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1996 BEKLENTøLERø
Yeni yılla ilgili ekonomik tahminleri vermekte geciktik. Genellikle, Aralık ayı
ortalarında bir sonraki yılla ilgili beklentiler açıklanır. Bu sefer araya seçim girdi.
Politik konular öne çıktı. Ekonomi haklı olarak ikinci planda kaldı.
Ayrıca, seçim sonuçlarını görmeden tahmin yapmak da çok zordu.
Seçimlerde bir sürpriz olabilme ihtimalinin yüksek oldu÷unu belirtmiútik. Nitekim
öyle oldu. Bir de÷il, bir sürü sürpriz çıktı.
Hoú, seçim sonuçlarına bakıp 1996 yılında Türkiye’yi nasıl bir hükümetin
yönetece÷ini, kimin baúbakan olaca÷ını, hükümetin ekonomik programında
hangi temel hedeflerinin yer alaca÷ını söyleyemiyoruz.
Gene de, profesyonel iktisatçılı÷ın raconuna uyup, ekonominin ana
göstergeleri hakkında bir takım tahminler yürütmek gerekiyor. Ancak, bunlara
fazla güvenilmemesi gerekti÷ini baútan hatırlatmakta yarar var.
Türkiye ekonomisindeki belirsizlik sürüyor. Özellikle kamu maliyesindeki
e÷ilimleri öngörmekte büyük zorluklar var. Siyasi otoritenin niyeti, iradesi ve
kararlılı÷ı kamu açı÷ı ile ilgili sorunların çözümlenmesinde en önemli etken.
Bunun için hükümetin yapısını bilmek lazım. Onu bilmiyoruz. O zaman,
“olsa olsa úöyle olur” yöntemi ile bir takım kalın çizgili öngörüler ortaya çıkıyor.
øktisatçının yapabilece÷i fazla bir úey yok.
Genelde, 1996 yılında büyüme hızında bir yavaúlama kaçınılmaz
duruyor. Hangi hükümet gelirse gelsin sonucun fazla de÷iúece÷ini sanmıyorum.
Hatta, hükümet büyümeyi hızlandırmayı hedeflese bile, ekonomi gene
yavaúlayacaktır.
Geleneksel olarak Türkiye’de büyüme hızını düúüren dıú açıktır. Bu kez,
o cephede ciddi bir engel yok. 1995’te cari iúlemler dengesinde önemsenecek bir
açık belirmedi. Yabancı sermaye yatırımlarını da eklersek, 1995’in döviz bütçesi
denk çıkacaktır.
Dövizle ilgili oluúan devalüasyon beklentilerinin kayna÷ı cari iúlemler
dengesi de÷il. Kamu açı÷ı ve hazinenin likidite sıkıúıklı÷ı. Bunlar TL’ye güveni
azalttıkça, dövize olan talep artıyor. Döviz talebi, do÷rudan maliye ve para
politikası ile ilgili.
Demek ki, ekonomideki daralma da oradan kaynaklanacak. Kamu açı÷ını
kontrol altına almak için KøT ve temel ürünlere zam gelecek. Zamlar iç talebi
kısacak. Aynı anda, likidite sorunu faizleri aúırı yükseltecek. Yüksek faiz de iç
talebi kısacak.
Peki, hükümet bu ikisini de yapmazsa ne olacak? O zaman TL’nin de÷er
kaybının hızlanmasını engelleyemeyecek. Hızlı devalüasyon da aynı úekilde iç
talebi daraltıcı etki yapacak.
Büyüme hızı kaça düúer? Negatif olaca÷ını sanmıyorum. Büyük bir
ihtimalle yüzde 3 veya altında kalır. E÷er yeni hükümet enflasyonla bir miktar
mücadele etme çabası gösterirse yüzde 1’e kadar inebilir.
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Bu durumda, iç talep daralaca÷ına göre, cari iúlemlerde bu yıl da büyük bir
açık görülmeyecektir. Kesin rakam vermekte zorlanıyorum. Gümrük Birli÷inin
ithalatta ek bir artıúa yol açaca÷ını bekliyorum.
Demek ki, büyüme hızındaki düúüúe ra÷men, 1996 için 1 milyar dolarlık
bir cari açık bana makul geliyor. Bu da, 1996 yılında Türkiye’nin bir döviz
sorunu olmayaca÷ını söylüyor.
Dolayısı ile, reel döviz kurlarında ciddi bir de÷iúme öngörmüyorum.
Yılın baúlarında belki TL’nin de÷er kaybı enflasyonun bir miktar üstüne çıkabilir.
Fakat, yıl içinde bunun dengelenmesi ihtimali yüksektir.
Buna göre, fiili kurları tahmin etmek için enflasyonu tesbit etmek gerekiyor.
En çok zorlandı÷ımız konu enflasyon. Bazı gözlemler yapaca÷ım. Birincisi, yılın
ilk yarısında toptan eúya endeksi tüketici endeksinin üstünde seyredecektir.
Daralma hipotezimiz, 1996’da daha çok maliyet enflasyonu yaúanaca÷ını
söylüyor. Kısmen zamlardan, kısmen döviz kurundaki ayarlamadan dolayı,
maliyetler yükselecektir.
1995’te yüzde 65 olan TEFE’nin 1996’da yüzde 90 düzeyine çıkması beni
hiç úaúırtmayacak. E÷er hükümet enflasyonla mücadelede kararlı olsa bile,
bunun etkisi 1996’dan ziyade 1997 yılına sarkacaktır. Tüketici endeksi ise biraz
daha düúük, yüzde 80’lerde seyredecektir.
Bu hesaba göre, doların 1996 sonu de÷eri 110 bin TL civarı duruyor. E÷er
ciddi bir istikrar paketi uygulanırsa, yılın ikinci yarısında dövizin “çıpa” olarak
alınması ihtimali yüksektir. Bu takdirde, dolar yılı 100 bin TL civarında bitirebilir.
Tutarlı bir istikrar paketi uygulanmaz, isteyerek yada istemeyerek popülist
politikalar sürdürülürse, dolar yıl sonunda 120 bin TL ve daha yukarısını
görebilir. Yukarıda belirtti÷im gibi, döviz kuru hükümetin istikrara yaklaúımına
piyasanın tepkisini yansıtmaktadır.
Özetlersek, 1996’da reel ekonomiden kaynaklacak bir bunalım söz konusu
de÷ildir. Mali sektörde, özellikle kamu maliyesinde ve likidite yönetimde ise her
an ciddi bir bunalım ortaya çıkabilir.
Tek risk, mali bunalım halinde hükümetin 1994’te oldu÷u gibi vahim
hatalar yapmasıdır. Bu takdirde, mali bunalım reel ekonomiye de sıçrayabilir ve
yukarıda çizilenden daha kötü bir ekonomik manzara ile karúılaúabiliriz.
(4 Ocak 1996)
FAøZLER DAHA TIRMANIR MI?
Seçimlerden sonra mali piyasalarda önemli dalgalanmalar oldu. Önce, son
iki aydır zaten hareketli seyreden döviz kuru tekrar tırmanmaya baúladı.
Piyasada hızlı devalüasyon beklendileri iyice yükseldi.
Hemen ardından faizlerde bir patlama oldu. Döviz kurunun aksine,
faizlerdeki yükselme beklenenin iyice üstüne çıktı. En son, Hazine do÷rudan
vatandaúa üç aylık yüzde 36 faiz getiren bono çıkardı.
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Bu iyi bir faiz düzeyi. Aylık yüzde 12 ediyor. Yıllık tempoda yüzde 242
faize tekabül ediyor. 1996 enflasyonunu yüzde 100 kabul etsek, yüzde 70 reel
faiz anlamına geliyor.
Do÷allıkla hesabı böyle götürmek çok gerçekçi de÷il. Do÷rusu, faizi
önümüzdeki üç ayın beklenen enflasyonu ile karúılaútırmak. Ocak-Mart
döneminde enflasyonun hızlanaca÷ı kesinleúmiú durumda.
Hükümet, seçim döneminde kamu ürünlerine ve temel mallara zam
yapmadı. Seçimden bu yana, bunlar ya÷mur gibi geliyor. Ocak enflasyonu büyük
bir ihtimalle yüzde 10’un üstünde seyredecek.
Üç ay için toplam yüzde 30 enflasyon varsayalım. Bizce bu epey yüksek
bir sayı. Fiili enflasyonun biraz daha düúük çıkma ihtimali daha fazla. Bu
durumda, son devlet bonosunu satın alanlar, üç ayda yüzde 4.6 reel faiz elde
etmiú olacaklar.
Yıllık tempoda, yüzde 20 reel faiz ediyor. Gene fevkalede yüksek bir reel
faiz oranı. Hatırlatalım: geliúmiú ülkelerde reel faiz yıllık yüzde 3-5 düzeylerinin
üstüne çıkmıyor. O da, sadece uzun vadeli ka÷ıtlarda. Kısa vadeli yatıranlar
daha düúük, sıfıra yakın reel faiz alıyorlar.
Hazinenin böylesine yüksek faiz ödeyerek bir “güven tazeleme”
operasyonu yaptı÷ını söyleyebiliriz. 1994 Haziran’ında üç ayda yüzde 50 net
faiz veren bonolarla benzer bir operasyon yapılmıútı.
Nitekim, “1994 bunalımının” tepe noktasında çıkartılan bu bonolar, TL’ye
güvenin yeniden tesis edilmesine çok ciddi katkı yapmıútı. Gerek sokaktaki
vatandaú, gerek mali piyasalar, dövizden çıkıp tekrar TL’ye dönmeye baúladılar.
Döviz kuru üstündeki baskı durdu. Kısa bir süre sonra, TL faizleri düúmeye
baúladı fakat dövize yönelme de olmadı. Yani, úok yüksek faiz TL’ye güvenin
geri gelmesinde çok önemli bir rol oynadı.
Benzetmeyi yaparken dikkatli olmalıyız. Türkiye ekonomisi 1994
ilkbaharındaki karanlık günlerden çok uzakta. Güven bunalımı da çok daha hafif.
Ancak, bu sefer farklı belirsizlikler var.
Birincisi, hükümetin nasıl kurulaca÷ı bilinmiyor. Seçim sonuçları daha
ortaya bir hükümet çıkartmadı. 1994 yazında siyasi belirsizlik yoktu. ùu anda
siyasi arenada bilinmeyenler fazla.
økincisi, Gümrük Birli÷i Anlaúmasının Türkiye’nin ithalatını nasıl
etkileyece÷i konusunda somut bilgiler yok. Yaúayarak görece÷iz. Gümrüklerin
kaldırılması sonucunda AB’den ithalatta artıú olaca÷ı kesin. Ne kadar artıú,
bilmiyoruz.
Üçüncüsü, dıú ticaret sayıları belirli bir gecikme ile geldi÷i için 1995
yılındaki hızlı büyümenin cari iúlemler dengesinde nasıl bir olumsuzluk
yarattı÷ını tam izleyemiyoruz.
En son yayınlanan Ekim istatistikleri, aylık dıú ticaret açı÷ının 1.2 milyar
dolar oldu÷unu gösteriyor. Bu tempo sürdü÷ü takdirde, Gümrük Birli÷inin de
etkisi ile 1996 yılında cari iúlemlerde bir döviz kanaması ihtimali beliriyor. Bu da
TL’nin reel olarak de÷er kaybını gündeme getirebilir.

Dördüncüsü, önümüzdeki aylarda Hazine’nin çok büyük itfaları var. Son
birbuçuk yılda sa÷lanan nisbi istikrar ortamı, büyük ölçüde yüksek faiz ödeyerek
iç borçlanma yapılması sayesinde gerçekleúti. øç borcun milli gelire oranı
yükseldi ve vadesi kısaldı.
Bu belirsizlikler, son dönemde TL’ye olan güvenin azalmasının temel
nedenleri.
Acaba, üç aylık yüzde 36 faiz piyasaları ikna etmeye yetecek mi? Yoksa, bu
faize ra÷men tasarrufçu ve finans kesimi TL tutmanın riskli oldu÷unu
düúünmeye devam edecek mi?
Bu noktada do÷ru karar vermek çok önemli. Çünkü, e÷er bundan sonra
faizler düúecekse, bugün dolardan çıkıp TL’ye geçmek çok karlı olacak. Faiz
düúüúü, TL’ye geçenlere ilave bir rant sa÷layacak.
E÷er faizler yükselmeye devam edecekse, o zaman beklemek, faizin tepe
noktasında TL’ye geçmek daha avantajlı olacak. Yani, bir süre daha dövizde
kalan kazanacak.
Piyasaların tepkisini öngörmek çok zordur. Ancak, son yapılan “úok faiz”
operasyonunun baúarılı olaca÷ını tahmin ediyorum. Bence, TL faizleri tepe
noktasına çıktı. Bundan sonra yükselece÷ini sanmıyorum.
Olsa olsa, yukarıda açıkladı÷ımız belirsizlikler, faizlerde hızlı bir düúüúü
engelleyebilir. Arada faiz bir miktar düúse bile, özellikle itfa dönemlerinde tekrar
yükselir. Hükümetle ilgili bunalım derinleúirse, yeni bir “güvensizlik ortamı”
do÷abilir.
Gene de, yatırımcının mümkün oldu÷u kadar kısa vadede kalmasında
yarar var. Üç ay, bugünkü koúullarda alınabilecek maksimum vade riskidir.
Hükümet sorunu makul bir úekilde çözülmeden, daha uzun vadelere gitmek
tehlikeli olabilir. (7 Ocak 1996)
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SÜRDÜRÜLEBøLøR DIù AÇIK
Türkiye daha uzun süre döviz kuru ne olmalı diye tartıúacak gibi duruyor.
Baúka ülkelerde de benzer tartıúmalar görüyoruz. Bazı kesimler kurun aúırı
de÷erli oldu÷unu savunarak devalüasyon istiyor. Di÷er kesimler buna karúı
çıkıyor. Tartıúma sürüyor.
1970’lerde bütün geliúmiú ülkeler birbiri ardından Bretton Woods
Anlaúmasının oluúturdu÷u sabit kur sistemini terketti. Azgeliúmiú dünyada kurun
serbest bırakılması biraz daha gecikti.
1980’lerden itibaren, Türkiye’de dahil, tüm dünya ekonomileri döviz kurunu
dalgalanmaya bıraktı. Merkez Bankasının ve para otoritesinin müdahaleleri kaldı
ama kurun belirlenmesinde piyasanın rolü çok arttı.
Bir tek Avrupa Birli÷i ülkelerinin kendi aralarında döviz kurlarını sabitleme
çabaları var. Ancak, bu ülkelerin paraları da geri kalan dünyaya karúı
dalgalanmaya bırakılmıú. Yani, Fransız Frangı ile Alman Markı arasındaki
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pariteyi tutturmaya çalıúıyorlar ama her iki paranın dolar, yen, isviçre frangı, vs.
de÷eri piyasada oluúuyor.
Do÷allıkla, iktisatçıların döviz kurunu hangi faktörlerin belirledi÷i konusuna
ilgileri 1970 sonrasında hızla arttı. Son 15 yılda, büyük bir literatür oluútu.
Literatürü yakından izliyorum.
Teorik açılımlar, ampirik bulgularla destekleniyor. Dıú ticaret açıkları, faiz
haddi farklılıkları, spekülatif arayıúlar, piyasa psikolojisi, hatta bilgisayar
programlarının kısa ve uzun dönemde döviz kuruna etkileri araútırılıyor.
Bütün araútırmaların gösterdi÷i, dıú ticaret açı÷ının (yada fazlasının) döviz
kurunun oluúmasındaki etkisinin ele alınan dönemin uzaması ile iliúkili oldu÷u.
Kısa dönemde, dıú açık çok az etki yapıyor. Uzun dönemde ise esas belirleyici
dıú açık oluyor.
Bu yazıda, döviz kuruna dıú açık perspektifinden bakarak bazı uzun
dönemli e÷ilimleri yakalamaya çalıúaca÷ım. Basit bir soru ile baúlayabiliriz.
Eldeki verilere göre, döviz kuru üstünde devalüasyon baskısı oluúmadan
verebilece÷i dıú ticaret ve cari iúlemler açı÷ı nedir?
Döviz kazanan ve harcayan faaliyetleri cari iúlemler dengesi özetliyor.
øhracat ve ithalat dıú ticaret dengesini oluúturuyor. Turizm, faiz ödemeleri,
taúımacılık, iúçi dövizleri, müteahhitlik gelirleri, kar transferleri, vs.
görünmeyenler baúlı÷ı altında toplanıyor. økisinin toplamı ise cari iúlemler
dengesini veriyor.
Cari iúlemlerdeki açı÷ın nasıl finanse edildi÷ini veya fazla varsa nasıl
eritildi÷ini sermaye hesabından görüyoruz. Üç ana kalem var. Yabancı sermaye
giriú ve çıkıúı; dıú borçlanma ve rezerv hareketleri.
Yabancı sermaye giriúi Türkiye gibi ülkeler için önemli. Son yayınlanan
istatistikler geçti÷imiz yıllarda ortalama 1 milyar dolar civarında do÷rudan
yabancı yatırım gösteriyor. Gümrük Birli÷ine tam üyelik bu sayıyı yükseltecektir.
Muhafazakar bir tahmin, önümüzdeki birkaç yıl için yabancı yatırımın 1.5
milyar doların üstünde seyredece÷idir. Demek ki, cari iúlemler bu kadar açık
verirse, aslında ülkenin döviz gelir ve gideri eúitleniyor. Ayrıca dıú borç almak
gerekmiyor.
Ancak, do÷rudan yatırıma ek olarak yabancıların Borsadan aldıkları hisse
senetleri var. Bunlara portföy yatırımları diyoruz. Hiç úüphesiz, portföy yatırımları
do÷rudan yatırım kadar kalıcı olmayabilir.
Gene de, yabancı fonların hiç olmazsa bir bölümü uzun vadeli yatırımcı
olarak geliyor. Kesin bir tahmin yapmak zor ama en az yılda 500 milyon dolarlık
net yabancı sermaye giriúi de bu kalemden bekleyebiliriz.
Böylece, 2 milyar dolar cari iúlemler açı÷ını Türkiye’nin dıú borç almadan
finanse edebilece÷ini anlıyoruz. Örne÷in beú yıl boyunca her yıl 2 milyar dolar
cari iúlem açı÷ı verilse, dıú borcumuz da aynı kalacak. Ne artacak, ne de
azalacak.
Halbuki, o arada dolar, mark, vs. yabancı paralarda da bir miktar enflasyon
olacak. Dolar enflasyonuna yıllık yüzde 3 desek, beú yılda yüzde 15 yapar. ølginç
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bir sonuca varıyoruz. Türkiye beú yıl ortalama yılda 2 milyar dolar dıú açık verse,
dıú borcu reel olarak yüzde 15 civarında azalacak!
øktisatçılar hesaba milli gelirin büyümesini de ekliyor. Beú yıl boyunca bizim
milli gelirimiz de artacak. Ortalama büyüme hızını yüzde 5 diye düúünse, milli
gelir beúinci yılın sonunda yüzde 20 daha yüksek olacak.
Demek ki, her yıl 2 milyar dolar dıú açık vermiú olmamıza ra÷men, dıú
borçların milli gelire oranı üçte bir oranda düúecek. Bugün dıú borç milli gelir
oranı yüzde 45 civarında. Beú yıl sonra yüzde 30’a inecek.
Bu hesaplardan, Türkiye’nin kolayca her yıl dıú borcunu cari fiyatlarla 1-2
milyar dolar arttırsa bile, yüksek büyüme hızları tutturabildi÷i takdirde dıú borç
sorunu ile karúılaúmayaca÷ı, yani dıú borcun milli gelire oranının hafifçe
düúece÷i sonucuna varıyoruz.
Özet: cari iúlemlerde açık olması ille uzun dönemde bir döviz sıkıntısına
tekabül etmeyecektir. Yıllık 3-4 milyar dolar civarında bir açık, büyüme hızlı
oldu÷u takdirde Türkiye ekonomisinin dengeleri ile tutarlı durmaktadır.
Gümrük Birli÷ine girdi÷imiz sıralarda döviz piyasarını izleyenlerin bu
sayıları da göz önünde tutmaları gerekmektedir. (11 Ocak 1996)
TÜRKøYE’NøN DÖVøZ GELøRLERø
Döviz kuru konusu kamuoyunu meúgul etmeye devam ediyor. Türkiye’nin
döviz dengelerine daha ayrıntılı bir úekilde bakmanın bazı yanlıú
de÷erlendirmelerin düzelmesi açısından yararlı oldu÷unu düúünüyoruz.
Geçen yazımızda, Türkiye’nin do÷rudan yabancı sermaye giriúi ve
portföy yatırımı olarak her yıl ortalama 2 milyar dolar civarında bir döviz girdisi
oldu÷unu saptamıútık. Her yıl 2 milyar dolar cari iúlemler açı÷ı verilmesi halinde,
net dıú borç dolar olarak sabit kalıyor.
Dolar enflasyonu ve milli gelirdeki büyüme göz önünde tutulunca durum
daha da ilginç hale geliyor. 3-4 milyar dolarlık bir dıú açı÷a ra÷men dıú borcun
milli gelire oranının yavaú yavaú azalaca÷ını hesaplıyoruz.
Geçen hafta, Ekim sonu itibariyle ödemeler bilançosu sayıları yayınlandı.
Buna Kasım-Aralık dönemi için gerçekçi beklentilerimizi de ekleyerek, 1995
yılının döviz bilançosunu görebiliyoruz.
Yılın ilk 10 ayı itibariyle, ihracat 17.2 milyar dolar, ithalat ise 27.8 milyar
dolar. Buna göre, dıú ticaret açı÷ı 10.6 milyar dolara ulaúmıú. Pek çok
gözlemcinin dıú ticarette tehlike çanları çalıyor úeklinde özetlenecek tavrının
ardında bu sayılar var.
Ancak, cari iúlemler açı÷ı sadece 70 milyon dolar. Çünkü, Ocak’dan
Ekim’e geçen 10 ay içinde Türkiye ekonomisi görünmeyenler ve karúılıksız
transferler kaleminden 10.5 milyar dolar net döviz kazanmıú.
Brüt sayılardan baúlayalım. Görünmeyen gelirler 13.8 milyar dolar. Bunun
4.5 milyar doları turizm, 1.2 milyar doları faiz geliri, 8.1 milyar doları ise
taúımacılık, vs. di÷er gelirler.
Asaf Savaú Akat
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Görünmeyen giderler 7.8 milyar dolar. 3.5 milyar doları faiz, 800 milyon
doları turizm, 3.5 milyar doları da taúımacılık ve di÷er giderler. Görünmeyen
dengesi 6 milyar doların üstüne fazla ile lehimize kapanıyor.
Bundan sonra transferler geliyor. Yurtdıúındaki iúçilerin, müteahhitlerin
Türkiye’ye yolladıkları dövizler ve devlete yapılan karúılıksız hibelerden oluúuyor.
Ocak-Ekim döneminde bu kalemde 4 milyar dolar var.
Bunun 1 milyar dolardan biraz azı devletin aldı÷ı hibeler. Yılbaúında Körfez
savaúı fonundan F-16 uçakları için gelen para. Geri kalan 3 milyar dolar ise
Avrupa, BDT, Orta Do÷u, vs. dıú ülkelerdeki iúçi ve müteúebbislerin transferleri.
Görünmeyen ve transferler toplamı böylece 10.5 milyar dolar ediyor. Ve,
dıú ticaret açı÷ını kolayca kapatabiliyor. Büyük bir dıú ticaret açı÷ı var, do÷ru.
Ama, döviz açı÷ı yok. Çünkü, hizmetlerde ve faktör gelirlerinde dıú ticaret
açı÷ına eúit bir fazla oluúmuú.
Sayıları yıl sonuna taúıyınca, durumda ciddi bir bozulma gözlemiyoruz. Dıú
ticaret açı÷ı yıl sonunda büyük bir ihtimalle 12.2 milyar doları bulacak. Ama,
di÷er gelirlerimizin de 12 milyar dolara ulaúmasını bekliyorum.
Bu durumda, 1995 yılı cari iúlemlerde 200 milyon dolarlık bir açıkla
kapanacak gibi duruyor. Korkutucu bir sayı oldu÷unu söyleyemeyiz. Yukarıdaki
hesaplarımıza göre, 1995 yılında Türkiye’nin dıú borcu dolar cinsinden 1.8 milyar
dolar azalıyor.
Aúa÷ıdaki tabloda, 1990 yılından bu yana döviz gelir ve giderlerimizin
durumu izleniyor. Tablodaki görünmeyen kalemi transfer gelirlerini de kapsıyor. 5
yılda, ihracatta yüzde 80’lik, ithalatta ise yüzde 50’lik bir artıú var.
Türkiye 1990 yılında 22.3 milyar dolar ithalatla 2.4 milyar dolar cari iúlemler
açı÷ı verirken, 1995’te 34.5 milyar dolar ithalatla sadece 200 milyon dolar açık
veriyor. Ancak, daha da ilginci, 1995 yılında görünmeyen kalemindeki
patlama.
1994’de 8 milyar doların altında görünmeyen geliri var. 1995’te yüzde
50’nin üstünde bir artıú oluyor ve 12 milyar dolara çıkıyor. Ayrıntılara bakınca,
baúta turizm, bütün gelir kalemlerinde çok ciddi artıúlar oldu÷unu görüyoruz.
Türkiye ekonomisi, kullandı÷ı dövizi üretmekte zorlanmıyor. Bir yandan mal
ihracatında artıú sa÷lıyor. Öte yandan, hizmet ihracatında ve di÷er dıú alem
gelirlerinde önemli bir geliúme var.
Bütün bunlar, 1996 yılı için de bir döviz sıkıntısı ihtimali olmadı÷ına
iúaret ediyor. Hele büyüme hızı biraz yavaúlar ve TL’nin de÷erinde gereksiz ve
yanlıú bir artıú yoluna gidilmezse, ekonomi kolayca Gümrük Birli÷inin getirdi÷i ek
ithalatı finanse edecek dövizi üretebilecektir. (14 Ocak 1996)
Tablo (milyon dolar olarak)
Yıllar
øhracat
øthalat
Dıú Tic.
GörünCari iúlem
Açı÷ı
meyen
dengesi
1990
12.960
22.300
-9.340
6.930
-2.410
1991
13.670
21.000
-7.340
7.600
260
1992
14.890
23.080
-8.190
7.250
-940
1993
15.600
29.770
-14.170
7.780
- 6.390
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1994
18.110
1995(tahm)22.300

23.270
34.500

-5.160
-12.200

7.870
12.000

2.710
-200

1996’DA DÜNYA EKONOMøSø
1995 yılında dünya ekonomisi hakkındaki beklentiler gerçekçi çıktı. AB
ülkeleri ve ABD, öngörüldü÷ü gibi yüzde 3 civarında bir büyüme hızı tutturdular.
Geliúmiú ülkelerin hiç birinde enflasyonda kayda de÷er bir yükselme olmadı.
Tek önemli yanılgı Japonya’nın büyüme hızı tahminlerinde görülüyor.
Geçen sene Aralık ayında, 1995 yılı için Japonya’da milli gelirin yüzde 2’nin
üstünde artaca÷ını yazmıúız. Daha kesin sayılar yayınlanmadı ama büyüme
sadece yüzde 0.5 düzeyinde kalacak gibi duruyor.
Almanya da, beklenenin altında performans gösterdi. 1995 yılı büyüme hızı
öngörülen yüzde 3’ü yakalayamadı. Yüzde 2 olması çok muhtemel. Halen Alman
ekonomisinde ciddi yavaúlama e÷ilimleri gözleniyor.
1996 yılı için Japonya hariç di÷er geliúmiú ülkelerde büyümenin bir miktar
düúece÷ini tahmin ediyoruz. AB için, Alman ekonomisindeki yavaúlamanın di÷er
ülkelere, özellikle Fransa, øngiltere ve øtalya’ya sıçraması kaçınılmaz.
Ancak, bir resesyondan sözetmek mümkün de÷il. Büyüme hızında
beklenen düúüú yüzde 0.2 ile 0.5 arasında. AB ülkeleri için ortalama büyüme hızı
yüzde 3’ün biraz altına, yüzde 2.5’a inebilir.
Aynı úekilde, 1995’de yüzde 3’ün biraz üstünde büyüyen ABD’nin 1996’da
yüzde 2.5 civarında bir büyüme hızı tutturaca÷ı tahmin ediliyor. Japonya için, bu
yıl da yüzde 2’lik bir milli gelir artıúı öngörülüyor. Ancak, son yıllarda Japonya ile
ilgili olarak yapılan tahminlerin hiçbirin tutmadı÷ını hatırlamakta yarar var.
Bu durumda, büyüme açısından 1996 ilginç bir yıl olacak. Bütün geliúmiú
ülkelerin büyüme hızı yüzde 2-3 aralı÷ında yer alacak. Böyle bir durum
raslantı olabilir. Yada, küreselleúmenin bir sonucu olarak görülebilir.
Benzer bir e÷ilimi fiyat hareketlerinde izliyoruz. 1995’den 1996’ya
enflasyonda bir kıpırdanma beklenmiyor. Japonya dıúındaki geliúmiú ülkelerde
yıllık enflasyon yüzde 1.5-3 aralı÷ında seyrediyor. AB içinde iki Akdeniz
ülkesi, øtalya ve øspanya birkaç puan yukarıda. Bir de Avusturalya’nin enflasyonu
hala yüksek: yıllık yüzde 3.8.
Gene Japonya istisna. 1995 yılında Japonya’da enflasyon negatif çıktı.
Tüketici fiyatları yüzde 0.1 düútü. øktisatçılar buna enflasyonun tersi anlamına
gelen deflasyon diyor.
Deflasyon, savaú sonrası dönemde çok ender raslanan bir olay. 19.uncu
yüzyılda ve savaú öncesinde sık sık olurdu. Örne÷in, 1929 bunalımında bütün
dünyada çok a÷ır bir deflasyon yaúandı.
Bundan Türkiye’de nasibini aldı. 1930’ları yaúamayanlar için inanması güç
ama 1930-33 arasındaki dört yılda Türkiye’de fiyatlar genel seviyesi yarıya indi.
Sadece 1930 yılındaki deflasyon yüzde 24 oldu.

Asaf Savaú Akat

10

GAZETE YAZILARI - 1996

Mutluluktan mutsuzlu÷a, heyecandan depresyona hızla geçen insanlara
psikoloji “manik depresif” adını veriyor. Bunlar, bakıyorsunuz bir gün gün coúku
içinde, herúeyi çok güzel görüyor. Ertesi gün müthiú bir karamsarlı÷a düúmüú,
etrafındaki herúeyin çok kötü oldu÷u kanısında.
Türkiye’nin genel ruh halinde böyle bir boyut var. øyimserlikle karamsarlık
çok çabuk yer de÷iútirebiliyor. Çok kısa bir süre içinde, birinden öbürüne
kolayca birkaç kere gidip gelebiliyoruz.
Örne÷in, Gümrük Birli÷i Anlaúmasının Avrupa Parlamentosu tarafından
onaylanmasından bu yana sadece bir ay geçti. Gümrük Birli÷ine giriú büyük bir
heyecan vesilesi olmuútu. Neredeyse bir zafer gibi yaúandı.
10 gün sonra unutuldu. Çünkü, seçimden çıkan tablo tekrar karamsar bir
hava yarattı. Hatırlıyorum, 28 Mart belediye seçimlerinden sonra da, Refah
Partisinin birinci parti olması büyük bir úok etkisi yapmıútı.

Üstelik, 28 Mart’ın politik úoku 5 Nisan kararları ile birleúti. 1994’ün
ilkbaharı ve yazbaúı simsiyah bir karamsarlı÷ın içinde geçti. Ama, faizler
patlayıp döviz sakinleyince, kısa sürede yeni ekonomik duruma alıútık. O arada
Refah da unutuldu.
Eylül ayından bu yana, gene hızlandırılmıú bir tarih yaúadı÷ımız do÷ru.
Erken seçim bir sürprizdi. Sonra iptali sözkonusu oldu. Nitekim, seçim
kanununun bazı maddeleri iptal edildi. Neyse, seçimler yapıldı.
Bu sefer sonuçlar sürpriz oldu. Gizli ve ilahi bir el, sanki seçim sonucu iyice
belirsiz hale gelsin diye, ANAP’a daha fazla oy, DYP’ye daha fazla milletvekili
verdi. Böylece, seçimin çözmesi beklenen esas yarıú, yani Çiller-Yılmaz yarıúı
gene ortada kaldı.
Seçimden bu yana, kamuoyu ANAYOL formülü ile Refah’lı hükümet
arasında bocalayıp duruyor. Refah Partisinin sistem dıúı bırakılması Türkiye’nin
uzun dönemli siyasi istikrarı açısından yararlı durmuyor.
Öte yandan, ANAYOLSOL iktidarı kısa dönemli sorunların önemli bir
bölümünü çözebildi÷i ölçüde Türkiye’ye zaman kazandırabilir. Nasreddin
Hoca’nın hikayesi gibi, herkes haklı.
Son ongüne bakıyorum. Sol terörün Sabancı’ları vurması, hemen ardından
Metin Göktepe’nin gözaltında ölümü, derken Onno Tunç’un uça÷ının da÷a
çakılması ve hemen ardından Avrasya olayı...
Erbakan’ın hükümet kurma çabaları bile ikinci planda kaldı. Ne
gazetelerde, ne de televizyon haberlerinde birinci haber olamadı. Ekonomi de
öyle. Gene faizler patladı ve döviz sakinledi. Arada borsa toparlandı. Ama hiçbiri
birinci sayfaya çıkamadı.
Neden böyle oluyor? Neden iyimserlikle kötümserlik arasında bu kadar
çok gel-git yapıyoruz? Bazen Türkiye’nin gelece÷ini çok parlak görüyoruz. O
anlarda kendimize çok güveniyoruz. Yarınlara güvenle bakıyoruz.
Sonra aniden ülkemizin gelece÷i kararıyor. Gökyüzü kafamıza çökecek gibi
duruyor. Ortalıkta hepsi birbirinden kötü senaryolar uçuúmaya baúlıyor. ùeriat
geliyor. Bölünüyoruz. Döviz krizi baúlıyor.
Baúka ülkeleri izliyorum. Hepsinde zaman içinde toplumun ruh halinde
daha iyimser ve daha kötümser dönemler oluyor. Hiç de úaúırtıcı de÷il. Ancak,
bu kadar kısa sürede böyle bir uçtan di÷erine gidenlere pek raslanmıyor.
Benim birkaç hipotezim var. Birincisi, enflasyon olgusu. Düúük enflasyon,
úu yada bu úekilde, toplumda bir istikrar hissi yaratıyor. ønsanın yıllardır aynı
malları aynı fiyattan almıú olması oturmuú bir düzende yaúadı÷ı duygusunu
güçlendiriyor. Hesap yapılabilecek ufuk uzuyor.
Yüksek enflasyon, tam tersi bir etki yapıyor. Her an herúeyin fiyatının
yükselmesi, sanki her an herúeyin de÷iúebilece÷i gibi bir beklenti yaratıyor.
Düzen hissi kayboluyor. Toplumun ufku birkaç aya, hatta bazen birkaç güne
iniyor.
økincisi, bir anlama birincisinin devamı. Bir yanda toplum ve ekonomi, öte
yanda devlet ve siyaset, bu ikisi arasında çok ciddi tezatlar yaúanıyor. Toplumun
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Demek ki, 1996 yılında büyüme hızı ve enflasyon açısından OECD ülkeleri
arasında iktisat politikalarının benzeúti÷ini söyleyebiliriz. Bu, herúeyin aynı
oldu÷u anlamına gelmiyor.
En önemli farklılık, dıú açıklarda görülüyor. Bilindi÷i gibi, ABD uzun süredir
büyük bir cari iúlemler açı÷ı veriyordu. 1995’te milli gelirinin yüzde 2’sine tekabül
eden 165 milyar dolarlık cari iúlem açı÷ı olacak.
ABD’nin cari iúlemler dengesindeki açı÷ın azçok aynı büyüklükte 1996’da
sürece÷ini öngörüyoruz. E÷er úu anda Clinton’la Kongre arasında sürdürülen
bütçe açı÷ını kapama kavgası olumlu sonuçlanırsa, belki dıú açık da biraz
düúebilir.
Cari iúlemler açı÷ı veren bir baúka büyük ekonomi Almanya. 1995’te dıú
ticaretinde 70 milyar dolar fazla ra÷men, görünmeyenler kalemi nedeni ile 20
milyar dolar cari iúlemler açı÷ı var. 1996’da aynı düzeyde açık verecek.
Cari iúlemler fazlası verenlerin baúını Japonya çekiyor. 1995’te milli
gelirinin yüzde 2.4’ü kadar, 115 milyar dolar fazlası var. 1996’da fazla milli
gelirin yüzde 2’sine düúecek.
Di÷er cari iúlem fazlası veren ülkeler arasında AB’den Fransa, øtalya,
Hollanda, Belçika ve Danimarka’yı görüyoruz. Rekor Belçika’da. 1995’de dıú
fazlanın milli gelire oranı yüzde 5.2. 1996’da bu sayının yüzde 5’e inece÷i tahmin
ediliyor.
Geliúmiú ülkelerin büyüme ve enflasyon konusundaki politika eúgüdümünü
cari iúlemler dengesi konusunda daha sa÷layamadıkları anlaúılıyor. Bunun
ardında ülkeler arasındaki tasarruf oranı farklılıklarının tüm küreselleúmeye
ra÷men sürmesi yatıyor.
Özetlersek: 1996 dünya ekonomisi açısından ola÷an bir yıl olacak. Ne
çok iyi bir yıl; ne de çok kötü bir yıl. (18 Ocak 1996)
KARIùIK DUYGULAR
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ve ekonominin derinliklerinde büyük bir güç ve potansiyel var. Aynı anda,
kamuda ve siyasette büyük bir zafiyet, hatta ciddi bir çözülme görülüyor.
Firmalarımız, müteúebbislerimiz, sanatçılarımız, sporcularımız, velhasıl
insanlarımız büyük baúarılara imzalarını atıyor. Bütün kavga ortamına ra÷men,
vatandaúların büyük ço÷unlu÷u hoúgörü ortamını sürdürüyor.
Bunları görünce umutlanıyoruz. Biz bu iúi yaparız diyoruz. Kendimize
güvenmeye baúlıyoruz. Rahmetli Özdemir Sabancı dünyanın en iyi otomobil
üreticisi Toyota’yı Türkiye’ye getiriyor. Türk kızı Yasemin Almanya Güzeli
seçiliyor. Görünmeyen döviz gelirleri bir yılda yüzde 50 artarak 12 milyar dolara
yükseliyor.
Ama siyasetin zirvesindeki kutuplaúma ve gerginlik sürüyor. Metin
Göktepe polisin elinde ölüyor. Abdülmelik Fırat’ın elleri kelepçeleniyor. Sosyal
güvenlik kurumları çökmüú durumda. Hazine birilerine yüzde 50 reel faiz ödüyor.
Ve siyasi iktidarın sorumsuzlukları enflasyonu tırmandıkça tırmandırıyor.
Sabancı suikastini Onno’nun ölümü izliyor. Avrasya, kendi çifte
standartlarımızı yüzümüze vuruyor. Bizim psikolojimiz de mehter marúına
benziyor. øki gün iyimser olursak, mutlaka ardında iki gün kötümserlik geliyor.
Bugün müberek Ramazan’ın ilk günü. Okuyucularıma hayırlı ramazanlar
diliyorum. (21 Ocak 1996)
PøYASALARIN MESAJI
Son iki haftadır mali piyasalardan sürekli olumlu haberler geliyor. Döviz
kuru üstündeki spekülasyon iyice sakinledi. Hatta, kurdaki hareketsizlik dıú
ticaret açısından rahatsız edici bir noktaya gelebilir.
Kamu borçlanmasında faizler öngördü÷ümüz gibi düúüyor. Vade uzuyor.
ùu anda görülen bu e÷ilimin sürece÷i. Ocak’ın ilk haftasında yıllık faiz yüzde
240’a çıkmıútı. ùu anda yüzde 185’e kadar gerilemiú durumda.
Daha da ilginci, borsanın yükseliúe geçmesi. Endeks 50 bin sınırına
dayandı. Piyasadan edindi÷im izlenim, o cenahta da bir iyimserli÷in hüküm
sürdü÷ü. Yani bu yükseliúin geçici olmadı÷ı, kalıcı oldu÷u úeklindeki beklentiler
yaygınlık kazanıyor.
Bunları nasıl tefsir edece÷iz?
Piyasaların herúeyi herzaman do÷ru bilip do÷ru yaptıklarını
düúünenenlerden de÷ilim. Tam tersine, sık sık hata yaptıklarını biliyor ve
görüyoruz. Bir benzetme yapmak istiyorum.
øngiliz Baúbakanı Churchill’e atfedilen bir laf vardır. “Demokrasi, zor,
sorunlu, yavaú iúleyen, velhasın çok kötü bir sistemdir. Ne var ki, daha iyisi
daha keúfedilemedi÷i için, gene de en iyi siyasi rejim demokrasidir”.
Piyasalar da öyle. Bir sürü eksiklikleri, yetersizlikleri var. Mali piyasalar,
yanlıú beklentilerle çok yanlıú politikaları destekleyebiliyor. Türkiye bunun ciddi
bir örne÷ini 1993’te yaúadı. Piyasalar da hatalarını pahalıya ödediler.
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Bütün bunlara ra÷men, çok sayıda aktörün karúılıklı etkileúiminden
oluúması, piyasa sisteminde sistematik hata ihtimalini kısmen azaltıyor. Bu
aktörler geçmiú hatalardan ders alıyor. Ö÷reniyor.
Aktörler, baúka ülkelerde olup bitene de bakıyor. Örne÷in, Meksika’nın
yaúadı÷ı bunalım, di÷er ülkeler için ders oldu. Büyük cari iúlemler dengesi
açıklarının uzun süre cazip faizlerle dıú borç alıp finanse edilemeyece÷ini
herkese gösterdi.
Biz tekrar esas sorumuza dönelim. ùu günlerde mali piyasalarda yaúanan
iyimser hava ile siyasi geliúmeler arasındaki ba÷lantıyı araútırmak istiyorum.
Çünkü, piyasalar mutlaka siyaseti de de÷erlendirmek zorunda.
Üstelik, bunu yaparken, gerçekçi olmak zorundalar. ønsanlar, oy verirken,
siyasi kanılarını söylerken, kamuoyunu oluútururken kendi ideolojik inanç ve
önyargılarına göre davranabiliyor.
Bazı siyasetleri be÷enmiyor. Baúkalarını seviyor. Hepimiz için bu böyle.
Ama sıra tasarrufumuzu de÷erlendirmeye, paramıza para kazandırmaya gelince,
iú de÷iúiyor. Artık kimi sevdi÷imiz, kimi be÷enmedi÷imiz çok geri plana düúüyor.
Gerçekçi olmak, olayların akıú seyrini objektif olarak de÷erlendirmek
zorunda kalıyoruz. Böyle yapmaz, ideolojik gözlükle davranırsak, zarar
edece÷imizi biliyoruz. Konuyu açmak için bir örnek vermek istiyorum.
1994 ilkbaharında TL’den dolara geçenlerin önemli bölümü DYP-CHP
koalisyonuna ve Çiller’e siyasi olarak güvenen, destekleyen kiúilerdi. Ama bu
onların paralarını dövize yatırmalarını engellemedi.
Bir bölümü de çok milliyetçi vatandaúlardı. Türkiye için ölmeye hazırdılar.
Buna ra÷men TL tutacak yerde döviz aldılar. Di÷erleri, islami veya sol
perspektiften Batı emperyalizmine çok karúı iken banka tüm tasarruflarını dövize
çevirdiler.
ùunu anlatmaya çalıúıyorum. Siyasetin mali piyasalara yansıması çok
farklı. Siyaset, duygusallık ve ideoloji olmadan, safkan bir çıkarcılıkla
de÷erlendiriliyor. Bu hem bir güç, hem de bir zafiyet unsuru olarak görülebilir.
Buna göre, piyasalardaki son iyimserli÷i, hükümetin kuruluúuna
ba÷layabiliriz. Siyasi düzeyde, bu konuda büyük bir belirsizlik var. Hala,
ANAYOL mu olacak, yoksa ANAP-RP koalisyonu mu kurulacak bilmiyoruz.
Bir gün bir alternatif, ertesi gün ötekisi daha güçlü bir ihtimal gibi duruyor.
Ve piyasalar bundan etkilenmeden iyimserli÷ini sürdürüyor. Bence, buradaki
mesaj çok açık.
Mali piyasalar, RP’li bir koalisyondan rahatsız olmuyor. Piyasadaki
aktörler siyasi düzeyde bu koalisyona karúı olabilirler. Ama, tasarruflarının
de÷erlendirilmesi ve paralarının para kazanması açısından bunu aleyhte bir
durum olarak görmüyorlar.
Görselerdi, ANAYOL’la ilgili her olumsuz haber döviz ve faizi kıpırdatır,
borsayı düúürürdü. Böyle olmuyor. Bunu ilginç bir gözlem olarak okuyucularımın
dikkatine sunuyorum. (25 Ocak 1996)
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3. SEKTÖR
Haberi dünkü Yeni Yüzyıl’da gördüm. Murat Belge, Helsinki Yurttaúlar
Asamblesi Baúkanlı÷ına seçilmiú. Yakınlarda bir araya geldi÷imizde böyle bir
ihtimal oldu÷unu söylemiúti. Bilmeme ra÷men okuyunca çok sevindim.
Gururlandım.
Murat’la geçmiúimiz 1960 yılında AFS bursu ile beraber Amerika’ya
gitti÷imiz günlere kadar gidiyor. Kingston Trio’dan folk úartıları söylerken
tanıúmıútık. Sonra, hayat hikayemiz sık sık kesiúti.
Benim London School of Economics’te oldu÷um yıl o da University of
Sussex’e geldi. Londra ile Brighton arasında hafta sonu trafi÷i çok yo÷un
olmuútu. 1970’lerde Birikim dergisinde, 1980’lerin baúında Yeni Gündem’de
beraberli÷imiz sürdü.
Dar anlamı ile siyasette farklılıklarımız hep çoktu. Geniú anlamı ile
siyasette ise benzerliklerimiz hep a÷ır bastı. Resmi ideolojiye karúı çıktık. Sivil
toplumu ve özgürlükleri savunduk.
Murat Belge’nin dünyanın en önemli sivil toplum kuruluúlarından biri olan
Helsinki Yurttaúlar Asamblesinin baúkanlı÷ına seçilmesi, Türkiye için çok olumlu
bir gösterge. Bu topraklardan artık kayıtsız úartsız “demokrat kimliklerin”
çıkabildi÷ini kanıtlıyor.
Bir yandan piyasanın, di÷er yandan siyasi özgürlüklerin güçlenmesi,
Türkiye’de sivil toplumun geliúmesini hızlandırıyor. Kendisini devletle özleútiren
kapıkulu gelene÷i yavaú da olsa yıkılıyor.
Yerine, güçlerini sivil toplumdan alan yeni kimlikler beliriyor. Bunlar, hem
düúünce hayatına hem de toplumsal dinami÷e giderek artan bir tempo ile
damgalarını vurmaya baúlıyorlar.
Özellikle iúalemi bu konuda çok yol kattetti. Örne÷in TÜSøAD çok ilginç
çalıúmalar yapıyor. Bu yıl yayınladı÷ı araútırmalar pek çok konuya ıúık tutuyor.
Ekonominin en hayati ve polemi÷e açık konularını cesaretle ele almıúlar.
øleride, kamu harcamaları, borçlanma, emeklilik, yerel yönetimler üstüne
çıkardıkları kitapçıklara daha ayrıntılı úekilde de÷inmek istiyorum. Türkiye’nin bu
konuları serinkanlılıkla tartıúması gerekiyor.
Türkiye Genç øúadamları Derne÷i TÜGøAD’ın yayınlarını da büyük bir
zevkle izliyorum. Kamuoyunda a÷abeyleri kadar gürültü çıkarmıyorlar ama
yaptıkları iú en az onlarınki kadar kaliteli ve önemli.
2000’li yıllara do÷ru Türkiye’nin önde gelen sorunlarına yaklaúımlar
dizisinin 13.üncüsü “ønsan Hakları ve Demokratikleúme” adını taúıyor.
Toplumun derinli÷inden gelen demokrasi talebinin ve demokratlık kimli÷inin çok
güzel bir belgesi.
Ayrıca, Avrupa ønsan Hakları Sözleúmesi’ni bu çalıúmanın ekine
koymuúlar. Okuyucularıma edinmelerini ve bir referans kitabı olarak
saklamalarını öneririm.
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Bu arada, Anadolu’nun her köúesinde oluúan GøAD ve SøAD’ları
unutmamak lazım. Gencecik müteúebbisler, kıraç bozkırda sivil toplum
tohumlarını yeúertmeye çalıúıyor. Ço÷u da ola÷anüstü baúarılı.
Özdemir Sabancı’nın ve Onno Tunç’un cenazeleri de, artık büyük törenler
için ille devlet büyü÷ü olmanın gerekmedi÷ini gösterdi. Toplumun kendisinin
büyükleri var. Siyaset dıúında büyüyen insanlar var.
Geçenlerde, sevgili Tu÷rul Erkin’in çantasında görüp Mıgırdıç Magosyan’ın
kitaplarına takıldım. “Söyle Margos Nerelisen” iyiki Ermeniceden Türkçeye
çevrilmiú diyorum. Yoksa biz okuyamazdık. Büyük haksızlık olurdu.
Refah Partili belediye baúkanlarının Surp Agop’taki dini törene katılmaları,
yada Tayyip Erdo÷an’ın nami di÷er “Kızıl Dany” Cohn-Bendit’i østanbul’a davet
etmesi toplumdaki çeúitlenmenin ve özgürleúmenin ulaútı÷ı boyutun bir baúka
göstergesi.
Çıra÷an Otelinde Fetullah Hocaefendinin katıldı÷ı ödül töreni ve ödül alan
kiúiler, farklı toplumsal aktörlerin birbirleri ile diyalog kurma ihtiyacının giderek
arttı÷ına iúaret ediyor. Dini cemaatler de sivil toplum çeúitlili÷ine katılıyor.
Yeni kurulan Özgürlük ve Dayanıúma Partisi’ne hoúgeldin diyorum.
Nihayet, toplumun derinlerinden kopup gelen bir sol gelenek kurumsallaúmaya
baúladı. Türkiye siyasetinin sol aya÷ının devletçilikten kurtarılması yolunda
hayati bir adım olabilir.
ÖDP’yi, di÷erleri gibi populist ve devletçi bir siyasi partiden ziyade bir sivil
toplum kuruluúu gibi görmek istiyorum. Daha do÷rusu, öyle olmasını ve
kalmasını temenni ediyorum.
TESEV’in Kürt sorununa e÷ilmesi, hakikaten bir “think-tank” haline
dönüúebilece÷i umudunu yaratıyor. Düúünce depoları düúünülmemesi
gerekenleri düúünebildikleri ölçüde toplumun iúine yarıyor. Resmi ideolojinin
sloganlarına kılıf uydurarak de÷il.
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) “3. Sektör” adlı bir dergi çıkartıyor.
Ekim 1995 sayısının kapa÷ında çok güzel bir gül resmi var. “Açan Gülün Adı
Sivil Toplum”. Vakfın kurucularını ve yöneticilerini kutluyorum.
Demokratların her düzeyde hükümetdıúı kuruluúları (øngilizce NGO - Non
Government Organization - deniyor) desteklemesi gerekiyor. ùu günlerde, siyasi
sınıfın çözülüúünü izleyecek yerde sivil toplumda olan bitene bakmak morale de
iyi geliyor. (28 Ocak 1996)
HUKUK DEVLETø
TEK’in Bo÷aziçi Elektrik Da÷ıtım úirketinden elektrik faturası geldi. Son
ödeme tarihi 19 Ocak. Buraya kadar úaúırtıcı bir úey yok. ùaúırtıcı olan faturanın
geliú tarihi. 25 Ocak’da, son ödemeden 6 gün sonra kapıma bırakıldı.
Peki ne oldu? Bütün itirazlarıma ra÷men çatır çatır yüzde 10 gecikme
faizini TEK’e ödemek zorunda kaldım.
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Ek yüzde 10’un kabahatlisi ben de÷ilim. Bilmiyorum, belki TEK de de÷il.
Bana da÷ıtan úirketin sorumlu oldu÷unu söylediler. Onları da bulamadık.
Neticede, baúkalarının hatasının bedelini vatandaú ve tüketici olarak ben
ödedim.
Günlük yaúamımız bu gibi olaylarla dolu. 1994’te ek vergimi yatırmaya
gittim. Orada beyannameyi doldurdum ve tahakkuk eden vergiyi ödedim. Aradan
dört ay geçtikten sonra, vergi dairesi beni aradı ve hesap yanlıúlı÷ı oldu÷unu
söyledi.
Aradaki farkı yatırmak için gitti÷imde, gene yüzde 10 aylık faiz istendi. øtiraz
ettim. Benden kaynaklanan bir gecikme, bir kasıt yok. øtirazım kabul görmedi.
Benim olmayan hatanın gecikme faizini ödedim.
Benzer bir olayı çöp vergisinde yaúadım. Gene bir hata. Gene sonradan
hatanın düzeltilmesi. Ve gene gecikme cezasını ödemek zorunda kalan mükellef.
Hep beni mi buluyor diyordum. Bu konuyu sohbetlerde açınca, hemen herkesin
baúından benzer vakaların geçti÷i ortaya çıktı.
Son iki günkü gazetelerin ekonomi sayfalarında ihracatçılara navlun
primlerinin ödenmeye baúladı÷ı haberi vardı. Bunlar devletin 1994 yılından
kalma borçları. Bir bölümü geçen yıl baúında ödenmiú.
Geri kalanlar bir yıl gecikme ile ödeniyor. Olmamalı ama olmuú bir kere.
Sorun bundan sonra. øhracatçı Birli÷i itiraz ediyor. Çünkü, primi veren
kararname, bunun ödendi÷i günkü döviz kurundan ödenece÷ini öngörüyor.
Anlaúılan hükümet bunu be÷enmemiú. Ödemeyi 31 Aralık 1994 kurundan
yapmaya karar vermiú. ølginç olan, navlun primi kararnamesini çıkartıp bugün
uygulamaktan vazgeçen aynı hükümet.
Dolar o tarihte 38 bin TL iken bugün 62 bin TL’ye çıkmıú. Prim alaca÷ını
geçen yıl alan ihracatçı ile bu yıl alan arasında yüzde 40’lık bir fark var. Kimileri
100 dolarlık alaca÷ını geçen yıl 100 dolar olarak almıú. Bu yıla kalanlar sadece
60 dolar alabilecek.
ùu sıralarda Çukurova Elektrik’te olup bitenler de çok vahim. E÷er ortada
bir suç vardı ise, neden bugün ÇEAù sahibine iade ediliyor? Yoktu ise, neden iki
ay önce sahibinden alındı?
Buna benzer o kadar çok örnek var ki! Baraj veya yol yapmak için arazisi
kamulaútırılan sonra parası ödenmeyen köylüler... Devlete malını teslim edip
parasını alamayan üreticiler...
Vatandaúla devlet iliúkiye girince aniden hak ve hukuk yok oluyor. Hukukun
yerine “ben yaptım oldu” geliyor. Ve vatandaú bu keyfi uygulamalar karúısında
genellikle aciz kalıyor.
Örnekleri, hukuk devleti ve hukukun üstünlü÷ü gibi kavramların aslında
fevkalade somut uygulamalar olarak karúımıza çıktı÷ını göstermek için verdim.
Kavramlar sadece siyasi özgürlüklerle ilgili de÷il.
Do÷rudan devletin yönetimi ile ilgili. Yönetimin her kademesinde karúımıza
çıkan, günlük yaúamı do÷rudan etkileyen kavramlar.

Nedir hukuk devleti? Siyasetçinin ve bürokratın, bizzat kendilerinin
koydu÷u kurallara harfiyen uymasıdır. Özellikle de devletin vatandaúla karúı
karúıya geldi÷i durumlarda uymasıdır.
Hukukun temel iúlevlerinden biri de, vatandaúı devleti yöneten siyasi ve
idari kadrolara karúı korumaktır. Onların keyfi davranıúlarına izin vermemektir.
Hukuk devleti, bir hükümetin kendi çıkardı÷ı kararname ile oluúmuú
müktesep hakları sonradan iúine gelmedi÷ini düúünüp geri alamamasıdır.
Vatandaúın kendi hatasından kaynaklanmayan gecikmenin faizini ödememesidir.
Bugünkü hükümet bunalımının ardında sadece iki kiúinin inatçılı÷ı
yatmıyor. Türkiye’nin hala hukuk devletini tesis edememiú olmasının yarattı÷ı
süreçler yatıyor. Çünkü Ankara’da iktidar keyfileúiyor. Ve mutlaklaúıyor.
Baúbakanlık, bu mutlak ve keyfi iktidarın oda÷ı ve simgesi haline dönüúüyor.
Bir demokraside kimsenin sahip olamayaca÷ı yetkilerle donanıyor.
Hukuk devleti kurulmayınca, Osmanlı’nın “ya devlet baúa, ya kuzgun
leúe” gelene÷i sürüyor. Sivil toplumdaki bütün geliúmeye ra÷men, hala vatandaú
devletin hizmetkarı kalıyor. Bir türlü devleti, yani siyasetçiyi ve bürokratı
vatandaúın hizmetkarı haline dönüútürecek hukuk sistemini üretemiyoruz.
Hukuk devletini kuramadı÷ımız için toplumla devlet arasındaki gerginlik ve
uçurum büyüyor. Siyasetteki bunalım her geçen gün daha da derinleúerek sürüp
gidiyor. (1 ùubat 1996)
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TARøHøN CøLVELERø
Kardak olayı, 12 Ada’nın macerasını hatırlattı. Ege sahillerinde otururken
karúıda görülen bu adalar, 1910’lardan økinci Dünya savaúına kadar øtalya’nın
egemenli÷inde kaldı. Cengiz Çandar dünkü yazısında øtalyan elçisi ile Cemal
Paúa arasındaki bir olayı anlatıyor.
Ouchy anlaúmasına göre Adalar Osmanlı’ya geri verilecek. øtalyanlar
anlaúmaya uymak istemiyor. Ek bir taviz olarak demiryolu imtiyazı istiyorlar.
Cemal Paúa reddediyor. Balkan Savaúı, ardından Birinci Dünya Savaúı derken,
Adalar øtalya’da kalıyor. økinci Dünya Savaúında øtalya ma÷lup olunca,
Yunanistan’a veriliyor.
Tarih böyle. Bir de hepimizin özel mikro tarihçikleri var. Rahmetli babam
Hüseyin Sarım, Makedonya kökenli, Koçana do÷umlu idi. Çocuklu÷u Üsküp’te
geçmiú. Balkan bozgunu sonrasında Tekirda÷ üstünden Anadolu’ya kaçmıúlar.
Dedem Hasan Asaf efendi Manisa’da baúmuallimli÷e devam etmiú. Sonra
1919’da Yunan Manisa’ya giriyor. Aileye gene göç yolları gözüküyor.
Mu÷la üstünden Rodos’a geçiyorlar. Rahmetli, Rodos’ta øtalyanların
kendilerine çok iyi davrandı÷ını her fırsatta hatırlar ve anlatırdı. Bir süre
Rodos’ta kaldıktan sonra, aile bir øtalyan vapuru ile østanbul’a ulaúıyor. Babamı
da Ankara’ya okula yolluyorlar. 12 Adanın øtalyanlarda olması, onun hayatında
çok önemli ve çok olumlu bir olaydı. Eminin o dönemde pek çok muhacir benzer
úeyler yaúadı.
18
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E÷er 12 Ada Osmanlı’ya geçmiú olsa, çok büyük bir ihtimalle 1919’da
Yunanistan tarafından iúgal edilecekti. Bu østiklal Savaúının sonucunu ve Lozan
Anlaúmasını nasıl etkilerdi bilmiyorum. Ama, Hasan Asaf efendi ve ailesinin
hayatını, dolayısı ile beni de, olumsuz etkilemesi ihtimali baya÷ı yüksek
duruyor. Tarihin bazen böyle cilveleri oluyor. Bir olayın iyi mi kötü oldu÷u
nereden ve ne zaman baktı÷ınıza göre de÷iúebiliyor.

hükümetler gelip gidiyor. Gelen gideni aratıyor ama kimsenin de buna fazla
aldırdı÷ı yok.
Böylece cilveli yazıyı øtalya ile baúlatıp øtalya ile bitiriyoruz. (4 ùubat 1996)

Hükümet Kurulacaktır
Hükümet konusunda suskun kalmayı tercih ediyordum. Hükümet kurma
sürecinin uzun sürece÷ini tahmin ettim. Çünkü, seçim sonuçları, en önemli
konuda belirsizlik üretti. 1995 seçiminde bence seçmene düúen esas görev,
ANAP ve DYP arasındaki yarıúa hakem olmaktı. Bu iki partiden birinin tefsire
açık olmayacak úekilde seçimi önde bitirmesi halinde, merkez sa÷da toparlanma
kolaylaúacaktı. Seçmen bunu yapmadı. Tam tersine, ANAP’a daha fazla oy,
DYP’ye daha fazla milletvekili vererek, tam bir karıúıklık yarattı.
Seçmenin, merkez sa÷ın hangi parti ve lider etrafında toparlanabilece÷i
konusundaki bu kayıtsızlı÷ı, sorunun çözümünü parlamentoya bıraktı.
Hükümetin kurulması bu nedenle gecikecek diye düúündüm. Nitekim öyle oluyor.
Seçmenin yapmadı÷ını parlamentonun yapabilmesi için zamana ihtiyaç vardı.
Karúılıklı restleúmeler, gerginlikler, partilerin üstüne oturdukları tabanın ve
gelene÷in devreye girmesi, kamuoyu baskıları, vs. bütün bunlar zaman alacak
süreçler.
Ama, sonucun fazla de÷iúmesini beklemiyorum. ùu yada bu úekilde, DYP
ve ANAP’ın katılımı ile oluúacak bir hükümet modeli üretilecektir. Kim baúbakan
olur gibi sorular eninde sonunda ikinci plana düúer. Her iki parti de, di÷eri
iktidarda iken muhalefette kalmaya razı olmayacaktır. Ço÷umuz, iki merkez sa÷
parti arasındaki yarıúı seçmenin bitirmesi daha temiz olurdu diye düúünüyoruz.
Tarih gene bir cilve yaptı. Anlamakta zorluk çekti÷i bölünmenin çözümünü
bölünmeye yol açan siyasi kadrolara bıraktı.

Refah Partisi son seçimlerden yüzde 21 gibi düúük bir oyla dahi olsa birinci
parti çıktı. 5 seçmenden biri, Erbakan Hoca’ya oy verdi. Bu durumda, RP’nin
kabul etti÷i ekonomi anlayıúının daha ayrıntılı bir analizine gitmek yararlı
olacaktır. “Adil düzen” kavramı, sezgisel olarak insanın adalet hissine hitap
etmesi açısından kolay akılda kalıyor. 1970’lerde Ecevit’in kullandı÷ı “Hakça
düzen” kavramı aynı ça÷rıúımları yapıyordu. Ancak iú bu tür kavramlarının içinin
doldurulmasına gelince, ciddi sorunlar ortaya çıktı÷ını görüyoruz.
Arada sırada “øslam iktisadı”, “øslami iktisat” ve benzeri isimler taúıyan
kitaplara raslıyorum. Bunlardan bazılarını okumaya çalıútım da. Do÷rusu
profesyonel bir iktisatçı olarak yazılanları izlemekte zorluk çektim. Da÷ınık, hatta
sık sık anlamsız buldum. Televizyonda “islam iktisadını” savunan kiúilerle
yapılan mülakat veya tartıúmaları da dinledim. Gene ne dediklerini tam
anlayamadım.
Gençlik günlerimizde, sol cenah içinde benzer e÷ilimler vardı. Bir yanda
“burjuva bilimi” olurdu, öte yanda ise “proleter bilimi”. “Burjuva iktisadı” filan
derken sonunda “burjuva matemati÷i”, “burjuva fizi÷i”, “burjuva biyolojisi”
denecek noktaya gelinmiúti. Stalinizmin hilkat garibelerinden biri olan bu ayırım,
solun içinde bile hızla terkedildi. Teúbihte hata olmaz diyorum, acaba yarın öbür
gün “øslam fizi÷i”, “øslam matemati÷i” gibi önerileri yapanlar da çıkar mı?

Gölge Etme Baúka øhsan østemem
Kardak olayına ve Çiller’in hükümet kuramamasına ra÷men mali
piyasaların sakin, hatta iyimser olmaları bence çok ilginç. Döviz, faiz ve borsa
cephelerinin üçünde de en küçük bir telaú iúareti yok. Bunu nasıl tefsir edebiliriz?
Acaba, Türkiye ekonomisinin artık siyasetten ba÷ımsız hale geldi÷i anlamına mı
geliyor? Yoksa, piyasalar hiç bir hükümet bugünden daha kötü olamaz mı diyor?
Büyük bir ihtimalle her ikisi de. Ekonomi, yıllardır süregelen kötü kamu
yönetimine
karúı kendi iç denge mekanizmalarını geliútirdi. Ekonomik aktörler, gerekli
tedbirleri aldılar. Hükümette o olmuú yada bu olmuú, onu yapmıú yada bunu,
fazla etkilenmeyecek úekilde kendilerini ayarladılar.
Feylezofun dedi÷i gibi, yeter ki hükümet gölge etmesin, baúka ihsan
istenmiyor. Türkiye giderek bana øtalya’yı andırmaya baúladı. Toplum ve
ekonomi siyasi süreçten ba÷ımsız olarak yaúamını sürdürüyor. O arada
Asaf Savaú Akat

19

GAZETE YAZILARI - 1996

øSLAM øKTøSADI

Amerikada Bir Makale
Amerikan øktisat Derne÷inin üç aylık bilimsel dergilerinden biri Journal of
Economic Perspectives’dir. Mesle÷in en prestijli yayın organlarından biri olan
bu dergide teknik makaleler yayınlanmaz. Daha çok literatür taraması türünden
yazılara a÷ırlık verilir. Son sayısı Sonbahar 1995 yeni elime geçti. øçindekilere
bakınca, gerek yazarı gerek konusu itibariyle bir makale çok ilgimi çekti ve
hemen okumaya koyuldum.
Profesör Timur Kuran’ı hiç tanımıyorum. Los Angeles’teki Güney
Kaliforniya Üniversitesinde (USC) iktisat hocalı÷ı yapıyormuú. Referanslardan,
hep ingilizce yayın yaptı÷ını gördüm. ølk yazısı 1983’e gidiyor; demek ki o kadar
genç de de÷il. øslam ve ekonomi konusunda uzmanlaúmıú bir iktisatçı gibi
duruyor.
Makalenin adı “øslam iktisadı ve øslamcı alt-ekonomi”. Çok uzun de÷il, 18
sayfa. De÷erli dostum Mustafa Çalık’la konuútuk. Türkiye Günlü÷ü dergisinde
tercümesini yayınlamaya arzu ediyor. Çok yararlı olurdu. Laf ebeli÷i yapmayan,
konusuna çok hakim bir bilim adamının son derece kaliteli ve bilgi taúıyan yazısı.

Asaf Savaú Akat
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Faiz, Zekat ve Ahlak
øslam iktisadı, ilk olarak 1940’lı yıllarda Hint müslümanları tarafından
geliútiriliyor. Kavramın popülerleúmesini temin eden, Seyid Abul A’la Maududi
adlı Pakistanlı bir ideolog. Esas amaç, øslam medeniyetini yabancı (Batılı)
etkilere karúı korumak. øslam iktisadı, müslümanların giderek daha fazla Batılı
fikirlerin caziba alanına girdikleri bir konuda øslam düúüncesinin otoritesinin
yeniden tesis edilmesinde bir araç olarak düúünülüyor.
Prof. Kuran’a göre, ilgili literatürü tarayınca, üç önemli ayırdedeci özellik
karúımıza çıkıyor. Birincisi faiz yasa÷ı. Bununla ilgili olarak Türkiye’den örnekler
ve sayılar vererek, øslami finans kurumlarının nasıl iúledi÷ini ve ne ölçüde farklı
olduklarını analiz ediyor. O arada, bir baúka Türk bilim adamı Murat Çizakça’nın,
bu kurumların aslında risk sermayesi olarak çalıúmalarını talep eden eleútirisine
yer veriyor.
økincisi bir sosyal adalet kurumu olarak zekat. Yemen, Suudi Arabistan,
Malezya, Libya, Pakistan ve Sudan’da, kamunun yönetti÷i zorunlu zekat
sistemlerinin oldu÷unu ö÷reniyoruz. Ancak, bunun vergi-transfer harcaması
ikilisinin yerine alamayaca÷ı anlaúılıyor. Bunlardan Malezya do÷rusu ilgimi çekti.
Çok baúarılı ekonomik kalkınma örneklerinden biridir. Piyasa ekonomisi ile nasıl
eklemlendi÷ini merak ettim.
Üçüncüsü ekonomik aktörlerin dini de÷erlerini ekonomik alana da
uygulamaları. Piyasa ekonomisinde insanın “homo economicus” olarak
görülmesini karúı çıkılıyor. Onun yerine “homo islamicus” konuluyor. øsrafa ve
gösteriúe iltifat etmeyen, sadece kendisini düúünmeyen müminlerin, piyasanın
kendilerine sundu÷u imkanlardan ahlaki mülahazalarla vazgeçmeleri gerekiyor.
Uygulamada bunun örne÷ini bulmak mümkün durmuyor.
Tartıúma Zamanıdır
Prof. Kuran’ın yazısını özetleyecek yerim yok. Makale, Türkiye’de oldu÷u
gibi, tarikat veya benzeri dini cemaatlerin kendi içlerinde nasıl bir altekonomi
oluúturdukları ele alıyor. Ortaya çıkıú nedenlerini ve baúarı úanslarını araútırıyor.
Yazısını “øslam iktisadı” hakkında genel bir de÷erlendirme ile bitiriyor.
Türkiye için son derece önemli olan bu konuların iktisatçılarımız ve di÷er
sosyal bilimcilerimiz tarafından serinkanlı ve bilimsel düzeyde daha çok
tartıúılmasının gerekli oldu÷unu düúünüyorum. (8 ùubat 1996)
ENFLASYON NE OLUYOR?

Ama ekonomi zamandan ve mekandan kopamıyor. Bütün siyasi
belirsizliklere ra÷men, Türkiye’nin 65 milyon insanı günlük yaúamını sürdürmeye
çalıúıyor. Herkes siyasette olabilecekleri kendine göre planlarına katıyor.
Üretimini, yatırımını, tasarrufunu ona göre ayarlıyor. Ekonomi dedi÷imiz o
kocaman çark dönmeye devam ediyor.
Geçti÷imiz haftanın önemli konularından biri enflasyondu. Ayın 4’ünde
Ocak ayı sayıları yayınlandı. Bir süredir, Ocak ayında enflasyonda bir yükselme
olaca÷ı biliniyordu. 24 Aralık seçimleri nedeni ile geciktirilen kamu kesimi zamları
seçimden hemen sonra birbiri ardına devreye sokulmuútu.
Karamsar øyimser
Karamsarlar enflasyonda bir patlama bekliyordu. Ocak enflasyonunun
yüzde 20’ye fırlayaca÷ını iddia edenler bile vardı. Genel kanı, mutlaka yüzde
10’un üstüne çıkaca÷ı úeklinde idi. Bilgisayardaki tahminlerime baktım. En son
yılbaúında yaptı÷ım revizyonda Ocak ayı için toptan eúya fiyatlarına yüzde 12’lik
bir artıú koymuúum.
Bu arada, genelde devletle ilgili olarak toplumda varolan güvensizli÷in bir
küçük örne÷ini de yaúadık. østatistik Enstitüsü fiyat endekslerindeki ola÷an baz
yıl de÷iúikliklerinden birini yapıyordu. Türkiye gibi hızlı geliúen ve de÷iúen bir
ülkede, baz alınan yıl ve mal bileúiminde uzun süre israr gereksiz. 5 yıl makul bir
süre. 1992’de Çiller devlet bakanı iken DøE Baúkanı Güvenen’le kavgalı oldu÷u
için bunu yaptırmadı. Neyse, sonra 1994’ün temel yıl alınmasına karar verildi ve
çalıúmalar baúladı.
Karamsarlar hemen úüphelendi. Komplolar yazıldı. Yeni endeks, aslında
Ocak ayında enflasyonda gerçekleúecek patlamayı saklamak için önceden
planlanmıú bir aldatmaca mıydı? Bakalım, eski ayları yeni endekse göre
yayınlayacaklar mıydı? Biz böyle komploları severiz. Devletin bizlerden birúeyler
sakladı÷ına inanırız. øúin ilginci, sık sık da haklı çıkarız.
Neyse, sonunda beklenen gün geldi ve sayılar yayınlandı. Ocak’ta gerek
toptan eúya fiyatları, gerek tüketici fiyatları piyasa beklentilerinin çok altında
artmıútı. Hatırlatalım. TEFE yeni seride yüzde 9.8, eski seride yüzde 8.1. TÜFE
yeni seride yüzde 8.3, eski seride yüzde 7.7. Bunlar mutlak olarak çok yüksek
sayılar. Yıllık tempoda sırası ile yüzde 207 ve yüzde 160’a tekabül ediyor. Ama
herkes o kadar daha yüksek bekliyordu ki, neticede bu enflasyon rakamları
piyasada iyimserli÷i arttırdı.

Atalarımız güzel söylemiú: “koyun can derdinde, kasap et derdinde”.
Seçimden bu yana bir buçuk ay geçti. Hala Türkiye’yi önümüzdeki yıllarda nasıl
bir hükümetin yönetece÷ini bilmiyoruz. Bırakın hükümeti, bugünkü
parlamentonun ömrü bile muallakta kaldı. Ankara’daki siyasi kadrolar ise yavaú
çekilmiú bir sessiz filmdeki oyuncular gibi, zamansız ve mekansız bir sahnede
dönüp duruyorlar.

Güven Sorunları
Nasreddin Hoca’nın hikayesi malum. Allah Hoca’yı sevindirmek isteyince,
önce eúe÷ini kaybettirir, sonra da buldururmuú. Bizim Allah’a ihtiyacımız yor.
Önce kendi kendimize enflasyon patlıyor diye iyice gaz veriyoruz. Sonra da
enflasyon düútü diye seviniyoruz. ølginç bir psikoloji oldu÷unu kabul etmek
gerekiyor.
Geçmiúte devletten o kadar çok kazık yemiúiz ki, hep en kötüsünü
bekliyoruz. Ço÷u kere de karamsar olmakta haklı çıkıyoruz. Devlete
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güvenmemenin do÷ru davranıú oldu÷u kanıtlanıyor. Kendi karamsarlı÷ımıza
olan güvenimiz de artıyor. Böylece idare ediyor, geçinip duruyoruz.
Ekonomi ile, kamu maliyesi ile, enflasyonla ilgili bütün bu güvensizlik
duygusu, aslında enflasyonun da önemli nedenlerinden biri olarak karúımıza
çıkıyor. Üreticiler, yüksek enflasyon bekledikleri için ürettikleri mal ve hizmetlere
yüksek zamlar yapmaktan çekinmiyorlar. Yüksek zam, beklentilerini haklı
çıkartıyor. Ve fasit daire oluúuyor.

Tezat burada. Ekonomi hızla tam anlamı ile açık bir ekonomi haline
gelirken, dıú politika dinamiklerinin buna uyumlu olmasını beklemez misiniz?
Üstelik, uyumlu bir dıú politika, ekononin dıúa açılmasının getirilerini yükseltecek
etki de yapacaktır.

DIù POLøTøKA VE øSTøKRAR

Bir Makale
Foreign Affairs iki ayda bir yayınlanıyor. Amerika’nın dıú politika
konusunda en önemli dergilerinden biri. Belki de en önemlisi. Ocak-ùubat 1996
sayısında, Türkiye’ye de gelen Yale Üniversitesi profesörlerinden tarihçi Paul
Kennedy’nin iki doktora ö÷rencisi ile beraber yazdı÷ı bir makale yayınlandı.
Konusu, Amerikanın so÷uk savaú sonrasındaki dıú politika stratejisi. “Pivot
devletler ve ABD Stratejisi” adını taúıyor. “Pivot devlet” ile, kendi bölgesinin
kaderini olumlu yada olumsuz etkileme olana÷ı olan ülkeleri kasdediyor.
Amerikan dıú politikasının bu ülkelere yo÷unlaúması gerekti÷ini savunuyor.
9 ülke sayılıyor: Meksika ve Brezilya; Cezayir, Mısır ve Güney Afrika;
Türkiye; Hindistan ve Pakistan; ve Endonezya. Her biri için kısa açıklamalar
yapılıyor.
Temel hedef olarak ise “istikrar” kavramını alıyor. Bugün ve yakın
gelecekte, bölgeleri savaúa, iktisadi bunalımlara, isyan ve iç savaúları götürecek
geliúmelerin engellenmesini, Amerika açısından bir numaralı amaç olarak
görüyor.
Dünyanın tek süper gücü ABD için dıú politikadaki eksen de÷iúimini
göstermesi açısından çok ilginç. Artık so÷uk savaú döneminin “güvenlik” hedefi
tahtını kaybetmiú. ABD’ye yönelik ciddi bir güvenlik tehdidi olmadı÷ı kabul
ediliyor.
Yerini “istikrar” almıú. østikrar, siyasi ve ekonomik geliúmenin önkoúulu.
Barıúla özdeú bir sözcük. østikrarsızlık ise, hem siyasi geliúmeyi hem de
ekonomik büyümeyi engelleyen bir çatıúma ortamına tekabül ediyor.

Türkiye her anlama bir tezatlar ülkesi. ùaka ile karıúık yaptı÷ımız bir
gözlem vardı. Dünya ekonomisi iyi giderken Türkiye krize girer. Dünya
ekonomisinde yavaúlama olunca, mutlaka Türkiye rekor büyüme hızları tutturur.
“Herkes gider Mersine, biz gideriz tersine” özdeyiúi bunu güzel özetliyor.
ùu sıralarda, ekonomi ile dıú politika arasında ciddi bir tezat yaúanıyor. Yıl
baúında Gümrük Birli÷i devreye girdi. Ekonomi hukuki ve kurumsal açıdan dıúa
açılmasını tamamladı. Fiilen de, tarihinde hiç bir zaman olmadı÷ı kadar açık bir
ekonomi oldu.
Aynı anda, dıú politikada farklı bir süreç yaúanıyor. Türkiye, 1980’lerin
sonunda bölgesinde ve hatta dünyada önemli bir oyuncu haline gelmeye
baúlamıútı. Eminim arada hatalar da yapılıyordu. Ama, Türkiye çok yanlı bir dıú
politika uygulamaya baúlamıútı.
Son dönemlerde bu e÷ilimin hızla ters yüz edildi÷ini gözlüyoruz. Türkiye dıú
politikada içine kapanıyor. Dünya düzeyinde sorumlulukları olan bir büyük ülke
gibi davranmıyor. Kısır dıú politika çekiúmelerinin içine çekiliyor.

Amerikalı Gözü ile
Makalede Türkiye’ye ayrılan bir tek paragraf. Önce Cezayir
de÷erlendiriliyor, ardından Türkiye. Amerika’dan bakınca Türkiye’nin nasıl
göründü÷ünü anlamamıza imkan verdi÷i için ilginç buldum. Okuyucularımla
paylaúmak üzere tercüme ettim. øúte, bir paragrafta Türkiye özeti.
“Türkiye, Cezayir kadar politik ve ekonomik açıdan zayıf ve hassas
de÷il. Ama stratejik de÷eri çok daha büyüktür. Do÷u ile Batı, Güneyle
Kuzey, Hristiyanlıkla øslam arasındaki çoklu kavúakta yer alıyor.
Bo÷aziçinden binlerce kilometre uzaktaki ülkeleri etkileme potansiyeli
var. So÷uk savaú sırasında NATO’nun güneyda÷ı kanadının temel dire÷i
oldu. Her ne kadar birkaç kez geciktirilse bile, geniúlemiú Avrupa Birli÷ine
üye olmak üzere çok önceden müracaat etti.
Türkiye sa÷lam bir iktisadi büyüme performansı gösterdi ve müreffeh
bir orta sınıfa sahip. Ancak, di÷er pivot ülkeleri rahatsız eden sorunlar
onun için geçerli. Nüfus ve çevre baskıları, ciddi etnik azınlık çekiúmesi ve
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Enflasyon Düúüyor mu?
Bir tek Ocak ayı sayılarına bakarak bir tahminde bulunmak çok zor. ølk
tepkim, “1996 yılı enflasyon tahminlerini biraz aúa÷ı mı çeksem acaba?”
demek oldu. øki faktör daha var. Biri, Aralık sanayi üretim endeksinde görülen
küçük düúüú. Ekonominin Aralık ayında yavaúlamaya baúladı÷ını gösteriyor.
økincisi, faizdeki ani patlama. Talep düúüúünün Ocak ve ùubatta devam edece÷i,
hatta belki hızlanaca÷ı anlamına geliyor.
Biraz sayılarla oynadım. Sonunda Martı beklemeye karar verdim. 1995
Bütçe gerçekleúmesi daha çıkmadı. Önümüzdeki günlerde Kasım dıú ticaret ve
cari iúlemler dengesi, Mart baúında ise hem ùubat enflasyonu hem de 1995
büyüme hızı ve milli gelir hesapları yayınlanır. O arada hükümet iúinin ne olaca÷ı
da belirginlik kazanır.
ùunu söylemeliyim. 1996’da enflasyonun benim de aralarında oldu÷um
karamsarların beklentilerinden daha düúük düzeyde gerçekleúece÷i gibi bir his
var içimde. Elimde ampirik kanıt yok. Bu sadece bir sezgi. Ama geçmiú
deneyimlerden biliyorum ki, Türkiye’nin anlaúılmasında ve öngörülmesinde
sezgilere çok rol düúüyor. (11 ùubat 1996)
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radikal øslami köktendincili÷in canlanması gibi sorunlar, ülkenin genç
demokratik kurumlarını ve anlayıúlarını sınavdan geçiriyor.
Pek çok dıú sorun da var. Yunanistan’la, Kıbrıs üstüne sert bir
rekabeti, Ege adaları ile ilgili sınır anlaúmazlıkları ve Makedonya sorunu
var. Suriye ve ørak’la Fırat sularının denetimi konusunda büyüyen bir
tartıúma söz konusu. Orta Asya’nın müslüman ülkeleri ile iliúkiler ise çok
hassas.
Demokratik, hoúgörülü ve müreffeh bir Türkiye, bütün bölge için bir
yol gösterici, bir cazibe merkezi olacaktır. Etnik veya dini iç savaúlara
gömülmüú, yada baúka ülkelere müdahale etme hırsları taúıyan bir Türkiye
ise, Amerika’nın çıkarlarına sayılmaz denecek kadar çok yoldan zarar
verece÷i gibi, NATO yandaúı stratejistlerden øsrail’in dostlarından NATO
kadar herkesi çok rahatsız edecektir”. (15 ùubat 1996)

Tam tersine, büyük bir bölümü, enflasyonu azdıracak ne kadar popülist
politika varsa tereddüt etmeden uygulamıú. Erbakan’ın da ortak oldu÷u økinci
Milliyetçi Cephe hükümeti iktidardan düúeli beri, enflasyon sürekli yükselmiú.
øzin verirseniz úaka olarak basit bir mantık oyunu yapalım.
1) Türkiye 18 yıldır laik hükümetlerce yönetiliyor.
2) 18 yıldır enflasyon devamlı yükseliyor.
3) Demek ki enflasyonun nedeni laikliktir.
ùaka tabiki. Bu mantı÷ın yanlıú oldu÷u kolayca kanıtlanabilir. Laiklik
enflasyonun nedeni de÷ildir ve olamaz. Ancak, kendilerine laik diyen
yönetimlerin enflasyonu çok sevdikleri de ampirik bir olgu. Somut bir gerçek.
ùimdi olaya iktisatla, mantıkla fazla haúırneúir olmamıú sıradan bir
vatandaú (anglosaksonlar “sokaktaki adam” der) açısından bakalım. RP karúıtı
laik iktidarların biri geliyor, biri gidiyor. Her seferinde enflasyon yükseliyor.
Vatandaúın aklına, “yahu, bu enflasyona acaba laiklik mi yol açıyor?”
diye bir soru takılmaz mı? øçine bir kurt düúmez mi?

LAøKLøK VE ENFLASYON
Refah’ın seçimden birinci parti çıkması ve koalisyon ortaklı÷ının gündeme
gelmesi laiklik tartıúmalarını alevlendiriyor. Siyasi konjonktür, iktisatçıları da bu
konulara girmeye teúvik ediyor.
RP’nin nasıl olup da seçimde bu kadar baúarılı oldu÷u önemli bir analiz
konusu. Köúe yazarları arasında yo÷un biçimde tartıúılıyor. Hükümet orta÷ı
olmasının ekonomiye nasıl etki yapaca÷ını ise daha öngöremiyoruz.
Ekonomi için, özellikle koalisyonda bakanlıkların nasıl da÷ılaca÷ı belirleyici
olacak. ANAP’ın ne ölçüde ekonominin dizginlerini elinde tutaca÷ı úimdilik
bilinmiyor (Bu yazıyı, Cumartesi günkü Erbakan-Yılmaz toplantısından önce
yazıyorum).
Kendi hesabıma ben laiklikten çok enflasyona takmıú durumdayım.
Okuyucularım, her fırsatta yüksek enflasyona karúı çıktı÷ımı biliyor.
Türkiye’nin sanayileúmesini sürdürebilmesi, iúsizlik sorununu çözebilmesi
ve gelir da÷ılımını düzeltebilmesi için mutlaka ve mutlaka enflasyonun rakip
ülkelerdeki düzeye indirilmesi gerekti÷ini savunuyorum.
Sık sık, “sıfır enflasyonun” mümkün ve zorunlu oldu÷unu yazdım. Açıkça,
hem ekonomi hem demokrasi açısından düúük enflasyonun hayati önemini
vurguladım.
Ciddi Bir ùaka
Erbakan’ın son hükümet ortaklı÷ı 1978’de bitmiú. Yani, RP 18 yıldır
Türkiye’nin yönetimine katılmıyor. Geri kalan tüm partiler ve liderler, öyle yada
böyle, 1978-96 arasında sorumluluk almıúlar.
18 yıldır Türkiye’yi yöneten hükümetlerin hepsine müúterek ne özellik
bulabiliriz diye düúündüm. Bulmak zor olmadı. Hepsi enflasyoncu. Hiç biri
enflasyon sorununu çözmek üzere ciddi bir çaba göstermemiú.
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Atatürk Enflasyona Düúmandı
Laiklik konusuna girip Atatürk’ten söz etmemek olmaz. Refah karúıtlarının
tümü Atatürkçü olduklarını iddia ediyorlar. Neyin Atatürk’ün mirası oldu÷u, neyin
olmadı÷ı tartıúmasına girmek istemiyorum.
Ancak, enflasyon konusunda Atatürk’ün tavrı çok net. Birinci Dünya
Savaúında enflasyonun nasıl korkunç bir úey oldu÷unu yaúamıú. Kendi
yönetiminde asla tekerrür etmemesine kararlı.
Kurtuluú savaúını düúünün. Tarihimizin en zor, en karanlık günleri. Ona
ra÷men para basılmıyor. Eldeki imkanlarla idare ediliyor. 1923’ten sonra da öyle.
1930’da Merkez Bankası kuruluyor. Gene para basılmıyor. Bütçe hep denk,
hatta fazla veriyor.
Sayılara bakmak yeterli. 1923-1938 arasında Türkiye’de toptan eúya
fiyatları endeksi 100’den 74’e geriliyor. 1940 yılında bile endeks sadece 94.
øtiraz edenler çıkabilir. Büyük Buhran nedeniyle fiyatların düútü÷ü
söylenebilir. Do÷ru. Ancak, úu anda da dünyada enflasyon yüzde 1-3 arasında
dolaúıyor. Demek ki, hükümetlerin enflasyon yapmaya niyetleri varsa, dünyadaki
fiyatlar hikaye.
Bu perspektiften bakınca, bir hükümet ne kadar yüksek enflasyona
neden oluyorsa, o kadar Atatürk karúıtı diyebiliriz. Bu durumda, 1991-95
arasındaki DYP-CHP koalisyonu Cumhuriyet tarihinin en Atatürk karúıtı hükümeti
olarak görülüyor.
4 yılın ortalama yıllık enflasyonu yüzde 77. Fiyatlar 4 yılda tam 11 katı
artmıú. Döviz ise neredeyse 12 katı artmıú. Bu bir rekor. Cumhuriyet tarihinde hiç
bir hükümetin yanına bile yaklaúamayaca÷ı bir rekor.
Gayri ihtiyari sormak ihtiyacını duyuyorum. Türkiye’nin demokratikleúmesini
ve geliúmesini tıkayanlar acaba Erbakan ve RP mi, yoksa inanılmaz bir
sorumsuzluk içinde Türkiye’yi yüksek kronik enflasyona mahkum eden
hükümetler mi?
Asaf Savaú Akat
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Mutlu Bayramlar
Okuyucularımın mübarek ùeker Bayramını kutluyorum. Bir sonraki ùeker
Bayramına çok daha düúük bir enflasyon oranı ile girmemizi temenni ediyorum.
(18 ùubat 1996)
HOùGÖRÜ
Dünkü Yeni Yüzyıl’da, “ùeytan Ayetlerinin” yazarı Salman Rüúdi ile
yapılmıú bir söyleúi vardı. Fransız L’Express dergisinden tercüme edilmiú.
Ruúdi’nin son romanı “Ma÷riplinin son solu÷u” øngiliz ve Amerikan
eleútirmenlerden çok iyi tepki aldı.
Ama anavatanı Hindistan’da gene sorun çıkardı. Bu kez Ruúdi’ye karúı
tavır alanlar köktendinci Hindular. Romanda, Shiv Sena Partisinin liderini
temsil eden kiúi için çok kötü úeyler yazıldı÷ını iddia ediyorlar.
Nitekim, romanın Bombay’da satıúı yasaklandı. Ruúdi’nin her yazdı÷ı, bir
úekilde bazı ba÷nazları rahatsız ediyor. Hemen tehdide, yasa÷a baúvuruyorlar.
Bir türlü, yanlız bir sanatçıya karúı hoúgörülü olmayı içlerine sindiremiyorlar.
Rüúdi dogmalara karúı isyanı seslendiriyor. Pozisyonunu en iyi kendisi
özetlemiú. “Laikli÷i minareye, melezli÷i saf ırka, kozmopolitli÷i kültürel
ilericili÷e, demokrasiyi ona karúı olanlara tercih ediyorum.”
Ba÷nazlı÷ın tek kayna÷ı hiç bir zaman sadece dini inançlar olmadı.
Milliyetçili÷in ne kadar çabuk ırkçılı÷a dönüúebildi÷ini hepimiz biliyoruz. Üçüncü
dünya milliyetçili÷inin ilericilik adına kültürel düzeyde nasıl tüm kozmopolitli÷i
düúman ilan etti÷ini de yaúayarak ö÷rendik.
Çevremizde, din adına oldu÷u kadar, sol adına, geliúme adına, ilericilik
adına, ulus adına demokrasiyi rafa kaldırmaya arzulu insanlar gördük. Hemen
hepsi bilgili, kültürlü, e÷itimli insanlardı. Müúterek özellikleri, kendilerinden farklı
düúünenlere tahammülleri olmamasıydı.
Özgürlükler rejimi ancak ve ancak toplumun büyük ço÷unlu÷unda
hoúgörünün yaygınlık kazanması ile mümkün oluyor. Benden farklı olana, farklı
düúünene hoúgörü ile yaklaúmayı, ona varolma ve kendisini ifade etme hakkını
vermeyi kabul etmedi÷im sürece, benim de özgür bir toplumda yaúama olana÷ım
olmayacak.
øslam ve Demokrasi
ANAP-RP koalisyonu kurulurken, bildik tartıúmalar yeniden canlanacak.
Türkiye’nin seçkinlerinin önemli bir bölümünün kafasında tereddütler var. Soruyu
açık ve seçik olarak sormak lazım.
øslam dini ile demokrasi arasında, di÷er semavi dinlerde raslanmayan
türden bir karúıtlık, bir zıtlık var mıdır?
Laiklik kutuplaúmasının iki ucundaki azınlıkların bu soruyu “evet” diye
cevaplandırdıklarını görüyoruz. Zıtların birli÷i gibi. Dindar kesimlerin içinde ciddi
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demokrasi düúmanlı÷ı taúıyanlar mevcut. Laik kesimlerin içinde ise, tüm
dindarların demokrasi düúmanı oldu÷unu düúünenler çok.
Benzer úüphelerin baúka ülkelerde de oldu÷unu unutmayalım. Amerika’da,
øtalya’da, Belçika’da, vs. hristiyanlar, øsrail’de museviler, Hindistan’da hindular
arasında böyle güçlü kutuplaúmalara raslanıyor.
Her inançta, hoúgörüsünü kaybedecek kadar katı kurallarla inananlar
oluyor. Her toplumda, tüm dindarların hoúgörüden uzak oldu÷unu kabul edenler
çıkıyor.
Buna ra÷men, hristiyan, musevi, hindu, vs. farklı dinlerden toplumlarda
özgürlü÷e ve demokrasiye izin veren bir hoúgörü ortamı kurulabildi. Ve
yaúamını son derece baúarılı bir úekilde sürdürüyor.
Aynı úeylerin müslüman Türkiye’de olmaması için bir neden göremiyorum.
E÷er geçmiúte olmadıysa, bunun nedenini øslam dinine atfetmekte
zorlanıyorum. 70 yıllık hoúgörüsüzlük ortamının ve antidemokratik uygulamaların
faturasının øslam dinine çıkartılamayaca÷ı çok açık.
Ya gelecekte olmazsa? Bir gün mutlaka olacak. Olsa olsa biraz gecikir.
Gecikirse, bunun nedenini gene øslam dininde de÷il, dindar ve laik seçkinlerde
aramak lazım. Özgürlük, demokrasi ve hoúgörü ortamını bir türlü içlerine
sindiremedikleri için.
Bayramın øçinden
Bayram günleri geçmiúe ça÷rıúımları yo÷unlaútırıyor. Uzun bir tarih
kesitinde oluúmuú müúterek belle÷imizi ön plana çıkartıyor. Ritüelleri, ahlaki
de÷erleri, dünyadaki yanlızlı÷ımızı hafifletecek tüm di÷er kurgularımızı
hatırlatıyor.
Gazetelerde Ortodoks Patri÷i Bartholomeos’un, Hahambaúı David
Asoe’nin, Ermeni Patrik Vekili Mutafyan’ın, Süryani Patrik Vekili Sinan
Çetin’in Bayram kutlamalarını okuyucunca duygusallaúıyorum.
Mirasçısı oldu÷umuz Osmanlı ømparatorlu÷unun dini mozayi÷i ve onu
mümkün kılan hoúgörü ortamı aklıma geliyor. Farklı din, mezhep ve etnik
kökenden dostlarımızla kendi özel yaúamımızda nasıl kaynaútı÷ımız gözümün
önünden geçiyor.
Kendi gelene÷imizde ve inançlarımızda varolan hoúgörü ile ça÷daú
dünyanın bize ö÷retti÷i özgürlükler arasında pekala köprü kurabilece÷imize
inancım artıyor.
ølk Paskalya’da yada Hamursuz’da, sünni ve alevi dini önderlerin ve
cemaat liderlerinin hristiyan ve musevi dini liderlere yollayacakları mesajları
okumak istiyorum. Abdülmelik Fırat’ın özgürlü÷üne kavuútu÷u, kavganın,
úiddetin yerini diyalog ve hoúgörünün aldı÷ı bir Türkiye’yi özlüyorum.
Güneúli bir Bayram gününde, dünle yarın, teknoloji ile gelenek, inançla
özgürlük arasındaki bu büyük sentezi mümkün kılacak hoúgörü ortamını
kuraca÷ımıza olan özgüvenim bir kere daha pekiúiyor. (22 ùubat 1996)
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ÇÖZÜM BAùKANLIK SøSTEMøDøR
Türkiye ekonomisinin en büyük sorunu siyaset olmaya devam ediyor.
Devlet iyi yönetilmezse, sivil toplum ve reel ekonomi ne kadar güçlü olursa
olsun, bir noktada tıkanmaya mahkumdur.
Bir yerde hepimiz bunu biliyoruz. Bugünkü sorunlar tek tek bizlerden
kaynaklanmıyor. Baúımıza gelenler iúçimiz az çalıútı÷ı için, müteúebbisimiz risk
almadı÷ı için, mühendisimiz, bankacımız, pazarlamacımız yetersiz oldu÷u için
gelmiyor.
Tam tersine. ønsanlarımız çalıúıyor, direniyor, üretiyor, satıyor. Ama
boúyere. Çünkü, kamu yönetiminde inanılmaz bir sorumsuzluk ve savurganlık
hakim. Siyasi yapı, toplumun tüm enerjisini ve üretimini bir kara deli÷e atıyor.
Türkiye neredeyse 6 aydır aslında hükümetsiz. Çiller’in kiúisel hırsı ve
kaprisleri ile bir maceradan di÷erine koúuyoruz. Baskın erken seçim sorunları
büsbütün a÷ırlaútırdı. ANAYOL gerçekleúmedi. ANAP-RP koalisyonun çok ciddi
sorunları olacak.
Halbuki Türkiye’nin güçlü bir yürütmeye ihtiyacı var. Devletin A’dan Z’ye
elden geçmesi, iúler hale getirilmesi gerekiyor. Vergi reformu yapılmalı. Sosyal
güvenlik kurumlarını iflasın eúi÷inde. Özelleútirme hızlanmalı.
Altyapı hızla erimeye baúladı. Elektrik kesintileri yaygınlaúıyor. Faizler
dünya rekorunu kırıyor. E÷itim ve sa÷lık tamamen çökmüú durumda. Devletle
ilgili neye dokunsak elimizde kalıyor. Hepsi tamir edilmeli.
Kim yapacak bunları? Bugünkü bölünmüú ve kutuplaúmıú
parlamentodan çıkacak zayıf koalisyon hükümetleri mi? Liderlerin a÷zına
bakan milletvekilleri mi? Moralsiz, siyasileúmiú, evine ekmek götüremeyen
bürokrasi mi?
Baúkanı Halk Seçsin
Siyasi sistemde köklü reformları gerçekleútirmeden ekonominin ve
toplumun sorunlarının çözülemeyece÷ini artık anlamalı ve kabul etmeliyiz.
Bunların baúında, yasama ve yürütmenin seçilme biçimi ve karúılıklı iliúkileri
geliyor.
Parlamenter sistem yürümüyor. Bunu açık ve seçik olarak görüyoruz.
Sadece Türkiye’de de÷il. Baúka yerlerde de yürümüyor. østikrarlı ve etkin bir
kamu yönetimi üretemiyor.
Zaten yapay bir sistemdir. Çıkıú noktasında krallık kurumu vardır. Meúruti
krallıkların zorunlu olarak üretti÷i bir rejimdir. Çünkü onlarda devletin baúı kral
veya kraliçedir. Seçimle gelemez.
Ama bir Cumhuriyette, hem devletin hem de yürütmenin baúı olacak kiúinin
neden seçmen tarafından do÷rudan seçilmedi÷ini mantıken açıklamak mümkün
de÷ildir.
Evet. Soruyorum. Neden yürütmenin baúını vatandaú do÷rudan
seçmesin? Demokrasi halkın kendisini yönetecek kiúileri do÷rudan seçmesi
de÷il mi? Öyleyse, neden yürütmenin baúını biz seçmiyoruz da milletvekilleri
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seçiyor?
Bu sorular cevapsızdır. Nitekim, son dönem dünya tarihine bakmak yeter.
Bir tek ülke örne÷i gösterilemez ki, Baúkanlık sisteminden parlamenter sisteme
geçsin. Tersi ise sıradan bir olaydır.
Demokrasiye yeni geçen tüm ülkelerde, yürütmenin baúını halk seçiyor.
Geçenlerde Filistin’de baúkanlık seçimi yapıldı ve Arafat büyük bir oyla kazandı.
Do÷rusu, Filistin’in bile bizden öne geçmiú olmasına içim cız etti.
Yılmaz Kazanırdı
Önerilen sistemin ana hatlarını özetlemek istiyorum. Yürütme ve yasama
dönemi dört yıldır. Cumhurbaúkanı ve Meclis seçimleri aynı tarihte yapılır. Seçim
tarihi sabittir ve ne Baúkan ne de Meclis tarafından de÷iútirilemez.
Baúkanlık seçimi iki turludur. Birinci turda, adaylardan biri oyların
yarısından fazlasını alırsa, seçimi kazanır. Yoksa, en çok oyu alan iki aday ikinci
tura girer. Biri mutlaka seçmenin yüzde 50’sinden fazlasının oyunu alarak seçilir.
24 Aralık seçimlerinde bu yöntem uygulansa ne olurdu? ølk turda kimsenin
kazanamayaca÷ı açık. Mevcut oy yapısında, ikinci tura Erbakan ve Yılmaz
kalacaktı. Yılmaz ikinci turu rahat alırdı.
Çiller kiúisel karizması ile ilk turda Yılmaz’dan daha fazla oy almayı
becerirse, o zaman da Çiller seçilirdi. Burada önemli olan kimin seçildi÷i de÷il.
Birisi mutlaka seçiliyor. Ve vatandaúın ço÷unlu÷u tarafından seçiliyor.
Avantajları Çok
Sistemin baúka avantajları var. Milletvekillerinin Bakan olması
yasaklanıyor. Böylece, hem milletvekilli÷i hem de Meclis úahsiyet kazanıyor.
Milletvekillerini de iki turlu sistemle dar bölgeden seçince, karúımıza gerçek bir
Meclis çıkıyor.
Bir yanda do÷rudan seçimle gelen güçlü bir Baúkan yani yürütme.
Baúkan siyasi sorumluluk taúıyor. Vatandaúla bire bir iliúkisi var. Karúısında
yürütmeden ba÷ımsız ve her biri bile÷inin hakkı ile seçilmiú milletvekillerinden
oluúan güçlü bir yasama organı.
Toplumun talep ve arzularının siyasete ve devlete yansıması için daha iyi
bir ortam tahayyül edemiyorum. Baúkanlık sistemi, devletin iyi yönetilmesinin
úartlarını sa÷ıyor.
Sistemin bir baúka cazibesi de, dönem kısıtlaması. Pek çok ülke, aynı
kiúinin iki dönemden fazla baúkanlık yapamayaca÷ını Anayasa’sına koyuyor.
Yani aynı kiúi en çok sekiz yıl Baúkan olabiliyor.
Düúünsenize, Türkiye’de bu sistem 1960’dan beri geçerli olsaydı, Demirel
1973’de siyasetten emekliye ayrılacaktı. Darbesiz filan, Anayasa gere÷i. Özal da
1991’de siyaseti bırakacaktı.
Bunlara baúkalarını da eklemek mümkün. Kısacası, daha ucuz, daha etkin,
daha demokratik bir devlet, velhasıl daha iyi bir kamu yönetimi istiyorsak,
mutlaka Baúkanlık sistemine geçmek zorundayız. (25 ùubat 1996)
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TEùEBBÜS RUHU
Genç arkadaúıma Atatürk havaalanında rasladım. Akúamüstü, tenha bir
saatti. Eúim Nilüfer Göle Hong Kong’da katıldı÷ı bir konferanstan dönüyordu.
Onu karúılamaya gitmiútim. Uçak rötar yaptı. Dostum aynı uçakla gidece÷i için,
sohbet vaktimiz oldu.
Eski adıyla Seylan, yeni adıyla Sri Lanka’ya gitti÷ini duyunca úaúırdım.
Türkiye nire, Sri Lanka nire? Hikayesini anlattı. ølginç buldugüm için sizlerle
paylaúmak istiyorum.
Ünlü bir kahve markasının Türkiye distribütörü oldu÷unu biliyordum.
Yanında baúka ürünler de satıyordu. Sri Lanka’ya gidiú nedeni çay iúine
girmekmiú. Malum, Sri Lanka dünyanın sayılı çay üreticilerinden.
Türkiye’de de Seylan çayı tutuluyor. Ama amacı sadece Türk pazarı
de÷ildi. Seylan çayının Karadeniz çayları ile harmanlanıp ihracat potansiyeli
oldu÷unu söyledi. Nitekim, Adana’lı bir müteúebbis bunu önceden keúfetmiú.
Sıkı durun. Adana’lı bir firma, Seylan’dan ithal etti÷i çayları kendi markası
altında paketleyip Orta Asya Cumhuriyetlerine ihraç ediyormuú. Bölge
pazarında önemli bir pay almıú.
ønanamadım. Bir kaç kez soru sorup tekrarlattım. Eskiden duyardık.
øtalyanlar bizden aldıkları zeytinya÷ını úiúeleyip kendi markaları altında tüm
dünyaya satıyor diye. Hayret ederdik. Anlaúılan úimdi tersi de olmaya baúlamıú.
Türkiye Seylan’dan aldı÷ı çayları kendi markası altında dünyaya ihraç eder
olmuú. øsmini bile bilmedi÷im Adana’lı müteúebbisin ola÷anüstü yaratıcı gücü ve
enerjisi beni çok etkiledi.
Genç arkadaúım aynı úeyi bu kez Avrupa piyasası için yapmayı
planlıyordu. Seylan çayını bizim Rize çayı ile harmanlayacaktı. Sonra, paketleyip
kendi markası ile Almanya’ya ihraç edecekti.
Neden Almanya? Çünkü, oradaki iúçilerimiz zaten önemli bir pazardı. Bu
arada, yavaú yavaú Almanlar da bizimkilerden çay içmesini ö÷renmeye
baúlıyordu. Bir kere Alman piyasasına girilince, di÷er AB ülkeleri daha kolay
olacaktı.
Kahve ithalatını yaptı÷ı firmanın da÷ıtım a÷ı da ek bir avantaj gibi
duruyordu. Bana projelerini anlattı. Yurt dıúından döviz kredisi bularak
Türkiye’deki yüksek faiz sorununu nasıl “by-pass” etti÷ini ö÷rendim.

Vehbi Koç’un vefatını duyunca, hemen aklıma bunlar geldi. Çünkü Vehbi
Bey, Cumhuriyetin ilk müteúebbislerindendi. Sonradan en baúarılı iúadamı ve
sanayicisi oldu. Ama esas özelli÷i, Türkiye’de teúebbüs ruhunun daha geliúmeye
baúlamadı÷ı dönemlerde yaptıklarıdır.
Koç’la rahmetli babamın Ankara “Taú mektepte” aynı dönemde okumuúlar.
Koç babamdan bir yaú büyükmüú. Çocukluk günlerimden itibaren, arada sırada
evde adı geçerdi.
Babam, Vehbi Bey’in çok akıllı oldu÷unu, yanına da kendisinden akıllı
insanları toplamasını çok iyi bildi÷ini söylerdi. Ona göre, baúarısının sırrı
buradaydı. Yanına hep çok parlak insanlar almıú, onları yanında tutmasını
becermiúti.
Vefatı ile, bir dönemi kapatmıú oluyoruz. Cumhuriyetin özel sektör sanayini
kuran ilk neslin aramızdaki son temsilcisi Vehbi Beydi. øktisat literatüründe bu
süreç “ilkel birikim” úeklinde adlandırılıyor.
Herúeyin sıfırdan baúladı÷ı bir dönem. Sermaye yok, müteúebbis yok,
mühendis yok, hatta çalıúacak iúçi bile yok. Her atılan adım bir ilk oluyor. Sonra
ilkler birikmeye baúlıyor.
Yavaú yavaú modern bir sanayi toplumunun altyapısı kuruluyor. Vehbi Koç,
gerçekleútirdi÷i sayısız ilklerle bu altyapının kurulmasına çok önemli katkılar
yaptı. Ailesine ve yakınlarına baúsa÷lı÷ı diliyorum.
Kolay Ama Zor
ùimdi iúimiz hem daha kolay, hem de daha zor. Daha kolay. Çünkü,
müteúebbisin önünü açan çok önemli geliúmeler oldu. Sadece ulaúım ve
haberleúmeden de÷il. Finans sektöründen e÷itim kurumlarına, bugünün
Türkiye’si her alanda dünden çok daha iyi durumda. Bu ortam, müteúebbisin iúini
kolaylaútırıyor.
Ama, aynı anda daha zor. ølkel birikim sırasında, ithalat yasaktı. Tüketici
bilinçli de÷ildi. Kalite önemsizdi. Rekabet yok denecek kadar azdı. Bugünün
müteúebbisi ise içeride ve dıúarıda tüm dünya ile fiyat ve kalitede rekabet
etmek zorunda.
Teúebbüs ruhu yüksek bir ekonominin uzun dönemde mutlaka
baúarılı olaca÷ına inanıyorum. (29 ùubat 1996)
BEKLE VE GÖR

Vehbi Koç
Her gün böyle binlerce müteúebbis, binlerce yeni projeyi baúlatıyor. Bu
insanlar, Türkiye ekonomisinin dinamizmine imzalarını atıyor. Kimi eski Sovyetler
Birli÷inde yada Do÷u Avrupa ülkelerinde yatırım yapıyor. Kimi, Türkiye’ye yoktan
döviz kazanç yolları yaratıyor.
Baúkaları, Türk ürünlerini dünyanın dört köúesine satma mücadelesi
veriyor. Müteúebbislerimiz, büyük bir direnç ve azimle, enflasyona ve yüksek
faizlere ra÷men, ekonomiyi canlı tutuyor.

ANAP ve DYP’nin hükümet konusunda anlaúmaları geçti÷imiz haftanın en
heyecanlı serüveni oldu. Daha hükümet tam kurulmadı. Çünkü, iki partinin
parlamentoda güvenoyu için yeterli sayısı yok. Ama, bir úekilde bu sorunun
aúılaca÷ı varsayılıyor.
RP’nin hükümette yer almasına karúı olan kesimler bir haftadır neredeyse
bayram yapıyor. øyimserli÷in dalga dalga baúkalarına da yansıdı÷ını görüyoruz.
Bir rahatlama, hatta küçük bir sevinç havası seziliyor.
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Gazete baúlıklarına bakılırsa, ANAP-DYP önderli÷inde kurulacak koalisyon
Türkiye’nin bütün önemli sorunlarını derhal çözecek. Piyasaların da bu olumlu
psikolojik ortamdan etkilendi÷ini izliyoruz.
Türkiye’nin büyük ço÷unlu÷u, düzgün bir kamu yönetimine susamıú
durumda. Esas sorunların devletin kötü yönetilmesinden kaynaklandı÷ını biliyor.
Siyasi sınıftan gelen en küçük olumlu iúarette, “artık akılları baúlarına
gelmiútir” diye umutlanıyor.
Piúmiú aúa su katmak istemem. Ancak, objektif temelleri olmayan
umutların daha sonra büyük yılgınlıklara yol açabilece÷ini de unutmamak
gerekiyor. Erken iyimserlik kısa dönemde psikolojik olarak bizi rahatlatabilir.
Ama, esas sorunu çözmez.
Bu gibi durumlarda atasözlerini hatırlamakta yarar var. Ne demiú
atalarımız? “Sütten a÷zı yanan yo÷urdu üfleyerek yer”. Son 8 yıllık siyasi
deneyimlerimize bakınca, yeni hükümetle ilgili beklentileri biraz “üfleyerek”
formüle etmekte yarar görüyorum.
Kamuoyunu oluúturan kesimlere önemli bir görev düúüyor. Toplumda zaten
varolan “dereyi görmeden paçaları sıvama” adetine kendimizi kaptırmamalıyız.
Tam tersine, beklentilerin gerçekçi düzeylerde oluúmasına çalıúmalıyız.
Siyasette Toparlanma
Yanlıú anlaúılmasın. Ben de ciddi iyimserlik iúaretleri görüyorum. Ancak,
bunlar daha çok orta dönemde sonuç verecek türden. En önemlisi, Türkiye
siyasetinde bir süredir devam eden bölünme ve parçalanma e÷ilimlerinin dibe
vurmuú olması.
24 Aralık seçimlerinden 3 gün önce yayınlanan yazımda, siyasette
toparlanma sürecinin baúladı÷ını saptamıútım. Kısa bir alıntı yapalım.
“Bence, 24 Aralık seçimleri, siyasetin toparlanması yönünde çok
önemli bir aúama olacak. Bu seçimde de, da÷ınıklık sürecek. Ancak,
seçmenin, siyasi kadrolara çok önemli mesajlar verece÷ine inanıyorum.
Bu mesajlar, bir sonraki seçimin sonuçlarını olumlu etkileyecek. 199195 arası, siyasi da÷ınıklı÷ın dibe vurdu÷u dönem olarak tarihe geçecek.
Önümüzdeki parlamento döneminde, toparlanmanın ilk iúaretlerini
görece÷iz.”
Dediklerimiz çıkıyor. 1987 sonrasında kamu yönetiminde yaúanan hızlı
bozulmanın arkasındaki en önemli nedenlerden biri, merkez sa÷daki düúmanlı÷a
varan bölünme ve kutuplaúma idi.
Sonuç ne oldu? RP seçimlerden birinci parti çıktı. øki merkez sa÷ partinin
toplam oy oranı ise yüzde 12 azaldı. 1991’de oyların yüzde 51’ini almıúlardı. Bu
seçimde ancak yüzde 39’unu alabildiler.
ANAP ve DYP’nin beraberce hükümet kurması, üstelik buna CHP’nin
katılması veya DSP’nin dıúarıdan destek vermesi, merkez partiler arasındaki
popülist rekabet ve yarıúın sona ermesi açısından çok önemli.
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Bu da bizi umutlandırıyor. Türkiye siyasetinde taúların yavaú yavaú yerine
oturmaya baúladı÷ını görüyoruz. Ülke sorunları karúısında, orta ve uzun vadeyi
düúünen, sorumlu davranan hükümetlerin kurulma ihtimali artıyor.
Merkezdeki siyasi konsolidasyon, birbirlerinden oy çalmak için uzun
dönemde ülkeye büyük zararlar verecek uygulamalara gözünü kırpmadan yeúil
ıúık yakan kısır siyaset anlayıúının terkedilmesini kolaylaútıracaktır.
Mucize Yok
Ancak, kısa dönemde bir mucize mümkün de÷ildir. Bunu bilelim.
Örne÷in, kamu maliyesindeki yapısal sorunlar çok ciddidir. Ortaki resim bir kaç
küçük fırça darbesi ile düzeltilemez.
Reformlar zordur. Vergi reformu, vergi kaçıran büyük ço÷unlu÷u rahatsız
edecektir. Vergi ödememeye alıúmıú kesimler direnecektir. Harcama reformu,
bürokrasinin duvarlarına çarpacaktır. Sosyal güvenlik reformu baúlıbaúına bir
alemdir.
Bunlara do÷ru dürüst çözümler getirilse bile, sonuçları ancak birkaç yıl
sonra etkisini göstermeye baúlayacaktır. Kısa dönemde, tam tersine, etkileri
olumsuz bile olabilecektir.
Enflasyonla mücadele, kısa dönemde mutlaka toplumun azçok bütün
kesimlerinin ödeyece÷i bir fatura getirecektir. Faturanın hakkaniyetle da÷ıtılıp
da÷ıtılmadı÷ı siyasi spekülasyona açıktır. Gene kısa dönemde, sosyal sorunlar
artacaktır.
Üstelik, hükümetin söz konusu reformları yapacak siyasi iradeye ne
ölçüde sahip oldu÷u halen belirsizdir. Parlamentoda kanunları hangi ço÷unlu÷a
dayanarak çıkartaca÷ı bilinmemektedir. øki partinin yürütmede nasıl uyum
sa÷layacakları ise baúlıbaúına bir sorundur.
Bütün bu nedenler, yeni hükümetle ilgili beklentilerde daha dikkatli
davranmak gerekti÷ini söylüyor. Önümüzdeki günlerde, herzamankinden daha
fazla, kamuoyunun ihtiyatlı, serinkanlı ve eleútirel yaklaúımına ihtiyacımız
olacak. (3 Mart 1996)
YENø HÜKÜMET VE øSTøKRAR
Ben bu satırları yazarken, Mesut Yılmaz kabineyi Cumhurbaúkanına
onaylatma hazırlı÷ı yapıyor. Bir iki saat sonra ANA-YOL hükümeti resmen
kurulmuú olacak. DSP grubu çekimser oy kullanma kararı aldı÷ına göre,
güvenoyu diye bir sorun yok.
Baúbakan Yılmaz’ın önünde zor bir dönem var. Kendisi de çıtayı yüksek
tuttu. 10 aylık bir sürede, özellikle ekonomik konularda çok ciddi kararların
alınaca÷ını her fırsatta tekrarladı.
Yılmaz’ın seçimlerden bu yana çok baúarılı bir strateji izledi÷ini teslim
etmek gerekiyor. ANAP seçimden üçüncü parti olarak çıktı. Muhalefette oy

Asaf Savaú Akat

34

GAZETE YAZILARI - 1996

kaybetmiú olması, aleyhine puandı. 24 Aralık sonrası günlerde, seçimin tek
ma÷lubu olarak Yılmaz’i ilan edenler çoktu.
øki ay içinde çok úey de÷iúti. Parlamento aritmeti÷inden en iyi yararlanan
ANAP oldu. Anahtar parti rolünü üstlendi. Meclis Baúkanı ANAP’tan seçildi.
ùimdi de, üçüncü partinin lideri ve seçim ma÷lubu Yılmaz, kamuoyuna umut
veren bir hükümetin Baúbakanı olarak karúımızda.
Bu durumda, Baúbakan Yılmaz’dan beklentilerimiz artıyor. Hükümeti
kurarken kullandı÷ı yeteneklerini, úimdi devleti daha iyi yönetmek için
seferber etmesini talep etmeye hakkımız do÷uyor.
Öncelik Enflasyonla Mücadele Olmalı
Salı gecesi 32.inci Gün programında Mehmet Ali Birand’la konuúurken,
Yılmaz “bu hükümet bir icraat hükümeti olacaktır” dedi. Birand’ın hatırlatması
üzerine, “icraat ve reform hükümeti” diye düzeltti.
Adına ister “icraat” diyelim ister “reform”, ekonominin bir numaralı gündemi
enflasyonla mücadeledir. Enflasyonun önce denetim altına alınması, sonra da
hızla tek haneli sayılara çekilmesidir.
“1994 Bunalımı” ardından IMF ile imzalanan “stand-by anlaúması”
gere÷i, 1995 yazbaúına kadar Türkiye bir stabilizasyon paketi uyguladı. Aslında
nisbeten baúarılı da oldu. Ancak, seçim ihtimalinin belirmesi ile birlikte, tekrar
seçim ekonomisine geçildi.
Yani, musluklar gene gevúetildi. Bütçe açı÷ı hızla büyüdü. Para arzı da
onu takip etti. Milli gelir rekor düzeylerde büyümeye baúladı. Ekonomi hızla
ısındı. Enflasyon ve döviz kuru ile ilgili hedefler rafa kaldırıldı.
Dolayısı ile ithalat ve di÷er döviz giderleri ihracatın ve döviz gelirlerinin
üstünde artmaya baúladı. Kasım ayında cari iúlemler dengesi tarihimizin en
büyük açı÷ını verdi. Bir tek ayda 860 milyon dolar cari açık oluútu.
Bütün bu geliúmeler, yeni hükümeti gündeminde en ön sıraya enflasyonla
mücadeleyi koymaya zorluyor. Türkiye mutlaka bir istikrar paketini devreye
sokmak zorunda.
Türkiye ekonomisinde gelece÷in anahtarı enflasyon. Enflasyon
düúürülemedi÷i takdirde, ekonominin istikrara kavuúması söz konusu de÷ildir.
Enflasyonla mücadelede sonuç alamadı÷ı sürece, bu hükümetin ekonomi
programı baúarısızlı÷a mahkum.
Nasıl Bir østikrar Paketi?
Hükümet programı yayınlanmadı÷ı için, nasıl bir istikrar programı
uygulanaca÷ını daha bilmiyoruz. Sanırım önümüzdeki birkaç gün içinde
önümüzü daha net görebilir hale gelece÷iz.
Bir konunun altını çizmek istiyorum. Enflasyonu düúürmek için kullanılacak
tedbirler, ayrıntılarda büyük farklılıklar gösterebilir. Örne÷in faiz ve döviz kuru
politikalarında belirli manevra alanları oluúabilir.
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“Her yi÷idin bir yo÷urt yeyiúi vardır” misali, kimisi úok devalüasyonla
gerçekleúir. Baúkası, devalüasyonu yavaúlatıp döviz kurunu “nominal çıpa”
olarak kullanır. Buna göre, kullanılar faiz politikaları da de÷iúir.
Ancak, bütün baúarılı programların müúterek özelli÷i, kamu maliyesinde
disiplinin sa÷lanmasıdır. Büyük kamu açıklarına dokunulmadı÷ı sürece, faiz ve
döviz kuru gibi parasal araçlara dayanarak enflasyonda kalıcı bir iyileúme elde
edilemez.
Baúka bir deyiúle, istikrara yönelme geçici kalır. Bir, ençok iki yıl sonra,
enflasyon tekrar hızlanır ve istikrarsızlık artar. Türkiye geçmiúte bu tür
deneyimler yaúadı. Baúbakanm Yılmaz ve ekibinin bunlardan ders almıú olmaları
gerekiyor.
Açıklanacak istikrar programının ana unsurları vergi ve harcama reformu
olmadı÷ı takdirde, iç ve dıú piyasaların bunu ciddiye almaları söz konusu
de÷ildir. Yeni hükümet, ekonomide baúarıya ulaúmak istiyorsa, kamu maliyesinin
yapısal sorunlarına neúter atmak zorundadır.
KøT’lerin özelleútirilmesi ve sosyal güvenlik sisteminin yeniden
düzenlenmesi, harcama reformunun içinde yer alır. Ancak, en az bunlar kadar
önemli olan, vergi sisteminde yapılacak de÷iúikliktir.
Vergi kaça÷ı bugünkü düzeyde kaldı÷ı ve yüksek gelir ve kurumlar
vergisi oranları devam etti÷i sürece, kamu maliyesinin sorunlarına kalıcı çözüm
getirmek mümkün olmayacaktır.
Yeni hükümetin kamu maliyesi ile ilgili tasarruflarını çok yakından
izleyece÷iz. (7 Mart 1996)
BÜTÇE AÇIöI
Yeni hükümetin ekonomide baúarılı olması maliye politikasını
sıkabilmesine ba÷lıdır. Maliye politikasını kullanmadan, sadece para politikası
ile kalıcı bir istikrar sa÷lama olana÷ı yoktur.
Nitekim, 1988’den bu yana, Türkiye kamu açıklarına dokunmadan sıkı
para ve yüksek faizlerle durumu idare etmeye çalıútı. Varılan nokta ortadadır. 8
yıl sonra, enflasyon hala yüzde 70’lerin üstünde seyretmektedir.
Arada, büyüme hızında çok tehlikeli dalgalanmalar yaúandı. “1994
Bunalımı” sırasında, hiperenflasyonun ucundan dönüldü. Hikayedeki gibi, “dere
tepe düz gittik, bir de baktık ki bir arpa boyu yol gitmiúiz”.
Bu nedenlerle, önümüzdeki günlerde kamu maliyesinde olup biteni çok
yakından izlemek gerekiyor. Kamuoyunun projektörleri kamu açı÷ına tutması,
hükümetin iúini kolaylaútıracaktır.
1995 Sayıları
1995 yılı konsolide bütçe sonuçları yayınlandı. Durum pek parlak de÷il.
1994 yılına kıyasla, kamu giderleri kamu gelirlerinden daha hızlı artmıú. Sonuçta,
bütçe açı÷ı 1995’de enflasyonun epey üstünde, yüzde 110 oranında yükselmiú.
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Bütçenin toplam gelirleri 1.405 trilyon TL. 1994 yılına kıyasla yüzde 87’lik
bir artıúa tekabül ediyor. ølk bakıúta olumlu bir artıú gibi duruyor. Ancak, 1995
yılında ekonominin yüzde 7 büyüdü÷ünü unutmamak lazım.
Özellikle ithalatta büyük bir patlama oldu. 1995 ithalatı yüzde 50 civarında
artarak 35 milyar dolara ulaútı. Bu durumda, gerek ithalattan alınan KDV’de,
gerek di÷er vergi gelirlerinde daha yüksek bir artıú olması gerekirdi.
Toplam bütçe harcamaları ise 1.721 trilyon TL. Harcamalardaki artıú
yüzde 91. Personel harcamaları yüzde 84, yatırım harcamaları yüzde 33 artmıú.
økisi de, gelir artıúından daha yavaú.
øç borç faizleri yüzde 104 yükselmiú. En büyük artıú ise SSK’ya
ödenenlerde: yüzde 309. Mutlak olarak hala küçük, sadece 59 trilyon TL. Fakat
böyle giderse, birkaç yıl içinde SSK açı÷ı bütçe açı÷ını bile geçecek.
KøT’lere yapılan transferlerdeki artıú yüzde 116. Harcama artıú oranının
üstünde. Özelleútirmedeki gecikmelerin devlete ve ekonomiye maliyetini bu
sayıdan izleyebiliriz.
Bütçe açı÷ı 317 trilyon TL olarak gerçekleúmiú. Nakit açı÷ı biraz daha
düúük; 294 trilyon TL. Ancak, bu konu úaibeli. Geçici hesaplarla, nakit açı÷ının
100 trilyon TL’ye yakın bir bölümünün 1996’ya aktarıldı÷ı yönünde iúaretler var.
Faiz-Öncesi Denge
Bütçenin analizinde önemli kavramlardan biri “faiz-öncesi denge”.
Anglosaksonlar “primary balance” diyor. Toplam harcamalardan iç ve dıú
borçlar için yapılan faiz ödemelerini düúüyoruz. Elde edilen sayıyı toplam
gelirlerle karúılaútırıyoruz.
Gelirler fazla ise, devletin faizlerin hiç olmazsa bir bölümünü normal
gelirlerinden ödedi÷i anlaúılıyor. “Faiz-öncesi açık” varsa, durum vahim demek.
Çünkü, devlet o zaman maaúları bile borç alarak ödüyor.
1995 yılında, iç ve dıú borç toplam faiz ödemeleri 576 trilyon TL. Faiz,
bütçe harcamalarının yüzde 34’ünü, gelirlerin ise yüzde 41’ini oluúturuyor. Faiz
ödemeleri bütçe açı÷ından büyük. Yani, “faiz-öncesi denge” 259 trilyon TL fazla
veriyor.
Dıú borç faizi 101 trilyon TL. Bunu normal vergi gelirlerinden ödemiúiz. øç
borç faizi ise 476 trilyon TL. Demek ki, bunun 158 trilyon TL’sini, yani yüzde 33’ü
gene vergi gelirlerinden ödenmiú. Geri kalan bütçe açı÷ı. Onun için borç alınmıú.
“Faiz-öncesi dengenin” önemli miktarda fazla vermesi, olumlu bir úey.
Unutmayalım ki, iç borç faizlerinin bir bölümü enflasyon etkisini kapsıyor. Yani,
reel iç faiz daha düúük. Benim hesaplarıma göre, 1995 yılında iç borç faizlerinde
enflasyon payı 290 trilyon TL civarında.
Bunu indirirserk, konsolide bütçenin reel açı÷ı 30 trilyon TL’ye düúüyor.
1995 yılı ortalama dolar kurundan 700 milyon dolar kadar tutuyor. Yani bütçede
ciddi bir açık görülmüyor.
Bütçe Dıúı Açık
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Ne yazık ki, hikaye burada bitmiyor. Demokrasilerde, devletin bütün
harcamaları bütçeden geçer. Dolayısı ile, bütçe açı÷ı ve kamu kesimi
borçlanma gereksinimi (KKBG) birbirine eúittir.
Türkiye’de durum farklı. Hükümetler, parlamento denetiminden geçmeden
önemli harcamalar yapabiliyor. Büyük açıklar verebiliyor. Geçmiú yıllarda, toplam
kamu kesimi açı÷ının ortalama yüzde 50-60’ı bütçeden geliyor.
Geri kalanı, KøT’lerden, sosyal güvenlik kurumlarından, fonlardan, vs.
kaynaklanıyor. Örne÷in 1994 yılında konsolide bütçe açı÷ı 150 trilyon TL.
Di÷erlerinin açı÷ı da 170 trilyon TL. Toplam açık böylece 320 trilyon TL’yi
buluyor.
1995 yılında, bütçe açı÷ı-bütçe dıúı açık oranını yüzde 60-40 diye kabul
edelim. Bu muhafazakar bir varsayım. Gerçek büyük bir ihtimalle gene yüzde 5050 olacak. Birkaç ay içinde tüm sayılar yayınlanınca ö÷renece÷iz.
Buna göre, bütçe dıúı açık 215 trilyon TL. Bütçe açı÷ı ile toplayınca, 530
trilyon TL elde ediyoruz. Dikkat edilirse, toplam açık bütçedeki “faiz-öncesi
fazlanın” 270 trilyon TL üstünde. Enflasyon faktörü düútükten sonra bile 250
trilyon TL reel kamu açı÷ı kalıyor.
øúte, ANA-YOL hükümetinin kapatmak zorunda oldu÷u kamu açı÷ı bu. Yani
kamuda 1995 fiyatları ile 250 trilyon TL’lik bir operasyon yapmak zorundalar.
1996 fiyatları ile 450 trilyon TL demek. 5 milyar doların üstünde.
Sayılar, yeni hükümetin iúinin hiç de kolay olmadı÷ını gösteriyor.
(10 Mart 1996)
SOSYAL GÜVENLøKTE BUNALIM
Geçen gün bir dostumla sohbet ederken, “Hoca, úu SSK iúini neden
yazmıyorsun?” diye sordu. “Ortalık toz duman, biraz durulmasını
bekliyorum” dedim. Çünkü, Türkiye’de bir konu güncellik kazanınca, ilk baúlarda
inanılmaz bir kavram kargaúası oluúuyor.
Her kafadan bir ses çıkıyor. Yanlıú anlamalar ortalı÷ı kaplıyor. ødeolojik
önyargılar bütün gücü ile devreye giriyor. ønsanlar birbirlerini söylemediklerini
söylemiú olmakla suçlamaya baúlıyor.
Velhasıl, serinkanlı ve akılcı bir “iktisat politikası” tartıúması” yerine
yo÷un bir “politik polemik” oluúuyor. SKK ve di÷er sosyal güvenlik kurumları
hakkında yazmayı geciktirererk bu kez bunlardan kaçınmak istedim.
Aslında, kamu maliyesinin sorunlarından her bahsetti÷imde, mutlaka bu
konuya da de÷iniyorum. Eski yazılarıma baktım. øki yıl önceden, Türkiye’nin
önünde çok ciddi bir sosyal güvenlik bunalımı oldu÷unu kaç defa yazmıúız.
Bu soruna çözüm üretmeyi geciktirdi÷imiz ölçüde, sorunun çı÷ gibi
büyüyece÷ini belirtmiúiz. Statükoda israr etti÷imiz her günün, Türkiye’nin
gelece÷ine ipotek koydu÷unu hatırlatmıúız.
Çok aldıran olmamıú. ùimdi bunalım gelmiú kapıyı çalmıú. Hala ne olup
bitti÷ini anlamayanların ço÷unlukta oldu÷unu görüyorum. Daha bir süre bu
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“sa÷ırlar diyalogu” devam edece÷e benzer.
Emeklilik Sigortası
Aslında iúin özü çok basittir. ønsanların yaúlanıp üretken olamadıkları
dönemlerde yaúamlarının sürdürebilmeleri için, üretken oldukları dönemde
tasarruf yapmaları gerekir. Yaúlı günlerinde bu birikimlerini kullanarak güvenceli
bir yaúama kavuúurlar.
Do÷allıkla, vatandaúın bir bölümü bu ihtiyacı kendisi görüp, gerekli
tedbirleri alır. Bir özel sigorta úirketinden hayat ve emeklilik poliçesi satın
almak bunlardan biridiri. OECD ülkelerinde çok yaygın olarak kullanılır.
Türkiye’de daha yaygın olan, gençlikte para biriktirip gayrimenkule
yatırmaktır. Bunların kira ve rant úeklinde sa÷ladı÷ı getiri, elden ayaktan
düútükten sonra da rahat bir yaúam sürdürmeye olanak verir.
Geleneksel kültürümüzde, çok çocuk yapmak da bu tür biri yatırım olarak
görülürdü. Çocuklar daha sonra büyüklerine bakarlar. Kırda, topra÷ın
mülkiyetinin de yaúlı kiúide olması iúi kolaylaútırır.
Toplumsal sorun, bazı vatandaúların böyle tedbirli davranmaması halinde
ortaya çıkar. Bunlar, gençlikte har vurup harman savurmanın bedelini, yaúlı
günlerinde büyük sıkıntı çekerek ödemek zorunda kalırlar.
Bu da kamu vicdanını rahatsız edecektir. Dolayısı ile devreye toplumu
temsilen devlet girer. Zorunlu emeklilik sigortasının amacı, tüm vatandaúları
yaúlılıkta ele güne muhtaç olmayacak úekilde üretken dönemlerde tasarruf
yapmaya mecbur etmektir.
Mükemmel bir emeklilik sigortası, sadece vatandaúın tüketim akımları ile
ilgili olarak zaman tercihini de÷iútirir. Tasarrufun mülkiyetine dokunmaz. Yani
biriken para gene o úahsa ait olur. Fakat, birikimini istedi÷i zaman çekemez.
Sadece kamunun belirledi÷i koúullarda geri çekebilir. Bu koúul yaúlılık
olabilece÷i gibi, sakatlık, ölüm, vs. gibi, neticede vatandaúın üretime katılma
olana÷ını ortadan kaldıran baúka bir durum da olabilir.

Do÷allıkla, arada SSK’da yanlıúlıkla bir kaynak birikirse üstüne konmayı da
ihmal etmediler. Deniz Gökçe’nin yaptı÷ı hesaplara göre, SSK’dan hükümetlerin
“çaldıkları” kaynaklar 20 milyar doları buluyor.
Do÷rusu bana az bile geldi. Daha ayrıntılı bir hesap, gerçek sayının bunun
iki katı oldu÷unu kanıtlarsa hiç úaúırmam. Neticede, tam bir hilkat garibesi
ortaya çıktı.
Bugün SSK’dan maaú alan emeklilerden bir bölümü kendi tasarruflarının
nemasının çok üstünde gelir elde ediyor. Baúkaları ise, çok altında. Ama her
halukarda, SSK’nın kimseye emekli maaúı ödeyecek birikimi yok...
Özet olarak söylemek istersek: Türkiye’de bir emeklilik sigortası sistemi
yoktur. Devekuúu misali, uç desen uçmayan, koú desen koúmayan bir garip
kurum vardır. Bu kurum iflas etmiútir.
SSK (ve Ba÷kur ve Emekli Sandı÷ı) sürdürülmesi imkansız ve keyfi bir
yeniden da÷ılım mekanizmasına tekabül ediyor. Bazı siyasetçiler istedikleri
kadar kafalarını kuma soksunlar, mutlaka bu mekanizma A’dan Z’ye yeniden
yapılanmak zorundadır.
øleride tekrar bu konuya geri dönece÷iz. (14 Mart 1996)
SOSYAL GÜVENLøKTE ÇÖZÜMLER
Hepimizin bildi÷i bir gerçek vardır. Hastanın iyileúmesi için önce hastaya
do÷ru teúhis koymak gerekir. Teúhis yanlıúsa, hastalık tedavi edilemez. Yani,
tedavi yöntemi do÷rudan teúhise ba÷lıdır.
Hastalık ne kadar erken teúhis edilirse, gerekli önlemler zamanında
alınaca÷ından, o kadar az hasar yapacaktır. Örne÷in, erken teúhis pek çok
hastalıkta ameliyata gerek olmadan tedaviyi mümkün kılar.
Teúhiste veya tedavide gecikme halinde, daha radikal yöntemler devre
girer. Pek çok vakada ameliyat gibi önlemler zorunlu hale gelir. Bazen geç ve
yanlıþ teúhis, iyileúecek bir hastalıkta ölümcül sonuçlar verir.
Perúembe günkü yazımda, sosyal güvenlik kurumlarının iflas nedenini
açıklamaya çalıútım. Türkiye’nin bu sorunu ele almakta çok gecikti÷ini ve bu
nedenle reformun maliyetinin hızla yükselmekte oldu÷unu belirttim.
Bugün, çözümle ilgili temel eksenleri gözden geçirmek istiyorum.

Türkiye’de Durum
Türkiye hiç bir zaman bu anlama bir güvenlik sistemine sahip olmadı. Bir
sürü kanıt var. Birincisi, en baútan, emeklilikle sa÷lık aynı kaba kondu. Bir tek
bu bile çok önemli bir kargaúanın tohumudur.
økincisi, sigorta sadece formel sektörde çalıúanları kapsıyordu. Yani,
toplumun çok büyük kesiti sigorta kapsamı dıúında bırakıldı. Onların çocukları,
gecekonduları, vs. ile emekliliklerini güvenceye almalarında bir mahzur
görülmedi.
Üçüncüsü, SSK ilk günden itibaren siyasi iktidarların popülist emellerine
alet edildi. Birbiri ardına gelen iktidarlar, sigorta primlerini formel kesimden alınan
ek bir istihdam vergisi gibi gördüler.
Emekli maaúlarına ve emeklilik yaúına ise, tarımda destek fiyatlarına yada
KøT’lerde adam almaya yaptıkları muameleyi yaptılar. Oy toplamak için her
fırsatta maaúı arttırıp yaú sınırını düúürdüler.

Somut Öneriler Gerekiyor
ølk adım, hükümetin biran önce sosyal güvenlik kurumlarında nasıl bir
reform istedi÷ini somut bir program ve Meclise sunulan kanun teklifleri
úeklinde kamuoyuna açıklamasıdır.
Bence bu çok önemli. Soyut düzeyde kalındı÷ı sürece, tartıúmalar boúyere
oluyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Kimse bir úey ö÷renmiyor. Kamuoyu fazla
ilgilenmiyor.
Somut bir reform paketi, mecburen tartıúmaların aya÷ını yere bastıracaktır.
Her kesim, hükümet tasarısının kendisi için ne anlama geldi÷ini
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de÷erlendirecektir. Ona göre, neyi destekleyip neye karúı çıkacaklarını
saptayacaktır.
Hükümetin tasarısına karúı çıkanlar, alternatif reform paketleri
hazırlayacaktır. Böylece, di÷er öneriler de netleúmek ve somutlaúmak zorunda
kalacaktır. Bu ise, gerek kamuoyunun gerek siyasi partilerin iúini
kolaylaútıracaktır.
Somut öneriler, uzmanların tartıúmaya aktif olarak katılmasını teúvik
edecektir. Çünkü, uzman için, ayrıntıları bilinmeyen bir reformu teknik düzeyde
eleútirmek yada desteklemek çok zordur.
Demek ki, hükümetin kanun tekliflerinin Meclis’ten geçip geçmeyece÷i gibi
mülahazaları bir kenara atması gerekiyor. Geçmese bile, hükümet tasarısı
sosyal güvenlik kurumlarındaki sorunların teþhis edilmesi yolunda çok önemli
bir aúama olacaktır.
Birleútir ve Böl
Reformun birinci ekseni, mevcut kurumsal kargaúaların bitirilmesidir. ùu
anda varolan üç ayrı kurumun, yani SSK, Emekli Sandı÷ı ve Ba÷-kur’un tek çatý
altında birleútirilmesi zorunludur.
Bildi÷im kadar dünyanın hiç bir yerinde, insanların nerede çalıútıklarına
ba÷lı olarak böyle bir ayırım yoktur. Vatandaúın özel kesimde veya devlette ücret
ve maaúla çalıúması veya kendi iúinde çalıúması sosyal güvenlik açısından neyi
de÷iútirir ki?
Hedef, nerede ve nasıl çalıúırlarsa çalıþsınlar, üretime katılan ve katma
de÷er yaratan tüm vatandaúları kapsayan bir tek zorunlu emeklilik sigortası
kurumunun olmasıdır.
Böylece, halen bu üç kurumdan emekli olanlar arasında varolan büyük
haksızlık ve eþitsizli÷in gelecekte de sürmesi yolu kapatılmıú olur. ødari ve hukuki
açıdan çok önemli sorunlar giderilir.
Ancak, bu arada mutlaka emeklilikle sa÷lık sigortası ayrılmalıdır. Halen,
SSK hem prim ödeyenlere hem de emeklilerine, Emekli Sandı÷ı ise sadece
emeklilerine sa÷lık sigortası hizmeti vermekte, Ba÷kur ise vermemektedir.
Sa÷lýk sigortası tamamen apayrı bir kurum olarak tesis edilmelidir. Amaç,
ilk aúamada müktesep hakkı olan kesimlere bu kurumdan hizmet götürmektir.
Fakat, paralelinde, mevcut haksızlık düzeltilmeli ve tüm vatandaúları kapsayan
zorunlu sa÷lık sigortası kurulmalıdır.
Ucuz Çözüm Yok
Artık bir gerçe÷i görmemiz gerekiyor. Geçmiúte sosyal güvenlik
politikasında yapılan hataların büyük bir faturası oluúmuútur. Fatura, popülizmin
do÷al sonucudur. Öyle yada böyle, birileri bu faturayı ödeyecektir.
øki olanak vardır. Birincisi, faturanın vergi mükellefi tarafından
üstlenilmesidir. Akılcı ve hakkiyetli olan bu yöntem seçilecekse, üç kurum derhal
devletleútirilir. Yani, bütün varlıkları ve yükümlülükleri hazineye devredilir.
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Bundan sonra, mevcut emeklilerin maaúları do÷rudan bütçeden ödenir.
Halen prim ödeyen vatandaúların birikmiú tasarrufları uzun vadeli devlet tahvili
biçiminde yeni kuruma defaten verilir.
Bu arada, iyi düzenlenmiú bir sistemle, isteyen vatandaúların bundan sonra
emeklilik sigortasını özel kurumlarda devam ettirme hakkına sahip olmaları
sa÷lanır. Böylece, sistemin gelecekte kendi kendini finanse edece÷i ve bir daha
bütçeye yük olmayaca÷ı garantiye alınır.
økinci yöntem, faturayı üç kuruma prim ödemiú olanlara çıkartmaktır.
Reform yapılmadı÷ı takdirde, eninde sonunda o noktaya gelinecektir. Ne demek
istiyoruz? Çok basit.
Kurumlar iflas edecek ve emekli maaúı ödeyemez hale geleceklerdir.
Böylece milyonlarca vatandaúımız uzun yıllar boyunca ödedikleri primlerin buhar
olup uçtu÷unu göreceklerdir.
Vatandaúın bir bölümüne gelecek garantisi vermek üzere kuruldu÷u iddia
edilen sosyal güvenlik sistemi, yirminci yüzyılın en büyük dolandırıcılık
örneklerinden birine dönüúecektir.
Ekonomide mucize çözümler yok. Matematik daima galip geliyor. Sosyal
güvenlik kurumlarını bugünkü haline getiren politikacıları o görevlere bizler
seçtik. Sorumluluk bizim. Faturayı da biz ödeyece÷iz.
Bu da böyle biline... (17 Mart 1996)
GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ øSTER Mø?
Son günlerde kamuoyunun çok ilgisini çekmeye baúlayan konulardan biri
de Yılmaz hükümetinin bürokraside yapması beklenen atamalar. Günler
geçiyor fakat bir türlü anahtar görevlere atalamalar yapılamıyor.
Bundan ne anlam çıkarırız sorusu kafalarda. Olayın bir çok boyutu var.
Birincisi, atanacak kiúiler, bu hükümetin ne ölçüde bir icraat hükümeti oldu÷u
hakkında bize son derece önemli ipuçları verecek.
Örne÷in, siyasi baskı karúısında direnç gücü az üst düzey yöneticilerin
tayini, aslında popülist politikaların sürece÷i úeklinde tefsir edilebilir. øktisat
politikasında ciddiyet bir ciladan ibaret kalacak demektir.
økincisi, atamalar Anayol’un ne ölçüde uyumlu bir hükümet oldu÷unun
iúareti. Baúbakan Yılmaz’ın hükümetin kuruluú günlerinde belirtti÷i gibi, dört yada
beú yıl yaúaması büyük ölçüde ilk altı ayın performansına ba÷lı.
Daha ilk günlerde önemli görevlere atanacak kiúilerin seçiminde ciddi bir
gerginlik oluúursa, bunun arkası gelir. øki partinin koalisyonu içine sindirmekte
yaúadı÷ı zorluklar daha da artabilir.
Üçüncüsü, 1996 yılında Türkiye ekonomisi çok zor bir dönemeçten
geçecek. Acilen, geçen yıl uygulanan seçim ekonomisinin yarattı÷ı tehlikeli
dinamiklerin denetim altına alınması gerekiyor.
østikar programının baúarılı olabilmesi için, iç ve dıú piyasaların güven
duyması son derece önemli. Bürokrat kadronun kiúili÷i ve nitelikleri burada
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anahtar rol oynayacak. Güven ortamı yaratılmazsa, faturası çok yüksek
olacaktır.
Kamu Açı÷ı
Geçti÷imiz günlerde, 1995 yılında kamunun gerçek açı÷ının 700 trilyon TL
oldu÷u úeklinde bilgiler gelmeye baúladı. 15 gün önce bu köúede yaptı÷ımız
hesapta bu sayıyı en çok 620 trilyon TL olarak tahmin etmiútik.
Fiili durum daha kötü çıkıyor. 1995 yılı bütçe açı÷ı 320 trilyon TL oldu÷una
göre, bütçe dıúından gelen açık 480 trilyon TL demektir. Yani kamu açı÷ının
yüzde 60’ı bütçe dıúından geliyor.
Enflasyonun iç borç faizleri üstündeki etkisini düútükten sonra bile, 1995
yılı reel kamu açı÷ı 500 trilyon TL. Aúa÷ı yukarı 10 küsur milyar dolar eder. Milli
gelire oranı yüzde 6.5’a varıyor.
Yüzde 6.5, reel kamu açı÷ı için son derece tehlikeli bir düzeydir. Nominal
kamu açı÷ı yüksek gibi duran øtalya ve Belçika gibi ülkelerde, reel açık yüzde 1-2
civarında dolaúır. Hatta, bazen pozitif olur.
Bu durumda, 1996 yılında maliye politikasında yapılması zorunlu
daralmanın boyutu büyüyor. Tahminim, uluslararası kuruluúların ve finans
piyasalarının toplam kamu açı÷ında 7 milyar dolar (yada 560 trilyon TL)
civarında bir küçülme talep edecekleridir.
Bu yapılamadı÷ı ölçüde, para politikası üstündeki yük a÷ırlaúacaktır. Reel
faizlerin daha da yükselmesi gündeme gelecektir. Mali piyasalardaki
istikrarsızlık ve mali bunalım ihtimali artacaktır.
Bunlar, içinde bulundu÷umuz yıl içinde ekonomik bürokrasinin ehil ve
güvenilir ellerde olmasının ne kadar hayati oldu÷unu gösteriyor.

Dövizde Tedirginlik
Döviz piyasalarından, satıcıların azaldı÷ı alıcıların ço÷aldı÷ı yönünde
iúaretler gelmeye baúladı. Bunun bir nedeni mevsimlik olabilir. Ancak, baúka
e÷ilimler de görüyoruz.
Kıú aylarında döviz giriúi azalır. Çünkü, Türkiye’nin döviz kazançlarının
giderek üçte birinden fazlasını karúılayan görünmeyen kalemler düúer.
ølkbahardan itibaren, turizm ve iúçi dövizleri gelmeye baúlayınca, döviz arzı da
bollaúır.
Ama, bunu piyasalar da bilir. Dolayısı ile, úu anda döviz piyasasında
görülen tedirginli÷i sadece mevsimlik faktörlerle açıklamak zor gibi duruyor.
Önemli bir etken, hükümetin nasıl bir iktisat politikası uygulayaca÷ının hala
bilinmemesi.
E÷er Anayol hükümeti bir yandan kamu açı÷ını kapatırken di÷er yandan
para politikasını iyice sıkmazsa, ekonominin dengelerinin kurulması iúlevi döviz
kuruna kalacaktır.
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Yani, devalüasyon hızlanacak ve iç talep bu yoldan düúecektir. Baúka bir
deyiúle, hükümetin yapmadı÷ı istikrar paketini mali piyasalar döviz kuru aracılı÷ı
ile gerçekleútirecektir.
1994 yılında yaúadıklarımız, bu tür e÷ilimlerin belirmesi halinde, Merkez
Bankasına çok büyük görev düútü÷ünü gösterdi. Merkez Bankası yönetiminin
siyasi mülahazaları ön plana alıp piyasalara zamanında müdahale etmemesinin
maliyeti çok yüksek olabiliyor.
Demek ki, döviz piyasası açısından da, bürokraside yapılacak atamalar çok
önemli. Hükümet ortakları atamalarda gerekli özeni göstermez ve dar siyasi
çıkarlara göre davranırlarsa, iktisat politikası açısından kendi bindikleri dalı
kesme riskini taúıyacaklardır. (21 Mart 1996)
øSTøKRAR VE HIZLI BÜYÜME
Bu sütunda en çok vurguladı÷ımız konu, ekonomik istikrarın önemi. Hızlı
büyümek isteyen bir ülkenin mutlaka istikrarı sa÷lamak zorunda oldu÷unu her
fırsatta ifade ediyoruz.
Enflasyona da ondan çok karúı çıkıyoruz. Yüksek enflasyon çok önemli bir
istikrarsızlık kayna÷ı. Uzun dönemde mutlaka ekonominin performansını
düúürüyor. Ekonominin yavaú büyümesine yol açıyor.
Arada sırada, iktisat literatüründe söylediklerimizi do÷rulayan araútırmalar
yayınlanıyor. Bunları okuyucuya duyuruyoruz. Amacımız, söylenenlerin sadece
bir tek iktisatçının sübjektif yargısı olmadı÷ını göstermek.
Böylece, okuyucuyu vatandaú ve seçmen olarak enflasyona ve getirdi÷i
istikrarsızlı÷a karúı çıkması gerekti÷ine ikna etmeye çalıúıyoruz. ùuna
inanıyoruz ki, bir ülkede yeterince vatandaú enflasyona yeterince güçlü
úekilde karúı çıkarsa, o ülkenin siyasetçileri enflasyonist politika uygulamaktan
korkarlar.
Neyse, American Economic Review’nun Aralık 1995 sayısında ilginç bir
makale çıktı. Büyüme hızındaki dalgalanmalarla ortalama hız arasındaki iliúkiyi
dünya ülkelerinin deneyimine bakarak de÷erlendiriyor. Tam adı: “Dalgalanmalar
ve büyüme hızı arasındaki ba÷lantı hakkında uluslararası kanıt” (yazar:
Ramey ve Ramey).
øngilizce “volatility” sözcü÷ünü dalgalanma diye çevirdim. Aslında uçmak
kökünden geliyor. Tam karúılı÷ı herhalde “uçuculuk” olurdu. østikrar kavramının
tersini ima ediyor. Bir balon gibi en küçük hava akımında yerini ve çapasını
kaybetme imajı yaratıyor.
Dünya Deneyiminden Kanıtlar
øúin özü çok basit. Kristof Kolomb’un yumurtası gibi. Büyüme hızı yıldan
yıla büyük dalgalanmalar gösteren ülkelerin ortalama büyüme hızı,
dalgalanmaların daha az oldu÷u ülkelere kıyasla farklılık gösteriyor mu?
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Ortada bir sürü istatistiki sorun var. Örne÷in, ülkelerin nüfus büyüklü÷ü,
geliúmiúlik düzeyi, petrol ihracatına ba÷ımlı olup olmamaları, vs. büyüme
hızındaki dalgalanmaları etkileyebilir.
Ayrıca, dalgalanmaların nasıl ölçülece÷i de bir sorun. Ona göre, hangi
verilerin kullanılması gerekti÷ini seçmek. Makale, bunları çok karmaúık
yöntemler kullanarak birer birer çözüyor.
øki ayrı ülke grubu alınıyor. Birincisinde 92 ülke var. økincisi ise, ilk gruptan
OECD üyesi olan 24 ülke tarafından oluúturuluyor. Do÷allıkla Türkiye her iki
grupta yer alıyor. Do÷u Bloku ülkeleri ve Çin dıúında bütün önemli ekonomiler
örnekte kapsanıyor.
Zaman serileri, ilk grupta 1960-85 arasındaki 25 yılı kapsıyor. økinci grup
için veri bulmak daha kolay oldu÷undan, onlarınki 1950-88 arasındaki 38 yıl.
Yani ilk grup için yapılan istatistik analizde, 92 ülkenin 25 yıllık büyüme hızı
inceleniyor. økinci grupta, 24 ülkenin 38 yılı.
Sonuçlar bekledi÷imiz gibi. Bir ülkenin büyüme hızında dalgalanmalar
arttıkça, ortalama büyüme hızı düúüyor. Hızlı büyüyen ülkeler aynı zamanda
istikrarlı ülkeler. østikrarlı ülkeler hızlı büyüyen ülkeler.
Türkiye, tahmin edece÷imiz gibi, büyüme hızı düúük ama dalgalanmaları
çok grupta yer alıyor. Dünya deneyimi çok net úekilde yazdıklarımızı kanıtlıyor.
1988 Sonrası Daha Kötü
Bu arada çok önemli bir noktayı belirtmeliyiz. øster 1950-88, ister 1960-85
arasını alalım, Türkiye’nin o dönemde yaúadı÷ı dalgalanmalar 1989 sonrasına
kıyasla çocuk oyunca÷ı gibi.
1950’lerde ve 1960’larda, ekonomide tarımın a÷ırlı÷ı büyük oldu÷u için
do÷a koúullarına ba÷lı olarak yaúanan bir dalgalanma var. Ama, bugünle
karúılaútırılmayacak kadar mütevazi oynamalar söz konusu.
Aynı araútırma 1989-95 arası için yapılsa, Türkiye herhalde bütün dünya
rekorlarını kırardı. Hem büyüme hızının düúüklü÷ü, hem de dalgalanmaların
úiddeti nedeniyle. Daha önce yazdık ama bir kere daha hatırlatmakta yarar var.
DYP-CHP koalisyonunun Türkiye’yi yönetti÷i 1992-95 yıllarında, ortalama
büyüme hızı sadece ve sadece yüzde 3.4’e ulaúabildi. Yani nüfus artıú hızının
birazcık üstüne çıktı. O kadar.
Cumhuriyet tarihinde, økinci Dünya Savaúı dönemi hariç, ekonominin bu
kadar yavaú büyüdü÷ü bir baúka 4 yıl bulmak imkansız. Ne “Büyük Buhran”, ne
1970’lerde yaúanan kriz, hiç biri son dört yıl gibi olmamıú.
Örne÷in, 1923-95 arasındaki 72 yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 4.6.
1950-95 arası yüzde 5. E÷er 1950-90 arasını alırsak, ortalama büyüme hemen
yüzde 5.3’e yükseliyor.
Son 4 yılda büyüme hızı artı yüzde 7 ile eksi yüzde 6 arasında
dalgalanmıú. Ama ortalama büyüme çok düúük. Nedenini bıkmadan
tekrarlıyoruz: yüksek enflasyon ve yarattı÷ı istikrarsızlık ortamı.
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Enflasyon sorununu çözmeden istikrar mümkün de÷il. østikrarın olmadı÷ı
yerde yüksek büyüme yok. Yüksek “uçuculuk” var. Büyük dalgalanmalar var.
Dünya deneyimi bunu gösteriyor. Türkiye’nin deneyimi de bunu gösteriyor.
Yeni hükümetten mutlaka enflasyonu düúürecek tedbirleri acilen almasını
talep etmeliyiz. (24 Mart 1996)
DEVALÜASYON HIZLANACAK
Çiller’in Baúbakanlı÷ında vatandaúın iúi daha kolaydı. Çiller neye
olmayacak derse, oraya yatırım yapınca mutlaka kazanıyordu. Çiller
“devalüasyon olmayacak” mı dedi? TL’nin hızla de÷er kaybedece÷i kesindi.
Vatandaú, hemen parasını dövize yatırıyordu. Hakikaten, kısa bir süre sonra
devalüasyondan iyi kar elde ediyordu.
Aynı úekilde, Çiller “faizler ya düúecek ya düúecek” mi dedi? Faizlerin
yükselece÷ini böylece ö÷renmiú oluyorduk. Artık dövizden vazgeçip TL’ye,
Hazine bonolarına ve repoya geçme zamanı gelmiúti. En karlı yatırım TL
oluyordu.
Dünkü gazetelerde DYP’nin ekonomiden sorumlu iki bakanı, Ayfer Yılmaz
ve Ufuk Söylemez’in “devalüasyon olmayacak” úeklindeki beyanatını okuyunca
aklıma eski günler geldi.
Çiller ANAYOL hükümetine girmedi÷ine göre, acaba piyasalara eskisi gibi
iúaret verme (!) görevini bu iki eski teknokrat taze bakan arkadaúımıza mı verdi
diye düúündüm. Öyle ya, Çiller hükümette olmayınca, vatandaú neyin ne
olaca÷ını nasıl anlayacak? Parasını ne zaman dövize yatıraca÷ını nereden
bilecek?
ùaka bir tarafa, Ankara’nın havasından mı yoksa suyundan mı bilmem,
ekonomiden sorumlu kiúiler döviz kurunu kendilerinin belirledi÷ini zannediyorlar.
Piyasanın belirledi÷ini çok çabuk unutuyorlar.
Hükümetin kendisinin denetledi÷i büyüklükler var. En baúta bütçe açı÷ı ve
para arzı geliyor. Onların kararını hükümet ve parlamento veriyor. Döviz kuru,
faiz haddi, enflasyon, vs. piyasalarda, ekonomiyi oluúturan milyonlarca karar alıcı
tarafından belirleniyor.
Hükümet mensuplarının verdi÷i beyanatlardan da o kadar etkilenmiyor.
ønsanlar artık ekonominin sayılarını okumayı ö÷rendiler.
Dıú Ticaret Açı÷ı
Aralık ayı dıú ticaret sayıları dün yayınlandı. Böylece 1995 yılının kesin
manzarası ortaya çıktı. Sayılar toplamda hiç korkutucu de÷il. Hatta makul bile
sayılabilir. Ancak, içerdikleri e÷ilim fevkalade tehlikeli.
1995 yılında Türkiye ihracatını bir önceki yıla göra 3.5 milyar dolar yada
yüzde 20 arttırıp 21.6 milyar dolara yükseltmiú. øthalat ise 12.5 milyar dolar
yada yüzde 53 artmıú ve 35.7 milyar dolar olmuú.
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Buna göre, dıú ticaret açı÷ı da 9 milyar dolar yada yüzde 170 artarak 14
milyar dolara çıkmıú. Bu büyük bir sayı ama Türkiye’nin sürdüremeyece÷i kadar
büyük de÷il. Çünkü, görünmeyen ve di÷er kalemlerden net 12 milyar dolara
yakın döviz gelirimiz var.
Yani, esas döviz dengesini veren cari iúlemlerde 1995 yılı 2.2 milyar
dolarlık açıkla kapanmıú. Her yıl 1 milyar dolar yabancı sermaye ve bir o kadar
da portföy yatırımı geldi÷ine göre, 1995 yılını ek dıú borç almadan bitirme
olana÷ını bulmuúuz.
Aralık sayıları ise çok kötü. øhracat 2.4 milyar dolar; ithalat ise 4.4 milyar
dolar. Aralık ayı dıú ticaret açı÷ı 2 milyar dolar. Bu bir rekor. Cari iúlemler
rakamı daha yayınlanmadı ama benim tahminine göre Aralık ayında o da 1.3
milyar dolar açıkla bir rekor kıracak.
Bu tempo devam etse, 1996 yılı dıú ticaret açı÷ı 24 milyar dolara, cari
iúlemler açı÷ı da 12 milyar dolara çıkar. Demek ki bu tempo devam
etmeyecek. Etmeyecek çünkü edemez. Türkiye’nin bu çapta bir dıú açık
vermeye gücü yetmiyor.
Piyasanın Tepkisi
Döviz arzındaki nisbi bollu÷un yerini yavaú yavaú bir nisbi kıtlı÷a bıraktı÷ını
bir süredir piyasadan izliyorduk. Geçen hafta okucumuzu uyardık. Önümüzdeki
günlerde aynı e÷ilim sürecektir.
Ortada çok ciddi bir sorun yoktur. 1996 yılında TL’nin de÷er kaybının
enflasyonun altında seyretmeyece÷ini öngörmüútük. Bu durumda revizyon
yapma ihtiyacı do÷uyor. Devalüasyon, enflasyonun bir miktar üstünde
gidecek demek daha do÷ru oluyor.
ùimdilik, TL’nin getirisi dövizin getirisinin üstünde kalıyor. Yakın gelecekte
bu e÷ilimin de÷iúmesi için bir neden görmüyoruz. Manzara ancak TL faizlerinde
yapay düúüú arayıúlarına girilirse de÷iúir. Yoksa, devalüasyon hızlanır fakat
geçiú yumuúak olur.
Piyasalar, dıú açı÷ın normal düzeylere çekilmesi için gerekli tedbirleri
alacaktır. (28 Mart 1996)
TL AùIRI DEöERLø Mø?
Türkiye’de galiba hiç bitmeyecek tartıúmalardan biri de döviz kurunun ne
olması gerekti÷i. Gün geçmiyor ki, birileri TL’nin de÷erinin düúük yada yüksek
oldu÷u konusunda bir beyanat vermesin.
Bir süredir, daha çok TL’nin aúırı de÷erli oldu÷u söyleniyor. Aúırı de÷erli ne
demek? Dövizi ucuza satın alıyoruz demek. Örne÷in, iki gün önce, bir ihracat
úirketinin sorumlusu “sanayimizin rekabet edebilmesi için dolar 100 bin TL
olmalıdır” demiú.
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Dolar bugün 70 bin TL oldu÷una göre, onun hesabına göre TL yüzde 30
aúırı de÷erli. Ancak 100 bin TL olursa gerçek de÷erini bulacak. 100 bin TL’nin
üstünde düúük de÷erli diyebilece÷iz.
Bir ülkenin parası aúırı de÷erli olunca, ithalat ucuzluyor ve ihracat
zorlaúıyor. Düúük de÷erli olursa ise, tersine, ithalat pahalılaúıyor ve ihracat
kolaylaúıyor. Döviz kuru, bir ekonominin dıú dünya ile iliúkisinde en önemli
parametrelerden biri.
Aúırı de÷erli kur, ekonominin dıú açık vermesi ihtimalini arttırıyor. Düúük
de÷erli kur ise dıú açı÷ı kapatıyor, hatta cari iúlemler dengesinde fazla
oluúmasına olanak sa÷lıyor.
Döviz Kuru ve Büyüme Hızı
Do÷allıkla, döviz kuru tek baúına her úey de÷il. Dıú dengenin
belirlenmesinde aynı derecede önemli bir baúka faktör ise iç talebin artıú hızı.
Ço÷u kere, büyüme hızı iç talep artıúının iyi bir ölçüsü oluyor.
Aynı döviz kurunda, iç talebin hızlı yada yavaú artması dıú dengeyi
etkiliyor. Hızlı artan iç talep bir yandan ithalatta patlamaya neden oluyor, di÷er
yandan ihracatı düúürüyor. Tersine, iç talep düúünce, ithalat gerilerken iç
piyasada mal satamayan firmalar mecburen ihracata yöneliyorlar.
Yani, büyüme hızının iç talep kökenli nedenlerle yükselmesi halinde döviz
kuru de÷iúmese bile dıú açık büyüyor. Aynı úekilde, büyüme hızı yavaúlayınca,
döviz kuru de÷iúmese bile dıú açık küçülüyor, hatta artıya geçiyor.
Demek ki, bir dönemden di÷erine dıú açık de÷iúirse, iki ayrı olaya birden
bakmak zorundayız. Döviz kuru ne yönde de÷iúti? Büyüme hızı ne yönde
de÷iúti? Ancak bunlara beraberce bakınca sonucu gerçekçi úekilde
de÷erlendirebiliyoruz.
Terk
Döviz kurundaki de÷iúimi ölçmek için kullandı÷ımız kavramın adı Tartılı
Efektif Reel Kur. Kısaca TERK diyoruz. Merkez Bankası tarafından her ay
hesaplanıyor. Tartılı, çünkü sepette hem dolar hem mark var. Efektif, çünkü hem
Türkiye’nin, hem de Almanya ve Amerika’nın enflasyonları hesaba katılıyor.
TL de÷er kazanınca, TERK yükseliyor. TL de÷er kaybedince, TERK
düúüyor. Dıú ticaret yaptı÷ımız ülkelere kıyasla TL’nin satın alma gücündeki
de÷iúmeleri saptamak açısından elimizdeki en sa÷lıklı göstergelerden biri.
6 milyar dolar cari iúlemler açı÷ı verdi÷imiz 1993 yılında TERK’in ortalama
endeks de÷eri 80.4 olmuú. 1994’de, endeks 64.5’a düúmüú. Buna göre, TL
1994’te yüzde 20 de÷er kaybetmiú.
1995 yılında ortalama TERK 71.1’e çıkmıú. 1994’e kıyasla TL yüzde 10
de÷er kazanmıú. Ancak, 1993’le karúılaútırınca, TL’nin yüzde 12 de÷er
kaybetmiú oldu÷unu görüyoruz.
Merkez Bankasının son yayını Aralık 1995 için. Aralık’ta TERK endeksi 70.
Buna göre, TL 1993 yılının yüzde 13 altında. Yılın ilk üç ayında ise
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devaüasyonun toptan eúya fiyatlarındaki artıúa paralel gitti÷ini biliyoruz. Demek
ki, úu anda da aynı düzeyde.
Bu sayıların anlamı ne? Manzara çok açık. ùu anda TL’nin 1993 yılına
kıyasla yüzde 13 civarında düúük de÷erli oldu÷unu görüyoruz. Döviz kuru
açısından, Türk ekonomisinin rekabet gücünün aynı oranda artmıú oldu÷unu
söyleyebiliriz.
østatistikler, TL’nin aúırı de÷erli oldu÷u yönünde bir iúaret taúımıyor. Evet,
1994 yılına göre TL bugün bir miktar de÷er kazanmıútır. Ancak, 1994 yılının
yüzde 20’lik bir reel devalüasyona tekabül eden istisna bir yıl oldu÷unu da kabul
etmek gerekiyor.
Dıú Açık ve øç Talep
1995 yılının son çeyre÷inden itibaren dıú ticarette ve cari iúlemlerde çok
büyük açıklar görülmeye baúladı. Yukarıdaki sayılar, bunun kökeninde döviz
kurunun aúırı de÷erli olmasının yatmadı÷ını kanıtlıyor.
Dıú açı÷ın nedeni döviz kuru de÷il. Çiller hükümetinin 1995 yazından
itibaren uygulamaya soktu÷u seçim ekonomisi. Hükümet, muslukları açıp
popülist politikalar uygulamaya baúlayınca iç talepte ani bir patlama oldu.
Aylık ithalatın Aralık ayında görüldü÷ü gibi 4.4 milyar dolara çıkmasına ve
aylık dıú ticaret açı÷ının 2 milyar dolara ulaúmasına neden olan döviz kuru
de÷ildir. øç talebin popülist politikalar sonucu ani geniúlemesidir.
Bundan ne sonuç çıkıyor? Muhtemel bir döviz bunalımına karúı çözümün
esas unsuru iç talebin kısılması ve büyüme hızının yavaúlatılmasıdır.
Devalüsyon de÷ildir. Tam tersine, döviz kurunun enflasyonla mücadele için çapa
olarak kullanılmasında yarar vardır.
Ya hükümet iç talebi kısacak tedbirleri getiremezse? O zaman 1994’ün
küçük çapta tekrarını yaúarız. øç tüketim hükümet tarafından düúürülmezse,
piyasalar mecburen devalüasyon yaparak iç talebi o yoldan kısarlar.
(31 Mart 1996)

“Büyüme Korkusu”
“Sa÷duyu, ekonomide büyümenin iyi birúey oldu÷unu söylüyor. Öyle de÷il
mi? Ekonomi büyüyünce, fabrikalar daha fazla kapasite ile çalıúacak. Daha fazla
tüketim, daha fazla yatırım yapılacak. øúsizlik azalacak ve insanlar daha kolay iú
bulacak. Bütün bunlar toplumun ve vatandaúın yararına duruyor. Olaya bu
açıdan bakınca, büyümenin hızlanmasına karúı çıkmak, sa÷duyu ile çeliúiyor.
Ama, profesyonel iktisatçıların büyümenin hızlanması karúısında son
derece tedirgin olduklarını izliyoruz. Neden? Bu insanlar Türkiye insanının
daha fazla tüketim ve yatırım yapmasını, daha kolay iú bulmasını istemeyen
satılmıú vatan hainleri mi? Yoksa, küçük siyasi hesaplarla hükümeti yıpratmaya
çalıúan muhalefet odaklarının temsilcileri mi?
Tabiki ikisi de de÷il. Sorun baúka yerde. Sa÷duyu ile iktisat teorisi bazen
çeliúebiliyor. øktisatçılar da, hızlı büyüme istiyor. Ama, meslekleri onlara bir úeyi
gerçekleútirmek için istemenin yetmedi÷ini ö÷retiyor. Yanlıú yöntemler
kullanıldı÷ı, hatalar yapıldı÷ı takdirde, büyümenin kısa sürmesinden ve hızla
yeni bir bunalıma dönüúmesinden korkuyorlar.
Çünkü, teori bu tür durumları öngörüyor. Türkiye’nin yakın tarihi, ve baúka
ekonomilerin daha önce yaúadıkları, uzun dönemli bir istikrar ve büyüme anlayıúı
üstüne inúa edilmemiú “popülist” politikaların, sonunda ekonomiye ve topluma
çok büyük bir fatura ödetmekten baúka bir iúe yaramadı÷ını gösteriyor.”

Tam 8 ay önce, 10 A÷ustos’ta “Büyüme Korkusu” baúlıklı bir yazı
yazmıúım. Çok iyi hatırlıyorum. Temmuz ayını Bellagio’da Rockefeller Center’da
geçirmiútik. Türkiye’ye döner dönmez, ekonomide güçlü canlanma e÷ilimleri
gördüm.
Kamuoyunu uyarmak gere÷ini hissettim. Türkiye, bir kez daha iç tüketim
harcamalarının ve iç talebin ani yükselmesi tehlikesi ile karúı karúıya geliyordu.
Böyle bir süreç bir kere baúlayınca sonuçlarının ne kadar kötü oldu÷unu daha
yeni yaúamıú olmasına ra÷men...
Ne yazık ki, korktu÷umuz baúımıza geldi. 1995 yılı büyüme sayılarını
de÷erlendirmeden önce, 10 A÷ustos’taki yazıdan bir alıntı yapmak istiyorum.

1995’te Rekor Büyüme
1995 yılı ile ilgili Milli Gelir sayıları yayınlandı. Milli gelir rekor sayılabilecek
bir düzeyde, yüzde 8.1 büyümüú. Yurtiçi hasıla büyüme hızı biraz daha düúük:
yüzde 7.3. Her ikisi de, A÷ustos ayında korktuklarımızın baúımıza geldi÷ini
söylüyor.
øç talepteki toplam artıú yüzde 12.6’ya çıkmıú. Bunun yüzde 5.2’si özel
tüketimden, yüzde 0.5’I kamu tüketiminden, yüzde 2.2’si yatırımlardan, yüzde
4.7’si ise stok artıúlarından kaynaklanıyor.
Dıú dünyadan gelen talep ise eksi yüzde 4.3. Bunun da yüzde 1.5’u
ihracattan, yüzde 0.8’i dıú alem faktör gelirlerinden, eksi yüzde 6.6’sı ise
ithalattan kaynaklanıyor.
Yani, iç talepteki büyük artıú kısmen ithalat artıúı tarafından emilmiú.
Ayrıca yüzde 0.2 istatistiki hata var. Sayıları toplayınca yüzde 8.1’lik milli
gelir büyüme hızına ulaúıyoruz.
Bu tabloda hiç úüphesiz olumlu iúaretler de var. Örne÷in, yatırımlar bir
önceki yıla göre yüzde 8.3 artmıú. Ve büyüme hızına yüzde 2.2’lik katkı yapmıú.
Daha çok yatırım, bir sonraki dönemde daha çok üretim demek. Ekonomiyi
güçlendiren bir etken.
Aynı úekilde, net dıú alem faktör geliri 1995’te yüzde 174 artmıú. Ve
büyüme hızına yüzde 0.8’lik bir katkısı olmuú. Çünkü, faktör geliri yüzde 18.2
artarken faktör gideri yüzde 1.8 azalmıú. Döviz gelirleri açısından son derece
sa÷lıklı bir geliúme oldu÷u kesin.
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Ancak, iç tüketimdeki patlama ve bunun yol açtı÷ı ithalat artıúının uzun
dönemde sürdürülmesinin olanaksız oldu÷u da çok açık.
øç Talep Nasıl Düúürülecek?
Bir süredir, Yılmaz hükümetinin mutlaka iç talebi düúürmek zorunda
oldu÷unu vurguluyoruz. Bunun yolunun sıkı maliye politikasından geçti÷ini
söylüyoruz. Çünkü, 1995 yılındaki iç talep patlamasının ardında kamu açıkları
yatıyor. 700 trilyon TL’nin üstünde oldu÷u sanılan kamu açı÷ı, milli gelirin gene
yüzde 10’una yaklaútı.
1996 için úu ana kadar ifade edilen bütçe açı÷ı sayıları çok korkutucudur.
Sadece bütçe açı÷ının 1 katrilyon TL’yi geçece÷i söyleniyor. Bu takdirde, toplam
kamu açı÷ının 2 katrilyon TL’ye ulaúması beklenmelidir.
Bu boyutta bir kamu açı÷ı ekonomiyi tekrar çok tehlikeli maceralara
itecektir. 2 katrilyon TL, Türkiye’nin ola÷an iç ve dıú borçlanma ile finanse
edebilece÷i düzeyin çok üstündedir.
Bu boyutta bir kamu açı÷ı karúısında para politikasının tek baúına etkin
olaca÷ını beklemek yanlıútır. Mali piyasalarda çok ciddi sorunların oluúması
kaçınılmazdır. Bir noktadan sonra, ekonomi faizdeki yükselmelere duyarlılı÷ını
kaybetme riski ile karúı karúıya gelecektir.
Kamu açı÷ından beslenen hızlı talep artıúının yarataca÷ı büyük dıú ticaret
ve cari iúlemler açıkları, döviz piyasalarında önemli dengesizlikler yaratacaktır.
Kur oynamaları denetim dıúına çıkacak, enflasyon yeniden hızlanma trendine
girecektir.
Hükümetin acilen kamu açı÷ını küçülterek iç talebi kısacak tedbirleri
devreye sokması gerekmektedir. Son yayınlanan sayılar durumun fevkalade
ciddi oldu÷unu gösteriyor. Türkiye’nin kaybedecek vakti yoktur. (4 Nisan 1996)

Kaba bir tahminle, toptan eúya fiyatlarında daha 10 puana yakın bir
düzeltme gere÷i oldu÷unu söyleyebiliriz. Bu da, enflasyonun yüksek
seyretmeye devam edece÷inin çok önemli bir iúareti.
Enflasyon Cephesi Sorunlu
Yılın ilk üç ayınde enflasyon korkutucu bir düzeye yükselmiú durumda.
Ocak-Mart dönemi üç aylık enflasyon TEFE’de yüzde 24.3, TÜFE’de yüzde
19.5. Pek çok OECD ülkesinde 10 yılda gerçekleúen enflasyonu Türkiye 3 ayda
yapıyor.
Enflasyon geri kalan dokuz ayda bu tempoyu sürdürürse, TEFE yüzde
140’lara varır. Olur mu demeyin. Çok uzak de÷il, iki yıl önce, 1994’de toptan
eúya fiyatlarındaki artıú yüzde 150’ye ulaúmıútı.
Do÷allıkla, yaz aylarında enflasyonun düúmesinin bekliyoruz. Malum,
sebze meyve bollaúınca, bizim endekslerde önemli yer tutan gıda maddeleri
ucuzlar. Enflasyon düútü gibi olur.
Ancak, bu her sene böyle olur. Örne÷in geçen sene Mayıs-A÷ustos
arasında enflasyon yüzde 1.3 ile 2.3 arasında seyretmiúti. Bu yıl o düzeylere
düúmeyece÷i kesin gibi.
Türkiye, yüksek kronik enflasyon çevriselli÷ine tekrar kapılmaya
mahkum duruyor. Bir yandan kamu sektörü ürünlerine ve di÷er temel girdilere
yüksek zam zorunlulu÷u var. Kısa dönemde bütçe açı÷ının denetimden
çıkmasını engellemenin bir yolu bu zamlar. Di÷er yandan, cari iúlemlerdeki
kötü gidiúi durdurmak için devalüasyon hızlanacak. Bu konuyu hep
vurguluyoruz. E÷er hükümet sıkı bütçe ve sıkı para politikaları ile büyümeyi
yavaúlatamazsa, piyasalar mecburen TL’ye de÷er kaybettirecek.
Her iki etken, maliyet enflasyonunu hızlandırıcı etki yapacak. Geçen yıl
Çiller hükümetinin seçim ekonomisi için uyguladı÷ı “düúük KøT zammı yavaú
devalüasyon” politikasının faturası bu yıla çıkıyor.

øYøMSERøN SIKINTISI
Ocak ve ùubat ayları enflasyonu bekledi÷imizin altında çıkınca
umutlanmıútık. “Umut fakirin ekme÷i, ye Mehmet ye” derler. Umut iyimserin de
ekme÷i. øki ay sayılar daha iyi çıkınca, iyimser hemen “herhalde gereksiz
karamsarlık yaptık, demek ki durum o kadar kötü de÷il” hissine kapılıyor.
Halbuki Türkiye’de karamsar olmak uzun dönemde daha güvenceli.
Nasıl olsa birileri gelip ekonomiyi bozuyor. Sonuçta gelecekle ilgili olarak
olumsuz tahmin yapanların haklı çıkması ihtimali daha fazla.
Benzer bir olayı geçen ilkbaharda cari iúlemlerle ilgili olarak yaúadık. Ben
açık vermez diyordum. Yılın son iki ayında yanıldı÷ım anlaúıldı. Bir türlü
yayınlanamayan kesin sayıları bekliyorum. Özeleútirimi yapaca÷ım.
Mart ayı enflasyonu yüksek çıktı. Toptan eúya fiyatları yüzde 7 artmıú.
Tüketici fiyatları endeksi ise yüzde 5.6. Son on iki ay için enflasyon toptan
eúyada yüzde 65.3, tüketici fiyatlarında yüzde 79.3 oluyor. Son on iki ay itibariyle
tüketici endeksinin hala toptan eúyanın 14 puan üstünde seyretti÷ini görüyoruz.
Asaf Savaú Akat
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Sıkıntının Anatomisi
Bütün bunlar bildi÷imiz úeyler, azçok bütün profesyonel iktisatçılar benzer
analizleri uzun süredir yapıyor diyeceksiniz. Haklısınız. Bugün benim derdim
Türkiye ekonomisinden çok kendimle.
øyimserli÷ime kızıyorum. Birkaç iyi sayı görünce, hemen gaza gelmeme
sinirleniyorum. Bir yazarın hep karanlık tablolar çizmesinin hem kendine hem de
okuyucusuna haksızlık oldu÷una inanmama bozuluyorum.
Bir adım daha ileri gideyim. Türkiye ekonomisine bu kadar güven
duymakla hata etti÷imi düúünüyorum. Biliyorum, úu 60 küsür milyon insanın çok
büyük bölümü müthiú bir azim ve fedakarlıkla kendisinin ve ailesinin daha iyi
koúullarda yaúamasını temin etmek için çalıúıyor, debeleniyor.
Müteúebbisimiz ihracat yapıyor, risk alıyor, üretim tesislerini büyütüyor,
iúyeri açıyor. Emekçimiz, hiç bir sosyal güvencesi olmadan, daha düúük reel
ücretle, daha uzun süre çalıúmaya razı oluyor.
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Ama bunlar yetmiyor. Çünkü bu 60 küsur milyon insanın kendi verdikleri
oylarla seçtikleri yöneticiler, inanılmaz bir sorumsuzluk ve vurdumduymazlık
içinde, ülkenin kaynaklarını kısa vadeli siyasi çıkarları u÷runa har vurup
harman savuruyorlar.
Üstelik de, bundan dolayı gene o 60 küsur milyondan bir müeyyide
gelmiyor. Tam tersine, aynı yöneticileri tekrar tekrar seçiyorlar. Sorumsuzlu÷u,
vurdumduymazlı÷ı mükafatlandırıyorlar.
Böyle süregeliyor. Hiç de÷iúmeyecekmiú gibi. Bana da arada sırada kendi
iyimserli÷ime kızmak kalıyor. Ama derinden gelen bir ses, iflah olmayaca÷ımı,
arada sırada sıkıntılı yazılar yazsam da, iyimserli÷imi sürdürece÷imi söylüyor.
(7 Nisan 1996)
YÜKSEK EöøTøMDE DARBOöAZ
Medya, pazar günü yapılan üniversite seçme sınavının gene olaylı geçti÷ini
yazdı. Sanki her geçen yıl iúler biraz daha karıúıyor. Sınavı düzenleyen kurum
bir önceki yılın hilelerine göre tedbir alıyor. O arada toplum yeni yöntemler
geliútiriyor. Garip bir kaçma ve kovalama oyunu oynanıyor.
O arada, liseden mezun olan ö÷renci sayısı sürekli artıyor. Bu sayının
içinde artan bir oranın ailesi çocuklarının yüksek e÷itim görmesi için gerekli
fedakarlıkları yapmaya hazır. Halbuki, Türkiye’nin yüksek e÷itim sistemi aynı
tempoyu tutturamıyor.
Devlet aslında yeni üniversite açıyor. Ancak, gerek yer seçiminde gerek
di÷er konularda politik nedenler a÷ır basıyor. Yüksek e÷itim görmek
isteyenlerin talepleri göz önünde tutulacak yerde, kanunu çıkartan ve
uygulayanların çıkarları ön plana geçiyor.
Neticede, devlet yüksek ö÷renim arzı ile talebi arasında bir uçurumun
oluúmasına seyirci kalıyor. Do÷allıkla, böylesine büyük bir dengesizlik piyasa
güçlerini devreye sokuyor. Türkiye, yabancı üniversiteler için inanılmaz bir pazar
haline dönüúüyor.
Piyasanın Yenilikleri
Bu arada garip by-pass’lar yaratılıyor. Örne÷in Kıbrıs’ta açılan özel
üniversiteler. Aslında bu bir hile-i úerriye. Türkiye’de özel üniversite açmak fiilen
yasak. Teorik olarak, vakıflar özel üniversite açabiliyor ama fiilen bu mekanizma
çok zor iúliyor.
Kıbrıs bu boúluktan yararlanıp, özel üniversiteleri teúvik ediyor. Tamamen
Türkiye piyasasına yönelik bir sektör oluúuyor. Bu yıl Kıbrıs’taki okulların 15
binin üstünde ö÷renci alaca÷ı tahmin ediliyor.
Yüksek talep karúısında arzın yetersizli÷i, iç piyasayı da yeniliklere
zorluyor. Bunlardan biri, yabancı üniversitelerin programlarını Türkiye’de
okutan ve ö÷rencilerinin onların diplomalarını almasını sa÷layan özel e÷itim
kurumları. Önümüzdeki yıl, bunların sayısında bir patlama olması bekleniyor.
Asaf Savaú Akat
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Bu konuda benim de birinci elden deneyimim var. Portsmouth
Üniversitesi ve London School of Economic’in programlarını uygulayarak bu
sektöre öncülük yapan ISIS’in (østanbul School of International Studies)
kurucularından biriyim.
Biz hemen “korsan” damgasını yedik. Ama, ö÷renciler gelmeye devam
etti. Ertesi yıl baúka benzer programlar açıldı. Biz de ö÷renci sayımızı yükselttik.
Bu yıl, onlarca yeni okulun açılaca÷ını duyuyoruz.
Biz orada durmadık. Bilgi E÷itim ve Kültür Vakfı’nı kurarak østanbul Bilgi
Üniversitesi için gerekli müracaatları yaptık. YÖK ve Bakanlık aúamalarını bir yıl
önce geçtik. Bir yıldır, Sabancı, Iúık, vs. baúka vakıflarla birlikte üniversite
kanunumuzun meclisten çıkmasını bekliyoruz.
Yat Alabilirsiniz Ama..
Türkiye’de devletçi zihniyetin bütün úiddeti ile hüküm sürmeye devam
etti÷i tek alan üniversite konusu. Baúka hiç bir alanda böylesine katı bir
devletçilik anlayıúı kalmadı.
AB ile Gümrük Birli÷ine girince, fiilen sanayiden ve ekonominin büyük
bölümünden devletçi zihniyeti kovmuú olduk. Devletçili÷in son kalıntısı KøT’ler ve
devlet bankaları da birkaç yıl içinde úu yada bu úekilde özelleútirilecek.
Özelleútirilmeyenler de batacak.
Hatta, sosyal güvenlik sisteminde özel emeklilik sigortasını tartıúmaya
baúladık. Zaten, bugün de özel sigorta úirketleri hayat ve emeklilik sigortası
hizmeti verebiliyor. Yakın bir gelecekte, özel emeklili÷in iyice yaygınlaúaca÷ını
öngörebiliyoruz.
Ya yüksek e÷itim? Çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki baúarılı
bir müteúebbissiniz ve iyi para kazandınız. Elinizde 5 milyon dolarlık bir kaynak
var. Bununla ne yapaca÷ınızı düúünüyorsunuz.
Bu parayı kumarda yemek isterseniz, devlet size karıúmıyor. Süper lüks
bir yat almak isterseniz de devletten izin almak zorunda de÷ilsiniz. 1000 metre
kare saray gibi bir konak yaptırmanıza da devletin itirazı yok.
Peki, siz bunlar yerine, “ülkemin çok ihtiyacı var, bu para ile bir yüksek
okul kurayım” derseniz ne olur? Yanarsınız. Senelerce u÷raúmak, önce
bürokrasinin kademelerini teker teker aúmak, sonra da Meclis’ten kanun
çıkartmak zorundasınız.
Halbuki bir ilkokulu yada liseyi hemen açardınız. Kanuna gerek yok. Bira
yada úarap fabrikasını, gazete yada televizyonu açmak için de kanun
gerekmiyor. Sadece üniversite için gerekli. Bu iúte bir yanlıúlık oldu÷u çok
açık.
Büyük øsraf
Devletçi zihniyetin Türkiye’yi giydirdi÷i deligömle÷ini daha anlaúılır hale
getirmek istiyorum. ùu anda, toplumun üniversiteye giriúe hazırlık için
harcadı÷ı kaynak, üniversiteye harcanan kayna÷ın üstüne çıkmıútır.
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Yani, öyle garip bir sistem kurmuúuz ki, yüksek e÷itime ayırdı÷ımız
kaynaklardan daha fazlasını kimin yüksek e÷itimden yararlanaca÷ını saptamak
için kullanıyoruz. Bu safkan bir israftır.
Çocuklarımız üniversite sınavlarına hazırlanırken aslında hiç bir úey
ö÷renmiyorlar. Ama onlara bir úey ö÷retmeyen bu süreç için harcanan para,
onları yarınlara hazırlayacak yüksek ö÷retim için harcanandan daha fazla...
Bu iúte bir yanlıúlık yok mu? Türkiye’nin yüksek e÷itim sistemini hızla
liberalleútirmesi zamanı çoktan geldi, hatta geçiyor bile. (11 Nisan 1996)

Yani, elektrik sıkıntısı ihtimali belirince, jeneratör ve kesintisiz güç
kayna÷ı talebi artar. Eve yada iúyerine jeneratör veya kesintisiz güç kayna÷ı
konur. Ondan sonra varsın elektrikler kesilsin. Benimki kesilmiyor ki!
Halbuki, bu yöntem ekonomi açısından olabilecek en pahalı çözümdür.
Küçük jeneratörlerle üretilen elektri÷in kaynak maliyeti, büyük santralların beú,
hatta on katına çıkabilir. Kesintisiz güç kayna÷ı ise zaten kıt olan mevcut elekti÷i
kullanır.
Herkesin sorunu bireysel olarak çözerken yatırdı÷ı parayı santral
yatırımında kullansak, elektrik kesintisi sorunu hiç çıkmazdı. Ama biz bireysel
çözümleri müúterek çözümlere tercih ederiz.

BOùVER HOCAM!
Bir dostuma rasladım. Geçen Pazar günkü “øyimserin Sıkıntısı” adlı
yazımı okumuú. Beni teselli etmek istedi. “Boúver hocam, takma kafanı; sen
kendi keyfine bak!” dedi. Ben zaten kendi keyfime bakıyorum da, úu “boúver”
lafı hoúuma gitti.
Bildi÷im yabancı dillere, øngilizce ve Fransızcaya “boúver” nasıl tercüme
edilir diye düúündüm. Bir türlü tatminkar bir ifade bulamadım. Anlaúılan bu
adamlar boúvermesini bilmiyorlar.
ølginç bir soru var. Acaba zengin ve geliúmiú ülkeler öyle oldukları için mi
boúvermesini bilmiyorlar? Yoksa baútan boúvermesini bilmedikleri için mi zengin
ve geliúmiú ülke olmuúlar? Bu sorunun cevabını bilsek belki iúler kolaylaúırdı.
Biraz daha araútırdım. Açmazın kökenlerine inmeye çalıútım. øúin özünü
buldum gibi geldi. Sizlerle paylaúmak istiyorum. Bütün olay, ufukta bir sorun
belirince nasıl tepki gösterdi÷imizde dü÷ümleniyor.

Su Sıkıntısı
Daha iyi bir örnek, özellikle østanbul’da su sıkıntısı karúısında vatandaúın
davranıúıdır. Hemen depo yapar ve hidrofor koyarız. Bunlara harcadı÷ımz
paraları toplayınca çok büyük mebla÷lar eder.
Dikkat edilirse, depo ve hidrofor østanbul’a da÷ıtılan su miktarını arttırmaz.
Sadece, bu yatırımı yapanın mevcut su miktarından daha fazla pay almasını
temin eder. Deposu ve hidroforu olanlar arttıkça, olmayanlara daha az su
kalacaktır.
Gene aynı gözlemi yapabiliriz. Depo ve hidroforlara harcanan para ile
úehrin su sıkıntısını bütün vatandaúlar için çözmek mümkündür. Geliúmiú
ülkeler öyle yaparlar. Onun için, kimsenin deposu ve hidroforu yoktur.
Biz, bu tür müúterek çözümlere boúveririz. Kendi sorunumuzu kendimiz
çözüp keyfimize bakarız. Herkesin depo yapıp hidrofor koyması halinde tekrar
baúladı÷ımız noktaya geri dönece÷imizi düúünmeyiz bile.

Elektrik Kesintileri
Enerji Bakanı Hüsnü Do÷an, son dört yılda yapılmayan enerji yatırımlarının
faturasını sonbahardan itibaren ödemeye baúlayaca÷ımızı açıklamıú. Yani bu
kıú, 15 yıldır unuttu÷umuz elektrik kesintileri geri geliyor.
Bir süredir, uzmanlar da kamuoyunu aynı yönde uyarıyordu. 1991’den bu
yana, DYP-CHP koalisyonu uyguladı÷ı popülist politikalar sonucu enerjiye
kaynak ayıramadı. Yap-iúlet-devret modelini de bilinmeyen nedenlerle
iúletemedi.
Neticede, Türkiye’nin elektrik talebi üretimin üstüne çıktı. Talebin bu úekilde
geliúece÷i biliniyordu. Bile bile ekonomi elektrik yetersizli÷i noktasına getirildi.
Geliúmiú ülkelerde, böyle bir durum ortaya çıkmıyor. Çünkü, kamuoyu
uzmanlardan gelen uyarıları ciddiye alıyor. Medya sorunu sahipleniyor.
Parlamento ve siyasi partiler seferber oluyor.
Ya bizde ne oluyor? Vatandaú böyle uzun dönemli sorunlarla pek
ilgilenmez. ølgilenirse de, çözümü daima bireysel kurtuluúta arar. Müúterek
soruna müúterek çözüm bulmayı denemez bile.

SSK, Üniversite, Hava Kirlili÷i, Vs.
Yukarıdaki mantı÷ı yaúamın pek çok alanına aynen uygulayabiliriz. SSK mı
batıyor? Sen kendi gelece÷ini garantiye almaya bak. Herkes bunu becerirse,
zaten SSK’nın battı÷ından kimsenin haberi bile olmaz.
Üniversiteler mi yetmiyor? Demek ki lisedeki çocu÷unu daha iyi bir
hazırlık kursuna yollamalısın. Olmadı, nasıl olsa yurtdıúına yada Kıbrıs’a
yollarsın. Yollayamayan da kendi derdine yansın.
Hava kirlili÷i tehlikeli düzeylere mi çıktı? ùehrin dıúına, hava kirlili÷i
olmayan yörelere taúınma zamanı geldi demektir. Yarın oralar da kirlenirse biz
daha daha uzaklara taúınırız. Taúınamayanlar düúünsün.
Enflasyon mu yükselecekmiú? Paranı dövize yatırınca akúam evde rahat
uyursun. TL öyle olmuú böyle olmuú seni hiç ırgalamaz. ùimdi hükümet istedi÷i
kadar para bassın. Dövize zamanında geçmeyenler de dertlerine yansın.
Dostum haklı. øyimser olmamak için hiç bir neden yok. Türkiye’de her
sorunun nasıl olsa bireysel çözümü var. Gerisini boúverip içini geniú tutacaksın.
Bir sonraki seçimde gene aynı liderlere gönül rahatlı÷ı ile oy verebiliriz.
(14 Nisan 1996)
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MERKEZ BANKASI
Merkez Bankası Baúkanlı÷ına Gazi Erçel’in tayini kesinleúmiú gibi duruyor.
Erçel, yakından tanıdı÷ım bir dost. øyi bir iktisatçı, deneyimli bir yönetici ve ilkeli
bir insan oldu÷unu biliyorum. Para otoritesinin baúına gelmesini önümüzdeki zor
günlerde ekonomi için iyi bir úans olarak de÷erlendiriyorum.
Enflasyonla mücadelede ve ekonomik istikrarın tesis edilmesinde Merkez
Bankası anahtar kurumların baúında geliyor. Son dönemde bu konuda pek çok
araútırma yapıldı. Hepsi, sadece teorik düzeyde de÷il, pratikte de Merkez
Bankasının önemini do÷rulayan bulgular getirdi.
Bu çalıúmalardan biri yeni elime geçti. Dünya Bankası’nın yayınladı÷ı
“World Bank Economic Review” Eylül 1995 sayısında, Cukierman ve Webb
adlı iki iktisatçının ilginç bir makalesi çıktı. “Merkez Bankası üstünde Politik
Etki: Uluslararası Kanıtlar”.
Makale, Merkez Bankası yönetimi ile ilgili iki farklı olaya bakıyor. Biri, siyasi
iktidar de÷iúince, Merkez Bankası yönetiminin de÷iútirilip de÷iútirilmedi÷i, e÷er
de÷iútirilirse hangi sürede de÷iútirildi÷i. Di÷eri ise, genelde Merkez Bankasında
bir yönetimin ne süre iúbaúında kaldı÷ı.
Bunları saptadıktan sonra, yazarlar Merkez Bankası yönetimindeki istikrar
ile enflasyon, büyüme ve reel faizler gibi temel ekonomik büyüklükler
arasındaki iliúkiyi istatistiki yöntemlerle araútırıyor.
Son derece ilginç sonuçlar çıkıyor. Hepsi bekledi÷imiz yönde. Örne÷in
siyasi ba÷ımlılık arttıkça, enflasyon hem yükseliyor, hem de enflasyondaki
dalgalanmalar daha sert oluyor.
Sık Baúkan De÷iútirenler
Bu arada, bütün dünya ülkeleri için 1950-89 arasındaki 40 yılda Merkez
Bankası Baúkanının kaç defa de÷iútirildi÷ini gösteren ayrıntılı bir tablo
hazırlamıúlar. Benim ilgili çeken o tablo oldu. Bazı gözlemlerimi okuyucularımla
paylaúmak istiyorum.
Avrupa’nın istikrarlı ekonomileri Merkez Bankası Baúkanlarını neredeyse
hiç de÷iútirmiyorlar. Örne÷in Hollanda 40 yılda sadece 3 Merkez Bankası
Baúkanı görmüú. Bu sayı øtalya ve Norveç’te 4, Almanya’da 5, Amerika’da 6,
Fransa’da 7.
OECD ülkelerinin büyük ço÷unlu÷unda, ortalama 7-8 yıl süren Merkez
Bankası yönetimleri görülüyor. Hükümetler ve iktidarlar sık sık de÷iúebiliyor.
Örne÷in øtalya’da 1950-89 arasında 27 kez iktidar ama 3 kez Merkez Bankası
Baúkanı de÷iúmiú.
øsviçre’nin durumu daha da ilginç. øktidar 35 kez el de÷iútirmiú. Merkez
Bankası Baúkanı ise sadece 5 defa de÷iúmiú. øsviçre’de iktidarın ortalama ömrü
bir yıl ve birkaç ay. Merkez Bankası Baúkanı ise görevinde 8 yıl kalıyor.
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Bizim mahalleye gelince, iúler aniden de÷iúiyor. Fazla merak ettirmeden,
Türkiye’nin sayısını söyleyelim. 40 yılda 15 Merkez Bankası Baúkanı gelmiú.
Aynı dönemde iktidar de÷iúimi 16 defa.
Türkiye’den daha çok Merkez Bankası yönetimi de÷iútirenleri tahmin etmek
çok kolay. ùöyle bir bilgi da÷arcı÷ınızı yoklayın. Hangi ülkelerde çok yüksek
enflasyon oranları yaúandı?
Rekor Arjantin’de. 40 yılda 36 defa Baúkan de÷iútirmiúler. Evet, do÷ru
okudunuz; yazı ile “otuzaltı” Baúkan. Merkez Bankası yönetimi ortalama bir yıl
ancak dayanabiliyor. Sonra yenisi geliyor. Halbuki, 40 yılda Arjantin’de sadece
16 iktidar de÷iúimi olmuú. Bir iktidar döneminde hiç olmazsa 2 Merkez Bankası
Baúkanı tayin edilmiú.
økinci? Tabiki Brezilya. Onlarınki Arjantin’e kıyasla epey mütevazi bir sayı.
Sadece 20 kez. Brezilya’da Merkez Bankası yönetimi ortalama 2 yıl görevde
kalmıú. Aynı dönemde iktidar 13 kez de÷iúmiú. Brezilya’da, bir iktidar döneminde
ortalama 1,5 Merkez Bankası Baúkanı görev yapmıú.
Onları ùili (19 Baúkan) baúka ülkeler izliyor. Türkiye bu ligin epey üst
noktalarında.
Neyse ki, analizi 1989’da kesmiúler. 1989’dan sonra de÷iúim sıklaúmıútı. Erçel,
1993 yazından bu yana üçüncü Merkez Bankası Baúkanımız olacak.
ùöyle bir sonuç çıkartabiliriz. Ekonomik istikrar Merkez Bankası
yönetiminde istikrarın sa÷lanması ile baúlıyor. Erçel’in görevinde baúarılı
olmasıni ve uzun süre kalmasını umut ve temenni ediyorum.
Özal’ı Anıyoruz
Gazetemiz SABAH’ın dünkü baúlı÷ı çok düúündürücü idi. 1980’lerde
Özal’ın temel altyapıda gerçekleútirdi÷i büyük hamleden sonra, Türkiye tekrar
geride kalmaya baúladı. Devletin elinin de÷di÷i hiç bir úey iúlemiyor.
Ona ra÷men, ne özelleútirme yapılıyor. Ne Yap-øúlet-Devret modeline izin
veriliyor. Dört yıldır Türkiye’ye bir çivi çakılmadı. Elektrik, yollar ve telefon
buzda÷ının sadece suyun üstünde kalan ve çabuk görülen kısmı.
Limanlar, havaalanları, okullar, üniversiteler, hastaneler, mahkemeler,
velhasıl yarının Türkiye’sinin üstüne inúa edilece÷i temel kurumların tümünde
yatırımlar durdu. Devlet ne kendisi yapıyor; ne de baúkalarının yapmasına
yeúil ıúık yakıyor.
Vefatının üçüncü yıldönümünde, Turgut Özal’a Türkiye’ye hizmetleri için bir
kere daha teúekkür etmek istiyorum. (18 Nisan 1996)
ÖDEMELER BøLANÇOSU
østanbul’da gri, soðuk ve yaðmurlu bir gün. Kıú bir türlü bitmiyor. Nisan’ın
sonuna geldik. Bırakın yazı, ilkbahar bile daha ortalıkta yok. Sanki havalar hiç
ısınmayacak, güneú hiç açmayacak gibi.
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Siyasete de bir türlü bahar gelmiyor. ANAYOL hükümeti kıú ortasında bir
umut yaratmıútı. Ama, arkası gelmedi. øcraat yok. Kuúadasındaki çiftlik, RP’nin
yolsuzluk dosyaları derken, Ankara’daki kara bulutlar artıyor.
Ekonomi ise sürünüyor. Reel ekonomi devlete ra÷men yaúamayı çok iyi
öðrendi. Devlete, “gölge etme, baúka ihsan istemem” diyor. Ama, devlet gölge
etmeye kararlı. Ekonomi üstündeki gölgesini büyütmek için elinden geleni ardına
koymuyor.
Böyle durumlarda yazı konusu bulmak zor. Hele insanın içini açacak yazı
konusu bulmak daha da zor. Çünkü yazar da do÷anın ve siyasetin üstümüze
serdi÷i dumanlı havadan etkileniyor.
Bütün bunlara ra÷men, iyimser birúeyler yazmaya kararlıyım. Etrafa
bakınıyorum. Sayıları gözden geçiriyorum. Son dönemde yazdıklarımı
okuyorum. Ödemeler Bilançosunun ayrıntılı bir analizini yapma kararını
veriyorum.
1995’te Dıú Açık
1995 yılı Ödemeler Bilançosu 11 Nisan’da yayınlandı. Dıú ticaret
istatistikleri daha önce açıklanmıútı. Böylece, 1995 yılını bir bütün olarak görme
imkanımız ortaya çıktı. Bu arada, kendi tahminlerimizin gerçekleúme derecesini
de saptayabiliyoruz.
Dıú ticaret açı÷ı, benim beklentimin çok üstünde oldu. øhracatı tam
tutturmuúum; 22 milyar dolar demiútim, 22 milyar dolar oldu. øthalatta büyük
sapma var. 29 milyar dolar tahmin etmiúim; 35.2 milyar dolar olarak gerçekleúti.
Hata nereden kaynaklanıyor? Ben, 1995 yılı büyüme hızını yüzde 3 olarak
öngörmüútüm. Çünkü hükümetin IMF programını ciddiyetle uygulayaca÷ını
düúündüm. Tam tersine, Çiller seçim popülizmi yaptı ve büyüme yüzde 8.1 oldu.
øthalattaki 6 milyar dolar sapmanın tümü ile büyüme hızındaki yüzde 5’lik
sapmadan kaynaklandı÷ı kanısındayım. Do÷allıkla, bu sonucu de÷iútirmiyor:
neticede ithalat sayılarında ciddi bir yanılmam var.
Bu durumda, benim 7 milyar dolar olarak tahmin etti÷im dıú ticaret açı÷ıda
13.2 milyar dolar úeklinde gerçekleúmiú. 6 milyar dolarlık ithalat fazlası oldu÷u
gibi dıú ticaret açı÷ına yansıyor.
Görünmeyenler
1995 yılınınn en hoú sürprizi ihracat dıúı döviz gelirlerindeki
beklenmedik artıú. 1994’te, görünmeyenler ve karúılıksız transferler hesabı 6.9
milyar dolar fazla vermiúti. Benim 1995 için tahminin 9 milyar dolar fazla idi.
Sonuç: 10.9 milyar dolar fazla. Bir önceki yıla göre yüzde 58 artıú. Turizm,
taúımacılık gelirleri, úþçi dövizleri, vs. bütün kalemlerde önemli artıúlar var.
Do÷rusu ekonominin 1995’de bu kadar parlak bir performans gösterece÷ini
öngöremedim.
Brüt sayılar daha da ilginç. Görünmeyen gelirler 16.1 milyar dolara çıkmıú.
Karúılıksız transferler de 4.5 milyar dolar. økisinin toplamı 20.6 milyar dolar
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ediyor. Türkiye 1995 yılında neredeyse mal ihracatından kazandı÷ı kadar dövizi
hizmet ve faktör ihracatından kazanmıú.
Bir de “net hata ve noksan” kalemi var. Orada da 2.3 milyar dolar fazla
gözüküyor. Bu kalemin münhasıran mal ihracatı dıúı döviz gelirlerini yansıttı÷ını
kabul edebiliriz. O zaman, ihracat dıúı döviz gelirleri 22.9 milyar dolara çıkıyor.
øhracattan 1 milyar dolar daha fazla.
Cari iúlemler dengesinde 4 milyar dolarlık bir hatam oluúmuú. Ben 2 milyar
dolar fazla öngörmüútüm. 2.3 milyar dolar açıkla sonuçlandı. Salih Neftçi 1
milyar dolar açık demiúti. O da iyimser kaldı.
øyi Haberler
Esas iyi haberler sermaye hareketleri bölümüne gizlenmiú. Birincisini
yukarıda belirttik. Net hata ve noksan 2.3 milyar dolar fazla veriyor. Yani, cari
iúlemler açı÷ı, nereden oldu÷unu bilmedi÷imiz döviz kazançları tarafından
kapatılıyor.
Net hata ve noksan, bavul ticareti, turistlerin tahmin edilenden daha fazla
alıúveriú yapması, vatandaúların döviz bozdurup TL’ye yatırım yapmaları gibi
saptanması çok zor döviz kazanç ve harcamalarının net sonucunu gösteriyor.
Yani, Türkiye’nin 1995 yılı döviz gelir ve giderleri eúitlenmiú. Cari açı÷ı
finanse etmek için borç almaz zorunda kalmamıúız. Bu bence çok iyi bir haber.
økincisi, 1995’te ülkeye 0.8 milyar dolar yabancı sermaye ve 1.7 milyar
dolar da portföy yatırımı gelmiú. Toplamı 2.5 milyar dolar ediyor. Demek ki, cari
iúlemler açı÷ı 4.8 milyar dolar bile olsa dıú borç almadan finanse edebilirmiúiz.
Bu durumda, 1995 yılında net olarak dıú borç geri ödemiúiz. Uzun vadeli
borçlar 79 milyon dolar azalmıú. Kısa vadeliler 2.3 milyar dolar artmıú. Aynı anda
rezervler 4.7 milyar dolar arttı÷ı için, fiilen net dıú borcumuz 2.5 milyar dolar
azalmıú.
1994 yılında da Türkiye net dıú borcunu 6 milyar dolar azaltmıútı. 1995’te
de 2.5 milyar dolar azaltmıú. Yani son iki yılda aslında 8.5 milyar dolar dıú borç
ödemiúiz.
Bu sayılar, 1996 yılı için de Türkiye’nin bir döviz sorunu yaúaması
ihtimalinin son derece düúük oldu÷unu gösteriyor. (21 Nisan 1996)
ø(NùALLAH) M(AAùALLAH) F(ESUPANALLAH)
Uluslararası kuruluúlarda çalıúan meslektaúlarıma arada sırada gıpta
ederim. øyi maaú alırlar. Çok cömert emeklilik olanakları vardır. Her istedikleri
kitaba veya makaleye anında ulaúabilmelerini sa÷layan bir kütüphane
hizmetinden yararlanırlar.
Genelde, bir profesyonelin sakin kafa ile iúinde yo÷unlaúmasının dıú
koúullarına sahiptirler. Önemli bölümü, bu fırsatı iyi de÷erlendirir ve yararlı
araútırmalar yapar. Bunların devamlı kendi aralarında tartıúılması yaratıcılı÷ı
teúvik eden bir atmosfer oluúturur.
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Üstüne, uluslararası kuruluúların üst düzey yöneticileri önemli yetkilerle
donatılmıútır. Yaptıkları iúin manevi anlamı vardır. O nedenle, bu kuruluúlar en
parlak iktisatçıları kolayca bünyelerine çekerler.
Örne÷in IMF’nin araútırmadan sorumlu Baúkan Yardımcısı Profesör
Stanley Fisher’dir. Dünya Bankasının muadil görevinde ise eski øsrail Merkez
Bankası Baúkanı Profesör Michael Bruno var. Her ikisi de bugünün en yetenekli
ve deneyimli iktisatçıları arasında.
Hemen altlarındaki kadroda, isimleri o kadar bilinmese bile, en az onlar
kadar iyi e÷itilmiú genç iktisatçılar yer alıyor. Pırıl pırıl teknisyenler. Fevkalade
rekabetçi bir ortamda kendilerini kanıtlayıp ustalara çırak olmuúlar.
Eyvah Türkler Geliyor
Devlet Bakanı Söylemez’in yönetimindeki Türk heyetinin Washington’da
IMF ile ilk temaslara baúladı÷ını gazetelerde okuyunca içimi bir hüzün kapladı.
Aniden, IMF’deki meslektaúlarıma acıdım. Ne kadar sıkıntılı bir durumda
olduklarını hissettim.
Düúünün. Dünyanın en iyi okullarından, Harvard’dan, London School of
Economics’ten mezun olup, kariyerinizi IMF gibi bir kuruluúta baúarı ile
sürdürüyorsunuz.
Memnun ve mutlusunuz.
Sonra, bir gün haber alıyorsunuz ki, Türkiye tekrar IMF ile anlaúma
imzalayacakmıú. Ve bir Türk heyeti Washington’a geliyor. Toplantı masasında
karúı karúıya geçiyorsunuz. Bizim heyet anlatmaya baúlıyor.
“ønúallah, bu yıl vergi gelirlerini arttırıp kamu harcamalarını kısaca÷ız.
Maaúallah, zaten ödemeler bilançosunda bir sorunumuz yok. Özelleútirmeyi de
bir hızlandırdık mı, herúey güllük gülistanlık olacaktır. Hükümetimiz duruma
hakimdir”.
Ne cevap vereceksiniz? øçinizdeki úeytan dürtüp duruyor. Do÷ruları
yüzlerine karúı söyle diyor. Aklınızdan aslında vermeniz gereken cevabı
geçiriyorsunuz.
“Fesupanallah, yahu geçen sene de gelip bunları söylemediniz mi? Sonra
Türkiye’ye dönüp bize söz verdiklerinizin tam tersini yapmadınız mı? Üstelik o
zaman parlamentoda ço÷unlu÷unuz vardı. ùimdi o da yok. Biz size neden
inanalım ki?”
Ama öyle olmuyor. Diplomatik bir skandala yol açmamak için, baúka türlü
konuúmanız gerekiyor. Lafları a÷zınızın içinde yutarak, úöyle birúeyler
geveliyorsunuz.
“Hükümetinizin enflasyonla mücadele konusundaki kararlılı÷ını ve
gösterdi÷i çabayı takdirle karúılıyoruz. Bizler IMF olarak hükümetinizi her
zamanki gibi desteklemeye hazırız. Falan filan...”
IMF’ciler için bu toplantıları bir tür iúkence olarak görebiliriz. ølahi irade
tarafından yüksek maaúları ve di÷er avantajları için cezalandırılıyorlar diyebiliriz.
Hatta, onları kıskanıyorsak, Türk heyetinin her ay Washington’a gitmesini bile
önerebiliriz. Görürüz o zaman, IMF’de hiç do÷ru dürüst iktisatçı kalıyor mu...
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Sütten A÷zı Yanan
ùaka bir yana, Türkiye’nin bu kez IMF macerası pek kolay geçmeyecektir.
Bizim bildiklerimizi onlar da biliyor. Sorun gayet basit ve sadedir. Bu hükümetin
kamu açıklarını kapatmak için gerekli yapısal reformları yapabilmesi söz
konusu de÷ildir.
Sosyal güvenlik kurumlarında reformdan zaten Ecevit’in bastırması ile
vazgeçilmiútir. Özelleútirmede ciddi sorunlar vardır. Yap-iúlet-devret Anayasa
Mahkemesinin tutucu devletçili÷ine takılmıútır.
Koalisyonun ne kadar yaúayaca÷ı belirsizdir. Çiller vahim politik sorunlarla
karúı karúıyadır. Bu arada hükümet icraat yapmakta zorlanmaktadır.
Üstelik, Türkiye çok yakın bir geçmiúte verdi÷i sözlere ve imzaladı÷ı
anlaúmalara uymamıútır. 1994 ilkbaharının karanlık günlerinden sonra, ortalık
biraz yatıúınca, Çiler hükümeti popülist politikalara geri dönmüútür.
Bu durumda, kamu maliyesinde kapsayıcı reformları yapılaca÷ını garanti
altına almadan IMF Türkiye ile úu yada bu úekilde bir anlaúma imzalamaya
yanaúmayacaktır. Yanaúmaması normaldir. Tersi úaúırtıcı olurdu.
Ortada acilen müdahale gerektiren bir döviz sorunu da yoktur. Dıú
politikada yapılan hatalar, Amerika ve Avrupa’nın IMF’ye politik baskı yapması
ihtimalini çok düúürmüútür. Yani, IMF elini daha rahat oynayabilecektir.
Kamuoyunun IMF ile anlaúmanın gecikmesi, hatta gündemden düúmesi
ihtimaline karúı kendisini hazırlamasında yarar vardır. (25 Nisan 1996)
BAYRAMDA øÇ MUHASEBESø
Bugün Kurban Bayramının ilk günü. Türkiye’de onmilyonlarca erkek sabah
erken kalktı. Kimi zengin, kimi fakir, kimi iyi e÷itilmiú, kimi e÷itimsiz, kimi yaúlı,
kimi genç. Aptest aldılar. En iyi kıyafetlerini giyip Camiye, Bayram namazına
gittiler.
Pekçok erkek çocu÷u için bugün bir ilk oldu. Do÷allıkla heyecanlandılar. Bir
bölümü neden erken kaldırıldı÷ını anlamadı. Yanlarında babaları, varsa
a÷abeyleri, bazen dayıları ve amcaları, bazen komúuları, hayatları boyunca yılda
iki kez tekrarlayacakları bir törene ilk adımlarını attılar.
Evde kalan kadınlar kuran okudu. Gün için son hazırlıkları yaptılar. Sonra
kabristanlar ziyaret edildi. Kurbanlar kesildi. Kurban etleri da÷ıtıldı. Ailenin
büyüklerine el öpmeye gidildi. Yarın küçüklerin gelmesi beklenecek.
Bugün kendimizden çok baúkalarını düúündü÷ümüz bir gün. Her insanın
içindeki önce ben diyen egoizm canavarı bugün kendisini unutturmak istiyor.
Yerini, her insanın içindeki önce di÷erleri diyen altrüizm mele÷i alıyor.
Bayram günlerinde beni ekonomiden söz etmekten alıkoyan temel neden
bu. Ekonomi bencilli÷in, bireycili÷in, çıplak çıkarcılı÷ın alanı. Do÷ası öyle. Nasıl
daha fazla para kazanırım, daha zengin olurum sorusu üstüne inúa edilmiú.
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Neyse ki, yaúam sadece ekonomiden ibaret de÷il. Onu çerçeveleyen ve
dengeleyen çok úey var. Ahlak, kültür, din, aúk, kimlik, siyaset, vs. insanı
insan yapan özelliklerin çok büyük bölümü hala piyasada alınıp satılamayan
faaliyetlerden oluúuyor.
Yalancının Mumu
Türkiye bu Bayrama kamusal alanda ahlaki de÷erleri sorgulayarak
giriyor. Bunun geçici bir moda olmadı÷ını ço÷umuz artık biliyoruz. Zaten
Türkiye’ye özgü de de÷il. Küreselleúme ile birlikte, benzer sorunlara sahip pek
çok toplumda benzer e÷ilimler eúanlı olarak ortaya çıkıyor.
Barda÷ı taúıran son damla, Kuúadasındaki çiftlik oldu. Baúbakanlı÷a
yükselmiú bir siyasi liderin vatandaúının gözlerinin içine baka baka yalan
söyledi÷inin kanıtlanması toplumu çok sarstı. Halbuki, genelde siyasilerin yalan
söyledikleri hakkında bir genel kanı da vardı.
ùaúırtıcı olan nedir? Vaadini tutmayan siyasetçiye pek kızmayız. Zaten
baútan vaadine inanmayız. Seçim kampanyasında enflasyon düúecek der,
iktidara gelince hızlandırır. Aldırmayız.
øki anahtarı, kim ne verirse versin ben 5.000 lira daha fazla verece÷imi,
yeúil kartı, ve daha binlerce gerçekleúmemiú vaadi hemen unuturuz. Ciddiye
almayız. Ama, Kuúadasındaki çiftlik bizi çok sarstı. Öbürlerine kıyasla küçücük
bir yalan olmasına ra÷men çok sarstı.
Çünkü, çıplak bir yalandı. Di÷erleri gibi de÷ildi. “Enflasyonu düúürecektim
fakat...”, “iki anahtarı verecektim fakat...”, yada “úartların zorlaması ile...” diye
baúlayan cümlelerle, di÷erlerine bir tefsir getirmek mümkündü. Kuúadasının ise
bir tefsiri yok.
Üstelik yalan bir siyasi olayla ilgili de÷il. Siyasi olmayan, úahsi bir konuda,
bireysel mülk edinme konusunda yalan söylenmiú. Ortada bir hırsızlı÷ın, rüúvet
ve suistimalin olmamasına ra÷men kamuoyunun bu kadar derinden
yaralanmasının nedeni yalanın bu yalınkatlı÷ı.
Bireyin Ahlakı
Modern toplum, ancak ve ancak güçlü ahlaki de÷erlere sahip
bireylerden hareketle inúa edilebiliyor. Modern toplumun her iki temel ögesinin,
yani demokrasinin ve piyasa ekonomisinin kurucu unsuru bireyin ahlaki
de÷erleridir.
Kendi özel çıkarlarını gerçekleútirmek için her aracı mubah gören bir
anlayıúa sahip bireylerden oluúan bir toplumun özgürlü÷e ve zenginli÷e giden
yolda ilerlemesi mümkün de÷ildir.
“Tavuk-yumurta” türü bir açmaza düúmemek lazım. Zengin toplumlar
zengin oldukları için güçlü ahlaki de÷erlere sahip bireylerden oluúmuyor. Tam
tersine, güçlü ahlaki de÷erlere sahip bireylerden oluútukları için zengin
olabildiler.
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Aynı úekilde, demokrasi ile yönetilen toplumlar bundan dolayı güçlü ahlaki
de÷erlere sahip vatandaúlardan oluúmuyor. Tam tersine, vatandaúları güçlü
ahlaki de÷erlere sahip oldukları için bir özgürlükler rejimini yürütebiliyorlar.
Bayramın birinci günü bir iç muhasebe yapma fırsatını veriyor. Bu toplumu
oluúturan bireylerle yöneticileri arasında gerçekten büyük bir ahlaki uçurum
var mı? Yoksa aslında hepimiz birbirimize mi benziyoruz?
Trafik suçu iúleyince polise rüúvet teklif eden, her fırsatta vergi kaçıran,
kaçak kat yapıp komúusunun önünü kapayan, suçüstü yakalandı÷ında bile
suçunu inkar eden, her fırsatta bireysel çıkarlarını hiç bir kural tanımadan
çevresine zorlamaya çalıúanlar bizler de÷il miyiz?
Kamusal alanda ahlaki de÷erlerin hakim olmasını talep etmek için,
önce bireyler olarak aynı ahlaki kuralların bizleri de ba÷ladı÷ını kabul
etmemez gerekiyor. Çünkü, ço÷unlu÷un yalan söyledi÷i bir toplumda kamu
yönetimine seçilenler de yalancılar olacaktır. (28 Nisan 1996)
1996 BÜTÇESø
1996 yılı Bütçe Kanunu geçen hafta Pazartesi kabul edildi ve Cuma günkü
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlü÷e girdi. Araya Kurban Bayramı girdi÷i için
Resmi Gazeteyi daha inceleyemedik.
Elimizde Plan ve Bütçe Komisyonundan Meclise giden tasarı var. Görünen
o ki, Meclis’ten bir de÷iúiklik yapılmadan geçmiú. Gazetelerde çıkan sayılarla
bizim elimizdeki tasarı birbirini tutuyor.
Geliúmiú ülkelerde Bütçe son derece önemli bir metindir. Hükümete
harcama yapma yetkisi verir. Devletin gelir ve giderini gösterir. Daha da önemlisi,
yarattı÷ı açık ve fazla ile ekonominin gidiúatını etkiler.
øster Parlamenter ister Baúkanlık sistemi olsun, demokrasilerde yürütme
organı bütçeyi ciddiye alır ve ona uyar. Savaú ve ekonomik kriz gibi
öngörülemeyen ve ola÷anüstü durumlar dıúında, bütçedeki sayılardan sapmalar
olmaz.
Türkiye’de de geçmiúte böyle imiú. Benim gençli÷imde bile Bütçe baya÷ı
ciddiye alınırdı. Sonra, di÷er kanunlara benzedi. Ciddiyetini kaybetti. Malum,
Türkiye’de hükümetlerin kendi çıkardıkları kanunlara uymama diye bir adetleri
vardır.
Dostlar alıú veriúte olsun diye bir Bütçe Kanunu çıkartılır oldu.
Gerçekleúme ile kanun arasında uzaktan yakından hiç bir ba÷lantı kalmadı. Hem
hükümet, hem Meclis, hem de kamuoyu baútan hükümetin Bütçe kanuna
uymuyaca÷ını biliyordu.
Yıllardır, bütçe kanununda öngörülen açık ile gerçekleúen arasında büyük
farklar oluúuyor. Bütçenin yüzde 50 sapması ola÷an. Yüzde 100’lere varan
sapmalara bile raslanıyor. O nedenle, kamuoyu haklı olarak bütçe kanunundan
ziyade bütçenin gerçekleúme sayılarına itibar ediyor.
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Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi
Bütçenin ekonomi açısından en önemli yanı açık yada fazla vermesi.
Türkiye’de 1930’lardan bu yana bütçe hiç fazla vermedi÷i için biz sadece açıkla
ilgileniyoruz. øktisatçılar, bütçe açı÷ına “kamu kesimi borçlanma gereksimi”
yada kısaca “KKBG” diyorlar.
Teorik olarak, her ikisinin birbirine eúit olması lazım. Geliúmiú ülkelerde bu
eúitlik büyük ölçüde sa÷lanıyor. Çünkü, bütçe dıúında oluúan fazlalar bütçeye
gelir, açıklar ise gider olarak dahil ediliyor. Kamu maliyesinde birli÷in
sa÷lanmasının ve yürütmenin tüm harcamalarının Parlamento denetiminde
olmasının tek yolu zaten bu. Ancak, Türkiye’de o konuda da büyük bir laubalilik
hüküm sürüyor.
Geçti÷imiz bir kaç yıla bakmak yeterli. Konsolide Bütçenin açı÷ı, KKBG’nin
ortalama yarısını oluúturuyor. Bazı yıllarda yüzde 40’lara kadar düúüyor. Geri
kalan, KøT’lerin, mahalli idarelerin, sosyal güvenlik kurumlarının ve fonların
açıkları.
Örne÷in, 1995 yılında Konsolide Bütçe 317 trilyon TL açık verdi. KKBG ise
Baúbakan Yılmaz’a göre 700 trilyon TL olmuú. Biz 550 trilyon TL olarak tahmin
etmiútik. DPT de bu civarda bir sayı hesaplıyor.
Mayıs ayına geldik, hala kesin sayıyı bilmiyoruz. Kamu maliyesinin ne
kadar gayri ciddi bir uslupla yönetildi÷ini daha iyi kanıtlayan bir örnek herhalde
bulamayız.
Bu Bütçe Ciddi mi?
Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladı÷ı 1996 yılı Bütçe Kanunu tasarısı
bende olumlu bir intiba bıraktı. Geçmiú yıllara kıyasla daha ciddi bir çalıúma gibi
duruyor. Bu beklentimiz gerçekleúirse, Komisyon Baúkanı Biltekin Özdemir’i
kutlamak gerekir.
ølk iyi haber, bütçe açı÷ı. 1995’de 317 trilyon TL olan açık 1996 için 918
trilyon TL olarak ba÷landı. Açı÷ın yüzde 190 artması nasıl iyi haber olur
diyeceksiniz. Nasreddin Hoca’nın hikayesindeki gibi, siz de haklısınız ama ben
de haklıyım.
1995 yılında KKBG gerçekten 550 trilyon TL diyelim. Bütçe, yüzde 65
ortalama enflasyon ve yüzde 4.5 büyüme hızı varsayıyor. Buna göre, KKBG’nin
milli gelire oranı sabit kalırsa 950 trilyon TL eder.
Demek ki, varsayımlar tutarsa, KKBG’ye bütçe dıúından sadee 32 trilyon
TL’lik bir açık gelecek. Yani, 1996 Bütçesi, ilk bakıúta bütçe dıúı açıkların büyük
bölümünü bütçe içine almıú gibi duruyor. Olumlu ve ciddi buldu÷umuz tarafı bu.
Buna karúılık, bütçenin üzerine inúa edildi÷i enflasyon oranını gerçekçi
görmüyoruz. 1996 yılı ortalama enflasyonunun yüzde 65 çıkması için
önümüzdeki sekiz ayın fiyat artıúlarının ortalama yüzde 2’yi tutturması gerekiyor.
Daha gerçekçi bir enflasyon tahmini, yüzde 75 olurdu. Kaba bir hesapla,
150 trilyon TL ek açık getirir. Buna göre, 1996 yılı bütçe açı÷ı 1070 trilyon TL,
KKBG ise 1150 trilyon TL olarak gerçekleúir.
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Ortalama dolar kurunu da aynı úekilde bütçenin kabul etti÷i 75 bin TL’den
daha gerçekçi bir sayı olan 80 bin TL’ye çıkartabiliriz. Böylece KKBG 14.5
milyar dolar olur. 1996 yılı milli geliri 180 milyar dolar civarında çıkaca÷ına göre,
kamu borçlanmasının milli gelire oranı yüzde 8’de kalır.
Geriye esas soru kalıyor. Yılmaz hükümeti bu bütçeyi ciddiyetle
uygulayacak mı? Yoksa, daha öncekiler gibi, bütçe kanununa hiç aldırmayıp
keyfi harcamalarını sürdürecek mi?
Bütçenin da÷ılımını ve ayrıntılarını baúka bir yazıda ele almak istiyoruz.
(2 Mayıs 1996)
CøVCøV ÇIKACAK KUù ÇIKACAK
Yarın Baúbakan Yılmaz’ın ekonomi ile ilgili önemli açıklamalar yapması
bekleniyor. øki gündür, medya “6 Mayıs” kararlarından söz ediyor. Cuma günü,
bakarsın paketten devalüasyon çıkar beklentisi döviz piyasalarına hakim oldu.
Döviz bir günde yüzde 2 arttı.
Dün, Nisan enflasyon sayılarını ö÷rendik. Korktu÷umuz baúımıza geldi.
DøE’nin verilerine göre, toptan eúya fiyatları yüzde 8.1, tüketici fiyatları ise yüzde
6.7 yükselmiú. Son 12 aylık fiyat artıúı TEFE’de yüzde 69.9’a, TÜFE’de 80.8’e
geliyor.
Yılın ilk dört ayında toptan eúya fiyatlarındaki artıú yüzde 34.4’ü buldu.
Mayıs-Aralık döneminde de aynı tempo sürse, yıllık enflasyon 1994 yılına
yaklaúacak ve yüzde 143’e vuracak.
Okuyucuyu geçti÷imiz ay içinde bir kaç kere enflasyondaki yükselme
e÷ilimleri konusunda uyardık. Çiller hükümetinin yaz baúından itibaren
uyguladı÷ı seçim ekonomisinin faturası önümüze geliyor dedik.
ùu yada bu úekilde ekonomik büyümenin mutlaka yavaúlatılması ve kamu
açı÷ının küçültülmesi zorunlulu÷unu vurguladık. IMF’nin, bugünkü makro
dengelerde ciddi bir düzelme iúareti görmeden Türkiye ile masaya bile
oturmayaca÷ını söyledik.
ùimdi merak ediyoruz. Hakikaten yarın ciddi bir istikrar paketi mi gelecek?
Yoksa, daha önce oldu÷u gibi, “ne úiú yansın ne kebab” usulu, bir takım
kozmetik operasyonlar bizlere “istikrar programı” adı altında yutturulmaya mı
çalıúılacak?
Zam Zam Zam
Ne yapılması gerekti÷ini cümle alem biliyor. Hükümet, vergi gelirlerini
arttırmak ve böylece borçlanarak ve para basarak finanse etti÷i kamu açı÷ının
küçültmek zorunda. ùu anda, ekonomiyi nisbi bir istikrara götürecek baúka yol
yok.
Çünkü, kamu harcamaları zaten kısılmıú durumda. Yatırımlar durdu. O
kadar durdu ki, kamu hizmetlerinde ciddi aksamalar gündüme geldi. Elektrik
kesintileri ihtimali bir süredir kamuoyunu meúgul ediyor.
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Her gün gazetelerde okuyoruz. Yollara, okullara, hastanelere,
mahkemelere, havaalanlarına, telefona, velhasıl tüm altyapıya büyük kaynaklar
ayırma zamanı geldi, geçti bile.
Kamu çalıúanlarının reel gelirleri düúürülerek personel harcamaları da
asgariye indirildi. Sosyal adalete düúkünlü÷ü ile pek de ünlü olmayan IMF bile bu
duruma isyan etmeye baúlamıú. Memurunuza daha fazla ücret vermek
zorundasınız diye bastırıyor.
Geriye devletin gelirlerini arttırıcı önlemler kalıyor. Yani, vergiler
yükselecek. Ve esas yol ayırımı orada. Hükümet ne yapacak? Vergi kaça÷ını
mı önleyecek? Yoksa, zaten dünya ortalamasının çok üstünde vergi ödeyen
kesimlere ek vergiler mi getirecek?
Bence yarın ikincisi olacak. Dolaylı vergilere zam gelecek. Geçmiú
deneyimlerden, nelerin zamlanaca÷ını çok iyi biliyoruz. Tekel ürünlerine, petrole,
elektri÷e, telefona zam. Bu kez herhalde KDV oranlarında da bir artıú olabilir.
Hepsi aynı yöne iúaret ediyor. Vergi kaçıranlar bu istikrar paketinden fazla
etkilenmeyecek. Maliyet artıúlarını fiyatlarına yansıtacaklar. Fatura vergi
kaçıramayanlara çıkacak. østikrar paketi netice itibariyle bir “zam paketinden”
ibaret kalacak.
Vergi Kaçıranlar Ne Olacak?
Türkiye’de kamu maliyesinin sorunları yapısaldır. Bunların baúında, vergi
idaresi, daha do÷ru bir deyiúle vergi kaçakları var. øú o hale geldi ki, Türkiye bir
kara para cenneti olarak dünyada ün kazanmaya baúladı.
Toplumun çok önemli bir bölümü gelir vergisi mükellefi bile de÷il. Olanların
da ço÷unlu÷u fiili gelirlerinin cüzi bir bölümünü beyan ediyor. Kamu bilincinde,
gelirini do÷ru beyan edip vergisini ödemek neredeyse aptallıkla özdeúleúmiú
durumda.
Altlarında son model Mersedes’lerle dolaúan, milyon dolarlık villalar alan,
medyanın sosyete sütunlarından inmeyen pek çok vatandaúımızın ödedi÷i gelir
ve kurumlar vergisi formel kesimde çalıúan sıradan bir iúçinin ödedi÷inin
altında kalıyor.
Bu sorunu çözmeden kamu açıklarını kalıcı úekilde kapatmanın mümkün
oldu÷una inanmıyorum. Çözülebilse idi, bundan önceki zam paketleri çözerdi.
Ama çözemediler. øki yıl sonra yeni bir paket, yeni zamlar zorunlu hale geldi.
Çünkü, esas kemerlerini sıkması gerekenlere kemer sıktıramayan önlemler
siyasi olarak sürdürülemiyor. Vergi adaletsizli÷i toplumu derinden yaralıyor.
Popülist politikacıların kolayca istismar edecekleri bir ortam do÷uyor.
Hükümetler bu siyasi baskı karúısında istikrar politikasını tersyüz ediyorlar.
Tekrar baúladı÷ımız yere dönüyoruz. O arada Türkiye her geçen yıl enflasyon
liginde bir adım yukarı çıkıyor.
Bu yıl, Rusya’yı da geçip, enflasyonda dünya úampiyonlu÷una
oynuyoruz. Aynı anda, ortalama büyüme hızında küme düúme hazırlıkları
içindeyiz. Vergi kaçırılmasına göz yumdu÷umuz sürece bu süreç hızlanarak
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devam edecek. Paketler gelip geçecek ama Türkiye ekonomisine istikrar
gelmeyecek. (5 Mayıs 1996)
“BAöIMSIZLIK, LÜTFEN”
Otmar Issing, Alman Merkez Bankası Bundesbank’ın baú iktisatçısı.
Merkez bankacıların ve parasal iktisatçıların yakından tanıdıkları biri. Bu yıl 60
yaúına basıyor. Bankadaki arkadaúları, Issıng’e alacak do÷um günü hediyesi
bulamamıúlar. Sonunda, hediye olarak yaúgününde “Avrupa’da Para Politikası
Stratejileri Sempozyumu” düzenlemeye karar vermiúler.
Toplantı 16 Nisan’da yapılmıú. Çok baúarılı geçmiú. Bütün Avrupadan
uzmanlar katılmıú. Enflasyonun engellenmesinde kullanılan iki rakip yöntem
tartıúılmıú. Para arzı büyüklükleri yönteminin modası artık geçiyor. Yeni moda
fiyat artıúı kuralı. Neyse, bütün bunları Wall Street Journal’dan ö÷rendik.
Baúta Bundesbank, bütün Avrupa Merkez Bankaları úu sıralarda sıkıntılı.
Aslında geçmiú 50 yıla bakınca, tam tersine gururlu olmaları gerekiyor. Bugün de
öyle. Ama, gelecekle ilgili rahatsızlıkları var.
Avrupa, Dünya savaúından bu yana tarihinin en uzun ve en baúarılı
büyüme dönemini yaúadı. Ve bunu hiç enflasyon canavarına teslim olmadan
gerçekleútirdi. ùu anda da, Avrupa ülkelerinde enflasyon yüzde 2-3 civarında
dolaúıyor.
Bu baúarının baúmimarlarından biri Bundesbank. Hiç bir úekilde
enflasyona izin vermemekle tanınıyor. Zaman içinde, enflasyon konusunda daha
az kararlı olan ülkeler de, Bundesbank örne÷ini taklit etmek zorunda kaldılar.
ùimdi, Avrupa Para Birli÷ine (EMU) geçme hazırlıkları var. Kurulacak
Avrupa Merkez Bankasının aynı disiplin ve kararlılı÷ı gösterip gösteremeyece÷i
haklı olarak hem piyasaları hem de para otoritelerini düúündürüyor.
øúsizli÷in Sorumlusu Kim?
Toplantıda konuúanlar arasında Bundesbank Baúkanı Hans Tietmeyer de
var. Wall Street Journal, bu konuúmanın uzun bir özetini yayınlamıú. Tietmeyer,
önce enflasyonun zararları ile ilgili gözlemler yapıyor. Bunlar Türkiye için çok
önemli.
“Çok sayıda araútırma bize gösteriyor ki, enflasyon bir ekonomide
kaynakların etkin kullanımını bozuyor ve ekonominin uluslararası rekabet
gücünü azaltıyor. Üstelik, enflasyon ençok toplumdaki iktisaden zayıf
kesimleri vuruyor. Bu nedenle sosyal politika amaçlarıyla da mutlaka karúı
çıkılılması gerekiyor.”
Ardından, halen Avrupa’da ve Almanya’da büyüme hızının düúmesi ve
iúsizli÷in artması konusuna geliyor. Bazı çevrelerin Bundesbank’ı sadece
enflasyonla mücadele düúünmekle suçladı÷ını hatırlatıyor.
“Merkez Bankalarının istikrar yönelimlerinin büyüme ve iúsizlik
sorunlarının nedeni oldu÷unu iddia eden eleútiriler yanılıyor. Aslında var
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olmayan bir nedensellik iliúkisi kuruyorlar. Batı Avrupa’da yavaú büyüme
ve yüksek iúsizli÷in çok sayıda farklı nedenleri vardır - fakat, bence para
otoritesinin güya yanlıú yönelimi kesinlikle bu nedenlerden biri de÷ildir...”
Bu ifadeler çok net. Para politikası, ekonominin tüm sorunlarını çözmek için
kullanılacak bir araç úeklinde görülmemelidir. Büyüme, iúsizlik, sosyal adalet,
uluslararası rekabet gücü, vs. her biri farklı politikalar ve araçlar gerektiren
hedeflerdir.
Tersini düúünürsek, hastayı yanlıú ilaçla tedavi etmeye kalkarız. Kısa
dönemde bazı olumlu gibi duran sonuçlar elde edilse bile, uzun dönemde
mutlaka çok ciddi sorunlarla karúı karúıya kalırız.
Tek Hedef Fiyat østikrarı
Tietmeyer’in makalesinin baúlı÷ı çok ilginç: “Ba÷ımsızlık, lütfen”. Merkez
Bankasının siyasi baskılara direnebilmesinin baúlıbaúına bir politika hedefi
oldu÷unu vurguluyor.
Birincisi, para otoritesinin güvenilirli÷i açısından ba÷ımsızlık çok önemli.
Güvenilirlik ise sadece mali piyasaları ilgilendiren bir husus de÷il. Tüm ekonomik
aktörlerin, Merkez Bankasının nasıl davranaca÷ını önceden kestirebilmeleri,
enflasyonla mücadeleyi kolaylaútırıyor ve maliyetini düúürüyor.
økincisi, Merkez Bankasına kanunen verilen görevin iyi tanımlanmasına
olanak vermesi. Tietmeyer bu konuda çok hassas. Para politikasının bir tek
hedefi olmalı diyor: fiyat istikrarının sa÷lanması.
Bunun anlamı çok açık. Hükümet, fiyat istikrarı dıúındaki tüm di÷er
hedeflere, baúka iktisat politikaları aracılı÷ı ile ulaúmaya çalıúmalıdır. Para
politikası sadece ve sadece enflasyonu engelleme görevini üstlenmelidir.
Bir ekonomiyi fiyat istikrarına götüren yolların baúında, Merkez Bankasının
statüsünün iyi tasarlanması geliyor. Avrupa deneyiminden Türkiye’nin
ö÷renece÷i çok úey var. (9 Mayıs 1996)

görüyoruz. Halbuki, bunların ayırdedilmesi çözüme yönelmede son derece
önemli.
øktisatçı gözü ile aç ayrı kategori tanımlayabiliriz. Kara para, vergi kaça÷ı
ve rüúvet. Bunları kısaca açıklayalım.
Kara Para ve Vergi Kaça÷ı
Birincisi, kara para ve vergi kaça÷ı aynı úeyler de÷il. Kara para, üretimi,
satıúı, vs. yasak bir mal veya hizmetten elde edilen gelir. En tipik örne÷i
uyuúturucu. Fuhuú, haraç, silah kaçakçılı÷ı di÷er örnekler.
Kara parada gelirin kendisi kanun dıúı yollardan elde ediliyor. Geliri
üreten faaliyetin kendisi suç. Yani, parayı kazananın zaten vergi
beyannamesinde beyan etmesi mümkün de÷il. Beyan ederse, suçlu olarak
derhal hapse atılır.
ABD’nin ve AB’nin üstünde durdu÷u “kara para aklaması”, bu tür, suç
iúleyerek kazanılmıú gelirlerin meúrulaútırılması operasyonuna deniyor.
Vergi kaça÷ında ise, gelirin elde edilmesinde bir suç unsuru yok. Hastasına
makbuz vermeyen doktor, sadece vergi suçu iúliyor. Ameliyat yapma karúılı÷ında
elde etti÷i gelir de yasak filan de÷il.
Faturasız mal satan tüm iúyerleri için durum aynı. Elde ettikleri gelir
kanuni ve meúru. Kara filan de÷il. Sonra, o gelir vergi beyannamesinde beyan
edilmiyor. Bir vergi suçu oluúuyor. Buna “kayıt dıúı ekonomi” veya “enformel
ekonomi” deniyor.
Türkiye’de esas sorun ikincisi yani vergi kaça÷ı. Toplumun neredeyse tüm
bireyleri úu yada bu úekilde vergi kaçırıyorlar. De÷iúen sadece miktarlar. Kimi az
kaçırıyor, kimi çok. Türkiye’de úüphesiz kara para da var ama vergi kaça÷ına
kıyasla devede kulak kalıyor.

Meclis’te birbiri ardına kurulan araútırma komisyonları ne anlama geliyor?
DYP kanadı, bunları sadece Genel Baúkanları Tansu Çiller’e karúı bir komplo
gibi tefsir etme e÷iliminde. Bunu her fırsatta ifade ediyorlar.
Benim izlenimlerim farklı. Sokaktaki insanın konu ile çok yakından
ilgilendi÷ini izliyorum. Milletvekillerinin bir bölümü komplonun içinde de olsa,
büyük ço÷unlu÷unun seçmenin ruh halini hissederek oy kullandı÷ı kanısındayım.
Vatandaú, Türkiye’yi bir kanser gibi saran ahlaki çürümeye artık dur deme
zamanının geldi÷ini düúünüyor. Bunun nasıl yapılaca÷ını, nereden baúlanması
gerekti÷ini bilmiyor. Ama, bir úekilde bir yerden baúlanması gerekti÷ine inanıyor.
Aslında hem çok basit, hem de çok karmaúık bir sorunla karúı karúıyayız.
Çok farklı cepheleri var. Kamuoyunun sık sık bu farklı cepheleri karıútırdı÷ını

Rüúvet ve Suistimal
Bir de, seçilmiú yada atanmıú kamu görevlilerinin kamu otoritesinin gücünü
kötüye kullanarak elde ettikleri gelirler var. Rüúvet ve suistimal diye bunlara
diyoruz. Bunlar, belli ki kara paraya çok yakın. Yani, gelirin elde edilmesi yol
açan eylemin kendisi baúlıbaúına bir suç.
Do÷allıkla, her rüúvet alanın bir de vereni var. Rüúveti veren bir baúka
devlet memuru yada siyasetçi olmadı÷ına göre, rüúvet eyleminin bir ucunda
kamu otoritesi ve siyaset, öbür ucunda toplum var.
Rüúvetin di÷er ikisinden en temel farkı burada. Toplum içinde, devletin
bütün çabalarına ra÷men kara para ve vergi kaça÷ı olabilir. Geliúmiú ülkelerin
büyük ço÷unlu÷unda böyle oluyor.
Ama rüúvet, bir ucunda toplumun di÷er ucunda devletin mutlaka yer
aldı÷ı bir iliúki. Rüúvet alan, toplumun ödedi÷i vergilerden bir bölümünü kendi
hesabına geçirirken bir bölümünü de haksız kazanç olarak birilerine aktarıyor.
Kamu vicdanını en çok yaralayan, çürüme deyince ilk akla gelen bu
kategori oluyor. Do÷allıkla, mutlak sayı olarak büyüklü÷ünü tahmin etmek çok
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zor. Ancak, devletin tüm harcamalarına bakınca, özellikle vergi kaça÷ına kıyasla
çok küçük bir sayı oldu÷unu söyleyebiliriz.
Servet Beyanı
ùu basit gözlemi yapabiliriz. Bunlardan herhangi biri ile mücadele etmek
için, hepsi ile birlikte mücadele etme zorunludur. Özellikle, miktar olarak en
büyük kategoriye oluúturan vergi kaça÷ı sorunu çözülmedi÷i sürece, ne kara
paranın ne de rüúvetin önüne geçilebilir.
Evet. Çürümenin kökeninde vergi kaça÷ı vardır. Sıradan bir vatandaú
aniden çok zengin olunca, bu serveti nereden buldu÷unu soramadı÷ımız sürece,
hem kara paraya hem de rüúvete yeúil ıúık yakmıú oluruz.
Türkiye’nin genelleúmiú bir servet beyanı sistemine geçmesi zamanı
çoktan gelmiútir. Her vatandaúın, bir yıldan di÷erine servetindeki artıúın nereden
kaynaklandı÷ını kamu otoritesine açıklayabilmesi gerekiyor.
Bu sistem, bir yandan vergi kaça÷ını engeller. Di÷er yandan, Türkiye’yi
kara para aklama cenneti olmaktan çıkarır. Aynı anda, kamu görevlilerinin rüúvet
alabilmelerini çok zorlaútırır.
Devletin bir vatandaúına nereden buldun diye sorabilmesi için, neleri ne
zaman buldu÷unu bilmesi gerekir. Bunun da yolu servet beyanıdır. Temiz
ellere, temiz devlete giden yol, temiz toplumdan geçer. Onun da yöntemi servet
beyanı ve güçlü bir vergi idaresidir.
Son olayların bu yönde geliúmeleri de hızlandırmasını umut ve temenni
ediyorum. (12 Mayıs 1996)
HER SORUNUN ÇÖZÜMÜ VARDIR
Beklenmedik úekilde siyasi istikrarsızlık gene arttı. Tam araútırma
komisyonları oylamasının ardından “örtülü ödenek” úoku geldi. Derken
Anayasa Mahkemesinin kararı açıklandı. Türkiye bir siyasi çalkantıdan di÷erine
savrulup duruyor.
Dıú politikada ciddi ikaz iúaretleri yanıyor. Orta Asya ve Kafkasya
petrollerindeki geliúmeler Türkiye’nin lehine de÷il. Rusya’da Cumhurbaúkanı
adaylarından biri açıkça Türkiye’ye karúı tavır almıú durumda.
Kürt sorunu ile ilgili davalar Strasbourg’da görülmeye baúlayacak. Batılı
ülkeler arasında, Türkiye’nin orta dönemde siyasi ve ekonomik istikrara
kavuúaca÷ına dair iyimserlik yavaú yavaú kayboluyor.
øçeride ise, kamuoyunda bir yılgınlık ve karamsarlık havası görüyoruz.
Yakın gelecekle ilgili belirsizlikler toplumu yoruyor. Anayol hükümeti devam
edecek mi? Gündemde Refah’lı bir koalisyon mu var? Erken seçim olur mu?
Siyasi istikrarsızlık ekonomiyi nasıl etkiler?
Tek tek gelen sorunları tek tek çözmeyi beceremedi÷imiz sürece bu böyle
gidecek gibi duruyor. Farklı bir mantı÷ın örne÷i olarak, örtülü ödenek ve oylama
prosedürü konuları üstünde durmak istiyorum.
Asaf Savaú Akat
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Devlet Kayıtla Olur
Örtülü ödenek tartıúmasında beni úaúırtan, yapılan harcamaların
kayıtlarının tutulmaması oldu. Mevzuat, belgelerin imha edilmesine bile izin
veriyormuú. Yani, teorik olarak harcamayı yapan dıúında kimsenin hiç bir zaman
ö÷renemeyece÷i bir kamu iúlemi ile karúı karúıyayız.
Her devletin açıklanmasının ülke çıkarlarına zarar verme ihtimali yüksek
faaliyetleri olabilir. Bunu çok ola÷an karúılıyorum. Do÷allıkla, bunlar daha çok
istihbarat ve dıú politika konularında yo÷unlaúır.
Bu faaliyetlerde gizlilik esastır. Gizlili÷i temin edecek kanunlar çıkartılır.
Bu konuda yayın yapma ve kamuoyunu bilgilendirme suç haline getirilir. Böyle
bir úey yapmaya kalkıúan kiúi cezalandırılır.
Ama, devlet bu faaliyetinin belgelerini saklar. 50 yıl, hatta bazen 100 yıl
sonra yayınlanmak üzere sınıflandırır. Arada, úu yada bu úekilde Meclis bazen
bazılarını daha erken bazılarını ise daha geç yayınlama kararı da alabilir.
Ama, bir devlet faaliyetinin kaydının tutulmamasını düúünmek çok zordur.
Çünkü devlet, tanım icabı, toplumuna hesap vermek zorunda olan bir kurumdur.
Kaydın olmadı÷ı yerde ise denetim de olamaz.
Türkiye’nin halen kullandı÷ı örtülü ödenek sisteminin sorunu gizlilikle
keyfili÷i ve kayıt-dıúılı÷ı karıútırmamızdan kaynaklanıyor. Vatandaútan
topladı÷ı vergileri kayıt-dıúı harcayan bir kamu otoritesinin kayıt-dıúı ekonomi
karúısında aciz kalması pek de úaúırtıcı olmuyor.
Demek ki, örtülü ödenek sorununun çözümü epey basit. Ödenek kalsın.
Fakat, bundan sonra harcamalar kayıtlara geçsin. Bunlar, küçük bir komisyon
tarafından denetlensin. Ve uzun bir süre, diyelim 50 yıl boyunca devlet sırrı
olarak gizli tutulsun. Sonra yayınlansın.
Hiç olmazsa bizler öldükten sonra tarihçiler gizli harcamaların nereye
yapıldı÷ını inceleyebilsin. Kendi tarihimizin do÷ru bir úekilde yazılmasını
engellemeyelim.

Meclis Nasıl Karar Alır?
Sık sık Anayasa yazmıú olmaları hukukçularımızı bu konuda deneyimli
yapmalıydı. Her yeni metnin, bir öncekinden hiç olmazsa teknik olarak daha
mükemmel olmasını beklerdik. Anlaúılan öyle olmamıú.
Bir Meclis nasıl karar almalı? Mantık, üç tahdit getirebilece÷imizi söylüyor.
Birincisi, nisapla ilgili. Haklı olarak, 550 üyeli Meclisin 10-15 kiúi ile
toplanıp karar almasının yanlıú oldu÷unu düúünebiliriz. Bu durumda,
milletvekillerinin en az üçte birinin toplantıya, en az dörtte birinin oylamaya
katılmasını talep edebiliriz. Anayasa da öyle yapmıú.
økincisi kabul ve red oylarının sayısı ile ilgili. Demokrasilerde kural, kabul
oyları red oylarından fazla ise, önerinin karar haline dönüúmesidir. Çekimser oy
kullananlar hesap dıúı tutulur. Oyları fiilen ne kabul, ne de ret anlamına gelmez.
Sadece nisabı sa÷lama iúlevini görür.
Asaf Savaú Akat
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Anayasamız bunu benimsememiú. Oy kullananların ço÷unlu÷unun kabul
oyu kullanmasını talep etmiú. Böylece, fiilen çekimser oy ile red oyunu
eúde÷er hale getirmiú. Son örnekte, çekimser oy kullanan DSP oylamaya
katılmasa, hükümet güvenoyu almıú olacak. DSP’liler katılıp boú oy kullanınca
hükümet güvenoyu alamıyor.
Üçüncüsü, asgari kabul oyu sayısı ile ilgili. Bir kararı zorlaútırmak
istersek, Meclis tam sayısının yarıdan fazlası, hatta Anayasa de÷iúikliklerinde
oldu÷u gibi üçte ikiden fazlası kabul oyu kullanmalıdır diyebiliriz. Anayasa bu
yöntemi benimsiyor. Bazı kararları zorlaútırıyor. Fakat, sıradan oylamalar için
ayrıca bir koúul getirmiyor.
Belli ki, ikinci koúulun de÷iútirilmesi gerekiyor. Meclis, nisabı tutturdu÷u
sürece, sıradan oylamalarda kabul ve red oylarından hangisi daha fazla ise o
yönde karar almıú olmalı.
Meclis için iyi bir fırsat. Hemen Anayasa’da gerekli de÷iúikli÷i yapsınlar.
Sonra örtülü ödenekle ilgili mevzuatı de÷iútirsinler. Meclis’in pekala çalıúabildi÷ini
kamuoyuna ispat etmiú olurlar. Karamsar hava da belki biraz da÷ılır.
(16 Mayıs 1996)
CISS...
Ben çocuklu÷umda kaloriferli evde oturmadım. Sanırım o yıllarda kaloriferli
konut zaten yok denecek kadar azdı. Taksim, Niúantaúı ve ùiúli’de birkaç
apartmanla sınırlı kalıyordu.
Evlerde soba yanardı. Kimi odun sobası, kimi kömür. Herhalde annem
ö÷retmen oldu÷u için, bizim 1.5 ton kok kömürünü Kuruçeúme’deki depodan
alma hakkımız vardı. Kıúı kömür sobası ile geçirirdik.
Soba, çocukların nasıl ö÷rendi÷ini anlamama önemli bir katkı yapmıútır.
Ne kadarı kendi deneyimim, ne kadarı baúkalarından gözlemim, ne kadarı daha
sonra duyduklarım, bilmiyorum.
Kıú gelince, çocu÷un sobada bir yerini yakmaması için ebeveynler devamlı
“cıss” diye bir ses çıkartarak sobayı gösterir. Ama çocuk bunu bir anlam
vermeden izler. Çünkü, onun deneyimi farklıdır. Yazın sobaya dokunmuú ve bir
zarar görmemiútir.
Sonra bir gün, karamboldan yararlanıp kızgın sobaya elini atar. Eli fena
halde yanar. O andan sonra, sobayı her gördü÷ünde parma÷ını uzatıp “cıss...
cıss” deme sırası çocu÷undur. Uzun bir süre sobanın yanından bile geçmekten
hoúlanmaz.
Çok sonraları, sobaya kendisi dokunmadı÷ı sürece ona bir zarar
vermeyece÷ini anlar. Biraz rahatlar. Ama genelde bu olaydan bir ders çıkarmaz.
Büyüklerin yapmamasını söyledikleri úeyleri yapmaya devam eder. Ve her
seferde ancak cezasını çektikten sonra ö÷renir.

Gelece÷e bakıúları itibariyle toplumları üç kategoriye ayırabiliriz. Birinci
kategoride muhtemel sorun ve bunalımları önceden öngören ve gerekli
tedbirleri zamanında alabilenler var. Bunlar, birileri “cıss” deyince durup
düúünen ve acaba ne yapabiliriz diye soran toplumlar.
Kamuoyu ve uzmanlar, on yıl, hatta yirmi yıl önceden olabilecek olumlu ve
olumsuz geliúmeler üstünde kafa yormaya baúlıyor. Medya ve siyasetçiler
bunları ciddiye alıyor. Bütün sistem, sorunlara çözüm üretilmesini teúvik ediyor.
økinci kategoride, bunalım ve felaketleri öngörme yetene÷inden bile
yoksun olanlar var. Sorunu anlamadıkları için, bir úey yapmaları da söz konusu
de÷il. Onlara “cıss” diyen olmadı÷ı için, felaket mutlaka baúlarına geliyor.
Bunların özelli÷i, bu durumdan da bir ders çıkarmamaları oluyor. Yani, bir
kere baúlarına gelen olay sonra tekrar tekrar gelebiliyor. Bir türlü ö÷renmiyorlar.
Hani inatçı çocuklar vardır. Sobada yanar ama ona ra÷men ellerini yapıútırmaya
devam ederler...
Üçüncü kategoride, kötü olayları öngören fakat gerekli tedbirleri
alamayanlar var. Bunlar “cıss” diyenleri duyuyorlar. Hatta, bazen hep beraber
“cıss” diyorlar. Ama o kadar. Bir türlü yapılması gerekenleri yapamadıkları için
beklenen felaket gerçekleúiyor.
Hani sakar çocuklar vardır. Sobada yandıktan sonra korkar. Fakat,
sakarlı÷ı nedeniyle, eninde sonunda tekrar elini yapıútırır. Bir daha asla
yapmayaca÷ım diye yemin bile eder ama ne çare...
ùuurlu ama Felçli
Türkiye’nin birinci kategoride olmadı÷ı kesin. Sanırım bu konuda hepimiz
hemfikiriz. Bazen ikinci kategoridekiler gibi davrandı÷ını düúündüren olaylar da
oluyor. Ama Türkiye’nin esas yeri bence üçüncü kategori.
Bakıyorum. Baúımıza gelen bütün kötü olayları toplumda birileri mutlaka
öngörüyor ve bizi uyarıyor. Uzun vadeli düúünenler Türkiye’de var ve seslerini
duyuruyorlar. Toplum da bunları dinliyor. Herkes, derhal birúeyler yapmalıyız
diyor.
Fakat bir türlü yapılması gerekenler yapılmıyor. Daha da garibi, ille birileri
karúı oldu÷u için de÷il. Bazen, kimse karúı olmadı÷ı, azçok herkes destekledi÷i
halde, gelen felakete karúı hiç bir tedbir alınamıyor.
Teúbihte hata olmaz. Türkiye, úuurunu ve akli melekelerini kaybetmeden
felç olmuú bir insana benziyor. Anlama ve algılama gücü var. Uygulama ve
eylem gücü yok. Sadece ba÷ırıp ça÷ırabiliyor. Elini veya aya÷ını
kıpırdatamıyor.
Örnek? østemedi÷iniz kadar çok. Özel radyo ve televizyonlar bir uç örnekti.
Aynı úeyi vakıf üniversiteleri konusunda hala yaúıyoruz. 1991 Meclisi, 12 Eylül
Anayasasının yanlıúlıklarını düzeltecekti. Düzeltmedi ve iptal edilen güvenoyu
oylamasına varıldı.
Altı aydır, iktisatçılar böyle giderse ekonomide iúler karıúır diye uyarıyor.
Hükümet ve muhalefet de buna katılıyor. Bir türlü gerekli önlemler alınamıyor.

Üç Toplum Türü
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Nitekim, Perúembe günü, 1994 bunalımında teti÷i çeken rating úirketi S&P’nin
Türkiye sorumlusu kredi notunun düúürülece÷ini açıkladı.
Peki, ne olacak úimdi? Tedbir alınacak mı? Tabiki hayır. Aynı haman aynı
tas, devam edecek. Atasözü çok. “Görünen köy kılavuz istemez”.
“Perúembenin geliúi Çarúambadan bellidir”. øyi hoú da, bunlar hep lafta. øú
eyleme, aksiyona, somut çözüme gelince ortada kimse kalmıyor.
Acaba bugünkü siyasi, ekonomik ve toplumsal bunalımdan olumlu sonuçlar
çıkacak mı? Yaúadıklarımız Türkiye’yi Baúkanlık sistemine, ba÷ımsız Merkez
Bankasına, evrensel hukuk kurallarına, iki turlu dar bölgeli seçim
sistemine, yerinden yönetime götürecek mi?
Yoksa, sadece insanları de÷iútirip o insanları üreten yapıya dokunmadan
bir süre daha idare mi etmeye çalıúaca÷ız? Bunca uyarıya ra÷men de÷iúimden
korktu÷umuz için. Korkunca kafasını kuma sokan devekuúu misali...
(19 Mayıs 1996)
øYø HABERLER
Neyseki Türkiye siyasi partilerden, profesyonel siyasetçilerden ve onların
etrafını oluúturan dar çevreden ibaret de÷il. Ekonomide, sanatta, kültürde,
vatandaú olarak insanı çok sevindiren ve gururlandıran geliúmeler de oluyor.
Birkaç örnek verelim. “østanbul Kanatlarım Altında” filmine gittiniz mi?
Mutlaka görün. Giúe rekorları kıran nice Amerikan filminden daha fazla keyif
alarak seyrettik. Sinemadan çıkarken Türkiye’nin gelece÷ine güvenimiz artmıútı.
Birkaç hafta önce, Cemal Reúit Rey salonunda Azeri cazcısı Azize
Mustafazade’nin konseri oldu. øki gün içinde biletler bitmiúti. Çok sayıda insan
ayakta izledi. Mustafazade bizlere bir müzik ziyafeti çekti. Yerel kalıp evrensel
olunabilece÷inin canlı bir isbatını yaúadık.
Sadece büyük kentlerde de÷il, tüm ülkede ne kadar çok konser, festival,
sergi, konferans, panel, sempozium yapıldı÷ının farkında mısınız? Bunlara
dünyanın her tarafından büyük ustalar da katılıyor.
Hafta sonu Ankara’da Liberal Düúünce Toplulu÷u ve Friedrich
Naumann Vakfının düzenledi÷i Liberalizm konulu sempozyumda konuúmacı
olduk. Liberal düúüncenin önde gelen isimlerinden øngiliz filozofu Norman Barry
de katılanlar arasındaydı.
O yüzden, østanbul’da Bo÷aziçi Üniversitesinin düzenledi÷i Makro
Politikalar seminerini kaçırdık. øzleyenlerden anladı÷ım kadar fevkalade kaliteli
ve yararlı olmuú. ønsano÷lunun iki yerde birden olmasını sa÷layacak teknoloji
daha geliúmedi÷i için üzüldüm.
Çokkültürcülük
Bir baúka dünya çapında düúünür úu anda Türkiye’de. Charles Taylor,
Kanadalı bir feylesof. McGill Üniversitesinde felsefe ve siyaset ilmi profesörü.
Yapı Kredi Bankasının kültür hizmetlerinden biri olarak ülkemize geldi. Yapı
Asaf Savaú Akat
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Kredi son dönemde sanat ve kültür konularında büyük atak yaptı. Önemli
katkıları oluyor.
Bu arada, Taylor’un østanbul’a gelmesi için bir yıldır u÷raúan ve sonunda
idealini gerçekleútiren Deniz Adanalı’yı kutlamak istiyorum. Bir kiúinin
kararlılı÷ının ne kadar büyük bir güç olabilece÷ini hepimize kanıtladı.
Taylor bugün Bo÷aziçi Üniversitesinde, yarın Ankara Bilkent
Üniversitesinde, Pazartesi günü øzmir Ege Üniversitesinde konferanslar verecek.
Akademik çevrelere ve ilgilenenlere düúüncelerini anlatacak.
Charles Taylor’la 1994 sonunda Hawaii’de tanıútık. Honolulu’da Do÷u-Batı
Merkezince düzenlenen seminere eúim Nilüfer Göle de tebli÷ sunmuútu. Onlar
daha sonra Hindistan’da ve Avusturya’da baúka bilimsel toplantılarda bir araya
geldiler.
Taylor’un “Çokkültürcülük” adlı kitabı da Yapı Kredi tarafından tercüme
ettirilmiú ve yayınlanmıú. Felesefeye meraklı olanlar, Taylor’un 1980’lerin
baúında Türkçe yayınlanan “Hegel” adlı çalıúmasını hatırlayacaklar.
“Çokkültürcülük” Türkiye için de çok önemli bir soruna e÷iliyor. Dil, din yada
baúka kültürel özelliklerini kollektif kimlik olarak yaúamak isteyen insanların
varlı÷ı halinde, mevcut siyasi yapıların bu talebi nasıl karúılayabileceklerini
araútırıyor.
Taylor Kanada’nın Quebec eyaletinde oturuyor. Fransızca konuúan
Kanadalıların kollektif kimlik macerasını birinci elden yaúamıú. Çokkültürlü bir
Kanada için siyasi düzeyde mücadele vermiú.
Çokkültürcülük, çokkültürlülü÷ün siyaseten tanınması projesinin adı. Milli
devletin yavaú yavaú terkedilmesini savunuyor. Yerine birden fazla milletin aynı
devlet çatısı altında yaúaması idealini getiriyor. Taylor bu amaçla bir siyasi parti
de kurmuú. Fakat seçimlerde baúarılı olmamıúlar.
Bu tartıúmaların Türkiye’ye gelmiú olmasını çok önemli bir zenginlik olarak
görüyorum.
Not: øktisat Fakültesinden de÷erli hocam Prof.Yüksel Ülken’in vefatını üzülerek
ö÷rendim. Hepimiz için çok büyük bir kayıp. Sevenleri bugün øktisat Fakültesinde
yapılacak törene katılacaklar. Ailesine ve tüm dostlarına baúsa÷lı÷ı dilerim.
(23 Mayıs 1996)
BUNALIM OLUR MU?
Türkiye ekonomisinin bozulan dengeleri bir türlü düzeltilemiyor. OcakNisan 1994 arasında yaúanan büyük kabustan sonra, bir yıl kadar korkudan
dengelere biraz dikkat edildi. Ama, son bir yıldır, gene eski adetlere dönüldü.
Araya Aralık seçimleri girdi. Seçimler atlatıldı. Merkez sa÷ın iki kardeú ve
düúman partisi DYP ve ANAP iúbirli÷i yapmak zorunda kaldılar. ANAYOL
hükümeti kuruldu. Artık ekonominin sorunlarına e÷ilirler diye düúündük.
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Öyle olmadı. DYP ve ANAP’ın ekonomi ile u÷raúmaya vakitleri kalmadı.
DYP’nin hükümeti iúletmeme çabaları ile ANAP’ın Çiller’i tasfiye etme hesapları
hükümetin icraatını da engelledi.
Son iki hafta içinde Türkiye’den geçen, IMF, Dünya Bankası, S&P, vs.
uluslararası kuruluúların hepsi aynı temayı iúlediler. Ekonomi iyi de÷il. Acilen
birúeyler yapmanız lazım. Yoksa, sorunlarınız artacaktır.
Esas sorun da biliniyor. Devletin açı÷ını kapatmak lazım. Bu amaçla,
özelleútirme hızlanmalı ve sosyal güvenlikte reforma gidilmeli. Ayrıca, kamu
harcamalarındaki israf önlenmeli ve vergi kaça÷ı durdurulmalı.
Bunlar yapılmadı÷ı sürece, enflasyonla mücadele edilemeyecek. Enflasyon
böyle devam ederse, ortalama büyüme hızı düúük kalacak. O zaman iúsizlik
artacak. Sosyal sorunlar büyüyecek. Vs. vs.
Bu arada, örtülü ödenek tartıúması ANAYOL’un sona ermesi ile noktalandı.
Bir de hükümet krizi çıktı. Bütün bunlar, ekonomide bunalım bekleyenlerin
sayısını arttırıyor. Hatta, eylülde mi olur, ekimde mi úeklinde tartıúmalar bile
oluyormuú. Öyle duyumlar alıyoruz.
Zaten Bunalımdayız
Bunalım tanımı ülkeden ülkeye çok de÷iúiyor. Almanya için, enflasyonun
yüzde 4’ü geçmesi, veya büyüme hızının bir-iki puan düúmesi, veya kamu
açı÷ının yüzde 3’ü aúması ekonomide bunalım var demek.
Dünya ülkelerinin büyük ço÷unlu÷u, enflasyonun yüzde 10’un üstüne
çıkmasını çok ciddi bir bunalım göstergesi olarak kabul ediyor. Bütün geliúmiú
ülkeler ve baúarılı geliúme performansı gösteren ülkeler bu kategoride.
Ya Türkiye’de nasıl oluyor? 1996 enflasyonu yüzde 80’ler civarında bir
yerde. Büyüme hızı geçen yılın yarısına, belki daha altına düúecek. En iyimser
senaryoda bile kamu açı÷ının milli gelire oranı yüzde 9’ı aúacak.
Ama, biz bunları bunalım olarak kabul etmiyoruz. Reel faizlerin yüzde 20’yi
aúmasını, iúsizli÷in çı÷ gibi büyümesini de o kadar önemsemiyoruz. Öyle ya,
bunlar bizim zaten alıúık oldu÷umuz ola÷an olaylar.
Hangi objektif kıstası kullanırsanız kullanın, Türkiye ekonomisi 1996 yılında
(ve 1995’te ve 1994’te ve 1993’te ve... ta 1970’lerin ortasından beri) hep aynı
sorunları yaúamaktadır.
Sonuçlar da ortadadır. Son 20 yılda, enflasyonu kontrol altında tutabilen
pek çok ülke Türkiye’den daha hızlı geliúmiútir. Kimi daha geriden gelip
Türkiye’yi geçmiú, di÷erleri aradaki farkı arttırmıútır.
ùu anda yaúanan bunalım da aynı etkiyi yapmaktadır. Malezya, Tayland,
Filipinler, Endonezya, gibi son on yıllık ortalama büyüme hızları yüzde 8’leri
aúan ülkeler, birer birer Türkiye’nin ekonomik düzeyini yakalayıp geçmektedirler.

Ocak-Nisan 1994 arasında yaúananlar bu korkuyu pekiútirdi. Eskiden
dövizin yokolmasından, ithalat yapılamamasından korkardık. Yavaú yavaú bunun
böyle bir ihtimalin çok düúük, hatta sıfır oldu÷unu anlamaya baúladık.
Onun yerini dövizin aniden çok hızlı de÷er kazanması korkusu aldı.
ùimdi, Eylül’de veya Ekim’de bunalım olur diyenler onu kasdediyorlar. Bir gün
gelecek, hükümet döviz kurunu tutamayacak, tekrar hızlı devalüasyon olacak
diyorlar.
Bu beklentilere katılmıyoruz. Sık sık bu sütunda Türkiye ekonomisinin
son iki yılda döviz cephesinde önemli bir atılım yaptı÷ını anlatmaya çalıútık. Son
iki yılda ekonomi net dıú borcunu reel olarak azalttı.
Çünkü, 1994’de döviz harcamalarını kıstı. 1995’te ise döviz gelirlerini
yükseltti. Bu arada, Hazine ve Merkez Bankası çok önemli dersler aldı. Ve
Merkez Bankasının elinde küçümsenmeyecek büyüklükte döviz rezervleri
birikti.
Benim hesaplarım, bu yıl 18 milyar dolara kadar bir dıú ticaret açı÷ının
kolayca finanse edilebilece÷i yönde. 6 milyar dolara kadar cari iúlemler açı÷ı
döviz piyasaların zorlamayacaktır.
Yani, 1993’ten farklı olarak, döviz gelirleri ve giderleri arasında büyük bir
dengesizlik olmayacak. Ortaya çıkacak açık, ödemeler bilançosunun yabancı
sermaye giriúi, portföy yatırımları ve net hata noksan kalemlerinden büyük
ölçüde karúılanacak.
6 milyar dolar cari iúlemler açı÷ında, ek borçlanma ihtiyacının 2 milyar
doların altında kalmasını öngörüyorum. øki yıldır dıú borç geri ödeyen bir
ekonominin bu kayna÷ı uluslararası piyasalardan bulmakta zorlanmayaca÷ı
kanısındayım.
Esas sorun, hala siyasidir. Güven sorunudur. Siyasi çalkantılar TL’ye
güveni ortadan kaldırırsa, Türkler TL’den dövize geçmeye karar verirse, ancak o
zaman dövizde ciddi çalkantılar ortaya çıkar diyorum.
Neticede, 1996 yılı için bugünkü durumdan farklı bir bunalım olaca÷ı
kanısında de÷ilim. (26 Mayıs 1996)
SøVøL TOPLUM VE DEVLET

Döviz Bunalımı Olur mu?
Peki, úu eylülde yada ekimde olaca÷ı rivayet edilen “bunalım” nedir?
Cevabı basit. Döviz bunalımıdır. Enflasyon filan, biz onlara aldırmayız.
Müúterek hafızamıza yerleúmiú olan korku, döviz korkusudur.

øki gündür Ankara’dayım. Epeydir ilk kez yazımı Ankara’dan yazıyorum.
Nedense, aklıma hep çocuklu÷umun bir úarkısı geliyor.
Ankara, Ankara, güzel Ankara,
Seni görmek ister her bahtı kara,
Senden yardım umar her düúen dara,
Yetersin onlara güzel Ankara...
Acaba yeni nesillere de bu úarkıyı ilkokullarda ö÷retiyorlar mı? Gazetelerde
okuduklarına, televizyonlarda duyduklarına bakıp, ö÷renciler ne düúünüyorlar?
Aynı besteye yeni güfteler yazdılar mı?
Ankara, Ankara, çirkin Ankara,
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Seni yıkmak ister her bahtı kara,
Senden nefret eder her düúen dara,
Belasın onlara çirkin Ankara...
Türkiye’de sivil toplumla devlet arasındaki çeliúkiler artan bir tempo ile su
üstüne çıkmaya baúladı. Toplum, devleti bir türlü denetimi altına alamıyor.
Keyfili÷i ve sorumsuzlu÷u önleyemiyor.
øki Bakıú Açısı
Ankara’nın neyi temsil etti÷i konusunda temelde farklı iki görüú var. Biri,
merkeziyetçi, jakoben ve devletçi zihniyet. Bu kanat, Türkiye’nin bugün
gelmiú oldu÷u noktada, bütün olumlu geliúmeleri Ankara’ya borçlu oldu÷umuz
düúünüyor.
Di÷eri ise, ademimerkeziyetçi, liberal ve sivil toplumcu bakıú. Onlar ise
Ankara’nın sadece Türkiye’nin geliúmesini engelledi÷i kanısında. øyi olan
herúeyin Ankara’ya ra÷men gerçekleúti÷i inancını taúıyorlar.
Do÷allıkla, daha eklektik yaklaúıp, baúlangıç dönemleri için birinci görüúü,
sonraki dönemler için de ikinci görüúü makul bulanlar da var. Sanıyorum ki, úu
anda toplumun büyük kesimi hızla ikinci kesime do÷ru meylediyor.
Çünkü, Ankara’da büyük kargaúa var. Siyasi sınıf içinde, sıradan
vatandaúın giderek anlamakta çok zorlandı÷ı bir kavga bütün úiddeti ile sürüyor.
Kurumlar iúlemiyor. øúletilmiyor.
Türkiye’nin ihtiyacı olan reformlar bir türlü yapılmıyor. Demokratikleúme
konusunda bir adım atılmadı. ødarenin yeniden yapılanması, ça÷ın ve Türkiye’nin
gerçeklerine uydurulması daha gündeme bile gelmedi.
Hele kamu maliyesi, gerçekten çok kötü durumda. Devletin açıkları
büyüdükçe büyüyor. Kamunun kara delikleri ekonomiyi yutacak noktaya geldi.
Ama kimsenin birúeyler yapmaya niyeti yok.
Bir baúka yazımda, Ankara ile Washington’u karúılaútırıp, úu soruyu
sormuúum. “Acaba Amerika Washington’u küçük bir kent olarak tutabildi÷i
için mi bu kadar zengin bir ülke oldu? Soruyu tersinden de sorabiliriz.
Acaba Türkiye Ankara bu kadar büyüdü÷ü için mi bir türlü
zenginleúemiyor? Bir türlü enflasyondan, istikrarsızlıktan, bunalımlardan
kurtulamıyor?”

kalmadı÷ına, seçimlerde Almanlar yada Ruslar oy kullanmadı÷ına göre, gene
bizler seçtik.
Pazar günü yapılacak seçimlerin sonuçlarını çok merak ediyorum. 6 aydır
yaúanan siyasi sürecin sivil toplumu nasıl etkiledi÷ini görece÷iz. Partilerin oy
oranlarındaki de÷iúme (veya sabit kalması) seçmenin yaúanan bunalıma
koydu÷u teúhisi yansıtacak.
Demokrasilerde, eninde sonunda sivil toplum devleti ve siyaseti denetimi
altına alır. Bazen bu süreç yavaú iúler. Seçmen de insandır. Hatalar yapar. Bir
süre sonra, hatasını anlar ve düzeltir.
Çok sevdi÷im bir özdeyiú var. “Bir demokrasi, kötülerin yönetime gelmesine
karúı garanti de÷ildir. Sadece kötülerin iktidardan gitmelerinin garantisidir.” Türk
siyasetinde de, siyasi sınıfın bir bölümünün bütün tersine çabalarına ra÷men bu
eleme-tasfiye mekanizmasının iúleyece÷ine inanıyorum.
Pazar günkü seçimde oylarını kullanacak 700 bin vatandaúımızın
demokratik rejimin kendilerine (30 Mayıs 1996)
øTHALAT øYøDøR

Pazara Seçim Var
Demokrasilerde, siyasetin nihai hakemi seçmendir. Cumhurbaúkanı,
hükümet, Meclis, parti baúkanları, medya, Anayasa Mahkemesi, vs. tüm di÷er
kurumlar, hakemin kararına uymak zorundadır.
ùu anda siyasette yaúanan kargaúanın temel nedeni, seçmenin 24
Aralık’ta merkez sa÷ iki parti arasındaki kan davasında hakemlik yapmayı
reddetmiú olmasıdır. ANAP’a daha fazla oy, DYP’ye daha fazla milletvekili
çıkmasını baúka türlü tefsir etmek mümkün de÷ildir.
O bakıma, vatandaúın Ankara’daki tabloya bakıp fazla úikayet etmeye de
hakkı yoktur. Yakındı÷ın liderleri oraya kim seçti? Liderlik babalarından miras

Siyasetteki kördüúüúü toplumun iyice moralini bozuyor. Türkiye kendi iç
kavgalarına kilitlenmiú gibi. Dünyayı gene unuttuk. øsrail’de ilk kez Baúbakan
do÷rudan halk tarafından seçildi. Seçimi úahinlerin adayı Netanyahu kazandı.
ùimdi gözler Rusya seçimlerinde. Yeltsin’in seçimi kaybetmesi Türkiye
açısından çok ciddi sonuçlar yaratabilir. Arada, Arnavutluk’ta yapılan
seçimlerden tek parti iktidarı do÷du. Balkanlardaki istikrarsız durum iyice artabilir.
Türkiye ise baúka bir dalga boyunda. Çiller kurucusu oldu÷u koalisyonu
gensoru ile düúürmeye hazırlanıyor. Ortalık siyasi senaryolarla dolu. Dünya
kamuoyu ise bunlara pek ilgi duymuyor.
Cengiz Çandar’ın Perúembe günü yazdı÷ı gibi, “Amerika úimdilik
“cibiliyetsiz siyaset cüceleri” yüzünden enerjisi tüketilen Türkiye’yi seyrediyor.
Çiller’in arkasından çekildi ve Türkiye’yi kendi haline bıraktı. “øhmal yolu ile
destabilizasyon” denilen tutumu izliyor.”
Siyaset böyle iken, sivil toplumda çok farklı geliúmeler var. En baúta
ekonomide. Çünkü, ekonomi dünya ile entegrasyonunu sürdürüyor. Hatta,
Gümrük Birli÷i anlaúması ile birlikte, küresel e÷ilimlere katılma hızını yükseltti.
Siyasetten morali bozulan kamuoyunun, ekonominin giderek artan
dinamizmini ve dünya ile bütünleúmedeki baúarısını da yanlıú tefsir etme ihtimali
var. Örne÷in, ithalat artıúı ve dıú ticaret açıkları yeniden korku ve tedirginlik
unsuru olmaya baúladı.
Bu yıl dıú ticaret istatistiklerinin yayınlanmasında gecikmeler oluútu. Hala
Ocak ayı dıú ticaret sayıları bile elimizde de÷il. Bu durum, spekülasyonları
arttırıyor. Kimilerine göre bir döviz bunalımı kapıda.
Zaten biz genelde ithalatın kötü bir úey oldu÷una inanırız. Merkantilist
zihniyet Türkiye’de geçerlili÷ini hala koruyor. 1950-80 arası uygulanan yanlıú
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politikaların yarattı÷ı “döviz sıkıntısı” psikozunu da bir türlü üstümüzden
atamadık.
1994 ilkbaharında yaúanan mali bunalım, önyargılarımızı iyice güçlendirdi.
Sanki, her cari iúlemler açı÷ı mutlaka ve derhal bir döviz bunalımına yol
açarmıú gibi bir kanı kamuoyunda yaygınlaútı.
Bazı Sayılar
Türkiye 1995 yılında 35.7 milyar dolar ithalat yaptı. øthalatın tümünü
kazandı÷ı dövizle finanse etti. Cari iúlemler dengesinde 2.3 milyar dolarlık bir
açık oluútu ama “net hata ve noksan” kaleminde de aynı büyüklükte bir fazla
vardı.
øthalatın 10.5 milyar doları yatırım malları. Bunların ekonominin uzun
dönemli performansı için son derece yararlı oldu÷u konusunda sanırım herkes
hemfikir. Yatırım malları ithalatı sayesinde firmalarımız teknolojilerini
yenileyecek, maliyetlerini düúürecek ve kapasitelerini arttıracak.
20,8 milyar dolar ise hammaddeler ve ara mallar. Daha fazla üretim
yapmak için her ikisine muhtacız. Do÷al olarak, daha fazla üretim daha fazla
hammadde ve ara mal ithalatı gerektiriyor.
Tüketim malları ithalatına giden ise 4.4 milyar dolar. Bu da ekonomiye
rekabet getiriyor. Firmalarımızı daha kaliteli malı daha ucuza üretmeye,
teknolojilerini geliútirmeye, tüketiciye saygı duymaya zorluyor. Son derece
yararlı.
Ya 1996’da ne olacak? Gümrük Birli÷i ile birlikte, ithalatımız mutlaka
yükselecek. 43-45 milyar dolar arasında ithalat tahmin ediyoruz. øhracatımız da
25-27 milyar dolar civarına ulaúır.
Buna göre, 18-20 milyar dolar dıú ticaret açı÷ı ve 6-8 milyar dolar cari
iúlemler açı÷ı bekliyoruz. Gümrük Birli÷inin ilk yılında, bu sayıları Türkiye için
korkutucu de÷il, tam tersine sa÷lıklı buluyoruz.
øhracat øthalatla Artar
øthalattan korkanlar, döviz kazanma ve harcama arasındaki iliúkiyi gözden
kaçırıyorlar. 1995’te 5 milyar dolar daha az ithalat yapsaydık ne olurdu? Daha
fazla dövizimiz birikirdi.
Peki, döviz birikince ne olurdu? Devalüasyon daha yavaú seyrederdi. TL
daha fazla de÷er kazanırdı. Sonuçta, ihracatçılarımız dıú dünyada daha zor
rekabet edebilirlerdi.
øthalat yapmayınca, ihracat da yapamaz hale gelirdik.
Aynı mantı÷ı tersine çevirelim. Diyelim ki, bu yıl ithalat gerçekten
korkuldu÷undan bile daha fazla artsın. Örne÷in, dıú ticaret açı÷ının aylık
ortalaması 2 milyar doları geçsin. Ne olur?
Ne olacak, TL daha hızlı de÷er kaybetmeye baúlar. Dövizin nisbi olarak
pahalılanması, bir yandan ithalatı kısarken, di÷er yandan da ihracatı teúvik eder.
Ekonomi kendi içinde dengelerine oturur.
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Açık piyasa ekonomisinde ithalattan korkmamak gerekiyor. Türkiye’nin özel
durumunda, hatta ithalata biraz sıcak bile bakabiliriz. Çünkü, bir yandan ihracatı
teúvik ederken di÷er yandan sadece iç piyasa için üretim yapan firmaları
kösteklemenin en iyi yöntemi ithalatın artması.
Önümüzdeki dönemde, dıú ticaret sayıları yayınlanınca, okuyucumun
hemen pani÷e kapılmamasını tavsiye ederim. Açık piyasa ekonomilerinde, ithalat
geliúmenin ve zenginli÷in göstergesidir.
Türkiye ekonomisin sorunu dıú ticaretteki dengesizlikler de÷ildir. Gelecekte
de olmayacaktır. Bugün de, yarın da, ekonominin sorunu bir türlü kapatılamayan
kamu açıklarıdır. Beraberinde gelen yavaú büyümedir. Yüksek faizdir, iúsizliktir,
istikrarsızlıktır. (2 Haziran 1996)
SEÇøMLERø KøM KAZANDI?
Türk siyasetinde parti sayısı arttıkça, ilginç gelenekler oluútu. Bunlardan
biri de her seçim sonrasında bütün partilerin seçimin galibi olduklarını ilan
etmeleri. Galiba dünyada bir tek Türkiye’de bütün partiler aynı anda seçim
kazanabiliyor.
Eskiden böyle de÷ildi. 1950’den 1980’e, esas itibariyle iki partili sistem
hakimdi. Bu durumda, partilerden biri mecburen seçimi kazanamadı÷ını kabul
etmek zorunda kalıyordu.
ùimdi, seçimi kimin kazandı÷ını ve kimin kaybetti÷ini saptamak için ayrıntılı
analizler yapmak gerekiyor. Bir anlama çok da kötü bir úey de÷il. Uzmanlara da
böylece iú çıkıyor. Toz duman arasında yazacak yazı buluyoruz.
Belediye seçimleri aslında küçük bir örnekleme. Seçmen sayısı toplam
seçmen sayısının ancak yüzde 2’sine ulaúıyor. Üstelik, ülke çapında bölgeler
arası da÷ılım da temsil açısından çok anlamlı de÷il.
Ayrıca, yerel seçimlerde adayın kiúili÷inin önem kazanabiliyor. Parti
ba÷lılıkları azalabiliyor. Sık sık, özellikle küçük yerleúim birimlerinde, hükümetteki
partinin genel seçimlerde sahip olmadı÷ı bazı avantajları oluúabiliyor.
Buna karúılık, mevcut siyasi istikrarsızlı÷ın bu tür yerel seçimleri bir tür
genel seçim havasına soktu÷unu da unutmamak gerekiyor. Hatta, ANAP-DYP
çekiúmesi açısından, liderlerin seçime iki parti arasında adeta bir referandum
boyutu getirdiklerini de görüyoruz.
Demek ki, bazı zorluklara ra÷men, seçim sonuçlarını tarafsız bir gözle
okumak ve bir anlam çıkarmak mümkün olabilecektir.
RP Oylarındaki Duraklama
Seçim yapılan bölgelerde zaten birinci parti olan RP, yerini konsolide etmiú
gözüküyor. 1994 yerel seçimlerine kıyasla oylarını yüzde 16 arttırmıú. 1995’e
kıyaslarsak manzara de÷iúiyor. Refah’ın oyları 24 Aralık’tan bu yana yüzde 1
azalmıú.
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1995’den 1996’ya oy oranındaki 3.7 puan yada yüzde 12.4’lük artıú tümü
ile seçime katılma oranındaki düúüúten kaynaklanıyor. Bu durumda, RP’nin bu
seçimde çok baúarılı bir sonuç aldı÷ını yada tek baúına iktidara yürüdü÷ünü iddia
etmek olanaksız.
Birincisi, Refah seçmeninin seçim sandı÷ına gitme konusunda di÷er parti
seçmenlerine göre daha disiplinli oldu÷u biliniyor. økincisi, daha örgütlü bir parti.
Yani, teúkilat da seçmeni sandı÷a taúıyor.
Ekonomik koúulların kötülü÷ü, medyayı dolduran yolsuzluk ve suistimal
iddiaları, Yılmaz-Çiller kavgası, vs. gibi Refah’ın son derece lehine bir
konjonktüre ra÷men oy sayısının duraklaması, RP kurmaylarını çok
düúündürüyor olmalı.
Kendi hesabıma, 2 Haziran seçimlerini Refah’ın zaferi olarak göremiyorum.
Tam tersine, RP’nin kolay büyüme döneminin bitti÷ine mi iúaret ediyor diye
kafamda bir soru iúareti var.
Merkez Sa÷daki Yarıú
24 Aralık’ta merkez sa÷ seçmeni, ANAP’la DYP arasındaki yarıúta tarafsız
kaldı÷ını ilan etmiúti. Daha sonraki siyasi bunalımın temel nedeninin bu oldu÷unu
geçti÷imiz günlerde bir kaç kez belirttik.
Bu kez, seçmenin iki parti arasında bir tercih yapmaya baúladı÷ını
görüyoruz. Seçmen nezdinde, DYP geride kalıyor. Sadece küçük yerleúim
birimlerinde bu e÷ilim daha belirginlik kazanmamıú.
Bunda iki faktör önemli. Birincisi, yılların DYP örgütünün gücü ile iyi aday
bulabiliyorlar. Küçük yerlerde aday önemli. økincisi, kırsal bölge parti ba÷ımlılı÷ı
konusunda daha muhafazakar.
Ancak, kentsel alanda DYP çı÷ gibi oy kaybetmeye baúlamıú. Örne÷in
Bakırköy’de aldı÷ı oy yüzde 55 düúerek, 36.000’den 16.500’e inmiú. (6 Haziran
1996)

Ekte yazılanların tonunu gerçekçi ve olumlu buldu÷umuzu belirtelim. Aynı
kanıda olmadı÷ımız pek çok ayrıntı olabilir. Ancak, bir toplumun kendisini
anlamasında, baúkalarının aynasındaki resmini görmesini hep çok yararlı bulduk.
Getirilen eleútirileri hemen komplo ve fesad teorilerine atfetmek bizce ucuz
bir çözüm. Daha akılcı bir yöntem, onları ciddiye alıp eksiklikleri nasıl
düzeltebiliriz diye düúünmektir.
Aúa÷ıda, okuyucularımın ilginç bulaca÷ını düúündü÷üm bazı paragrafları
tercüme ettim.
Siyaset ve Ordu
Bu sıralarda gene ordunun siyasete müdahalesi sıkça konuúulur oldu.
Bakalım The Economist siyasetle ordu arasındaki iliúkiyi nasıl de÷erlendiriyor.
“Türkiye’de siyaset ordu tarafından tasarlanan bir sahada oynanır.
Askerler, Anayasa’nın nihai bekçileri olarak sadece kaleci de÷ildir. Aynı
zamanda, sessizce siyasi faaliyetin sınırlarını belirleyen bir hakem rolü
oynarlar.
Geçti÷imiz 40 yılda üç kez, 1960, 1971 ve 1980’de, ordu do÷rudan
siyaset el koydu. Her seferinde partiler yelpazesi de büyük de÷iúim geçirdi.
Bazı partiler toprak altına indi. Di÷erleri yeni partilere dönüútü. Baúkaları
liderlerini kaybetti veya yeni liderler kazandı (örne÷in, 1982’de bugünkü
Cumhurbaúkanı Demirel’e siyaset yasa÷ı getirildi). Bu arada bazı partiler
bölündü yada baúka partilerle birleúmek zorunda kaldı.
Bütün bunlar, iúleri karıútırıyor. Türkiye’deki siyasi partiler, di÷er
yerlerde görülen ola÷an çizgiyi izlemiyor. Türk partilerinin iyi tanımlanmıú
seçmen kitleleri ve güçlü yerel örgütleri yok. Uzun sürede oluúmuú
iliúkilerle temsil ettikleri çıkar grupları da yok”.
øúte Türkiye’nin yakın siyasi tarihinin sadece 117 kelime ile gerçekleútirilen
kısa bir özeti. Bugün yaúanan siyasi bunalımın bir kaç siyasi liderin kiúili÷inden
yada kaprisinden kaynaklanmadı÷ını, geride çok önemli baúka dinamikler
oldu÷unu veciz bir úekilde saptıyor.

DIùARIDAN BAKINCA
The Economist’ten arada sırada söz ederiz. Batının belki de en ciddi ve
en saygın siyasi ve ekonomik dergisidir. øngiltere’de yayınlanır. Fakat,
Amerika’dan Avrupa’ya ve Uzak-Do÷u’ya bütün dünyada seçkinler tarafından
okunur.
Bir özelli÷i, düzenli úekilde ülke veya sektör ekleri yayınlamasıdır. Cuma
günü çıkan son sayısında Türkiye eki var. Çift sütunlu 14 dergi sayfası tutmuú.
Anglosakson Batı’nın liberal kesiminin Türkiye’yi nasıl gördü÷ünü yansıtıyor.
Geri planda Gümrük Birli÷i anlaúmasının devreye girmesi var. Türkiye’nin
ekonomik, siyasi, sosyal, vs. bir genel tablosu çizilirken, cevabı aranan esas soru
AB’ye tam üyelik.

Asaf Savaú Akat

83

GAZETE YAZILARI - 1996

øtalya’ya Benzemek
Türkiye’de bir yanda iyimserli÷in bir yanda kötümserli÷in aynı anda
sergilendi÷i alan ekonomi. Kamu maliyesinin yarattı÷ı sorunlar biliniyor. Ama,
özel kesimin gerçek bir direnme gücü ve dinamizmi oldu÷u da görülüyor.
Yazıda, “1994 Bunalımının” analizini yapan bir bölüm var. 1994 Oca÷ından
bu yana ekonomide yaúananlar anlatılıyor. Bugün gene hiç bir reform umudu
olmayan bir noktaya gelindi÷i açıklanıyor.
“Bütün bunlara ra÷men, Türk iúadamlarının ço÷u, ülkelerinin bir
úekilde olayı götürece÷ini ve fazla radikal de÷iúimlere ihtiyaç olmadı÷ını
düúünüyor. Zaten Türkiye hep böyle idare edildi diyorlar.
Pek çok açıdan, Türkiye’nin ekonomisi øtalya’yı hatırlatıyor.
Hükümetler sayesinde de÷il, hükümetlere ra÷men ekonomik büyümesini
sürdürüyor. Kayıt dıúı ekonomi ve küçük aile iúletmeleri sayesinde
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geliúiyor. Büyük devlet borçları gibi yapısal sorunlar tarafından
kısıtlanıyor”.
Çözüm Yolları
øslami hareketlerin geliúmesi, Batı’nın çok ilgisini çekiyor. Herkesin sordu÷u
soru aynı. øslamcılar siyaset üstünde hakimiyet kurar mı? Yoksa, Türkiye,
modern, demokrat ve laik bir devlete do÷ru evrimini sürdürecek mi?
“Atatürk’ün modern, demokrat ve laik devlet vizyonuna sadık
kalabilmek için, bir yandan dünyaya, öte yandan içeride çok sayıda kimli÷e
açık olmak gerekiyor. Buna sadece herkesin özgürce yaúayabilece÷i,
çalıúabilece÷i ve Avrupa’nın uzun süredir do÷al karúıladı÷ı yaúam
standartlarına ulaúmayı hayal edebilece÷i bir ülke yaratarak ulaúılabilir.
Bu büyük vizyonu gerçekleútirmek için yapılması gerekenler kula÷a
çok daha küçük geliyor. Ama, Türkiye’nin siyasi liderlerinin onları devreye
sokacak cesaret ve kararlılı÷ı göstermeleri zorunludur.
Büyük vizyona giden yol, mütevazi ve dünyevi tedbirlerden geçiyor.
Bütçe açı÷ını kontrol altına almak gibi. Enflasyonu düúürmek gibi. KøT’leri
satmak gibi. Vergi kaça÷ını azaltmak gibi. Vergileri daha etkin úekilde
harcamak gibi. Ve, iç savaúı bitirmek gibi.
Bunların hepsi çok zor; ama hiç birisi imkansız de÷il”
Teúhis tedavinin önkoúuludur. Do÷ru. Ama tedavi de÷ildir. Artık
sorunlarımıza do÷ru teúhis koymayı ö÷rendik. Sıra çözümleri hızlı úekilde
uygulamayı ö÷renmekte. Biraz yavaú da olsa, elbette onu da ö÷renece÷iz.
(9 Haziran 1996)
TL’NøN CAZøBESø
Baúbakan Yılmaz’ın istifasından bu yana, bazı kesimlerce piyasalarda
beklenen dalgalanma olmadı. Ortada bir hükümet bunalımı var. Yeni hükümetin
nasıl ve ne zaman kurulaca÷ı bilinmiyor. Ama mali piyasalar sakin duruyor.
Borsa ufak ufak yükseliyor. Dövizdeki hareketlilik enfasyonun altında.
TL’nin sa÷ladı÷ı getiriyi kıyasla ise epey düúük. Hazine de alıútı÷ımız faiz
düzeyinde borçlanmasını zorlanmadan gerçekleútiriyor.
Salı günü yapılan 112 günlük bono ihalesine 196 trilyon talep gelmiú. 2.5
milyar doların üstünde bir sayı. Hazine yüzde 93.5 basit, yüzde 126.73
mürekkep faizle 93.6 trilyonluk satıú yapmıú. 1.2 milyar dolar ediyor.
Böylece, hükümet bunalımının da etkisi ile Hazine’nin Haziran ayı içindeki
yüksek iftalarını karúılamakta zorlanabilece÷i úeklindeki senaryo ve rivayetlerin
gerçekçi olmadı÷ı anlaúılıyor.
TL’nin neden hala bu kadar cazip oldu÷unu açıklayabilmek için, Hazine
bonolarının reel faizlerini di÷er yatırım alternatifleri ile karúılaútırmak bize önemli
ipuçları verecektir.
Getiri Karúılaútırmaları
Asaf Savaú Akat

85

GAZETE YAZILARI - 1996

Önce dövize bakalım. Mayıs 1994-Mayıs 1995 döneminde, dolar yüzde
83.2 de÷er kazanmıú. Aynı dönemde Tüketici Fiyatları Endeksindeki artıú ise
yüzde 82.9 olmuú. Demek ki, dolar tutanlar enflasyonun üstünde yüzde 0.2 gibi
bir getiri, artı dolar faizi almıúlar. Dolar faizinin yüzde 7 oldu÷unu kabul edersek,
doların toplam getirisi yüzde 7.2 ediyor.
Ancak, DM’de durum hiç de o kadar parlak de÷il. Çünkü, çapraz kurların
DM aleyhine seyretmesi sonucu, Mark son oniki ayda sadece yüzde 65.6 de÷er
kazanmıú. Enflasyona kıyasla getirisi negatif: yüzde - 9.5. Gene yüzde 7 Mark
faizini eklesek bile, Mark’ın getirisi yüzde - 2.5’la negatifte kalıyor.
Hazine bonosuna dönünce iúler de÷iúiyor. Son yılı 3 aylık Hazine
bonolarında geçiren bir yatırımcı, yüzde 122 faiz geliri elde etmiú. Enflasyonu
düúünce, yüzde 21.4 reel getiri kalıyor.
Son bir yılı 6 aylık bonolarda geçiren yatırımcının elde etti÷i faiz yüzde
119.3’le üç aylıkların biraz altında. Buna göre, reel faizi yüzde 19.9 oluyor. Bir
yıllık devlet tahvilinin aynı dönemdeki faizi yüzde 115.8’miú. Bu da yüzde 18 reel
faize tekabül ediyor.
Üçünün kaba bir ortalamasını alarak, geçti÷imiz oniki ayda parasını devlet
ka÷ıtlarında tutan bir yatırımcının ortalama reel faizini yüzde 20 olarak
hesaplayabiliriz. Uzun süredir, TL reel faizlerinin en az yüzde 20 civarında
seyredece÷ini bu sütunda yazıyoruz.
Karúılaútırmayı yılbaúından bu yana yaparsak, Ocak-Mayıs döneminde 3
aylık Hazine bonosunun reel getirisinin yüzde 16.4 gibi fevkalade yüksek bir
sayıya ulaútı÷ını görüyoruz. Yıllık tempoda yüzde 30’ları geçiyor.
Devam Eder mi?
ùu anda görülen, devlet ka÷ıtlarının önümüzdeki dönemde de aynı
düzeyde reel faiz ödemeye devam edecekleridir. Yüzde 120 civarında mürekkep
faiz, tüketici enflasyonunun yüzde 80-85 aralı÷ına yükselmesi halinde bile yüzde
20 reel faize tekabül ediyor.
Haklı olarak, hiç bir ülkenin sonsuza kadar böyle faizleri ödeyemeyece÷i
söylenebilir. Do÷rudur. Ama, görebildi÷im kadar Türkiye daha birkaç yıl bu
yüksek faizleri ödemeye mahkum. Ve ekonominin di÷er sayıları ödeyebilece÷ini
de gösteriyor.
Türk yatırımcısının ola÷an ufku olan 3 ila 6 aylık süre açısından, TL’nin
son bir yıllık cazibesini sürdürmesini bekliyoruz. (13 Haziran 1996)
TEùHøS VE TEDAVø
24 Aralık’ta sandı÷a gittik ve oylarımızla yeni bir parlamento seçtik. Daha
ilk günden, bu parlamentonun istikrarlı bir hükümet çıkartmayaca÷ı anlaúıldı.
Nitekim çıkartamadı.
Tepkimiz ne oldu? Çok kısa sürede, parlamentoyu kendimizin seçti÷ini
unuttuk. østikrarsızlı÷ın kabahatini siyasilerde bulmaya baúladık. Onlar
aralarında anlaúamadıkları için istikrar olmuyor dedik.
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Peki, bizler seçmen olarak siyasi liderler arasındaki kavga ve kutuplaúmayı
24 Aralık’tan önce bilmiyor muyduk? Biliyorduk tabiki. Ama, buna ra÷men gidip
onlara oylarımızı verdik.
Bugün yeniden seçim yapılsa, ne olacak? Seçimden farklı bir parlamento
çıkar mı? Çıkmaz diyenler ço÷unlukta. Çünkü, son altı aydır bütün yaúananlara
ra÷men, seçmenin aynı oy kullanma kalıbını sürdürece÷i tahmin ediliyor.
Onun için bir mucize bekliyoruz. Nasıl bir mucize? ùu birbiri ile kavga eden
liderlerin bir úekilde tasfiye olması. Onlar gidince, herúeyin kendili÷inden güllük
gülistanlık olaca÷ına inanıyoruz.
Ama yanılıyoruz. Birincisi tasfiye olmayacaklar. Olsalar da, çok uzun
sürecek. økincisi, bir gün mevcut liderlerden kurtulsak bile, yerlerine gelenler aynı
úekilde kavgaya ve kutuplaúmaya devam edecekler.
60 milyonluk bir ülkede, siyasi istikrarsızlı÷ın nedeni olarak üç-dört parti
liderinin kiúili÷ini göstermek hiç de inandırıcı olmuyor. Daha ciddi, yani siyasi
yapının temel eksenlerine giden bir nedensellik bulmak zorundayız.
Sempomdan Teúhise
Akılcı düúüncenin temel kurallarından biri, bir sorunun nedeni anlaúılmadan
çözümünün de bulunamayaca÷ıdır. Baúka türlü ifade etmek istersek, “do÷ru
teúhis koymadan hiç bir hastalık tedavi edilmez” diyebiliriz.
Ne demek do÷ru teúhis? Örne÷in, “hastanın ateúi var” bir teúhis midir?
Hayır. Sadece bir gözlemdir. Ateú, hastalı÷ın nedeni de÷il, bir semptomu yani
sonucudur. Tıpta teúhis semptomların ardarda sıralanması de÷ildir. Olamaz.
Teúhis, o semptomlara yol açan süreci baúlatan nedenleri bulmaktır. Bu
bir virüs, bakteri yada mikrop olabilece÷i gibi, bir enfeksiyon, enflamasyon yada
tümör de olabilir.
Aynı kural toplumlar ve siyaset için de geçerlidir. Parlamentonun
çalıúmaması, liderlerin çatıúması, partilerin genel baúkanın sultası altına girmesi,
sistem dıúı muhalefetin güçlenmesi, vs. sadece ve sadece siyasi hastalı÷ın
semptomlarıdır.
Bunları bir bir sayarak siyasi istikrarsızlı÷a bir teúhis koymuú olmayız.
Bunlardan hareketle bir çözüm üretebilmemiz de mümkün de÷ildir. Çözüme, yani
tedaviye giden yol, bütün bunların ardında yatan ve bunları açıklayan nedenleri
saptayabilmekten geçer.
Kollektif Akıl ve Geliúme
Toplumların geliúme ve olgunlaúma sürecini, hurafelerden, komplolardan
ve akıl-dıúı düúünceden bilimsel ve akılcı düúünceye geçiú olarak da görmek
mümkündür. Toplumlar geliútikçe, kendilerini daha iyi anlarlar.
Kendilerini daha iyi anladıkları ölçüde, sorunlarına daha do÷ru teúhis koyar
ve gerçekçi tedaviler uygularlar. Böylece, sorunlarını akılcı yöntemlerle
çözebildikçe daha da geliúme olana÷ını elde ederler.
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Türkiye hiç úüphesiz bu yolda çok mesafe kattetti. Tek tek bireyler olarak
vatandaúlarımız, bugün geçmiúe kıyasla hem çok daha e÷itimli, hem de çok
daha deneyimli.
1960’ların baúında, seçkinlerimizin küçümsenmeyecek bölümü, ülkenin
siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlarının bir askeri diktatörlükle
çözülebilece÷ini düúünüyordu.
Sonra, bir bölümü sovyet usulu bir totaliter rejime inandı. Karúılarında,
ırkçı bir totaliterli÷i savunanlar oluútu. O arada darbeler oldu. Eski siyasi partiler
kapatıldı. Yenileri açıldı. Derken, Sovyetler Birli÷i ve di÷er totaliter diktatörlükler
çöktü.
Bütün bunlar, toplumun kollektif hafızasında derin izler bıraktı. Yavaú
yavaú da olsa, artan e÷itimin ve zenginleúen deneyimlerin oluúturdu÷u bir
“kollektif akıl” oluúmaya baúladı.
Bugün, karúı karúıya oldu÷u devasa sorunlara ra÷men Türkiye için
demokrasiyi, açık toplumu ve açık piyasa ekonomisini mümkün ve zorunlu
kılan iúte bu kollektif aklın gelmiú oldu÷u noktadır.
østikrarsızlı÷ın Çözümü
ùimdi bir adım daha atma zamanı geldi. Türkiye’nin yaúamakta oldu÷u
siyasi istikrarsızlık bir kader de÷ildir. Nedenleri bilinmektedir. Yapılması gereken,
kamu yönetiminin üstüne inúa edildi÷i temelleri elden geçirmektir.
Nedir bunlar? Siyasi partiler kanunudur. Seçim kanunudur. Yasama ve
yürütme arasındaki iliúkilerdir. Merkezi hükümet ile yerel idare arasındaki güç
da÷ılımıdır.
Çözümler, yani tedavi de biliniyor. Milletvekillerinin dar bölgeli iki turlu
sistemle seçilmeleri, hem siyasi da÷ınıklı÷ı engelleyecek, hem de parlamentoya
kiúilik kazandıracaktır.
Siyasi partilere ve siyasi faaliyetlere konan yasakların kaldırılması ve
partilere hazine yardımının yasaklanması toplumun partiler üstündeki
denetimini arttıracak, lider sultasına çok ciddi bir ilave darbe vuracaktır.
Nihayet, yürütmenin baúının do÷rudan halk tarafından seçilmesine olanak
veren Baúkanlık Sistemi, etkin bir kamu yönetiminin önünü açarak, Türkiye’yi
bugünkü “úuurlu ama felçli” durumundan kurtaracaktır.
Korkarım ki, bu temel reformlar yapılmadı÷ı sürece, mevcut istikrarsızlı÷ın
ne kısa ne de orta vadede bir çözümü yoktur. Partilerin baúından Ahmet’le
Mehmet’in gidip Hasan’la Hüseyin’in gelmesinin birúeyler de÷iútirece÷ini
düúünenleri büyük bir hayal kırıklı÷ı bekliyor. (16 Haziran 1996)
KRøZø SEVMEYE BAùLIYORUZ
Bir süredir, medyada en çok kullanılan sözcük kriz. Kamuoyunu
yönlendiren odaklar açısından her taraf kriz doldu. Siyaset malum. Hükümet krizi
var. Ama yetmiyor. Ayrıca, her gün bir partide bir kriz oluyor.
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Onlar da yetmezse, eski asker yeni milletvekili Do÷an Güreú’in sözleri yeni
bir kriz nedeni. DYP’de zaten sürekli kriz var. ùimdi RP de çalkalanıyormuú. Yeni
bir kriz de o cenahta çıkıyor anlaúılan.
Daha felsefi ve uzun dönemli açıdan bakanlar, Türkiye’nin yaúamakta
oldu÷u kimlik krizini ve yönetim krizini anlatıyorlar. Dıú politikada sıradan vaka
haline gelen krizleri ise saymakla bitiremeyiz.
Ekonomi derseniz, tamamen kriz dolu. Gün geçmiyor ki, bir iúadamı lobisi
krizin ne gün gelece÷i hakkında bir açıklama yapmasın. Uluslararası kuruluúlar
da yurtdıúından kriz korosuna katılıyor.
En az haftada bir, IMF ve Dünya Bankası kökenli bir rapor veya muhtıra
yayınlanıyor. Onlar da ekonomik krizin geldi÷ini hatırlatıyorlar. Eh, biz köúe
yazarlarının da krizi öngörme yarıúında geride kalmamız söz konusu
olmayaca÷ına göre, bizler de gerekli katkıları yapıyoruz.
Çiller’in kendisini Yüce Divan’dan kurtarma çabalarının Erbakan’ı
Baúbakan yapma sonucunu do÷urma ihtimali yükseldikçe, Batı medyasının da
Türkiye’ye ilgisi arttı. Son haftalardan Avrupa ve Amerika’da Türkiye çok popüler
bir konu oldu.
Bunların hepsine ulaúamıyorum. Ama, okuyabildiklerimin tümü öyle yada
böyle bir krizden söz ediyorlar. Özellikle Avrupalılar arasında, bin yıllık øslam
fobisini seslendiren, önyargılarla dolu yazılar dikkatimi çekiyor.
Ne Olacak Halimiz?
Türk seçkinlerinin bitmez tükenmez “ne olacak bu memleketin hali?”
muhabbetleri ünlüdür. Belki ülkenin havasından, belki suyundan, hele iki kadeh
rakı içince, konu eninde sonunda döner dolaúır ve ülke sorunlarında dü÷ümlenir.
Bir fıkra. øki Alman turist, Hans ve Helmut Antalya’ya gelmiúler. Deniz,
güneú, filan derken, akúam rakı sofrasına oturmuúlar. Birinci kadeh, ikinci kadeh,
yavaú yavaú sohbet koyulaúmıú. Helmut hafif peltek sormuú: “Yahu Hans, ne
olacak bu Almanyanın hali?l
ùarkılardan yerli filmlere, Türkiye insanına özgü karamsarlı÷ın çok örne÷ini
bulmak mümkündür. Orhan Gencebay’ın büyük arabesk klasi÷i “bir teselli ver”
bu ruh halini galiba en iyi özetliyor.
“Ben zaten her acının tiryakisi olmuúum/ Ömür boyu bitmeyen dert ile
yorulmuúum...” diyen insanımızın açıkca halinden zevk aldı÷ını hissediyoruz.
Aynı yumuúak mazoúizmi di÷er sanat dallarında da görüyoruz.
Ortalıkta dolaúan bütün “battık, batıyoruz” teranelerinin ne ölçüde
gerçekleri, ne ölçüde bu psikolojiyi yansıttı÷ını merak etmemek mümkün mü?

“Eski kendisini yeniden üretemezse, yeni de bir türlü ortaya
çıkamazsa, o zaman ortalı÷ı bir sürü hastalıklı görüntü doldurur” diyor. ùu
manzaraya bakıp Gramsci’ye hak vermemek olanaksız.
Türkiye, uzun süredir, ekonomik ve siyasi devletçilik temelinde kurulmuú
bir siyasi yapıyı çok partili demokrasi ile birlikte götürme çabasında. Halbuki bu
ikisi birbiri ile çeliúiyor.
Ekonomik ve siyasi devletçili÷in do÷al rejimi tek parti diktatörlü÷ü. Çok
partili sistemin do÷al temeli ise liberalizm. Bu çeliúki, birbirini besleyen iki ayrı
dinami÷i beslemiú.
Bir yanda, Türkiye’ye özgü bir popülist siyaset türü geliúmiú. Popülizm,
demokratik siyasetin tek meúru zemini olmuú. Partiler ve hükümetler bu oyunu
oynuyor. Öte yanda, darbeleri, darbecili÷i ve militarizmi yaúatmıú. Orduyu siyasi
sistemin baú aktörü olarak tutmuú.
Kısa dönemde bazı dengeler korunabilmiú. Ancak, uzun dönemde, her iki
gelenek de soluksuz kalmıú. Arada, beraberce kamusal alanı çok ciddi úekilde
yıpratmıúlar. Devleti iúlemez hale getirmiúler. Ülkeyi yönetemez olmuúlar.
O arada, sivil toplum güçlenmiú. Özel mülkiyetin ve piyasa sisteminin
engellenemez geliúmesi, giderek üretimi ve ekonomik faaliyetleri devletin dıúına
taúımıú. Böylece sivil toplumun en önemli objektif temeli oluúmuú.
Baúka úeyler de olmuú. Teknolojinin geliúmesi, Sovyetler Birli÷inin çöküúü,
vs., özel radyo ve televizyonları mümkün kılmıú. Devletçi yapının bilginin
serbestçe dolanımına getirdi÷i kısıtlamaları sökmüú atmıú.
Böylece, toplumun kendisini anlamasını ve bunu ifade etmesini engellemek
olanaksız hale gelmiú. Giderek, toplumun kendisi gibi olma talebi meúruiyet
kazanmıú.
øyimser tefsir, bugün yaúadıklarımızın artık eski düzenin geri çekilme
sürecinin hızlanmasına iúaret etti÷idir. Bu krizlerden, iyi bir kamu yönetiminin,
denk bütçenin, özelleútirmenin, sosyal güvenlik kurumlarının reformunun, vs.
çıkaca÷ı bana kesin gibi geliyor.
Nasıl mı? Baúkanlık sistemine ve iki turlu dar bölgeli seçimlere
geçerek. Kuvvetler ayrılı÷ını gerçekleútirerek. Böylece, askeri-sivil bürokrasinin
devletteki siyasi etkinli÷ini kırarak ve popülizmi marjinalleútirerek. O günler çok
uzak de÷il. (21 Haziran 1996)
PARA POLøTøKASININ ÖNEMø

øyimser Tefsirler
Hayatının önemli bir bölümünü, bizim 1936’da ceza kanunumuzu aldı÷ımız
Mussolini’nin zindanlarında geçiren ünlü bir øtalyan marksisti var: Antonio
Gramsci. Gramsci’nin bir sözü beni çok etkilemiúti.

Dünkü gazetelerde küçük bir haber vardı. ABD merkez bankası Federal
Rezerv Kurulunun baúkanlı÷ına Alan Greenspan’ın seçilmesi Senato
tarafından onaylanmıú. Greenspan bu göreve üçüncü kez atanıyor.
Greenspan 8 yıl önce, Ronald Reagan tarafından Amerikan para
politikasının patronlu÷una getirilmiúti. Cumhuriyetçi Parti yandaúı olarak tanınan
bir kiúi. Sonra, bir baúka Cumhuriyetçi Baúkan Bush tarafından yeniden seçildi.
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Demokrat Baúkan Clinton’un Greenspan’ı bu göreve seçip seçmeyece÷i
uzunca bir süre spekülasyon konusu oldu. Demokrat iktisatçıların önemli bir
bölümü, ABD için daha gevúek bir para politikasından yana tavır koyuyorlardı.
Sonunda, Clinton da, para politikası konusunda partizan davranmanın
kendisi için tehlikeli olaca÷ına karar vermiú olmalı ki, Greenspan’ı 4 yıllık bir
dönem için daha Federal Rezerv’in Baúkanlı÷ına atadı.
Muhafazakar para politikalarından pek hoúlanmayan Demokrat Senatörler,
Senato’da onay sürecinde bir miktar ayaklarını sürdüler. Aslında Baúkan’ın
adayını reddetmek gibi bir niyetleri yoktu.
Ancak, Greenspan üstünde siyasi baskı uygulayarak, önümüzdeki
dönemde para politikasını biraz daha gevúetmesini sa÷lamaya çalıúıyorlardı.
Nitekim, sonunda Senato’da sadece 4 muhalif oyla onaylandı.
Enflasyon ve Büyüme
øktisat teorisi, kısa dönemde enflasyonla büyüme arasında pozitif bir iliúki
oldu÷unu gösteriyor. Yani, hükümet düúük enflasyon hedefinden vazgeçince, bir
yada iki yıl için, enflasyonun yükselmesi pahasına büyüme hızında bir artıú
sa÷layabiliyor.
O arada, enflasyon da yükseliyor. Ondan sonra, mecburen enflasyonla
mücadele etmek ön plana geçiyor. Enflasyonla mücadelenin ne kadar sürece÷i,
enflasyonist dönemin yo÷unlu÷una ve süresine ba÷lı.
Enflasyonla mücadele sırasında büyüme hızı düúüyor. Bütün ampirik
çalıúmalar, enflasyonla mücadele esnasında vazgeçilen milli gelir artıúının,
enflasyona yol açan yüksek büyümeden daha fazla oldu÷unu gösteriyor.
Baúka türlü söylemek istersek, enflasyona hiç yol açmadan sa÷lanan ortauzun dönem büyüme hızı, enflasyonu ihmal ederek elde edilenin üstünde
çıkıyor. Bütün bunları birinci ve ikinci sınıf iktisat ö÷rencilerine okutuyoruz.
Bu nedenlerle, açık piyasa ekonomilerinde en önemli iktisat politikası
tercihleri para politikası etrafında odaklaúıyor. Enflasyonu hızlandırmayacak
kadar sıkı, ama büyümeyi de yavaúlatmayacak kadar gevúek para politikası
kıvamını bulmak hiç de kolay de÷il.

Bu konuyu 9 Mayıs 1994’te yazdı÷ımız “Uzun Dönemli Düúünmek” adlı
yazımızda iúlemiútik. Greenspan’ın, 1996 ve sonrasında küçük çapta bir
bunalımın oluúmasını engellemek için, 1995 yılında büyüme hızını
yavaúlatmasını haklı buldu÷umuzu belirtmiútik.
øúin özü çok basit. Zamanında tedbir alır ve enflasyonu hızlanmadan
frenleyebilirseniz, ekonominin ödedi÷i fatura daha düúük oluyor. Borsa çok
çalkalanmıyor. Uzun dönemli faiz hadleri çok yükselmiyor. Dengeler çok
bozulmuyor.
Buna “yumuúak iniú” deniyor. Tersi, politik yada baúka nedenlerle,
ekonominin ısınmasına karúı tedbir almakta geç kalınması. Kaybedilen zaman,
daha sonraki bir tarihte çok daha zecri tedbirleri zorunlu hale getiriyor.
Dengeler iyice bozuldu÷u için, sert bir fren yapılıyor. Ciddi bir kriz ortaya
çıkıyor. Greenspan’ın Clinton tarafından yeniden seçilmesi, yönetimden gelen
tersine baskılara ra÷men Amerikan ekonomisinin “yumuúak iniú” yapmasını
sa÷lamasının mükafatı olarak görülebilir.
østikrar øçinde Büyüme
Uluslararası piyasalar, dört yıl daha Amerikan para politikasının
Greenspan’a emanet edilmesine çok olumlu tepki göstereceklerdir. Siyasi mesaj
çok açıktır. ABD, enflasyon konusunda hiç risk almamaya kararlı oldu÷unu
piyasalara tebli÷ etmektedir.
Dünya ekonomisi açısından da, ABD’nin bu kararlılı÷ı çok yararlıdır.
Önümüzdeki dört yıl boyunca, bir yandan doların sa÷lam para niteli÷ini
koruyaca÷ını, öte yandan büyüme hızında büyük dalgalanmalar olmayaca÷ını
öngörebiliriz.
Bütün bunların, Türkiye için bir örnek teúkil etmesini umut ediyoruz.
Çünkü, orta-uzun vadeyi kapsayan bir para politikası anlayıúı olmadan,
ekonomide istikrar sa÷lanamayaca÷ını mutlaka ö÷renmeliyiz. (23 Haziran
1996)
VERGøYø KøM ÖDER?

Kriz ve Yumuúak øniú
Gözlemciler, Alan Greenspan’ın söz konusu kıvamı tutturmakta özellikle
baúarılı oldu÷u konusunda birleúiyorlar. Federal Rezerv son dönemde faiz
hadlerini yükseltme yada düúürmede zamanlamasının çok iyi yaptı.
Örne÷in, 1994 yılında birkaç hamlede faizleri yükseltti. O sıralarda,
Clinton yönetimi ve Demokrat Kongre üyeleri buna çok karúı çıktılar. Sıkı para
politikasının gereksiz oldu÷unu, boúyere ekonominin büyümesinin
yavaúlatıldı÷ını iddia ettiler.
Hakikaten, ABD büyüme hızı 1995’de bir miktar yavaúladı. Fakat, sonradan
anlaúıldı ki, e÷er bu yavaúlama olmasa, enflasyon artacakmıú. Çünkü, 1995
yılında, faizlerin yükselmesini ra÷men iúsizlik oranı düútü ve ekonomi tam
kapasite sınırına geldi.

Salı günkü ihalede 8 Ocak 1997 vadeli Hazine bonosuna ola÷anüstü bir
talep geldi. Bunu bekliyorduk. Geçen hafta, TL’ye yatırım yapmanın neden hala
cazip oldu÷unu açıklamıú ve bu e÷ilimin sürece÷ini söylemiútik.
Ortada dolaúan “Eylül’de kriz”, “Ekim’de kriz” söylentilerinin mali
piyasaları ve yatırımcıları pek etkilemedi÷i anlaúılıyor. Yazılarımızı izleyenler,
1996 yılında piyasanın anladı÷ı anlamda bir krize ihtimal vermedi÷imizi biliyorlar.
Tek günde Hazine 5.5 ay vadeli 156 trilyon TL (2 milyar dolar) bono
satmıú oldu. Milli gelirin yüzde 1.2 sine yakın bir rakam. Yıllık bileúik faiz ise
yüzde 124. Vadeyi hesaba katınca, bizce normal bir düzey.
Piyasada 1997’ye sarkan bonolarda faizin ne olaca÷ı konusunda bir
belirsizlik vardı. Karamsar gözlemciler arasında, 1 Ocak 1997’de uygulanmaya
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baúlayacak vergi nedeni ile vadesi yılbaúını geçen ka÷ıtlarda faizlerin ciddi
úekilde yükselece÷i kanısı yaygındı.
Piyasanın bu beklentiye de fazla yüz vermedi÷i anlaúılıyor. Hele hükümet
sorununun daha çözülmedi÷i düúünülürse, Hazine ve Merkez Bankası açısından
bu sonucun baúarı olarak görülmesi gerekir.
Kamu ka÷ıtlarından elde edilen faizlerin vergilendirilmesi konusuna hiç
de÷inmemiútik. ølk günlerde yanlıú anlamalar çoktu. Yavaú yavaú verginin
kapsamı ve gerçekten ne yük getirdi÷i kamuoyu tarafından anlaúılmaya baúladı.
Verginin Hesabı
Verginin nasıl hesaplanaca÷ı ve ödenece÷i konusunda pek çok yazı çıktı÷ı
için kısa geçece÷im. Amaçlanan, faiz gelirlerinden enflasyon faktörü düútükten
sonra kalan kısmını vergilemek.
Ayrıca, gerek vergi idaresi açısından kolaylık sa÷lamak, gerek piyasaları
fazla karıútırmamak için, bir alt sınır da konmuú. Vergi küçük tasarrufçuya
yönelik de÷il. Büyük yatırımcılara yönelik.
øki önemli katsayı var. Biri 1997 yılı için hükümetin saptayaca÷ı enflasyon
oranı. ùirket sabit varlıklarının yeniden de÷erlendirilmesinde kullanılan katsayı
bu iúlevi görecek. Genellikle enflasyonun biraz altında tesbit edilir ama çok da
altında tesbit edilmez.
økincisi, 1997 yılında bir yıllık vadeli devlet tahvillerinin ortalama faizi.
Bunlar da, tam olarak piyasanın fiili ortalamasını yansıtmaz. Biraz daha düúük
çıkar. Ama, çok da düúük çıkmaz.
ølk katsayının ikincisine oranı, faiz gelirinde vergiden muaf olacak kısmı
belirleyecek. Makul sayılarla bir örnek yapalım. 1997 için ortalama faizin yüzde
120, yeniden de÷erlendirme katsayının ise yüzde 80 olarak açıklandı÷ını
varsayalım.
Bu durumda, 80 bölü 120, yani yüzde 66.66 vergi dıúında. 3 milyar TL faiz
geliri olan bir yatırımcı için, bu mebla÷ın 2 milyar TL’si vergi dıúı, 1 milyar TL ise
Mart 1998’de verece÷i beyannamede gözükecek.
Yüzde 25 vergi oranı hesabı ile, yatırımcı 1998’in Mart, Haziran ve Eylül
aylarında üç taksitte 83.4 milyon TL, toplam 250 milyon TL vergi ödeyecek.
Ödenen verginin toplam faiz gelirine oranı örnekte yüzde 8.3 çıkıyor.
Ancak, vergi ortalama bir yıl gecikme ile ödendi÷ine göre, reel maliyeti
yüzde 5’in altına düúüyor.

Bu vergileri, neredeyse tümü ile nihai tüketici, yani o malları kullananlar
öder. Talep ve arz elastiklikleri gibi iktisat teorisinin inceliklerine hiç girmek
istemiyorum. Bunların etkileri marjinaldir.
Aynı úekilde, e÷er emek piyasasında ücret pazarlı÷ı net ücret üzerinden
yapılıyorsa, ücretten alınan gelir vergisi artınca, úeklen bunu çalıúanlar öder.
Ama fiilen ödeyen úirkettir.
ùirket de, rekabet koúulları müsait ise, maliyetindeki artıúı malın fiyatına
yansıtır. Yani vergi artıúı nihai tüketicinin sırtına yüklenir. øktisat teorisi, nihai
mükellefin kimler olaca÷ını saptayarak vergi politikasının belirlenmesine katkıda
bulunur.
Faiz gelirlerine konan vergiyi bu açıdan ele alınca, ilginç bir manzara
ortaya çıkıyor. Cevaplandırılması gereken bir soru var. Yatırımcılar, verginin
getirdi÷i ilave yükü üstlenmeyi kabul edecekler mi? Yoksa, TL tutmak için bunu
telafi edecek úekilde daha yüksek bir faiz mi talep edecekler?
ølk úıkta, vergi tümü ile büyük yatırımcıların üstünde kalacaktır. Bu
durumda, Hazine bu iúten, elde etti÷i vergi hasılatı kadar karlı çıkar. Hasılatın ne
olaca÷ını hesaplayacak durumda de÷iliz. Ama, yeni vergi kamu açı÷ının
kapatılmasına olumlu bir etki yapacaktır.
økinci úıkta ise, Hazine’nin ek vergi geliri ile ek faiz gideri birbirini
götürecektir. Hatta, karamsar bir varsayım yapıp, küçük tasarrufçunun faiz
artıúından yararlanıp vergisini ödemedi÷ini hesaba katarsak, Hazine zararlı bile
çıkabilir.
Yani, yeni verginin ekonominin makro dengelerine olumlu yada olumsuz bir
etki yapmasını beklemedi÷imizi söyleyebiliriz. (27 Haziran 1996)
ERBAKAN BAùBAKAN

Verginin Yansıtılması
Vergi teorisinin önemli kavramlarından birine bakma zamanı geldi. Teori,
bir vergiyi devletin tahsil etti÷i kiúinin ille o vergiyi ödeyen kiúi olmadı÷ını
söyler. Bilinen birkaç örne÷i hatırlatalım.
Petrolden, sigaradan, alkollü içkilerden alınan vergileri, devlet bu malları
üreten úirketlerden tahsil eder. Ama vergiyi o úirketler ödemez. Neden? Çünkü
oldu÷u gibi vergiyi sattıkları malın fiyatına yansıtırlar.

Savaúın hemen sonrasında østanbul Teknik Üniversitesinde ö÷renci
olmanın anlaúılan kozmik bir anlamı var. Taúkıúla’da tedris görüp mühendis
olanlar, e÷er politikada sebat eder ve zorluklarına katlanırlarsa, mutlaka ülkenin
en yüksek siyasi görevlerine yükseliyorlar.
Erbakan Hoca ile aynı oca÷ı paylaúan iki arkadaúı kendisinden önce
Baúbakanlık ve Cumhurbaúkanlı÷ı makamına ulaúmıútı. Baúbakanlıkta, rekor
elbette Demirel’in. Çok genç Baúbakan oldu.
Demirel’in gittisi geldisi biraz fazla idi. Hatta, çok uzun süre Baúbakan
oldu÷unu düúünenler de var. Fikret Kızılok’a “Süleyman hep Baúbakan, hep
Baúbakan, hep Baúbakan...” diye úarkı yazdıracak kadar uzun...
Ama Cumhurbaúkanlı÷ında, ani bir atakla Demirel’i geçip ipi ilk gö÷üsleyen
Özal oldu. Böylece yeni bir gelenek baúlattı. Taúkıúla’nın yüksek tavanlı
koridorlarından, dolambaçlı yollardan geçerek de olsa, Baúbakanlık konutuna
giden yolu, Çankaya’ya uzattı.
Erbakan’ın bir de Profesörlük ünvanı vardı. Türk demokrasi hayatında
ulema kökenli siyasetçilerin ne kadar baúarılı oldukları ciddi bir tartıúma

Asaf Savaú Akat

Asaf Savaú Akat

93

GAZETE YAZILARI - 1996

94

GAZETE YAZILARI - 1996

konusudur. Benim bildi÷im, seçim kazanarak Baúbakan olan ilk akademisyen
Erbakan. Çiller’i bir seçim de÷il, Kongre kazanması Baúbakan yapmıútı.
Neyse, Erbakan da Baúbakanlık muradına nihayet erdi. Gayri ihtiyari,
1965’den bu yana øTÜ kökenli mühendislerin siyasi hayatımızdaki ezici
hakimiyetinin belki de raslantısal olmadı÷ını düúündüren bir olay bu.
Hoca’nın bundan sonraki kariyerinin Özal ve Demirel’i yakalayıp
yakalamayaca÷ını henüz bilmiyoruz. Kimbilir? Taúkıúlalı mühendislerin ikbal
çizgisini yazan kozmik iradeye ba÷lı. Bakarsınız, zamanı geldi÷inde Yüce
Divan’dan kurtulmaya çalıúan bir baúka siyasetçi, Erbakan’a Çankaya’nın yolunu
da açar.
Adilyol Sürer mi?
Erbakan hükümetinin güvenoyu alıp almayaca÷ını kısa süre içinde
görece÷iz. Güvenoyu sonucunu tahmin etmekte zorlanıyoruz. Az sayıda insanın
davranıúına ba÷lı, önemli miktarda entrika ve komplo içeren süreçleri öngörmede
bilimsel yöntemler fazla iúe yaramaz.
Refah partisi konusunda bir tereddüt yok. Refah’lı milletvekilleri, Çiller’i
kuyudan çıkarma operasyonundan rahatsız olsalar bile, fire vermezler. RP için,
mevcut ve muhtemel seçmenlerine Baúbakanlı÷ın kendilerine yasak olmadı÷ını
göstermek hayati denecek kadar önemli.
Karıúıklık DYP kanadında. Çiller’in ardarda yaptı÷ı hataların DYP içindeki
çözülme sürecini hızlandırdı÷ı bir süredir izleniyor. Erbakan’ın Baúbakanlı÷ı,
bu denkleme yeni ve çok önemli bir parametre ekliyor.
Çiller çok büyük bir risk aldı. Rakibi ANAP’ı dıúarıda bırakan bir formülle
partisini iktidara taúıyarak, zaman kazanma ve partisindeki çözülmeyi
durdurmayı umut ediyor. Ama tam tersi de olabilir. Çözülme hız kazanabilir.
Güvenoyu aldı÷ını varsayarsak, acaba bu hükümet protokolde
öngörüldü÷ü gibi en az iki yıl sürer mi? Yoksa, Çiller’in bir önceki ANAYOL
denemesinde oldu÷u gibi bir kaç ay içinde bozulur mu?
Beklentimiz, hükümetin uzun ömürlü olmayaca÷ıdır. Erbakan ve RP için,
amaç bir icraat hükümetinden çok, Baúbakanlı÷ın ve hükümetin kendilerine
kapalı olmadı÷ını topluma kanıtlamaktır.
Bu kanıtlandıktan sonra, RP için bu hükümet esas iúlevini
gerçekleútirmiútir. ølle sürdürülmesi gerekmez. Parti zaten erken seçime hazırdır
ve istemektedir. Bahanesi kolayca bulunur ve bu iú biter.
Ya Ekonomi?
Cuma günü Borsa hükümetin kuruluúuna olumlu tepki gösterdi. Bunu
bekliyorduk. ùubat ayında, ANAP-RP pazarlıkları sırasında iúaretlerini
görmüútük. Piyasa, herhangi bir hükümetin kurulmasını belirsizli÷in azalması
olarak tefsir ediyor. Ve hükümet krizine tercih ediyor.
Peki, bu hükümet ekonomide ne yapar? Programı görmeden birúey
söylemek zor. Ayrıca, bugünkü siyasi konjonktürde, güvenoyu sonucunu da
beklemek lazım. Hükümetin gücü ve dayanıklılı÷ı o sayılara ba÷lı.
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Ayrıntılı analizi daha sonraya bıraksak da, bazı genel gözlemler yapabiliriz.
E÷er nisbeten güçlü ve en azından 8-12 ay sürecek bir hükümet oluúursa,
bugünkü politikaların ufak tefek de÷iúikliklerle sürdürülece÷ini düúünüyoruz.
Yani, ekonomide ciddi bir icraat olmaz. Ama ciddi hatalar da yapılmaz.
Yapılanlar da Merkez Bankası tarafından telafi edilebilecek düzeyde kalırlar.
Ekonomi bugünkü tatsız statüko içinde gelecek seçimlere kadar gider.
Zayıf ve birkaç ay sürecek bir hükümet oluúması halinde, korkularımız
var. Çiller’in siyasi hesaplarla ekonomiye ne kadar büyük zarar verebilece÷ini
1994 baúında, yerel seçimlerden önce yaúadık.
øki hükümet orta÷ı arasında popülizmi açık arttırmaya çıkartan bir süreç,
bir kaç ay içinde dahi, ekonominin zaten hassas dengelerinde büyük hasara yol
açabilir. Bu konuda kamuoyunun ve piyasaların çok dikkatli olması gerekiyor.
(30 Haziran 1996)
HÜKÜMET VE PøYASALAR
RP-DYP koalisyonunun ekonomide “a÷ır popülizme” yönelece÷i iúaretleri
artıyor. Bence, iki parti de, güvenoyu alsa bile bu hükümetin ömrünün uzun
olmayaca÷ını biliyor. Seçmene úirin gözükmek için ne gerekirse yapmaya
çalıúacaklar.
Bir hesap da, koalisyon ortaklarının verdiklerini ardından gelecek
hükümetin geriye almak zorunda kalaca÷ı. Böylece, hükümetten düútükten sonra
sıkı bir popülist muhalefet yapabilmenin nesnel úartlarını oluúturacaklar.
Zaten popülizm açısından iki ortak da sabıkalı. Erbakan’ın 1973’te Ecevit’le
beraber kurdu÷u hükümet, Türkiye’yi 1978-79’daki bunalıma götüren süreci
baúlatmıútı. Çiller’in, yerel seçimlerde iki puan yüksek alma umudu ile nasıl 1994
bunalımına göz yumdu÷u ise hafızalarda çok canlı.
Bütün bunlar, hükümetin ekonomi politikasında maceraya yönelmesi
ihtimalinin yüksek oldu÷unu düúündürüyor. Ancak, Türkiye ekonomisi 1996
yazında 1970’lerden de, 1993 yılından da çok farklı bir noktada.
Ekonominin nitel ve nicel açıdan bulundu÷u noktayı gerçekçi úekilde analiz
etmek büyük önem kazanıyor. Böylece, uygulanabilecek yanlıú ve hatalı
politikaların etkilerini görebiliriz. Hangi telafi edici mekanizmaların devreye
girece÷ini saptayabiliriz.
Klasik “Popülist Konjonktür”
Türkiye’nin “popülist konjonktürü” (øngilizce “populist cycle” deniyor)
klasik yöntemlerden oluúur. Uzun yıllar, Marmara ve østanbul Üniversitesindeki
Türkiye ekonomisi derslerinde bunu ö÷rencilerimize anlattık.
Baúka ülkelerde oldu÷u gibi, Türkiye’de de, popülist politikanın iki temel
aracı vardır. Birincisi, kamu çalıúanlarının maaú-ücretleri ve tarım
sübvansiyonları. økincisi kamu yatırımları. Sa÷lam kaynak bulmadan her
ikisinde büyük artıúlara giden bir hükümet, yeni bir “popülist konjonktür” baúlatır.

Asaf Savaú Akat

96

GAZETE YAZILARI - 1996

1973’de böyle olmuútu. 1989’da gene böyle oldu. ølki, 1970’lerin sonundaki
büyük bunalıma yol açtı. 24 Ocak kararları ile aúılabildi. økincisi ise 1994
Bunalımı ile noktalandı. Ama etkileri hala sürüyor.
RP-DYP hükümeti her iki cephede birden atılım yapabilir. 15 Temmuz’da,
memur maaúlarına 1996 ikinci yarısı için verilecek zam açıklanacak. Artıú
enflasyonun ve devalüasyonun ne kadar üstünde olursa, o kadar risklidir.
Aynı tarihlerde, Erbakan’ın yeni bir sanayileúme hamlesi için kolları
sıvamasını bekliyoruz. Bunalım nedeni ile uzun süredir asgaride, hatta asgarinin
bile altında tutulan kamu yatırımlarını derhal hızlandırma arayıúına girecektir.
Bir devletin, memuruna iúçisine yüksek ücret, köylüsüne yüksek
sübvansiyon vermesi ve bol altyapı yatırımı yapması kötü bir úey de÷il. Ancak,
sa÷lam kaynaklarla, yani vergilerle finanse edildi÷i sürece.
E÷er öyle olmaz, kamu harcamalarındaki artıú para basarak karúılanırsa,
manzara çok de÷iúiyor. Kamu maliyesinin bugünkü içler acısı durumu biliniyor.
Harcamalardaki ani yükselme, oldu÷u gibi kamu açı÷ına yansıyacak.
Yani, mevcut açı÷ını bile iç ve dıú mali piyasalardan borçlanarak
kapatmakta zorlanan kamu otoritesinin, çok ciddi sıkıntılarla karúı karúıya
kalması kaçınılmaz duruyor.
Piyasanın Tepkisi
Olayların ondan sonraki seyrini belirleyecek olan, piyasaların tepkisidir.
1970’lerde zaten Türkiye’de mali piyasalar yoktu. O nedenledir ki, ekonomi
sonunda duvara çarpmak zorunda kaldı.
1988 sonrasında, mali piyasalar vardı ama yeni kurulmuútu. Çok
deneyimsizdi. Birbiri ardından gelen hükümetlerin uyguladıkları popülist
politikaların sonuçlarını göremedi. Bu miyoplu÷un faturasını 1994 bunalımında
ödedi.
ùimdi durum çok farklı. Atasözünün dedi÷i gibi, “sütten a÷zı yanan,
yo÷urdu üfleyerek yer”. Kamu maliyesinde en küçük bir bozulma ihtimalinin
mali piyasalar tarafından derhal hesaba katılaca÷ını düúünüyoruz.
Mali piyasaların beklentilerindeki de÷iúme, günlük yaúama üç düzeyde
yansıyacaktır. ølki enflasyonun yükselmesidir. økincisi TL’nin de÷er kaybının
hızlanmasıdır. Üçüncüsü ise faizlerin yükselmesidir.
ølk ikisi birbiri ile ba÷lantılı. Vatandaú enflasyonun yükselece÷ine karar
verince, TL’den dövize geçiyor. Döviz talebindeki artıú, devalüasyonu
hızlandırıyor. Bu durumda maliyetler yükseldi÷i için enflasyon da tırmanıyor.
Öte yandan, devalüasyon ve enflasyonun hızlanması, TL faizlerinin
yükseltilmesini zorunlu hale getiriyor. Hem Çiller, hem Erbakan yüksek faizi
sevmiyorlar. Buna direnirlerse, o zaman devalüasyon daha da hızlanacaktır.
Bütün bunları daha önce yaúadık.
ùunu söylemeye çalıúıyoruz. Bu hükümet, popülist politikalar uygulamaya
baúlarsa, sonucunu derhal görecektir. 1970’lerde veya 1989 sonrasında
oldu÷u gibi, 5 yıl beklemek gerekmeyecektir.
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Hükümet güvenoyu alırsa, Temmuz ortasından itibaren mali piyasalarda
hareketlili÷in artaca÷ını öngörüyoruz. (4 Temmuz 1996)
GÜVENOYU SOHBETø
Heyecanlı bir spor karúılaúmasına hazırlanır gibiyiz. Pazartesi ö÷leden
sonra final maçı var. Türkiye siyasi sınıfının kendi içindeki en büyük
hesaplaúmasına 24 saatten biraz fazla kaldı. Yarın akúam mutlaka bir taraf
kazanacak, di÷er taraf kaybedecek.
Churchill’e atfedilen bir hikaye vardır. Bazı ülkelerden söz ederken,
“durumları ciddi ama trajik de÷il”, ama biri için “durumu trajik ama ciddi
de÷il” demiú. Türkiye’nin úu andaki durumuna bu ikinci gözlemin çok uydu÷unu
düúünüyorum.
Evet. Bence, “Türkiye’de durum trajik ama ciddi de÷il”.
Bir ülkede, siyasi sınıfın toplumundan böylesine kopmuú, onun ihtiyaç ve
taleplerinden böylesine uzaklaúmıú olması hiç úüphesiz trajik bir durum.
Tragedya, siyasetin, parlamentonun, toplum nezdinde tüm saygınlı÷ını
kaybetmeye baúlamasında.
Ama, neticede bu hükümetin güvenoyu almasının veya almamasının
Türkiye’nin gelece÷ini fazla etkileyece÷i kanısında de÷ilim. Ne de÷iúecek ki?
Ekonomi, siyaset ve toplumsal yaúam zaten hızla Ankara’nın etki alanının dıúına
kaymıú.
Ekonomi politikasının sınırını iç-dıú piyasalar ve açık ekonomi çiziyor.
Dıú politikanın manevra alanları “Pax Amerikana” tarafından iyice görünür
çizgilerle belirlenmiú. Demokrasinin sahipli÷ini ise sivil toplum ve vatandaúlar
üstleniyor.
Benim Oyum Red
Kendi hesabıma, Refah Partisine hiç oy vermedim ve vermeyi
düúünmedim. Dolayısı ile, Erbakan’ın Baúbakan olmasından memnun
olmayaca÷ım. Ancak, böyle bir durumla hayatımda ilk kez karúılaúmıyorum.
Daha önce de, benim oy vermedi÷im ve vermeyi düúünmedi÷im partiler
iktidara geldi. Liderleri tek baúına yada bir koalisyonla Baúbakan oldular.
Eminim, bundan sonra da pek çok kere böyle olaylarla karúılaúaca÷ım.
Demokrasilerde, vatandaú olarak arzulamadı÷ımız hükümetlerin kurulması
oyunun kuralının önemli bir parçası. Bir yandan bunu yadırgamak, di÷er yandan
demokrasiye inandı÷ını söylemek tutarlı bir davranıú de÷il.
Ama, yadırgadı÷ım úeyler var. Yürütmenin baúının bu úekilde entrikalarla,
bizans oyunları ile, milletvekili pazarlıkları ile belirlenmesi beni rahatsız ediyor.
Hükümet kurulması sürecinde tüm ahlaki de÷erlerin böylesine ayaklar altına
alınması vicdanımı yaralıyor.
Parlamenter olmadı÷ıma göre, yarın oy kullanamayaca÷ım. Ancak,
medyada oluúan havadan, mutlaka tavrımı belirlemem gerekti÷i úeklinde bir
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intiba edindim. Açıklıyorum. Karúı oldu÷um iki partiden oluúan bu koalisyonun
güvenoylamasını kaybetmesi beni sevindirecek.
Baúkanlık Sistemi
Yaúadı÷ımız çirkinliklerden kurtulmanın en emin yolunu, baúkanlık
sistemine geçmekte görüyorum. Bu sütunda daha önce bu konuyu epey iúledik.
Önemi nedeni ile, tekrar ayrıntılara girmekte yarar var.
Önerdi÷imiz, iki turlu seçimle, yürütmenin baúını do÷rudan halkın
seçmesidir. øúte, Rusya bunu geçti÷imiz hafta gerçekleútirdi. ølk turda bir sürü
aday halkın önüne çıktı. økisi hariç di÷erleri elendi.
økinci turda, seçmen iki adaydan hangisini tercih etti÷ini ortaya koydu.
Yeltsin Rus vatandaúlarının yarısından fazlasının oyu ile Cumhurbaúkanı
seçimini kazandı. ùimdi, Ruslar 4 yıl boyunca yürütmenin baúında kimin
olaca÷ını biliyorlar.
Zaten o adamı oraya kendileri, kendi oyları ile seçtiler. Kongreler seçmedi.
Milletvekili pazarlıkları da seçmedi. Yolsuzluk dosyalarının kapatılması için
imzalanan gizli protokoller de seçmedi.
Bir ay önce, benzer bir süreci øsrail yaúadı. øsrail halkı, yakın tarihinin en
önemli dönemeç noktasında idi. Barıú sürecinin bundan sonraki seyri için
toplumun bir karar vermesi gerekiyordu.
Baúbakanı do÷rudan halkın seçmesine izin veren sistem sayesinde øsrail
vatandaúları net bir karara ulaútılar. Bu kararı sevmeyebiliriz. Yanlıú oldu÷unu da
düúünebiliriz.
Ama sigara dumanlı odalarda, halkın kula÷ından ve gözlerinden ırak
yürütülen gizli pazarlıklarla oluúturulacak bir hükümetten çok daha sa÷lıklı
oldu÷unu kabul etmek zorundayız.

REFAHYOL POPÜLøZMø
Pazartesi günü Erbakan hükümeti zorlanmadan güvenoyu aldı. Ancak,
sayılar bu hükümetin Meclis’te istikrarlı ve kalıcı bir ço÷unlu÷a sahip
olmadı÷ını da gösteriyor. BBP taraf de÷iútirdi÷i an, Erbakan hükümeti azınlı÷a
düúecektir.
Bu durumda, hesaplarımızı Erbakan hükümetinin kısa ömürlü olaca÷ı
varsayımına dayandırıyoruz. Ne demek kısa ömür? Kendi hesabıma, hükümetin
1997’ye çıkmayaca÷ını tahmin ediyorum.
RP kurmaylarının da iktisat politikalarını benzer bir varsayım üstüne
kurmakta olduklarını sanıyorum. Gelen iúaretler o yönde. Açıklanan önlemlerde,
uzun bir soluk yok. Tam tersine, ekonomik ufkun birkaç ayla sınırlı oldu÷u
görülüyor.
Bir yıl yada daha uzun süre iktidarda kalmayı planlayan bir hükümet,
iktidarının ilk aylarında ekonomide zor kararları almayı tercih eder. Onların
sa÷layaca÷ı manevra alanını daha sonra kullanmayı planlar.
Böylece, iktidardaki parti seçime giderken nisbeten istikrarlı ve canlı bir
ekonomik hayatın yarattı÷ı olumlu atmosferden yararlanır. Bütün dünyada,
hükümetler bu anlama bir konjonktür politikası uygular.
Çünkü, seçmen unutkandır. øktidarın ilk günlerindeki sıkıntıları çabuk
unutur. Oy verdi÷i günün úartları oy kararında daha a÷ır basar. E÷er seçim
döneminde ekonomi iyi gidiyorsa, oyunu iktidar partisi lehine kullanması ihtimali
artar.
E÷er hükümet iktidarda kısa süre kalmayı, hele bu kısa sürenin sonunda
seçime gitmeyi bekliyorsa, tam tersi yöntemi seçecektir. Derhal popülist
politikalar devreye sokularak kamu muslukları açılacak, ekonomide yapay
canlanma, bir bolluk sa÷lanacaktır.
Hedef, bu yapay konjonktür krizle noktalanmadan iktidardan ayrılmak veya
seçime gitmektir. Erbakan’ın ikinci yolu seçti÷ini düúünüyoruz.

Çıkartılacak Dersler
Bireyler olarak, yaúadı÷ımız kötü olaylardan ders çıkartırız. Böylece,
gelecekte aynı tür olayları engelleyebilece÷imizi düúünürüz. Bunu yapabilenler,
daha baúarılı olur. Bilgeli÷in yolu, deneyimlerinden birúeyler ö÷renmekten
geçer.
Toplum olarak da, geliúmeyi sürdürmenin en sa÷lıklı yöntemlerinden biri
budur. 24 Aralık seçimlerinden bu yana derinleúerek gelen siyasi krize do÷ru
teúhis koymak büyük önem kazanıyor.
Türkiye’nin, parlamenter sistem içinde kaldı÷ı sürece, yakın veya uzak
gelecekte siyasi istikrara kavuúması mümkün de÷ildir. Parlamenter sistem, ne
ülkenin sorunlarına çözüm getirecek güçlü hükümetler çıkartıyor. Ne de
yürütmeyi denetleyecek güçlü bir meclis.
Sadece, bu çürümeyi, bu gayriciddi tragedyayı yaratıyor ve sürdürüyor.
Koca bir ülkenin bugününü ve yarınını çapsız liderlerin dar çıkar hesaplarına,
bizans entrikalarına, milletvekili pazarlarına teslim ediyor.
Sonucu ne olursa olsun, yarınki güvenoyundan çıkartmamız gereken esas
ders bence budur. (7 Temmuz 1996)

Erbakan Gaza Bastı
ùu anda ekonominin en önemli sorunu, iç talebin hızlı artıúıdır. 1995’in
ikinci yarısından itibaren Türkiye ekonomisi ısınmaya baúladı. Sonbaharda, Çiller
hükümetinin uyguladı÷ı sorumsuz seçim ekonomisi bu e÷ilime tuz biber ekti.
Seçimden bu yana, kamu açı÷ını kontrol altına alma ve iç talebi kısma
yönünde ciddi tedbirler almak mümkün olmadı. Nitekim, 1996 yılı ilk çeyre÷i için
yayınlanan geçici sayılar, büyüme hızının tehlike limiti sayılacak yüzde 8’lerde
dolaútı÷ını gösteriyor.
Bu durumda, hükümetin ilk icraatı çok önem kazanıyordu. Korkulan oldu.
Maaú zamları enflasyonun epey üstünde çıktı. Kamunun zaten tutturmakta
zorlandı÷ı dengesinin iyice bozulaca÷ı artık kesinleúti.
Yani, Erbakan hükümeti, ekonominin ihtiyacının tam tersini seçti.
Yavaúlatma yerine canlandırmayı tercih etti. Bu politikalar, zaten yüksek olan
büyümenin daha da hızlanmasına yol açacak.
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Aslında bunun böyle olaca÷ı baútan belliydi. Atalarımız söylemiú: “görünen
köy kılavuz istemez”. Erbakan’ın 1973 sonrasında kurulan hükümetlerde ne
kadar popülist tavırlar içinde oldu÷unu o günleri yaúayanlar biliyor.
Çiller’de o konuda çok sabıkalı. Uyguladı÷ın yanlıú ve popülist
politikalarla Türkiye’yi önce 1994 bunalımına getirdi. Bıçak kemi÷e dayanıp
ekonomi uçurumun kenarına gelince, 1994’de biraz kemer sıktı.
Sonra? 1995’de ekonomi biraz kendini toparlayınca tekrar sorumsuz bir
seçim ekonomisini gözünü kırpmadan uygulamaya baúladı. ùimdi aynı
sorumsuzlu÷u göstermesi kimseyi yadırgatmıyor.
4 Temmuz tarihli yazımda, RP-DYP koalisyonundan “a÷ır popülizm”
bekledi÷imi yazmıútım. øki parti de siyasi olarak o kadar büyük riskler aldı ki! RP
için Çiller’i aklamak, DYP için Erbakan’ı Baúbakan yapmak çok tehlikeli tavırlardı.
Bu durumda, her ikisinin de ekonomide bir maceraya atılmaktan
korkmaları için bir neden yok. Ya herrü, ya merrü: bakarsın tuttururuz diyip
ekonominin gaz pedalına sonuna kadar basacaklar.
Freni Kim Yapacak?
Daha do÷rusu, “fren yapan çıkacak mı?” olurdu. Birisi gaza basar, kimse
de frene basmazsa, o hikaye ya uçurumda yada duvarda biter. 1970’lerde
Türkiye ekonomisi frensizdi. 1973’de baúlayan popülist dalga 1978-79’daki
büyük krizle sonuçlandı.
1990’larda fren mekanizması geliúmeye baúlamıútı. O sayededir ki,
1989’da gaza basılınca, tekrar 1978-79’un karanlık günlerine geri dönmedik.
1994’de mali piyasalar hükümeti 4 Nisan tedbirlerini uygulamak zorunda bıraktı.
ùimdi, piyasaların daha da deneyimli oldu÷unu izliyoruz. Bu kez 5 yıl
beklemeyecekleri kesin. Erbakan hükümetinin popülist politikalarla büyüttü÷ü
kamu açı÷ının sürdürülemez dıú açıklara yol aça÷ı kesinleúir kesinleúmez
piyasa mekanizması devreye girecek.
Sonuç? TL tutmanın riski hızla artmaktadır. Bu hükümetin faize ve
dövize müdahale etme e÷ilimleri de yüksek duruyor. Bu tür müdahaleler popülist
konjonktürün bunalıma dönüúmesini bir yandan geciktirir. Ama öte yandan
bunalımın da derinli÷ini arttırır.
Önümüzde, tüm yatırımcıların ve vatandaúların teyakkuzda olmasını
gerektiren bir dönem var. TL vadelerini kısaltmak, dövizde artıya geçmek en
emin yol duruyor. Gecikmenin, küçük dikkatsizliklerin ve harisli÷in maliyeti
fevkalade yüksek olabilir. (11 Temmuz 1996)
PøYASAYA METHøYE
Türkiye piyasa ekonomisi ile nisbeten geç tanıútı. 1980’lerin baúına kadar,
bir yandan OECD’ye üye, ama di÷er yandan onlara hiç benzemeyen bir “hilkat
garibesi” idik. O sıralar “devekuúu” örne÷ini verirdim.
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Devekuúuna koú demiúler. Koúamam ben kuúum demiú. Peki o zaman uç
demiúler. Olmaz, ben deveyim diye kıvırtmıú. Türkiye de, devekuúu gibi,
kapitalizmle sosyalizm arasında, ama ikisinden de farklı bir yapıya sahipti.
Nasıl bir yapı? Bir yanda özel mülkiyet yaygındı. Di÷er yanda komuta
ekonomisi vardı. Mülkiyet açısından bakınca kapitalist ekonomilerin ço÷una
benziyordu. Ama kaynak da÷ılım mekanizmaları onların tam tersi idi.
Ekonomide bürokratik ve idari komuta zincirinin a÷ırlı÷ı, Polonyalılar,
Rusları, Bulgarları bile hayrete düúürecek düzeylere ulaúıyordu. Fiyat kontrolleri,
kotalar, yatırım izinleri, döviz lisansları, vs. yolu ile neredeyse tüm ekonomik
kararlar Ankara’nın denetimine geçmiúti.
1970’lerin sonunda yaptı÷ım bir araútırmada, Türkiye dünyanın dıúa en
kapalı ekonomilerinden biri olarak çıkmıútı. østatistik hesaplar, sosyalist ülkelerin
bir bölümünün bile, bize kıyasla daha dıúa açık oldu÷unu gösteriyordu.
øúin ilginci, baúta kendisini modern ve ilerici kabul eden kesimler, toplumun
büyük bölümü bu dıúa kapalı komuta ekonomisini Türk insanının do÷al yazgısı
olarak kabullenmiúti. Hatta, solda, Türkiye’nin yeterince dıúa kapalı olmadı÷ına
inananların sayısı yüksekti.
Özal’ın Sessiz Devrimi
1983’te, “Yeni Gündem” dergisinde, de÷erli dostum Doç.Seyfettin Gürsel
“Yaúasın Piyasa” baúlıklı bir yazı yayınladı. Çok tepki aldı. Çünkü, bir aydının
piyasa mekanizmasının savunması duyulmamıú bir úeydi.
Derken, ANAP seçimleri kazandı. Turgut Özal, eleútirilere ve engellere hiç
aldırmadan, birbiri ardından piyasa reformlarını devreye soktu. Önce, fiyatları
serbest bıraktı. Sonra, ithalatı ve yatırımları. En son da, TL’nin konvertibilitesini
sa÷ladı.
Çok de÷il, 5-6 yıl içinde, Türkiye dıúa kapalı komuta ekonomisinden açık
piyasa ekonomisine geçti. Do÷allıkla, bu geçiú döneminde sıkıntılar oldu. Hatalar
yapıldı. Bazen çok hızlı gidildi. Bezen yeterince hızlı gidilmedi.
Ama bütün bunları atlattık. O kadar ki, bu yıl AB ile gümrük duvarlarımızı
sıfırlayacak kadar ekonomimiz dinamizm kazandı. Üreticilerimiz, dünyanın en
güçlü úirketleri ile rekabet edecek düzeye geldiler.
Daha da önemlisi, hükümetlerin uyguladıkları makro politikaları anında
denetleyecek mali piyasalarımız oluútu. Borsa gibi. Döviz piyasası gibi. Menkul
de÷erler piyasası gibi.
Özal’a úu sıralarda özel bir teúekkür borçlu oldu÷umuzu düúünüyorum. Bir
an için durup düúünelim. Refahyol hükümeti, bütün bu piyasalar olmaksızın
iktidara gelmiú. Aynen 1973 sonrasında oldu÷u gibi.
øúte o zaman halimiz haraptı. Çünkü, 1978-79’u tekrar yaúamamız
mukadderdi. Erbakan ve Çiller hocaların popülizmi, yakın bir gelecekte
Türkiye’yi benzin, margarin ve aygaz kuyruklarına, karaborsaya, çifte
transferlere, petrol ithal edemedi÷imiz için günde 8 saate çıkan elektrik
kesintilerine mahkum edecekti.
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Pani÷e Gerek Yok
Deniz Gökçe hocamız, Yeni Yüzyıl’daki köúesinde iki gün önce çok
anlamlı bir baúlık atmıú. “Pani÷e gerek yok”. Kendisine katılıyoruz. Ortada
pani÷e kapılacak bir durum gerçekten yok. øki nedenle yok.
Birincisi, tek baúına memur maaúlarına zam ekonominin makro
dengelerinde çok büyük bir bozulma yaratmıyor. Do÷rudur, kamu açı÷ındaki
sa÷lıksız gidiúatı biraz daha kötüleútiriyor.
Ama, o kadar. Türkiye ekonomisinin önemli esneklikleri, görünmeyen
potansiyelleri var. Madem ki memura yüzde 50 zam geldi, mutlaka iki ay sonra
kriz olur úeklinde bir beklenti yanlıú.
Ancak, analizi burada kesmemek lazım. Maaú zammının kendisi de÷ilse
bile, iúaret etti÷i e÷ilim çok önemli. Zam, hükümetin aynı popülist ve sorumsuz
anlayıúı ekonominin di÷er alanlarında da uygulayaca÷ının bir iúareti olarak önem
kazanıyor.
“Damlaya damlaya göl olur” derler. Hiçbiri tek baúına çok mahzurlu
olmayan popülist tedbirler bir araya gelince, toplamları mutlaka çok tehlikeli
olacaktır. Nitekim, Deniz Gökçe de, dün yayınlanan “Erbakan Hocaya açık
mektup” baúlıklı yazısında hükümeti bu konuda uyarıyor.
Bu da bizi ikinci nedene getiriyor. Farzedelim ki, Refahyol tam gaz popülist
uygulamalara giriúti. Çiftçinin faiz borçlarını affetti. Refahlı belediyelere bütçede
öngörülmeyen kaynaklar aktarmaya baúladı. Kamu yatırımlarını hızlandırdı.
Peúin vergiyi kaldırdı.
Yetmedi, faize üst sınır getirdi ve stopaj koydu. Merkez Bankasını döviz
satmaya zorlayarak kurları baskı altına aldı. Ve bugünden düúünemedi÷imiz ama
Çiller-Erbakan ikilisinin geçmiú sabıkaları itibariyle kolayca yapabileceklerini
bildi÷imiz di÷er hataları yaptı.
Ne olur? 1978-79’a yada 1994’e geri döner miyiz? Bizce dönmeyiz.
Çünkü, piyasalar izin vermez. Derhal, faizler yükselir, enflasyon ve
devalüasyon hızlanır, borsa düúer. Popülizm piyasa engeline takılır. Bunalım
çok daha erken ama yumuúak olur.
Tekrar edelim. Piyasalara güvenebiliriz. Pani÷e gerek yok. Ama teyakkuz
halini sürdürmek ve tedbirli olmak fevkalade yararlıdır. (14 Temmuz 1996)
GÜVENøLøRLøK
Pazartesi günü piyasalarda baúlayan dalgalanma geçen hafta yaptı÷ımız
analizleri do÷ruladı. Hükümetin, güvenoyu aldıktan sonra ekonomi ile ilgili iúaret
ve mesajları güvensizli÷e yol açtı. Bu güvensizlik anında piyasalara yansıdı.
Nedir vatandaúı ve piyasaları rahatsız eden? Erbakan hükümetinin son iki
yıldır zar zor tutturulan nisbi dengeyi bozacak davranıúlara girebilece÷i
beklentisi. Bunun bir çok yolu var.
Örne÷in, hükümet kamu harcamalarını popülist politikalarla arttırabilir.
Dolayısı ile, zaten çok tehlikeli boyutlarda seyreden bütçe açı÷ı daha da
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büyümeye baúlar. Memurlara verilen zam, tarım kredilerinde faizlerin affı,
belediyelere yeni transferler yapılması bu tür iúler.
øktidardaki partinin mali piyasalara karúı tavrı, dengeyi bozabilecek bir
di÷er husus. Bunun objektif temelleri zaten var. Erbakan, muhalefette iken faize
ve açık ekonomiye karúı son derece sert eleútiriler getirdi.
øktidara geldi÷inde, devletin faiz ödeyerek borçlanmasını kaldıraca÷ını, faiz
geliri elde edenlere çok a÷ır vergiler getirece÷ini, dövizi spekülatörlerin elinden
kurtaraca÷ını her fırsatta söyledi. Gümrük Birli÷ine karúı çıktı.
ùimdi, do÷rudan Baúbakandan yada partili bakanlarından bu yönde
gelebilecek imalar bile kamuoyu tarafından ciddiye alınıyor. Muhalefette iken
vaadettiklerini iktidarda uygulayacaklarının bir iúareti kabul ediliyor.
En çok korkulacak konuların baúında, hükümetin iç borçları para basarak
geriye ödemesi geliyor. Böyle bir úey yapılırsa, yüzde 90’larda seyreden
enflasyonun çıldıraca÷ına kesin gözle bakabiliriz.
1994 ilkbaharının hatırlayalım. O sıralarda, yazılarımızda sık sık
hiperenflasyon tehlikesinden söz ediyorduk. øç borcun monetizasyonu ile
sonuçlanacak hataların yapılması halinde Türkiye tekrar hiperenflasyonun cazibe
alanına girecektir.
øç Borcun Vadesi
Ortada dolaúan genel kanının aksine, Türkiye’nin kamu borcu çok yüksek
de÷ildir. Toplam kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 60’lar civarında
dolaúıyor. Unutmayalım ki, Avrupa Para Birli÷i için Maastricht anlaúmasının
getirdi÷i sınır da yüzde 60’dır.
Ayrıca, bu oran kayıt-dıúı ekonomiyi hesaba katmadan bulunuyor. Milli gelir
istatistiklerine yansımayan ekonomik faaliyetlere yüzde 10 desek, borç oranı
yüzde 55’e düúüyor.
Belçika, øtalya, Yunanistan gibi AB ülkelerinde kamu borcunun milli gelire
oranının yüzde 100’ün üstünde seyretti÷ini hatırlatalım. Yani, Türkiye’nin temel
sorunu kamu borcunun yüksekli÷i de÷ildir.
Peki nedir? øki sorun var. Birincisi, kamu borcu içinde dıú borç oranı çok
yüksek. Genellikle yüksek borçlu ülkelerde, dıú borç düúük, iç borç yüksek
oluyor. Bu da, kamu borclanması ile döviz kuru arasında tatsız bir iliúkinin
kurulmasını engelliyor.
Ancak, çok daha önemlisi ikinci sorun. Türkiye’nin iç borcunun vadesi
inanılmaz derecede kısa. ùu anda, iç borcun esas büyük bölümünü oluúturan
hazine bonolarının ortalama vadesi birkaç ay. Neredeyse tüm iç borç,
önümüzdeki 4-5 ay içinde geri ödenmek zorunda.
Karıúıklık iúin bu boyutunda. Hazine bu borcu 5 ila 10 yıllık almıú olsa idi,
mali piyasalara böylesine mahkum olmazdı. Yüksek borçlu AB ülkelerinin
hepsinde, iç borcun ortalama vadesi 5 yılın üstünde.
Demek ki, bu ülkeler herhangi bir altı aylık sürede, iç borçlarının sadece
yüzde 10’unu geri ödemek ve tekrar borçlanmak zorunda. Türkiye gibi yüzde
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100’ünü de÷il. Dolayısı ile, mali piyasalara olan ba÷ımlılıkları da o ölçüde
azalıyor. Daha fazla borçlu olmalarına ra÷men.
Kısa Vadenin Yararları
Hemen úu soru akla geliyor. Neden Türkiye Cumhuriyeti sadece 3-5 aylık
vade ile borçlanabiliyor? Di÷er ülkeler gibi 5 yıl yada daha uzun süreli
borçlanamıyor? Bu sorunun cevabında herúey gizli.
Çünkü, piyasalar ve vatandaú, devletin uygulayaca÷ı iktisat politikalarına
güvenmiyor. Yarın öbür gün, bir iktidar de÷iúir, saçma sapan politikalar
uygulanır, ben zarar ederim diyor. Bu kadar basit.
Hazinenin borçlanabildi÷i vade, hükümetlerin enflasyonla mücadeleye,
sa÷duyulu iktisat politikası uygulamaya verdikleri önemi yansıtıyor. Hükümetler
bunları önemsemezse, vatandaú da parasını devlete uzun süreli borç vermiyor.
øyi de yapıyor. Do÷rudur, bu durumda Hazine’nin iúi zorlaúıyor. Hazine
bitmez tükenmez bir likidite sorunu yaúıyor. Her hafta çok büyük borç geri
ödemeleri yaparken, bu parayı tekrar vatandaútan borç alıp alamayaca÷ını, yada
kaça alaca÷ını bilmiyor.
Ama, madalyonun bir de öteki yüzü var. øç borcun vadesinin bu kadar kısa
olması, hükümetin ekonomiyi tehlikeli maceralara atmasına da izin vermiyor.
En küçük hatasında, piyasalar sert bir tepki gösterebiliyor.
Hükümetin yanlıú hesabı Ba÷dat’a gitmeden, mali piyasalardan dönüyor.
Mali piyasaların bu müdahalesi, ekonominin ileride çok daha büyük bir fatura
ödemesine yol açacak politikaların ilk günlerden önünü kesiyor.
“Her iúte bir hayır vardır” derler. Görüyoruz ki, aslında iç borcumuzun
vadesinin bu kadar kısa olması da vatandaúın ve ekonominin lehine.
Ankara’daki sorumsuz ve popülist politika zihniyetinin aleyhine.
(18 Temmuz 1996)
EKONOMøNøN GENEL MANZARASI
Yılın ilk yazısında Türkiye ekonomisi için 1996 yılı beklentilerimizi
açıklamıútık. Daha sonra, olayların seyrine göre bunlardan bazıları için
revizyonlar yaptık. Ancak, hesaplarımız esas olarak nisbeten istikrarlı ve güçlü
bir ANAP-DYP hükümetini varsayıyordu.
Evdeki hesap çarúıya uymadı. Önce, ANAYOL’un kurulması uzun zaman
aldı. Yılın ilk iki ayında siyasi sorumlulu÷u olmayan Çiller hükümeti ekonomiyi
yönetti. Baúbakan Yılmaz’ın hükümeti ise hem çok kısa sürdü. Hem de istikrarlı
ve güçlü bir hükümet olmadı.
Sonra da, beklentilerin tersine, Refahyol hükümeti kuruldu. Hükümetin ilk
icraatı, kötümserleri haklı çıkartacak yönde oldu. Kamu kesiminin zaten sıkıúık
dengelerinin hızla bozulaca÷ı kesinlik kazandı.
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Bu durumda, Temmuz ortası itibariyle 1996 yılı sayılarını yeniden gözden
geçirmek ihtiyacını duyuyoruz. Önümüzdeki dönemle ilgili pek çok konuda
belirsizlik olmasına ra÷men, bazı temel e÷ilimleri saptamak mümkün.
Yapay Büyümeye Devam
Yeni kurulan parlamentodan çıkacak hükümetin, 1996 yılında yumuúak bir
istikrar paketini devreye sokaca÷ını düúünerek, büyüme hızını yüzde 3-4
arasında tahmin etmiútik. østikrar arayıúında, esas nedenin dıú dengeden çok
enflasyon olmasını bekliyorduk.
Öyle olmadı. Yılın ilk üçayında ekonomi yüzde 7-8 aralı÷ında büyümesini
sürdürdü. økinci üçayda da, kayda de÷er bir yavaúlama e÷ilimi belirmedi.
Erbakan hükümetin son tedbirleri ise, üçüncü ve dördüncü üçaylarda ekonomik
canlılı÷ı besleyecek.
Büyüme hızının bu yıl yüzde 6-7 aralı÷ında çıkma ihtimali çok yüksek. Yılın
sonuna do÷ru, piyasalardan kaynaklanan bir daralma olsa dahi, ilk 9 ayın etkisi
ile, büyüme en az yüzde 6 olur sanıyoruz.
Do÷allıkla, büyümenin kayna÷ı iç talepteki, özellikle iç tüketimdeki hızlı
artıú. Yapay büyümeden kasdımız o. Her ülke, enflasyonu ve dıú dengeyi
boúverirse, kısa bir süre için iç tüketime gaz verip bu tür bir ekonomik büyümeyi
gerçekleútirebilir.
Ama, daha sonra gelecek olan bunalımın faturası çok yüksek oldu÷u için,
aklı baúında iktidarlar bu yolu seçmez. Çünkü, büyüme hızının yükselmesi, bir
yandan enflasyonu di÷er yandan dıú açı÷ı çok olumsuz etkileyecek.

Enflasyon Yükselecek
Hızlı büyüme önce enflasyonu etkileyecek. Bu yıl için TEFE’nin yüzde 90,
TÜFE’nin yüzde 75 civarında seyredece÷ini öngörmüútük. ùu anda her iki sayı
da gerçekçi durmuyor.
Eylül’den itibaren enflasyon canavarı yeniden baúını kaldıracaktır. Tüm
di÷er popülist hükümetler gibi, Refahyol da, bir süre yapay tedbirlerle enflasyonu
oldu÷undan daha düúük çıkartmaya u÷raúacak. KøT zamlarını geciktirecek.
Dövizi baskı altında tutmaya çalıúacak.
Ama, 1970’lerden, 1993 sonu ve 1994 baúından çok iyi hatırladı÷ımız gibi,
bunlar geri tepiyor. Piyasaların genelde bu hükümete güvenmedikleri
düúünülürse, enflasyonu baskı altına alma arayıúlarının pek etkili olmayaca÷ını
öngörebiliriz.
Peki, enflasyon ne olur? Toptan eúya ile tüketici arasındaki farkın
azalmasını ve her ikisinin yüzde 100’lere ulaúmasını bekliyorum. Yüzde 100 alt
sınır gibi duruyor. Daha yukarısı, hükümetin bundan sonra yapaca÷ı politika
hatalarına ba÷lı.
Aynı mantı÷ı döviz kuruna uzatabiliriz. Yılbaúında, 1996 Aralık ayı için
doları 100-110 bin TL aralı÷ında tahmin etmiútik. Bu sayı artık geçerli de÷il. Mali
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çalkantılar olmazsa 120 bin TL alt sınırdır. Mali çalkantı halinde, daha da yüksek
çıkabilir.
Dıú Açıkta Tehlike
Yılbaúında, 1996’nın bir istikrar arayıúına tekabül edece÷i varsayımı ile,
cari iúlemler açı÷ını 1 milyar dolar olarak vermiútik. Bunu ilkbaharda revize ettik.
43-45 milyar dolar ithalat, 25-27 milyar dolar ihracat, 18-20 milyar dolar dıú
ticaret açı÷ı ve 6-8 milyar dolar cari iúlemler açı÷ı öngördük.
Ayrıca, “net hata ve noksan” kaleminin 3 milyar dolar fazla verece÷ini ve 2
milyar doların üstünde yabancı sermaye ve portföy yatırımı gelece÷ini
hesapladık. Yani, toplam döviz açı÷ı 1 ila 2 milyar dolar civarında kalır dedik.
Bütün bu sayılar úimdi aúırı iyimser duruyor. Bir yandan iç tüketimi
arttırırken di÷er yandan döviz kurlarını baskı altında tutan Erbakan-Çiller
maceraperestli÷i ile, ihracatın daha küçük, ithalatın daha büyük gerçekleúmesi
kaçınılmaz.
ølaveten, “net hata ve noksan”ın eksiye dönmesi, yabancı sermaye ve
portföy girdisinin ciddi úekilde düúmesi ihtimali çok yüksek. E÷er piyasalar gerekli
düzeltmeyi sonbaharda yapmazlarsa, sürdürülemeyecek bir döviz açı÷ı
mutlaka ortaya çıkacak.
Mali Piyasalarda Dalgalanma
Demek ki, önümüzdeki 5 ayda, mali piyasalarda önemli dalgalanmalar
olacak. Enflasyon ve döviz kuru beklentilerindeki de÷iúiklik baúlıbaúına bir
istikrarsızlık unsuru. Dıú dengedeki bozulma buna tuz biber ekecek.
ølk etki, faizler üstünde görülecek. 1996 yılı reel faizlerinin nisbeten istikrarlı
úekilde yüzde 20 civarında seyretmesini bekliyorduk. ùimdi, çok önemli
dalgalanmalar olabilir diyoruz.
Hükümet, bir süre yapay olarak reel faizleri indirmeye kalkıúacak gibi
duruyor. Ardından, reel faizlerin hem daha yükselmesini, hem de nominal faiz
oranlarının çok dalgalı seyretmesini öngörüyoruz. Genelde, TL vadeleri de iyice
kısalacaktır. Borsa ise döviz cinsinden yüzde 15-20 civarında düúebilir.
Refahyol’un ikinci haftası dolarken, ekonominin manzarası budur. (21
Temmuz 1996)

ÜLKE EKONOMøSøNøN DERDøNE DEVA OLMAZ
RP lideri Necmettin Erbakan baúkanlı÷ında kurulan Refahyol Hükümeti’nin
ekonomide ilk icraatının kamu harcamalarını artırır yönde olması, Refahyol’un
‘popülist’ politikaları canlandırıca÷ı korkusuna yol açarken, piyasalar ve
kamuoyu, ek harcamaların nasıl finanse edilece÷ini sorgulamaya baúladı.
Hükümet ise, gerekli sa÷lam kaynakları bulaca÷ını iddia etti.
Dün Erbakan tarafından yapılan açıklamanın esas hedefi, piyasalara bu
konuda güven vermekti. Hükümetin bu tavrını olumlu karúılıyoruz. Piyasa
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ekonomilerinde, kamu otoritesi mutlaka piyasanın tepkisini ciddiye almak
zorundadır. Neticede, piyasa dedi÷imiz úey, milyonlarca vatandaúın
kararlarından oluúmaktadır. Vatandaúın, hükümetin uyguladı÷ı politikalara güven
duyması, sa÷lıklı bir ekonomik iúleyiúin vazgeçilmez koúuludur. Hükümet, bir
yandan piyasadan kendisine gelen iúaretleri dikkate almak, di÷er yandan
piyasanın hassasiyetlerine uymak zorundadır.
Bu bakımdan, Erbakan Hükümeti’nin ek harcamalar için sa÷lam kaynak
arama ihtiyacını hissetmiú olması bile önemlidir. Oyunun kurallarına uymaya
niyetli oldu÷unun bir göstergesidir. Baúka bir deyiúle, hükümetin körü körüne
‘popülist’ politikalar uygulayarak ekonomiyi bir maceraya götürme riskini
almaktan kaçındı÷ına iúaret etmektedir.
Populist Tedbirler
Getirilen tedbirleri birkaç kategoride toplayabiliriz. Birincisi, asgari ücret ve
fındık fiyatı gibi, özü itibariyle ‘popülist’ sayılabilecek tedbirlerdir. Bunlar, devletin
kaynak ihtiyacını artırıyor. Dünkü açıklama içinde yer almalarını siyasi nedenlere
ba÷lıyoruz. Çeúni olarak, hükümetin, vatandaúın refahını artırıcı tedbirleri hep
düúündü÷ünü simgeliyorlar. Ekonomiye etkisini marjinal görüyoruz.
økincisi, mali sistemlerle ilgili olarak getirilen yenileklerdir. Bunlar kamu
açı÷ının kapatılmasına yönelik de÷il. Daha çok, ekonominin muhtemel bir döviz
açı÷ı ile karúılaúması ihtimaline karúı getiriliyor. Görüldü÷ü kadarıyla hükümet,
son bir aylık icraatının ekonomiyi canlandırdı÷ını, bunun da döviz dengesine
olumsuz bir etki yapaca÷ını kabul ediyor. Önümüzdeki kısa dönemde bir döviz
sıkıúıklı÷ı olmaması için, bir yandan bankaları, di÷er yandan Avrupa’daki
iúçilerimizi, yurt dıúındaki dövizlerini Türkiye’ye getirmeye teúvik edecek önlemler
alıyor. Hedef, cari iúlemler açı÷ının büyümesi halinde bile, Merkez Bankası döviz
rezervlerinin piyasaya güven verecek düzeyde kalmasını sa÷lamak úeklinde
özetlenebilir.
Döviz Borcu
Hükümetin döviz cinsinden borçlanmayı artırma çabasının baúka nedenleri
de var. Türk Lirası borçlanmasında ödenen reel faizler çok yüksek ve vadeler
çok kısa. Kamu açı÷ını döviz borcu ile kapatmak bu bakıma daha cazip. Halbuki,
uluslararası mali piyasaların úu anda Türkiye’ye çok sıcak bakmadıkları da
biliniyor. Demek ki, dövizde borçlanacak kaynak olarak Türk Bankaları ve
gurbetçiler kalıyor. Ancak, getirilen teúviklerin piyasa ekonomisi ile ne kadar
tutarlı oldu÷u sorusu var. Özellikle gurbetçilere verilen imtiyazlar 1983 öncesi
dönemi andırıyor.
Üçüncüsü, kamu açı÷ını kapatmaya yönelik tedbirlerdir. Uzun süredir
kamuoyu bunları tartıúıyor. Hükümet, kamu açı÷ını kapatacak sa÷lam kaynakları
esas araç düúünüyor. Özelleútirmenin hızlandırılaca÷ı her hükümetin porgramına
koyud÷u ama bir türlü gerçekleútiremedi÷i hedeflerden biridir. Erbakan, Etibank
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ve Telekom’un en kısa sürede özelleútirilmesinden söz ediyor. Geçmiú
deneyimlerimiz itibariyle bu konuda çok iyimser olamıyoruz.
Zorunlu olmayan lojmanlar, kamu kuruluúlarının dinlenme tesisleri, Hazine
arazilerine yapılmıú gecekonduların arsaları gibi, kamu gayrimenkullerinin
satılması daha gerçekçi bir önlem olabilir. Hiç úüphesiz, uygulama hızla olursa
bu yolla küçümsenmeyecek bir gelir elde edilebilir ve 1996 yılı kamu açı÷ının bir
bölümü kapatılabilir. Ancak, esas sorunun ortadan kalkmadı÷ı, yani kamu
açı÷ının yapısal sorunlarının bu yolla çözülemeyece÷i de ortadadır.
Vergi Kaça÷ı
Son olarak, vergi kaça÷ını önlemeye yönelik gibi duran tedbirler var.
Paketten çıkan tek ciddi çözüm unsuru olarak kullanılmasının az da olsa vergi
tahsilatını artırıcı etki yapmasını beklerizi. Ancak bunun ne boyutta olaca÷ını
úimdiden kestirmek çok zor duruyor.
Sonuç olarak, dün açıklanan pakete bakarak ne iyimser olmak mümkün, ne
de kötümserli÷e kapılmak. Hükümetin oyunun kurallarına uyma, piyasalara
güven verme e÷iliminde olması olumludur. Ancak, getirilen tedbirler Türkiye
ekonomisinin de dertlerine deva olacak türden de de÷ildir. (1 A÷ustos 1996)
YATIRIMCI NE YAPMALI?
Temmuz ayının son haftasını deniz ve güneúle baúbaúa geçirdik. Gazete
okumadan, radyo dinlemeden, televizyona bakmadan... Günlük gerginlikleri
olmayan, Türkiye nereye gidiyor sorusunu sormadı÷ımız bir hafta.
Nazım’ın çok farklı bir ortamda söyledi÷i aklımıza geldi. Kendi
koúullarımıza uyguladık.
“Deniz, güneú ve ben,
Bahtiyarım.”
Nazım’ınki gibi, bizim de bahtiyarlı÷ımız kısa sürdü. 30 yıldır sıcak yaz
günlerinde büyük mutlulukla dolaútı÷ımız Gökova koylarını kavuran yangına mı
yanmalı? Yoksa, Murat Belge, ùerif Mardin, Mete Tuncay ve nice dostların
yerleúti÷i Do÷anbey köyüne mi?
Geri döndü÷ümüz güne, Erbakan’ın kaynak paketi rasladı. ølk
intibalarımızı Perúembe günü yazdık. Pakette beklenmedik bir úey yoktu. Bir
miktar piyasalara güven verme çabası, bir miktar da popülist politikayı birkaç ay
daha sürdürme arayıúı vardı.
“Teyakkuz Hali”
Hükümet bir ayını doldurdu. Bir paket de açıkladı. Herkesin kafasında aynı
soru var. Yatırımcı bundan sonraki günlerde nasıl bir strateji izlemeli? Nakit
tasarruflarını hangi enstrümanlara yönlendirmeli?
Piyasada dengesizli÷in yo÷un oldu÷u dönemlerde, her ayın ilk pazar günü
yazısını bu konuya ayırıyorduk. Dengeler oturunca, kendimizi tekrarlamamak
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için, bundan vazgeçtik. Önümüzdeki aylarda bu gelene÷i canlandırmayı
planlıyoruz.
RP hükümetinin kuruluúundan itibaren, yatırımcıların “teyakkuz” haline
geçme konusunda uyardık. 1994 yazından bu yana zar zor tutturulan nisbi
istikrar durumunun bozulması ihtimalinin yüksek oldu÷unu belirttik.
Önümüzdeki aylarda, mali piyasalarda dalgalanmaların artmasını
bekliyoruz. øngilizce “volatility” deniyor. Sözlük karúılı÷ı “uçuculuk” oluyor.
Faizin, döviz kurunun ve borsanın kısa sürede büyük iniú çıkıúlar yapması
anlamına geliyor.
Böyle dönemler, mali piyasaların profesyonel oyuncularına büyük
spekülatif kazanç olana÷ını verebiliyor. Hızla bir enstrümandan di÷erine
geçiyorlar. Piyasanın hem iniúinde hem de çıkıúında para kazanabiliyorlar.
Amatörler için durum tam tersi. Kendisini profesyonel zanneden
amatörler genellikle zamanlama hatası yapıyorlar. Enstrümana girmekte ve
çıkmakta gecikiyorlar. Neticede çok büyük zararlarla karúı karúıya kalıyorlar.
Ekonominin ne yöne gitti÷i belirginlik kazanıncaya kadar, vatandaúyatırımcı için en akılcı tavır, olabildi÷ince muhafazakar davranmaktır.
Muhayyel spekülatif kazançlara yönelmek yanlıútır. Hedef, bu dalgalı denizde
gemiyi limana götürmek, yani yatırımın de÷erini korumak olmalıdır.
TL mi? Döviz mi?
Yaklaúık iki yıldır TL’nin getirisi dövizinkinin üstünde seyrediyor. Hazine
bonosu ve repo, dolar ve mark cinsinden ortalama yüzde 20’nin üstünde
kazanç sa÷ladı. Bazı dönemlerde çok daha yüksek oldu.
Erbakan hükümetinin kuruluúundan önce, 13 Haziran’da yazdı÷ımız
“TL’nin Cazibesi” baúlıklı yazıda, bu e÷itimin 1996 yılının ikinci yarısında da
sürmesini bekledi÷imizi belirtmiútik.
Yeni hükümetin uygulamaları TL’nin cazibesini bir miktar azaltıyor. Çünkü
TL tutmanın riski artıyor. Bir yandan TL faizlerinde, di÷er yandan döviz kurunda
dalgalanmanın daha yüksek olmasını öngörüyoruz. Portföylerde ona göre bir
de÷iúiklik yapmak yararlı olur.
Dikkat: tamamen dövize dönülmeli demiyorum. Son yılda döviz oranını
düúürüp TL oranını yükseltenlerin bu oranı düzeltmeleri yeterli olacaktı. Benim
tavsiyem, muhafazakar bir yatırımcının en az 50-55 oranını tutturmasıdır.
Dövizde, çıkacak kamu ka÷ıtlarının çok ilginç olaca÷ını sanmıyorum.
Banka mevduatlarında devlet garantisi sürüyor. Üstelik vadeyi istedi÷imiz gibi
tutmak mümkün. Gere÷inde nakit dövize geçmek de daha kolay.
ùu anda uygulanan hızlı büyümeyi teúvik edici makro politikalar nedeniyle,
döviz kurunun yüzde 15-20 civarında aúırı de÷erli oldu÷u kanısındayız. Demek
ki, büyük bir ihtimalle 1996’da en geç 1997’nin ilk yarısında kurda bir ayarlama
olacaktır. Hükümetin yapay olarak TL faizlerini düúük tutmakta israr etmesi
halinde, portföydeki döviz oranını arttırmak bize makul geliyor.
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Vade Seçimi
Mali istikrarsızlık dönemlerinde daima kısa vadeleri tercih etmek
gerekiyor. TL için bunun mantı÷ı çok açık. Enflasyon ve devalüasyon
konularında belirsizlik arttıkça, orta vadeli yatırımın da riski yükseliyor.
Vatandaú- yatırımcı için, bu günlerde TL’de en uzun vade üç ayı
geçmemeli. Ortalama vade birbuçuk-iki ay úeklinde tutturabilir. Örne÷in, TL
yatırımın üçte biri üç aylıksa, üçte biri iki aylık, üçte biri de bir aylık vade ile
yatırılır. Ortalaması iki ay eder.
Kısa vadenin avantajları nedir? TL faizlerinde ani bir yükselme olursa,
ondan yararlanam imkanı do÷ar. Dövizin cazibesi artarsa, faiz kaybı olmadan
dövize geçilir. Yarın öbür gün hükümetin bir maceraya atılmasına karúı yatırımcı
kendisini korumuú olur.
Döviz için de vadenin kısa, örne÷in ortalama üç ay tutulmasında yarar
görüyoruz. Bu takdirde bir miktar faiz kaybı vardır. Ancak, kısa vade muhtemel
bir mali pani÷in ardından TL faizlerinde patlama olursa, bu fırsattan yararlanma
olana÷ını da getirecektir.
Vatandaú-yatırımcıya önerilerimiz bunlardır. Gün, hiç paniklenmeden
tedbirli, muhafazakar ve sakin olma günüdür. (4 A÷ustos 1996)

ENDEKSLEME
Son geliúmeler, kısa dönemde olmasa da, uzun dönemde enflasyonla
mücadele açısından bana küçük bir umut verdi. Nereden çıkardın umudu
diyeceksiniz. Çok basit. Enflasyon yavaú yavaú devletin de baúına bela olmaya
baúladı.
Do÷allıkla, para basıp sa÷a sola da÷ıtmak hükümetlerin önce çok hoúuna
gidiyor. Enflasyonun faturasını sadece vatandaú ödedi÷i sürece, siyasetçi
açısından ek para basmanın maliyeti yok gibi bir úey.
Ama, bunu adet haline getirince enflasyon da kronikleúiyor. Bir süre sonra,
sadece para basarak kamu açı÷ını kapatmak imkansızlaúıyor. Devlet, mecburen
iç piyasalardan borç almak zorunda kalıyor.
Böylece iúler karıúmaya baúlıyor. Yüksek enflasyon, bir yandan yüksek
nominal faizi getiriyor. Di÷er yandan borçlanma vadelerini kısaltıyor. Çünkü,
yüksek enflasyonun varlı÷ı, tasarrufçu açısından bir bilinmezlik ve risk
yaratıyor.
Velhasıl, eninde sonunda o gün geliyor ve kendi yarattı÷ı yüksek enflasyon
yüzünden devlet düúük faizli ve uzun vadeli iç borç alamaz hale geliyor. O
andan itibaren, enflasyon hükümetin ve siyasetçinin de ayak ba÷ı olmaya
baúlıyor.
Hükümetler, kendi yarattıkları canavarın kendilere verdi÷i zararı telafi etme
yolları aramaya koyuluyor. øúte, dövize endeksli devlet tahvili ve döviz
bonosu gibi enstrümanlar böylece devreye giriyor.
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Yararları
ølke olarak endekslemeye karúı çıkmak mümkün de÷ildir. øster ücret, maaú,
kira gibi gelir kategorilerinde, ister mevduat, tahvil, bono gibi mali
enstrümanlarda, endeksleme gelecekle ilgili belirsizliklerin ortadan
kaldırılmasına olanak verir. Yani, riski azaltır.
Ücretleri ele alalım. Bir toplum sözleúme yada iú anlaúması bir, hatta iki yıl
için yapılır. Ücretli ve iúveren, enflasyonu tahmin ederek bir fiyatta anlaúırlar.
Enflasyon tahmin edilenden daha yüksek çıkarsa çalıúan, daha düúük çıkarsa
iúveren zarar eder.
E÷er pazarlık enflasyon artı yüzde x veya y temelinde yapılmıú olsa idi,
her iki tarafın da kontrolü dıúında olan bir olayın riski alınmayacaktı. øki taraf da
ne alıp ve verece÷ini baútan bilecekti.
Aynı mantı÷ı mali enstrümanlara uzatabiliriz. Yüzde 100 faizi veren ve
kabul eden, belirli bir enflasyon varsayımına dayanıyor. Enflasyon beklenenden
yüksek veya düúük çıkarsa, ikisinden biri mutlaka karlı, di÷eri zararlı çıkacak.
Halbuki enflasyon artı úu kadar faiz üstünden anlaúma yapıldı÷ı takdirde,
bu sorunla karúı karúıya kalmayız. Enflasyondaki beklenmedik dalgalanmalar ne
borç vereni ne de borç alanı müúkül durumda bırakmaz.
Öyle olunca, tasarrufçu uzun vadeli kontratlara girmekten çekinmez.
Endeksleme, bir yıl ve daha uzun vadeli mevduatı ve tahvilleri yüksek enflasyon
ortamında bile mümkün kılar.
Bir ekonomide tüm nominal kontratların endekslenmesi ayrıca gelir
da÷ılımı açısından da önemli faydalar sa÷lar. Enflasyonun, ücretli ve di÷er sabit
gelirli kesimlerin reel gelirlerini düúürmek amacıyla kullanılması olanaksız hale
gelir.
Yüksek enflasyonlu ülkelerde, endeksleme sosyal adaletin kısmen dahi
olsa korunmasında çok önemli bir araç olmuútur.
Zararları
Bütün bunları düúünerek, 1982’de yayınladı÷ım “Alternatif Büyüme
Stratejisi” adlı çalıúmada endekslemeye geçilmesini önermiútim. O zaman,
rahmetli Özal da dahil, ekonomi bürokratları buna karúı çıktılar. Fiilen de
uygulanmadı.
Neden? Çünkü endeksleme toplumda enflasyonun meúruiyet
kazanmasını kolaylaútırıyor. Neticede, tüm gelirler ve kontratlar enflasyona karúı
sigortalanınca, kimse enflasyondan úikayet etmiyor.
Bu durumda, enflasyonla mücadele etmek için gerekli siyasi iradeyi
toparlamak zorlaúıyor. Sonunda, endeksleme yapan ülkelerin adeta tümü,
hiperenflasyon ortamına geçiyorlar.
Endeksleme, istikrar paketi uygulamalarını da zorlaútırıyor. Nitekim,
hiperenflasyon öncesi veya sonrası, baúarılı istikrar tedbirlerinin tümünde, önce
endekslemeden vazgeçildi÷ini terkedildi÷ini görüyoruz.
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Türkiye’de Durum
Türkiye endeksleme yapmadı. Yapmadı da ne oldu? 15 yıl boyunca
enflasyon yüzde 60’la 150 arasında dolaúıp duruyor. Enflasyonla mücadele için
gerekli siyasi irade ise hala ortada yok.
øúin bir de baúka boyutu var. Endekslemeye gidilmedi ama fiilen mali
piyasalar açısından “dolarlaúma” gerçekleúti. Mevduatın yarısı döviz cinsinden.
Parasını TL olarak tutan tasarrufçu da getirisini dolarla karúılaútırıyor.
Bizler neden döviz pozisyonu tutuyoruz? Nakit servetimizi enflasyona karúı
korumak için. Sonunda devlet de TL’nin artık bir tasarruf aracı olarak “kıymet-i
harbiyesinin” kalmadı÷ını itiraf etmek zorunda kaldı.
Bir devletin kendi vatandaúından iç borç alırken bunu dövizle alıp geri
ödemeyi de dövizle yapmasının baúka ne anlamı olabilir ki? Görülüyor ki,
enflasyonu engelleyemezseniz, endekslemeyi de engelleyemiyorsunuz.
(8 A÷ustos 1996)
VøRÜS
Müreffeh Türkiye’nin bizim küçük dünyamıza yansıması bilgisayarlar.
Vatandaú bir bilgisayar bulamazken, bizde iki kiúiye dört tane düúüyor.Fert
baúına iki adet. økisi “laptop” denen portatif, ikisi de bildi÷imiz masa bilgisayarı.
Do÷allıkla, hayat tarzımız da bilgisayarlarımızla son derece uyumlu. Yani,
onlarla birlikte yaúıyoruz. Sıradan bir günde 3 ile 5 saat bilgisayar ekranı
karúısında geçiyor. østisna durumlar dıúında çantamızda ve ya arabada mutlaka
bir bilgisayar oluyor.
Bir de kriz anları var. Neyse ki, çok sık baúımıza gelmiyor. Bu hafta
onlardan biri yaúandı. Salı gecesi, yazıcı ve fax/modeme ba÷lı ana bilgisayarda
bir gariplik hissettim. Ne oluyor dememe kalmadan, program bir tür kilitlenme
yaptı. Tam panik. Kendi yazdı÷ım komutları oluúturan makrolara bakıyorum.
Benim yazmadı÷ım birsürü baúka program var. Bir tanesi iyice korkutucu.
Tehditkar bir tonda “ mesajımı aldın sanırım “ diyor.
Sanki biri biz evde yokken makinaya girmiú. Dosyalarımızla oynamıú.
Muziplik olsun diye mi, yoksa bilinçli bir úekilde zarar vermek için mi bilmiyoruz.
Garip bir his. Özel hayatımıza müdahale edilmiú gibi. “Kim bu makinayı
kullandı“ soruma cevap bulamıyoruz. Acaba virüs mü girdi? Nereden geldi? Ne
zarar verdi? Ertesi sabah makina sökülüyor ve tedavi görmek üzere bu iúin
erbabına götürülüyor.

Sorunu anlatıyorum. Daha önce bu tür bir virüsle karúılaúmadı÷ı
anlaúılıyor. Derhal çantadan koca bir disket kutusu çıkıyor. Çalıúmaya
baúlıyoruz. Ben de tepesinde yakından izliyorum. Bir sürü virüs öldüren
program var. Bir yandan birileri yeni virüs programları yazıp ortalı÷a salıyor.
Di÷er yandan hemen onları da öldürebilen programlar. Bizim makinada da
bunlardan vardı. Ben çalıútırdım ama bir virüs bulamadılar.
Selçuk, ikinci diskette virüsü teúhis ediyor. Kod adı “Concept”. Tam adı
“Word Macro/Concept”. Çok yeni oldu÷u için, hakkında fazla birúey bilinmiyor.
ølginç bir sorunla karúılaúıyoruz. Çünkü, virüsü tanıyan program onu temizliyor.
Teker teker disketler takılıyor ve virüsü öldürecek bir katil program aranıyor. Ve
bulunuyor. Müjde! Virüslü dosyaların tümü temizleniyor. Kabus bitti. Makinam
kurtuldu.
Selçuk mahcup bir úekilde, “acaba bir boú disketimiz var mı?“ diye
soruyor. Merakımı gidermek için bir de açıklama yapma ihtiyacını hissediyor.
“Virüs koleksiyonum var da.. Bu virüse daha önce hiç rastlamamıútım..“
ølgileniyorum. ùimdiye kadar 2000’in üstünde virüsü kendi disketlerine
aktarmıú. Sadece kolleksiyon amacı ile topluyormuú. Kendisi virüs programı
yazmayı düúünmemiú. Virüs yazmak çok kolaymıú ama onun tarzı de÷ilmiú.
Söylediklerini hayranlıkla dinliyorum. Bana korkulu bir gece geçirten sorunu
yarım saat içinde çözmüú olması zaten bir mucize. Bir de tutmuú virüs
koleksiyonu yapıyor. Üstelik beni hiç tanımıyor. Adımı daha önce duymamıú.
Profesör oldu÷umu, açık oturumlara çıktı÷ımı, gazetelere beyanatlar verdi÷imi,
televizyonda göründü÷ümü bilmiyor. Sabah’ta yazılarımı okumuyor. Onun
gözünde yaúlı baúlı, saygın, ama bilgisayarında virüs çıkınca ne yapaca÷ını
bilmeyen biriyim. Politikayla falan u÷raúmıyor. Ekonomiyle de. Selçuk iúini çok
seviyor. Bilgisayar programlarını tamir ediyor. Ve virüs koleksiyoncusu
olmaktan memnun.

Virüs kolleksiyonu
Selçuk 20 yaúında bir delikanlı. Camel sigarasını hafif çi÷neyerek içiyor.
ølkokuldan ayrılma. Okullu de÷il, alaylı. Sekiz senedir profesyonel olarak
bilgisayar programları ile u÷raúıyor. ùimdiye kadar 7-8 kiúi yetiútirmiú. Gene
yanında bir acemi çıra÷ı var.

Dövizle Borçlanma
“Concept” virüsünün Refahyol hükümetinin dövizle iç borçlanma yapması
ile ne alakası var diyeceksiniz. Haklısınız. Fazla yok. En azından, bu konu
Selçuk’un ilgisini çok çekmedi÷i için yok.
Ama benim için iki olay bir arada çok anlamlı. Virüs koleksiyonu,
Ankara’nın bütün basiretsizli÷ine, beceriksizli÷ine, yeteneksizli÷ine ra÷men
direnen, hayatiyetini ve geliúmesini sürdüren Türkiye durumunu simgeliyor.
Siyaset erbabı, bir türlü enflasyonu durdurmayı ö÷renemedi. Bütün dünya
ö÷rendi. Geliúmiú ülkeler, Uzak Do÷u, Hindistan, hepsi düúük enflasyonla
büyümelerini sürdürüyor. Biz yapamıyoruz.
“Enflasyon virüsünü” tedavi edecek katil programları bir türlü devreye
sokamıyoruz. Laf salataları ile durumu idare ediyoruz. Vatan, millet, birlik,
beraberlik, fedakarlık.. boú lafa gelince üstümüze yok. Vatanseverlik ülkenin
parasını pul etmek midir? Milliyetçilik devleti yabancı para ile vatandaúından borç
alma durumuna getirmek midir? Yoksa bir kaç ay daha popülist politikalar
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uygulayabilmek için Türkiye ekonomisini son derece tehlikeli bir maceraya
gözü kapalı atmak mıdır?
Neyse ki Selçuk’lar var. Her sektörde, her kesimde var. Sayıları her
geçen gün artıyor. Tüm dünyanın virüslerini hemen tedavi ediyorlar. Hükümet
ister dövizle borçlansın, ister borçlanmasın, Türkiye için iyimserli÷imizi
koruyoruz. (11 A÷ustos 1996)
ENDONEZYA
Batı basınında bir süredir Güney Do÷u Asya’nın Çin’den sonra ikinci büyük
ülkesindeki huzursuzluk dile getiriliyor. Endonezya, aslında bizim de çok
yakından ilgilenmemiz gereken bir ülke.
200 milyon nüfusu var. Büyük ço÷unlu÷u müslüman. Dünyanın en büyük
müslüman devleti. Endonezya’da Orta Do÷u ve Kuzey Afrika’dan daha fazla
müslüman yaúıyor. Yani bütün Arap devletlerinin nüfusu Endonezya’ya
yetiúmiyor.
Bu sayıları genellikle bilmiyoruz. Endonezya’dan sonra, dünyada en çok
müslümanın yaúadı÷ı ülke hangisi, biliyor musunuz? Hindistan. Bangladeú ve
Pakistan birbirinden ayrılınca, 125 milyonun üstündeki müslüman nüfusu ile
ikincilik Hindistan’a geçti.
Erbakan’ın gezisi kamuoyunun bu ülkelerle daha yakından ilgilenmesini
teúvik edebilir. Buralarda son derece ilginç geliúmeler oluyor. Malezya gibi, son
onyılın en baúarılı ekonomik geliúme performansını göstermiú ülkeler var.
Endonezya da onlar arasında. Do÷udan batıya 5.000 kilometrelik bir
mesafede 13.667 adadan oluúan bir ülke. Son 30 yıllık büyüme hızı ortalaması
% 6 ile Türkiye’nin epey üstünde.
Ekonomik geliúmede, di÷er iki Asya kaplanı, Tayvan ve Kore kadar baúarılı
de÷il. Ama, onlara yaklaúmaya baúlıyor. Do÷allıkla, bizim karúılaútırmaları
Türkiye ile yapmamız daha do÷ru olur.
Geçen yıl büyüme yüzde 8.1, enflasyon ise yüzde 7.5 olmuú. Bu
sütunda daha önce savundu÷umuz istikrar kriterine uyuyor. Bir ekonomide
GSMH’nın büyüme hızı enflasyonun üstünde seyretti÷i sürece, baúarılı bir makro
politikadan sözedebiliriz.
Nitekim, faizler de yüzde 15 civarında seyrediyor. Yüzde 7 reel faiz
geliúmiú batı ülkeleri için çok yüksek. Türkiye’nin yüzde 20’yi geçen reel faizine
kıyasla epey düúük. Nisbeten canlı bir hisse senedi borsası da var.
1994 yılında 2 milyar dolar, 1995 yılında ise 4.5 milyar dolar yabancı
sermaye gelmiú. Türkiye’de bu sayının daima 1 milyar doların altında oldu÷unu
hatırlayalım. Türkiye Avrupa’nın neredeyse göbe÷inde olmasına ra÷men, bir
türlü alabilece÷i yabancı sermaye yatırımını alamıyor.
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østikrarın Cazibesi
Endonezya ekonomisini burada ayrıntılı úeklinde tasvir edecek yerimiz yok.
Zaten daha çok siyasetiyle ilgileniyoruz. Medyaya çıkmasının nedeni de son
siyasi geliúmeler.
Benim neslim 1950’lerin ortasında Sukarno’nun Türkiye’yi ziyaretini
hatırlar. Endonezya’nın ba÷ımsızlık mücadelesini yürüten Cumhurbaúkanı
Sukarno istanbul Hilton’da kalan ilk devlet baúkanlarından biriydi.
1966’da Suharto baúa geçti. 30 yıldır Endonezya’yı yönetiyor. Seneye
tekrar, yedinci beú yıllık dönemi için seçilecek.
Endonezya, Türkiye’de farklı kesimlerin farklı zamanlarda özlemini
duydukları bir siyasi yapıya sahip. Eskiden bunlara diktatörlük denirmiú. ùimdi
sözcük demode oldu. Asya biçimi yönetim, hatta Asya biçimi demokrasi diyenler
bile var.
Bu ülkelerde, bizim bildi÷imiz anlamda demokrasi yok. Devlet kayıtsız
úartsız bir tek parti tarafından yönetiliyor. Daha do÷rusu, bir kiúi, Baúkan
tarafından. Göstermelik olarak bir veya iki cılız muhalefet partisi kenarda
tutuluyor.
Fevkalade istikrarlı bir kamu yönetimi oluúuyor. Zırt pırt hükümet
de÷iúmesi riski sıfır. Koalisyon moalisyon yok. Vatandaúı gına getiren partiler
arası kördö÷üúü de yok. Belirsizlik de yok. Sakin, ne olaca÷ı bilinen bir siyasi
yaúam.
Örne÷in, Suharto gelecek yıl gene tek baúına seçime girecek ve
kazanacak. Kamuoyu yoklaması yapmadan da bunu herkes biliyor.
Türkiye seçkinleri arasında böyle bir yönetimin aslında ülke için daha iyi
olaca÷ını düúünenler hiç de az de÷ildir. 1946’da, çok partili rejime geçerken CHP
böyle bir úey olaca÷ını zannetmiúti. Yanıldı.
1982’de Evren de MDP’yi kurdururken, ülkeyi bu tür bir yönetimi teslim
etti÷ini zannediyordu. O da yanıldı. Bir türlü bu otoriter rejimi gönüllerince
yaúayamadıklarından olacak, bizim seçkinlerin özlemleri sürdü.
østikrarın Bedeli
Meúhur lafı bilirsiniz: “bedava yemek olmaz; yeme÷in bedelini mutlaka
biri öder.”. 30 yıl süren Suharto dönemi sonunda, Endonezya içinden içine
kaynıyor. Her an patlamaya hazır bir barut fıçısı haline gelmiú.
Nedenlerini tahmin etmek zor de÷il. øúte birkaç örnek. Suharto’nun ailesi,
o÷ulları, kızları, damatları, vs. Endonezya ekonomisinin neredeyse sahibi haline
gelmiúler. Özgür bir basın ve olayların üstüne gidecek muhalefet olmadı÷ı için,
kimse bir úey yapamıyor. Ama, halktaki memnuniyetsizlik artıyor.
Suharto yaúlanmıú. Yerine yenisi nasıl seçilecek, yöntemi ne bilinmiyor.
Kendisinin Baúkanlı÷ı kızına bırakmak istedi÷i sanılıyor. Aynı zamanda koca
bir sanayi ve ticaret imparatorlu÷unun sahibi olan kızına...
Türkiye’nin siyasi kargaúasından bıkkınlık duyanlar, daha otoriter rejimlerin
sorunları ile ilgilenirlerse moralleri biraz düzelir. Endonezya iyi bir baúlangıç
olacaktır. (15 A÷ustos 1996)
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PAX AMERøCANA
So÷uk savaú biteli neredeyse beú yıl olacak. Benim neslimin bütün ömrü
komünizmle kapitalizm arasındaki yarıú ortamında geçti. Yarıúın her an sıcak
çatıúmaya dönüúme riskini taúıdık. Nükleer savaú tehdidini yaúadık.
Sonra, komünizm bir gün tarih sahnesini terketti. Kapitalizm kaldı.
Sovyetler Birli÷i çözülünce, Amerika insanlık tarihinin gördü÷ü en büyük süper
güce dönüútü. Herhangi bir anda dünyanın birkaç bölgesinde birden askeri
olarak a÷ırlı÷ını koyabilen bir güç...
Bu yeni dönemin eksenleri daha tam anlaúılmıú de÷il. Türkiye de, so÷uk
savaú sonrası dünya dengelerini kavramaya çalıúıyor. Bunda zorlandı÷ını
söyleyebiliriz. Zorlanan tek ülke de de÷il.
Baúka ülkeler de, yeni dünya düzeninin eskisinden ne ölçüde farklı
oldu÷unu kavramaya çalıúıyorlar. Bazıları hata yapıyor. Hata vahimse,
cezalandırılıyorlar. øran, Irak ve Libya buna çok iyi örnekler.
ABD’nin yönetici sınıfı içinde de, yeni koúullarda nasıl bir dıú politika
uygulanması gerekti÷i tartıúmaları sürüyor. Pek çok gözlemci, halen
Washington’un kararsızlı÷ının sürdü÷ünü düúünüyor. Bazıları ise, bu kararın
çoktan verilmiú oldu÷u kanısında.
Dünyayı Yönetmek
Atlantic Monthly dergisinin Haziran sayısında, World Policy Institute adlı
“think-tank” kuruluúu araútırmacılarından Benjamin Schwartz’ın çok ilginç bir
yazısı çıkmıútı. Türkiye’nin dıú politikadaki son arayıúları bence yazısı bizim için
ilginç kılıyor.
“Amerika Neden Dünyayı Yönetmek Zorunda Oldu÷unu Düúünüyor?”.
Yazının baúlı÷ı böyle. Yazı, son derecek basit ve sa÷duyulu bir sorudan yola
çıkıyor.
“So÷uk savaú bitti. Amerika büyük bir kamu borcu ve hızla biriken
toplumsal sorunlar altında eziliyor. Ama, Almanya ve Japonya’yı korumak
için milyarlarca dolar harcamaya devam ediyor. Halbuki, bunlar dünyanın
en zengin iki ülkesi. Hiç bir tehditle karúı karúıya da de÷iller. Neden bu para
harcanıyor?”
Evet. Neden? So÷uk savaú sırasında, Almanya ve Japonya’daki Amerikan
askerleri ve Amerikan hükümetinin bunlar için harcadıkları parayı, komünizmle
mücadele adına açıklamak ve do÷rulamak mümkün olabilirdi.
Artık mümkün de÷il. Ona ra÷men, ABD önümüzdeki beú yıl içinde 1.3
trilyon dolarlık askeri harcama yapacak. Türkiye’nin beú yıllık milli gelirinden
daha fazlası. Avrupa ve Asya’da 200.000 civarında Amerikan askeri tutacak.
Schwarz soruyor: “SSCB da÷ıldı÷ına göre, Washington neden
Amerikan “liderli÷inin” Do÷u Asya ve Avrupa için zorunlu oldu÷unu iddia
etmekte israr ediyor? Bu “liderlik” denilen úey aslında nedir? Neden elli
yıldır dıú politikamızı yönetenlerin bir numaralı hedefi oldu? Bizim
dünyanın her köúesinde ne iúimiz vardı ve neden hala oralardayız?”
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Liberal Ekonomi
Schwartz, sorulara cevabın, Amerika’nın ekonomik çıkarlarında yattı÷ı
kanısında. Delil olarak, økinci Dünya Savaúı sonunda, ABD’nin temel dıú politika
hedefinin “liberal bir ekonomik rejimin küreselleúmesi” úeklinde bilinçli olarak
tanımlanmasını gösteriyor.
ùimdi sıkı durun. 1946’da so÷uk savaú baúlarken ABD yönetimi en büyük
tehlike olarak Sovyetleri ve komünizmi de÷il, Alman ve Japon milliyetçili÷ini
görüyor. Ve bütün so÷uk savaú boyunca bu görüú devam ediyor.
Komünizm ve so÷uk savaú, ABD’ye esas amacını gizlemesini sa÷layan
bir kurtarıcı oluyor. Komünizm öcüsü gösterilip, muhtemel milliyetçi e÷ilimlerin
oluúmasını engelleyecek denetim mekanizmaları kuruluyor.
Amerikan liderli÷i ve hegemonyası, milliyetçili÷in yeniden filizlenmemesi
için tek yol olarak kabul ediliyor. O nedenle, Amerikanın en büyük askeri varlı÷ı
daha önce milliyetçi ve ırkçı tehdidi oluúturan Almanya ve Japonya’da
yo÷unlaúıyor.
1949 yılında ABD Milli Güvenlik Konseyi 50 yıldır süregelen Amerikan dıú
politikasının temel ilkelerini vazediyor:
“Modern dünyanın ekonomik hayatı sürekli geniúlemeyi gerektirir. Bu
ise, bütün dünyada teknoloji ve sermaye ihracına olanak verecek liberal bir
dıú ticaret rejiminin kurulması ile mümkündür... Milli gurur ve milliyetçi
hırslar gibi duygular son derece karmaúık olan uluslararası ticaretin
geliúmesinde engel olurlar. Çünkü, uluslararası iúbirli÷inin güçlenmesini
ve ekonomik büyümeyi hızlandıracak olumlu bir atmosferin oluúmasını
kısıtlarlar.”
Manevra Alanı
Dıú politikada baúarı, uluslararası dengelerin sa÷ladı÷ı manevra alanını
do÷ru teúhis etmekten geçiyor. Gerçekçi teúhislerden yola çıkılınca, ülkenin
çıkarlarını korumak mümkün oluyor.
Gerçek dıúı analizler ise ülkeyi kısa sürede son derece tehlikeli maceralara
itebiliyor. ùu sıralarda, Türkiye kamuoyunun dıú politikaya çok dikkat etmesi
gerekiyor. øç politik nedenlerle tırmandırılan etnik yada dini milliyetçili÷in
faturası tahayyül edebildi÷imizin çok üstünde olabilir. (18 A÷ustos 1996)
øSTANBUL’U øKTøSATÇILAR BASTI
Bugünden itibaren bir hafta boyunca, østanbul dünya iktisatçılarının merkezi
olacak. Önce, Cumartesiye kadar European Economic Association’un 11inci
yıllık kongresi østanbul’da yapılıyor. Hemen arkasında Econometric Society’nin
üç günlük 1996 yılı Avrupa Toplantısı var.
Bu iki toplantıya dünyanın çeúitli ülkelerinden, ama özellikle Avrupa’dan
bin iktisatçı katılacak. Sabah kahvaltılarında hangi otelin lobisine gitseniz,
meúhur birkaç iktisatçı ile tanıúma ihtimali yüksek.
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Evet. Bin iktisatçı bir arada. Programda tam sayamadım ama az bir o kadar
tebli÷ verilecek demektir. øktisatçıların kendi aralarındaki fikir farklılıkları ünlüdür.
Bin iktisatçı bin ayrı enflasyon, döviz kuru ve büyüme hızı tahmini eder.
Toplantıları Bo÷aziçi Üniversitesi düzenledi. Düzenleme komitesinin
baúında sevgili dostum Profesör Murat Sertel var. Ö÷rencilik günlerinde, ben
Barıú Manço’nun yanında tenor saksafon çalarken, Murat da Robert Kolej
orkestrasının solisti idi. Arada beraber müzik yapma fırsatımız çok oldu.
Avrupa øktisatçılar Derne÷inin ve Ekonometri Derne÷inin toplantılarının
Türkiye’de yapılması son derece olumlu ve yararlı bir olay. Murat’ın bunu kabul
ettirmek için ne kadar u÷raútı÷ını biliyorum.
Baúta Murat Sertel, bütün organizasyon komitesini ve evsahipli÷i yapan
Bo÷aziçi Üniversitesini kutlamak lazım.
Neler Tartıúılacak?
Program çok zengin. Bugün açılıú konuúmasını Cambridge Üniversitesinin
ünlü Uygulamalı øktisat Bölümünden David Newberry yapıyor. Konusu: “Kamu
Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Özelleútirme.”
Bütün dünyada, yakın bir geçmiúe kadar devletin elinde olan ve tekel
olarak yürütülen kamu hizmetlerinin özelleútirilme modası var. øktisatçılar bu
e÷ilimi destekliyorlar.
Ancak, özelleútirme sonrasında bunların özel tekeller halinde kalmamaları
çok önemli. Elektrik, telefon, su, gaz, vs. gibi sektörlerde rekabetin nasıl
sa÷lanaca÷ı bu durumda hayati oluyor.
Akúam üstü, modern iktisat biliminin kurucularından Alfred Marshall adına
bir sunuú var. Sunucu, bu sütunda arada sırada adı geçen bir Türk iktisatçı. Kısa
bir süre önce Harvard Üniversitesinde sürekli kadroya geçen Dani Rodrik.
Dani Rodrik’in konusu “Ekonomik Geliúmede Devletin Rolü”. Rodrik’in bu
konuda Journal of Economic Literature’ün son sayısında çok be÷endi÷im bir
makalesi çıktı. Sanırım makalesini anlatacak. Türkiye için artık devletin ekonomik
geliúmede rolü önemsizleúti.
Hatta, gölge etmesin, baúka ihsan istemeyiz diyenler galiba ço÷unlukta.
Halbuki, geliúmenin her aúamasında kamu otoritesine düúen ciddi ve zorunlu
görevler var. De÷iúen iç ve dıú koúullarla birlikte, bunların sürekli yeniden
tanımlanması gerekiyor.
Üçüncü büyük sunuú Cuma akúamüstü. London School of Economics’den
Andrei Schleifer “Devlet sosyalizminden piyasa ekonomisine geçiúler - Do÷u
ve Orta Avrupa’dan neler ö÷rendik?” adlı çalıúmasını anlatacak.
Bu üç ana konuúma, aslında úu anda iktisatçıların en çok ilgisini çeken üç
temel konuyu da gösteriyor. Bir anlama bugünün moda konuları bunlar.
øktisatçının Dünyası
Onun dıúında, sadece Avrupa øktisatçılar Derne÷i Kongresinde 170 küçük
seans var. Bunlar konular itibariyle bölünüyor. Her seansta ortalama dört tebli÷
sunuluyor. Neler tartıúılmayacak ki?
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Bazı seans konularını gözden geçirelim: Suistimal; Suç øúlemenin
Ekonomisi; Çevre; Döviz Bunalımları; Do÷u ve Batı’da øflas Tasarımı;
Korporatizm bitti mi?; vs. vs.
Bu kongreler insana mesle÷in ne kadar büyük bir çeúitlili÷e sahip
oldu÷unu tekrar hatırlatıyor. Türkiye’de, profesyonel iktisatçılar faiz, döviz,
enflasyon üçgeni arasında kuruyup gidiyor. Halbuki, ne kadar ilginç konularda
çalıúmak, araútırma yapmak mümkün...
Kongre münasebeti ile bir baúka dost Kemal Derviú østanbul’a geldi.
Dünya Bankasında Orta Do÷u’dan sorumlu baúkan yardımcısı olarak görev
yapıyor. Cumartesi ö÷leden sonra “Orta Do÷u’da barıúın ekonomik sonuçları”
baúlıklı bir paneli yönetecek.
Anlaúılaca÷ı gibi, toplantılar beni heyecanlandırdı. Bu hafta sadece iktisatla
u÷raúaca÷ım. Tebli÷lerden ilginç olanları ileride yazılarımızda tartıúmayı umut
ediyorum. Türkiye’nin bu çapta bir toplantıya ev sahipli÷i yapmasından dolayı
gurur duyuyorum. Eme÷i geçenlerin tümünü tekrar kutluyorum.
(22 A÷ustos 1996)
DEVLETøN EKONOMøDEKø ROLÜ
østanbul’da toplanan Avrupa øktisatçılar Derne÷i Kongresi dün bitti.
Sunulan 700 tebli÷den sadece birkaç tanesini dinleyebildik. Baúka türlüsü de
mümkün de÷ildi. Zaten iktisat teorisi de o kadar alt ihtisas alanlarına bölündü ki,
o alanın uzmanı olmayanların tartıúmaları izlemesi olanaksız hale geldi.
Bu arada çok ilgilendi÷im bir seans ne yazık ki iptal edilmiú. Rüúvet,
suistimal ve enformel ekonomi üstünde uzmanlaúmıú meslektaúlarımın ne tür
çalıúmalar yaptıklarını merak ediyordum. Türkiye için en önemli konulardan
birinin kamudaki çürüme oldu÷unu hepimiz biliyoruz.
Kongrenin uygulamaya yönelik tartıúmalarında sık sık bu konuya
de÷iniliyor. Önce azgeliúmiú ülkeler, sonra Do÷u Avrupa, iktisat literatürüne
“corruption” adı altında rüúvet, suistimal, mafyalaúma gibi kavramları soktular.
18.inci yüzyıl sonlarında kuruluúundan bu yana, iktisat teorisinin en büyük
sorunu hep devlet olmuútur. Neredeyse bütün yapılan analizler, eninde sonunda
kamu otoritesinin nasıl davranması gerekti÷i noktasına gelir.
Liberaller iki yüzyıldır milyonlarca sayfa makale ve kitabı neden yazdılar?
Devlet ekonomiye karıúmasın demek için. Kimi lafla, kimi matematikle, kimi
mantıkla, herkes farklı bir yoldan getti. Ama vardı÷ı hep aynı yerdi. Analizin
sonunda, kamu otoritesinin müdahale etmemesinin çok daha yararlı sonuçlar
verece÷ini kanıtlamıú oldu.
Liberalizm karúıtları da aynı dalga boyunda. Onlar da uzun uzun yazıp,
piyasaların kendi haline bırakılması halinde çok kötü úeyler olaca÷ını
ispatlamaya çalıúıyorlar. Neden? Oradan devletin mutlaka ekonomiye
müdahale etmesi gerekti÷i sonucuna varmak için.
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Yeni Polemikler
Devletin ekonomideki rolü üstünde iki yeni polemik var. Birincisi, Do÷u
Asya’nın baúarılı geliúme performansı gösteren ekonomilerinin analizinde.
økincisi ise sosyalist ülkelerin piyasa sistemine geçiúinde.
Türk okuyucusu Kore’nin, Japonya’nın, Tayvan’ın kendisine örnek
gösterilmesine zaten alıúkındı. Erbakan’ın son seyahati, yeni ülkeleri gündeme
getirdi. Gezinin øran ve Pakistan kısmı ekonomik açıdan ilginç de÷ildi. Ama,
Erbakan’a refakat eden çok sayıda medya mensubu Singapur, Malezya ve
Endonezya’yı gazetelerin önsayfalarına çıkartarak meúhur etti.
Soru çok basit. Pasifik ülkeleri, devletin müdahaleleri sayesinde mi
baúarılı oldular? Yoksa, piyasaları serbest bırakmaları sayesinde mi?
Sorunun cevabı çok önemli. Ona göre, di÷er ülkelere reçete verilecek. Baúarılı
olmaları için ne yapmaları gerekti÷i anlatılacak.
Eski sosyalist ülkeler arasında da, kendilerini piyasa sistemine uyarlamakta
baúarılı ve baúarısız olanlar var. Çek Cumhuriyeti ve Polonya çok baúarılı bir
dönüúüm geçirdi. Öte yanda, Rusya, Ukrayna gibi büyük sorunları olanlar var.
Orada da soru benzer. Hızlı ve radikal piyasa reformları mı daha
baúarılı olur? Yoksa, piyasa sistemine yavaú yavaú ve tedricen mi geçmek
lazım? Tahmin edilece÷i gibi, piyasayı savunanlar birinci teze, devlet
müdahalesinden yana olanlar ikinci teze sıcak bakıyorlar.
Dikkat edilirse, Türkiye açısından her iki soru da hem güncel hem de ilginç.
Türkiye bir yandan geliúme sürecini hızlandırma ihtiyacını duyuyor. Aynı anda,
komünist ülkeler kadar olmasa da, ciddi bir devletçilik mirasının nasıl tasfiye
edilece÷i tartıúılıyor.
Zor Cevaplar
Do÷allıkla, zor sorulara kolay cevap yok. ødeolojik pozisyonları terkedip
pragmatik çözümler aramaya çıkınca, iúler daha da çetrefil oluyor. Çünkü, devlet
sadece iktisadi fonksiyonlarına indirgenemeyecek kadar karmaúık bir
organizasyon.
Her toplumun devleti ile kendine özgü iliúkileri oluúuyor. Örne÷in, Türkiye
gibi 600 yıllık bir devlet gelene÷inden gelen, üstelik sömürge dönemi veya
büyük bir iç ayaklanma yaúamamıú bir toplumun kamu otoritesi anlayıúı örnek
alınan ülkelerin hepsinden çok farklı.
Bizimki, vatandaúının diline, dinine, kıyafetine, vs. karıúma hakkını
kendinde gören bir devlet. Vatandaúın da çok büyük bölümü bunu yadırgamıyor.
Böyle bir devletin ekonomiye müdahale etmeyece÷ini düúünmek biraz safiyene
olmaz mı?
Üç günlük kongreden benim çıkardı÷ım sonuç ne çok karamsar, ne de çok
iyimser. Baúarının ardında toplum-devlet iliúkisinin ça÷ın gereklerine göre
yeniden tanımlanması yatıyor. Piyasanın güçlenmesi ve reformların süratle
yapılması bu süreci úüphesiz kolaylaútırıyor.
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Türkiye’nin özellikle piyasa konusunda önemli bir yol aldı÷ını kabul
etmeliyiz. Ancak, devletin kendisini reforme etme konusunda zorunlu reformlara
bir türlü baúlayamadı÷ımızı da görüyoruz.
Ekonomi ile siyasetin ne kadar içiçe oldu÷u tekrar ortaya çıkıyor.
Ekonomiye etkin müdahale, etkin bir kamu yönetimini gerekiyor. Bunun için
ise, partiler kanununu ve seçim sistemini de÷iútirmek, kuvvetler ayırımına iúlerlik
kazandırmak, rüúvet ve suistimali engelleyecek düzenlemeler gitmek lazım.
Bu sorunları çözmeden Türkiye’nin büyük ekonomik baúarılara imza atması
olanaklı durmuyor. (25 A÷ustos 1996)
ZORUNLU TASARRUF NEDEN YÜRÜMEDø?
“Akıl” nedir? Bir iúin kısa ve uzun dönemde yarataca÷ı etki ve sonuçları
önceden görebilmek ve ona göre davranabilmektir. Akılcılı÷ın iki ekseni var.
Birincisi, iúe giriúmeden önce muhtemel etkilerini saptamak. økincisi, yanlıú
hesap yapılmıúsa, zamanında gerekli düzeltmeleri gerçekleútirmek.
Bu açıdan bakılınca, Türkiye’de kamu otoritesinin “akılcı” davrandı÷ını
söylemek çok zor. Bazen, siyasi ve bürokratik kadroların ideolojik takıntıları
do÷ru analiz yapmalarını engelliyor.
Daha da sık raslanan, siyasi iktidarın sadece günü kurtarmaya çalıúması.
Uzun dönemi ise, “boúver yahu” yada “Allah büyüktür” deyip hesaba
katmaması. Ama, dünün uzun dönemi, bir gün geliyor ve “bugün” oluyor.
Kamuoyunda “zorunlu tasarruf” diye bilinen Tasarruf Teúvik Fonu
uygulamasının gelmiú oldu÷u nokta, yanlıú temeller üstüne kısa vadeli
hesaplarla kurulan bir sistemin nasıl büyük sorunlar yaratabildi÷inin en son
örne÷i.
Neden Zorunlu Tasarruf
Ekonominin büyümesi iç tasarruf oranının yükselmesini gerektiriyor. Bir
ülke ne kadar çok tasarruf yaparsa, o kadar çok yatırım yapabiliyor ve o ölçüde
hızlı büyüyor. Ekonomi açısından kaynak sorunu, tasarrufların artmasını
gerektiriyor.
Türkiye ekonomisinde tasarrufların milli gelire oranı, 1920’lerden 1950’ye
kadar yüzde 10’da kalmıútı. DP’nin ilk iktidar döneminde uyguladı÷ı liberal
politikalar, tasarruf oranını yüzde 15’e sıçrattı.
Ancak, 1955’ten itibaren tekrar komuta ekonomisine geri dönülüp ithal
ikamesi baúlayınca, tasarruf oranı o sayıda çakıldı kaldı. O sıralarda, “zorunlu
tasarruf” geliúme iktisadının en moda kavramlardan biri idi.
Kavram basit bir úekilde özetlenebilir. E÷er bir toplum, kendi haline
bırakılınca ekonomik geliúmeyi finanse edecek tasarrufu yapmıyorsa, o zaman
devletin toplumu daha fazla tasarruf yapmaya zorlaması yararlıdır.
Teknik olarak, bu olay kamu müdahalesinin özel kesimin zaman tercihini
de÷iútirmesi, insanları yarınlarını daha çok düúünmeye itmesidir. Bunu faizleri
yükseltme veya vergi muafiyeti tanıma gibi teúviklerle yapacak yerde hukuki
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müeyyidesi olan bir zorlama ile yapınca, adı üstünde, “zorunlu tasarruf” ortaya
çıkar.
Tekrar edelim. Hedef, kaynakları arttırıp yatırımları ve dolayısı ile
sürdürülebilir büyüme hızını yükseltmektir. Nitekim bütün ekonomik mucizelerin
arkasında yüzde 30’ları geçen iç tasarruf oranları vardır.

Popülist Erbakan bile, kamu maliyesinin gerçeklerinin zorlaması ile,
vatandaúın parasının üstüne yatmak zorunda kalır. Bu sistem yürümezdi.
Yürümeyece÷i ilk günden belli idi. Yürümedi.
øúte size bir akılsızlık hikayesi... (29 A÷ustos 1996)

Türkiye Deneyimi
Türkiye “zorunlu tasarruf” sistemi ile 27 Mayıs’ta tanıútı. Kemal Kurdaú’ın
Maliye Bakanlı÷ı sırasında ünlü “tasarruf bonoları” çıkartıldı. Tasarrufu Teúvik
Fonundan tek farkı, tasarrufçuların eline bu bonoların verilmesi idi.
Hemen ikinci piyasa oluútu. Vatandaú bonoları kırdırmaya baúladı. Banker
Kastelli ilk servetini tasarruf bonosu kırarak yapmıútı. Neticede mükelleften
toplanan paralar, bir takım aracıların eline geçt.
Öte yandan, devlet de bunları çarçur etti. Siyasetçi ve bürokrasi tarafından
borç gibi de÷il, vergi gibi görüldü. Kamu açıkları içinde kaynadı gitti. 1960’ların
sonuna do÷ru hükümet uygulamadan vazgeçmek zorunda kaldı.
1982 yılında “Alternatif Büyüme Stratejisi” adlı çalıúmamda, bundan ders
alarak farklı bir yöntem önerdim. “Zorunlu tasarruf hesabı” getirelim dedim.
Vatandaútan yapılan kesinti, onun adına vadeli olarak onun seçece÷i bir
bankaya yatacaktı.
Böylece, tasarrufun mülkiyeti yapanda kalacak, devletin bu kaynakları israf
etmesi mümkün olmayacaktı. Ayrıca, nama yazılı mevduat hesaplarının ikinci
piyasası oluúmayacaktı.
Rahmetli Adnan Kahveci ile bu konuyu çok tartıútık. Benim kitabımın en iyi
okuyucularından biri idi. Fikir ona makul geldi. Ama, o sıralarda Özal hükümeti
a÷ırlı÷ı ekonominin de÷il, kamu maliyesinin kaynak sorununu çözmeye
veriyordu.
Sonuçta, Kahveci de, devletçi çözüme meyletti. Tasarrufu Teúvik Fonunun
tasarruf bonosundan tek farkı, ikinci piyasanın oluúmasına izin vermeyecek
úekilde tasarlanmıú olmasıdır. O kadar.

OTO TAMøRCøLERø SESSøZ

Neden Yürümedi?
Yaratılan tasarrufa devlet el koydu÷u sürece, sonuç hep aynı olacaktır.
Bu kaynak, popülist politikaları sürdürmek için kullanılacaktır. ølk baúlarda devlete
bir miktar kaynak gelir. Ama bu kaynak yatırımlara gitmez. Hükümetin daha fazla
adam istihdam edip daha fazla maaú ödemesine yarar.
Yani, ücret ve maaúlardan yapılan kesintiler, Maliye tarafından ek bir vergi
gibi telakki edilir. Olay anlamsızlaúır. Bir süre sonra, bu iúin böyle yürümeyece÷i
anlaúılır. Ve sistem tasfiye edilir.
Vatandaú da yedi÷i kazıkla kalır. Kelimenin tam anlamı ile devlet
tarafından dolandırılmıútır. Siyasetçi de, bürokrat da, bu dolandırıcılı÷ın
orta÷ıdır. Çünkü, kamunun elinde bu tasarrufları geri ödeyecek kaynak yoktur.
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Aslında “bedelsiz oto ithalatı” konusunda bir úey yazmaya niyetim yoktu.
Haftada iki yazı, Türkiye ekonomisinin daha önemli sorunlarına ancak yetiúiyor.
Ancak medyada izledi÷im hava beni tedirgin etmeye baúladı.
Olayın Türk ekonomisi açısından önemi ile medyada aldı÷ı yer arasında
büyük bir orantısızlık görüyorum. Sayıları gözden geçirelim. En karamsarlar
bile, önümüzdeki iki yılda 100 bin otomobilin üstünde bedelsiz ithalat yapılmasını
beklemiyor.
Büyük bir ihtimalle, fiili ithalat çok daha düúük kalacak. Biz gene yüksek
sayıyı alalım. Ortalama araba fiyatına 10 bin dolar dersek, iki yılda bir milyar
dolar eder. Türkiye’nin aynı dönemde toplam ithalatı ise 95-100 milyar dolar
olacak.
Yani, bu iúin boyutu ithalatımızın yüzde 1’i kadar. øki yılda Türkiye 7
milyar dolar dıú faiz ödeyecek. Çiller’in geçen yılın ikinci yarısında uyguladı÷ı
sorumsuz seçim ekonomisinin sadece bu yılın ithalatına etkisi en az 5-6 milyar
dolar. Hatta daha fazla.
Ama pek çok çevre için varsa yoksa kullanılmıú oto ithali. Otomobil
üreticilerine bakarsanız, batacaklar. Devletçi-korumacı çevreler hemen bu
koroya katıldı. Gümrük Birli÷ine girdi÷imiz filan unutuldu. Ha bir gayret, tekrar
yeni oto ithalatına bile yasak getirilmesini önerecekler.
Tavrımı baútan söylemek istiyorum. Gümrük Birli÷i Anlaúması imzanırken
kullanılmıú otomobil ithalatına getirilen yasa÷a karúı çıkmıútım. Bu karar, Türkiye
ekonomisinin lehine de÷ildi. Tüketicinin lehine ise hiç de÷ildi.
RP hükümetinin aldı÷ı kararı da yetersiz buluyorum. Permi sistemi bana
1985 öncesi dönemi hatırlatıyor. Devlet eli ile birilerine rant sa÷lanması anlamına
geliyor. Bence, kullanılmıú oto ithalatı tamamen serbest bırakılmalıdır.
Nisbi Fiyatların Mantı÷ı
Avrupa’da ve Türkiye’de kullanılmıú otomobil fiyatları arasında neden bu
kadar büyük bir fark var? Analizin çıkıú noktası bu olmalı. Teknolojiye ve nisbi
fiyatlara bakmak gerekiyor.
Otomobil üretimi, teknolojideki son geliúmelerle birlikte fevkalade sermaye
ve teknoloji yo÷un hale geldi. Son 30 yılda otomobil üretiminde iúçi verimi sürekli
artıyor. Bugün, 20 yıl öncesine kıyasla çok daha kaliteli, daha az benzin yakan
bir araba, yarı yarıya daha az emek-saatte üretiliyor.
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Ancak, aynı úeyi otomobilin tamir ve bakımı için söyleyemiyoruz. Orada
teknolojinin, büyük ölçekli üretimin avantajlarını kullanma olana÷ı hiç yok gibi.
Yani emek verimi yıldan yıla artmıyor. Azçok sabit kalıyor.
Teknik dil kullanırsak, otomobil üretimi sermaye yo÷un, tamir ve bakım
sektörü ise emek yo÷un sektörler. Avrupa’da ücretler ve gelir arttıkça, tamir ve
bakımın nisbi fiyatı yükseliyor.
Yani, bir otomobili atıp yenisini almanın daha iktisadi oldu÷u nokta habire
öne do÷ru geliyor. Arabanın ekonomik ömrü kısalıyor. Türkiye’de ise ücret hala
çok düúük. O nedenle otomobillerin ekonomik ömrü o ölçüde daha uzun.
Bizim yollarda hala 1950’lerden, 1960’lardan kalma arabalar cirit atarken
Avrupa ve Amerika’da 1980’li arabaların bile çoktan hurdaya çıkmasını bu
ekonomik gerçek açıklıyor.

ORTA DOöUDA BARIù
Türkiye ekonomisinin önündeki sorunların neredeyse tümünün ekonominin
kendisinden de÷il, siyasi süreç ve yapılardan kaynaklandı÷ı artık iyice
görülüyor. Her geçen gün, bu e÷ilim biraz daha artıyor.
Ne demek istiyoruz? Ekonomiyi oluúturan milyonlarca birey ve firma ne
kadar kendilerine gelen bilgileri do÷ru de÷erlendirseler ve gerçekçi kararlar
alsalar da, siyasi karar mekanizmasından kaynaklanan yanlıúlar onların
emeklerini boúa çıkartabiliyor.
Ekonomiyi oluúturan insanların çalıúkan, tutumlu, iyi e÷itilmiú, tedbirli, hırslı,
müteúebbis, vs. olumlu vasıflara sahip olmaları yetmiyor. Kamu maliyesinde,
para politikasında veya dıú politikada yapılan bir hata, herúeyi silip süpürmeye
yetiyor.
Örnek mi istersiniz? 10 yıldır yüzde 60’la yüzde 150 arasında dolaúan
enflasyon. Üç yıldır yüzde 20’lerde seyreden faizler. Yıldan yıla büyük
dalgalanmalar gösteren büyüme hızı. Devamlı ödemeler bilançosu krizi tehditleri.
Hepsi, siyasi otoritenin sorumsuz ve yanlıú uygulamalarının bu topluma
yükledi÷i faturanın bir parçası.
ùu sıralarda, Türkiye ekonomisine yeni bir tehdit oluúmaya baúladı. Dıú
politika. So÷uk savaú sonrası dönemde Türkiye tutarlı bir dıú politikada
izlemekte çok zorlanıyor. Yavaú yavaú sorunlar ve hatalar birikiyor.
Halbuki, tarihi mirası ve bugünkü politikaları itibariyle, Türkiye ekonomisinin
hala önemli miktarda dıú kayna÷a ihtiyacı var. En azından, uluslararası
piyasalardan aldı÷ı eski borçlarından vadesi gelenleri yenileyebilecek durumda
olması gerekiyor.
Yanlıú analizlere ve ça÷ı-dıúı ideolojik önyargılara temellenen bir dıú
politika anlayıúı, Türkiye’nin manevra alanını hızla daraltıyor. Yanlızlı÷a itilme
ihtimalini arttırıyor. O ölçüde dıú kaynak akıúını riskli hale getiriyor.

østihdam Etkileri
Analizi güncel yaúama tercüme etmeye çalıúalım. Türkiye’de emek bol ve
ortalama verimi düúük oldu÷u için ucuz. Demek ki, kullanılmıú oto ithal edince,
yeni otomobil üretiminde kullanılan iúgücü azaldı÷ı için o sektörde istihdam
gerileyecek. Ancak, kullanılmıú araba daha fazla tamir ve bakım gerektirdi÷i için
oto sanayilerde çalıúanların sayısı artacak.
Hangisi daha büyük olur? Yukarıdaki analize göre, tamir ve bakım
sektöründeki istahdam artıúının daha yüksek olması gerekiyor. Baúka bir deyiúle,
Türkiye Avrupa’dan ucuz kullanılmıú oto ithal ettikçe, iúsizlik azalıyor.
Hikaye burada bitmiyor. Kullanılmıú araba ithal etmek için döviz lazım.
Döviz için ihracat lazım. Kullanılmıú araba ithalatı mecburen ihracatı arttıracak.
øhracat yapan sektörlerin de genelde otomotiften daha emek yo÷un oldu÷u
biliniyor. Yani, iúsizlik bir tur da ihracat nedeni ile artacak.
Nisbi fiyatlar aslında Türkiye’ye ne yapması gerekti÷ini söylüyorlar. Madem
ki tamir ve bakım sektörü bu kadar ucuz, ülke ekonomisinin avantajı mümkün
oldu÷u kadar çok kullanılmıú araba ithal etmekte.
Böylece, bir yandan daha iyi arabaları daha ucuza satın alabilen tüketicinin
toplam refahı daha yüksek olacak. Öte yandan, istihdam artacak ve iúsizlik
azalacak.
Peki, kim zararlı çıkacak? øúçilerine Avrupa’nın çok altında ücret
vermelerine ra÷men onların kalitesinde ve fiyatında otomobil üretmeyi 25 yıldır
ö÷renemeyen otomobil firmaları. Ama onların güçlü lobileri var...
Ne yazık ki, oto tamircilerinin lobisi, oto üreticilerinin lobisi gibi güçlü de÷il.
Sektör yüzbinlerce küçük iúletmeden oluúuyor. Her biri üç-beú kiúi çalıútıran
úahıs firmaları. Gazeteler bol reklam vermiyorlar. Devletçi-korumacı ideoloji de
onları pek sevmez. Büyük fabrikaları sever.
Bütün bunlar, kullanılmıú oto ithalinin serbest bırakılmasının Türkiye
ekonomisinin lehine oldu÷u gerçe÷ini de÷iútirmez. Ve eninde sonunda
ekonominin mantı÷ı çıkar grubu lobilerini yener. øthalat serbest bırakılır.
(1 Eylül 1996)

Uzmanlar Ne Diyor?
Yaz aylarında østanbul’a gelen ve dıú politikadan iyi anlayan çok sayıda
uzmanla tartıúma fırsatımız oldu. Bunların arasında Türk dostu yabancılar var.
Dıú dünyada etkin görevler almıú vatandaúlarımız var. Hepsinin aynı rahatsızlı÷ı
ve tedirginli÷i hissetti÷ini gördüm.
Türkiye’de benzer hassasiyeti gösterenler yok de÷il. Cengiz Çandar’ın
SABAH’taki yazıları uzun süredir Türkiye’nin dıú politikada sürüklendi÷i açmazı
analiz ediyor. Çözüm yollarını göstermeye çalıúıyor.
Tartıúmaları bütün ayrıntıları ile nakletmem olanaksız. Ancak, sürekli
karúıma çıkan çok önemli bir temayı okuyucularımla paylaúmak istedim.
Herkes, Orta Do÷uda barıúın tesis edilmesinin önemini vurguluyor.
øsrail’le Arap ülkeleri arasında kalıcı bir barıú gerçekleúmedi÷i sürece bölgeye
istikrar gelmeyece÷ini düúünüyorlar. Türkiye’nin bu istikrarsızlıktan çok olumsuz
etkilenmekte oldu÷u konusunda fikir birli÷i var.
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Amerika ile øsrail arasında, Amerikan iç politikasından da geçen çok özel
bir iliúki oldu÷u açık seçik ortada. øsrail’in Orta Do÷udaki varlı÷ını kabul
etmeyen yaklaúımlar karúılarında daima ABD’yi de buluyorlar.
ABD’nin bugünkü tek süper güç durumu, bıçak kemi÷e dayanınca, AB
ülkelerinin de Washington’un yanında yer almasına yol açıyor. Böylece, øsrailABD-Avrupa aynı eksende buluúup bir blok oluúturuyorlar. Bölgede bugün yada
muhtemel bir gelecekte øsrail’e karúı bir güç oda÷ı vaya askeri tehdit oluúturma
potansiyelini taúıyan ülkeleri sıkıútıran olay bu.
Türkiye, nüfusu, ekonomik geliúme düzeyi, askeri gücü itibariyle Orta
Do÷uda kesinlikle bu kategoriye giren ülkelerin baúında geliyor. Dolayısı ile,
ekonomik veya siyasi rejimi itibariyle Batı ittifakının dıúına düúmesi ihtimali
belirdi÷i anda, kendisi öyle algılamasa bile aslında Batı blo÷u için önemli bir
tehdit haline dönüúüyor.

yüzde 81.9 oldu. Bütün bunları bir araya toplayınca, 1996 yılını en az yüzde 90
enflasyonla bitirmemiz garanti altına alınmıú oluyor.
Uzun süredir duyarız. Türkiye enflasyona alıútı denir. ùu son birkaç yıla
bakınca, “alıútı” sözcü÷ü bana yetersiz gelmeye baúladı. Galiba daha do÷rusu,
“Türkiye enflasyonu seviyor” demek.
Baúka bir toplumun yüksek enflasyon karúısında bu kadar duyarsız
kalabilece÷ini düúünmekte zorlanıyorum. Örnek de bulamıyorum. Latin
Amerikada, arada sırada Türkiye’den çok daha yüksek enflasyona yakalanan
ekonomiler var.
Ama, bu dönemler kısa sürüyor. Ardından enflasyonla mücadele etmeye
çabalıyorlar. Hiç olmazsa bir süre enflasyonu düúürüyorlar. Sonra tekrar patlıyor.
Böyle istikrarlı ve tutarlı úekilde 20 yıldır enflasyon oranları yüzde 50 ile yüzde
150 arasında dolaúan baúka ülke benim bildi÷im kadarı ile hiç olmamıú.

Barıú, Demokrasi ve østikrar
Nedir kalıcı barıúın úartları? Bir yandan øsrail’in güvenli÷inin sa÷lanması,
yani Orta Do÷u ülkelerinin israil’in varlı÷ını kabul etmeleri. Di÷er yandan, øsrail’in
Filistin halkının insanca ve haysiyetli yaúama talebini kabul etmesi.
Filistinlilerin dramına bir son verilmesi.
Belli ki, gerek Orta Do÷u ülkeleri arasında gerek øsrail’de bu koúullarla
barıúı arzulamayan sertlik yanlıları çok. Bir tarafın Saddam’ı, Kaddafi’si, øran’ı
varsa, öte tarafın da fanatik dincileri ve milliyetçileri var.
Çözüm, bölgedeki ılımlı kesimlerin kendi aralarında iúbirli÷i
yapmasından geçiyor. Türkiye, ılımlı ve barıútan yana tavır alabildi÷i takdirde,
bölgede çok yapıcı bir rol oynamaya aday.
Herúeyden önce, kendi demokratik dönüúümünü tamamlayabilmesi,
Kıbrıs ve Kürt sorunlarını çözebilmesi, bölge ülkeleri için bir siyasi ve ekonomik
istikrar örne÷i, bir cazibe merkezi olması gerekiyor.
Bunu yapamaz, hatta tam tersine, sorunlarını ihraç eden, bölgede
dengeleri bozan ve barıúı tehdit eden bir yöne do÷ru evrilirse, çok ciddi
sıkıntılarla karúı karúıya kalma ihtimali yükseliyor.
Özal’ın ölümünden bu yana dıú politikada kaptansız ve dümensiz kalan
Türkiye’nin üstünde karanlık bulutlar toplanmaya baúlıyor. Ekonomi ile ilgilenen
herkesin bu sıralarda dıú politikadaki geliúmeleri çok yakından izlemesinde
büyük yarar oldu÷unu düúünüyorum. (5 Eylül 1996)

Bu Yıl Enflasyon Ne Olur?
Birkaç haftadır Pazar günleri çıkan Aktüel PARA dergisinde ekonomi
yazıları yazmaya baúladım. Geçen haftaki sayıda enflasyonla ilgili beklentilerimi
yazdım.
“Yılın geri kalanı için enflasyon tahminlerimi vermek istiyorum. Bu sayıların
kayna÷ında hem matematik model sonuçları, hem de sezgisel tahminler var.
Sadece Toptan Eúya Fiyatlarını izliyoruz.
A÷ustos
yüzde 3.5 (fiili 3.8)
Eylül
yüzde 6.2
Ekim
yüzde 6.6
Kasım
yüzde 5.8
Aralık
yüzde 6.4
Tahminlerimiz tutarsa, 1996 yılı TEFE enflasyonu yüzde 95 olarak çıkıyor.
Yıl baúında öngördü÷ümüz yüzde 90’dı. Türkiye ekonomisinde enflasyon tahmini
yaparken 5 puanlık (yani yüzde 5.5’luk) bir sapma baya÷ı baúarı kabul edilebilir”.
Ancak, bir hatamız da oldu. Temmuz ayında, Erbakan’ın yüzde 50’lik maaú
zammı gelince, 1996 yılı enflasyonu için yüzde 100’e ulaúır demiútik. Orada
biraz yanılmıúız gibi duruyor.”

BøZ ENFLASYONU SEVERøZ
Gözümüz aydın! A÷ustos enflasyonu en karamsarların bile beklentilerinin
üstünde çıktı. A÷ustos’ta toptan eúya fiyatları (TEFE) yüzde 3.8, tüketici fiyatları
(TÜFE) yüzde 4.8 arttı. 1995’te, bu sayılar sırası ile yüzde 2.3 ve 4.3 idi.
Ocak-A÷ustos (yani 8 aylık) fiyat artıúları toptanda yüzde 52.7, tüketicide
yüzde 46.2 düzeyine ulaútı. Son oniki ay ise, toptanda yüzde 79, tüketicide
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Enflasyon Haftası
øngilizcede hoú bir atasözü vardır. “Bir úeyin olmasını
engelleyemiyorsan, bari zevkini çıkarmaya çalıú”. Madem ki biz de
enflasyonu düúüremiyoruz, hiç olmazsa e÷lenmek için kullanabiliriz.
Benim aklıma gelen, Türkiye çapından bir “enflasyon haftası” ihdas
edilmesi. Bir sürü hafta yada gün kutlanıyor. Çevrenin, barıúın, annelerin,
babaların, vs. günleri veya haftaları var.
Enflasyonun neyi eksik? Hayatımızın bu kadar önemli bir parçası haline
gelmiú bir ekonomik, toplumsal ve siyasi olayı hiç olmazsa yılda bir kez neden
kutlamıyoruz?
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O hafta içinde okullarda yarıúmalar yapılır. Konu çok. Kimileri büyükanne
ve dedelerinden çocukluklarında ekme÷in kaç kuruú oldu÷unu ö÷renir. Üstünde
øsmet ønönü’nün resmi olan 1 liralık ka÷ıt paralar yeniden basılır ve ö÷recilere
da÷ıtılır.
Devlet büyüklerimiz, enflasyonun Türkiye’nin yaúamındaki önem ve
anlamını açıklayan demeçler verir. Hangi baúbakanımızın döneminde daha fazla
enflasyon oldu÷u tartıúılır. Medyada bu konuda polemikler yapılır.
Bütün mesele bir kere baúlamakta. Yola bir çıksak, Türkiye insanının o
inanılmaz yaratıcılı÷ı ile daha ne úölenler, ne merasimler icad ederiz. Düúünün.
Bu büyük enflasyon dalgası 1977’de baúlamıútı. Demek ki, gelecek yıl
“enflasyon 20 yaúında” kampanyası açabiliriz (fikir benim de÷il; Yi÷it
Ekmekçi’nin).
ørili ufaklı Anadolu úehirleri taklarla donatılır. Okullara, devlet dairelerine
ıúıklı levhalar asılır. Kültür Bakanlı÷ı milyonlarca afiú bastırıp da÷ıtır. Nereye
baksan onu görürsün. “Enflasyon 20 Yaúında”.
“Sıfır Enflasyon østiyorum”
Seçimden sonra çıkan ilk yazımda, 28 Aralık’ta, bu parlamentodan
enflasyonu düúürmesini beklememek gerekti÷ini yazmıútım. Neden? Çünkü
bence seçmen siyasetçilere enflasyona aldırmadı÷ı mesajını verdi.
1994’deki kabusu bize yaúatan, yüzde 150 ile Cumhuriyet tarihinin
enflasyon rekorunu kıran DYP’nin seçimden ikinci parti çıkmasını baúka türlü
nasıl tefsir edebiliriz?
Nitekim, RP hükümeti de gündemine enflasyonla mücadeleyi almadı bile.
Do÷allıkla çok azdırmamaya çalıúacaklar. Ama düúürmeye hiç niyetlerinin
olmadı÷ı da ortada.
Sevgili dostum Profesör Hurúit Güneú Yeni Yüzyıl’daki köúesinde bana
sevimli bir top atmıú. Amerikalı ünlü iktisatçı Paul Krugman’ın bu hafta The
Economist’te yayınlanan makalesini de÷erlendirirken, benim “sıfır enflasyon”
talebimin gerçekçili÷ine de÷inmiú.
Nasreddin Hoca misali; Hurúit haklı, ama ben de haklıyım. Bu koúullarda
sonuna kadar direnece÷im. Her fırsatta tekrarlayaca÷ım. Sıfır enflasyon
istiyorum... Sıfır enflasyon istiyorum... Sıfır enflasyon istiyorum...
(8 Eylül 1996)
DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLUR
Dikkatli gözlemcilerin bir süredir uyardıkları gibi, Türkiye’nin dıú politikada
manevra alanı hızla daralıyor. Bunun temel nedenerinden biri, geçmiúte yapılan
ve her biri o zaman önemsiz gibi duran hataların birikmesi.
“Damlaya damlaya göl olur” demiú atalarımız. Küçük sorunlar zamanında
çözülmeyince, bir süre sonra baúka küçük sorunlarla birleúiyor. Herbiri nisbeten
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kolay çözülebilecek çok sayıda sorun, birarada tedavisi olanaksız bir hastalı÷a
dönüúüyor.
Türkiye’nin her alanda benzer bir durumda oldu÷unu görüyoruz. Sorunlara
zamanında müdahale edilemiyor. Gecikiliyor. Sanki zaman o sorunu
kendili÷inden , biz bir úey yapmadan hafifletirmiú gibi davranılıyor.
Öyle olmuyor. Tam tersine, günler geçtikçe pürüzler artıyor.
Karmaúıklaúıyor. O ölçüde de çözüm zorlaúıyor. Daha radikal, daha kapsamlı, ve
dolayısı ile daha riskli reformlara gitme ihtiyacı beliriyor.
Kolay reformları yapamayan Türkiye, zor ve kapsamlı reformları
yapmaktan büsbütün çekiniyor. Esnek maddeler kırılmaz, e÷ilir. Rijit yapılar ise
üstüne baskı gelince bir süre dimdik durur sonra aniden kırılır.
Türkiye’de bunun örnekleri artıyor.
“Allah Büyüktür Sendromu”
Ekonomide en belirgin örnekler, sosyal güvenlik kurumları ve KøT’ler.
Türkiye beú yıl önce her iki sorunu çözebilse idi, hem beú yıl kazanmıú olurdu,
hem de çözüme daha düúük maliyetle ulaúabilirdi.
Sosyal güvenlik kurumlarındaki açı÷ın hızla büyüyece÷ini beú yıl önceden
öngörmek mümkündü. Gerek yurtiçinden gerek yurtdıúından bu konuda son
derece ciddi uyarılar geldi.
Siyasi otorite bunlara aldırmadı. Kısa dönemli hesapları tercih etti. Buna
“Allah büyüktür sendromu” demeyi seviyorum. ùöyle bir konuúma tahayyül
edebiliriz.
-”Sayın büyü÷üm, beú yıl içinde sosyal güvenlik kurumlarında çok büyük
açıklar olaca÷ı hesaplanıyormuú.”
-”Kaç yıl içinde?”
-”Beú yıl içinde efendim.”
-”Evladım, beú yıla daha çok var. Allah büyüktür. Zamanı gelince bakarız”
Göz açıp kapayıncaya kadar beú yıl geçti. Zamanı geldi. Ama Allah bu
konuda pek yardım etmeye niyetli durmuyor.
Özelleútirmede de benzer bir durum var. Örne÷in hükümetlerin en büyük
ümidi olan telekomünikasyon özelleútirilmesi. Bu iúi ilk yapanlar, olumlu bir
konjonktürden yararlandılar. Yüksek fiyata sattılar.
Çünkü, dünyada talep yüksekti ama arz azdı. ùimdi e÷ilim tersine döndü.
Bütün ülkeler telekomünikasyon tekellerini özelleútiriyor. Arz çok arttı. Talep ise
aynı kaldı. Yani, malın fiyatı düúme e÷ilimine girdi.
ùimdi, aynı telefon úebekesi beú yıl öncesine kıyasla daha az de÷erli.
Arada Türkiye açısından bir fark, bir kayıp var. Bu mutlak bir kayıp. Telafi
edilemez bir kayıp. Sadece özelleútirmeyi zamanında yapamadı÷ımız için
oluúmuú bir kayıp. Allah gene yardım etmiyor.
Krize Kaç Gün Kaldı?
Bir baúka yazımda, Türkiye’yi felçli ama úuuru yerinde birine
benzetmiútim. Sorunları biliyoruz. Aslında çözümler üstünde de anahatları ile bir
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uzlaúma var. Ama, bir türlü detaylarda veya yöntemde anlaúıp sonuca
ulaúamıyoruz.
Yani, Türkiye anlama ve algılama özürlü de÷il. Fakat, icraat özürlü.
Bu garip süreç sonunda varılan noktada, toplumda karamsar beklentilerin
arttı÷ını izliyoruz. Örne÷in, úu sıralarda kamuoyunda ekonomik kriz olaca÷ı
korkusu güçlenmeye baúladı. Neden? Çünkü insanlar bu iúin böyle uzun süre
yürümeyece÷ini hissediyorlar.
Aynı anda, siyasi otoritenin mevcut sorunlara çözüm üretecek iradeye
sahip olmadı÷ını da biliyorlar. Demek ki, bir ara bir yerden, barda÷ı taúıran son
damla misali bir kıvılcım gelecek, sistem derinden sarsılacak diye düúünüyorlar.
Bir kere bu fikir yerleúince, kendilerini bu muhtemel, hatta neredeyse kesin
gibi duran krize karúı korumanın yollarını aramaya baúlıyorlar. Geçmiú
deneyimleri, krize hazırlıksız girenlerin çok büyük fatura ödedi÷ini söylüyor.
Böylece, bu kez beklentilerden hareket eden yeni bir dinamik devreye
giriyor. Psikolojik ve öznel faktörler, ekonomiyi sıkıútıran nesnel faktörlere
ekleniyor. Ekonomik aktörler bir kriz olaca÷ı varsayımına göre davranınca, bizzat
bu davranıúları krizin olması ihtimali yükseltiyor.
Türkiye’de bütün ekonomik krizlerin davul, zurna ile, “geldi, geliyor, úimdi
kapıdan girecek” ba÷ırmaları arasında gelmesini baúka türlü açıklayamıyorum.
1994’te öyle oldu. Aylarca önceden pek çok uzman krizi öngördü. Kendi
hesabıma hangi mekanizmalarla gerçekleúece÷ini bile yazdım. Sadece tarihinde
6 aylık bir yanılgım oldu.
Pek çok kiúi gibi, ben de úu anda tedirginim. Damlaların bir su birikintisine
dönüútü÷ü kesin de, acaba göl mü oldu diye kendi kendime soruyorum.
Önümüzdeki haftalarda bu konuyu daha yakından irdeleyece÷iz. (12 Eylül 1996)
ùEYTAN AYRINTILARDA GøZLøDøR
Siyasi sistem Türkiye’nin acil reform ihtiyaçlarını bir türlü karúılayamıyor.
Sorunlar birikiyor. Biriktikçe, her geçen gün daha úiddetli bir úekilde vatandaúın
güncel yaúamına yansıyor.
Her biri tekbaúına önemsiz bir ayrıntı gibi duran küçük olaylarla yansıyor.
Örnek mi? ùöyle bir etrafımıza bakmanız yeterli. TEM’in en iúlek kısmında
sürdürülen yol çalıúması, birkaç haftadır ülkenin en iúlek kentiçi otoyolunu felç
etti.
Acaba yol tamirinin vatandaúı daha az rahatsız edecek bir yöntemi olamaz
mıydı? Kesinlikle olabilece÷ine inanıyorum. Daha hızlı ve vatandaúı daha az
rahatsız edecek usul devlete daha pahalıya malolurdu.
Ama Türkiye açısından daha ucuz olurdu. Neden? Çünkü hesaba trafikte
bekleyen araçların yaktıkları benzini ve insanların kaybettikleri saatlerin alternatif
maliyetini eklemek gerekiyor. Sinirlerinin bozulmasının uzun dönemli etkileri ise
cabası.
Baúka bir trafik örne÷i, artık Fatih köprüsünün de trafi÷in yo÷un
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saatlerinde her gün tıkanmaya baúlaması. Umutsuz bir durum var. østanbul’da
araba sayısı sürekli artacak. Ama planlanan yeni bir Bo÷az geçiúi yok.
Zaten bugün karar alınsa, yeni bir proje 4-5 yıldan önce tamamlanamaz.
østanbullular, bir kader gibi köprü trafi÷ini yaúayacaklar. Halbuki, köprülere
ödedikleri para ile her yıl Bo÷aza yeni bir geçiú yapılabilir.
Ama yapılmayacak. Çünkü, o kaynaklar kamu savurganlı÷ı içinde eriyip
gidiyor. Köprünün sa÷ladı÷ı kaynaklar, maaú olup siyasi rüúvet olarak da÷ıtılan
kamu kadrolarına ödeniyor. Yada devlet büyüklerimizin bitmez tükenmez
uçaklarına, korumalarına, arabalarına harcanıyor.
Bir “Murphy Kanunu” da Benden
Geçen hafta, østanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü sıfatı ile bir televizyon
kanalında vakıf üniversiteleri üstüne bir programa katıldım. Tartıúılan konulardan
biri de, üniversiteye giriú için uyguladı÷ımız merkezi sınav sisteminin sorunları
oldu.
Dünyada üniversiteye giriúi düzenlemek için merkezi sınav yapan ülkeler
var. Ancak, bütün ö÷rencileri merkezden yerleútirmeye kalkan ülke yok.
Genellikle, merkezi sınav ö÷rencileri yetenek ve bilgilerine göre sıralamak için
kullanılıyor.
Fiili yerleútirme iúi, yüksek e÷itim kurumlarına bırakılıyor. Ö÷renciler
okullara müracaat ediyorlar. Talebe göre nihai puanlar belirleniyor. Ö÷rencinin
hiç istemedi÷i bir okula girmek zorunda kalması ihtimali baya÷ı azalıyor.
øúin ilginci, kolejler ve Anadolu liseleri için Türkiye bu yöntemden
yararlanıyor. Veli olanlar bilir. Ortaokula girerken, okullar kendilerine yönelen
talebe göre puanlarını yükseltip indiriyorlar. Ö÷renciler buna göre nihai kayıtlarını
yaptırıyor.
Üç rektör, üniversiteye giriú için artık bu sisteme geçme zamanının geldi÷i
konusunda fikir birli÷ine vardık. Dayanamadım. Bir “Murphy kanunu” da ben
koydum.
“E÷er Türkiye’de bir konuda reform yapmanın çok acil ihtiyaç haline
geldi÷i herkes tarafından kabul ediliyorsa, o reform hiç bir úekilde
yapılamaz”.
Bilmiyenler için bir açıklama. “Murphy kanunları”, Amerikalı bir yazarın
icadı. ùu tür kanunlar var: “Bir aletin bozulmaması gerekiyorsa, mutlaka en
sıkıúık günde bozulur”; yada “Ya÷mur sizin pikni÷e gidece÷iniz gün ya÷ar”
gibi...
TEM otoyolundaki tamir, Fatih köprüsündeki tıkanma ve üniversiteye
giriúteki yanlıú sistem hep aynı olayın tezahürleri. Kamu otoritesi, toplumun
geliúmesine ayak uyduramıyor. Temsil etti÷i toplumu oluúturan vatandaúların
yaúamını kolaylaútıracak düzenlemeleri yapamıyor.
Dıú Ticaret østatistikleri
Son örnek ekonomiden. Bu yıl iç ve dıú mali piyasalar Türkiye’nin dıú
açı÷ı konusunda tedirgin. Bir yandan, AB ile Gümrük Birli÷i Anlaúması
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uygulamaya girdi. Di÷er yandan, geçen yıl Çiller hükümetinin seçim için
baúlattı÷ı popülist politika ekonominin çok hızlı büyümesi ile sonuçlandı.
Bu açıdan, bu yıl dıú ticaretin nasıl seyretti÷inin zamanında bilinmesi
geçti÷imiz yıllara kıyasla çok daha önemli. Gereksiz tedirginliklerin oluúmasını
engellemek için önemli. Tedbir almakta geç kalınmaması için önemli.
Aynen “Murphy kanunlarının” öngördü÷ü gibi, bu yıl dıú ticaret istatistikleri
gecikiyor. Hem de, 6 aydan fazla gecikiyor. Normal olarak, Eylül ortasında,
Temmuz ithalat ve ihracatının ve Haziran cari iúlemler dengesini yayınlanması
gerekir.
Halbuki, elimizde hala sadece Ocak sayıları var. øktisatçılar, çeúitli
cambazlıklar yaparak açı÷ın nasıl seyretti÷i hakkında bir fikir sahibi olmaya
çalıúıyorlar. Tabii olmuyor. Tedirginlik sürüyor.
Nasıl oluyor da koskoca Türkiye Cumhuriyeti dıú ticaret istatistiklerini
gününde hesaplayamıyor? Devlet büyüklerimiz her fırsatta Türkiye’nin nasıl
güçlü bir ülke oldu÷unu, bütün dünyanın nasıl bizden korkması gerekti÷ini
söylüyorlar.
Kuzum, bunları kim ciddiye alır? Gümrüklerinden giren çıkan malların
hesabını zamanında tutamayan bir devleti insanlar neden ciddiye alsınlar ki?
ùeytan gibi, saygınlık da ayrıntılarda gizli. Büyük sorunların üstesinden
gelmek için, önce ayrıntıları teker teker çözmeyi ö÷renmek gerekiyor. Çünkü her
büyük sorun neticede binlerce ayrıntıdan ibarettir. (15 Eylül 1996)
PADANYA FEDERAL CUMHURøYETø
Bizim nesil, habire dünyanın bir köúesinde yeni bir devletin kuruldu÷u
döneme rasgeldi. ølkokula baúlarken gördü÷ümüz haritalarda hakim renk
sömürge imparatorluklarına aitti.
Derken da÷ıldılar ve bir sürü yeni renk, co÷rafya dersinde
ezberlemedi÷imiz bayrak ortaya çıktı. O bakıma, Sovyetleri Birli÷inin irili ufaklı
Cumhuriyetlere bölünmesi de bizi pek úaúırtmadı. Sadece tanımadı÷ımız
bayrakların sayısını arttırdı.
Bu süreçte ilgimi çeken bir husus var. Pek çok yeni devlet, eski devletin
güçlü ve zengin toplumunun fakir ve zayıf kısmını tabir caizse “soka÷a atması”
ile kuruluyor.
Milliyetçilik öyle garip bir ideoloji ki, bölünmeden zararlı çıkacak olanlar da
bunu kabul ediyorlar. Kafkasların ve Orta Asyanın deneyimine bakarsak,
küçümsenmeyecek bir fakirleúmenin ba÷ımsızlıkla birlikte gelmesinin
yadırganmadı÷ını görüyoruz.
Bu trene son günlerde øtalya da katıldı. øtalyanların “milli birlik ve
beraberli÷i” ne kadar ciddiye aldıkları hep tereddüt konusu olmuútur. Pek çok
øtalyan dostumun kendilerini önce do÷up büyüdükleri bölge ile tanımladıklarına
ben de úahidim.
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Zenginlerin øsyanı
Karıúıklı÷ın kayna÷ında Umberto Bossi var. Kuzey øtalya’da hızla
güçlenen “Liga Nord” adlı ayrılıkçı partinin kurucusu. Lig sözcü÷ü bize sadece
futbolu anımsatıyor. Halbuki, Latince kökeninde birliktelik, ittifak, kümelenme gibi
kavramlar yatıyor.
Bossi, geçti÷imiz günlerde Padania Federal Cumhuriyeti adı ile Kuzey
øtalya’nın ba÷ımsızlı÷ını ilan etti. Epey alay konusu da oldu. Ancak, “ateú
olmayan yerden duman çıkmaz” derler. Ciddi bir memnuniyetsizli÷e dile getirdi÷i
kesin.
Kuzey øtalya Avrupanın en geliúmiú bölgelerinden biri. øtalyan sanayinin
önemli bir bölümü orada. Venedik, Milano, Bologna, Torino gibi önemli sanayi
ve ticaret merkezlerini kapsıyor.
Arazi olarak øtalya’nın üçte birinden az, ama nüfusun yüzde 45’ine sahip.
En büyük farklılık kiúi baúına gelirde. Padania’nın kiúi baúına geliri 20.500 dolar.
Orta ve Güney øtalya’da ise bu sayı 14.300 dolara düúüyor.
Zengin Kuzey kendini çalıúkan ve üretken olarak görüyor. Tembel ve
düúük verimli Güneyi beslemekten sıkılmaya baúlamıú. Baúkent Roma ise,
kuzeylilerin paralarını israf eden ve ona buna da÷ıtan bir yer olarak algılanıyor.
Tembellerin Tepkisi
Buraya kadarki kısmı ola÷an. Bundan sonrası renkli. Çünkü, Güney øtalya,
baúkalarının düútü÷ü milliyetçilik tuza÷ına düúmeye pek niyetli de÷il. Örne÷in,
her fırsatta Sicilyalılıklarını øtalyanlıklarının önüne koyan Sicilyalılar bu ayrılma
iúine karúılar.
Neden? Sebebi basit. øtalya bölünürse, baúta Sicilya gibi azgeliúmiú yöreler
olmak üzere, bütün Orta ve Güney øtalya bu iúten zararlı çıkacak. ùu anda,
Kuzeyin yüksek verimli ekonomisine ortaklar. Bölünme olursa, Kuzey’den
toplanan vergileri Güney’de harcama olanakları kalmayacak.
Geçti÷imiz Pazar günü “Liga Nord” ve Bossi, Po nehri boyunca ayrılıkçıları
gösteriye davet etti. Gazetelerden okudu÷umuza göre, çok baúarılı olmamıú.
Katılım azmıú. Buna karúılık, Güney ve Orta øtalya kentlerinden gelen çok sayıda
gösterici Padania’nın kurulmasına karúı, øtalya’nın birli÷ini savunan toplantılar
yapmıúlar.
Kuzey kendi kaderini eline almaya, ödedi÷i vergilerin nasıl harcandı÷ına
müdahale etmeye kalkıúınca, Güney aniden øtalyan milliyetçili÷ini hatırlıyor. Bu
milliyetçilik çok garip bir úey do÷rusu.
ùaka Ama Ciddi
Padania aslında bir úaka. Siyasi bir úaka. Çok önemli siyasi sonuçları
olabilecek bir úaka.
Tarihte hiç bir zaman bu adla bir ülke mevcut olmamıú. Tamamen Bossi’nin
muhayyelesinin ürünü. Nerelerin bu hayali ülkeye dahil oldu÷u, nerelerin
olmadı÷ı da Bossi’nin kararı ile belirleniyor.
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Kimse, Kuzey øtalyalılar bile, bir gün bu adla bir devletin kurulmasını
beklemiyorlar. Böyle bir inanç yok. Ama, gene de hem Kuzeyliler, hem de
Güneyliler olayı ciddiye alıyorlar.
Olay ciddi. Çünkü, øtalyan siyasi sistemindeki çürüme artık Kuzey øtalya’yı
hakikaten rahatsız etmeye baúladı. Kendilerini Roma’dan kopuk hissediyorlar.
Sistemin de÷iúmesini talep ediyorlar.
Statükodan karlı çıkan Güneyliler de bundan rahatsız. Bossi’nin çarpıcı
ve uçuk uslubunun, neticede statükoyu de÷iútirmekten yana güçlerin lehine
çalıúan bir dinami÷e yol verdi÷ini hissediyorlar.
Padania Cumhuriyeti, vergi mükellefi vatandaúın ödedi÷i verginin
hesabını sorma arayıúını simgeliyor. Bunu en uç ve en çarpıcı biçimde
yapıyor. Toplumların en hassas oldukları konulardan birine, milliyetçili÷e bir
yandan saldırıyor. Bir yandan da son derece oportünist ve popülist úekilde
ondan yararlanıyor.
Padania kurulmayacak. Bunu biliyoruz. Acaba øtalyan vergi mükellefi
parasının siyasi kadrolar ve mafya tarafından talan edilmesini
engelleyebilecek mi? Engelleyebilirlerse, belki Türkiye için de bir örnek teúkil
ederler. Geliúmeleri izleyelim. (19 Eylül 1996)
KUZEY øTALYA NEDEN ZENGøN?
Perúembe günkü yazımızın konusu, Umberto Bossi’nin Kuzey øtalya’da
kurulmasını önerdi÷i “Padania Federal Cumhuriyeti” idi. øtalya’nın zengin
kuzeyinin fakir güneyden neden ayrılmayı düúündü÷ünü anlatmıútık.
Kuzey ve Güney øtalya arasındaki kiúi baúına gelir, e÷itim, verimlilik, vs.
düzeylerindeki farklılık, uzun süredir toplumsal bilimcilerin ilgisini çekiyor. Bu
garip durumun nasıl açıklanabilece÷i tartıúılıyor.
Dünyanın baúka bölgelerindeki benzer geliúmiúlik farklılıkları için kullanılan,
ırk, din, dil gibi faktörler øtalya’da mevcut de÷il. Bütün øtalyanlar beyaz ırktan.
Hepsi katolik ve Vatikan’daki Papa’ya ba÷lı. Dilleri de aynı, øtalyanca
konuúuyorlar.
Üstelik, Güney øtalya Roma’yı da kapsıyor. Bundan iki bin yıl önce,
Akdeniz-Avrupa kıtasının en geliúmiú ve en zengin bölgesi imiú. Neredeyse
bütün kıtayı tek devlet altında toplayan Roma ømparatorlu÷unun kalbi ve can
damarı olmuú.
Sonra iúler de÷iúmiú. Tarih araútırmaları, Kuzey ve Güney øtalya arasındaki
geliúmiúlik düzeyi farkının 12inci yüzyılda belirginlik kazanmaya baúladı÷ını
saptıyor. 1100’lü yıllardan itibaren, bugüne kadar kuzeyin çok belirgin bir
üstünlü÷ü var.
øúte, toplumsal bilimcilerin merakını çeken bu olgu. Aynı Roma tarihi
mirasını paylaúan iki bölgeden neden biri gerilerken di÷eri ilerliyor ve hep ileride
kalıyor. Türkiye açından çok ilginç buldu÷um iki çalıúmaya atıf yapmak istiyorum.
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“La-Ahlaki Ailecilik”
1958 yılında Amerikalı antropolog Edward Banfield “Geri bir Toplumun
Ahlaki Temeli” (The Moral Basis of a Backward Society) adlı kitabını yayınladı.
Konu, øtalya’nın güney ucundaki bir köyün azgeliúmiúli÷inin analizi idi.
Banfield úöyle diyor: “Raslandı÷ım inanması güç fakirlik ve
azgeliúmiúlik, tümü ile olmasa bile büyük ölçüde, köylülerin müúterek
çıkarları için beraberce davranabilme gelene÷ine sahip olmamalarından
kaynaklanıyordu”.
Banfield, ortak sorunlara müúterek çözüm üretememe olayının herúeyden
önce ahlaki bir sorun oldu÷unu iddia ediyor. Bütün köylülerin paylaútı÷ı bu
de÷ere, “la-ahlaki ailecilik” (amoral familism” diyor.
Her köylü, “kendi ailenin kısa dönemli maddi avantajlarını azamiye
çıkar; di÷er bütün ailelerin de böyle yapaca÷ını kabul et” ilkesine göre
davranıyor.
Bizim bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Sular mı kesildi? Hemen eve bir
hidrofor al ve depo yap. Elektrik kısıntısı mı baúlıyor? Derhal jeneratör koy.
Atasözümüz bile var. “Her koyun kendi baca÷ından asılır”.
Güney øtalyalı, ortak bir sorunla karúılaúınca, buna müúterek bir çözüm
aramıyor. Aynı sorunu onunla paylaúanlarla biraraya gelmeyi, sorunun herkes
için çözümlenmesini düúünmüyor.
Banfield’e göre, Kuzeyle Güney arasındaki temel fark burada. Çünkü, aynı
durumda kuzeyliler kendi aralarında iúbirli÷i yaparak ortak soruna müúterek
çözüm bulma yoluna gidiyorlar.
Yani, sorunu kamu otoritesi aracılı÷ı ile, devleti daha iyi çalıútırarak
çözmeye çalıúıyorlar. “La-ahlaki ailecilik” kavramı bana Türkiye için de çok
geçerli gibi geliyor.
“Virtu Civile”
økinci kitap daha yeni. Harvard Üniversitesinden Robert Putnam 1993’de
“Demokrasiyi øúletmek: Modern øtalya’da Sivil Gelenekler” (Making
Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy) adlı araútırmasını yayınladı.
Kitap, bütün ülkede belediyelerin ve bölgesel idarelerin iúleyiúini inceliyor.
Banfield’in ilk araútırmasını yaptı÷ı köyün yanındaki bir belediye de ele alınmıú.
Çok net bir sonuç var. Kuzey øtalya’da yerel yönetim çok daha etkin ve
düzgün çalıúıyor.
Hikaye uzun. Ayıntılara girmek istemiyorum. Bir küçük örnek. Kuzeydeki
kamu yöneticileri güneye kıyasla daha e÷itimli de÷il. Hatta, genellikle tersine.
Güneydeki belediye ve bölge idaresi yönetici ve memurları daha iyi e÷itimli
çıkıyor.
Fark nerede? Putnam zenginli÷in sırrını Machiavelli’nin “virtu civile” dedi÷i
kavramda buluyor. Türkçesi ne olurdu? “Kamu erdemi” diyebiliriz. Dikkat:
“civile” sözcü÷ünün øngilizce karúılı÷ı “civic”.
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Kamu burada devlet anlamına gelmiyor. Vatandaúın, ortak sorunlarına
müúterek çözüm bulmak üzere kendi iradesi ile kurdu÷u yerel (ve sivil)
otoriteye referans yapıyor.
Kamu erdemi, insanların her fırsatta küçük boyda iúbirli÷i kurumları ve dernekleri
kurmaları demek.
Bunların siyasi veya ekonomik amaçlı olmaları gerekmiyor. Ama, varlıkları
ve oluúturdukları gelenekler siyasi ve ekonomik geliúmenin üzerine inúa
edilece÷i do÷urgan bir ortamı yaratıyor.
Putnam, “øtalya’da etkin ve iyi devlet, mahalle ve köylerin müzik
derneklerinin ve futbol klüplerinin bir yan ürünü olarak ortaya çıkıyor” diyor.
Somut amaçlar için biraraya gelip onu gerçekleútirebilen topluluklar, kamu
otoritesini denetlemeyi de beceriyorlar.
Peki, neden böyle olmuú? Putnam’a göre, Normanların 12inci yüzyılda
Güney øtalya’da kurdukları merkeziyetçi devlet, toplumun tümü ile hiyerarúik
iliúkilerden, “dikey ba÷lantılardan” oluúmasına yol açmıú.
Kuzey ise, küçük ve ba÷ımsız cumhuriyetler tarafından yönetilmiú. ønsanlar
mecburen hiyerarúi-dıúı “yatay ba÷lantılar” kurmak, bunları geliútirmek zorunda
kalmıúlar.
Bütün bunların bizim Türkiye’yi anlamamızı kolaylaútırdı÷ını düúünüyorum.
(22 Eylül 1996)
ÇÜRÜK ELMA VE KIZGIN GÜNEù
Türkiye ekonomisinde kayda de÷er hiç bir úey olmuyor. Mecburen, aynı
analizleri temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp yeniden yazmaktansa, baúka denizlerde
yüzmeyi deniyoruz. Geçen hafta, øtalya’ya baktık.
Umberto Bossi’nin Kuzey øtalya’da kurma÷a çalıútı÷ı “Padania Federal
Cumhuriyeti” bahanesi ile, “Kuzey øtalya Neden Zengin?” sorusuna cevap
aradık. Do÷allıkla, bunlar Türkiye için son derece ilginç mesajları olan konular.
Anlaúılan okuyucular da ekonominin günlük gidiúatından sıkılmıúlar. øtalya
analizime çok olumlu tepkiler geldi. Bu arada, iki çok de÷erli dostum yazılı
katkıda bulundular.
Nabi Avcı, Yeni Türkiye dergisinin Eylül sayısında çıkan “Karanlık Oda
ùakası” baúlıklı yazısını yolladı. “Kalp kalbe karúıdır” misali, bazen akıllar da
kesiúiyor. Dostlar benzer koúullarda benzer úeyler düúünüyor.
Tu÷rul Erkin, her zamanki okunaklı yazısı ile üúenmeyip beú sayfa
döúenmiú. Faksladı. Hem sevindirdi, hem güldürdü, hem de çok düúündürdü.
Sizlerle bu iki düúünce insanının gözlemlerini paylaúmak istiyorum.

(sonra Bakan) Antonio di Pietro’nun yolsuzluklarla mücadele ederek nasıl ünlü
oldu÷unu anlatıyor.
Avcı’nın Berto’dan yaptı÷ı alıntının uzun bir bölümünü tekrarlamak
istiyorum.
“Pietro, yolsuzluk urunu øtalyan yönetiminden kopartmakla toplumun
vicdanı haline geldi. Bir anda kahraman oldu. Ama sanılanın tersine bu
birúey ifade etmiyor. Pietro’nun yapabilece÷i hiç birúey yok.
Bakın, benim alıúveriú etti÷im manav, Pietro’nun posterini dükkanına
astı. Ama çürük meyvaları bana kakalamayı hala ihmal etmiyor. Durum çok
açık. Suçluları yuhalayarak ve kahramanları alkıúlayarak vicdanımızı
rahatlatmak istiyoruz.
Ama, hiç bir úekilde kendimizi de÷iútirmeyi göze alamıyoruz... Bakın,
ben size söylüyorum. øtalya’nın gelece÷i manavın önünde duran iki
elmadan hangisini keseka÷ıdına koyaca÷ına ba÷lı.
E÷er sa÷lam elmayı koyacak olursa, øtalya kurtulacak. Yok e÷er kaúla
göz arasında çürük elmayı koymaya devam edecekse, durumunun cidden
çok kötü demektir”.
Benim “biletsiz yolcu” diye tercüme etti÷im “free rider” açmazına
geliyoruz. Herkes namuslu olur, ben olmazsam, çok karlı çıkarım. Ama herkes
benim gibi düúünür ve davranırsa, hepimiz bundan çok zararlı çıkarız.
Müúterisine çürük elmayı sokuúturan manavlar ülkesinde “temiz siyaset”
mümkün de÷ildir. Temiz siyasetin olmadı÷ı yerde “etkin bir devlet” olamaz.
Sorun bir “tavuk-yumurta sorunu” de÷ildir. Önce, ahlaklı bireyler gelir. Onlar
varsa ve ço÷unlukta ise, siyasetçi de ahlaklı olur.
“La-ahlaki ailecilik” kavramı ile bütün bunları vurgulamak istiyordum.
“Beni Bu Güzel Havalar Mahvetti”

Kazıkçı Manavın Erdemi
Nabi Avcı, Ersin Balcı’nın Düúyazıları kitabından, “Luigi Berto’yla
Söyleúi” bölümünden uzun bir alıntı yapıyor. Berto, øtalya’da Milano’lu savcı

Sevgili Tu÷rul, yazısına Orhan Veli’nin bir úiiri ile baúlamıú.
“Beni bu güzel havalar mahvetti,
Böyle havada istifa ettim,
Evkaftaki memuriyetimden.
Tütüne böyle havada alıútım,
Böyle havada aúık oldum;
Eve ekmekle tuz götürmeyi
Böyle havalarda unuttum;
ùiir yazma hastalı÷ım
Hep böyle havalarda nüksetti.
Beni bu güzel havalar mahvetti”.
Ardından soruyor. “Çorak Güney øtalya, Sicilya, Güney øspanya,
Yunanistan, Portekiz topraklarının ya÷ıúlı kuzey topraklarının bereketlili÷inden
çok uzak oldu÷u kesin. Bu çorak topraklarla u÷raúacak yerde yatıp masmavi
gökyüzüne bakmak daha çekici olmuyor mu?”
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Özellikle eski ça÷larda, toplumsal kimliklerin ve ahlaki de÷erlerin
oluúmasında genelde co÷rafi koúulların, özelde iklimin çok büyük bir önemi
oldu÷unu sanırım bütün toplumsal bilimciler kabul edeceklerdir.
Bir çok nedensellikten birinin, Avrupa co÷rafyasında kuzeyin ormanlık
olmasının tarım ve askeri teknoloji açısından getirdi÷i özel duruma ba÷lı
oldu÷unu düúünüyorum. Böylece, kuzey avrupa merkeziyetçi imparatorluklara
kolay izin vermedi.
Orta ça÷ boyunca, kuzeyde ademi merkeziyetçi siyasi yapılar hakim
oldu. Tu÷rul haklı. Bu hipotez do÷ru ise, úeytani bir biçimde de olsa, sıcak güneú
Machiavelli’nin “virtu civile” dedi÷i kamusal davranıú biçimlerinin geliúmesini
geciktiren bir etki yapmıú oluyor.
Bir küçük nokta daha. Sıcak havada elmalar daha çabuk çürüyor.
Manavı da zor durumda bırakan bu olabilir... (26 Eylül 1996)
TARøH TEKERRÜRDEN øBARET MøDøR?
Geçen yıl bu günlerde yazdı÷ım yazının baúlı÷ı “IMF Haftası”. Hükümete,
Ekim ayının ikinci haftasını buna ayırmasını öneriyorum. Okullarda “yerli mallar
haftası” benzeri úölen ve törenler yapılsın diyorum.
Neden mi? O yazının son iki paragrafını tekrarlayalım. “Adamların
gönlünü almak lazım. Enflasyonu düúüremedik, büyümeyi hızlı tuttuk ama,
bakın biz de ilkokullara IMF Haftası koyduk deriz. Yarım elma, gönül alma,
hediyemiz olur.
Bakarsın, IMF de aúka gelir. Baúarılı istikrar programı uygulayan
ülkeler için Çiller Ödülü ihdas eder. Fena mı olur yani?”
Ekim baúı, 1944 yılında Bretton Woods Anlaúması ile kurulan
Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankasının yıldönümü. Her yıl, Washington’da
bu nedenle büyük bir toplantı düzenleniyor.
Bu hafta, bütün dünyanın Merkez Bankası Baúkanları, bankacıları, Hazine
ve Maliye Bakanlı÷ı sorumluları Washington’da bir araya gelecek. Dünya
Bankası ve IMF yetkilileri ile birlikte olacaklar.
Çiller bir iki gün önceden gitti. Her iki kuruluúun baúkanları ve ABD Hazine
Bakan yardımcısı L.Summers’le görüútü. Medyadan izledi÷imize göre, sıfıra sıfır
elde var sıfır, bir sonuç alamadan dönüyor.
Türkiye’nin bu kez IMF ve Dünya Bankası ile iliúkilerinin çok zor geçece÷i
konusunda aklı baúında bütün gözlemciler uyarıyor. Eski güzel günler artık yok.
Siyasetçilerimiz için hayat çok zorlaútı.
Geçmiú Zaman Olur ki..
Popülizmi kendisine úiar edinmiú sa÷ ve sol devletçi çevrelerin tüm tersine
iddialarına ve propagandalarına ra÷men, IMF ve Dünya Bankası geçmiúte
Türkiye’ye karúı son derece comert ve hoúgörülü davranmıúlardı.
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Çünkü, so÷uk savaú boyunca, Türkiye’nin jeopolitik önemi vardı. Batı
ittifakı içinde siyasi iradeyi elinde tutanlar, özellikle ABD yönetimi, zaten
denetledi÷i bu iki kuruluúa baskı yaparak, teknisyenler memnun olmasalar bile,
Türkiye’ye bazı imtiyazlar sa÷lamanın yolunu buluyordu.
Örne÷in, 1978-79 krizinde, böyle oldu. Ecevit hükümeti en basit iktisat
kurallarından bile bihaber oldu÷u için, durumu kavrayamadı. Batıya
ödeyemeyecekleri kadar büyük bir fatura ile gitti. Sonu hüsran oldu.
Batıyı iyi bilen Özal, 24 Ocak kararlarını devreye sokarak, bu siyasi rantı
aldı. NATO üyesi OECD ülkeleri kesenin a÷zını açtılar. 1980-82 döneminde
ekonominin o kadar hızlı toparlanabilmesinin kökeninde, yeterli dıú kayna÷ın
zamanında seferber edilmesi yatıyordu.
1994 krizinde benzer bir süreç yaúandı. IMF teknisyenleri 5 Nisan
kararlarının Türkiye ekonomisini düzlü÷e çıkartmakta yetersiz kalaca÷ını
biliyordu. Ama, ABD yönetiminden baskı geldi. IMF uygulanan istikrar
programına istemeden de olsa tam destek verdi.
So÷uk savaúın bitmesine ra÷men neden bu siyasi destek geldi? Çiller, Batı
ittifakının zirvelerini kendisinin alternatifinin Refah iktidarı olaca÷ı konusunda
ikna etmiúti. Yani, Türkiye 1994’te de siyaset kartını kullandı. Bu kez øslamcılık
tehdidinin arkasına sı÷ınıp kritik dönemde gerekli mali deste÷i aldı.
De÷iúen Koúullar
Bazen tarih ne kadar hızlanıyor. øki yıl içinde köprülerin altından ne kadar
çok su akabiliyor. Bugün Çiller geçmiúte ekonomik yardım almak için Batıya bir
tehdit olarak sundu÷u RP’yi iktidara taúıyan lider konumunda.
Baúbakan Erbakan ise, yıllardır sürdürdü÷ü ABD ve Batı karúıtı söylemin
esiri. Muhalefette iken sıradan vatandaúın tepkisel yabancı düúmanlı÷ını
gıdıklamak hem kolay, hem de oy getiriyor.
øktidara gelince dünya gerçekleri bir duvar gibi karúısına dikildi. Bir yandan
Saddam’la, Kaddafi ile, øran’la, Sudan’la yakınlaúma arayacaksın. Öte yandan
içeride bozulan ekonomik dengeler için ABD’nin deste÷ini isteyeceksin...
Ve do÷allıkla bu deste÷i alamayacaksın. Bu kez, IMF ile pazarlık masasına
otururken arka planda ABD’nin hiç bir politik deste÷i olmayaca÷ı kesin. Hatta
tersine, Amerikan yönetimi içinde bir kesimin Türkiye’ye bu konjonktürde sert
davranılmasından yana oldu÷u biliniyor.
Yani Türkiye son elli yıllık tarihinde ilk kez uluslararası mali kuruluúların
karúısına elinde bir siyasi kart olmadan çıkacak. So÷uk savaútan, jeopolitik
öneminden, øslam tehdidinden, vs. söz edip, Batılı müttefiklerinden kendi yaptı÷ı
ekonomi politikası hatalarına karúı anlayıúlı ve hoúgörülü davranmalarını talep
edemeyecek.
Bu kez, yeúil ıúı÷ı ve mali deste÷i alabilmek için, önerdi÷i ekonomik istikrar
programının gerçekçili÷ini ve kalıcılı÷ını kanıtlamak zorunda. Kanıtlayamazsa,
yeúil ıúık meúil ıúık yakılmayacak.
Bu anlama, uzun sürmüú Türk popülizminin sonuna geliyoruz.
Ankara’daki siyasi kadrolar da dahil, Türkiye’de herkesin artık ezberledi÷i
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yeniden yapılanma programı devreye sokulmadan IMF ile anlaúma mümkün
olmayacak.
Gündemi tekrarlayalım. Vergi kaça÷ı durdurulacak. Kamu açıkları
kapanacak. Sosyal güvenlik kurumlarında reform yapılacak. Özelleútirme
hızlanacak. Enflasyon düúürülecek. Kamu yönetimine çeki düzen verilecek. Vs,
vs...
Önümüzde heyecanlı ve ilginç geliúmeler gebe bir dönem var.
Alıúmadı÷ımız bir tarihi yaúayaca÷ımız bir dönem. Neyse ki tarih tekerrürden
ibaret de÷ilmiú. (29 Eylül 1996)
MUCøZE EöøTøMLE OLUYOR
Türkiye enerjisini boúa harcıyor. Patinaj yapan bir araç gibi. Motor
çalıúıyor. Benzin yakıyor. Lastikler eskiyor. ønsanlar yoruluyor. Ama araç bir yere
gitmiyor. Oldu÷u yerde duruyor.
Çünkü siyasi sorunlarımıza çözüm bulamıyoruz. Küçük sorunlar bile büyük
çekiúmelere dönüúüyor. Toplumun bütün barıú ve yumaúama taleplerine
ra÷men, siyasi yapı hızla kutuplaúma ve sertlik üretiyor.
Halbuki, Türkiye durdu diye dünya bizi beklemiyor. Tam tersine. Bütün
dünya ülkeleri daha iyi bir gelecek için gerekli olanı yapmaya çalıúıyor.
Küçümsenmeyecek bir bölüm de bunda baúarılı oluyor.
øktisadi geliúmiúlik kriterlerine göre Türkiye’nin çok daha gerisinden yola
çıkan bazı ülkeler, kısa sürede bizi yakalayıp one geçtiler. Baúkaları
bugünlerde yakalıyor. Böyle gidersek, di÷erleri de önümüzdeki yıllarda
geçecekler.
Bu arada, çok sayıda ülkenin farklı sanayileúme deneyimleri birikti. Bunlar,
iktisatçılara ve di÷er toplumsal bilimcilere modern toplumla ve geliúme sorunları
ile ilgili son derece önemli ipuçları veriyorlar.
Sık sık kendimize soruyoruz. “Asya kaplanları” da denilen, Kore,
Singapur, Tayvan, vs. Pasifik ülkelerinin baúarısının ardında neler yatıyor?
Yarattıkları mucizeyi nasıl açıklayabiliriz?
Daha önceki yazılarımızda, bu konunun çok önemli bir boyutunu
vurguladık. Bu ülkelerde makroekonomik dengesizliklere izin verilmemiú.
Türkçeye tercüme edersek, mucizenin önkoúullarından birisi, enflasyonun
olmaması.
Son zamanlarda, bir di÷er boyutu uluslararası kamuoyunun dikkatini
çekmeye baúladı. Bu ülkeler, gençlerini çok iyi e÷itiyorlar. Özellikle ilk ve orta
e÷itimdeki baúarı, mucize geliúmenin ikinci temel nedeni olarak görülüyor.

Bu kriterler arasında e÷itim de var. Sonuçlar çok ilginç. Gençlerini modern
ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaçlarına göre yetiútirme açısından en baúarılı
ülke hangisi dersiniz?
ABD, Almanya, Japonya, filan de÷il. En baúarılısı Singapur. Bir neslin
hayatı içinde geliúme liginin en altından en üstüne çıkan küçük ülke. Singapur
hızlı geliúti÷i için gençlerini iyi e÷itmiyor. Tam tersine, gençlerini çok iyi e÷itti÷i
için bu kadar hızla geliúebildi.
Geliúme ve e÷itim arasındaki nedenselli÷in yönünü çok iyi anlamalıyız.
E÷itimsiz yüksek gelire ve yüksek teknolojiye ulaúmak mümkün de÷il. Yani, önce
e÷itim geliyor, sonra yüksek gelir ve onu mümkün kılan teknoloji.
Parantez içinde söyleyeyim. Tayvan da bu sıralamada üçüncü. Kore de
tahmin edilece÷i gibi yukarılarda yer alıyor. Türkiye’nin ise tablonun en altında bir
yerde kaldı÷ını hatırlatmaya gerek yok herhalde.

Rekabet Gücü E÷itimle Gelir
Geçen sonbaharda bir baúka yazımızda, “Dünya Rekabet Gücü
Raporuna” de÷inmiútik. Dünya ülkeleri yüzlerce kriter açısından
de÷erlendirilerek rekabet güçleri ölçülüyor.

Kimi ve Nasıl E÷itmeli?
Bu ülkelerin e÷itim politikasının çok ilginç bazı özellikleri var. Birincisi,
bunlar bütün nüfusun ortalama e÷itim düzeyini yükseltecek politikaları, bir eliti
iyi yetiútirecek politikalara tercih etmiúler.
Birinci sınıf e÷itim görmüú bir elitin varlı÷ı do÷allıkla çok önemli. Ancak, bir
ekonominin esas verimlili÷i, ortalama üreticinin verimlili÷ine ba÷lı. Esas
önemli olan, ilk ve orta ö÷retimde gerekli reformları yapıp, sıradan insanı
mümkün azami verim düzeyine çıkarmak.
Bu kararın gelir düzeyi ile fazla bir ilgisi yok. Örne÷in, 1960’da, Pakistan ve
Kore’nin gelir ve geliúmiúlik düzeyi azçok aynı. Ancak, Pakistan’da ilk ö÷retim
katılma oranı yüzde 30 iken Kore’de yüzde 94.
Yirmi beú yıl sonra, 1980’lerin ortasında Kore’de kiúi baúına gelirin
Pakistan’ın üç katına çıkmasını temin eden faktörlerden en önemlisi iki nüfus
arasındaki e÷itilmiú farkı. Kore ihracata yönelik sanayileúme hamlesine
baúladı÷ında, bütün genç nüfusu en az ilkokul mezunu idi. Sanayinin
gerektirdi÷i vasıfta eme÷i bu nüfus haznesinden buldular.
Pakistan aynı modeli uygulamaya kalksa, kısa bir süre sonra okuma yazma
bilen iúçi bulunamadı÷ı için sanayileúmesi kendili÷inden yavaúlayacaktı.
Bir di÷er ilginç gözlem, son dönemlerde Asya ülkeleri ö÷rencilerinin
matematik ve do÷a bilimleri gibi temel konularda geliúmiú ülke ö÷rencilerine
kıyasla bile daha yüksek sonuç almaları.
Bu iúin ölçümü çok kolay. Aynı sorulardan oluúan bir sınavı aynı yaútaki
farklı ülke ö÷rencilerine uyguluyorsunuz. Bir ülkede ortalama do÷ru cevap sayısı
öbüründen daha yüksek çıkarsa, bunun anlamı çok açık.
13 yaúındakiler arasında yapılan böyle bir araútırma, Çin, Kore ve
Tayvan’lı ö÷rencilerle øngiliz ve Amerikalıları karúılaútırıyor. Hem matematikte,
hem fizik ve kimyada, Batılı ö÷renciler Do÷uluların altında puan alıyorlar.
Bütün vatandaúlarını çok iyi temel e÷itim vermek: iúte uzun dönemde
mucizenin tek reçetesi. Hala zorunlu e÷itimi 8 yıla çıkartamayan Türkiye’nin bu
noktadan ne kadar uzak oldu÷unu hepimiz biliyoruz. (3 Ekim 1996)
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EKONOMøDEN HABERLER
Ekonominin son genel de÷erlendirmesini Temmuz sonunda yapmıúız.
RP’nin iktidara gelmesi 1996 yılı tahminlerimizi nasıl etkiler diye sormuúuz.
Memur maaúlarına zammın bütçenin öngördü÷ünden çok yüksek çıkması ve
aniden Merkez Bankası kaynaklarına yüklenilmesi karamsarlık getirmiú.
Temmuz ortasında, Erbakan hükümetinin popülist uygulamaları artarak
sürdürece÷i varsayımı hakim. Buna göre, sonbahardan itibaren iç tüketim
harcamalarındaki hızlı artıútan kaynaklanan yapay bir geniúleme dönemi
beklentisi var.
Dolayısı ile, zihinlerde kıúa do÷ru bir bunalım ortamı do÷ar mı sorusu
belirmiú. Bir yandan enflasyondaki tırmanmanın denetimden kaçması, di÷er
yandan cari iúlemler açı÷ının sürdürülemez düzeye çıkması ihtimali, bunalım
korkusunu besliyor.
Örne÷in, enflasyonun yüzde 100’ü aúabilece÷ini ilk kez düúünmüúüz.
Tüketici fiyatlarındaki artıúın toptan eúya endeksinin üstüne çıkaca÷ını
söylemiúiz.
Fiyatlardaki artıúla beraber devalüasyonun da hızlanaca÷ını öngörmüúüz.
Yıl sonunda doların 110-120 bin TL aralı÷ına ulaúmasına úaúırmayaca÷ız
demiúiz.
Aynı úekilde, dıú ticaret açı÷ı için yılbaúında verdi÷imiz 20 milyar doları
iyimser ilan etmiúiz. Buradan mali piyasalarda dalgalanmanın artaca÷ı, faizler
yükselirken borsanın düúece÷i sonucuna ulaúmıúız.
Hükümetin Karnesi
Aradan iki buçuk ay geçti. ølk tahminleri gözden geçirme zamanı geldi.
Arada bazı istatistikler yayınlandı. Tek ciddi bilgi eksikli÷imiz, dıú ticaretle ilgili
sayıların açıklanmasındaki gecikmeden kaynaklanıyor. Bu eksikli÷i telafi etmenin
yollarını da bulmaya baúladık.
Bence, üçüncü ayını dolduran RP hükümetinin ekonomide neleri yapıp
neleri yapamayaca÷ı konusunda bugün daha net bilgimiz var. O bakıma, daha
gerçekçi tahminlerde bulunabiliriz.
Sonucu baútan söyleyelim. Kabul etmek gerekiyor ki, RP hükümetinin iç
talebi pompalayacak popülist uygulamaları ilk baúlarda bekledi÷imiz
yo÷unlukta olmadı. øktidarın ilk günlerindeki coúku hızla yerini serinkanlılı÷a
bıraktı.
Özellikle, mali piyasalara müdahale etmekten çekindiler. Kamu açı÷ını
banknot matbaasını çalıútırarak kapatmaya kalkıúmadılar. Bir takım paketler
açarak, kaynaksız harcama yapılamayaca÷ını anladıkları mesajını verdiler.
Maliye ve para politikaları itibariyle, Erbakan hükümeti, Demirel ve Çiller’in
geçmiú Meclis döneminde uyguladıklarından daha tehlikeli veya yanlıú bir yola
gitmedi. Az çok aynı düzeyi tutturdu. Hatta, 1994 Nisanı öncesi dokuz ayla
karúılaútırırsak, ekonomide Erbakan’ın Çiller’e kıyasla çok daha sorumlu ve
muhafazakar davrandı÷ı sonucuna varabiliriz.
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Buna karúılık, hükümetin iki çok önemli zafiyeti var. Birincisi, yapısal
reformlara yönelik hiç bir adım atamaması. Önümüzdeki birkaç ay açısından o
kadar hayati olmasa da, Türkiye bu hükümetle zaman kaybediyor demek.
økincisi, dıú politikada yapılan hatalarla, uluslararası mali piyasalarda ciddi
bir güvenilirlik kaybına u÷raması. Dıú borçlanma ve yabancı sermaye olanakları
kısılınca, hükümetin ve dolayısı ile ekonominin manevra alanı da daralıyor.
ùimdi Ne Olacak?
Türkiye ekonomisi son beú yıldır oldu÷u gibi, gene öncelikle siyasete
endeksli. RP hükümeti kurulurken, altı aylık ömür biçmiútim. DYP’nin RP’yi
iktidara taúımanın yüküne daha fazla dayanamayaca÷ını düúünüyordum.
Bu bakıma, son siyasi geliúmeler beni úaúırtmıyor. Ekonomiye de o
perspektiften bakmaya çalıúıyorum. Ciddi bir sarsıntı geçirmeden, üç aúa÷ı beú
yukarı bugünkü durumu daha kaç ay idare edebilir diye soruyorum.
En az altı ay idare eder sonucuna varıyorum. Yani bu kıúı kolayca çıkartır.
Demek ki, bir siyasi çalkantı, örne÷in hükümet de÷iúikli÷i olması halinde bile,
ekonomi ola÷an gidiúatını sürdürecektir.
Dövizde Durum
En tereddütlü alan ödemeler bilançosu idi. Cari iúlemler açı÷ının ekonomiyi
bir darbo÷aza sokacak düzeye yükselmesinden çok korkuluyordu. Ancar, son
sayılar, Türkiye’nin döviz gelirlerinin 1996 yılında da artmaya devam etti÷ini
gösteriyor.
Mal ihracatındaki artıú o kadar güçlü de÷il. øhracatın 26 milyar doları
aúaca÷ını sanmıyorum. Ancak, hizmetlerde ve faktör gelirlerinde ilk geçen yıl
ortaya çıkan büyük artıú anlaúıldı÷ı kadar sürüyor.
1996 yılı ithalatını 46 milyar dolar tahmin etmiútim. 20 milyar dolar dıú
ticaret açı÷ı olacak. E÷er görünmeyenler artı transferler 13.5 milyar dolar fazla
verirse (daha fazlasını verecek gibi duruyor), rekor büyüme ve ithalata ra÷men
cari iúlemler açı÷ı 6 milyar dolar düzeyinde kalacak.
Buna “net hata noksan kalemini” eklemek gerekiyor. Geçen yıl 2.3 milyar
dolar artıda idi. Bu yıl da o civarda gerçekleúirse, dıú borçlanma ihtiyacı o ölçüde
azalacak. Türkiye ekonomisinin yılda 2-3 milyar dıú borç alması daima
mümkündür.
Yüksek ama yavaúlayan büyüme hızı; yüksek ve hızlanan enflasyon;
yüksek ve yüksek kalan faizler; ve yüksek döviz rezervler... øúte önümüzdeki
ayların birkaç kelime ile özeti. (6 Ekim 1996)
DIù POLøTøKA ÜSTÜNE
Erbakan hükümetinin ilk icraatlarından sonra, kamuoyunun dikkatini
özellikle dıú politika konularına çekmeye çalıútık. RP-DYP koalisyonunun iki
alanda ciddi hasar yapmasından korkuyorduk.
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Birincisi, ekonomide abartılı bir popülizme teslim olmaları idi. Çiller
sayesinde Refah’ın tarihinde ilk kez baúbakanlı÷ı yakalamıú olması bu ihtimali
güçlendiriyordu. Buna karúılık, Türkiye’de mali piyasaların gelmiú oldu÷u nokta,
bizi umutlandırıyordu.
Nitekim, hükümetin ilk maaú zammı, ardından Maliye Bakanının faizlerle
ilgili beyanatı piyasalardan sert bir tepki aldı. øç borçların üç dört aylık vadeye
sıkıúmıú olması, hükümetin manevra alanını kısıtladı.
Yani, ekonominin kendi gücü ve kuralları, RP hükümetinin bir maceraya
gitmesini engelleyecek mekanizmaları devreye soktu. Korkulan olmadı. Yakın
geçmiúe kıyasla makro dengelerde önemli bir bozulmaya yol açacak geliúmeler
ortaya çıkmadı.
økincisi, dıú politikada büyük hataların yapılması idi. Türkiye’nin kendine
özgü siyasi evrimi içinde, islami hareket üçüncü dünyacılı÷ı soldan miras
almıútı. RP yönetimi so÷uk savaú sonrası dönemin olgularını algılamakta
zorlanıyordu.
øúin tatsız tarafı, ekonomide iúleyen denetim mekanizmaları dıú politikada
mevcut de÷ildi. Dıú politika konularında hükümet hata yaptı÷ı takdirde bunu
derhal düzeltecek ve geri adım atmaya zorlayacak bir yapı yoktu.
Normal olarak, koalisyon hükümetinde DYP kanadının bu denetimi
gerçekleútirmesi beklenirdi. Bilinen nedenlerle, Çiller ve ekibinin iktidarı tümü ile
Erbakan’a teslim etmesinden korktuk.
Korkulan oldu. DYP bu denetim görevini yapamadı. Önce øran ve Pakistan,
arada Irak, ardından Libya ve Nijerya gezilerine çıkıldı. Erbakan, Türkiye’yi dıú
dünyada hızla yanlızlı÷a götürecek bir süreci baúlattı.
Dıú Politika ve Sivil Toplum
Türkiye’nin siyasi düzeninin en büyük zafiyetlerinden biri, dıú politikanın
devlete ait oldu÷u varsayımıdır. Bizzat bu varsayımın kendisi bile tartıúma
dıúıdır. Hep böyle olmuútur.
1945 öncesi dönemde bu olgu makul karúılanabilirdi. Tek parti rejimi vardı.
øç politikanın yasaklandı÷ı yerde dıú politikanın tartıúmaya açılması
beklenemezdi. Yeni cumhuriyetin üstüne inúa edildi÷i güçlü milliyetçilik
duygusu seçkinlerin yönetim etrafında kenetlenmesine yol açmıútı.
Çok partili rejime geçilmesi ne yazık ki so÷uk savaúla birlikte oldu.
Türkiye’nin ABD-Sovyet çatıúmasının tam ortasında kalması iúleri zorlaútırdı.
CHP-DP kutuplaúmasının tepe noktasına çıktı÷ı anlarda bile, seçkinlerin dıú
politikayı tartıúma dıúı tutan anlayıúı sürdürüldü.
27 Mayıs 1960 darbesini yapan maceraperestlerin radyoda önce
“NATO’ya CENTO’ya ba÷lıyız” dediklerini unutmamak lazım. Neticede, çok
yakın bir zamana kadar, Türkiye dıú politika seçeneklerini bilmeyen ve
tartıúmayan bir toplum olarak kaldı.
Gelene÷i bozmaya çalıúan tek lider Özal’dı. Bir demokraside aktif dıú
politikanın ancak toplumun deste÷i ile uygulanabilece÷ini bildi÷i için, sorunların
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ve alternatiflerin daha yaygın kesimler tarafından anlaúılması için çaba gösterdi.
Ama baúarılı olamadı.
Müttefik mi? Üye mi?
Türkiye 44 yıldır NATO’da. 50 yıldır “Batı ittifakının” içinde. Batı
baúkentlerinde Türkiye’den söz edilirken en sık kullanılan sözcük “müttefikimiz”.
Washington’da, Bonn’da, Paris’te verilen beyanatlara dikkat ediniz. Daima
Türkiye ile “ittifak” ba÷lantısı vurgulanır.
Çok önemli nüanslar var. Siyasi ve ekonomik rejimi çok farklı iki ülke ittifak
yapabilir. Demokrat ABD’nin so÷uk savaúta böyle bir sürü iliúkisi vardı. Örne÷in
Franko øspanya’sı ve Salazar Portekiz’i birer diktatörlüktü. Aynı anda ABD’nin
müttefiki idiler.
Buna karúılık, aynı siyasi ve ekonomik rejimi paylaúan ülkelerin iliúkileri
sıradan bir anlaúmanın boyutlarını çok aúar. Aralarında ayrıca bir “askeri ittifak”
da olabilir. Fakat bu ikincildir.
Onları esas birleútiren dünya görüúleridir. O dünya görüúünün
somutlaútı÷ı siyasi ve ekonomik düzenleridir. Batıyı düúünürsek, demokrasi,
insan hakları ve piyasa ekonomisi gibi temel de÷erleri paylaúmaladır.
Geçti÷imiz günlerde yaúanan tatsız olaylara giden süreci anlamak için
anahtar bence burada. Türkiye seçkinleri ve yönetici sınıfı hiç bir zaman Batı
ile iliúkisini onlarla aynı de÷erleri paylaúmak olarak görmedi. Görmek istemedi.
ønsanlar çabuk unutuyor. Çok da uzak olmayan bir geçmiúte laik kesimler
arasında kimlerin Kaddafi’ye methiyeler düzdü÷ünu hatırlıyor musunuz? Bir
araútırsanız büyük sürprizlerle karúılaúırsınız.
Türkiye Batı ile sadece Sovyet tehdidine karúı ittifak yaptı. O kadar.
Yoksa, Batının temsil etti÷i de÷erler sisteminin içine girmeyi hiç bir zaman kabul
etmedi. Erbakan’ın bu kadar fütursuzca ve kolayca øran, Irak, Libya üçgenine
girebilmesinin esas nedeni budur. Türkiye toplumunun temel ekonomik ve
siyasi de÷erler konusunda hala açık ve net tercihini yapmamıú olmasıdır.
(10 Ekim 1996)
BATININ NERESøNDEYøZ?
Ekonomi tümü ile siyasete endeksli úekilde yuvarlanıp duruyor. Baúka
konular öne geçti. Bazıları, yapısal olarak ekonomiyi de çok yakından
ilgilendiriyor. Fırsatları de÷erlendirip bunların üstünde duruyoruz.
Erbakan’ın son Libya gezisinde Kaddafi tarafından kullanılan uslup ve
ifadeler kamuoyunda tepki yarattı. Çiller’den köúe yazarlarına, Kaddafi’ye cevap
verme yarıúı baúladı. Yönelen eleútirilerin psikanalizi bence Türkiye
toplumunun siyasi kültürünün açıklayan çok önemli ipuçları taúıyor.
Aynı úeyi Erbakan’ın ve RP yanlısı medyanın kendilerini savunmak için
söylediklerine uygulayabiliriz. Toplumun farklı kesimlerinin tepkilerinde, bilinç
altındaki kimlik sorunlarının dıúa vurmasını izleyebiliriz.
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Önce “Batı” kavramının üstünde durmak istiyorum. Geçmiúte bu gerçekten
co÷rafi bir kavramdı. Osmanlının son döneminde ve Cumhuriyetin kuruluú
yıllarında, hepsi batıda yer alan øngiltere, Almanya, Fransa, Amerika gibi
sanayileúmiú ülkelere “Batı” denmesi normaldi.
Bunların hepsi Avrupalı veya Avrupa kökenli ülkelerdi. Beyaz ırktandılar.
Hint-Avrupa dilleri konuúuyorlardı. Dinleri hıristiyandı. ùöyle yada böyle
Rönesansla, protestanlıkla iliúkileri vardı. Yani, “Batı” kavramı, dini, ırki ve
kültürel olarak belirli bir homojenli÷e tekabül ediyordu.
1945 sonrasında iúler de÷iúti. “Batı” diye nitelenen ülkeler kümesi artık
co÷rafi bir mekanla kısıtlı de÷il. Japonya örne÷i en çarpıcısı. Hem dünyanın en
do÷usunda. Hem sarı ırktan. Hırıstiyan da de÷il. Ama hiç birimizin aklına
Japonya’yı “Batı” nitelemesi dıúında tutmak gelmiyor.
O zaman sormak lazım. “Batılı” olmak için, dil, ırk, din, kültür, vs. gerekli
de÷ilse, ne gerekiyor? Baúka türlü de sorabiliriz. Japonya ne zaman “batılı”
oldu?
Hür Dünya
So÷uk savaú boyunca, Amerikalılar kendi bloklarını tanımlamak için içinde
özgürlük geçen kavramları kullandılar. økisi çok yaygındı. “Hür teúebbüs” ve
“hür dünya”. Biri ekonomik özgürlü÷e yani piyasa mekanizmasına, di÷eri
siyasi özgürlü÷e yani demokrasiye gönderme yapıyordu.
O sıralarda bu sözcükler bizlere ABD propaganda sisteminin üretti÷i
sloganlar gibi gelirdi. Me÷er adamlar ne dediklerini çok iyi biliyorlarmıú. Kafası
karıúık olan, gerçe÷i slogandan ayırdedemiyen bizlermiúiz.
Artık iyice belirginlik kazandı ki, “Batılı” olmanın iki kriteri bunlar. Bir ülkede
piyasa ekonomisi ve demokrasi varsa, o ülke, dini, dili, ırkı, kültürü, co÷rafi
yeri, vs. ne olursa olsun “Batı” kavramının içinde yer alıyor.
Tersi de gerçerli. Bir ülkede piyasa ekonomisi ve demokrasi yoksa, yer
alamıyor. østedi÷i kadar Avrupa’da veya Amerika’da olsun. Rusya ve Latin
Amerika ülkeleri bunun çok iyi örnekleri.
Az önce sordu÷umuz sorunun cevabı da böylece çıkıyor. Japonya
1945’den sonra “Batı” camiasına katıldı. øttifaklarla de÷il. Piyasa ekonomisini ve
demokrasiyi seçti÷i ve iúletebildi÷i için katıldı.
Türkiye’nin en büyük dramlarından biri, Tanzimat’tan bu yana farklı siyasi
görüúteki seçkinlerimizin (bunlara øslamcılar da dahil), Batının ya sadece
sanayi ve ekonomik gücüne, yada bunun bir ürünü olan giyimine kuúamına
gözlerini dikmeleridir.
Fakat, sanayiyi ve ekonomik gücü mümkün kılan toplumsal ve siyasi
yapıyı, yani piyasa mekanizmasını ve özgürlükçü demokrasiyi bir türlü içlerine
sindirememeleri, bunlardan hep korkmalarıdır.
“Güneú Balçıkla Sıvanmaz”
Atasözü “güneú balçıkla sıvanmaz” der. Artık gerçekleri kabul edelim.
Türkiye’nin piyasa ekonomisine geçmesi ve özel teúebbüsün güçlenmesi neden
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1950’lerde veya 1960’larda olmadı da 1990’lara kadar sarktı? Bugün temel hak
ve özgürlükler konusunda Türkiye mensubu oldu÷u ittifakların ve uluslararası
camianın neden hala çok gerisinde?
Son 50 yılda Türkiye’yi RP ve øslamcı hareket yönetmedi÷ine göre,
kabahati onlarda bulmak mümkün de÷il. Hepimiz biliyoruz ki, gerek piyasa
ekonomisinin gerek demokrasinin yavaú geliúmesinin ardında kendisini “batılı”
(ve “laik”) olarak tanımlayan kesimler var.
Hala yürürlükte olan otoriter siyasi rejimi bu kesimler kurdu. Özal’ın
1980’lerin ikinci yarısında gerçekleútirdi÷i reformlara kadar dünyanın en kapalı
ekonomilerinden birini onların yönetimi yarattı.
O kadar çok örnek var ki. Görmek için bakmak yeterli. Avrupa
Parlamentosu son kararında Türkiye’nin demokratikleúme çabalarının yetersiz
kaldı÷ını vurguladı. Buna kimler tepki gösterdi?
øç siyasi mülahazalarla úimdi Erbakan’ı eleútirenlerin bir bölümü,
Saddam’ın ve Kaddafi’nin ülkelerine çok büyük hizmetler yapmıú liderler
oldu÷unu daha önce defalarca ifade etmediler mi?
Seçkinlerinin küçümsenmeyecek bir bölümünün sırf Batı karúıtı (eski
tabirle anti-emperyalist) diye kanlı diktatörlere hala hayranlık duydukları bir
ülkenin “Batılı” olması bence olanaksız.
Piyasa ekonomisini ve demokrasiyi içimize sindirdi÷imiz ölçüde, dıú
politikada bugünkü gibi hatalar yapılması ihtimali de azalacaktır. Yoksa, so÷uk
savaú sonrası dönemin özgül koúulları içinde Türkiye’nin bir maceradan
di÷erine koúması kaçınılmaz duruyor. (13 Ekim 1996)
DENK BÜTÇE CøDDø BøR øùTøR
“Aç tavuk kendisini darı ambarında zanneder” denir. Erbakan hocamız
1997 yılı bütçesinin denk olaca÷ını bize müjdeleyince bu atasözü aklıma geldi.
ùaka bir yana, Erbakan’ın denk bütçe vaadini ciddiye almak e÷ilimindeydim.
Derken, Çiller de aynı temayı iúledi. Her zamanki uslubu ile, bütün
hazırlıkların tamamlandı÷ını ve 1997’de bütçenin denk çıkaca÷ını ilan etti. Benim
tüm hayallerim o an yıkıldı. Çiller denk bütçe dedi÷ine göre, 1997 yılı kamu açı÷ı
rekor düzeyde gerçekleúecek diye düúündüm.
øki yıldır, baúta ekonomi, pek çok konuda, “Çiller ne derse tersini yapar”
altın kuralını kullanıyorum. Bazı tahminlerimde bu kadar baúarılı olmamı bu
kurala borçluyum. Okuyucumlarıma tavsiye ederim. Hayatı çok kolaylaútırıyor.
Neyse, gelelim denk bütçe muhabbetine. Ben bütçe denkli÷inin
faziletlerine inananlardanım. Sa÷lıklı bir ekonomi ve toplum için, kamu
otoritesinin de, tüm vatandaúlar gibi, gelir ve giderlerini eúitlemesi gerekir.
Bu sütunda hep savundu÷umuz “sıfır enflasyon” hedefinin en önemli
önkoúulu kamu açı÷ının olmamasıdır. Varsa bile, ekonominin kaldırabilece÷i
düzeylerde seyretmesidir.
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Ne demek “ekonominin kaldırabilece÷i düzey”? øki boyutta bakabiliriz.
Devlet borçlarının milli gelire oranını sabit tutmak önemlidir. Örne÷in,
Maastricht Anlaúmasının öngördü÷ü yüzde 60 oranı alınabilir.
Di÷eri, para politikasının kamu açı÷ının enflasyonist etkisini telafi edecek
úekilde kısılmasıdır. Yani, kamu açı÷ının varlı÷ında reel faizlerin daha yüksek
olması gerekti÷ini kabul etmektir.
Denk Bütçenin Yararları
Kamu açı÷ı, kısa dönemde vatandaúa bazı avantajlar sa÷lıyor gibi durur.
Ekonomi yapay olarak canlanır. ønsanlar karúılı÷ı olan vergiyi ödemeden kamu
hizmetlerinden yararlanırlar.
Ancak, her ikisi de geçicidir. Açık vatandaútan toplanan vergilerle finanse
edilmezse, baúka bir yerden kaynak bulunuyor demektir. øki yolu var. Ya para
basılacak. Yoksa devlet borçlanacak.
ølki enflasyonu azdırır. økincisi hem faizleri yükseltir hem de kamuya çok
yüksek bir faiz yükü getirir. Bir süre sonra, bir yandan enflasyon, di÷er yandan
yüksek faizler, ekonominin bütün gücünü emme÷e baúlar.
øktisadın temel kurallarından birini hatırlayalım. “Bedava yemek yoktur”.
Her yeme÷in bedelini eninde sonunda onu yiyen öder. Açı÷ın vatandaúa
sa÷ladı÷ı kısa süreli avantaj, uzun dönemde devasa bir fatura olarak karúısına
gelir.
Uzun dönem büyüme hızı ortalamanın üstünde seyreden bütün ülkeler,
bütçe dengesini tutturabilmiú ülkelerdir. Do÷u Asya mucizesi, bir anlama “bütçe
açı÷ı vermeyen devlet” mucizesi olarak görülebilir.
RP Hükümeti Yapabilir mi?
Bence yapamaz. Bütçenin faiz öncesinde fazla vermesine ra÷men
yapamaz. Benim korkum, bir takım son derece tehlikeli kozmetik
operasyonlara yönelmeleridir. Erbakan-Çiller ikilisi bu tür yöntemlere son
derece müsait duruyorlar.
Bakıyorum, devlet harcamalarını gerçekten kısmaya hiç niyetleri yok.
Do÷ru dürüst bir vergi reformuna ise ne niyetleri ne de güçleri var. Peki, o zaman
bu yıl milli gelirin yüzde 12’sine çıkması beklenen açık nasıl kapanacak?
Kapanmayacak. Ama, kapanmıú gibi gösterme yollarını arayacaklar.
Örne÷in, devletin yapaca÷ı ödemelerin bir bölümünü bütçe dıúına taúımayı
deneyecekler. Çiller bunu 1995’te de yapmıútı.
Aynı anda, bu açı÷ı iç piyasadan borç almak yerine para basarak
kapatmaya çalıúacaklar. Böylece, “bakın artık yüksek faizle borçlanmıyoruz”
diyecekler. Yada, alelacele, kamu mallarını haraç mezat satmaya kalkacaklar.
Yargıda takılıp kalacaklar. Bekledikleri piyasa talebini bulamayacaklar. Tam bir
fiyaskoya dönüúecek.
Evet. “Denk bütçeyi” destekleyen biri olarak iyimser olamadı÷ım için
üzgünüm. Gene de, “keúke yapsalar, yapabilseler” diyorum. Denk bütçe ciddi
bir iútir. Bu hükümette o ciddiyeti göremiyorum. (17 Ekim 1996)
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BÜTÇE HAKKINDA GÖRÜù
Dünya ekonomik literatürüne geçecek “mucize bütçe” tasarısı nihayet
ortaya çıktı. Rahmetli babam vaadi bol tutanlar için, “adam ya÷masa da gürlüyor”
derdi. Gerçekleúmenin sonunda tarihimizin en büyük bütçe açı÷ını verecek olsak
da, ne gam, hiç olmazsa ka÷ıt üstünde “denk bütçeyi” tasarlamıú oluyoruz.
Birincisi, “denk bütçe” anlayıúını çok destekliyorum. Bu bakıma, konuya
önyargılı, yada “ezeli ve ebedi muhalif” tavrı ile yaklaúmadı÷ımı, tam tersine
hükümetin çabasını iyiniyetle karúıladı÷ımı vurgulamak istiyorum. Türkiye, ne
enflasyon sorunundan, ne büyüme hızlarındaki büyük istikrarsızlıktan, ne yüksek
faizlerden, ne gelir da÷ılımının sürekli bozulmasından, ne de her an bir ekonomik
bunalım tehdidi ve tehlikesi ile yaúamaktan, bütçe denkli÷ini sa÷lamada
kurtulabilir.
Ancak, RP hükümetinin Meclise sundu÷u bütçe tasarısının ayrıntılarına
girince, büyük bir hayal kırıklı÷ı ile karúılaúıyoruz. Rakamlar, Türkiye’nin
gerçeklerini yansıtmıyor. øç tutarlılıkları araútırılmamıú. Bu bütçeyi hazırlayanların
bu sayılara inandıklarını hiç sanmıyorum. Laf olsun diye, kozmetik amaçlarla
sayıları ardarda dizmiúler.
Do÷rusu, 1996 yılı bütçesi Mecliste kabul edildi÷inde biraz umutlanmıútım.
Bundan sonra hükümetler bütçeyi ciddiye almaya baúlarlar, belki gerçekçi
bütçeler hazırlamaya baúlarlar demiútim. Erbakan ve ekibi aksi yolu seçmiúler.
Kendilerine imkansız gelirler icad etmiúler. Ama, o muhayyel gelirler varmıú gibi
harcamalarını sürdürecekleri kesin.
1996 yılı kamu kesimi açı÷ının milli gelire oranı yüzde 10’u geçecek. Hatta,
yüzde 12 gibi sayılar bile telaffuz edilmeye baúlandı. ùu andaki verilerle kesin bir
yargıya ulaúmak zor ama yüzde 10 ve üstü ola÷an duruyor. Bütçenin 1997’de
denkleúmesi için RP hükümetinin bir yılda maliye politikasında en az yüzde
10’luk bir daralma gerçekleútirmesi gerekiyor. Toplumdan aldıklarındaki artıú artı
topluma verdiklerindeki azalma yüzde 10 edecek. Bu zor iú.
Peki ka÷ıt üstünde bunu nasıl yapmıúlar? Üç ana arterde kalem
oynattıklarını saptadım: vergi artıúı; kamu malları satıúı ve faiz ödemelerinde
düúüú.
Vergi gelirleri önümüzdeki yıl yüzde 100 artacakmıú. Yüzde 65 enflasyonu
ve yüzde 4 milli gelirdeki büyümeyi düúünce, reel artıúın yüzde 15.6 oldu÷unu
hesaplıyoruz. ønanılmaz derecede yüksek bir oran. Önümüzdeki yıl Erbakan
hükümeti ekonomiden milli gelirin yüzde 2.5’u kadar ek kayna÷ı vergi olarak
devlete aktaraca÷ını iddia ediyor. Ben de merak ediyorum ve soruyorum.
Kimden alacaklar bu vergileri? Nasıl alacaklar?
økinci kalem kamu malları satıúı. 1.4 katrilyon TL gelir bekliyorlar. 1997 yılı
milli gelirinin yüzde 5.6’sı ediyor. Kullanılabilir gelirden gidersek, yüzde 7’ye
ulaúıyor. Vatandaú, yeme÷ine, giyimine, dayanıklı tüketim mallarına, vs.
harcamalarının yüzde 7’sini kesecek ve o kaynakla kamu mallarını satın alacak.
Vay anasını sayın seyirciler. Kendimizi aldatmayalım. Ne toplumda böyle bir
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kaynak var; ne de devletin elinde böyle mal. Hele bu kadar kısa sürede bu kadar
çok kayna÷ın toparlanma ihtimali sıfır denecek kadar düúük.
øúin bir de toplam talep boyutu var. Bir an için varsayalım ki, vergi artıúı artı
kamu malları satıúından milli gelirin yüzde 8.1’i kamuya aktarıldı. Ne olacak?
Vatandaú aynı oranda yemesini, içmesini, giyinmesini, dayanıklı tüketim malları
alımlarını azaltacak. Peki, vatandaúın bu mallara talebi azalınca, bunların
üreticilerinin de gelirleri azalmayacak mı? Maliye politikasında böylesine sert bir
fren, efektif talepte ciddi bir düúüú, yani iúsizlik ve resesyon demek. Bütçenin
üstüne inúa edildi÷i yüzde 4 büyüme hızı aúırı iyimser demek.
Üçüncü kalem faiz ödemeleri. Bir baúka mucize orada gerçekleúiyor.
Yüzde 65 enflasyona ra÷men devletin faiz ödemeleri sadece yüzde 23 artıyor.
Bu arkadaúlar ya sayı saymasını hiç bilmiyorlar, ya da... Anlaúılan úöyle bir
mantık yürütülüyor. Devlet, Ocak ayından itibaren her ay denk bütçe verecek.
Yani, ek borç almak zorunda kalmayacak. Bu nedenle faiz ödemeleri hızla
düúecek. Benim yaptı÷ım küçük bir aritmetik hesap, evdeki hesabın çarúıya
uymayaca÷ını gösteriyor. Gelir varsayımları tutsa bile, özellikle kamu malları
satıúından gelecek kaynaklar gecikecektir. Arada, devlet borç almaya devam
edecek. Faizlerle ilgili bütçe tasarısındaki sayı çok, ama çok aúılacak.
Sonuç olarak, bu bütçe tasarısını ciddi ve gerçekçi bulmuyoruz. Tekrar
ediyorum: 1997 yılında Türkiye’nin rekor kamu açı÷ı vermesi ihtimali giderek
artıyor. (19 Ekim 1996)
“ TURKEY 1996 ”
OECD Sekretaryası her yıl üye ülkelerin ekonomilerini inceliyor. “OECD
Economic Surveys“ serisinde ayrı ayrı kitapçıklar halinde yayınlıyor. Genellikle
bizimki ilkbahar aylarında, Mayıs - Haziran gibi yayınlanırdı.
Bu yıl gecikti. Gecikmenin nedeni, seçimlerin Aralık’ta yapılmıú olması.
Yeni Parlamentonun ilk hükümeti ancak ùubat ayında kuruldu. Paris’teki
uzmanlar yeni hükümetin programını ve bütçesini beklemeyi tercih etmiúler.
“Turkey 1996” Temmuz baúında ilgili komiteye girmiú ve 22 Temmuz’da
onaylanmıú. Tarihlere dikkat edin. Rapor, Çiller’in sürpriz úekilde ANAYOL
hükümetini bozup hemen ardından Erbakan’ı Baúbakan yapmaya karar
vermesinden önce yazılmıú.
Ama onaylanması sırasında, RP hükümeti kurulmuú. Do÷allıkla OECD
iktisatçılarının RP faktörünü dikkate alacak zamanları olmamıú. Sanki ola÷an bir
merkez sa÷ hükümet varmıú gibi analizlerini yapmıúlar. Eminim bugün çok farklı
úeyler yazarlardı.
Bu durumda, OECD uzmanlarının konjonktürle ilgili tahminlerinin önemli bir
bölümü geçerlili÷ini yitiriyor. Örne÷in, analizin altında yatan varsayımlardan biri,
yumuúak bir istikrar arayıúının sürece÷i.
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Daha do÷rusu, bu yönde bir siyasi iradenin varolaca÷ı. Erbakan ve
ekibinin, böyle bir niyeti olmadı÷ını artık biliyoruz. Hala tereddütü olanları sanırım
1997 bütçe tasarısı ikna etmiútir.
Ayrıca, uzmanların aklına Türkiye’nin dıú politikada bu kadar keskin bir viraj
almaya kalkabilece÷i de gelmemiú. Senaryolarda, Batı’nın ve mali piyasaların
Türkiye’nin istikrar çabalarına destek verece÷ini varsayıyorlar.
Sonuç bölümünün son paragrafı úu úekilde baúlıyor: “Süregelen politik
belirsizlik ortamında, 1996 yılı Türkiye’nin ekonomik tarihindeki en zor ve
en kritik yıllardan biri olabilir“.
1995’in Eleútirisi
Raporun ilginç yanlarından biri, 1995 yılında uygulanan iktisat
politikalarının de÷erlendirildi÷i bölüm. OECD üye ülkeleri eleútirirken son derece
dikkatli davranır. Aúırı kibar bir dil kullanır. Ona ra÷men, Çiller hükümetinin
aslında 1995’in ilk yarısında IMF ile anlaútı÷ı istikrar paketini terketti÷ini belirtmek
zorunda kalıyor.
“1995’in ilk yarısındaki geliúmeler, enflasyon ve parasal geliúme ile
ilgili hedeflerin gerçekleútirilmesi ihtimalinin çok düúük oldu÷unu gösterdi.
Hükümet, döviz piyasalarına müdahale etti. Amaç, dövizin arzulanandan
daha hızlı bir úekilde de÷er kazanmasını engellemekti.
Ancak, bu úekilde planlananın çok üstünde bir parasal geniúlemeye
yol açıldı ve neticede enflasyon da o ölçüde yükseldi. ùimdi daha iyi
görülüyor ki, alternatif bir strateji mümkündü.
E÷er TL’nin daha fazla de÷er kazanması tercih edilse idi, belki 1995’in
baúlarında rezervler daha yavaú artardı. Ayrıca enflasyon da daha düúük
olurdu. ùüphesiz, bu stratejinin de bazı riskleri vardı.
TL’nin de÷er kazanması, sanayideki rekabet gücünü azaltırken, cari
iúlemler açı÷ını büyütecekti. Rezervlerin düúük kalması, para otoritelerinin
manevra alanını daraltacaktı. Ancak, reel döviz kurunun de÷er kazanması
kararının verilmesi, istikrar sürecinin kritik bir anında ekonomide
enflasyonu düúürecek baskıları da ciddi úekilde güçlendirecekti” .
Bütün bunları o tarihlerde zaten yazmıútık. ùimdi ekleyece÷im bir úey yok.
Ben, biraz daha az kibar söylerdim, o kadar.
Gelecek Senaryoları
Raporun ele aldı÷ı konulardan biri de, istihdam yaratılması. OECD’nin
geliútirmiú oldu÷u “østihdam Yaratma Stratejisini” Türkiye’ye uyguluyor.
øleride baúlı baúına yazı konusu yapmak istiyorum.
Di÷er bir konu, maliye politikalarının önündeki seçenekler. Rapor, her
fırsatta Türkiye’nin bir yol ayrımında oldu÷unu vurguluyor. Enflasyonun, yüksek
faizlerin, büyüme hızında istikrarsızlı÷ın ve bozulan gelir da÷ılımının temel
nedeni olan kamu açı÷ının bugünkü düzeylerde sürdürülmesi olanaksız
görünüyor.
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Kitabın ekinde, Türkiye ile ilgili bir simülasyon modelinin sonuçları var.
1997–2000 yılları için farklı varsayımlar altında ekonominin ne yönde geliúti÷i
araútırılıyor. Ayrıntıların yeri burası de÷il.
Türkiye ekonomisinin daha iyi analiz edilmesinde simülasyon modellerinin
yararlı oldu÷u kanısındayım. Benzer bir modeli østanbul Bilgi Üniversitesi’nde
uygulatmak için hazırlıklara baúladım.
OECD’nin modelinde benim ilgimi çeken bazı sonuçlar var. Birincisi,
ekonomiyi orta vadede istikrara götürecek maliye politikası, kamu kesiminin faiz
öncesi önemli bir fazla vermesini gerektiriyor.
Dikkat: Sadece bütçede de÷il. Bütçe-dıúı dıú açık da hesaba katıldıktan
sonraki sayı önemli. OECD bu fazlayı milli gelirin yüzde 2’si olarak tuttu÷umuz
takdirde birkaç yıl içinde iç borç sorununun hafifleyece÷ini hesaplıyor.
økincisi, Hazine’nin enflasyon endeksli bir yıl ve daha uzun vadeli tahvil
çıkarmasına sıcak bakıyorlar. Bu çok önemli konuyu da ayrı bir yazıda ele almak
istiyorum. (20 Ekim 1996)
EKONOMøNøN TOPLUMSAL BOYUTU
Geçti÷imiz günlerde Türkiye ekonomisinin sosyal boyutu ile ilgili iki önemli
araútırma yayınlandı. Böylece, ekonominin neticede toplumsal bir faaliyet
oldu÷unu tekrar hatırladık.
Popülist politikaların ve sorumsuz iktidarların yarattıkları kamu açıkları ve
israf ekonomiyi öylesine istikrarsız hale getirdi ki, bütün dikkatimiz faizde,
enflasyonda, döviz kurunda, vs. yo÷unlaúıyor.
Halbuki, faizden bütçeye, borsadan döviz koruna, aslında ekonomik
politikaların amacı toplumdaki insanların daha mutlu ve müreffeh
yaúamalarıdır. Ça÷daú bir toplumun bunu sürekli ölçmesi ve izlemesi gerekiyor.
GSMH’nin düzeyi ve büyüme hızı hiç úüphesiz çok önemli. Ekonominin
genelde verimlili÷i arttıkça, o toplumu oluúturan insanlara da daha fazla mal ve
hizmet, daha iyi yaúam olanakları sunabiliyor demektir.
Ancak olay o kadar da basit de÷il. Birincisi, ortalama verimlilikle sosyal
göstergeler arasında çok yakın bir iliúki var. økincisi, ortalama verimlilik, farklı
kesimler ve bölgeler arasında çok büyük uçurumları gizleyebilir.
Beúeri Geliúme
Birleúmiú Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Türkiye
Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’na (TESEV) hazırlattırılan “Türkiye Beúeri
Geliúme Raporu 1996” milli gelir dıúındaki göstergeleri tarıyor.
“Bir ülkenin gerçek serveti insanlarıdır - hem kadınlar hem de
erkekler. Ve geliúmenin amacı da, insanların uzun, sa÷lıklı ve yaratıcı bir
yaúam sürdürmelerine olanak verecek ortamı yaratmaktır. Ancak bu basit
ve güçlü hakikat, maddi ve mali servet peúinde koúulurken sık sık
unutuluyor”.
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Gerçekten unutuluyor. ønsanlar ekonominin dıúına atılıveriyorlar. Ekonomik
faaliyetlerin insanlar için bir araç olması gerekirken, insanlar ekonominin
araçlarına dönüúüyorlar.
Raporun kullandı÷ı kriterleri beú ana kalemde toplayabiliriz: E÷itim, Sa÷lık,
Cinsiyet Ayrımı, Kent ve Yerel Yönetim, Fakirli÷in Silinmesi.
Beú konuda da, Türkiye’de geçmiú yıllara göre nisbi bir iyileúme oldu÷u
gözleniyor. Ancak, uluslararası karúılaútırmalar yapılınca, önümüzde daha çok
uzun bir yol oldu÷u da ortaya çıkıyor. Ayrıntılara girmeden, raporun genel
sonucunu aktarmak istiyorum.
“Türkiye’nin milli gündeminde en öncelikli hedef, makul ve istikrarlı
bir büyüme hızını tuttururken enflasyonun denetim altına alınmasıdır.
Ayrıca, ekonomik istikrarın önkoúulunun siyasi istikrar oldu÷u
unutulmamalıdır. O nedenle, Türkiye tüm çabalarını ekonomik, sosyal ve
siyasi alanlarda istikrarı ve öngörülebilirli÷i sa÷lamaya teksif etmelidir”.
E÷itim, østihdam ve Fakirlik
Devlet østatistik Enstitüsünün “Hane Halkı Gelir Da÷ılımı” hakkındaki
raporu daha elimize geçmedi. Medyadan ö÷rendi÷imiz, gelir da÷ılımında
bozulmanın sürdü÷ü. Zaten bozuktu daha ne kadar bozulacak demeyin.
Kötünün daima kötüsü vardır. Ne yazık ki, yüksek enflasyon ortamının
yarattı÷ı ekonomik istikrarsızlık, esas faturayı toplumun düúük gelirli kesimlerine
ödediyor. Özellikle, yatırımları yavaúlatarak ve dolayısı ile üretken istihdam
olanaklarını kısıtlayarak ödetiyor.
Geçen yazımıza konu olan OECD’nin “Turkey 1996” raporunda, “østihdam
Yaratma Stratejisi” baúlı÷ı altında Türkiye’de iúsizlik sorunu inceleniyor. En çok
üstünde durulan konu, “nüfusun yetenek ve becerilerinin yükseltilmesi”.
Bunun aracı ne? Do÷allıkla e÷itim. Mantık basit. Bir insanın yüksek gelir
elde edebilmesi için, yüksek verimle üretim yapması gerekir. Yüksek verim ise
e÷itimle, yani piyasanın talep etti÷i beceri ve yeteneklerin geliútirilmesi ile olur.
Ancak okuması yazması olan, hiç bir mesleki yetene÷i geliútirilmemiú bir
kiúinin, verimi düúük olmaya mahkumdur. Çünkü, ça÷daú ekonomide yüksek
verime tekabül eden karmaúık iúleri yapamaz.
Düúük verimli vatandaúınız düúük gelir elde eder. Yani fakir olur. Dünyanın
son 100 yıllık deneyimi gösterdi ki, daha zenginlerden alıp fakirlere vererek
fakirlik sorunu çözülmüyor.
Bu tür çözüm çabaları uzun dönemde mutlaka baúarısız oluyor. Fakirlikle
ve iúsizlikle mücadele etmenin etkin ve kalıcı yöntemi, ortalama vatandaúın
yüksek verimle üretim yapması sa÷lamak. Yani ona göre e÷itim vermek.
E÷itim bir yandan insanı insan olarak geliútiriyor. Aynı anda onu üretken
yapıyor. østihdam edilmesini kolaylaútırıyor. Bence, gelir da÷ılımında son
dönemde görülen bozuklu÷un bir nedeni de Türkiye’nin orta ve yüksek e÷itim
sistemlerinin iflas noktasına gelmiú olması.
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øki Türkiye
Brisa’yı, Avrupa Kalite Ödülünü Türkiye’ye getirdikleri için kutluyorum. Aynı
zamanda, çevre ne kadar sorunlu olursa olsun, tek tek insanların çabaları ile
gerçekten mucizelerin yaratılabilece÷ini bize bir kere daha hatırlattılar.
Netaú’ın aynı yarıúmada ödül alması gibi. Galatasaray’ın St.Germain’i
yenmesi gibi. Orta Asya Cumhuriyetlerinde baúarılı yatırım rekorunu Türklerin
tutması gibi.
Öte yandan, Çetin Altan’ın hapsi isteniyor. Yaúar Kemal, ùanar
Yurdatapan, Alper Görmüú, vs. bir çok insanımız sadece düúündüklerini ifade
ettikleri için hapse giriyorlar.
øki farklı Türkiye. Hangisi gerçek? Hangisi gerçek dıúı? ùaúırmamak
elde mi? (24 Ekim 1996)
ùAùKIN øKTøSATÇININ ùøKAYETLERø
Bir kaç gündür mesle÷imden úikayetçiyim. Do÷rusu biraz da úaúkınım.
Eminim baúka profesyonel iktisatçılar da benim gibi mutsuz. øktisat teorisine
bakıp yaptı÷ımız tahminlerle piyasalarda gerçekleúenler arasında gene büyük
uçurumlar oluúmaya baúladı.
Birisi yanılıyor ama, acaba kim? Piyasa denen kurum, binlerce, hatta
onbinlerce aktörden oluúuyor. Onlar da ekonomiyi bizim gibi izliyorlar. Fakat,
onların ve bizim beklentilerimiz çok farklı.
Tahmin ettiniz. Perúembe günkü ihalede Hazine’nin bir yıl vadeli 311
trilyon TL tutarında tahvili yüzde 122 faizle satabilmesini kasdediyorum.
Hafta içinde piyasadan ihaleye katılımın yüksek olaca÷ı iúaretleri gelmeye
baúlamıútı.
Sanırım, sonuçta talep herkesin bekledi÷inin üstünde çıktı. Türk
vatandaúları, bir yıllık tahvile bir katrilyon TL, yani 11 milyar dolarlık teveccüh
göstermiúler. Çok büyük sayılar. ùaúırtıcı sayılar.
Eylül baúında, sonbaharda faizlerin yükselece÷ini ve vadenin kısalaca÷ını
öngörmüútüm. øúin kötüsü, hala öyle olması gerekti÷ini düúünüyorum. Ama
olmadı iúte. Tam tersine, faizler çok belirgin bir düúüú trendine girerken vade de
uzuyor.
Neden? Anlayan beri gelsin. Gecelik faiz basit yüzde 75 civarında
seyrediyor. Yıllık kümülatifi yüzde 113’e tekabül ediyor. Yani, hiç risk almadan
parasını bir yada birkaç gün için devlete veren, bir yıllık TL riski alanla neredeyse
aynı faizi elde edecek.
Ona ra÷men, bu kadar büyük talep var. Hayret ediyorum. Düúünüyorum
da, galiba ben bu ekonomi denen garip dünyayı anlamıyorum.
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Kötü Haber Çok
Geçti÷imiz haftanın di÷er geliúmelerine bakalım. Hepsi son derece
olumsuz. Ekonominin uzun dönemli performansı açısından hiç de iç açıcı
de÷iller.
Avrupa Parlamentosu, AB’nin Türkiye’ye yönelik yardımlarını dondurdu.
Neticede, bunlar nicel olarak çok önemli de÷ildi. Birkaçyüz milyon dolar, Türkiye
ekonomisinin diúinin kovu÷una bile gitmez.
Ancak, nitel olarak büyük önem taúıyor. RP hükümetinin ilk günlerinden
itibaren sürekli altını çizdi÷imiz gibi, dıú politikada Türkiye geleneksel
müttefiklerinden kopma riskini taúıyor. Avrupa Parlamentosunun kararı bu
ba÷lamda küçümsenmeyecek bir olay.
Örne÷in, AB ülkelerinden gelebilecek yabancı sermaye yatırımcısı için
olumsuz bir iúaret. Gümrük Birli÷i Anlaúması nedeni ile Türkiye’yi yatırım
programına alan úirketler tereddüt edebilir. Biraz bekleyelim, bakarsın GB
yürümez ve anlaúma bozulur diyebilir.
Öte yandan, IMF ile iliúkiler bekledi÷imiz ve kamuoyunu uyardı÷ımız gibi
hızla bozuluyor. IMF heyeti Ankara’daki temaslarını tatsız bir úekilde bitirdi.
Hükümetin tutarlı bir istikrar politikası uygulamaya hiç niyeti olmadı÷ını anladılar.
Uluslararası mali piyasalara gidecek mesaj artık biliniyor. Kibarca, Türkiye
hükümeti ile bir anlaúma zemininin oluúmadı÷ı söylenecek. Yani ekonominin
denetim dıúı oldu÷u ima edilecek. Bunun Türkçesi, çok riskli demek.
RP hükümetinin yarattı÷ı olumsuz politik faktörlere IMF’nin tavrı eklenince,
Türkiye’nin önümüzdeki dönemde dıúarıdan borçlanmakta zorlanaca÷ını
öngörmek için kahin olmak gerekmiyor.
Ama, sorumuz hala cevapsız. Piyasalar da bunları biliyorlar. Neden bir
yıllık TL riski almakta bu kadar arzulu davranıyorlar?
Nasıl Tefsir Edebiliriz?
En kolay (ve kolaycı) hipotez, piyasaların yanıldı÷ı. ølk defa olmuyor.
Gerek Türkiye’de, gerek dünyada, mali piyasalar çok kolay hata yapabiliyor. Mali
piyasa aktörlerinin kısa döneme bakarak davranma e÷ilimleri yüksek. Uzun
dönemli trendleri bazen gözden kaçırabiliyorlar.
Son dönemde, faizlerdeki düúüú e÷ilimi devlet ka÷ıdı alanlara önemli
sermaye kazançları sa÷ladı. øhaleden bono aldıktan bir kaç gün sonra faizler
düúünce, bono satıúından büyük karlar elde edildi.
Bu spekülatif karlar, bir tür körlü÷e yol açıyor. Mali piyasadaki oyuncular
bu saadet zinciri ilelebet devam edecekmiú gibi spekülasyona devam ediyorlar.
Onlar ettikçe, gerçekten bir süre devam ediyor.
Bu hipotez bana makul geliyor. Dıú dünyadan, enflasyondan, vs. gelen
bütün olumsuz iúaretlere ra÷men faizlerde yaúanan düúüúün ve vadedeki
uzamanın bir bölümünü “spekülasyon dürtüsü” ile açıklayabiliriz diye
düúünüyorum.
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Ancak, spekülasyon payını ekledikten sonra da, bence devlet ka÷ıtlarındaki
faiz düúüúü ve vade uzamasında açıklanmayan bir bölüm kalıyor. Orada
kafam karıúıyor. Doluya koyuyorum olmuyor. Boúa koyuyorum gene olmuyor.
Sadece vade uzasa ve faiz düúmese, yada sadece faiz düúüp vade
uzamasa, olur böyle úeyler deyip sineye çekece÷im. Ama, ikisi birden benim
öngörümün tersine davranınca do÷rusu biraz da sinirleniyorum.
Geriye, profesyonel iktisatçının bekledi÷i gibi davranmadı÷ı için Türkiye
ekonomisini sizlere úikayet etmek kalıyor. Aslında kimi kime úikayet etti÷imi de
tam bilmiyorum. Neticede ihalede gelen bir katrilyon TL talep Ay’dan yada
Mars’tan gelmedi÷ine göre, sizlerden geldi.
Neyse, orasını fazla karıútırmayalım. Bu filmin sonunu nasıl olsa hep
beraber izleyece÷iz. (27 Ekim 1996)
TEKNOLOJøNøN ENGELLERø
Türkiye’de biraz okuması yazması olan herkes, bilim ve teknoloji
hayranıdır. Ülkenin geliúmesi için öncelik sıralaması yapın denince, baúa e÷itim,
bilim ve teknoloji konur. Devlet ve siyaset büyüklerimiz her fırsatta bilim ve
teknolojinin önemini anlatırlar.
Bütün hükümet programlarında, bütün siyasi parti programlarında, bütün
ekonomik planlarda mutlaka bilim ve teknoloji politikalarına yer verilir. Çok
yaldızlı genel laflar edilir.
Bilim ve teknolojinin geliúme için ne kadar önemli oldu÷u anlatılır.
Türkiye’nin geçmiúte bu iúe yeterince e÷ilemedi÷i vurgulanır. Sonra, “ülkemizin
bilim ve teknoloji alanında zorunlu atılımı yapması için gerekli tedbirler
alınacaktır” diye bitirilir.
Sonra ne olur? Hiç bir úey olmaz. Hayat öncesi gibi devam eder.
Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik geliúmesi bir türlü hızlanmaz. Çünkü, konu
genel sloganlar düzeyinde ele alınmıútır. Ayrıntılarla u÷raúmak kimsenin aklına
gelmemiútir.
Arada sırada bu sütünda “Murphy kanunlarından” söz ediyoruz. Fırsat
çıktıkça, Türkiye ile ilgili olarak ben de mütevazi birkaç “Akat kanunu”
vazediyorum. Bir örnek: “Türkiye’de bir úeyi herkes çok destekliyorsa, o hiç
bir úekilde gerçekleúmez”.
Bilimsel ve teknolojik geliúme bu kanunun alanına giriyor. Çok
önemseniyor. Çok destekleniyor. Kimse karúı çıkmıyor. Ama, bilimsel ve
teknolojik geliúmenin önündeki binlerce engelden hiç biri kaldırılmıyor. Oldukları
yerde duruyorlar.
ønternet
ùu sıralarda bilgisayar ve biliúim teknolojileri çok güncel. Gerek Türkiye’de,
gerek dünyada, medya sık sık Internet’in bir baúka mucizesine yer veriyor.
Hakikaten, Internet diye bir teknolojik ve toplumsal olay oluútu.
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Nedir Internet? Ba÷ımsız bilgisayarların birbirleri ile konuúmasına ve veri
mübadelesine olanak veren bir iletiúim úebekesi. Bilgiiúlem ve
telekomünikasyon teknolojilerindeki baúdöndürücü geliúmenin mümkün kıldı÷ı bir
olanak.
Ancak, iú teknoloji ile bitmiyor. Devreye insanlar ve kurumlar giriyor. Bu
fırsatı de÷erlendirmek isteyen ülkeler, teknolojinin hızla kullanılmasını
sa÷layacak hukuki ve ekonomik düzenlemeleri yapıyorlar.
Çünkü, Internet’in altın anahtarı bilgisayarlar de÷il. Bilgisayar sadece
gerekli koúul. Yeterli koúul de÷il. Altın anahtar telekomünikasyon úebekesi. Yani
telefon. Telefon sisteminin hızlı ve ucuz iúlemesi lazım ki, vatandaúlar Internet’i
yo÷un ve yararlı úekilde kullanabilsinler.
Sizin telefon úirketiniz bir devlet tekeli ise, zaten çok yüksek karları
vatandaúın sırtından cebe atıyor demektir. Tekel olmanın çok hoú bir rehaveti
vardır. Ne diye ucuz ve hızlı internet ba÷lantıları kurmakla u÷raúsın?
U÷raúmaz. U÷raúmayınca internet yavaú ve pahalı kalır. Yavaú ve pahalı
kalınca geliúmez. O arada siyasileriniz bol bol Internet’i teúvik etmenin önemi
üstüne nutuklar atarlar. Siz de dinlersiniz.
Tübitak
Kısa bir süre önce Türkiye Bilimsel ve Teknik Araútırma Kurumu
(TÜBøTAK) Baúkanı Profesör Tosun Terzio÷lu ile sohbet ettik. Terzio÷lu bizim
neslin yetiútirdi÷i en de÷erli bilim adamlarından biridir. Ayrıca son derece baúarılı
bir yönetici oldu÷unu da kanıtladı.
Bir süredir, TÜBøTAK ülke içinde bir “biliúim otoyolu” kurulması için
u÷raúıyor. Amaç, telefon úebekesinde zaten varolan fazla kapasiteyi kullanarak,
hiç olmazsa üniversitelerin ve bilim camiasının Internet’e hızlı ulaúımını
sa÷lamak.
Bu konuda YÖK’ten destek alıyor. Böylece YÖK’ün zengin dokümantasyon
merkezinin bütün araútırmacılara açılması mümkün olacak. Bilim adamlarının
literatürü takip etmeleri hem kolaylaúacak hem de ucuzlayacak.
Türk Telekom’u da bu konuda ikna etti÷ini söyledi. Buna özellikle bravo
demek gerekiyor. Öyle ya, pekala sevimli telefon tekelimiz boú hatlarının bilimsel
geliúmenin emrine verecek yerde boú tutmayı tercih edebilirdi.
Bunları ö÷renince, nihayet somut bir adım atılacak diye çok sevindim.
Yetersiz bir adım oldu÷unu biliyorum. Esas amaç isteyen bütün
vatandaúlarımızın Internet’e ucuz ve hızlı úekilde girebilmesini sa÷lamak olmalı.
Ama, önce üniversite camiasından baúlayınca, arkası gelir diye ümitlendim.
Bu arada, RP’nin TÜBøTAK’a yönelik bazı hesaplar içinde oldu÷unu
gazetelerden izliyoruz. Kurumun özerkli÷ini kaldıracak bir kanun tasarısını
Meclis’e sunmaları bekleniyor. Kanunu geçirebilirlerse, bugünkü kadronun yerine
kendi adamlarını atayacaklar.
Kamuoyunun bu kanunun Meclis macerasını çok yakından takip etmesi
gerekiyor. Çiller’in ve DYP’nin deste÷i olmadan RP tek baúına kanunu
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geçiremez. Kamuoyu sıkı durmalı ve tepkisini Ankara’ya, özellikle Çiller ve
ekibine duyurmalı.
Bilim ve teknoloji sadece iyi bilim adamları ve mühendislerle geliúmiyor.
Siyasetin de izin vermesi, en azından engel olmaması lazım. Maalesef o
konuda Türkiye’nin katetmesi gereken daha çok yol var. (31 Ekim 1996)
DEöøùEN BEKLENTøLER
Türkiye’de kamu kesiminin çok ciddi yapısal sorunları var. Bunlar
ekonominin aya÷ına zincir vuruyor. Potansiyel büyüme hızının çok altında
performans göstermesine yol açıyor. Sorunları artık ezberledik. Esas nedenin,
Türk siyasetine damgasını vuran popülist tavır ve anlayıúlar oldu÷unu
biliyoruz.
Sorunun baúı ve sonu aynı. Devlet, vatandaútan topladı÷ı vergi gelirinin
çok üstünde harcama yapıyor. Hem bütçe aracılı÷ı ile aúırı harcaması var. Hem
de KøT’leri ve sosyal güvenlik kurumlarını kullanıyor.
Bu arada, çok önemli miktarda kayna÷ı israf ediyor. Sermayeyi, eme÷i,
topra÷ı kullanıyor ama karúılı÷ında topluma yararlı bir mal yada hizmet
üretmiyor. Sonunda, bir yandan para basarak, di÷er yandan çok yüksek faizlerle
büyük miktarda borç alarak popülist politikasını idame ettirebiliyor.
Enflasyon ve iç borç sarmalına giriyoruz. østikrarsızlık artıyor. Ekonominin
ufku kısalıyor. Piyasalar birkaç ayın ötesini göremez hale geliyorlar. En küçük bir
olay, herkesi tedirgin ediyor. Çalkantı baúlıyor.
Halbuki, öte yanda son derece dinamik bir özel kesim ve reel ekonomi
var. Hep vurguluyoruz. Türkiye insanı çalıúıyor, didiniyor, risk alıyor, üretim
yapıyor, döviz kazanıyor... Siyasetten kaynaklanan bütün olumsuzluklara
ra÷men, kendisine ve ailesine daha iyi yaúam koúulları sa÷lamaya u÷raúıyor.
øki ayrı Türkiye. Kamuya baktı÷ınızda hastalıklı ve müflis. Özel kesime
baktı÷ınızda canlı ve güçlü. Bu “iki úahsiyetli” yapı, psikolojimizi de etkiliyor.
Çok kısa sürede en karamsardan en iyimsere (yada tersine) geçiveriyoruz.
Sadece faizler, döviz kuru ve büyüme hızı dalgalanıp durmuyor.
Beklentilerimiz de en az onlar kadar, hatta daha “uçucu”. Halbuki, bir ekonomide
istikrarın sa÷lanabilmesi için, önce beklentilerin istikrara kavuúması gerekiyor.
Hükümete Güven Artıyor
Geçen hafta yapılan bir yıllık tahvil ihalesine gelen katrilyonluk talep
úaúırtmıútı. Bunun sadece spekülasyonla açıklanamayaca÷ını yazdık. Aynı
úekilde, bazı finans çevrelerinin olayı Merkez Bankasının piyasayı likit
bırakmasına ba÷ladıklarını gördük. Bu da bir faktör. Fakat tek baúına yeterli
de÷il.
Bence, faizlerde yaúanan düúüúün esas nedeni, son bir ayda içeride ve
dıúarıda RP hükümeti ile ilgili beklentilerdeki olumlu de÷iúme. RP hükümeti
kurulunca, bütün piyasalar önce korktu. Piyasalar gerildi. Faizler kıpırdadı.
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Korkulan ne idi? Erbakan’ın zaten zor tutturulan bütçe disiplinini iyice
delecek bir popülizme yönelmesi idi. Faizlerle, döviz kuru ile oynamaya
kalkması idi. Enflasyonu engelleme adı altında gerekli KøT ve enerji zamlarını
yapmaması idi. Maaú ve ücretlere bol keseden zam vermesi idi.
Ve bütün bunları Merkez Bankası banknot matbaasını çalıútırarak finanse
etmeye kalkması idi. Ama öyle olmadı. Fiyat zamları yapıldı. Ücret zamları
yapılmadı. Merkez Bankası ile Hazine arasındaki uyumlu çalıúma düzeni
bozulmadı.
Do÷allıkla, piyasalar bu yeni duruma göre beklentilerini de÷iútiriyorlar.
Örne÷in, enflasyonla ilgili beklentilerin aúa÷ı do÷ru revizyona tabi tutuldu÷unu
görüyoruz. Hafta içinde farklı kesimlerle yaptı÷ımız temaslar aynı yönde iúaretler
taúıyor.
ùu úekilde özetleyebiliriz. RP hükümetinin ekonomi politikasının bundan
önceki Çiller (ve Demirel) hükümetlerine kıyasla daha kötü olmadı÷ı, onlar
kadar kötü oldu÷u kanısı yaygınlaúıyor. Erbakan’ın ekonomide dengeleri altüst
edecek bir uygulamaya kalkıúması beklentisi hızla azalıyor.
Görüútüklerimin önemli bölümü, hükümetin çok sıkıútı÷ını, bu nedenle ne
yapıp yapıp haraç mezat özelleútirmeyi hızlandıraca÷ını düúünüyor. Bu da
kamu açı÷ını geçici bir süre için bir miktar rahatlatabilir diyorlar.
Önümüzdeki üç-altı aylık dönemde bir mali bunalım bekleyen yok denecek
kadar azalmıú. Ayrıca, DYP’nin erimesine ra÷men, hatta kısmen de o nedenle,
RP hükümetinin ömrünün ilk beklenenden daha uzun olaca÷ını düúünenler de
artıyor.
Ufuktaki Kara Bulutlar
Sanıyorum ki, okuyucularımız da yukarıda söylenenlere katılıyor. Ancak,
bu kez iyimser beklentilere girerken çok dikkatli olmak gerekiyor. Kendimize
kolayca gaz verip, gerçekten kopuyoruz. Sonu hüsran oluyor.
Galatasaray’ın Paris macerası bize örnek olmalı. St.Germain Avrupa’nın
en iyi takımlarından biri. østanbul’daki galibiyet büyük baúarı idi. Ama, objektif bir
de÷erlendirmesini yapmadık.
Aniden beklentilerimiz de÷iúti. Hızla futbolun gerçeklerinden koptuk. Sevinç
ve coúku dolu hayal dünyamıza kapandık. St.Germain’i kolayca eleyece÷imize
karar verdik. Evdeki hesap çarúıya uymadı.
Ekonomi futbola benzer. Yanlıú havaya gireni, yanlıú yapanı piyasalar çok
kısa sürede cezalandırır. øç piyasalar atlarsa, dıú piyasalar yakalar. Özellikle bu
sonuncusu çok önemli.
Türkiye IMF’den kırmızı kartı yedi. Kamunun dıúarıda borçlanma
olanakları sıfıra do÷ru gidecek. Yabancı fonların TL riski alarak kamu ka÷ıdı
almalarının hem miktar olarak hem de faizle ilgili sınırları var. Orta dönemdeki
sükunete karúılık, uzun dönemde ufuktaki kara bulutlar artıyor. ùemsiyesiz
yola çıkan ya÷murda mutlaka ıslanacaktır. (3 Kasım 1996)
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KAMUDAKø ÇÜRÜMENøN ANATOMøSø
Türkiye karayollarında her gün onlarca insan kazalara kurban gidiyor. Araç
sayısına kıyasla trafik kökenli ölüm ve sakatlıkta geliúmiú ülkelerin kat kat
üstündeyiz. Bu sorunu nasıl çözebilece÷imizi de bilmiyoruz.
Medyada sık sık “trafik canavarına” karúı kampanyalar açılıyor.
Parlamento kanunlar çıkartıyor. Sonuç pek de÷iúmiyor. ønsanlarımız, ister
amatör ister profesyonel sürücü olsunlar, direksiyonun arkasına geçince
sa÷duyularını kaybediyor.
Trafik kazalarının sorumlulu÷unu sadece devlete ve kanunlara
atfedemeyiz. Vatandaúın do÷rudan sorumlulu÷u var. Kendi iç disiplini ve
sorumluluk anlayıúı ile aracını dikkatli sürse, durum çok farklı olurdu.
Devletin hiç suçu yok demiyorum. Var. Fakat esas suçlu o de÷il. Farklı
alanlarda da benzer úeyler yaúıyoruz. Trafik dıúından örnekler vererek konuyu
zenginleútirebiliriz.
Vatandaú vergi kaçırmaya müsait. Devletten gelirini saklamayı ve vergi
ödememeyi ahlaki bir sorun olarak görmüyor. Vergi kaçırınca, kendisini
namussuz veya hırsız gibi hissetmiyor.
Ama, devlet de buna göz yumuyor. Vergi kaçıran mükellefi yakalamak,
teúhir etmek ve cezalandırmak için en küçük bir çabası yok. E÷er mutlaka
yakalanaca÷ını ve büyük bir ceza alaca÷ını bilse, bugün vergi kaçıranların
önemli bir bölümü bu iúten vazgeçerlerdi.
ømar anarúisi bir baúka örnek. Vatandaú, hukuken hakkı olmadı÷ı halde
inúaat yapmayı bir ahlaki sorun olarak, di÷er vatandaúların hakkını çi÷nemek
olarak görmüyor. Kaçak inúaatı yapıyor.
Ve yaptı÷ı yanında kalıyor. Çünkü, kamu otoritesi mevcut yasaların
çi÷nenmesine aldırmıyor. Gelip inúaatı yıkmıyor. Yıkamıyor. Sonuç itibariyle,
kurallara uyan cezalandırılmıú kurallara aldırmayan mükafatlandırılmıú
oluyor.
Trafik Kazası ve Tarihin Akıúı
Bir kamyon úöförünün dikkatsizli÷inin yol açtı÷ı trafik kazası tarihin akıúını
etkiler mi? Ne kadar sıradan bir olay. Koskoca tarih, bir sürücünün küçük bir
hatasına nasıl ba÷ımlı olur?
Bazen oluyor iúte. Susurluk yolundaki “vaka-i adiyeden” kaza, tüm
toplumun aslında bildi÷i ama bir türlü kabul etmek istemedi÷i çarpıklı÷ı tokat gibi
suratımıza vurdu. øktidar partisi milletvekili ve emniyet müdürünün bir kanun
kaça÷ı ile beraber bir iú çevirdiklerini gördük.
Suçlu kim? Kamyon sürücüsü mü? Öyle ya, benzin istasyonundan
çıkarken biraz daha dikkatle davransaydı, bizler de bu mahcubiyeti yaúamak
zorunda kalmayacaktık. Gücün tepelerindeki çürümeyi bildi÷imiz halde
görmemezlikten gelmeyi sürdürecektik.
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Ama o gariban sürücü nereden bilsin! Kimbilir bu kaçıncı kez yanlıú çıkıúlar
yapıyor. Daha önce úansı yaver gitmiú, atlatmıútı. Bu kez de, arabada sıradan
vatandaúlar olsa idi, gazetede iki satırlık bir haber bile olamazdı.
ùimdi ne yapaca÷ız? Üstünden zaman geçsin, nasıl olsa unutulur, eskisi
gibi devam ederiz mi diyece÷iz? Kaç vatandaúımız bu gidiúata artık dur deme
zamanının geldi÷ine karar verecek?
Baúka türlü soralım. Bu küçük ve önemsiz trafik kazası, tarihi de÷iútirecek
bir süreci baúlatacak mı? Yoksa, sıradan bir kaza gibi, hiç bir siyasi ve
toplumsal etkisi olmadan geçip gidecek mi?
Her Rüúvetin Bir Vereni Vardır
Vergi kaçırırken, araç kullanırken, kaçak inúaat yaparken kendisi kanunları
çi÷neyen sıradan vatandaú, böylece siyasi gücü elinde tutanlara daha da büyük
kanunsuzluklar yapma vizesini vermiú olur.
Bunu bilerek yapmayabilir. Ama, onlarla suç orta÷ı olmuútur. Önemli olan,
kanunların delinebilece÷inin kabul edilmesidir. Sıradan vatandaú, kanunların
mutlaka ve herkese eúit uygulanacak bir toplumsal kural olarak görmedi÷ini ilan
etmektedir.
E÷er kanun kayıtsız úartsız uygulanmıyorsa, idarede keyfilik boyutu artar.
Devleti yönetenler, suyun ucunu tutanlar, hangi kanun ve kuralın ne zaman
kime ve nasıl uygulanaca÷ına kendileri karar vermeye baúlar.
ødarenin keyfi karar alabilmesi, demokrasilerde asla izin verilmeyen bir güç
ve iktidardır. ønsano÷lu demokrasiyi ve hukuk devletini, devletten gücü keyfi
kullanma yetkisini alma mücadelesi sırasında icadetti.
Lord Acton’un ünlü özdeyiúini tekrar hatırlatalım. “øktidar çürütür; mutlak
iktidar mutlak olarak çürütür”. øúine gelmeyen kanunların kendisine
uygulanmasını engelleyen sıradan vatandaú, böylece devletin mutlak iktidarla
donatılmasının yolunu açar.
Türkiye’yi bugünkü duruma getiren toplumsal ve ahlaki süreçte, dün
Osmaniye’de, evvelsi gün Kilis’te, yarın Anadolu’nun bir baúka kasabasında il
yapma rüúveti karúılı÷ında oylarını iktidar partilerine veren vatandaúlarımızın
hiç mi suçu yok?
Bir kerecik inançlarımızdan sapmakla ne olur diye düúünmüúlerdir. Bir úey
olmaz. Onlar prensipte küçük rüúvet alıú veriúini kabul edince, gücü elinde
tutanlar da daha büyüklerine soyunurlar.
Bence Susurluk’taki kaza, Türk toplumunun gerçekçi bir fotorafını çekti. O
Mersedes’te üç kiúi de÷il, 65 milyonun neredeyse tümü vardı. (7 Kasım 1996)
SøYASETE KALøTE NASIL GELECEK?
1960 Eylülünde, 17 yaú delikanlısı, kendimi Kaliforniya’da buldum. Benim
neslimden çok gencin yaúamını de÷iútiren AFS adlı talih kuúu benim de baúıma
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konmuútu. Böylece, bir Amerikan baúkanlık seçimini yakından izleme olana÷ı
do÷du.
Hem de ne seçim! Demokratların adayı John F. Kennedy.
Cumhuriyetçilerin ise Richard Nixon. Türkiye’de bu iki parti arasında ayırım
yapacak bir bilgimiz yoktu. Gitmeden dünya politikasını takip etti÷i düúünülen bir
aile büyü÷üne sordum. Cumhuriyetçiler Türkleri daha çok sever dedi.
Benim de ilk sempatim Nixon’a yöneldi. Ancak, gazete ve televizyonda
adayların söylediklerini dinlemeye baúlayınca, aslında fikirlerimin Demokratlara
çok daha yakın oldu÷unu kavradım.
Düúünüyorum da, daha sonraki “dönekli÷imin” iúaretlerini daha o yaúta
vermiúim. Çünkü, hemen kamp de÷iútirdim. Nixon’u desteklemeyi bıraktım ve
bütün heyecanımla Kennedy’ci oldum.
Tarihin ilk canlı televizyon tartıúmasını maç gibi seyrettim. Kennedy bizim
oralara geldi÷inde okuldan izin alıp kampanyasını gördüm. Elini sıktım. Seçimleri
kazandı÷ında mütevazi bir kutlama yaptım.
1961 Yazında Washington’da Baúkan binlerce AFS ö÷rencisini Beyaz
Saray’ın bahçesinde kabul etti. Bu kez seçimini izledi÷im Amerikan
Cumhurbaúkanı ile el sıkıúmak kısmet oldu. Kendimi çok úanslı biri gibi
hissettim.
Salı günü Amerikan Baúkanlık seçimleri yapılırken, bunları düúündüm.
Bundan 200 küsür yıl önce tasarlanan bir siyasi düzenin hala Amerika’ya güçlü
ve istikrarlı bir yönetim sa÷ladı÷ını bir kere daha hatırladım.
Baúkanlık sisteminin, Türkiye’nin bugün içinde yaúadı÷ı siyasi bunalımların
ve istikrarsızlı÷ın hiç olmazsa bir bölümüne çözüm getirece÷i konusunda hiç bir
tereddütüm yok. Her fırsatta savunmaya devam edece÷im.
Beúinci Ulusal Kalite Kongresi
Bu yıl, Kal-Der ve TÜSøAD beraberce Beúinci Ulusal Kalite Kongresini
düzenliyorlar. Kongrenin konusu çok anlamlı: “Toplam Kalite Yönetimi ve
Siyasette Kalite”. 13 Kasım Çarúamba ve 14 Kasım Perúembe günü, Lütfi
Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında yapılacak.
Toplam kalite kavramının Türk özel teúebbüsü tarafından büyük bir baúarı
ile benimsendi÷ini ve uygulandı÷ını biliyoruz. Sonuçlarını da almaya baúladılar.
øki hafta önce Avrupa Kalite ödülünü, dünyanın en büyük úirketleri ile girdi÷i
rekabeti kazanan Brisa aldı. Netaú da sıralamaya girdi.
Toplum olarak çok gururlandık. Demek ki, úirketlerimizi çok iyi yönetmeye
baúlamıúız. Bunu becerebiliyoruz. Zorla, sopa ile filan da yapmıyoruz. ønsanları
daha iyisini yapmaya teúvik eden do÷ru sistemleri kurarak, onların gönüllü
katılmalarını sa÷layarak yapıyoruz.
Ama, bir türlü aynı kalite anlayıúını siyasete ve kamu yönetimine
taúıyamıyoruz. Belli ki, orada teúvik ve cezalandırma sisteminin esasları
yanlıú vazedilmiú. Baúarısız yöneticilerin yerlerinde kalmalarını engelleyemiyor.
Do÷allıkla, olayın çok önemli kültürel ve ideolojik boyutları da var.
Seçkinlerimiz, uzun süredir özgürlükten ve bir özgürlükler rejimi olarak
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demokrasiden çekindiler. Sivil toplum geleneklerimiz çok cılızdı. Baúka faktörler
de var.
Bunları kabul ediyorum. Gene de, Türkiye’de siyasette ve kamu yönetimde
yaúanan bunalımın esas nedeninin halen uyguladı÷ımız Parlamenter sistem ve
geniú bölgeli nisbi seçim yöntemi oldu÷u kanısındayım.
Seçim Sistemi
Bendeki programa göre, 13 Kasım Çarúamba sabahı Kongre’nin açılıú
konuúmasını eski ABD dıúiúleri bakanı Henri Kissinger yapacak. Medyanın çok
ilgisini çekece÷ini sanırım. Hemen ardından gelen seansta, bir oturuma
konuúmacı ve oturum baúkanı olarak katılıyorum.
Oturumun konusu “Seçim Sisteminin Siyasete Etkileri”. Bu konuda
yaptıkları araútırma TÜSøAD tarafından daha önce yayınlanan iki akademisyen
kendi tezlerini sunacaklar.
Bo÷aziçi Üniversitesinden Prof.Murat Sertel ve Prof.Ersin Kalaycıo÷lu,
“ço÷unlukçu uzlaúı yöntemi” adını verdikleri bir sistem önermiúlerdi. Bu
sistemde, seçmen sadece bir partiye oy verecek yerde, partileri tercihlerine göre
sıralıyor.
Böylece, bir adayın seçiminde sadece ilk tercihler de÷il, ikinci, üçüncü, vs.
tercihler de devreye girdi÷inden, seçmenlerin büyük ço÷unlu÷unun hiç istemedi÷i
bir adayın kamu görevine seçilmesi ihtimali azalıyor.
Galatasaray Üniversitesinden de÷erli dostum Doç.Dr.Seyfettin Gürsel ise,
dar bölgeli iki turlu seçim sisteminden yana. Ayrıca, küçük partilerin Meclis’te
temsil edilmesine olanak veren ve nisbi yöntemle seçilen Türkiye milletvekillli÷ine
de sıcak bakıyor.
Kendisi ile bu konuları yıllar boyunca bitmez tükenmez bir enerji ile tartıútık.
Prensipte anlaúsak bile, ayrıntılarda farklarımız var. øki turlu yöntemle
Cumhurbaúkanının, iki turlu dar bölge yöntemi ile milletvekillerinin seçilmesini
halinde Türk siyasetinde kalite devrimini gerçekleútirecek bir adımın atılaca÷ına
inanıyorum.
Konuyu önemseyen okuyucularıma Kongre ile ilgilenmelerini tavsiye
ederim. (10 Kasım 1996)
DOLAR 100.000 LøRA
Nihayet bir doların yüzbin TL oldu÷u günlere geldik. Biliyorum, daha tam
orada de÷iliz. Belki yarın, belki birkaç gün sonra. Ama hepimiz doların yüzbin
sınırını aúmasının artık bir an meselesi oldu÷unun farkındayız.
Nereden nereye? 1939’da bir dolar 126 kuruúmuú. Yazı ile bir lira yirmi
altı kuruú. 57 yılda Türkiye’deki enflasyon Amerikanın yüzbin katı olmuú. Belli
ki, bu enflasyon iúinin böyle ilanihaye devam etmesi mümkün de÷il.
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Bir an için düúündüm. Doların 10 bin lira oldu÷u tarihi hatırlamaya çalıútım.
Hemen çıkmadı. Sonra, aklıma 1994 Oca÷ında, bunalımdan birkaç gün önce 15
bin lira oldu÷u geldi. Bunalım nedeni ile o tarih ve sayı hafızama yerleúmiú.
Oradan geriye gidince, demek ki 1993 ilkbaharında 10 bin civarında olmalı
diye karar verdim. ønsan hafızası ne garip? Doların sadece 10 bin lira oldu÷u
günlerden bu yana taú çatlasa üçbuçuk yıl geçmiú. Ama unutuvermiúiz.
Demek ki, enflasyon konusunda hiç bir úey yapmamakta israr eder ve
bugünkü yapıyı sürdürürsek, üçbuçuk yıl sonra, yani 2000’in ilkbahar günlerinde
dolar bir milyon lira olacak.
ùu anda söyleyince úaúırıyoruz. Halbuki, üçbuçuk yıl sonra bize doların bir
milyon lira olması çok normal gelecek. Ne zaman yüzbin lira oldu÷unu gene
hatırlamayaca÷ız.
Yedi sene sonra, 2003 yılı sonbaharında, dolar onmilyon liraya
tırmanacak. On sene sonra, 2006 yılının sonbaharında ise doların ne zaman
yüzmilyon lirayı bulaca÷ını tartıúıca÷ız....
Ben yazmaktan, sizler okumaktan bıktınız. Türkiye’nin acilen enflasyonu
durdurması gerekiyor. Yüzde 2-3 aralı÷ına mutlaka çekmeliyiz. Biz bıktık ama
hükümetler Merkez Bankası banknot matbaasını çalıútırmaktan bıkmadılar.
Son günlerde olup bitenlere bakarsak, bıkmaya hiç niyetleri de yok.
Para Politikasında Sorunlar
Geçti÷imiz iki hafta içinde, bir kez daha piyasalar gereksiz dalgalanma
yaúadı. Sorun hep aynı. Hükümet faizleri yüksek buluyor. Ve bir türlü bu faiz
düzeyinin kendisinden kaynaklanan nedenlerle yüksek oldu÷unu kabul edemiyor.
Yüksek faiz bir komplo, bir spekülasyon gibi algılanıyor. O düzeyde
tedbirler üretiliyor ve uygulanıyor. Hazine, biraz Merkez Bankasının deste÷ini de
alarak bir takım operasyonlara baúvuruyor. Faizleri düúürmeye çalıúıyor.
Derken ipin ucu kaçıyor. Piyasalar tepki gösteriyor. O zaman da faizler
yükseliyor. Ama o arada tedirginlik anında döviz piyasasına yansıyor. TL’nin
de÷er kaybı hızlanıyor.
Bu filmi defalarca görmemize ra÷men, tekrar tekrar aynı filmi vizyona
sokuyorlar. Biz seyretmekten sıkıldık. Eminim makinist de oynatmaktan sıkılıldı.
Salon sahibi filmi seviyor diye oynatıyor.
øúin úakaya gelir tarafı olmadı÷ının bilincindeyim. Ama, úakaya vurmaktan
baúka çaremiz de kalmadı. Dolar da yüzbine vurunca, fıkradaki adam gibi, biz de
mecburen böyle úeyleri ciddiye almaz olduk.
ùaka bir yana, özellikle Merkez Bankasının çok önemli bir yol ayırımına
geldi÷ini görüyorum. Hazinenin görevi ve talebi daima faizlerin düúmesidir. Bunu
ola÷an karúılıyorum. Tersini düúünmek abesle iútigal olurdu.
Merkez Bankasının görevi farklı. Bir yandan kısa dönemde piyasayı aúırı
“uçucu” hale getirecek spekülatif e÷ilimleri frenlemek zorunda. Bunda baúarılı
oldu÷unu görüyoruz.

Asaf Savaú Akat

165

GAZETE YAZILARI - 1996

Ancak, aynı anda, faizlerin sadece Hazine’nin yüküne de÷il, ekonominin
bütününe etkisini hesaplama ve faiz politikasını ona göre saptama sorumlulu÷u
da onun. Hazine için iyi olan ille ekonomi için iyidir diye bir ekonomi kuralı yok.
Olsa olsa, tersine bir kural koymak mümkün olabilir. Ekonomi açısından,
bugünkü konjonktürde reel faizlerin iki fonksiyonu var. Birincisi, TL riskini
kapsayacak düzeyde olmalı ki döviz piyasasında ani bir dalgalanma oluúmasın.
økincisi, aúırı ısınma iúaretleri gösteren ekonominin yavaúlamasına katkıda
bulunmalı ki, gelecekte daha da büyük bir bunalım ve daralma yaúamak zorunda
kalmayalım.
Para otoritesine tavsiyem, yüksek reel faiz politikasını hiç taviz vermeden
kendilerinin sürdürmeleridir. ønisiyatifin piyasalara geçmesinin maliyeti çok
daha yüksek olur. (14 Kasım 1996)
BÜYÜK KENTLE PAZAR SOHBETø
Berlin - Büyük kentlerde birbirini andıran izlenimler bulmak kolaydır. Kentin
nüfusu 4 milyonu geçtikten sonra, anakent özellikleri iyice belirginlik kazanır.
ønsan kalabalıkları, tüm kültürel farklılıklarına ra÷men benzer úekilde
davranmaya baúlarlar.
Trafik sıkıúıklı÷ı hayata damgasını vurur. Kahveler, lokantalar, büyük
dükkanlar, kaldırımlar, gece hayatı, sergiler, konserler, kitapçılar yolları doldurur.
Kentin siluetine gökdelenler hakim olur.
Bazen do÷a ek bir romantizm getirir. østanbul’la San Francisco’yu eskiden
tepeler ve ortadan geçen suyolu eúlerdi. Sonra, biz de köprülerimizi Bo÷azın
üstüne asınca, insan yapısı benzerlikler öne geçer.
Bazen tarih kendi cilvelerini getirir. Benzemeyen geçmiúlerden benzer
bugünlerin nasıl üredi÷ini anlamakta zorlanırız. Kentler yükselir. Sonra söner.
Sonra tekrar parıltılı geçmiúlerini kıskandıracak bir yeniden canlanma yaúarlar.
østanbul da öyle olmadı mı? Yüzyıllar boyu bir imparatorlu÷unun “payitahtı”
olarak kendi dünyasının en önemli, en büyük, en canlı, en kozmopolit kenti idi.
ømparatorlu÷un gücü, birbiri ardına dikilen anıtlarda somutlaútı.
O debdebeden bize çok önemli hatıralar kaldı. Camiler, türbeler, saraylar,
hamamlar, çarúılar... Sonra, yüzyıl baúında yedi tepenin gelini uykuya yattı.
Türkiye dünyadan kopup içine kapandıkça o da küçüldü.
Sönük, sessiz, sadece geçmiúinde yaúayan bir kente dönüútü. Canlılı÷ı
gitti, kozmopolitli÷i bitti. Hem psikolojik hem de gerçek anlama kasabalaútı.
Do÷ru, en sönük günlerinde bile, geçmiúin getirdi÷i bir ıúı÷ı hep taúıdı. Ama o
kadar.
Sonra Türkiye kapılarını tekrar dünyaya açtı. Önce Özal reformları kenti bir
deprem gibi sarstı. Derken Sovyetler Birli÷i çöktü. østanbul’a tekrar dünya kenti
olmanın yolu açıldı.
Berlin bana østanbul’u hatırlattı. Son 1982’de gelmiútim. Meúhur duvar
yerinde idi. Batı Berlin, karanlı÷ın kuúattı÷ı bir mekanda suni teneffüsle
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yaúatılıyordu. Ekonomik olarak anlamı kalmamıútı. Sadece Batı Almanya’nın
sübvansiyonları ile ayakta durabiliyordu.
Gene ıúıklar, gene kahveler vardı ama, bunların aslında orada olmadı÷ını
her adımda hissediyorduk. O zaman da østanbul’la paralellik kurmuútum. Bir gün,
bu iki muhteúem kentin parlak geçmiúlerine geri dönüp dönemeyeceklerini
merak etmiútim.
Geçmiúle Ba÷larımız
Önceki gece, dünyanın sayılı Shakespeare uzmanlarından birini dinledik.
Konu Hamlet’te “cehennem kavramının” iúleniú biçimi. Kaliforniya Üniversitesi
Berkeley Kampüsünden Profesör Greenblatt bizi dörtyüz yıl öncesine götürdü.
Simon Fish adlı bir øngiliz’in 1529’da yazdı÷ı bir metinden yola çıktı. Fish,
katolikli÷i a÷ır biçimde eleútiriyordu. Din adamlarına ve onları koruyan devlet
düzenine karúı veryansın ediyordu.
øçim cız etti. øngilizce benim ana dilim de÷il. Ona ra÷men, ne dedi÷ini
okuyup kolayca anlayabildim. Sonra kendi dilimi, kendi dilimde 450 yıl önce
yazılanları düúündüm.
Hiç birini orijinal baskılarından okuyamanın sıkıntısını yaúadım. Sanki
geçmiúim yokmuú gibi geldi. Geçmiúle, tarihle kopardı÷ımız ba÷ın bugün ne
anlama geldi÷ini anlamaya çalıútım.
østanbul’u gene hatırladım. Acaba gerçekten o parlak geçmiúe geri
dönebilme úansı var mı? Yoksa, onu yirminci yüzyılda böylesine söndüren süreç,
geri dönülmez úekilde bizi, hepimizi, kendi tarihimizden kopardı mı?
Cevap bulamadım. Konuúmacı Thomas More’a geçince, ilgim gene onda
yo÷unlaútı. Tiyatronun insanların dinle iliúkilerini nasıl dönüútürdü÷ünü anlamaya
çalıúırken østanbul’u unuttum.
Kamusal Alan Olarak Kültür
Bu sıralarda, yurt dıúında beni herzamankinden çok ilgilendiren konu,
kamusal alanın organizasyonu. Eskiden, iú oraya gelmezdi. Çünkü, geliúmiú
ülkelerle bizim aramızda bireysel tüketim düzeyi farkı çok çarpıcı idi.
Dükkanlara bakardık. Arabalara bakardık. ønsanların giyim kuúamına
bakardık. Türkiye’de görmeye alıúkın olmadı÷ımız mal çeúitlili÷i ve bollu÷u bizi
hayrete düúürürdü. Gözlerimizi kamaútırırdı.
Artık o farklar yokoldu. Bireysel tüketim açısından Avrupa’nın büyük
metropollerinde ne varsa, bizim büyük kentlerimizde de var. Dolayısı ile, kamu
hizmetlerindeki geri kalmıúlı÷ımız çok daha belirgin oldu.
Sadece su, yol, elektrik, çöp, vs. geleneksel altyapı sorunlarını
kasdetmiyorum. Onlar da çok önemli. Yaúam kalitesini çok etkiliyorlar. Ancak,
toplumun geliúmesi ile bir baúka müúterek tüketim arasında özel bir karúılıklı
iliúki var.
Büyük kentin esas gücü içinde yaúayanlara sunabildi÷i kültürel
olanaklarda. Tiyatrolar, operalar, müzeler, konser salonları, kütüphaneler, sergi
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salonları, araútırma merkezleri, üniversiteler... Metropoller kültürün hem en
büyük üreticisi hem de en büyük tüketicisi.
Ama kültürel etkinliklere bireysel olarak ulaúamıyoruz. Mutlaka kamu
otoritesinin devreye girmesi gerekiyor. østeyen kendisine araba, ev, vs. satın
alabiliyor. Ama opera, üniversite, vs. tanım icabı kamusal mekanlar.
østanbul’un gelece÷inde, kültürün geliúebilece÷i bir kamu alanının
yaratılmasının büyük önemi oldu÷unu düúünüyorum. (17 Kasım 1996)
MERKEZ BANKASININ GÖREVø
Merkez Bankası’nın ønterbank gecelik faizlerini beú puan yükseltmesini
çok olumlu karúılıyorum. Geçen Perúembe günkü yazımızda, bunu talep
etmiútik. Pazar günü Aktüel Para dergisinde yayınlanan yazımızda, daha
ayrıntılı bir úekilde sıkı para politikasının önemini vurguladık.
Baútan beri Gazi Erçel’in yönetim ve uslubuna sıcak bakıyorum. Para
konuları hassas konular. Her fırsatta hatırlatıyoruz. Artık eskisi gibi, bir ülkenin
parasının altın ve ya di÷er kıymetli madenler cinsinden karúılı÷ı yok. Ülke
parasının de÷eri, para otoritesinin güvenilirli÷ine ba÷lı.
Neden Alman Markı bu kadar çok de÷er kazanıyor? Çünkü hem Alman
halkı, hem de tüm dünya biliyor ki, Alman Merkez Bankası, Almanya’da
enflasyona izin vermemeye kararlı.
Bundesbak kimsenin gözünün yaúına bakmıyor. Geçti÷imiz beú yılda çok
ilginç bir sınavdan geçti. Almanya’nın birleúmesi, Batı’ya pahalıya mal oldu. Eski
Do÷u Almanya’nın yetersiz altyapısı, eskimiú teknolojisi, büyük sübvansiyonlar
gerektirdi.
Bu durum bütçeyi zorladı. Bütçe açıkları belirdi. Ekonomide enflasyonist
baskıların artması ihtimali yükseldi. Bundesbank ne yaptı? Bu çok özel bir
durumdur, birleúme nedeniyle bir miktar enflasyonun yükselmesi normaldir mi
dedi?
Tabii ki hayır. Peki ne dedi? “Ben birleúme mirleúme anlamam.
Hükümetin bu ola÷anüstü durumda, ola÷anüstü harcamalara ihtiyacı varsa,
ona göre vergileri yükseltsin. Benim görevim enflasyona engel olmaktır“
dedi.
Faizleri yükseltti, Alman ekonomisini resesyona soktu. Ama artan kamu
açıklarına ra÷men, enflasyona izin vermedi. O ölçüde de zaten DM’ye yüksek
olan güvenin büsbütün artmasını sa÷ladı.
øúin sırrı burada. øster DM, ister Yen, ister øsviçre Frangı, güçlü paraların
arkasında güvenilir para otoriteleri var. øtalya da çok zengin bir ülke. Ama bir
türlü aynı güven hissini uyandıracak para otoritesini tesis edemedi. Sonuç da
ortada.
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Bravo Erçel
ønterbank faizlerindeki beú puan yükselme, Erçel yönetiminin istikrar
konusundaki kararlılı÷ını göstermesi açısından çok önemli. Bence takdirle
karúılanması gereken bir karar. Çünkü hükümete ra÷men alınmıú oldu÷unu
düúünüyorum.
Hükümetin faiz olayına yaklaúımı farklı. Onlar sadece Hazine’nin faiz
yüküne takılıp kalıyorlar. Faiz düúünce, bütçe açı÷ı da sanki kendili÷inden yok
olacakmıú gibi yanlıú bir beklenti içindeler.
Halbuki faiz sadece Hazine’yi de÷il tüm ekonomiyi ilgilendirir. Bir yandan
döviz kuruna ve kısa vadeli dıú sermaye giriúine ba÷lanır. Di÷er yandan, tüketim
ve yatırım harcamaları üstündeki etkisiyle reel ekonomiyi denetler.
Konvertibiliteye geçince, para politikasının önemi bu nedenle çok artıyor.
Hatta maliye politikasının önüne geçiyor. Yukarıda Almanya’dan verdi÷imiz
örnek bunu iyi kanıtlıyor.
Türkiye’de, TL faizi ile döviz talebi arasındaki ba÷lantı ayrıca çok güçlü.
Çünkü enflasyon oranı hem çok yüksek, hem de dönemden döneme büyük
de÷iúim gösterebiliyor. TL tutmak o ölçüde riskli oluyor.
Bu durumda, TL cinsinden yatırım yapması için, yatırımcının bu riskini
telafi edecek düzeyde faiz ödenmesi gerekiyor. Enflasyon hem yüksek olacak,
hem de dönemden döneme büyük de÷iúim gösterecek, fakat reel faiz
düúük olacak!
Yok böyle úey. TL reel faizleri yüksek seyretmek zorunda. Aksi halde,
bugün devet tahviline yönelenlerin tümü, daha az getiri sa÷layan ama riski de
sıfır olan dövize yönelecektir. Böyle olacaktır. Böyle olması normaldir. Böyle
olması gerekir.
Merkez Bankası, ønterbank faizini yükselterek, ekonomide istikrarı
kotumaya kararlı oldu÷unu göstermiútir. Bu kararlılık TL’ye olan güveni
arttıracaktır. Kısa dönemde farkedilmese bile, uzun dönemde ekonominin
lehinedir.
Bugünkü zor politik konjonktürde bu kararı aldıkları için, baúta Gazi Erçel olmak
üzere bütün Merkez Bankası yöneticilerini kutluyorum. Do÷rusunu
yapmıúlardır. Kararlılı÷ın sürdürülmesi Türk ekonomisinin gelece÷i için bir gün
ıúı÷ıdır. Japon rating úirketlerinin de÷erlendirmesinden de çok daha önemlidir.
(21 Kasım 1996)
“BASIN HÜRRøYETø”
“Basın Hürriyeti” ünlü øtalyan mizahçısı Guareschi’nin hikaye kitaplarından
birinin adıdır. Kitaba adını veren hikaye, yazarla çocukları arasında geçer. Küçük
kızı, sürekli evin duvarlarına tebeúirle bir úeyler karalamaktadır. Annesi, duvarları
temizlemekten bıkmıútır. Kızını babasına úikayet eder.
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Baba duvara yazı yazılmasını yasaklar. Yasa÷a uymayınca da kızını döver.
Ertesi akúam iúten döndü÷ünde, duvarlar kargacık burgacık harflerle yazılmıú bir
sloganla doldurulmuútur: “Basın Hürriyeti”.
Yazar hikayeyi o noktada keser. Nasreddin Hoca’nın hikayesindeki gibi,
hem kızı haklıdır, hem de kendisi. Özgürlük kavramının içerdi÷i çeliúkiyi
belirtmekle yetinir.
Özgürlü÷ün kolay ö÷renilmedi÷inin en iyi kanıtlarından biri, farklı
toplumların diktatörlükten demokrasiye geçiú sürecinde yaúadıkları maceralardır.
Özellikle de “ifade özgürlü÷ü” alanında.
Türkçe yanlıú úekilde “düúünce özgürlü÷ü” diyoruz. ønsanların
düúünceleri zaten daima ve heryerde özgürdür. Bugüne kadar, insano÷lunun
düúüncesini denetlemeyi mümkün kılan bir teknoloji keúfedilemedi.
Gelecekte de keúfedilece÷ini sanmıyorum. Yani, düúünce yasaklanamaz.
Do÷rusu “ifade özgürlü÷ü” kavramıdır. Otoriter rejimler, düúüncenin ifade
edilmesini ve di÷er vatandaúlara duyurulmasını yasaklar. Dolayısı ile, tüm
baskıcı rejimlerin temel hedeflerinden biri, basın, radyo, televizyon gibi araçlara
sansür uygulamaktır.
Aslında, tüm özgürlükler gibi, ifade özgürlü÷ü de teorik sorunlar taúır. Bir
yandan, özgürlü÷ün mutlak olmadı÷ını, her bireyin özgürlü÷ünün di÷er bireyin
özgürlü÷ü tarafından kısıtlanması gerekti÷ini düúünürüz.
Aynı anda, bir takım kısıtlamalar getirince, bunların pekala yöneticiler
tarafından amacından çok farklı kullanılması ihtimalinden korkarız. Toplumlar,
ifade özgürlü÷ünün kısıtlanması ile kısıtlanmaması arasında tereddütlü gelgitler
yaúarlar.
Vatandaúın Korunması
Özgürlükler rejiminin temel hedefi, sıradan vatandaúı iktidar sahiplerine
karúı korumaktır. Bir demokraside, vatandaúın devlet otoritesine ve onu elinde
tutanlara karúı korunması öncelik kazanır.
“Anayasa”, “Hukuk Devleti”, “Ba÷ımsız Yargı” gibi kurumlar sıradan
vatandaúı iktidar sahipleri karúısında güçlendirmek için icadedildi. Kolay da
olmadı. øktidarı ellerinde tutanların direnmesine ra÷men, büyük fedakarlıklarla
bugünkü noktaya gelindi.
Ancak, iktidarın tek kayna÷ı her zaman sadece devlet olmuyor. Modern
toplumlarda, medya ve iúalemi de küçümsenmeyecek bir iktidar oda÷ı. Her
ikisinin de gücünü sıradan ve güçsüz vatandaúa karúı kötüye kullanmasını
engelleyecek hukuki düzenlemelere gidiliyo.
øú kanunları, sosyal güvenlik sistemleri, köleli÷in yasaklanması, sendika
hakkı, vs. hepsi iúaleminin teúebbüs özgürlü÷ünü kısıtlayan hukuki yapılar.
Bunları normal karúılıyoruz.
Aynı úekilde, demokrasilerde medyanın elindeki gücü sıradan vatandaúı
taciz edecek úekilde kullanmasını engellemek amacı ile ifade özgürlü÷üne
kısıtlama getirilir. Vatandaúın kiúilik haklarına tecavüz edilmesine izin verilmez.
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Genellikle kullanılan yöntem para cezalarıdır. Medya tarafından haksız bir
saldırıya maruz kalan, yalan habere konu olan vatandaú, tazminat davası açar.
Anglosakson gelene÷inde, davayı kazanması halinde vatandaú son derece
yüksek tazminat alır.
Bu ihtimalin varlı÷ı, basın kuruluúlarını vatandaúlar, úirketler, vakıflar, vs.
hakkında yayın yaparken çok dikkatli olmaya, yanlıú haber yazmamaya özen
göstermeye mecbur bırakır. Onları sıradan vatandaúa karúı sorumlu
davranmaya iter.
Siyasetçi Farklıdır
Ancak, aynı hakkı seçimle gelmiú siyasilere ve idarenin tepe noktalarındaki
memurlarına vermez. Çünkü, zaten bunların ellerinde devlet iktidarı vardır.
Ayrıca korunmaları gerekmez. E÷er biri birinden korunacaksa, demokratik
rejimin kuruluú nedeni vatandaúı ve basını siyasilerden ve di÷er devlet
yöneticilerinden korumaktır.
Yani onlar basın aleyhine tazminat davası açamazlar. ABD bu sorunu
19uncu yüzyıl ortalarında halletmiútir. Amerikan siyasetçileri sıradan vatandaúın
yararlandı÷ı hakları kullanamazlar.
Mantık basittir. Basın siyasi konularda haber yazarken tepesinde bir kılıç
gibi tazminat ve para cezası asılı durursa, demokratik denetim fonksiyonunu
icra edemez. Siyasetçiler için yalan yazılmasının verdi÷i toplumsal zarar, basının
iktidarı denetleyememesinin verebilece÷i zararın çok altında kalacaktır.
Siyasetçi, bu mesle÷i seçerken, özel hayatı da dahil, kamunun malı
olmayı kabul etmiútir. Hiç kimse onu zorla siyasetçi yapmamıútır. Hakkında
mümkün her úeyin bilinmesi, toplumun kendisi ile ilgili karar almasını
kolaylaútıracaktır.
øfade özgürlü÷ü siyasete ait bir kavramdır. Siyasi konularda düúüncelerini
ifade etme özgürlü÷üdür. øktidarın uygulamalarını denetleme ve eleútirme
özgürlü÷üdür.
Bu çerçevede, Erbakan-Çiller ikilisinin Meclis’e getirdikleri yasanın
demokratik rejimin temel ilkeleri ile çeliúti÷i konusunda hiç bir úüphem yok.
Türkiye’yi geriye götürecek, çok tehlikeli mecralara sokabilecek bir yasadır.
Kamuoyunun bu yasaya karúı bütün gücü ile direnmesi gerekiyor.
(24 Kasım 1996)
PAKET VAR KAYNAK YOK
Erbakan Hoca’nın bazı huylarını 1970’lerden biliriz. Milliyetçi Cephe
hükümetlerinde görev yaparken, asla inúa edilmeyecek fabrikalara temel
atmaya bayılırdı. Hoca 1974’den 1978’e dört yıl iktidarda kaldı.
Bu süre içinde sayısını herhalde kendisinin de bilmedi÷i kadar çok
fabrikanın temelini attı. Bunların ço÷u Anadolu’nun ücra köúelerinde idi. O
dönemin moda kavramı ile, “fabrika yapan fabrikalar” olacaklardı.
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Dört yıl uzun bir zaman. Fabrika dedi÷in birkaç yılda tamamlanır. øktidarının
son günlerinde Erbakan hala yeni temel atarken, dört yıl önce temeli atılanlar
öyle temel düzeyinde duruyorlardı. Hoca sadece temel attı. Fabrika iúletmeye
açmadı.
Ama, hiç moralini bozmadı. Aldırmadı. Muhayyel fabrikaların temellerini
atmayı sürdürdü. ùimdi de, aynı yöntemi kaynak paketleri için uyguluyor. Beú
aylık iktidarında üçüncü kaynak paketini de bu hafta açıkladı.
ønsan anlamakta zorluk çekiyor. Madem ki ilk iki paket bu kadar baúarılı
oldu, hükümetin neden hala kayna÷a ihtiyacı var? Öyle de÷il mi? ølk iki paketteki
kaynaklar, kamu maliyesinin tüm ihtiyaçlarından fazla bir büyüklü÷e ulaúıyordu.
Hatırlatalım. ølk paket 10 milyar dolarlık. Erbakan’ın iddiasına göre bunun
9.5 milyar doları gerçekleúmiú. økinci paket de 10 milyar dolar. Bunun da
gerçekleúme oranı aynı imiú.
økisini toplayınca 20 milyar dolar ediyor. Çok büyük para. Zaten
Türkiye’nin toplam kamu açı÷ı 20 milyar dolar civarında. Bu kaynak ilk iki paketle
bulundu÷una göre, üçüncüne ihtiyaç kalmaması gerekirdi. Anlaúılan bazı
karıúıklıklar var.
Ben Paramı øki Kere Sayarım
Bu paketler içinde benim bayıldı÷ım bir çok kaynak var. Hele bir tanesi
gerçekten mükemmel. Baúbakan Erbakan’ın øTÜ’yü nasıl olup da birincilikle
bitirdi÷ini de açıklıyor. Bir deha eseri. Evde de uygulamaya baúladım. Çok
baúarılı oldu. ùimdi iúhayatında baúlıyorum.
Olay Kristof Kolombun yumurtası gibi çok basit. Diyelim bir çok bankada
küçük küçük mevduat hesaplarınız var. Hepsini toplayınca yüz milyon lira ediyor.
Bu para da size yetmiyor. Ne yapacaksınız?
Hoca’nın buldu÷u yönteme geçeceksiniz. Bu paraları o bankalardan çekip,
hepsini birden bir baúka bankaya yatırdınız. Yeni hesabınızda ne kadar para
var? Yüz milyon lira. Eski hesaplarınızda kaç para vardı? Yüz milyon lira.
økisini toplarsanız ne eder? øki yüz milyon lira. Gördünüz mü, bir
operasyonla kendinize yüz milyonluk kaynak yarattınız. Aynı úeyi, banka filan
karıútırmadan, sadece cüzdanınız ve cebinizle de yapabilirsiniz.
Cüzdanı çıkardık. øçinde on milyon nakit para çıktı. ùimdi bu parayı cüzdan
yerine pantalon sa÷ cebine yerleútirip cüzdanı ceket iç cebine koyuyoruz. Cepten
çıkan parayı tekrar sayıyoruz. On milyon lira.
Durum açık. On milyon da cüzdandan saymıútık. Toplam yirmi milyon
liramız var. Demek ki, baúarılı bir operasyonla kendimize on milyon lira kaynak
yarattık. On milyonumuz var zannederken, yirmi milyonumuz oldu÷unu anladık.
Bu müthiú bir icad. Düúünsenize. Herkes parasını iki kere saysa, kiúi
baúına milli gelir de iki katına çıkar. 10 defa saydırsak, kiúi baúına gelirimizi
30.000 dolara yükseltiriz. Türkiye dünyanın en zengin ülkesi olur.
Aman Hoca duymasın. Yapar mı yapar!
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Kamu Tek Hesabı
Yapılan açıklamaya göre yukarıda anlattı÷ımız yöntemle hükümetin
buldu÷u kaynak 510 trilyon TL olmuú. Tahmin ettiniz. “KøT tek hesabı” veya “KøT
havuzu” diye adlandırılan uygulamayı kasdediyorum.
Anlaúılan devlete ait çeúitli kuruluúların bu kadar nakdi varmıú. Eminim ki
bunların büyük bölümü zaten kamu bankalarında yatıyordu. Neyse, iúin o kısmı
ayrıntı.
Erbakan hükümeti, devletin devlet bankalarındaki paralarını toplamıú.
Böylece 5.1 milyar dolarlık bir kaynak yaratılmıú. Bence burada
durmamak gerekiyor. E÷er bu paraları tekrar KøT’lere iade etseler, bir kere daha
“KøT havuzuna” toplamak imkanı olur.
5.1 milyar dolar da oradan gelir. Etti 10.2 milyar dolar. Üç beú defa bu
operasyonu yapsalar, rahat 40-50 milyar dolar kaynak yaratılmıú olur. Bunlar
büyük sayılar.
Türkiye’nin milli geliri 180 milyar dolar civarında. 45 milyar dolar milli gelirin
yüzde 25’i eder. Bu sayı ise toplam kamu gelirlerine eúit. Yani, Erbakan
hükümetinin eline inanılmaz bir fırsat geçmiú ama farkında de÷il.
ùu KøT paralarını iki defa sayacak yerde on defa saysalar, hükümet
vergileri hepten kaldırabilir. Düúünsenize. Gelir vergisi, Katma De÷er Vergisi,
Kurumlar Vergisi, hiç birine ihtiyaç kalmaz.
Vatandaú bu iúten çok memnun olur. Zaten Hoca muhalefette iken “adil
düzende” vergi mergi olmayacak diyordu. O vaadini de gerçekleútirmiú olur.
Devlet parasız kaldıkça, KøT’lerin paraların úöyle bir dolaútırır. Olur biter.
Üçüncü kaynak paketinin milletimize ve devletimize hayırlı olmasını
diliyorum. (28 Kasım 1996)
YENø LøRA
Dolar yüz bin TL’yi beklendi÷i gibi Kasım ayında geçti. Daha önce de
yazdık. Böyle giderse, bir kaç yıl içinde doların bir milyona, sonra 10 milyona,
sonra 100 milyona çıktı÷ını görece÷iz.
Baúka ülkeler bunu yaúadı. Biz, istedi÷imiz kadar “onlarda olur ama bizde
olmaz” diye düúünelim. Aynı hataları yapınca, aynı kabusu biz de yaúarız. Bunun
baúka çaresi yoktur. Bu sütunda en çok ele aldı÷ımız konu enflasyonu
düúürmenin önemidir.
Tekrar ediyorum. Türkiye, eninde sonunda, yüksek enflasyona dur demek
zorunda kalacaktır. Ne kadar gecikirse, o kadar pahalı bir fatura ödeyecektir.
Ne kadar çabuk ve erken enflasyonu durdurursa, o kadar karlı çıkacaktır.
Bir süredir, iki ayrı tavır izliyoruz. Biri, enflasyondan úikayetçi de÷il. Fakat,
liranın çok fazla sıfırlı hale gelmesini zararlı buluyor. Muhasebeciler
zorlanıyormuú. Hasap makinaları almıyormuú. ønsanların kafası karıúıyormuú.
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Bu kesim, muntazam aralıklarla liradan sıfır atılmasını gündeme getirir.
Üç sıfır atsak, dolar 100 yeni lira olur. Hazır sıfır atmaya baúladık, beúini
kaldıralım dersek, bir dolar 1 yeni liraya düúer.
Do÷rudur. Ancak, enflasyon gene yüzde 80’le yüzde 150 arasında
dalgalanmasını sürdürür. Üç beú yıl sonra dolar gene binleri, onbinleri bulur.
Liradan sıfır atmak hiç bir úeye çözüm getirmez. Mürekkep tasarrufu bile
sa÷lamaz.
Currency Board
Daha ciddi bir teklif ise, úu yada bu úekilde dövize ba÷lanmıú bir yeni
liranın tedavüle sokulması yönünde. Örne÷in, Merkez Bankası eski Baúkanı
Bülent Gültekin’in hazırladı÷ı bir araútırma geçen yıl TESEV tarafından
yayınlandı.
Bu sisteme øngiliz sömürge imparatorlu÷undan kalma bir gelenekle “para
kurulu” (currency board) deniyor. Sistem, Merkez Bankası yerine ikame edilmek
üzere kurulmuú. Kurul sözcü÷ü, bir müessesenin oldu÷una ama bunun Merkez
Bankası olmadı÷ına iúaret ediyor.
“Para kurulu” düzeninde, Kurul sadece döviz alma mukabilinde para
basıyor. Piyasadaki tüm ka÷ıt paranın Kurulun kasasında döviz olarak karúılı÷ı
oluyor. Yani, úu anda bütün dünyanın uyguladı÷ı Merkez Bankacılı÷ı ve
karúılıksız ka÷ıt para sisteminden çıkılıyor.
Aynen eski altın sistemindeki gibi. Ama, altının yerini döviz alıyor. Para
sadece döviz karúılı÷ında basılıyor. Bu durumda, aynen altın sisteminde
vatandaúın gidip devletten ka÷ıt paranın karúılı÷ı olan altını alabilmesi yöntemi
iúliyor. “Para kurulu”, her isteyene getirdi÷i ka÷ıt paranın karúılı÷ı olan dövizi
anında veriyor.
øúin teorik tarafına pek girmek istemiyorum. Son dönemde Arjantin bu
sistemi uygulamaya soktu. Arjantin darbelerin, tangonun ve hiperenflasyonun
ülkesi. Baúka çare bulamadıkları için bu yola gittiler.
Ama ortada çok ciddi sorunlar var. Kendi hesabıma, IMF’nin de önerdi÷i
türden bir istikrar politikası uygulayarak enflasyonu düúürmenin “para kuruluna”
geçmekten daha kolay oldu÷una inanıyorum. Dünya deneyimi de onu
gösteriyor.
Sa÷lam Para Çürük Para
Son günlerde, Prof.Osman Altu÷’un önerdi÷i bir karma sistem tartıúmaya
açıldı. Geçti÷imiz hafta, østanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen bir
panelde bu konuyu ele aldık. Deniz Gökçe zaten köúesinde yazdı. Hurúit Güneú
hem panele katıldı hem yazdı.
Model, Merkez Bankasının ve “para kurulunun” eúanlı olarak varlı÷ını
öngörüyor. Bir taraftan úimdiki TL tedavülde olacak. Gene maaúlar, kiralar
onunla ödenebilecek. Onunla alıúveriú yapılabilecek.
Fakat aynı anda, bir baúka kurum, döviz karúılı÷ında, dövize tam
endekslenmiú yeni lira çıkarmaya baúlayacak. Örne÷in bir yeni lira bir dolar
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denmiúse, isteyen vatandaú yeni lirayı iade etti÷inde ona bir doları anında
ödenecek.
Teklif, bir anlama, bugünkü fiili durumun hukuki hale getirilmesi anlamına
geliyor. Vatandaú zaten cebinde, kasasında, hesabında gerekli gördü÷ü kadar
dolar tutuyor. Türkiye’de dolaúan paranın cüzi bir bölümü TL. Geri kalan büyük
kısmı ise döviz.
Bu yöntemle vatandaúın cebindeki dövizi sisteme çekmek hedefleniyor.
Vatandaú dövizini verip yeni lira alınca, Türkiye’nin döviz rezervleri daha da
artacak. Çünkü aslında bu dövizler úu anda ekonominin içinde fakat dıúarıdan
görülmüyor.
Sonra? O kadar. Çünkü, Türkiye’nin esas sorunu, hükümetin para basarak
kamu harcamalarını sürdürme ihtiyacı. O sorunu çözmeyince, TL’nin sürekli
de÷er kaybı devam edecek. Bir yanda sa÷lam yeni lira olacak ama, öte yanda da
sürekli de÷er kaybeden TL...
TL çürük para. Yeni lira sa÷lam para. Sorunların hiç biri çözümlenmedi.
Bir örnek. Devlet maaúlarını hangi para ile verecek? Elbette çürük TL ile. Peki,
insanlar vergilerini hangisi ile ödeyecek?
Gene aynı úeyi söyleyece÷im. Esas sorunu, yani kamu açı÷ını
halletmedikçe, bu tür kozmetik operasyonlarla enflasyona çözüm getirmek
mümkün de÷il. Tersi de çok açık. E÷er yapısal reformlarla enflasyonun
nedenlerini ortadan kaldırabilirseniz, o takdirde zaten TL sa÷lam para olur. Yeni
liraya ihtiyaç kalmaz. Enflasyonu durdurduktan sonra, daha önce Fransa’nın
yaptı÷ı gibi TL’den gerekli sayıda sıfırı silersiniz ve bütün dertleriniz birden biter.
Galiba esas sorunu çözmemenin bir yolu da bu tür önerilerle u÷raúmayı
sürdürmek. (1 Aralık 1996)
YENø SAYILAR
Benim gibi, kendi ekonomilerinin nabzını tutmaya çalıúan di÷er ülke
iktisatçılarını bazen kıskanırım. østatistikleri zamanında yayınlandı÷ı için.
Kendime de acırım. Boú yere u÷raúıyormuúum gibi gelir.
Elde veri olmayınca, iktisatçı ne yapsın? Ne kadar bilgili olursa olsun,
ekonominin fiili durumunu anlaması için, istatistiklerin fazla gecikmeden
yayınlanması gerekir. Yoksa, bize havanda su dövmek kalıyor. Afaki laflardan
öteye geçemiyoruz.
Bu yıl, dıú ticaret istatistiklerinin gecikmesi çok önemli bir sorun oldu.
Zaten ekonominin hızlı büyümesi nedeni ile, herkesin kafasında “acaba dıú açık
çok büyük olur mu?” diye bir soru var.
Ayrıca, dıú ticaret sayıları, milli gelir hesaplarının temel girdilerinden biri.
Dolayısı ile, onlar da “geçici” kaydı ile yayınlanıyor. Bize de bir takım hesap
cambazlıkları yapıp esas önemli sayıları yakalama görevi kalıyor.
Bu hafta, 1996’nın ilk dokuz ayı için milli gelir geçici istatistikleri yayınlandı.
Fazla bir sürpriz gözükmüyor. Kısaca gözden geçirelim.
Asaf Savaú Akat
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Ocak-Mart döneminde, GSMH büyüme hızı yüzde 9.6 olmuútu. Bu yüksek
hız, kısmen de 1995’in ilk üç ayında hala 1994 bunalımının etkisinin
sürmesinden kaynaklanıyor.
Hatırlatalım. Ekonomide “U dönüúü” Nisan 1995’ten sonra baúlamıútı.
Ayrıca, Çiller’in 1995’in ikinci yarısında uyguladı÷ı seçim ekonomisi de etkisini bu
yılın baúlarında tüm gücü ile hissettiriyordu.
Nisan-Haziran döneminde, GSMH büyüme hızı yüzde 8.9 olmuútu. Yazın
piyasaları tedirgin eden faktörlerden biri de buydu. ølkbaharda, ekonominin
yavaúlamaya baúlaması gerekirdi.
Fakat, önce koalisyon kurulmasında yaúanan zorluklar, ardından ANAYOL
hükümetinin kısa ömürlü olması, ikinci çeyre÷in de sürdürülmesi zor bir tempoda
geçmesine yol açtı.
Ekonomi Yavaúlıyor
Temmuz-Eylül döneminde, GSMH büyüme hızı yüzde 5.5’e inmiú. Bu iyi
bir haber. Biraz gecikme ile de olsa, ekonomideki aúırı ısınmanın duruldu÷una ve
bir yavaúlamanın baúladı÷ına iúaret ediyor.
Haklı olarak soracaksınız. Türkiye ekonomisi yavaú büyüdü diye sevinilir
mi? Ne kadar hızlı büyürsek o kadar zengin olmaz mıyız? Hem do÷ru hem
yanlıú. Genel anlamda do÷ru. Türkiye özelinde yanlıú.
Arada sırada “büyüme korkusu” diye sözünü ederim. Çünkü, büyümenin
hızı kadar, sa÷lam kaynaklarla finanse edilip edilmedi÷i de önemli. Dünyada
yıllardır ortalama yüzde 10 civarında büyüme hızı tutturan bir sürü ülke var.
Bunlar, yüksek büyümeyi düúük enflasyonla ve dıú açıksız götürebiliyor.
Maalesef biz o noktaya bir türlü gelemedik. Neden? Gerekli yapısal reformları
yapamadı÷ımız için.
Türkiye bir kaç yıl hızlı büyüyünce, iki sorunla karúılaúıyor. Enflasyon
büsbütün hızlanıyor. Dıú açık çok büyüyor. Böyle olunca, hızlı büyüme
dönemlerinin ardından ya sıkı bir istikrar paketi, ya bir döviz krizi, son
zamanlarda da her ikisi birden geliyor.
Üçüncü çeyrekte ekonominin yavaúlamaya baúlaması, gerek enflasyon,
gerek dıú açık açısından olumlu bir iúaret. Nitekim, aynı e÷ilimin Ekim ve
Kasım aylarında da sürdü÷ünü, aylık enflasyon sayılarından izliyoruz.
øki aydır, fiyat artıúları yaz baúındaki tahminlerimizin altında seyrediyor.
Kasım ayında toptan eúya ve tüketici fiyat artıúı birbirine neredeyse eúit. Bu da iç
talebin çok yüksek seyretmedi÷inin bir iúareti olarak görülebilir.
Ocak-Eylül dönemi GSMH büyüme hızı yüzde 7.5. Yıl sonu itibariyle
büyümenin yüzde 7’nin altına düúme ihtimali var. Hala yüksek bir sayı ama o
kadar da korkutucu de÷il.
Dıú Açık Ne Olacak?
Geçen hafta, dıú açıkla ilgili iki önemli istatistik yayınlandı. Biri Mart ayı dıú
ticaret ve ödemeler bilançosu. Di÷eri ise Ocak-Eylül dönemi Sermaye Hareketleri
tablosu. Bize dıú açı÷ın büyüklü÷ü hakkında önemli ipuçları veriyorlar.
Asaf Savaú Akat
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Ocak-Mart döneminde, dıú ticaret açı÷ı 4 milyar dolar olmuú. Bizim
beklentilerimize uyuyor. 1996 için 20 milyar dolarlık dıú ticaret açı÷ı
öngördü÷ümü okuyucular hatırlayacaklar.
Ocak-Mart Cari øúlemler Dengesi ise 718 milyon dolar açık vermiú. Kıú
aylarında turizm ve iúçi dövizi girdileri düúüyor. O bakıma cari açı÷ın 700 milyon
dolar tutması bana úaúırtıcı gelmiyor.
Gene geçen hafta, Merkez Bankası Ocak-Eylül dönemi için Ödemeler
Bilançosunun Sermaye Hesabı geçici sayılarını açıkladı. Orada da ilginç bir
geliúme var. 1996’nın ilk 9 ayında, kredi ve yatırım olarak gelen dıú kaynak
toplamı net 7.6 milyar dolar.
Aynı dönemde Merkez Bankası rezervlerinde 5.4 milyar dolarlık bir artıú
var. Aradaki fark ise sadece 2.2 milyar dolar. Bunun anlamı çok önemli. Alınan
7.6 milyar dolarlık dıú kayna÷ın büyük bölümü rezervlere gitmiú.
Bu sayılara göre, ilk 9 ayda, cari iúlemler dengesi artı net hata noksan
kalemindeki açık 2.2 milyar dolar oluyor. Yılın son üç ayında 2 milyar dolarlık
bir açık daha gelirse, 1996 yılını 4 milyar dolarlık bir döviz kanaması ile bitirmiú
olaca÷ız.
Bu sayılara inanalım mı? Bir baúka yazımda, cari iúlemlerle net hata
noksan kalemi arasındaki iliúkiyi ayrıntılı úekilde ele almak istiyorum. Ancak,
úunu ifade etmeliyim ki, Merkez Bankasının yayınladı÷ın Sermaye Hareketi
sayıları, dıú açı÷ın korkutucu boyutta olmadı÷ına iúaret ediyor.
(5 Aralık 1996)
KøM DOöRU SÖYLÜYOR?
Toplumla ilgili görüú ve tahminlerde önemli farklılıklar olması kuraldır. Bizim
“Türkiye toplumu” deyip geçiútirdi÷imiz úey, neticede 65 milyon birbirine
benzemez insandan oluúur. Kimi genç kimi yaúlı, yarısı erkek yarısı kadın, kimi
zengin kimi fakir...
O nedenle, böylesine heterojen bir kalabalı÷ın davranıúlarını belirleyen
çerçeveyi anlamakta zorlanmamız úaúırtıcı de÷ildir. Kendi mikro dünyamızda
bile, beraberce yaúanan bir olayın aynı aile fertleri arasında çok farklı tefsir
edilmesine raslamıúızdır.
Edebiyat, tiyatro ve sinema, sık sık bu temayı iúler. Ünlü Japon rejisörü
Kurasawa’nın “Raúamon” adlı filmi beni çok etkilemiúti. Bir cinayet, ilgili herkes
tarafından çok farklı anlatılıyordu. Kim do÷ru söylüyordu?
Geçen yıl, Amerika’da O.J.Simpson’un mahkemesi sırasında aynı soru
sürekli gündemde kaldı. Simpson jüri tarafından suçsuz bulundu ama tartıúma
bitmedi. ùu sıralar, eski eúinin ailesi tarafından açılan bir tazminat davası nedeni
ile yeniden kamuoyununun ilgisini çekiyor.
Türkiye, gerçe÷in bilerek yada bilmeyerek çarpıtılması olayını Batı’ya
kıyasla çok daha yo÷un yaúayan bir ülke. Eskiden de böyle idi aslında. Ama, o
zaman sıradan vatandaú bu kadar farkında de÷ildi.
Asaf Savaú Akat
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øletiúimde yaúanan devrim, baúta özel televizyon ve radyoların açılması,
gerçekle gerçe÷in temsili arasındaki uçurumun ortaya çıkmasında çok önemli bir
etken oldu. Biz eskiden sadece bir tarafı duyardık.
So÷uk savaúın bitmesinin yarattı÷ı yeni evrensel rüzgarlar da úüphesiz bu
sürece epey katkıda bulundu. Türkiye ekonomisinin ve toplumunun 1980’lerde
hızla dıú açılmasının yarattı÷ı dinamikler bugün meyvalarını vermeye
baúlıyorlar.
Bütçe Açı÷ı Ne Olacak?
ølk örnek, iki ayrı kurumdan gelen iki birbirine zıt bilgi. Geçen hafta, Devlet
Planlama Teúkilatı 1997 yılı ekonomik hedeflerini açıkladı. Aynı günlerde,
IMF’nin Türkiye ile ilgili beklentileri basında yer aldı.
DPT’nin yayınladı÷ı hedeflere göre, 1997 yılında bütçe açık vermeyecek.
Bunu zaten Erbakan Hoca bütçe kanununu Meclis’e sunarken müjdelemiúti. DPT
de, bir devlet dairesi olarak, 1997 yılı programını hazırlarken, bu hedefin
gerçekleútirilece÷ini varsaymıú.
Önce 1996’ya bakalım. Yılmaz’ın Baúbakanlı÷ı sırasında hazırlanan bütçe
kanunun de÷erlendirirken, bu yıl bütçe açı÷ının 1.15 katrilyon TL olaca÷ını
öngörmüútük. Daha sonra, RP hükümeti kurulunca, açı÷ın cüzi bir miktar yukarı
kayaca÷ını söyledik.
Nitekim, ilk 10 aylık gerçekleúme, konsolide bütçe nakit açı÷ının 1.3
katrilyon TL’ye ulaúaca÷ına iúaret ediyor. Anlaúılan Erbakan’ın bütçeye 6 aylık
maliyeti 150 trilyon olmuú.
1996 için ortalama dolar kuru 80.000 TL civarında. Demek ki, bu yılki bütçe
açı÷ı 16 milyar dolar tutuyor. Milli gelirin yüzde 9’una tekabül ediyor. Denk
bütçe, önümüzdeki yıl devletin 16 milyar dolar daha fazla gelir elde etmesi
demek.
Do÷allıkla, IMF bu öneriyi ciddiye almamıú. Oturup gelecek yılın gerçekçi
bir de÷erlendirmesini yapmıúlar. Bütçe açı÷ının sıfır de÷il, en az 2.6 katrilyon
TL olaca÷ına karar vermiúler.
øúte iki sayı. DPT 1997’de bütçe açı÷ı olmayacak diyor. IMF ise bu yılın iki
katına çıkacak, 2.6 katrilyon TL’yi bulacak diyor. Sizce hangisi do÷ru söylüyor?
Ben oyumu IMF’den yana kullanıyorum.
Ay sonunda, gelecek yılla ilgili tahminleri verirken bu konunun ayrıntısına
girece÷iz.
Döviz Ne Olacak?
Baúbakanların bir döviz kuru de÷eri vermelerinin çok yanlıú oldu÷unu
düúünenlerdenim. Bakıyorum, Batı ülkelerinde böyle bir adet hiç yok. E÷er kurla
ilgili bir úey söylenecekse, genellikle Merkez Bankası Baúkanı konuúuyor.
Çok ender olarak, o da gerçekten ola÷anüstü koúullarda, Maliye Bakanı
veya Hazine Bakanı kur hakkında üstü kapalı birúeyler mırıldanıyor. Do÷rusu da
bu. Döviz kuru, son derece karmaúık bir süreçte belirlenen, kamu otoritesinin
etkilemekte epey zorlandı÷ı bir fiyat.
Asaf Savaú Akat
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Bu kötü adeti de Türkiye’ye Çiller getirdi. Her seferinde piyasadan tepki
aldı. Ama, huylu huyundan vazgeçmez misali, bir türlü vazgeçmedi. Hükümet
ortaklı÷ı, Erbakan’ın Çiller’den kötü huylar kapmasına yol açıyor galiba.
Hoca dayanamadı ve yıl sonu için doları 104 bin TL’nin altında ilan etti.
Bizim tahminimiz 108 bin TL idi. Ne gam, üç-dört bin lira için Baúbakanla ters
düúecek de÷iliz. Varsın öyle olsun.
Gene DPT’ye dönelim. Yayınlanan 1997 programına göre, yıl sonunda
doların 166 bin TL olması hedefleniyor. TL’nin yıllık de÷er kaybı yüzde 60’ın
altında kalıyor. DPT’nin TEFE enflasyon hedefi de zaten yüzde 58.
Ya IMF? Ve di÷er uluslararası araútırma kurumları? 1997 sonunda doları
200 bin TL’nin altında tahmin eden yok gibi. 215 bin TL’ye kadar çıkanlar var.
Bir kez daha, DPT ile di÷erleri arasında çok büyük bir fark var.
Üzgünüm ama, bir kez daha ben oyumu IMF’den yana kullanıyorum.
1997’de enflasyonun DPT’nin bekledi÷i gibi düúmeyece÷ini, dolayısı ile doların
da en iyimser tahminlerle 200 bin TL civarına çıkaca÷ını düúünüyorum. Ayrıntılar
gene ay sonunda. (8 Aralık 1996)
DÜNYA TøCARET ÖRGÜTÜ
Ne demiú atalarımız? “Dünya gider Mersine, biz gideriz tersine”. Dünya
ekonomisi deyince, bizim aklımıza hemen IMF ve “rating úirketleri” geliyor.
Halbuki, ekonomilerin büyük ço÷unlu÷u IMF ile úu yada bu úekilde hiç
ilgilenmiyor.
Enflasyonu denetim altında, kamu maliyesi sa÷lıklı, dıú açık sorunu
olmayan ekonomiler ço÷unlukta. IMF gibi uluslararası kurumların yada “Standart
and Poors”, “Moody’s” gibi ülke riski hesaplayan úirketlerin faaliyetleri bu
ülkelerin gündemlerinde yer almıyor.
Dolayısı ile, dikkatlerini dünya ekonomisinin geliúmesi açısından çok daha
büyük önemi olan konulara çevirebiliyorlar. Hayali paketlerle u÷raúacak yerde,
somut sorunlara somut çözümler bulmaya çalıúıyorlar.
Bu hafta, dünya ekonomisinin gelece÷i açısından hayati bir toplantı
Singapur’da gerçekleúiyor. øki yıl önce kurulan “Dünya Ticaret Örgütü” (World
Trade Organization - WTO) birinci genel kurulu 9-13 Aralık tarihleri arasında
yapılıyor.
Toplantıda ülkeler Ticaret Bakanları düzeyinde temsil ediliyor. Bütün Batı
medyası, olaya geniú yer veriyor. Her ülkenin toplantıya kendisi açısından önem
taúıyan önerileri var. Beklentileri var.
Hafta baúından beri medyamızda bu toplantının yeterince yer almadı÷ını
izliyorum. Fazla da úaúırtmıyor. Türkiye’nin ana gündeminde “kriz olur mu
olmaz mı, olursa ne zaman olur” gibi sorular hakim.
Bu durumda, dünya ticareti filan falan bunlar gereksiz ayrıntılar gibi
duruyor. Hükümetin WTO ile ilgili bir politikası olup olmadı÷ını bilmiyoruz bile.
Zaten büyük bir ihtimalle de yoktur.
Asaf Savaú Akat
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Bizi temsil edenler, Amerika’nın, Almanya’nın, vs. tavırlarına bakıp, ona
göre oy kullanıyorlardır. Hatta, Erbakan Hoca nasıl øslam Birleúmiú Milletleri
istiyor, bir de øslam Ticaret Örgütü kurmayı düúünüyordur.
GATT’tan WTO’ya
Bugün ekonomik yaúama damgasını vuran kurumların büyük bir bölümü,
økinci Dünya Savaúı sonrasında kuruldu. ABD yönetimi, iki savaú arasında yer
alan Büyük Buhran’ın savaútan sonra tekrar geri gelmesinden çok korkuyordu.
1929’da New York Borsasındaki sıradan sayılabilecek bir düúüú oldu.
Amerikan ekonomisindeki yavaúlama kısa sürede bir yangın gibi bütün dünyayı
sardı. 20.inci yüzyılın en büyük ekonomik bunalımına yol açtı.
Neden böyle oldu? Çünkü, iúsizlik artınca ülkeler önce ithalatı
yasaklamaya kalktılar. Di÷er ülkelerin ihracatı azaldı. Onlar da ithalatı kıstılar.
Dünya ticareti hızla daralırken Buhran ve iúsizlik aynı hızla büyüdü.
GATT - Gümrük Tarifeleri ve Dıú Ticaret Hakkında Genel Anlaúma adı
verilen kurum 1948 yılında bu ba÷lamda kuruldu. Hedef, ülkelerin yavaú yavaú
dıú ticaret duvarlarını indirmelerini sa÷layacak bir kurumsallaúmaya gitmekti.
Gerçekten, GATT çok baúarılı oldu. Önce ABD’nin, sonra sanayileúmiú
ülkelerin inisiyatifi ile, mal ithalatına konan vergiler ve di÷er yasaklar birer birer
düúürüldü. Örne÷in, geliúmiú ülkelerin sanayi ürünlerine uyguladıkları ortalama
gümrük vergisi oranı úu anda yüzde 3.8’e çekilmiú durumda.
1993 yılında imzalanan son anlaúmaya “Uruguay Anlaúması” dendi. Bu
anlaúma ile GATT bitti ve onun yerini almak üzere WTO kuruldu. Hedef, bundan
sonra ülkeler arasındaki ticaret anlaúmazlıklarını çözebilecek bir hukuki ve
kurumsal çerçeve oluúturmaktı.
WTO’ya 126 üye ülke. Baúta Rusya ve Çin, ço÷u eski sosyalist ülkelerden
oluúan 30 kadar ülke de üye olmak için kuyrukta bekliyor. Onların üyeli÷i de
gerçekleúince, dünya ekonomisinde asayiúi temin edecek bir “zaptiye” fiilen
ortaya çıkmıú olacak.
Hizmetler ve Sermaye Akımları
Dıú ticarete konan engellerin baúarı ile azaltılması, dünya ticaretini çok
olumlu etkiliyor. 1990’dan bu yana dünya ticaretinin ortalama büyüme hızı yüzde
8. Aynı dönemde dünya milli gelir artıú hızı yüzde 2. Dıú ticaret milli gelirin dört
katı hızla büyümüú.
ùimdi, WTO’nun gündeminde birkaç ana konu var. Birincisi, korumacılık
duvarlarını hizmetler sektöründen kaldırma. Yani, hizmet üreten firmaların da
kendi ülkeleri dıúında hizmetlerini serbestçe pazarlayabilmeleri.
Bankacılık, sigortacılık, taúımacılık, inúaat, profesyonel hizmetler, vs.,
azçok bütün ülkelerde hizmet sektöründe korumacılık sürüyor. Özellikle ABD bu
konularda bastırıyor.
Tarım bir baúka sorunlu sektör. Özellikle AB tarım ürünlerinde
korumacılı÷ın ve sübvansiyonların kaldırılmasına karúı direniyor. Ama, Japonya,
vs. de aynı durumda. Serbest dolaúımın úampiyonu gene ABD.
Asaf Savaú Akat
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Üçüncüsü, yıllık hacmi 315 milyar dolara ulaúan yabancı sermaye
yatırımları. Hem kısıtlamalar, hem de teúvik ve sübvansiyonlar sorunlu. Bunların
nasıl standartlaúaca÷ı konusunda çok farklı çıkarlar var.
Evet. Belki Türkiye durakladı. Ama dünya durmuyor, dönüyor. (12 Aralık
1996)
KREDø NOTU GENE DÜùTÜ
Cuma akúamı dünyanın saygın rating kuruluúlarından “Standart and
Poors” Türkiye’nin kredi notunu düúürdü. Bunu bekliyorduk. Piyasalar da, son
birkaç haftadır bu ihtimali yavaú yavaú iskonto etmeye baúlamıúlardı.
Erbakan’ın baúbakanlı÷ı kesinleúir kesinleúmez, RP hükümetinin
uluslararası finans piyasalarından borçlanma olasılı÷ını çok düúük gördümüzü
söylemeye baúladık. Bu öngörünün hem politik, hem de ekonomik boyutları
vardı.
RP, muhalefette oldu÷u süre boyunca, Batı aleyhtarı temaları çok güçlü
úekilde iúlemiúti. Burada “Batı” sözcü÷ünün iki anlamı var. Birincisi, Avrupa ve
Amerika demek. Erbakan, hem Türkiye ile AB arasındaki ekonomik
entegrasyona, hem de ABD ile ittifak iliúkilerine karúı çıkıyordu.
økincisi ise, sözcü÷ün içerdi÷i sistem anlayıúı. Buna ister kapitalizm, ister
hür teúebbüs, ister liberalizm, ister açık piyasa ekonomisi diyebilirsiniz. RP’nin
ünlü “adil düzen” sloganı ile özetledi÷i ekonomik sistem, Batıdan çok farklı bir
anlayıúa tekabül ediyordu.
Böyle olunca, Erbakan’ın baúında oldu÷u bir hükümetle Türkiye’nin Batı
kurumları ile gerek ekonomik gerek siyasi konularda gerginlik yaúaması bana
kaçınılmaz gelmiúti. Yazılarımda bu temayı yo÷un úekilde iúledim.
Ekonomi ile ilgili tahminlerimi yaparken, hükümetin uluslararası
piyasalardan taze borç alamayaca÷ı varsayımını yaptım. Faiz ve para
politikasını, konjonktürün seyrini hep bu açıdan ele aldım.
Nitekim, son altı ay içinde, kamu sürekli dıú borç öder durumda. Vadesi
gelen dıú borçlar ödeniyor. Yerine ya hiç dıú borç alınmıyor yada ödenenin çok
altında alınabiliyor. Kaynak paketi adı altında iç piyasadan dövizle borçlanma
yolunun tercih edilmesinin bir nedeni de bu olgu.

Bu yıl dıú ticaret istatistiklerinin çok geç yayınlanması piyasadaki belirsizli÷i
arttırıyor. Çeúitli rivayetler dolaúıyor. Cari iúlemler açı÷ının 10 milyar dolara
çıkaca÷ını ifade edenlere raslanıyor.
Öte yandan, RP’nin faizler üstünde yürüttü÷ü operasyonlar sürüyor.
Erbakan ve ekibi, bu koúullarda ekonominin istikrarı için sıkı para politikasından
taviz verilmemesinin ne kadar hayati oldu÷unu anlamamakta direniyorlar.
Bence, kredi notunun düúürülmesinin etkileri, büyük ölçüde bundan sonra
para politikasının seyrine ba÷lı olacak. Hükümet ve Merkez Bankası, TL reel
faizlerini yüksek tutarak sıkı para politikasını sürdürürlerse, önümüzdeki üç ila
altı aylık dönemde nisbi istikrar korunur.
Yok, kredi notunun düúmesine ra÷men yapay faiz indirme arayıúları
sürerse, iúler de÷iúir. Kısa vadeli dıú kredi akıúı azalması, hatta tersine dönmesi
ihtimali belirir. Daha da vahimi, vatandaúın TL’yi terkedip dövize geçme e÷ilimleri
artar.
Gerek geçmiúte Türkiye’nin yaúadıkları, gerek baúka ülkelerin deneyimleri,
para politikasında hata yapılınca, döviz kurunda istikrarı Merkez Bankası
rezervleri ile korumanın mümkün olmadı÷ını kanıtlıyor.
O bakıma, önümüzdeki günlerde para politikasının nasıl seyretti÷ini bütün
ekonomik aktörlerin çok dikkatli bir úekilde izlemeleri gerekiyor.

Etkisi Ne Olur?
1994 yılında yaúanan büyük bunalımın gene aynı rating úirketinin
Türkiye’nin kredi notunu düúürmesi ile baúladı÷ı hala hafızalarda canlı. Zaten,
ekonomik istikrarsızlı÷ın do÷al bir sonucu olarak, vatandaú hep tedirgin.
ønsanlar, ekonominin her an yeni bir açmazla karúı karúıya gelmesinden
korkuyor. Özellikle de, geçmiú deneyimlerin etkisi ile, döviz cephesinde bir
bunalım beklentisi yaygın.

ùartlar 1994’e Benzemiyor
Okuyucularım, Türkiye ekonomisinin bugünkü durumu konusunda çok
karamsar olmadı÷ımı sanıyorum ki hissediyorlar. Örne÷in, genelde 1996’yı
1993’e benzeten görüúleri paylaúmıyorum.
Her konuda çok büyük farklılıklar var. Piyasalar çok daha deneyimli.
Yanlıú politikaları daha çabuk seziyorlar. Ve daha hızlı tepki gösteriyorlar.
Dolayısı ile, sorunlar birikmeden gerekli düzeltmeleri yapabiliyorlar. Yapay bir
balonun oluúmasına izin vermiyorlar.
Kamu açı÷ı bu yıl da çok yüksek. Do÷ru. Ama gene de 1993’ün altında.
Üstelik, her úeye ra÷men faiz öncesi bütçe dengesindeki fazlalık sürüyor.
1993’de ve 1994 baúında kamu çalıúanlarının maaúlarını ödemek için bile borç
almak zorunda kalan bir kamu maliyesi vardı.
Reel ekonomide çok önemli yapısal de÷iúimler gerçekleúti. Bugün
firmalarımız muhtemel bir bunalıma karúı çok daha hazırlıklı. 1994’de hazırlıksız
yakalanmıúlardı. Biraz pahalı oldu ama arada çok úey ö÷rendiler.
Döviz gelirlerinde etkileyici bir patlama oldu. 1993’te 30 milyar dolarlık
ithalatla 6.4 milyar dolar cari iúlemler açı÷ı verilmiúti. 1996’da ithalat herhalde 45
milyar doları bulacak. Ama cari iúlemler açı÷ı 1993’ün altında kalacak.
Bütün bunlar, bugünkü hali ile reel ekonominin çok daha güçlü oldu÷una
iúaret ediyor. Dolayısı ile, para politikasında vahim hatalar yapılmadı÷ı sürece,
bir mali bunalımdan ziyade ekonomik yavaúlama beklemek bence daha
gerçekçi duruyor.
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Ancak, bireysel yatırımcıya úu sıralarda tedbiri elden bırakmamasını, TL’de
kısa vadeli kalmasını ve gere÷inde hızla dövize geçecek úekilde hazırlıklı
olmasını tavsiye ederim. (15 Aralık 1996)
1997’DE DÜNYA EKONOMøSø
Gelenek olarak, her yıl Aralık ayının son yazılarını, o yılın
de÷erlendirilmesine ve bir sonraki yılla ilgili tahminlerimize ayırıyoruz. Önce dıú
dünyaya bakıyoruz. Sonra Türkiye’ye.
Dıú dünya deyince, Türkiye için esas önemli olan sanayileúmiú ülkelerin,
özellikle de Batı Avrupa’nın performansı. Son yıllarda Do÷u Avrupa’nın mal ve
hizmet ihracatımızdaki payı arttı. Fakat, AB ülkeleri hala esas pazarlarımızı
oluúturuyor.
Sanayileúmiú ülkelerin 1996 yılı büyüme hızının yüzde 2.2 olarak
gerçekleúmesi bekleniyor. ABD yüzde 2.3 ile tam ortalamayı tutturuyor. Buna
karúılık, Avrupa bu yıl Almanya’nın yavaúlamasının sonucu yüzde 1.4’de kaldı.
Japonya ise yüzde 3.8 oranında büyüdü.
1997’de, Avrupa’da ekonominin canlanaca÷ı tahmin ediliyor. Büyüme hızı
bir puan artarak yüzde 2.4 olacak. ABD aynı temposunu sürdürecek. Sadece 0.1
puanlık bir yükselme ile yüzde 2.4 büyüyecek. Japonya’da ise ciddi bir
yavaúlama bekleniyor. 1997’de Japon ekonomisinin büyüme hızı sadece yüzde
1.9 tahmin ediliyor.
Bu durumda, bir bütün olarak geliúmiú ülkelerin büyüme hızı çok
de÷iúmiyor. Avrupa pazarının canlanması Japonya’nın yavaúlaması ile
dengelenince, 1997 yılı ortalama büyüme hızı 0.1 puanlık bir artıúla yüzde 2.3
úeklinde öngörülüyor.
Türkiye açısından AB ülkelerinde büyüme hızının artması son derece
olumludur. 1996’da Almanya’nın duraklaması ihracatçı kesimleri olumsuz
etkiledi. 1997’de bunu telafi etme olana÷ı ortaya çıkıyor.
Japonya zaten Türk ihraç ürünleri için marjinal bir piyasa. Oradaki
yavaúlamanın ekonomiye ve ihracata hissedilir bir etkisi olmayacaktır.
Avrupa Para Birli÷i
Dünya ekonomisi açısından 1997’nin ve ardından gelen yılların en önemli
ekonomik olayı, AB ülkelerinin tek paraya geçmesidir. Bunun ne kadar tarihi bir
olay oldu÷unu bazen unutuyoruz.
Çok de÷il, daha 50 yıl önce birbirini milliyetçilik adına bo÷azlayan Avrupa
ülkeleri, bugün milli devletin en belirgin simgesi olan “milli paradan” vazgeçme
noktasına gelmiútir.
Mark, Frank, Sterlin, Liret, Florin, vs. hemen hepsi egemenli÷in tanımlayıcı
unsuru olarak kabul edilen paralar artık sadece kolleksiyoncuları ilgilendirecek.
Bütün bu ülkelerin gururları Merkez Bankaları yerlerini Avrupa Merkez
Bankasına bırakacak.
Asaf Savaú Akat
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Olayın ne kadar elle tutulur noktaya geldi÷ini geçen gün bir gazete
ilanından anladım. Avrupa Merkez Bankasının nüvesini oluúturan Avrupa Para
Enstitüsü, The Economist’le eleman arıyordu. Düúündüm. Artık bu iú hakikaten
olacak galiba dedim.
Do÷allıkla daha çözümlenmesi gereken sorunlar var. Ancak, çok önemli
geliúmeler de var. Avrupa, genelde daha muhafazakar maliye politikalarına
do÷ru yöneliyor.
Bütçe açıkları küçülecek. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak, AB ülkelerinde
reel faizler daha da düúecek. Türkiye açısından bu ilginç bir geliúme. Bir
yandan, Türkiye’nin AB ile uyumu zorlaúıyor. Bundan sonraki müzakerelerde,
Avrupa ekonomik uyumsuzlu÷u daha sık öne sürmeye baúlayacak. Sayılar da
bunu do÷rular yönde olacak.
Öte yandan, Avrupa’da reel faizlerin düúmesi, Türkiye’nin sıcak para
politikaları uygulaması kolaylaútırıcı bir etki yapabilir. Kısa vadede bazılarına
yararlı bile gelse, uzun vade açısından bu da ekonomi için olumsuz bir faktör
olarak kabul edilebilir.
Avrupa Para Birli÷ini, Türkiye’nin tarihinin hayati bir dönemecinde çok
önemli bir fırsatı kaçırmakta oldu÷unun gözle görülür elle tutulur bir kanıtı
olarak de÷erlendiriyorum.
Asya Mucizesi Devam Ediyor
Asya’nın hızlı büyüyen ekonomileri 1996’da iyi bir yıl geçirdiler. 1997’de
bunlar için iyi bir yıl olacak. Bazı ülkelerde aúırı ısınma, di÷erlerinde yüksek cari
iúlemler dengesi açıkları gibi sorunlar var.
Ancak, hepsinin müúterek özelli÷i, Türkiye’nin ortalama büyüme hızının çok
üstünde bir geliúme performasını düúük enflasyonla gerçekleútirmeleri. Yakın
bir geçmiúe kadar yavaú büyüme örne÷i olarak gösterilen Hindistan bile, yüzde
10 ve altı enflasyon oranlarında Türkiye’den hem daha hızlı hem da daha
istikrarlı büyümeye baúladı.
Birkaç sayı vermekte yarar var. Yedi ülke 1996’da yüzde 7 ve daha hızlı
büyümüú. Aynı ülkelerin 1997 yılında da yüzde 7’nin üstünde büyüyece÷i tahmin
ediliyor. Hangileri? Çin, Vietnam, Singapur, Endonezya, Tayland, Kore,
Malezya.
Çin ve Vietnam baúı çekiyor. økisi de yüzde 9 ve üstü büyüme hızlarına
kilitlenmiú durumdalar. Tayland ve Malezya ise yüzde 8’lerin üstünde. Kiúi
baúına gelir liginde en üst sıralara yükselmiú olmasına ra÷men, Singapur hala
yüzde 7.5 civarında bir büyüme hızını yakalıyor.
Asya’nın hızlı büyümesi Türkiye açısından ne anlama geliyor? Rakiplerimiz
her geçen gün daha öne geçiyorlar. Türkiye bu ülkelere kıyasla nisbi
gerilemesini sürdürüyor. Bütün co÷rafi, vs. avantajlarına ra÷men.
Dünya ekonomisine yakından bakınca, gayri ihtiyari insanın Türkiye ile ilgili
karamsarlı÷ı artıyor. (19 Aralık 1996)
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REFAHYOL HÜKÜMETøNøN ÖMRÜ
Temel ekonomik büyüklüklerin 1997 de÷erleri konusundaki tahminlerimi
vermeden önce, analizin dayandı÷ı varsayımları biraz tartıúmak istiyorum. Bunlar
içinde en önemlisi, 1997 yılı için çizdi÷imiz siyasi tablo.
Türkiye’nin siyasi açıdan ola÷anın epey dıúında bir dönem yaúadı÷ını
sanırım hepimiz kabul ediyoruz. Ola÷an-dıúı ne demek? Her an, bütün siyasi
dengeler de÷iúebilir demek. Halbuki, ekonominin seyri ile siyasi iktidar ve siyasi
istikrar arasında bire bir iliúki var.
Örne÷in, RP-DYP koalisyonunun sorunsuz devam etmesinin ekonomi
politikaları açısından belirli bir anlamı var. Yok, yıl içinde yeni bir hükümet
kurulursa, veya erken seçime gidilirse, bu geliúmelerin iktisat politikalarını ve
dolayısı ile ekonominin yönünü etkiliyece÷i de çok açık.
Bir hususu baútan belirtmekte yarar var. Son dönemde, do÷ru siyasi
tahminler yapmakta herkes zorlandı. Geçen yılın sonunda, seçimlerden hemen
sonra RP-DYP hükümetini kimse tahmin edemedi. Çiller’in hem Erbakan’ın
Baúbakanlı÷ını kabul edece÷ini, hem de bu kadar uysal ve uyumlu bir ortak
olaca÷ını öngörmek gerçekten zordu.
Ama oldu. Ayrıca, benim kendi politik tahmin becerim konusunda hep
úüphelerim olmuútur. Nitekim, Haziran sonunda Erbakan hükümeti kurulurken,
“yılbaúını zor çıkartır” dedim. Bir kere daha yanıldım.
O nedenle, úu anda hükümetin ömrü konusunda bir tahmin yapmak
istemiyorum. Gel gelelim, döviz kurunu, büyüme hızını, enflasyonu, vs. tahmin
etmek için mutlaka hükümetle ilgili bir varsayımdan yola çıkmak zorundayım.
Aúa÷ıda yazılanların bu perspektiften okunması, yani bir varsayımın geri
planının açıklanması olarak kabul edilmesi gerekiyor.
Hükümet 1997’yi Çıkartır
Lafı fazla dolaútırmadan, sonucu söyleyelim. 1997 yılında RP hükümetinin
bozulmayaca÷ını varsayıyorum. Belki “sütten a÷zı yanan yo÷urdu üfleyerek
yer” misali, yazın yaptı÷ım tahmindeki yanılgıdan etkilendim.
ønkar etmiyorum; olabilir. Ancak, son altı ay boyunca Türkiye’de
parlamenter sistemin iúleyiú biçimi hakkında bir çok úey ö÷rendi÷imi de kabul
etmeliyim. Bunlardan bir bölümü eminim ki parlamentoyu ve siyasi partileri daha
yakından izleyenler için zaten bilinen úeyler.
Ama benim için yeni idi. Birkaç örnek verelim. RP tabanının tümünün,
örgütünün ise önemli bir kısmının, Çiller’le iktidar olmaktan rahatsız olmalarını
bekliyordum. Düzen karúıtı ve temiz olmakla ö÷ünen bir partinin Çiller’i kolay
hazmedemeyece÷ini düúünmüútüm.
Sonuç hiç de o öyle olmadı. Pekala hazmettiler. Hazmetmek ne kelime,
onlar da di÷erleri gibi iktidara bir kere ulaúınca, yapıúıp kaldılar. ølkeler,
söylemler, vs. hepsi uçtu gitti. Bir daha öyle iyi niyetli tahmin yapmamayı sanırım
ö÷rendim.
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Benzer úekilde, DYP kadrolarının RP’yi iktidara taúımaktan dolayı bir süre
sonra tedirgin olacaklarını düúünmüútüm. Seçim kampanyasının temalari ile fiili
uygulaması bu kadar ters düúen bir partinin içinde mutlaka sorun çıkaca÷ını
zannetmiútim.
En büyük yanılgım orada oldu. Baúta milletvekilleri, tüm DYP örgütü
iktidarın nimetlerinden bir süre daha yararlanmak için her úeyi sineye çekmeye
hazır olduklarını kanıtladılar. Bundan sonra, analizlerime iúin bu boyutunu dahil
etmeye karar verdim.
ùunu söylemek istiyorum. Bu hükümet kendi içinden bozulsa idi, geçti÷imiz
birkaç ay içinde bozulurdu. Hele Susurluk gibi bir olaydan sonra, en sa÷lam
temeller üstüne inúa edilmiú bir hükümet bile sallanırdı.
Erbakan hükümeti sallanmadı. Demek ki, daha da sa÷lam temeller
üstüne kurulmuú. Buradan, mantıken, 1997 yılını da kolayca çıkartaca÷ı
sonucuna varıyorum.
Sorunlu Alanlar
Okuyucuya birkaç uyarı. Birincisi, Erbakan hükümetinin devam edece÷ini
varsaymak, bunu istemek anlamına gelmiyor. Burada olabildi÷im kadar objektif
bir tahmin yapmaya çalıúıyorum. O kadar.
økincisi, RP hükümetinin sürmesi, sorunsuz sürece÷i úeklinde tefsir
edilmemeli. Tam tersine, 1997 yılının hükümet ve hükümet ortakları açısından
çok ciddi sorunlara gebe oldu÷u kanısındayım.
En önemlisi dıú politika. Erbakan hükümeti kurulduktan sonra, Temmuz ve
A÷ustos aylarında yazılarımın ço÷u dıú politika üstüne idi. Bu hükümetin Türkiye
için en tehlikeli oldu÷u alanın dıú politika oldu÷unu düúünüyordum.
Nitekim çok haklı çıktı÷ımı görüyorum. Hükümetin yanlıú politikaları
Türkiye’yi dıú dünyada hızla yanlızlı÷a götürüyor. Güvenilirli÷i konusunda
tereddütleri yaygınlaútırıyor. Çok uzun bir tarih aralı÷ında kurulmuú dostlukları ve
ittifakları zayıflatıyor.
Bunların iç politika sahnesine nasıl yansıyacaklarını bilemiyorum. Ama
mutlaka yansıyacaklardır. Türkiye’nin sa÷lıklı geliúmesine engel olacak úekilde
bir yansıma olmamasının temenni ediyorum.
økincisi, keyfi ve antidemokratik yöntemlere yönelme e÷iliminin artması.
Basın yasası bir örnekti. Ardından da÷ıtım úirketlerine sa÷lanan ucuz kredi geldi.
Bir ara TÜBøTAK’a saldırıldı. ùimdi aynı yöntemle ama daha gözüpek ve kararlı
úekilde YÖK’ün ele geçirilmesi operasyonu tezgahlanıyor.
Demek ki, RP hükümeti devam etse bile, önümüzdeki oniki ay için siyasi
istikrardan bahsetmek aúırı iyimser olur. Hükümetin tırmanan bir istikrarsızlık
ortamında iúbaúında kalaca÷ı varsayımı bana daha makul geliyor.
(22 Aralık 1996)
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TÜRKøYE’NøN DÖVøZ BøLMECESø
1997 ile ilgili tahminleri vermeden önce, bunların gerisinde yatan analizi
açıklamayı sürdürüyoruz. Pazar günü, siyaset cephesini inceledik. RP
hükümetinin 1997’yi çıkartaca÷ı varsayımını neden yaptı÷ımızı açıkladık.
Sıra, Türkiye ekonomisinin en önemli konusuna, döviz cephesine geldi.
Bir yıl önce 1996 yılı için bunalım öngörenler, bunun dövizden kaynaklanaca÷ını
düúünmüúlerdi. Ama, dövizde sıkıúma olmadı. Aynı úekilde, bugün 1997’de bir
bunalım bekleyenler, hesaplarını gene döviz açı÷ına dayandırıyorlar.
Cari iúlemler dengesinde öngördükleri açıklar oluúmazsa, bunalım bir
baúka bahara kalacak demektir. Yok, cari iúlemlerde ciddi bir kanama belirirse,
ekonomi gerçekten 1997’de sıkıntıya düúer.
Bu nedenle, Türkiye ekonomisinin döviz kazanma yeteneklerinin çok
dikkatli úekilde saptanması gerekiyor. øúin psikolojik boyutu da var. Türkiye
insanının müúterek hafızasında, döviz sorunu özel bir yere sahip. Benim neslim,
birkaç kez döviz sıkıntısı nedeni ile benzinsiz, elektriksiz, hatta Türk kahvesiz
kaldı.
O nedenle, biz hep dövizin bitmesininden korkarız. Çikita muz ithalatı
baúlayınca döviz biter dedik. Bitmedi ama konvertibiliteye geçince, gene döviz
biter dedik. Gene bitmedi ama 1994 krizi gelince bu kez mutlaka döviz bitecek
dedik. Hala bitmedi.
Bu Döviz Nereden Geliyor?
Bu yıl dıú ticaret ve cari iúlemler dengesi sayılarının yayınlanmasındaki
gecikme, belirsizli÷e tuz biber ekiyor. Hatırlatalım. Yıl sonunda hala Mart
istatistiklerinde kaldık. Normal olarak bu günlerde Ekim’in açıklanması gerekirdi.
Merkez Bankası sermaye hesabını yayınlayarak eksikli÷i kısmen telafi
ediyor. Oradan geriye giderek bazı tahminlerde bulunabiliyoruz. Ancak, daha
sa÷lam bir yöntem, ekonominin son beú yılına bakıp, bazı e÷ilimleri saptamak
olurdu.
Önce bir soru. Türkiye’nin þu günlerde bir döviz bollu÷u yaúadı÷ı gözle
görülür elle tutulur bir gerçek. Eski tabirle, kulaklarımızdan döviz fıúkırıyor.
Vatandaúın cebi ve cüzdanı dolar mark dolu. Resmi rezervlerimiz de her ay yeni
bir rekor kırıyor.
Bu olayı sadece sıcak para ile, yani kısa vadeli dıú borçlanma ile
açıklayabilir miyiz? Yoksa, Türkiye ekonomisi 1983 sonrasında Özal’ýn
gerçekleútirdi÷i piyasa reformları sayesinde hakikaten harcadı÷ı dövizi kendisi
üretecek noktaya mı geldi?
Cevap için, 1991-96 arası döviz gelir ve giderlerini hesapladım. 1996
sayıları tahmini ama gerçe÷e çok yakın oldu÷unu düúünüyorum. ùimdi sıkı
durun. 1991 yılında, yani sadece 5 yýl önce, ihracat, turizm, nakliye, iúçi
dövizleri, hibeler, yabancı sermaye yatırımları, vs. toplam döviz gelirleri 29
milyar dolar.
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1996’da ise 50 milyar doları geçecek, büyük bir ihtimalle 53 milyar dolara
ulaúacak. 5 yılda döviz gelirlerinde yüzde 80’lik bir artıú sa÷lanmıú. Ya döviz
giderleri? Onlar da 1991’de 27 milyar dolar iken yüzde 100’ün üstünde bir
artıúla 56 milyar dolara varmıúlar.
Neticede 1991 yılında döviz hesabı 2 milyar fazla verirken, bu yıl 3 milyar
dolar açı÷a dönüúmüú. 1991-95 arasındaki 5 yıl içinde sıcak para tarafından
finanse edilmesi gereken toplam döviz açı÷ı ise sadece 1.9 milyar dolar. Yılda
400 milyon doların altında.
Daha bitmedi. 1991 baúında Döviz Tevdiat Hesaplarında yatan para 6.3
milyar dolarmıú. 1995 sonunda 20.1 milyar dolara çıkmıú. Fark 13.8 milyar
dolar. Yılda 2.8 milyar dolara tekabül ediyor.
Peki, vatandaúın banka sistemine yatırdı÷ı bu 13.8 milyar dolar döviz
nereden geldi? Almanlar, Amerikalılar bize hediye mi ettiler? Türkler döviz
matbaasını keúfetti de bizim haberimiz mi yok?
Net Hata Noksan
Türkiye döviz girdi ve çıktılarından sadece dıú ticareti nisbeten anlamlı
úekilde izleyebiliyor. Görünmeyenler adı verilen hizmet ticareti, bir takım
varsayımlardan hareketle masa baúında hesaplanıyor.
Yani, turizm, ulaútırma, iúçi dövizleri, vs. iúlem bazında tesbit edilmiú hakiki
sayılar de÷il. Nasıl olsun ki? Bütün bu sektörler, tüm di÷er sektörler gibi zaten
vergi kaça÷ının yaygın oldu÷u kayıt dıúı sektörler.
Firmaların gelirini do÷ru tesbit edip vergisini alamayan devlet, kazandıkları
ve harcadıkları dövizi nereden tesbit edecek? Edemiyor. Bu iúlemler zaten döviz
büfelerinde cereyan ediyor. Vatandaú da TL yerine kullandı÷ı dövizleri aynı
büfelerden alıyor.
Ama, sonunda banka sisteminde bozdurulan döviz miktarı biliniyor. Masa
baúında yapılan hesapla fiilen bozdurulan döviz arasındaki fark, ödemeler
bilançosuna “net hata noksan kalemi” diye geçiyor. Yanlıú bir ifade. Ona,
“kayıtdıúı ekonomi artı dolarizasyon net de÷eri” demek daha do÷ru olurdu.
ùunu anlatmaya çalıúıyorum. Türkiye’nin gerçek döviz kazancı, cari
iúlemler dengesinde ve ödemeler bilançosunda görünenden çok daha fazla.
1991-95 arasında TL’den kaçıú nedeni ile nakit olarak da ilave 3 milyar dolar
döviz tutuldu÷unu kabul edelim. Bunu 13.8 milyar dolarla toplar ve beú yıllık açık
1.9 milyar doları eklersek, 15 milyar dolara ulaúırız. Yıllık ortalama 3 milyar
dolar eder.
Bütün bu hesaplardan, 1997 yılı içinde Türkiye’nin döviz sorunu
olmayaca÷ı sonucuna ulaúıyoruz. Döviz sorunu yok. Ancak, bu döviz kuru
sorun olmayacak anlamına da gelmiyor. O konuyu da Pazar günü ele alaca÷ız.
(26 Aralık 1996)
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1996’NIN GENEL MANZARASI
1996’nın ilk yazısında tahminlerimizi vermiútik. Bu yıl da aynı úeyi
Perúembe günü yapaca÷ız. Yılbaúının psikolojik bir etkisi var. Sanki yılbaúında
verilen tahminler di÷erlerinden daha önemli gibi geliyor.
Aslında yıl içinde de sürekli olarak ekonominin gidiúatını izliyoruz.
Beklentilerdeki de÷iúmeleri okuyucumuza yansıtmaya çalıúıyoruz. Tahminleri
revizyona tabi tutuyoruz.
Ama, baúarılı tahmin yapıp yapmadı÷ımızı ölçmek için, kıstas olarak
yılbaúındakileri kullanıyoruz. Bu úekilde, bir önceki yılı de÷erlendirme fırsatı da
do÷uyor. Yanılgıları açıklamaya çalıúıyoruz.
4 Ocak 1996 tarihli “1996 Beklentileri” yazımızın öngördü÷ü sayıları
hatırlatalım. Önce büyüme. Çünkü, büyüme hızında ciddi bir yanılgı söz konusu.
Büyüme hızının düúece÷ini, büyük bir ihtimalle yüzde 3-4 civarında
gerçekleúece÷ini söylemiúiz.
Neden? Seçim sonuçlarının ANAP-DYP koalisyonuna yol açaca÷ını tahmin
etmiúiz. Nisbeten güçlü bir merkez sa÷ hükümetin, iktisat politikasında a÷ırlı÷ı
istikrara verece÷ini düúünmüúüz.
Hatta, kısmi de olsa, bir miktar yapısal reformun devreye girebilece÷i
yönünde bir beklentimiz de var. Sosyal güvenlikte, özelleútirmede, vergi
kaça÷ında, vs. yeni hükümetin bazı ciddi sayılabilecek önlemler almasını
temenni ediyoruz.
Olaylar farklı geliúti. ANAYOL hiç yürümedi. Yerine kurulan Erbakan
hükümeti ise çok farklı bir telden çalıyordu. RP’nin popülist e÷ilimleri DYP’nin
ciddiyetten uzak tavrı ile birleúince, ekonomiyi yavaúlatacak politikalar
uygulanmadı.
Hızlı Büyümeye Devam
Geriye bakınca, iki husus dikkatimi çekiyor. Birincisi, iktisat politikasında bir
ciddiyet beklemenin aúırı iyimserlik oldu÷u görülüyor. Türkiye siyasetinde
bugünkü bölünmüúlük sürdükçe, iktidarlar popülist olmak zorunda.
øyimserlik konusuna arada sırada de÷iniyoruz. Bazen kendime kızıyorum.
øyimserli÷imi biraz naif ve saf buluyorum. Siyasetin karmaúık gerçeklerini bir
türlü anlayamadı÷ıma karar veriyorum.
økincisi bence daha önemli. Galiba Türkiye ekonomisinin gözükmeyen pek
çok gücü var. Analizlerimizde bunları tek tek sayıyoruz. Fakat, tahmin yaparken
bunları tekrar gözden kaçırabiliyoruz.
Örne÷in, ekonominin iki yıl üstüste yüksek büyüme hızını dıú açıkta sorun
çıkmadan sürdürebilmesinin mümkün olmadı÷ı kanısı çok yaygın. Ben de o
kanıda idim. Ama fiili durum bizi yalanladı.
1995’deki yüzde 8’lik büyümeden sonra, ekonomi 1996’da yüzde 7
civarında büyüdü. Üstelik, bu yıl Gümrük Birli÷i anlaúmasının ilk yılı idi. Ona
ra÷men, dıú açıkta korkulan sorunlar ortaya çıkmadı.
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Karamsar senaryolar yazanlar, bunalım olur diyenler yanıldı. Onları kim
yanılttı? Hükümet de÷il. Siyasi otorite iktisat politikasında hata yapmaya devam
etti. Yanıltan, ekonominin gizli potansiyelini do÷ru ölçememiú olmaktı.
Benim “cari iúlemler açı÷ı artı net hata noksan kalemi” için tahminim 1
milyar dolarlık bir açıktı. Büyüme yüzde 7 olunca, açık büyüdü. Sayılar daha
yayınlanmadı ama 4 milyar dolar civarında bir dıú açıkla 1996’yı kapataca÷ımızı
zannediyorum.
Do÷ru Tahmin Edilenler
Büyüme ve dıú açıktaki yanılgıya karúılık, enflasyon ve döviz kurunda
úaúırtıcı derecede do÷ru tahminler yapmıúız. Bunu nasıl tefsir edece÷iz? Reel
ekonomide yanılıp, parasal büyüklüklerde do÷ru bilmek biraz tereddüt
uyandırıyor.
Geçenlerde bir yemekte Ömer Dinçkök dostumla sohbet ediyorduk.
“ùans, azizim, úans. Üç ay ilerisi görülmeyen bir ekonomide do÷ru tahmin
yapılmaz, úanslı tahmin yapılır” dedi.
Toptan eúya fiyatlarında enflasyonu yüzde 90 olarak öngörmüúüz. Üç
puan altında, yüzde 87 olarak gerçekleúiyor. Yanılma yapı sadece yüzde 3.
Hakikaten bunu bir öngörü baúarısı olarak görmekte zorlanıyorum. Dinçkök
galiba haklı. Bu úans.
Döviz kuru da aynı kategoride. Yıl sonunda dolar 110 bin TL olur demiúiz.
108 bin TL’de bitiyor. Yanılma payı yüzde 2’nin bile altında. A÷ustos baúında
østanbul Bilgi Üniversitesi’nin bütçesi için aylık dolar tahminlerimi vermiútim.
Onların da tümü tuttu.
Faiz tahminleri de iyi çıktı. 1996 yılında ortalama reel faizin yüzde 20
olmasını bekliyormuúuz. Nominali yüzde 125 ediyor. Geçen gün ortalama üç ay
vadeli bir portföy için ortalama Hazine bonosu faizini hesaplattım. Yüzde 124
bulduk.
Enflasyon, döviz ve faizin üçünü birden tutturunca, moralim epey düzeldi.
Herhalde bu iúe úans da karıúıyor ama, ben de belli ki piyango bileti almıúım.
østikrarsızlı÷ın østikrarı
Türkiye ekonomisi, anlamakta zorlandı÷ımız bir úekilde istikrarsızlık içinde
nisbi bir istikrarı sa÷lamıú duruyor. Buna hepimiz biraz úaúıyoruz. Bence bunu en
iyi özetleyen IMF’nin baú iktisatçısı Stanley Fisher’in söyledi÷i rivayet edilen
“yahu, birisi araútırsın, úu Türkiye’de neden hala kriz olmadı” sözü.
1996 kayıp bir yıl mı? Evet. Çünkü gerekli ve zorunlu yapısal reformlardan
hiç biri yapılmadı. Peki, 1996 baúarılı bir yıl mı? Ona da evet. Çünkü her úeye
ra÷men Gümrük Birli÷inin ilk yılı makul bir büyüme hızı ile geçti.
ønsanın aklına bir sürü Nasreddin Hoca fıkrası geliyor. Hocanın herkese
“sen de haklısın” demesi gibi. Yada, “bizim eúek tam açlı÷a alıúmıútı, öldü”
demesi gibi. Yılın son özdeyiúi de benden.
“øktisadın bitti÷i yerde Nasreddin Hoca fıkraları baúlar”...
(29 Aralık 1996)
Asaf Savaú Akat
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