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GøRøù

SANAL BASKIYA ÖNSÖZ
Alternatif Büyüme Stratejisi 1983 yılında yayınlandı. Kitap birkaç baskı
yaparak o devir için çok iyi sattı. 1984’de Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilim ödülünü
aldı. Do÷allıkla, bir süre sonra modası geçti ve unutuldu. Bir kaç kez yeniden
yayınlamaya niyetlendim ama ama bir türlü uygulayamadım.
Sanal baskıyı hazırlarken kitaptaki çalıúmalardan sadece ikisini, Türkiye’de
iktisat ideolojisinin evrimi üstüne bir deneme niteli÷i a÷ır basan giriú bölümünü ve
kitaba adını veren makaleyi aldım; di÷erlerini, hem daha teknik hem de iktisadi
düúünce tarihi açısından daha az ilginç olduklarının düúünerek dıúarıda bıraktım.
Buna karúılık, basılı kitapta yer almayan ama aynı dönemde ve aynı teorik
sorunsal içinden bakarak yapılmıú bir çalıúmayı, Cumhuriyet Dönemi
Ansiklopedisi’nde çıkan Cumhuriyet Dönemi øktisat Politikaları Tarihi adlı makaleyi
ekledim. Do÷rusu ya, böyle bir üçlünün daha tutarlı ve okuyucu için daha yararlı
olabilecek bir bütünselli÷e sahip oldu÷unu düúünüyorum. Orijinal metinlerde (varsa)
dizgi hatalarını düzeltmek dıúında bir de÷iúiklik yapmadım.
11 Haziran 2004
Kuútepe, østanbul
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øKTøSAT øDEOLOJøSø ÜSTÜNE DENEME
24 Ocak 1980'de devreye giden ve o günden bu yana ufak tefek farklılıklarla
da olsa uygulanan istikrar paketinin Türkiye ekonomisine genellikle olumsuz bir etki
yaptı÷ı kanısındayım. Gene de hiç olmazsa bir konuda, 1970'ler ortasında baúlayan
ve 24 Ocak istikrar tedbirleri ile noktalanan bunalımın bir yararı oldu: øktisat
politikası ile ilgili tartıúmalarda ve kamuoyunun bu tartıúmalara olan duyarlılı÷ında
ciddi bir nitel sıçrama belirdi. Profesyonel iktisatçıların, örne÷in T. Berksoy'un, K.
Boratav ve arkadaúlarının, O. Ulugay'ın Y. Kepenek'in son dönemde yayınladıkları
kitaplar, hemen akla gelen son derece önemli yapıtlar; øktisat Dergisi'nin, Bilim ve
Sanat'ın ve Toplum ve Bilim'in sayfalarında M. Durda÷'ın T. Çavdar'ın, S. Gürsel'in,
T. Tayanç'ın, T. Berksoy'un, ø. Önder'in ilginç makaleleri çıktı. Büyük gazetelerde,
sokaktaki adamın güncel yaúamı ile ba÷lantı kurmayı baúarılı bir úekilde
becerebilen iktisat sayfaları oluútu. Yeni iktisat dergileri yayınlanmaya baúladı;
günlük iktisat gazeteleri yerleúti ve güçlendi. øktisat politikası sorumlularının fahiú
hataları gözler önünde yapabilmesini ve bunlara ra÷men kamuoyu tarafından
kolayca aklanmasını engellemekte yeterince güçlü olmasa da, Türkiye'nin
sorunlarını iktisat bilgisi ve sa÷duyu düzeyinde ele alan yeni bir düúünce oda÷ının
oluúmakta oldu÷una dair iúaretler var. 1980 sonrasında yazdı÷ım ve ancak sınırlı bir
okuyucu kütlesine hitap edebilen dergilerde yayınlanan iktisat politikası ile ilgili
makalelerimi bu kitapta toparlama kararı, söz konusu yeni iktisadi düúünce (ve
eylem = politika) oda÷ının tartıúmalarını daha geniú bir çevreye yayma umudunu
taúıyor.
Aslında, Türkiye ekonomisinin idam fermanı 12 Mart hükümetlerinin üst üste
yaptıkları inanılmaz hatalarla imzalanmıútı. 1976 ortalarına kadar, iúçi dövizleri ve
DÇM'ler biçimini alan çok özel bir dıú konjonktür, birkaç eksantrik iktisatçı dıúında
herkese, ekonomideki refah ve hızlı büyüme görüntüsünün altında yatan acı gerçe÷i
gözardı etme olana÷ını verdi: En fakirinden en zenginine, tüm Türk halkı bayram
harçlı÷ını bolca koparmıú çocuklar gibi har vurup harman savurmaya kendilerini
kaptırmıúlardı. Derken bayram bitiverdi. Üstelik, gene herkesi hazırlıksız
yakalayarak. Sokaktaki adamın bayramın süregelmesi yönündeki arzusunu
anlamak, hattƒ onun bu arzusuna yakınlık duymak do÷al bir his. Ancak,
ekonominin kaderini elinde tutan politik sorumluların olayın ciddiyetini nasıl olup da
kavrayamadıklarını anlamak mümkün de÷il. 1976 yazından 1980 yılbaúına geçen
3.5 yıl boyunca iktisat politikası sorumlularının birkaç marjinal düzenleme ile tekrar
1970'lerin ilk yarısındaki mutlu ve müreffeh günlere geri dönülebilece÷i inancını
A.S.Akat
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taúımalarının ardındaki saik ve nedenleri bulmak kafamdaki en büyük bilmecelerden
biri idi. ùüphesiz, dönemin kendi özgül toplumsal-politik konjonktürünün bu oluúuma
büyük bir katkısı vardı. Gene de, sezgisel olarak bilmecenin çözümünü farklı bir
düzeyde yani yapısal nedenlerde aramak gerekti÷ini hissediyorum.
Sonucu baútan söyleyelim: 1980 yılına gelindi÷inde iflas eden (ve çöken)
sadece Türk ekonomisi de÷ildir; Türkiye'yi 1980 yılına getiren iktisat anlayıúı
(iktisadi olaylara bakıú açısı) ve onun ardında yatan dünya görüúüdür. Dikkat
edilirse, iktisat anlayıúı ve dünya görüúü gibi ifadeler, iktisat idelolojisi kavramının
yumuúatılmıú biçimleridir. Yani, Türkiye'de 1970'li yılların ikinci yarısında yaúanan
büyük bunalım ve bu bunalımı tescil eden (güya) istikrar paketinin köklü bir ideolojik
bunalımı yansıttı÷ını söylüyoruz: Ekonomi ile beraber iflas eden, onu belirleyen
onca belirlenen hakim iktisat ideolojisidir.
Soruna tarihi perspektifi içinde bakmak gerekiyor. En basit bir tarih (ve
toplum) teorisi bile, iktisadi, politik ve ideolojik úeklinde soyutlamaya çalıútı÷ımız
süreçlerin aslında aynı toplumsal bütünün farklı cepheleri oldu÷unu vurgular;
aralarındaki ba÷ımlılı÷ının (hiyerarúinin?) niteliklerini saptamaya çalıúır; herhangi
birini tek baúına ele almanın imkansızlı÷ını belirtir; uzun dönem (yapısal) ve kısa
dönem (konjonktür ya da türüm) farkını kavramsallaútırdı÷ını önerir. Ne var ki, teorik
düzeydeki bu tür kaygılar somut toplumların somut analizleri yapılırken sık sık
unutulur: Kısmi bütünü, güncel yapıyı kovar. Halbuki, ço÷umuzun elindeki analitik
araçlar, yukarıda sözü edilen iflası kaçınılmaz hale getiren sürecin tohumlarını
bizzat Cumhuriyet'in kuruluú aúamasındaki dengelerde bulmaya yeterlidir. Özgül bir
tarihi konjonktürün, daha 1950'lerde do÷al ölümü ola÷an karúılanabilecek bir
ideolojik yapıyı 1980 yılına kadar yapay teneffüsle yaúatabilmesi úaúırtıcıdır ama
olmuútur. Önce, 1923'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten üç temel iktidar
oda÷ından ikisi her geçen gün derinleúen bunalımı gö÷üsleyemediklerini kanıtladılar
ve bu úekilde üçüncüsüne kapıyı açtılar. Dönemin tarihini iyi bilen her gözlemci,
üçüncüsünün baúarı ihtimalinin daha da düúük oldu÷unu kolayca öngördü. Bence,
bu kaçınımaz iflas, toplumsal geliúmemizde önemli bir devrenin kapandı÷ına
delildir; içinde yaúarken çekilen sıkıntılar ne kadar büyük olursa olsun, uzun
dönemde olumlu hatta kurtarıcıdır.
Ancak, kaçınılmaz sözcü÷ünde "demir kanunlarla" dolu bir determinizm ya da
yarı-mistik bir kadercilik aranmamalıdır. Olsa olsa, insanların de÷iúen koúulları salt
teorik düúünce aracılı÷ı ile temellük edebilme yetenekleri hakkında bir karamsarlık
söz konusu. ødeolojilerin (kendilerini teori zannetseler bile) gerçek tarafından
yanlıúlanmaları uzun ve zor bir süreç. ønsanlar, gelece÷in kendi bekleyiúlerinden
çok farklı olaca÷ını öngörenlere ço÷u kez "erken öten horoz" muamelesini layık
görüyorlar. Ne zaman ki yaúam bütün acımasızlı÷ı ile ve úüpheye yer bırakmaksızın
düúüncelerimizin (ve bekleyiúlerimizin) yanlıúlı÷ını kesinkes yüzümüze vuruyor,
belki o zaman horozu kesti÷imize hayıflanıyoruz. Olaya böyle bakmanın çok
önemsedi÷im bir çıkarsaması var: Yakın gelecek hakkında çok iyimser de÷ilim.
Eskinin iflası, yeninin ortaya çıkmasının önkoúulu; ama garantisi de÷il. Kendini

yeniden-üretmekten aciz (müflis) bile olsa, bir ideoloji kolay ölmüyor. Neyin yanlıú
oldu÷unu yaparak ö÷renmek belki çok yararlı, ama, kendili÷inden bizi do÷ruya
götürmüyor. Bu özgül anlama, yukarıda de÷indi÷im yeni iktisadi düúünce oda÷ının
fonksiyonunu hayati görüyorum. Eskinin bunalımı tepe noktasında iken,
"volontarizm" diye sık sık küçümsedi÷imiz insan iradesinden kaynaklanan
müdahaleler ola÷anüstü bir güç olabiliyor. Yakın tarihte bunun örneklerini kolayca
bulabiliriz. ølk bakıúta imkansız gibi duran çözümler, onu savunanların mücadele
azmi ve dirençleri sayesinde gerçekleúebiliyor.
Analizin bu noktasında, yukarıdaki "hakim ideoloji" ifadesini açmalıyız.
Kastedilen, yönetici (ya da hakim) sınıfların ideolojisi de÷il; kentli ya da köylü,
sokaktaki insanın da paylaútı÷ı ve bu nedenle toplumun hakim ideolojisi
diyebilece÷imiz düúünce biçimi. Hattƒ, bir yandan büyük tiraj kavgasına girmiú bir
basın sektörü, öte yandan büyük kütlelerden örgütsel kopuklu÷unu popülizm adı
altında demagojiye dönüútürmüú siyasi partiler, yönetilenlerin ideolojik a÷ırlı÷ını öne
geçirmiúti. Retorik düzeyindeki farklılıkları ne olursa olsun, temel iktisadi tercihlerde
inanılmaz bir benzeúme (belki de özdeúlik) yaratan bu sürecin belirgin unsurlarına
aúa÷ıda de÷inece÷im. ùimdilik, iki noktayı vurgulamak istiyorum. Birincisi iktisat
ideolojisinin tekli÷i ço÷u düúünürün gözünden kaçtı. Benim bildi÷im tek istisna,
Çetin Altan'dır: Kutuplaúmıú bir heterojenlik görüntüsünün altındaki homojenli÷i yani
çok-ideolojili gibi duran gürültünün ardındaki tek-ideoloji boyutunu baúarı ile tesbit
etti ve defalarca iúledi, iúliyor. økincisi, Türkiye'de iktisat ideolojisindeki süreklilik ve
bütünlü÷e di÷er düzeylerde, özellikle politik ideolojide rastlamayıúımız. Önce 1946,
derken 1960, 1971 ve 1980, politik düzeyde yaúanan úoklar, politik hayatta yaparak
ö÷renme sürecini hızlandırdı; yanlıúın anlaúılmasından do÷runun ö÷renilmesine
giden yolda önemli adımlar atılmasına olanak verdi. Sonunda, kırılmalar, zigzaglar
ve geri-dönüúlerle de olsa, politik ideolojide ulaúılan düzey, iktisat ideolojisinin çok
ilersinde. øktisadi-toplumsal içerikleri pek iyi anlaúılmasa da, demokrasi, sivil toplum,
insan hakları, milli irade gibi temel kavramlar çerçevesinde oluúan consensus,
ayrıntılarda önemsenmeyecek bir çeúitlilikle beraber yaygınlaúıyor. Bütün
cumhuriyet dönemi boyunca, Türkiye'nin politik geliúmiúlik düzeyinin iktisadi
geliúmiúlik düzeyinin üstünde seyretti÷i yönündeki kanımı güçlendirilen bir olgu bu.
Söz konusu yapısal trendin kolay kolay kırılamayaca÷ına, yani geri-dönüú
özlemlerinin "sükut-u hayal" ile sonuçlanaca÷ına inanıyorum. Ancak, uzun
dönemde, politik geliúme çizgisinin sürdürülebilmesi, iktisat ideolojisinde de temel
politik tercihlerle tutarlı düúünce biçimlerinin oluúmasını sa÷layacak köklü
dönüúümlerle mümkündür. 1970'ler sonunda baúlayıp bugün istikrar adı altında
devam eden bunalımdan böyle bir úok etkisi bekliyorum; o nedenledir ki, 1980'ler
iktisadi düzeyde önemli bir ideolojik kayma dönemi olabilir diyorum: Sadece
politikacıların, aydınların, iúadamlarının, v.s (elitin) de÷il, aynı zamanda iúçinin,
memurun, esnafın, köylünün, vs. (sokaktaki adamın) iktisadi olaylara bakıú açısında
ve onlar karúısındaki tutumunda gerçekleúen de÷iúiklikler, aynen politik düzeyde
oldu÷u gibi, az sayıda yeni temel kavram etrafında concensus; ama ayrıntılarda
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önemli bir çeúitlenme ile noktalanıncaya kadar, söz konusu ideolojik kayma (ve
arayıú) sürecektir.
Baúka türlü de olamazdı zaten. Tarihin (ve toplumların) genel geliúme kuralları
bize yeterince ipucu veriyor. Toplumsal dinamik içinde en yavaú de÷iúen, kendisini
en güçlü yeniden-üretebilme olana÷ına sahip olan, insanların inançları ve ahlaki
de÷erleri; yani ideolojiler. Hele hele basit bir tarım toplulu÷undan karmaúık bir
sanayi toplumuna giden büyük dönüúümde, bu gerçek iyice belirginlik kazanıyor. Bir
tek neslin ömrü, úöyle böyle 20-30 yıl, toplumun nesnel görüntüsünü de÷iútirmeye
yetiyor. Karasabanın yerini traktör, ka÷nının yerini otomobil, gaz lambasının yerini
elektrik, Karagöz'ün yerini TV ve video, köylerin yerini dev metropoller alıyor.
Türkiye'de bu devasa adım 30 yıl gibi kısa bir sürede atıldı: 1950-1980. Halbuki,
bütün bunları gerçekleútiren insanların inançları, de÷er yargıları, belledikleri "oyun
kuralları", 1950-öncesi dönemde úekillenmiúti. Bunlar, yeni nesnel koúullara
uymamakta direndiler; hƒlƒ direniyorlar yarın da direnecekler. Teknoloji ve bilim,
yani do÷a hakkındaki bilgi düzeyi geliúti, çeúitlendi, karmaúıklaútı. Ama insanlar ve
toplum, hƒlƒ, bilim-öncesi hurafeler aracılı÷ı ile algılanıyor; basit, úematik ve ilkel
düúünceli kolayca kavrayabildi÷i komplocu bir dünya görüúü bütün toplumsal
yaúama damgasını vuruyor. Yeni gibi duran ideolojiler de, ancak bu hurafelerle
özde birleútikleri takdirde yaygınlık kazanabiliyorlar. Bu ideloojik ve beraberinde
gelen kurumsal çerçeve, bir büyük bilim adamının bundan 100 küsur yıl önce
saptadı÷ı gibi, bir süre sonra bizzat nesnel koúullardaki geliúmenin en büyük engeli
oluyor; ekonominin ve toplumun geliúmesini durdurucu etkileri a÷ır basmaya
baúlıyor. Böyle anlarda, aydınların sorumlulu÷u da artıyor: Toplumun yaygın önyargılarına teslim olan ucuz eleútirilerin sa÷layaca÷ı (ucuz) popülerli÷e kapılmamak;
bilim ve sa÷duyuyu hurafelere karúı cesaret ve inatla savunmak. Bu ise, tanımı
icabı soyut olan teorik düúünceyi büyük kütlelerin güncel yaúamları ile
bütünleútirecek köprünün kurulmasını gerektiriyor. Aydının öncü görevi ancak bu
úekilde anlaúıldı÷ı takdirde varolan köprüleri bile yıkan tepedeninmeci (jakoben)
maceraların önünü kesebilir ve geçmiú maceraların yaralarını sarabilir.
Ancak, genel kurallarla da yetinmemek gerekli. Çünkü, cumhuriyet dönemi
Türkiye'sinin benzer yapıda kabul edebilece÷imiz pek çok toplumdan ayırdedici bir
özgüllü÷ü var. Az önce de÷indi÷imiz gibi, politik ideoloji ve kurumlaúmanın iktisadi
ideoloji ve kurumlara göre nisbi geliúmiúli÷i ya da Türkiye'de iktisat ideolojisinin nisbi
azgeliúmiúli÷i mutlaka açıklanmalı. Baútan beri vurgulamaya çalıútı÷ımız ideolojik
dönüúümün alaca÷ı biçimde, bu konuya getirilen teúhis belirleyici olacaktır.
ùüphesiz, sorun, bu kısa giriú yazısının boyutlarını çok aúan bir karmaúıklı÷a
sahiptir; Osmanlı Devleti ve mirascısı Osmanlı-Türk toplumunun gerçekçi bir tarih
(ve toplum) teorisi aracılı÷ı ile ayrıntılı analizini gerektirmektedir. Gene de,
toplumsal bilimlerde sık sık oldu÷u gibi, ana hipotezler nisbeten basittir. Üstelik, bu
hipotezler, örtük biçimde de olsa, bir süredir Türkiye'de tartıúılmaktadır. Mevcut
kavram kargaúası içinde, bu tartıúmaların çok yanlıú yerlere gitti÷i, sık sık do÷ru
gözlem ya da hipotezlerden yola çıkanların en sıhhatsiz sonuçlara ulaútı÷ı, buna

karúılık, yanlıú gözlem ve hipotezlerden hareket edenlerin do÷ru politika (policy)
önerileri getirip bunları amaçları ile en çeliúkili sonuçlar verecek úekilde
uyguladıkları izlenebilir. Söz konusu tartıúmaların bir özelli÷i, aslında aynı kampta
olması gereken pek çok aydını bilimsel düúüncenin serinkanlılık ve úüphecili÷inin
yerini politik militanlı÷ın iman ve duygusallı÷ının aldı÷ı hasım kamplara bölmüú
olmasıdır. Mantık ve analizin yerini duygusal tepkiler alınca, aslında Türkiye'nin
gelece÷i açısından büyük önem taúıyan bir diyalogun tohumları daha filiz vermeden
kuruyuverdi. økinci özellik, ana hipotezlerin güncel iktisadi sonuçları hiç yokmuú gibi
tartıúılmalıdır. Zaten, katılanların ezici ço÷unlu÷u formel iktisat e÷itimi görmemiú
sanatçılar, edebiyatçılar, gazeteciler, hukukçular ve siyasetçilerdi. Tek tük iktisatçı
ise, iktisat politikasından çok teorik iktisatla ilgilenen, üstelik tartıúmaya profesyonel
iktisatçı kimli÷i yerine toplumsal bilimci olarak katılan kiúilerdi. Bu úekilde kökeni
úüphesiz farklı bir biçimde de olsa çok daha gerilere giden ama geçti÷imiz 15-20 yıl
boyunca Türk aydınlarını en çok heyecanlandıran (ve ilgi uyandıran) bir arayıú, 24
Ocak 1980'e kadar, iktisat ideolojisine (yani somut iktisat politikası önerilerine) hiç
yansımadan sürdü. Okuyucuyu iflas etti÷ine ikna etmeye çalıútı÷ım hakim iktisat
ideolojisinin bir çizik bile almadan 1980'li yıllara gelebilmesinde bu do÷urgan
arayıúın (karúıtları kadar yandaúlarınca da) bo÷ulmasının önemli bir katkı yaptı÷ına
eminim.
Önce, soruyu açık ve seçik bir biçimde yeniden soralım: Türkiye'de kapitalizmöncesi (ya da tarım toplumu) ideolojik kalıntıların en güçlü iktisadi düzeyde
kendilerini hissetirmelerini nasıl açıklarız? ølk ihtimal, bu olgunun genel kurallara
tutarlı oldu÷unu, yani ayrıca bir açıklamanın gereksizli÷ini önermektir. Bu öneriye
yukarıda peúinen karúı çıktık. Teorik düzeyde, nesnel (iktisadi) koúullardaki hızlı
de÷iúmenin öncelikle iktisat ideolojisini etkilemesi ve hatta do÷rudan iktisat
ideolojisindeki dönüúümden kaynaklanması ve politik süreçlere önemil bir
ekonomisi laq (gecikme) ile aktarılması genel kuralın temel ilkelerinden biridir.
Üstelik, ampirik olarak da, Türkiye ile kıyaslanabilecek ülkelerin deneyimleri genel
kuralı do÷rular niteliktedir.Latin Amerika'nın iri ülkelerinde, Hindistan'da, Mısır'da,
Pakistan'da, Tayland'da, Güney Kore ve Taiwan'da görülen, iktisadi ve politik
ideolojilerin (ve kurumların) ya birbirleri ile eúdüzeyli÷i ya da ilkinin ikincisinden daha
geliúmiú oldu÷udur. Analizin bundan sonraki aúamaları açısından önemli ipuçları
sa÷layabilecek bu gözlemi açmalıyız. ølk akla gelen, hangi kriterleri kullanarak bu
sonuca vardı÷ımdır. Politik düzey için kriter tesbiti nisbeten kolay: Demokrasi.
Sanıyorum ki, bu kriterin ana geliúmiúlik göstergesi oldu÷unda az çok herkes
birleúiyor. Tartıúmalı olabilecek kriterler ise iktisadi düzeyle ilgili olanlar. Ben biri
nicel di÷eri nitel iki kriter öneriyorum: Dıú ticaret akımlarının ekonomideki önemi ya
da dıúa açıklık (nicel kriter) ve kaynak da÷ılım mekanizmalarında ademimerkeziyetçilik derecesi (nitel kriter). ølki, tarım toplumlarında adeta do÷al (organik)
kabul edebilece÷imiz yabancı düúmanlı÷ın iktisat ideolojisinde otarúi özlemleri ile
yüklü duygusal bir milliyetçili÷e dönüúmesini yansıtıyor. Sanayi toplumlarının
milliyetçili÷i ise çok farklı; bir hesap ve çıkar iúi. Dolayısı ile, iktisat ideoloji geliútikçe,
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dıú dünya ile iktisadi iliúkilere konan tahditler azalma e÷ilimi taúıyor; yani
rasyonelleúiyor. Yukarıda sayılan ülkelerin tümünde (bazılarında kiúi baúına gelir
Türkiye'nin kat kat altında olmasına ra÷men) Türkiye ile kıyaslanınca, dıú alem ile
iliúkilere konan tahditlerin daha az yani ekonomide dıú alemin nisbi öneminin daha
büyük oldu÷unu kolayca saptayabiliyoruz. økincisi, tüm olgun tarım toplumlarında
rastladı÷ımız, bireyselleúmeyi engelleyen, bireyin kendi özel çıkarlarını savunmasını
lanetleyerek, toplumun bütünsel çıkarını temsil etti÷ini önerdi÷i devleti yücelten
ideolojik yapının bir uzantısı. Kapitalizmin do÷uúunda bu anlayıúın ters yüz
edilmesi, yani bireyin yüceltip devletin kısıtlanması yattı÷ına göre, kriterimizin
gerçekten amaçlanan geliúme derecesini ölçme görevini yerine getirebilece÷ini
söyleyebiliriz. Somutta, birey-devlet karúıtlı÷ı, piyasa dedi÷imiz ademi-merkeziyetçi
kaynak da÷ılımı mekanizmalarının ekonomideki yer ve önemini belirliyor. øktisat
ideolojisinde kapitalizm-öncesi kalıntılar ne kadar güçlü ise, yaygın özel mülkiyete
ra÷men, ekonomi ile ilgili kararları mümkün olabildi÷ince merkezde, yani devlet
tarafından alma e÷ilimleri artıyor; piyasaların iúlemesine izin verilmiyor. ølginçtir ki,
bürokratik-merkezi kaynak da÷ılım mekanizmalarının bütün mahzurları rasyonel
düzeyde anlaúılsa bile, devleti yüceltip bireyi küçülten kapitalizm-öncesi ideolojik
kalıntının bilinç altındaki gücü, toplumdan bu yönde bir talep gelmesini de
engelleyebiliyor. Gene, yukarıda sayılan ülkelerle yapılacak bir kıyaslama, hepsinde
piyasa mekanizmasının Türkiyeye kıyasla çok daha geliúmiú oldu÷unu
gösterecektir. Halbuki, iktisat ideoloji ve kurumları Türkiye'ye kıyasla daha geliúmiú
olan bu ülkelerde, politik ideoloji ve kurumların ya ancak Türkiye kadar (Hindistan)
ya da daha düúük bir düzeyde (di÷erleri) yer aldıkları da kolayca saptanabilir.
Sayılan ülkeler genel kuralla tutarlı, Türkiye ise tutarsız bir yapıya sahiptir.
Demek ki, Türkiye'de iktisat ideolojisinin nisbi azgeliúmiúli÷ini genel kural
dıúında bir özgül belirlenmede bulabiliriz. Ancak, bunu yapmadan önce bir noktayı
açıklı÷a kavuúturmak istiyorum. Yukarıdaki özgül belirlenme kavramından hareketle
beni "biz bize benzercilikle" suçlamak yanlıú olacaktır. Her toplum, bir miktar genel
kurala uyar; bir miktar da özgül bir konjonktür ve yapının izlerini taúır. Do÷allıkla,
ülke küçüldükçe, konjonktürün etkileri de artar. O nedenle, yukarıdaki kıyaslamayı
iri ülkeler arasında yaptım ve sadece Türkiye'nin onlara göre özgüllü÷ünü
belirtmeye çalıútım. Yoksa, Türkiye'nin bu özgül niteliklere sahip tek toplum
oldu÷unu asla önermiyorum. Tam tersine, benzer bir geliúmeye, çok farklı tarihi ve
yapısal nedenlerle de olsa, bir baúka ülkede rastıyoruz. Bu kez, özel mülkiyetin
tarım-dıúı sektörlerde hiç olmadı÷ı iki toplumu, Macaristan ve Polonya'yı
karúılaútırabiliriz. ølkinde, dıúa açık bir piyasa ekonomisi, baskıcı fakat toplumun
kabullendi÷i bir politik rejimle beraber sürmektedir. økincisinde ise, nitel olarak
Türkiye'ye çok benzer bir ekonomik yapıya karúılık, geliúmiú bir demokrasi ve
politika bilinci, bütün baskılara ra÷men toplumda canlılı÷ını korumaktadır. Kabaca,
baúta Sovyetler Birli÷i, sosyalist diye anılan ülkelerin de büyük bir bölümünün genel
kurala uydu÷unu, Polonya'nın ise Türkiye ile paralellik kurmaya olanak veren özgül
bir durumu oldu÷unu söyleyebiliriz.

Sıra, Türkiye'de iktisat ideolojisinin nisbi azgeliúmiúli÷in ardındaki nedenlerin
açıklanmasına geldi. Sanırım bunları Türkiye Cumhuriyeti'nin mirascısı oldu÷u
Osmanlı Devleti ve Osmanlı-Türk toplumunda bulabilece÷imiz önerisi okuyucuyu
úaúırtmaz. Ancak, gene ikili bir ayırım yapmak istiyorum: Konjonktürel (türeme
ba÷lı) nedenler ve yapısal nedenler. ølki, daha yüksek bir soyutlama düzeyinde
yapısal, etkenler tarafından belirlense bile, olayların oluú sırasını, yani, somut
zamanda tarihin akıú biçimini özetliyor; tekil toplum açısından úans unsuru da
taúıyan bir süreci (yapısal olarak mümkün ama zorunlu olmayan geliúmeleri)
yansıtıyor. økincisi ise, uzun dönemde, konjonktürden büyük ölçüde ba÷ımsız bir
úekilde kendini zorlayacak güçlü e÷ilimleri. Do÷allıkla, ele alınan toplumun herhangi
bir zaman kesitindeki nihai belirlenmesi, bu iki düzeyin karmaúık bir birli÷inden
ibaret. Benim analizimde, iktisat ideolojisinin az önce belirtilen iki geliúmiúlik
kriterinden ilki, yani milliyetçilik konjonktürel, ikincisi, yani merkeziyetçilik yapısal
etkenler tarafından açıklanıyor.
Osmanlı Devleti, zirve noktasında Akdeniz'in Güney ve Do÷u yakalarını
tümüyle kontrol eden ve Orta Avrupa'da gücünü duyuran çok uluslu bir tarım
imparatorlu÷u idi. Denizde ve karada esas sınırını Batı Avrupa toplumlarının
oluúturması, bu yörede geliúen kapitalizm ve sanayi devriminin etkilerini ve bunların
kendisi için içerdi÷i tehdidi çok önce hissetmesine olanak verdi. Ancak, daha sonra
anlatmaya çalıúaca÷ımız bir dizi yapısal etken, ça÷ına ayak uydurmasını ve
de÷iúen koúullara uymasını engelledi. Devletin idari ve askeri gücü, sadece
kapitalizmi engellemekle kalmadı; uzun süre, hızla geliúen Batı ülkelerinin kendisine
yöneltti÷i askeri saldırıları da gö÷üsledi. Sonuçta, ømparatorlu÷un çözülmesi yavaú,
zor ve sancılı bir süreç içinde Birinci Dünya Savaúı'nın sonuna kadar uzadı.
ømparatorlu÷un hakim ulusunu teúkil eden Türkler'in, yönetenler ve yönetilenler
ayırımından ba÷ımsız olarak, Batı'ya algılama biçimleri söz konusu çözülme
döneminin iç ve dıú mücadeleri içinde netleúti. 20. yüzyılın son çeyre÷inde, sistem
tercihlerini aúan (hatta onlarla çeliúen) bir Batı düúmanlı÷ının Türk toplumunda
yaygınlı÷ının ve bunun iktisat ideolojisine olan etkilerinin kavramsallaúıtırması çokuluslu imparatorluktan milli devlete giden bu acılı yolun iyi anlaúılmasını gerektiriyor.
Aslında, yabancıya, yeniye ve farklı olana úüphe ile bakmak ve düúmanlık
duymak, geliúmiúlik düzeyinden ba÷ımsız olarak bütün dünya halklarında
rastladı÷ımız bir olgu, Türkiye'nin yakın geçmiúi, bu olguyu güçlendiriyor.
Cumhuriyet dönemi Anadolu köylüsü için yabancı çok somut bir kavram: OsmanlıTürk toplumunun kendisini müslümanlık ile tanımlaması, güçlü bir "gavur" kategorisi
yaratıyor. Yerlisi için, gavur demek, savaúlar, ölüm, sefalet ve komúu köylerle
karúılıklı kıyım demek; Rumeli ve Ada göçmenlerinde bütün bunlara bir de ata
topraklarını haysiyet kırıcı bir úekilde terketmenin ezikli÷i var. Birinci elden
yaúanmıú bu gerçe÷in tüm Batı medeniyetine atfedilmesi özel bir çaba
gerektirmiyor. øster politik, ister ideolojik, ister ekonomik düzeyde olsun, Batı'ya
karúı oldu÷u öne sürülen her tedbirin, her politikanın, Türk halkı nezdinde do÷al bir
deste÷i var. Kiúisel çıkarları ile büyük ölçüde çeliúse bile, dıú dünya ile para ve mal
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akımlarına getirilen ciddi tahditlere insanlarımız bu genel "gavur" kategorisi içinde
bakabiliyorlar; yani onları olumlu buluyorlar. Bütün dünyada oldu÷u gibi, Türkiye'de
de ihracatçı (döviz kazanan) kesimlerin, örne÷in pamuk, tütün, fındık, vs.
üreticilerinin, kendi çıkarları ile çeliúen (sömürülmelerine yol açan) korumacılık
tedbirlerinden úikayetçi olmaları gerekirdi; halbuki bu yönde en ufak bir talep bile
duymuyoruz. Çünkü, söz konusu korumacılık geliúmiú Batı dünyasına karúı
yürütüldü÷ü ölçüde, "gavura" karúı verilen büyük (ve tarihi) mücadelenin bir parçası
olarak kabulleniliyor. Buradan, Türk köylüsünü yüksek bir toplumsal bilince sahip
oldu÷u sonucunu çıkartamayız. Gerçek tam tersini, söz konusu duygusal
milliyetçili÷in dıúındaki tüm alanlarda anarúizan bir çıkarcılı÷ı gösteriyor.
ølginç olan, Bey takımının, yani yönetici kadroların da aynı ideolojik çatıyı
paylaúmaları. Özellikle Batı'da rastladı÷ımız türde kozmopolit ve evrenselci ideolojik
unsurlar, birkaç kiúisel (ve etkisiz) istisna dıúında, Türkiye elitine çok yabancı.
Kökenleri 19. yüzyıl baúındaki yenilik herketlerine giden köklü bir fikir hareketinin
mirascıları, büyük bir Batılılaúma arzusu ile büyük bir Batı düúmanlı÷ını eú anda
taúımanın úizofrenik çeliúkisini hƒlƒ çözemediler. Bence, bu garip durumu
açıklayabilecek bir tek hipotez var: Osmanlı Devleti yönetici kadroları ile Türkiye
Cumhuriyeti yönetici kadroları arasındaki süreklilik. Hipotezin bir aya÷ı somut bir
tarihi olguya dayanıyor. Osmanlı-Türk toplumu, yönetici kadroların da÷ılmasına ve
hattƒ (belki) fizik olarak yokedilmesine yol açan bir açık sömürge dönemi yaúamadı.
økinci ayak daha tartıúmalı ama ilkinin büyük ölçüde mantıki çıkarsaması: Osmanlı
Devlet-i Ali'sinden Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiú, yönetimci kadro ve ideolojisinde
köklü bir de÷iúme tekabül etmemektedir. Olsa olsa, bu kadro içinde iflas etmiú bir
fraksiyon etkisiz hale getirilmiú, fakat, Cumhuriyet'in kuruluú aúamasındaki
dengelerde 19. yüzyılda baúlayan yenilikçi hareket ve kadrolaúmanın genel
concensus'ü özenle korunmuútur. Cumhuriyet elitinin (resmi?) ideolojisinde,
Osmanlı yönetici kadroları ile kendini özdeúleútirmek e÷ilimleri bir konuda çok
yüksektir; Koca bir imparatorlu÷u "elimizden alan" ("biz" kimiz?) kapitalist Batı'ya
karúı duyulan úüphe, di÷er konulardaki ideolojik ayırımları ne olursa olsun, tüm
yönetici-aydın elitin ortak paydasını oluúturur. ømparatorlukta iúbölümünün ulusal
çizgilerle geliúmesi ve hakim Osmanlı-Türk unsurunun gelece÷in dinami÷ini taúıyan
ticaret ve sanayi kesimlerinin dıúında kalması, milli devletin kuruluú aúamasında
(hattƒ 1960'lara kadar) yönetici-aydın kadronun ekonomik düzeyde bir tür "Batıgayri müslim" ittifaki görmesine yol açarak aydın milliyetçili÷inin iktisadi düzeydeki
duygusallık boyutunu arttırıcı bir etki yapmıútır. Büyük kütlelerle elitin dıú dünya ile
iliúkilere bakıú açısının bu úekilde çakıúması, batı ile her tür ekonomik iliúkiyi úaibeli,
hattƒ "hiyanet-i vataniyye" tohumlarını taúıyan ve dolayısı ile otarúiyi, kendi kendine
yeterlili÷i yücelten bir ideolojik yapının ekonominin akılcı gerçeklerine
direnebilmesini mümkün kılmıútır. Tüm di÷er konularda birbirinin can düúmanı
kesimlerin, en küçük bir kozmopolitlik ya da akılcılık filizini derhal bo÷mak üzere
nasıl elbirli÷i ile taarruza geçtiklerini okuyucu kolayca izleyebilir.

Sanıyorum ki, yukarıdaki analiz konjonktür kavramının somut içeri÷inin
anlaúılmasında da yardımcı olacaktır. Osmanlı toplum yapısında, imparatorlu÷un bu
úekilde, yani süreklilik içinde çözülmesini zorlayacak hiçbir unsur bulamayız.
Örne÷in, Kıta Avrupası'nda emperyalist güçler arasındaki güç dengesi ve yükselen
radikal (burjuva-demokratik) devrimleri engelleme çabası, imparatorlu÷un daha 19.
yüzyılın ikinci yarısında paylaúılmasını durduran temel etkendir; ve imparatorlu÷un
toplumsal yapısına dıúsaldır. Halbuki, çok-uluslu imparatorluktan milli devlete giden
süreç açısından, bu paylaúılma farklı bir konjonktür yaratacak ve kurulacak milli
devletin ideolojik temeli çok de÷iúik olabilecekti. Sakın, bu söylediklerimden benim
tercihimin bu yönde olaca÷ı vehmedilmesin; amacımızın tarihin normatif bir
yorumunu yapmak olmadı÷ını, sadece konjonktür ve yapı kavramlarına açıklık
kazandırmak için alternatif konjonktür senaryoları yazdı÷ımızı hatırlatalım.
Cumhuriyet dönemi hakim iktisat idelojisinde kapitalizm-öncesi milliyetçilik
kalıntısının yapısal nedenlerden kaynaklanmadı÷ının, yani salt konjonktürle
açıklanabilece÷inin anlaúılması bence çok önemli; çünkü, özellikle yeni yetiúen
aydın neslin söz konusu süreklili÷i ideolojik düzeyde kıracak dönüúümü
gerçekleútirdi÷i anda, bu kalıtının da hızla eriyebilece÷ine iúaret ediyor. Zaten,
Türkiye'nin bundan sonraki sa÷lıklı geliúmesi Batı ile iliúkilierimizde yukarıda
de÷inilen úizofreni unsurunun çözülmesine ba÷lı.
Gelelim ikinci kritere; yani, kaynak da÷ılımı mekanizmalarında
merkeziyetçili÷e. Bence, kiúi baúına milli gelir sıralamasında Türkiye civarında ya da
altında yeralan ama özel mülkiyetin yaygın oldu÷u ülkeleri bırakın (yukarıda bunlara
örnek vermiútik), Yugoslavya ve Macaristan gibi sadce devlet mülkiyetine izin veren
ülkelerde bile piyasa kurumlarının daha geliúmiú olması, ancak ve ancak Osmanlı
devlet (ve toplum yapısının Cumhuriyet'e devreti÷i ve konjonktür ne olursa olsun
devredece÷ine inandı÷ım mirasla açıklanabilir. Osmanlı Devleti'nin, kapitalmi
ba÷rında yeúerten Batı Avrupa feodalizminden önemli ayırdedici unsurları oldu÷u
bugün az çok herkes tarafından kabul ediliyor. Ancak, benim úu ana kadar sadece
dolaylı biçimde katıldı÷ım (fakat yakın bir gelecekte do÷rudan katılmayı ümit etti÷im)
bir polemik, bu ayırdedici unsurların genel bir feodalizm kavramı içinde açıklanıp
açıklanmayaca÷ını, daha önce de de÷inilen diyalog yetersizli÷inin bütün mahzurları
ile beraber tartıúıyor. Ben, Osmanlı Devleti (ve toplumu) için, merkezi, despotik, vs.
gibi sıfatlarla kısıtlansa bile, feodal kavramının bizi çok yanlıú yerlere götürdü÷ü
kanısındayım. Osmanlı'nın feodal kabul edilmesinin, Batı Avrupa feodalizminin
kendi özgül evriminden kapitalizmin do÷uú sürecine bakarak 19. yüzyıl ortalarında
üretilen mülkiyet, sınıf ve devlet kavramlarını Osmanlı Devleti'ne (ve toplumuna)
uygulamakta büyük kolaylıklar getirdi÷inin farkındayım. Ne var ki, çok farklı bir
toplumsal dinamik ve yapı içerisinde üretilen bu kavramların aynen uygulanmasının
analizi yapanlara sa÷ladı÷ı kolaylı dıúında hiçbir yararı olmadı÷ını, hattƒ, tam
tersine, kendi toplumumuzun dününü (ve dolayısı ile bugününü) do÷ru
kavramsallaútırabilmemizde en ciddi engellerden birini oluúturdu÷unu
düúünüyorum. Bu úekilde, bu giriú-deneme yazısının en zor ve yanlıú anlaúılmaya
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en açık temalarından birine geliyoruz. Do÷rusu, ilerde kısaca özetleyece÷im geçmiú
deneyimlerin ıúı÷ında, soruna epey korkarak yaklaúıyorum. Türkiye'de iktisat
ideolojisinin geçmiúteki evriminin anlaúılmasındaki önemine ve gelecekteki
evriminin sa÷lıklı bir biçim almasına katkıda bulunaca÷ına inanmasam, hipozetizimi
kendime saklamayı úüphesiz tercih ederdim.
Batı Avrupa feodal düzeni ile Osmanlı düzenini çok farklı (hattƒ bir birine zıt)
toplumsal kuruluúlar haline getiren özellik, toplum-devlet iliúkisinin yönüdür. Feodal
Batı Avrupa'da devlet, kendinden ba÷ımsız olarak toplumda varolan özerk iktidar
odaklarının (feodal mülk sahiplerinin) bir ittifakıdır. Yani toplum, kendi içindeki
heterojen iktidar iliúkileri ile beraber ve onları yansıtarak devleti kurar (constitutes).
Dolayısı ile, toplumun her kademesi, her aúamada, kendi özerk iktidar alanını
savunarak devleti toplumun kontrolu altında tutmaya çalıúır. Özerk bireylerin ya da
birey gruplarının devletten izinsiz yatay iliúkilere girebilmeleri (ki, piyasa dedi÷imiz
kurumun en belirgin niteli÷i de budur), yani bir baúka hiyerarjiye atıf yapmadan
iktidar oda÷ı olabilmeleri, feodal düzende daima varolmuútur. Feodalitede, OsmanlıTürk gözü ile bakınca, devleti çok güçsüz, toplumu ise çok güçlü yapan bir özelliktir
bu. Nitekim, Osmanlı-Türk yönetici kadrolarını Batı ile temasa geçtikleri ilk günden
bugüne en çok hayrete düúüren olgu, Batı'da kendi anladıkları biçimde bir devletin
yoklu÷udur. Çünkü, Osmanlı için, bizim bugün toplum dedi÷imiz úey, devlet
tarafından oluúturulan bir insan toplulu÷udur:yani, devlet toplumu kurar
(constitutes). Osmanlı-Türk halkı, çok-uluslu bir imparatorlu÷un hakim etnik grubu
olmanın getirdi÷i tahditleri sezgisel olarak kavramıú ve kendisinin devlet sayesinde
varobildi÷i fikrini benimsemiútir. Bu koúullarda devletin belkemi÷ini oluúturan askeri
bürokrasinin de kendilerine özerk bir iktidar oda÷ı oluúturacak úekilde devletin
gücünü sınırlayacak yerde, kendi içlerinde ya da dıúarıda herhangi bir özerk oda÷ın
oluúmasını engelleyecek úekilde sürekli devleti güçlendirme ve toplumu devlet
hiyerarúisi içinde eritme çabasını göstermeleri kaçınılmazdır. Do÷allıkla, bu özgül
ideolojik ve politik yapıda, ne Batı anlam ile mülkiyetten (hele hele özel mülkiyetten),
ne de mülk sahiplerinin kendi aralarındaki yatay iliúkilerinin bir bölümünü özümleyen
gene Batı anlam ile sınıftan bahsedilme olana÷ı çok sınırlıdır. Buradaki analiz
açısından daha da önemli olan, böyle bir yapının, Batı'da kapitalizmle beraber
geliúen anlamı ile ekonomi kavramına tümüyle yabancı oldu÷udur: Ekonomi,
Osmanlı düzeninin özü ile çeliúir.
Yukarıda kısaca vazedilen genel hipotezin kapsamlı bir teorik tartıúmasına ya
da ayrıntılı tarihi-ampirik kanıtların aranmasına girecek de÷iliz. Sadece, benim
neslimdeki aydınları çok hayrete düúüren bir olgunun yukarıdaki hipotez ıúı÷ında
nasıl bilmece vasfını kaybetti÷ini açıklamaya çalıúaca÷ım. 19. yüzyıl ortasından
itibaren çok sayıda Osmanlı yönetici-aydını çeúitli nedenlerle Batı Avrupa'ya gittiler
ve oralarda okuyup gördüklerinden etkilendiler. Ancak, daha ilk bakıúta, iyi
niyetlerinden úüphe edemeyece÷imiz bu insanların, Batı fikir akımlarından son
derece asimetrik bir úekilde etkilendikleri göze çarpıyor. Batı fen ve bilimine karúı,
Batıdaki politik düzene karúı büyük hayranlıklar oluúuyor; ama, ekonomi ile ilgilenen

adeta yok gibi. Daha da belirgini, içlerinde en hürriyetperver ve radikal olanların
dahi, o sıralarda Batı Avrupa'nın gündemindeki bir numaralı sorun olan iúçi sınıfı
hareketleri ile hiç ilgilenmediklerini gözlüyoruz. Aynı dönemde hızla geliúen
Marksizm'in Osmanlı aydınlarının yanına bile u÷ramayıúı da cabası. Bence, bu
garip olayın kökeninde, Marksizm'in ve iúçi sınıfı hareketinin ekonomide
temellenmiú bir kavramsal çerçeveden yola çıkmaları ve bu nedenle de Osmanlı
aydınları için adeta Çince gibi bir anlaúmazlık boyutu taúımaları yatıyor. Ekonomi,
devletin hem ürünü hem de temel yeniden-üretim aracı olan bu ideolojik sorunsala o
kadar yabancı ki, en gözle görülür elle tutulur oldu÷u mekan ve zamanlarda bile
içerisinden bakılınca görülemiyor. Osmanlı aydınlarının bu e÷ilimi Cumhuriyet
döneminde de, 1950'li yıllara kadar devam etti; ondan sonra da inanılmaz bir süratle
tersyüz oldu: Batı'ya gidenler içinde ekonomi okuyanların, ekonomi okuyanların
içinde de Marksist e÷ilimlerin oransız bir úekilde yükseldi÷ini izledik. Ancak,
hikayenin bu kısmına daha vakit var.
Yukarıda da söyledi÷im gibi, tüm toplumu denetleyen fakat kendisi toplumun
denetimi dıúında kalan bir devletin varlı÷ı, yüzyıllar boyunca, hem yönetenler hem
de yönetilenler tarafından kabul edilince, somut konjonktür ne olursa olsun,
Osmanlı-Türk unsurunun do÷uraca÷ı milli devletin ideolojik temeli yapısal olarak
belirlenmiútir diyebiliriz. Bir yanda, Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne
giden sürecin süreklili÷i, di÷er yanda geri bir tarım ekonomisinde hızlı
sanayileúmenin gerekleri, yapısal etkeni daha da güçlendirerek, imparatorlu÷un
merkez bürokrasinin çözülme dönemlerinde kaybettikleri yetkilerin Cumhuriyet
döneminde geri alınması sonucunu do÷urdu. 1923-30 ve 1950-53 arasındaki iki
kısa ve istisna dönem hariç tutulursa, adeta Kanuni Sultan Süleyman devrini hiç
aratmayacak bir komuta ekonomisi ile karúı karúıya oldu÷umuzu kolayca
gözleyebiliriz: Tüm temel fiyatlar (döviz kuru ve faiz haddi dahil), bir sürü tali fiyat,
tüm yatırım kararları (devlet kesimi için do÷rudan; özel kesim için teúvikler ve ithal
permileri aracılı÷ı ile), tüm ithalat ve ihracat kararları (kotalar, izinler, asgari fiyatlar,
permiler, v.s.), temel bölüúüm kararları (asgari ücret, memur maaúları, destek
fiyatlar, KøT ücret düzeyleri) ve daha pek çok (ekonomi için önemli ya da önemsiz)
kararın Ankara'da devlet tarafından alındı÷ı herkesin bildi÷i ve normal karúıladı÷ı bir
gerçek. Halbuki, bu arada üretim güçleri havsalanın alabildi÷inden öte geliúmiú; özel
mülkiyet belirmiú ve hattƒ güçlenmiú; toplumun politik idoloji ve kurumlarında köklü
dönüúümler gerçekleúmiú. Ama iktisat ideolojisi, düzene en yabancı o oldu÷undan
herhalde, bütün gücü ile direniyor. Aman dikkat: Söylediklerimden Cumhuriyet
dönemine sıradan bir Osmanlı restorasyonu úeklinde baktı÷ım sonucu asla
çıkartılmamalıdır. Aúa÷ıda, Cumhuriyet yönetci kadrolarınca gerçekleúterilen önemli
bir politik kopuúa iúaret edece÷im. ùimdilik, sadece iktisat ideoloji ve kurumlarında
benzer bir kopuúa (ya da herhangi bir kopuúa) rastlanmadı÷ını, özgül nedenlerini de
belirterek saptamaya çalıúıyoruz, o kadar.
Batı'da sanayi devriminin yerleúmeye baúladı÷ı 19. yüzyıl ilk yarısında
Osmanlı ømparatorlu÷u'nda yönetici kadroların Batıcı ve yenilikçi bir reform
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platformunun oluúmasına yönelik ilk adımları attıklarını izliyoruz. Tanzimat Fermanı
ile baúlayan yukarıdan reform arayıúları, bazen gürültülü ve hızlı, bazen sessiz ve
yavaú, 100 yıla yakın bir süre kesintisiz devam ederek, ømparatorlu÷un fizik
varlı÷ının zaten bitti÷i bir anda Cumhuriyet rejimi ile noktalandı. Yönetici kadroların
düzenin özünü oluúturan iliúkilere dokunamamaları (hattƒ dokunmay akıllarına bile
getirememeleri), Batıcı reformların toplumda beklenen geliúmeyi sa÷lamalarını
engelledi÷i gibi, bunlara karúı önemli bir tepkinin do÷masına yol açtı. Batıcı-Do÷ucu
ya da modern-gelenekçi úeklinde adlandırılan zıtlık, iktisadi muhtevası hiç olmayan,
politik muhtevası sınırlı, kültürel-ideolojik muhtevası sınırlı, kültürel-ideolojik
muhtevası ise çok zengin bir çatıúmanın bizzat yönetici zümre içinde ciddi bir
bölünmeye dönüútü÷üne iúaret ediyordu. øúte, Cumhuriyetin kuruluúu ve ilk
yıllardaki icraatı, Batıcı-modern kanadın Do÷ucu-gelenekçi kanat üstünde kesin ve
geri- dönülmez bir zaferini simgeledi. Cumhuriyeti kuran ço÷u asker kökenli
Osmanlı yönetici kadroları, yüzyıllık mücadelenin etkilerini müúterek hafızalarında
taúıyorlardı: Batıcı-reformcu kanadın baúarısı, ancak Do÷ucu-gelenekçi kanadın
esas gücünü oluúturan din-devlet özdeúli÷ini kırmaları ve dini kurumları etkisiz hale
getirmeleri ile mümkündü. Yanlıú bir biçimde laiklik kavramı ile özetlenen bu geliúme
(yanlıú, çünkü laiklik asılnda develtin din iúlerine karıúmaması anlamını taúır;
halbuki Cumhuriyet döneminin tümünde din, devlet baskısı altında yaúamıútır),
teokratik Osmanlı Devleti'ni yıkarak Türk toplumunu köklü biçimde Batı'ya
yöneltecek bir dinami÷in temellerini atıyordu. Dönemin di÷er reformları (alfabe,
e÷itim, giyim, takvim, medeni kanun, vs) ancak bu radikal eylemin çevresinde bir
anlam taúırlar. Kurucu kadro, karúı kanada bütün gücü ile yüklenirken (belki de
yüklenebilmek için), Batıcı-reformcu kanat içinde consensus sa÷lamaya büyük özen
göstermiú ve birkaç kiúisel hesaplaúma dıúında, bunu baúarabilmiútir. Do÷allıkla,
geçmiúle süreklili÷i ne kadar güçlü olursa olsun, etkileri bugüne ve yarınlara uzanan
bu büyük toplumsal deprem karúısında yazarın tarafsız kalması mümkün de÷ildir;
bir toplumu böylesine bölen ve etkileyen bir olayı, mantı÷ımız çok güçlü de olsa,
normatif bir çerçevede de÷erlendirmek zorunda kalırız. Okuyucuyu ne kadar
ilgilendirir bilmem ama, Türk toplumunun Batı'ya yönelmesinde nihai engeli kaldıran
bu reformu ben destekliyorum. Birazdan, gene kuru ve renksiz bir mantık zincirine
dönüúüp özellikle iktisadi düzeyde yol açtı÷ı hasarlara de÷inece÷im. Ancak, olayın
kiúisel bir boyutu da var: Kendi neslimde ve bizden sonrakilerde hızla yaygınlaúan
Batılı (Batıcı de÷il) aydın tipinin sıradan bir örne÷i olarak, beni vareden ortamı
mümkün kılan bu reformdan yana çıkma zorunlulu÷unu da hissediyorum.
Cumhuriyetin kuruluú ve yerleúme aúamalarında bütün a÷ırlı÷ın Osmanlı
yönetici sınıfının kendi iç hesaplaúmalarına ve bunların içerdi÷i politik mücadeleye
verilmesi, genç Türkiye'nin ekonomisinde hiçbir zaman telafi edilemeyecek
boúluklar yarattı. ùüphesiz bunda kurucu kadronun yukarıda açıklanan ideolojik
gözlükle baktıkları ekonomiyi anlamakta güçlük çekmeleri ve bu nedenle ikinci
plana atarak fazla ingilenmemeleri önemli bir etken. Dıú dünyada, 1923-30 arasında
Türkiye'nin iktisadi iliúkilerinde hayati bir yeri olan øngiltere ve Almanya'da kötü bir

konjonktür yaúanması, 1930'dan sonra ise bütün Batı ekonomilerinin Büyük
Buhran'nın içinde bocalamaları bir di÷er önemli unsur. Gene de, bunların ötesinde
bazı temel sorular var. Bunlardan ilki, Cumhuriyet rejiminin ekonomide köklü
reformları gerçekleútirecek politik güce sahip olup olmadı÷ı; ikincisi, dinin
zayıflamasının ahlaki de÷erler sisteminde yarattı÷ı boúluk ve bunun ekonomiye ve
özellikle iktisat ideolojisine yansıması; üçüncüsü ise, Osmanlı yöneteci sınınfının
içindeki 100 yıllık Batı-Do÷u bölünmesinin Cumhuriyetle birlikte yönetilenleri de
kapsayan bir ilerici-gerici kutuplaúmasına dönüúmesinin iktisat ideolojisinin evrimine
etkileri. Bu sorulardan ilk ikisi bu giriú-deneme yazısı açısından ikincil (ama Türkiye
toplumu açısından hiç de ikincil olmayan) temalar oluúturdukları için, kısaca
geçilecek; üçüncüsü ise, yazının geri kalan bölümünde önemli bir yere sahip, yani
birincil temalarımdan biri.
Her yeni devletin kuruluú aúamasında varolan yapıcı enerjiyi, Cumhuriyeti
kuran kadroların din-kültür-siyaset düzeyinde (laiklik) yürüttükleri mücadeleye
harcamaları, 1920'lerin ortalarından itibaren hem yönetici sınıf içindeki hem de
yönetici sınıfla yönetilenler arasındaki gerginli÷i arttırdı. Ben aúarın kaldırılmasını ve
tarım kesimine onun yerini alacak etkin bir do÷rudan vergi tarhedilememesini,
kurucu kadronun, bilerek, Cumhuriyet'in politik selameti için hızlı sanayileúmeden
vazgeçmeye razı olması úeklinde yorumluyorum. Bilerek diyorum, çünkü, kurucu
kadro içinde zaten hızlı sanayileúmeye (hattƒ her tür sanayileúmeye) karúı,
sanayide Osmanlı toplum düzeninin nihai iflasını gören etkin bir azınlık olması bir
yana, hızlı sanayileúmeden yana olanların da bunun için gerekli köklü iktisadi
reformların (toprak reformu; tarımın vergilendirilmesi ve köylünün iúçili÷e
zorlanması) barda÷ı taúıracak son damla olmasından çekindiklerine kaniyim.
Kurucu kadronun yeteneklerinin en ilginç kanıtlarından birisi de budur: Güçlü tekparti devleti görüntüsüne kanmamıúlar, güçlerinin sınırlarını çok iyi teúhis
etmiúlerdir. Ahmet Hamdi Baúar ve ùevket Süreyya'nın (Kadro hareketinin) dramı,
güçlü devlet görüntüsüne aldanıp bir ekonomik seferberli÷in gerçekleúebilece÷ini
zannetmeleridir (farklı bir açıdan da olsa, bu gerçe÷in farkına varan tek iktisatçı Y.
Küçük'tür). Çok sonraları baúkaları da aynı hataları tekrarlayacaklar, yani
Türkiye'nin kendi özgül belirlenmesi içinde, politik olarak en güçlü devletin ekonomik
açısdan en güçsüz, yani en zor ciddi ekonomik reform yapabilecek devlet oldu÷unu
anlayamacaklar. Do÷allıkla, bu açıklama geçerli ise, tekrar karúımıza bir yorum ve
alternatif senaryoların de÷erlendirilmesi sorunu çıkıyor. Örne÷in, Birinci Meclis'te
Batı ve Do÷u kanatları arasında kurulan ittifakın sürdürülmesi halinde, yeni
develetin (o takdirde Cumhuriyet olur muydu, bilmem?) yönetici sınıf içi kavgaları
askıya alıp bütün gücüyle ekonomiye, sermaye birikimine yüklenebilmesi Türkiye'ye
Japon deneyimini tekrarlama fırsatını, verebilirdi belki. Evet, belki. Ama beraberinde
Amerikan iúgali öncesi Japonya'nın askeri diktatörlü÷ünü de getirerek, belki.
Diyece÷im, bu tür senaryolara kendimizi pek kaptırmamamız. ùu nokta önemli:
Yorumlarımızda, Türkiye'de oldu÷u kadar tüm toplumlarda, sermaye birikiminin ilk
aúamalarında hızlı büyüme ile demokrasinin geliúmesi arasında bir ters iliúki
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oldu÷unu hesaba katmalıyız. Uzun dönemde ise, demokrasiyi geliútiren dinamiklerin
güçlenmesi iktisadi geliúmenin en büyük kayna÷ını oluúturabilir.
Dinin baskı altına alınmasının toplumda yarattı÷ı ahlaki boúluk genellikle
sosyologlar tarafından incelenir ve onlar da, iktisat bilmediklerinden olacak, olayın
ekonomiye etkisi üstünde hiç durmazlar. øktisatçılar, hele bizim gibi azgeliúmiú ülke
iktisatçıları ise, emperyalizm, IMF, sermayenin bunalımı, planlama, vs. gibi önemli
konularla u÷raútıklarından, böyle din gibi afaki sorunlara bulaúmazlar. Halbuki, din
ve ahlak, sevsek de sevmesek de, toplumsal bütünün ve dolayısı ile ekonomik
iliúkilerin önemli belirleyicilerinden biridir. Bunlar, bireyin di÷er bireylerle iliúkilerinde
davranıú kalıplarını yönlendiren ilkeleri tesbit ederler. Karmaúık bir sanayi toplumu,
çok sayıda birey ve kurum arasında sürekli anlaúma ve kontrat türünden yazılı ya
da sözlü ba÷lantı gerektirdi÷inden, tarafların birbirlerine itimat edebilmeleri,
sistemin düzgün iúleyiúinin önkoúullarından biridir. Elbette, büyük ço÷unluk itimat
koúulunu kötüye kullanmadı÷ı sürece, küçük bir azınlı÷ın farklı davranıúlarını sistem
kontrol edebilir ya da onlara katlanmaya rıza gösterir. Ne var ki, büyük ço÷unlu÷un
bu ahlaki ilkelerden yoksun olması halinde sistem kilitlenir; büyük verim düúüklükleri
pahasına kaynaklarının önemli bölümünü kontrol sistemlerine ayırmak zorunda
kalır. Türkiye'de bu tür bir sorunun, laikli÷in bir yan-ürünü olarak oluúan ahlaki
çözülme içinde yaygınlaúma ihtimali bence mevcut. Ancak, amaçların her türlü aracı
meúru kıldı÷ı yönündeki genel anlayıúı, laiklikten çok, toplumun denetimi dıúında
kalan devletin zorunlu iç çürümesine atfetme, yani Osmanlı yönetici sınıfının bir
mirası olarak görme e÷ilimim yüksek. Bir baúka, daha özel sorun, dini baskının
kalkması ile Türkiye'de yönetici kadrolardan aúa÷ıya do÷ru bir tüketim hırsının hızla
yayılması. Sanayileúmenin ilk aúamalarındaki kaynak ihtiyacı düúünülürse, iradi
tasarrufları azaltan bir gösteriú tüketimi e÷iliminin mahzurları daha da iyi
anlaúılabilir. Giderek bir ideal ve amaç yoksunlu÷u ile bütünleúen bu e÷ilimin Türk
toplumunun her tarafını bir kanser gibi sardı÷ını ve hakim iktisat ideolojisinin ana
ögelerinden birini oluúturdu÷unu görüyorum. Sorunun pragmatik bir faydacı÷ılı
(tasarruf ve kaynak sorunu) çok aúan, adeta bir sistem ve medeniyet boyutu
oldu÷unun da farkındayım; bütün çözümsüzlü÷üne ra÷men önümüzdeki dönemde
oluúacak düúünce odakları tarafından ciddiyetle üstüne e÷ilinmesi gerekti÷ine
inanıyorum.
Bu úekilde, iflasını ilan etti÷imiz hakim iktisat ideolojisinin kavgacı kutuplaúma
gürültüsünün ardında tek-ideoloji sessizli÷inin yatmasını temin eden temel etkene,
yani ilerici-gerici ayırımına geliyoruz. Amacımız, bu önemli kutuplaúmanın ayrıntılı
tarihini, ya da sosyolojik, tarihi ve sınıfsal kökenlerini açıklamak de÷il; bu hedef, bu
giriú-deneme yazısının boyutlarını çok aúan (ve bir gün gerçekleútirmeyi ümit
etti÷im) bir çalıúmayı gerektirir. Burada, söz konusu bölünmeyi sadece iktisat
ideolojisine olan etkileri açısından, özellikle bu sonuncusunun Türkiye'de nisbi
azgeliúmiúli÷ini ve giderek iflasını da aydınlatacak úekilde incelemek istiyoruz. Söz
konusu bölünmenin geçmiúe ait (tarihi) bir olgu oldu÷u kadar, ben, bu iki kanattan
birine mensup olmayı tümüyle reddetsem ve tam tersine bu bölünmenin mutlaka

aúılması gerekti÷ini önersem de, okuyucularımızın çok büyük bir bölümü Türkiye'nin
ekonomik, politik ve toplumsal dinamiklerine bu kutuplaúmanın oluúturdu÷u ideolojik
gözlüklerle bakacaklar ve söylediklerimi kendi sorunsalları içinde bir yere oturtarak
beni hiç istemedi÷im gibi bir kutuba yerleútirme e÷ilimini taúıyacaklardır. Sorunun
hƒlƒ çok güçlü bir duygusal boyutlu olması ve bu konuda kayıtsız kalabilen
analizlere Türk okuyucusunun pek rastlamaması, analizi büyük bir özenle ve yanlıú
yorumlanacak ifadelerden kaçınarak sürdürmeyi zorunlu hale getiriyor.
ølk aúamada, üç alt-temamız var. Birincisi, muhteva açısından da önemli bir
dönemleme sorununa iúaret ediyor. 1923-60 arasında, Cumhuriyeti kuran kadronun
fiilen yönetimde olması nedeniyle, kutuplaúma da do÷rudan bu kadronun denetimi
altındadır. 1960'dan bugüne, Cumhuriyetin yetiútirdi÷i ilk kuúaklar, 1923-60 arasını
da yeniden yorumlayarak ilerici-gerici çatıúmasına yeni bir úekil ve içerik
vermiúlerdir. øki dönem arasında hem süreklilik hem de kopuú vardır. økincisi,
kutuplaúmanın hiç iktisadi içeri÷i olmadı÷ıdır. ølk dönemde bu çok belirgindir; ikinci
dönemdeki iktisadi içerik kazandırma arayıúı ise hem yapay hem de marjinal
kalmıútır. Halbuki, tam tersine bir kanı, özellikle ikinci dönemde aydın kamuoyunda
çok yaygındır. Buradan üçüncüsü: Kutuplaúma ve çevresindeki mücadele, özellikle
ikinci dönemde, Cumhuriyet iktisat tarihinin anlaúılmasının engellemiú ve hakim
iktisat ideolojisine bu yoldan yeniden can vermiútir. ødeolojik retorikle somut
ekonomik gerçekler arasındaki büyük uçurum, derinleúerek, ekonominin (ve iktisat
ideolojisinin) bugünkü bunalımında noktalanmıútır.
Cumhuriyet tarihinde yukarıdaki üç temanın iç içe iúlenece÷i örnek bulmak
son derece kolaydır. Bir temalar kümesi ile tutarlı örnekler bulmak, aslında o
kümenin do÷rulu÷una mantıki kanıt teúkil etmez; ama, okuyucuyu onlarda bir
ciddiyet oldu÷una ikna edebilir. Kısmen o nedenle, kısmen de soyut ve kuru bir
analizi renklendirmek için, polemik boyutu ve ikonoklastik (putkırıcı) de÷eri yüksek
bir örnek seçmeye çalıútım: 1960 sonrası ilerici akımın, o günkü politik mücadelesini
geçmiúe yansıtarak 1930'lar ve 1950'ler iktisat polikaları için üretti÷i analizin (?)
1930'lar ve 1950'ler gerçekleriyle karúılaútırılması. Dönemin hakim iktisat
ideolojisinin, bugün de süren, iktisadi olayları anlamak ve yorumlamakta çekti÷i
sıkıntının ardındaki kavram kargaúasını daha belirgin hale getirecek bir baúka örnek
düúünmekte zorluk çekiyorum.
27 Mayıs'ın yarattı÷ı toplumsal süreç, ilerici akımın içinde önemlice bir kopuúa
yol açtı; yeni kadrolardan bir bölümü güçlü jakobenlik e÷ilimlerini anti-kapitalist (ama
sosyalist olmayan? Devletçilik kavramı ile özetlenen bu sorunsala ileride geri
dönece÷iz) bir programla birleútirdiler. Özellikle aydın kesiminde uza÷a giden etkiler
yapan bu radikkaleúme ya da "sola açılma", kökenlerini (ve düúmanlarını)
1930'larda baúladı÷ını önerdi÷i bir ekonomik çatıúmaya dayandırarak, ilerici
kamuoyu (ya da resmi ideoloji) içindeki yerini sa÷lamlaútırmaya çalıútı. 1950'lerde,
olumlu bir dıú politik ve ekonomik konjonktürün çok-partili parelamanter rejimin
dinami÷i ile birleúmesi, ekonomik büyümeyi, yani kapitalistleúme sanayileúme
sürecini hızlandırmıútı. Bu dönemde devletten sivil topuma giden bir oluúumun
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bozucu/yozlaútırıcı etkilerinin filizlendi÷ini gören düzenin nihai (bürokratik) iktidar
odaklarında, güçlü bir devleti koruma kaygısı, (kapitalizm-öncesi) anti-kapitalist
tepkilerle birlikte 1960 sonrasında zaten yaygınlık kazanıyordu. Cumhuriyet'in
kuruluúundaki hassas dengeleri birinci elden bilen eskilerle (baúta ikinci Adam;
üçüncü Adam'ı 27 Mayıs devreden çıkartmıútı), bunlardan tümüyle bihaber
yeniyetmeler arasında baúlayan kırankırana mücadele, aslında ilerici akımın radikal
kanadının do÷al lideri sayılabilecek (ve bugün artık yaúlanmaya baúlayan dünün
yeniyetmelerinin bir bölümü tarafından da öyle kabul edilen) økinci Adam'ın
karalanmasına kadar gitti. Devletin, hazırlıksızca çok-partili sisteme-geçmesi ile
baúlayan ve bir askeri darbe ile sonuçlanan 1950'ler, Cumhuriyet'in kuruluú
aúamasında temel istikrar unsurunu ve bu anlama en büyük gücünü oluúturun,
Batıcı-reformcu yönetici kadro içindeki consesus'ün bir daha geri gelmemek üzere
parçalandı÷ına iúaret ediyorlardı. ølerici akımın yanına devletin temel güçlerini de
katarak kendi içinde giriúti÷i bu kavganın yarattı÷ı gürültü, aynı dönemde filizlenen
demokratik (anti-jakoben) ve kapitaliz-sonrası anlamıyla anti-kapitalist (sosyalist?)
ve Türkiye'de yönetici kadronun (Bey Takımı'nın) kendi içindeki çatıúmaları
yöneten-yönetilen çeliúkisinden ayırdedebilen bir hareketin, kurtarıcı potansiyeline
ra÷men, bo÷ulmasına yol açtı. Benim de dahil oldu÷um, bugün 45 yaúının altındaki
birkaç neslin düúünsel oluúum yılları olan 1960'lar, düzendeki
bozulmayı/yabancılaúmayı durdurup devleti yeniden tesis ederek artık efsaneleúen
1930'lara geri dönüúü sa÷layacak arayıúlar tarafından belirlenen bir ideolojik
ortamda geçti. Ço÷umuz (ama hepimiz de÷il), kısmen de 1971'in úokuyla, bu
ortamın politik çıkarsamalarını görüp terkettik. Ama, Türk aydının geleneksel zayıf
halkası iktisat ideolojisinde durum çok farklı oldu; 1960'lar ortamında hafızamıza
kaydolan inançlar, adeta hepimizde, en ufak bir úüphe gölgesi bile taúımdan
1970'lere, hattƒ 1980'lere kadar direndi. Sorunun insani-biyografik boyutunu daha
iyi gösterebilmek için, birazdan, yukarıda sözünü etti÷im örne÷i açıkladıktan sonra,
bu dirençle ilgili birkaç hatıramı da anlataca÷ım.
Bu bilgileri arka planta tutarak, 1960'larda yerleúen ve hƒlƒ da geçerlili÷ini
koruyan ilerici yorumun 1930'lar ve 1950'lere bakıúı ile o dönemlerin ekonomik
gerçe÷ini (iktisat politikalarını) karúılaútırmaya baúlayabiliriz. Karúılatırmanın daha
çarpıcı olmasını sa÷lamak ümidi ile, bu giriú-deneme yazısının genel uslubundan
biraz sapmak pahasına da olsa, ilerici yorumu az çok en saf hali ile yansıtan bir dizi
öneriyi tek tek sunaca÷ım ve tarihi verilerle ne ölçüde tutarlı olduklarını saptamaya
çalıúaca÷ım.
Öneri Bir: 1950 yılı, Cumhuriyet yönetici kadrosunda köklü bir de÷iúime
tekabül eder. Açık ya da örtük biçimde, bu öneri, 1950-60 arasında anti-Kemalist
(anti-Atatürkçü) bir kadronun yönetime gelmesini içerir. Ancak, tarihi gerçekler,
böyle bir vargıyı do÷rulamamaktadır. Celal Bayar'ın bütün 1920'ler ve 1930'lar
boyunca, rejimin (baúbakanlık dahil) en önemli görevlerinde bulunması ve özellikle
kritik dönemlerde ekonominin sorumlulu÷unu taúıması, Adnan Menderes'in ise tekparti rejiminin en hassas noktalarından biri olan parti müfettiúli÷ine yükselmesi,

önemli bir mantıki tutarsızlı÷a iúaret etmektedir: Acaba Atatürk'ün kendisi Kemalist
(Atatürkçü) de÷il midir? Üstelik, øsmet ønönü'nün "Milli ùeflik" döneminde pullardan,
paralardan ve devlet dairelerinde kaldırılan Atatürk resimlerini tekrar koydurmak ve
yıllardır sürünen Anıtkabir inúaatını büyük bir enerji ile derhal tamamlamak yeni
iktidarın ilk icraatlarından olmuútur. Bütün ampirik göstergeler, 1950-60 yönetiminin
1923'de kurulan Batıcı-reformu consensus'ün kelimenin tam anlamıyla içinde yer
aldı÷ına iúaret etmektedir.
Öneri øki: 1930'larda uygulanan iktisat politakası "solcudur". Bu önerinin ilk
tutarsızlı÷ı, uygulayıcısının Celal Bayar olmasıdır. Dönemin daha iyi
de÷erlendirilmesi için, bugünkü ilerici düúüncenin çok ihmal etti÷i bir kiúiye, dönemin
tek-parti genel sekreteri ve önemli ideologu Recep Peker'e göz atmak yeter. Dıú
politikada øngiliz-yanlısı olmasına karúılık, Peker'in iktisadi-politik ve toplumsal
görüúleri, Mussolini'ye çok yakındır; Batı Avrupa'da güçlenen totaliter rejimlerde
liberalizmin iflasını teúhis etmiú ve ender rastlanan bir tutarlılıkla devletçili÷in
ekonomik ve politik bir bütün halinde ele alınmasını istemiútir. Aynı kiúinin, 1946
sonrasında da (baúbakan olarak) çok-partili parlamenter rejime geçilmesine karúı
çıkması çok ilginçtir.
Öneri Üç: DP liberaldir. 1950 seçimlerinde, Osmanlı-Türk aydının geleneksel
hastalı÷ı içinde Batı'dan esen modalara (anlamadan) uyan Bayar-Mederes ikilisinin
liberal bir iktisat politikası vadettikleri ve birkaç yıl bu sözlerini tutmaya çalıútıkları
úüphesiz do÷rudur. Ancak, 1950'ler ortalarında, savaú yılları için düúünülmüú Milli
Koruma Kanunu'nu uygulamaya tekrar sokan, yatırım programlarında bütün a÷ırlı÷ı
devlet úirketlerine veren, bunalımın tepe noktasında tüm kaynak da÷ılımın karne ve
narh sistemine ba÷layan gene aynı kadrodur. Zaten, bir yukarıdan reform programı
içinde, liberalizm ancak ve ancak politik ve iktisadi bir bütün úeklinde getirildi÷i
takdirde kalıcı ve anlamlı olabilir (ve tarihimizdeki tek örne÷i Prens Sabahattin'dir).
Halbuki, Demokrat Parti hareketinin tek demokrat boyutu, ismidir.
Öneri Dört: 1930'lar Türkiye ekonomisini dıúa kapatmıú, 1950'ler ise dıúa
açmıútır. Sayılar, bu önerinin tam tersini göstermektedir. 1930'larda, Büyük Buhran
nedeniyle daralan dünya ticaretine paralel olarak Türkiye'nin dıú ticareti mutlak
rakamlarla düúmüú, nisbi anlamda (dünya ticaretinde Türkiye'nin payı) sabit
kalmıútır. Buna karúılık, 1950'lerde, hızla geniúleyen bir dünya ticareti ortamında
Türkiye'nin dıú ticareti mutlak rakamlarla sabit kalmıú, yani nisbi olarak önemli
miktarda düúmüútür. Cumhuriyet iktisat tarihinin gördü÷ü tek ciddi dıúa kapanma
dönemi 1950'lerdir. Türkiye, hƒlƒ, bu sürecin etkisinden kendisi kurtaramamıú, 6 yıl
gibi kısa bir sürede gerçekleúen dıúa kapanma olgusunu ters yüz ederecek
mekanizmaları devreye sokamamıútır. Ayrıca, 1960 - 1983 arası Türkiye'nin koruma
politikasının temelini oluúturan "ithalat yasakları" da, bütün ekonomiyi kapsayacak
úekilde 1985'lerde devreye sokulmuútur.
Öneri Beú: 1930'larda iktisat politikaları devrimci, 1950'lerde uygulananlar ise
tutucudur. Soruna, 1980 sonrasında çok tartıúılan para ve bütçe politikaları
açısından bakalım. Bütün 1930'lar boyunca iktisat politikasının hiç taviz verilmeyen
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tek ilkesi, mutlak bir bütçe ve ödemeler bilançosu denkli÷idir. Büyük Buhran'a
ra÷men, Türkiye, bütçesi denk, hatta fazla veren belki de tek ekonomidir. Bunun
sonucu, 1930'larda, ekonomideki reel büyümeye ra÷men para arzının mutlak olarak
düúmesi ya da sabit kalmasıdır. Yani, 1930'lar, Friedman'ın bile karúı çıkaca÷ı
sertlikte bir sıkı para politikasına tekabül etmektedir. 1950'lerde durumun tam
tersine oldu÷u, sürekli açık veren ve açıkları Merkez Bankası'nın banknot
matbaasından karúılanan bütçelerin önce ekonomide çok büyük bir reel
geniúlemeye (canlanmaya), ardından o devir için korkutucu sayılan bir enflasyona,
derken IMF'nin köklü bir müdahalesine (ve parayı aldıktan sonra IMF heyetinin herhalde tarihinde ilk ve son defa- Menderes tarafından kovulmasına) ve nihayet
dönemin Maliye Bakanı'nın (Hasan Polatkan) cezalandırılmasına yol açtı÷ı sanırım
herkes tarafından bilinmektedir. Özellikle Polatkan olayı etrafındaki sessizli÷in
yırtılması, yakın tarihimizde iktisadi düúüncenin evriminin sa÷lıklı bir úekilde
kavramsallaútırılmasında önemli bir engeli kaldıracaktır (hemen. "bütçe açı÷ının
fazileti terbiyetkarisi vardır" diyen bir baúka ünlü maliyeci ile kurulacak benzerliklerin
yanlıú olaca÷ını düúündü÷ümü belirteyim).
Okuyucunun yavaú yavaú sabrının taútı÷ını ve sinirlenmeye baúladı÷ını
hissediyorum: "Yahu bu adam neler diyor?" Analizin do÷ru anlaúılması açısından
(sadece anlaúılması, yoksa kendisinin do÷ru olup olmadı÷ı de÷il) önemli gördü÷üm
bu hipotezleri kısaca tekrar etmekte yarar var. Önerilen, 1960 öncesinde, iktisat
ideolojisi (ve politikaları) düzeyinde ciddi bir kopuklu÷a rastlanmadı÷ı, tam tersine
bir süreklili÷in söz konusu oldu÷udur. Kökenlerinin 19. yüzyıl baúlarına gitti÷ini daha
önce belirtti÷imiz Batıcı-reformcu yönetici kadro, Cumhuriyet'in kuruluúunda pekiúen
consessus'e dayanarak, 1930'lara oldu÷u kadar 1950'lere de damgasını vurmuútur.
Bu damgadaki marjinal ve geçici farklar, ilk bakıúta úaúırtan zigzaglar, söz konusu
concensus'ün iktisadi içeri÷inin zayıflı÷ına iúarettir. Nitekim, özellikle 1950'lerin ikinci
yarısında concensus'da beliren çatlamanın iktisadi sorunlardan çok politik (hürriyet)
ve kültürel (irtica) konularda odaklanması, 1960'ın en önemli ekonomik yenili÷i
olarak kabul edilen "planlama" ilkesinin ise Türkiye'ye borç vermek zorunda kalan
NATO ülkeleri tarafından verdikleri paraların daha etkin kullanılmasını denetleme
amacıyla zorlanması (ve iktisat politikasının bu úekilde Batı denetimine alınmasına
bence duygusal bir milliyetçilikle tepki gösteren Menderes'in devre dıúı bırakılması
ile "planlamada" merkezi bürokrasinin ekonomi üstündeki hakimiyetini güçlendirici
bir boyt sezen 1960 yönetimi tarafından kolayca kabul edilmesi) yukarıdaki gözlemi
güçlendirmektedir. 1960 ve öncesine, 1960 sonrasında geliúen "altın ça÷" özlem ve
hurafeleri ile dolu bir ideolojik çerçeve içinde bakma alıúkanlı÷ı kazanmıú
okuyucuya esas úaúırtıcı gelen, kendi ö÷retisinin temel unsurlarından biri olan "taraf
tutma" gelene÷ine yukardaki analizde rastlamayıúıdır. Gerçekten, ne ölçüde
baúarabildi÷imi bilmiyorum ama, esas amaçlarımdan biri, Cumhuriyet dönemi iktisat
ideolojisinin evrimine, o dönemin içinden bir taraf gibi yaklaúan "aúırı-normatif"
sorunsala bir alternatif üretmek. Çünkü yarınları belirleyecek olan bugünkü
oluúumlarda dünün kavgalarını sürdürmek, toplumsal geliúmeyi engelleyen,

geçmiúteki hastalıkları yapay bir biçimde gelece÷e taúıyan bir süreç. Üstelik,
Türkiye'nin özgül koúullarında, meúrutiyet sorununu ilkelerde ve bugünde arayacak
yerde tarihi olaylarda aramak, beklenmedik (ve arzulanmayan) maliyetleri gündeme
getirebiliyor. Bu bakıma, yeni iktisadi düúünce oda÷ının baúarıya ulaúabilmesinde,
geçmiúte taraf olmamayı becerebilmesi hayati bir öneme sahip.
Gene de, Batıcı-reformcu concensus içinde 1950 ortalarından itibaren
belirginleúen ciddi çatlak ve kutuplaúmanın, çok zayıf da olsa, bir iktisadi içeri÷i var.
Giriú-deneme yazısının baúında belirtti÷imiz bir hipoteze de bu úekilde ıúık
tutabiliriz: Daha 1950'lerde do÷al ölümü ola÷an karúılanabilecek bir ideolojik yapının
1980'e kadar yapay teneffüsle yaúatılması. Beklenece÷i gibi, çatlakta iki önemli
tarihi úahsiyetin, øsmet ønönü ve Celal Bayar, kiúisel mücadelelerini gören yaklaúıma
iltifat etmemiz mümkün de÷il. Tam tersine, bu iki kiúi arasında gibi duran çatıúmanın
aslında önemli politik proje farklılıklarına tekabül etti÷ini kanıtlayan çok sayıda iúaret
var. Cumhuriyet rejimi ve laiklik. Batıcı-reformcu yönetici kadronun Do÷ucugelenekçi akım üstünde kesin hakimiyetini sa÷layınca, bir sonraki aúamada ne
yapabilece÷i sorusu, kaçınılmaz olarak gündeme geliyordu. Daha Atatürk'ün
yaúamında, Batıcı-reformcu yönetici kadro içinde bu konuda bir fikir ayrılı÷ı ortaya
çıkmıú, fakat Atatürk tarafından dengelenmiúti. Atatürk-sonrası dönemde bunun
tekrar canlanması ve concensus'ü bozarak Türk toplumsal ve politik hayatında
çeúitlenmeye (ve dolayısı ile demokrasiye) giden yolu açması kaçınılmazdı. Bence,
yönetici kadronun kendi iç tarihi, ayrılma noktasının gene Batıcılık kavramında
dü÷ümlenmesini zorunlu hale getiriyordu. Batıcı-reformcu yönetici kadro içinde
Celal Bayar'ın simgeledi÷i bir kanat, teokratik devletin laiklik ilkesi ile yıkılmasının
100 yıllık kavgayı bitirdi÷i ve yeni rejimi kesinlikle konsolide etti÷i kanısındadır. Bu
durumda, yönetenlerle yönetilenler arasındaki uçurumun daha da fazla açılmasını
engellemek, yani ara tabakalar diye adlandırılan toplum kademelerini Batıcıreformcu yönetici kadronun denetiminde kalmak koúulu ile politik hegemonya
alanına yeniden almak gerekir. Bu ise, Batıcılı÷ı, Türk toplumunu øslam'daki kültürel
kökenlerinden kopartmak anlamına yorumlamaya karúı çıkmak, onda saf bir politik
reform (teokratik devletin yıkılıúı) görmek demektir. Bu akımın, jakoben devlet
sayesinde politik denetimin tümüyle kendinde (Batıcılarda) kalmasına karúılık,
toplumda mevcut (Osmanlı-Türk gelene÷i içinde do÷allıkla çok cılız) iktidar odakları
ile kültürel uzlaúma ve ittifak aramaması, özel mülkiyete karúı tarafsız kalmasına,
yeni özel bir düúmanlık duymamasına yol açtı. øsmet ønönü'nün simgeledi÷i di÷er
akım ise, Batıcı projenin ggerçek konsolidsyonunun ancak ve ancak Türk
toplumunun øslam'la tüm kültür kökenlerinin kopartılması halinde gerçekleúece÷i
kanısındadır. Yani, Cumhuriyet rejimi ve laiklik ilkesi, 100 yıllık bir mücadelenin
sonu olarak alınamaz; olsa olsa mücadelenin yeni bir dinamik kazanmasına imkƒn
veren bir (baúarılı) u÷raktır: Laiklik, Türkiye'yi kültürel olarak da Batılı bir toplum
haline dönüúterecek toplumsal reform sürecinde anlam kazanır. Ara tabakalarla tüm
uzlaúma ihtimalinin bu úekilde (Batılılaúma projesine ters düútükleri için)
reddedilmesi, akımın jakobenlik e÷ilimlerini arttırdı÷ı gibi, devletin denetimi dıúında
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bir iktidar oda÷ı olarak gördü÷ü özel mülkiyete úüphe ile bakmasına, giderek
düúmanlık duymasına yol açar. Batılılaúmanın içeri÷i konusundaki yorum farklarının
iktisat ideolojisine bir mülkiyet tartıúması (özel mülkiyet ve devlet mülkiyeti)
biçiminde yansımasını temin eden faktörler bunlardır.
Gerçekten, 1930'dan bugüne, ekonomi ile ilgili temel çatıúma konusu mülkiyet
sorunudur. Türkiye'de sosyalizme bir sistem olarak çok karúı insanların devlet
mülkiyetini savunup özel mülkiyeti eleútirmeleri, öte yandan, liberalizme bir sistem
olarak çok karúı insanların ise özel mülkiyeti savunup devlet mülkiyetini eleútirmeleri
bu özgül ba÷lamda mümkün olabilmektedir. Nitekim, "devletçilikten" yana olanların
çoklu÷una karúılık, Türkiye'de güçlü bir iúçi sınıfı hareketi tarafından örgütlenmiú
Sosyalist ve Komünist Partiler hiç olmamıútır; aynı úekilde "özel mülkiyetten" yana
olanların çoklu÷una karúılık, güçlü bir burjuva sınıfı temelinde örgütlenmiú Liberal
Partiler de yoktur Cumhuriyet dönemi iktisat ideolojisinin tek tartıúmalı konusu olan
mülkiyet sorununun, ne kapitalizm-sosyalizm gibi iktisadi sistem tercihlerinden, ne
demokrasi-diktatörlük gibi politik rejim arayıúlarından kaynaklandı÷ını, bunları çok
aúan bir kültürel çeliúkiyi, 600 yıldır Avrupa'da oturan ama øslam kalan OsmanlıTürk toplumunun hiçbir zaman çözemeyece÷i Batı-Do÷u zıtlı÷ını yansıttı÷ını
anlamak, mevcut kavram kargaúasından çıkıú için bence çok önemli bir adım.
Toplumlarda sık sık böyle olaylara rastlıyoruz. Uzun dönemde (bin yıllık süreçlerde),
iktisadi etkenler kesin hakimiyetlerini mutlaka koysalar, yani toplumların ba÷ımsız
belirleyicisi olsalar da, kısa-orta dönemlerde, baúta kültürel etkenler, ideolojik
düzeyin çok önemli bir özerk içsel dinami÷i var (buna göreli özerklik diyorlar) ve
kolayca kültür ekonomiyi belirleyebiliyor. Analizin bir çıkarsaması da, Batıcıreformcu yönetici kadro içindeki bu kültürel kutuplaúmanın ekonomide sadece
mülkiyet sorununa yansıması. Her iki kanadın jakoben devlete kayıtsız úartsız sahip
çıkmaları, bürokratik-merkeziyetçi kaynak da÷ılım mekanizmalarının gücünü
tartıúma-dıúı tutmaya yetiyor.
Yukarıdaki analizin baúka çarpıcı sonuçları da var; okuyucu, bildi÷i tarihi
olgulara bu yeni opti÷i uygulayarak bunları kolayca türetebilir. Ancak, bu giriúdeneme yazısı açısından nisbeten önemli birkaç tanesinin üstünde ben durmak
istiyorum. Bunlardan ilki, hem bizi daha önce sordu÷umuz soruya getirecek, hem de
tarihin ola÷an akıúına yapay (jakoben) müdahalelerin nasıl amaçlananlarla zıt
sonuçlar yarattı÷ının iyi bir örne÷i; kıssadan hisse çıkartmak isteyenler olabilir. 1960
darbesi, 1950'lerde saptı÷ı düúünülen Batıcı projeyi tekrar rayına oturtma amacını
taúıyordu. Halbuki, bu úekilde, Demokrat Parti hareketinin esas gücünü oluúturan
ara tabakaların üstünde oturan ve onları denetleyen Batıcı-reformcu kadroyu
tasviye etti ve Cumhuriyet'in kuruluú concensus' ünde yer almayan (dolayısı ile çok
daha yüksek kültürel gelenekçi unsurlar taúıyan) ara tabakaların önündeki engeli
kaldırdı. 1960 sonrasında, Batıcı-reformcu yönetici kadronun kendi içinde oluúan
ilerici-gerici ayırımının ilerici kanadını oluúturan kesim, hayretle darbenin "gerici"
diye nitelendirdikleri akımın politik gücünü artırmasını izlediler. Bir yandan, hayretin
hızla kızgınlı÷a dönüúmesi zaten mevcut jakoben ideolojiyi uç noktasına götürüp

macera heveslerini besledi (ve ilerici aydınları, intihar edercesine, parlamenter
demokrasiye karúı çıkma zorunda bıraktı); di÷er yandan, 1961 anayasal rejimine
daha gelenekçi oldu÷u düúünülen tarım kesiminin politik sürece a÷ırlı÷ını koymasını
engellemek üzere getirilen tahditlerin de katkısı ile (ocak ve bucak teúkilatlarının
yasaklanması), seçim sonuçları ile politik etkinlik arasındaki ba÷ kopar gibi oldu.
Ancak, bu geliúmenin esas mahzurları, kendisini iktisat ideolojgisinde gösterdi.
"ilerici-gerici" çatıúmasının tekrar Batı-Do÷u zıtlı÷ını toplumsal gündemin bir
numaralı sorunu haline getirmesi, iktisat ideolojisinin tüm özerk evrim potansiyelini
yoketti. Ülkenin iktisadi (sınai, ticari, mali, vs) geliúme düzeyinin gerektirdi÷i
tartıúmalar süratle kamuoyundan kovuldular; yerlerine hurafeler, efsaneler ve
inanılmaz bir kavram kargaúası geldi. Bizim (ilerici) cenahta, iúler o hale geldi ki,
Turhan Feyzio÷lu'nun, Nihat Erim'in ve hattƒ øsmet ønönü'nün kendilerine "solcu"
demeleri tasvip gördü. Bu koúullarda, 19. yüzyıl sonlarında Çarlık Rusyası'nın ilkel
köy düzeninde sosyalizm tohumlarını bulanları andıran bir üslup içinde, Türkiye
sosyalistlerinin çok büyük bölümü Osmanlı mirası devlet anlayıúının ekonomideki
izdüúümü olan "devletçilik" olgusunda bir tür sosyalizm teúhis ettiler. Bir kapitalizm
öncesi kalıntının bu úekilde aniden bir kapitalizm-sonrası kuruma dönüúmesi (ne
sihirdir ne keramet, el çabuklu÷u marifet?), "ekonomi" kavramı çerçevesinde oluúan
mistik sisi iyice koyulaútırdı. Batıcı-reformcu yönetici kadronun kültürel düzeydeki
radikal kanadının kapitalistleúme/sanayileúme süreci açısından tutuculu÷u,
sosyalistlerin verdikleri bu beklenmeyen destek sayesinde, yeni yetiúen nesillerin
kafasına devrimcilik biçiminde nakúedildi. Devletçilikten sosyalizme (ya da tersine)
giden yolun bu úekilde kısaltılması, Türkiye'nin iktisadi geliúme düzeyi itibariyle
1960'lı yılların baúında iflas edebilecek bir iktisat ideolojisini 1980'lere kadar yaúatan
faktörler içinde bence önemli bir yer tutuyor; bunu da, büyük ölçüde 1960 darbesinin
(öngörülmeyen ve anlaúılmayan) etkilerine ba÷lıyorum.
Bu noktada, geliútirilen tezlerin yanlıú yorumlanması ihtimaline karúı bir tedbir
olarak, birkaç temel konuda kendi normatif de÷erlendirmemi açıklamak istiyorum.
Metinden, Batıcı-reformcu yönetici kadronun ønönü kanadına çok sempati
duymadı÷ım hissedilmiútir herhalde. Bunun nedeni, Batılılaúmaya karúı çıkmam ya
da øslamcı olmam de÷il. Tam tersine, kendimi bir Batılı saydı÷ım ölçüde bu projeyi
destekledi÷imi daha önce belirtmiútim. Olaya salt iktisatçı gözü ile bakmak ve o
kanadın iktisadi programına karúı çıkmam da de÷il; iktisat ideolojisinin türev olma
niteli÷ini de belirttim. Benim itirazım baúka noktalarda. Bunlardan ilki, hiçbir gücün,
Osmanlı-Türk toplumunda øslam'ın etkisini tümüyle yokedemeyece÷ine inanmadan
kaynaklanıyor. Bunun da iki nedeni var. Birincisi genellikle dinle ilgili gözlem ve
hipotezlerim: Kapitalist Batı'da da, sosyalist ülkelerde de, tek baúına
sanayileúmenin dini duyguları zayıflatamadı÷ını izliyorum; bunda, dinin dar anlamı
ile pozitif bilgiyi çok aúan kozmik bir tefsir boyutu olması (ùerif Mardin) bence esas
etken. økincisi buradan türüyor: Batılılaúma projesinin mantıki sonucu (øslam'ın
yokolması), ancak yerin baúka bir din konulması ile mümkün (Hıristiyanlık?). Bu da
bana biraz kurgu-bilim gibi geliyor. Yani, ilk itirazım, Batılılaúma projesinin, teokratik

A.S.Akat

A.S.Akat

23

Alternatif Büyüme Stratejisi

24

Alternatif Büyüme Stratejisi

devletin yıkılmasından öte bir anlam atfedildi÷i anda, imkansızlaúması. Buradan
ikinci itiraza geçmek çok kolay. Büyük halk kütlelerinin projeye ola÷an tepkisi, bu
kanadı demokrasiye karúı çıkmaya zorluyor ve jakoben (halk için, halka ra÷men)
yönetimlere sahip olamayacakları vasıflar atfetmesi ile sonuçlanıyor. Bütün
Cumhuriyet dönemi boyunca, kültürel düzeyde en Batıcı olan kesimin, politik ve
ekonomik düzeylerde (sivil toplum, demokrasi, piyasa, vs) en büyük Batı düúmanı
kesilmesini ancak bu úekilde açıklayabiliriz. Demek ki, ikinci itirazım, projenin
demokrasiyi engelleyici bir süreci dekteklemesine. Bu itirazda gerçekten çok önemli
bir normatif boyut var: Temel toplumsal geliúme kriterimiz ne olmalıdır? Kendi
cenahımda, de÷er verdi÷im çok sayıda aydının, üretim güçlerinin geliúmeni birincil,
demokrasiyi ikincil kriter aldıklarına rastlıyorum. Bence sıralama tersine olmalı;
demokrasi birincil, üretim güçleri ikincil alınmalı. Gerek Türkiye'nin önümüzdeki
dönem toplumsal geliúmesi, gerek baútan beri sözünü etti÷im yeni iktisadi düúünce
oda÷ının etkinli÷i, de÷er yargılarımızda yukarıdaki sıramalayı do÷ru yapıp
yapamayaca÷ımız ile yakından ba÷lantılı.
Gelelim Bayar-Menderes iklisi ile özdeúleútirdi÷imiz ikinci kanada. Yukarıdaki
itirazlardan onların Batılılaúma projelerinin daha tutarlı oldu÷u sonucunun çıkması
bizi yanıltmamalı. Türkiye'nin toplumsal ve iktisadi geliúmesine 1950'ler ortasından
bu yana inen bütün darbelerden tümüyle onları sorumlu tuttu÷umu baútan
belirtmeliyim. Amacımız Cumhuriyet dönemi politik tarihi olmadı÷ına göre, 1946
yılında çok-partili parlamenter sisteme geçiúi temin eden iç ve dıú etkenler bizi
ilgilendirmiyor. Ancak, sebebi ne olursa olsun, bu geçiú, Türkiye için inanılmaz bir
imkƒn yarattı. Bu imkƒn, sanki Osmanlı-Türk unsuruna, çok-uluslu bir (ça÷-dıúı)
tarım imparatorlu÷undan ça÷daú bir sanayi toplumuna giden sancılı süreci
kısaltmak üzere verilmiúbir hediye, bu mucize idi. Ne var ki, Batıcı-reformcu
concensus'ün köklü alıúkanlıkları içinde yetiúmiú bir kadronun elinde bu imkanın
israf edilmesi de belki kaçınılmazdı. Metinden, bu kanadın Do÷ucu-gelenekçi akım
içine yerleútirilmesine ya da irtica ile suçlanmasına kesinlikle karúı çıktı÷ım
anlaúmaktadır. Baúta Bayar, Menderes, Koraltan gibi a÷ır toplar, tüm Demokrat
Parti üst kadrosu, gerek özel hayatları, gerek dünya görüúleri itibariyle, Cumhuriyet
dönemi Batıcı-reformcu yönetici zümrenin sıradan (ve tipik) örnekleridir. Nitekim,
1946-50 arasında, bu kadro, karúı kanat tarafından sürekli "komünstlik" ithamı
almıútır; tarihimizde hep gördü÷ümüz kavram kargaúası içinde, sonradan gerici
diyecekleri Demokrat Parti'ye 1950 öncesinde komünistli÷i yakıútıran ve derhal
kapatılmasını talep eden kiúilerin 1960 sonrasında "solcu" hareketin baúını
çekmeleri (daha sonra ne oldular?) ya sessizce geçiútirilir ya da kiúisel ihanet
düzeyinde kompolarla açıklanır ve olayın yaygınlı÷ının ardında yatan ideolojik ve
toplumsal nedenlere hiç inilmez. øúte, benim itirazım da bu noktada dü÷ümleniyor.
Batılılaúma projelerinin kendilerine sa÷ladı÷ı popülizm (elitizimin karúıtı olarak
kullanıyorum) sayesinde politik iktidarı elde eden bu kadro, demokrasiyi hiçbir
zaman içine sindiremedi. 1950'lerin baúındaki olumlu dıú ekonomik konjonktürle
popülist iktisat politikalarının kesiúmesi sonucu elde edilen iktisadi büyümenin

getirdi÷i kütlesel coúkunun sarhoúlu÷u, ekonomiden hiç analamamanın aczi ile
birleúince, en küçük sıkıúmada arzuladıkları rejimin gerçek yüzü ortaya çıktı: Kendi
koydukları kanunlara bile riayet edemeyen, temel haklardan bihaber, parlamentoyu
ço÷unlu÷un azınlık üstünde bir mutlak baskı aracı gibi gören bir plebisiter
diktatörlük. ùüphesiz, Demokrat Parti'nin teslim aldı÷ı yapıda ço÷ulcu parlamenter
rejime çok ciddi engeller mevcuttu: 600 yıllık devlet gelene÷i içinde sivil toplum
kurumlarının geliúememiú olması ya da 1924 Anayasası'nın Kuvvetler Birli÷i ilkesini
benimsemesi hemen akla gelenler. Gene de, benim gözümde, nihai sorumluluk
tartıúmasız Demokrat Parti üst yönetiminindir. 1950'li yılların demokratik hak ve
özgürlüklerin zenginleútirilmesi yolunda kullanılması, kendileri açısından da,
Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik geliúmesi açısından da, çok daha hayırlı olurdu.
Bu yönde bir alternatif senaryonun yazılmasını okuyucunun hayal gücüne emanet
ediyorum; olayı düúündükçe bana hak verece÷ine kaniyim.
Yukarıdaki popülist kavramı, 1950 sonrasının Türk iktisadi düúüncesine tek
önemli katkısını simgeliyor. Büyük kütlelere yol, baraj, okul, hastane, fabrika, vs.
vaadetmek, sonradan bu vaadlerin küçük bir bölümü gerçekleúse bile, politik
süreçte ekonomik sorunlara yeni bir duyarlılık getirdi. Daha o yıllarda elitin bir kısmı
tarafından alay konusu yapılan "kalkınma edebiyatı", "onu da yapaca÷ız, bunu da
yapaca÷ız" úeklinde mizahlaútırılan vaadler (ve gülünç gösterilen politikacı tipi) ya
da suçlanan temel atma törenleri, Türk toplumunun bekleyiúlerinde ekonomik
boyutun öncelik kazandı÷ına iúaret ediyordu. 1950 öncesinin dura÷an
ekonomisinden 1950 sonrasının dinamik sanayileúme sürecine geçiúte (dıú
konjonktür kadar) söz konusu popülist mantı÷ın toplumda yarattı÷ı hareketlilik ve
beklentilerin büyük katkısı oldu. Ancak, bu sürecin Türk insanının co÷rafi ve
toplumsal seyyaliyetini arttıran boyutu madalyonun sadece bir yüzü. Öbür yüzde,
toplumun özellikle iktisadi sorunların kendi sorumluluk alanı içinde kaldı÷ını
algılamasının, merkezi devletin hızla (ve sanki bedavadan) bu sorunları çözmesi ile
engellenmesi yatıyor. Tüm yerel inisiyatiflerin anlamsızlaútı÷ı bu ortamda, "her úeyi
devletten bekleme" e÷ilimleri de do÷allıkla güçlendi. Elitin yukarıdan (merkezi)
denetim özlemleri ile kesiúen bu e÷ilim, devletin toplum dıúında bir varlık gibi
görülmesini iyice kolaylaútırdı. Tipik vatandaú, devletin hem kendisinden vergi
almasına, hem de okul, hastane, fabrika, vs. yapmamasına kızar oldu. Hiç kimse,
kamu harcamalarının zorunlu olarak toplum tarafından finanse edildi÷ini, yani
hastane ya da okul isteyenin bunun için gerekli kaynakların vergilerle kendisinden
toplanmasına da rıza göstermesi gerekti÷ini kabullenmiyordu. Bu úekilde, inanılmaz
derecede karmaúık bir komuta ekonomisini (karneler, narhlar, permiler, lisanslar,
ön-izinler, bürokrasi, yasaklar, vs.) uygulanan güçlü devlet, iú do÷rudan vergi
tarhedip toplamaya gelince toplumdan önemli bir dirençle karúılaúıyor ve derhal geri
adım atıyordu. 1960 sonrasında, politik sürece yaygın katılımın azaltılması ile
toplumla ba÷ları büsbütün kopan siyasal partiler bu özgül popülizm anlayıúını iyice
derinleútirdiler. Kamu harcamalarını sürekli arttıran, kamu gelirlerin ise bir türlü
yükseltemeyen bu tür bir popülizme alternatif olarak sadece elitist bir tutuculu÷u
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görürsek, büyük kütlelerin refahına olumlu bir katkı yaptı÷ını kabul etmek
zorundayız. Ne var ki, iúin mantı÷ındaki terslik, ancak kısa süreli kazanımlar biçimini
almasını da kaçınılmaz hale getiriyordu; özellikle büyük bunalım anlarında (bugün
oldu÷u gibi), söz konusu kazanımlar hızla eridi. Hiç kimseden almadan herkese
vermenin ancak Tanrı'ya ait bir özgürlük oldu÷u, iktisat politikası sorumlarının ancak
birinden alıp di÷erine verebilecekleri anlaúılmadıkça, ekonominin geliúmesini
engellemeyen, hattƒ giderek hızlandıran, sa÷lıklı bir vergi-kamu harcaması
yapısının kurulabilmesi çok zordur.
Bütün söylediklerimiz, iflasını ilan etti÷imiz iktisat ideolojisinin (ve
kurumlarının) temel niteli÷ini belirginleútiriyor: Yeniden-bölüúümcü devlet.
Literatürde, bu kavramın geleneksel ve akılcı úeklinde ikiye ayrıldı÷ını izliyoruz.
Benim kanım, Türkiye'nin daha çok geleneksel tipe benzedi÷i. Oluúumunda
kapitalizm-öncesi yapısal kalıntalara tanıdı÷ım özel a÷ırlık, bu vargıyı
kolaylaútırıyor. ùimdi bu kavramı somutta tanımlamaya çalıúalım. Önerilen, devletin,
ekonomiye yaptı÷ı bir dizi merkizi-bürokratik müdahale ile toplumsal artı÷ın adeta
tümünü yarattı÷ıdır (üretti÷i de÷il; artı÷ı do÷allıkla toplum üretiyor: Devlet, üretilen
türünün artık biçimini almasını sa÷layan çerçeveyi yaratıyor). Döviz kurunun aúırıde÷erli tutulması ithalatçılara, faiz haddidinin negatif tutulması borçlulara, ithalat
yasakları yasaklanan malları üreten sanayicilere, lisanslar o lisansları alanlara,
teúvikler onlardan yararlananlara, vs. vs. via devlet bir rant sa÷lıyorlar. økinci
adımda, bu úekilde yaratılan artı÷ın bölüúümü var. Gene, karmaúık bir müdaheleler
kümesi, bu rantların arzulanan biçimde da÷ıtılmasını temin etmeye çalıúıyor. Fiyat
kontrolleri, ithalat yasaklarının sa÷ladı÷ı sınırsız koruma ve tekel gücünü kısmen
tüketiciye, ithalat lisansları aúırı-de÷erli döviz kurunun sa÷ladı÷ı rantları önce
sanayiciye, oradan fiyat kontrolleri aracılı÷ı ile tüketiciye, vs. vs. aktarmak için
zorunlu. Ancak, ilk kısım, yani rantları yaratmak çok kolay; ikinci kısım, yani onların
arzulanan yönde bölüúülmesini temin etmek ise imkƒnsız denecek kadar zor. Bu
úekilde, özellikle rantların bölüúümünde amaçlanan ile gerçek arasında büyük bir
kopukluk ortaya çıkabilir. `Komuta ekonomisi'e÷ilimlerinin arttı÷ı (yani üretimdeki
düúüú nedeniyle rant da÷ıtımında daha sert davranıldı÷ı) bunalım dönemlerinde,
karaborsa, suistimal, kaçakçılık gibi faaliyetlerin iyice yaygınlaúması sonucu gelir
bölüúümünün nasıl hızla bozuldu÷u (üstelik, bu olgunun iktidardaki kadronun iyi
niyetleri ya da amaçları ile çok ters düúebilece÷i) geçmiú deneyimlerimizde çok net
görülürdü.
Yeniden-bölüúümcü ideolojinin (ve kurumsal yapının) de facto amaçları ile
çeliúen bölüúümsel sonuçlar vermesi bence önemli ama ikincil bir sorun. Çünkü,
ekonomiye verdi÷i esas uzun dönemli hasar, üretime olan etkilerinde bütün
olumsuzlu÷u ile berraklaúıyor. Üretimin etkinli÷i açısından hayati görev taúıyan fiyat
göstergeleleri ve üretim kararları, üstlerine konan bölüúümcü tahdit nedeniyle
iúlemez hale geliyorlar. Popülist vaadlerin körükledi÷i sürekli talep-fazlası
ortamında, ça÷daú bir sanayi toplumunun gerektirdi÷i sorumluluk ve disiplin anlayıúı
yok oluyor; onun yerini ancak örgütlenmiú sorumsuzluk (Alec Nove) diye

nitelendirebilece÷imiz bir enformasyon-karar çerçevesi alıyor. Tekil üretim birimi
açısından rasyonel olan kararlar, toplum ve ekonomi açısından úaúırtıcı bir israfa
dönüúüyor. Örne÷in, faiz haddinin devlet narhı ile enflasyonun çok altında tutuldu÷u
ve endeksleme gibi enflasyon etkisini dengeleyici tedbirlerin engelledi÷i bir ortamda,
tasarruf ve döviz sıkıntısı çeken Türkiye'de, birey, kendisi açısından rasyonel olan
yani tasarruflarını koruyan altın ya da dövize kayıyor. Bu úekilde, hem tasarruflarını
ekonominin kullanamayaca÷ı bir biçime yatırıyor hem de döviz kullanıyor. Aynı
úekilde, döviz kurunun ödemeler bilançosu denkli÷ine hiç bakılmadan aúırı-de÷erli
tutulması halinde, üretici için ihraç edilebilir malların üretimine geçmek hatalı, gizli
ithalat boyutu yüksek malların üretimine geçmek ise akılcı oluyor; halbuki
ekoniminin ihtiyacı, tam tersine, ithalatı azaltıp ihracatı arttırmak. Bu tür örnekleri
ço÷altmak çok kolay; okuyucunun bunları zaten bildi÷ini varsayarak fazla
uzatmıyorum. Bence, sorunun kökeninde iki önemli olgu yatıyor. Bunlardan ilki, gelir
bölüúümüne fiyat göstergeleri aracılı÷ı ile müdahele etme çabalarının, üretimde
etkinl÷i düúürerek daima sonunda gelir bölüúümünü bozucu etki yaratmaları. Bunun
da ardında, ça÷daú sanayi ekonomilerinin en belirgin özelli÷i var: Ekonomi, hiçbir
merkezi karar organın do÷rudan deneteleyemeyece÷i kadar karmaúık. Yani,
mutlaka etkin iúleyen ademi-merkeziyetçi karar mekanizmalarının ve bunları
destekleyen kurumsal yapının kurulması gerekiyor. øster Do÷u Avrupa'da
(sosyalizm), ister Batı Avrupa'da (sosyal-demokrasi), ister Türkiye'de (devletçilik),
geleneksel ya da akılcı bütün yeniden-bölüúümcü ideolojiler sanayi toplumunun bu
altedilmez gerçe÷ine çarparak duraklıyorlar.
Türkiye'de, söz konusu yeniden-bölüúümcü ideolojiyi destekleyen bir
kurumsallaúma da var. Ben buna Mülkiye-Maliye gelene÷i diyorum. Ekonomi ile ilgili
kanunları, kararnameleri,yönetmelikleri, vs. hazırlayan bürokrasi, Enderun ile büyük
devamlılık gösteren Mülkiye ekolünde yetiúiyor, stajlarını da Maliye'de yapıyorlar.
øktisat politikası sorumlularının neredeyse tümü bu ekolden gelme. Dolayısı ile,
ekonomi ile devlet maliyesi arasındaki fark ço÷u kez gözden kolayca kaçıyor.
Batı'da daha sanayi devrimi öncesinde belirginleúen ekonomi/politika ayrıúmasına
Türkiye'nin bugün bile ne kadar yabancı oldu÷unu kendi hocalık deneyimimde
görmüútüm. Birinci sınıfta østisada Giriú dersleri verirken, ekonomiye ait bir kavram
olan Milli Gelir ile devlet maliyesine ait bir kavram olan Bütçenin birbirinden
tamemen ayrı iki olaya tekabül etti÷ini ö÷rencilere anlatmak özel bir çaba gerektirir.
Aynı úekilde, ödemeler bilançosu da, ekoniminin de÷il, devletin bir faaliyet alanı
olarak algılanır. økitisat politkası sorumluları da, aynı mantıkla, ekoniminin sorunları
yerine Maliye'nin sorunları ile u÷raúırlar; Maliye için yararlı olan her úeyin ekonomi
için de yararlı olaca÷ı tereddütsüz kabul edilen (ve asılnda yanlıú) bir varsayımdır.
øktisat politikası sorumlulu÷una yükselmiú tek tük kaliteli iktisatçılar bile (Kemal
Kurdaú örne÷inde oldu÷u gibi), bu güçlü ideolojik-kurumsal gelene÷in dıúına
çıkamamıúlardır.
Sanıyorum ki 1960'lı yıllarda yeniden-bölüúümcü ideolojinin yepyeni bir
dinamik kazanmasını bir parça açıkladık. Batıcı-reformcu yönetici kadronun popülist
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kanadının elitist kanat üstünde bir plebisiter diktatörlük kurma çabası, elitist kanadı
formel demokrasiyi savunmaya itince, gere÷inde yüzyıllar sürebilecek bir kavram
kargaúasının temelleri atıldı demektir. Eminim ki, insanlık tarihinin o zengin ve renkli
deneyimi içinde benzer garipliklere baúka yerlerde ve zamanlarda da rastlanmıútır:
øktidardaki jakobenlerin temel demokratik hakları ve kuvvetler ayrılı÷ını savunup
aynı anda büyük kütleleri politik sürecin dıúına itecek yöntemler aradıkları,
muhalefetteki popülistlerin ise ilk ikisine karúı çıkıp üçüncüsünü el altından
destekledikleri bir ortamda, zavallı iktisat ideolojisinin iyice ipin ucunu kaçırmasına
kimse kızamaz. Gerçekten, 600 yıllık mirasın etkisiyle ekonomi kavramına
neredeyse "genetik" bir yabancılık (hattƒ düúmanlık) hissi duyan elitin kendi içindeki
politik çatıúmayı bir kan davasına dönüútürmesi, en büyük hasırını iktisat
ideolojisine yapan bir radikalleúmeye yeúil ıúık yaktı. Sivil toplumu hiç yaúamamıú
bir gelene÷in aydınları için, çok kısa sürede, ekonomi baúat oldu. Herhalde bunu ilk
yaúayan benim gibi 1960'da liseyi bitirmek üzere olan nesil; aniden, kendi arzumla
iktisat okumaya karar verdi÷imde, çevremin ne kadar hayret etti÷ini unutamıyorum.
Tüm toplumsal iliúkilerin özü ve belirleyicisi, ülkenin "kurtarılmasının" ise temel aracı
úeklinde gördü÷ümüz güncel politikanın komplocu mantı÷ını büyük bir kolaylıkla
uzatıverdik. Önce Türkiye ekonomisi, derken tüm dünya ekonomisi, içerideki politik
komplolara benzeyen (ekonomik) komplolar tarafından açıklandı. 19. yüzyıl
atalarımızın Batı'da ulaúamadıkları düúünce ve hareketler bize açıldı. Paris, Londra,
Berkeley ve New York üstünden, Batı'nın ve Do÷u'nun eski ya da yeni bütün radikal
düúüncesi Türkiye'ye geliverdi. Batıcı-reformcu hareketin iktisadi-toplumsal
içeri÷inin zayıflı÷ı, en abartmalı ve kaba úemaların hemen müúteri toplayabildi÷i ve
filizlendi÷i bir zemini sanki sırf bu günler için özel olarak hazırlamıútı.
Uzun süre kısmen kendi ideolojisinin getirdi÷i tahditler kısmen de fiili politik
sansür sayesinde Batı medeniyetinin zengin ekonomik ve toplumsal düúünce
hareketlili÷inin dıúında yaúamıú bir elitin bu úekilde aniden `dıúa açılması', olumlu
ve olumsuz yanları ile, bir úok etkisi yarattı. Olumlu; çünkü, uzundönemde ça÷daú
bir sanayi toplumu yapısına ulaúmak için zorunlu ideolojik fakirleúme sürecini
baúlatarak toplumsal geliúmemizi engelledi. Bizim cenahta, Türkiye'nin kurtuluúunu
(?) belki birkaç yüzyıl gerisindeki (ve ço÷u kiúi baúına çok daha düúük gelir
düzeyindeki) ülkelerden alınan ilhamlarda bulma modası, tartıúılan konuların
Türkiye gerçeklerinden iyice kopmasına yol açtı. En çok Batılılaúmıú kesimlerin en
büyük Batı düúmanı olmaları, koca Osmanlı ømparatorlu÷u'nun øngiliz ya da
Fransızlar'ın (bir kısmı) daha önce Osmanlı yönetimindeki) Afrika kolonileri ile
özdeúleútirilmesine kadar giden garip bir emperyalizm (ve anti-emparyalist
mücadele) kavramı üretti. Bu úekilde, Türkiye'nin bütün özgüllü÷ü Batı'dan alelacel
aktarılmıú úemalar içinde kayboldu; bunun karúısında geliúen tepki ise, bizim
cenahta "kerim" Osmanlı Devleti hayranlı÷ına, öbür cenahta mehter takımı ile cihat
ça÷rılarına dönüútü. Aslında, tek baúına bu geiúmeler ideolojik fakirleúme için yeterli
de÷il; her toplumda, hakim ideolojinin marjında benzer hurafeler çeúitlili÷ini görmek
mümkün. Türkiye'nin sorunu, bütün bunların marjda de÷il, bizzat elitin içinde yeni

merkezde yaygınlık kazanmaları idi. Aynı dönemde, örne÷in Hindistan'da yürütülen
tartıúmalara bir göz atmak, fakirleúme kavramını kullanmakta haklı oldu÷umuzu
gösterecektir. Do÷allıkla, ben bu olayda kiúilerin (sübjektif olarak) suçlanmasına çok
karúıyım. Baúta tek-parti döneminin yarattı÷ı entellektüel çöl ve Batıcı-reformcu
idelolojinin hiç ekonomik-toplumsal içeri÷inin olmaması, pek çok etken `dıúa
açılmanın' úok etkisini kaçınılmaz hale getiriyord; buna yukarıda açıklamaya
çalıútı÷ımız 1955 sonrası iç politik konjonktür de eklenince, kiúisel tercihleri aúan bir
nesnel koúullar kümesi oluútu. Hoú, tarih sık sık böyle sürprizler yapar: Kısa
dönemde çok yararlı gibi duran geliúmeler uzun dönemde çok zararlı, kısa
dönemde çok zararlı etki yapan geliúmeler uzun dönemde çok yararlı sonuçlar verir.
Üstelik, tarihin hep ilerlemek diye bir zorunlulu÷u da yoktur.
Otarúi-komuta ekonomisi ikilisinin 1970'ler boyunca (belki bugün de) gücünü
koruması, bu kitabın kendi tarihçesi açısından da önemli. Dikkatli okuyucu, 1970'ler
boyunca benim iktisat politikası konularına hiç bulaúmadı÷ımı, yazılarımda a÷ırlı÷ı
tarihi maddecilik, tarım toplumları, küçük üreticilik, sosyalizm ve iktisat teorisi gibi
teorik sorunlara verdi÷imi hatırlayacaktır. Bu teorik yönelme, büyük ölçüde hakim
iktisat ideolojisinin önyargılarına ters düúmekten çekinmemi yansıtıyordu; bu özgül
anlama bir kaçıú idi. øktisat politikası üsütüne ilk yazım (Dıú Ticaret Üstüne
Gözlemler) 1980 ølkbaharı'nda, yani ideolojinin iflasını teúhis etmem üstüne
yayınlandı. Kendi cenahımdan gelecek sansürden bu kadar korkmakta bence haklı
idim. 1960 sonraları ve 1970 baúlarında, yakınlarımın sırf feodalite konusundaki
farklı düúünceleri nedeniyle "emperyalizmin ajanı" ilan edilmelerini izlemiútim. 197375 arasında, çok de÷erli bir iktisatçı, Kemal Derviú, gençli÷in ve uzun süre dıúarıda
oturmanın verdi÷i heyecanla ortarúiye ve komuta ekonimisine karúı çıkma gafletini
göstermiú, emperyalizmin (IMF'nin, Dünya Bankası'nın vs.) ajanı oldu÷u bu úekilde
tesbit (ve gazete sütunlarında teúhir) edilince, derhal kendini yurt dıúında bulmuútu.
1970'ler sonunda Kutlay Erbiri daha saldırgan bir üslup denedi ama onun da sonu
farklı olmadı. Ben, belki de onlardan da úaibeli olmanın getirdi÷i korku ile susarak
direndim. 1960'larda moda cuntacılı÷a karúı çıkmam, 1969-70 finansman kararları
ve devalüasyonun baúarılı bir operasyon oldu÷unu düúünmem, 1971 olayına ilk
günden ters düúmem, 1972'den itibaren AET yanlısı olmam (bütün) bunlar özel
sohbet toplantılarında söyleniyordu, tabii ki) ve üstüne Sencer Divitçio÷lu ve ødris
Küçükömer'le aynı kürsüde yer almam, "acenta" sıfatını haketmem için yeterli
kanıtlardı. Nitekim, 1977 seçimlerinden önce, Bilsay Kuruç, Gündüz Ökçün ve
birkaç arkadaúın bulundu÷u bir küçük seminerde bu kitaptaki `Alternatif Büyüme
Stratejisi' makalemin ilk sunuúunu yaptı÷ımda, U÷ur Korum tarafından Krueger ve
Friedman yanlısı olmakla suçlandım; önerilerim Kuruç'ta da aynı kanıyı uyandırmıú
olsa ki DPT Müsteúarlı÷ı sırasında pek görüúemedik. 1978 yılında Tarabya'da
toplanan Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen Semineri'nde Mısır'ın (Enver Sedat
Mısırı'nın) Planlama Bakanına slogan tekerlemelerinin ekonomik ba÷ımsızlık için
yeterli olmadı÷ını söyledi÷imde, her zaman gerçe÷in ıúı÷ını tek baúına gören
dostum Halil Berktay tarafından emperyalizmin ajanlı÷ı ile suçlanarak sansür
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edildim. 24 Ocak'ın hemen öncesinde ve sonrasında büyük kamu kesimi finansman
açıklarına ve bu açıkları sürekli büyüten narh (ve beraberinde gelen karne ve tayın)
sistemine karúı çıkanlara "IMF sosyalistleri" denilmesini, "devlet elden gidiyor"
çı÷lıklarına, "kimin devleti, kimin elinden?" cevabını verenlerin afaroz edilmesini ve
nihayet, 24 Ocak'a sistem içinde alternatif oldu÷unu düúünenlere "burjuvazinin
sözcülü÷ünün" yakıútırılmasını bazen kızarak, ço÷u tebessümle izledim. Sanayi
toplumu öncesi kalıntısı bir yeniden-bölüúümcü devlete, iyi niyetlerinden
ahlaklarından ve Türkiye'nin ça÷daú bir topluma dönüúmesi yönündeki
özlemlerinden hiçbir zaman úüphe etmedi÷im (ço÷u kiúisel dostum) insanların bu
úekilde sıkı sıkıya sarılmalarının ardındaki nesnel koúulları anlamaya çalıútım;
müdahele etmeden önce somut gerçe÷in yargısını bekledim. 1978-80 deneyimi, bu
yargıyı sa÷ladı; ardından gelen istikrar paketi ise, tüm açıklı÷ı ile, hakim iktisat
ideolojisi içinde Türkiye'nin hızlı büyüme rayına oturmasını sa÷layacak yapısal
reformların kesinlikle mümkün olmadı÷ını ortaya koydu. Yeni bir iktisadi düúünce
oda÷ının oluúturulması çabasına katkıda bulunabilmek ümidi ile 1980 sonrasında
çalıúmalarımı iktisat politikası sorunlarında yo÷unlaútırmam ve mevcut önyargılara
karúı çıkabilme gücünü kendimde bulmam bu gözlemden kaynaklanıyor.
Analizimizin ana gövdesi bu úekilde tamamlandı. Do÷allıkla, ele alınan
konunun cesameti benim sadece iktisatçı (sosyolog, siyasetçi tarihçi de÷il) olmamla
birleúince, eminim ki eksiklikler, hatalar ve atlamalar oluútu. Bunlardan bazıları, bu
giriú-deneme yazısına yönelecek eleútirilerin ana unsurları olabilecek kadar önemli.
Bu nedenle, yazının sonuç kısımlarına geçmeden önce, mümkün eleútirilerden
bazılarına peúinen cevap vermek istiyorum.
1971 sonrasında, Batıcı-reformcu yönetici kadronun elitist kanadında 1971
olayının hızlandırdı÷ı büyük bir politik dönüúüm oldu ve zengin ekonomik ve
toplumsal içeri÷e gebe, demokrasiyi ciddiye alan, toplumsal karar alma süreçlerinde
büyük kütlelerin etkinli÷ini artırmayı amaçlayan, velhasıl sanayi toplumlarında
rastlanılan türde bir demokrasi ve sosyalizm projesini savunan bir kadro belirdi.
Yeni kadronun eski organizma içinde yönetime geçmesinin yarattı÷ı devasa
sorunlara ra÷men, Ecevit'in kiúili÷inde simgeleúen bu hümanist ve katılımcı hareket,
politik yaúama büyük bir dinamizim ve umut getirdi. Hızlı sanayileúmenin etkisi ile
sosyolojik yapısı alt-üst olan Türk toplumunda özellikle kentsel yörelerde filizlenen
yeni özlemlerle çakıúan bu anti-jakoben (ve anti-bürokratik ya da anti-elitist) politik
ideolojinin tohumlarını ben 1960'larda bo÷ulan sosyalist parti deneyiminde
buluyorum. Ancak, politik ideolojide gerçekleútirdi÷i bu hayati kopuúa (ya da
kaymaya) karúılık, yeni hareketin iktisat ideolojisi tümüyle 1960'ların hakim
ideolojisinin damgasını taúıyordu. Politik ideolojideki kaymaya kütleden gelen
olumlu tepki, 1973-74 döneminin ola÷anüstü (ve Cumhuriyet iktisat tarihinde eúsiz;
herhalde gelecekte de bir daha göremeyece÷imiz) olumlu konjonktürü ile birleúince,
ilk iktidar denemesi önerilen yanlıú iktisat politikalarının do÷ru oldu÷u yönündeki
kanıyı büsbütün güçlendirdi. Kısmen dıú konjonktürün tersine dönmesi, kısmen de
1971'den beri üstüste uygulanan yanlıú politikaların ekonomiyi bitirmesi sonucu

oluúan bunalıma karúı 1978-80 arasında aynı iktisat anlayıúı ile çıkılması,
ekonominin tümüyle iflası ile noktalandı. Demek ki, yukarıdaki analiz, söz konusu
hareketin içerdi÷i politik yenili÷i asla inkar etmiyor; fakat, iktisadi düzeyde hakim
ideolojiyi kıramadı÷ını, hatta ona teslim oldu÷unu vurguluyor. Bu gerçe÷in do÷ru
teúhis edilmesinin önümüzdeki dönemde pek çok gereksiz kavram kargaúasını
engelleyece÷i kanısındayım.
Cumhuriyet dönemi iktisat ideolojisinin evrimini incelerken karporatizm
sözcü÷ünü hiç kullanmamam bu dönemi iyi bilen toplumsal bilimcilerin bir bölümünü
úaúırtmıú olabilir. Bunun nedenlerini de açıklamalıyım. Korporatizm, benim
gözümde, ekonomi/politika ayrıúması (sivil toplum) ve formel demokrasi sonrasında,
bu ikiliye (kapitalizm-öncesi kalıntıların yo÷un etkisini taúıyan) bir tepkiyi yansıtıyor.
Türkiye'de bu ikilinin yoklu÷u, ele aldı÷ımız ideoloji ve kurumların kökenini baúka
yerlerde aramaya itiyor. Bu nedenle, Batıcı-reformcu yönetici kadronun mesleki
temsil ve korporatizmle arada sırada flört etmelerini kadronun (ve yapısal
belirlenmesini daha önce açıklamaya çalıútı÷ım) devlete Batı'da bir kılıf arama
úeklinde de÷erlendiriyorum. Ancak geçmiúle ilgili bu vargımı gelece÷e
genelleútiremeyiz. Tam tersine, Türkiye'nin bugün ulaútı÷ı aúamada, Batı ile
paralellik kurulabilecek, plebisiter ya da elitist korporatizm e÷ilimlerinin hızla
güçlenmesini beklemeliyiz. Bunlar, geçmiúin arayıúlarında yarının meúrutiyetini
bulmayı da deneyeceklerdir. Üstelik, hakim iktisat ideolojisinin içerdi÷i kavram
kargaúasının bizleri farkına bile varmadan bu e÷ilimleri destekler duruma
düúürmemesi için özellikle dikkat etmeliyiz.
Bir di÷er itiraz, analizde esas a÷ırlı÷ın elitin kendi içindeki çatıúmalara
verilmesi, büyük kütlelerin özlem ve mücadelelerine ise hiç de÷inilmemesidir.
Buradan, benim onları hor gördü÷üm sonucuna bile varanlar çıkabilir. Burada da
anahtar kavram sivil toplumdur. Yönetilenlerin ideoloji ve politika sahnesinde aktif
olarak varlıkları, kendi ideolojilerini ve bunları taúıyacak/üretecek organizmaları
(örgütleri) kurabilmeleri halinde mümkündür; aksi halde, arada sırada büyük
patlamalara bile yol açsalar, gene de pasif bir güç niteli÷ini taúırlar. Serbest Fırka'ya
coúkuyla koúanların la÷vedilmesi üstüne seslerini çıkartmamaları, Demokrat Parti'ye
büyük ço÷unluklar sa÷layanların yöneticilerin cezalandırılmasını kayıtsızca
seyretmeleri hepimizin bildi÷i örnekler. 1960'lı yılların sonunda baúlayan ve 1970'ler
boyunca süren hareketlili÷in ise kısmen de elit-içi çatıúmaları yansıtması nedeniyle
çok yanlıú mecralara döküldü÷ü ve yaratıcı enerjisini kalıcı kazanımlarda konsolide
edemedi÷i kanısındayım. øktisadi düzeyde, sorun daha da ilginç bir boyut kazanıyor.
Resmi toplumdaki komuta ekonomisi görüntüsü, sokaktaki adamın anarúizan
bireycili÷i ile çeliúiyor. Tipik bir kentlinin adeta tüm iktisadi yaúamı kanun-dıúı
faaliyetlerinden oluúur. Oturdu÷u ev, toprak mülkiyeti de dahil, ømar Yasaları ile
çeliúiyor: Gecekondu. Elektri÷i büyük bir ihtimalle kaçaktır; iúçi ise sigortasız ve
vergi ödemeden, seyyar satıcı ise karnesiz ve Belediye Zabıtası'ndan kaçarak,
esnaf ise mesle÷ini denetleyen nizamname ve yönetmeliklere aldırmadan çalıúır.
Hattƒ, Medeni Kanun dıúında evlenir; sorunlarını da mahkemeye gitmeden (kavga,
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cinayet, vs.) çözer. Do÷allıkla, en geliúmiú Batı toplumlarında bile bu tür olaylar
vardır ama, hiçbirinde bu derece yaygın de÷ildir. Vatandaúını günlük ola÷an
yaúamında hayret verici bir bürokratik ön-izin sistemi ile sıkan bir devlet; ve bütün
kanun ve kuralları çi÷nemeyi fazilet sayan bir toplum: Toplumdan kendi kendini
denetleyen (oto-kontrol) mekanizmaların (kamu bilinci) kaynaklanmaması ve tüm
denetimin yukarıdan (merkezden) yapılabilece÷i inancı sivil toplumun ideolojik
önkoúullarının bile varolmadı÷ının bence en iyi kanıtı. Hakim iktisat ideolojisinin
yönetilenlerde anarúizan bireycilik e÷ilimlerini sürekli güçlendirdi÷ini ve ça÷daú bir
sanayi toplumunun zorunlu koúulu olan kamu bilincinin geliúmesini engelledi÷ini
tesbit etmek, dikey (merkezi- bürokratik) denetimden yatay (ademi-merkeziyetçipiyasa) denetime geçiúin dar anlamı ile iktisadi düzeyin sınırlarını aúan
çıkarsamalarının anlaúılmasına olarak verecektir. Sorunun bu açıdan ele alınması,
toplum projelerinde büyük kütlelerin katılımına önemli bir yer veren aydınları
sonunda kütle dalkavuklu÷una teslim olmaları tehlikesinden de korur.
Yönetilenler konusundaki itirazın paraleli, analizde sanayici, bankacı, tüccar,
toprak sahibi sermayedarların (burjuvazinin) rolünün geri planda kalmasıdır.
Batı'dan aktarılan úemalarla farklılık gösteren bu yaklaúımın eleútiri çekmesi
kaçınılmaz. Ben, savunmamı gene sivil toplum kavramında temellendiriyorum. Mülk
sahiplerinin kendi kiúisel çıkar kavgalarının ötesinde müúterek bir platforma sahip
olmaları, yani bir burjuva sınıfından söz edebilmemiz, aynen yönetenler için geçerli
oldu÷u gibi, ideolojik ve örgütsel düzeyde devletten özerk bir faaliyet alanını
yaratabilmeleri ile mümkündür. 1971 sonrasında bu sürecin baúladı÷ına dair
iúaretler bulunsa da, ele alınan dönemde, özellikle hakim iktisat ideolojisinden
sapma anlamında bir burjuvaziyi ben göremiyorum. Türk kapitalisti, bütün varlı÷ını
otarúi-komuta ekonomisi ikilisi temelinde kurulmuú yeniden-bölüúümcü devlete
borçlu oldu÷unun bilincindedir; esas çabası artık üretmek de÷il, yeniden-bölüúümcü
devletin yarattı÷ı artı÷a el koymaktır. En tatlı karların karne ve tayin sistemlerinin
geliúti÷i dönemlerde sa÷landı÷ını bilir. Sıradan bir iúadamının piyasa anlayıúı úu
úekilde özetlenebilir: Devlet, onun üretti÷i malın ithalatını yasaklamalıdır; devlet, ona
reel maliyetinin altında (negatif faiz ve kur garantisi ile) kredi bulmalıdır; devlet, ona
reel maliyetinin altında ucuz döviz bulmalıdır; devlet, onun ithat etti÷i girdi ve
teçhizatın ithalatını serbest bırakmalıdır; devlet KIT'lerden satın aldı÷ı girdileri reel
maliyetinin altında satmalıdır; devlet, kendi alanına baúkalarının yatırım yapmasına
izin vermemelidir; devlet, sendikaları kapatmalıdır; ama kendi üretti÷i malın fiyatına
karıúmamalıdır. Bütün bunlara ra÷men yanlıú bir yatırım yapmıú ve zarar etmiúse, o
takdirde devlet onu kurtarmalıdır. Liberalizm ve piyasa mekanizması (ister Adam
Smith ister Freidman), Türk kapitalizmi için kökü-dıúarıda bir yabancı ideolojidir. Ne
var ki, hakim iktisat ideolojisinin bu÷ulu gözlükleri, özel mülkiyetten yana oldukları
için liberal diye nitelendirilen iktidarların otarúi-komuta ekonomisi ikilisinin esas
kurucu ve uygulayıcıları oldukları gerçe÷inin bilgili ve sa÷duyulu iktisatçılar
tarafından bile görülmesini engellemeyi baúarmıútır.

Bu noktada, Türkiye'nin toplumsal belirlenmesine gerçekçi bir tarih (ve toplum)
teorisinin uygulanması yerine Batı úemalarının kopye edilmesinin yarataca÷ı
tutarsızlıklara bir küçük örnek vermek istiyorum. økinci Meúrutiyet çerçevesindeki
oluúumlarda yaygın olan yorum, øttihat ve Terakki'nin milli burjuvaziyi özümledi÷idir.
Bu durumda, karúısındakiler, yani 31 Mart hareketini yapanlar, herhalde komprodor
oluyarlar. Osmanlı-Türk yönetici kadrosunun Batıcı kanadının milli, kültürel düzeyde
bile Batı taklidine karúı çıkan Do÷ucu-gelenekçi kanadın gayri-milli ilan edilmesi,
bence vahim sayılabilecek bir kavram kargaúasını yansıtıyor. øttihat ve Terakki'nin
iktidarı ele aldıktan sonra kendisine bir milli burjuvazi yaratmaya çalıútı÷ı úüphesiz
do÷ru; her iki kanadın da dıú (emperyalist) güçler tarafından desteklendi÷i
(øttihatçıları Almanya'nın 31 Mart'cıları øngiltere'nin) önerisi de bence gerçekçi. Ama,
buradan, milli ve gayrimilli sıfatları yüklenmiú bir burjuvazi kavramına geçmek
olanaksız. Sorun, Batı'dan çok farklı bir tarihi evrim izlemiú Osmanlı-Türk unsurunun
çok-uluslu bir tarım imparatorlu÷undan sanayi temelinde örgütlenmiú bir milli
devlete büyük sancılar içinde geçiúini, sanayi toplumları için üretilmiú milli,
burjuvazi, sınıf gibi kavramlar aracılı÷ı ile açıklama çabasından kaynaklanıyor. Bu
giriú-deneme yazısının ana temalarından biri, yani Batıcı-reformcu ideoloji ve
hareketin ekonomik ve toplumsal içeri÷inin çok cılız oldu÷u bu úekilde gözden
kaçınca, baúta da belirtti÷imiz gibi, ekonomiyi, ekonomik sistemleri, hattƒ politik
rejimleri aúan bir Do÷u-Batı (bir medeniyet ve dünya görüúü) çalıúması iktisadi
çıkarların daraltıcı opti÷ine indirgeniveriyor. Sonuçta, Türkiye'nin dünkü ve bugünkü
zengin politik mücadelesi tek-boyutlu÷u bir fakirli÷in içinde hapsoluyor. Analizimde,
söz konusu çok-boyutlulu÷u yapabildi÷im ölçüde yansıtmaya çalıútım.
Yukarıdaki geçiú dönemi olgusunu kavramsallaútırmakta zorluk çeken bir
baúka kesimden, bu kez dıú ekonomik konjonktürün etkilerini ihmal etti÷im yönünde
bir itiraz gelebilir. Bu bakıú açısında da, ekonomi, politik ve ideolojik süreçleri
do÷rudan belirliyor; üstelik, iç politika, tümüyle dünya kapitalizmi diye nitelendirilen
dıú ekonomik güçlerin dikte etti÷i bir ortamın pasif unsuru haline dönüúüyor.
Toplumların evriminde dıú alemin çok önemli bir etkisi oldu÷una daima savundum;
ancak, dıú komplolarla belirlenen toplum anlayıúına da, baúka yörelerin evriminden
ampirist genellemelerle üretilen "teorilere" de çok karúıyım. Daha önce aydın
milliyetçili÷inin belirlenmesinde özgül bir dıú konjonktürün ømparatorluktan
Cumhuriyet'e geçiúin somut biçimini nasıl etkiledi÷ini göstermeye çalıúmıútım.
Türkiye'nin co÷rafi yeri (geopolitik) Birinci ve økinci Dünya Savaúları'nın neticeleri,
her ikisinin içerdi÷i ittifaklar ve bu ittifakların evrimi nihayet 1917 Rus Devrimi'nin
yarattı÷ı özgül dinamik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluúunda ve sonrasında
olayların oluú sırası (ve biçimlenmesi) açısından temel belirleyicilerdir. Ne var ki, 20.
yüzyılın bu dev tarihi olaylarını sıradan mal, hizmet ve para akımlarına (ekonomiye)
indirgemek, yani politik, askeri ve hattƒ kültürel boyutlarını görmemezlikten gelmek,
bizi, bu kez fakirleúmiú bir dünya tarihine götürür. Bu bir. økincisi, bütün dıúsal
etkenler, toplumun kendi iç yapı ve konjonktürünün (toplumsal güçler dengesinin ve
kendi özgül tarihi geliúmesinin) filtresinden geçtikten sonra etkilerini hissetirirler.
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1930'larda dünya kapitalizminin bunalımı tek baúına neden Fransa'da "Ortak
Cephenin" Almanya'da ise Hitler'in iktidara geldi÷ini açıklayamaz; økinci Dünya
Savaúı'nı "Demokrasi Cephesinin" kazanması tarafsız hattƒ müttefiklere meyleden
Türkiye'de tek-parti rejiminin çözülmesine karúılık pro-faúist øspanya'da Franko'nun
kendini koruyabilmesi ile sonuçlanabilir. Toplumsal belirlenmede içsel ve dıúsal
dinami÷in a÷ırlıkları tarihin o müthiú zenginli÷i içinde, ama uzun süreli yapısal
trendleri de görerek kavranmadıkça, boy boy (ve renk renk) komplo teorilerinin
tuza÷ına düúmek kaçınılmaz hale gelir. Okuyucu, bu giriú-deneme yazısında, dıú
dinami÷i yukarıda açıklamaya çalıútı÷ım çerçeve içinde sürekli göz önünde
tuttu÷uma ama yapabildi÷im ölçüde komplolara iltifat etmedi÷ime úahittir.
Elinizdeki kitapta yer alan iktisat politikası yazılarının ardındaki bakıú açısını,
belki de okuyucudan özür dilememi gerektirecek kadar lafı uzatarak da olsa,
açıklamaya çalıútım. Yazıların tümü, bizim (ilerici) cenahtaki dostlar için yazıldı;
karúı tarafın önerdiklerini (sahiden, onlar bir úeyler öneriyor mu?) çürütmeye bile
pek zahmet etmedim: Muhatabım onlar de÷ildi, halen de de÷il. Bu bakıma, kısaca
makalelerin tarihçelerini özetlemekte de yarar görüyorum. ølk yazı, 1979 Güzü'nde
(24 Ocak 1980'den önce) yazıldı. Amaç, Türkiye'de dıú ticaret çerçevesinde oluúan
yapısal ve konjonktürel hipotezlerin tümün ampirik düzeyde irdelemekti. Kaynak
aktarması bölümü, 1973'de hazırlanmıútı; Türkiye'nin dıúarıya artık transferi
yapması bazında geliútirilen emperyalizm teorilerinin geopolitik boyutu ihmal
ettiklerini kanıtlamaya çalıúıyordu. Dıúa kapalılık ölçüsünü, 1977'de, Türkiye'nin
dıúa kapanması yönünde taleplerin tepe noktasında oldu÷u bir dönemde, zaten
dünyanın en kapalı ülkelerinden biri oldu÷umuzu göstermek ümidi ile hesapladım.
Ardından, ithal yasaklarına dayanan korumacılıkla ithal ikamesinin aynı úey
olmadı÷ını, Türkiye'nin ilkini yapıp ikincisini yapmadı÷ını (ya da sadece Menderes
döneminde yaptı÷ını) saptadım. Eúitsiz mübadele kuramı, 1970'ler ortalarında bazı
çevrelerde çok popülerdi; Türkiye'ye uygulanmasının olanaksız oldu÷unu
görmemek için bence özel bir çaba gerekiyordu. Son olarak, 1970'ler sonunda
kendini iyice hissetiren bunalımın petrol fiyatlarındaki artıú ve bunun dünya
konjonktürüne olan etkisi ile açıklanamayaca÷ını (bu açıklama da 1978 ve 1979'da
çok moda idi), sorunun do÷rudan Türkiye ekonomisinin yapısından kaynaklandı÷ını
sayıların dili ile ifade etmeyi denedim. Bu uzun ve nisbeten teknik gibi duran yazının
daha çok profesyonel iktisatçıların ilgisini çekmesini ola÷an karúılıyorum; ümidim,
amatörlere de dıú dünya ile iliúkilerin akılcı (ve çıkarcı) bir anlayıú çerçevesinde
nasıl ele alınabilece÷i yönünde ipuçları vermesi. Ardından gelen üç kısa makale, 24
Ocak istikrar paketinin de÷erlendirilmesi üstüne. Özellikle Turgut Özal döneminde,
beni hayrete düúüren bir manzara oluútu. Özal, getirilen tedbirlerin ekonominin
yapısını de÷iútirece÷ini her fırsatta tekrarlıyordu ve 24 Ocak tedbirlerinin karúısında
olan bizim cenah onun bu söylediklerin kabul ederek yeni kurulacak yapıyı
eleútiriyordu. Halbuki, Özal'ın yapısal de÷iúim retori÷i aslında yapısal olarak hiçbir
öneri getirmeyen sıradan (ve IMF'nin artık standartlaútırdı÷ı) bir istikrar programını
gizliyordu. Türkiye aynı nitelikte bir istikrar programını 1958'de uygulamıú, biraz

daha yumuúa÷ını 1970'de devreye sokmuútu. øktisatçı için, de÷iúen dıú koúullar ve
arada çok geliúen Türkiye ekonomisi dıúında, 1980 operasyonu ile 1958
operasyonu arasındaki farkı anlamak çok zordu. øúte, ben olaya bu optikten
bakarak, Özal ve dolayısı ile 24 Ocak istikrar paketini ekonominin ihtiyacı olan
yapısal dönüúümleri yapmamak, yani bir `idare-i maslahat' dönemini "çok laf-az iú"
ilkesi ile pazarlamakla suçladım. Aradan geçen zaman içinde Türkiye ekonomisinin
ilk günlerdeki ferahlama görüntüsü hızla bozuldu ve gerçek belirginleúti. Son
makale, yukarıda da belirtti÷im gibi 1977 yılı baharında sözlü olarak sundu÷um bir
yeni ekonomik yapı ve bunu mümkün kılacak iktisat politikaları demetini, kısmen
Cumhuriyet dönemi iktisat tarihimizle ilgili ana tezleri de beraberinde getirerek
özetlemeye çalıúıyor. Amaç derhal uygulamaya konulacak bir program yazmak
olmadı÷ından (yazıldı÷ı 1982 güzünde bu ihtimal çok düúüktü; halen de öyle),
profesyonel iktisatçıları belki baúında tedirgin edecek bir soyutlama düzeyinde,
özellikle kantitatif ayrıntılara fazla girmeyen ve önerilerin bir bölümünün ayrıntılı
olabilirli÷ini irdelemeyen bir üslupla yazıldı: Hedef, mevcut iktisat politikaları de÷il,
bu giriú-deneme yazısının konusu olan iktisat ideolojisi idi. Amatörlere ulaúma
çabam, bilinçli olarak teknik tartıúmaları ya ikinci plana atmayı ya da hiç girmemeyi
zorunlu kıldı. Okuyucunun biraz zorlanmasına yol açabilecek bir di÷er önemli
husus, Türkiye'de mevcut durumu eleútirenlerin, baúta iktisadi konular, yerine tutarlı
bir bütünlü÷ü olan somut bir alternatif getirmesi gelene÷inin olmayıúıdır. Yazımda,
toplumda yenilik önerilerinin sürekli tartıúılmasını engelleyen bu gelene÷i de
kırmaya çalıútım.
Bu giriú-deneme yazısının ve Alternatif'in ana teması aynı temel hipoteze
oturuyor: Türkiye, çok-uluslu bir tarım imparatorlu÷undan ça÷daú bir sanayi
toplumuna giden sancılı geçiú döneminin sonuna gelmiútir. Artık, bu geçiú
dönemine özgü ideolojik platformların (ve onlar içinde ve aralarında oluúmuú
kavgaların) terkedilip, ça÷daú sanayi toplumlarında rastlanılan ideolojik ve kuramsal
yapılara hızla gidilmesi gerekiyor. 19. yüzyıl baúına giden Batılılaúma projesinin, bu
özgül anlama, nihai ve ekonomik-toplumsal içerik açısından en zengin aúamasını
yaúıyoruz. Batıcı-do÷ucu ya da ilerici-gerici ayırımları iúlevlerini yitirdiler; yerlerini
sanayi toplumunun muhafazakar, liberal, sosyal-demokrat ve sosyalist fikir akımları
(ve toplum projeleri) almalı. Bütün bunlar, sivil toplumun hızla kurulmasını, yani
devletin özgürlü÷ünü sınırlayıp bireyin özgürlü÷ünü teminat altına alan kurumların
birbiri ardından devreye girmesini zorunlu kılıyor. øúte, ekonomide yenidenbölüúümcü devletin iflası, sivil toplum projemizin hayati bir unsuru olarak piyasa
mekanizmanısını gündeme getirdi. Biliyorum, bizim cenahın bu kavrama
ısınabilmesi kolay de÷il. Onda, özel mülkiyetten bile büyük bir tehlike, bir tehdit
siziyoruz. Çünkü, uzun yıllar Batı-Do÷u kavgası içinde toplumla uzak düútük; sivil
topluma hep úüphe ile, bizi toplumdan koruyan devlete hep sempati ile baktık.
Giderek artan bir muhasara edilmiúlik hissiyle yeniden-bölüúümcü devlete son
savunma çizgimizi bulduk ve ona sıkı sıkıya sarıldık. Yanıldık. Bugün, toplumun
derinliklerinden gelen üretken ittifaklarda yerimizi tarif etmeye çalıúırken, ademi-
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merkeziyetçi kaynak da÷ılımı mekanizmalarından (piyasadan) korkmamız için
nedenler de pek kalmadı. Tersine, demokrasi ve piyasa, geçiú döneminin bitimini
müjdeleyecek bir tarihi concensus'ün (Mehmet Ali Aybar'ın deyimi ile tarihi
uzlaúmanın) olmazsa olmaz iki esas unsuru.
Ekonomiyi, merkezi-bürokratik karar odaklarının keyfi müdahalelerinden
koruma talebine, etkinlik ve kapitalistleúme/sanayileúme açısıdan bakan
iktisatçıların da katıldı÷ı bir eleútiri var. Genellikle, soruna úu úekilde yaklaúılıyor:
Bugünkü yeniden-bölüúümcü devletin tek alternatifi 19. yüzyılın safkan liberal
piyasa devletidir; bu anlayıú Batı dünyasında da iflas etmiútir; demek ki böyle bir
alternatif yoktur. Aynı mantık, Türkiye'nin gerek 1930'larda, gerek 1950-80 arasında
gerçekleútirdi÷i sanayileúmenin de devlet müdahaleleri sayesinde sürdürdü÷ünü her
fırsatta hatırlatıyor. Bence, bu eleútiri hem çok do÷ru, hem de çok yanlıú. Çok
do÷ru: 1930'lardan bugüne devletin aktif bir rol almaması halinde Türkiye'nin
bugünkü geliúme düzeyine ulaúması nasıl düúünülemezse, bundan sonraki
dönemde de Batı Avrupa ülkeleri ile arasındaki nitel ve nicel farkları, kendili÷inden
ya da salt piyasa güçlerine teslim olarak ortadan kaldırılması da o kadar
düúünülemez. Çok yanlıú; piyasayı tümüyle reddeden bugünkü yeniden-bölüúümcü
devletin alternatifi 19. yüzyıl de÷il, güçlü bir piyasa sistemini daha etkin ve politiktoplumsal hedeflerle tutarlı biçimde iúletmek üzere yo÷un müdahalede bulunan
bugünün Batı Avrupa'sıdır. Kendi deneyimimizde, rasyonel karar alma olanaklarının
tümüyle yitirildi÷i bir ekonomide, etkin bir planlamanın da mümkün olamadı÷ını
gördük; giderek derinleúen ve ucu görünmeyen bunalım, her úeye müdahale
edeyim derken sonunda hiçbir úeye müdahele edemez hale düúen yenidenbölüúümcü devletin ça÷daú sanayi toplumu karúısındaki aczini de kanıtladı.
Ekonomik karar alma süreçlerinin ademi-merkeziyetçi mekanizmalar aracılı÷ı ile
rasyonelleúmesi, devletin hızlı sermaye birikiminin sürekli tutturulmasını temin
edecek rasyonel müdahaleri yapabilmesinin de önkoúulu. Bugünün Türkiye'sine
alternatifleri 19. yüzyıl ortalarında arayacak yerde bugünün Avusturya'sına,
Finlandiya'sına, øtalya'sına hattƒ Yunanistan'ına baksak, geliúmiúli÷in (ve onu
sa÷layacak hızlı büyümenin) vazgeçilmez unsurunun etkin iúleyen ademimerkeziyetçi kaynak da÷ılım mekanizmaları oldu÷unu kolayca görebilirdik. Önerilen
dönüúümün devlet müdahalesinin kalkmasını de÷il, biçiminin de÷iútirilerek
etkinli÷inin arttırılmasını hedefledi÷ini tekrar tekrar vurgulamakta büyük yarar
görüyorum.
Filizlenen yeni iktisadi düúünce oda÷ının anti-merkeziyetçi ve anti bürokratik
bir platformu sahiplenmesi, yazının baúında sözünü etti÷imiz ideolojik kopuúun (ya
da kaymanın) en zor döneminin bitti÷ine iúaret edecektir. Bu bakıma, iktisadi
olaylara yeni bakıú açısını, bir örnek üzerinde somutlaútırmak istiyorum. Türk
parasının de÷erini yitirmesi ya ada devalüasyon, iktisadi tartıúmalarda tansiyonu
tepe noktasına çıkartan konulardan biridir. øthal edilen mal ve hizmetlerin
pahalılanması, bunları kullananların (tüketenlerin) reel gelirlerinde bir düúüúe yol
açar; ithal malı makina ve teçhizatın fiyatları arttı÷ından yatırımlar azalır; genelde

reel talep kısıldı÷ı için ekonomideki canlılık söner. Bütün bu nedenlerle, baúta bizin
cenah, devalüasyona karúı çok güçlü bir kamuoyu vardır ve politik iktidar yapabildi÷i
ölçüde devalüasyon kararını ya hiç almaz ya da düúük oranlı bir devalüasyonla
durumu idare eder. Yani, bir döviz kurunda döviz arz ve talebi arasında ciddi bir
dengesizlik oluúsa bile, devletin döviz fiyatını sabit tutması (narh koyması) istenir.
Halbuki, dövizin yapay olarak ucuz tutulması, üretimini (ihracatı) azaltıp tüketimini
(ithalatı) arttırır ve ödemeler bilançosu büsbütün bozulur; önce tayınlama, ardından
karaborsa, kaçakçılık, vs. belirir ve narh yürmez; devalüasyon yapılır. Yavaú yavaú
her ki sürecin anlaúılması ile hakim ideoloji içinde tartıúmalar bir kısır döngüye
dönüúür. Devalüasyon yapılmasına bizim cenah gelir bölüúümünü bozması ve
pahalılık, karúı cenah ise yatırımları zorlaması nedeniyle karúı çıkar. Ancak her iki
taraf da ödemeler bilançosu dengesinin bozulmasını úiddetle eleútirir, düzeltilmesini
isterler. Kısır döngüden çıkıú, döviz kurundan bölüúümsel boyutu kaldıracak
tedbirlerin talep edilmesini gerektirir. Bu úekilde, ücret, maaú ve tasarrufların
endekslenmesi ile toplumsal ve fonksiyonel gelir bölüúümüne etkileri sıfırlanan,
zorunlu tassaruflardaki bir artıú ile yatırımları düúürmesi engellenen devalüasyon,
toplam efektif talebin kısılması yerine yapısının de÷iúmesi sonucunu do÷urur; yani
döviz arz ve talebinin dengeleyen döviz kuruna, gelir bölüúümünden ve büyümeden
fedakarlık yapmaksızın, sa÷lıklı bir sürec içinde geçilir. Alternatif'in mantı÷ı da
budur. Ödemeler dengesinde bir darbo÷azın belirmesi halinde, narh-tayınlama
ikilisine de, salt piyasa güçlerinin serbest bırakılmasına da karúı çıkmakta, bir
üçüncü (alternatif) kamu müdahale biçimi önermektedir. Benzer mekanizmaları faiz
haddi, korumacılık, KøT'ler, vs. için de kolayca geliútirebiliriz.
Demek ki, yeniden-bölüúümcü devletin merkezi-bürokratik kaynak da÷ılımı ve
karar sürecinden ça÷daú toplumun ademi- merkeziyetçi kaynak da÷ılımı ve karar
süreçlerine geçiú de kendili÷inden olamaz; tam tersine, yo÷un kamu müdahalesini
gerektirir. Çünkü, piyasa dedi÷imiz iktisadi iliúkiler kümesi neticede çok sayıda
kurumdan ibarettir ve bu kurumlar halen Türkiye ekonomisinde mevcut de÷ildir.
Örne÷in, bugünkü durumu ile, Maliye Bakanlı÷ı ve Devlet Planlama Teúkilatı baúta
olmak üzere, bütün iktisadi devlet bürokrasinin köklü bir reforma tabi tutulması
zorunludur. Aynı úekilde, yeniden-bölüúümcü devletin sanayi ve finans kesiminde
oluúturdu÷u tekellerle piyasa mekanizmasının etkin iúlemesi olanaksızdır; bu
tekellerin kendili÷inden yok olmayaca÷ı çok açıktır. Bir yandan baúta bankacılık
kesimi, tekelleúmeyi önleyecek úekilde özel mülkiyete müdahale edilmeli, di÷er
yandan anti-trust, tüketicinin korunması, vs. gibi hukuki çerçeve bu yeni bakıú açısı
ile tutarlı hale getirilmelidir. Mevcut kurumsal yapının Türkiye'nin iktisadi geliúmesi
önünde dikilmiú en ciddi engel oldu÷u anlaúılıp onların yerini alacak yeni bir hukukikurumsal çerçeve projesi çizilmedi÷i sürece, alternatif ve reform arayıúları slogan
düzeyindeki genel ifadelerden öteye geçemezler. øktisadi düzeyde büyük kütlelerin
katılımını yaygınlaútırmayı düúünen ve sendikal hareketi ciddiye alan bizim cenahın
olayın kurumsal boyutuna özel bir özen göstermesi, savundu÷u (ço÷unlukla merkezi
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oldu÷unu sürekli irdelemesi bu bakıma da hayatidir. Okuyucunun Alternatif'te yeni
bir kurumlaúmanın temel yönünü bulabilece÷ini ümit ediyorum.
Formel demokrasiyi (burjuva demokrasisini?) ve piyasa mekanizmasını ciddi
bir úekilde destekliyorum ve merkezi planlamaya ve jakoben diktatörlükere açıkça
karúı çıkıyorum. Bu son ikisini savunmayı halkın (tarihin, iúçi sınıfının, v.s) temsilcisi
(öncüsü, v.s) ve sosyalist olmak için yeterli sananlar benim kendime sosyalist
dememi yadırgayacaklardır. Hattƒ, bazıları, Alternatif'te bir sosyalizm projesi
vehmedip benim sosyalistli÷imin de bu kadar oldu÷unu yayabilirler. Bunlar boú
laflardır. Yazı, bir sosyalizm projesi olmadı÷ı gibi bir sosyalizme geçiú önerisi de
de÷ildir. Sadece, kapitalizme sancılı geçiú dönemini bitirip olgun bir sanayi
toplumuna ulaúmak için kapitalizm-öncesi kalıntıların temizlenmesinin yolunu
göstermektir (burjuva demokratik devrimi?): o kadar. Bu durumda, "burjuvaziye yol
gösterme" ya da "kapitalizmi yönetme" gibi ifadeler de anlamsızdır. øki nedenle.
Birincisi, yazının amacı fiili iktisat politakaları uygulaması de÷ildir (bu sıralarda o iú
bize düúmez); hakim iktisat ideolojisinin bizim cenaha tekabül eden bölümüdür.
Yani, iktisat politikalarını de÷il, iktisat ideolojisine müdahale etmeye çalıúmaktadır:
yol gösterme iúlevi sosyal-demokrat ve sosyalistlere yöneliktir. økincisi, sosyalistler
de kapitalizmi yönetmeyi bilmek zorundadır. Bir dokunuúta bakırı altın yapan
mucizeler ancak bilim-öncesi düúüncenin hurafeler ve efsaneler dünyasında
mümkündür. 2000 yılına yaklaúırken, eski "mucizelerin" ne hal aldıklarını kimseden
saklayamaz olduk. Hurafe ve efsanenin yerine bilimin ve sa÷duyunun konulması
zamanı çoktan geldi geçti. Türk toplumunun Osmanlı'dan bu yana bir türlü liberalizm
üretememesi, toplumun dinamik unsurunu oluúturan bizlerin geliúme u÷runa bu
iúlevi de yüklenmek zorunda kalmamız ile sonuçlanabilir; bu nedenle yönetime de
hazılıklı olmalıyız. Alternatif, böyle bir hazırlı÷ın ilk adımı olarak da
de÷erlendirilebilir. Gelelim esas projeye: yapılabilir bir sosyalizmin (Alec Nove) proje
ve inúasına katkıda bulunmak coúkumu daha hiç kaybetmedim.
Giriú-deneme yazısının sonuna geldik. Bazen yazılar yazarlarını aúar, adeta
ba÷ımsız bir varlı÷a dönüúürler. Bu yazının kendi tarihçesi de öyle. Kısa bir önsöz
niyeti ile baúladım; önsöz giriúe, giriú ise uzun bir denemeye dönüútü. Keçiboynuzu
misali, bir damla bal için bir araba tahta: Neticede, birkaç (belki de çok önemsiz)
iktisat politikası yazısını okumak için satın aldı÷ı kitapta okuyucu böylesine uzun bir
giriúe katlanmak zorunda kaldı. Üstelik, iktisat ideolojisinin evrimini açıklamak tanım
icabı, yazması da okuması da meúaketli bir analiz gerektiriyor. Gene de, ekonomiyi
anlamak için o ekonomiyi yaratan iktisat politikalarına, iktisat politikalarını anlamak
için onları yapan ve uygulayanların amaç ve niyetlerine, o amaç ve niyetleri
anlamak için içinde oluútukları ideolojik (ve dolayısı ile politik, toplumsal) ortama
e÷ilmekten baúka çare yok. Yazının ele aldı÷ı dönemin tarihimizdeki önemi ve
yazıldı÷ı günlerin hassas dengeleri düúünülürse, bazen çok soyut, bazen de aúarı
simgesel kalması makul karúılanır sanıyorum. Analizimin ne derece do÷ru ya da
tutarlı oldu÷unu kestirebilmem zor. Bana çok do÷ru gibi geliyor ama, eminim
baúkalarına da çok yanlıú gibi gelecek. Temennim, çevresinde oluúacak serinkanlı

tartıúmalardan benim de katılaca÷ım do÷rulara beraberce ulaúmamız. (Temmuz A÷ustos 1983)
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ALTERNATøF BÜYÜME STRATEJøSø(1)
Kuruluúundan bu yana, Türkiye Cumhuriyetinin politik kaderini ellerinde
tutanların temel amaçlarından biri, ülkenin Osmanlı döneminden devralınan geri
tarım-temelli ekonomisini dönüútürmek ve özellikle Batı Avrupa'da raslanan türden
bir sanayi yapısını kurmak olmuútur. Geçen 60 yılda bu yönde devasa adımların
atıldı÷ı, yani 1980'ler Türkiye'sini hedef alınan Batı toplumlarından ayıran nitel ya da
nicel uzaklı÷ın, de÷il 1920'ler ya da 1930'lar, 1970'lerden bile çok daha az oldu÷u
genellikle kabul edilen bir olgudur. Ancak, ekonominin 1970'lerin sonunda girdi÷i ve
her geçen gün derinleúerek ciddiyetini arttıran bunalım, eski baúarılarla avunmayı
zorlaútırmaktadır. Ekonomi, yakın tarihinde yaúadı÷ı iki bunalımdan (1958 ve 1970)
nisbeten kısa sürelerde çıkabilmiúti; bugün ise bunalımın çok daha uzun sürece÷i
yönünde karamsar bir bekleyiú Türk toplumunun bütün kesimlerinde yaygındır.
Buna karúılık, son 5 yıldır bunalımdan çıkıúı temin edecek tedbirleri getirdiklerini
öne süren iktisat politikası sorumlularının adeta safiyane bir iyimserlik içinde
olduklarını gözlememek olanaksızdır. Bunalımın, mevcut iktisadi yapıya
dokunmaksızın bazı iktisat politikalarında yapılacak marjinal de÷iúikliklerle
"kendili÷inden" yok olaca÷ı hayali, di÷er konulardaki farklılıkları ne olursa olsun, son
dönem iktisat politikası sorumlularının genel özelli÷i gibi duruyor. "Tünelin ucundaki
ıúık" görüleli neredeyse 5 yıl oldu; 2 yıl "seneye köúeyi dönece÷imiz" en yetkili
a÷ızdan açıklandı; geçen yıl için "dünyanın en baúarılı ekonomisi" seçildik; 6 aydır
bir türlü açılanmayan bir sihirli paketi bekliyoruz. Sokaktaki adamın güncel yaúam
gerçe÷i ile sanki alay edermiúcesine söylenmiú bu sözlere bakınca, bunalımın en
ciddi boyutunun iktisat politikası sorumlularının ciddiyetsizli÷inde yattı÷ı kanısı
bende güçleniyor. Bu koúullarda, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde
bunalımdan çıkıp hızlı büyüme rayına oturmasını temin edecek tedavi yöntemi ve
bu yöntemin gerektirdi÷i reçeteler, ancak ekonomiyi 1983 kıúına getiren 60 yıllık
sürecin çok iyi anlaúılmasından sonra saptanabilecektir. Do÷allıkla, ekonominin
yarını ile dününü birleútirecek bir köprü, bugün uygulanmakta olan politikaların
sadece dün uygulananlarla de÷il, yaratacakları farklı yarınları da yarınları
dagözönünü alarak, bugün uygulanabilecek baúka politikalarla karúılaútırılarak
de÷erlendirilmesine da olanak verecektir.
Bu açıdan, Cumhuriyet döneminde görülen hem mutlak hem de nisbi
anlamdaki iktisadi geliúmeyi dikkatle irdelemek gerekiyor. ølk gözümüze çarpan
1

olgu, 60 yılın tekdüze bir baúarıyı simgelemedi÷idir. Geçmiúte uygulanan iktisat
politikalarının önemli bir bölümü, uzun dönemde, sa÷ladıkları yararlara eúit, hatta
daha fazla sorun yaratmıúlardır. Hızlı büyüme dönemlerini izleyen bunalım ve
durgunluklar, büyüme sürecinin ola÷anüstü istikrarsızlı÷ına iúaret etmektedir. Bu
istikrarsızlı÷ın nedenleri özenle saptanmalıdır. Nitekim, hızlı büyüme hadlerinin
tutturuldu÷u dönemlerin, içeride uygulanan bilinçli politikalar kadar, dıú dünyadan
kaynaklanan olumlu konjonktürlerin etkisini taúıdı÷ı genellikle kabul edilmektedir. 60
yılın global bir de÷erlendirilmesi yapıldı÷ında, baúarının son derece cüzi bir
kısmının Türkiye'de iktisat politikası kararlarını alanlara ait oldu÷u hemen
belirecektir. Hatta, ekonominin onlara ra÷men geliúti÷ini önermek bile mümkündür.
Türkiye daha 1960'lı yıllarda sanayileúme sürecinin ilk ve en kolay aúamasını
geçti÷i halde(2),.ya politik iradenin kasıtlı engellemeleri, ya iktisat politikası
sorumlularının bilgi ve yetenek eksiklikleri, ya da kamuoyunun iktisadi konulardaki
hurafe ve önyargılarının (ço÷unlukla her üçünün) oluúturdu÷u bir duvara çarparak
gerekli reformları devreye sokamamıútır. Bu durumda, bugünkü bunalımdan çıkıúta,
ekonominin nicel açıdan ulaútı÷ı hacim ve nitel açıdan ulaútı÷ı karmaúıklık, eskisi
gibi "rasgele" politikalarla ya da (daha da vahimi) "kendii÷inden", geçmiú
dönemlerdeki sınırlı baúarının tutturulmasına bile olanak vermemektedir.
Ekonominin hayati bir dönüm noktasında, yani ciddi bir yapısal bunalım içinde
oldu÷u anlaúılmadıkça, iç ya da dıú konjonktüre atfedilen bunalım her yıl büyük
vaadlerle yapılan sihirli "kurtarma operasyonlarına" ra÷men (sayesinde?) sürüp
gidecektir.
Türkiye ekonomisinin bugünkü yapısal bunalımından çıkıp hızlı büyüme
rayına oturmasını köklü reformlar, gerçekçi iktisat politikaları ve akılcı bir planlama
gerektirdi÷i çok açıktır. Bu ise, profesyonel iktisatçılara önemli bir sorumluluk
yüklüyor. Özellikle, iktisat politikasının sorumlulu÷unu taúıyan uygulamacı çevrelerin
geçmiúte oldu÷u kadar bugün de uzun dönemli sorunları teúhis etmekte ve bu
sorunlara çözüm bulmakta gösterdikleri baúarısızlık, akademik iktisatçıların
yapabilecekleri katkıyı arttırmıútır. Ne var ki, akademik iktisatçılarımızın büyük bir
bölümü inanılmaz bir sorumsuzluk duygusuna kapılmıúa benziyor. Sayıca az ama
iletiúim araçlarındaki etkinli÷i yüksek bir grup, önce, iktisat mesle÷ini Samuelson'un
ders kitabından pasajlar okuyarak 24 Ocak kararlarına övgüler düzmeye indirgedi;
úimdi de YÖK'ün getirdi÷i tahditlerin arkasına sı÷ınıp ekonominin bugünlere
gelmesindeki rolünü unnutturmaya çalıúıyor.
Güncel yaúamında iúsizlik, enflasyon, bankerler, faizler, vs. ile bunalan
vatandaúın sloganlar düzeyinde yürütülen bu soyut tartıúmaları hayretle izledi÷i,
Türkiye'de herúeyin günlük gülistanlık oldu÷u önerilerine ise biraz kızmaya baúladı÷ı
kanısındayım. Ekonominin acil çözüm gerektiren sorunlarındaki artıúa paralel olarak

) Bu yazı, øktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti'nin Nisan 1982'de østanbul'da düzenledi÷i "Bunalımdan
Büyümeye Geçiú" konulu seminerin ilk oturumunda sundu÷um tebli÷in geniúletilmiú biçimidir. Baúta
Dr.S.Gürsel ve Dr. F.Ya÷cı, buradaki fikirlerin oluúmasına katkıda bulanan çok sayıda meslektaú, dost ve
ö÷rencime teúekkür etmek istiyorum

2
) Sanayileúmenin ilk adımları atılırken, iktisat politikacısının hata yapma ihtimali çok düúük; basit bir
tarımsal yapıda, her kurulan sanayi yararlı oluyor, etkinlik, akılcılık gibi kavramlar üçüncül, dördüncül
düzeyde bir önem taúıyor. "Kolay ithal ikamesi" denilen bu dönemin Türkiye için 1950'ler sonunda bitti÷i
kanısındayım.
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kamuoyu iktisadi konularda yeni bir hassasiyet kazandı. Günlük gazete
haberlerinde iktisadi konulara verilen a÷ırlık bunu iyi bir göstergesi. Do÷allıkla,
halen uygulanmakta olan politika demetine düzülen övgüler ne kadar soyut
kalıyorsa, yerine ne getirece÷ini akla yatkın biçimde açıklamayan eleútiriler de o
ölçüde inandırıcılık vasfından yoksun oluyorlar.
Bu çalıúmanın amacı, ders (ve el) kitaplarındaki slogan düzeyinin çok
ötesinde varolan iktisat teorisi ile Türkiye'nin somut gerçe÷ini birleútirerek,
bugünkünden farklı ve uygulanabilirli÷i olan bir iktisat politikaları kümesini
kamuoyuna sunmak. Pek de mütevazi olmayan "Alternatif Büyüme Stratejisi" baúlı÷ı
bu nedenle seçildi. Bence, bizzat baúlıkta, projenin temel ayırdedici nitelikleri
belirginleúiyor. Birincisi "strateji" sözcü÷ü. Büyüme, hele hızlı büyüme, ancak ve
ancak bir strateji ile mümkün. Bugünkü politikaların ise herhangi bir orta-uzun
dönem ufku, yani stratejisi olmadı÷ı kanısındayım. Bugünden yarına, hepsi kısa
dönemli bir dizi politikayı, ne ölçüde aralarında tutarlılık oldu÷una bile bakmaksızın
uygulamaya sokuyorlar: Stratejinin yerini "idare-i maslahat" almıú. Üstelik,
bunalımın derinli÷i Türkiye'nin kısa dönemdeki manevra alanını çok daralttı÷ından,
kısa ve uzun dönem ba÷lantısının do÷ru kurulmasını ekonominin yarını için hayati
oldu÷u bir dönemde. økincisi, "büyüme" sözcü÷ü. Temel hedefi istikrar olan bugünkü
politikalardan esas ayrıldı÷ım nokta bu: Türkiye'de iktisat politikalarının bir numaralı
hedefi büyüme olmalı; istikrar de÷il. østikrar hedeflenerek bunalımdan hiçbir zaman
çıkılamayaca÷ına, dolayısı ile büyümeyen bir ekonomide hedef istikrar oldukça
istikrarsızlı÷ın yani bunalımın giderek artaca÷ına inanıyorum. Üçüncüsü "alternatif"
sözcü÷ü. Bir büyüme stratejisinin bugünkü politikaları tamamlayıcı olamayaca÷ını,
yani ancak onlarla köklü farklılıklar gösteren politikalarla büyümenin temin
edilece÷ini vurguluyor. Söz konusu köklü farklılık önce hedeflerde: østikrarın yerini
hızlı büyüme, gelir bölüúümünün düzeltilmesi ve iúsizlikle mücadele alıyor. Sonra da
araçlarda: Tek-hedefli parasal ya da bütçe denetiminin yerine çok-edefli kamu
harcamaları, maliye politikası, yatırım planlaması, vs. gibi daha aktif (ve anlamlı)
teknikler geliyor.
1. NEDEN ALTERNATøF?
Uygulamaya konuldukları günden itibaren, 24 Ocak politikalarının mimarı ve
onu destekleyenler, bu politikalara bir "alternatif olmadı÷ını" defalarca söylediler.
Hatta ekonominin "do÷al" kanunları oldu÷u belirtildi ve kanunlarla uyumlu politikalar
izlendi÷i anlatıldı. Bu úekilde, uygulanan politikaların "do÷al", yani tek do÷ru
politikalar oldukları ima ediliyordu. Demek ki, do÷rulukları do÷allıkları ile tescil
edilmiú politikalardan farklı politikaların uygulanmasını isteyenler aslında "yapay"
yani yanlıú taleplerde bulunuyorlardı. Hiç beklenmedik çevrelerden de bu görüúe
destek geldi; uluslararası kapitalizmin geçirdi÷i büyük bunalımda sermayenin
mantı÷ı zorunlu olarak belirli yeniden-yapılaúma süreçleri gerektirdi÷inden, söz
konusu politikaların ba÷ımlı-kapitalizm içinde tek alternatif oldu÷u do÷ruydu; tersini
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söyleyenler büyük bir yanılgı (ihanet?) içindeydiler (3) Bu úekilde, di÷er konulardaki
büyük zıtlıklarına ra÷men iki düúman ekol "alternatif vardır" diyenlerin kendileri için
oluúturdu÷u müúterek tehlikeye karúı nihayet birleúiyorlardı: 24 ocak kararlarının
alternatifi yoktur! ølginçtir ki,Turgut Özal döneminde kaybettikleri iktidarı yeni Maliye
Bakanı döneminde yeniden ele geçirmeye çalıúan klasik maliye bürokrasisinin itirazı
da politikalara de÷il, kimin onları daha iyi uygulayaca÷ına imiú; her gün açılıp
kapanan paketler arasında süregelen kargaúa, bugünkü ikinci sınıf kadrolara
kıyasla Turgut Özal'ın gerçekten tek ciddi alternatif oldu÷una neredeyse herkesi
inandıracak.
Yukarıda kısaca özetlemeye çalıútı÷ım "Alternatif yoktur" safsatasına úiddetle
muhalif oldu÷umu baútan söylemeliyim. Ekonominin, belirli dönemlerde belirli iktisat
politikalarını zorunlu kılacak türden yasaları yoktur, olamaz; tersini söylemek
metafiziktir, laf salatasıdır(4). øktisat politikalarını somut tarihi konjonktürlerde somut
insanlar yapar. Aynen bir anayasa, bir ceza kanunu, bir din ya da bir ideoloji için
oldu÷u gibi. Nasıl ki bir anayasa o toplumun politik ve toplumsal güçleri arasındaki
çatıúma ve dengeleri yansıtır, onlar tarafından yapılır ve uygulanırsa aynı süreç
iktisat politikaları için de geçerlidir. Farklı toplumsal güçler farklı iktisadi tercihler
yaparlar ve kendilerine farklı hedefler saptarlar. Bu da farklı iktisat politikaları
demektir: Kullanılan araçlar ve elde edilen sonuçlar da farklı olur. O kadar. Her
iktisat politikası yapaydır (do÷al de÷ildir); yani toplumsaldır.
"Alternatifsizlik ideolojisine" karúı çıkıúım sadece kavramsal düzeyde bir
teorik titizlikten kaynaklanmıyor. Bu ideolojinin ciddi politik-toplumsal mahzurları
oldu÷u kanısındayım. bunlardan ilki, Türkiye'nin mevcut iktisadi yapısını ve halen
uygulanmakta olan politikaları sanki bir kader haline getirmesi: Türkiye'de yaúayan
45 milyon insana da kaderlerine rıza gösterip boyun e÷mekten baúka yapacak bir
úey kalmıyor. Üstelik, bu kader, baúka ülkelerden verilen örneklerde
somutlaútırılıyor: Arjantin, ùili, Güney Kore, Tayvan ve benzerleri. Do÷rusu, genelde
her tür kadercili÷e, özelde ise Türkiye'nin kaderinin baúka ülkelerde aranmasına
karúıyım. Hele hele bu kaderin Pasifik Okyanusu'nun kıyılarında bulunmasına çok
karúıyım. E÷er Türk toplumunun bir kaderi varsa, o da bin yıldır içinde yaúadı÷ı
Akdeniz-Avrupa ülkeler camiasında olmalı. Bu özgül anlama, mevcut politikalara
alternatifin varlı÷ında ısrar etmek, Türkiye'nin geçmiúte oldu÷u gibi gelecekte de
Avrupa Konseyi ile, AET'si ile, Helsinki Anlaúması ile, NATO'su ile, Avrupa
camiasının bir üyesi kalması için çaba göstermek demek; Türk toplumu ve
ekonomisi için dıúarıda bir model aranacaksa önce Avusturya'ya, øtalya'ya,
øspanya'ya, Yunanistan'a, Finlandiya'ya bakmak demek.

3
) Bu konuda, Seyfettin Gürsel'in "Bunalım ve Türkiye" (øktisat Dergisi, ùubat 1982) adlı makalesindeki
görüúlerine katılıyorum.
4
) 19'uncu yüzyıl natüralizmi, sa÷ yada sol varyantı ile, Türkiye'de çok yaygın; ben, ekonominin "kurulmuú
bir süreç" (instituted process) oldu÷unu düúünüyorum. Bu konuda çok yararlı bir eser K. Polanyi, The
Great Transformation (Beacon Press, Boston 1957)dir.
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Ekonomide do÷al kanunlar vehmetmenin ikinci mahzuru, iktisat politikasının
niteli÷inin çok yanlıú algılanması. Ekonominin kanunları "do÷al" olunca, iktisatçı da
bir mühendis vasfını kazanıyor; iktisat politikası ise bir mühendislik yani teknik
sorununa dönüúüyor. Bu úekilde, politika, iktisat politikasından kovuluyor. Halbuki
adı üstünde: Hiç kimse iktisat tekni÷i demiyor; iktisat politikası deniyor. E÷er
ekonomide ille kanun bulmak istiyorsak, bence ekonominin bir tek gerçek kanunu
var: Politikasız ekonomi olmaz. Her iktisat politikaları demeti, her iktisat stratejisi, bir
politik tercihler kümesini yansıtır. iktisat teknikleri devreye bundan sonra, yani politik
tercihler yapılıp hedefler politik olarak saptanınca girerler. Politik irade istikrarı hedef
alırsa baúka araçlar kullanılıyor;büyümeyi, gelir bölüúümünü düzeltmeyi ve iúsizli÷i
hedef alırsa baúka araçlar kullanıyor. E÷er bir ekonomide iúsizlik artıyor, gelir
bölüúümü bozuluyor, büyüme duruyorsa, bunun nedeni çok açık: Politik irade
bunları ikincil hedefler kabul ediyor ve esas hedefine ulaúmak için onları feda
ediyor. Yani, teknik olarak onların öyle olma zorunlulu÷u yok; bir dizi politik tercih
onları öyle yapacak araçların kullanılmasını gerektiriyor. ùu halde, alternatif
sözcü÷ü, baúka hedeflere birincil a÷ırlık vermenin mümkün oldu÷unu ve bu
hedeflerle tutarlı olarak farklı araçların kullanılabilece÷ini vurguluyor. Bir alternatife
sahip olmak, bugünkünden farklı iktisadi hedeflere sahip olmak demek.
"Alternatifsizlik ideolojisinin" üçüncü mahzuru, iktisat politikası tartıúmalarını
bir sistem sorunu haline dönüútürmesi. Türkiye'ye özgü geleneklerden biri bu. Bir
politikayı eleútirenler, ço÷u kez somut çareler önermek yerine, sorunu kapitalizme
ba÷layıp açık ya da örtük biçimde soyut bir sosyalizme sahip çıkarlar; mevcudu
koruyanlar ise, ne kadar haklı olursa olsun, her eleútiriye "komünizm geliyor"
yaftasını yapıútırmaya bayılırlar(5). Bu úekilde, tartıúma, iúsizlik, pahallılık, ücret
artıúları, elektrik kesintileri gibi halkın güncel dertlerinden uzaklaúır; soyut ilkelerin
zıtlaúması biçimini alır. Ne kadar güç, karmaúık, duygusal ve bilinmeyen boyutları
yüksek bir konu da olsa, úüphesiz, sistemlerin her toplumda tartıúılması gerekiyor.
Ancak, özellikle bugün Türkiye'nin yaúadı÷ı özgül politik konjonktürde sistem
bahanesi arkasına sı÷ınıp alternatif iktisat politikası arayıúlarına konan sansürlere
de nereden gelirse gelsin karúı çıkılmalı. øktisat politikası ciddiyet isteyen bir iú;
sa÷duyu, mantık ve serinkanlılıkla tartıúılması, ucuz úöhret yaygaracılı÷ına
düúülmemesi gerekiyor. Alternatif önerilerine "komünist"ya da "sermayenin uúa÷ı"
(sık sık her ikisi) denmesi, bizi Türk ekonomisinin önündeki gerçekçi seçenekleri
ortaya çıkartmaktan alıkoymamalı(6). Demek ki, alternatif, sistem de÷iútirmeden de
5

) Bu tebli÷i sundu÷um oturumda, dönemin ekonomi ile sorumlu Devlet Bakanı Turgut Özal da dinleyicikonuúmacı olarak bulunuyordu. Benim sunuúumdan sonra yaptı÷ı konuúmada, nedense, sürekli Türkiye ile
Bulgaristan'ı karúılaútırmak ihtiyacını duydu. Bu úekilde, alternatifin esas amacının ne oldu÷unu anladı÷ını
kibarca ima ediyordu. TÜSøAD Baúkanı Ali Koçman ve DPT Müsteúarı Yıldırım Aktürk kendisine aynı dalga
boyunda (ama aynı kibarlıkta de÷il) katıldılar. Sonradan, kendi fakültemdeki "hızlı" dostlarımın toplantının
(ve benim) "sermayenin çıkarlarına" hizmet etti÷i kanısında olduklarını ö÷rendim.
6
) Yazıda, Friedman, monetarist, IMF gibi ifadeleri kullanmaktan mümkün oldu÷u ölçüde kaçındım; kimseyi
IMF'cilik yada Friedman'cılıkla suçlamamaya çalıútım. Ancak, baútan, anti-Friedman, anti-IMF ve antimonetarist oldu÷u söylemeliyim. Üstelik, kökü dıúarıda bir kavramsal çerçeveden de çok etkileniyorum:
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çok daha düzgün iúleyen bir ekonomiye ulaúmanın mümkün oldu÷u anlamını
taúıyor.
2. Eskimiú alternatifler
Biraz dikkatle bakınca, bugün uygulanan iktisat politikalarının Türkiye'nin
iktisadi (ve iktisat politikası) tarihi içinde köklü bir kopmaya tekabül etmedikleri, tam
tersine, geçmiú 60 yılda düzenli bir úekilde birbirini izleyen iki alternatif politika
kümesinden birinin bütün özelliklerine sahip oldukları kolayca görülecektir. Bugünkü
tartıúmalara ıúık tutması açısından, Türkiye ekonomisinin birinden öbürüne gidip
geldi÷i bu iki politika demetinin ana hatlarını kısaca belirtmekte yarar var(7).
Yapısalcı-popülist politikalar: Bunlar, büyümeye ve yatırıma yönelik. Sık sık,
büyüme için kaynakları nereden bulduklarına da bakmadan, geniúleyici politikaları
istikrar ve durgunlu÷a tercih ediyorlar. Türkiye tarihinde geniúleme ve büyüme
dönemleri, gelir bölüúümünün düzelmesi yönündeki hedeflerin de önem kazandı÷ı
dönemler. Kısmen bu, kısmen de baúka nedenlerle, kontrollü fiyatları ve bir tür
"kumanda ekonomisi" piyasa mekanizmasına tercih ediyorlar. Bu durumda, planlı ya
da plansız, bürokratik kaynak da÷ılımı mekanizmaları a÷ırlık kazanıyor. Hızlı
büyümenin içerdi÷i geniúleyici politikalar gelir bölüúümünü düzeltme hedefinin
içerdi÷i bürokratik kaynak da÷ılımı mekanizmaları ile birleúince, politikayı
uygulayanların amaçları öyle olmasa da, ihracat hızla düúüyor ve sonuçta
ekonomiyi dıú ticarete kapatıcı bir etki yapıyor. Yapısalcı-popülist politikalar,
uluslararası konjonktür de müsait ise, kısa dönemde çok baúarılı sonuçlar veriyor
yani büyüme hızlanıyor ve gelir bölüúümü düzeliyor. Ancak, uzun dönemde,
genellikle ödemeler bilançosundan kaynaklanan darbo÷azlar ciddi bir enflasyona ve
gelir bölüúümünün hızla bozulmasına yol açıyor; süreç büyüme hızının sıfıra
(negatife) düútü÷ü bir bunalımla noktalanıyor.
Muhafazakar-istikrarcı politikalar: Bunlar fiyat istikrarı ve bütçe disiplinine
yönelik. Yatırımların düúük olması, gelir bölüúümünün bozulması ve iúsizli÷in
artması pahasında da olsa, bütçenin denkli÷i savunuluyor; fiyat istikrarını bozacak
ve bütçenin açık vermesine yol açacak geniúleyici politikalardan kesinlikle
kaçınılıyor. Toplam talebin düúmesi piyasa/fiyat mekanizmalarının daha rahat
kullanılmasına olanak veriyor. Dıú ticarette ise, istikrarla beraber ödemeler
bilançosu üstündeki baskılar kalkıyor, yani ekonomi daha az otarúik olma (dıúa
açılma) yönünde e÷ilimler gösteriyor. Muhafazakar-istikrarcı politikaların amacı fiyat
istikrarını korumak, bütçede ve ödemeler dengesinde açı÷a meydan vermemek
oldu÷undan, genellikle bu dönemlerde yatırımlar düúüyor ve ekonomi düúük bir
büyüme hızını hiçbir darbo÷az çıkmadan tuturuyor. Bu tür politikalar uygulayanların

Cambridge'li ünlü iktisatçı Lord Kaldor'un ö÷rencisi oldu÷um profesyonel iktisatçıların gözünden
kaçmayacaktır.
7
) Pek çok azgeliúmiú ülkede, aynı ikili ayırımı bulmak mümkün: örne÷in, Latin Amerikalı iktisatçılar,
özellikle aúa÷ıdaki kategorileri kullanıyorlar.
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seçim úansını çok düúürdü÷ünden, bunlara seçimsiz dönemlerde daha çok
raslanıyor.
Cumhuriyet dönemi iktisat politikaları tarihine, genellikle kullanılan devletçilik özel teúebbüs ya da liberalizm- planlama gibi soyut ve nitel kriterlerle yaklaúacak
yerde yukarıdaki ayırımını uygulayınca, dönemin süreklili÷i daha belirginlik
kazanıyor(8). Yukarıdaki iki kategorinin de dıúında kalan iki dönem var. Biri,
ekonominin yeniden inúa edildi÷i ve ba÷ımsız bir iktisat politikası uygulaması için
gerekli araç ve kurumların daha mevcut olmadı÷ı (gümrükler, Merkez Bankası, vs.)
1923-30 arası: Aúarın kaldırılması bu döneme popülist bir nitelik veriyor fakat bütçe
disiplini mutlak olarak uygulandı÷ından istikrarcı yanı da çok güçlü. økincisi, 1950-53
arasında çok özgül bir iç ve dıú konjonktürün sa÷ladıkları olanaklar çerçevesinde
Menderes'in liberal-popülist dönemi; Geniúleyici politikalar, "kumanda ekonomisi"
tedbirlerine baúvurmadan yürütülüyor. Bu iki dönem dıúında, kabaca úöyle bir
sınıflandırma yapmak mümkün: 1930-50 arası CHP tek parti dönemi muhafazakaristikrarcı politikalar uygulanıyor; 1953-60 arası Menderes'in yapısalcı-popüsilt
dönemi; 1960-64 arası 27 Mayıs ile birlikte muhafazakar-istikrarcı politikalara geri
dönüú; 1965-71 arası Demirel'in yapısalcı-popülist büyüme dönemi(9); 1971-73
arası 12 Mart Hükümetlerinin tekrar muhafazakar-istikrarcı politikalara geri dönüú
denemeleri; 1974-80 arası ise çeúitli koalisyon hükümetlerinin önce çok olumlu
sonra da çok olumsuz bir dıú konjonktüre ra÷men yapısalcı-popülist politika
olanaklarını sonuna kadar zorladıkları dönem. Bu bakıma, 1980 sonrasında
uygulamaya sokulan ve halen süregelen politikaların Türkiye ekonomisinin geçmiúi
ile kopukluk taúımadı÷ını, tam tersine, örne÷in 1960'da Kemal Kurdaú'ın
uygulamaya çalıútı÷ı politikalardan nitel olarak çok az farklı oldu÷unu kolayca
söyleyebiliyoruz. De÷iúen, 20 yıllık aradan sonra, ekonominin (ve toplumun) iç ve
dıú koúulları; 1960'da baúarılı gibi duran politika anlayıúının 1983'de çarptı÷ı duvar
bu.
øktisat politikalarına yukarıdaki çerçeve aracılı÷ı ile yaklaúmanın çok önemli bir
yararı var: Türkiye ekonomisinin yapısını 60 yıldır birbirini tamamlayan bu iki
alternatifin bugünkü haline getirdi÷i; yani, mevcut yapıyı bunların ikisinin de
de÷iútirme gücüne sahip olmadıklarının kolayca görülmesi. ùu halde, 1980'ler
bunalımından ekonominin kurtarılabilmesi ve tekrar hızlı büyüme rayına
oturabilmesi ancak her iki politika anlayıúının reddi ile mümkün. Türkiye
ekonomisinin 1980'lerde girdi÷i bunalımın kökeninde yapısal sorunların oldu÷u, bu
sorunların ise ancak ve ancak onlara çözüm getirecek köklü reformlar aracılı÷ı ile
bertaraf edilebilece÷i anlaúılmadıkça, getirilecek politikalar ister yapısal-popülist
ister muhafazakar-istikrarcı olsun, bizzat kendi yarattı÷ı dinami÷e ayak

uyduramayan Türk ekonomisi bir türlü gelmek bilmeyen ölümü bekleyen
dinazorlardan farklı bir yaúama sahip olamayacaktır(10).
3. Ekonominin yapısı
Yapı ve yapısal gibi sözcükler Türk ekonomisi ile ilgili olarak kullanıldı÷ında
ço÷u kez yarı-metafizik bir anlam kazanıyor: Tüm kötülüklerin sorumlulu÷unu soyut
bir "yapı" yüklenince, ekonomiyi eleútiren iúi iyice kolaylaúmıú oluyor. Bu nedenle,
sözcü÷ü hangi anlama kullandı÷ımı baútan belirtmekte yarar görüyorum. Birincisi,
"yapı" kendili÷inden oluúan bir úey de÷il; uzun süredir uygulanan iktisat
politikalarının bir sonucu. Bunlar, ekonomide kökleúmiú bir dizi trend yaratarak
"yapı" dedi÷imiz iliúkiler biçimini belirliyor. Bu haliyle, "yapısal" sözcü÷ü, ancak
iktisat politikalarında köklü dönüúümler yapıldı÷ı takdirde ve zor de÷iúecek trendlere
iúaret ediyor. økincisi, "yapı" sadece makinalar, tarlalar, yollar, e÷itim düzeyi, vs. gibi
nesnel koúulları kapsamıyor; belki de daha önemlisi, uzun yılların tecrübesi ile
tüketici, tasarrufcu, bürokrat, sermayedar, iúçi, köylü, vs. insanların ekonomi ile ilgili
oluúturdukları davranıú kalıplarını ve bunları besleyen-taúıyan hukuki-ahlaki-idari
kurallar kümesini kapsıyor: "yapı" kavramının hayati bir nitel boyutu var.
Biraz daha somutlaútırınca, Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarının
yukarıdaki yapısal-popülist ve muhafazakar-istikrarcı istikrar politikalarının ikisine de
müúterek sorunlar oldu÷u söylenebilir. Demek ki, her iki politika kümesinin reddi ile
oluúacak yeni bir alternatif, sözkonusu yapısal sorunları büyük bir özenle
saptayarak iúe baúlamalı. Aúa÷ıda, 1980'li yıllarda Türkiye ekonomisinin hızlı
büyüme sürecine yeniden girebilmesi için çözmek zorunda oldu÷u yapısal
sorunların en önemlilerini kısaca belirttik.
a) Düúük iç tasarruf oranı:
Uzun dönemde hızlı büyümenin en önemli engeli, büyümenin finansmanı için
kullanılacak kaynakların ekonomi içinde üretilememesidir. Türkiye, benzer
ekonomiler içinde, en düúük iç tasarruf oranına sahip olan ülkedir. Japonya'da
%30'un üstünde, AET ülkelerinde % 25 civarında olan bu oran, Türkiye'de
konjonktürün çok olumlu oldu÷u 1970 ortalarında kısa bir süre % 18'e çıkmıúsa da,
genellikle % 15 civarındadır. Türkiye'nin beúte birinden az gelir düzeyine sahip
Hindistan'da iç tasarruf oranının % 20 olması, sorunun bir zenginlik ya da fakirlik
sorunu olmadı÷ını göstermektedir. øç tasarruf oranı, bir ülkenin sanayileúmebüyüme çabasının nihai göstergesidir. øç tasarruf oranını % 25-30 civarında bir yere
oturtmadıkça, hızlı sermaye birikimi Türkiye için bir hayaldir. Ekonominin dıúa
ba÷ımlılı÷ının da temel nedeni budur: Tasarruf yapmaksızın hızlı büyüme mutlaka
dıú dünyadan tasarruf transferini, yani borçlanmayı gerektirir.
b) Yetersiz vergi sistemi:

8
) Do÷allıkla, Cumhuriyet iktisat tarihini dönemlemek için baúka kriterler de kullanmak mümkün: Örne÷in
salt makro politika açısından bakmak, ya da öngörülen sanayileúme stratejisini temel almak, bizi farklı
dönemlemelere götürdü. ølginçtir ki, bu yönde çalıúmalar çok az.
9
) 1965-71'in ayırdedici bir özelli÷i var: Enflasyon oranının çok düúük olması. Sanıyorum ki, büyümeden
feda etmeden fiyat istikrarına tanınan bu özgül a÷ırlık, hükümetin o sıralarda çok yaygın olan cuntacılık
e÷ilimlerine karúı aldı÷ı bir tedbirden ibaret.

10
) Türkiye ekonomisinin 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren girdi÷i ve her geçen gün derinleúen
bunalımda dıú konjonktürel etkenlerin katkısının çok az oldu÷unu, yani ekonominin mendi iç yapısından
kaynaklanan bir bunalım yaúadı÷ını daha önceki yazılarımda kanıtlamaya çalıútım. Bak. örne÷in,
"Türkiye'nin Dıú Ticareti Üzerine Gözlemler", Toplum ve Bilim, 12, Kıú 1980. (bu kitap s. 41)
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Düúük iç tasarruf oranının en önemli nedeni, sanayileúme için gerekli fonların
tarım kesiminden elde edilmesini sa÷layacak etkin bir vergi sisteminin yoklu÷udur.
Cumhuriyet idaresi, aúarı kaldırıp yerine tarım kesiminden alınan baúka bir
do÷rudan vergi koymayarak, ekonomiyi düúük bir büyüme hızına mahkum
etmiútir(11). Halen de, ücretliler dıúındaki adeta tüm kesimler do÷rudan vergilemenin
dıúında kalmayı becerebilmiúlerdir. Ekonomide, tasarruf yaratmak amacıyla çok
mahzurlu bir dizi çarpıklı÷ın göze alınabilmesinin kökeninde, vergi sisteminin
iúlemeyiúi yatmaktadır.
c) Yetersiz mali sistem:
Cebri tasarrufların vergi sistemi nedeni ile düúük olmasına paralel, ihtiyari
tasarrufları teúvik edecek ve etkin bir úekilde yatırımlara aktaracak mali kurumların
yoklu÷u göze çarpıyor. 60 yıllık bir sanayileúme sürecinden sonra, bugün de,
Türkiye'de tek mali kurum, yarattı÷ı kaynaktan çok daha fazlasını israf eden
mevduat bankalarıdır. Baúta hisse senedi borsaları olmak üzere, tüm di÷er sermaye
piyasası kuruluúları ihmal edilmiú, hatta büyük holding bankaları tarafından kasden
(ve baúarı ile) engellenmiútir.
d) Bozuk gelir bölüúümü:
Türkiye'nin kendisine benzer ülkelerle bile kıyaslanamayacak derecede bozuk
bir gelir bölüúümüne sahip oldu÷u biliniyor. Bunda úaúıracak bir úey yoktur. Vergi ve
mali sistem tasarrufların arttırılması için bir araç olarak kullanılamayınca, geriye
kalan tek yol, gelir bölüúümünü bozarak daha yüksek tasarruf e÷ilimine sahip
oldu÷u düúünülen sermayedar-müteúebbis kesimlerin gelirlerini arttırarak
tasarrufların yükselmesini sa÷lamaktır. Türkiye'de, bilerek ya da bilmeyerek, bugün
de dahil, sermaye birikiminin hızlanması için gerekli tasarrufların üretilmesi
amacıyla bu yöntem kullanılmaktadır.
e) Çarpık fiyat yapısı:
Gelir bölüúümünü bozmanın en rahat (ve emin) yollarından biri, fiyatların
kaynakların da÷ılımına olan etkisini gözardı edip, onları tümüyle gelir da÷ıtıcı
fonksiyonları ile kullanmaktır. Baúta döviz kuru ve faiz haddi, önemli fiyatlar devlet
tarafından ve bu amaçla tesbit edilirler. Giderek, ekonomi, karmaúık bir devlet
müdahalecili÷inin oluúturdu÷u rantları paylaúmak üzere her çeúit suistimal, rüúvet.
partizanlık, vs. iliúkilerinin iúledi÷i bir rant ekonomisine dönüúür.
f) Yanlıú koruma politikası: Gelir bölüúümünü bozmak için fiyat yapısı
çarpıtılınca, akılcı bir korumacılık politikası uygulamaya da olanak yoktur. Türkiye
ekonomisinin bugünkü halini almasında en büyük katkıyı yapma úerefi, bence, ithal
yasaklarına dayanan korumacılık politikasına aittir. Aúırı-de÷erli bir döviz kuru ile
ödemeler bilançosunu makul açıklar içinde tutabilmenin tek yolu, ithalatta çok kesin
miktar kısıtlamalarına gitmektir; üstelik, bu úekilde, içerideki sanayiciye sınırsız
koruma sa÷lanır yani önemli miktarda rant aktarılır.

g) Aúırı tekelleúme: Bir yandan sermaye piyasasının etkin iúlemeyiúi, öte
yandan tüm dıú rekabetin ortadan kaldırılması, Türkiye sanayini ne benzer ülkelerde
ne de daha geliúmiú olanlarda raslanmayan boyutta bir tekelleúmeye itmiútir. Hiç
abartmadan, baúlangıcından bu yana Türkiye ekonomisinin resmi ya da yarı-resmi
tekellerle meskun oldu÷unu söyleyebiliriz. Bugün de, ekonomide rekabetsizlik kural,
rekabet ise arzulanmayan bir istisnadır.
h) øhracatın engellenmesi: Çarpık fiyat yapısı, yanlıú koruma politikası ve
tekelleúme birleúince, bir hilkat garibesi ortaya çıkar: Türkiye dünyada en az ihracat
yapan, yani ihracata en kapalı ülkelerden biridir(12). Sanayi yatırımları, inanılmaz
rantlara el koyabilmek ümidi ile, sadece iç pazar hesaplanarak yapılmıútır; ne fiyat,
ne de kalite yönünden di÷er azgeliúmiú ülkelerle bile dıú pazarlarda rekabet etme
olana÷ı yoktur. 24 Ocak sonrasında tek de÷iúme, o da geçici bir süre için, ihracat
konusunda olmuútur.
i) Kaynak israfı: øç pazar rantlarına yönelik bir sanayinin kaynakları optimal
kullanmak yönünde bir çabası olması beklenemezdi. Çarpık fiyat yapısının
kaçınılmaz sonucu olan darbo÷azların gerektirdi÷i ad hoc bürokratik kaynak
da÷ılımı mekanizmaları tarafından güçlendirilen bu e÷ilim, yanlıú teknoloji kullanan,
optimal ölçe÷in çok altında, katma de÷eri ya çok düúük ya da negatif ama karlılı÷ı
(rantları) çok yüksek sanayiler yaratmıútır. Piyasa koúullarının dıúında kalan ve
ekonominin içinde önemli bir a÷ırlı÷a sahip kamu kesiminin politik nedenlerle israf
ettikleri kaynaklar buna eklenince, Türkiye, sanayileútikçe fakirleúen bir ekonomi
görünümünü kazanmıútır.
j) øúsizlik: Kaynak israfının en belirgin oldu÷u alan, toplum açısından yukarıda
kısaca belirtilen yanlıú sanayileúmenin maliyetinin iyice belirginlik kazandı÷ı
istihdam olanakları ya da iúsizliktir. Türkiye'nin sanayileúme modelinin (?) belki de
en ilginç özelli÷i, sanayi kesiminin adeta hiç istihdam yaratamamasıdır. Geniúleyici
politikaların uygulandı÷ı dönemlerde, sanayi-dıúı hizmet kesimlerinde canlı istihdam
olanaklarının varolması, Almanya, Orta-Do÷u, vs. dıú iúçi talepleri, bir süre bu
inanılmaz gerçe÷in kamuoyundan gizlenmesine ve iktisat politikası sorumlularının
sorunla hiç ilgilenmemelerine imkan vermiútir. Ancak, 1980 istikrar tedbirleri ile
beraber, sorun bütün dehúeti ile gündemdedir.
k) Yetersiz altyapı ve kamu tüketimi: Düúük tasarruf oranın zorunlu kıldı÷ı
sermaye birikimi biçimi, kısa dönemde ürün verece÷i düúünülen üretken yatırımlara
a÷ırlık verilmesine ve ancak uzun dönemde etkisini gösteren altyapı yatırımlarının
büyük ölçüde ihmal edilmesine yol açmıútır. Yol, enerji, haberleúme, liman, vs. gibi
ana altyapının mevcut üretim düzeyini kaldırmaktan dahi aciz oldu÷u bugün
bilinmektedir. Ayrıca, kamuya gerekli finansman olanaklarını sa÷layan düzgün bir
vergi sisteminin yoklu÷u, yüksek olan tüketim harcamaları içinde kamu tüketiminin
de çok düúük kalmasına yol açmıútır. Gelir bölüúümünün de fiili bozuklu÷unda
önemli bir etkisi olan okul, hastane, geleneksel idare hizmetleri, kanalizasyon, vs.

11

) Bu çok önemli konuda bak. øzettin Önder, "Kamunun Fon Oluúturma Görevi", øktisat Dergisi, Aralık
1981 ve Nicolas Kaldor, "Türk Vergi Sistemi Üzerine Rapor" (Kladro Raporu), Toplum ve Bilim, 15-16,
Güz 1981-Kıú 1982.

12
) Türkiye ekonomisinin uluslararası bir karúılaútırma sonucu dünyanın en az ihracat yapan ülkesi
oldu÷unu kolayca göstermek mümkün; bak. A.S. Akat. ibid.
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yetersizli÷i özellikle büyük kentlerde yaúam standartlarını çok olumsuz etkilemekte,
önemli miktarda kayna÷ın israf olmasına yol açmaktadır. Düúük sermaye/hasıla
katsayıları ile büyüme, gelecekten çalarak büyümedir; Türkiye için bu dönem
kapanmıútır(13).
Yukarıdaki listeyi uzatmak mümkün. Dikkat edilirse, bütün sayılan özellikler,
Türkiye ekonomisinde 24 Ocak'tan önce varolan, ancak 24 Ocak ve sonrası istikrar
tedbirleri tarafından düzeltilmesi yolunda adeta hiçbir düzenleme getirilmeyen
trendlere iúaret etmektedirler.
4. Alternatifin hedefleri
Geliútirilen alternatif politikalar kümesinin anlamı sanıyorum ki úimdi daha
belirgin hale geliyor: Yukarıdaki yapısal sorunları, kısa dönem konjonktürü de ihmal
etmeden çözmek. Alternatifin basit bir makro politika de÷iúikli÷i olamayaca÷ı,
mutlaka Türkiye ekonomisinin görüntüsünü de÷iútirecek bir dizi köklü reformla
beraber makro politikadaki de÷iúikliklerin ele alınmasının gerekti÷i konusunda hiçbir
úüphemiz kalmamalı. øktisat politikası teknisyeninin hüneri bundan sonra ortaya
çıkacak; acil çözüm bekleyen kısa dönemli sorunları, uzun dönemde ekonominin
sıhhatli iúleyiúi için zorunlu yapısal dönüúümlerle birleútirerek çözecek araçları
bulmak ve uygulamaya koymak. Ancak, reform programının ayrıntılarına inmeden,
hedefler üstünde biraz durmak gerekiyor.
Soluklu bir stratejinin kendisine uzun dönemli hedefler koyması ve temel
politika araçlarını bu hedeflerle uyumlu olacak úekilde seçmesi zorunlu. Do÷allıkla,
bu tür uzun dönemli hedefler, genel oldukları ölçüde, somut politikalarda farklı
düúünenlerin de katılabilecekleri hedefler; hatta, dar anlamı ile iktisat politikası
hedefi olmaktan çok, bir toplum projesi niteli÷ine de sahipler. Bence, biri nitel, di÷eri
nicel, iki uzun dönemli hedef altelrnatif büyüme stratejisinin üzerine oturdu÷u alanı
belirliyor. Bunlardan ilki, Türkiye ekonomisine hızla, Batı Avrupa ülkelerinin nitel
özelliklerini kazandırmaktır. Halen, bu ülkelerle Türkiye arasında gelir bölüúümü ve
kaynakların etkin kullanımı açısından büyük bir nitel uçurum vardır. Vergiler, kamu
harcamaları, sosyal güvenlik, rekabet koúulları, korumacılık, piyasa-planlama
iliúkileri, özel mülkiyet-devlet mülkiyeti iliúkileri, vs. gibi alanlarda somutlaúan bu
uçurumun hızla kapatılması önerilen alternatifin temel hedefidir. økincisi, gene bu
ülkelerle ama özellikle Akdeniz ülkesi komúuları ile Türkiye arasındaki nicel
uçurumun önce geniúlemesinin durdurulması bilahare de daralmaya baúlaması için
gerekli olan ekonomik seferberli÷in devreye sokulmasıdır. Hafife alınması olanaksız
bir ekonomik potansiyele sahip oldu÷u halde, uygulanan yetersiz iktisat politikaları
sayesinde Türkiye son 60 yılda dünya ve bölge ekonomisindeki nisbi yerini sürekli
kaybederek nisbi bir gerileme yaúamıútır. Arada sırada tutturulan yüksek büyüme
hadleri ve bizlerin düne kıyasla somut bir úekilde yaúadı÷ımız zenginleúme,
uluslararası karúılaútırmaların çizdi÷i hazin tabloyu saklayamaz. Geçmiú büyüme

trendinin devam etmesi halinde, çok yakın bir gelecekte, örne÷in eski Osmanlı
ømparatorlu÷u toprakları üstünde kurulan çok sayıda devlet içinde en fakir ve geri
olmak Türkiye'ye nasip olacaktır(14). Türkiye'nin uzun dönem (seküler) büyüme
hızında köklü bir artıúı temin etmek, önerilen alternatifin ikinci temel hedefidir. 60
yıllık bir trendde köklü bir kopuúun kolay (ve sancısız) gerçekleúmeyece÷i çok
açıktır; ancak, Türkiye ekonomisinin potlansiyeli açısından mümkün, toplumun
gelece÷i açısından da zorunlu oldu÷u da unutulmamalıdır.
Bu iki uzun dönemli hedefin, kısa dönemi de kapsayacak úekilde iktisat
politikası hedeflerine tercümesi, karúımıza birbiri ile güçlü tamamlayıcı iliúkiler içinde
dört hedef çıkartır :
i) Büyümenin hızlandırılması ve yatırımların yükseltilmesi;
ii) Kaynak da÷ılımında etkinli÷in artırılması;
iii) Gelir bölüúümünün düzeltilmesi;
iv) østihdam olanaklarının artırılması ve iúsizli÷in çözümlenmesi.
Dikkat edilirse, yukardaki hedeflerde bugünkü politikaların temelini oluúturan
istikrar sözcü÷üne yer verilmemiútir; aúa÷ıda görülece÷i gibi, kısa dönemde özellikle
fiyat istikrarının bir hedef olarak alınması di÷er hedeflerle çeliúir.
øktisatçı için, bu dört hedeften ikincisi dıúındakiler kolayca nicel büyüklüklere
dönüútürülebilir. ølk hedef, iç tasarruf oanının % 30 civarına çıkartılması demektir;
beraberinde sermaye/hasıla katsayısı yükselse bile, % 7.5 - 8 civarında büyüme
hızlarının tutturulması imkan dahiline girer. Üçüncüsü, milli gelirde hem tarımın hem
de ücretlerin payının yükseltilmesi anlamına gelir. Halen elde çok kesin rakamlar
olmamakla beraber tarımın milli gelirdeki payı % 25, ücret gelirlerinin milli gelirdeki
payı % 25, kar-rantların milli gelirdeki payı ise % 50 civarında kabul edilesilir. Köklü
bir gelir bölüúümü reformu, tarımın payını % 35'e, ücretlerin payını % 30'a
çıkartmalı, kar-rantlarının payını ise % 35'e düúürmelidir. Aynı úekilde, altyapı ve
kamu tüketim harcamalarının yükseltilmesi, devlet gelirlerinin halen milli gelirin %
20'si civarında seyreden payını % 35'e çıkarmayı zorunlu kılmaktadır. ølk bakıúta
gelir bölüúümünün bu úekilde kırsal ve kentsel düúük gelirler lehine düzeltilmesi
hızlı sermaye birikim hedefi ile çeliúkili gibi duracaktır. Neoklasik iktisadın bu÷ulu
gözlüklerini takmamıú oyanlan, her gelir düzeyinde marjinal ve ortalama tasarruf
e÷iliminde ciddi yükselmelere yol açacak bir dizi tedbirle bu çeliúkinin ortadan
kalkaca÷ını kolayca göreceklerdir. Do÷allıkla, tarım kesiminin milli gelirdeki payı,
hızlı büyüme sürecinde hızla düúece÷inden, ilk bir yükselmeden sonra
gerileyecektir; oradaki kaybın oldu÷u gibi ücret gelirlerine aktarılması
gerekmektedir. Ancak, gelir bölüúümünde bu rakamların ifade etti÷inden de büyük
bir düzelme, kamu tüketiminin bugünkü düzeyi olan % 12 den % 23-25 civarına
çıkması sonucu, özellikle düúük gelirlilerin yararlandıkları okul, konut, hastane, toplu
taúıma, iúsizlik sigortası, yaúlılık sigortası, vs. gibi hizmetlerin arzındaki önemli artıú

) Bir süredir, Türkiye'de sermaye/hasıla katsayısının yükselece÷ini ve bunun kaçınılmaz oldu÷unu
söyleyenler var. Bak. Örne÷in, Y. Küçük, Seçme Teknik Çalıúmalar. A.ø.T.ø.A., Ankara 1981, s. 239-240

14
) Son yıllarda dolar bazında kiúi baúına GSMH'nın gerilemesi ile Ürdün, Suriye, Tunus Türkiye'ye yetiúti;
Yunanistan, Yugoslavya, Irak, Cezayir, Libya zaten yukarıda idi. Bu gidiúle, Mısır ve Fas'ın da Türkiye'yi
geçmesi bir zaman meselesi, o kadar.
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aracılı÷ı ile gerçekleúecektir. Dördüncü hedef, iúsizlikle mücadele, hızlı büyümenin
bir türevi olarak alınabilir. Ne var ki, Türkiye'nin daha önce yaúadı÷ı deneyim, katma
de÷er (yani milli gelir) artıú hızının istihdam artıú hızı ile iliúkisinin ille çok güçlü
olmadı÷ını göstermiútir. ùöyle ki, milli gelirin hızlı baüyümesi istihdamın hızlı artıúı
için gerekli koúuldur, fakat yeterli koúul de÷ildir; Büyümenin sermaye-yo÷un
kesimlerde ve sermaye-yo÷un teknolojilerde temerküz etmesi halinde, beraberinde
salt istihdama yönelik tedbirler getirilmemiúse, hızlı büyümeye ra÷men tarım-dıúı
kesim istihdamında çok cüzi artıúlar sa÷lanması mümkündür. østihdamın baúlı
baúına bir hedef alınması bu bakıma hayatidir. Teknoloji seçimi, uluslararası
ihtisaslaúma, proje de÷erlendirilmesi, vs. tüm ana tercihlerde, alternatif strateji
istihdam kriterinin a÷ırlık kazanmasını önermektedir. Hatta, kamuoyunda da, iktisat
politikasının baúarı göstergesi olarak milli gelir artıú hızının alınması yerine tarımdıúı kesim istihdam artıú hızının alınması ciddi úekilde düúünülmelidir. øúsizlik
sorununun Türkiye'de almıú oldu÷u hacim ve sosyo-politik çıkarsamaları, bu konuda
ola÷anüstü bir çabayı ve ola÷an-dıúı tedbirleri zorunlu kılmaktadır. Rakamların
diline dökersek, önümüzdeki on yılda Türkiye ekonomisinin sanayi kesiminde 3.5
milyon, toplam tarım-dıúı kesimde ise 9 milyon yeni istihdam yaratması
gerektmektedir. Üstelik, son üç yıldır uygulanan politikaların iúsizli÷e yaptı÷ı büyük
katkının kısa sürede bertaraf edilmesi zorunlulu÷u, konjonktür politikalarının da kısa
dönemde büyük bir istihdam artıúı sa÷layacak úekilde özenle saptanmasını
gündeme getirmiútir.
Yukarıdaki hedeflerin birbiri ile tutarlılı÷ının sınanması, bu çalıúmanın
boyutlarını çok aúan bir model, denemesini gerektiriyor. Türkiye ekonomisinin
önemli eksikliklerinden biri, profesyonel iktisatçıların farklı politika önerilerinin
sonuçlarını önceden görmelerini sa÷layacak formel ekonometrik ya da planlama
modellerine sahip olmayıúıdır. Türkiye hakkında, politika de÷iúkenlerinde oynamalar
yaparak gerçekçi simülasyonlara olanak veren esnek bir (tek) modelin Türkiye
dıúında (Dünya Bankası) fakat bir Türk iktisatçısı tarafından (Dr. Kemal Derviú) inúa
edilmiú olması, ekonominin geçmiúte ve bugün ne kadar kötü yönetildi÷inin bence
yeterli kanıtı. Alternatifin önemsiz gibi duran alt-hedeflerinden biri de bu tür nicel
yönetim-planlama araçlarının hızla Türkiye ekonomisinin layık oldu÷u düzeye
getirilmesidir(15).
5. Stratejik tercihler
Yukarıdaki hedeflere ulaúmakta kullanılacak araçları yapısal ve konjonktürel
úeklinde ikiye ayırmak yararlıdır. Yapısal dönüúümlerin gerçekleúmesi, bir dizi
15
) Derviú-Robinson modelinin neoklasik varsayımları yerine Keynesci mekanizmalarla iúleyen (a la Taylor)
bir modeli ö÷rencim Bilge Okay doktora çalıúması olarak kuruyor; Dr. Fahrettin Ya÷cı, kısa dönem
dinami÷inin uzun dönemli birleúmesi yönünde büyük bir adımı kurdu÷u TEM (Türkiye için Ekonometrik
Model) aracıl÷ı ile attı; Prof. M. Celasun Ankara'ya (ODTÜ), Dr. F. Ya÷cı østanbul'a (TSKB) Derviú
Robinson modelini getirdiler. ølginç olan, bu oluúumların Türkiye ekonomisini yöneten DPT, Maliye
Bakanlı÷ı, Merkez Bankası gibi kuruluúlar dıúında, onların yardımı (ve haberi) olmaksızın gerçekleúmeleri.
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stratejik diyebilece÷imiz tercihle beraber mümkündür. Bunlar, iktisat politikasının
ekonomi ile olan iliúkilerini genelde belirlemekle kalmaz, ekonominin esas gidiúatını
da etkiler. Do÷allıkla, sorun, ekonomiye devlet müdahalesinin yo÷unlu÷u ve bu
müdahalenin alaca÷ı biçimler konusunda dü÷ümlenir. Alternatif, yapısal-popülist ve
muhafazakar-istikrarcı politikaların bu konudaki zıtlı÷ını aúan, kamu-ekonomi
iliúikilerini yeniden ve Türkiye toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenleyen bir arayıúı
temsil etmektedir.
Çok-uluslu, merkeziyetçi ve militarist tarım imparatorluklarından sivil toplum
ve sanayi temelinde örgütlenmiú milli devletlerin çıkması, son 100 küsur yıllık Türk
tarihinin de gösterdi÷i gibi, zor ve sancılı bir geçiú dönemini içeriyor. Politik
düzeyde, bu geçiúin neredeyse ders kitaplarına girecek kadar baúarılı bir örne÷ini
oluúturan Türkiye Cumhuriyeti, bugün bizzat kendisinin baúlattı÷ı dinamiklerin, bu
geçiú dönemine özgü politik, iktisadi ve toplumsal iktidar-yönetim biçimlerini sorguya
çeken güçler yarattı÷ına tanık olmaktadır. Önümüzdeki dönemde, iktisat politikası
tartıúmalarının berrak ve gerçekçi bir içerik kazanması, söz konusu geçiú döneminin
iktisadi düzeydeki hakim kurumu diyebilece÷imiz "devletçilik" olgusunun tartıúılarak
aúılmasını gündeme getirmiútir. Sanayileúme ve kapitalistleúme yönünde
"aúa÷ıdan" bir dinami÷in geçiú dönemi baúında mecut olmayıúı, politik iktidarı elinde
tutanları "yukarıdan" sanayileúme modelleri aramaya itmiútir. 1930 bunalımının
yıkıcı etkilerine karúı çaresizlik içinde devreye sokulan devlet giriúimcili÷i, kısmen
20'nci yüzyıl Türk düúüncesini çok etkileyen korporatist ideolojiye yatkınlı÷ı, kısmen
de yeni cumhuriyetin yıkmaya çalıútı÷ı Osmanlı devlet gelene÷i ile tutarlılı÷ı
sayesinde, hızla tüm kaynakların merkezi bir bürokrasi aracılı÷ı ile da÷ıtıldı÷ı bir
komuta ekonomisine (command economy) dönüúmeye baúlamıútır. Devletçilik
sözcü÷ünün mu÷laklı÷ı buradan kaynaklanmaktadır: Ekonomide yaygın devlet
giriúimcili÷i (devlet mülkiyetini) destekleyenlerin ille bürokratik kaynak da÷ılımı
mekanizmalarını da desteklemelerini istemektedir. Giderek, hızlı büyüme ve düzgün
gelir bölüúümü hedeflerine tek baúına piyasa ekonomisi tarafından
ulaúılaamayaca÷ı, yani ekonomiye mutlaka devlet müdahalesinin gerekti÷i gerçe÷i,
saptırılarak, 1950 sonlarında yeniden biçimlenmeye baúlayan "yukarıdan" politik
hareketlerin bu müdahalelerin ancak sorumsuz (korporatist) bir bürokrasinin tek
kaynak da÷ılımı mekanizması olması ile istenilen sonuçları verece÷ini kamuoyunda
yerleútirmelerine yol açtı. Söz konusu yasakçı ya da narhçı devlet uygulamasının en
çok kimlerin iúine yaradı÷ı bugün çok daha kolay görülebiliyor.
Bu koúullarda, alternatif strateji, devlet giriúimcili÷i ila bürokratik kaynak
da÷ılım mekanizmalarını ayırdetmeye büyük önem vermekte, ilkini destekledi÷i
ölçüde ikincisine karúı çıkmaktadır. Piyasa diye nitelendirdi÷imiz fiyat
mekanizmasının, mülkiyet biçiminden ba÷ımsız olarak tek etkin kaynak da÷ılım
mekanizması oldu÷u bugün en merkeziyetçi ekonomilerde bile kabul görmeye
baúlamıútır. Ayrıca, gelir bölüúümünde, kaynakların da÷ılımını ve etkin kullanımı da
etkileyen fiyat sistemine yapılacak müdahalelerle düzelme sa÷lamanın olanaksız
oldu÷u da bilinmektedir; müdahale vergi, kamu harcamaları, sosyal güvenlik
A.S.Akat

54

Alternatif Büyüme Stratejisi

sistemleri, istihdam olanakları, vs. yolu ile, yani fiyat/piyasa ikilisinin etkin iúleyiúini
bozmadan gerçekleútirdi÷i takdirde kalıcı olmakta ve istenilen sonuçlar elde
edilmektedir. Demek ki, alternatif, kaynak da÷ılımının etkinli÷ini arttıracak bir dizi
anti-büroktik reform aracılı÷ı ile hem kamu kesiminin hem de özel kesiminin
rekabetçi piyasa koúulları içinde çalıúmalarını temin etmelidir.
Düzgün iúleyen bir piyasa-fiyat mekanizmasının kurulması, ço÷unlukla
düúünüldü÷ünün tersine, etkin bin planlama uygulamasının da önkoúuludur. 196080 arası planlama deneyiminin de gösterdi÷i gibi, fiyat göstergelerinin yanlıú ve
yetersiz bilgiler taúıdı÷ı bir ekonomide, planlama örgütü gereksiz ayrıntılar içinde
kaybolarak bütünü gözden kaybedebilmekte ve sonunda piyasa mekanizmasının
yapabilece÷inden çok daha vahim hatalar yapılmaktadır. Bu bakıma, ciddi bir iktisat
politikasının ancak ciddi bir planlama ile beraber yürüyece÷ine inananların, her
úeyden önce düzgün bir piyasa mekanizmasının kurulması için çaba göstermeleri
gerekmektedir. Öte yandan, kaynak da÷ılımı açısından piyasa ile bürokrasi
arasındaki tercihin, dar anlamı ile ekonominin boyutunu çok aúan sonuçları
oldu÷uda unutulmamalıdır. Bürokratik kaynak da÷ılımı mekanizmaları, eninde
sonunda eme÷in fiyatını yani ücret haddini de belirlemek zorunda kalırlar; narhçı
devlette iúverenle iúçilerin özgür pazarlıkları ile ücret haddinin belirlenmesine ve
dolayısı ile özgür sendikalara yer yoktur. Ba÷ımsız ve güçlü bir sendikal hareketin
uzun dönemde ancak ve ancak piyasa mekanizması ile beraber varolaca÷ının
anlaúılması, pek çok gereksiz tartıúmayı engelleyebilecektir.
Piyasa mekanizması aracılı÷ı ile kaynak da÷ılımının rasyonelleútirilmesinin úu
ya da bu úekilde devlet giriúimcili÷i ile ve geçen bölümde belirlenen büyüme, gelir
bölüúümünün düzeltilmesi ve istihdam hedefleri ile çeliúmedi÷ini tekrar hatırlatalım.
Önerilen, geleneksel liberal-devletçi zıtlı÷ın aúılması ve sanayileúme-kapitalistleúme
yolunda büyük adımlar atmıú Türkiye'nin yeni ihtiyaçları ile tutarlı yeni devlet
müdahalecili÷i biçimlerinin geliútirilmesidir. Gelir bölüúümünde, özellikle düúük gelir
sahiplerinin tüketim düzeylerinin belirlenmesi hiçbir úekilde piyasa mekanizmasına
bırakılamaz; vergi politikası, iúsizlik sigortası, kamu harcamaları, gerçekçi asgari
ücret, büyük istihdam projeleri, vs. gibi tedbirlerle (ve do÷allıkla sendikalaúmanın
önüne konan engellerin kaldırılması ile) düúük gelirler lehine yo÷un devlet
müdahalesi önerilecektir. Aynı úekilde, hızlı büyüme de piyasa mekanizmasına
bırakılamaz. Bir yandan, kaynak israf etmeyen bir kami giriúimcili÷i güçlendirilmeli,
öte yandan yüksek bir yatırım düzeyinin tutturulmasına olanak verecek úekilde
efektif talep denetlenmelidir. Alternatif, ancak monetarist maceralara kapalı makro
müdahalecilik anlayıúı ile gerçekleúebilir. Nihayet, istihdam bir yandan efektif talep,
öte yandan sosyal güvenlik (iúsizlik sigortası) ve istihdama yönelik büyük kamu
projeleri aracılı÷ı ile kamunun sorumlulu÷unda kalmaktadır. Kısaca, alternatifin
amacı devlet müdahalesini azaltmak de÷il, akılcı bir biçimde artırmaktır. Bu özgül
anlama, bir yeni devletçilik anlayıúından söz edebiliriz(16).

Kaynak da÷ılımı mekanizmaları ile ilgili olarak yapılan bu tercih, bizi bir di÷er
stratejik soruna, sanayileúme stratejileri adı altında ekonominin dıú dünya ile
iliúkilerinin tartıúıldı÷ı kavramsal çerçeveye götürüyor. Karúımızda, dıú dünyanın
devreye girdi÷i di÷er konularda oldu÷u gibi, duygusal boyutu yüksek bir tartıúma
var. Birincisi, ekonominin úimdiye kadar girdi÷i tüm bunalımların ödemeler
bilançosundan kaynaklanmasının getirdi÷i psikoloji. øktisat politikası sorumlularının
"úu ödemeler bilançosu derdi olmasa idi ben bu ekonomiyi ne güzel idare ederdim"
úeklinde düúündüklerinden hiç úüphem yok. økincisi, Osmanlı-Türk toplumunun,
iktisaden güçlü bir Batı karúısında mücadele ederek koca bir imparatorlu÷u
kaybetmiú olmasının kaçınılmaz izi. Kapıkulu gelene÷i içinde kendilerini devletle
özdeúleútirmekten bir türlü vazgeçemeyen aydınların "hatt-ı müdafaa yoktur; sath-ı
müdafaa vardır" ilkesi kapsamına ticaret akımlarını da almaları úaúırtıcı de÷il.
Üçüncüsü, tarım toplumundan kalma (kapitalizm-öncesi) güçlü ideolojik kalıntıların
iktisadi ba÷ımsızlık ile otarúiyi ayırdedememeleri. øktisadi ba÷ımsızlık kavramının
somut kriterler yerine soyut (ve duygusal) bir düzeyde tanımlanmasının bunda çok
büyük etkisi var(17). Dördüncüsü, rekabetsiz bir iç pazarın yüksek karlarına alıúmıú,
ekonominin normal iúleyiúinin bozulması ile kendi karlılı÷ı arasında bir ters
korelasyon oldu÷unu çeúitli denemelerle ö÷renmiú bir sanayici-tüccar lobisi. 1980
öncesi Türkiye ekonomisinin belki de en ilginç yanı, özel sermaye birikim ve
temerküzünün, ekonominin dıú ticaretten koparak büyümesinin yavaúladı÷ı
dönemlerde hızlanmasıdır: Karaborsa, suistimal ve kaçakçılık, kısa sürede büyük
servetler edinmenin en emin yoludur (1956-60 arası; 1977-80 arası). Nihayet,
tartıúmayı iyice arap saçına döndüren olgu, katılanların çok büyük bir bölümünün
Türkiye'nin 1955-80 arasında "ithal ikamesi stratejisi" izledi÷i yönündeki müúterek
kanıya sahip olmaları. De÷il strateji, taktik düzeyde bile rasyonel kararlar almak için
gerekli bilgi, cesaret ve yetenekten yoksun iktisat politikası sorumlularının, günlük
darbo÷azlarla mücadele etmek için aldıkları günlük kararların adeta raslantısal bir
úekilde Türkiye'yi "rasgele ithal ikamesi"(18) platformuna oturttu÷u úüphesiz do÷ru,
ancak, bence buna "ihracatı engelleme stratejisi" demek daha gerçekçi olurdu(19).

16
) 24 Ocak istikrar paketine ve Turgut Özal'a yöneltti÷im eleútirilerde, büyümeden vazgeçmesi ve gelir
bölüúümünü bilerek bozması önemli bir yer tutuyordu; ancak, hiçbir zaman piyasa mekanizmasına

yöneldi÷i için kendisini eleútirmedim. Tam tersine, Özal'ın piyasa yöneliminin lafta kaldı÷ını kanıtlamaya,
yani, rekabetçi bir piyasa mekanizmasına razı olmadı÷ını göstermeye çalıútım: Özal'ı piyasa
mekanizmasını iúletmeyi reddetti÷i için eleútirdim. Bak. "Türkiye'nin Dıúa Açılması: Bir Not", øktisat
Dergisi, Eylül 1981 ve "1981 Sonbaharında Türkiye Ekonomisinin Dıú øliúkilerine Bir Bakıú", 1981
Sonbaharında Türkiye'nin øktisadi Durumu ve Özel Sorunları içinde, Ekonomik ve Sosyal Etüdler
Konferans Heyeti, østanbul 1981 (bu kitap, s. 80).
17
) Çetin Altan, büyük ustalara özgü bir uslupla, "Ölüler sömürülemez, hadi ölelim; iúsizler sömürülemez,
hadi iúsiz kalalım" gibi özdeyiúler üretip bir süredir bu duygusal ve akıl-dıúı yaklaúımlarla inceden inceye
alay ediyor. Bence, ekonomik ba÷ımsızlı÷ın bir tek gerçekçi kriteri var; ödemeler bilançosunu politik taviz
vererek borç almadan dengeye getiren her ülke ba÷ımsız (özerk) bir ekonomi politikası uygular, yani
iktisaden ba÷ımsızdır.
18
) øsim babası de÷erli meslektaúım Taner Berksoy'dur; bak. "Uluslararası Ticaret, øktisadi Kalkınma ve ithal
ikamesi", Toplum ve Bilim, 12, Bahar 1981.
19
Bence, dıú ticareti mutlak olarak daraltıp ekonomiyi dıúa kapatmak (otarúiye yönelmek) bir iktisat
politikası baúarısı ise, o zaman birincili÷i tereddütsüz 1955-sonrası performansı ile Adnan Menderes alırdı:
1950-60 arasında milli gelir iki katı olurken, reel ihracat ve ithalat mutlak olarak düúmüútü. (bak. örne÷in
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Türkiye'nin do÷al kaynak temeli, nüfusu, co÷rafi yeri, vs. gözönüne alınınca,
tek sanayileúme stratejisinin "ithal ikamesi" olabilece÷i hemen görülür. Ne var ki,
"ithal ikamesi" ancak bir strateji olunca, yani rasyonel bir úekilde planlanıp ihracatın
geliútirilemesine de gerekli a÷ırlık verilirse uzun dönemde arzulanan sonuçları
sa÷lar. Bu bakıma, alternatif , "ihracat a÷ırlıklı ithal ikamesi stratejisi" (export-led
growth with import-substitution industrialisation) önermektedir. Bu stratejinin
özelliklerini úu úekilde özetleyebiliriz (20): 1. Uluslararası ihtisaslaúma
reddedilmektedir. Türkiye'nin örne÷in tarımsal sanayilerde (agro-business)
ihtisaslaúması ve bunun karúılı÷ında baúta a÷ır sanayi olmak üzere bir dizi sanayi
kesimini içeride kurmaktan vazgeçmesi düúünülemez. Tam tersine, Türkiye
ekonomisi kendisi ile benzer büyüklükteki (Fransa, øtalya, Almanya, øngiltere) Batı
Avrupa ekonomileri ile aynı yapıyı hedef almak, yani dengeli ve iç ba÷lantıları
yüksek, ça÷daú teknolojiyi kullanmakla yetinmeyip üreten bir saniyi kesimi
planlamak zorundadır. Bu hedeften ne kısa ne de uzun dönemde hiçbir úekilde taviz
verilemez(21). 2. Ululslararası piyasada rekabet esas alınmaktadır. øç-ba÷lantıları ne
kadar yüksek olursa olsun, uluslararası piyasada (içeride ithalat, dıúarıda di÷er
ülkelerin ihracatı ile) rekabet edemeyen bir sanayi kesimi kısa dönemde bile
kendisini yeniden-üretemez; ekonomiye hiç katkı yapmadan önemli miktarda
kayna÷ı israf eden bir tekeller oligarúisine dönüúür. Türkiye'nin hem kısa hem de
uzun dönemde ödemeler bilançosunu sanayi ürünleri ihracatı ile dengeye getirmesi
zorunludur. 2. Geniúleyici makro politikaların ihracattan kaynaklanması hedef
alınmaktadır. Salt iç piyasanın geniúlemesi ile yürütülen ve ihracatı (yani sanayinin
uluslararası rekabet gücünü) ihmal eden politikalar, kısa sürede ödemeler
bilançosundaki açıklara çarpmakta ve enflasyon-darbo÷azlar-bunalım devresine
girmektedir. Uluslararası ekonominin daralmaya baúladı÷ı ya da hiç olmazsa
geniúlemesinin durdu÷u bu dönemde, ihracat a÷ırlıklı bir geniúleyici politika zor
oldu÷u ölçüde zorunlu olmaktadır.
Söylenenleri gene rakamların diline dökmekte yarar var. 1950-80 arasında
uygulanan "ithal ikamesi" (?) ile ihracatın milli gelirdeki payı % 4 civarında kalmıú ve
aynı dönem reel ihracat artıú hızı milli gelir artıú hızının epey altında seyretmiútir.
Buna karúılık, reel ithalat artıú hızının milli gelir artıú hızı altında tutmak mümkün
olamamıútır. Sonuç, ortadadır. øhracata-yönelik sanayileúme stratejisi, Türkiye'nin
milli gelirinin % 25-30'u civarında ihracat yapmasını öngörmektedir.: 1982 yılı için,
bunun anlamı 20 milyar dolarlık (?) ihracattır. Bu stratejide, reel ihracat artıú hızının

orta-uzun dönemde milli gelir artıú hızının iki katı olması beklenir. Türkiye'nin bu
boyutta bir ihracatı gerçekleútirmesine ne gerek vardır; ne de bugünkü uluslararası
konjonktürde olanak. Alternatif ise, ihracat/milli gelir oranını % 15-20 civarında
(1982 için 10-12 milyar dolar) tutmayı, buna karúılık seküler reel ihracat artıú hızını
milli gelir artıú hızının üstüne çıkartmaayı planlamaktadır. Yani, bir yandan yaygın
sanayileúmeye gidilecek, di÷er yandan da her sanayinin kuruluúundan itibaren
birkaç yıl içinde uluslararası piyasada rekabete giriúmesi ve hiç olmazsa
katmade÷erinin % 15-20'sini ihraç etmesi beklenecektir. Do÷allıkla, bazı sektörlerin
üretiminde ihracatın payı çok daha yüksek olabilecektir.: Türkiye'nin uluslararası
piyasada rekabet gücü olan sektörleri geliútirmeyi reddetmesi akıl-dıúı bir tutum
olurdu. Korumacılık ve döviz kuru politikalarının oluúturulmasında bu stratejik tercih
çok önemlidir.
6. Yapısal reformlar
Önerilen alternatif,úu ana kadar nisbeten genel ve soyut düzeyde tanıtıldı.
Ancak, özellikle profesyonel iktisatçı olmayanların bu soyut önerileri
somutlaútırabilmeleri için, içerdikleri politikaların daha ayrıntılı bir úekilde
açıklanması gerekiyor. Bu amaçla, önce Türkiye ekonomisinin çehresini
de÷iútirecek bir dizi reform kısaca belirtilecek; bunlar, kısa dönem konjonktürüne
de÷il, uzun dönem trendlerine yönelik olduklarından, yapısal sıfatına hak
kazanıyorlar.
a) Ücret reformu: Kentsel kesimde gelir bölüúümünü belirleyen etkenlerin
baúında asgari ücret gelmektedir. Yapılan hesaplar, hakkaniyetli bir asgari ücretin
bugünkü fiyatlarla (Aralık 1982) ayda 22.000 TL olması gerekti÷ini
göstermektedir(22). Ayrıca, bu düzeye çıkarıldıktan sonra asgari ücretin fiyat
artıúlarına endekslenmesi ve hiçbir úekilde enflasyonun asgari ücretle çalıúan
kesime yüklenmemesi zorunludur. Di÷er ücretler, özgür sendikalar ile iúverenler
arasındaki pazarlıkla, yani toplu sözleúmeler ile belirlenir; toplu sözleúmelere
endeksleme konulması mümkün olmalıdır. Memur maaúları da, asgari ücretin katları
biçiminde yeniden düzenlenmelidir; bu yoldan onlar da otomatik endesklenmeye
tabi olurlar.
b) Sosyal güvenlik reformu: ùu anda kentsel gelir bölüúümü açısından
büyük sorunlar taúıyan bir alan sosyal güvenlik kurumlarının aldı÷ı akıl-dıúı yapıdır.
Birincisi, iúçi-memur-serbest çalıúan-küçük üretici köylü arasındaki statü farkları
derhal ortadan kaldırılmalıdır: Emekli Sandı÷ı, SSK ve Ba÷-Kur aynı çatı altında

A.S. Akat, "Türkiye'nin Dıú Ticareti Üzerine Gözlemler", op. cit., tablo I). Türkiye'nin özgül tarihi
çeliúkilerinden biri, otarúiden yana olanların bu olguyu görmemezlikten gelmelerine yol açar.
20
Bak. N.Kaldor, Further Essays on Applied Economics, Duckworth, Londra 1978: Kaldor, Japonya,
Almanya, øtalya gibi baúarılı büyüme sa÷lamıú ekonomilerin bu stratejiyi uyguladıklarını söylüyor, bak.
özellikle s. 154-177.
21
) Bu noktada, dipnot 17'da verdi÷im ba÷ımsızlık tanımına bence çok önemli olan bir boyut daha eklemek
istiyorum: Türkiye'nin co÷rafi konumunda, silah sanayi kurmadan ba÷ımsız politika izlemenin çok zor
oldu÷u kanısındayım. Yani, silah sanayi için a÷ır sanayi gerekti÷ine göre, yaygın sanayileúme Türkiye
ba÷lamında "ba÷ımsızlı÷ın" ikinci somut kriteri oluyor.

) Asgari ücret neden 22.000 TL 'de, 100.000 TL ya da 8.000 TL de÷il sorusu hemen akla gelecektir.
ùüphesiz. her asgari ücret hesabı belirli ölçüde keyfidir, yani önerinin öznel tercihlerini de yansıtır. Ben,
öznelle nesneli úu úekilde birleútirdim: Türkiye'de tarım-dıúı kesimde çalıúan nüfus baúına brüt katmade÷er takriben 5.000 dolar civarındadır. Buna göre, yıllık 1.500 dolarlık (aylık 125 dolarlık) net ücret,
ortalama brüt 3.500 dolarlık bir kar marjı bırakmaktadır; bu ise benim hesaplarıma göre, di÷er ücret
farklılaúmaları eklenince, 2.500 dolara düúecektir. Katma-de÷erin sermaye-emek arasında bire bir
oranında paylaúılması bence normaldir. Aylık 125 doları cari döviz kuru ile çarparak 22.000 TL'ye ulaúmak
o kadar zor de÷il.
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toplandıktan sonra sosyal güvenlik tüm nüfus için zorunlu hale getirilmelidir. økincisi,
iúsizlik sigortasının derhal kurulmasıdır. Milyonlarca iúsizin varlı÷ını
görmemezlikten gelen, onların hızla çözülmeye baúlayan geleneksel kurumlar
içinde (aile ba÷ları, vs.) baúlarının çaresine bakmalarını bekleyen bir anlayıú artık
sürdürülemez. Üçüncüsü, sosyal güvenlik kurumlarının topladı÷ı fonları israf etmesi
durdurulmalı, emeklilik maaúları ve emeklilik ikramiyesi de enflasyona karúı
endekslenmelidir.
c) Tarımsal destek reformu: Tarım kesiminde gelir bölüúümü açısından úu
ana kadar sadece tarımsal destek fiyatları kullanılmıútır. Ekonomi politikasının bu
çok önemli aracının tümüyle bölüúümsel amaçlarla kullanılması çok yanlıútır ve
Türkiye'de tarım kesiminin potansiyelini gerçekleútirmesinde önemli bir engel
olmuútur. Bu nedenle, bir yandan destek fiyatlarının verimlilik ve kaynak da÷ılımı
etkilerine büyük özen göstermek, di÷er yandan da tarım ürünleri iç fiyatlarının hiçbir
zaman uluslararası fiyatın cari döviz kurundaki iç de÷erinin altına düúmemesini
sa÷lamak zorunlu gözükmektedir. Tarım destek fiyatlarının politikacıların ve
bürokrasinin tasallutundan kurtarılarak nesnel koúullara ba÷lanması, hem gelir
bölüúümü hem de verimlilik açısından tarım kesiminin çok lehinedir.
d) Gelir vergisi reformu: Vergiyi gerektirdi÷i yerden de÷il,
yakalayabildi÷inden alan bir maliyecilik anlayıúı ile Türkiye ekonomisi geliúmesanayileúme sürecinde artık bir adım ileri atamaz. Gelir vergisi, tarım kesiminden ve
yüksek gelirlerden do÷rudan toplanmayan verginin bir tür istihdam vergisi haline
dönüúerek toplanması biçimini almıútır. Bütün dünya ülkelerinde oldu÷u gibi,
ortalama ücret gelir vergisi dıúında kalacak úekilde vergi tarifelerinin yeniden
düzenlenmesi gerekmektedir: Örne÷in, asgari geçim indiriminin asgari ücretin iki
katı (yani 44.000 TL) olarak tesbit edilmesi, vergi dilimlerinin de orta gelirlerin
normal bir vergi ödeyecek úekilde ve enflasyona karúı endekslenmiú biçimde
saptanmaları önerilmektedir. Bu úekilde bir yandan reel ücretler ile nominal
(firmaya) maliyetler arasındaki uçurum ortadan kaldırılarak sanayinin dıú pazarlarda
rekabet gücü artacak, di÷er yandan da gelir vergisi sosyal adaletin sa÷lanmasında
bir araç olarak kullanılabilecektir.
e) Arazi vergisi reformu: Daha önce de belirtildi÷i gibi, Türkiye'nin
sanayileúmesinin bu kadar çarpık olmasında tek baúına en büyük katkıyı tarım
kesiminin do÷rudan vergiler kapsamı dıúında kalması yapmıútır. Bilindi÷i (ve
Türkiye deneyiminin de gösterdi÷i) gibi, milyonlarca küçük üreticinin yer adı÷ı bu
kesimde etkin bir gelir vergisi uygulaması çok zordur. Onun yerine, tarımsal arazinin
de÷eri üstünden ciddi bir arazi vergisi alınmalıdır. Tarımsal arazinin daha etkin
kullanımına yol açtı÷ı ölçüde ekonominin toplam kaynaklarını da arttıran bu tür bir
vergiye karúı çıkmak için getirilen idari kaygılar gerçek dıúıdır: 1983 yılında Türkiye
Cumhuriyetinin böyle bir vergiyi düzenli bir úekilde toplayacak idari yapıya sahip
olmadı÷ını önermek komik olmaktadır.
f) Emlak vergisi reformu: Hem sosyal adalet hem de vergi etkinli÷i
açısından, kentsel kesimde, gayrimenkullerin de÷eri üstünden alınan ciddi bi emlak

vergisine ihtiyaç vardır. Türkiye'de yüksek gelirlerin gelir vergisinden kaçma
e÷ilimlerinin güçlülü÷ü, konutlardan alınacak emlak vergisinin lüks konutlar aleyhine
müterakki olmasını zorunlu hale getirmektedir. Aynı mantıkla, iúyerlerinde,
parakende ticaret ve lüks hizmetler aleyhine müterakkilik esasını getirmek yararlıdır;
gene gelir vergisinden kaçma olana÷ı yüksek ticari ve hizmet gelirlerinin
vergilendirilmesinin bir yolu da budur. Ülkenin tapusunu ellerinde tutanların kamu
harcamalarına ellerindeki tapuların de÷eri ile orantılı úekilde katılmalarını beklemek
son derece do÷aldır.
g) Vasıtalı vergiler reformu: Türkiye'de vasıtalı vergiler hiçbir ekonomik ve
sosyal mantı÷a sı÷mayan bir yapıya sahiptir: Aslında, bugünkü vasıtalı vergi
sistemi, 1925'de aúarın kaldırılması ile kurulmuú ve de÷iúmeden bugüne gelmiútir.
Vasıtalı vergileri düúük gelirlilerin kullandıkları sigara, içki, tekstil, vs. gibi mallarda
sıfıra indirmek, onun yerine, bir yandan katma-de÷er vergisine, di÷er yandan da
lüks, tüketim mallarına konan satıú ve kullanım vergilerine kaydırmak (otomobil,
video, petrol ve enerji) zorunludur. Vasıtalı vergiler, kaynak da÷ılımı ve tüketim
kalıplarını etkilemek için çok önemli bir araçtır. Türkiye ekonomisinin iki temel
darbo÷azının döviz ve enerji oldu÷u düúünülürse, gelir düzeyi ile beraber adeta
geometrik olarak tüketimi artan bu iki "malın" vasıtalı vergilerin a÷ırlı÷ını taúıması
kaçınılmazdır. Ücret gelirlerinin endekslenmiú olması söz konusu reformun gelir
bölüúümünü bozma ihtimalini ortadan kaldıracaktır.
h) Vergi idaresi reformu: Türkiye, uzun süredir bir vergi kaçıranlar cennetidir.
Sorun, dar anlamı ile vergi kaçırmanın kamu maliyesine maliyeti açısından ele
alınamaz. Suistimal, rüúvet, karaborsa, kaçakçılık gibi faaliyetlerin engellenmesinde
çekilen zorluklardan önemli bir bölümü de vergi idaresinin yetersizli÷inden
kaynaklanmaktadır. Türkiye ekonomisinin ve toplumun yaúadı÷ı ahlak bunalımı
sanayileúmeyi (ve demokratikleúmeyi) durdurucu bir boyuta ulaúmıútır. Bu bakıma,
baúta gelir vergisi, vergi kaçakçılı÷ına karúı çok etkin bir seferberlik zorunludur.
Gere÷inde, verginin denetimi için harcanacak fonların verginin veriminden fazla
olmasına bile bakılmaksızın, ça÷daú iletiúim araçlarından (bilgisayarlar) da
yararlanarak, vergi kaçakları Batı ülkeleri ile karúılaútırılacak düzeye indirilmelidir;
bu ise, ancak vergi denetimine gerekli kaynakların ayrılması ile mümkün olabilir.
i) Bankacılık reformu: 30 yıllık "narhçı" uygulamanın rehaveti, Türkiye
ekonomisinin en zayıf halkasının bankacılık kesimi olmasına yol açmıútır. Son iki
yıllık piyasa ortamına geçiú denemesi ise, baúarısızdır: Çünkü, banka sisteminin
mülkiyet yapısı, úu ya da bu úekilde sistemin piyasa úartları içinde iúleyebilmesine
müsait de÷ildir. Bu nedenle. bu kesimde normal rekabet koúullarına geçiúin önkoúulu, bankaların devletleútirilmesidir. Türkiye ekonomisini bankaları aracılı÷ı ile
kendi aralarında paylaúmıú bir kaç aile (Sabancı, Koç, Karamehmet, vs.) bir
"loncanın" (øú Bankası) imtiyazlarına dokunmadan bankacılık kesiminde gerekli
düzenlemelerin yapılabilece÷ini düúünmek hayaldir. Ancak devletleútirmeden
sonradır ki, mevcut mevduat bankalarının bir bölümünü ihtisaslaúmıú bankalara
dönüútürmek, bir bölümünü birleútirerek güçlü milli bankalar haline getirmek, bir
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bölümünü de parçalayarak yerel ve bölgesel bankalar kurmak mümkün olabilir. Bu
düzenlemeler gerçekleútirilip bankacılık kesimi sıhhat kazandıktan sonra tekrar özel
kesime banka kurmak hakkı verilebilir; hatta bankalardan bin kısmı geri satılabilir.
j) Sermaye piyasası reformu: Baúta büyük bankalar, yerleúik çıkarlar Türkiye
ekonomisinde kaynakların etkin kullanılması ve tasarrufların artması açısından çok
önemli bulunan bir kurumu, sermaye piyasasını engellemiúlerdir. Artık, karmaúık bir
sanayi yapısının mevduat bankaları ve devlet bütçesinden baúka mali kurum
kullanmadan yürütülmesinin olanaksız oldu÷u anlaúılmalıdır. Bu bakıma, hisse
senedi borsaları hayatidir. Birincisi, özel ve kamu úirketlerinin aracı kullanmadan
do÷rudan tasarrufçuya baúvurmalarına olanak verirler. økincisi, aynı olana÷a sahip
olmayan aile úirketleri cezalandırıldı÷ı için "halka açılma" zorunlu hale gelir yani
üretken mülkiyet yaygınlaúır. Üçüncüsü, iyi yönetilen ve baúarılı firmaların borsada
prim yaparak hızlı büyüme olanakları bulmaları, sermayenin etkin kullanımını
yükseltir. Dördücüsü, firmaların borsa aracılı÷ı ile yatay denetimi, ticari gizlilik
perdesi ardında yürütülen suistimal, kaçakçılık, vs. sorunlarını azaltır. Do÷allıkla,
ticaret kanununda da gerekli de÷iúiklikleri yaparak, tahvil piyasasının
canlandırılması ve ekonominin gerçeklerine uydurulması gerekmektedir.
k) Planlama reformu: Planlama, ne ekonominin gerçe÷i ile uzaktan yakından
ilgisi olmayan planlar yazıp bunları yayınlamak, ne de teúvik adı altında sorumsuz
(bazen de karanlık) imtiyazlar da÷ıtmaktır. Kuruluúundaki bürokratik-korporatist
özlemler bir yana, Devlet Planlama Teúkilatı (DPT), Türkiye ekonomisinin 1980
bunalımına gelmesindeki en önemli amillerden biridir. Üstelik, bugün, ekonomideki
tüm fonksiyonlarını yitirmiú, kemikleúmiú bir bürokratik parazite dönüúmüútür.
DPT'nin derhal la÷vedilmesi ve yerine Türkiye ekonomisinin yönetim ihtiyaçlarına
cevap verecek yeni bir planlama örgütünün kurulması zorunludur. Devletin ekonomi
açısından hayati olan faaliyetlerinin koordine edilmesi, ekonominin bir bütün olarak
(ve kamu maliyesinden baúka bir úey oldu÷u unutulmadan) izlenmesi, kısa ve uzun
dönemli hedefler arasındaki tutarlılı÷ın sa÷lanması, makro politikalardan mal
bazında fizik planlamaya kadar giden çok-aúamalı bir plancılık uygulanmasının
geliútirilemesi, ancak, yetki-sorumluluk ba÷lantısının gerçekçi biçimde kuruldu÷u bir
merkezi otoritenin bugünkü federatif nitelikteki "örgütlenmiú sorumsuzluk" yapısını
kırması ile mümkündür.
i) Bürokrasi-mevzuat reformu: Tersini isbat edemedikçe vatandaúın suçlu
oldu÷u anlayıúı üstüne inúa edilmiú bugünkü bürokrasi ve mevzuat ve beraberinde
gelen aúırı-merkeziyetçilik ile 50 milyonluk bir Türkiye'nin büyük giriúim potansiyelini
seferber etmeye olanak yoktur. Üstelik, herúeyi önceden denetlemeye kararlı bu
"yasakçı" yaklaúım, aslında kurallara uyanları cezalandırıp, kuralları çi÷neyenleri
mükafatlandırmayı gelenek haline getirmiútir. Örne÷in, bir úirket, bir yerleúim birimi
ya da turizm tesisi kurmak için Milli Savunma'dan Orman Bakanlı÷ı'na, hiç olmazsa
10 defa Ankara'ya giderek yüzlerce imza gerekmektedir. Buna karúılık, ülkedeki
binaların yarıdan fazlası kanunsuzdur; iúyerlerinde sıhhat koúulları
denetlenememektedir; rüúvet ve torpilin açmadı÷ı kapı neredeyse kalmamıútır; vs.
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vs.. Ekonomik mevzuat derhal sadeleútirilmeli, sonradan denetimsiz ön-izin yerine,
ciddi denetime tabi beyan sistemi getirilmelidir. Az ve basit fakat kesinlikle
uygulanan bir kurallar kümesi, hızlı ve dengeli sanayileúmenin önkoúuludur. Bu
úekilde, kendi koydu÷u engellerin yarattı÷ı rantları paylaúma kavgasına girerek
toplumdan kopmuú, hiçbir üretken fonksiyonu kalmamıú bürokrasinin de tekrar
Türkiye'nin geliúmesine katkıda bulunması sa÷lanacaktır.
m) Korumacılık reformu: Geliúme düzeyi ne olursa olsun, her ekonomi için,
içerideki sanayi üretiminin dıú rekabetten korunup korunamayaca÷ı ve e÷er
korunacaksa hangi araçlarla korunması gerekti÷i en önemli sorunlardan biridir.
Sorunun, ülke sanayisini dıú pazarlarda koruma biçiminde bir simetrik boyutuda
vardır. Ülkeler, ithalat yasakları, gümrük duvarları ve döviz kuru politikası arasında
bu iúlevi da÷ıtırlar; en etkin yolun üçüncüsü, en zararlısının ilki oldu÷u bilindi÷i
halde, konjonktüre göre her üçünü de kullanırlar. Türkiye'nin ilginçli÷i, 1950'den bu
yana, ilki dıúındaki koruma araçlarını reddederek korumacılı÷ı sanayileúmeye engel
haline getirebilmiú olmasıdır. Baúlangıcta haklı nedenle dayansa bile, koúullardaki
de÷iúmeleri görmeyip bilahare yanlıúta gereksiz yere (ve uzun süre) ısrar edilmesi,
Türkiye ekonomisini bugün radikal çözümlere gitmek zorunda bırakmaktadır(23). Bu
durumda, tüm ithal yasakları derhal kaldırılmalı, yerine gümrük vergisi ile korumaya
geçilmelidir. Baúlangıçta, etkin sektörleri cezalandırıp etkin olmayan sektörleri
mükafatlandıracak bir uygulamaya girmemek için, ithal edilen bütün mal ve
hizmetlerden tek orantılı fakat yüksek bir gümrük vergisi alınabilir (örne÷in % 40).
Bilahare, ekonominin ihtiyaçlarına göre, ortalama efektif koruma oranı
düúürülmeden mal bazında gümrük vergisi farklılaúkırılabilir.
n) Kambiyo reformu: Aúırı-de÷erli döviz kurları, ithalat yasakları ve yüksek
enflasyonla "narhçı bankacılık" uygulaması ile birleúince, dıú para akımlarını da
bürokratik denetim altına almak zorunlulu÷u do÷ar. Ekonomi basit, döviz kazançları
birkaç geleneksel malın ihracatı ile sınırlı ise, bu denetimin olumsuz ettkileri pek
görülmez; ekonomi karmaúıklaúıp dıú dünya ile ekonomik iliúkiler yo÷unlaúınca
olayın boyutu de÷iúir. Do÷allıkla, aúırı-de÷erli döviz kurunda ısrar edildi÷i sürece,
ithalat yasakları ile beraber sert bir kambiyo kontrolünü de sürdürmek gerekir.
Demek ki, Türkiye'de ciddi bir kambiyo reformunun ön-koúulu, döviz kurunu
belirleme yetkisinin, bu yetkiyi úimdiye kadar çok yanlıú ve kötü kullandı÷ı kesinlikle
belirlenmiú olan Merkez Bankası-Maliye Bakanlı÷ı ikilisinden alınmasıdır. Geçmiú
hataların telafi edilmesi için, kısa dönemde Türk lirasının dalgalanmaya bırakılması
en emin çözümüdür; piyasa denge kurunu bulduktan sonra planlama örgütü gerekli
23

) øç tasarruf tahdidi altında baúlayaan sanayileúme sürecinde sanayinin do÷rudan bütçeden sübvansiyone
edilmesi için gerekli fonlar mevcut olmadı÷ından, ilkel sermaye birikimi ile ithalat yasaklarına dayanan
koruma özdeúleúmektedir. Ancak, ekonomi karmaúıklaútıkça, korumacılıkta iç pazar ve cebir boyutu hala
önemli oldu÷undan, a÷ırlık gümrük duvarlarına geçer. Olgun sanayi ekonomileri ise, koruma politikalarında
a÷ırlı÷ı sanayilerini dıú pazarda etkin korumaya olanak veren düúük-de÷erli döviz kuruna kaydırırlar.
Türkiye, dıú konjonktürün ve kendi döviz olanaklarının çok müsait oldu÷u 1971-74 arasında koruma
politikasını rasyonelleútirmeyerek, belki de tarihinin en büyük fırsatını kaçırmıútır. Bu konuda, 12 Mart
dönemi hükümetlerinin büyük sorumluluk taúıdı÷ını düúünüyorum.
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gördü÷ü destek ve müdahaleleri piyasa mekanizması içinde kalarak
gerçekleútirmeye baúlar. Denge döviz kuru, Türk parasını koruma adı altında
yürütülen komediye de son vermeyi mümkün kılacaktır. Önce, mali fon akımlarını
libere eden kısmi bir konvertibiliteye gidilir; zaman içinde tam konvertibiliteye geçilir.
o) Teúvik reformu: Baúlangıçta, özel sektörü ekonomi açısından faydası
yüksek normal karlılı÷ı düúük kesim ve yörelere yatırım yapmaya teúvik etmek
üzere getirilen kolaylıklar, aynen ithalat yasaklarında oldu÷u gibi, büyük bir hızla her
yerde her úeyin teúvik edildi÷i garip bir sisteme dönüúmüútür. Giderek, tüm
ekonomik rasyoneli kaybolan bu sistem, bir imtiyaz da÷ıtma müessesesi halini
almıútır. Örne÷in, gümrük indirimleri içeride yatırım malları sanayinin geliúmesi
karúısında çok büyük bir engeldir: Fiilen, yatırım malları sanayinde sıfır koruma
demektir. Aynı úekilde, faiz iadesi, sermaye-yo÷un teknolojilerin ve kesimlerin tercih
edilmesine yeúil ıúık yakmaktadır. Türk ekonomisinin bu kadar büyük bir iúsizlik
sorunu ile karúı karúıya olmasına o zaman úaúmamak gerekir. Demek ki, gümrük
indirimi ve faiz iadesi biçimindeki teúvikler derhal kaldırılmalıdır. Ayrıca, halka kapalı
aile úirketlerinin (holdinglerinin) teúviklerden yararlanabilmesine çok ciddi
kısıtlamalar getirmelidir. Teúvikler, küçük ve orta sanayiye, özellikle istihdam
yaratma ve bölgesel geliúme sa÷lama kriterlerine göre verilmelidir.
p) KøT reformu: Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde en büyük gücü,
bütün kötü yönetimine ve yanlıú yatırımlarına ra÷men, devlet mülkiyetindeki
iúletmelerdir. Demir-çelik, petrol, enerji, madencilik, çimento, gıda ve içki, vs. gibi
anahtar kesimlerdeki kesin hakimiyetleri, hızlı bir sanayileúme sürecinde bunların
rolünün hayati oldu÷unu kanıtlamak için yeterlidir. Türkiye'de sanayileúmenin
gelece÷inin KøT'lerin gelece÷i ile özdeú oldu÷unu söylemek bir abartma sayılamaz:
KøT'ler, bir dizi köklü reform aracılı÷ı ile etkin iúleyen ça÷daú üretim birimleri haline
dönüútürülmedikçe, sanayileúmede ciddi bir atılım yapma olana÷ı yoktur. Birincisi,
piyasada satılan mal ve hizmet üreten kamu mülkiyetindeki iúletmelerin bugünkü
da÷ınık örgütlenme yapısı derhal merkezileútirilmelidir: Çok sayıda bakanlı÷a ba÷lı,
çok farklı statülerdeki kuruluúların aynı çatı altında toplanması zorunludur (øtalyan
øRø örne÷i). økincisi, tüm kamu kuruluúlarının elinden resmi tekel olanaklarının
alınması ve bunların piyasa içinde çalıúan firmalar haline dönüútürülmeleridir. Tekel,
özel de olsa, devletin de olsa, ekonomik açıdan zararlı bir kurumdur. Üçüncüsü,
düzgün bir yönetim için gerekli olan müúevvik ve örgütlenme sisteminin
geliútirilmesidir. Kamu kesimi yöneticilerinin özel kesim yöneticileri kadar maaú
almaları, onlara benzer yetkilerle donatılmaları ve iúletmede süreklili÷i sa÷layacak
güvenceleri olması kaçınılmazdır. Dördüncüsü, KøT ürünlerinin fiyatlarına
müdahalenin kaldırılması ve KøT'lerle Merkez Bankası arasındaki organik ba÷ın
kopartılmasıdır. Hükümet, bir malı ya da kesimi çeúitli nedenlerle sübvansiyonlarla
desteklemek istiyorsa, bunu bütçeden ayırdı÷ı do÷rudan ödeneklerle yapmalı, kamu
teúebbüslerini kendi kendini finanse eden kuruluúlar olmaktan çıkartan ve bu yoldan
örgütün disiplinini ve iç etkinli÷ini bozan yöntemlere baúvuramamalıdır. Bütün bu
reformların gerçekleúmesinde, øtalya, Fransa, Avusturya gibi Batı Avrupa

ülkelerindeki uygulamalardan yararlanmak, oralarda yapılan hataları tekrarlamamak
mümkündür.
r) Piyasa reformu: Türkiye ekonomisinin aúırı tekelleúmiú bir yapıya sahip
olması, hem ekonomik etkinli÷i arttırmak hem de tüketiciyi korumak için, piyasada
rekabet koúullarını sa÷layacak úekilde devlet müdahalesini gerektirmektedir. Bu
amaçla, tekelcilikle mücdahale mavzuatı derhal ça÷daú bir düzeye getirilmeli, hiçbir
resmi yada fiili tekelin oluúmasına olanak vermeyecek úekilde kamu denetimi
sa÷lanmalıdır. Türkiye'de, kamuoyu, büyük firma ile tekel ve oligopolü
karıúmaktadır. Sanayileúme sürecinde firmaların büyümelerini, özellikle uluslararası
piyasalarda rekabet edebilmeleri için zorunludur. Ancak, firmaların büyümesi,
dikkatli bir düzenleme aracılı÷ı ile, tekelcili÷e imkan vermeden sa÷lanabilir. Aynı
úekilde, tüketicinin haklarının korunması da, gerekli hukuki tedbirlerin alınması ile
mümkündür. Türkiye deneyimi, iç piyasada tekel rantlarının rehavetine alıúmıú,
tüketici karúısındaki gücünü kalitesiz mal üreterek kanıtlamıú firmalarla ihracat
yapmanın olanaksız oldu÷unu da göstermiútir.
Yukarıdaki reform programını uzatmak mümkün; daha önce de söylendi÷i
gibi, amaç, alternatif büyüme stratejisinin içerdi÷i ekonomik yapıyı biraz
somutlaútırmaktı. Sanıyorum ki, bunlar, okuyucuya yeterince örnek veriyorlar.
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7. Enflasyon ve istikrar
Yapısal reformların önemli bir bölümü çok kısa bir zaman aralı÷ı içinde
devreye sokulabilir; bazılarının nihai biçimlerini alarak oturmaları ise (KøT, vergi
idaresi, piyasa, mevzuat-bürokrasi gibi) uzunca bir süre gerektirebilir (6 ay ile 1 yıl
arası). Ancak, reform programının uygulanmasında ne kadar hızlı davranılırsa
davranılsın, bunlar etkilerini belirli bir gecikme ile ekonomide hissettirecek
tedbirlerdir. Bu nedenle, reformların olumlu sonuçlarının alınmasına kadar geçen
sürede, uygulanacak makro politikalar hayati bir önem kazanır. Alternatif, yukarıdaki
yapısal çözümlerine paralel olarak, bir konjonktür politikası da önermek zorundadır.
Daha önce, alternatifin hedefleri arasına fiyat istikrarını koymadı÷ımızı belirtmiútik;
úimdi bu ifadeyi açarak, bir yapısal dönüúüm sürecinde uygulanabilecek makro
politikanın özellikleri üstünde durmak istiyoruz.
Sadece, Türkiye'de de÷il, yapısalcı-popülist politikaların uzunca bir süre
uygulandı÷ı bütün azgeliúmiú ülkelerde, bunalım, efektif talebin geometrik bir
úekilde artması ile beraber ödemeler bilançosundan baúlayan arz darbo÷azlarının
ekonomiye yaygınlaúması ve talep enflasyonunun normal bir ekonominin iúleyiúini
engelleyecek boyutlara ulaúması ile noktalanıyor. Yüksek yatırım düzeyi, kısa
dönemde enflasyon aracılı÷ı ile cebri tasarrufları artırsa bile, orta-dönemde
enflasyonun idari tasarrufları düúürmesi (ya da ekonomi açısından üretken olmayan
alanlara -altın, döviz, gayrimenkul, vs.- kaydırması) sonucunda toplam tasarrufta
önemli bir düúüúe yol açarak ekonominin önce makro, hemen ardından da mikro
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dengelerini bozuyor(24). Yatırım artı tüketimden oluúan toplam reel talebin
ekonominin döviz dahil toplam reel üretim kapasitesinin üstünde seyretmesi
olanaksız oldu÷una göre, karúımıza istikrar programları geliyor.
Geleneksel iktisat teorisi çerçevesinde, özellikle mali kuruluúların (Merkez
Bankası ve Uluslararası Merkez Bankası niteli÷indeki IMF) bu duruma getirdikleri
çözüm nisbeten basit: Yatırım ve/veya tüketim harcamalarının kısılması yolu ile
toplam talebin toplam arz düzeyine indirilmesi dengeyi sa÷layacak. Önerilen
araçlarda bu amaca yönelecek úekilde: Toplam talep üstünde daraltıcı etkisi oldu÷u
için devalüasyon ve kamu kesimi finansman açı÷ının (= para arzı artıúı) kapatılması
isteniyor. Bu úekilde, nominal talep sabitken, reel talep yani reel yatırım ve tüketim
harcamaları hızla düúüyor. Ekonominin daraltıcı politikalarla, yani büyümeden
vazgeçerek (ve genellikle düúük gelirlilerin tüketimlerini kısarak) denge araması,
geleneksel ö÷reti için tek sa÷lıklı yöntem. Teorinin arakısnda yatan Keynes-öncesi
tam istihdah kavramı (Say kanunu) zaten efektif talep düzeyine konjonktürel
nedenlerle devlet müdahalesini reddediyor; devalüasyon sayesinde de÷iúen nisbi
fiyatların makro dengenin tutturulması için yeterli oldu÷u düúüncesi hakim. Talepteki
ani daralmanın yarattı÷ı iúsizlik ve bunalım, istikrarlı bir ekonomiye geçmek için
mutlaka ödenmesi gereken bir bedel olarak görülüyor.
Karúı uçta, makro dengesizli÷e yol açan reel yatırım ve tüketim düzeyinin
ekonominin büyüme ve gelir bölüúümü hedefleri açısından zorunlu oldu÷unu, bu
nedenle çözümün talebi kısmakta de÷il, reel arzı artırmakta yattı÷ını öne süren
popülist (Sol Keynesci) yaklaúım var(25). Bunlar, devalüasyon ve kamu kesimi
finansman açı÷ının kapatılması önerilerine, toplam talebi daraltaca÷ı gözleminden
hareketle karúı çıkıyorlar ve dengesizli÷in yüksek yatırım düzeyinin reel üretimi
arttırması ile kaybolaca÷ını hatırlatarak, istikrar için, reel üretim artıúı
gerçekleúinceye kadar geçecek sürede dıú kaynakların seferber edilmesi gerekti÷ini
(dıú yardım ve dıú borç) vurguluyorlar. Bu úekilde, toplam taleple toplam arz
arasındaki dengesizlik toplam talep kısılmadan toplam arzda sa÷lanan artıúlarla
gideriliyor. Profesyonel iktisatçılardan çok politikacılar nezdinde popüler olan bu
24
) Bu konjonktür, Malthus ve Marx'tan beri kapitalist ekonomi ile özdeúleútirilen çevrisel bunalımların tam
tersidir: kapitalist bunalım, tasarrufların çok yükselmesine karúılık yeterli yatırım talebi olmaması sonucu
efektif talebin düúmesinden kaynaklanır. ølginçtir ki, do÷u Bloku iktisatçılarının yaptıkları araútırmalar,
Türkiye ile aynı nitelikte bir çevrimin bu ekonomilerde de varoldu÷unu göstermektedir. Polonya örne÷i için
bak. A. Jezierski, "The stages of economic development in post-war poland", Studia Historiqe
oeconomicae, vol. 18, 1980, s. 49-54; Macaristan için bak. J. Kornai, The Economics of Shortage,
North-Holland, Amsterdam 1980; Çekoslovakya için de benzer bir analiz oldu÷unu London School of
Economics'de yapılan bir seminere katılan (ama adını hatırlamadı÷ım) bir Çek iktisatçısından duymuútum.
Türkiye ekonomisinin konjonktürünün piyasa ekonomilerinden çok merkezi planlama ekonomilerine uyması
bence hiç úaúırtıcı de÷il.
25
) Azgeliúmiú ülkelerde popülist politikacıların "alaylı" sol Keynescili÷i (?) eski bir olgu: geliúmiú ülke
iktisatçılarının son dönemlerde keúfettikleri "mektepli" sol Keynescilik ile karıútırılmaması gerekiyor. Bu
sonuncuların fevkalade aklı baúında bir eleútirisi için bak. S-C Kolm, La Transition Socialiste, Cerf, Paris
1977; Nicolas Kaldor'un ve eski Cambridge Keynescilerinin (öz-Keynesciler) bu akımla hiçbir ilgileri
olmadı÷ını hemen belirteyim: N. Kaldor'un bu konudaki görüúleri için bak. "Monetarism and UK monetary
policiy", Cambridge Journal of Economics, December 1980, s. 293-318.
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görüúün iki önemli sorunu var. Birincisi nisbi fiyatların öneminin tümüyle yadsıması;
buna daha önce de÷indik. økincisi ise, talep edilen dıú kaynakların gelmemesi
halinde ekonomide neler olaca÷ını, yani neler yapılması gerekti÷ini söylememesi;
hem nisbi fiyat de÷iúmeleri hem de daraltıcı politikalar reddedilirken arz da
artmayınca, dengesizlik (ve bunalım) sadece daha ciddileúiyor.
Dikkat edilirse, farklılık döviz kuru ve kamu kesimi finansman açı÷ının
kullanım biçimlerinde yo÷unlaúmakta; dıú açık ve enflasyon hızında
noktalanmaktadır. Geleneksel (monetarist) teori, her iki aracın toplam talebi
daraltmak için kullanılmasını öneriyor; sonuçta hem dıú açık azalıyor hem de
enflasyon hızı (hem de büyüme). Popülist düúünce hir iki aracı toplam talebi
daraltaca÷ı kaygusuyla reddediyor; sonuçta ya dıú açık artıyor ya da enflasyon.
øúte, alternatif, gerek araçlar gerek sonuçlar itibariyle yukarıdakilerden farklı bir
çözüm önermektedir. ølk bakıúta tutarsız gibi gelebilecek bu öneriyi özenle
açıklamak zorundayız.
Bence, alternatifle yukarıdaki iki istikrar politikası arasındaki en önemli fark.
enflasyon olgusuna yaklaúım biçimi. ølki, fiyat istikrarını, yani enflasyonla
mücadeleyi, bir numaralı hedef olarak alıyor ve büyümeden tamamen vazgeçmek
pahasına da olsa enflasyonu kısa sürede talebi kısarak donduruyor. økincisi de
enflasyona çok karúı; fakat, dıú kaynak bulamadı÷ı zaman talep baskısı ile fiyat
artıú hızının patlaması karúısında ya çaresiz ya da ekonomi-dıúı çareler (Milli
Koruma Kanunu gibi polisiye tedbirler) aramak zorunda kalıyor. Alternatif, açıkça
kısa dönemde enflasyondan yana. Yılların çarpık geliúmesi sonucunda ekonomide
nisbi fiyatların alt üst oldu÷unu, bu nedenle nisbi fiyat çarpıklıklarını giderecek bir
maliyet enflasyonu olmaksızın ekonominin dengeye gelemeyece÷ini öneriyor.
Enflasyonun gelir bölüúümünü bozucu etkileri, baúta ücret ve maaúlar olmak üzere,
yaygın endeksleme ile giderildikten sonra, kaynak da÷ılımının rasyonelleúmesi için
enflasyona ihtiyaç var. Önemli olan, enflasyonun niteli÷i: Arz darbo÷azlarından
kaynaklanan (planlanmamıú) bir talep enflasyonu yerine, fiyat yapısının
rasyonelleúmesinden kaynaklanan (planlanmıú) bir maliyet enflasyonu. Bunun
anlamı ise, alternatifin enflasyonla mücadeleyi uzun döneme alması: Devamlılı÷ı
olan bir fiyat istikrarının bir tek emin yolu var; hızlı büyüme. Bu özgül anlama,
alternatif, popülist düúünce ile aynı zemini paylaúıyor: Enflasyonu önelemek için
toplam arzın hızlı artıúı gerekli, talebin kısılması de÷il.
Nitekim, Türkiye'nin yaúadı÷ı enflasyonist baskının kökeninde konjonktürel
nedenler bulamıyoruz; Türkiye'de enflasyon yapısal bir olgu. Ekonominin ola÷an
koúullarda üretti÷i tasarruf, politik ve sosyal olarak gerekli olan büyüme hızı için
yetersiz kalınca, politik iktidarlar kamu kesimi finansman açı÷ını büyüterek yüksek
bir yatırım düzeyini tutturmaya çalıúıyorlar. Mevcut yapıda, dıú kayak veri iken, fiyat
istikrarı ile düúük büyüme hızı eúanlamlı. Alternatif strateji, bizzat bu kaynak
yetersizli÷ine bir dizi yapısal reform aracılı÷ı saldırdı÷ına göre, zaten uzun dönemde
yapısal enflasyon baskısını ortadan kaldıracak mekanizmaları devreye sokuyor. Bu
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koúullarda, kısa dönemde fiyat istikrarının bir hedef olarak alınması, söz konusu
yapısal dönüúümleri de tehlikeye atabilir.
Enflasyonun, gelir bölüúümü ile ilgili tedbirler alındıktan sonra bir yapısal
dönüúüm aracı úeklinde planlanıp kullanılması, döviz kuru üstüne her iki istikrar
programının koydu÷u gereksiz tahdidi ortadan kaldırıyor. Yani, devalüasyonlara, ne
karúı çıkmak ne de toplam talebi daraltıcı etkiler beklemek gerekiyor.
Devalüasyonla gelir bölüúümü ve reel efektif talep arasındaki ba÷ kopartılınca,
döviz kurunu salt nisbi fiyat etkileri açısından devreye sokmak, toplam talebi
kısacak yerde yapısını (bileúimini) de÷iútirmek için hayati bir araç haline getirmek
mümkün oluyor. Alternatifin, hiç çekinmeden döviz kurunun dalgalanmaya
bırakılmasını talep edebilmesinin kökeninde bu olgu var. Bu noktada, Türkiye'nin
özgül bir durumunu da belirtmeliyiz: Düúük gelirlerin tüketim kalıplarında "dövizyo÷un" mal ve hizmetlerin çok düúük bir yer tutması, toplam talebin bileúimindeki
de÷iúmenin büyük ölçüde yüksek gelir sahipleri tarafından ödenmesi, yani gerekli
tedbirler alındı÷ı takdirde Türkiye'de devalüasyonun gelir bölüúümünü düzeltici bir
etki yapmasını mümkün kılıyor(26).
Bu koúullarda, 30 yıldır Türkiye'de iktisat politikası sorumlularının en büyük
açmazı diyebilece÷imiz bir sorun da ortadan kalkıyor. ùöyle ki, hem belirli bir yatırım
düzeyinin (büyüme hızının) hem de belirli bir döviz kurunun eúanlı olarak hedef
alınması, bütün makro denge yükünün ödemeler bilançosu açı÷ında (dıú kaynak)
yo÷unlaúması demektir. Bugün de, ödemeler bilançosu, döviz kuru yerine
yatırımların kısılması ile dengelenmeye çalıúılıyor. Yani, kamu kesimi finansman
açı÷ı, döviz kuru sabit olunca, oldu÷u gibi dıú ticaret dengesine yansıyor. Halbuki,
alternatif ödemeler dengesinin sa÷lanmasını görevini dalgalanmaya bırakılmıú bir
döviz kuruna verince, kamu kesimi finansman açı÷ını da tümüyle iç ekonominin
konjonktür ihtiyaçlarına göre kullanmak olana÷ına kavuúuyor. Alternatif stratejide,
kısa dönemde geniúleyici politikalar uygulanmasının (yüksek yatırım düzeyinin
tutturulmasının) hiç bir mahzuru yok. Tam tersine, geniúleyici politikaların içerdi÷i
yüksek yatırım düzeyi, amaçlanan yapısal dönüúümün gerçekleúmesini
kolaylaútırıyor: Ekonomi, ilk günden itibaren istikrarı hızlı büyümede arayan yeni bir
dengeye kavuúuyor. Geçti÷imiz yılların deneyimleri, ekonomide büyümeyi durduran
bir istikrar arayıúının çok kısa sürede kendi yarattı÷ı sorunlar içinde bo÷ularak uzun
dönemde önemli bir istikrarsızlık nedeni haline dönüútü÷ünü yeterince kanıtladı
sanıyorum.
8. Konjonktür politikaları
Yapısal reformların geniúleyici makro politikalarla desteklendi÷i bir geçiú
dönemi için ola÷an-dıúı araçlar kullanılması kaçınılmazdır. Do÷allıkla, bunlar,
26

) Batı Avrupa ekonomileri ile Türkiye arasındaki çok önemli farklardan biri burada: Bu ülkelerde, ücret
mallarının çok büyük bir bölümü, baúta gıda maddeler, ucuz giyim, vs. dıúarıdan ithal ediliyor; buna karúılık
yüksek gelir tüketimi ve yatırımcıların "yerli mal" oranı çok yüksek. Bu durumda, devalüasyon, reel ücretler
kısılmadı÷ı takdirde aynı oranda nominal ücret artıúına yol açıyor ve nisbi fiyatları de÷iútirme etkisi çok
sınırlı kalıyor. Türkiye'de durum bilindi÷i gibi bunun tam tersi.
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ekonomiye alıúılanın çok üstünde (ve alıúılandan çok farklı biçimde) devlet
müdahalesini gerektirirler. Ancak, yapısal dönüúümler gerçekleúerek ekonomi
yüksek bir tasarruf-yatırım düzeyinde yeni dengesini buldukça, söz konusu araçların
kullanımı da tercihen terkedilir. øktisat yazısında "bunalım yönetimi" (crisis
management) úeklinde nitelenin bu istisnai tedbirlere baúvurmadan kısa sürede
bunalımdan çıkmak mümkün de÷ildir. Aúa÷ıda, yapısal reformlarla eúanlı olarak
devreye sokulması zorunlu görülen bir dizi tedbir, alternetifin içerdi÷i kısa dönem
konjonktür politikalarının somuta tercümesine örnek olarak açıklanmaktadır.
a) Zorunlu tasarruf hesabı: Yapısal reformlar sonucunda gelir bölüúümünde
düzelmenin iradi tasarruflarda bir düúüúe yol açması olasılı÷ı çok yüksektir. Buna
karúı, ortalama tasarruf e÷iliminin yükselmesi gere÷i belirtilmiúti. Ancak, geçiú
döneminde, tasarruf e÷iliminde kendili÷inden bir yükseliú beklemek aúırı
iyimserliktir. Bu nedenle, devletin, özel tasarrufları arttıracak zorunluluk unsurunu
sa÷laması gerekir. Türkiye'de tasarruflar artıracak benzer bir yöntem 1960'da Kemal
Kurdaú tarafından "tasarruf bonoları" biçiminde denenmiú, fakat fiilen bu tasarrufları
do÷rudan kamuya aktaran (cebi tasarruf) yöntem tercih edildi÷i için baúarısızlıkla
sonuçlanmıútır(27). Burada önerilen, tüm gelirlerden aynı oranda kesilerek (örne÷in
% 10; stopajı da % 5) tasarruf sahibinin gösterece÷i bir bankaya yatırılacak zorunlu
tasarruf hesabıdır. Bu hesaplar, enflasyona göre tam endesklenerek, tasarruf
sahiplerinin mutlak biçimde korunması sa÷lanır; ayrıca, Türk ekonomisi için normal
kabul edilecek bir faiz (örne÷in % 10) ödenir. Geçiú döneminin iyice kapsanması
açısından, zorunlu tasarruf hesaplarının 4-5 yıllık vadeli olmaları yararlıdır. "Nama
muharrer" bu hesapların devredilmesi olanaksız oldu÷una göre, tasarruf bonoları
gibi, "Kastelliler" yaratmazlar; fonların do÷rudan kamuya aktarılmaması, Maliye'nin
bunları bir vergi gibi görüp israf etmesini engeller; hem tasarrufun mülkiyetinin hem
de faizin tasarrufçuya ait olması ve enflasyona karúı korunması, ödeyenlerin
tepkisini azaltır. Aslında bu tedbir, ekonominin normal iúleyiúine dokunmadan
sadece vatandaúların zaman tercihlerini de÷iútirerek tasarrufları artırması
bakımından, akılcı devlet müdahalesinden ne kasdedildi÷ine de çok iyi bir örnektir.
Söz konusu fonlar, hızlı mevduat artıúı sayesinde bankacılık sisteminin
maliyetlerinin düúmesine de katkıda bulunurlar. Açıktır ki, bu fonların bir bölümünü
devlet banka sisteminden borçlanarak kullanabilir. Bu úekilde, ücret ve tarım kesimi
gelirlerinin yükselmesine ra÷men, ekonomide hızlı büyümeyi kısa sürede sıhhatli bir
yapıda finanse edecek kaynakların bir bölümü oluúacaktır.
b) Endekslenmiú devlet tahvilleri: Hem özel tasarruf e÷iliminin yükseltilmesi
ve tasarrufların altın, gayrimenkul ve döviz yerine üretken alanlara kaydırılması,
hem de konvertibiliteye geçiúte sermaye kaçıúının önlenmesi açısından, devletin
27
) K. Kurdaú'ın bu cesur denemesini baúarısızlı÷a u÷ratan, gelenksel maliyecilik tarafının a÷ır basması ;
sorunu, her zaman oldu÷u gibi bir devlet bütçesi sorunu olarak görecek yerde ekonominin sorunu olarak
ele alsa idi eminim sonuç çok farklı olurdu. Örnek, K. Kurdaú gibi kaliteli bir iktisatçının bile, ekonomiye
kaynak yaratmakla devlete kaynak yaratmanın aynı úey olmadı÷ını görmesini engelleyen Maliye (Mülkiye)
ideolojisinin gücü (ve zararları)açısından çok ilginçtir.

A.S.Akat

68

Alternatif Büyüme Stratejisi

d) østihdam projeleri: Ekonominin istihdam üretmeyen yapısı son dönemin
daraltıcı konjonktürü ile birleúince, Türkiye ekonomisinin müzmin hastalı÷ı olan
yapısal iúsizli÷e bir de önemli boyutlara varan konjonktürel iúsizlik eklenmiútir.
øúsizli÷in, sadece yatırımların canlanması ile kendili÷inden ortadan kaybolaca÷ını
beklemek mümkün de÷ildir. østihdamı arttırıcı etkisi olan yapısal reformlar ise, ancak
belirli bir gecikme ile emek piyasasına yansırlar. Bu koúullarda, devletin, esas
amacı iúsizlik sorununu çözmek olan bir dizi ola÷an-üstü tedbiri devreye sokması
kaçınılmazdır. Türkiye ekonomisinin özellikleri, döviz muhtevası düúük fakat
istihdam etkisi yüksek bir tek sektörün varoldu÷unu göstermektedir. ønúaat. Bu ise,
kamu yatırımlarını ülkeyi bir büyük inúaat úantiyesi haline getirecek úekilde yeniden
düzenlemeyi gerektirmektedir. Kanalizasyon, su, hastane, okul, mahkeme, vs.
altyapı inúaatları derhal iki katına çıkartılmalıdır. Bunlar, kısa dönemde sa÷ladıkları
yüksek istihdam olanaklarına ek olarak, düúük gelirli vatandaúlara hizmet götüren
yani onların reel tüketim düzeylerini yükselten harcamalardır. Ancak, daha da
önemlisi, düúük gelirlilere kiraya verilmek üzere, büyük bir kentsel konut
programının devreye sokulmasıdır. Bugün büyük kentlerde konut sorunu ancak acil
çözümlerle baúedilecek düzeye varmıútır. Devletin, belediyeler aracılı÷ı ile, hiç
olmazsa 500 bin konutun inúaatına çok kısa sürede baúlayacak úekilde arsa
üretimine gitmesi mümkün ve zorunlu gözükmektedir. Bu úekilde olanakları
zorlayan bin inúaat programı ile bir yıl içinde takriben 1 milyon kiúiye yeni iú sahası
açılabilecektir. Do÷allıkla, ekonomi yeni dengelerine oturup reformlar etkilerini
göstermeye baúladıkça, konut programı da konjonktürle ba÷lantısını kopartır ve
sosyal adalet gereklerine uygun bir düzeye iner.
ùüphesiz, yukarıdaki öneriler konjonktürel araçları bitirmez. Örne÷in, ihracata
ola÷an-dıúı teúvikler verilmesi geçiú dönemi için gerekebilir; aynı úekilde, döviz
kaynaklarının kullanılmasında kısa bir süre için "döviz planlamasına" gidilebilir; lüks
kabul edilebilecek tüketim harcamalarına geçici "bunalım vergileri" konulabilir, vs.
Daha önce de belirtildi÷i gibi, yukaridaki öneriler, sadece "bunalım yönetiminde"
nasıl bir yaklaúımın gerekti÷ini somutlaútırmak için sunuldu.

dövize, altına ve enflasyona endekslenmiú tahviller çıkartması gerekmektedir. Bu
úekilde, bir yandan Türk vatandaúları döviz ve altın talep etmeden bu iki mal
üstünde spekülasyon yapabilirler; öte yandan da devlet, geçiú döneminde vergi
gelirleri yeni yapısal düzeyini buluncaya kadar önemli bir finansman kayna÷ı bulmuú
olur. Do÷allıkla. banka sistemine da aynı koúullarda mevduat kabul etme, özel
úirteklere benzer tahviller çıkartma yetkisi verilmelidir. Bu yoldan, mevcut altın
sto÷unun büyükçe bir bölümünün üretken tasarruf haline dönüútürülmesi sa÷landı÷ı
gibi, yurt dıúındaki tasarrufların da (iúçiler, daha önce kaçmıú sermaye, vs.) iç
ekonomide kullanılması mümkün olur. Dikkat edilirse, altın ve dövizin bu yoldan
ekonomiye sokulması, geçiú döneminde korumacılık ve kambiyo reformlarının
sebep olabilece÷i dıú kaynak ihtiyacının da uluslararası kuruluúlara baúvurmadan
(kapı kapı dolanıp dilenmeden) temin edilmesi anlamına gelir. Bu ise, IMF'nin para
arzı denetiminden kurtularak, ekonominin ihtiyacı olan geniúleyici politikaları rahatça
uygulayabilmek yolunda atılmıú çok önemli bir adımdır. Ayrıca, Türk Maliyesinin
tasarrufçuyu cezalandıran borçlanma anlayıúından vazgeçmesi, devletin halktan
borçlanarak elde etti÷i fonları daha dikkatli, yani daha üretken biçimde kullanmasına
yol açacaktır. Altına endeksli tahvillerde düúük (% 3-4), döviz endeksli tahvillerde
her dövizin kendi ülkesinde elde etti÷inden biraz daha yüksek (%1 ya da % 1.5),
enflasyona endeksli tahvillerde ise zorunlu tasarruf hesabına ödenen (% 10) faizin
verilmesi önerilebilir.
c) Yatırım hamlesi: Geçiú döneminin baúında, özel kesimin yatırımlarında ani
bir artıú beklemek yanlıútır. Hatalı istikrar politikalarının bunalttı÷ı özel firmalar,
ancak ekonomide geniúleyici politikaların etkilerini göstermesinden sonra yatırım
taleplerini yükseltecektir. Bu koúullarda, geniúletici politikalara geçmek için devletin
büyük bir yatırım hamlesini baúlatması zorunludur. Türkiye'de, 1970'li yıllarda
baúlatılmıú fakat daha sonraki bunalım nedeniyle yarım kalmıú çok sayıda kamu
projesinin varlı÷ı, önemli bir avantajdır. Bu projelirin hızla devreye sokulması,
sadece ekonomiyi canlandırmak için gerekli talep enjeksiyonunu sa÷lamakla
kalmayacak, daha önce harcanmıú ve yatırım yarıda kaldı÷ı için atıl duran
kaynakların da kullanılmasına olanak verecektir. Ayrıca, Türk sanayinin az çok
yarısını oluúturan devlet kesiminin reorganize edilmesi ve rasyonelleútirilmesi ancak
büyük miktarda yatırım yaparak mümkündür. Bu úekilde, bir taúla birkaç kuú
vurmak, yani bir yandan ekonomi canlanırken, di÷er yandan da kamu kesiminde
gerekli reformların önkoúulu olan yatırımlar sa÷lanmıú olur. Kabaca, baúta enerji
kesimi, kamunun üretken yatırımlarını derhal bugünkü düzeyin iki katına
çıkartılması mümkün gözükmektedir. Buna ek olarak, baúta ulaúım ve haberleúme,
temel iktisadi altyapı yatırımları da % 50'ye varan oranda yükseltilebilir. Bunun bir
anlamı da, kamu kesimi finansman açı÷ının geçiú dönemi baúlarında % 5 civarına
yükseltilmesi, yani önemli miktarda açık finansmana (para basmaya) gidilmesidir.
Ancak, bütün bu fonların kamu kuruluúlarına hakiki maliyetleri üstünde (yani
endekslenerek) verilmesine çok dikkat edilmelidir. Aksi halde, önemli miktarda
kaynak israfı eskiden oldu÷u gibi süregelir.

9. Sonuç olanak
Yazıma "Alternatif Büyüme Stratejisinin" Türkiye'de daha önce (ve bugün)
uygulanan iktisat politikaları ile köklü bir kopuúu temsil etti÷ini söyleyerek baúladım.
Türkiye ekonomisinin 60 yıllık liberal-devletçi zıtlı÷ını aúması, hepimizin ekonomiye
bakıú açımızda büyük de÷iúmeleri göze almamız demek. Biliyorum; yılların birikimi
ile yer etmiú düúünce kalıplarını terketmek o kadar kolay de÷il; gere÷inde yakın bir
geçmiúe kadar do÷ru diye savunduklarımızın úimdi tersini söyleyebilmek önemli bir
kiúisel fedakarlık. Gene de, bunu denemek zorundayız. Türkiye'nin kökleúmiú (ve
köhneleúmiú) bu yapıyı kırıp ça÷daú bir Batı Avrupa ekonomisi olma yolunda hayati
bir adım atabilmesi, her úeyden önce, ister profesyonel olalım ister amatör, iktisatla
ilgilenen bizlerin kafalarımızın içini büyük bir reforma tabi tutmasını gerektiriyor. Bu
özgül anlama, alternatifin bu úekilde sunuluúunun esas amacı ekonominin
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kendinden çok ekonomik kamuoyunu oluúturan (ve fiili iktisat politikası
sorumlulu÷unu taúımayan) çevreler. Çünkü, iktisat politikasını yönetenlerin
yaptıkları inanılmaz hatalara ra÷men kolayca aklanabilmesinin sorumlulu÷unu bu
kamuoyu taúıyor. Artık, hepimizin kendisine göre uydurdu÷u bir efsanevi geçmiúin
(bir sahte altın ça÷ın) özlemi ile avunmaktan vazgeçelim: øster 1930'ların tek parti
devletçili÷i, ister 1950'lerin popülist liberalizmi, ister 1960'ların zoraki plancılı÷ı, iç ve
dıú ekonomik-politik konjonktürlerin ve Türkiye ekonomi ve toplumun yapısının
tümüyle göz ardı edilmesi ile üretilen bu efsanelerin 1980'ler Türkiye'sinin ihtiyaçları
ile uzaktan yakından hiçbir iliúkisi yok. Olsa olsa, 1980'ler Türkiye ekonomisi için
gerçekçi tercihleri kapsayan bir platformun yeúermesini engelliyorlar, o kadar.
Nihayet, Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duydu÷u köklü reformların
gerçekleúmesi için akılcı bir program ve sa÷duyulu bir kamuoyunun sadece gerekli
koúulları oluúturdu÷unu, yeterli koúulların ise baúka yerde aranması gerekti÷ini
hatırlatmak istiyorum. Köklü ekonomik reformları ancak güçlü iktidarlar yapar.
øktidarlar ise, ancak demokrasi içinde toplumun özgür iradesini temsil ettikleri ölçüde
güçlüdürler. Reformlar, demokrasi ve milli irade arasında geçmiúte kurulan hatalı
denklemlerin maliyetlerini bugün daha iyi görebilmemiz gerekir. Bir köklü reform
programı için gerekli politik iktidarın tek kayna÷ının ancak ve ancak özgür
seçimlerle belirlenen milli irade olabilece÷i hepimizin nezdinde berraklık kazanırsa,
toplumun önyargılarına esir olmanın sa÷ladı÷ı ucuz (ve kolay) úöhretin tuza÷ına
düúmeden soluklu alternatifler üretebiliriz. Her zamanki sa÷duyusu ile, sokaktaki
adamın, bu solu÷u de÷erlendirece÷i konusunda benim en ufak bir tereddüdüm yok.
Teminnim ise, bu çalıúmanın, bazen (bazılarını) kızdırıp bazen (bazılarını) tahrik
ederek söz konusu sürecin baúlamasına bir küçük katkı yapmasıdır.

CUMHURøYET DÖNEMø øKTøSAT POLøTøKALARI(1)
Türkiye'de Cumhuriyet döneminde uygulanan iktisat politikalarının genel bir
de÷erlendirmesini arayan okuyucu, 1923'ten bu yana Türkiye ekonomisinde olup
bitenler üstüne yazılmıú çok sayıda kitap, makale, konferans tebli÷i, v.b. içinde
kaybolur; bir dizi önemli polemikle karúılaúır; aynı istatisliklerle tekrar tekrar
yüzleúir; ancak, Türkiye ekonomisinin bu çok önemli 60 yılını derli toplu açıklayan
bütüncül bir analiz bulamaz. øktisat mesle÷inin, Türkiye ekonomisine paralel hatta
ondan da azgeliúmiú olmasının bu olguda katkısı úüphesiz büyüktür. øktisat
politikası ifadesinin içinde gizli duran çeliúki, yani iktisat ve politika sözcüklerinin
biraraya gelmesi, çok yakın bir geçmiúe kadar hem bu konularda yazı yazan
(ço÷u akademisyen) profesyonel iktisatçıların hem de bu konular ile ilgilenen
(ço÷u aydın) okuyucu-kamuoyunun, dönemin sonlarına çok ciddi bir kavram
kargaúası içinde bakabilmesinin önkoúulunu oluúturdu. Üstelik, geliúmiú ülkelerde
pek raslanmayan bir olgu, kamuoyunun oluúmasında hayati rol oynayan günlük
gazete ve haftalık dergilerde iktisat e÷itimi görmemiú etkin köúe yazarlarının
bilmediklerini, bilmedikleri bir konu olan iktisat politikaları hakkında sürekli yazma
gelene÷ine sahip olmaları, iktisadi içeri÷i çok zayıf hurafelerin iktisadi analizler
úeklinde algılanmasına olanak verdi. Bütün bunlar, bir yandan dönemin iktisat
politikaları tarihini yeniden yazma zorunlulu÷una, di÷er yandan da böyle bir
çalıúmanın karúısına dikilecek önyargılar duvarının gücüne iúaret ediyor.
Aslında, yukarıda söylediklerimiz, buzda÷ının sadece suyun üstünde kalan
kısmıdır; bir de suyun içinde kalıp görünmeyen esas gövde vardır. Osmanlı-Türk
toplumunun Cumhuriyet dönemi úeklinde niteledi÷imiz son 60 yıllık (yakın) tarihi,
çok uluslu bir militarist tarım imparatorlu÷undan sanayi temelinde örgütlenmiú bir
sivil milli-devlete giden sancılı geçiú döneminin en zor kesitini oluúturuyor.
ùüphesiz, bu geçiúin neden bu kadar uzun sürdü÷ü ve böylesine sancılı oldu÷u
toplumsal bilimcilerin entelektüel merakları kadar Türk insanının kendi kendisini
anlaması için (tarih bilinci) tatmin edilmesi gerekli bir dizi çok önemli soruyu
gündeme getiriyor. Hızlı sanayileúme/kapitalistleúme sürecini engelleyen
etkenlerin hangilerinin Osmanlı-Türk toplumunun kendi iç yapısından, hangilerinin
ise iç ve dıú konjonktürden kaynaklandı÷ının sıhhatli bir biçimde teúhis edilmesi,
özellikle iktisat politikaları tarihimizi yazarken bizi pek çok vahim hatadan
koruyabilecektir. Nitekim, Cumhuriyet sözcü÷ü ile özetledi÷imiz büyük toplumsal
depremin baúta kültürel ve siyasi düzeylerde yarattı÷ı dinamikler ve bu
1
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Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi (øletiúim Yayınları, østanbul) Fasikül 35 (4
Haziran 1984), sayfa 1083-1112

dinamiklerin sonucu olan iktisadi içerikten yoksun (yani kültürel ve siyasi)
kamplaúma, zıtlaúma ve bölünmeler, dönemin gerçekçi bir iktisat politikaları
tarihinin ortaya çıkmasını engelledi÷i gibi, bizzat iktisat tarihinin büyük ölçüde
úematik ve betimsel kalmasında temel etken olmuútur.
Osmanlı-Türk yönetici kadroları arasında 18. yüzyıl baúında filizlenen ve 19.
yüzyıl ortalarından itibaren hız kazanan modernleúme-ça÷daúlaúma arayıúları,
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluúu ve ilk yıllarında geri dönüúü olanaksız bir
aúamaya gelmiúti. Genellikle batılılaúma sözcü÷ü ile özetledi÷imiz bu sürecin can
alıcı noktası, teokratik øslam devletini yıkan laiklik ilkesidir. 600 yıldır Avrupa'nın
neredeyse göbe÷inde oturdu÷u halde, kendisini tanımladı÷ı esas unsur olan din
sayesinde Avrupa medeniyetinin dıúında kalabilmiú bir toplumda böylesine büyük
bir sarsıntının yaúamın her hücresini iúgal etmesi kaçınılmazdı. Üstelik, önce
Atatürk'ün çok genç yaúta ani ölümü, hemen ardından insanlı÷ın bütün gelece÷ini
etkileyen dev bir tarihi girdabın (økinci Dünya Savaúı'nın) öngörülemeyecek etkileri
cumhuriyeti kuran siyasal hareketin vakitsiz bölünmesine yol açarak o ana kadar
toplumda sessizce varolan kaynamayı su üstüne çıkardı. Bu özgül konjonktörün
yarattı÷ı ve bugün bile güncelli÷ini koruyan iki ana politik akımdan birinin 1923-50
yılları arasında yapılan bütün uygulamaları (iktisat politikaları da dahil) kayıtsız
úartsız desteklemesi, 1950 sonrasının bütün uygulamalarını ise (gene iktisat
politikaları da dahil) az çok aynı çoúku ile reddetmesi, di÷er akımın da benzer bir
uslupla ama tam tersini savunması, sadece dönemin iktisat ve iktisat politikaları
tarihinin anlaúılmasının ötesinde, Türkiye ekonomisinin haketti÷i geliúme düzeyini
tutturmasını engelliyebilecek boyutlarda bir bölünmeye iúaret etmektedir.
Söz konusu bölünmenin profesyonel iktisatçıyı epey hayrete düúüren çok
ilginç bir cephesi vardır. Tarafların iktisadi konularda birbirlerine yönelttikleri sert
suçlamalar, ilk bakıúta adeta siyah-beyaz úeklinde ayırdedebildi÷imiz iki ayrı
iktisat ideolojisi ile karúı karúıya oldu÷umuz kanısını uyandırır Ancak, bu ideolojik
kutuplaúma görüntüsünü biraz eúeleyince, manzara aniden de÷iúir. Her iki akımın
çeúitli tarihlerde fiili iktisat politikası sorumlulu÷unu taúıdı÷ı dönemlerindeki
uygulamalarına baktı÷ımızda, aralarındaki farklılıkların marjinal, benzerliklerin ise
esas oldu÷unu gözlememek olanaksızdır. Gerçe÷in yargısı herzaman gibi
acımasızdır: Kutuplaúmıú bir heterojenlik görüntüsünün ardındaki homojenli÷in,
yani, çok-ideolojili gibi duran bir gürültünün gerisindeki tek-ideoloji sessizli÷ini
yüzümüze vuruyor. Netekim, kültürel, (dil, sanat, din, vb.) ve politik (demokrasi)
tartıúmaların zengin içeri÷ini iktisadi konularda bulmak mümükün de÷ildir; halbuki,
özellikle son 20 yılda, bu iki akımın esas ayrılma noktasının iktisadi konular
oldu÷u yönünde giderek güçlenen bir kanı da var.
Retorikle gerçek arasındaki bu büyük uçurumun en önemli nedenini teúhis
etmek bence kolaydır. 27 Mayıs 1960'ın az öncesinden baúlayıp 1980'lere kadar
uzanan bir özgül tarihi konjonktürde, aslında her iki akımın dıúında geliúmesi
beklenecek “sol” ideoloji ve hareketlerin iki akımdan biri ile (CHP; onu kısmen
dönüútürerek de olsa) bütünleúmesi sonucu, her iki akıma gerçekte asla sahip

olmadıkları nitelikleri atfeden bir ideolojik çerçeve oluútu. Geçmiú iktisat
politikalarını o günün somut gerçe÷i içinde analiz edecek yerde bugünün politik
kavgalarında kullanılmak üzere efsaneleútiren bir sürecin yaratabilece÷i kavram
kargaúasını Türkiye yaúadı, hala yaúamakta.
Yukardaki gözlemlerin açıklık kazanması ve analizde çok önemli bir yeri
olan konjonktür kavramının netleúmesi için, okuyucudan alıúılmamıú bir talebim
olacak: Cumhuriyet tarihini yeniden yazmamıza olarak verecek bir entelektüel
deneye katlanmasını rica ediyorum. Diyelim ki, Atatürk Türkiye için ola÷an kabul
edilebilecek 75 yaúına (yani 1955 yılına) kadar yaúadı. Bu durumda, 1930'ların
politik ve ekonomik rejiminin özde de÷iúmeden 1950'ler sonuna kadar sürece÷ini
beklememiz ola÷an. Demek ki, 1945-50 arasında gerçekleúen büyük bölünme 1015 yıl geriye atılacak; hatta, arada dünya koúullarındaki de÷iúimin de etkisi ile
belki hiç olmayacak. Bu farklı konjonktörün içerdi÷i de÷iúik ortamın üretece÷i
toplumsal muhalefet içinde filizlenip geliúen "sol" ideoloji ve hareketin kendisine
bugünkünden çok farklı kökenler seçebilece÷i önerisi herhalde gerçekçi olurdu.
Bu satırların yazarı kendisini bu iki ana akımın dıúında hissediyor, yani
herhangi birisi ile kendisini kısmen de olsa özdeleútirmeyi reddediyor. Bundaki
amaç úu yada bu úekilde bir bilimsel tarafsızlık özlemi de de÷idirl; topluma (ve
tarihe) tarafsız bakılabilece÷i önerisi bence bilimsel olamaz. Dolayısı ile çalıúmada
geliútirilen analiz sadece CHP ve DP-AP arasında tarafsız kalıyor.
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øktisat ve Politika: Teorik Bir Gezinti
øktisat sözcü÷ü ile ifade etti÷imiz insan iliúkileri kümesinin toplumun
belirlenmesinde önemli bir yere sahip oldu÷u genellikle kabul edilir. Farklı teoriler,
iktisadi iliúkilere toplumsal belirlenme hiyerarúisinde farklı önem tanırlar. Sık sık,
politika ile iktisat arasındaki iliúkilerin yönü, yani bu iki düzeyden hangisinin
ba÷ımsız, hangisinin ba÷ımlı de÷iúken oldu÷u hararetli tartıúmalara yol açar.
øktisat politikası kavramı, bu iki düzeyi kesiútirmesi açısından hem çok ilginçtir;
hem de her iki düzey ve karúılıklı ba÷ımlılıklarının anlaúılmasında çok yararlıdır.
Önce tanım: øktisat politikası deyince, politik düzeyin (devletin) iktisadi
düzeye müdahalelerini anlıyoruz. Örne÷in, kötü bir mahsul yılında bir tarım
ürününün fiyatının yükselmesi iktisadi bir olaydır, ama tek baúına bizi iktisat
politikalarına götüremez. Halbuki, devletin bu durumda o mala narh koyması bir
iktisat politikasıdır. Aynı úekilde, o malın fiyatının serbestçe piyasada
belirlenmesine göz yumması da bir iktisat politikasıdır. Do÷allıkla, devletin
ekonomiye müdahaleleri arasında çok farklı araçlar vardır; iktisat mesle÷i bunları
dikkatle sınıflandırır, ekonomideki etkilerini sa÷lıklı bir biçimde saptamaya ve bu
úekilde iktisat politikası kararlarını alan devlet organlarına yardımcı olmaya çalıúır.
øktisat politikalarının analizi iki açıdan önem kazanır. Politik iktidarın
ekonomiye neden ve nasıl müdahale etti÷inin do÷ru tesbit edilmesi, politik iktidarla
ekonomik iktidar odakları arasındaki iliúkinin anlaúılmasını temin eder. Bu úekilde,
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ekonomik iktidar odaklarının politik iktidarı ne ölçüde kontrol edebildi÷ini ve
dolayısı ile (varsa) politik iktidarın özerklik derecesini görebiliriz. Bu özgül anlama,
iktisat politikalarının ekonomi tarafından belirlendi÷ini söyleyebiliriz. Ancak, bir de
madalyonun öbür yüzü vardır. øktisat politikaları ekonomik iliúkilerin yönünü
de÷iútirebilir, ekonomide hiç de azımsanmıyacak de÷iúikliklere yol açabilir. øktisat
ders kitapları dıúında devletin müdahale etmedi÷i bir ekonomiyi düúlemek bile
mümkün olmadı÷ından, bu kez, ekonominin iktisat politikaları tarafından
belirlenmesi olgusu ile karúılaúırız. ølk bakıúta çeliúkili gibi gelen bu durum
ola÷andır; toplumda sık sık böyle karmaúık nedenselliklere raslanır. Yanlıú olan,
gerçekte çift yönlü olan bir belirlenme sürecinin sadece bir yönünü
kavramsallaútırmaktır. Ne yazık ki, bu yanlıú úaúırtıcı derecede yaygındır.
Liberal düúüncede, ekonomik iktidar odakları diye bir kavram olmadı÷ından,
iktisadi düzeyin politik düzeyi etkilemesi de söz konusu de÷ildir. Yani, ekonomi
tümüyle (ve sadece) iktisat politikaları tarafından belirlenir. Zaten liberal ö÷retinin
ana teması devletin ekonomiye hiç müdahale etmemesidir; tüm müdahaleler
ö÷retiden bir sapma olarak görülür ve politik iktidarın kötü niyeti ile açıklanır. Bu
görüúün simetri÷i, ekonomizm úeklinde adlandırılır. Bu kez, soyut bir ekonomi
iktisat politikalarından ba÷ımsız olarak (kendi içinde) belirlenir ve politik iktidarı
kayıtsız úartsız emrinde tutar. Böyle olunca iktisat politikalarının ayrıntılı bir analizi
gereksizdir; onlar zaten (onları incelemeden de önce bildi÷imiz) ekonomik iktidar
odaklarının iúine yaramaktadırlar. Halbuki, yukarıda da belirtti÷imiz gibi, gerçekçi
bir yaklaúım mutlaka iktisat ve politika arasındaki en önemli geçiú aracı olan iktisat
politikalarının çift-yönlü belirlenme sürecini hesaba katmalıdır.
Söylenenleri Türkiye'de ekonomik sorunlara bakıúta çok sık kullanılan bir
kavramı açarak biraz daha somutlaútırmak istiyorum. Söz konusu olan iktisadi
yapı kavramıdır. Bir ekonomiye herhangi bir zaman noktasında göz atınca, nicel
ve nitel bir dizi özellikle karúılaúıyoruz: Mülkiyet biçimi, rekabet koúulları, tüketim
ve üretim kalıpları, ekonomik kurumlar, vs. Do÷allıkla, bunlar kısa sürede
de÷iútirilmesi çok zor temel trendleri yansıtıyorlar. Bunların tümüne o ekonominin
yapısı diyoruz. Ve genellikle bunlarla iktisat politikaları arasında bir ba÷lantı
kurmuyoruz. Halbuki her ekonomik yapı, büyük ölçüde daha önceki dönemlerde
uygulanan iktisat politikalarının bir ürünüdür. Söz konusu iktisat politikalarını
anlamadan o yapının nasıl ve neden oluútu÷unu kavramamız mümkün de÷ildir.
Demek ki, iktisat politikaları kısa dönemde ekonominin yapısı tarafından belirlense
bile, uzun dönemde bizzat o yapıyı belirliyorlar. Kısa ve uzun dönem arasındaki
bu fark, baúka alanlarda da iktisat politikalarının analizinde çok önemlidir.
Nihayet, bir iktisat politikasının ille onu yapanların amaçladıkları sonucu
vermeyece÷ini belirtelim. Çünkü, ekonomi çok karmaúık bir iliúkiler kümesidir; o
kadar karmaúık ki, mükemmelen bilmemiz mümkün olamıyor. Dolayısı ile iktisadi
analizde hata yapma ihtimali çok yüksektir. Üstelik, iktisat teorileri ideolojik
yo÷unlu÷u çok yüksek bir ortamda üretildi÷i ölçüde analizlerde varolan ile
varolmasını arzulanan arasındaki çizgi kolayca kaybolabiliyor. Türkiye'de amaç-

øktisat politikaları tarihini inceledi÷imiz 1923 sonrası Türkiye'sine, genel bir
tarih (ve toplum) teorisi çerçevesinde bir teúhis getirmek ve dönemi geniú bir
zaman perspektifi içindeki yerine oturtmak zorundayız. Aksi halde, günlük olaylar
ve detaylar içinde kaybolur ve iúin özünü gözden kaçırırız. Aúa÷ıdaki gözlemler ve
getirilen hipotez-teúhis, çok daha uzun (ve eminim ki do÷urgan) bir araútırma ve
tartıúma alanının ana koordinatlarını tesbit etmekle yetinecek.
Birinci Gözlem : Kapitalizmin Üstünlü÷ü.
Kapitalizmin kökenleri ve nasıl olup da belirli bir dönemde dünyanın belirli
bir köúesinde ortaya çıktı÷ı bizi ilgilendirmiyor. Önemli olan 15-19.uncu yüzyıllar
arasında Batı Avrupa'da (önce øngiltere, sonra Kıta Avrupası ve baúta ABD olmak
üzere øngiliz kökenli yeni yerleúmeler) gerçekleúen kapitalist sanayi devriminin
insanlık tarihinin belki de en büyük toplumsal dönüúümüne tekabül etti÷inin
anlaúılmasıdır. Daha önce varolmayan bir birey ve bireyler-arası eúitlik anlayıúı bir
yandan siyasal demokrasiye, di÷er yandan bireyin devletten izinsiz (özerk) bir
faaliyet alanının tanımlanmasına (piyasa ve özel mülkiyet) yol açtı. Ekonomi
sözcü÷ü ile ifade edilen yeni bir toplumsal iliúkiler kümesi bu úekilde oluútu. Karl
Polanyi'nin deyiúi ile, insanlık tarihinin bu Büyük Dönüúümü, do÷a bilimlerinde ve
teknolojide gerçekleútirdi÷i inanılmaz atılımlarla çok kısa sürede dünyanın yüzünü
de÷iútirdi ve kendisinden farklı bütün toplumsal iliúkileri ya çözdü ya da kendilerini
yeniden üretemez hale getirdi. Kapitalizm, beraberinde gelen büyük ekonomik
eúitsizliklere ve bunların içerdi÷i müthiú insani maliyetlere ra÷men, insanlık
tarihinin karanlık (tarih-öncesi) devirlerini bitiren bir büyük Devrim, bir büyük
kurtarıcıdır. Hangi toplumsal ve insani kriterleri kullanırsak kulllanalım, kapitalizm,
bütün kapitalizm-öncesi toplum biçimlerinden kayıtsız úartsız üstündür.
økinci Gözlem : Osmanlı'nın Özgüllü÷ü.
Osmanlı ømparatorlu÷u Batı Avrupa'da gerçekleúen Sanayi Devrimi ve
kapitalizmin kendi toplum düzeni için oluúturdu÷u tehdidi, bugünün geliúmiú
ülkelerinin önemli bir bölümünden çok daha önce hissetmiúti (örne÷in Japonya).
Çünkü, Batı'da kapitalizmin filizlenmeye baúladı÷ı devirler, ømparatorlu÷un Batı
içinde geniúleme dönemidir. øngiltere'de burjuva devrimi diyebilece÷imiz Uzun
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sonuç tutarsızlı÷ının örneklerini yaúadık. Gelir bölüúümünü düzeltmek isteyen ve
o amaçla bir dizi düzenleme yapan politik iktidarlar döneminde gelir bölüúümünün
çok bozulabildi÷ini gördük. Böyle durumlarda insanlı÷ın en eski açmazlarından biri
karúımıza çıkıyor: øyi niyetle yapılmıú ama kötü sonuç vermiú bir uygulama nasıl
de÷erlendilmeli? Niyetin iyi olmasına bakıp sonucu hesaba katmayarak olumlu mu
de÷erlendirilmeli, yoksa niyeti ne olursa olsun kötü sonuçları itibariyle olumsuz mu
de÷erlendirilmeli? Korkarım ki, özellikle Türkiye gibi ekonominin kendi kadar iktisat
mesle÷inin de azgeliúmiú oldu÷u ortamlarda, bu açmaz sürekli karúımıza
çıkacaktır.
Dönemin Genel Tanımı
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Parlamento'nun (1640) økinci Viyana Kuúatması'ndan (1683) önce oldu÷unu
unutmayalım. Gerileme ile birlikte, Batı'nın üstün teknoloji ve örgütlenme gücü ile
baúetmeyi ve Osmanlı'nın askeri hakimiyetini sürdürmeyi amaçlayan reform
anlayıúları, Osmanlı yönetici sınıfı kapıkulunun temel u÷raúları arasına girdi.
ølginçtir ki, "Devlet-i Ali'yi" kurtarmaya yönelik bu çabalar bir türlü arzulanan
sonucu vermedi. Osmanlı toplum düzeni ve sınıf yapısı, sermaye birikiminin
hızlanmasına (yani sanayileúmeye) olanak verecek toplumsal iliúki ve kurumların
içinde filizlenmesini baúarılı (?) bir úekilde engelledi. Ça÷ın de÷iúen koúullarının
olumsuz etkilerini bütün gücü ile yaúamasına ra÷men yeni koúullara ayak
uydurmakta böylesine direnen bir yapı, kaçınılmaz olarak, zor, sancılı ve bitmek
bilmeyen bir çözülme dönemi içinde sürekli geriledi. Tümü ile iflas etmiú bir eskiye
ra÷men yeninin belirememesi, Osmanlı toplum düzeninin en belirgin özelli÷idir ve
onu benzer geliúme düzeyindeki pek çok toplumdan ayırdeden özgüllüktür.
Üçüncü Gözlem : Cumhuriyetin Süreklili÷i.
Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran yönetici kadronun daha önceki iktidarlarla
arasına bir mesafe koyma çabası içinde, ømparatorlukla Cumhuriyet arasındaki
siyasi (ve idari) farklılık iyice vurgulandı. Bu úekilde, iki dönemi birleútiren
toplumsal süreklilik gözden kaçtı. ømparatorluktan Cumhuriyete giden süreçte, ne
bugünkü üçüncü dünya ülkelerinin müúterek vasfı olan açık kolonyalizm ne de
Fransız ve Rus Devrimlerinde oldu÷u gibi bir kütle ayaklanması yaúanmamıú
olması, söz konusu süreklili÷i temin eden ana etkenlerdir. ùüphesiz, ømparatorluk
çok uluslu idi; Cumhuriyet ise bir milli-devlet. Ancak, bu devletin Osmanlı
ømparatorlu÷u'nun hakim etnik grubunu oluúturan Müslüman-Türk unsur
tarafından kuruldu÷unu, yani ideolojik ve sınıfsal yapıda köklü bir kopuúa tekabül
etmedi÷ini çok iyi anlamalıyız. Özellikle ømparatorlu÷un son yüzyılında yönetici
sınıf içinde ortaya çıkan ayrılık ve çatıúmaların bütün úiddeti ile Cumhuriyet
döneminde de süregelmesi ve bugünlere kadar ulaúabilmesi, söz konusu
süreklili÷in bence en iyi kanıtıdır. Bu bakıma, Cumhuriyet tarihinin gerçekci bir
temele oturtulabilmesi, ancak ømparatorlu÷un hakim ulusu Müslüman-Türk
unsurunun genel tarihi içine yerleútirilmesi ile mümkündür. ømparatorlu÷un
"fütuhatçı" (militarist) ideolojisinin (ve kapitalizmin) geliúmesine karúı oluúan içsel
engellerin direnci bu süreklili÷in bir ürünüdür.
Yukarıdaki üç gözlemin ıúı÷ında, makalenin baúında örtük bir biçimde
verdi÷imiz tanımı tekrarlayabiliriz: Cumhuriyet dönemi, Osmanlı-Türk toplumunun
çok-uluslu bir militarist tarım imparatorlu÷undan sanayi temelinde örgütlenmiú bir
sivil milli-devlete giden sancılı geçiú sürecinin bir parçasıdır. Demek ki, döneme iki
ucu nispeten iyi tanımlanabilen bir bütün olarak bakmalıyız. Bir uçta (geçmiúte)
kapitalizm-öncesi bir toplum yapısı, di÷er uçta (gelecekte) ise kapitalizm vardır.
Do÷allıkla; geçiú dönemi, zaman içinde de÷iúen a÷ırlıklarla da olsa, her iki iliúkiler
kümesinin (ve onlara tekabül eden iktisadi, politik ve ekonomik kurum ve
ideolojilerin) beraberce varoldu÷u ve bu özgül anlama toplumsal belirlenmenin
daha karmaúıklaútı÷ı bir konjonktürü içerir.

Türkiye'de özellikle 1960 sonrasında aydınlar nezdinde ekonomiye ilginin
artmasına paralel, ekonomik sistem tartıúmaları gündeme geldi. Bu ise, iktisat
politikaları ile sistemler arasındaki ayrımın gözden gözden kaçmasına yol açarak,
önemlice bir kavram kargaúası yarattı. Baúlangıçta, 1960'ların garip siyasi
konjonktüründe her gece gelmesi beklenen "kurtarıcıya" yardım amacını taúıyan
ajitasyonlar giderek yerleúti: enflasyonda, döviz kuru de÷iúimlerinde, hatta elektrik
kesintilerinde bir sistem sorunu görmek gelenek halini aldı. øktisat politikası
tartıúmalarındaki bu "fakirleúme", olsa olsa ekonominin sıhhatli analizlerini
engelledi. Halbuki, sistem sorunu, dar anlamı ile iktisadi düzeyi çok aúan, siyasi,
toplumsal ve insani boyutu yüksek bir çatıúmayı, yani farklı insanlık projelerini
yansıtır ve elektrik kesintilerinde taraf haline getirilip ucuzlatılmaması gerekir. Bu
bakıma, iktisat politikalarının de÷erlerdirilmesinde sistem sorununa girmeksizin
kullanılabilecek kriterleri kısaca gözden geçirmekte yarar var.
Geçen bölümdeki tanımdan hareketle söz konusu kriterlerin genel
çerçevesini kolayca saptıyoruz: Sermaye birikiminin hızı ve biçimi. Somuta inince,
bu sürecin iki ayrı cephesi önem kazanıyor. Birincisi, sanayileúme için gerekli
kaynakların ekonominin baúlangıçta (ve uzunsüre) tek üretken kesimi olan tarım
kesiminden hangi araçlarla alındı÷ı. Buna, tarım kesiminden artık aktarma biçimi
diyebiliriz. Kullanılan iktisat politikası araçları çok farklı olabiliyor. Bu farklılık hem
aktarılan artı÷ın büyüklü÷ünü ve dolayısı ile sermaye birikiminin hızını belirliyor,
hem de uzun dönemde de÷iúik dinamik etkiler yaratarak ekonominin yapısal
trendlerini etkiliyor. Tüm geçiú döneminin ve "ilkel sermaye biriminin" en önemli
olayı budur.
økincisi, sanayileúme sürecinin baúında varolmayan yeni bir insan tipinin, iúçi
sınıfının yaratılması. Ba÷ımsız köylülerin iúçiye dönüúmesi kendili÷inden oluveren
bir süreç de÷ildir. Do÷allıkla, tarımdan artık aktarma mekanizmaları aynı anda
proleterleúme biçimini de sınırlıyorlar. Firma-içi disiplin ve etkinlikten siyasi
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Dönemin böyle bir bütünsellik içinde sanayileúme/kapitalistleúme süreci
açısından ele alınması, iktisat politikalarının analiz ve de÷erlendirilmesinde
sermaye birikimi kavramını ön plana çıkartır. Dura÷an bir tarım toplumunun
dinamik bir sanayi toplumu haline dönüúmesi, ancak toplumsal ürünün çok büyük
bir kısmının üretim sürecine yatırımlar úeklinde geri dönmesi yolu ile
gerçekleúebilir. Literatürde "ilkel sermaye birikimi" diye adlandırılan bu olgu, geçiú
sürecinin hem uzunlu÷u hem de biçiminin belirlenmesinde hayati bir etkendir. Az
önce verilen tanımı bu noktada açabiliriz: Osmanlı-Türk toplumu, ilkel sermaye
birikimini Cumhuriyet döneminde yapmıútır. Ancak, bu gerçek, imparatorlu÷un son
yüzyılında ilkel sermaye birikimi olmadı÷ı anlamına gelmez; çünkü olmuútur. Ne
var ki, ømparatorlu÷un etnik yapısı ve son günlerinde kaybedilen topraklar, söz
konusu birikimden Cumhuriyetin yararlanmasını olanaksız hale getirmiútir.
Temel Kriterler
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ittifaklara kadar çok yaygın bir alanda bu olayın dinamik etkileri kendilerini
hissettirecektir.
øster son birkaç yüzyılın dünya tarihine, ister son 40-50 yılın baúarılı
sanayileúme örneklerine bakalım, çok belirgin bir ampirik gözlem yapabiliyoruz.
Gerek artık aktarmada, gerek proterleúmede, ekonomik, hukuki, siyasi, vs.
sistemden ba÷ımsız bir tek etkin yöntem var: øktisat-dıúı zor (úiddet). Baúka bir
deyiúle, tarım kesiminin görünür bir úekilde ve devlet gücü ile ürünün bir
bölümünden vazgeçmek zorunda kalması. Bazen (örne÷in Sovyetler Birli÷i),
yapay olarak fiyatı düúük tutulmuú zorunlu alımlar yöntemi kullanılıyor; bazen
(örne÷in Japonya), yüksek oranlı bir arazi vergisi tarh ediliyor. Böylece bir yandan
köylülük mümkün tarımsal ürünün tümünü üretmeye zorlanırken, aynı anda
maksimize edilmiú üretimin önemli bir bölümü sanayi kesiminin finansmanında
kullanılmak üzere tarım kesiminden çekilip alınıyor. Do÷allıkla, böylesine sert bir
istismar süreci, tarım kesimini çok zor yaúam koúullarında tutaca÷ından sürekli
mülksüzleúerek kentlerde iúçi olmaya razı kütleleri de oluúturuyor. Elde edilen
yüksek birikim hızının kısa dönemde topluma yükledi÷i insani maliyetler tahmin
edilece÷i gibi çok pahalı. ølkel birikimin bu aúamaları için Batılı yazarlar arasında
"iç kolonyalizm" (Gouldner) ifadesi kullananlar bile var. Buna karúılık, hızlı
sanayileúme geçiú döneminin kısalmasına olanak veriyor ve toplumu bir neslin
yaúam süresi diyebilece÷imiz 30-40 yılda nicel ve nitel olarak geliúmiú sanayi
toplumları düzeyine çıkartıyor.
Dikkat edilirse, yukarıda çizilen senaryonun gerçekleúmesi için çok önemli
iki iktisat-dıúı koúul var: Siyasi iktidarın hızlı sanayileúme iradesi ve bu iradeyi
uygulayacak gücü olmalı. Bunlardan biri ya da ikisi de olmadıkça, toplum hem
düúük sermaye birikimine mahkum, hem de sanayileúmesini dıúardan ya da etkin
olmayan dolaylı mekanizmalaarla finanse etmek zorunda kalaca÷ından sıhhatsiz
bir geliúme çizgisi izleyecektir. Bu makalenin ana temalarından biri, Cumhuriyet
dönemi siyasi iktidarlarının, ilk dönemde her iki koúuldan, son dönemde ise ikinci
koúuldan yoksun olduklarıdır. Son 60 yılın iktisat ve iktisat politikası tarihinin aldı÷ı
smut biçimin niahi belirleyicisi bence bu siyasi gerçektir.
Giderek, Türkiye'de iktisat politikası tartıúmalarında önemli yeri olan bir
baúka kavrama, mülkiyet sorununa kısaca de÷inmeliyiz. Sınai mülkiyetin özel
úahıslara ya da devlete ait olması, ço÷unlukla sanıldı÷ının tersine, tek baúına
anlamlı bir kriter de÷ildir. Örne÷in, zorba bir diktatörlük rejiminde devlet mülkiyeti
diktanın sürdürülmesinin temel araçlarından biri olabilir. Devletin niteli÷ine,
özellikle de toplumun devleti denetlemesine olanak veren demokratik süreçlerin
gücüne ba÷lı olarak, devlet mülkiyetinin anlamı da de÷iúecektir. Aynı úekilde,
yaygın özel mülkiyetle çok bozuk ya da epey düzgün gelir bölüúümlerine
rastlanmaktadır. Bu bakıma, mülkiyet konusuna sihirli bir de÷er atfetmek yanlıútır;
soruna tümüyle pragmatik açıdan bakmak çok daha sıhhatli sonuçlar
verebilecektir.

A.S.Akat

79

Alternatif Büyüme Stratejisi

Kuúbakıúı øktisat tarihi
øktisat tarihçisi için 1923 sonrasının belirgin özelliklerinin saptanması
nisbeten kolaydır. Bütün döneme damgasınnı vuran, devletin toplumu yukarıdan
sanayileúmeye zorlama çabalarıdır. Farklı iç ve dıú konjonktürlerin etkisi ile
kullanılan araçlar arada sırada de÷iúse de, bu özellik hiç de÷iúmez: devlet eli ile
sanayileúme. Dolayısı ile, geliúmiú (kapitalist) ülkelerde iktisat tarihçisi ekonomide
olup bitenlerle ilgilenirken Türkiye'de devletin ekonomik kararları ile ilgilenmek
zorundadır. Bu açıdan, ekonominin kendisi üstüne bir kaç temel gözlem yaparak
yola çıkmak iúimizi kolaylaútıracaktır.
1923-1983 arasındaki 60 yıllık süreye bir bütün olarak baktı÷ımızda, Türkiye
ekonomisinin statik yada dura÷an olmadı÷ını görüyoruz. Yani, dönem boyunca,
ekonomide sürekli pozitif büyüme vardır. Bence, söz konusu 60 yılda, Türkiye
ekonomisini geliúmiú Batı ülkeleri ekonomilerinden ayıran nicel ve nitel farklar
azalmıútır. Baúka bir de÷iúle, Batı ile karúılaútırma yaptı÷ımız takdirde, ekonomide
mutlak büyümeye paralel bir nisbi büyüme (geliúme) gerçekleúti÷ini söyleyebiliriz.
Ancak, karúılaútırmayı Batı ülkeleri yerine Türkiye ile benzer konumda kabul
edilebilecek di÷er ülkelerle yaptı÷ımız takdirde, biraz daha karamsar bir tablo
ortaya çıkıyor. Örne÷in Osmanlı ømparatorlu÷u'nun eski kolonileri úeklinde
nitelendirebilece÷imiz komúu ve çevre ülkelerine kıyasla bir nisbi büyümeden
bahsetmek zordur. Hatta, baúta Yunanistan olmak üzere, bazılarına karúı bu
dönemde Türkiye ekonomisinin bir nisbi gerilemesinden bahsetmek bile
mümkündür. Bu koúullarda, benim yargım, Türkiye ekonomisinin büyüme-geliúme
performansının baúarılı oldu÷u, ama çok baúarılı olmadı÷ıdır.
Önce, baúarıyı temin eden etkenlere bakalım. Bunlara, ekonominin yapısal
özellikleri diyebiliriz. øktisat (ve iktisat politikası) tarihçileri tarafından ihmal edilen
üç yapısal özelli÷i vurgulamak istiyorum.
Ekonomide do÷al kaynak/nüfus oranı.
Savaúlar, iç ve dıú göçler, vs. sonucu, 1923 yılı Türkiyesi ekilebilir topra÷ı
bol, fakat bu topra÷ın üstünde çalıúacak insanların kıt oldu÷u bir ekonomidir.
Baúta Çin, Japonya, Hindistan olmak üzere, Türkiye'yi di÷er az geliúmiú ülkelerin
adeta tümünden ayırdeden bir özellik budur. Dolayısı ile, 1950'ler sonlarına kadar,
tarım kesiminde sürekli yeni toprakları (büyük ek yatırımlar gerektirmeden)
devreye sokmak yani üretimi ortalama emek verimi düúmeden arttırmak mümkün
olmuútur. Aynı mantı÷ı di÷er do÷al kaynaklar (madenler, hidroenerji, balıkçılık
gibi) için de yürütebiliriz. Kamuoyu, örtük biçimde de olsa, bu gerçe÷in farkındadır
ve eldeki kaynakları iyi kullanamadı÷ımız úikayetleri yaygındır.
Tarım kesiminde mülkiyet da÷ılımı.
Türkiye kapitalistleúme sürecinin baúında toprak reformu yapmadı÷ı halde,
etkin bir tarım kesimine sahiptir. Bu olgunun arkasında, kısmen Osmanlı
döneminden devralınan toprak rejimi, kısmen de az önce de÷inilen topra÷ın nisbi
bollu÷u nedeniyle, küçük üreticili÷in yaygın olması yatmaktadır. Ekonominin
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belkemi÷ini oluúturan Batı ve orta Anadolu'da bu olgu çok belirgindir. Ortalama
köylü ailesi kendi topra÷ı üstünde ve ücretli emek kullanmaksızın üretimi
gerçekleútirir. Tarım kesiminde feodal diyebilece÷imiz ba÷ımlılık iliúkilerinin kısıtlı
kalması, özgür köylüler arasında tarımsal müteúebbislerin çıkmasını
kolaylaútırdı÷ından, tarım kesiminde kapitalistleúme ciddi engellerle
karúılaúmamıútır. Bu ise, makinaların kullanılması gibi verim arttırıcı yeniliklerin
tarım kesimine kolay girmelerini temin etmiútir. Dikkatli bir gözlemci, özellikle 1950
sonrası dönemde tutturulan yüksek büyüme hızlarında esas a÷ırlı÷ın tarım
kesiminin sürekli verim artıúları oldu÷unu kolayca saptayabilir.
ømparatorlu÷un olumlu mirası.
Osmanlı devleti Cumhuriyete nisbeten geliúmiú bir siyasi ve idari yapı miras
bırakmıútır. Özellikle økinci Dünya Savaúı'nı izleyen yıllarda ba÷ımsızlıklarına
kavuúabilen bugünün di÷er az geliúmiú ülkelerine kıyasla, bir milli ekonominin
(milli devletin) kurulabilmesinin önkoúulu olan bu niteli÷in önemi çok açıktır. Hatta,
söz konusu özelli÷in bugün bile süregeldi÷ini, yani Türkiye'nin kendisi ile aynı
iktisadi geliúme düzeyindeki ülkelerden daha geliúmiú bir üstyapı kurumlarına
sahip oldu÷unu kolayca söyleyebiliriz. Örne÷in siyasi demokrasi büyük kitlelerin
özlem ve beklentilerinin siyasi arenaya çıkmasına olanak verdi÷inden, büyümeyi
hızlandırıcı popülist politikalara yol açmıútır.
Bunların karúısında baúarıyı sınırlayan etkenler vardır.
ømparatorlu÷un olumsuz mirası.
ømparorluktaki etnik iúbölümü 19.uncu yüzyılda iyice belirginlik kazanmıútı.
1914-23 arasında gerçekleúen büyük nüfus hareketleri, kurulan milli devlete tarımdıúı kesimde (küçük imalat, inúaat, ticaret ve di÷er hizmetler gibi) ola÷anüstü
azgeliúmiú bir yapı bıraktı. Kapitalistleúme/sanayileúme sürecinde normal olarak
en dinamik unsurları barındıracak bu faaliyetlerin yoklu÷u ve/veya etnik da÷ılımı,
sermaye birikiminin hızlanmasını frenleyen önemli bir unsurdur. Kuruluúundan
1960'lara kadar, Cumhuriyet yönetimlerini meúgul eden "millileútirme" çabaları ya
da økinci Dünya Savaúı'nın Varlık Vergisi uygulaması söz konusu sorunun ticaret
(özellikle dıú ticaret) boyutuna iúaret etmektedir.
øç mobilizasyon yoklu÷u.
Geçen bölümde kısaca de÷inildi÷i gibi, Cumhuriyet yönetimleri sanayileúme
için büyük bir iç mobilizasyon hamlesini baúlatmadılar. Aúarın kaldırılması ve
yerine tarım kesiminden artı÷ı alacak etkin bir vergileme sisteminin getirilmemesi,
Türkiye'nin düúük bir iç tasarruf oranı tutturmasına yol açtı. Buna karúılık, baúta
Japonya ve Sovyetler Birli÷i olmak üzere, yüksek büyüme hızlarını gerçekleútiren
ülkelerde rasladı÷ımız türden bir tarım-sanayi çeliúkisi de oluúmadı. Örne÷in økinci
Dünya Savaúı sırasında seferberlik nedeni ile devreye sokulan iktisat
politikalarının (ya da benzerlerinin) sulh zamanında ekonomik büyüme amacıyla
uygulanması halinde, kısa dönemdeki insani maliyetleri ne olursa olsun,
ekonominin performansını uzun dönemde çok olumlu etkileyecek bir iç
mobilizasyondan söz edebilirdik. Do÷allıkla, iç kaynakların kısıtlı olması, özellikle
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politik nedenlerin hükümetleri hızlı büyümeye zorladı÷ı dönemlerde, gere÷inin (ve
dengeli bir büyüme stratejisinin ihtiyaçlarının) çok üstünde dıú kaynak kullanılması
sonucunu da do÷urdu.
Kadroların yetersizli÷i
Nihayet, uygulanan iktisat politikaları hakkındaki genel yargımızı
söylemeliyiz. Cumhuriyet hükümetlerinin en zayıf oldu÷u alan ekonomidir. Sürekli
olayların gerisinde kalınmıú, kısa dönemli bir optik içinde, zaman ve mekanda
birbiri ile tutarlılı÷ı úüpheli tedbirler getirilmiútir. Sonradan bakıldı÷ında uygulanan
iktisat politikalarına "rasgele" havasını veren budur. Üstelik, ekonominin
sorumlulu÷unu taúıyan kadrolar, daima ekonomi-dıúı amaç ve tahditlerinin a÷ır
bastı÷ı bir çerçeve üstünde karar oluúturmayı tercih etmiúlerdir. Böylece,
ekonominin kendi iç mantı÷ının anlaúılması engellenmiútir. Sanıyorum ki, Türkiye
ekonomisinin son 60 yıllık geliúmesinin onlar sayesinde de÷il, onlara ra÷men
gerçekleúti÷ini önermek pek de abartmalı olmayacaktır. Bir bütün olarak
baktı÷ımızda, Cumhuriyet dönemi yönetici kadrolarının Türkiye ekonomisinin
baúarısını sınırlayan esas etken oldu÷unu kolayca söyleyebiliriz.
Dönemleme Sorunu
60 yıllık bir tarih kesitini bir bütün olarak analiz etmeye çalıúsak da, mutlaka
kendi içinde daha homojen alt-dönemlere ayırmak gerekecektir. Türkiye'de, az
çok yerleúmiú bir Cumhuriyet iktisat tarihi dönemleme mantı÷ı vardır. ùöyleki :
1923 - 30 arası Liberal Dönem,
1930 - 40 arası Devletçi Dönem,
1940 - 50 arası Savaú dönemi,
1950 - 60 arası Liberal Dönem,
1960 sonrası Planlı Ekonomi Dönemi
úeklinde nitelendirilir.Daha literatüre geçmese de, 1980 sonrası için Piyasa
Ekonomisi Dönemi denmesi ihtimali yüksektir.
Yukarıda özetlenen dönemleme mantı÷ının yararları oldu÷u açıktır. Ancak,
ayrıntılara inildikçe, önemli yetersizlikler göze göze çarpacaktır. Örne÷in, para ve
bütçe politikaları açısından bakarsak, söz konusu dönemleme
anlamsızlaúmaktadır. 1923 -50 arasında bütçenin denkli÷ine ve enflasyon izin
verilmemesine büyük özen gösterilmiútir. 1950'ler ve 1970'ler ise büyük bütçe
açıkları ve hızlı enflasyon dönemleridir. Aynı tutarsızlı÷ı dıú ticaret politikasında,
vb. görebiliriz. Bu durumda, daha gerçekçi bir dönemleme mantı÷ı önermek
istiyoruz.
Peúinen okuyucuyu bir konuda uyaralım: Alt dönemlerin varlı÷ı, geçen
bölümde kısaca özetledi÷imiz gibi, ekonominin 1923'ten 1983'e bir süreklili÷i (yani
alt dönemleri aúan bir yapısı) oldu÷unu unutturmamalıdır. Do÷ru analizin özünde,
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bütün tarihe genel olanla belirli kesitlere özel olanı iyi ayırdedebilmek yatar.
Örne÷in tekil iktisat politikaları için alt dönemler saptamak daha kolaydır. Özellikle
birbirleri ile iç tutarlılı÷ı úüpheli bir politikalar kümesi için alt-dönem arayıúı ise
zordur. Bu nedenle, Cumhuriyet iktisat tarihini, iktisat politikaları açısından iki altdöneme bölece÷iz. Bölünme noktası, dar ya da geniú anlamı ile iktisat düzeyi çok
aúan büyük bir toplumsal olay, yani Türkiye'nin çok-partili parlamenter rejime
geçiúi olacak. ølginç olan bu dönemlemenin dıú konjonktür açısından da çok
anlamlı sonuçlar vermesidir.
1923 - 50 arasına Birinci Dönem ya da Tek-Parti Dönemi diyebiliriz. 1950
sonrasına økinci Dönem ya da Demokrasi Dönemidir. øki dönem arasındaki çok
temel bir fark vardır. ølkinde iktisat politikaları ile ilgili tercihler yapılırken göz önüne
alınan esas unsur devletin ihtiyaçlarıdır; ikincisinde ise seçim olgusu, toplumun
taleplerinin iktisat politikası kararlarına yansımasına yol açar. Örne÷in ikinci
dönem iktisat politikalarına açık ya da örtük biçimde damgasını vuran popülist
boyuta birinci dönemde raslanmaz
Bu noktada, pek çok azgeliúmiú ülkede
oldu÷u gibi, Türkiye'de de aydınlar ve seçkinler arasında tartıúılan önemli bir
soruya de÷inmeliyiz. Demokrasi, geleneksel (yani kapitalistleúme/ sanayileúme
sürecine karúı) sınıfların iktidarını pekiútirerek iktisadi büyümeyi yavaúlatıcı bir etki
yapar mı? Türkiye'de aydınlar arasında uzun süre tersine bir kanı olmasına
ra÷men, demokrasinin iktisadi büyümeyi hızlandırıcı bir etki yaptı÷ı çok açıktır.
Daha önce iki kez belirtti÷imiz gibi, bunu temin eden, demokrasi ile beraber
zorunlu olarak gelen popülist akımlardır. Buradan hareketle bütün sanayileúen
ülkeler için geçerli bir genel kural üretmek yanlıú olabilir; ancak seçkinci
radikal/jakoben rejimlerin ekonomik büyümeye olumlu etki yaptı÷ını önerenlerin
bile siyasi rejimi bir sanayileúme aracı gibi gören yaklaúımları sorgulamaları, yani
ekonomiye etkisi ne olursa olsun demokrasiyi vazgeçilmez bir amaç úeklinde
almaları çok yararlı olacaktır.
øki dönem arasındaki iktisat politikaları açısından en önemli kopuú, istikrar
kavramıdır. 1923'ten 1950'ye kadar geçen 27 yılda, arada Dünya Savaúı'nın
içerdi÷i seferberlik ve silahlanma, bir büyük Dünya Bunalımı, çeúitli isyanlar, vs.
yaúanmasına ra÷men, ekonomi, istikrarını korumuútur. Enflasyon yok denecek
kadar azdır; ödemeler bilançosu genellikle dengededir, hatta sık sık fazla verir;
bütçe açıkları çok istisna ve önemsizdir; iç tasarruf oranında dıú borçlanmada ya
da büyüme hızında büyük nisbi (dıú dünyaya kıyasla) dalgalanmalar görülmez.
Halbuki, 1950 sonrası Türkiye ekonomisi inanılmaz zigzaglarla geliúir; kısa süreli
istikrar dönemlerini bunalımlar, çalkantılar izler. Ödemeler bilançosunun açık
vermesi, bütçe açıkları, enflasyon, günlük yaúamın bir parçasıdır. Belirli aralıklarla
ekonominin ola÷an iúleyiúinin neredeyse tümüyle durmasına yol açan tıkanıklıklar
ortaya çıkar. Do÷allıkla, siyasi rejim de 1923 - 50 arasından farklı olarak sürekli bir
istikrarsızlık içindedir.
Olaya dünya konjonktürü açısından bakınca da, iki dönemi çok kesin
çizgilerle ayırdetmeye olanak veren özellikler buluruz. Savaú süresinin müstesna

koúulları bir kenara atılırsa, birinci dönem boyunca dünya ticaretinde korumacılık
e÷ilimlerinin çok a÷ır bastı÷ını, 1930 Bunalımı ile beraber dünya ticaret hacminde
ciddi daralmaların meydana geldi÷ini kolayca izleriz. Dönem, otarúi özlemlerine
paralel, bizzat Batı'da demokrasiye inancın sırsıldı÷ı, totaliter e÷ilimlerin
güçlendi÷i (ve iktidara geldi÷i) bir dinamik süreç içinde Türkiye'nin sınırlarına
kadar gelen bir Dünya Savaúı ile noktalanmıútır. 1950 sonrası dünya konjonktürü
ise çok farkılıdır. Birincisi, kapitalist dünya sistemi, 150-200 yıllık yakın tarihinin en
uzun ve en güçlü geniúleme dönemini (boom) yaúamıútır. Dünya ticareti
ola÷anüstü bir süratle büyümüú, 1974 sonrasında kısmen de petrol fiyatlarındaki
büyük artıúın etkisi ile oluúan ciddi bir bunalıma ra÷men korumacılık e÷ilimleri
marjinal (ve sektörel) kalmıútır.
Türkiye ekonomisi açısından son derece önemli bir di÷er geliúme, iki süper
güç (ABD ve SSCB) arasındaki sert mücadelenin Türkiye'ye yepyeni bir jeopolitik
de÷er atfetmesidir. NATO ittifakına üye olunması, askeri-stratejik mülahazalarla
azımsanmayacak kaynakların müttefikler (özellikle ABD) tarafından Türkiye'ye
aktarılmasına yol açmıútır. økinci dönem boyunca ekonominin dıú dünya ile
iliúkilerinde (nitel olarak) belirleyici etki yapan bu olgu çok iyi anlaúılmalıdır.
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Ekonomide Anahtar Olaylar
øktisat politikaları tarihi açısından az sayıda olayı yakından izlemek,
dönemin anlaúılması için yeterli olacaktır. Ayrıntılı bir kronolojik tasvire
gitmektense, analitik bir sunuúu kolaylaútıran bu yöntemi tercih ettik. Do÷allıkla,
iktisat politikalarını daha karmaúık bir matris üstünde tartıúmak ayrıca
gerekecektir.
øzmir øktisat Kongresi.
Kurtuluú Savaúı'nı baúarıya ulaútıran Ankara yönetimi, Birinci Dünya
Savaúı'nın Osmanlı ømparatorlu÷u'na zorladı÷ı Sevr Antlaúması'nı yenilemek
üzere Büyük Devletlerle Lozan'da müzakerelere oturdu. Aynı anda, içeride
savaúların yakıntılarını telafi etmek için savaú sonrasında neler yapılabilece÷i
gündeme geliyordu. øzmir øktisat Kongresi, her iki açıdan çok önemli bir olaydır.
Birincisi dıú dünyaya, özellikle øngiltere'ye yeni kurulacak düzenin liberal ilkelerden
fazla uzaklaúmayan ça÷daú bir ekonomi anlayıúına sahip oldu÷unu duyurmak
gerekiyordu. Bu úekilde, çok yanlı bir propoganda fırsatı iyi kullanılacaktı. Hem
do÷acak Türkiye devleti ile Osmanlı ømparatorlu÷u arasındaki farklılık
vurgulanarak Hırıstiyan Batı'nın ana düúmanlık temalarından biri olan "barbarlık"
suçlamasına karúı tedbir alınıyor, hemde 1917 sonrası Sovyetler Birli÷i'nde oluúan
Bolúevik iktidarla hiçbir benzeúme söz konusu olmadı÷ı hatırlatılıyordu. økincisi,
içeride yeni düzenin temel dire÷i olacak kesimlere bir forum aracılı÷ı ile seslerini
duyurma imkanı verilmesi idi. Bu úekilde, ømparatorluktan Cumhuriyete giden
yolda onların iúbirli÷ini sa÷layacak politikaları saptamak kolaylaúacaktı.
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øzmir øktisat Kongresi her iki amaca ulaúmakta çok baúarılı oldu. Batı'yı
do÷acak devletin "Batılı" olaca÷ı ve kapitalist dünya sistemi içinde kalaca÷ı
yönünde ikna ederek Lozan Antlaúması'nın Ankara yönetiminin arzuladı÷ı yönde
seyretmesine katkıda bulundu. Cumhuriyet tarihinin bence en önemli iktisat
politikası kararı olan "aúarın kaldırılması" da bu kongrede tarım kesimi
temsilcilerinin zorlanması ile yönetimin gündemine geldi.
Aúarın Kaldırılması
Cumhuriyet rejiminin ilk icraatı, tarım kesiminde üretimden alınan bir
do÷rudan vergi olan "Aúar"ı kaldırmak ve yerine tarım kesimine yeni bir do÷rudan
vergi tarhetmemek oldu. Bu úekilde, genç Türkiye Cumhuriyeti, hızlı sanayileúmek
için zorunlu olan iç kaynak seferberli÷inin en etkin aracından kendisini mahrum
etmeyi peúinen kabul ediyordu. 1924'ten 1984'e kadar geçen 60 yıl boyunca, hiç
bir siyasi iktidar tarım kesimini do÷rudan vergilendirmeye cesaret edemedi. 1950'li
yılların sonunda øngiliz iktisatçısı Prof. N. Kaldor'un potansiyel ürün temelinde bir
arazi vergisi önerisi önce Demokrat Parti, ardından Milli Birlik ve Cumhuriyet Halk
Partisi hükümetlerince hasıraltı edildi.
ølk bakıúta do÷rudan ve dolaylı vergiler arasındaki farklara ve kamu
maliyesine ait gibi duran bu konu çok iyi anlaúılmalıdır. Birincisi, sanayileúmenin
ilk ve orta aúamalarında, vergileme sadece kamu maliyesini etkilemez; sanayi
kesimini yaratacak olan "zorunlu tasarrufları" üretir. Yani, kaynak sorunu ya da
artık transferinin temel aracı vergilemedir. økincisi, tarım kesimini bir yandan
üretimi maksimize etmeye zorlayıp di÷er yandan da üretimin önemli bir
bölümünün sanayi kurmak üzere tarım kesiminden alabilecek tek etkin ekonomik
araç, potansiyel ya da fiili ürün üstünden alınan bir (do÷rudan) arazi vergisidir.
Dolaylı vergiler, hem ilk fonksiyonu gerçekleútiremezler; hem de fiyat ve kaynak
da÷ılımı yapısını büyük ölçüde çarpıtarak uzun dönemde sanayileúmeyi
engelleyebilecek olumsuz dinamik etkilere yol açarlar.
Nitekim, Türkiye'nin sanayileúme deneyimi söylenenleri do÷rulamaktadır.
Dönem boyunca iç tassarruf oranı (sermaye birikim hızı) sürekli çok düúük kalmıú,
yükseldi÷i dönemler ise kısa sürede ciddi bunalımlarla noktalanmıútır. 1970'lerde
baúlayıp bir türlü bitmeyen son bunalım ise, tarım kesiminde do÷rudan
vergilendirmeyi reddeden bir "sermaye birikimi modelinin" kesin iflasını
kanıtlamaktadır.

1930'un siyasi liberalleúme deneyiminin sonuçsuz kalması ile tek-partili rejimin
konsolidasyonu, devletin ekonomiye müdahale biçim ve yo÷unlu÷unu etkiledi.
CHP ve hükümet pro÷ramlarına "devletçilik" ilkesinin girmesi, sanayileúmenin
devlet eliyle yürütülece÷ini tescil ediyordu.
Baúlangıçta konulan amaçlar sınırlıdır. Devlet, özellikle kendi ihtiyaçlarını
içeriden sa÷layacak úekilde yeni sanayi tesislerinin kuruluúuna gider. Birinci Beú
Yıllık Plan, devlet yatırımlarını sıraya sokan ve koordine eden mütevazi bir
çalıúmadır. Kaynak da÷ılım mekanizmalarına aynı dönemde getirilen tahditleri
devletçilikle ba÷lantılı görmek yanlıú olur. Bunlar Büyük Bunalım'ın olumsuz
etkilerini gidermek üzere geliútirilmiú ad hoc tedbirlerdir. Yani, devletçilik
uygulaması sanayi kesiminde önemli kamu iúletmeleri yaratmıútır; fakat, 1930'lu
yıllarda bir "komuta ekonomisi" e÷ilimi yoktur. Devletçili÷in esas uygulayıcısının
özel mülkiyete ve piyasaya inanan güçlerin rejim hiyerarúisindeki temsilcisi Celal
Bayar olması, 1930'lu yıllardaki anlamı ile devletçili÷in Türkiye Cumhuriyeti'nin
øzmir øktisat Kongresi'nin yansıttı÷ı temel do÷rultusunu de÷iútirmeyi
düúünmedi÷ine iúaret etmektedir.
Bir di÷er önemli husus, devletçilik uygulaması süresine fiyat istikrarının
iktisat politikalarında bir numaralı hedef niteli÷ini korumasıdır. 1930'lu yıllarda,
Büyük Bunalım ve sanayileúme programına ra÷men bütçe ve ödemeler
bilançosunda denklik sa÷lanmıú, yani geniúleyici para ve maliye politikalarından
kaçınılmıútır. Bu durumda, ciddi bir vergileme çabası da olmadı÷ından, iç tasarruf
oranı da 1920'li yıllardaki düzeyi civarında sabit kalmıútır.
Cumhuriyet iktisat tarihi ile ilgili çalıúmalarda çok az de÷inilen bir baúka
boyut bizim için ilginçdir. Yeni kurulan sanayiye iúçi bulmanın hiç de kolay
olmadı÷ını görüyoruz. Zonguldak kömür madenlerinin angarya uygulamaları
muadili gibi uç haller ender olsa da, genellikle sanayi içúisi sa÷lamakta iktisadi
müúevviklerinn (ücret) yetmedi÷i, úu ya da úu biçimde iktisat-dıúı zoru içeren
yöntemler geliútirildi÷i izleniyor.
Devletçilik, tarım-dıúı kesimde yaygın devlet mülkiyeti ve devlet iúletmecili÷i
gelene÷inin Türkiye ekonomisine yerleúmesini sa÷ladı. Bürokratik Osmanlı devlet
düzeni ile kolayca uzlaúabilecek bu mülkiyet biçiminin Türkiye'de do÷urgan bir
ortam buldu÷u kolayca söylenebilir. Do÷allıkla, büyük bir kamu kesimi, daha
sonraları, komuta ekonomisine geçiúi kolaylaútıran, hatta onu zorlayan etkenlerin
de baúında gelmektedir.

Devletçilik
1923'ten 1930'a kadar geçen 7 yıl, liberal ilkelerin kendi haline bıraktı÷ı bir
tarım ekonomisinde sanayileúmenin gerçekleúemeyece÷ini gösterdi. 1929 Büyük
Ekonomik Bunalımı sınırlı da olsa etkilerini Türkiye'ye hissettirince, yönetimin
acilen bir úeyler yapma arayıúı güçlendi. Bu süreç, kaçınılmaz olarak, devletin
ekonomide daha aktif yer aldı÷ı bir ortama kapıyı açtı. ùüphesiz, bir yanda øtalya
ve SSCB'de baúarılı gibi duran "anti-liberal" ekonomi politikaları, öte yanda

Demokrat Parti Liberalizmi
Geçen bölümde açıkladı÷ımız gibi, 1945-50 arasında tek-parti rejiminin
çözülmesi ve çok partili parlamenterler demokrasiye geçilmesi, iktisat politikaları
büyük ölçüde etkiledi. 1950'den 1954-55'e kadar, seçimle iktidara gelen Demokrat
Parti hükümetinin uyguladı÷ı liberal politikaların dikkatli bir analizi bu bakımdan
çok önemlidir. Ne yazık ki, bu dönemle ilgili çalıúmalarda daha çok ithalat
yasaklarının kaldırılması ve özel mülkiyet (yabancı sermaye dahil) yanlısı bir
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tutum takınılması dönemin esas özellikleri olarak tanıtılır. Halbuki, aynı iktidar
1955 sonrasında hem serbest ithalattan hem de kamu giriúimcili÷ini hor
görmekten vazgeçmiútir. Bence, 1950'li yılların ilk yarısının Türkiye ekonomisinde
bıraktı÷ı büyük iz, popülizm sözcü÷ü ile özetledi÷imiz geniúleyici para ve bütçe
politikalarının Cumhuriyet tarihinde ilk kez uygulamasından kaynaklanmaktadır.
Yani, DP tek parti rejiminin adeta "demir kanunu" olan denk-bütçe denk-ödemeler
bilançosu ilkelerinden vazgeçmiú ve Merkez Bankası'nın Banknot Matbaası'na
baúvurarak ekonomiyi yönetme devrini baúlatmıútır.
ølk yıllarda, inanılmaz baúarılar elde ettiler. Düúük tarım fiyatları nedeniyle
müúevvik yetersizli÷inden kullanılmayan tarımsal kaynakların varlı÷ı, geniúleyici
politikaların hızla üretimi artırması sonucunu do÷urdu. Ekonomideki hızlı üretim
artıúı, dıú konjonktürün sa÷ladı÷ı olumlu dıú ticaret hadleri ile birleúince, ekonomi
gerçek bir boom yaúadı. Ancak, her yerde ve herzaman oldu÷u gibi, popülist
politikaların sınırları 1953 sonlarında belirince, liberal (?) DP'nin ne kadar büyük
bir açmaz içinde oldu÷u da ortaya çıktı.
Popülizmin gerektirdi÷i yüksek yatırım düzeyleri, ancak uzun sürmüú bir
talep yetersizli÷i döneminde biriken kapasite fazlası durumunda geniúleyici para
politikaları (bütçe açıkları) aracılı÷ı ile finanse edilebilir. Uzun dönemde, yüksek
yatırım düzeylerinin mutlaka sa÷lıklı reel kaynaklardan (iç tasarruflardan)
yapılması zorunludur. Piyasa mekanizması içinde kalınca, tek alternatif tarım
kesiminde do÷rudan vergileme idi. DP bunu yapamayınca piyasa
mekanizmasından vazgeçerek 1955 sonrası Türkiye ekonomisinin "sermaye
birikimi modelini" devreye soktu.
1950'li yılların ilk yarısında uygulanan liberal politikalar, görüldü÷ü gibi, pek
çok bakıma ö÷reticidir. Kaynak yaratma mekanizmaları ile kaynak da÷ılım
mekanizmaları arasındaki zorunlu tutarlılı÷ın kavranması ve bunların kısa ve uzun
dönemde çok farklı olabilen sonuçlarının gerçekçi bir çerçevede analizi, iktisat
politikalarının etrafındaki efsane sisini kaldırarak hem geçmiúe ıúık tutacak, hem
de bugün sürdürülen tartıúmaların önemli bir bölümünün anlamsızlı÷ını
gösterecektir.

imalat sanayine büyük karların akmasını sa÷ladı. Bunlardan yararlanmak isteyen
müteúebbüsler her çeúit sanayi ürününü içeride üretmek üzere faaliyete geçtiler.
DP, bilmeden de olsa, tarımı vergilemeksizin hızlı sanayileúmenin yolunu
bulmuútu: Sınırsız korumacılık rantları.
Efektif talebin canlı tutuldu÷u bir ortamda aúırı-de÷erli döviz kurları ile
bütünleúmiú (ve bütünleúmek zorundaki) ithalat yasakları sistemi, fiillen ihracatçı
kesime (tarım) bir tür dolaylı vergi koyan bir mekanizmaya tekabül eder. Bu
koúullarda ithalatı yasaklanan her malın üretimi çok karlı hale gelir ve ekonomide
yüksek koruma karları ile beslenen yüksek bir yatırım düzeyi oluúur. Ne var ki, bu
sistemin önemli bir sorunu vardır: Sanayi ürünlerinde kesinlikle, tarım ürünlerinde
ise kısmen ihracat engellenmiú olur. Ekonomi küçük ve ihtiyaçları sınırlı oldu÷u
sürece, geleneksel ihracat malları ödemeler bilançosunda bir bunalım oluúmadan
ithalatı finanse edebilirler. Gene de, kural, önemli miktarda dıú kaynak kullanılma
zorunlulu÷unun belirmesidir.
DP'nin farkına varmadan keúfetti÷i bu "sermaye birikimi modeli" 1960
sonrasında "ithal ikameci sanayileúme" adı verilerek resmi bir görüntü kazandı.
Ancak, kuruluúundaki keyfi boyut sonuna kadar sürdü. ùemsiye ithal yasakları
uygulaması ithal ikamesinin rasyonel ve selektif bir temele oturtulmasına izin
vermedi. Onun yerine "rasgele ithal ikamesi" yapıldı.
"Komuta ekonomisi" ve popülizm, piyasa ekonomisine inanan liberal dıú
dünyanın DP iktidarına güvenini büyük ölçüde sarstı. 1958 yılında IMF heyetleri
trafi÷inde artıú DP iktidarının bir istikrar paketini kabul ettmesi ile sonuçlandı.
Ancak, istikrar önlemleri sadece toplam talebin dizgilenmesine yaradı; komuta
ekonomisi IMF'e ra÷men yaúamını sürdürecek gücü buldu. Az önce belirtildi÷i gibi
"sermaye birikimi modelinin" esas unsuru o idi.

1958 Bunalımı
Bütçe açıkları ve banknot matbaası ile canlanan ekonomide sabit döviz
kurunda ısrar edilmesi ödemeler bilançosu açı÷ını hızla büyüttü. Ekonomiyi
yönetenlerin bilgisizli÷i, popülizmin devalüasyon korkusu ile birleúince, önce
ithalattan baúlayan bir "komuta ekonomisi" süratle yerleúti. øktidarın yatırımları (o
devrin moda deyiúi ile "kalkınma hızını") düúürmeyi reddetmesi sonucu, büyük bir
nominal talep-fazlası oluútu. Dolayısı ile, karaborsa, çift-fiyat, kaçakçılık
mekanizmaları geliúti. En temel mallar dıúında ithalat tamamen durma noktasına
geldi. Enflasyon hızla iç tasarrufları da düúürmeye baúladı.
ølginç olan ekonomideki bunalımın özel sektörün úaúırtıcı bir geliúmesi ile
sonuçlanması idi. øthalat imkansızlı÷ının yarattı÷ı büyük rantlar, Türkiye'de aniden

Planlama
Popülizmin çıkarsaması piyasa ekonomisinden vazgeçmek olunca ve bu
gerçek liberal dıú dünya tarafından kabul edilince, ekonomiye yo÷un mücadelede
bulunan bir devletin faaliyetlerini koordine etmek (ve yönetimin keyfi davranıúlarını
sınırlayabilmek) umudu ile planlama kavramı gündeme geldi. 1960 Anayasası'nı
yapan güçler, planlamada sıradan bir kaynak da÷ılımı aracının çok ötesinde
nitelikler gördüler. 1950'lerde enflasyonun bürokrat kesimde yarattı÷ı reel gelir
düúüúüne karúı tepki, planlamayı geniúleyici (enflasyonist) politikalara (bütçe
açıklarına) bir çözüm gibi gösterdi. Devlet Planlama Teúkilatı'nı kuran genç ve
yetenekli kadro, ekonominin yönetiminin siyasi iktidarlardan alınıp teknokratlara
bırakılması özlemlerini canlandırdı. Hatta, planlama ile Türkiye'nin sosyalizme
geçiúte bir adım attı÷ını düúünenler bile oldu.
Aslında, planlama aracılı÷ı ile devlet yatırımlarındaki israfın ve hataların bir
miktar önlendi÷i ve geneldeki "rasgele sanayileúme" havası sürse bile, kaynak
da÷ılımında (özellikle yatırımlarda) bir rasyonelleúme sa÷landı÷ı açıktır. øktisat
politikası sorumlularının aldıkları kararların sıhhati açısından çok önemli olan girdi-
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çıktı tabloları ve benzeri ampirik çalıúmalar ilk kez DPT tarafından gerçekleútirildi.
Giderek, orta ve büyük özel kesim yatırımlarının da DPT'ten "teúvik belgesi" almak
zorunda bırakılması, planlamayı özel kesim için yol göstericinin ötesinde bir
fonksiyona kavuúturdu. Ancak, planlamayı kuranların planlamadan esas
beklentileri gerçekleúmedi.
1960'lı yıllarda Türkiye ekonomisinin nisbeten (daha öncesine ve sonrasına
kıyasla) istikrarlı bir büyüme hızı tutturmasında planlamanın katkısı sınırlıdır. øki
etken göze çarpıyor. Birincisi, dönemin özgül (radikal) siyasi konjonktürü, 1965
sonrası AP iktidarına aúırı geniúleyici politikaları uygulama olana÷ı tanımıyordu.
Yani, 1960 darbesi, beraberinde getirdi÷i jakoben tehdit ile, popülist politikaları
sınırlayıcı bir etki yaptı. Bütçe disiplini ve fiyat istikrarı ekonominin düzgün
büyümesini sa÷layan çok önemli iki unsur oldu. økincisi, içeride üretmekte zorluk
çekti÷i kaynakları iktidarın ülke dıúında bulabilmesidir. Bu dönemde Batı'dan
gelen düzenli krediler yanında, SSCB ve di÷er Do÷u Avrupa ülkelerine de önemli
miktarda borçlanma görüyoruz.
Planlama ile beraber ve dönemin çeliúkilerine iúaret eden iki kurum daha
var: AET ve Sendikacılık. Piyasa mekanizmasını reddeden, gümrük duvarları ile
korumayı bile yetersiz gören bir ekonomik anlayıúın Türkiye'nin AET üyesi
olmasını sa÷layacak bir anlaúmayı imzalaması çok ilginçtir. Üstelik, anlaúmadan
bu yana geçen 20 yıl boyunca uygulanan tüm iktisat politikaları Türkiye'nin AET'ye
üyeli÷ini imkansız kılacak nitelikte olmuútur. Bence siyasi mülahazaların a÷ırlık
kazandı÷ı bu tercih (örne÷in Yunanistan'ın benzer bir anlaúma imzalaması),
Türkiye'de iktisat politikalarının nasıl gerçek dıúı bir çerçevede kararlaútırıldı÷ını
göstermektedir. Aynı úekilde, tek-parti döneminden 1960'lara kadar yasak olan
grev hakkı (ve demokratik anlamda sendikacılık), aniden, komuta ekonomisi
e÷ilimlerinin en güçla oldu÷u günlerde serbest bırakıldı. Böylece Türkiye piyasa
mekanizması olmaksızın özgür sendikacılı÷a izin veren garip bir ekonomiye
dönüútü. Uzun dönemde piyasa ve özgür sendikacılık arasındaki zorunlu ba÷lantı
ise herkezin gözünden kaçtı. øúçilerin genelde, ama özellikle büyük sanayide
çalıúan kesimin ithalat yasaklarının yarattı÷ı sınırsız rantlardan kısmen pay
almalarını sa÷layan bir süreç bu yoldan devreye girdi. Sendikal hareket, iç piyasa
için üretilen tüketim mallarının talebini de oluúturarak dıúa kapalı-içe yönelik
sanayileúmenin bir süre çok baúarılı durmasını temin eden faktörlerden biri oldu.
1970 Operasyonu
Cumhuriyet iktisat politikaları içinde özel bir yeri olan tek kararlar kümesi,
1969 seçimlerinden sonra Demirel iktidarı tarafından devreye sokulan ekonomik
programdır. 1965'ten, 1969'a kadar yönetimde geçen sürede ekonominin temel iki
sorununu iyi teúhis eden iktidar, seçimlerdeki baúarısına da güvenerek, dıú açı÷ı
azaltıcı ve iç kaynakları arttırıcı bir dizi tedbir getirdi. Ünlü "finansman kanunları",
Türkiye'de özellikle orta-yüksek gelir kategorilerine yönelik neredeyse tek ciddi
vergileme çabasıdır. Hemen ardından, Türkiye'yi sanayi ürünleri ihracatçısı
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yapabilecek bir döviz kuru ayarlaması gerçekleútirdi. ølginç olan, hükümetin,
devalüasyonu toplam talebi kısmmak amacı ile kullanmayı reddetmesi idi. Döviz
kurundaki de÷iúmenin sadece nisbi fiyet etkisinden yararlanıldı; efektif talebi
düúürmesine izin verilmedi. Böylece, önemli teúviklerden yararlanan sanayi
kesimi, bir yandan ürün ihracatını arttırır ve pazar ve mal bazında çeúitlenirken,
içeride ekonomi canlılı÷ını sürdürdü. østikrar ve ekonomiyi yeniden-yapılaútırma
amacının ille büyümeden fedakarlık gerektirmedi÷inin, hatta tersine, yüksek bir
yatırım düzeyi ve beraberinde gelen hızlı büyüme tarafından desteklenece÷inin
dönem içindeki tek baúarılı örne÷ini Türkiye bu úekillde yaúadı.
Devalüasyonla birlikte iúçi dövizlerinde gerçekleúen patlamanın da etkisi ile,
1970'li yıllara Türkiye'nin çok parlak bir gelecek ile girdi÷ini söyleyebiliriz. Ne var
ki, hemen ardından gelen 12 Mart dönemi hükümetleri, 1970'in e÷ilimlerini süratle
tersyüz ettiler. 1971-74 arasında dünye konjonktürünün dıú ticaret hadlerinde
Türkiye lehine yarattı÷ı olumlu durum da de÷erlendirilemedi. Normal olarak, bu
dönemin ekonomiyi dıúa açmak ve 1955-70 arasındaki "rasgele" ithal ikamesinin
yol açtı÷ı dengesizlikleri düzeltmek için kullanılması gerekirdi. Bir yandan iúçi
dövizleri ve olumlu dıú konjonktür, dö÷er yandan çarpıklıkların cesametinin
nisbeten denetlenebilir çapta olması, Türkiye açısından büyük bir fırsat yaratmıútı.
Yeniden-yapılanma ve dıúa açılma büyüme hızını düúürmeden, hatta yükselterrek
sa÷lanabilir ve ekonomi akılcı bir ithal ikamesi stratejisi izleyecek yapıya
kavuúabilirdi. 1972 ve sonrasında bunun tam tersi bir yaklaúım iktisat politikalarına
hakim oldu. 1972 yılından itibaren TL süratle (genellikle de facto, iki kez de jure)
revalüe edildi; ithal yasakları geniúletildi; iç talep pompalandı; Demokrat Parti'nin
úaúalı dönemini aratmmayacak bir programsızlıkla devasa yatırım projeleri
devreye sokuldu. 1974 yılında petrol fiyatlarındaki ani patlamayı Türkiye
ekonomisini yönetenler görmemezlikten görebildiler ve uzun süre döviz karúılı÷ı
ithal edilen petrolün tüketimi sübvansiyonlarla teúvik edildi. Böylece, 1971
sonrasında üstüste yapılan inanılmaz iktisat politikası hataları ekonominin tüm
manevra alanını yokederek tarihin en büyük (ve en uzun süren) bunalımı ile
noktalandı.
1970 operasyonunun baúarısı ve bilahare tersyüz edilmesi sonucunda
Türkiye'nin kaçırdı÷ı tarihi fırsat, dar anlamı ile ekonominin boyutlarını aúan,
Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarından biridir. Do÷ru anlaúılması ve ayrıntılı
analizi, dünün açıklaması kadar yarının dinamiklerinin gerçekçi bir úekilde
saptanmasında çok yararlı olacaktır.
DÇM'ler
Petrol fiyatlarındaki ani yükseliú, petrol ihraç eden ülkelerde kısa dönemde
ciddi ödemeler bilançosu fazlaları oluúturdu. Aynı sürede, içinde Türkiye'nin de
bulundu÷u bir dizi (ço÷u azgeliúmiú) ülke, yeni fiyat yapısına adapte olmamakta
direnerek büyük ödemeler bilançosu açıkları veriyordu. Dünya banka sistemi, bu
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açı÷ı hızla doldurdu. Olay, Türkiye ekonomisine, Dövize Çevrilebilir Mevduat
(DÇM) adını alarak yansıdı.
øç tasarrufları hızlı sanayileúme için gerekli düzeye çıkartacak seferberli÷in
bir türlü yapılamaması, daha önce belirtti÷imiz gibi, Cumhuriyet hükümetlerini
taasarruf açı÷ını dıú kaynak kullanarak kapatma arayıúına itmiúti. Ancak, 1970'ler
ortasına kadar, bence Osmanlı ømparatorlu÷u'nun son dönemi ve Düyun-u
Ummumiye hala hafızalardan silinmedi÷inden, genelllikle muhafazakar
davranılmıútır. ùu anlamda ki, borçlanmada vadeli ve ço÷u devletten (ya da yarıkamu kuruluúlarından) devlete krediler hep tercih edilmiú, para piyasalarına ve
özel bankalara pek iltifat edilmemiútir. øúte, DÇM'ler bu gelene÷i bozdu ve
Türkiye’nin uluslararası özel bankalara kısa vadeli (büyük bölümü 1 yıl ya da daha
az) borçlarında patlamaya yol açtı.
Ekonominin hiç bir úekilde geri ödemesi mümkün olmayan kısa vadeli
yüksek faizli dıú borçlanmaya gitmesi ve bunlarla içeride yapay bir talep
patlamasının (boom) sürdürülmesi, uzun dönemde telafi edilmesi imkansız
hasarlar yaratır. Birincisi, eninde sonunda net borçlanma olanaksız hale gelir ve
borç geri ödemelerinde aksaklıklar belirir. Bu durumda borç verenlerin bunalım ve
moratoryum korkuları artaca÷ından, geri ödeme talepleri yükselir ve erteleme
çabaları sonuçsuz kalır. Bu úekilde bunalım baúlar ve moratoryum ile noktalanır.
Üstelik, ekonominin dıú borç yükünün zaten yüksek olması, bunalımı dıú borç
kullanan bir bunalım yönetimi (crisis management) aracılı÷ı ile aúma alternatifini
de kapatmıútır. Daha önce yapay olarak úiúirilen (iç) efektif talebi, bu kez yapay
olarak (dıú dengeyi derhal sa÷layacak úekilde) düúürmek gerekir. Yani,
büyümenin yerini durgunlu÷un, hatta eksi büyümenin (küçülmenin) aldı÷ı bir
istikrar dönemi gündeme gelir. Bu duruma düúen ülkelerin son baúvuru kapısı
olan Uluslararası Para Fonu'nun standart reçetelerine uyması nedeniyle IMF
programı diye bilinen bu ekonomik programın Türkiye'de (di÷er tüm ülkelerde
oldu÷u gibi) siyasi iktidarlar tarafından çok sevilmedi÷ini tahmin etmek güç
de÷ildir.
Türkiye, 1977 sonunda DÇM sürecinin mantıki sonuçlarına gelmiúti. ølginç
olan, 1978'de kurulan CHP a÷ırlıklı hükümetin, durumun vehametini kavramamıú
olması idi. ùöyle ki, hükümet, Batı'daki prestijinin dıú borçlanmaya dayanan bir
bunalım yönetimi için gerekli dıú kaynakları seferber edece÷ini zannediyordu. Bu
nedenle, büyüme hızını düúürmeyen, hatta biraz yükselten bir plan çerçevesinde
müttefik Batı ülkelerinden uzun vadeli kamu kredileri talep edildi. øçeride efektif
talebi düúürecek yöntemlerin kullanılması ise reddedildi. Söz konusu dıú
kaynaklar gelmeyince, bunalım kısa sürede tırmandı ve ekonominin tümüyle felç
olması ile sonuçlandı.
Görüldü÷ü gibi, DÇM'ler sadece bir bunalıma yol açmakla kalmadılar;
bunalımın uzun süreli (kalıcı) ve çok yüksek maliyetli olmasında temel etken
oldular. Siyasi iktidarların kısa dönemli (siyasi) hesap ve çıkarlarının uzun
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dönemde bir topluma yükleyebilece÷i büyük faturaların ö÷renilmesinde DÇM olayı
bence iyi bir derstir.
24 Ocak Kararları
Söylenenlerden, 1980 yılı baúında Türkiye'nin artık hiç manevra alanı
kalmadı÷ı anlaúılıyor. øçeride efektif talebi büyük ölçüde düúürecek bir istikrar
programı IMF denetiminde 24 Ocak 1980'de devreye girdi. Bunalımın iyice
derinleúmiú olması IMF'nin elindeki kozları arttırdı÷ından, Türkiye'ye daha sıkı
úartlar empoze edilmesi ve makro dengelerle sınırlı kalınmayıp mikro düzeyde
müdahaleler yapılması mümkün oldu. Ufak tefek aksamalar da olsa, 24 Ocak
Kararları'nı getiren ekibin uzun bir süre (normal olarak 1989'a kadar) iktisat
politikası sorumlulu÷unu üstlenmesi, istikrar paketinin sürekli bir politika görüntüsü
kazanmasına yardımcı oldu.
24 Ocak ve sonrası için iki ayrı düzeyde analiz yapmak gerekiyor.
Bunlardan birincisi makro politikalar (bunalım yönetimi); ikincisi ise yapısal
de÷iúim (piyasa ekonomisine geçiú). 1980 sonrası tartıúmalarda bu iki boyutun sık
sık birbirine karıútırıldı÷ını izliyoruz. Bunda uygulayıcıları kadar muhaliflerinin de
büyük katkısı var.
Makro politikalar düzeyinde bakınca, bir istikrar programı olarak 24 Ocak
Kararları’nın kendi referans koordinatları içinde baúarılı oldu÷unu söyleyebiliriz.
IMF reçetelerinin ana iki hedefi ödemeler bilançosu dengesi ve enflasyonun
denetimidir. Döviz kuru ve kamu kesimi finansman açı÷ı (ya da para arzı) bu
hedeflere ulaúmakta kullanılan esas araçlardır. Dikkat edilirse, her iki araç, efektif
talebi düúürücü etki yaparlar. Türkiye, 24 Ocak sonrasında sürekli
devalüasyonlarla ihracatı teúvik etmiú ve ödemeler bilançosunu nisbeten kısa
sürede dengeli sayılabilecek bir noktaya getirmiútir. Enflasyon konusu daha
tartıúmalıdır. Gene de, hiç olmaazsa talep enflasyonunun durdu÷u, fiyat artıú
hızında ise önemli bir düúüú sa÷landı÷ı görülmektedir.
Ancak, baúarının bir de maliyeti vardır: østikrar paketi, yatırımların büyük
ölçüde durması, yani büyümeden vazgeçmek pahasına uygulanmaktadır. Bu
somut olgu, pakete yönelen eleútirilerin odak noktasını oluúturuyor. ùöyle ki, kiúi
baúına milli gelir artıú hızının sıfıra, hatta negatife inmesi söz konusu kazanımların
kalıcı olamayaca÷ı, yani bir süre sonra ihracat artıúları duraklarken kamu kesimi
finansman açı÷ının denetimden çıkaca÷ı úüphesi iktisatçılar arasında çok
yaygındır. Genellikle, azgeliúmiú ülkelerde uygulanan IMF-tipi istikrar
programlarının bu tür bir sona gitti÷i ampirik olarak da gözlemlenebiliyor.
Bu da bizi yapısal dönüúüm sorununa getiriyor. 24 Ocak 1980'den 6 Kasım
seçimlerine geçen sürede, ekonominin iúleyiúinde yapısal bir farklılık yarattı÷ı
iddia edilebilecek tek karar, sınai ürün fiyatlarının önemli bir bölümünün kamu
denetimi dıúına alınması, serbest bırakılmasıdır. Ne var ki, ana fiyatlar (döviz
kuru, faiz haddi ve ücretler) gene Ankara'da kamu otoritesi tarafından tesbit
edilmektedir. Ayrıca ithalat yasakları, Türk Parasını Koruma Kanunu, Yatırım
A.S.Akat

92

Alternatif Büyüme Stratejisi

teúvikleri vb. gibi Türkiye ekonomisinin nitel yapısını oluúturan esas çerçeve
süregelmektedir. 6 Kasım seçimleri sonrasında, bunlardan bazılarında (örne÷in
ithal yasakları) yumuúatıcı tedbirler görülmekle beraber kısa dönemde önemli
sayılabilecek nitel bir de÷iúme (ne fiilen ne de e÷ilim olarak) yoktur.
Önce istikrar paketinin, sonra da o paket temelinde inúa edilmiú bir politika
kümesinin, yapısal dönüúüm úeklinde adlandırabilece÷imiz köklü de÷iúmeleri
gerçekleútirememesini en iyi ekonominin nicel cephesinde, yani üretim
kapasitelerinin da÷ılımında izleyebiliriz. Türkiye ekonomisi, 4-5 yıllık bir "yapısal
dönüúüm" (?) edebiyatından sonra, nicel olarak 1980 Oca÷ı'ndan farksızdır: Çelik,
rafineri, otomotiv, inúaat vb. tüm sanayilerde kapasite aynı kalmıútır. Ciddi bir
yapısal dönüúüm süreci, bunlardan bazılarının hızla geniúleyerek uluslararası
rekabet koúulları ile tutarlı düzeylere çıkmasını, di÷erlerinin ise daralma hatta yok
olma yolunda gitmelerini gerektirirdi. øktisatçıların yeniden-yapılanma
(restructuration) dedikleri bu hayati de÷iúimin baúladı÷ına dair en küçük bir iúarete
bile raslamıyoruz. Sorunun kökeni gene büyümedir: Yapısal dönüúüm ancak hızlı
büyüme sürecinde gerçekleútirilebilir. Makro politikaların (istikrar programının)
düúük yatırım düzeyleri hedefi, bu yoldan yapısal dönüúümü engelleyen ana etken
olarak gözükmektedir.
24 Ocak sonrasının ilginç geliúmelerinden biri, 1982 yazında patlak verenn
"Bankerler" olayını bahane ederek ekonomiye hakim çıkar çevrelerinin iktisat
politikası sorumlusunu de÷iútirerek bir eskiye geri dönüú denemeleridir. Bu olay
pek çok açıdan ö÷reticidir. Birincisi, büyük sermayenin, özellikle dev
holding/tekellerin, gerek istikrar programından gerek önerilen piyasa
e÷ilimlerinden hiç memnun kalmadıklarını, yani eski usul popülist komuta
ekonomisini kendi çıkarları açısından daha yararlı gördüklerini bir kez daha
kanıtlamaktadır. økincisi, Adnan Baúer Kafao÷lu yönetiminin bir buçuk yıllık
serüveni, eskiye dönüúün imkansızlı÷ını azçok herkezin anlayabilece÷i úekilde
gözler önüne sermiútir. Turgut Özal ve ekibinin kamuoyu nezdinde adeta
"alternatifsiz" kaalmasını temin eden faktörlerden birisi de budur.
24 Ocak ve sonrası, 1950 ortalarından 1970 ortalarına kadar 20 yıl nisbeten
baúarı ile uygulanan bir sermaye birikimi modelinin kesin iflasının tescil
edilmesidir. 1980'li yıllar, bu özgül anlama bir alt-geçiú dönemi olarak kabul
edilebilir. Eski birikim modeli, úimdilik yerine yenisi konulmadan terkedilmiútir.
Dolayısı ile, dönem, büyümenin sıfır ya da çok düúük olaca÷ı, iktisat politikasında
a÷ırlı÷ı bir türlü gerçekleútirilemiyen (ve yeni bir sermaye birikimi modeli
oturtulmadı÷ı sürece gerçekleútirilemeyecek) bir istikrarın arayıúı içinde
geçecektir.

ça÷daúlaúma/sanayileúme/kapita-listleúme süreci son aúamasına gelmiú gibi
duruyor. Bence, tarihin ola÷an seyri, önümüzdeki 5-10 yıl içinde, siyasi, ideolojik
ve iktisadi düzeylerde iki yüzyılın birikimlerinin büyük bir nitel sıçrama ile
sonuçlanmasını gerektiriyor. Do÷allıkla, bu sıçramayı "demir kanunlarla" dolu bir
determinizm "kendili÷inden" getirmeyecek; köylüsü, iúçisi, memuru, esnafı,
sanayicisi, Türkiye insanlarının aktif bir úekilde katıldıkları ve mücadele ettikleri bir
açık ortamın ürünü olacak, ya da olmayacak. Sonuçtan hepimiz sorumluyuz.
Geçmiúi iyi anlamak, geçmiúte olup bitenlere do÷ru teúhisler koymak, bugünün
duygusallıklarını geçmiúe uzatmamak, velhasıl kendi önyargılarımızı sürekli
sorgulamak, söz konusu sorumlulu÷un bilinçle kullanılmasını sa÷layabilir.
Ekonomik konularda, özellikle iktisat politikası tartıúmalarında akılcılı÷ın galip
gelmesi bence iúimizi kolaylaútıracaktır.

Sonuç
1980'li yıllar, Türkiye toplumu için önemli bir kavúa÷a iúaret etmektedir.
Osmanlı-Türk toplumunun 19. yüzyılda baúlayan
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