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İktisat tarihini öğrenmek 
sizin sadece geçmişi bilmenizi 
sağlamaz, aynı zamanda bugünü 
doğru analiz etmenizi,  geleceği 
de öngörmenizi sağlar. Son 
yıllarda iktisat eğitiminde 
iktisat tarihi dersleri seçimli 
hale getirildi. Birçok iktisat 
bölümünde iktisat tarihi 
anabilim dalında öğretim üyesi 
bile yok.  Üniversite yönetimleri 
çoğunlukla (rektöründen bölüm 
başkanına) artık liyakate göre 
değil, ahbap-çavuş ilişkisine ya 
da siyasal kimliğe göre atandığı 
için akademik kaygılar, eğitim 
kalitesi gibi konular göz ardı 
edilmektedir. Sonuç olarak, 
iktisat bölümleri boş kalmakta, 
mezun öğrencilerin işsizlik oranı 
ciddi boyutlara yükselmektedir. 

İktisat eğitiminde durum böyle 
olunca, Türkiye Cumhuriyeti 
tarihini 2002’de başlatanlara 
karşı duyarsız kalınabilmekte, 
uygulanan iktisat politikaları da 
sanki uzaydan gönderilmiş gibi 
sunulabilmektedir.

Cumhuriyet dönemi iktisat 
tarihinde keskin dönüşlerin 
yaşandığı yıllar oldu. 24 
Ocak 1980 Kararları da 
böyle bir keskin dönüşün 
tarihidir. Kararların alındığı 
dönemde Başbakan Süleyman 
Demirel’di; Adalet Partisi azınlık 
hükümeti, Başbakanlık ve 
DPT Müsteşarı Turgut Özal’ın 
çizdiği rotada bu kararları aldı. 
Kararlar sertti, öyle de olmak 
zorundaydı; çünkü halk çay, 
şeker, tüp kuyruklarında saatler 

geçiriyordu. Hatırlıyorum, 1980 
yılının Şubat ayında Ankara’da 
Milli Kütüphane’de dönem 
ödevimi ellerimde eldiven, 
sırtımda paltoyla hazırlamıştım, 
çünkü yakıt olmadığı için 
kalorifer yanmıyordu.

24 Ocak Kararları, görünürde 
ekonomiyi rekabete açmayı 
hedefleyen, bunun için fiyatların 
piyasada belirlenmesini 
sağlamaya yönelik yapısal 
dönüşüm amaçlı kararlardı. 
Fiyat serbestliği sadece mal 
fiyatlarını değil, emeğin fiyatını 
(ücret) ve paranın fiyatını 
(faiz) da kapsıyordu. Yapısal 
dönüşümün altında iki teorik 
yaklaşım yatmaktaydı. Bunlar 
ihracata yönelik büyüme ve 
finansal serbestleşmeydi. Ancak 
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24 Ocak 1980 Kararları’nın altında, ideolojik ve kuramsal temeller vardı. 
Kuramsal temelin adı monetarizm, ideolojinin adı ise liberalizmdi. 
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sağlamıştır. Marshall Yardımı 
ve İstanbul sermayesinin 
uluslararası sermayeyle 
ortaklıkları (başta adı temsilcilik, 
bayilik) sermaye birikimini 
hızlandırmıştır. Bu süreç 1958 
yılı devalüasyonuyla kesintiye 
uğrarken, sermaye sınıfının 
taleplerinin siyasi kimliğe 

bürünmesi 
1960 darbesiyle 
karşılanmıştır. 

1960-1980 
dönemi dalgalı 
bir iktisadi 
ve siyasi 
dönem olsa 
da uygulanan 
ithal ikameci 
iktisat politikası 
sanayiciyi 
yüksek gümrük 
duvarlarıyla 
korumanın yanı 

sıra devlet, girdi üretimiyle 
(başta enerji olmak üzere) 
özel sektöre düşük fiyatla ara 
malı sağlamıştır. Bu politika, 
sermaye birikimini ciddi 
biçimde artırmıştır. 1980 yılıyla 
birlikte uluslararası sermayeye 
eklemlenmeye çalışmak ve 
tıkanan talebi aşmak için 
ülke ekonomisinde sert bir 
dönüşüm gerekiyordu. 24 Ocak 
Kararları bu talebin eseridir. 
Kararların uygulamasına, 1961 
Anayasası’yla belli haklar elde 
etmiş işçi sınıfı ve kısmen bu 
sınıfın taleplerini savunan CHP 
karşı çıkmıştır. Bu durum, 
SSCB’ye karşı kurulan Yeşil 
Kuşak Projesi'nde Türkiye’yi 

kararların altında zımni (örtük) 
bir olgu daha vardı. O da ülkede 
sermaye sınıfının artık sermaye 
birikiminde farklılık istemesiydi. 
Bu talep öyle güçlüydü ki, 
istemin altında sadece yerel 
dinamiklerin değil, uluslararası 
dinamiklerin de baskısı vardı. 
Bu tespitimizi açmak için 
biraz geriye 
gitmekte fayda 
bulunmaktadır. 

Devletçilikten 
Liberalizme

Cumhuriyetin 
kuruluşunda 
sermaye 
birikimi 
zayıf olduğu 
için, sermaye 
sınıfının 
iktisadi kararlar 
üzerinde etkisi 
yok denilecek düzeydeydi. 
Ancak Celal Bayar ve ekibi 
uygulanacak modelin 
liberalizme dayanması 
yönündeki görüşü taraftar 
buluyordu. Nitekim 1927 tarihli 
Teşvik-i Sanayi Kanunu bu 
düşüncenin eseridir. Ancak 
yapılan tercihin hayata 
geçmesine sermaye yetersizliği, 
sermayedar-müteşebbis 
eksikliği ve 1929 Bunalımı engel 
olmuştur. 1930-1939 döneminde 
uygulanan devletçi iktisat 
politikası İsmet İnönü’nün 
ifadesiyle biraz da mecburiyetten 
doğmuştur. Yine de uygulanan 
politikalar sayesinde yavaş yavaş 
özel kesimin sermaye birikimi 

başlamıştır. Savaş yıllarında 
varlık vergisi gibi uygulamalarla 
milli sermaye kavramı öne 
çıkartılmıştır. O yıllarda 
yaşanan enflasyonist süreç ve 
arz sorunu, sermaye birikimini 
(karaborsacılık ve tefecilik yolu 
sonuna kadar kullanılmıştır) 
artırmıştır. 

Liberalizm İşe El Atıyor: 
Demokrat Parti’den 1980 
Darbesine

Savaş sonrası dış kaynaklı 
artan çok partili sistem baskısı, 
İstanbul sermayesinin değişim 
taleplerini de yüksek sesle dile 
getirmesini sağlamıştır. Bu 
talepler, Ahmet Hamdi Başar’ın 
İstanbul Tüccar Derneği’nin 
öncülüğünde 1948 yılında 
toplanan Türkiye İktisat 
Kongresi ile kurumsal kimliğe 
büründü. Sonuçta 1950 yılında 
Demokrat Parti’nin iktidara 
gelmesi özelikle kırsal kesimden 
kentsel alana kaynak akışını 
hızlandırmaya başladığı gibi, 
kentsel rantların öne çıkmasını 
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daha etkin kullanmayı 
amaçlayan ABD’nin yapmaya 
gayret ettiği darbeye, sermaye 
sınıfının da payanda olmasına 
neden olmuştur (Halit 
Narin’in meşhur “şimdiye 
kadar onlar güldü, şimdi sıra 
bizde” anekdotu). 12 Eylül 
Darbesi, sağcılar (Türk-İslam 
sentezcileri) için bulunmaz bir 
fırsat olmuştur. O tarihlerde 
yargılanan bir sağcı parti lideri 
bu durumu “biz içerdeyiz, 
fikirlerimiz iktidarda”  diyerek 
ifade etmiştir. 

24 Ocak Kararları’nın 
uygulanmasına büyük bir 
devalüasyonla başlandı. 
Kararların uygulanmasıyla 1 
Dolar 47,10 TL’den 70 TL’ye 
yükseltildi. Kamu İktisadi 
Teşekkülleri’nin (KİT) ürettikleri 

ürünlerin fiyatları artırılarak 
şok bir tedavi yöntemi izlendi. 
Bundan dolayı da yıl sonunda 
enflasyon oranı %107,2’ye ulaştı. 
Bu acı reçetenin sonrasında 
halkın erişime olanağı kalmayan 
çay da, şeker de, yağ da bulunur 
hale geldi. Sermaye sınıfı 24 
Ocak Kararları’na desteğini 
“bulunmazları bulunur kılarak 
göstermiş oldu”.

24 Ocak 1980 Kararları’nın 
altında, ideolojik ve kuramsal 
temeller vardı. Kuramsal temelin 
adı monetarizm, ideolojinin adı 
ise liberalizmdi.  Bu temelden 
hareketle kararlar, pragmatik 
çözümler üretmesi nedeniyle 
ekonomide hızla sonuç aldı.  Bu 
yapılırken, ortaya çıkabilecek 
karşı çıkışlar 12 Eylül Darbesi’yle 
bertaraf edildi. İşçi sendikaları 

kapatıldığı için, 24 Ocak 
Kararları’yla birlikte sosyal 
devletin yıkılmasına yönelik 
uygulamalar kolayca yapılabildi. 
Ülke rekabete açılırken, kurallar 
göz ardı edildiği için kararların 
hemen sonrasında “banker 
krizi” yaşandı. Daha sonra 
arka arkaya krizler yaşandı; 
bunlardan en önemlisi 1994 ve 
1999 yılı krizleri olmuştur. 

2001 Krizi ve Sonrası

2001 Krizi sonrası alınan 
kararlar aslında 24 Ocak 
Kararları’nın devamı 
niteliğindedir; onun 
yapamadıklarını yapmaya 
yöneliktir. O tarihte başlayıp 
sonrasında çeşitli açılımlarla 
devam eden finansal 
serbestleşme, adeta bugün 

12 Kasım 1979-12 Eylül 1980 Adalet Partisi Süleyman Demirel

21 Eylül 1980-13 Aralık 1983 Darbe Hükümeti Bülend Ulusu

13 Aralık 1983-20 Kasım 1991 Anavatan Partisi Turgut Özal

Yıldırım Akbulut

Mesut Yılmaz

20 Kasım 1991-6 Mart 1996 DYP-SDHP (sonra CHP) Koalisyonu Süleyman Demirel

Tansu Çiller

6 Mart 1996-28 Haziran 1996  DYP-Anavatan Partisi Mesut Yılmaz

28 Haziran 1996-30 Haziran 1997 Refah Partisi-DYP Necmettin Erbakan

30 Haziran 1997-11 Ocak 1999  Anavatan Partisi-DSP-DTP Mesut Yılmaz

11 Ocak 1999-28 Mayıs 1999  DSP Bülent Ecevit

28 Mayıs 1999-18 Kasım 2002  DSP-MHP-Anavatan Partisi Bülent Ecevit

18 Kasım 2002- 9 Temmuz 2018   AKP Abdullah Gül

Recep Tayyip Erdoğan

Ahmet Davutoğlu

Binali Yıldırım

9 Temmuz 2018-Devam AKP Recep Tayyip Erdoğan 
(Cumhurbaşkanlığı Sistemi)

 n Türkiye’de Son 40 Yılda Yönetime Sağ Partiler Damga Vurdu
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yaşadığımız krizi satın almamıza 
neden olmuştur. 

2002 sonrası sermaye 
birikiminde kentsel rantlar öne 
çıkarken, geleneksel İstanbul 
sermayesinin karşısına, siyasi 
kimliği ön planda ve iktidar 
erkiyle eklenmiş bir sermaye 
grubu daha çıktı/çıkarıldı. 
Bu sermaye grubu da kendi 
içerisinde bölünmeler yaşadı; 
bir kısmı işi terörizme kadar 
götürdü ve 2016 yılında darbe 
düzenlemeye kalktı. 

40 yılını dolduran kararların 
günahı çok. Bu süreci büyük 
ölçüde sağcı partiler yürüttü. 
Üstelik bu durumdan, son 
18 yılında kendisini siyasal 
İslamcı parti olarak adlandıran 

bir parti sorumlu. Bundan 
dolayı, eğer bugün ülkemiz, 
iktisadi ve siyasal alanda ciddi 
açmazlarla karşı karşıya ise 
bunun sorumlusu sağcı siyasal 
partiler ve onlara oy verenlerdir. 
Bu partilerin çoğu ne yazık ki 
liberal bile olamadılar. Devlet 
kapitalizmine sırtlarını yaslayıp, 
sonunda ahbap-çavuş (crony) 
kapitalizmine varan bir yönetim 
anlayışıyla çalıştılar. 

Hiç şüphesiz, 24 Ocak Kararları 
ve sonrasında ülkenin ihracata 
yönelik büyüme modeline 
geçmesi, rekabetin telaffuz 
edilir hale getirilmesi, AB ile 
Gümrük Birliği’nin yolunun 
açılması da sevapları olarak 
sayılabilir. Ancak 40 yıllık 

model, 2019 Krizi’yle ciddi bir 
yara almıştır. Bu yaranın aynı 
model içinde iyileştirilmesi 
mümkün gözükmemektedir. 
Yeni bir modele ihtiyaç vardır. 
Bu modelin ne olacağını biraz 
da halkın siyasal tercihleri 
belirleyecektir. 

Dolayısıyla 24 Ocak Kararları’na, 
bugünü anlamak için geçmişi 
anlamak gerektiği anlayışıyla 
bakmak ve iktisadın bir politik 
bilim olduğunu görerek analiz 
yapmak gerekmektedir.

Bu dönemde kendilerine sol 
parti diyenler 9 yıl 7 ay koalisyon 
hükümetlerinde yer aldılar. Bu 
kısa dönemde de sadece 3 yıl 
10 ay Başbakanlık makamını 
ellerinde tuttular.

24 Ocak Kararları Sonrasındaki Kritik Kurumsal Düzenlemeler

24 Ocak 1980 Kararları’nın alınması. İYB modeline ve piyasa düzenine geçiş.
Temmuz 1980: Yurtiçinde faiz oranlarının serbest bırakılması.
Ağustos 1989: 32 sayılı Karar ile uluslararası sermayenin serbest dolaşım hakkına kavuşması.
Ocak 1996: AB ile Gümrük Birliği’ne giriş.
Mart 1999: Para kurulu sistemine geçiş.
Şubat 2002: Kriz sonrası küresel sermayeye tam eklenme ve esnek döviz kuru sistemine geçiş.
Ocak 2003: Örtük enflasyon hedefine geçiş.
Ekim 2005: AB’yle tam üyelik görüşmelerinin başlaması.
Ocak 2006: TL’den altı sıfır atılması ve açık enflasyon hedeflemesine geçiş.

Laik Cumhuriyet’i bir kültür devrimi olarak gören Güvenç, Demokrasi, 
Din ve Devlet adını verdiği bu yapıtında, toplumları kültür tarihinin 
süzgecinden geçirerek, “Türkiye Nereye gidiyor?” sorusuna yanıt arıyor.

DEMOKRASİ, DİN, DEVLET
Bozkurt Güvenç


