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İKTİDAR DEĞİŞTİRİYOR

Ekonomik krizler, ülkelerin siyasal yaşamı-
nı etkiler. Ekonomik kriz ülkelerin siyasal 
iktidarlarını değiştirdiği gibi, kimi zaman 
siyasal rejimlerini bile değiştirebilmekte. 
1929 krizi sonrası Almanya’da, İtalya’da 
faşist partilerin iktidara gelip daha sonra 
rejim değiştirmeleri, krizin siyasal boyu-
tunun uzandığı son noktayı görmek için 
somut örneklerdir.

Ekonomik krizin siyasal sistem üzerine 
etkisi, Türkiye’de de benzer sonuçlar do-
ğurmuştur. 1950 seçimlerinde Demok-
rat Parti’nin iktidara gelmesi, çok partili 
sisteme geçiş hevesinden çok, II. Dünya 
Savaşı sırasında çekilen sıkıntıların bir so-
nucudur. Henüz köylü toplumu olan ve 
ekonomisi tarıma dayalı ülkede, 1942 
yılında köylünün ürününün yüzde 25’ine 
devlet tarafından el konulması kararı, 
köylüyü CHP’ye düşman etmişti. Sonuç-
ta da, Demokrat Parti ezici çoğunlukla 
iktidara gelmişti. Aslında darbe olmasa 
idi, Demokrat Parti ilk seçimde iktidarı 
kaybedecekti. Çünkü 1958 devalüasyo-
nu sonrası, ekonomi tepetaklak gitmişti. 
Böylece, Menderes demokrasi kahramanı 
değil, ekonomiyi iyi idare edemeyip seçim 
yitiren eski bir Başbakan olarak tarihteki 
yerini alacaktı.

Türkiye’de ekonomik krizin iktidarla-
rı değiştirmesinin örneklerini çoğaltmak 
mümkün; 1979 Ecevit Hükümeti, 1980 
Demirel Hükümeti, 1991 Mesut Yılmaz 
Hükümeti, 1996 Tansu Çiller Hüküme-
ti, 2002 Ecevit Hükümeti ekonomik kriz 
sonrası yıkılmıştı.

2008 krizi ise, başta ABD olmak üzere 
birçok ülkede hükümetlerin değişmesine, 
iktidar partilerinin seçimleri yitirmesine ne-
den oldu. Bu dalganın son örnekleri Fran-
sa ve Yunanistan oldu. Her iki ülkede, ik-
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tidar partileri seçimlerden mağlup ayrıldılar. İtalya’da 
iktidar partisi yerel seçimleri yitirdi; Almanya’da kriz-
den sonra da iktidarını devam ettiren Merkel başkan-
lığındaki Almanya Hristiyan Demokrat Partisi de, 13 
Mayıs günü yapılan Kuzey Ren-Vestfalya (Nordrhein-
Westfalen) eyaletinde seçimleri yitirdi. Merkel hükü-
metinin ilk seçimlerde gidişi de kesin gibi.

Avrupa’da esen sol (sosyalist, sosyal demokrat, ne 
derseniz) rüzgarı sadece basit hükümet değişiklikleri 
olarak algılamak doğru değil. Bu dalga, 1980 yılından 
bu yana başta ABD ve Avrupa ülkelerinde esen ne-
oklasik iktisadın egemenliğini de sona erdirmekte ve 
1973 krizi ile birlikte öldü denilen, ekonomide sosyal 
devleti savunan Keynesyen görüşün yeniden öne çık-
masını sağlamakta. Aslında adı ister sosyalist ister 
sol blok olsun, seçimi kazanan partilerin iktisat politi-
kaları Keynesyen iktisat politikalarına dayanıyor.

Keynesyen iktisat politikaları, her şeyden önce, ikti-
sadi amaçları açısından muhafazakar iktisat politika-
larından ayrışıyor. Keynesyen modelde işsizlik, bü-
yüme ve gelir dağılımı öne çıkmakta. Daha önemlisi, 
iktisadi büyümede istikrar için talep yönlü politikalar 
savunulmakta.

Keynesyenlerin (sosyal demokratların) Avrupa’da ya-
şanan borç krizine bakışları da farklı. Onlar, borçların 
ödenmesi için geniş halk kitlelerini fakirleştiren, onla-
rın vergilerinin artırılması ve gelirlerinin azaltılması ye-
rine, yüksek büyüme oranları yakalanarak GSYH’nin 
artması ile borçların ödenmesini istiyorlar (basit bir 
ifade ile, borç tasarruf ederek değil, gelirleri artırarak 
ödenir diyorlar). Bu görüşler, elbette ki neoklasik mu-
hafazakar düşünceyle büyümüş, yaşları 40’a kadar 
uzanan kitle için yeni düşünceler oluyor, çekici geli-
yor ve iktidarları deviriyor.

FRANSA’DAKİ SEÇİM SONUÇLARININ 
EKONOMİ POLİTİĞİ
Çizdiğimiz çerçeve içinde, AB’nin dört lokomotif ül-
kesinden biri olan Fransa’daki (diğerleri Almanya, İn-
giltere, İtalya. İtalya’yı artık bu gruptan çıkarabiliriz) 
seçim sonuçları daha da önemli hale geliyor. Çünkü 
Fransa’da sol, on altı yıl aradan sonra iktidara geldi. 
Sosyalist Cumhurbaşkanı François Hollande, AB’nin 
derin bir kriz yaşadığı, mali istikrar için başta İtalya, 
İspanya, Portekiz ve İrlanda’da sert iktisadi önlemle-
rin alındığı bir dönemde iktidara geldi. Bu önlemlerin 
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lacak. Hedef, bu tarihte bütçe açığının GSYH’ye 
oranının %3’e indirilmesi. Geliri 1 milyon Euro’yu 
aşan, vergi diliminin tavanındaki kişilerden %75 
vergi alınacak. 450 bin ile 1 milyon Euro gelir 
aralığında olanlardan %45 vergi alınacak.

İstihdam ve İşsizlik: Emeklilik yaşı yeniden 60’a 
çekilecek (Sarkozy 62 yapmıştı). Emekli olmak 
için en az 41 yıl çalışma koşulu aranacak (as-
lında bu son koşulla, emeklilik yaşı 62’nin bile 
üstüne çıkmakta). 150 bin yeni iş yaratılacak. 
Bu çerçevede 60 bin yeni öğretmen alınacak.

Bankacılık Reformu: Bankaların sermaye kazanç-
larından %15 vergi alınacak. Yatırım ve ticari 
(perakende) bankacılık ayrılacak, birlikte yapı-
lamayacak. İhracatçılara finansal yardım yapıla-
cak. Borsada açığa satışlar yasaklanacak.

AB İktisat Politikalarına Bakış: Hollande, seçim 
döneminde Sarkozy’nin imzaladığı AB mali bü-
yüme anlaşmasını yeniden tartışmaya açacağını 
söyledi. Hollande, Merkez Bankası’nın enflasyon 
oranının yanında, büyümeye de odaklanması ge-
rektiğini savunuyor.

Hollande’ın Siyasi Söylemi

Hollande’ın seçimleri kazanmasında ekonomik 
programının etkisi önemli oldu. Ancak bu prog-
ramın öyle çok orijinal bir yönü yok. Olması da 
zor. Programın sosyalist kimliği zayıf ve daha çok 
Keynesyen özellikler taşıyor. Yani Hollande’ın 
programı, aslında sosyal demokrat bir parti prog-
ramının özelliklerini taşıyor.

Tekrar olacak ama, Avrupa’daki sol dalga, sa-
dece iktisat politikaları açı-
sından değil, siyaseten de 
önemli. Çünkü bu dalga, 
kriz sonrası muhafazakar-
ların gaz verdiği yabancı 
düşmanlığı, etnik ayrıştırma 
ve İslam fobisine rağmen 
seçim kazanıyor. Sosyal de-
mokratların, sosyalistlerin 
seçim başarılarının altında 

muhafazakarların tuzaklarına düşmemeleri ya-
tıyor. Irkçılığın, İslam karşıtlığının yükseldiği bir 
Avrupa’da, Hollande bunlara karşı durdu. Yani 
ırkçılığı ve dinciliği yadsıdı. Sarkozy’ye karşı söy-
lediği şu söz, siyasi söyleminin özünü oluşturu-
yor: “Sen Fransa’yı ve Fransızları böldün.”

Türkiye’de iktidar partisi ile ana muhalefet ve 
diğer muhalefet partilerinin, sabahtan akşama 
dek, ülkemizdeki etnik kimlikleri ”benim … asıllı 
halkım, … kardeşim” diyerek ayrıştırdıkları düşü-
nülürse, Fransa’daki seçimde Hollande’ın önemi 
daha çok ortaya çıkmakta. Bundan dolayı siyasi 
partilerimizin, özellikle sosyal demokrat olduğu-
nu söyleyen partilerin Hollande’ın siyasi progra-
mından alacakları dersler var.

özü, bütçe fazlası vererek borçların ödenmesi-
ne dayanıyor. Bunun için ücretlerin düşürülme-
si, vergilerin artırılması ve kamu harcamalarının 
kısılmasına yönelik kararlar çıkarıldı. Bu kararlar 
öyle ya da böyle uygulamaya sokuldu. Kararlar, 
İtalya ve Yunanistan’da hü-
kümetlerin başını yedi. An-
cak o dönemde, Almanya 
Başbakanı Angela Dorothea 
Merkel ve Fransa Cumhur-
başkanı Nicolas Sarkozy bu 
kararlara sahip çıktılar ve 
mali istikrar önlemlerini uy-
gulamak istemeyenleri Euro 
Bölgesi’nden çıkarılmakla 
tehdit ettiler. Sarkozy’nin 
gitmesi ile, şimdi bu cephe çöküyor.

Hollande’ın Ekonomik Politikası

Fransa’daki seçim sonuçları ile, AB’de mali istik-
rar için iktisadi küçülmenin zorunlu olduğunu sa-
vunanlar ciddi bir yara aldılar. Çünkü Hollande, 
büyüme oranını yükseltmeye, işsizliği azaltmaya 
yönelik politikaları savunarak Sarkozy’yi devir-
di. Bunu yaparken de, maliye politikasının ver-
gi bacağını güçlendireceğini ilan etti. Hollande, 
kampanyasını büyük ölçüde Keynesyen iktisat 
politikalarına dayandırdı. Hollande’ın ekonomik 
programının ana hatları şöyle:

Kamu Finansmanı: Bütçe dengesi 2017’de kuru-
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Bu çalışma, İstanbul’da hazır giyim atölyelerinde çalışan Azerbaycanlı kadınlar ile Marmaris turizm 
sektöründe çalışan ve evlilik yoluyla Türkiye’ye yerleşen göçmen kadınlar olmak üzere iki farklı göç-
men gruptan hareketle Türkiye’de yabancı göçmen kadınların yaşadıkları sosyal dışlanmanın dina-
miklerini incelemektedir. Sosyal dışlanma, sadece dışlananların değil aynı zamanda dışlayanların da 
hikâyesinin yorumlanabileceği bir kategori olarak ele alınmıştır. Türkiye’de yabancı göçmen kadınların 
işgücü piyasasından, kurumsal mekanizmalardan ve sosyal çevrelerinden farklı biçimlerde dışlandık-
ları ve her iki grup için sosyal dışlanmanın dinamiğinin farklı faktörlere bağlı olduğu ortaya çıkmıştır. 
Azerbaycanlı kadınlar için dokümansız göçmen olmak dışlanmanın ana nedeni olurken, evlilik yoluyla 
gelen göçmen kadınlar için işgücü piyasasında göçle yaşanan niteliksizleşme ve vatandaşlık hakkının 
elde edilmesi sırasında uygulanan kurumsal pratikler dışlanmanın temel nedeni olmaktadır. Elinizdeki 
bu çalışmanın, göçle ilgili gerçekleştirilen kuramsal çalışmalara katkı sağlamasını umuyoruz.  

Kitap DünyasınDan


