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Enflasyon son otuz yılda gelişmiş 
ülkeler için birincil sorun 
olmaktan çıkmıştır. Çünkü bu 
ülkelerde büyük ölçüde fiyat 
istikrarı sağlanmıştır. Özellikle 
2008 Krizi sonrasında bu ülkeler 
enflasyondan çok, deflasyonla 
karşı karşıya kalmışlardır. Buna 
karşın popülizmin egemen 
olduğu gelişmekte olan ülkeler 
hala enflasyonist krizlerle 
mücadele etmektedir. Bu ülkeler 
arasında Arjantin, Venezuela, 
Brezilya, Meksika ve Türkiye’yi 
sayabiliriz.

Enflasyon korkusu 1970’lerde 
tüm dünyayı sardığında, 
Keynesyen iktisat politikaları 
yerini Monetarizme bırakmıştır. 
Monetarizmin iktisat 

politikasına dönüşmesinde 
öncülüğü ABD ve İngiltere 
yapmıştır. Bu iki ülkedeki 
uygulamalar diğer ülkelere de 
örnek olmuştur. Türkiye de 
1970-1979 yılları arasındaki 
yaklaşık 10 yıllık enflasyonist 
dalgaya çözümü 24 Ocak 1980 
Kararları’yla yürürlüğe giren 
monetarist iktisat politikalarında 
bulmuştur.

Monetarizm para politikasıyla 
birlikte özelleştirmeyi savunan, 
sıkı maliye politikasına dayalı 
bir sistemi benimsediği için 
aynı zamanda uygulandığı 
ülkelerde politik sarsıntılara 
da neden olmuştur. 1973’te 
Şili’deki, 1980’de Türkiye’deki 
faşist darbeler monetarist iktisat 

politikalarının uygulanmasında 
olası engelleri ortadan kaldıran 
bir işlev de yüklenmiştir. Çünkü 
bu politikalar işçi sendikalarına, 
ücret mücadelesine, sosyal 
devlete karşıdır. Bu kabulü M. 
Friedman kısaca “bedava öğle 
yemeği yok” (There is no such 
thing as a free lunch) diyerek 
özetlemiştir.

Kurala dayalı para politikası 
öncülüğünü Monetarist okul 
yapmıştır. M. Friedman’ın “para 
arzının büyüme oranı” kuralıyla 
başlayan uygulama, para kurulu 
ve enflasyon hedeflemesiyle 
sürmüştür. Enflasyon 
hedeflemesi uygulamasına ilk 
Yeni Zelanda başvurmuştur ve 
24 ülkede kurala dayalı para 
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politikasının uygulanması kabul 
edilmiştir.

Türkiye 1999 yılında kurala 
dayalı para politikasına “para 
kurulu sistemi”yle geçmiştir. 
Sistem teorik ve politik olarak 
içinde barındırdığı zaaflar 
nedeniyle kısa bir süre sonra, 
2001 yılında çökmüştür. Krizin 
ardından 2003 yılında örtük, 
2006 yılında açık enflasyon 
hedeflemesine dayalı para 
politikası uygulamasına 
geçilmiştir. Bu politika, küresel 
sermaye hareketlerinden 
kaynaklı para bolluğu 
sayesinde döviz kurunda 
istikrarı sağlamıştır. Bu da fiyat 
istikrarını sağlamada başarıyı 
getirmiş ve Türkiye, 40 yıl sonra 
tek haneli enflasyon oranını 
yakalamıştır.

Enflasyonun Tarihsel 
Gelişimi
İktisat tarihinde ilk yüksek 
enflasyonun MS 300 yılında 
Roma İmparatorluğu’nda 
yaşandığı yazılmaktadır. 
İmparatorluk, hükümet ve askeri 
harcamalarını finanse etmek için 
tağşiş yöntemini kullanmış, yani 
paranın -gümüş Denarius’un- 
ayarını bozmuştur (Paarlberg, 
1993:7-11). Tağşiş daha sonra da 
devam etmiş ve MS ilk yüzyılda 
paranın içeriğinde %90 gümüş 
varken, II. Claudius (Claudius 
Victori) döneminde MS 238’de, 
gümüş oranı %0,2’ye kadar 
gerilemiştir (Sachs ve Larrain, 
1993: 727).

Kıta Avrupası’nda, 1349-
1351 yılları arası veba salgını 

(Black Death) döneminde 
yıllık enflasyon %56,3 olurken, 
kümülatif enflasyon oranı 
%138,5’a kadar ulaşmıştır 
(Fischer, vd., 2002: 837). 16. 
yüzyılda Amerika’nın keşfi 
sonrasında, Meksika ve Peru’dan 
İspanya’ya altın ve gümüş 
madeni girişinin artmasıyla 
para arzı artmış, bu da enflasyon 
oranının yükselmesine neden 
olmuştur. Ancak bu artış aylık 
bazda %50’ye ulaşmamıştır, 
yani hiperenflasyon düzeyine 
çıkmamıştır. Avrupa’da 
1600’lü yıllarda enflasyon 
%2’ler düzeyinde seyretmiştir. 
Enflasyonun yüksek enflasyona 
dönüşmesi ise 1700’lü yıllarda 
Amerika İç Savaşı (1775-1783) 
döneminde görülmüştür. Bu 
dönemde aylık enflasyon oranı 
%10’ları buluyordu. 18. yüzyılda 
Avrupa’da hiper enflasyonla karşı 
karşıya gelen ülke ise Fransa 
oldu. Fransız Devrimi sürecinde 
enflasyon oranı yıllık %157’yi 
bulmuştur (Sachs ve Larrain 
1993: 728; Doğruel ve Doğruel, 
2005: 11-13).

20. yüzyılda farklı ülkelerde 
yirmiye yakın hiperenflasyon 
yaşanmıştır. Özellikle 
ekonomilerin “fiyat para”ya 
geçmesiyle kamu harcamalarının 
banknot basılarak finanse 
edilmesi, yüksek enflasyonu 
besleyen bir olgu olmuştur 
(Bernholtz, 2003:9). Özellikle 
I. Dünya Savaşı’yla birlikte 
savaşı finanse etmek ya da savaş 
tazminatlarını ödemek için 
hükümetler bilerek enflasyon 
yaratmışlardır. Bu aslında 
zorunluluktan kaynaklanmıştır; 

Keynes’in meşhur ifadesiyle 
“yoksa savaşın bedeli nasıl 
ödenecekti?”

Birinci Dünya Savaşı sonrası 
Almanya, Avusturya, 
Macaristan, Polonya ve SSCB 
hiperenflasyonu yaşadılar. 
Savaş sonrası bankaların kredi 
genişlemesine gitmesi var olan 
enflasyonist eğilimi daha da 
yükseltmiştir. “Fiyatlar 1919 
boyunca ve 1920 başlarında 
savaş yıllarındakinden bile 
daha hızlı yükseldi. 1913 ve 
1914 yılı, 100 olarak alınırsa 
savaş sonrası 230’a çıkmış olan 
Britanya toptan eşya fiyatları 
endeksi, 1920’lerin başında 
310’unun üzerine fırlamıştı. Bu 
zafer balosu 1920 baharında 
sona erdi” (Heaton, 1985, Cilt 
2:289). Hiperenflasyon örnekleri 
II. Dünya Savaşı sonrasında 
daha geniş alanda Yunanistan, 
Yugoslavya, Macaristan, 
Nikaragua ve Zimbabve’de 
yaşanmıştır. Hiperenflasyonun 
içine düşen ülkelerin ortak 
noktaları şöyle özetlenebilir: 
Bu ülkelerin çoğu sivil savaşta 
veya savaştaydı ya da devrim 
yapan ülkelerdi. Bu ülkelerde 
zayıf ya da popülist hükümetler 
bulunuyordu ve yine bu ülkeler 
bütçe açıklarıyla birlikte dışsal 
şoklara uğramış ülkelerdi.

Türkiye’de 
Enflasyonun Tarihsel 
Gelişimi
Türkiye’de Cumhuriyetin ilk 
yıllarında (1923-1930) iktisat 
politikalarında bütünsellik 
göstermemektedir. Cumhuriyet, 
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- Almanya, 1923

Günlük enflasyon oranı: %21
Fiyatların ikiye katlanış hızı: 3 gün, 17 saat
1923 yılının Ekim ayında Almanya’da 
enflasyon ayda %29,500’e kadar çıktı.
En yüksek para birimi 50 trilyon mark oldu.

1923’de Almanya’da değerini iyice kaybeden para 
birimi mark ile kuleler yapan çocuklar

- Yunanistan, 1944

Günlük enflasyon oranı: %18
Fiyatların ikiye katlanış hızı: 4 gün, 6 saat
1944 yılının Kasım ayında enflasyon oranı 
ayda %13,800’e ulaştı.

En yüksek para birimi 2 milyar Drahmi’ydi.

- Macaristan, 1946
Günlük enflasyon oranı: %207
Fiyatların ikiye katlanış hızı: 15 saat
1946 yılının Temmuz ayında Macaristan’da 
enflasyon ayda yüzde 41,900,000,000,000,000 
ya da %41,9 katrilyon düzeyine ulaştı.
En yüksek para birimi 100 kentilyon pengo 
banknotu idi.

- Zimbabve, 2008
Günlük enflasyon oranı: %98
Fiyatların ikiye katlanış hızı: 25 saat
2008 yılının Kasım ayında ülkede enflasyon 
oranı ayda %79 milyara kadar yükseldi.
En yüksek para birimi 1 trilyon Zimbabwe 
dolarıydı.

- Yugoslavya, 1994
Günlük enflasyon oranı: %65
Fiyatların ikiye katlanış hızı: 34 saat
1994 yılı başından itibaren fiyatlar her ay 
%313 milyon arttı.
1994 Ocak ayında yıllık enflasyon 
%116,545,906,563,330 ya da %116.546 
milyar (%1.16 × 1015) oldu.
En yüksek para birimi 500 milyardı.

Kaynak: Uchoa (2008)

Kutu 1: Hiperenflasyonu Yaşayanlar
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Lozan Antlaşması gereği 1929 
yılına kadar dış ticaret ve döviz 
kuru üzerinde bir hâkimiyet 
kuramamıştır. 1929’da da dünya 
büyük bunalıma girmiştir. 
Yaşanan savaşların ve 1929 
Bunalımı’nın etkisiyle, tarım 
ağırlıklı ekonominin gücü 
zayıf olduğu için pazara çıkan 
ürün miktarı kısıtlı olmuştur. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında 
1930-1938 döneminde iki sanayi 
planı devreye sokulmuştur. Bu 
planlar sayesinde “1930-1939 
döneminde sanayi sektöründeki 
büyüme oranı %10,3’ye 
ulaşmıştır” (Boratav, 2004: 
70). Fakat II. Dünya Savaşı’nın 
başlamasıyla II. Sanayi Planı 
uygulanamamıştır.

Bu dönemin en önemli 
kurumsal atağı Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 
(TCMB) 1930 yılında kurulması 
ve 1931 yılında faaliyete 
geçmesidir. Bu yapılanma çok 
önemlidir çünkü altı yüzyıl 
hükümranlık süren Osmanlı 
Devleti’nin milli bir merkez 
bankası yoktu. TCMB bağımsız 
bir banka kimliğiyle kuruldu ve 
Banka’ya sadece altın ve döviz 
karşılığında para basma ilkesi 
getirildi.

II. Dünya Savaşı yıllarında 
Türkiye tekrar işgücü yetersizliği 
içine düşmüştür. Çünkü yaklaşık 
1,5 milyon erkek nüfus askere 
alınmıştır. Bundan dolayı da 
başta tarım olmak üzere tüm 
sektörlerde üretim düşmüş, 
fiyatlar yükselmiştir. Hükümet 
1940 yılında Milli Koruma 

Yasası’nı çıkartarak karne 
uygulamasına geçmiştir. Orduya 
ve kentlere yiyecek sağlamak 
için 1942 yılında Toprak 
Mahsulleri Vergisi yürürlüğe 
girmiş, üretilen ürünün %25’ine 
el koymak istenmiştir. Ancak 
bu politika da başarılı olmamış 
ve 1942 yılında enflasyon oranı 
%66,7, 1943’te %45,8 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

Savaş sonrası uluslararası 
konjonktürün de baskısıyla 
hızla çok partili sisteme 
geçilmiştir. 1946 seçimlerinde 
kurulan hükümet liberal iktisat 
politikalarına yönelmiş ve 
ülke ilk büyük devalüasyonu 
yapmıştır. 7 Eylül 1946 
tarihindeki devalüasyonla 1 
Dolar, 1,28 TL’den 2.80 TL’ye 
yükseltilmiştir (Boratav, 
2004:98). O tarihe kadar tüm 
hükümetlerin kabul ettiği 
sağlam bütçe, sağlam para 
hedefinden vazgeçilmiştir. Tüm 
bunların sonrasında Türkiye’de 
1950 seçimleriyle birlikte yeni 
bir dönem başlamıştır.

Çok Partili Sistem 
ve Popülizmin Ayak 
Sesleri
1950 seçimleri sonrasında 
iktidara gelen Demokrat 
Parti ekonomide piyasa 
mekanizmasına geçişle ilgili 
hamleler yaparken, bir taraftan 
da savaş döneminde üretim 
kaybına uğrayan ve vergilerden 
bunalan tarım sektörüne 
kaynak aktarmaya başlamıştır. 
Marshall Yardımları’yla tarım 

sektöründe makineleşme için 
önemli adımlar atılmıştır. 
Hava koşullarının da uygun 
olmasıyla 1950-1954 döneminde 
yüksek büyüme oranları 
yakalanmıştır. 1954’ten sonra, 
özellikle 1956 sonrasında dış 
ticaret açıkları hızla artmaya 
başlamış ve ekonomide 
tekleme işaretleri çoğalmıştır. 
Hükümet, bu sorunu çözmek 
için politikalar geliştirememiştir. 
Döviz üzerinde uygulanan 
kısıtlayıcı kararlara rağmen 
döviz karaborsası güçlenmeye 
başlamıştır. Sonuçta Türkiye, 
4 Ağustos 1958 yılında 1 
Doları 2,80 TL’den 9,0 TL’ye 
yükselterek ikinci büyük 
devalüasyonu yapmak 
zorunda kalmıştır. Döviz 
kurlarındaki artış 1959 yılında 
enflasyon oranının %22,6’ya 
çıkmasına neden olmuştur. 
1958 devalüasyonunun iki 
açıdan önemi bulunmaktadır. 
Bunlardan ilki, Türkiye’nin 
IMF’ye katıldığı 1947 yılından 
on yıl sonra gerçekleşmiş olması, 
ikincisi ise IMF’yle ilk istikrar 
programının imzalanmasıdır.

Planlı Dönemden 24 
Ocak Kararları’na
Türkiye ekonomisinde kuruluş 
dönemi sonrasında ikinci yapısal 
dönüşüm, planlı dönemle 
birlikte gerçekleşmiştir. Türkiye 
ekonomisinin, özellikle de 
sanayisinin bugünkü ekonomik 
temeli, ithal ikameci sanayileşme 
modelinin benimsenmesiyle 
planlı dönemde atılmıştır. 
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Tarımsal üretimin pazarla 
buluşması da bu dönemde 
sistemleşmiştir. I-II. Plan 
dönemleri, Türkiye’de kamunun 
ekonomideki ağırlığının 
artmasına rağmen, özel 
sektörün sermaye birikiminde 
aşama kat ettiği yıllardır. 
Yaşanan uluslararası ekonomik 
gerçekleşmeler ve politik 
gelişmeler nedeniyle tam olarak 
uygulanamayan Üçüncü Plan, 
bugün tam üyelik görüşmelerini 
sürdürdüğümüz AB’ye üyelik 
perspektifini kurgulayan bir 
plandır.

Türkiye, 1970 yılı Ağustos 
ayında bir büyük devalüasyona 
daha gitmiş, 1 Dolar 9 TL’den 
15 TL’ye yükseltilmiştir. 
Bunun sonrasında enflasyon 
oranı %21,7’e yükselmiştir. 
Devalüasyonun ardından 1971 
yılında 12 Mart askeri darbesi 
yapılmıştır. Türkiye, 1973 yılında 
dünya ekonomisinin girdiği 
petrol krizini görmezden gelmiş, 
krize karşı anlamlı hiçbir önlem 
almamıştır. Bu pasifliğe bir 
de Kıbrıs Harekatı’nın neden 
olduğu ambargo eklenince, 
ülke ekonomisi 24 Ocak 
Kararları’na kadar süren bir 
ekonomik kargaşaya düşmüştür. 
Diğer yandan 1974 sonrası 
politik gerilim yükselmeye 
başlamıştır. Sermaye sınıfı 1978 
yılında iktidara gelen CHP’yle 
ters düşmüş, yeni arayışlara 
girmiş, gazete ilanlarıyla 
hükümeti devirmeye yönelik 
aktif bir mücadele vermiştir.
Bu durum, 12 Eylül 1980’e 

kadar politik zemini tam bir 
kaosa sokarken, beraberinde 

ekonomideki sorunların daha da 
ağırlaşmasına neden olmuştur. 
1970-1979 döneminde ortalama 
enflasyon oranı geçmiş on 
yılların çok üzerinde olan 
%25,33’e ulaşmıştır.

Bu dönemde artan enflasyon, 
yaşanan dış ticaret açığı ve 
girilen döviz krizi nedeniyle 
ülke, ara mallarını dahi ithal 
etmekte zorlanmış, bu da nihai 

tüketim malları üretiminde 
sorun yaratmıştır. Türkiye 

savaş döneminden sonra 
yeniden kuyruklarla tanışmış, 
planlı ekonomik modelde 
düzeltmelere gidilmediğinden 
dolayı ekonomide artan 
sorunlarla karşı karşıya 
kalmıştır. Bütçe açıklarının 
artması, TCMB’nin açık 
finansmana yönelmesi enflasyon 
oranının hızla yükselmesine 
kaynaklık etmiştir. IMF ile 



Ekonomide Masallar Gerçekler
Ömer Faruk Çolak

1980’li yıllarda küresel finansal serbestleşmeyle birlikte kulağımıza fısıldanan 
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imzalanan istikrar programları 
da uygulanamamıştır. Bu 
kırılgan yapıya neşter, 24 
Ocak 1980 Kararları’yla bir 
azınlık Hükümeti tarafından 
vurulmuştur. 24 Ocak 
Kararları’yla bugünkü mevcut 
ekonomik yapılanmanın da 
temeli atılmıştır.

Piyasa Ekonomisine 
Geçiş Süreci, 1980-
2001
24 Ocak Kararları Türkiye 
ekonomisindeki üçüncü yapısal 
dönüşümü sağlamıştır. Yapısal 
dönüşümün altında iki teorik 
yaklaşım yatmaktadır. Bunlar 
ihracata yönelik büyüme 
ve finansal serbestleşmedir. 
24 Ocak Kararları’nın 
uygulanmasına yine büyük 
bir devalüasyonla (%48,6 
oranında) başlanmıştır. 
Kararlar ile 1 Dolar 47,10 
TL’den 70 TL’ye yükseltilmiştir 
(Kazgan, 1985:392). Kamu 
iktisadi teşekküllerinin (KİT) 
ürettikleri ürünlerin fiyatları 
artırılarak, şok bir tedavi 

yöntemi izlenmiştir. Bundan 
dolayı da yıl sonunda enflasyon 
oranı %107,2’ye ulaşmıştır. Bu 
büyük oranlı devalüasyondan 
dokuz ay sonra, Türkiye 12 Eylül 
1980 darbesiyle demokrasiye 
ara vermek zorunda kalmıştır. 
Darbeyle sol politik hareket ve 
işçi sendikaları tasfiye edilirken, 
darbe hükümeti büyük bir 
sermaye sınıfı desteği almıştır.

24 Ocak 1980 Kararları aslında 
ideolojik ve kuramsal temellere 
dayanmıyordu ve uzun 
dönemli perspektiflere sahip 
değildi. Bundan dolayı negatif 
dışsallıklara açıktı. Nitekim 
bu yapılanma günümüzde 
yaşadığımız sorunlara da 
kaynaklık etti. Bunlar arasında 
gelir dağılımı bozukluğu, 
bölgesel dengesizlik, sektörel 
tercihlerde hatalar, enflasyon 
ve işsizliğe çözüm bulmada 
istikrarın sağlanamaması 
sayılabilir. 1980 yılında dış 
ticarette serbestleşmeye giden 
Türkiye, 1989 yılı Ağustos’unda 
finansal serbestleşmenin 
de önünü açmıştır. Türkiye 

sermaye hareketlerine serbestlik 
tanıyarak, bir taraftan daha 
sonra yaşanacak krizleri satın 
alırken, tasarruf yetersizliği 
kaynaklı hızlı büyümenin 
önündeki engelleri sermaye 
hareketleriyle ortadan 
kaldırmayı hedeflemiştir.

1986’dan 1999’a kadar 
ekonomiye egemen olan 
popülist politikalar yapısal 
dönüşümü sekteye uğratmıştır. 
Özellikle 1990’lı yıllarda 
ekonomideki uzun dönemli 
bakış açısı zayıflamış ve 1990-
1999 döneminde ortalama 
enflasyon oranı %77,24’e kadar 
yükselmiştir. 1994 yılında 
ekonomi yeniden krize girmiş, 
bazı bankalar finansal sistemden 
çekilmiştir. Türkiye bir kere 
daha döviz riskiyle karşı karşıya 
kalmıştır. Hükümet çözümü yine 
palyatif önlemlerde aramış ve 
ülke yine devalüasyona gitmiştir. 
Kamunun ürettiği ürünlerde 
fiyatlar büyük oranlarda 
artırılmıştır. Neticede 1994 yılı 
sonunda, bir önceki yıla göre 
toptan eşya fiyat endeksi %149,6; 
tüketici fiyatları endeksi %125,5 
oranında yükselmiştir (DPT, 
1996:181). Buna rağmen Türkiye 
1996 yılında AB ile Gümrük 
Birliği anlaşmasını imzalayarak 
önemli bir yapısal dönüşümü 
gerçekleştirmiştir.

1980 Kararları’yla başlayan 
yapısal dönüşüm programlarının 
en önemli eksiği, ekonomiden 
politikaya kurumsal ve hukuki 

Tablo 1: Çok Partili Dönem ve Enflasyon-Büyüme Trendi

DÖNEMLER Ortalama TÜFE Enflasyon Oranı GSYH
1950-1959 8,77 7,0
1960-1969 4,81 5,3
1970-1979 25,33 4,7
1980-1989 49,91 4,0
1990-1999 77,24 3,9
2000-2009 23,15 3,9
2010-2019 10,00 5,8
2003-2019 9,48 5,3

Kaynak: TÜİK veri tabanı kullanılarak hesaplanmıştır.
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altyapının kurulamamasıdır. 
Bu iki zayıflık aslında birbirini 
besleyen paradoksal bir durum 
yaratmıştır. Örneğin 24 Ocak 
Kararları’nın başında kurumsal 
yapı temelinde TCMB’nin 
bağımsızlığı sağlanmadığı 
için mali disiplin uzunca bir 
dönem zayıf kalmıştır. Bu da 
fiyat istikrarının sağlanmasının 
önündeki en büyük engel 
olmuştur.

2001 Krizi ve 
Enflasyon Hedeflemesi 
Uygulaması
2001 Krizi’ni bir parasal kural 
krizi olarak görebiliriz.1999 
yılında kurulan hükümet, 
yaşanan depremle iyice sarsılan 
ekonomik dengeleri yeniden 
sağlamak ve finansal sistemdeki 
kırılganlığı gidermek amacıyla 
IMF ile anlaşarak para kurulu 
sistemine dayalı para programını 
uygulamaya koymuştur. IMF 
de bu politikalara ve hükümete 
destek vermiştir.

Ancak hükümet, programı 
uygulamaya sokarken ülkeye 
yönelik sermaye akımındaki 
kesintiyi, finansal sistemdeki 
kırılganlığı ve döviz rezervinin 
mevcut düzeyinin yetersizliğini 
hesaba katmamıştır. Bu süreçte 
hükümetin bir başka başarısızlığı 
ise mali disiplini sağlayamamış 
olmasıdır. Kamu bankalarının 
görev zararlarının yüksek 
düzeylerde seyretmesi (2000 
yılında T.C. Ziraat Bankası’nın 
bilançosunda aktifin %50’si 

sınıflandırılmayan aktiflerden 
yani görev zararlarından 
oluşuyordu), para piyasasında 
faiz oranları üzerinde ciddi bir 
baskı yaratmıştır.

Bu durum sonucunda, Şubat 
2001’de para piyasasında fon 
taleplerinin karşılanamaması 
sebebiyle ekonomi krize 
girmiştir. Bu defa döviz 
riski ve finansal risk birlikte 
gerçekleşmiştir. Kriz, iki aylık 
tavan sürecinin sonunda belli 
bir denge yakalanmıştır. Bu 
arada sermaye sınıfı Ecevit 
Hükümeti’ne karşı yine bir 
eyleme girişmiş ve Başbakanlığın 
önünde Ecevit’in üzerine 
bir küçük esnaf tarafından 
yazarkasa fırlatılmıştır. Krizin 
ardından yine IMF’nin talebi 
doğrultusunda Ekonomi 
Bakanlığı’na Kemal Derviş 
getirilmiştir. Derviş’in istemi 
doğrultusunda TCMB yasası 
2001 Mayıs’ında değiştirilerek, 
Banka’ya yasal bağımsızlık 
verilmiştir. 2002 yılı sonunda 
iktidara gelen AKP hükümeti 
de bu programa sadık kalarak 
2003 yılından 2006 yılına değin 
sürecek olan örtük enflasyon 
hedeflemesine geçmiştir.

Kriz sonrası ilan edilen 
Güçlü Ekonomiye Geçiş 
Programı (GEGEP) ile kamuda 
personel sayısı azaltılmış, 
ücretler düşürülmüş, tarım 
sektörüne yapılan devlet 
desteği minimize edilmiş, 
geleneksel tarım ürünlerinin 

bazılarının üretimine (şeker 
pancarı gibi) sınırlamalar 
getirilmiş ve özelleştirmeye 
hız verilmiştir. Bu önlemlerin 
en önemlisi ise para kurulu 
sistemindeki sabit döviz kuru 
politikasından vazgeçilerek, 
esnek döviz kuru sistemine 
geçilmesi olmuştur. Alınan 
önlem işe yaramış ve enflasyon 
oranı düşmeye başlamıştır. 
Hükümet 2003 yılında örtük, 
2006 yılında ise Taylor Kuralı’na 
bağlı enflasyon hedeflemesine 
geçmiştir. Sağlanan kısmi fiyat 
istikrarı sayesinde 2006 yılında 
TL’den altı sıfır atılmış, böylece 
enflasyon karşısında önemli bir 
psikolojik başarı elde edilmiştir.

Enflasyon hedeflemesinde 
2011 yılı sonrasında TCMB’nin 
para politikası sorgulanır 
hale gelmiştir. Enflasyon 
hedeflemesi Taylor Kuralı 
kısıdına göre uygulanan bir 
para politikasıdır. Modelde, 
hedef enflasyona erişmek için 
hükümetin ihtiyari iktisat 
politikasına geçişini engelleyen 
kurallar bulunmaktadır. Taylor 
Kuralı’nın olmazsa olmazı 
Merkez Bankası’nın yasal 
amaç ve araç bağımsızlığının 
sağlanmış olması gerekliliğidir. 
Türkiye’de özellikle 2011 seçimi 
sonrasında para otoritesi Merkez 
Bankası ile maliye politikası 
otoritesi Hükümet arasında 
çatışmalar artmıştır. Bu çatışma 
R.T. Erdoğan’ın 2014 yılında 
Cumhurbaşkanı olmasıyla daha 
da keskinleşmiştir.
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Para politikasının kurallı hale 
gelmesiyle, kurallar arasında 
tercihte hangi kural çıktı 
(reel GSYH), enflasyon ve 
enflasyon sapmasında daha çok 
performans gösterirse o kural 
para politikasına dönüşmektedir 
(Taylor, 1999b: 320). Enflasyon 
hedeflemesinde Hükümet 
ile Merkez Bankası arasında 
zaman uyumunun olması 
gerekmektedir. Türkiye’de 
bu uyum son 10 yıldır 
sağlanamamıştır. Enflasyon 
hedeflemesi ile politikacıların 
kısa vadeli hedefleri çatışmakta 
ve politikacılar ihtiyari para 
politikalarına yönelmektedir. 
AKP hükümeti, bu engeli 
aşmaya yönelik politik adımları 
Durmuş Yılmaz’ın 2011 
yılında TCMB Başkanlığından 
ayrılmasıyla daha rahat atar 
olmuştur.

Bundan dolayı da 2011 yılından 

itibaren enflasyon hedefi 
hiçbir yıl tutturulamamıştır. 
Yıl içinde sürekli enflasyon 
hedefi değiştirilerek hedefe 
yaklaşıldığı yönünde beklenti 
oluşturulmaya çalışılmıştır. 
Hükümet, Mishkin’in enflasyon 
hedeflemesinde başarıya 
ulaşmak için altını çizdiği ana 
noktaları adeta ezip geçmiştir. 
Hâlbuki Mishkin, “Merkez 
Bankası hesap verebilirliği 
ihtiyacı, para politikası 
kararlarının aktif kamuoyu 
tartışmalarına tabi olması 
gerektiğini öne sürer. Fakat bu 
tartışmanın yapıldığı yer neresi 
olmalıdır? Tartışma, yasama 
organı olan parlamento veya 
kongrede mi yapılmalıdır? 
Yoksa yürütme organı olan 
bakanlar kurulu mu para 
politikası tartışmalarında 
aktif bir şekilde yer almalıdır? 
Eğer Merkez Bankası’nın fiyat 

istikrarını izleme güvenilirliği 
zayıflatılırsa, enflasyon 
beklentileri yükselecek; bu 
ise işçilerin ve firmaların 
ücretleri ve fiyatları yükseltme 
taleplerinin bir sonucu 
olarak enflasyonist baskıyı 
artıracaktır. Bu durumda, 
Merkez Bankası zor bir 
ikilemle karşı karşıya kalabilir: 
Eğer hiçbir şey yapmazsa, 
nominal çapa zayıflayacak ve 
enflasyon yükselecek; eğer 
nominal çapanın güvenirliğini 
korumak için para politikasını 
daraltırsa, aşırı fazla daralma 
ekonomiye zarar verebilecektir. 
Bu yüzden Merkez Bankası’nın 
güvenirliğini kaybetmesi 
daha kötü para politikası 
performansına yol açabilir. 
Merkez Bankası güvenilirliğinin 
kaybolması, Merkez Bankası’nın 
para politikası yönetiminin 
politikacılar tarafından 

Grafik 1: Hedef ve Gerçekleşen Enflasyon Oranı  

Kaynak: TÜİK veri tabanı kullanılarak çizilmiştir.



24 İKTİSAT VE TOPLUM
ARALIK 2020 • SAYI: 122 Ekonomi Politik

eleştirilmesinin bir maliyeti 
olabileceğini gösterir. Sadece 
politika eylemlerini eleştiren 
(özellikle Merkez Bankası faiz 
oranlarını yükselttiğinde), 
fakat Merkez Bankası’nın faiz 
düşürmesini eleştirmeyen politik 
tartışmalar ters etki yaratabilir. 
Çünkü bu nominal çapayı 
zayıflatır ve daha kötü ekonomik 
sonuçlar yaratır... Yürütme 
organı, Merkez Bankası’nın 
kaynaklarını ve güçlerini 
etkileyen yasama üzerinde 
büyük etkiye sahip olduğundan, 
Bakanlar Kurulu’nun, özellikle 
Başbakan veya Maliye 
Bakanı’nın Merkez Bankası’nı 
ödüllendirme veya cezalandırma 
yönünde önemli bir gücü 
vardır. Hükümetin bir bakanı 
Merkez Bankası eylemlerini 
ve özellikle faiz oranlarını 
yükselttiğinde politika yapıcıları 
eleştirince Merkez Bankası 
güvenilirliğinin zayıflaması 
muhtemeldir. Sonuç, fiilen 
hükümet bakanının istediğinin 
tersi olabilir çünkü güvenilirliği 
yeniden sağlamak ve enflasyon 
beklentilerinin yükselmesini 
engellemek için Merkez Bankası 
muhtemelen faiz oranlarını daha 
da artıracaktır ki bu ekonomik 
hasıla ve istihdamda daralmaya 
yol açabilecektir” (Mishkin, 
2014:536-537).

Kriz döneminde doğal olarak 
enflasyon hedeflemesi birçok 
ülkede ortadan kalktı. Ülkeler 
resesyona girdiği için çözümü 
parasal ve mali genişlemede 

buldular. Pandemi bu eğilimi 
daha da güçlendirdi. Türkiye de 
benzer bir eğilim içerisine girdi, 
ancak Türkiye’nin kırılganlıkları 
diğer ülkelere göre fazla olduğu 
için ekonomide sorunlar daha 
da yüz üstüne çıktı.

Sonuç
Bu yazıyı yazarken ABD Doları 
7.82 TL olmuştu. Eğer paradan 
altı sıfır atılmasaydı, 1 Dolar 
7.820.000 TL’ye ulaştı diyecektik. 
Döviz kuru bu düzeye 
yükselmişken TCMB artan kur 
karşısında “kur tahminlerinin 
mevcut olmadığını” açıklamıştı.

TCMB, 1994 ve 2001 Krizi’nden 
sonra ilk defa bu kadar çaresiz 
kalmıştır. Bugünkü durum 
2001’den de kırılgandır. 
Çünkü 2001 Krizi’nde döviz 
kuru patlayınca TCMB faiz 
silahını çekmiş ve yıl bitmeden 
kur Ağustos 2001 düzeyinin 
altına gelmişti. Şimdi TCMB, 
politika faiz oranını da kendisi 
belirleyemiyor; hükümet 
ne olacağına karar veriyor. 
Bundan dolayı da Türkiye, 
yılbaşından bu yana ulusal 
parası en fazla değer yitiren 
(yüzde 25,2) ülkeler arasına 
girmiştir. Bu grupta %26.1’le 
Brezilya ve %24.7’le Arjantin 
yer almaktadır. Türkiye’nin bu 
ülkelerden farkı Brezilya’nın 
cari açık oranının düşük olması, 
Arjantin’in ise cari fazla veriyor 
olmasıdır.

Döviz kuru genel olarak iki 
farklı sistemle idare edilir: 

Sabit döviz kuru, esnek döviz 
kuru. Eğer sermaye hareketleri 
serbestken sabit döviz kuru 
uyguluyorsanız krize girmeniz 
kaçınılmazdır. Tıpkı 2001 yılında 
olduğu gibi. Bunun istisnası, 
ülkenin yüksek döviz rezervine 
sahip olması ve sürekli döviz 
girişi olmasıdır. Bu durumda 
krizden kurtulursunuz. Sabit 
döviz kuru sisteminin olmazsa 
olmazı sermaye kontrolünün 
olmasıdır. Esnek döviz kuru 
sisteminde Merkez Bankası açık 
açık kur tespiti yapmasa da sahip 
olduğu araçlarla döviz kurunu 
istediği düzeyde tutmaya çalışır. 
Burada belirleyici olan kısıt cari 
açık düzeyidir.

Türkiye 2001 Krizi sonrası 
geçtiği esnek döviz kuru 
sisteminde yüksek cari açık 
vermesine rağmen döviz 
kurunu uzun bir dönem 
istikralı düzeyde tutabilmiştir. 
Bu başarıyı bütçe açığını 
düşük tutarak, özelleştirme 
gelirlerinden gelen kaynak ve 
uluslararası likidite bolluğu 
sayesinde sağlamıştır. Buna 
elbette 2006 yılından 2011 
yılına değin uygulanan kurala 
dayalı para politikası (enflasyon 
hedeflemesi) da büyük destek 
vermiştir. AK Parti, 12 Eylül 
2010 Anayasa değişikliğinin 
ardından 2011 seçimlerini de 
kazanınca kurala dayalı para 
politikasından uzaklaşmaya, 
TCMB’nin özerkliğine karşı 
çıkmaya başladı.

Bu tavır çok şaşırtıcı değildir. 
Çünkü Anayasa değişikliğiyle 
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Bağımsız Cumhurbaşkanı’nın 
(Ahmet Necdet Sezer) atadığı 
son özerk TCMB Başkanı 
Durmuş Yılmaz’dı. Ondan sonra 
gelen TCMB Başkanları, partili 
Cumhurbaşkanı’nca atandı. Yani 
TCMB’nin yasal bağımsızlığı 
kalmadı.

Bu ortamda yaşadıklarımızın 
altındaki nedenleri sıralayalım:

■ TCMB’nin yasal, araç ve 
amaç bağımsızlığının yok 
edilmesi,

■ Genişlemeci para ve maliye 
politikası izlenmesi,

■ Sermaye hareketlerine bağlı 
inşaat sektörü odaklı büyüme 
modeli,

■ Döviz cinsinden 
borçlanmanın yüksek olması,

■ İzlenen dış politika,

■ En önemlisi Türkiye’nin 
hukuk devleti olmaktan 
uzaklaşması.

Tüm bunlar bir araya gelince 
Türkiye, portföy yatırımı ve 
doğrudan yabancı yatırım 
getirenlerce gözden çıkarılmıştır.
Bankalar yurtdışından 
kredi bulmakta zorlanmaya 
başlamıştır. Artan kur üretimi 
de ihracatı sekteye uğratmıştır. 
Tüm bunlara rağmen kamu 
tüketmeye ve verimsiz 
yatırımlara devam etmiştir. 
Yani döviz kuru artışı 2014’den 
bu yana geliyorum diyordu. 
Duyan olmadı. Duyanlara 
da “Midas’ın Berberi” gibi 
davranıldı. Dolayısıyla bugün 

yaşadıklarımız sürpriz değildir. 
Yapılanların tersi yapılmadığı 
sürece ne enflasyonda, ne de 
ekonomide istikrarı sağlamak 
mümkün olmayacaktır.
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