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Yeni yıl kutlamalarının hemen 
ardından 20 Ocak’ta ABD 
Başkanlık koltuğunda artık bir 
Cumhuriyetçi değil, Demokrat 
oturmaya başlayacak. Bu 
değişim sadece ABD’liler için 
değil, dünyanın geri kalanı 
için de önemli, çünkü Trump 
herkese karşı tam bir tüccar 
gibi davrandı. Birkaç yıl önce 
İTD’nin editör sayfasındaki 
yazımda onun için “kendine 
merkantilist” demiştim. Kast 
ettiğim, Trump’ın diğer ülkelere 
ihracatta liberal, buna karşın 
ABD’ye ihracatta tıpkı bir 
merkantilist gibi davranmasıydı. 
Bundan dolayı da bu yazının 
başlığı “Son Merkantilist’in 
Ölümü” oldu. 

P. Krugman ise, New York 
Times’taki 28 Aralık 2020 
tarihli yazısının başlığını “2020 
Reaganizmin Öldüğü Yıldı” 
koyarak Trump’ı R. Reagan’a 
benzeten bir yazı yazdı, 
hedefinde Trump’ın uyguladığı 
ekonomi ve dış politika vardı 
(Krugman, 2020b). 

Aslında bu iki başlığın bir ortak 
noktası var. O da Trump’ın 
Reagan gibi sermayeden yana 
ağırlığını koyması ve bunu kaba 
ve acımasız şekilde yapmasıdır. 
ABD’li özellikle orta, alt ve 
düşük gelirliler ile beyaz ırktan 
olmayanlar için Trump adeta bir 
semerdi, şimdi onu attılar (en 
azından öyle olacağına yönelik 
umutları yeşerdi).

Seçim sürecinde Cumhuriyetçi 
yönetimin yaptıkları 
sorgulanırken, Demokratların, 
dolayısıyla Biden’in başkan 
olması sonrasında seçmenlerin 
nasıl bir Amerika’da 
uyanacakları da tartışıldı. 
Biden buna elbette seçim 
bildirgesinde açıklık getirdi. 
Ancak Amerikalılar şunu 
biliyorlar; diğer ülkelerde 
olduğu gibi ABD’de de çoğu 
zaman seçim döneminde verilen 
sözler iktidara gelindiğinde 
unutulmaktadır. Hele ki bu ülke, 
hükümetlerin lobi şirketleri 
ve finans çevreler tarafından 
kuşatıldığı ABD olunca kuşkular 
daha da çok artmaktadır (House 
of Card dizisini izleyenler 
bu kuşatmanın nasıl kanlı 
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Seçimi kaybetmesine rağmen Trump, önceki seçime göre daha fazla oy almıştır. Bu sonuç, 
ABD’deki popülist sağ eğilimin güçlü bir damara sahip olduğunu göstermektedir. Darbe 

kalkışması da bu damarın eyleme dönüşmüş halidir.
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hesaplaşmalara kadar uzadığını 
biliyorlar: “Unutmayalım, her 
kurgu gerçekliklerin dönüşüme 
uğramış halidir”).

1. Trump Ekonomisinin 
Mirası
ABD ekonomisi, 2015 yılını 
yüzde 3,1 oranında büyüyerek 
kapatmasına rağmen, Obama 
koltuğunu bir demokrata değil, 
bir cumhuriyetçiye bıraktı. 
Trump “Önce Amerika (First 
America)” sloganıyla iktidara 
gelmişti. Bundan dolayı da önce 
ABD ekonomisini olumsuz 
yönde etkileyen bir ülke aradı. 
Aslında bunun için çok fazla 
arayışa girmesine gerek yoktu. 
Çünkü Obama döneminde Çin 
karşıtlığı zaten popülerdi, Trump 
buna NAFTA ülkelerini de 
ekledi. Koltuğa oturur oturmaz 
Meksika’ya doğrudan yabancı 
sermaye şeklinde giden ABD 
firmalarını tehdit etti. Bunu 
yaparken ABD’de istihdamı 
artırmayı amaçladığını söyledi. 

ABD’li firmalar, Meksika yerine 
kendi ülkelerinde yatırım 
yaparsa istihdamın oranının 
yükseleceği propagandasına 
tutundu. Aslında Trump 
yönetimi bu tutumuyla 
Ricardo’yu bile okumadıklarını 
ya da okumayanların aklına 
uyduklarını gösterdi.  

Bu bakış açısı göçmen karşıtlığı 
tutumuna da dayanak oldu 
ve Amerikalı işçilerin işini 
korumak adına, Meksikalı 
göçmenlerin ülkeye girişini 
engellemek için sınıra duvar 
çekilmeye kalkıldı. Meksikalı 
işçilerin ABD ekonomisine 
ciddi katkı verdiği,  göçmenlerin 
bazılarının sermayedar haline 
geldiği görmezden gelindi. 
Nitekim 2017 tarihinde yapılan 
bir araştırmaya göre, ABD’nin 
500 büyük firmasının 43’ü 
Meksikalı göçmenlere aittir 
(Banerjee ve Duflo, 2020: 
46-47). Trump yönetimi, 
işgücü piyasasındaki arz ve 
talep ilişkisini sebze halinde 

armut alıp satmayla karıştırdı. 
(Banerjee ve Duflo, 2020: 51).

Diğer yandan Trump, Çin’e 
yönelik uyguladığı politik ve 
iktisadi baskılara rağmen istediği 
sonuçları alamadı. Trump 
yönetimi bu süreçte sadece 
Çin’e baskı yapmakla yetinmedi, 
Çin’le ticareti artan ülkeleri de 
yaptırımlarla tehdit etti. Örneğin 
Türkiye’de Çin menşeli bir 
telefon şirketinin satışlarının 
artması üzerine ABD Dış İşleri 
Bakanı kendince bu konuda 
uyarıda bulundu. Seçimden önce 
Trump yönetimi bir adım daha 
attı, Çinli öğrencilerin ülkede 
teknoloji casusluğu yaptığını 
iddia etti ve onları sınır dışı 
etmekle tehdit etti.  

ABD’yi (Trump’ı) bu kadar 
sertleştiren gelişme, Başkan 
Trump’ın 2017’nin başından 
beri Çin’e karşı uyguladığı ilkel 
merkantilist politikaların işe 
yaramamış olmasıdır. Trump 
göreve başlamadan önce, 

GSYH Değişim 
(yüzde)  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Çin 9,7 9,4 10,6 9,5 7,9 7,8 7,3 6,9 6,8 6,9 6,7 6,1 1,9

Japonya -1,1 -5,4 4,2 -0,1 1,5 2 0,4 1,2 0,5 2,2 0,3 0,7 -5,3

Rusya 5,2 -7,8 4,5 5,1 4 1,8 0,7 -2 0,2 1,8 2,5 1,3 -4,1

İngiltere -0,3 -4,2 1,9 1,5 1,5 2,1 2,6 2,4 1,9 1,9 1,3 1,5 -9,8

ABD -0,1 -2,5 2,6 1,6 2,2 1,8 2,5 3,1 1,7 2,3 3 2,2 -4,3

AB 0,9 -4,2 2,1 1,9 -0,7 0 1,7 2,5 2,1 3 2,3 1,7 -7,6

Dünya 3 -0,1 5,4 4,3 3,5 3,5 3,5 3,4 3,3 3,8 3,5 2,8 -4,4

Tablo 1: ABD ve Rakip Ülkelerde Büyüme Oranı, Yüzde

Kaynak: www.imf.org veri tabanı.



13İKTİSAT VE TOPLUM
OCAK 2021 • SAYI: 123Ekonomi Politik

ABD’nin Çin ile olan dış ticaret 
açığı 367 milyar dolardı (2015); 
açık, 2017’de 375 milyar dolara, 
2018’de ise rekor artışla yaklaşık 
olarak 419 milyar dolara 
yükseldi. Dış ticaret açığı ancak 
2019 yılında 345 milyar dolara 
geriledi.  Bu veriler açıkçası ABD 
(Trump) yönetiminin ticarette 
Çin’le başa çıkamadığını 
göstermektedir. Bu durum 
doğal olarak büyüme oranına 
da yansıdı ve Trump, son iki 
başkanın dönemlerine göre daha 
hızlı büyüyen ABD ekonomisi 
hayalini gerçekleştiremedi. 

COVID-19 salgını başlangıçta 
ciddiye alınmadığı ve ekonomiye 
gerekli müdahalede gecikildiği 
için, ABD ekonomisi yılın ilk 
çeyreğinde bir önceki yılın 

aynı çeyreğine göre ancak 
yüzde 0,3 oranında büyürken; 
ikinci çeyrekte yüzde 9, üçüncü 
çeyrekte yüzde 2,8 küçüldü. 
Trump salgın karşısında 
yoksullara ve işsizlere yardımda 
da yavaş davrandı, Trump 
ve ekibi Krugman’ın da ifade 
ettiği gibi “Kriz zamanlarında, 
tehlike altındaki insanlara devlet 
yardımı iyi bir şeydir, sadece 
yardım alanlar için değil, aynı 
zamanda ülke için de iyi bir 
şeydir” savını ciddiye almadı 
(Krugman, 2020b) ve giderayak 
900 milyar dolarlık paketi 
serbest bıraktı.

Trump döneminde salgın öncesi 
işsizlik oranının yüzde 3,5 
düzeyine kadar gerilemesine 
karşın, reel ücretlerin düşük 

olduğu niteliksiz işlerde 
çalışanlar, ortalama çalışma 
süresinin üzerinde çalışarak 
refah düzeylerini korumaya 
çalıştılar. Bunun için kimi 
işçiler iki işte birden çalışmaya 
başladı. Pandemi döneminde 
ise çalışanlar daha da kötü 
duruma düştü. Mayıs ayında 
işsizlik oranı yüzde 13,5’e kadar 
yükseldi. Diğer yandan belli 
sektörlerde artan iş yükü işçileri 
fazla çalışmaya sürüklerken, 
aldıkları ek ücretler çok düşük 
düzeyde kaldı. Buna karşın 
sermaye sahiplerinin gelirleri 
yüksek hızla artmaya devam etti. 
Örneğin, Walmart çalışanları, 
pandemi döneminde fazladan 
çalıştıkları her saat için 0,71 
dolar kazanırken, üç Walton’un 

Grafik 1: ABD-Çin Dış Ticaret Açığı (Milyon Dolar)

Kaynak: https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html#2003.* Ekim 2020 verisi.
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serveti, uyurken bile saatte 6,2 
milyon dolar arttı; Amazon’da 
fazla çalışma ücreti saatte 0,99 
dolar iken, J. Bezos’un serveti 
saatte 11,5 milyon dolar arttı 
(Kinder vd. 2020).

Trump yönetimi döneminde, 
pandeminin başladığı 
2020 yılına kadar kamu 
harcamalarının finansmanında 
borçlanmaya ağırlık verilmiştir. 
Bunun sonucunda da Kamu 
Borç Stoku/GSYH oranı 
2015 yılında yüzde 104,6 
iken oran, 2020 yılında yüzde 
131,1’e yükselmiştir. Kamu 
finansmanında para arzı 
pandemi döneminde adeta 
tavan yapmıştır. M1 para 
arzı 2015 sonunda 3 trilyon 
99 milyar dolar iken, 2019 
sonunda 3 trilyon 926 milyara; 
2020 sonunda 6 trilyon 666 
milyar dolara yükselmiştir. 
Fed’in bilanço büyüklüğü de 
2015 sonunda 4 trilyon 486 
milyar dolar iken, 2019’un 
sonunda 4 trilyon 165 milyar 
dolara gerilemiş; pandemiyle 
birlikte bilanço büyüklüğü 
2020 sonunda 7 trilyon 363 
milyar dolara ulaşmıştır. Kabaca 
ifadeyle, Trump yönetimi 

pandemiye karşı helikopterden 
para saçmıştır (veriler için 
https://fred.stlouisfed.org/series/
WALCL  bakılabilir. Erişim 
tarihi 5 Ocak 2021).

Cumhuriyetçilerin (Trump’ın) 
geçen dört yıl boyunca izlediği 
iktisat politikalarını, sadece 
sermaye sınıfı lehine vergi 
indirimlerini öne çıkartan 
politikalar olarak görmek 
açıkçası biraz safdillik olur. 
Trump yönetimi, Neo-
Malthusyen bir tavırla, krizden 
etkilenen, 2016’dan salgın 
dönemine kadar ki büyümeden 
pay alamayanları göz ardı 
etti. Yetinmedi, sağlık sigorta 
sisteminde (medicare) yapılan 
değişikliklerle devletin temel 
kamusal hizmet alanını yok etti. 
Örneğin, Trump döneminde 
sağlık sigortası olmayan şeker 
hastaları insülin alamaz hale 
geldiler. İnsülinin bir şişesi 470 
dolara kadar çıkınca, sigortasız 
şeker hastaları Walmart’tan 
köpekler için üretilen şişe 
başına 24,99 dolara satılan 
insülini satın almaya başladılar 
(https://www.theguardian.com/
commentisfree/2019/aug/01/us-
healthcare-insulin-diabetes-jordan-

williams ). Bir başka örnek; bu 
dönemde eğitim sistemine 
ayrılan kaynakların azalmasıyla 
üniversite öğrencilerinin 
harçları dolaylı olarak artırıldı,  
öğrenciler aldıkları kredileri 
ödeyemez hale geldiler. Trump 
bunu Friedman’ın “bedava öğle 
yemeği yok (there is no free 
lunch)” bakış açısıyla yaparken, 
2008 Krizi’nin hanehalkı geliri 
üzerinde yaptığı erozyonu 
görmezden geldi. 

Bu saptamalarımıza karşın, 
çıplak gözle bakıldığında 
ABD, Trump döneminde 
salgına kadar sürekli büyüyen, 
işsizlik oranının yüzde 3,5 
düzeyine gerilediği, enflasyon 
oranın yüzde 2-3 aralığında, 
faiz oranının sıfıra yakın 
düzeyde seyrettiği bir ekonomi 
görünümündeydi. 

2. Biden’ın Ekonomisi!  
Biden’ın ekonomi ve politika 
ufkunun nereye kadar uzanacağı 
elbette göreve başladıktan sonra 
şekillenecek. Ancak Foreign 
Affairs dergisi için Mart 2020’de 
kaleme aldığı makalede bu 
konuda önemli sinyaller verdi. 
Yapmış olduğu saptamalar, 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Çin 27.1 34.5 33.9 33.7 34.3 37.0 39.9 41.4 44.3 46.3 48.7 52.6 61.7

Almanya 65.5 72.9 82.3 79.8 81.1 78.7 75.6 72.2 69.1 64.9 61.6 59.5 73.2

ABD 73.7 86.7 95.4 99.8 103.3 104.8 104.5 104.6 106.6 105.7 106.8 108.6 131.1

Tablo 2: Kamu Brüt Borç Stoku/GSYH, Yüzde

Kaynak: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October/weo-report?c
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sadece Amerikalılar için 
değil, dünyanın diğer ülkeleri 
açısından da önemli. 

Biden’ın yazısında yaptığı 
saptamalar şöyle: “Trump, 
Amerika Birleşik Devletleri’nin 
dostlarına ve düşmanlarına 
karşı, Amerikan orta sınıfına 
zarar veren, kabul edilemez 
ticaret savaşları başlattı. 

…Amerika Birleşik 
Devletleri’nin karşı karşıya 
olduğu küresel zorluklar -iklim 
değişikliği ve kitlesel göçten, 
teknolojik aksaklıklara ve 
bulaşıcı hastalıklara kadar- daha 
karmaşık ve acil bir hal alırken, 
otoriterliğin, milliyetçiliğin ve 
illiberalizmin hızla ilerlemesi, 
onlarla toplu olarak mücadele 
gücümüzü baltaladı. 

…Demokrasiler aşırı 
partizanlıkla felç oldukları 
için yolsuzlukla ve 
eşitsizlikle mücadele etmekte 
zorlanıyorlar. Demokratik 
kurumlara güven azaldı. 
Demokrasi ve liberalizmin 
faşizm ve otokrasiye karşı zaferi 
özgür dünyayı yarattı. Ancak bu 
mücadele sadece geçmişimizi 
tanımlamıyor. Geleceğimizi 
de tanımlayacak. Her şeyden 
önce, dünyada bizimle 
yanyana duran demokrasiler 
koalisyonunu güçlendirirken, 
kendi demokrasimizi 
de onarmalı ve yeniden 
canlandırmalıyız. ABD’nin, 
dünyada ilerleme için bir 
güç olma ve kolektif eylemi 
harekete geçirme yeteneği 
yurt içinde başlar. Bu nedenle 

eğitim sistemimizi, bir çocuğun 
yaşamdaki fırsatının posta 
kodu veya ırkı tarafından 
belirlenmemesi için; ceza 
adaleti sistemini ise adaletsiz 
eşitsizlikleri gidermek için 
yeniden düzenleyecek ve 
kitlesel hapsetme salgınını 
sona erdireceğiz… Herkesin 
sesini duyurmak ve hükümetin 
şeffaf ve hesap verebilirliğini 
sağlamak için hareket edeceğim. 
…Birleşik Devletler, karşı 
karşıya olduğumuz varoluşsal 
tehdit olan iklim değişikliğiyle 
başa çıkmak için dünyaya 
liderlik etmelidir. Bunu doğru 
yapmazsak, başka hiçbir şeyin 
önemi olmayacak. Amerika 
Birleşik Devletleri’ni 2050’ye 
kadar net sıfır emisyonlu 
temiz bir enerji ekonomisine 
sahip olma yolunda ilerletecek 
çok büyük, acil yatırımlar 
yapacağım” (Biden, 2020).   

Biden seçim arifesinde yaptığı 
bir başka konuşmada da: “Bu 
ülke Wall Street bankacıları, 
CEO’lar ve hedge fon 
yöneticileri tarafından inşa 
edilmedi. Amerikan orta sınıfı 
tarafından inşa edildi.” diyerek, 
kampanyasında orta sınıfı 
mihenk taşı olarak niteledi 
(D’souza ve Deborah, 2020a). 
Biden, bu söylemiyle bir sol parti 
lideri gibi algılanabilir. Ancak 
bu yanıltıcı olur. Çünkü aynı 
Biden, 2018 yılında Brookings 
Enstitüsü’nün bir etkinliğinde 
yaptığı konuşmada “Başımızın 
belaya girmesinin nedeninin 
ABD’deki 500 milyarder 

olduğunu sanmıyorum… 
Zirvede olanlar kötü adamlar 
değil.” dedi (D’souza ve Deborah, 
2020a). Her iki konuşmayı 
yanyana koyduğumuzda 
Biden’ın da popülizme kayma 
eğilimine yatkın olduğunu 
söyleyebiliriz.

Buna rağmen Biden’ın 
programının ekonomik ve 
politik olarak Trump’a göre daha 
katılımcı olduğu söylenebilir. 
Seçim öncesi açıklanan 
programın ana hatları şöyle 
(D’souza ve Deborah, 2020b):

-Salgın nedeniyle ortaya çıkan 
ekonomik sorunları çözmek 
için 2 trilyon dolarlık teşvik 
ve yardım paketi uygulamaya 
sokulacak.

-10 yıl içinde 1,3 trilyon 
dolarlık altyapı yatırımı 
yapılacak. Bu yatırımın 400 
milyar dolarlık kısmı temiz 
enerji, araştırma ve yenilik 
için; 100 milyar dolarlık kısmı 
okullar için; 10 milyar dolarlık 
kısmı da yoksulluğun yüksek 
olduğu bölgelerin toplu taşıma 
projeleri için ayrılacak.

-En yüksek gelir vergisi oranı 
yüzde 37’den yüzde 39,6’ya 
ve en yüksek kurumlar vergisi 
oranı yüzde 21’den yüzde 28’e 
yükseltilecek. ABD firmalarının 
yabancı iştirakleri tarafından 
kazanılan kâr üzerindeki vergi 
oranı ikiye katlanarak yüzde 
21’e çıkarılacak. 

-Herkes için Medicare yerine 
buna benzer bir halk sağlığı 
sigortası seçeneği oluşturulacak. 



1950’lerin modernite ideali, geçmiştekilerden çok 
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eşyaları gibi zenginlik ikonlarıyla ifade edildiği 
Amerikan tüketim toplumunun büyüsüne kapılmıştı. 
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Ayrıca Medicare için uygunluk 
yaşı 65’ten 60’a düşürülecek.  

-Amerikalıların tahmini yüzde 
97’den fazlası sigortalanacak 
(bunun maliyetinin on yılda 
750 milyar dolar olacağı 
tahmin edilmektedir). Ortaya 
çıkan bu mali yük, sermaye 
kazançları reformundan elde 
edilen gelir yoluyla ödenecek.  

Biden, Çin’e baskı yapmak 
için uluslararası müttefiklerle 
koalisyon kurmak istiyor.

Biden, önce inovasyona 
ve orta sınıfa yatırım 
yaparak Amerika’nın küresel 
ekonomideki konumuna 
yardımcı olmayı planlıyor. Yeni 
ticaret anlaşmalarına girmeden 
önce bunu yapmayı vaat 
ediyor. Ayrıca, fikri mülkiyet 
ve teknoloji transferleri 
konusunda Çin’in karşısına 
çıkmanın en iyi yolunun, tek 
taraflı tarifeler yoluyla değil, 
müttefikler ve ortaklarla bir 
koalisyon oluşturmak olduğunu 
söylüyor.

Biden, altyapı planıyla 
“milyonlarca orta sınıfa” iş 
yaratmak istiyor. Bu plan, 
yenilenebilir enerji altyapısı, 
temel kurumlar ve iklime 
dayanıklılık endüstrileri inşa 
etmeyi içeriyor.  

Diğer yandan Biden, federal 
saatlik asgari ücreti 15 
dolara çıkarmak istiyor ve 
işçi liderlerinin yeni ticaret 
anlaşması müzakerelerine 
katılması gerektiğine inanıyor.
Sağlık krizi nedeniyle, 50 

eyaletin tamamının, federal 
hükümet tarafından tamamen 
ve kalıcı olarak finanse 
edilen kısa süreli tazminat 
programlarını benimsemesini 
öneriyor. 

Biden’ın iklim planında ilk 
dönemde 2 trilyon dolarlık 
federal harcama yapılması 
planlanıyor ve ABD’nin 
en geç 2050’ye kadar net 
sıfır emisyonla yüzde 100 
temiz enerji ekonomisine 
geçeceği söyleniyor. Paris 
İklim Anlaşması’nın 
imzalanacağı; iklim 
değişikliğinin dış politikanın 
bir parçası yapılacağı; ticaret 
müzakerelerinde, fosil yakıt 
sübvansiyonlarının dünya 
çapında yasaklanmasının talep 
edileceği belirtiliyor.  

Biden, öğrenci başına en az 
10.000 dolarlık olan öğrenim 
kredisi borcunu derhal iptal 
etmeyi planlıyor.  

Sonuç
Trump, salgına değin 
ekonomide kısa salınımlı 
zikzaklar çizmesine rağmen,  
Amerikalılar ve dünya kendisini 
daha çok ABD’yi Paris İklim 
Antlaşması’ndan çeken, ırkçılığa 
prim veren, sonunda da darbeci 
başkan olarak yâd edecek.  

Biden seçimde önemli bir 
zafer kazanmış, Trump’a göre 
yaklaşık 6 milyon fazla oy 
almıştır. Seçim sonucunun bir 
başka unutulmaması gereken 
gerçeği de seçimi kaybetmesine 

rağmen Trump’ın önceki seçime 
göre daha fazla oy almasıdır. 
Bu sonuç, ABD’deki popülist 
sağ eğilimin güçlü bir damara 
sahip olduğunu göstermektedir. 
Darbe kalkışması da bu damarın 
eyleme dönüşmüş halidir.

Biden’ın ekonomi programında 
öne çıkan olgular sağlık 
sisteminin iyileştirilmesi, orta 
ve alt sınıf üzerindeki vergi 
yükünün azaltılması ile altyapı 
yatırımlarının artırılmasıdır. 
Yeni Başkan’ın uluslararası 
ilişkilerde nasıl bir tutum 
içine gireceği net değildir, net 
olan olgu, Çin’le mücadelenin 
devam edecek olmasıdır. 
Bu mücadelede alanlar 
farklılaşabilir, çünkü zemin çok 
kaygan.

Biden’ın programından bir 
merkez sol hedefi çıkması çok 
zorlama olur. Buna rağmen 
en azında iklim değişikliğine 
duyarlı olunmasına yönelik 
taahhütler dünya için umut 
vericidir. 
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Son Notlar
1. Yazı matbaaya giderken Trump’ın 

darbe girişimi geldi. Tüccar 
başkan sonunda darbeci de oldu.
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