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GİRİŞ
“Her şey ‘söz’le başladı”

Anonim

I

Bu kitabın temel tezi şudur: 1923 yılında kurulan Cumhuriyet, 
2000’li yıllara gelindiğinde bir sistem olarak artık kendini yeniden 
üretemez durumuna gelmiş, bugün itibarıyla ve nihayetinde kaçı-
nılmaz bir şekilde restorasyonun da ötesinde yeniden yapılanmayı 
(restructuring) gerektiren bir noktadadır.

Üstelik Cumhuriyet bu noktaya gelirken, siyasi ve ekonomik dü-
zeylerde birkaç müdahaleyle de karşı karşıya kalmıştır: 

-Bunlardan biri, 1950 yılında çok partili siyasi rejim, 
-1960 yılında anayasal düzenlemelere bağlı siyasi yapı ve bürok-

rasi yönetiminde planlı kalkınma, 
-1971 yılında anayasal düzende geriye gidiş ve devletin yeniden 

geleneksel yönetime dönüşü, 
-1980 yılında siyasi düzeyde temsili demokrasinin de zarar gör-

düğü “politik merkezileşme”  ve bu düzenlemeye tezat bir şekilde 
ekonomide liberaleşme ve dışa açılma, 

- 2000 yılındaki büyük krize müteakip 2001 yılında finansal sek-
törün yeniden yapılanması, 

ve en son, 
-2016 yılında darbe girişimiyle karşı karşıya kalınması... 
-2017 Referandumu’yla Totaliter Rejime geçiş; bunun sonucu 

olarak demokratik rejimin yok edilerek yerine “Tek Adam Yöneti-
mi”nin ikame edilmesi... 

Siyasi müdahaleleri 1960, 1971 ve 1980 olarak, ekonomiye iliş-
kin müdahaleleri de 1971, 1980 ve 2001 olarak sınflayabiliriz.  Bu 
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durumda 1971 ve 1980 dönemi hem ekonomide hem de siyasette 
müdahalelerin birlikte olduğu iki dönem olarak görülebilir.

Bu kadar çok müdahalenin olması, bu müdahalelerin bazen siya-
si, bazen ekonomik ve bazen de hem siyasi hem de ekonomik olması, 
sistemin işleyişine ilişkin temel bazı noktalarda ciddi sorunlar oldu-
ğu anlamına gelir. 

Oysa Cumhuriyeti kuran kadro, Mustafa Kemal Atatürk ve arka-
daşları, büyük bir iş başarmış olmasına rağmen,  ne olmaktadır ve 
nasıl olmaktadır ki, kurdukları Cumhuriyet aynı zamanda birçok za-
afı da içinde barındırmakta ve bu kısa tarihi içinde bunca problemle 
karşı karşıya kalmaktadır?

Temel bir soru da şudur: Neden Cumhuriyet, üç önemli müda-
haleye rağmen, yani 1971’de Atilla Karaosmanoğlu, 1980’de ekono-
miyi dışa açan ve ona rekabetçi bir özellik kazandıran Turgut Özal 
ve 2001 yılında finansal yapıyı yeniden yapılandıran Kemal Derviş’in 
çabalarına rağmen, örneğin ödemeler dengesi sorununu bir türlü çö-
zememekte ve eninde sonunda dövizle başlayan bir ekonomik krize 
girmektedir?

Bu sorunun bir çözümü var mıdır?
Bir diğer önemli soru da, dünya çapında bilgi ve kapasiteye sa-

hip üç adam, diğer bir ifadeyle Atilla Karaosmanoğlu, Turgut Özal 
ve Kemal Derviş, neden belli bir noktanın ötesine geçememiş ve bu 
ülkenin ekonomiye ilişkin temel sorunlarını kalıcı bir biçimde ve te-
melden çözememişlerdir? Üçü de, konjonktürel düzeyde ekonomiyi 
tıkayan sorununa yönelip, bu ülkenin ve toplumun temel sorunu nedir 
ve ne yapmalı ki bu sorun kökünden çözülsün dememişlerdir?

Bir noktaya kadar gelip, o noktanın ötesine geçememelerinin ne-
deni nedir?

O nokta nedir?
Çok temel diğer bir soru da şudur: Neden Cumhuriyet ekono-

miye paralel olarak, birkaç siyasi ve hatta askeri müdahaleyle karşı 



5

karşıya kalmıştır? Eğer bir ülke, birden fazla askeri ve siyasi müda-
haleyle karşı karşıya kalmışsa, her müdahalenin aslında herhangi bir 
sorunu çözmediği ve hatta ülkenin durumunu daha da kötüleştirdiği 
sonucu çıkarılabilir. 

Peki o halde, askeri ve siyasi müdahalelere rağmen Cumhuriyetin 
politik düzeyde çözemediği temel sorun nedir?

Bu sorunun bir çözümü var mıdır?
2000’li yıllara gelindiğinde Cumhuriyetin sorunlarını çözmek 

üzere üç temel akımın iddia sahibi olduğu görüldü:
a. Birinci kesim, İslamcı Hareket’ti.
b. İkinci kesim sol, demokrat kesimlerin birlikte olduğu, Cumhu-

riyeti kuran hareketi temsil eden Cumhuriyetçi Hareketin bugünkü 
kadrolarıydı.

c. Üçüncüsü ise, sosyalist harekete mensup görüşleri savunan 
kadrolardı.

Üçüncü kesimin, diğer bir ifadeyle sosyalist kesimin görüşleri 
toplum nezdinde belli bir sempati oluşturuyor olsa da, hiçbir zaman 
genel bir kabul görmedi. Zira bu kesimin temsilcileri ve parlak kişi-
leri 1968’den beri sürekli biçilmiş, yok edilmiş; kısaca sürekli tırpan-
lanmıştır. Toplumsal gelişmelerin önü büyük oranda askeri ve poli-
siye tedbirlerle engelleniyordu. 1971 ve 1981 yılında yüzlerce genç 
idam edildi, işkencede öldü. Yazarlar, fikir adamları takibat gördü ve 
sürekli cezaevine sokuldu. 

Bu sürecin, o akımın toplum nezdinde gelişmesini engelleyen en 
önemli faktör olduğunu kabul etmek gerekiyor.

İkinci kesim, 2000’li yıllarda, tam ifadesiyle, geçerli bir toplum-
sal projeden yoksun sırtını tamamen günlük politikalara dayamış 
ve devletten geçinen kesimlerdi ve bu nedenle topluma hiçbir ümit 
vermiyorlardı.

Birinci kesim ise, çok iddialı bir tutum içindeydi: Sadece ekono-
mik sorunların çözümünden ve daha adaletli bir ekonomik payla-
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şımdan değil, onun ötesinde ahlaki düzeyde daha iyi bir toplumdan, 
siyasi anlamda eşitlik ve özgürlükten sözediyordu. Üstelik bu kesim 
bu iddialarını yıllardır sürdüyor ve Türkiye’nin ancak bu şekilde so-
runlarından kurtulabileceğini iddia ediyordu.

2002-2020 tarihleri arası, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu iddiayla 
yüzleştiği dönem oldu: Toplum bu harekete onay verdi ve ne yapaca-
ğını görmek istedi.

Sonuç ise, başarısızlık olarak nitelenebilecek herhangi bir tanım-
lamanın ötesinde, tam bir hüsrandı.

Zira zamanla bu kesimin, siyasi anlamda hiçbir özgürlüğe say-
gı duymayan, kendilerinden başka her kesime quasi faşist bir tu-
tum içinde olan, içinde yaşanılan dünyayla düşünsel düzeyde hiçbir 
bağlantı içinde olmayan, son derece sığ ve yüzyıllar öncesine dayalı 
basit, fikir bile denemeyecek belli kabuller içinde bir mental yapıya 
sahip oldukları görüldü.

Ekonomide başarısızlıkları ise aynı ölçüde yüksekti: Siyaseten ne 
kadar arkaik iseler, ekonomide de en az o kadar bilgisiz ve beceriksiz 
oldukları ortaya çıktı.

Ahlaki düzeyde ise, ortaya koydukları manzara çok daha kötü-
dür: Yolsuzluk ve kötüye kullanma tasarrufları konusunda dosyaları 
o kadar zengindir ki, kendilerine ilişkin hukuki süreçlerin çokluğu 
ve suç fiilleri, tahmin edilenin çok ötesinde olacak gibi görünmek-
tedir. Bu kesimden birçok kişinin, iktidarları sona erdiğinde, soluğu 
başka ülkelerde alacakları ve Türkiye’den kaçacakları beklenebilir.

Bu ahlaki anlamda bir çöküş anlamına gelir. 
İşin tuhaf yanı şudur ki Cumhuriyet, 1923’te kurulduğundan beri 

böyle bir çöküş ve kriz yaşamamıştır.
Kısaca İslamcı hareket artık Cumhuriyet tarihinde bir daha ikti-

dar olamayacak şekilde bir yenilgiyle karşı karşıya kaldı. Ancak bu 
ifadeden, bundan sonra artık hiçbir zaman kuvvetli olmayacakları 
sonucu çıkarılmamalıdır. Zaman zaman ön plana çıksalar da, tabiî 
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oy oranlarının üzerine çıkamayacakları, ancak retorik düzeyinde 
varlıklarını sürdürecekleri söylenebilir. 

Ancak kesin olan şudur: Devlet bu kesime bir daha teslim edil-
meyecektir. 

Buradan bir sonuç çıkarılması gerekiyor: Türkiye Cumhuriyeti, 
kurucu kadrosunun temel felesefesine rağmen neden böyle krizlerle 
karşılaşmaktadır? Toplum bu sorun ve krizlere karşı neden kapsa-
yıcı, bütüncül işi esasından ele alan çözümler geliştirememektedir? 
Ve bunların bir çözümü var mıdır? Varsa neden o çözümler buluna-
mamaktadır? Bu hep böyle mi devam edecektir? Bu krizler bir kader 
midir? 

Şöyle soralım: Gerçekten bir çözümsüzlükle mi karşı karşıyayız?
Elinizdeki kitap bu soruya çözüm arayan ve öneri sunan bir ça-

lışmadır.

II

Ancak bu soruya cevap vermeden önce, geleceğimize ışık tutması 
açısından tarihe bakmamız iyi olacaktır. Bu fikir turu, bazı argüman 
ve tartışmaların gündeme getirilmesi değil; kitabımızın içinde yer 
alan devlet, anayasa, eğitim, bireyin diğer bireylerle birlikte yaşaması 
bölümlerinin temel argümanlarında, önerdiğimiz çözümlerin teme-
lini oluşturacaktır. Aynı zamanda bu fikir turu, (insanlığın yanı sıra) 
Türkiye’nin de saplantılarını ve çıkmazlarını ortaya koyacak; burada 
konumuz olmasa da, bu saplantı ve çıkmazların nedenlerine deği-
necektir. Çok sistematik olmayan, özellikle en çok konuşulmuş ve 
konuşulan isimleri ve bu fikir insanlarının önerme, teori ve çalış-
malarını gözden geçirmek, Türkiye’ye çözüm önerileri geliştirmek 
konusunda bize ve (bunu yapan herkese) son derece önemli katkı-
lar sağlayacaktır. Bunu yaparken fikir turu sırasında sadece birkaç 
noktaya bakacağımızın, teorileri derinlemesine ve genişlemesine ele 
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almayacağımızın altını çizmek isteriz. Zira meselemiz, kalkınma ve 
büyüme iktisadını detaylı bir şekilde ele almak değildir.

Ulusların kalkınması konusu tarihte ilk kez 1776 yılında İskoç 
iktisatçı, aynı zamanda papaz olan, Adam Smith tarafından ele alın-
mıştır1. Yerimiz İngiltere... İktisada ilişkin son derece kompakt bir 
çalışma, ikitisat tarihinde bu şekliyle ilktir. Smith esas olarak, iş bö-
lümü, uzmanlaşma, ticaretin gelişmesi ve ülkelerin avantajlı olduk-
ları ve bildikleri alanda uzmanlaşmalarını anlatmaktadır. Ona göre 
böyle yapılırsa, bir ulus kalkınır ve müreffeh bir düzeye gelir. Adam 
Smith’in iş bölümünü iki temelde ele aldığını belirtmemiz gerekiyor: 
Herhangi bir iş yerinde iş bölümü ve ülkelerin sahip oldukları doğal 
zenginliklerine ilişkin iş bölümü... Dolayısıyla bir insan iyi bildiği 
bir işi yapmalı ve bunu yaparken de işyerinde iş bölümüne gitmeli; 
ülkeler üretim faaliyetlerini düzenlerken sahip oldukları imkanlara 
ve doğal kaynaklara göre iş bölümüne gitmeli.

Ülkeler de...
Bu fikri, herkesin içinde bulunduğu üretim faaliyetine göre tica-

ret yapması gerektiği önermesinin izleyeceği açıktır. 
Daha sonraki dönemlerde, özellikle de Knut Wicksell sermaye te-

orisini ele almış, para ve faiz konularını işlemiştir. O dönem Böehm 
Bawerk’in de yaşadığı dönemdir. Yazdıkları eserlerde, ekonomik fa-
aliyetler arasında; para ve faiz arasında ilişkiler kurulmuş ve zaman 
faktörünün ne kadar önemli olduğu açıklanmaya çalışılmıştır.

Sermaye teorisinin Wicksell2 ile başladığını kabul etmemiz gere-
kiyor. Ne Wicksell ne de Böehm Bawerk spesifik olarak ülkelerin na-

1 Orijinal adı “Wealth of Nations” olan kitap Türkçeye iki cilt olarak çevrilmiştir. 
Bkz. Birinci cilt, çevirenler Ayşe Yunus-Mehmet Bakırcı, Alan Yayıncılık, Şubat 
1985.  İkinci cilt, çeviren Mehmed Tanju Akad, Alan Yayıncılık, 2002.

2 Knut Wicksell, Interest & Prices, Original Pub: 1898, okunan baskı 1936 New 
York. Bu kitabın ilk bölümlerinde faiz ile fiyatlar arasındaki(ters) ilişki anlatıl-
maktadır. Birikim süreci ve zaman faktörü için ise, bölüm 8, s. 102. Ayrıca bkz. 
diğer kitapları...
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sıl zenginleşmesi gerektiği üzerinde durmuş değildiler. Onlar daha 
çok sermaye birikim sürecinin ne olduğu ve nasıl olduğunu anlat-
maya çalışmışlardı. 

Ekonomi tarihinde önemli bir tartışma Keynes ile Hayek arasın-
da geçmiştir. Bu tartışma, Hayek’in yazdığı “Price and Production”3 
kitabıyla başladı. Keynes’in  “A Treatise on Money” ve “General The-
ory of Employment, Interest and Money” kitaplarıyla birlikte 1939, 
bu tartışmanın en üst noktaya eriştiği tarihti.

Keynes, Walrasgil genel dengenin dört piyasada (mal, işgücü, 
para ve menkul stok-menkul kıymetler, bugünkü adıyla borsa piya-
saları) birden dengeye gelmesinin ve dengede kalmasının mümkün 
olmadığını söylüyordu. Bu piyasalardan işgücü piyasası sürekli arz 
fazlası verdiğinden, toplam dengenin sağlanması mümkün değildir, 
diyordu. Ona göre, devlet piyasalara müdahale etmeli, işgücü piyasa-
sını desteklemeliydi ve örneğin altyapı-yol vb. çaılşmalarıyla işgücü 
fazlası emilmeliydi. Bu müdahale işgücü piyasasını dengeye getirdiği 
gibi, piyasaya giren para, çarpan etkisiyle diğer kesimlerin eline geç-
tiğinde ekonomik büyüme sağlanmış olacaktı. 

Hayek, paranın nötr olmadığını, paranın, tüketici ile yatırımıcı-
nın eline geçmesinin ekonomideki etkilerinin farklı olduğunu be-
lirtiyor; paranın tüketicinin eline geçmesi halinde talep olarak piya-
saya çıkacağını ve bunun ekonomik üretim sürecinin derinleşmesini 
engelleyeceğini; tüketim malları üreten sektörlerin mallarına talebi 
artırarak, göreli fiyatları bozacağını; dolayısıyla ekonomik krizin or-
taya çıkacağını söylüyordu. Ona göre, en iyisi piyasaya dokunmamak 
ve parasal müdahalerle ekonomiyi bozmamaktı.

3 Friedrich A. Von Hayek, Price and Production, Headley Brothers, 1931. Hayek 
bu kitabından sonra 1933 yılında Monetary Theory and Trade Cycle, 1939 
yılında Profits, Interest and Investment ve 1941 yılında da Pure Theory of 
Capital kitaplarını yayınladı.
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Diğer düşünürlerin tartışmalarının bize neler sağladığını bu kıs-
mın sonunda söyleyeceğiz. Şimdi devam edelim.

Aslına bakılırsa, Keynes’in teorisi daha çok bir kriz teorisiydi; 
spesifik durumlara ilişkin bazı analizler içeriyordu. Yani kitabı, ken-
disinin adlandırdığı gibi ya da adındaki gibi “genel teori” değildi. 
Hele hele, istihdam, faiz ve paranın genel teorisi hiç değildi. 

Her şeyden önce Walrasgil dengenin sadece normatif bir tanım-
lama olduğunu, zira teorisinde zaman kavramının bulunmadığını 
belirtmemiz gerekiyor. Dolayısıyla, zaman kavramından yoksun bir 
analizin gerçekçi olamayacağı açıktır. Zaten Yılmaz Akyüz’ün birkaç 
çalışması teorik analizler açısından bunu ortaya koymuştur.4 Diğer 
yandan, Hayek’in paranın nötr olmadığı ve bu nedenle piyasaya çık-
tığında kimin eline geçeceği ve üretimin derinleşmesini bozacağı fi-
kirleri çok önemlidir. 

Bu arada, elinizdeki kitabın yazarının Hayek’in görüşlerini çok 
önemli bulmakla birlikte, Hayek’in ekonomiyi doğal bir süreçmiş 
gibi ele alması görüşlerine katılmadığını belirtmek gerekir. Ayrıca 
yine bu kitabın yazarı, insan eseri olan her şeyin insan aklı çerçe-
vesinde düzenlemeler gerektirdiği görüşünde olduğunu vurgulamak 
gerekir. Zira, insan toplumunun sosyal, ekonomik, hukuki ve politik 
yapısı doğal değil, insan aklının ürünleri yapılardır... Para gibi, devlet 
gibi, anayasa gibi, daha geniş çerçevede hukuk, eğitim vb. gibi...

Yeniden konumuza dönelim.
1950-1980 tarihleri arası, dünya için son derece ilginç bir dönem 

olmuştur. Dünya pazarının oluştuğu, birçok az gelişmiş ülkenin 
uluslararası pazarlara katıldığı, kapitalizmin sınırlarının son derece 
genişlediği bu dönem, hem fikir insanlarının hem de politika yapı-

4 Bkz. Yılmaz Akyüz, “Sermaye Bölüşüm Büyüme”, SBF Yay. 1980, Ankara ve 
teorik düzeyin son derece yüksek olduğu, neoklasik iktisatın denge teorisi ve 
yeni keynesyen görüşlerin tartışıldığı,  “Fiyat Mekanizması ve Makroekonomik 
Dengesizlikler”, Eflatun Yay. Ankara, 2009.
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cılarının dünyadaki özgürleşmenin tersine, tek tip düşünmeye daha 
çok eğilimli oldukları bir durum yaratmıştır. 

O dönemde, iki eğilim göze çarpıyordu: Birinci eğilim, Sovyet tipi 
sanayi kalkınmasından çok etkilenmiş ve “Sanayileşme” diye bir re-
torik tutturmuştu. 

İkinci eğilim, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Dünya 
Bankası’na hâkim olan görüştü. Dünya Bankası’nın izleyen yıllarda 
neredeyse resmi politika haline getirdiği bu yaklaşıma göre, az ge-
lişmiş ülkeler hangi alanda karşılaştırmalı üstünlüğe sahip iseler o 
alana eğilmeli ve zaten sınırlı olan kaynaklarını avantajlı oldukları 
yatırımlara yöneltmeliydi. 

Bu görüşün, çok açıktır ki emperyalizmi hiç dikkate almadığı, 
emperyalist ülkelerin, bu ülkelerin pazarlarını nasıl işgal ettiği ve 
uluslararası iş bölümünün bu şekilde oluşması halinde, az gelişmiş 
ülkelerin uzun vadede bu girdaptan çıkamayacaklarını hiç öngörme-
diği açıktır. Ayrıca son derece açıktır ki, Dünya Bankası bu politika-
ları formüle ederken herhalde Marksizmin “Eşitsiz Gelişme Yasası”n-
dan hareket etmiyordu...

Fakat birinci politikayı önerenler de, emperyalist yaklaşımın pa-
radigmasından kurtulmuş değillerdi: Gelişmiş ülkeler, belli bir vade-
de kâr oranları düşen ve standartlaşan malların üretimini az gelişmiş 
ülkelere kaydırıyorlar, kendileri daha yüksek teknoloji alanlarına ve 
dolayısıyla, sermaye birikim oranı ve hızı yüksek olan sektörlere yö-
neliyorlardı. Yani diğer bir ifadeyle, “Ağır sanayi, milli sanayi!” diye 
bağıranlar aslında emperyalizmin tellâlı olduklarının farkında bile 
değillerdi.

Hele çimento sanayi, demir çelik fabrikaları ve kömür üretimi vb. 
gibi faaliyetler çevre kirliliği yarattığından, hızla tasfiye ediliyor ve az 
gelişmiş ülkelere kaydırılıyordu. Az gelişmiş ülkelerin politikacıları 
da bunu halkına “sanayileşiyoruz...” diye yutturuyorlardı.
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Rostow’un 1963 yılında yayınladığı “Les Etapes des Croissance 
Economique”5 (Ekonomik Büyümenin Safhaları)  adındaki kitap, bu 
yaklaşımın ideolojik düzeyini yansıtıyordu. Rostow’a göre bir ülke 
“take-off ” aşamasına geçtiğinde artık büyüyecek ve zenginleşecekti.

Lineer bir düşünce tarzı olan bu görüşün de dünya ekonomisini 
ve işbölümünü hiçbir şekilde dikkate almadığını söyleyebiliriz.

O dönemde bütün bu yaklaşımların dışında görüşler ortaya ko-
yan fikir adamları da vardı. Kitapları herhangi bir ideolojik yaklaşı-
ma yakın değildi. Albert Hirschman ve Gerald Meier adındaki ikti-
satçılar buna örnekti. Adı geçen bu fikir adamları, her şeyden önce 
gelişme ve kalkınma kavramları arasındaki farka dikkat çekiyor ve 
esas olanın gelişme olduğunu vurguluyordu. Zira diyordu Meier, 
“Her kalkınmanın sonucu, gelişme değildir.” Meier6 ve Hirschman  
7gelişme kavramı üzerinde durarak, bir ülkenin gelişme sağlayacak 
şekilde kalkınma politikası izlemek için öncelikle eğitim, sosyal or-
ganizasyon, iyi kadroların yetişmesi vb. konulara dikkat çekiyorlardı. 
Onlara göre iyi eğitim sayesinde iyi kadrolar yetişecek; iyi organizas-
yonlar sayesinde de verimli faliyetler yürütülecekti.

Meier’in hak ettiği itibarı gördüğünü söyleyemeyiz. Hirschman 
daha çok tanınır ve bilinir. Ancak kanaatimizce, kalkınma ve gelişme 
iktisadı alanında bu iki fikir adamının kitapları, ortodoks olmayan 
fikirleri içermesi açısından, başköşede durmayı hak etmektedir.

Aynı yıllarda, bugün de iktisatçıların kullandığı, biraz sonra değine-
ceğimiz üzere, Dani Rodrik ve Daron Acemoğlu gibi uluslararası parlak 
iktisatçıların da dâhil olduğu, günümüzde birçok iktisatçının kullandı-
ğı, IMF ve uluslararası tüm kuruluşların makro iktisat politikalarının 
programlarını temellendirdiği, ülkelerin makro iktisat politikalarını 
analiz ettikleri büyüme formülünü, Solow 1957 yılında açıklamıştı. 

5 W. W. Rostow, Les Etapes de la Croissance Economique, Editions de Seuil, 1963
6 Gerald Meier, Economic Development, Theory, History and Policy; 1957
7 The Strategy of Economic Development, 1958


