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Elinizdeki kitapta yer alan yazıların önem-
li bir kısmı Dünya Gazetesinde her hafta 
yazdığım yazılardan yaptığım seçmelerden 
oluşuyor. Kitaba bir bütün olarak baktığınız-
da 2008-2010 aralığında Dünya ve Türki-
ye ekonomisindeki gelişmelerin analitik bir 
eleştirisini bulacaksınız. 

Dünya Gazetesinde köşe yazarlığına 
başlamamın yolunu sevgili dostum Alaat-
tin Aktaş ve Dünya Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Hakan Güldağ açtı. Makalelerin 
derlenip bir kitap haline getirilmesi fikri de-
ğerli dostum Prof. Dr. Kadri Yamaç’a aittir. 
Bu yazıları yayınlama sürecinde ilk okuyan 
hep eşim Fethiye oldu. İlk eleştirileri önce o 
yaptı. Hepsine teşekkür ediyorum. 

Değerli Hocam, dostum Prof. Dr. Asaf 
Savaş Akat kitabın Önsöz’ünü yazma neza-
ketini gösterdi. Kendisine ancak saygılarımı 
ve sevgilerimi sunabiliyorum.

Kitabın dizgisini Türkan Sarı, kapak tasa-
rımını Meryem Kocabay, düzeltmeleri Seval 
Mala yaptı. Ellerine, beyinlerine sağlık. 

Son teşekkürlerim bu kitabın adını koyan 
genç üniversiteli oğlum Tuluhan Olcayto ve 

SUNUŞ



baba ne yazıyorsun sorgulaması yapan oğlum Metehan Ol-
cayto ile yaşamımda yer alan üç güzel kadına; Fethiye Çolak, 
İnsal Çolak ve Sibel Bağcı’ya yapıyorum.

Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak
Çankaya, Ankara 
25 Ağustos 2010 
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İktisatçılar hakkında neden bu kadar 
çok fıkra anlatılır? Onlarca, yüzlerce meslek 
içinde, fıkra üreticilerinin iktisatta verimli bir 
maden bulduklarını kabul etmek gerekiyor. 
Ateş olmayan yerden duman çıkmazmış. 
Belli ki, iktisat eğitiminin getirdiği mantık 
yürütme ve analiz tarzı toplumun sağduyusu 
ile her zaman örtüşmüyor. Aynı olaya baktı-
ğında iktisatçı diğer insanlardan farklı şeyler 
görüyor, farklı sonuçlara ulaşıyor.

Biraz eşeleyelim. Vatandaşın iktisatçıya 
ilgisinin gerisinde bazı önemli hizmetleri 
yatıyor. Birincisi, geleceğin, özellikle yakın 
geleceğin tahminidir. Makro göstergeler 
öne çıkar. Türkiye’de ağırlık enflasyon, dö-
viz kuru ve faiz üçlüsündedir. Gelişmiş ülke-
lerde bunların yerini işsizlik alır. Ekonomik 
aktörler bugün aldıkları tüketim, üretim ve 
yatırım kararlarında göstergelerin yarın-
ki değerlerine ihtiyaç duyar. Gözler bu işin 
uzmanına, yani iktisatçıya çevrilir. Tahmin-
leri dikkatle dinlenir. Gündelik dile tercüme  
edilir. 

Sonrasını biliyorsunuz. Tahminlerin tut-
ma oranı maalesef bayağı düşüktür. Olağan 
dönemlerde tahmin hataları küçük, etkileri 

ÖNSÖZ
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önemsizdir. Buna karşılık ekonomik konjonktürün kırılma 
noktalarında tahmin hataları büyük, sonuçları ise vahim ola-
bilir. Durumu özetleyen fıkravari gözlemi hatırlatalım: “İktisat-
çılar son yirmi yılda 10 resesyon tahmin ettiler ama gerçekle-
şen 3 resesyon bunlar arasında değildi”. 

Bu soruna kısa ya da orta dönemde bir çözüm ihtimali 
gözükmüyor. İktisat teorisinin ve modellerinin gelişme hızı 
hiçbir zaman toplumların ve ekonomilerin dönüşümünü ya-
kalayamaz. Yarınların bilinmezliği ebediyete kadar sürecek, 
tahminler hep şaşacaktır. Ne var ki, elde olan iktisatçıların 
tahminleridir; bütün yetersizliklerine rağmen onlara talep sü-
recektir. Tersini söyleyenlere sakın inanmayın. 

İkincisi, “iktisat politikaları” yani ekonomilerin yönetimi 
hakkında önerilerdir. Makro ve mikro düzeyde sonsuz örnek 
verilebilir. Gecelik faizler indirilmeli mi? Döviz kuruna müda-
hale etmeli mi? Bütçe açığı azaltılmalı mı? Çin’den ithalata 
kısıtlama konmalı mı? Ziraat Bankası özelleştirilmeli mi? 
Emeklilik yaşı yükseltilmeli mi? Üniversite paralı hale getiril-
meli mi? Buğday destek fiyatı artırılmalı mı? vs. vs. Bunlar 
toplumun, çıkar gruplarının ve siyasetçinin her gün cevap-
lamak zorunda kaldığı sorulardır. Her birinde, alınan kararın 
kısa ve uzun dönemde farklı ekonomik, toplumsal ve siyasi 
sonuçları vardır. Birilerinin bunları analiz etmesi ve insanlara 
anlatması gerekir. Gözler gene işin uzmanı olduğu düşünülen 
iktisatçıya çevrilir. 

Ne görülür? Kendisini “bilim” kabul eden bir disiplin için 
şaşırtıcı bir kargaşa... Doğa bilimlerinin nispi kesininkesliğine 
alışkın bir gözlemci, gayri ihtiyari iktisatçı sayısı kadar iktisat 
teorisi olduğunu düşünecektir. Çok da haksız sayılmaz. İki ik-
tisatçının üzerinde hemfikir olduğu bir iktisat politikası öneri-
si bulmak gerçekten zordur. Büyük Buhran’ın zor günlerinde 
İngiliz Hazinesinin ülkenin en önemli dört iktisatçısı ile yaptığı 
toplantıdan beş ayrı öneri çıktığı çünkü Keynes’in toplantı sı-
rasında görüşünü değiştirdiği rivayet edilir.
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Neden böyledir? Keynes üstüne yazdığı mükemmel bi-
yografi ile ünlenen Lord Skidelsky iktisat teorisini diğer aka-
demik disiplinlerden ayırt etmek için “ahlaki bilim” kavramını 
kullanıyor. Ahlak sözcüğü iktisadi analiz ve politikaların top-
lumu oluşturan bireylerin ve birey gruplarının değer yargıları 
ile iç içeliğine işaret ediyor. İktisatçı, istese de istemese de 
içinde yaşadığı toplumun siyasi, ideolojik, kültürel, vs. tartış-
ma, kutuplaşma ve çatışmalarında taraftır. Dolayısı ile önerdi-
ği iktisat politikaları mutlaka kendi değer yargıları ile uyumlu 
öncelikler silsilesini yansıtacaktır. 

Tersini savunanlar da vardır. Geçen yüzyıla damgasını vu-
ran muhafazakâr iktisat teorisi ekonomik yaşamı toplumun 
(dolayısı ile siyasetin) denetlediğinin, velhasıl “insan yapısı” 
bir süreç olduğunun reddi üzerine inşa edilmişti. Rasyonel ik-
tisadi aktörler ve mükemmel işleyen piyasaların oluşturduğu 
bu hayali (teorik!) kurgu son küresel mali krizde büyük darbe 
yedi. Kredibilitesi yerle bir oldu. Heyhat, insan hafızası unut-
kanlığı ile ideolojiler ise gerçekler karşısındaki dirençleri ile 
ünlüdür. Benzer görüşler başka biçimlerde de olsa yeniden 
güçleneceklerdir. 

Neyse, lafı uzatmayalım. Benim genel gözlemlerimi bıra-
kıp Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak’ın iktisatçı pertavsızı ile ayrın-
tılarda gizlenen şeytanı aradığı yazılarına dönme zamanınız 
geldi. Ben kitabı büyük bir keyif alarak okudum. Ehil ellerde 
iktisadın gerçekten işe yaradığını bir kez daha gördüm. Doğ-
rusu ya, kırk küsur yıl önce iktisat okumaya karar verdiğim 
için bir kez daha mutlu oldum. Şimdi sıra sizde; arkanıza yas-
lanın ve “Şeytanın Gör Dediğini” okumaya başlayın.  

Asaf Savaş Akat
20 Ağustos 2010

Gündoğan Bodrum
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23.01.09

iŞSiZlik 
iŞBirliĞi ile 

çÖZÜlÜr

Taze Başkan Obama koltuğuna oturma-
dan ABD ekonomisinde “zıplama” yapacak 
kurtarma planını halkına açıkladığında, ön-
celikli vaadi işsizliği azaltmak oldu. ABD Baş-
kanının işsizliğe bu kadar önem vermesinin 
altında sorunun sadece ekonomik değil aynı 
zamanda da sosyal bir sorun olduğunun 
bilincinde olması yatmaktadır. Başkanı bu 
yönde düşünmeye iten olgu ekonomi da-
nışmanlarından C. Romer ile J. Bernstein’in 
2010 yılında ABD’de işsizlik oranının %8,8’e 
kadar yükselebileceğine ilişkin kehanetleri 
oldu. Bu öngörüye bir başka katkı da açık-
lanan işsizlik verilerinden geldi: ABD Kasım 
ayı işsizlik oranı %7,2 olarak gerçekleşti. İş-
sizlik oranındaki yükselişte ilk iki sırayı %3 
ile siyahlar ve Hispanic’ler (Güney Amerika 
Kökenli Amerikalılar) aldı (Beyazlardaki iş-
sizlik oranı %2,2’de kaldı.). Dolayısıyla da 
ABD’nin ilk beyaz olmayan Başkanı, sadece 
işsizlik ile değil işsizlikteki ırk ayırımcılığı ile 
de mücadele etmek zorunda kalacak. Yani 
işin ucu iktisadi sorunların yanı sıra sosyal 
yapıya da dayanmakta.

İşsizliğin derin yaralar açtığı ülkelerden 
birisi de İngiltere oldu. İngiltere’nin ekono-
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misinin, İkinci Dünya Savaşı’nın sonrasında ilk defa, 2008 yılı 
sonunda %2,7 küçüleceği tahmin ediliyor. Bunun sonucun-
da da işsiz sayısının 3,4 milyona çıkması bekleniyor. Gelinen 
noktada yanıtı verilmesi gereken soru, sorunun nasıl ve kim 
tarafından çözüleceğidir. Burada üçlü bir sac ayağı söz ko-
nusu:

 � Hükümet ne yapacak?
 � İşçi ve işveren sendikaları ne yapacak?
 � İşsizlerin kendileri ne yapacak?

ABD ve İngiltere’de hazırlanan planlar çerçevesinde çö-
züm bu üçlü sac ayağının birlikte çalışmasından geçiyor. 
Buna göre hükümetler toplam talebi artırıcı politikalar uygu-
layıp, işgücü talebini artıracaklar. İşçi ve işveren sendikaları 
da işgücü piyasasında ortak kaygılarını çözüme dönüştüre-
rek, örneğin işgücü piyasasında esnekliği artırmaya yönelik 
politikalarda anlaşacaklar. İşsizler ise yeni iş alanlarına ve ka-
riyer edinimine yönelecekler.

Bu çözüm önerileri kısmen yürürlüğe girmiş durumda. 
İngiltere’de son bir yılda kariyer değişikliğine gitmek isteyen-
lerin, Eğitim ve Gelişme Ajansına (TDA) yaptıkları başvurular 
%50 artarak 424 bine ulaşmış durumda. ABD’de ise kısmi 
zamanlı çalışanların oranı %5,4’e yükseldi. Bu artış pek gö-
nüllü olmasa da hiç olmazsa çalışanlar işsiz kalmadılar.

Bu iki ülkeye göre ekonomik ve sosyal yapısı daha so-
runlu olan Türkiye, işsizlik konusunda henüz somut adımlar 
atmadı. Ekim ayı sonu itibariyle işsizlik oranı %10,9 yükseldi 
ki bu orana, ümidi kırık işsizler ile çalışmaya hazır olan yakla-
şık 1,8 milyon işsiz dahil değildir. Türkiye bu işsizlik oranı ile 
Avrupa Birliği üyeleri arasında, İspanya’dan sonra en yüksek 
ikinci işsizlik oranına sahip olan ülkedir. Üstelik Kasım 2008 
itibari ile on bir ayda 35.227 ticaret unvanlı küçük işletme ka-
pandı. Böylece iş yaratan bu kadar işletme sahibi de işsizler 
ordusuna katıldı, yani yardıma muhtaç hale geldi.

Türkiye’de işsizliği çözmede üçlü sac ayağını oluşturanlar 
arasında mutabakat sağlanmamıştır. Hükümet işgücü piya-
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sasında talebi olmayan meslekler için eğitim vermekten vaz-
geçmiş değildir. Mesleki eğitimde yıllardır sözü edilen reform 
bir türlü yapılmadığı için devlet okullarından yeni mezun olan 
eğitimli genç işsizler yaratılmaya devam edilmektedir. Nite-
kim üniversite mezunu olup işsiz kalanların oranı %10’u, lise 
mezunu olup işsiz gezenlerin oranı %12’nin üzerine çıkmıştır. 
Bu durum Türkiye’nin sosyal dengesinde var olan yaraların 
daha da artmasına neden olacaktır. Sorunun çözümü için 
ivedilikle bir “İşsizlik Kriz Masası” kurulmalıdır. Masanın ça-
lışma ilkelerini belirlemek için ivedilikle Ekonomik ve Sosyal 
Konsey toplanmalıdır.
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25.01.09

TAkINTIlAr Ve 
kriZle MÜCAdele 
PrOGrAMlArI

Birçok ülke, küresel ekonomik kriz ile 
mücadelenin, sadece iktisadi olumsuzluk-
ları (büyüme, işsizlik gibi) ortadan kaldırıp, 
mevcut düzenle yeniden büyüme trendine 
girme çabası olarak algılanamayacağının 
farkına varmış durumda. Bu ülkelere ulus-
lararası kuruluşları da katabiliriz. Nitekim bu 
kuruluşların en muhafazakarları arasında yer 
alan Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya 
Bankası da kriz çözmek için yeni bir iktisa-
di şekillenmeye ihtiyaç olduğunun farkına 
varmış durumdadır. Bugüne değin yapılan, 
Ekim ayında da İstanbul’da yapılacak olan 
toplantının temalarından birisi de budur.

Krizin yarattığı yıkımı ortadan kaldıra-
bilmek için ve iktisadi istikrarı yeniden sağ-
lamak için kurumların ve ülkelerin iktisada 
ilişkin bazı ezberleri bozulmaktadır. Ancak 
bu düşünce yapısı henüz tümü ile etkin hala 
gelebilmiş değildir. Dünya ekonomisine yön 
veren ülkelerin önemli bir kısmı, yaşanan 
krizin diğer krizlerden farklı olduğunu al-
gılamış durumda. Bundan dolayı da krizle 
mücadelelerini dönemsel ayırımlar çerçeve-
sinde yapmaktadırlar. Yani krizle mücadele 
programları kısa, orta ve uzun dönemli ya-
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pılmaktadır. Bazı ülkeler bunu yaparken, krizin sona erdiğin-
de dünya ekonomisinin farklı analiz yöntemleri ile değerlen-
dirilmesi gerektiğini düşünmekteler.

Küresel boyutta değişim sancıları çekilen bir dönemde 
Türkiye bu sürece yansız kalmayı tercih etti. Türkiye, krize 
girdiğini algılamakta gecikmesinin yanında, krizin nasıl bir 
kriz olduğuna ilişkinde bir paradigma da geliştiremedi. Politik 
karar vericiler ve kimi iktisatçılar ülkede yaşanan krizin nede-
ninin küresel kriz olduğunu yani sadece dış dinamiklerden 
kaynaklandığını düşünmekte, iç dinamikleri reddetmeye de-
vam etmektedirler. Nitekim bu politikaların belgesi olan Orta 
Vadeli Program, bu düşünce temelinde yazılmış gibi durmak-
tadır.

Programın belki de en önemli özelliği, hükümetin niha-
yet, krizin büyük bir kriz olduğunu kabul etmiş olmasıdır. Bu 
önemlidir. Çünkü Türkiye krizin kabulü konusunda çok za-
man kaybetmiştir. Ancak hükümet krizi hala sadece küresel 
kaynaklıklı görmektedir. Programda krizin iç dinamiklerini ih-
mal etmeye devam etmektedir.

Programın açmazlarının başında, dünyada kamu bütçe 
açıklarının artacağına ilişkin öngörü yapılmasına karşın, bu 
durumun Türkiye’ye yansımaları konusunda yeterli bir analiz 
yapılmamasıdır. Programda gelecek üç yıl da tedrici olarak 
büyümesi öngörülen ekonominin mevcut bütçe açığı ile na-
sıl finanse edileceği belli değildir. Anlayabildiğimiz kadar bü-
yümenin finansmanı da yine uluslararası kısa süreli sermaye 
hareketlerine bağlı kılınmaktadır. Bu tercih yaşanan krizden 
kuramsal ve iktisat politikaları açısından yeterli çıkarsamanın 
yapılmadığını göstermektedir.

2010-2012 yılları arasında dünyada işsizlik artarken 
Türkiye’de işsizlik oranının nasıl düşürüleceği sorusuna prog-
ramda açık net bir yanıt verilmemektedir. Program dönemin-
de 1.200 Milyon kişiye istihdam yaratılacağı ifade edilmekte-
dir. Oysa, kriz sürecinde 1.250 Milyon kişinin işini kaybettiği 
göz önünde bulundurulduğunda, bu rakamın işsizliği azalt-
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mayacağı kolaylıkla görülecektir. Çünkü programda işsizlik 
sorunu ekonomideki büyümeye, büyüme de özel sektöre ha-
vale edilmiştir. Ancak özel sektör, büyümenin lokomotifi olma 
koşullarına sahip olmadığı gibi, kimi yapılacağı belirtilen iyi-
leştirmelerin nasıl ve ne zaman yapılacağı ise belli değildir.

Diğer yandan Urfa’daki çiftçi de, Kocaeli’ndeki sanayici 
de, yetişmiş işgücü bulamamaktan şikayetçidir. Buna karşın 
Türkiye, ilköğretiminden yüksek öğretimine, eğitimi ideolojik 
temelli yürütmektedir. Urfa’da ekonomik koordinasyon ku-
rulu toplantısında ziraat odaları temsilcileri bölgeye veteriner 
isterken yüksek öğretimde kontenjanları artırılan ve yeni ku-
rulması için girişimde bulunulan fakülteler ilahiyat fakülteleri 
olmaktadır. Normal bir ülkede böyle bir durumun açıklanabil-
mesi mümkün değildir.

Programda net bir şekilde ortaya çıkan bir başka olgu ise, 
maliye ve para politikasını yürüten kurumlar arasında uyu-
mun zayıf olduğu gerçeğinin netleşmesidir. TCMB’nin mev-
cut krize rağmen sürdürdüğü olağan dönemde bile hedefle-
diği enflasyon oranından yüzde yüz sapan enflasyon progra-
mına bağlılığı bunun açık göstergesidir.

Programın diğer hedeflerini de sıralarsak “Orta Vadeli 
Programın” özünü ortaya koymuş oluruz:

�� �Kayıt dışılıkla mücadele edileceği ifade edilmekte, an-
cak programda buna ilişkin bir hedef ve politika öneri-
si bulunmamaktadır.

�� �İhracat teklemektedir. Miktar bazında ihracattaki dü-
şüşün değer bazına göre daha az olduğu ifade edil-
mektedir. Basit bir dille biz aynı miktarda mal satarken 
daha az gelir elde ediyoruz. Bu fakirleştiren ihracattır. 
Ancak bu gerçek programda gösterilmemektedir.

�� �İşsizlik oranındaki artışın nedenleri arasında nüfus ar-
tış hızının yüksek olması gösterilmektedir. Hükümet 
çok çocuklu (üç çocuklu) aile yaratma modelinden 
vazgeçmekte midir? Bu da belli değildir.


