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Türkiye ekonomisinde, 2007 sonrası yaşananlar böyle bir kitaba 
konu olan denemelerin yazılmasına vesile olmuştur. 2002 yılı 
sonrasında erişilen yüksek büyüme oranları ve başarılı makroik-
tisadi performans Türkiye’deki iktisat tartışmalarında, neredey-
se tek sesliliğe yol açtı. Hemen hemen her kesimden iktisatçı bu 
dönemde elde edilen başarıları takdirle karşılarken, uzun yıllar-
dır halledilemeyen birçok iktisadi sorunun bir çırpıda çözüme 
kavuşturulmuş olmasından etkilenmiştir. Hatta Türkiye ekono-
misi 2008 yılında dünya ekonomisindeki krizden ciddi oranda 
etkilenmiş olmasına rağmen, o dönemde hükümetin devreye 
soktuğu demokratikleşme söylemleri ve beraberinde gündeme 
getirdiği siyasi reformlar bu olumsuzlukların görünürlüğünü en-
gellemiştir. Tek tük yöneltilen eleştirileri ise kamuoyu algılarını 
iyi yöneten zamanın AKP hükümeti, uyguladığı iktisat politika-
larının başarıları konusunda oluşmuş algının korunmasında çok 
da güçlük çekmedi. 

ÖN SÖZ
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Bu algıdaki değişimin işaretlerinin görülebilmesi, ancak 2010 
sonrası dönemde mümkün oldu. Oysa bu değişimin sinyalleri, 
AKP hükümetlerinin özellikle 2007 sonrasında uygulamaya baş-
ladığı iktisat politikasının yol açtığı kaynak kullanım tercihlerin-
de görülebilmekteydi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme 
Mühendisliği Bölümü’ndeki bazı meslektaşlarımla, iktisadi konu-
lar hakkında aynı tarihlerde yapmaya başladığımız değerlendir-
meler, hükümetin uyguladığı bu iktisat politikaların uzun süreli 
olamayacağı ve elde edilen sonuçların ise sürdürülemeyeceğini 
göstermekteydi. Bu süreçte zaman zaman ortaya çıkan iktisa-
di sıkıntılar, geçmişte yaptığımız değerlendirmelerin ne kadar 
isabetli olduğunu bizlere göstermiştir. Dahası bu gelişmeler, de-
ğerlendirmelerimiz ışığında yazdığım deneme niteliğindeki bir-
takım yazıların bir kitapta toplanması hususunda bizlere ilham 
vermiştir. Fakat, on yılı aşkın süredir görev yaptığım üniversi-
tede üstlendiğim çeşitli idarecilik görevlerim, maalesef uzun bir 
süre bu tarz bir yükümlülük altına girmeme mani olmuştur.

Uzun yıllardır yakından gözlemleme fırsatı bulduğum Tür-
kiye ekonomisi üzerine 1990’lı yıllardan beri aktif araştırmalar 
yapmakta ve bunları ulusal ve uluslararası dergilerde yayım-
lamaktayım. Dar kapsamlı bir bilim camiasına yönelik olarak 
yapılan bu çalışmaların geniş okuyucu kitlelerine erişimi sınırlı 
düzeyde kalmaktadır. Bu kitabın görüşlerimizin daha geniş kit-
lelerin erişimine imkan sağlayacağını düşünmekteyim.

Bu kitapta ifade edilen görüşleri oluşturuken, İTÜ İşletme 
Mühendisliği Bölümü’ndeki bazı mestektaşlarımla Türkiye’nin 
iktisadi gündemine ilişkin “günsonu seansları” şeklinde yaptı-
ğımız tartışmaların ve görüşlerime yönelttikleri eleştirilerin bü-
yük katkısı olmuştur. Ancak bu hususta bir grup meslektaşımın 
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katkıları özellikle anılmaya değer. Öncelikle böyle bir kitap yaz-
mam konusunda beni yıllardır, bıkıp usanmadan teşvik eden ve 
yazdığım hemen hemen tüm yazılarımı okuyup, görüşlerini be-
nimle paylaşan hocam Ertuğrul Tokdemir’e çok teşekkür ederim. 
Hocamızın gerek bana, gerekse diğer arkadaşlarımıza sağladığı 
motivasyon, son yıllarda ülkemizdeki akademik ortamlarda çok 
fazla rastlanmayan niteliktedir. Kısır gündelik konuşmalar yeri-
ne, bilimsel konularda hocamızla birlikte yaptığımız tartışmala-
rın, birçoğumuz için öğretici olmasının yanında, bilimsel çalış-
malarımıza yol gösterici olduğunu zevkle ifade etmek isterim. 

Hocamızın ardından, yazdığım yazıları okuyup, görüş ve eleş-
tirilerini benimle paylaşma nezaketini gösteren meslektaşlarım 
Suat Küçükçifçi, Saime Kayam, Fatma Küskü ve Cevahir Kayam’a 
minnettarlığımı belirtmeyi bir borç bilirim. İktisat tartışmaları-
mızın değişmez konuklarından olan ve kendi alanından getirdi-
ği örneklerle tartışmalarımıza renk katıp, bizlere ilham kaynağı 
olan genç meslektaşım. Mehmet Erçek’e ve bu kitapta yer alan 
görüşlere dayanak teşkil eden birçok bilimsel çalışmada bana 
teknik desteklerini esirgemeyen Ayşe Aylin Bayar’a da minettar-
lığımı belirtmek isterim. Bu kitapta yer alan yazıların bir bölü-
münü paylaştığım, hatta bir kısmı için ilham veren, 2013-2014 
akademik yılında İşletme Mühendisliği Programı’ndaki Türkiye 
Ekonomisi dersimi alan ve yine aynı yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Executive MBA Programı’nda verdiğim derslerdeki öğrencileri-
me minnettarlığımı bu vesileyle ifade etmek isterim.

Türkiye ekonomisine yönelik kitapta yer alan bazı düşünce-
lerimin daha geniş kitlelere erişiminde benden desteklerini esir-
gemeyen Cumhuriyet Gazetesi Bilim ve Teknoloji Dergisi editörü 
Sayın Orhan Bursalı’ya ayrıca teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 
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Son olarak kitaptaki görüş ve düşünceler ile hata ve yanlışların 
tek sorumlusunun kitabın yazarı olduğunu ve tüm bunlardan 
yazarın bağlı olduğu kurum ve kuruluşların sorumlu tutulama-
yacağını da belirtmem yerinde olur.

Öner Günçavdı,
Maçka,15 Mayıs 2015



Oniki yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarında Türki-
ye’deki mali piyasalar ABD Merkez Bankası (FED)1 toplantıla-
rından çıkan kararlara hiçbir zaman bugünkü kadar kulak kesil-
memişti. Bu durum bir yandan mali piyasalarımızın bu süre için-
de ne kadar kırılgan bir hale geldiğinin göstergesi, diğer yandan 
da uygulanmakta olan iktisadi politikaların sürdürülebilirliğinin 
ne kadar güçleştiğinin bir işareti olarak düşünülebilir. ABD 
kaynaklı haberlere karşı gösterilmeye başlanan aşırı tepkiler, bir 
bakıma on yıldır sürdürülmekte olan iktisat politikalarında geli-
nen bir sona işaret etmektedir.2

Türkiye 2011 genel seçimlerinden sonra ciddi bir dönüm 
noktasına geldi. Bu, sadece siyasi anlamda bir dönüm noktası 
değil, aynı zamanda on iki yıldır uygulanan iktisat politikala-

1 Ron Paul (2009). End the FED. (New York: Grand Central Publishing).
2 Bkz. James K. Galbraith (2014). The End of Normal: The Great Crisis and the 

Future of Growth. (New York: Simon & Schuster, Inc.)
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rında da bir dönüm noktasıdır. Bugünlerde büyüyebilmek için 
giderek daha çok talebe ve bu talebi destekleyecek finansman 
imkanlarına ihtiyaç duyan Türkiye ekonomisinde, talep çekişli 
büyümenin kaynak maliyeti artmış ve sürdürülebilirliği şüphe-
li hale gelmiştir. Zira yurt içi tasarruflarının yeterli olmadığı 
ekonomimizde, yabancı mali kaynak kullanımına dayanarak 
icra edilen bu politikanın bugünkü dünya konjonktürü içinde 
uygulanabilmesinin imkanı kalmamıştır. Artık ekonominin arz 
yönünde maruz kaldığı yapısal kısıtlar giderilmek suretiyle, Tür-
kiye ekonomisinin kendi öz kaynaklarını arttırmaya çalışarak 
büyümesinin zamanı gelmiştir. Ne var ki, mevcut iktidar kad-
rolarının siyasi ihtirasları ülkenin iktisadi önceliklerinin önüne 
geçerek, bu yönde atılması gereken adımların ertelenmesine ne-
den olmaktadır. Ancak konunun uzmanlarınca uzun bir süredir 
dile getirilen bu gerçekler, son zamanlarda kamuoyu tarafından 
da görülebilir hale gelmiştir. Oniki yıldır yaratılmaya çalışılan 
başarılı ekonomi yönetimi algısı, son yıllarda ortaya çıkan düşük 
büyüme, enflasyon ve faiz üzerinden yürütülen tartışmalarla or-
tadan kalkmakta; Türkiye ekonomisinin yönetimi daha da güç 
bir hal almaktadır. Ortaya çıkan bu durum neticesinde, AKP 
hükümetlerinin uyguladığı politikaların geçmişi ve bugünü ko-
nusunda değerlendirmeler yapılırken, oniki yıldır iktisadi başa-
rıların arkasına gizlenerek eleştiri yapmaktan kaçınan kesimler 
bile son günlerdeki gidiş hakkında görüş belirtir hale gelmiştir. 
Oysa Türkiye ekonomisine yönelik bugün tartıştığımız sorunla-
rın sadece bugünün sorunu değil; aksine bir yönüyle geçmişte 
yapılan iktisadi tercihlerin bir neticesidir. 2002-2007 dönemin-
de IMF’ye bağımlı bir halde yürütülen stand-by döneminin he-
men ardından, ikinci dönemine başlayan AKP hükümeti yaptığı 
iktisadi tercihlerle bugünkü sorunlarımıza neden olan sürecin 
de başlamasına neden olmuştur.
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Nereden nereye?
Uygulanan iktisat politikaları açısından oniki yıllık AKP dö-
nemini kabaca iki alt bölümde değerlendirmekte yarar vardır. 
Bunlardan ilki 2002-2007 arasını kapsayan dönem; ikincisi ise 
2008 sonrasındaki dönemdir. Bu ilk dönem 2 Kasım 2002’de ka-
zandığı seçim sonrası başlayan AKP’nin birinci iktidar dönemine 
de karşılık gelmektedir. Türkiye ekonomisinde yaşanan büyük 
çaplı bir ekonomik krizin ardından IMF’in gözetiminde başlatı-
lan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının uygulamaları ve ulusla-
rarası kurumlarla yapılan anlaşmalar birinci döneme damgasını 
vurmuştur. Bu dönemde AKP iktidarının iktisadi açıdan en bü-
yük katkısı ekonominin yapısal dönüşümünü sağlayacak olan bu 
politikaları kesintiye uğratmadan uygulamaya devam etmesidir. 
Bu AKP açısından son derecede anlaşılır bir durumdur. Zira çok 
uzun yıllardır devam eden iktisadi ve siyasi problemlere çözüm 
üretmeyi amaçlayan bir kadronun, ekonominin çare bulunamaz 
zannedilen sorunlarına çare olacak bu uygulamalardan vazgeçe-
bilmesi o gün için mümkün görünmüyordu. Zaten AKP’ye ka-
muoyu desteğini sağlayan bu reformist yaklaşımı ve yapısal prob-
lemlere yönelik bu dönemde geliştirdiği yöntemler olmuştur.3

Aslında IMF gözetiminde uygulanan stand-by anlaşması ikti-
dara kendi tercihleri doğrultusunda kaynak kulanımına imkan 
vermemektedir. Ancak bu program kapsamında yapılan yapısal 
reformaların bankacılık kesiminde sağladığı istikrar ve kamu 
maliyesine kazandırdığı disiplin ekonomideki kaynak kullanı-
mında etkinliği arttırarak Türkiye ekonomisinin arz kapasite-
sinde genişlemeye imkan sağlamıştır. Enflasyonu düşürmek için 

3 Bkz. S. Erdem Aytaç (2013). “Türkiye: Dengeli ve Sürdürülebilir Yüksek Bü-
yüme Peşinde”. Ülke Deneyimleri Işığında Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik 
Düzen. s. 375-398. Fikret Şenesen, Ziya Öniş ve Caner Bakır (Derleyenler) 
içinde. (İstanbul: İletişim Yayınları). 
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girişilen mücadelenin sonuç vermesi, beraberinde faizlerin de 
düşmesini sağlamıştır. Kamu kesiminin kaynak kullanım mik-
tarının azalması ise, mali kesimde açığa çıkan kaynakların özel 
kesim tarafından kullanımına imkan verilmiştir. Yüksek faiz ve 
enflasyonun doğurduğu belirsizlik ortamında ertelenen özel ke-
sim yatırımları yine aynı dönemde hız kazanmış ve sermeye sto-
kunun yenilenmesi gerçekleşmiştir. Tüm bu gelişmeler Türkiye 
ekonomisinde faktör verimliliğinin artmasına ve ardından üreti-
mimizin uluslararası rekabet gücü kazanmasına neden olmuştur. 
Bu dönemde büyüme oranı ortalama %7 mertebelerine kadar 
çıkmıştır. Böyle bir ekonomik performans, yapılan uygulamala-
rın AKP ile özdeşleşmesine ve bu başarıların mimarı olarak al-
gılanmasına imkan sağlamıştır. Sonraki yıllarda AKP tarafından 
kazanılan seçim zaferlerinde bu algının oynadığı olumlu rolü 
inkar etmek, elbette mümkün değildir. 

Ekonomik başarılar toplumun her kesiminden AKP’ye yöne-
lik desteğin artmasına neden olmuştur. Uzun yıllar kaynakları 
kendi siyasi emelleri için kullanan iktidarlar gitmiş, bu kaynakları 
özel kesim ve hanehalklarının kullanımına sunan bir iktidar gelmiş-
tir. Düşen enflasyon ve faizlerle, hükümetin IMF ile yürütülen 
programa bağlılık uluslar arası yatırımcılar nezdinde Türkiye’ye 
yönelik fon arzına yönelik motivasyonu arttırmıştır. Hem mev-
cut firmaların satılması, hem de borçlanmalar yoluyla Türkiye 
ekonomisine sermaye girişleri hız kazanmıştır. Siyasi açıdan ger-
çekleştirilen reformlar ve beraberinde AB ile yürütülen müza-
kerelerin yarattığı ılıman hava da Türkiye’ye yönelik bu algıyı 
güçlendiren faktörler olarak devreye girmiştir.

Oluşan bu olumlu ortamdan yararlanan AKP geniş halk 
kitlelerinin birtakım imkanlara erişimini kolaylaştırıcı uygula-
maları hayata geçirmesini bildi. Başlangıçta ciddi bir kurum-
sal çerçeve içinde yürütülmemiş olsa da, 2001 krizi ve sonraki 
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uygulamaların doğurduğu sosyal maliyetleri telafi edici yardım 
uygulamaları başlatıldı. Bir sosyal koruma mekanizması olarak 
emeklilik gelirleri dışında bir transfer ödemesi olan bu mekaniz-
ma, kamu kaynaklarının siyasi çıkar amaçlı kullanımı olduğunu 
iddia eden muhalefet tarafından şiddetle eleştirildi. Ancak hız-
lı büyüme sürecinde meydana gelecek sosyal maliyetleri telafi 
edecek böyle bir mekanizmanın daha önceleri ülkede olmaması 
AKP hükümeti lehine bir yenilik olarak algılanmasına neden 
oldu. Sağlık sistemi reformları yapıldı ve bu hizmetlerden daha 
geniş halk kitlelerinin yararlanmasının önündeki engeller büyük 
ölçüde kaldırıldı. Çok daha önemlisi geçmişte kamu kesiminin 
harcadığı kaynaklardan yapılan tasarruflarla açığa çıkan mali 
imkanlardan, geniş halk kitlelerinin yararlanabilmesi için 2001 
sonrası güçlenen bir yapıya kavuşmuş bankacılık kesiminden 
yararlanılmaya başlanmıştır. Kamunun kullanmadığı kaynaklar 
ve dışarıdan kolay elde edilen mali kaynaklarla yurt içinde kredi 
kullanımı arttırılmıştır. Dahası yeni bir gayrimenkul edinim sis-
temi TOKİ ile kurularak, hanehalklarının kredi kullanımlarının 
bir bölümü de inşaat sektörüne doğru kanalize edilmiştir. Tüm 
bunların neticesinde artan mali kaynak kullanımı ve tüketim 
beraberinde vatandaşın refah düzeyinde de artışlara neden ol-
muştur. Bir bölümü dışarıdan ödünç alınan bu refah sonraki yıl-
larda AKP’nin siyasi başarılarını temin eden geniş kesimli ittifakın 
da kaynağını oluşturmuştur. Zaten AKP’nin 2002-2007 döne-
mini kapsayan yıllardaki büyümenin toplumsal anlamda kap-
sayıcılığının arttığı ve bu yolla ülkede varolan gelir eşitsizliğini 
azaltıcı yönde etki yarattığı bu döneme yönelik yapılan amprik 
çalışmalarda da vurgulanmaktadır.

İktidarının ilk döneminde açığa çıkan yerel kaynakların son-
raki yıllarda arttırılabilmeleri için yapısal reformları sürdürmek 
ve bu yolla ekonominin arz kabiliyetinin geliştirilmesine ihtiyaç 
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bulunmaktaydı. Ancak 2007 sonrası etkisi altına girilen dünya 
konjonktürü yurt içi kaynaklardaki tükenmenin ve ekonomi-
de duyulan reform ihtiyacının görülmesine mani oldu. Belki de 
yaşanılan o genişleyici konjonktürün ilelebet süreceği sanıldı. 
Mali kaynak elde edebilme imkanlarının artması, kolay yoldan 
talep çekişli ve ekonominin yeni gelir yaratılmasını değil, ama 
mevcut gelirin yeniden bölüşümünü4 amaç edinen bir büyüme 
stratejisinin tercih edilmesinde rol oynamıştır.

Aslında iktidardaki siyasi kadroların bu tercihinde 2008 yı-
lında dünya ekonomisini etkisi altına alan ekonomik krizin de 
rolü büyüktür.5 Her ne kadar hükümetin en yetkili ağızlarınca 
“teğet geçtiği” dile getirilse de, Türkiye bu krizden nasibini al-
mış ve ekonomi %4.6 oranında daralmıştır. Bu krizin Türkiye 
ekonomisi için en olumlu etkisi ise, beraberinde uluslararası li-
kiditede meydana gelen artışın sağladığı kolay ve ucuz borçlan-
ma imkanlarıdır. Günümüze kadar Türkiye bu imkanları sonu-
na kadar kulanarak, ekonomiyi tarihinde görülmemiş oranlarda 
cari açıklara maruz bırakan bir büyüme dönemine girilmiştir. 
Ekonomide erişilen yüksek harcama düzeyleri dışarıdan elde 
edilen kolay borçlanma imkanlarıyla kolayca finanse edilmiş ve 
bu yeni dönemde erişilen tüketime dayalı refah artışlarının sür-
dürülmesi sağlanabilmiştir. Siyasi alanda yürütülen reformların 
kamuoyunda gördüğü destek ile birleşen ve kolay elde edilen bu 
refah artışları, siyasi kadrolarda yersiz bir özgüvene yol açarak, 

4 Kitap içinde gelirin yeniden bölüşümü ifadesi iki anlamda kullanılmıştır. Bun-
lardan ilki toplam gelir miktar veriyken, faktör paylarındaki nisbi değişmeye 
işaret etmektedir. Diğerinde ise, farklı iktisadi faaliyelerin toplam gelirden al-
dıkları payda yaşanan değişmeler kastedilmektedir. Sonuçta her iki manada da 
gelirin yeniden dağıtımı, mevcut gelirin bir şekilde el değiştirmesi anlamına 
gelmektedir.

5 Bkz. Martin Wolf (2014). The Shifts and the Shocks: What We’ve Learnered – 
and Have still to Learn – from the Financial Crises. (New York: Penguin Press).
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Türkiye ekonomisinin önünde çözüm bekleyen yapısal prob-
lemlere yönelik reform ihtiyaçlarının görülebilmesini engelle-
miştir.

Hatta bu özgüven bir meydan okumaya dönüşerek, zaman 
zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasında elde edilen 
iktisadi başarıların küçümsenmesine kadar vardırılmıştır. Elde 
edilen başarıların hangi kısıtlar altında gerçekleştirildiği gözardı 
edilerek, kolay yoldan kısa vadede elde edilecek siyasi kazançlar 
uğruna her şeye rağmen o mütevazi imkanlarla elde edilmiş ba-
şarılar görmezden gelinmeye çalışılmıştır.

Ard arda gelen seçim başarıları bu yaklaşımın kamuoyu-
nun en azından bir kısmında yankı bulduğunun bir göstergesi 
olmuş ve ülkedeki tüm toplumsal katmanlarda kabullenme ve 
biat etme duygusu uyandırmıştır. Geniş halk kitlelerinin hayal 
etmekte bile güçlük çektikleri imkanlara erişebilmeleri iktidara 
adı konulmamış bir inançla bağlanmalarına yol açmıştır. Elbette 
2013 Mayısının son günlerinde patlak veren Gezi Parkı olayları-
na kadar. O andan itibaren, on yılı aşkın bir süredir oluşturulan 
sihir bir anda bozulmuş, hiç de alışık olunmadığı bir biçinde hü-
kümetin içeride ve dışarıda eleştirilmesine neden oluşturmuştur. 
Gezi olaylarına katılanların dar kapsamlı ama etkili karşı çıkışla-
rı hükümetin de ezberini bozmuştur. Tüm bunlar yetmiyormuş 
gibi, bir de dünya ekonomisinin içinde bulunduğu ve mevcut 
iktidarın sonuna kadar kullandığı genişleyici konjonktürün so-
nuna gelindiği aynı günlerde tüm dünyaya ilan edilmiştir.

İlan edilen konu, ABD ekonomisinde görülen iyileşme ema-
releri neticesinde FED’in tahvil alımlarını azaltarak uluslararası 
likiditeyi düşürme arzusudur. Zira aksi bir durumda uluslararası 
piyasalarda hüküm sürecek fazla likiditenin varlık fiyatlarında 
yaratacağı şişkinlik, gelişmiş piyasa ekonomilerinde yeni bir fi-
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nansal krize neden olabilecek spekülatif süreçlere yol açmasın-
dan duyulan korkudur.6 Aslında bu, özellikle ekonomilerinde 
arz yoluyla üretim kabiliyetlerini geliştiremeyen, buna karşı fi-
nansal sistemleri yeterince gelişmemiş ekonomiler içinde geçer-
li bir korkudur. Finansal gelişmişlik düzeyinin düşük olması ve 
bu sebeple yatırımcıların talep edebileceği finansal araç çeşitli-
liğinin de sınırlı olduğu Türkiye gibi ekonomilerde gayrimen-
kul sektörü likidite fazlasının absorbe edilebileceği bir alternetif 
olmaktadır. Özellikle mal fiyatlarındaki artışların sınırlanmaya 
çalışıldığı durumlarda, mali sistemdeki likidite fazlasının gidebi-
leceği alternatiflerden biri ithal mal talebi, diğeri ise gayrimen-
kul talebidir. Türkiye ekonomisi için bu durum bir yanda ithalat 
talebini arttırırken büyük oranlı cari açıklara neden olmuştur; 
diğer yanda ise gayrimenkul sektörüne yönelik talep artışlarına 
kaynaklık etmiştir. Bu yönüyle Türkiye’deki iktidar gayrimen-
kul sektörünü uluslararası likiditenin çekileceği bir liman haline 
getirmiş ve bu yönde politikaları uygulamıştır.

Aslında Türkiye için yeni bir uygulama olmakla birlikte, 
buna aşina olan başka gelişmekte olan ülkeler mevcuttu. Ör-
neğin 1998 krizi öncesindeki Malezya ekonomisi bu modelin en 
bilinen örneğidir. Japonya’nın içine düştüğü uzun süreli reses-
yonun neticesinde açığa çıkan bol ve ucuz mali fonlar bölge-
sindeki ülkelerin kullanımına sunulmuştur.7 Bu ülkelerden biri 
de Malezya olmuş ve bu yolla elde ettikleri kaynaklar, denetim 

6 Spekülasyonist süreçlerin oluşumu ve finansal krizlere neden oluşları hakkında 
bkz. George A. Akerlof ve Robert J. Shiller (2010). Hayvansal Güdüler: İn-
san Psikolojisi Ekonomiyi Nasıl Yönlendirir ve Küresel Kapitalizm İçin Niçin 
Önemlidir. Çevirenler: Neşenur Domaniç ve Levent Konyar. (İstanbul: Scala 
yayıncılık).

7 Charles P. Kindlebergen ve Robert Z. Aliber (2013). Çılgınlık, Panik ve Çöküş: 
Finansal Krizler Tarihi, Çeviren: Ümit Şensoy. s. 274-278. Yayın No: 2819. 
(İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları).
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düzeyi düşük bir bankacılık sektörü aracılığıyla, ağırlıklı bir şe-
kilde inşaat sektörüne yönlendirilmiştir.8 

Şu an için FED faizleri arttırmasa da, ABD ekonomisindeki 
iyileşme emarelerini gördüğünde arttıracağı yönünde kamuo-
yunu bilgilendirmektedir. Ancak Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkeler için çok daha önemlisi FED’in dünya mali sistemine yö-
nelik genişleyici politikası son ermiş ve bu yönde FED’in tahvil 
alımlarının azalmaya başlamasıdır. Uluslararası konjonktürdeki 
bu radikal değişim yetmezmiş gibi, bir de ülkede ve çevremiz-
deki ülkelerde çıkan istikrarsızlıklar uluslararası yatırımcıları 
Türkiye’ye borç verme konusunda isteksizleştirmiştir. Tüm bu 
dışsal faktörler, doğal olarak iktidarın uygulayabileceği ekonomi 
politika seçenekleri konusunda elini kısıtlamaktadır.

Uzun yıllar boyunca ekonominin arz yönünün önemini ihmal 
eden yetkililer, finansman imkanlarındaki azalmanın etkisiyle 
elde edilecek talep çekişli büyümenin artık sınırlarına geldik-
lerini anlamışlardır. Türkiye ekonomisinde yaratılacak talep 
artışlarının finansmanı geçmişe göre daha zor bir hale gelmiş 
ve ekonomi finansal kısıtların baskısı daha fazla hissedilmeye 
başlamıştır. Hatta bu artan mali baskılar neticesinde, uzun yı-
lardır hükümetin en önemli ekonomik başarısı olarak gösterilen 
enflasyon ve faiz oranlarındaki artışlar hükümet aleyhine olum-
suz bir algının oluşmasına yol açmıştır. Bu algıyla başetmeyi 
amaçlayan hükümet doğal olarak bu temel fiyatları baskılamaya 

8 Malezya, 1998 finansal krizi öncesinde yaşadığı ekonomik canlılığı sağlayan 
mali kaynakları ülke dışından doğrudan yabacı sermaye yatırımları ve port-
föy yatırımları şeklinde gerçekleşen sermaye akımlarıyla sağlamıştır. Büyük 
boyutta sermaye girişleri, beraberinde ülkedeki varlık fiyatlarının şişmesine 
neden olmuştur. Bkz. Nouriel Roubini and Brad Setser (2004). Bailouts or 
Bail-Ins?: Responding to Financial Crises in Emerging Economies. s. 58. A 
Council on Foreign Relation Book. (Washington, DC: Institute for Internatio-
nal Economics).
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(repressed) gitmeyi tercih etmiştir. Son dönemde Başbakan ve 
Merkez Bankası arasındaki faiz tartışması ve Başbakanın düşük 
faiz ısrarının sebebi de budur.

Türkiye ekonomisinin yeni konjonktüre uyumu yeni tercih-
lerin yapılmasını zaruri kılmaktadır. Kur ve faizlerle ilgili yapıla-
cak tercihler bunlarda sadece ikisidir. Türkiye gibi özel sektörün 
aşırı borç yükü altında olduğu bir ekonomide kur istikrarı nere-
deyse kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Dahası kurlarda yaşanacak ciddi 
artışların, hükümet için önem arzeden bir başka parametre olan 
enflasyonda da artışlara yol açacağı doğaldır. Özellikle üretimde 
ithalat bağımlılığı yüksek olan Türkiye ekonomisinde kurlar yo-
luyla meydana gelebilecek bir maliyet enflasyonunun da ciddiye 
alınması gerekmektedir. Kur, faiz ve enflasyon üçlüsünün karşı-
lıklı ve neredeyse deterministik bir etkileşim içinde bulunması, 
iktisadi olarak elimizde uygulanabilecek politika seçeneklerini 
sınırlamaktadır. Ne var ki, arka arkaya gelen istikrarsız büyüme 
oranları ve artan siyasi muhalefetin yetkililer üzerinde yarattığı 
baskılar iktisadi önceliklerin göz ardı edilerek, ilginin siyasi ko-
nulara yönelmesine yol açmıştır. İç talepteki azalışı telafi edecek 
ve bu yolla vatandaşın sahip olduğu refah algısını koruyabilmek 
için faizler baskı altına alınmaya çalışılmaktadır. Bu refah algı-
sının getireceği siyasi desteğin devamı için üstü kapalı şekilde 
Türkiye’nin geçmişinden radikal bir kopuşu temsil eden bir Yeni 
Türkiye algısı yaratılmaya çalışılmaktadır.

Eski, yeni derken, AKP’nin içine düştüğü 
açmazlar
Her ne kadar bugünkü iktidar içeriği kendilerince malum bir Yeni 
Türkiye yaratma çabası içindelerse de, bunun için uyguladıkları 
politikaların Eski Türkiye’dekilerden çok da farklı olmadığı an-
laşılmaktadır. Ülkenin üretim kabiliyetini geliştirici arzı öne çı-


