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“Uzun dönemde hepimiz ölmüş olacağız. İktisatçılar çalkantılı zamanlar-
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John Maynard Keynes
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ÖNSÖZ

Türkiye ekonomisinin 70 yıllık ekonomik performansına bakınca, iki temel 
makro dengesizlik derhal göze çarpar. Biri, dönemin büyük bölümünde eko-
nominin döviz kazanma kapasitesinin, döviz ihtiyacının belirgin şekilde altın-
da seyretmesidir. Düzenli aralıklarla beliren sürdürülemez dış açıklar ve yol 
açtıkları sancılı “dur-git” (stop-go) döngüleri, Türkiye’nin potansiyelini gerçek-
leştirmesinin önündeki temel engellerden biridir. Diğeri ise, 70 yılda yaşanan 
çarpıcı ekonomik ve toplumsal dönüşüme/gelişmeye rağmen fiyat istikrarının 
bir türlü sağlanamaması, yani enflasyonun denetimi yolunda sayısız deneme-
nin her seferinde sonuçsuz kalmasıdır. Enflasyon, hem düzeyi hem oynaklığı 
itibarıyla, bugün de Türkiye’yi benzer ekonomilerden olumsuz ayrıştıran esas 
göstergedir. Birbirini besleyen bu iki dengesizliğin aynı kökenden kaynaklan-
dığı ve genelde makro politika çerçevesinin, özelde para ve kur politikaların 
zafiyetlerini yansıttığı kolayca tahmin edilebilir. 

Para kavramı, para teorisi ve para politikası teorisi açısından son derece 
ilginç bir dönemin içindeyiz. İktisatçıları, “para” hakkında tüm ezberlerini sor-
gulamak ve kavramsal, teorik ve uygulama çerçevelerini yeniden tasarlamak 
zorunda bırakan önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan ilki, ABD ve gelişmiş 
ülkeleri vuran 2008 Finans Krizi ve sonrasında yaşananlardır. Parasal iktisatta 
“olmaz, olamaz” denen ne kadar sıra dışı uygulama varsa, hepsine başvuruldu. 
Kriz koşullarında, gelişmiş ülke merkez bankaları hiçbir kitapta yer almayan 
parasal tedbirleri devreye soktu: Faiz eksiye çekildi, sınırsız para basıldı, kamu 
açıkları fonlandı, vs. Para arzındaki patlamayı izleyeceği düşünülen yüksek 
enflasyon ise bir türlü gerçekleşmedi. Tersine, enflasyonun düşük kalması para 
politikasının etkinliği ve yararları hakkında tereddütleri besledi.  

Diğeri, bir ülkenin milli parası –ABD doları– üzerine inşa edilen ulusla-
rarası rezerv para sisteminin giderek küresel ekonominin gerçeklerini yan-
sıtmaktan iyice uzaklaşmasıdır. Tüm ekonomik göstergeler, geçtiğimiz yarım 
yüzyılda dünya ekonomisinde ABD’nin payının hızla gerilediğine, buna karşı-
lık, özellikle Asya ekonomilerinin baş döndürücü büyüme performanslarının 
etkisiyle yeni sanayileşen (gelişen) ülkelerin paylarının yükseldiğine işaret et-
mektedir. Dünya rezerv para sisteminin ABD’nin kendi iç politika öncelikleri-
ne tabi kılınmasının uzun dönemde sürdürülemeyeceği çok açıktır. Yerine ne 
konacağı ise ciddi bir belirsizlik kaynağıdır. 

Sonuncusu, “blockchain” teknolojisinin sağladığı olanakların paranın 
geleneksel üreticisi finans sektörünü (merkez bankası dahil) alışılmadık 
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rakiplerle muhatap etmesidir. Bitcoin, Etherium, vs. kripto paraların adları 
şimdiden günlük dilimize girdi. Ödeme ve mevduat-kredi sistemlerinde uz-
manlaşan yeni yetme teknoloji şirketlerinin piyasa değeri yüzyıllık bankacılık 
devlerini solladı. Defin piyasaları bir yandan yatırımcı ve spekülatörler, diğer 
yandan düzenbazlar ve dolandırıcılar için olağanüstü verimli bir finansal eko-
sisteme dönüştü. Merkez bankaları da kendi kripto para sistemlerini kurmayı 
gündemlerine aldı. Velhasıl, para konusunda artık hiçbir şeyin eskisi gibi ola-
mayacağı bir döneme girildiğini çekinmeden söyleyebiliriz.

Para nedir? Merkez bankasının bastığı banknotlar mıdır? Bankadaki mev-
duat ve krediler midir? Kasada, döşekte gizlenen altınlar mıdır? Kavramı, içer-
diği ekonomik-siyasi ilişki kümeleri ve bunları taşıyan kurumlar üzerinden 
tanımlamak gerekiyor. Paranın fiilen aldığı biçimlerin tarihi, altın sikkeden 
altın karşılığı kağıt paraya, oradan altın standardına, sonra kıymetli madenler-
le ilişkisi kopartılan kağıt paraya ve nihayet günümüzün dijital kaydi parasına 
geçiş, aynı zamanda parasal teorilerin, politikaların ve kurumların tarihidir. 
Her dönemde, günün özgül koşullarıyla uyumlu olduğu düşünülen bir yakla-
şımının öne çıktığını, teori ve uygulamaya damgasını vurduğunu görüyoruz.

Parasal ekonominin yaygınlaşması, finans kesiminin büyümesi ve para 
ile kıymetli madenler arasındaki bağın kopartılması sonrasında iktisatçıların 
gündeminde öne çıkan soru, parayı kimin (hangi kurumların) ve nasıl yarat-
tığıdır. Neden önemli? Çünkü, para üreticisine reel faktörlerin kullanılmasıyla 
üretilmiş mal ve hizmetleri satın alma hakkını veriyor. Kaydi (fiat) parayı farklı 
kılan bu özelliğidir. Tüm diğer ekonomik aktörler ancak reel mal ve hizmet 
üretimi karşılığında satın alma gücü edinebilirken, para yaratma yetkisi sahi-
bine reel mal ve hizmet üretimi yapmadan, adeta gökten inen bir satın alma 
gücü bahşetmektedir.  

Bu durumda, devletlerin ilk günden itibaren, vaktiyle darphanelerde ol-
duğu gibi, merkez bankaları aracılığıyla bu cazip imtiyaza sıkı sıkı sarılmaları 
şaşırtıcı değildir; gelecekte de bırakmamak için direneceklerdir. Son yüzyılın 
para tarihinde, bu yetkinin devletler tarafından tek-yanlı kullanılmasının, yani 
devlet harcamalarının para yaratarak karşılanmasının çok sayıda örneği vardır. 
Gelişmiş ülkelerde böyle durumlar geçmişte, savaş ve siyasi kriz dönemlerinde 
görülmüştür. Türkiye’nin aralarında olduğu gelişen ekonomilerde ise devletin 
bu yönteme başvurma güdüsü daha güçlü, toplumun buna direnci ise daha 
düşüktür. Neticede, yöntem hem daha sık, hem daha uzun süre, hem de istisna 
koşullara gerek duyulmadan benimsenmiştir; bugün de benimsenmektedir.  

Olayı daha karmaşık hale getiren, parasal ekonomilerde bankacılık siste-
minin bu sihirli gökten para indirme sürecine ortak çıkmasıdır. Kuruluşun-
dan itibaren, mevduat-kredi işlemleri üzerinden sektör bu olanağa sahipti. 
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Karmaşıktır; çünkü paranın yaratılmasında merkez bankasının yeri ne kadar 
aşikar ise, bankaların rolü o kadar gizemli bir sis perdesinin arkasında saklanır. 
Üstelik, merkez bankasından farklı olarak, bankalar var olan satın alma gücü-
nü yok edebilme gibi ek bir güçle donatılmıştır (credit crunch). Paranın tarihi 
aslında bankaların para yaratma-yok etme çevrimlerinin tetiklediği finansal 
balonların, çöküşlerin, krizlerin ve buhranların tarihidir. Gelişmiş ülkeleri vu-
ran 2008 Finansal Krizi bunlardan biridir. 

Bu noktada, gerek gelişmiş ekonomilerin deneyimde, gerek parasal iktisat-
ta güncel anlamda para politikası kavramının nispeten yeni bir paradigmayı 
yansıttığını hatırlatalım. Gelişmiş dünyada, 1970’lere kadar, doğrudan ya da 
dolaylı, altın standardı ya da muadili “sabit döviz kur rejimleri” uygulanıyordu. 
Hedef, ülke parasının altın ya da dolar karşısındaki fiyatının sabitlenmesi yo-
luyla satın alma gücünde bir erimeye, yani fiyatlar genel seviyesinde kalıcı bir 
yükselişe (enflasyona) izin vermemektir. Sabit kur, parasal ekonominin olmaz-
sa olmaz ihtiyacı olan “nominal çapa” işlevini görür; fiyat istikrarının teminatı 
olur. Fiiliyatta, siyasi otoritenin para yaratma yetkisinin (özgürlüğünün) kısıt-
lanması anlamına gelir. Bu tahdidin uygulamada yaratabileceği başka sorunlar 
(işsizlik, döviz krizi, vs.), 1970’lerden itibaren gelişmiş ekonomilerde dalgalı 
(esnek) döviz kuru rejimlerinin yaygınlaşmasının ana nedenidir.   

Genel ifadeyle piyasada dolaşan (yaratılan) para miktarı ile fiyatlar genel 
seviyesi arasında adeta birebir ilişkinin varlığı, iktisadın kurucu hipotezleri 
arasında yer alır (Paranın Miktar Teorisi). Altın/gümüş sikke dönemi göz-
lemlerini yansıtan bu anlayışın, özellikle yirminci yüzyılda ekonomik/finansal 
koşullarda ve kurumsal çerçevede yaşanan büyük dönüşüm sonucu yerini hız-
la yeni yaklaşımlara bırakması beklenirdi. Öyle olmadı. Sabit kur rejiminden 
vazgeçilmesi, parasal ekonomiye gerekli nominal çapa için merkez bankasının 
piyasada dolaşan para miktarını (para arzı) denetlemesinin yeterli olduğu te-
zinin yeniden öne çıkmasına fırsat tanıdı. Uygulamadaki bütün sorunlarına 
rağmen, miktar teorisinin ana akım içindeki gücünü ve iktisat eğitimindeki 
konumunu yakın geçmişe kadar koruyabilmesi şaşırtıcıdır.  

Para otoritesinin kendi bilançosu üzerinde iradesi doğrudan ve mutlaktır. 
Sonuçlarına katlandığı sürece, kendi yarattığı para miktarını hedeflediği ha-
cimde tutabilme gücüne sahiptir. Buna karşılık banka bilançoları, yani banka-
ların mevduat-kredi hesapları üzerinden para yaratma iradesi üzerinde etkisi 
tanım gereği dolaylıdır; fiiliyatta çok kısıtlı olabilir. Piyasada dolaşan (yaratı-
lan) para miktarının ne ölçüde merkez bankasının (dışsal para) ne ölçüde ban-
ka sisteminin (içsel para) iradesiyle belirlendiği parasal iktisadın en tartışmalı 
konusudur. Para politikası teorisi ve uygulaması açısından kritik sonuçları var-
dır. Uygulamada, merkez bankasının bankaların para yaratma iradesi üzerin-
de etkisinin çok az olduğu, başka türlü söylersek, toplam para arzını aslında 
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denetleyemediği çabuk görüldü. Bu ise uygulamacıları (para otoriterini) başka 
nominal çapaların peşine düşmek zorunda bırakıyordu.    

Bir para politikası teorisi ve uygulaması olarak “Enflasyon Hedeflemesi” bu 
arayış sürecinde keşfedildi. İlk bakışta, enflasyonun nedenlerini denetlemek 
yerine bizzat enflasyonu parasal ekonominin nominal çapasına dönüştürmek 
yadırganabilir. Arka planda, enflasyon olgusunun, geçmişte zannedildiğinden 
farklı olarak, bir ya da birkaç kolay saptanabilir nedene indirgenemeyecek 
kadar karmaşık bir nedensellik sürecine tekabül ettiğinin kabulü yatmakta-
dır. Enflasyon hedeflemesi, bu açıdan, para teorisinin basit fakat ekonominin 
somut gerçeklerinden kopuk enflasyon modellerinin yerini uygulamacıların 
var olan ekonomik gerçeklerden hareketle geliştirdikleri kuralların olmasıdır. 
Diğer para politikası yaklaşımlarına kıyasla çok daha gerçekçi olduğu çabuk 
anlaşılmış, 1980’ler sonunda keşfini takiben gelişmiş piyasa ekonomilerinde 
kullanımı hızla yayılmış, giderek döneminin hakim para politikası uygulama-
sına dönüşmüştür.

Mükemmel ve ebedi bir para politikası paradigması olabilir mi? Parasal 
ekonominin içerdiği siyasi-ekonomik ilişkilerin ve bunları taşıyan kurumların 
sürekli değişim ve dönüşüm halinde olması bu soruya olumlu cevap verme-
yi engelliyor. Bundan öncekiler gibi, enflasyon hedeflemesi de ortaya çıktığı 
dönemin ve ekonomilerin özgül koşulları tarafından çerçevelenmiştir ve teo-
ri-uygulama düzeyinde ciddi hata ve eksikler barındırır. Velhasıl ne evrensel, 
ne de mükemmeldir. Olsa olsa, belirli bir zaman aralığında dünyanın belirli 
bir coğrafyasında nominal çapa işlevini başarıyla üstlenmiştir. Ancak, buradan 
enflasyon hedeflemesinin işe yaramayacağı sonucuna varılmamalıdır. Tersine, 
bundan sonra geliştirilecek yeni para politikası yaklaşımı gökten zembille in-
meyecek, tanım gereği enflasyon hedeflemesi üzerine inşa edilecektir.

Türkiye’nin enflasyon hedeflemesiyle, 2002 başından bu yana, önce kısmi 
(örtük?), sonra tam (açık?), 20 yıllık deneyimi vardır. Maalesef,  bu dönemde 
kalıcı fiyat istikrarının tesisi mümkün olmamıştır. Başlangıçta, kısa bir süre, 
yüksek faizle baskılanan döviz kurunun aşağı çektiği maliyetler sayesinde enf-
lasyonda sağlanan nispi düşüş (dezenflasyon), oluşan dış açığın TL’ de değer 
kaybını tetiklemesiyle birlikte tersine dönmüş, sonuçta dönem ortalaması ve 
dönem sonu enflasyonu tek haneli sayılara bile indirilememiştir. Neden böyle 
oldu? Başarısızlığın ne ölçüde enflasyon hedeflemesinin kavramsal zafiyetle-
rinden, ne ölçüde dönemin özelliklerinden ve uygulama hatalarından kaynak-
landığı iktisatçılar tarafından mutlaka dikkatle irdelenmesi gereken bir konu-
dur. Bence, Türkiye’nin hak ettiği “sağlam paraya” kavuşmasının ön koşuludur.   

Bu açıdan, elinizdeki kitap, Türkçe parasal ekonomi yazınında önemli bir 
boşluğu dolduruyor. Kitap hem dünyada para/enflasyon teori ve uygulamalarını, 
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hem Türkiye’nin bu alandaki deneyimlerini kapsıyor. Enflasyon hedeflemesi-
nin ne olduğu, nasıl çalıştığı, güçlü ve zayıf yanları, Türkiye örnekleri dahil 
uygulama sorun ve deneyimleri, kolay ve anlaşılır bir dille anlatılıyor. Gerek 
lisans ve lisans-üstü öğrencileri, gerek konuyla ilgilenen profesyoneller için bu 
kaliteli el kitabının yazarları Ömer Faruk Çolak ve Atilla Gökçe’yi kutluyorum.  

Asaf Savaş Akat





SUNUŞ

Enflasyon ekonomide meydana gelen temel sorunlardan birisidir. Kimi ül-
kelerde yaşanan iktisadi ve siyasal gelişmeler nedeniyle enflasyon, hiperenflas-
yon düzeyine kadar çıkmıştır. 1929 Bunalımı’na kadar, enflasyonun kaynağı-
nın parasal genişleme olduğu konusunda genel bir mutabakat oluşmuştu. 1929 
ve 2008 krizleri bunun böyle olmadığını,  ekonomilerin deflasyonu da yaşaya-
bileceğini göstermiştir. 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan Altın Çağ döneminde enflasyon 
neredeyse unutulmuştur. Ancak 1973 yılında Bretton Woods sisteminin çök-
mesiyle kapitalist ülkeler yeniden enflasyonist sürece girmişlerdir. 

Bu dönemden itibaren ülkeler, yeniden parasal sıkılaştırmaya dayalı (mo-
netarizm) para politikalarına dönüş yapmıştır. Monetarizm sadece bir para 
politikası değildir, aynı zamanda ekonomide kurumsal yapıyı da değiştirmeyi 
öngören bir iktisat politikasıdır. 

Monetarist para politikasının gelişmiş şekli, kurala dayalı para politikasıdır. 
M. Friedman’ın “para arzının büyüme oranı” kuralıyla başlayan uygulama, para 
kurulu ve enflasyon hedeflemesiyle devam etmiştir. Enflasyon hedeflemesi Yeni 
Zelanda’yla başlamış ve 24 ülkede politika haline dönüşme şansını yakalamıştır. 
Fiyat istikrarı odaklı bu politika birçok ülkede başarılı olmuştur. 

Enflasyon, İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Türkiye’de siste-
matik olarak hep sorun olmuştur. Sorunu aşma yönünde kurala dayalı para 
politikası temelli en önemli atak, 1999 yılında “para kurulu sistemi” ile olmuş-
tur. Ancak para kurulu seçimi 2001 Krizi’ni doğurmuştur. 2002 yılında uygu-
lamaya giren politikalar sonrasında, 2003 yılında önce örtük, daha sonra 2006 
yılında açık enflasyon hedeflemesine geçilmesiyle birlikte Türkiye, uzun yıllar 
sonra tek haneli enflasyon oranını görmüştür. Türkiye enflasyonu tek haneye 
düşürmesiyle kısa süreli olarak yakaladığı bu ivmeyi yitirmiş, 2018 yılından 
sonra enflasyon tekrar çift hanelere geri dönmüş ve ülke yine fiyat istikrarını 
yakalama çabası içine girmiştir.

Enflasyon hedeflemesi, Taylor Kuralı’na dayalı, hükümete belli kısıtlar ko-
yan, merkez bankasına amaç ve araç bağımsızlığı verilmesini gerektiren bir 
para politikası tercihidir. Bundan dolayı da kimi zaman para otoritesi merkez 
bankası ile maliye politikası otoritesi hükümet arasında çatışmalara sebep ola-
bilmektedir.

Enflasyon hedeflemesinde kilit kurum bağımsız merkez bankasıdır. Bankanın 
yasal bağımsızlığının sağlanması, araç ve amaç bağımsızlığını da sağlamaktadır. 



Çünkü banka ancak bu şekilde faiz oranını kullanarak çıktı ve enflasyon sap-
masına müdahale edebilmektedir. Enflasyon hedeflemesi birçok ülkede böyle 
uygulanmıştır. Ancak yasal bağımsızlığı olmamasına karşın, kurala dayalı para 
politikası uygulama gücü olan merkez bankaları da bulunmaktadır.

Çalışmamızda Taylor Modeli Türkiye ekonomisi için uygulanmış, sonuçlar 
modelin Türkiye ekonomisi için geçerli olduğunu göstermiştir. Bundan dola-
yı büyüme oranını yukarı çekmek için uygulanan kamu harcamalarını artırıcı 
maliye politikaları, mali disiplini yani bütçe dengesini bozmaktadır. Bu ise enf-
lasyon oranının yükselmesine neden olmaktadır. Nitekim TCMB 2014-2018 
yıllarında sürekli olarak bu konunun altını çizmiştir. Çünkü mali disiplini 
kontrol etmek Banka’nın kontrolündeki bir değişken değildir. 

Potansiyel büyüme oranı yükselmeden, sadece para politikasının bir aracı 
olan faiz oranları düşürülerek elde edilecek büyüme oranı uzun döneme yayıl-
mamaktadır. Tam aksine uzun dönemde büyüme oranındaki sapmanın artma-
sı nedeniyle faiz oranı artmaktadır.  

Bu kitap yazarların 2015 yılında yazmış oldukları aynı başlıklı kitabın göz-
den geçirilmiş, genişletilmiş halidir. Bunlar yapılırken çalışmanın görgül (em-
pirical) uygulaması, yeni veriler ve yeni modeller kullanılarak yeniden yapıl-
mıştır. 

Çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünün ardından enflasyo-
nun kavramsal çerçevesi ve ölçümüne yönelik endeksler ele alınmıştır. Üçüncü 
bölümde enflasyon tarihine kısaca bakılmakta ve iktisat kuramında enflasyo-
nun farklı okullara göre nasıl ele alındığı özetlenmektedir. Dördüncü bölümde 
ise kurala dayalı para politikası ve enflasyon hedeflemesi incelenmiştir. Beşinci 
bölümde Taylor modeli çerçevesinde Türkiye’deki enflasyon hedeflemesi uygu-
laması görgül olarak test edilmiştir. Enflasyon, enflasyon hedeflemesi ve enf-
lasyon beklentileri geniş bir bakış açısıyla ekonometrik olarak incelenmiştir.   
Bu bölümde ayrıca Cumhuriyet döneminde enflasyonla mücadeleye yönelik 
uygulanan iktisat politikaları dönemsel olarak ele alınmıştır. 

Kitabın 5.2. bölümü Atilla Gökçe, diğer bölümler Ömer Faruk Çolak tara-
fından yazılmıştır. Kitabın, enflasyon oranının çift hanelere ulaştığı bir dönem-
de artan tartışmalara katkı sağlayacağını umuyoruz.

Kitabın yayın sürecinde Serenay Dıraz son okumaları yaptı, Hatice Kübra 
Demirel dizgi ve grafik tasarımı yaptı, kendilerine teşekkür borçluyuz.

Asaf Savaş Akat hoca önsözü yazdı, bize destek verdi, kendisine çok teşek-
kür ediyoruz. 

Tüm bu yardımlara rağmen olası hatalar ve eksikliklerden elbette biz so-
rumluyuz.

     Ömer Faruk Çolak
     Atilla Gökçe 
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I. GİRİŞ

Enflasyon makroekonomik analizin en fazla ele alınan konularından biri-
sidir. İktisat kuramı açısından enflasyon, 1929 Bunalımı’na değin neredeyse 
tekil ana sorun olarak görülmüştür. Enflasyona olan bu yoğun ilginin sebebi, 
enflasyon oranının diğer temel makroekonomik değişkenler üzerindeki et-
kisinin yüksek olmasıdır. 

Enflasyon üzerine 1929 Bunalımı’na kadar yapılan çalışmalarda sorunun 
kaynağının parasal genişleme olduğu konusunda genel bir mutabakat oluşmuş-
tur. Klasik ve Neoklasik iktisat teorisinde sorunun çözümünün fiyat mekaniz-
masıyla mümkün olduğu düşüncesi egemendi. Zaten ekonomi doğal halinde 
tam istihdamda olduğu için işsizlik de, enflasyon da kısa dönemli, geçici so-
runlar olarak ele alınmıştır. 1929 Krizi bunun böyle olmadığını, ekonomilerin 
eksik istihdama da düşeceğini göstermiştir. 1929 Bunalımı bir şeyi daha kanıt-
lamıştır; fiyat mekanizması her zaman iktisadi dengesizlikleri çözememektedir.

1944 yılında Bretton Woods Sistemi’yle kurulan uluslararası para siste-
mi -bu anlaşmayla Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın ku-
rulmasına karar verilmiştir-, dünya ekonomisinin küreselleşmesi yönünde 
önemli bir adım olurken, ülke ekonomilerinde olası istikrarsızlıkları engel-
leme ve istikrarsızlık durumunda sorunu çözme görevini de üstlenmiştir. 
IMF bunu 1960’lı yılların sonuna kadar devam ettirebilmiştir. Sistemin 1973 
yılında çökmesi kapitalist ülkelerin yeniden enflasyonist sürece girmeleri-
ne neden olmuştur. Bu dönem, Keynesyen politikaların ve bu politikaların 
uygulanmasında simge haline gelen Phillips yaklaşımının da sonu olmuş-
tur. 1970’lerde artık işsizlik ile enflasyon arasında değiş tokuş işlemiyordu, 
modele olan güven yitirilmişti. Krizden 1980’lere kadar geçen sürede mo-
netarist para politikası, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde büyük ölçüde 
egemenlik kurmuştu. 

Monetarizmin iktisat politikasına dönüşmesinde öncülüğü ABD’de R. 
Reagan, İngiltere’de M. Thatcher yönetimleri yapmıştır. İki ülkedeki uygu-
lamalar diğer ülkelere de örnek olmuştur. Türkiye de gelişen bu akıma 1980 
yılında 24 Ocak Kararları’yla uymuştur. Monetarizm sadece bir para poli-
tikası değildir. Aynı zamanda ekonomide kurumsal yapıyı da değiştirme-
yi öngören bir iktisat politikasıdır. Monetarizm özelleştirme, finansal ser-
bestleşme ve dış ticarette serbestleşmeyle devletin ekonomideki ağırlığını 
azaltmayı, sosyal devletin ortadan kaldırılmasını hedefleyen bir yapılanmayı 
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savunmaktadır. Dünyadaki gelişme de bu yönlü olmuştur. Friedman’ın ifa-
desiyle artık “bedava öğle yemeği diye bir şey yoktur.” (there is no such thing 
as a free lunch) (Friedman, 1975).

Keynesyen model gibi Monetarist iktisat teorisi de beklentileri analizlerine 
katmıştır. Uyarlanabilir beklentiler, Phillips eğrisini geçersiz kılmada önemli 
bir işlev üstlenmiştir. Yeni Klasik Makro İktisat Okulu ise bunu daha ileri taşı-
yarak rasyonel beklentiler modelini bir teori haline dönüştürmeye çalışmıştır.

Kurala dayalı para politikası Monetarist okul tarafından ortaya atılmış-
tır. M. Friedman’ın “para arzının büyüme oranı” kuralıyla başlayan uygu-
lama, para kurulu ve enflasyon hedeflemesiyle devam etmiştir. Enflasyon 
hedeflemesi, Yeni Zelanda’yla başlamış ve 24 ülkede politika haline dönüş-
me şansını yakalamıştır. Fiyat istikrarı odaklı politika birçok ülkede başarılı 
olmuştur. Ancak bu başarı belli maliyetleri de beraberinde getirmiştir. 

Enflasyon, Türkiye’de, özellikle de İkinci Dünya Savaşı sonrasında sürek-
li sorun olmuştur. Ülkenin enflasyonla başının dertte olmadığı dönem ola-
rak I. Kalkınma Planı’nın uygulandığı yılları gösterebiliriz. 24 Ocak Karar-
ları’yla 1970’lı yıllardaki kaos ortamından çıkılsa da sorun devam etmiştir. 
Sorunu aşma yönündeki en önemli atak 1999 yılında “para kurulu sistemi” 
ile yapılmıştır. Ancak para kurulu seçimi 2001 Krizi’ni doğurmuştur. 2002 
yılında uygulamaya giren politikalar sonrasında, önce 2003 yılında örtük, 
daha sonra 2006 yılında açık enflasyon hedeflemesine geçilmesiyle birlikte 
Türkiye uzun yıllar sonra tekrar tek haneli enflasyon oranını görmüştür. 

Türkiye enflasyonu tek haneye düşürmesiyle kısa süreli olarak yakala-
dığı bu ivmeyi yitirmiş, 2010 ve 2017 Anayasa değişiklikleriyle oluşan yeni 
yönetim biçiminin TCMB’nin bağımsızlığını ortadan kaldırmasıyla da eko-
nomide istikrar-fiyat istikrarı tam sağlanmadan ihtiyari politikalara geri 
dönülmüş, bunun neticesinde de 2018 yılından sonra enflasyon tekrar çift 
haneli hale gelmiş, ülke ekonomisi yeniden krize girmiştir. 2021 yılına ge-
lindiğinde gündem yine fiyat ve finansal istikrarı yakalamak olmuştur.

Enflasyon hedeflemesi Taylor Kuralı’na dayalı, hükümetlere belli kısıtlar 
koyan, merkez bankasına amaç ve araç bağımsızlığı verilmesini gerektiren bir 
para politikası tercihidir. Bundan dolayı da kimi zaman para otoritesi merkez 
bankası ile maliye politikası otoritesi hükümet arasında çatışmalara sebep ola-
bilmektedir.

Türkiye, 2014 yılından itibaren böyle bir uzlaşmazlık dönemi yaşamak-
tadır. Bu da enflasyonu ve enflasyon beklentilerini etkilemektedir. Üstelik 
bu dönemde büyüme oranının düşük düzeylerde seyretmesi, “Acaba enflas-
yon hedeflemesi yüksek oranlı büyümeye engel mi olmaktadır?” sorusunu 
gündeme getirmiştir.
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II. ENFLASYON: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE 
ÖLÇÜLMESİ

Enflasyon makroekonomi kitaplarında “ortalama fiyatlar genel düze-
yindeki sürekli artışlar” olarak tanımlanır. Laidler ve Parkin (1975) enf-
lasyonu “sürekli yükselen fiyatlar dönemi ya da paranın değerinin sürekli 
düşmesi” olarak açıklamaktadır (Laidler ve Parkin, 1975: 741). Bundan 
dolayı enflasyon yaşam maliyetinin sürekli artması olarak da tanımlan-
maktadır (Siklos, 2000: 1). 

ABD Merkez Bankası (FED) ilk yılarında “enflasyonu malların üre-
timiyle uyuşmayan banknot basımının yarattığı süreç” olarak tanım-
larken, 1978’de tanımı şöyle geliştirir; “Enflasyon ABD dolarının değer 
yitirmesi, işgücü maliyetlerinin artması, havaların bozulmasıdır” (Br-
yan, 1997). Aslında kullanılan enflasyon tanımlaması, enflasyonun kay-
nağını da belirtir. Örneğin M. Friedman, enflasyon “her durumda ve 
her zaman parasal bir olgudur” tanımlamasıyla enflasyonun kaynağının 
parasal genişleme olduğu görüşündedir. Daha geniş bir tanımlama ola-
rak Bronfenbrenner ve Holtzman şöyle der: “Enflasyon mal, faktör ve 
varlık piyasasından talep ya da arz yönlü veya birlikte, karma enflasyon 
(mixedinflation) olabilir” (Bronfenbrenner ve Holtzman, 1963: 594-595). 
Bronfenbrenner ve Holzmann’ın bir başka tanımlaması da şöyledir: “Enf-
lasyon fiyatlar genel düzeyinin yükselmesi, para birimin aşınmasıdır” 
(Bronfenbrenner ve Holzmann 1963:597).

Farklı tanımlamalar yapılsa da enflasyonu açıklamaya yönelik yakla-
şımları, arz ve talep yönlü kuramlar başlığı altında toplayabiliriz. Phillips 
yaklaşımı enflasyonu arz yönüyle ele alarak maliyet unsurlarını öne çı-
kartırken; Fisher’den itibaren, Neoklasik okulun iktisatçıları talep enflas-
yonu yaklaşımını benimserler ve enflasyonun parasal genişlemeye bağlı 
olarak geliştiğini kabul ederler. 

Enflasyonu bu temelden hareketle bir sınıflandırmaya tabi tutmak 
mümkündür. Bunun için Bronfenbrenner ve Holzmann’ın sınıflandır-
ması kullanılabilir.
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Tablo:1 Enflasyon Sınıflandırması

Sınıflandırma Sınıflandırma Dayanağı
a)Açık ya da baskı altındaki enflasyon
b)Sürünen, ılımlı ya da dörtnala 
enflasyon, hiperenflasyon
c)Beklenen ya da beklenmeyen enflasyon
d)Maliyet ya da talep temelli enflasyon

Piyasa mekanizmasının işlemesi 
Fiyatların artış oranı

Enflasyon beklentileri
Enflasyonun nedenleri

Kaynak: Frisch, 1984:11.

Enflasyonun nedenleri, enflasyonun kimliğini de vermektedir. Örneğin 
kiralar üzerine narh uygulanması veya ücretler üzerinde yapılan kontroller 
bastırılmış enflasyona kaynaklık eden politikalar olarak gösterilebilir.

Enflasyon oranının %2-%3 bandında seyretmesi sürünen enflasyon; 
%50’nin altında kalan enflasyon ılımlı enflasyon; sürekli yükselen enflas-
yon dörtnala enflasyon olarak tanımlanırken, Cagan (1956) aylık %50’nin 
üzerindeki enflasyonu hiperenflasyon olarak tanımlar (Frisch, 1984). Bazı 
iktisatçılar ise yıllık enflasyonun %100’ü aşmasını hiperenflasyon olarak 
kabul etmektedir. 

Enflasyon ile beklentiler arasındaki bağlantı Friedman’la güçlenmiştir. 
Muth’un (1961) rasyonel beklentiler teorisi bunu daha ileri bir noktaya ta-
şımıştır. Rasyonel beklentiler teorisinin önde gelen temsilcileri R.E. Lucas 
(1972, 1973), T.J. Sargent (1973, 1976), Wallace (1975, 1976) ve R. Barro 
(1976) çalışmalarıyla enflasyonist süreçte beklentilerin rolünü netleştirdiler.

1990 sonrası B. McCallum ve J. Taylor’un yaptıkları çalışmalar sonrasın-
da ise kurala dayalı para politikası yaklaşımları öne çıktı ve enflasyon, faiz, 
büyüme ilişkisine dayalı bir çözümlemeye gidildi.

2.1. Enflasyonun Hesaplanması ve Endeksler
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranının hesaplanmasında 

uzun süre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyatları Endeksi-
ni (ÜFE) kullanmıştır. TÜİK 2003 yılından itibaren endekslerde EURO-
STAT ve uluslararası standartlara uyma yönünde önemli adımlar atmış ve 
bu uyum süreci büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu düzenlemelerle birlikte 
yapılan başlıca değişiklikler şöyledir:

-Tüketici Fiyatları Endeksi mal sepetinde güncelleme,
-Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri için yeni endeksler türetilmesi, (çe-

kirdek enflasyon,  gıda ve enerji malları hariç TÜFE vb.),
-Üretici fiyatları endeksinin farklılaştırılması. 
Böylece dört farklı endeks elde edilmiştir. Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 
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(Yİ-ÜFE), Yurtdışı Üretici Fiyatları Endeksi, (YD-ÜFE), Hizmet Üretici Fi-
yat Endeksi (H-ÜFE) ve Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE).

2.1.1. Tüketici Fiyatları Endeksi 
Tüketici Fiyatları Endeksi, hanehalkının kullandığı mal ve hizmet fiyat-

larındaki değişmeleri belirlemek için kullanılan endekstir. TÜİK, TÜFE 
endeksini oluştururken “hanehalklarının, yabancı ziyaretçilerin ve kurum-
sal nüfusun yurt içinde yaptığı tüm nihai parasal tüketim harcamalarını 
dikkate almaktadır”.1 İktisatçıların oto-tüketim olarak tanımladığı, hane-
halkının kendisi tarafından üretilen ve sonrasında tüketilen mal ve hizmet-
lerin fiyatları ile izafi kiralar TÜFE içinde yer almamaktadır.

TÜFE’de Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (Classification of 
Individual Consumption According to Purpose, COICOP) kullanılmak-
ta, tüketim harcamaları 12 ana ve 43 alt grup altında toplanmaktadır. Cari 
TÜFE endeksi 415 maddeyi (mal ve hizmeti) kapsamaktadır (https://data.
tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Fiyat-Endeksi-Subat-2021-37380).2 

Tablo 2: Ana Harcama Grupları ve TÜFE İçindeki Ağırlıkları (%)

Ana harcama grubu 2010 2015 2019 2020 2021

Gıda ve alkolsüz içecekler 27,60 24,25 23,29 22,77 25,94
Alkollü içecekler ve tütün 5,31 4,82 4,23 6,06 4,88
Giyim ve ayakkabı    7,30 7,38 7,24 6,96 5,87
Konut 16,83 15,79 15,16 14,34 15,36
Ev eşyası 6,78 7,78 8,33 7,77 8,64
Sağlık 2,55 2,57 2,58 2,80 3,25
Ulaştırma 13,90 15,38 16,78 15,62 15,49
Haberleşme 4,94 4,38 3,69 3,80 4,64
Eğlence ve kültür 2,83 3,54 3,29 3,26 3,01
Eğitim 2,48 2,53 2,40 2,58 2,28
Lokanta ve oteller 5,51 6,98 7,86 8,67 5,91
Çeşitli mal ve hizmetler 3,97 4,60 5,15 5,37 4,73

Kaynak: TUİK, (https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=enflasyon-ve-fi-
yat-106&dil=1. 7 Mart 2021

1	 	TÜİK,	TÜFE:	http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1014.
2  Ülkemizde	TÜİK	mal	sepetine	ilişkin	birçok	efsane	üretilmiştir.	Sepette	hala	ispirto,	

gazyağı	olduğu	gibi.	Elbette	bu	maddelerde	daha	önceki	endekslerde	mal	sepetinin	
içindeydi,	çünkü	tüketicinin	mal	sepetinde	bu	mallar	yer	alıyordu.	TÜİK	her	yılın	
sonunda	madde	sepetlerini	ve	ağırlıklarını	güncellemektedir.	TÜFE	mal	sepetindeki	
maddeler	için	bkz:	http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1014.		


