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ÖZET 

TÜRKİYE EKONOMİSİ ENFLASYON DİNAMİKLERİ: KURAMSAL VE 

AMPİRİK BİR İNCELEME 

Bu çalıĢmada, enflasyon teorileri incelenmekte ve Türkiye Cumhuriyet tarihi 

enflasyon deneyimleri açığa çıkarılmaktadır. Enflasyon teorileri içinde Phillips eğrisi 

yaklaĢımının geldiği son nokta olan Hibrit Yeni Keynesyen Phillips Eğrisi, Türkiye 

ekonomisi için 1991:Q2 – 2015:Q3 ve 2002:Q2 – 2015:Q3 dönemleri için çeyreklik 

verilerle GenelleĢtirilmiĢ Momentler Yöntemi  (GMM) ile tahmin edilmektedir. 

1991:Q2 – 2015:Q3 dönemi için Türkiye’de çıktı açığı ile cari enflasyon 

arasında negatif iliĢki bulunmakta iken, 2002:Q2 – 2015:Q3 dönemleri arası bu iliĢkinin 

pozitif olduğu sonucuna ulaĢılmaktadır.  

Enflasyonun dinamikleri açısından her iki dönem içinde enflasyon 

beklentilerinin geçmiĢ dönem enflasyon oranına göre daha baskın olduğu anlaĢılmaktadır. 

Ancak enflasyon oranlarının nispeten düĢük seyrettiği 2002:Q2 – 2015:Q3 arası dönemde 

enflasyon beklentilerinin enflasyonu belirleme gücünün arttığı sonucuna ulaĢılmaktadır. 

Ayrıca çalıĢmada Türkiye enflasyon deneyimi dönemler itibari ile incelenmiĢ 

ve gelir bölüĢümü açısından enflasyonist dönemlerde düĢük gelirli grupların 

durumlarındaki bozulmalar açığa çıkartılmıĢtır. Son olarak kamu otoritesince hesaplanan 

enflasyon oranının toplumun genelini yansıtıp yansıtmadığı tartıĢılmıĢ, toplumsal sınıfların 

gerçekte maruz kaldıkları enflasyon oranları ile kamu otoritesince hesaplanan enflasyon 

oranları karĢılaĢtırılarak sınıfsal kesimlerin kayıpları tartıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Enflasyon Teorileri, Türkiye Enflasyon Tarihi, Hibrit Yeni 

Keynesyen Phillips Eğrisi, GMM 

 



iii 

 

ABSTRACT 

INFLATION DYNAMICS OF THE TURKISH ECONOMY: A THEORETICAL 

AND EMPIRICAL REVIEW 

In this study, the inflation theories are analyzed and historic inflation 

experience of the Republic of Turkey is exposed. The Hybrid New-Keynesian Philips 

Curve, the final approach of the Philips curve in the inflation theories, for Turkey’s 

economy for the periods of 1991:Q2-2015:Q3 and 2002:Q2- 2015: Q3 makes estimation 

with Generalized Method of Moments (GMM) with quarterly data.  

While for the period of 1991:Q2- 2015:Q3, there is a negative relationship 

between the output gap and current inflation, in the period between 2002:Q2 – 2015:Q3 

this relationship was positive. 

In terms of the dynamics of inflation, it is understood that inflation 

expectations in both periods is more dominant compared to past inflation rates. However, it 

is concluded that during the period between 2002:Q2- 2015: Q3 which had relatively low 

rates of inflation, the determining power of the inflation expectations to inflation rate was 

increased.  

In addition, the study examined inflation experience of Turkey in terms of 

periods and the deterioration in the situation of low-income groups in terms of income 

distribution in inflationary periods were uncovered. Finally, the estimated inflation rate 

calculated by public authority was discussed in accordance with reflection of inflation that 

the general population is subjected to, and so the real inflation rates which social classes 

are exposed to and inflation rates calculated by public authority are compared to expose the 

loss of dominated classes.  
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Keywords: Theories of Inflation, Inflation History of Turkey, Hybrid New-Keynesian 

Phillips Curve, GMM  
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GİRİŞ 

Modern iktisadın tüm alanlarında gerçekleĢtirilen bütün yeni geliĢmeler bizleri 

iktisadi düĢüncenin evrelerini incelemeye ve iktisadi düĢünce evriminin nasıl 

gerçekleĢtiğini çözümlemeye sevk etmektedir. Ġster geçmiĢte kalmıĢ eski bir teori olsun, 

isterse günümüz iktisadi sistemini açıklamada yepyeni bir model oluĢturulsun, tüm iktisadi 

çalıĢmalar kendi dönemlerine has düĢünce biçimini içinde barındırır. Kendisinden önceki 

kuramcıların açıklayamadığı veya yanıldığı veya eksik değerlendirdiği veya kuramların 

geçerliliğini yitirdiği durumlarda, iktisatçılar, yeni teoriler geliĢtirerek iktisadın günümüz 

modern düĢüncesine evrilmesinde önemli görevler üstlenmiĢtir.  

Ülkelerin hem kendi iç dinamikleri açısından, hem de uluslararası alanlarda 

karĢılaĢtırılması açısından önemli istikrar göstergelerinden biri olan enflasyon kavramı da 

tarihsel olarak incelendiğinde anlaĢılmaktadır ki, iktisadi düĢünce yapısına ve zamanın 

iktisat teorilerine uygun olarak değiĢmiĢ ve geliĢmiĢtir. “Enflasyon, fiyatlar genel 

düzeyindeki sürekli artıĢ sürecidir” Ģeklinde fiyatlar üzerinden yapılacak olan bir 

tanımlama, para üzerinden kurgulandığında “enflasyon, paranın sürekli değer kaybetme 

sürecidir” Ģeklini almaktadır. Dolayısıyla enflasyon konusu üzerine yapılacak olan 

herhangi bir çalıĢmada, öncelikle, iktisat okullarının para-fiyat iliĢkisini nasıl 

kurguladıklarının aydınlatılmasının önemli olduğunu kanaatindeyiz.  

Enflasyon dinamiklerini inceleyeceğimiz bu çalıĢmanın ilk bölümü enflasyon 

kuramlarının geliĢimine ayrılmıĢtır. Klasik politik iktisadi yaklaĢımın para-fiyat iliĢkisine 

dair görüĢleri açığa çıkartıldıktan sonra bu doğrultuda enflasyonun nasıl tanımlandığı ve bu 

yaklaĢıma eleĢtirel bir cevap niteliği olarak Keynes’in görüĢlerine yer verilecektir. 

Keynes’ten yola çıkarak geliĢtirilen Phillips Eğrisi yaklaĢımı ve Phillips Eğrisinin evrimi 

Keynesyen teorisyenlerce nasıl gerçekleĢtirildiği incelenecektir.  
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A.W. Phillips’in 1958 yılında yayınladığı ve sonradan Phillips Eğrisi analizi 

olarak anılacak olan çalıĢmasından yola çıkarak enflasyon dinamiklerini inceleyen 

iktisatçılar arasından en güncel yaklaĢım olan Hibrit Yeni Keynesyen Phillips Eğrisi, 1999 

yılında Gali ve Gertler tarafından iktisat literatürüne eklenmiĢtir. Enflasyon dinamiklerinin 

geçmiĢ enflasyon değerleri ve enflasyon beklentileri tarafından Ģekillendiğinin vurgulayan 

bu çalıĢmanın bir uygulaması ikinci bölümde Türkiye ekonomisi için sunulmaktadır. 

GenelleĢtirilmiĢ Momentler Yöntemi (GMM) kullanılarak, 1990:Q1-2015:Q4 dönemi için 

üç aylık verilerle tahmin edilmektedir. Literatüre uygun olarak ekonometrik tahmin 

modelinde TÜFE’den elde edilen enflasyon oranı kullanılmıĢtır. Bağımsız değiĢkenler ise 

geçmiĢ dönem enflasyon oranı olarak cari enflasyonun bir dönem gecikmeli değeri (t-1), 

beklenen enflasyon oranı olarak rasyonel beklentiler çerçevesinde cari dönem enflasyon 

oranının bir sonraki dönem değeri (t+1) ve çıktı açığı kullanılmıĢtır. Araç değiĢkenler ise 

cari enflasyon oranının iki ve dört gecikmeli değerleri, üç aylık mevduat faiz oranı 

dönemler arası değiĢim oranı, nominal döviz kuru dönemler arası değiĢim oranı ve reel 

döviz kuru dönemler arası değiĢim oranı kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın bu bölümünde ayrıca, 

Türkiye ekonomisi enflasyon oranlarında 2002 yılı sonrasında gözlemlenen düĢme 

eğiliminin enflasyon dinamikleri açısından nasıl Ģekillendiği ayrıca analiz edilmiĢtir. 

Genel geçer enflasyon teorileri, enflasyona neden olan etmenleri para ve mal 

piyasasındaki dengesizliklerden kaynaklandığına veya enflasyon beklentilerinin önemine 

vurgu yapmaktadır. Ancak tarihsel olarak incelendiğinde görülmektedir ki, enflasyon 

toplumu oluĢturan sınıfların göreli durumlarında değiĢime neden olmaktadır. Türkiye 

Cumhuriyetinin kuruluĢundan günümüze kadar geçen sürede enflasyon deneyimlerini, 

nedenleri ve toplumsal sonuçları itibari ile incelendiği üçüncü bölümde, özellikle düĢük 

gelirli toplumsal sınıfların enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde göreceli olarak 
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durumlarının kötüleĢtiği anlaĢılmaktadır. Ayrıca toplumu oluĢturan tüm kesimlerin aynı 

enflasyon oranına tabi olmadıkları, toplumu oluĢturan grupların ayrıĢtırılması ile her bir 

grup için yeni enflasyon serisi hesaplanarak açığa çıkarılmaktadır. 

ÇalıĢmanın son bölümünde ise sonuçlar ve önerilere yer verilmektedir. 
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I. BÖLÜM: ENFLASYON TEORİLERİ 

Enflasyon teorileri inceleyeceğimiz bu bölümde öncelikle klasik iktisadın para 

ve fiyat iliĢkisine olan yaklaĢımı açığa çıkartılacak ve ardından klasik iktisadın devamı 

niteliğinde sayılan neo-klasik iktisadi yaklaĢımın formüle ettiği miktar teorilerinde 

enflasyonun kaynaklarının neler olduğu ortaya konulacaktır. Ardından, klasik, neo-klasik 

iktisat okullarının varsayımlarının geçerli olmadığını savunan Keynes’e göre enflasyonun 

nedenleri nelerdir sorusu cevaplandırılmaya çalıĢılacaktır. Devam eden bölümde Keynes’in 

takipçileri tarafından geliĢtirilen yaklaĢımlar ve Phillips Eğrisi yaklaĢımları sunulacaktır. 

Friedman, Phelps ve Lucas ile geliĢtirilen parasalcı yaklaĢımın enflasyon hakkındaki 

teorileri incelenmesinin ardından, son bölümde Yeni Keynesyen Phillips Eğrisi 

yaklaĢımları incelenecektir.  

I.1. Klasik ve Neo-klasik İktisadi Yaklaşım 

Adam Smith’in 1776 yılında yayınladığı “Milletlerin Zenginliği” baĢlıklı 

çalıĢmayla baĢlayıp John Stuart Mill’in 1848 yılında yayınlanan “Politik Ġktisadın Ġlkeleri” 

baĢlıklı çalıĢmasıyla yaklaĢık yüz yıllık bir süreyi kapsayan dönemde ileri sürülen görüĢler 

genel bir baĢlık altında “Klasik Politik Ġktisat” olarak tanımlanmaktadır. Klasik politik 

iktisat, zenginliğin niteliği ve kaynağı ile zenginliğin toplumsal sınıflar arasında bölüĢümü 

konusunda günümüzdeki deyimiyle makro ve zaman içinde değiĢmesini incelemesi itibari 

ile dinamik bir analiz geliĢtirmiĢtir. Serbest rekabet piyasası varsayımı üzerine kurulan 

analizlerde klasik politik iktisat parayı sadece mübadele aracı olarak ele almıĢ, paranın reel 

iktisadi faaliyetlerin hacmini etkilemeyeceğini (klasik dikotomi) kabul etmiĢtir. 

Dolayısıyla klasik politik iktisadı paranın reel değiĢkenleri etkilemediğini varsayan reel 

analiz niteliğine sahip bir yaklaĢım olarak ele alabiliriz (Kazgan, 2000:71). 
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Bu çerçevede aĢağıda klasik miktar teorisine dayalı olarak enflasyonun nasıl 

ele alınabileceği tartıĢılacaktır. Ancak tartıĢmanın bu faslına geçmeden önce klasik politik 

iktisadın para ve fiyat olgularına nasıl baktığını anlamak ve üretim, bölüĢüm, tüketim ve 

yeniden üretim mekanizmasının kuramsal temellerini açığa çıkarmak, geliĢtirilen enflasyon 

teorisini kavrayabilmemizde kolaylık sağlayacaktır. 

Zenginliğin kaynağı olarak merkantalist iktisat yaklaĢımını benimseyen 

düĢünürlerin değerli madenlere sahip olma görüĢünü eleĢtiren klasik politik iktisada göre 

zenginliğin asıl kaynağı emek gücünün kullanılması yani üretimdir (Ercan, 1997:112). 

Emek değer teorisi yaklaĢımı doğrultusunda, piyasalarda malların karĢılıklı değiĢimini 

belirleyen kuralların, söz konusu malların üretiminde kullanılan emek miktarına bağlı 

olduğunu vurgulanır ve para, malların takas sırasında değiĢ-tokuĢun doğurabileceği 

uygunsuzlukları ortadan kaldıracak bir değiĢim aracı olması dıĢında bir fonksiyona sahip 

değildir. Yani para kullanılan bir ekonomide toplam talep ve toplam arz dengesi 

sağlanmıĢsa, ki klasik politik iktisadi yaklaĢıma göre dengeye doğru yönelim her zaman 

vardır, para sadece ekonomideki reel güçleri örten bir peçedir (Snowdon ve Vane, 

2012:41).  Peki para miktarındaki dalgalanmalar ile fiyatlardaki değiĢim arasında nasıl bir 

iliĢki kurulabilir? Adam Smith piyasada geçerli fiyatların bir çekim merkezi olarak 

tanımlanan doğal fiyat
1
 etrafındaki dalgalanmalarını ve bu dalgalanmaların uzun dönemde 

doğal fiyata yöneleceğini Ģu Ģekilde açıklamıĢtır; 

Pazara çıkarılan her malın miktarı, kendini etkin talebe doğal olarak, uydurur. Miktarın 

etkin talebi aĢmaması; toprağını, emeğini veya mal mevcudunu bir malı pazara iletmek 

için kullananların hepsinin çıkarmasıdır. Bu miktarın o talebin aĢağısına hiç düĢmemesi 

de, bütün öteki kimselerin menfaatinedir. 

Miktar, bir zaman etkin talebi aĢacak olursa, fiyatını oluĢturan parçalardan bazısına, 

doğal fiyattan aĢağı bedel ödemek gerekir. (…) 

                                                 
1
 Adam Smith’e göre doğal fiyat, üretime katılan emek, sermaye ve toprak girdilerinin nihai malın fiyatını 

oluĢturan ücret, kar ve rant gelirlerinin toplamıdır. 
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Bunun tersine; pazara iletilen miktar bir zaman etkin talebin aĢağısına düĢerse; fiyatını 

oluĢturan parçalardan bazılarının, doğal kertelerinin üstüne yükselmesi gerekir. (…) 

Öyle ise, denilebilir ki, doğal fiyat, bütün mal fiyatlarının boyuna çevresinde dönüp 

durdukları merkezi fiyattır. Türlü aksamalar, bazen onları bu fiyatın epey yukarısında, 

askıda tutabilir; bazı defa, bu fiyatın oldukça aĢağısına bile inmeye zorlayabilir. Ancak; 

onları bu dinlenme ve süreklilik merkezinde yerleĢmekten alıkoyan engeller ne olursa 

olsun, fiyatlar bidüziye oraya doğru yönelirler (Smith, 2013:62-63-vurgular bana ait). 

Adam Smith’in sıkça alıntılanan yukarıdaki pasajından da anlaĢılabileceği gibi 

fiyatlardaki dalgalanmaların yönelimi bir tür merkezi fiyat olarak da tanımlanan doğal 

fiyata yöneliktir. Piyasa fiyatlarının doğal fiyattan sapması, bir baĢka ifadeyle fiyat 

dalgalanmalarının ana kaynağı efektif talepteki değiĢimlerdir. Bir baĢka önemli noktayı da 

saptamak gerekmektedir; Smith piyasa fiyatlarının “türlü aksamalar” sonucunda doğal 

fiyatın üzerinde “askıda” kalabileceğinin de farkındadır. Ancak bu kısa dönemli bir 

“yapıĢkanlık” olabilir, kısa dönemde piyasa fiyatlarını doğal fiyatlardan “alıkoyan 

nedenler” ne olursa olsun, uzun dönemde yönelim merkezi doğal fiyattır.  

Adam Smith, Milletlerin Zenginliği kitabının ilk kısmında mal fiyatlarının 

kökenini incelerken, fiyatı oluĢturan parçaların ne olduğunu ve fiyatlardaki alçalma ve 

yükselmelerin nelerden kaynaklandığını incelemektedir. Malların mübadelesi içerdiği 

emek miktarına göre belirlenmekte, ancak, mübadele sürecine para aracılık ederken, 

paranın mallar karĢısında genel değer ölçüsü olması nedeniyle fiyat Ģekline büründüğünü 

belirten Smith’e göre, fiyatı oluĢturan etmenler iĢçiye ödenen ücret, üretim faktörlerini bir 

araya getirilmesini sağlayan sermaye sahibine ödenen kar ve toprak sahibine ödenen ranttır 

(Smith, 2013:60). David Ricardo ise Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin Ġlkeleri 

(1817)  kitabında fiyatı oluĢturan etmenlerin ücret ve kardan oluĢtuğunu, rantın fiyat 

içerisinde oluĢmadığını, çünkü fiyatın rant getirisi olmayan kaynaktan elde edilen ürün 

tarafından belirlendiğini vurgulamıĢtır. Ricardo’ya göre fiyatı oluĢturan etmenler kar ve 

ücretlerdir (Ricardo, 2007:69-70). Smith ve Ricardo üretime katılan faktör gelirleri olarak 
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belirledikleri bu fiyatı doğal fiyat olarak isimlendirirler. Yani doğal fiyat, bir anlamda 

üretim maliyetlerini karĢılayan ortalama bir fiyattır. Bir malın piyasa fiyatını belirleyen 

faktör ise efektif talep olduğunu, eğer efektif talep üretilen mal miktarından fazla ise piyasa 

fiyatının doğal fiyattan yukarıda belirleneceğini ve efektif talebin üretilen miktardan daha 

az ise piyasa fiyatının doğal fiyatın altında kalacağını vurgulayan her iki iktisatçı da 

sermaye sahiplerinin serbest piyasa koĢullarında karlılığın fazla olduğu üretim alanlarına 

geçme istekleri uzun dönemde mal fiyatlarını doğal fiyat düzeyinde gerçekleĢmesine neden 

olacağını vurgular. Dolayısıyla Smith ve Ricardo’nun analizinde doğal fiyat, piyasa 

fiyatında oluĢan dalgalanmalarını yönelim noktası olarak ele almaktadır.  

Smith ve Ricardo’ya göre değer üreticisi olan tek kaynak emek gücüdür. Emek 

gücü ve diğer üretim faktörleri (toprak, fabrika, araç gereç, hammadde vb.) giriĢimci 

tarafından kar elde etmek için bir araya getirilir ve piyasada alıcı aramaya koyulur. Piyasa, 

emek gücü, üretim faktörleri ve bunları bir araya getirilmesini sağlayan giriĢimcinin çabası 

ile üretilen malların değerlerinin somutlaĢtığı tek yerdir. Değerin somutlaĢması ise malların 

diğer mallar cinsinden ifade edilmesi ve mübadelesi ile gerçekleĢir. Ürünler ister baĢka bir 

mal, isterse para ile ifade edilsin, mübadele koĢulu malların içerdiği emek miktarı oranıdır. 

Para
2
 da diğer mallar gibi emek gücü, üretim faktörleri ve bu güçleri bir araya getiren 

giriĢimci ile elde edilir ve malların değerini ifade etmede en kullanıĢlı biçimdir. Fiyat ise 

malların değerlerinin para cinsinden ifade edilmesidir. Fiyatlardaki değiĢimin iki nedenden 

kaynaklanır. Ġlki, mal veya para üretiminde kullanılan tekniğin veya kaynağın 

verimliliğindeki değiĢimdir; ki bu değiĢimler doğal fiyatı etkiler. Ġkinci olarak, malların 

piyasada bulunan alıcı ve satıcılar karĢısındaki bolluğu veya kıtlığıdır, bu ise piyasa 

fiyatını etkiler.  

                                                 
2
 Bahsi geçen para, değerli madenlerden elde edilen altın gümüĢ gibi para yerine kullanılan mallardır.  
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Klasik politik iktisatta paranın fiyatlar olarak mallar karĢısında sayısal değer 

alması ise para olarak kullanılan altın gümüĢ gibi değerli madenlerin üretimlerinde 

kullanılan emek miktarı ile bu malların üretiminde kullanılan emek miktarlarının 

oranlanması ile belirlenmektedir. Yani klasik politik iktisada göre, para da diğer emek 

ürünlerinden farksız bir mal olarak değiĢ tokuĢta kullanılır (Kazgan, 2000:99). Dahası 

Ricardo’nun belirttiği üzere altın ve gümüĢün kendi aralarındaki değiĢ-tokuĢu belirleyen 

esaslar altın ve gümüĢ üretiminde kullanılan emek miktarına bağlıdır.  

Altın ve gümüĢ, diğer tüm metalar gibi, onları üretmek ve piyasaya getirmek için 

gereken emek miktarına orantılı olarak değer bulurlar. Altın, gümüĢten on beĢ kez 

pahalıdır ama bunun nedeni altına daha fazla talep olması ya da gümüĢ arzının altın 

arzından on beĢ kez büyük olması değildir; bunun nedeni, belli miktarda altın çıkarmak 

için gümüĢe kıyasla on beĢ kez daha fazla miktarda emeğe gerek duyulmasıdır. 

(Ricardo, 2007:305)  

Mal para ile kağıt para arasında ayrımda bulunan Smith’e göre kağıt paranın 

kullanımı daha az maliyetli ve mal para ile aynı ölçüde güvenilir bir ticaret aracıdır. Kağıt 

paraların dolaĢımı ekonomideki kağıt para stokunu arttırmak olmasına rağmen ekonominin 

mevcut üretim kapasitesiyle üretebileceği üretimi veya geliri arttırmaz (IĢık, 2006:51).  

Smith, mal para ile kağıt para arasındaki ayrımla para miktarı ile fiyatlar 

arasındaki iliĢkiyi analiz etmiĢtir. Smith’e göre mal fiyatları, para biriminden bağımsız 

olarak, malların satıldıkları saf altın ve gümüĢ miktarıyla belirlenmektedir. Smith, kağıt 

para miktarındaki artıĢın zorunlu olarak mal fiyatlarını arttırmayacağını ileri sürmektedir 

(IĢık, 2006:52). 

1751 ve 1752’de, David Hume Political Discourses’ı yayınladığı sırada, Ġskoçya’da 

kağıt paranın büyük miktarda artıĢından hem sonra, geçimlik malların fiyatlarında, 

büyük olasılıkla, kağıt paranın artıĢından değil de, mevsimlerin kötülüğünden 

kaynaklanan, gözle görülür bir artıĢ olmuĢtu. (Smith, 2013:280) 
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Smith’in vurguladığı nokta değerli madeni paralar ile kağıt para 

arasındaki değiĢ-tokuĢtur. Yukarıda da vurgulandığı üzere malların fiyatını belirleyen 

faktörler içerdikleri emek miktarına bağlıdır. Altın üretiminde kullanılan emek 

miktarı ile diğer bir malın üretiminde kullanılan emek miktarı oranlarınca belirlenir. 

Ancak kağıt para arzındaki artıĢın kağıt paranın değerini düĢürürken, kağıt para ile 

ifade edilen mal fiyatı mal para ile ifade edilen mal fiyatına göre daha yüksek 

olacaktır (IĢık, 2006:52). Ricardo’ya göre ise miktar teorisi kağıt paranın kullanıldığı 

bir sistemde iĢlerlik kazanmaktadır. 

Toplumun bir bütün olarak gerçekleĢtirebileceği iĢ, üretimde kullanılan sermayenin, 

yani hammadde, makine, gıda, gemi vb. Ģeylerin miktarına bağlıdır. Bunların miktarı, 

iyi iĢleyen bir kağıt para sistemi kurulduktan sonra, bankacılık iĢlemleriyle ne 

arttırılabilir ne de azaltılabilir. (Ricardo 2007:316) 

Klasik politik iktisadi yaklaĢımın fikirlerini sistematikleĢtiren Jean Baptiste 

Say’e göre “fiyat malların kabul edilen faydasıdır” yaklaĢımı ile emek değer teorisinden 

uzaklaĢmıĢ ve neo-klasik iktisadi yaklaĢımın temellerini atmıĢtır. Say’e göre serbest 

piyasalar sayesinde ekonomi tüm kaynakların tam olarak kullanıldığı bir durumda tam 

istihdam koĢullarında dengeye gelecektir. UzmanlaĢmıĢ üreticilerin ürünlerini kimse 

istemedikçe mübadeleye giremeyeceğini belirterek, mübadeleye giren bir ürün aynı 

zamanda bir baĢka ürüne yönelik talep yaratacağını kuramsallaĢtırarak iktisadi faaliyetlerin 

döngüsünü sistematikleĢtirmiĢtir. Toplam talep ve toplam arzı eĢitleyen bu yaklaĢımda 

fiyatlardaki oynaklıklar Smith’inde vurguladığı üzere bazı malların üretimindeki 

bolluklardan kaynaklanmıĢ, bu oynamaların piyasada eritileceği üzerine durmuĢtur (Hunt, 

2005:180-185). 

ġekil 1.1’de klasik iktisadi yaklaĢımın üretim döngüsü ele alınmıĢtır. Malların 

üretimi ve piyasada satılması sonucunda üretim faktörleri gelirleri toplam geliri 

oluĢturmaktadır. Toplam gelirde gelir sahiplerine tüketim harcaması veya tasarrufta 

bulunabilme yeteneği sağlamaktadır. Tasarruflar klasik modelde sistemden sızıntılar olarak 
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ele alınmaktadır. Bu sızıntıların tekrar sisteme dönmesi yatırımlar üzerinden 

gerçekleĢmektedir. Yani tasarruflar ödünç verilebilir fon arzını oluĢtururken, yatırımlar 

ödünç verilebilir fon talebini oluĢturur. Klasik iktisada göre tüketim ve tasarruf faizin bir 

fonksiyonudur. Tüketim ve yatırım talepleri ise toplam talebi oluĢturur. Toplam talep ise 

firmalara yeniden üretim döngüsünün baĢlama dürtüsünü sağlar. Serbest piyasalarda tam 

rekabet koĢullarının geçerli olduğu bu döngüsel akımda her arz kendi talebini yaratır. Para 

sistemi yağlayan bir değiĢken olmak dıĢında bir role sahip değildir.  

 

Şekil 1.1: Klasik, Neo-klasik İktisadi Üretim Döngüsü 

Kaynak: Goodwin, Nelson, Harris, Torras ve Roach’dan (2013) uyarlanarak tarafımızca çizilmiştir. 

Herhangi bir emtianın, pazara getirilir getirilmez, kendi değerinin tamamı için baĢka 

ürünlere bir sürüm yeri (outlet) arz ettiğinin vurgulanması gerekir. Aslında, üretici bir 

emtia ürettiği zaman, malının değeri elinde düĢmesin diye hemen satmak ister. Ama 

boĢta kalarak paranın değerini kaybetmesini engellemek için emtia satıĢından elde ettiği 

parayı elden çıkarmaya da az istekli değildir. ġimdi kiĢi baĢka ürünleri satın almanın 

dıĢında kendi parasını elden çıkaramaz. Bu nedenle açıktır ki malın her bir üretimi, 

hemen akabinde diğer ürünlere bir sürüm yeri (outlet) açar (Say’den aktaran: Screpanti 

ve Zamagni, 2005).  
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ÇalıĢmanın devamında ele alacağımız klasik miktar teorisinin farklı yorumları 

ġekil 1.1’de sunulan klasik iktisadi üretim döngüsünde paranın nasıl iĢlerlik kazandığı ve 

fiyat düzeyinin nasıl belirleyicisi olduğu ele alınacaktır. 

I.2. Fisher’in İşlem Yaklaşımı 

 Klasik politik iktisadın nesnel değer yaklaĢımı yerine, bireylerin tek tek 

mallarla iliĢkisini inceleyerek değeri öznel olarak ele alan iktisadi yaklaĢım neo-klasik 

iktisat ve bu okulun kurucuları marjinalistler olarak isimlendirilmektedir. Bu yaklaĢımın 

kurucularından olan Karl Menger’e göre iktisadın ana inceleme konusu “bireylerin aldığı 

kararlar”dır.. Bu çerçevede “değer… bizatihi ihtiyacın yoğunluğu değil, tatmin edilmeyen 

ihtiyacın son parçasının (marjinal fayda) yoğunluğudur” (Mandel’den aktaran Ercan: 

1997:129). 

Fisher’in klasik miktar teorisi iĢlem yaklaĢımı yukarıda sunduğumuz iktisadi 

prensipler üzerine kurgulanmıĢ ve analizini bu doğrultuda gerçekleĢtirmiĢtir. Paranın 

sadece alım satıma aracılık ettiği, dolayısıyla, paranın yansız olduğu, para talebinin faiz 

esnekliğinin sıfır olduğu, yani, parasal olguların reel olgular üzerinde hiçbir etkide 

bulunmadığı, fiyatların ve ücretlerin tam esnek olduğu ve bireylerin fayda maksimizasyonu 

hedefledikleri ekonomide tam istihdam koĢullarının geçerli olduğu varsayımları altında 

(Kazgan, 2000:100; Ercan: 1997:111; Keyder, 2000:281), paranın piyasada alım satıma 

aracılık etme sayısı (diğer bir ifade ile paranın birim zaman baĢına dolaĢım hızı, V) ile 

toplam para stokunun (M) çarpımı, birim zaman baĢına ticaret hacmi (T) ile birim zaman 

baĢına ortalama fiyat düzeyi  (P) çarpımına eĢittir (Blaug, 2014:755). Yani Fisher Ģekil 

1.1’de sunulan iktisadi üretim döngüsünün belirli bir dönem içinde ne kadar 

tamamlandığına odaklanmıĢtır. Para sisteme iĢlerlik kazandıran bir araçtan baĢka bir Ģey 

değildir ve  bu çerçevede Fisher'in iĢlem yaklaĢımı formülü Ģöyle gösterilebilir: 



12 

 

 (   )                                      

Fisher’in iĢlem yaklaĢımının genel çerçevesini, nicel bir değiĢken olan para 

miktarı ile paranın ekonomideki devir hızı çarpımlarının, malların fiyatları ile mübadeleye 

konu olan malların miktarı arasındaki denklik iliĢkisi oluĢturmaktadır (Ercan, 1997:119). 

Fisher’a göre paranın dolaĢım hızı piyasa ajanları ve kurumları tarafından piyasa 

iĢlemlerini gerçekleĢtirme alıĢkanlıkları doğrultusunda belirlenmektedir ve bu tür 

alıĢkanlıklar paranın dolaĢım hızının kısa dönemde sabit olmasını sağlamaktadır. Neo-

klasik iktisada göre, üretim miktarının tam istihdam seviyesinde durağan olması nedeniyle, 

klasik miktar teorisi bize para miktarında gerçekleĢen herhangi bir artıĢın fiyatlar genel 

seviyesinde bir artıĢa neden olacağını göstermektedir. Diğer bir ifade ile fiyatlar 

düzeyindeki hareketler sadece para miktarındaki değiĢmelerden kaynaklanmaktadır 

(Mishkin, 2011:494-495).  

Miktar teorisi yaklaĢımının en tartıĢmalı konusu içerdiği değiĢkenlerin oluĢum 

süreçleri üzerine yoğunlaĢmaktadır. Aslında hem Fisher hem de diğer klasik miktar 

teorisyenleri paranın piyasada alım satıma aracılık etme sayısı (V) ve birim zaman baĢına 

ticaret hacmi (T) değerlerinin sabit olmadıklarının farkındadır. V ve T değerleri 

ekonomideki para miktarından bağımsız bir Ģekilde reel faktörler doğrultusunda 

belirlenmektedir. V bireylerin alıĢkanlıklarına ve iĢlemleri gerçekleĢtirme teknolojisine 

göre belirlenirken, T ise parasal olgulardan ziyade reel faktörlere bağlı olarak arz ve talep 

güçleri iliĢkisi tarafından belirlenmektedir. Fisher, miktar teorisi iĢlem yaklaĢımında 

değiĢkenler arasındaki orantısallığın zaman içinde nasıl değiĢtiğini ortaya koyarken iki 

temel varsayımda bulunur. Bu varsayımlardan ilki, reel faktörler tarafından belirlenen V ve 

T sabit değildirler, ancak, zaman içinde yavaĢ bir Ģekilde değiĢirler. Dolayısıyla fiyat 

seviyesinde zamanla oluĢan herhangi bir değiĢim reel faktörler tarafından belirlenen V ve 



13 

 

T’den ziyade piyasada bulunan toplam para stokundaki (M) değiĢmelerden kaynaklanır. 

Ġktisatçılar arasında çokça tartıĢmalı olan ikinci varsayım, denge durumunda oluĢan bir 

bozulma sonrasında dengenin yeniden hızlı bir biçimde kurulmasıdır. Parasal bir bozulma 

ile denge dıĢı bir durum V ve T’yi etkileyebilir, ancak bu dengesizlik kısa sürelidir ve 

intibak mekanizması ile denge durumuna yeniden dönülecektir (Jackman, Mulvey ve 

Trevithick, 1981:11).  

Fisher denkliği, ilk olarak özdeĢliğin neden sonuç iliĢkisi M*V’den P*T’ye 

doğru olmasını içerir. Ġkincisi, para stokundaki değiĢimlerden ticaret hacmi ve paranın 

dolaĢım hızını etkilenmez. Yani ticaret hacmi ve paranın dolaĢım hızındaki değiĢimler 

parasal olmayan nedenlerden kaynaklanır. Son olarak para stoku sistem dıĢı yani bireylerin 

para talebinden bağımsız olarak belirlenmesi gereklidir (Blaug, 2014:756). Para stokundaki 

değiĢmelerin uzun dönemde üretim üzerinde etkisinin olmadığını fakat fiyat düzeyinin 

etkileneceğini gösteren Fisher yaklaĢımı sonucunu elde etmek için, ekonomi tam istihdam 

değerinde, yani tam rekabet piyasasında önceden verili olması gereklidir (Snowdon ve 

Vane, 2012:45). 

Özetle, Fisher’ın ortaya koyduğu klasik miktar teorisi, klasik iktisadi yaklaĢıma 

göre tam istihdam seviyesinde dengede olan bir ekonomiye, iktisadi iĢlemlerin 

ihtiyacından fazla olarak sisteme enjekte edilecek bir para miktarı, reel faktörleri 

etkilemeksizin fiyatların yükselmesine neden olacaktır. 

I.3. Cambridge Nakit Balansı Yaklaşımı 

Para olgusunun temelde klasik miktar teorisi yaklaĢımından farklı olmadığı 

Cambridge nakit balansı yaklaĢımında paranın miktar eĢitliği içerik yönünden değiĢime 

uğramıĢtır. Klasik miktar teorisi Fisher yaklaĢımında paranın belirli bir sürede kaç kez alım 

satıma aracılık ettiğine odaklanırken, Cambridge yaklaĢımı, bireylerin ellerinde tutmak 
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istedikleri para miktarına odaklanmıĢlardır. Paranın reel değiĢkenler üzerinde bir etkisinin 

bulunmadığı görüĢünü benimseyen bu yaklaĢımda, para talebi fonksiyonu üzerinden, para 

miktarı ve fiyatlar genel düzeyi arasındaki iliĢki analiz edilmiĢtir (Ercan, 1997:130-131). 

Bu teorinin Cambridge yaklaĢımı olarak isimlendirilmesi ise teorisyenleri Alfred Marshall 

ve Arthur Cecil Pigou’nun bu okulun mensubu olmalarından kaynaklanmaktadır. 

Marshall ve Pigou tarafından geliĢtirilen Cambridge yorumu daha çok mikro 

iktisadi temelli bir yaklaĢım sunmaktadır. Fisher denkliğinde toplam iĢlem hacmini ifade 

eden T yerine ulusal gelirle ifade eden Y ve paranın birim zamanda dolaĢım hızını veren V 

yerine bireylerin para olarak elde tutmak istedikleri yıllık gelir oranına (k) geçerek para 

talebi teorisi türetilmiĢtir. Bireylerin yıllık gelirlerinin belirli bir oranını veren k (daha 

sonra literatürde Cambridge k’sı olarak adlandırılmıĢtır) terimi bir birim paranın bir yıl 

boyunca maksimum gelir düzeyinde oluĢturacağı nakit balansını ifade eder (Blaug, 

2014:760). Klasik ve Neo-klasik iktisadi yaklaĢımların varsayımlarının terk edilmediği 

Cambridge yaklaĢımı ġekil 1.1’de toplam geliri elde eden hane halklarının para talebi 

fonksiyonuna odaklanmaktadır. Para arzının para otoriteleri tarafından belirlendiği ve para 

arzı ve para talebinin dengede gerçekleĢtiğini vurgulayan Cambridge yaklaĢımı, denklem 

(1.2), (1.3) ve (1.4) ile tanımlanabilir. 

(   )                                       

(   )                                     

(   )                                      

Md bireylerin para talebini, Y ulusal geliri, P ortalama fiyat seviyesini, Ms 

dıĢsal para arzını, M parasal dengeyi ve k bireylerin elde tutmak istedikleri yıllık gelir 

oranını ifade eder. 



15 

 

Ekonomideki karar alıcıların piyasa iĢlemlerini gerçekleĢtirmek için ellerinde 

ne kadar para tuttuklarından yola çıkılarak oluĢturulan Cambridge yaklaĢımı Fisher’ın 

iĢlem yaklaĢımından dört noktada farklılaĢmaktadır. 

i- Pigou fertlerin para taleplerini servetlerine göre belirlediklerini (stok değiĢken), 

Fisher ise fertlerin harcamalarına göre belirledikleri (akım değiĢken) üzerinde 

durur. Paranın değiĢim aracı ve servet saklama aracı olma özelliklerini teoride 

yer veren Pigou “k” terimini bu fonksiyonda bireylerin nakit balansları olarak 

tanımlar ve Fisher’ın özdeĢliğindeki “V”’nin tersidir. (k=1/V) 

ii- Fisher paranın dolaĢım hızını ve piyasada üretilen bütün malların para arzından 

etkilenmeyeceğini varsayarken, Pigou para arzının artması sonucu paranın 

marjinal faydasının düĢeceğini belirtmektedir. Dolayısıyla para arzındaki 

herhangi bir artıĢ Fisher’ın belirttiği gibi aynı oranda fiyatların değiĢmesini 

gerektirmemektedir. k’daki değiĢimler belirleyici olacaktır. 

iii-Para talebi Fisher tarafından makro düzeyde ele alınırken, Pigou ve Marshall’ın 

çalıĢmalarında fayda teorilerinden yola çıkılarak mikro düzeye indirgenmiĢtir. 

iv- Fisher insanların ne kadar para tutmak mecburiyetinde olduklarını belirlerken, 

Cambridge yaklaĢımı fertlerin ne kadar para tutmak istedikleri üzerinde durur 

(Keyder, 2000:284-285). 

Sonuç olarak, bireylerin ellerinde tutmak istedikleri para miktarına odaklanan 

Cambridge yaklaĢımına göre, ekonomiler tam istihdam seviyesinde iken bireylerin ne 

miktarda para tutacaklarına yönelik kararları parasal olmayan nedenlere bağlıdır. 

Dolayısıyla para arzındaki herhangi bir artıĢ fiyatlar genel seviyesinin artmasına neden 

olacaktır. Miktar teorisine Cambridge yaklaĢımı elde para tutmanın nedenleri ile ilgili 
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mikro iktisadi temeller sağlamakla birlikte fiyatlar genel düzeyindeki artıĢ konusundaki 

çıkarsamaları Fisher yaklaĢımıyla paralellik göstermeyi sürdürmüĢtür. 

I.4. Wicksell’in Faiz Yaklaşımı 

Nakit balansı üzerinden geliĢtirilen teoriler doğrudan ve dolaylı mekanizma 

olarak iki ayrı iletim mekanizması ile açıklanır. Doğrudan mekanizmaya göre, fiyatların 

parasal geniĢleme ile orantılı olarak artmasına neden olan harcamaları teĢvik etmek için, 

gerçek ve arzulanan reel balanslar arasındaki dengesizliğe dayanır. Dolaylı mekanizma ise, 

fazla nakdin piyasa faiz oranlarında bir indirim yapmadan ekonomiye enjekte 

edilemeyeceği gerçeğine dayanır (Blaug, 2014:757). Ġletim mekanizmalarına göre miktar 

teorilerini ayrıĢtıracak olursak Fisher ve Cambridge yaklaĢımları dolaysız mekanizma, 

Wicksell’in yaklaĢımı ise ilerleyen sayfalarda göreceğimiz üzere dolaylı mekanizma 

sınıfına girmektedir. 

Wicksell, mukayeseli statik analiz yerine, yani iki farklı zamanda gerçekleĢen 

durumları karĢılaĢtırmak yerine, bir süreç analizi geliĢtirerek kendisinden önceki 

iktisatçıların parasal ve reel değiĢken ayrımlarını ortadan kaldırmıĢ ve koĢullarına hem 

kendisi hem de reel değiĢkenlerin bağlı olduğu bir para analizi geliĢtirmiĢtir. Malları 

üretim malları ve tüketim malları olarak ayıran Wicsell, faktör gelirlerini de tüketime 

ayrılan gelir ve tasarrufa ayrılan gelir olarak ayırt etmiĢtir. Ayrıca, toplam arz ve talep 

denkliğini tüketim malları arz ve talebi uygunluğu ve yatırım tasarruf denkliği olarak 

öngörmüĢtür. Fisher ve Cambridge yaklaĢımlarında para sadece iĢlem amaçlı talep 

edilirken Wicksell’in analizinde paranın değer saklama fonksiyonu önem kazanmıĢtır 

(Öçal, 1981:236). Wicksell klasik iktisadın ġekil 1.1’deki üretim döngüsündeki 

tasarrufların yatırıma dönüĢtürülmesindeki prensiplere odaklanmıĢtır. Ayrıca faiz 
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oranlarındaki değiĢimin para talebi üzerindeki etkileri ile reel değiĢkenleri nasıl etkilediğini 

analiz etmiĢtir. 

Cambridge yaklaĢımına göre bireylerin ellerinde tutmak istedikleri yıllık gelir 

oranı (k), faiz oranından etkilenmemektedir. Ancak, Wicksell’e göre, bireyler ellerinde 

tutmak istedikleri para miktarını belirlerken faiz oranlarını dikkate alırlar. Wicksell, faiz 

oranlarından etkilenen para talebi fonksiyonu yaklaĢımı ile klasik miktar teorisini 

geliĢtirmekle kalmamıĢ, aynı zamanda modern makroekonominin de temellerini atmıĢtır 

(Laidler, 1991:124).   

Wicksell’in analizinin iki temel uğrağı vardır; saf para ekonomisi ve saf kredi 

ekonomisi. Saf para ekonomisi, banka kredisi iliĢkilerinin olmadığı, alacaklı ve borçluların 

dolaysız bir biçimde iliĢki kuruduğu bir ekonomi tasvir eder. Saf kredi ekonomisi tasarruf 

sahipleri ile kredi talebi eden giriĢimcilerin ancak banka aracılığı ile iliĢki kurabildiği 

ekonomilerdir (Ercan, 1997:141).  

Wicksell, faiz oranlarını, doğal faiz oranı ve kredi faiz oranı olarak ikiye 

ayırmıĢtır. Doğal faiz oranı sermayenin getiri oranı, karlılık olarak ifade etmiĢtir. Yani 

yatırımcının yatırımından elde etmeyi beklediği getiri oranı, sermayenin marjinal 

verimliliğidir. Kredi faiz oranı ise finansal piyasalarca belirlenen borçlanma faiz oranını 

ifade etmektedir (Blaug, 2014:764). 

Wicksell’in saf para ekonomisi tasavvuruna göre, piyasada bulunan tasarruf 

sahipleri, bu tasarruflarını kullanmada kendilerine en çok getiriyi sağlayacak olan yolu 

seçecektir. Seçenekleri ise, birikimlerini giriĢimcilere borç olarak vermek, ya da bizzat 

kendileri yatırımda bulunmak. Yatırımın getirisi beklenen kar oranıdır. Borç vermenin 

getirisi ise faiz oranıdır. Öyleyse, yatırım için gerekli olan para miktarını tasarruf 

sahiplerinden borç alarak gerçekleĢtirecek bir giriĢimci için, en az bu borç ile yaptığı 
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yatırımdan elde edeceği kar oranı kadar bir faiz ödemezse, kredi alma olanağı 

olmayacaktır. Çünkü tasarruf sahibi elindeki sermayeyi en çok hangi yolla fazlalaĢtıracak 

ise o Ģekilde değerlendirmek isteyecektir. Böyle bir durumda kredi faiz oranı doğal faiz 

oranına eĢit veya çok yakın olacaktır. Faiz oranlarındaki değiĢim ise sermayenin marjinal 

verimliliğindeki değiĢimlerden kaynaklanacak, yani doğal faiz oranı değiĢimin nedeni 

olacaktır. Ancak faiz oranlarındaki herhangi bir değiĢim yatırım-tasarruf denkliği ve 

malların arz-talep dengesini tekrar sağlama etkisine sahiptir. Saf para ekonomisine göre 

faiz hadlerindeki herhangi bir değiĢim fiyatlar genel seviyesinde herhangi bir etki 

yaratmaksızın arz ve talep dengesi sağlanacaktır (Öçal, 1981:230-231). 

Saf kredi ekonomisinde ise piyasa faiz oranını belirleyen bankalardır ve faiz 

oranlarındaki bir farklılık fiyatlar genel düzeyinde değiĢime neden olacak ve eĢitlik tekrar 

sağlanmazsa fiyatlardaki değiĢim süreci devam edecektir. Wicksell faiz oranları arasındaki 

farklılığın nedenlerinden biri olarak dıĢ ülkelerden gelen kaynakları görür ve bu 

kaynakların piyasaya sürülmesi için piyasa faiz oranını doğal faiz oranının altında 

belirlenmesi gerektiğini vurgular. Piyasa faiz oranını doğal faiz oranından düĢük bir 

seviyede belirlendiği bir ekonomide tasarruflar azalırken, mal ve hizmet talebi artacaktır. 

Ayrıca yatırımların banka kredisi yoluyla finanse edilmesi üretim faktörleri talebini 

arttıracak, dolayısıyla toplam talepteki artıĢlar fiyat artıĢlarına neden olacaktır. Wicksell’e 

göre fiyat artıĢları her malda aynı düzeyde olmaz. Uzun vadede yatırıma konu olan konut, 

demiryolu gibi mallarda fiyat artıĢları diğer mallara göre daha fazla olur. Faiz oranları 

arasındaki farklılık üretimde olağan dıĢı kar durumu sağlayacak ve kararlı bir denge fiyatı 

oluĢmasını engelleyecektir. Kararlı bir denge fiyatı ancak faiz oranlarının eĢitlenmesi ile 

mümkündür (Öçal, 1981:231-234). 
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Wicksell para ile fiyatlar arasında doğrudan bir iliĢkiden ziyade dolaylı bir 

iliĢki olduğunu vurgular. Para arzının ekonomideki finansal aktörler tarafından 

belirlendiğini vurgularken, paranın kendisini ekonomik iliĢkilerden bağımsız olduğunu 

söyler. Paranın sermaye birikim sürecinde bir araç olarak kullanıldığını ve üretim 

motivasyonu olduğunu ayrıca yanlıĢ kullanılması halinde sermayeyi yok edebileceğini 

vurgular. Paranın birikimsel gücünün kullanılması, paranın dolaĢımdan çekilmesi anlamına 

gelmektedir. Kredi sisteminin yaygınlaĢması ile kullanılmayan gömülenmiĢ paraların 

tekrardan sistem içinde girmesi ile dolaĢımdaki para miktarı artacaktır (Ercan, 1997:140).  

Wicksell parasal dengenin ise ancak Ģu koĢullar altında gerçekleĢeceğini 

vurgular: piyasa faiz oranı sermayenin beklenen getirisine karĢılık gelmesi, yatırımların ve 

tasarrufların birbirine eĢit olması ve emtia fiyatlarının aĢağı veya yukarı doğru bir 

hareketlenme eğiliminde olmadığı bir dengede olması. (Blaug, 2014:765).  

I.5. Keynes’e Göre Para ve Enflasyon 

Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde gözlemlenen iĢsizlik, ücretlerdeki düĢüĢ ve 

sürekli enflasyon, hakim iktisadi yaklaĢım olan Neo-klasik iktisadın eleĢtirilmesine neden 

olmuĢtur. Serbest piyasa mekanizması sayesinde otomatik olarak sağlanan tam istihdam, 

tam kapasite ve denge tezi geçerliliğini yitirmiĢtir. Finansal piyasaların düzenlenmesini, 

istihdam yaratmak için altyapı yatırımlarına yönelinmesi, durgunluğun giderilmesi için 

iĢsizlik primleri ödenmesi ve devletin aktif olarak piyasalara müdahale etmesi gerektiği 

tartıĢmaları iktisat yazınındaki serbest piyasa ve parasal yaklaĢımların sarsıldığının 

iĢaretleridir (Ercan, 1997:161-162). John Maynard Keysen’in düĢüncelerinin hazırlayıcısı 

olan bu etmenler Ġstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi (1936) kitabında yer almıĢ ve söz 

konusu çalıĢmada yer alan görüĢler iktisat yazınında adeta devrim niteliği kazanmıĢtır. 
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Keynes, Genel Teori kitabının ilk bölümünde “Klasik teorinin önermelerinin 

genele değil de, sadece özel bir duruma iliĢkin uygulanabilirliğinin olduğunu, varsaydığı 

durumların mümkün olan denge konumları açısından sınırlayıcı bir nokta olma özelliğine 

sahip olduğunu” göstermeyi amaçladığını vurgular (Keynes, 2008:13).  

Keynes, analizini, toplam arz ve toplam talep fonksiyonları üzerine 

kurgulamıĢtır. Analizinin kilit noktası ise toplam arz ve toplam talep dengesinin nerede 

gerçekleĢtiğidir. Toplam arz ve toplam talep fonksiyonları farklı noktalarda farklı 

esnekliklere sahiptir. Bu ise bir denge durumundan, diğer bir denge durumuna geçerken 

değiĢimin farklılaĢmasına neden olur. Para miktarı ile toplam talep arasında var olan iliĢki 

sonucu, para miktarındaki bir değiĢimin, toplam talep ve sonuç olarak fiyat ve çıktı miktarı 

üzerindeki etkileri her bir durumda farklı olacaktır. Keynes, toplam talepteki değiĢim ve 

fiyat seviyesi arasındaki ve dahası para ve fiyat arasındaki iliĢkiyi ortaya koymuĢtur 

(Hansen, 1953:183). Keynes, Genel Teori’de geliĢtirdiği teorik çerçevenin genel hatlarını 

Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir: 

Ġstihdam arttığında, derneĢik (aggregated) reel gelir de artacaktır. Toplumun psikolojisi, 

derneĢik reel gelir arttığında, derneĢik tüketimin de artacağı, ancak bu artıĢın gelir kadar 

olmayacağı Ģeklindedir. Bu nedenle, artan istihdam tümüyle artan acil tüketim talebini 

karĢılama amacına tahsis edilirse, iĢverenler zarar edeceklerdir. Böylece, veri istihdam 

hacminin doğru bir istihdam hacmi olabilmesi için, istihdam hacmi belirtilen 

düzeydeyken, toplumun tüketmeyi tercih edeceği toplam çıktı fazlalılığını massetmeye 

yetecek cari yatırım miktarının olması gerekmektedir. Zira belirtilen düzeyde bir yatırım 

miktarı olmadıkça, giriĢimcilerin gelirleri, veri istihdam miktarının sağlamalarına imkan 

veren miktarın altında olacaktır (Keynes, 2008:34). 

ÇalıĢmanın devamında Keynes’e göre bu mekanizmanın nasıl çalıĢtığını ortaya 

koyacağız. Klasik iktisadi yaklaĢımı ele alırken kullandığımız üretim döngüsü ġekil 1.2’de 

gösterildiği üzere Keynesyen analizde değiĢime uğramıĢtır. 
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Klasik Miktar Teorisi, toplam üretim, toplam arz, toplam gelir ve toplam talep 

döngüsünü M*V formatında ele alınmaktadır. Bu bakıĢ açısı toplam talebi, yekûn miktar, 

yani nicelik olarak değerlendir, ancak toplam talebi oluĢturan parçaların farklılıklarını 

açıklamaz. Bu aynı zamanda toplam talebi oluĢturan parçaların dinamiklerini görmeyi 

engeller. M*V yaklaĢımı her türlü malın fiyatları ve faydaları oranınca talep edilmesini 

içerir. Bu yaklaĢımda bir mal istenmiyorsa diğer bir mal isteniyordur. Fiyatların ve 

ücretlerin esnek olması koĢuluyla her mal kendiliğinden satın alıcısını bulacağı piyasayı 

bulma eğilimindedir (Hansen, 1953:26). 

Keynes ise Genel Teori’de toplam talebi ġekil 1.2’de görüldüğü üzere farklı 

dinamiklere sahip iki bileĢenden oluĢan parçalara ayırarak iĢe baĢlar. Tüketim malları 

talebi ve yatırım malları talebi. Veri bir istihdam hacminde iĢ gücünün üretimi toplam arz 

miktarını ve iĢ gücü kullanımı ile elde edilen gelir ise toplam geliri oluĢturmaktadır. 

Toplam gelirden vergilerin kesilmesi ve toplam gelire transfer ödemelerinin eklenmesi ile 

harcanabilir gelir elde edilir. Harcanabilir gelirin belirli bir kısmı tüketime ayrılırken geriye 

kalan miktar tasarrufları oluĢturmaktadır. Harcanabilir gelir, veri istihdam hacmine, vergi 

kesintileri ve transfer ödemeleri miktarlarına bağlıdır. Toplam tüketim miktarı ise toplumu 

oluĢturan bireylerin tüketim eğilimlerinin bir fonksiyonudur. Dolayısıyla, toplumda 

tüketim eğiliminde bir değiĢim gerçekleĢmediği sürece toplam tüketim malı talebi istihdam 

miktarının fonksiyonudur. Yatırım malı talebi ise sermayenin marjinal verimliliğine, faiz 

oranına ve karlılık beklentisine bağlıdır. Toplam talebi oluĢturan etmenleri tüketim malı 

talebi ve yatırım malı talebi olduğunu yukarıda belirtmiĢtik. Dolayısıyla toplam talep 

istihdam hacmine ve sermayenin marjinal verimliliğine, faiz oranına ve gelecek ile ilgili 

beklentilere bağlıdır.  
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                          Şekil 1.2: Keynesyen Üretim Döngüsü 

                          Kaynak: Goodwin, Nelson, Harris, Torras ve Roach’dan (2013) uyarlanarak tarafımızca çizilmiştir. 

Toplam tüketim miktarının harcanabilir gelire bağlı olması (ki klasik iktisatta 

faiz oranına bağlı idi), harcanabilir gelir arttığında toplam tüketim miktarının da artmasını 

sağlar, ancak tüketim miktarını belirleyen asli unsurun bireylerin harcama eğilimleri 

olduğu ve farklı gelir seviyelerinde bu eğilimin değiĢim gösterdiğini düĢünürsek, gelirdeki 

artıĢ ile tüketim harcamalarındaki artıĢ aynı oranda olmayabilir. Dolayısıyla istihdam 

hacmini arttırmaya yönelik herhangi bir politika, tamamen, bireylerin nispeten öncelikli 

ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik gerçekleĢtirilirse, istihdamdaki artıĢ devamlılık 

göstermez. Artan istihdam hacminin sürekli hale getirmek için bireylerin tüketmeyi tercih 

edeceği ve toplam çıktıdaki artıĢı eritecek yatırım miktarı artıĢının gerçekleĢmesi 

gerekmektedir. Çünkü veri istihdam hacmi yatırım malları üretimiyle gerçekleĢmekte, 

yatırım malları talebi bu malların arzını karĢılamadığı durumda, üretimlerinden 

vazgeçilmesine neden olmaktadır. Bu durumda veri istihdam hacminin aynı zamanda 
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gerçekleĢen yatırım miktarına bağlı olduğu sonucuna ulaĢılır. Yatırımlar ise sermayenin 

marjinal verimliliğine, faiz oranına ve karlılık beklentisine bağlıdır. Ancak Keynes’e göre 

yukarıda bahsedilen istihdam miktarının tam istihdam olma Ģartı yoktur. Toplam talebin 

tam istihdamı sağlayacak seviyede olması sadece bireylerin tüketim eğilimleri ve 

giriĢimcilerin yatırım kararlarının birbirleriyle belirli bir iliĢkide olmaları Ģartıyla 

gerçekleĢecek özel bir durumdur (Keynes, 2008:32-36).  

…veri tüketim eğilimi ve yeni yatırım oranında, dengeyi sağlayacak tek bir 

istihdam düzeyi vardır ve bu istihdam düzeyi dıĢındaki istihdam düzeyi, 

derneĢik (aggregated) arz fiyatı ve derneĢik talep fiyatı arasında eĢitsizliğe neden 

olacaktır. Bu istihdam düzeyi, denge istihdam düzeyinin üzerinde yani reel 

ücret, emeğin marjinal külfetinden az olamaz. Ancak, bu istihdam düzeyinin 

tam istihdam düzeyine eĢit olmasını beklemek için de ortada hiçbir neden 

yoktur” (Keynes, 2008:34-35, vurgular bana ait). 

Keynesyen iktisatta para analizi ise bireylerin eğilimleri üzerine 

kurgulanmıĢtır. Keynes’in 1930 yılında yayınladığı Para Üzerine Bir Ġnceleme kitabında 

para talebini Ģu ifadelerle açıklamıĢtır: 

Bir kimse, parayı para olduğu için değil, fakat paranın –satın alabilecekleri demek olan- 

satın alma gücü için tutar. Dolayısıyla, o kimsenin talebi, öyle bir paranın birimlerine 

değil, satın alma gücü birimlerine yöneliktir. Öte yandan, genel satın alma gücünü elde 

tutmanın para biçiminden baĢka yolu olmaması nedeniyle, o kimsenin satın alma gücü 

talebi, “eĢdeğer” miktardaki paraya olan talebi olarak dile gelir. (Keynes, 2009: 49) 

Klasik iktisatçılara göre para sadece alım satım iĢlemlerini kolaylaĢtırıcı bir 

değiĢim aracı olduğunu önceki bölümde vurgulamıĢtık. Wicksell analizinde paranın 

iĢlemleri kolaylaĢtırıcı bir araç olması yanı sıra değer saklama ve biriktirme aracı olması 

iktisat teorilerinde paranın diğer bir iĢlevini ortaya koymuĢtu. Keynes ise iktisada zaman 

kavramını yerleĢtirmiĢ, paranın satın alma gücünü temsil ettiği ölçüde servetin 

biriktirilmesi ve gelecekle ilgili beklenti ve belirsizlikler karĢısında likidite talebi 

fonksiyonu oluĢturmuĢtur (Ercan, 1997:165). Keynes’e göre üç türlü parasal iĢlev ve 
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likidite talebi vardır. ĠĢlem amaçlı likidite talebi, gelir ve harcama arasındaki iliĢkiyi temsil 

eder ve gelirin bir fonksiyonudur. Ġhtiyat amaçlı likidite talebi, beklenmeyen durumlar 

karĢısında ödeme gücünün saklanmasını içerir ve ihtiyat amaçlı para talebi de gelirin bir 

fonksiyonu olarak tanımlanmıĢtır. Keynes’in ortaya koyduğu spekülasyon amaçlı likidite 

talebi ise faiz oranının bir fonksiyonu olarak, gelecekle ilgili belirsizlikler karĢısında 

bireylerin tutmak istedikleri likidite miktarını içerir (Keyder, 2000:293).  

Klasik iktisadi yaklaĢıma göre tasarruflar gelirin tüketilmeyen kısmıdır ve faiz 

Ģimdiki tüketim yerine gelecekte tüketmenin ödülüdür. Keynes’e göre ise faiz paranın elde 

tutulmasının faydası, likiditeden vazgeçmenin bedelidir. Bireyler gelirlerinin bir kısmıyla 

tüketim malı ve donanım malı (yatırım) alırlar. Harcanmayan kısmı yani tasarrufları ise 

dolaĢımdan çekilmiĢ olur. Keynes’e göre klasik iktisadi yaklaĢımın dediği gibi tasarruf ve 

yatırım arasında dolaysız bir iliĢki yoktur. Bireyler tasarruflarını gelecek hakkında 

öngörüleri doğrultusunda ya likit olarak yada tahvil Ģeklinde tutarlar (Öçal, 1981:273). 

 

 

Şekil 1.3: Keynesyen Para Arzı Artışı ve Çıktı Üzerindeki Etkisi 

Kaynak: Keyder, 2000: 294 

Keynes’in sistematikleĢtirdiği parasal mekanizma Ģekil 1.3’de gösterilmiĢtir. 

Para arzı (M) artıĢı piyasalarda likit fazlasına yol açacak ve bu likit fazlası tahvil talebi 

(DB) artıĢına neden olacaktır. Tahvil talebindeki artıĢ tahvil fiyatını (PB) arttıracak ve faiz 

oranları (i) düĢecektir. Faiz oranlarındaki düĢüĢün iki ayrı etkisi olacaktır. Ġlki faiz 

oranlarındaki düĢüĢ bireylerin spekülatif para talebindeki (MA) artıĢa neden olacaktır. 

ikincisi ise yatırımlar (I) kanalıyla gerçekleĢir. Faiz oranlarındaki düĢüĢ yatırımların 

finansman maliyetlerini düĢürecek, artan yatırım talebi ile toplam talepte yatırım çarpanı 

M↑→DB↑→PB↑→i↓ 

MA↑ 

I↑→AD↑→Y↑(ki X ∆I=∆Y) → MT↑ ve MP↑ 

MD↑ 
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(ki) kadar bir artıĢ gözlemlenecektir. Artan toplam talep ve çıktı miktarı (Y) ile hem iĢlem 

amaçlı para talebi (MT) hem de ihtiyat amaçlı para talebi (MP) artacak ve dolayısıyla 

toplam para talebi (MD) artacaktır (Keyder, 2000:295). 

Keynes’e göre para arzındaki artıĢın çıktı miktarı üzerindeki etkisi para talebi 

ve yatırım talebi fonksiyonlarının faiz oranı esnekliğine bağlıdır. Para miktarındaki artıĢın 

spekülatif para talebiyle emilmediği, yani para talebinin faiz esnekliğinin düĢük olduğu 

durumda para arzındaki artıĢ faiz oranları önemli ölçüde düĢmesine neden olacaktır.  

Yatırım talebinin faiz esnekliği yüksek olması durumunda ise faiz oranlarındaki düĢüĢün 

yatırımları arttırması ile çıktı ve istihdam artıĢı sağlanır (Keyder, 2000:295). 

Keynes’e göre para miktarındaki artıĢ bireylerin likidite tercihiyle birlikte faiz 

haddini; faiz haddi yatırımların marjinal etkinliğiyle birlikte yatırımları; yatırımlar da 

marjinal tasarruf meyli ile milli geliri belirler (Kazgan, 2010:219). 

Keynes, Ġstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi’nde yatırım yapan 

giriĢimcilerin kar maksimizasyonu hesapları iĢsizliğe neden olduğunu vurgular. Keynes 

ekonomilerin genelde eksik istihdam koĢulları altında dengede olduğunu ve para 

miktarındaki değiĢimle üretimin nasıl arttırılabileceğini yukarıda vurgulandığı üzere 

açıklamıĢtır. Keynes öncelikle iĢsizliğin gözlemlendiği bir ekonomide istihdam edilen ve 

edilmeyen bütün kaynakların homojen ve ikame edilebilir olduğu bir ekonomide para 

miktarındaki artıĢın istihdamı arttıracağını ancak tam istihdam seviyesine gelindiğinde 

klasik miktar teorisinin gerçeklik kazanabileceğini belirtir. Ancak gerçek hayatta 

kaynakların homojen olması ve birbirleri ile tam ikame edilebilmeleri mümkün değildir. 

Keynes analizinin devamında homojenlik ve ikame edilebilirlik varsayımlarını kaldırır ve 

Ģu sonuçlara ulaĢır: 
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i. Toplam talepteki değiĢim para miktarındaki değiĢimle aynı oranda 

olmayacaktır. Paranın reel üretim üzerindeki etkisi faiz oranları üzerinden 

gerçekleĢir. Bu durumda ise bireylerin ellerinde ne miktarda para 

tutacaklarına karar verdikleri likidite fonksiyonuna, yatırımların artması 

için gereken faiz oranı düĢüĢünü belirleyen marjinal etkinlik fonksiyonuna 

ve son olarak yatırım artıĢının efektif talebi ne kadar arttıracağını gösteren 

yatırım çarpanına bağlıdır. 

ii. Üretim fonksiyonu azalan getirilere tabidir. ĠĢçilere yapılan ödemeler 

marjinal etkinliklerine bağlı ise üretim artıĢı ile marjinal maliyet artıĢı söz 

konusu olacaktır. Böylelikle para arzındaki artıĢ aynı zamanda ücretlerin ve 

fiyatların artmasına neden olacaktır. 

iii. Kaynakların birbiri yerine kullanılamaması, bazı malların üretiminde tam 

kapasiteye diğer mallara göre daha hızlı ulaĢması nedeniyle istihdam 

artıĢları yanı sıra fiyat artıĢları da gözlemlenecektir. Dolayısıyla tam 

istihdam koĢulları sağlanmadan ücretlerde artma eğilimi gösterecektir. 

iv. Fiyatlar genel düzeyi üretim faktörlerinin marjinal maliyetlerine göre 

belirlenirken, kaynakların homojen olmaması marjinal maliyete konu olan 

unsurlardaki artıĢlar birbirinden farklılık gösterecek ve fiyat artıĢları her 

mal için aynı olmayacaktır (Keynes, 2008:253-258). 

Keynes paranın reel faktörlerle iliĢkisini ortaya koyarak “toplam 

harcamalardaki değiĢim toplam emtia talebini arttıracaktır. Ancak bu talep artıĢı farklı 

sanayi ürünlerin için farklı oranlarda olacaktır. Emek yoğun ürünlere olan talep artıĢı 

diğerlerinden fazla olursa, istihdamdaki artıĢ diğer durumlara göre fazla olacaktır.” 
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Ģeklinde önermeliyle neo-klasik teorilerin iktisattan ayırdığı “politik” kavramını iktisada 

yeniden kazandırmıĢtır (Keynes, 2008:246). 

Keynes ücretlerin ve fiyatların aĢağı doğru esnekliğinin geçerli olmadığını reel 

ücret ayarlamalarının bu değiĢkenlerden birini azaltarak düzenlenmesinden ziyade diğerini 

arttırarak düzenlendiğini vurgular. Ekonomiler tam istihdam koĢullarında dahi dengede 

olduğu bir durumda, karĢı karĢıya kalacağı toplam talepteki bir düĢme sonucu fiyatlar 

düĢerken uzun dönemli ücret anlaĢmaları nedeniyle ücretler sabit kalacak, dolayısıyla reel 

ücretler artacaktır. Emek piyasası dengesi emek arzı ve talebi tarafından belirlendiği için 

emek piyasasında emek arzı fazlası yani gayri iradi iĢsizlik ortaya çıkacaktır. Emek 

arzındaki fazlalığı gidermek için iki farklı yol vardır. Fiyatlara göre ücretlerin düĢürülmesi 

ya da ücretlere göre fiyatların yükseltilmesi. Keynes uzun dönemli ücret anlaĢmaları 

nedeniyle ücretlerde ayarlama yapılamayacağını belirterek ayarlamanın fiyatları arttırarak 

gerçekleĢtirileceğini ve iĢsizliğin azaltılacağını savunarak, iĢsizlik ile fiyatlar genel 

seviyesi arasındaki iliĢkinin teorik çerçevesini oluĢturur (Snowdon ve Vane, 2012:58). 

Özetle, Keynes eksik istihdam koĢulları altındaki bir denge durumunda para ve 

reel olgular arasındaki iliĢkiye odaklanır ve klasik iktisadın para arzı artıĢının enflasyona 

neden olacağı yönündeki görüĢü eleĢtirir. Keynes’e göre para arzı artıĢı sadece tam 

istihdam seviyesinde enflasyona neden olacaktır. Ayrıca tüketim malı talebi, yatırımlar ve 

hükümet harcamaları toplamı tam istihdam seviyesini aĢarsa toplam talep fazlalığı 

nedeniyle fiyatlarda artıĢ olacaktır. Ancak Keynes’in teorisine göre tam istihdam 

seviyesine ulaĢılana dek enflasyon sorunundan söz edilmemektedir. 

…tam istihdama ulaĢıldığında, ücret birimi ve fiyatlar, efektif talepte meydana 

gelen artıĢla aynı oranda artacaktır. Böylelikle, iĢsizlik söz konusu olduğunda 

arz tam esnekse ve tam istihdama ulaĢıldığında tam olarak inelastikse ve efektif 

talep, para miktarında meydana gelen değiĢmeyle aynı oranda değiĢiyorsa, 
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paranın miktar teorisine iliĢkin olarak Ģunları telaffuz etmek mümkündür: 

“iĢsizlik söz konusu olduğu sürece, istihdam para miktarındaki ve tam istihdama 

ulaĢıldığında ise fiyatlar para miktarındaki değiĢmeyle aynı oranda 

değiĢecektir” (Keynes, 2008:253-254). 

I.6. Neo-Klasik Sentez ve Phillips Eğrisi Analizi 

Keynes’in, Ġstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi (1936) kitabı 

yayınlandıktan sonra analizlerin görece zor ve karmaĢık yapısı nedeniyle birçok iktisatçı 

Keynes’in yaklaĢımını açıklamak için birçok çalıĢma sunmuĢtur. Bu çalıĢmaların öncüsü 

Hicks (1937) tarafından kaleme alınmıĢ ve Hicks’in katkıları bugün dahi makro iktisat 

yazının çatısını oluĢturmaktadır. Hicks’in (1937) çalıĢmasının temel önermesi Keynes’in 

teorisini denklemler ve grafikler yardımıyla efektif talep ve likidite tercihleri arasındaki 

iliĢkiyi açığa çıkarmaktır. Hicks, efektif talep ve likidite tercihleri arasındaki iliĢkiyi para 

ve mal piyasalarında daha sonradan IS-LM modeli olarak anılan eĢanlı denge çerçevesinde 

sistematikleĢtirmiĢtir (Tsoulfidis, 2010:271). 

Hicks, çalıĢmasında tasarruflar ve yatırımlar arasındaki iliĢkiye odaklanırken, 

parasal ve reel ekonomilerde gelir ve faiz oranı arasındaki eĢzamanlı belirleme süreçlerini 

analiz eder. Ancak Hicks’in analizinde iĢgücü piyasası yoktur. Parasal ücretleri ve fiyat 

seviyesini dıĢsal olarak veri kabul eder. Franco Modigliani, (1944) Hicks’in modelini 

iĢgücü piyasaları ve üretim fonksiyonu ekleyerek geliĢtirmiĢtir. Modigliani, eksik istihdam 

dengesini, özel bir durum olan likidite tuzağı haricinde, likidite tercihleri teorisine 

dayandırmaktadır. Modigliani, Keynesyen teorinin sadece ücret katılıkları varsayımı 

altında doğrulanabileceğini belirtir (Tsoulfidis, 2010:202,279). 

Keynesyen analiz yukarıda sunulan ġekil 1.2 itibari ile ele alırken kamu 

kesiminin olduğu bir model tasarlanmıĢtır. Gelir ve üretim arasındaki aĢamaları incelendiği 

betimlemede döngünün dıĢına çıkan kısımlar sızıntı, döngüye tekrardan katılan kısımlar ise 



29 

 

ilaveler olarak isimlendirilmektedir. Sızıntı olarak ele aldığımız kavramlar, ġekil 1.2’de 

görüldüğü üzere, üretim döngüsü dıĢına çıkan vergi kesintileri ve tasarruflar, ilaveler ise 

gerek devlet tarafından gerekse giriĢimciler tarafından üretim döngüsü dıĢına çıkan 

kaynakların transfer ödemeleri, kamu harcamaları ve yatırımlar olarak üretim döngüsü 

içerisine geri aktarılmalarını içerir. ÇalıĢmanın bu aĢamasında kamu kesiminin olmadığı 

bir ekonomiyi ele alacağız. Bu basitleĢtirmenin avantajı devletin olduğu bir modelde 

eklenmesi gereken vergi kesintileri, transfer harcamaları ve kamu harcamaları gibi devlet 

gelir ve gider kalemlerinin hesaplama zahmetinden kurtarılmamızdır. Devlette geliri ile 

tüketim ve yatırım malı alan bir birey gibi tasavvur edilirse analizimizin sonuçlarının 

değiĢmeyeceği aĢikârdır.  

Modigliani (1944) tarafından formülleĢtirilen Keyneysen analiz aĢağıdaki 

denklem ve denklikler çerçevesinde geliĢtirilmiĢtir. 

(   )                               (   ) 

(   )                                (   ) 

(   )                                (   ) 

(   )                                 

(   )                                  

(    )                             ( ) 

(    )                              ( )  

(    )                                 

Yukarıda verilen sembollerin anlamları: M, ekonomideki veri para miktarı; r, 

faiz oranı; Y, parasal gelir; S, tasarruflar; I, yatırımlar; P, fiyat seviyesi; X; çıktı miktarı; C, 

tüketim seviyesi. 

Modigliani (1944) yukarıdaki verilen denklemler seti içinde ilk yedisi klasik 

iktisadin önermelerini içerirken en son fonksiyon Keynes tarafından eklendiğini vurgular. 

Klasik iktisada göre emek arzı diğer mallar gibi parasal miktara değil, diğer mallar gibi 
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reel olgulara bağlıdır. Dolayısıyla istihdam hacmi ve istihdam hacminin ters fonksiyonu 

olarak ücret oranı Denklem 1.13 ve 1.14 olarak yazılabilir.  

(    )                              (
 

 
) 

(    )                                ( )  

Keynes’e göre emek arzı bazı kesin sınırlar içerisinde –her ücret ve fiyat 

seviyesine tekabül eden istihdam miktarı piyasadaki maksimum istihdam miktarı sınırı– 

tarihsel dönüĢümler sonucu w0 seviyesinde tam esnektir. Emek talebi burada bahsi geçen 

bu sınırı geçmediği sürece ücretler sabit bir oranda (w0) olacaktır. Ancak mevcut reel ücret 

seviyesinde (
  

 ⁄ ) istihdam edilmek istenen herkes istihdam ediliyorsa, ücretler sadece 

yukarı doğru esnek olacaktır. Bu durumda ise parasal ücret oranını göreli fiyat seviyesini 

yükseltmediği sürece iĢgücü arzı artmayacaktır. Dolayısıyla Keynesyen ücret fonksiyonu 

Denklem 1.15’de olduğu gibi olacaktır. 

(    )                                   
  ( )  

                                                               

                                                               

   tam istihdam seviyesini içermektedir. Ġstihdam hacmi tam istihdam 

seviyesinde veya altında olduğu sürece ücret oranı tarihsel veya iktisat politikası gibi 

unsurlara bağlı iken, tam istihdam üzerinde herhangi bir noktada ücretler tam esnekliğini 

kaybeder ve istihdamdaki fazlalık ücretleri arttırır (Modigliani, 1944:46-48).  

Modigliani’nin analizi fiyat ve parasal ücret katılıklarının olmadığı bir 

durumumda tam istihdamın tesis edilebileceği Ģeklinde yorumlanmaktadır. Tam istihdama 

giden yol ise; iĢsizliğin var olduğu bir durumda nominal ücretler düĢecek ve dolayısıyla 

toplam gelir azalacaktır. ĠĢlem amaçlı para talebi gelirin fonksiyonu olması nedeniyle 

azalacak ve veri para arzı seviyesinde faiz oranları düĢecektir. Faiz oranlarının düĢmesi 

yatırımların artmasını ve artan yatırım malı talebi ile üretim tam istihdam çıktı seviyesine 
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doğru geniĢlemesini sağlayacaktır. Modigliani’nin formalize ettiği analizin esasını, esnek 

olmayan parasal ücret varsayımı altında paranın yansız olmadığı sonucu oluĢturmaktadır. 

Örneğin, para arzındaki bir artıĢ fiyat seviyesinde bir artıĢa neden olurken, faiz oranlarında 

azalmaya, dolayısıyla, çıktı ve istihdam seviyesinde bir artıĢa neden olacaktır. parasal 

ücretler tam esnek iken para arzındaki artıĢın çıktı ve istihdam seviyesi üzerinde bir etkisi 

olmadığı bir istisnai durum likidite tuzağı durumudur ve sadece likidite tuzağı durumunda 

paranın yansızlığından bahsedilebilir (Tsoulfidis, 2010:282). 

Bu aĢamada Keynesyen analizde enflasyon sorunsalı sadece tam istihdam 

seviyesinde gerçekleĢen bir özel durum gibi algılanabilir. Eksik istihdam dengesinden tam 

istihdam dengesine geçene kadar parasal geniĢleme çıktı ve istihdam seviyesini arttıracak, 

ancak fiyatlar genel düzeyinde bir değiĢime neden olmayacak Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tam istihdam seviyesine ulaĢıldığında parasal geniĢlemeye devam edilirse veya efektif 

talep tam istihdam arz miktarından fazla olursa fiyatlar artacaktır. Keynesyen analizin 

sadeliği veya kusuru olarak kabul edilebilecek olan bu durumu takip eden bölümde eksik 

istihdam koĢulları altında öncelikle istihdam seviyesi ile ücret oranları ve sonrasında 

istihdam seviyesi ile enflasyon arasındaki iliĢki, Phillips eğrisi analizi çerçevesinde 

incelenecektir (Fine, 1980:69-71). 

I.7. Phillips Eğrisinin Oluşumu 

1950’li yılların sonu, 1960’lı yılların baĢında Neo-klasik Sentez olarak 

adlandırılan ve kısa zamanda Ortodoks hale gelen yaklaĢım ortaya çıkmıĢtır.  Bu yaklaĢım 

çerçevesinde, enflasyon ve iĢsizlik arasındaki iliĢkinin incelendiği çalıĢmalar William 

Phillips’in istatistiksel bir inceleme olarak ele aldığı “BirleĢik Krallık’taki ĠĢsizlik ve 

Parasal Ücret Oranları DeğiĢim Oranı Arasındaki ĠliĢki 1862-1957 (The Relation between 

Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 
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1861-1957)” (1958) ve ardından Richard George Lipsey’in “BirleĢik Krallık’taki ĠĢsizlik 

ve Parasal Ücret Oranları DeğiĢim Oranı Arasındaki ĠliĢki 1862-1957: Ġleri Bir Analiz (The 

Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the 

United Kingdom, 1861-1957: A Further Analysis)” (1960) metinlerine dayanır. 

Phillips eğrisi, analizi uzun dönemde, parasal ücret oranı değiĢim oranı ile 

iĢgücü piyasasındaki talep fazlası seviyesi arasındaki iliĢkiye, kısa dönemde ise ithal 

malları fiyatı ve üretkenlikteki değiĢimlerin talep fazlası üzerindeki etkileri ile fiyat 

değiĢimleri arasındaki iliĢkiye odaklanmaktadır. Phillips eğrisi analizi doğrultusunda, 

parasal ücretler değiĢim oranı ile iĢsizlik arasındaki uzun dönemli değiĢ tokuĢ iliĢkisi 

kurularak yukarıda belirtilen Keynesyen analizin cevapsız bıraktığı tam istihdam öncesi 

fiyat seviyesindeki yükseliĢlerin nedenleri ve nasıl gerçekleĢtiği cevaplandırılmıĢ olacaktır 

(Jackman, Mulvey ve Trevithick, 1981:6). 

Phillips (1958), bir malın talebinin arzından yüksek olması durumunda bu 

malın fiyatının artacağını, tersi bir durumda ise fiyatın düĢeceği görüĢünün iĢgücü talep ve 

arzı içinde geçerli olduğunu vurgular. Phillips (1958) çalıĢmasında Ġngiltere’de 1861-1913 

yılları arasında gözlemlenen iĢsizlik oranları ve ücretlerdeki değiĢim oranları verilerini 

kullanarak istatistiksel bir analiz yapar. Phillips (1958), düĢük miktarda iĢsizlik söz konusu 

iken iĢçilerin ücret pazarlığında daha güçlü olmaları nedeniyle ücretlerin daha hızlı 

arttırma güçlerine sahip olduklarını vurgular. Ancak, iĢsizlik seviyesinin yüksek olduğu 

durumlarda iĢçilerin pazarlık güçlerinin kaybolduğu ve ücret oranlarının daha yavaĢ 

artacağını, dolayısıyla iĢsizlik ve ücret oranları değiĢim oranı arasındaki negatif iliĢkinin 

doğrusal olmayan bir seyir izlediğini dile getirir. Phillips (1958) ayrıca parasal ücretlerdeki 

yükseliĢin iĢsizlik oranı düĢerken daha fazla, iĢsizlik oranı artarken ise daha az olduğunu 

tespit ederek zamansal açıdan iliĢkinin farklılaĢtığını gözlemler. 
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Phillips iĢsizlik oranı ile parasal ücret oranları değiĢim oranı arasındaki iliĢkiyi 

 ̇        diğer bir ifade ile    (   )̇             Ģeklinde formülleĢtirir ve 

bulguları sonucunda, Ġngiltere için, ücretlerde herhangi bir artıĢ veya azalıĢ olmadığı 

durumda iĢsizlik seviyesi yüzde 5,5 olarak hesaplar (ġekil 1.4). 

 

Şekil 1.4: Phillips Eğrisi 

Kaynak: Phillips, 1958: 285 

Phillips’in (1958) çalıĢmasını istatistiksel verilere dayanmaktadır ve analizinin 

teorik çerçevesi Lipsey’in (1960) çalıĢması ile iktisat literatürüne eklenmiĢtir. Lipsey 

(1960), tek bir iĢgücü piyasasının ele aldığı analizinde iĢgücü arzı ve talebi, iĢgücüne 

ödenen nominal ücret tarafından belirlenmektedir. Lipsey nominal ücret oranlarındaki 

değiĢimle emek talebi arasında pozitif doğrusal iliĢki ile emek talep artıĢı ile iĢsizlik 

arasındaki negatif doğrusal olmayan iliĢki kabullerini bir araya getirerek Phillips eğrisi 

analizinin teorik çerçevesini ġekil 1.5 itibari ile açıklar (Snowdon ve Vane, 2012:120).   
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Şekil 1.5: Phillips Eğrisi Teorik Altyapısı 

Kaynak: Lipsey, 1960: 14 

 

Tek bir emek piyasasının ele alındığı ġekil 1.5’in A kısmında emek arz ve 

talebi we ücret düzeyinde dengededir. Ücret düzeyinin w’ veya w’’ olduğu noktalarda 

emek talebi fazlası, w’’’ olduğu durumda ise emek arzı fazlası vardır. Emek arz veya talebi 

fazlası olduğu durumlarda ücretler sırasıyla azalma veya artma eğilimindedir. Ücretlerdeki 

değiĢimlerin oranını belirleyen ise emek arz ve talep fazlasının miktarına bağlıdır. ġekil 

1.5’in B kısmında bu iliĢki doğrusal bir fonksiyon olarak gösterilmiĢtir. Ücret oranları 

değiĢim (w) ve emek arz (s) ve talep (d) fazlası arasındaki iliĢkiler denklem 1.16 ve 

1.17’de gösterilmiĢtir. 
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(    )                            ̇   (
   

 
) 

                      (    )                            ̇   (
   

 
    ) 

Lipsey (1960) toplam emek arzını (  ), toplam çalıĢan sayısı (N) ile iĢ arayan 

sayısı (U) toplamları (denklem 1.18) ve toplam emek talebini (  ), toplam çalıĢan sayısı 

(N) ile açık iĢ sayısı (V) toplamları (denklem 1.19) olarak ele alır. Denge nominal ücret 

düzeyinde iĢgücü arzının iĢgücü talebine eĢit olması (denklem 1.20) iĢsizliğin olmadığı 

anlamına gelmemektedir. ĠĢ arayanların sayısı ile açık iĢ sayısının eĢit olması (denklem 

1.21) durumunda karĢılaĢılan bu iĢsizlik seviyesi friksiyonel iĢsizlik olarak adlandırılır ve 

bu düzey ücret oranlarına herhangi bir değiĢim baskısı oluĢturmaz.  

 (    )                               

(    )                               

(    )                               

(    )                            

ġekil 1.5’in C kısmında emek talebi veya arzı fazlalığı durumuyla iĢsizlik oranı 

arasında iliĢki gösterilmiĢtir. Emek arzı emek talebine eĢit olduğu durumda oluĢan iĢsizlik 

oranı (a) yukarıda ele aldığımız friksiyonel iĢsizlik oranını iĢaret etmektedir. ġekil 1.5’in D 

kısmına geçiĢ ise B ve C kısımlarında ele alınan ücret oranları değiĢim oranı ve emek arz 

ve talep fazlası arasındaki iliĢki ile emek arz ve talep fazlası ve iĢsizlik oranı arasındaki 

iliĢkiyi sadeleĢtirmekten geçer. ġekil 1.5’in D kısmında ücret oranları değiĢim oranı ile 

iĢsizlik arasındaki iliĢki teorik olarak Lipsey tarafından ortaya konulmuĢ ve Phillips’in 

çalıĢmasıyla uyumlu olmuĢtur (Lipsey, 1960:12-16). 

Hansen, Lipsey’in analizini geliĢtirerek ücret oranları değiĢim oranı ile iĢgücü 

piyasalarındaki aksaklık derecesi ve iĢsizlik düzeyi arasındaki iliĢkiyi ortaya koymuĢtur. 

ĠĢgücü talep fazlasını    (      )    (   ) (   ) olarak ifade eden 

Hansen, iĢgücü piyasalarındaki aksaklık derecesini (h) açık iĢ oranı (      ) ile iĢsizlik 
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oranı (      ) çarpımları (     ) olarak tanımlamıĢtır. Eğer iĢgücü piyasasında 

herhangi bir aksaklık yoksa (h=0) hem açık iĢ oranı hem de iĢsizlik oranı sıfır olacaktır 

(v=0, u=0). Ancak bir aksaklık mevcut ise açık iĢ oranı ile iĢsizlik oranı arasında ġekil 

1.6’daki gibi hiperbolik bir iliĢki olacaktır (Snowdon ve Vane, 2012:122). 

 

  

 

Şekil 1.6: Emek Talep Fazlası, İş Fırsatları ve İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki 

Kaynak: Snowdon ve Vane, 2012: 123 

ġekil 1.6’nın A kısmında, emek piyasasında oluĢan aksaklıklar emek talebi 

fazlalığının sıfır olduğu düzeye dahi iĢ olanakları ve iĢsizlik oranları pozitif değer 

almaktadır. Eğer emek piyasasında herhangi bir aksaklık olmasaydı emek talebi fazlası ile 

açık iĢ oranı ve iĢsizlik oranı arasındaki iliĢki AB doğrusu gibi bir açıortay Ģeklinde 

olacaktır. AB doğrusunun dıĢında kalan hiperbolik eğriler ise farklı iĢgücü talep fazlası 

durumlarında iĢ olanakları ve iĢsizlik oranlarındaki değiĢimleri göstermektedir. ġekil 

1.6’nın B kısmında ise      doğrusu iĢ olanakları oranı ile iĢsizlik oranının eĢit olduğu 

(v=u) yani emek piyasasının dengede olduğu noktaları içermektedir. Aksaklık derecesi ise 

hiperbolik eğrinin    doğrusu ile kesiĢtiği F noktası ile belirlenmektedir. ĠĢgücü 

piyasasındaki aksaklıkların artması eğrinin dıĢa kaymasına yol açacak, bu durum denge 

istihdam düzeyi ile uyumlu olarak iĢsizlik oranının artmasına ve Phillips eğrisinin dıĢa 

doğru kaymasına neden olacaktır. Dolayısıyla Hansen tarafından geliĢtirilen Phillips eğrisi 
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formülü denklem 1.21 formatına dönüĢür. Denklem 1.21, Phillips eğrisinin eğiminin ücret 

esnekliğinin katsayısına ( ) bağlı iken konumunun ise dıĢsal olarak belirlenen ücret 

artıĢları ( ̇) (sendikal güç ile ortaya çıkan artıĢlar gibi) ile emek piyasası aksaklık derecesi 

(h) tarafından belirlenmektedir (Snowdon ve Vane, 2012:121-124). 

(    )                   ̇   (     )   ̇     ⁄      ̇ 

Phillips eğrisi analizi iktisat yazınında oldukça çok incelenen bir konu 

olmuĢtur. Amerika BirleĢik Devletlerinde Solow ve Samuelson (1960) tarafından ele 

alınan hali ise Phillips eğrisi ile iktisat politikası aracı haline dönüĢtürülmüĢtür. Bu durum 

ise Phillips eğrisinin orijinal halinde ücret oranlarındaki değiĢim oranı ile iĢsizlik 

arasındaki iliĢki yer alırken Solow ve Samuelson tarafından enflasyon ve iĢsizlik 

arasındaki iliĢkinin incelenmesi ile gerçekleĢmiĢtir (Firsch, 1989:26). 

Solow ve Samuelson’un iĢsizlik ve enflasyon arasındaki iliĢkinin teorik 

çerçevesi ise Klein’in (1967)  “Makro Ġktisatta Ücret ve Fiyat Belirlemeleri” (Wage and 

Price Determination in Macroeconomisc) çalıĢmasıyla tamamlanmıĢtır. Klein firmaların 

mark-up fiyatlama yaptığı varsayımıyla fiyat artıĢlarını denklem 1.22’de göstermektedir. 

(    )                           (   )
    
  

 

Denklem 1.22’de  fiyatların (Pt), mark-up kar marjı ( )  parasal ücretler (Wt) 

ve toplam iĢgücü sayısı (Nt)  çarpımının, reel hasılaya (Xt) oranı ile ifade edilir. ĠĢgücü 

verimliliği (  ) reel hasıla oranı ve toplam iĢgücü sayısı oranı olarak ifade edilebilir 

(denklem 1.23). ĠĢgücü verimliliği denklem 1.22’ye eklenerek (denklem 1.24) logaritmik 

fonksiyonun (denklem 1.25) zamana göre türevi alınırsa (denklem 1.26), fiyatlardaki 

değiĢmenin ( ) parasal ücretlerdeki değiĢme ( ) ile iĢgücü verimliliği ( ) arasındaki farka 

eĢit olduğu sonucuna ulaĢılır (denklem 1.27). 
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(    )                           
  
  

 

(    )                          (   )
  
  

 

(    )                                (   )              

(    )                       
  

 
 
  

 
 
  

 
   

(    )                             

Parasal ücretlerdeki değiĢim oranı (w), beklenen enflasyon oranı (  ), iĢgücü 

piyasasındaki talep baskısının derecesi (   ) ve iĢgücü verimliliğindeki değiĢim oranı ( ) 

olarak ifade edilebileceği varsayılan Phillips eğrisi fonksiyonu, denklem 1.27’de yer alan 

fiyat değiĢim fonksiyonuyla yeniden düzenlendiğinde enflasyonun, beklenen enflasyon 

oranı (  ) iĢgücü piyasasındaki talep baskısının derecesi (   ) ve iĢgücü verimliliğindeki 

değiĢim oranı ( ) tarafından belirlendiği sonucuna ulaĢılır (denklem 1.29).  

(    )                                                           

(    )                                 (   )  

Samuelson ve Solow (1960), Amerikan ekonomisi için yaptıkları Phillips 

eğrisinin ġekil 1.7’deki yorumu ile fiyat seviyesinin durağan olduğu A noktası %5,5 

seviyesinde iĢsizlik ihtiva ederken, B noktasında iĢsizlik seviyesi %3’e gerilerken 

enflasyon oranı %4,5 seviyesine tırmanmaktadır.  

Samuelson ve Solow tarafından geliĢtirilen bu yorumuyla Phillips eğrisi 

iktisadi karar alıcılara politik bir araç haline dönüĢmüĢtür. Yani yüksek enflasyon ile düĢük 

iĢsizlik veya düĢük enflasyon ile yüksek iĢsizlik arasında politikacılar bir karar verebilir 

gibi yorumlanmaktadır. ĠĢsizlikle mücadele konusunda hükümetlere kamu harcamalarını 

arttırarak Keynesyen kamu harcamaları çarpanı bağlamında çıktının artabileceği ve 

iĢsizliğin azaltılabileceği ancak bunun yanında enflasyonun yükselmesine neden olacağını 

göstermektedir (Firsch, 1989:28). 
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Şekil 1.7: Phillips Eğrisi Samuelson ve Solow Yorumu  

Kaynak: Samuelson ve Solow, 1960: 192 

I.8. Enflasyona Parasalcı Yaklaşım: Friedman, Phelps ve Lucas  

Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası bir yandan harabeye dönen Ģehirlerin yeniden 

inĢası için diğer yandan ise küresel bütünleĢmenin güçlendirilmesi için uluslararası finans 

kurumları kurulmuĢtur. Bretton Woods sistemi ile Amerikan Doları altına endekslenirken 

diğer ülke paraları dolara sabit bir oran üzerinden takas edilmekte idi. Ancak özellikle 

1960’lı yıllarda küresel çapta dolar miktarı oldukça yüksek bir seviyeye ulaĢmıĢtır. Doğu 

Avrupa’nın yeniden inĢası ve geliĢmekte olan ülkelere Uluslararası Para Fonu ve Dünya 

Bankası gibi kurumlardan sağlanan kredilerle dolar miktarında oluĢan bu bolluk, Amerikan 

Merkez Bankası’nın altın rezervlerine bir baskı oluĢturarak dolara olan güvenin her geçen 

gün azalmasına neden olmuĢtur. Bu baskılar sonucunda Bretton Woods sistemi 1973 

yılında çökmüĢ ve paranın reel olarak bir mal ile iliĢkisi ortadan kaldırılmıĢ ve sadece 

nominal bir ölçü haline gelmiĢtir (Yeldan, 2001:19). 

1970’lerde dünya ekonomisinde karĢılaĢılan darboğazlar finansal 

liberalizasyon politikaları ile atlatılmaya çalıĢılmıĢ, bu bağlamda esnek döviz kuru ile faiz 
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oranlarının serbest bırakılması sonucunda gerek ulusal gerekse uluslararası piyasalarda 

finansal değiĢimler üretim üzerinde etkili olmaya baĢlamıĢtır. Bu yeniden yapılanma 

içerisinde monetarist ya da diğer adıyla parasalcı okul önemli teoriler sunmuĢtur (Ercan, 

1997:188). 

1960’lı yılların sonlarında birçok ülkede iĢsizlik oranlarında bir değiĢim 

olmadan enflasyon oranlarında artıĢlar gözlemlenmiĢ, 1970’li yılların baĢında ise hem 

enflasyon hem de iĢsizlik oranlarındaki artıĢlar aynı anda gerçekleĢmiĢtir (Blaug, 2014: 

832). Enflasyon ve iĢsizlik arasında negatif bir iliĢki olduğunu vurgulayan Phillips eğrisi 

eleĢtirilerin odağı haline gelmiĢ, Phillips eğrisinin uzun dönemde geçerliliği sorgulanmıĢ, 

politika yapıcılarına sunulan alternatif enflasyon iĢsizlik seçimleri Phillips eğrisinin 

konumunda herhangi bir değiĢikliğe neden olup olmadığı tartıĢılmıĢtır. Bu aĢamada 

Friedman, Lipsey’in beklentileri içermeyen Phillips eğrisi analizini ve sadece durağan 

enflasyonist beklentileri içeren Solow ve Samuelson analizlerine karĢılık, değiĢken 

enflasyonist beklentileri analize katarak Beklentiler EklenmiĢ Phillips Eğrisi Analizini 

sunmuĢtur (Firsch, 1989:29). 

Parasalcı okul enflasyon üzerindeki incelemesi klasik politik iktisatta olduğu 

para arzı üzerinden gerçekleĢir. Devletin piyasaya aĢırı miktarda para sürmesi enflasyonist 

beklentilerin oluĢmasına neden olduğu savunulur (Ercan, 1997:188).  

Enflasyonun para arzı büyüme oranı ile iliĢkilendirildiği klasik miktar teorisi 

varsayımları, modern miktar teorisinde geniĢletilerek ve güçlendirilerek üç önemli baĢlık 

altında incelenebilir. Ġlk olarak, paranın dolaĢım hızı sabit, diğer bir ifadeyle, para talebi 

iktisadi bireylerin kararları sonucu durağandır. Ġkincisi, parasal olgular kısa dönemde reel 

gelir üzerinde etkisi olsa da, uzun dönemde reel gelirin büyümesi, nüfus, sermaye birikimi 
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veya teknoloji gibi reel faktörlere bağlıdır. Son olarak, para arzı, para talebinden bağımsız 

olarak kontrol edilebilir (Jackman, Mulvey ve Trevithick, 1981:114). 

Monetarizmin kurucusu olan Friedman öncelikle miktar teorisini yeniden 

yorumlayarak iĢe baĢlar. Ancak Friedman’ın yorumu genel fiyat düzeyi belirleyicisinden 

ziyade, bir para talebi teorisi olarak miktar teorisi üzerine kuruludur. Bu yaklaĢıma göre 

para talebinin de, herhangi bir mal gibi elinde bulundurana fayda sağlayacağını (likidite) 

ve bireylerin diğer mallardan ne kadar talep edeceğini belirleyen kuralların (malın son 

biriminden elde edilen faydası ile malın fiyatı oranının tüm mallar için eĢitlenmesi) benzer 

biçimde para içinde geçerli olacağını, herhangi bir değiĢiklik karĢısında (malın, paranın 

miktarı veya fiyatı, elde tutma maliyeti) yeniden denge sağlanacak Ģekilde düzenleneceğini 

benimsenir. Friedman’a göre para talebini belirleyen faktörler ise tüketicilerin sürekli 

geliri, para harici finansal varlıkların getirisi, beklenen enflasyon miktarı ve tüketicinin 

zevk ve tercihleridir. Para talebini belirleyen bu faktörlerdeki değiĢim monetaristlere göre 

istikrarlılık gösterecek dolayısıyla, Klasik miktar teorisinde para dolaĢımının sabit olduğu 

vurgusu bu noktada değiĢime uğrayarak, parasalcı okula göre, paranın dolaĢım hızı sabit 

değil, ancak istikrarlıdır olacaktır (Snowdon ve Vane, 2012:147-148).  

Friedman’ın, para talebini diğer mallar gibi Walrasyan denge modeline 

dayandırması ve dolayısıyla ekonomilerin sürekli denge noktasını serbest piyasa koĢulları 

sayesinde sağlayacağına olan inancı, dıĢsal olan para arzı miktarının önemini 

arttırmaktadır. Friedman’a göre para arzı miktarının belirleyicisi ekonominin reel 

kesiminin ihtiyacıdır. Dolayısıyla, para arzı artıĢı üretim miktarındaki büyüme kadar 

olmalıdır (Ercan, 1997:190-192). Friedman’a (1977) göre istihdamın belirleyicisi reel 

ücretlerdir. Ekonomilerde para arzı ve talebinin eĢitlendiği ve reel piyasalarda da dengenin 

geçerli olduğu durumda para arzındaki bir artıĢ bireylerin nominal gelirlerini arttıracak, 
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nominal gelirdeki artıĢ esnek fiyat ve ücret varsayımları altında fiyat beklentilerinin ve 

talep baskılarının artmasına neden olacaktır. Talep baskısı sonucunda artan fiyat seviyesi 

nominal ücret artıĢından fazla olursa reel ücretlerde düĢüĢ yaĢanacak, bu durumda ise 

firmalar daha fazla iĢgücü talebinde bulunarak iĢsizliğin azalmasına neden olacaktır. 

Ancak bu durum uzun süre devam ettirilemez. ĠĢçilerin reel ücretlerdeki düĢüĢü fark etmesi 

ile iĢgücü piyasasında çekilecek ve iĢsizlik yeniden doğal seviyesine dönecektir. 

Phillips eğrisinin orijinal halinde analizin nominal ücret değiĢimleri üzerinden 

yapılmasını eleĢtiren Friedman, reel ücretler üzerinden gerçekleĢtirilecek bir analizin daha 

doğru olacağını vurgular. Phillips eğrisi analizinin yetersiz olduğunu, farklı zamanlarda 

farklı ekonomilerde farklı sonuçlar verdiğini ve belirli bir enflasyon oranında iĢsizlik 

oranının sabit kalmadığını belirtir. Tek bir Phillips eğrisi varlığını reddeden Friedman’a 

göre nominal talepte meydana gelen beklenmeyen bir değiĢim Phillips eğrisinin kaymasına 

neden olacaktır (Friedman, 1977:455-456).  

Phillips eğrisinin orijinal halinde ücretlerdeki değiĢim oranı enflasyondan 

bağımsız bir Ģekilde belirlenmesi, emek arzı kararlarının fiyatlardaki değiĢime karĢı ilgisiz 

olması anlamında bireylerin irrasyonel davranması ve tam para aldanması içinde oldukları 

anlamına gelir. Ücret değiĢimlerinin iĢçi ve iĢverenlerin pazarlıkları sonucunda 

belirlenmesi rasyonel bireylerin gelecekle ilgili enflasyon beklentileri sonucunda reel ücret 

üzerinden anlaĢma sağlamasını gerektirir. Bu nedenle Friedman, Phillips eğrisine beklenen 

enflasyon oranının eklemlenmesi gerektiğini savunur. Matematiksel olarak denklem 

1.30’da gösterilmiĢtir (Snowdon ve Vane, 2012:154-155).  

(    )                        ̇   ( )    ̇ 

Denklemde  ̇ parasal ücretlerdeki artıĢ oranını,  ( ) iĢgücü piyasasındaki 

talep fazlası durumunu ve   ̇ beklenen enflasyon oranını temsil eder. Beklenen enflasyon 
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oranının Phillips eğrisi analizine eklenmesi farklı durumlar için değiĢken Phillips eğrileri 

ġekil 1.7’de ele alınmıĢtır. 

 

 

Şekil 1.8: Beklentilerle Genişletilmiş Phillips Eğrisi 

Kaynak: Snowdon ve Vane, 2012: 157 

Uzun dönem kısa dönem ayrımı yapılan ġekil 1.7’de baĢlangıçta SRPC1 (Kısa 

Dönem Phillips Eğrisi) eğrisi üzerinde, doğal iĢsizlik seviyesinde (UN) ücret arttırıcı 

herhangi bir baskı yoktur. Bu durumda parasal ücretlerde herhangi bir artıĢ olmayacak 

dolayısıyla fiyatlardaki değiĢim ve beklenen enflasyon düzeyi sıfır olacaktır ( ̇  

    ̇    )̇ . Hükümetin toplam talebi arttırıcı bir politika uygulaması iĢgücüne olan 

talebi arttırarak iĢsizlik seviyesinin U1 düzeyine gerilemesini sağlayacaktır. ĠĢgücü 

piyasasındaki talep artıĢı ücretleri artma yönünde baskılayacak, iĢçiler ücret artıĢlarını ilk 

etapta reel ücret artıĢı olarak algılayacaklardır. ĠĢverenler ise malların fiyatı ile ilgili daha 

fazla bilgiye ve fiyatları direkt etkileme güçlerine sahip olmalarından dolayı, fiyatlar 

ücretlere göre daha önce yükselme eğilimine girecektir. Bu durum iĢçilerin reel 

ücretlerindeki düĢüĢü fark edene kadar sürecektir. Parasal ücretler  ̇  oranında artarken 

iĢsizlik düzeyi U1 olacaktır. Ücretler artarken aynı zamanda fiyat artıĢının olduğunu 

dolayısıyla reel ücretlerde herhangi bir artıĢın olmadığını fark eden iĢçiler bu durum 
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karĢısında emek arzlarını azaltacak ve kısa dönem Phillips eğrisi sağa kayarak SRPC2 

konumuna gelecektir. Yeni durumda iĢsizlik seviyesi U1 düzeyinde tutmak için iĢçilere  ̇  

ücret artıĢına ilave olarak beklenen enflasyon kadar daha artıĢ yapılmasını gerektirecektir. 

Reel ücretlerin yükselmesi iĢverenlerin iĢçi çıkarmalarına ve sonuç olarak iĢsizlik 

seviyesinin tekrar UN seviyesine gerilemesine neden olacaktır. Friedman, doğal iĢsizlik 

oranını (UN) aynı Wicksell’in doğal faiz oranı gibi parasal faktörlerden ziyade, iĢgücü 

piyasaları etkinliği, rekabet veya monopolist piyasaların varlığı, piyasa engelleri veya 

teĢvikler gibi reel faktörler tarafından belirlenen iĢsizlik seviyesi olarak tanımlar. 

Dolayısıyla beklenen enflasyonun tam olarak gerçekleĢmesi ile iĢsizlik ve ücret enflasyonu 

arasında bir değiĢim olmayacaktır (Friedman, 1977:457-458; Snowdon ve Vane, 2012:156; 

Kazgan,1980: 260).  

Reel ücretler tarafından belirlenen doğal iĢsizlik oranı altında bir iĢsizlik oranı 

üzerinde politika yapıcılarının ısrarlı seçimi Ģekilde görüleceği üzere enflasyonu 

hızlandırmaktadır. Enflasyonist beklentiler gerçekleĢen enflasyon oranlarıyla uyumlu 

olduğu sürece iĢsizlik oranı doğal iĢsizlik seviyesinde gerçekleĢecektir. Fiyat ve nominal 

ücret değiĢimlerinin uzun dönemde uyumlu olması bakımından para yansızdır. Enflasyon 

ve toplam talepte beklenmeyen bir değiĢiklik durumunda ise Ģekilde de görüldüğü üzere 

iĢçi ve iĢverenlerin yanılgıları geçene kadar istihdam arttırıcı etkisi görülmektedir. Bu 

açıdan kısa dönemli olsa dahi para yanlıdır (Friedman, 1977:458,469). 

Beklentilerle geniĢletilmiĢ Phillips eğrisi analizi bireylerin geçmiĢte 

deneyimlediği enflasyon oranlarının bir fonksiyonu olarak uyarlanabilir beklentiler 

Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Phelps (1967) çalıĢmasında, enflasyon oranındaki değiĢim 

beklenen enflasyon ve iĢsizlik oranı seviyesine bağlı olduğunu aĢağıdaki denklemlerle 

ifade etmiĢtir.  
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(    )                           
               

(    )                                       

ĠĢsizlik oranını düĢürme politikalarının, enflasyonu “hızlandıran” sonuçlar 

verdiği bu denklem iki önemli sonuç içerir. Ġlk olarak uzun dönemli enflasyon iĢsizlik 

arasındaki değiĢ-tokuĢ iliĢkisi ortadan kalkmıĢtır. Ġkinci olarak fiyat ve ücret 

ayarlamalarında beklentilerin önemini vurgulamıĢtır. Friedman ve Phelps doğal iĢsizlik 

oranını enflasyonu hızlandırmayan iĢsizlik oranı (non-accelerating inflastion rate of 

unemployment, NAIRU) olarak tanımlamıĢtır. 

(    )                                    (    
 ) 

ĠĢsizlik seviyesinin doğal iĢsizlik oranına eĢit olması denklem 1.33’te enflasyon 

oranının sabit olmasını sağlayacaktır. Diğer bir ifade ile iĢsizlik seviyesi doğal iĢsizlik 

oranına eĢit olduğunda enflasyon oranı beklenen enflasyon oranına eĢit olacaktır (Fuhrer 

ve diğerleri, 2009:8-9). 

Bireylerin enflasyon beklentileri geçmiĢte yapmıĢ oldukları tahmin hatalarının 

belirli bir oranını gelecekle ilgili enflasyon beklentilerine eklemlenmesi ile denklem 

1.34’de olduğu gibi elde edilir.  

(    )                       
      

    (       
 )  

Beklenen enflasyon geçmiĢ enflasyon oranlarına daha güncel olana daha fazla 

ağırlık vererek denklem 1.35 ile hesaplanabilir (Snowdon ve Vane, 2012:160).  

(    )               
       (   )        (   )

                

Uyarlanabilir beklentiler modeline göre parasal geniĢleme kısa dönemde 

büyüme sağlayabilir. Ancak beklentilerde sistematik hatalar gözlemlenir. Bireyler parasal 

otoritenin geniĢleyici para politikasının enflasyonu hızlandıracağı bilgisine sahiptirler. 

Dolayısıyla para otoritelerinin kararları bireylerin enflasyon beklentilerini etkilemektedir. 
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Fiyatların (  ) önceki dönem fiyat beklentilerine  (  
 ) ve toplam talebe (  ) bağlı olduğu 

denklem 1.35’de gösterildiği gibi; 

(    )                           
      

beklenen fiyat seviyesi uyarlanabilir beklentiler doğrultusunda geçmiĢ dönem 

fiyat seviyesinin bir oranı olarak ele alınırsa; 

(    )                       
        

fiyat seviyesi denklem 1.37’deki formülle hesaplanabilir. 

(    )                                   

Diğer bir açıdan beklenen fiyat seviyesi geçmiĢ dönemde elde edilen fiyat 

seviyesi bilgisi kullanılarak ve talepte meydana gelmesi olası değiĢimler doğrultusunda 

denklem 1.38 ile hesaplanır. 

(    )                       
      

     
  

 

   
  
  

Denklem 1.37 ve denklem 1.38’in birleĢtirilmesi ile denklem 1.39’a ulaĢılır. 

(    )                     
  

   
  
  
 (   )

   
    

  

   
(  

    )  
 

   
   

Yukarıda verilen denklem sistemleri ile görülmektedir ki, hem Friedman, hem 

de Phelps, parasal ücret oranı değiĢim oranlarındaki değiĢimi beklenen enflasyon ile talep 

fazlası değiĢimlerinin toplamına eĢit olacağı sonucuna ulaĢırlar. Friedman’a göre talep 

fazlası, nominal ücretlerden ziyade reel ücret seviyesindeki değiĢimden 

kaynaklanmaktadır. Phelps ise bir piyasada var olan bir firmanın ücret oranı belirleme 

sürecini diğer firmaların takip ederek gerçekleĢtirdiğini belirtir. Eğer bir piyasada iĢgücü 

talep fazlası olursa bu piyasada iĢlem yapan firmalar ücret artıĢlarını diğer firmaların 

beklentilerinden daha yüksek seviyede gerçekleĢtireceklerdir. Ancak tüm piyasalarda 

iĢgücü talep fazlası mevcut ise ücret artıĢları konusunda firma beklentileri ile gerçekleĢen 
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arasında bir fark olmayacaktır. Ücret artıĢlarına ek olarak talep fazlası tüm firmalar 

eklenecektir (Laidler ve Parkin, 1975:755-756). 

Uyarlanabilir beklentiler hipotezinde geçmiĢ fiyat seviyesine bağlı olan 

enflasyon oranı, rasyonel beklentiler hipotezine göre toplam talepteki değiĢimlere ve 

sürpriz geliĢmelere orantısal ve hızlı bir biçimde karĢılık vermesi bakımından önemlidir. 

Robert Lucas’ın uyarlanabilir beklentiler yerine rasyonel beklentiler modelini literatüre 

eklemesi bireylerin uyarlanabilir beklentiler yaklaĢımına getirilen sistematik hata içermesi 

eleĢtirilerini gidermiĢtir (Fuhrer ve diğerleri, 2009:9-11). 

I.9. Yeni Keynesyen Enflasyon Analizi 

1970’lerde Phillips Eğrisi yaklaĢımına yapılan eleĢtiriler, Keynesyen 

iktisatçıları fiyat ve ücret katılıklarını açıklamaya yönlendirmiĢtir. Yeni Keynesyen olarak 

adlandırılan bu akım, Gordon (2009) tarafından sol yol ve sağ yol olarak sınıflandırılmıĢtır. 

Sol yol olarak tabir edilen analistler arz Ģoklarını fiyat katılıkları çerçevesinde yanıtlayan 

teoriler üzerine kuruludur. Ekonometrik uygulamalarla toplam talep ve arz Ģoklarının uzun 

dönem yansızlık ve geriye dönük hareketsizliği ile birbirini etkiledikleri saptanmıĢ ve 

enflasyonun geçmiĢ dönem enflasyon oranları hâkimiyeti altında olduğu ortaya 

konulmuĢtur. Bu yaklaĢımın ayırt edici özelliği enflasyonu sadece beklentiler çerçevesinde 

tanımlamamıĢ aynı zamanda ücret ve fiyat anlaĢmalarından kaynaklı fiyat katılıkları ve 

ham madde ve son ürün arasındaki gecikmeli değiĢimleri Phillips eğrisi analizine 

eklemiĢtir. Sağ yol olarak adlandırılan yaklaĢıma göre ise geriye dönük beklentilere olan 

bağlılık terk edilerek ileri dönük beklentilerle mevcut ve tahmin edilen politika değiĢimleri 

modellenmiĢtir. Bu yaklaĢıma göre politika yapıcılarına güvenilirlik bireylerin beklentileri 

üzerine etkili olmaktadır (Gordon, 2009:1-2). 
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Bireyler enflasyon beklentilerini rasyonel bilgileri doğrultusunda oluĢtursa dahi 

para politikasında yapılan değiĢimler Fischer’a (1997) göre kısa dönemde çıktı ve istihdam 

üzerine etkili olmaktadır. Fischer’a (1997) göre ücret anlaĢmalarının uzun dönemli olması 

ücret katılığına neden olmaktadır. Ücret anlaĢmaları mevcut veriler doğrultusunda iĢçiler 

ve iĢverenler arasında kurulur kurulmaz para politikasında değiĢiklik yapılabilir. 

GeniĢletici bir para politikası sonucunda ücret anlaĢmaları nedeniyle nominal ücretler sabit 

kalırken reel ücretler düĢecektir. Üretim kararlarının reel ücret düzeyine göre belirlenmesi 

ve reel ücret ile çıktı miktarı arasında negatif iliĢki bulunması nedeniyle para 

politikasındaki değiĢim kısa dönemde, en uzun süreli ücret anlaĢması süresince, çıktı ve 

istihdamı arttıracaktır (Fischer, 1977:203-204). 

John Taylor (1980), aĢamalı ücret anlaĢmalarını ele aldığı çalıĢmasında, bir 

ekonomide ücret anlaĢmalarının tüm iĢçiler için aynı anda yapılmadığını ve iĢverenler 

ücret anlaĢması yaparken ekonomideki diğer ücret sözleĢmeleri hakkında bilgi sahibi 

oldukları ve bahsi geçen diğer ücret anlaĢmalarının kendi ücret pazarlıklarını etkilediği 

üzerine bir model kurmuĢtur. ĠĢverenler ve iĢçiler ücret anlaĢmalarını hem geçmiĢ 

dönemde diğer firmalar tarafından gerçekleĢtirilen anlaĢmalar çerçevesinde hem de 

gelecek ile ilgili beklentileri doğrultusunda gerçekleĢtirir. Dolayısıyla geçmiĢte yaĢanılan 

tahmin edilmeyen bir geliĢmenin etkileri gelecek dönemler için ücret anlaĢmaları 

bağlamında etkili olmaktadır (Taylor, 1980:2) 

Gordon (1990) çalıĢmasında üç değiĢkenli bir enflasyon modeli kurmuĢtur. Ġlk 

değiĢken olan talep fazlasını iĢsizlik oranı ile doğal iĢsizlik oranı farkı olarak ya da 

gerçekleĢen çıktı miktarı ile potansiyel çıktı miktarı farkı olarak tanımlar. Ġkinci değiĢken 

olan arz Ģokunu üretkenlik büyüme trendindeki değiĢim veya ham maddelerin nispi fiyat 

değiĢimleri olarak ele alır. Son değiĢken ise geçmiĢ dönem enflasyon oranıdır. Gordon 
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geçmiĢ enflasyon oranı katsayısının toplamının bire eĢit olmasını kısıt olarak koyar, çünkü 

uzun dönemde ödünleĢim yoktur. Gordon’un ortaya koyduğu matematiksel denklem 

1.40’ta ele alınmıĢtır. 

(    )                                     

   fiyattaki yüzde değiĢimi,    doğal üretim düzeyi ile gerçekleĢen çıktı düzeyi 

logaritmik fonksiyonu,    ise arz Ģoklarını ifade etmektedir. 

Gordon, Sargent’in (1971) çalıĢmasından yola çıkarak geçmiĢ enflasyon 

katsayısının ( ) doğal oran hipotezine göre bire eĢit olmayacağını vurgular.  ’nin değeri 

farklı zamanlarda ve ülkelerde enflasyonun geliĢim sürecine bağlıdır. Eğer enflasyon oranı 

tesadüfi hareketlilik içerisindeyse, rasyonel bireyler bu değeri bir olarak, ancak enflasyon 

oranı normal dağılıma sahipse sıfır olarak kabul edeceklerdir (Gordon, 1990:1122-1123).  

Bu yaklaĢımda enflasyon oranı, ücretlerin ve fiyatların reel ve nominal katılığının sonucu 

olan ataletinden dolayı nominal talep değiĢikliklerine yavaĢ bir Ģekilde ayarlanır. 

Yeni Keynesyen Phillips eğrisi (bundan sonra YKPE), Calvo (1983) tarafından 

geliĢtirilen görüĢlere dayanır. Calvo (1983) çalıĢmasında eksik rekabetçi bir piyasada 

faaliyet gösteren bir firma kararından yola çıkarak enflasyon dinamiklerinin mikro 

temellerini ortaya koymuĢtur. ÇalıĢmada enflasyonu, beklenen enflasyon ve çıktı açığının 

bir fonksiyonu olarak ifade etmiĢtir. Calvo, rasgele bir sinyalin (random signal) alındığı bir 

zamanda firmaların fiyat değiĢimine izin verildiğini varsaymıĢ, gelecekteki h periyotta, bu 

sinyalleri alınma olasılığının ise geometrik dağılımla gerçekleĢtiğini vurgulamıĢtır. Ancak 

Calvo, tüm fiyat kurucuların bu sinyalleri aynı anda alamayacağını, bu yüzden de fiyat 

yenilemelerin eĢ anlı olmayacağını vurgulamıĢtır. Calvo aynı zamanda, modelindeki 

varsayımları Phelps’in (1978) ve Taylor’ın (1979, 1980) aĢamalı ücret anlaĢmaları 

modeliyle iliĢkilendirmiĢ, ancak kendi modelinin avantajının, analitik çözülebilirliğinin 
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daha iyi olması ve aynı zamanda modelinin nominal kontratlara bağlı olmaması olarak dile 

getirmiĢtir.   

Mankiw ve Reis (2001)  çalıĢmalarında toplam talebin çıktı ve fiyat seviyesi 

üzerindeki dinamik etkilerini açıklamak için yeni bir model önermiĢlerdir.  Modelin özü, 

makroekonomik koĢullar hakkındaki bilgilerin tüm nüfusa yavaĢça yayıldığını ifade 

etmektedir. Bu yavaĢ yayılmanın sebebi ise ya bilgi edinmenin maliyetinden ya da yeniden 

sağlanacak optimizasyonun maliyetinden kaynaklanır. Her iki durumda da, fiyatlar sürekli 

değiĢmekte olsa da, fiyatlama kararları her zaman güncel bilgiye dayalı olmamaktadır. Bu 

model yapıĢkan bilgi modeli olarak adlandırılır. 

Mankiw ve Reis (2001) bu modeli formüle etmek için, nüfusun belirli bir 

oranının kendini ekonominin güncel durumuna göre yeniden formüle ettiğini, kalan 

nüfusun ise eski planlara ve bilgilere dayanan fiyatlar kurduğunu varsaymıĢtır. Böylece bu 

model, Calvo’nun (1983) rasgele ayarlama modelini ve Lucas’ın (1973) eksik bilgi 

modelini birleĢtirmektedir.   

Yeni Keynesyen teorisyenlerin ileri ve geri dönük enflasyon beklentilerini tek 

bir modelde birleĢtiren Gali ve Gertler (1999) ise Hibrit YKPE yaklaĢımını ortaya 

koydukları çalıĢmalarının üç önemli özelliğe sahip olduğunu vurgularlar. Bunlardan ilki, 

çıktı açığı yerine marjinal maliyet kullanılmıĢtır. Bunun sebebi marjinal maliyetin 

enflasyon sürecindeki üretkenlik kazanımları etkisini doğrudan göstermesidir. Ġkinci 

olarak, ileri dönük beklentiler içeren modellere geriye dönük beklentiler modelini 

ekleyerek fiyat belirleyen firmaların karar alma süreçlerini daha geniĢ bir perspektifle 

incelemiĢlerdir. Bu tamamen ileri dönük beklentilere sahip bir modelin geçmiĢ enflasyona 

ne derecede bağlı olduğunu göstermektedir. Son olarak tüm katsayılar bilinen bütün 

ekonometrik tahmin edicilerle tahmin edilmiĢ ve iki temel modellin melezi olarak fiyat 
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katılıklarının derecesi ve geriye dönük beklentilerin derecesi ölçülmüĢtür. Geriye dönük 

beklentilerin anlamlı olmasına ancak niceliksel olarak önemsiz oluĢuna karĢın ileri dönük 

beklentiler anlamlı ve niceliksel olarak önemli bulunmuĢtur. Fiyat belirleme sürecinde 

firmaların yüzde atmıĢ ila yüzde yetmiĢ arasında ileri dönüĢ beklentileri önemsediği 

belirtilmiĢtir. Gali ve Gertler (1999) reel birim ücret maliyeti ile enflasyon arasında 

eĢzamanlı yüksek korelasyon bulunduğunu ve geçmiĢ enflasyonun birim ücret maliyetiyle 

pozitif yönlü iliĢkili olduğunu ortaya koymuĢlardır.  

Gali ve Gertler’in (1999) çalıĢmaları birçok iktisatçı tarafından çeĢitli ülke 

ekonomileri ve zaman aralıkları için ekonometrik uygulama yöntemleri ile test edilmiĢ ve 

ülke ekonomilerinin enflasyon dinamikleri açığa çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. Enflasyon 

teorilerini incelediğimiz bu bölümde son olarak iktisat literatüründe yer alan Yeni 

Keynesyen Phillips Eğrisi ve Hibrit Yeni Keynesyen Phillips Eğrisi uygulamalı çalıĢmaları 

Tablo 1.1’de adı geçen yazarlar tarafından ele alınan ekonometrik analiz yöntemleri, 

uygulama bölgesi ve dönemleri ve çalıĢmaların sonuçlarını sunmaktayız. Sonuçlardan 

anlaĢıldığı üzere Hibrit YKPE yaklaĢımı farklı ülkeler için farklı sonuçlar vermekte ve 

kullanılan ekonometrik tahmin yöntemleri sınaması önem arz etmektedir. 
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Tablo 1.1: Yeni Keynesyen Phillips Eğrisi Uygulamaları 

Çalışmanın 

Yazarları 
Yöntem 

Ülke ve 

Veri 

Aralığı 

Sonuç 

Bårdsen, 

Jansen ve 

Ragnar 

(2002) 

GMM 

Euro 

Bölgesi 

1971-1988 

YKPE Euro bölgesi verileri ile uyumlu değil, ayrıca, Hibrit YKPE 

yaklaĢımı da yetersizdir. Gali, Gertler ve Lopez-Salido’nun çalıĢması 

yanlıĢ konumlandırılmıĢtır. Ġleri dönük beklentiler ifadesi geçerliliğini 

yitirmiĢtir. 

Cespedes, 

Ochoa ve 

Soto (2005) 

GMM 
ġili 

1990-2004 

Her be kadar geçmiĢ enflasyon katsayısı diğer çalıĢmalara göre daha 

büyük hesaplanmıĢ olsa da, çalıĢmanın sonucu Hibrit YKPE yaklaĢımını 

destekler niteliktedir. Son yıllarda enflasyon dinamikleri daha çok ileri 

dönük beklentiler doğrultusunda gerçekleĢmektedir. Ancak GMM 

metodu tekrar gözden geçirilmeli, kullanılan verilerin geçerliliği ve 

iliĢkisi test edilmelidir. Ayrıca marjinal maliyetteki değiĢimler daha fazla 

araĢtırılmalıdır. 

Jondeau ve 

Bihan (2005) 

GMM 

LM 

Euro 

Bölgesi, 

ABD, 

Ġngiltere 

1970-1999 

ÇalıĢmada GMM yöntemi ile elde edilen ileri dönük beklentiler katsayısı 

ML yöntemi ile elde edilen katsayıya göre fazla hesaplanmıĢtır. Teoride 

bulunan reel marjinal maliyet verisi için ampirik çalıĢmalarda kullanılan 

çıktı açığı veya emeğin reel birim maliyetinden hangisinin kullanılacağı 

önemli değildir. ÇalıĢmada geri ve ileri dönük beklentilerin ağırlıklı 

olarak enflasyonu etkilediği ortaya konulmuĢtur. 

Linde (2005) 

FIML (Full 

Information 

Maximum 

Likelihood) 

ABD 

1960-1997 

ÇalıĢmada, GMM yöntemi gevĢek ve yanlı bir yöntem olarak 

değerlendirilmiĢ, FIML yöntemi ile elde edilen sonuçların daha iyi 

sonuçlar olduğu belirtilmiĢtir. Sadece ileri dönük beklentileri içeren 

YKPE yaklaĢımından ziyada hem ileri hem de geriye dönük beklentileri 

içeren Hibrit modelin ABD enflasyon dinamiklerini daha iyi açıkladığı 

vurgulanmıĢ, literatürdeki diğer çalıĢmaların aksine enflasyon 

dinamikleri açısından geriye dönük beklentilerin ileriye dönük 

beklentilerle daha fazla veya en azından eĢit derecede etkin olduğu 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Cogley ve 

Sbordone 

(2006) 

VAR 
ABD 

1947-2003 

Sadece gelecek beklentili modellerde enflasyon çok düĢük miktarda 

süreklilik göstermektedir. Enflasyondaki süreklilikler çoğunlukla 

enflasyon trendindeki değiĢimleri takip etmektedir. GerçekleĢen 

enflasyon ile enflasyon trendi farkı olan enflasyon açığı ise daha az 

kalıcıdır. Birçok çalıĢmada enflasyon açığı, enflasyon ile aynı 

tutulmakta, enflasyon trendindeki dalgalanmalar göz ardı edilmektedir. 

Enflasyon trendindeki dalgalanmaların göz ardı ediliĢi enflasyonun 

sürekliliğini sadece enflasyonun kendisine mal etmelerine neden 

olmaktadır. Dolayısıyla enflasyonun sürekliliği abartılmıĢ 

gözlemlenmektedir. ÇalıĢmada enflasyon verileri trend etrafında 

salınımları olarak ele alınmıĢtır. Enflasyon trendindeki değiĢimler hesaba 

katıldığında hiçbir gecikmeli enflasyon veya endekslemeye gerek 

kalmamaktadır. 

Dufour, 

Khalaf ve 

Kichian 

(2006) 

Finite-

Sample 

Method 

 

ABD 

1970-1997 

Kanada 

1970-2000 

ÇalıĢmada iki ayrı model kullanılmıĢtır. Ġlki rasyonel beklentiler 

varsayımına dayanmakta, diğeri ise alan araĢtırmaları ile elde edilmiĢ 

beklentilere dayanmaktadır. ABD verileri Hibrit YKPE analizini 

destekler nitelikte olmasına karĢın, Kanada ekonomisine uymamaktadır. 

Dinamik makroekonomik iliĢkileri daha iyi çözümleyebilmek için 

modellere daha iyi sınıflandırılmıĢ çıkarımlar eklemlenmelidir. 

Basistha ve 

Nelson 

(2007) 

Unobserved 

Componenet

s Model 

ABD 

1960-2003 

Çıktı açığı yüksek, kalıcı ve tahmini trendle negatif iliĢkili olduğu 

saptanmıĢtır. ĠĢsizlik seviyesi çıktı açığının büyüklüğünü ve kalıcılığını 

desteklediği görülmektedir. 

Bjornstad ve 

Nymoen 

(2008) 

Panel Data 

Model 

OECD 

1960-2004 

Beklenen enflasyon değeri ve ücret payları eksik rekabet piyasalarında 

genel dengeyi düzenleyici hizmet sunarlar. Bu verilerin Hibrit Yeni 

Keynesyen Modele eklemlenmesi gelecekle ilgili tahmin katsayılarını, 

sadece istatistiksel olarak anlamsız olduklarından dolayı değil aynı 

zamanda sıfıra çok yakın olmalarından dolayı oldukça önemlidir. 
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Tablo 1.1’in Devamı 

Çalışmanın 

Yazarları 

Yöntem Ülke ve 

Veri 

Aralığı 

Sonuç 

Brissimis ve 

Magginas 

(2008) 

GMM 
ABD 

1968-2006 

ÇalıĢmada YKPE ve Hibrit YKPE dinamikleri Federal Reserve’s 

Greenbook ve Survey of Professional Forecasters tarafından sunulan 

beklenen enflasyon verileri kullanılarak tahmin edilmiĢtir. Ampirik 

bulgular, enflasyon öngörüsünde yer alan rasyonellikten sapmanın 

tahmin etmede hesaba katılması olduğu kadar standart ileri dönük YKPE 

destekler nitelikte bulgular taĢımaktadır. GeçmiĢ enflasyon 

deneyimlerini içeren Hibrit versiyonda ise enflasyon beklentileri tahmin 

edicileri arasında ikinci en iyi olarak nitelendirilen geçmiĢ enflasyon 

verileri istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Henzel ve 

Wollmershä

user (2008) 

GMM 

OLS 

Euro 

Bölgesi, 

Ġngiltere, 

ABD 

1993-2004 

ÇalıĢmada anket çalıĢmaları sonucunda elde edilen enflasyon beklentileri 

verileri kullanılarak, en küçük kareler yöntemi uygulanmıĢ ve sonuçlar 

GMM yöntemi ile elde edilen sonuçlar ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Buna göre, 

anket verileri ile elde edilen sonuçlar daha güvenilir ve GMM 

yönteminde olduğu gibi herhangi baĢka bir araçsal değiĢkene ihtiyaç 

duyulmamıĢtır. Böylece tahmin edilen parametreler tutarlı ve yeterlidir. 

Sadece ileri dönük beklentileri içeren YKPE yerine, geçmiĢ enflasyon 

beklentilerini içeren Hibrit YKPE daha tutarlıdır. GeçmiĢ enflasyon 

katsayısı önemli derecede sıfırdan farklıdır. Ayrıca geçmiĢ enflasyon 

katsayısı OLS yönteminde GMM yöntemine göre daha fazladır. 

Dolayısıyla GMM yöntemi yeniden gözden geçirilmelidir. Hibrit 

YKPE’de kullanılan reel marjinal maliyet, çıktı açığı olarak mı, veya 

emeğin reel birim maliyeti olarak mı ele alınmalı sorusu ise henüz netlik 

kazanmamıĢtır. 

Kleibergen 

ve 

Mavroeidis 

(2009) 

GMM 

 

ABD 

1960-2007 

ÇalıĢmada YKPE tahminlerinde kullanılan ve birçok iktisatçı tarafından 

eleĢtirilen GMM yöntemine güvenilirlik testi uygulanmıĢtır. ÇalıĢma 

analizlerinin sonucunda kullanılan parametreler zayıf olarak 

sınıflandırılmıĢ, bu durumda literatürdeki farklılığın kaynağı olarak 

saptanmıĢtır. Ayrıca sınıflandırmadaki bu zayıflık ileri dönük 

beklentilerin geri dönük beklentileri baskılamasına neden olmaktadır. 

Abbas ve 

Sgro (2011) 

GMM ve 

2SLS 

Avusturaly

a 

1959-2009 

Beklenen enflasyon katsayısı pozitif, istatistiksel olarak anlamlı ve 

geçmiĢ enflasyon katsayısından büyük. Avusturalya ekonomisinde 

enflasyon dinamikleri hem ileri hem de geri dönük beklentiler 

içermektedir. Önceki çalıĢmalarda (Leu 2011) enflasyon dinamikleri 

sadece geriye dönük beklentileri içeriyor olsa da, Abbas Ve Sgro (2011) 

ileri dönük beklentileri temel alan Hibrit YKPE Avusturalya enflasyon 

dinamiklerini daha iyi açıklamakta. 

Harvey 

(2011) 

Unobserved 

Components 

Modelling 

ABD 

1947-2007 

ÇalıĢmada sadece geriye dönük beklentiler ele alınmıĢtır. Tek değiĢkenli 

zaman serisi analizlerin avantajı gecikmeli değiĢkenlerin göz önünde 

bulundurulmayan problemleri hakkında dikkat çekmesine olanak 

sağlaması ve zaman içinde değiĢim iliĢkilerini çözümleyebilme 

yeteneğine sahip olmasıdır. Durağan bir model elde edilmiĢ, ve sonuç 

olarak %2’lik bir çıktı açığı çekirdek enflasyonda %1’lik bir artıĢa neden 

olmaktadır. 

Chortareas, 

Magonis ve 

Panagiotidis 

(2012) 

GMM 

2SQR (Two 

Stage 

Quantile 

Regression) 

Euro 

Bölgesi 

1970-2007 

Hibrit YKPE verilerin içsel sorunlarını göz önüne alınarak tahmin 

edilmiĢtir. Enflasyonun yüksek olduğu durumlarda ileri dönük bileĢen 

anlamlı ve gecikmeli enflasyonu bastırmaktadır. Ayrıca yüksek 

enflasyon dönemlerinde marjinal maliyet anlamlı olmaktadır. 

Gelos, Prati 

ve Celasun 

(2003) 

GMM 
Türkiye 

1995-2002 

ÇalıĢmada ileri dönük enflasyon beklentilerinin geriye dönük enflasyon 

beklentilerine göre daha etkili olduğu belirtilmektedir. Ayrıca mali 

değiĢimlerin yüksek oranda enflasyon beklentilerini etkilediği 

saptanmıĢtır. Dolayısıyla hükümetlerce sağlanacak mali güven ortamı 

enflasyon ile mücadelede etkin rol oynayacaktır. 
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Tablo 1.1’in Devamı 

Çalışmanın 

Yazarları 
Yöntem 

Ülke ve 

Veri 

Aralığı 

Sonuç 

Domaç 

(2004) 
AR 

Türkiye 

1990 2002 

ÇalıĢmada enflasyon dinamiklerini açıklamada kullanılan perakende 

satıĢ fiyatı farkı modeller (mark-up model), parasal modeller ve Phillips 

eğrisi modelleri karĢılaĢtırılmıĢ ve perakende satıĢ fiyatı farkı modelleri 

diğer modellere göre daha iyi performans göstermiĢtir. Ancak 2001 krizi 

sonrası enflasyon hedeflemesi programı sonucunda Phillips eğrisi analizi 

ve parasal açık modellerine uygun bulgular elde edilmiĢtir. Phillips eğrisi 

analizine döviz kurları eklemlenmesi Türkiye ekonomisi dinamiklerini 

daha öngörülebilir olması bakımından önemlidir. 

KuĢtepeli 

(2005) 
OLS 

Türkiye 

1980-2001 

(yıllık) 

1988-2003 

(6 aylık) 

ÇalıĢmada yıllık ve altı aylık olmak üzere iki farklı veri seti için YKPE 

tahminleri yapılmıĢ ancak her iki veri seti için de YKPE için herhangi bir 

kanıt bulunamamıĢtır. Altı aylık veri seti yıllık veri setine göre YKPE 

modeline daha yakın bulunmuĢtur. Ayrıca beklenen enflasyon değerinin 

enflasyon dinamikleri açısından iĢsizlik oranına göre daha etkili olduğu 

savunulmaktadır. Türkiye’de iĢsizlik ve enflasyon arasında herhangi bir 

değiĢ tokuĢun olmaması, her iki olgununda Türkiye açısından kronik 

sorun teĢkil etmesinden kaynaklanabileceği düĢünülmektedir.  

Öner (2009) 

Multiple 

Structural 

Break Model 

 

Türkiye 

1987-2004 

ÇalıĢmada Türkiye ekonomisi açısında durağan ve doğrusal bir YKPE 

yoktur. 2001 yılında yaĢanan ekonomik darboğaz ve ardından uygulanan 

anti-enflasyonist program Türkiye ekonomisinin Phillips Eğrisi 

yaklaĢımına uymamasına neden olabilir.  

Agénor ve 

Bayraktar 

(2010) 
GMM 

Türkiye 

1981-2006, 

ġili 1979-

2006, Fas 

1982-2006, 

Kolombiya 

1990-2005, 

Kore 1979-

2006, 

Malezya 

1978-2006, 

Meksika 

1978-2006, 

Tunus 

1979-2006 

ÇalıĢmada orta gelir düzeyinde bulunan sekiz ülke için YKPE tahminleri 

sınanmıĢtır. Kolombiya ve Kore harici diğer ülkeler için geriye dönük 

beklentiler enflasyon dinamikleri açısından oldukça önemlidir. Girdi 

maliyetleri ve petrol fiyatları enflasyon üzerinde sınırlı bir etkide 

bulunmasına rağmen borçlanma maliyeti önemli bir etkiye sahiptir.  

Çamlıca 

(2010) 
GMM 

Türkiye 

1987-2007 

ÇalıĢmada enflasyon ile çıktı açığı arasında ters yönlü, reel marjinal 

maliyet arasında ise pozitif ancak istatistiksel olarak anlamsız bir iliĢki 

olduğu saptanmıĢtır. Ancak reel marjinal maliyetlere döviz kurunun 

eklemlenmesiyle beraber istatistiksel olarak anlamlılık kazanmaktadır. 

Ġleriye ve geriye yönelik beklentiler açısından, Türkiye ekonomisi 

dinamikleri için, geriye dönük beklentilerin enflasyon dinamikleri 

açısından daha baskın olduğu vurgulanmaktadır. 2001 krizi sonrası 

Merkez Bankası tarafından uygulanan enflasyon hedeflemesi politikası 

ekonomik ajanlar tarafından benimsenmiĢ ve beklentiler Merkez Bankası 

açıklamaları doğrultusunda ĢekillenmiĢtir. Ayrıca Türk Lirası’na olan 

güvenin artması ile analizde kullanılan reel marjinal maliyetlerin dövize 

endekslenmesi önemliliği azalmıĢtır. 
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Tablo 1.1’in devamı 
Çalışmanın 

Yazarları 

Yöntem Ülke ve 

Veri 

Aralığı 

Sonuç 

Korkmaz 

(2012) 
TSOLS 

Türkiye 

1997-2006 

ÇalıĢmada Türkiye ekonomisi enflasyon dinamikleri açısından ileri 

dönük enflasyon beklentilerinin geriye dönük enflasyon beklentilerine 

göre daha belirleyici olduğu vurgulanmıĢtır. Enflasyonla mücadele 

açısından, girdi maliyetlerinin düĢürülmesi, faiz oranlarının düĢük 

seviyelerde olması, verimliliği artırıcı yatırımların artırılması gibi 

unsurlar enflasyon beklentilerini dolayısıyla enflasyonu düĢüreceği 

savunulmaktadır. 

BaĢer Andiç, 

Küçük ve 

Öğünç 

(2015) 

GMM 

Bayesian 

Estimation 

Türkiye 

2003-2012 

ÇalıĢmada reel marjinal maliyet yurtiçi ve yurtdıĢı bileĢenlerine ayrılmıĢ 

ve özellikle yurtiçi reel marjinal maliyet değiĢimlerinin enflasyon 

dinamiklerine olan etkisi ele alınmıĢ ve diğer reel marjinal maliyet 

göstergelerine göre daha verimli sonuçlar elde edilmiĢtir. Hibrit YKPE 

yaklaĢımı altında hem ileri dönük hem de geriye dönük beklentiler aynı 

derecede enflasyonu etkilemektedir. Reel marjinal maliyetlerin %40’ı 

yurtiçi bileĢenden oluĢurken geriye kalan %60’ı yurtdıĢı bileĢenden 

oluĢmaktadır. Dolayısıyla döviz kurunun kısa ve uzun dönemde durağan 

olması enflasyonu kontrol altına almak için iyi bir politika olacaktır. 
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II. BÖLÜM: EKONOMETRİK UYGULAMA 

Bu bölümde öncelikle GenelleĢtirilmiĢ Momentler Yönteminin temel çerçevesi 

açıklanacaktır. Ardından modelde kullanılan veri seti hakkında bilgi verilecek ve 

değiĢkenler arasındaki iliĢkiler incelenecektir. Sonrasında, ekonometrik tahmin modeli 

hakkında bilgi verilecek ve son olarak Türkiye için tahmin sonuçları incelenen dönemler 

itibari ile analiz edilecektir. 

II.1. Ekonometrik Yöntem: Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi 

Hansen (1982) çalıĢmasında, en küçük kareler, iki aĢamalı en küçük kareler, 

maksimum olabilirlik gibi yöntemler dahil birçok ekonometrik tahmin yöntemini kapsayan 

ve büyük örneklem tahminlerini için tutarlı sonuçlar sunan GenelleĢtirilmiĢ Momentler 

Yöntemini (Generalized Method of Moments, GMM) geliĢtirmiĢtir. GMM yöntemi güçlü 

dağılım varsayımları olmaksızın tahmin edicileri belirleme ve modelleri formüle etme 

imkanı sağlar (Greene, 2003:555). 

En küçük kareler yöntemine göre bağımsız değiĢken ile hata terimleri arasında 

iliĢki bulunmadığı varsayılmaktadır. Eğer bağımsız değiĢkenler ile hata terimleri arasında 

bir iliĢki var ise tahmin ediciler yanlı olmaktadır. Tahmin edicilerin yanlı olması 

problemini gidermek için araç değiĢken kullanılmaktadır. Ancak kullanılan araç 

değiĢkenlerin hata terimleri ile iliĢkisi düĢük, bağımsız değiĢkenlerle iliĢkisi yüksek 

olmalıdır. GMM yönteminin temelini oluĢturan Momentler Yöntemi (Methods of 

Moments, MM) örneklemin momentlerini hesaplayarak ana kitle momentlerini tahmin 

eder. MM yönteminde tek bir araç değiĢken kullanılır.  

Bağımlı değiĢken ile bağımsız değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi analiz etmede 

kullanılan yöntemler eğer modeli tahmin etmede yeterli değil ise bağımsız değiĢken ile 
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hata terimleri arasında problemler gözlemlenebilmektedir. Ġki aĢamalı en küçük kareler 

yöntemi veya araçsal değiĢkenler yöntemi gibi tahmin ediciler modelde kullanılmayan 

ancak bağımsız değiĢken ile iliĢkisi olduğu düĢünülen bilgilerin modellemede 

kullanılabildiği yöntemlerdir. Ancak lineer olmayan model tahminlerinde denkliklerin 

parametrelerden fazla olması durumunda aĢırı tanımlama sorununa neden olabilmektedir. 

GMM yöntemi parametrelerin aĢırı tanımlanması dahil tüm mevcut bilgilerin kullanılması 

nedeniyle oluĢabilecek sorunları en iyi Ģekilde kısıtlayan tutarlı bir tahmin edicidir 

(Pindyck ve Rubinfeld, 1998:293-295). 

Zaman serisi analiz modellerine tek bir nokta tahmini elde edilmekte ancak 

bunun yanı sıra bir tahmin aralığı sonucuna da ulaĢılmaktadır.. Araçsal değiĢkenlerin 

kullanılması ile karĢılaĢılan aĢırı tanımlama problemi, GMM yönteminde, elde olan tüm 

bilgilerin ağırlıklandırılmıĢ matris yöntemi ile modellenmesi ile aĢılmaktadır (Greene, 

2003:536-537).  

AğırlıklandırılmıĢ matrislerin optimal seçimi ile GMM tahminleri her zaman 

asimtotik yansız ve tutarlı olacaktır. Doğru ağırlıklandırılmıĢ matrisin kullanılması 

ortogonallik durumlarında bile asimtotik olarak etkinlik sağlanacaktır. (Johnston ve 

Dinardo, 1997:336). 

II.2. Veri Seti 

Türkiye için Hibrit YKPE tahmininde kullanılan veri seti Türkiye Ġstatistik 

Kurumu (TUĠK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi 

(TCMB-EVDS) veri tabanlarından 1990:Q1 – 2015:Q4 arasındaki dönemi kapsayacak 

Ģekilde elde edilmiĢtir. Modelde kullanılan bağımlı değiĢken enflasyon oranı, bağımsız 

değiĢken enflasyon oranının bir önceki ve bir sonraki dönem değerleri ve çıktı açığından 

oluĢmaktadır. Modelde kullanılan araçsal değiĢkenler ise enflasyon oranının iki, üç ve dört 



58 

 

gecikmeli değerleri ve faiz oranı, nominal döviz kuru, reel döviz kurunun değiĢim 

değerlerinden oluĢmaktadır. 

Söz konusu verilerin tümü mevsimsel etkilerden E-views ekonometri programı 

CensusX12 seçeneği kullanılarak arındırılmıĢtır. Enflasyon oranı, TÜĠK’ten elde edilen 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları ile hesaplanmıĢtır. Söz konusu dönemin 

tamamını kapsayan tek bir endeks bulunamadığından dolayı TÜFE (2003=100) serisi, 

TÜFE (1994=100) serisinin dönemler arası yüzde değiĢim oranı hesaplanması suretiyle 

geriye doğru uzatılmıĢtır. Hesaplanan serinin mevsimsellikten arındırılmasının ardından 

dönemler arası yüzde değiĢimi Ln formülü ile hesaplanmıĢtır.
3
  

Çıktı açığı hesaplaması, sabit fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 

rakamları kullanılarak elde edilmiĢtir. Enflasyon hesaplamasında olduğu gibi, söz konusu 

dönemi kapsayan tek bir reel GSYH serisi olmadığı için TÜĠK’ten elde edilen harcamalar 

yöntemi ile hesaplanmıĢ 1998 yılı fiyatları ile reel GSYH serisi, 1987 yılı fiyatları ile 

hesaplanmıĢ reel GSYH serisinin dönemler arası yüzde değiĢim oranı hesaplanması 

suretiyle geriye doğru uzatılmıĢtır. Hesaplanan serinin öncelikle logaritmik fonksiyonu 

alınmıĢ, ardından mevsimsellik etkisinden arındırılmıĢtır. Çıktı açığı reel GSYH ile 

potansiyel GSYH arasındaki fark olarak ele alınmıĢtır. Logaritması alınan reel GSHY 

serisi (LnY) ile bu serinin trendi olarak ele alınan potansiyel GSYH (PotY) arasındaki fark 

çıktı açığı olarak tanımlanmıĢtır. Veri sertinin trendi E-views ekonometri programında 

Hodrick-Preskott (HP) filtresi kullanılarak elde edilmiĢ ve ġekil 2.1’de gösterilmiĢtir. 

                                                 
3
 Veri seti hesaplamaları Ek-1’de yer almaktadır. 
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Şekil 2.1: Çıktı Açığı 

Faiz oranı serisi, TCMB-EVDS’den, 2002:Q1’den 2015:Q4’e kadar olan kısmı 

“3 aya kadar vadeli TL üzerinden Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı 

Ortalama Faiz Oranları” serisi kullanılmıĢtır. Serinin öncesi ise “3 Ay Vadeli Bankalarca 

TL Üzerinden Açılan Mevduatlara Uygulanabilecek Azami Faiz Oranlarının Ağırlıklı 

Ortalaması” serisi tarafından oluĢturulmuĢtur. Bu iki serinin birleĢtirilmesi, tarihsel olarak 

eski serinin  dönemler arası yüzde değiĢim oranı hesaplanarak, bu oran üzerinden yeni 

serinin geriye doğru uzatılması sureti ile elde edilmiĢtir. Serinin mevsimsellikten 

arındırılmasının ardından, dönemler arası değiĢimi hesaplanarak analize dahil edilmiĢtir. 

Nominal döviz kuru verisi TCMB-EVDS’den Amerikan Doları alıĢ fiyatları üç 

aylık ortalama verileri ile elde edilmiĢtir. Serinin mevsimsellikten arındırılmasının 

ardından, dönemler arası değiĢimi hesaplanmıĢtır. 

Son olarak, reel döviz kuru verisi TCMB-EVDS’den elde edilen TÜFE bazlı 

reel efektif kur endeksi verilerinden hazırlanmıĢtır. Söz konusu dönemin tamamını 

kapsayan tek bir endeks bulunamadığından dolayı Reel Efektif Döviz Kuru-TÜFE Bazlı 

(2003=100) serisi, Reel Efektif Döviz Kuru Endeksleri(1995=100) serisinin dönemler arası 

yüzde değiĢim oranı hesaplanması suretiyle geriye doğru uzatılmıĢtır. Serinin 
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mevsimsellikten arındırılmasının ardından, dönemler arası değiĢimi hesaplanarak analize 

dahil edilmiĢtir. 

Dönemler arası değiĢim oranlarının hesaplanması 1990 yılı ilk çeyrek verisinin 

kullanılamamasına neden olmuĢ, dolayısıyla analizimiz 1990:Q2 – 2015:Q4 arası 

dönemleri kapsamaktadır. 

II.3. Durağanlık Testleri 

Tablo 2.1: Tahmin Denkleminde Kullanılan Bağımlı, Bağımsız ve Araçsal Değişkenlerin 

Durağanlık Testleri Sonuçları 

Değişkenler Augmented Dickey-Fuller Test 

Statistic 

Phillips-Perron Test Statistic 

Enflasyon -3,619438 

(0,0331) 

-6,145574 

(0,0000) 

Çıktı açığı -3,893297 

(0,0002) 

-3,816733 

(0,0002) 

Faiz -8,872173 

(0,0000) 

-8,798725 

(0,0000) 

Döviz kuru -3,059771 

(0,0025) 

-4,329649 

(0,0000) 

Reel döviz kuru -7,938769 

(0,0000) 

-13,77433 

(0,0000) 

 ADF ve PP Testleri Kritik Değerleri 

Trend ve Sabit EklenmiĢ Trend ve Sabit Yok 

%1 Düzeyinde -4,050509 -2,587831 

%5 Düzeyinde -3,454471 -1,944006 

%10 Düzeyinde -3,152909 -1,614656 

Not: Sadece enflasyon verilerine sabit ve trend eklenmiĢtir. Diğer değiĢkenlerde trend ve sabit 

yoktur. 

Tablo 2.1 analizde kullanılan bağımlı, bağımsız ve araçsal değiĢkenlerin 

durağanlık test sonuçlarını vermektedir. Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-

Perron (PP) durağanlık testlerini E-views ekonometri programında uygulanmıĢ ve 

enflasyon serisi hariç diğer tüm serilerin düzey değerlerinde durağan olduğu, enflasyon 

serisinin ise trend ve sabitten arındırdıktan sonra durağanlaĢtırılmıĢtır.  

Enflasyon ile çıktı açığı arasındaki iliĢkiyi inceleyecek olursak ġekil 2.2’de 

görüldüğü üzere, 1994, 1998 ve 2001 kriz süreçlerinde enflasyon oranı zirve yaparken çıktı 
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açığı dip yapmakta, 2008 yılında yaĢanan küresel krizde ise enflasyon oranında düĢüĢ 

gözlemlenirken çıktı açığı dip yapmaktadır. Kriz dönemleri hariç enflasyon ile çıktı açığı 

2001 öncesi birbirini takip ettiği söylenebilirken, 2001 sonrası bu iki değiĢken arasındaki 

iliĢki zıt yönlü olduğu tespit edilmektedir. 

 
Şekil 2.2: Enflasyon ve Çıktı Açığı 

II.4. Hibrit Yeni Keynesyen Phillips Eğrisi Ekonometrik Tahmin Modeli 

Türkiye için Hibrit YKPE modeli Gali ve Gertler’in (1999) çalıĢmasına 

dayandırılarak denklem 2.1’de ifade edilmektedir 

2.1                     
  (    )   

             

Denklemde    cari dönem enflasyon oranını,       bir sonraki dönem 

beklenen enflasyon oranını,      bir önceki dönem enflasyon oranını ve son olarak    cari 

dönem çıktı açığını ifade etmektedir. Tahmin modelinde çıktı açığı enflasyonu belirleyen 

reel bir değiĢken olarak ele alınmaktadır. Rasyonel beklentiler varsayımı altında beklenen 

enflasyon tahmini hata terimleri cari dönem ve öncesi enflasyon bilgileri ile bağlantılı 
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değildir. Ayrıca rasyonel iktisadi ajanların enflasyon beklentilerinin, gerçekleĢen enflasyon 

oranına tam olarak tahmin ettikleri varsayılarak, enflasyon beklentileri bir sonraki dönem 

enflasyon oranı olarak modelde yer almaktadır. Sonuç olarak koĢullu tahmin denklemi 

denklem 2.2’de  verildiği gibidir. 

2.2                   *(    
  (    )   

         )  +    

   terimi diklik koĢullarını barındıran cari ve geçmiĢ dönemlere ait araçsal 

değiĢkenlerin yer aldığı bir vektördür ve diklik koĢulları altında ekonometrik olarak GMM 

yöntemi model tahminini mümkün kılmaktadır. 

II.5. Model Tahmin Sonuçları 

Tablo 2.2’de Türkiye için Hibrit YKPE tahmin sonuçları sunulmaktadır. GMM 

tahmin yönteminin kullanıldığı çalıĢmada, araçsal değiĢken olarak enflasyon oranının 2 ila 

4 dönem gecikmeli değerlerinin kullanılması ve bağımsız değiĢkenlerden birinin bir 

sonraki dönem enflasyon oranı olması nedeniyle tahmin aralığı birinci sütunda 1991:Q2 – 

2015:Q3, ikinci sütunda ise 2002:Q2 – 2015:Q3 dönemleri olarak ele alınmıĢtır.  

Tablo 2.2: Ekonometrik Tahmin Sonuçları 

 Parametreler 

Tahmin Dönemi         J-İstatistiği    

1991:Q2 – 2015:Q3 0.522097 
[0.158773] 
(0.0014) 

0.490900 
[0.149142] 
(0.0014) 

-0.410715 
[0.222291] 
(0.0678) 

5.813292 0.724686 

2002:Q2 – 2015:Q3 0.593710 
[0.163294] 
(0.00069) 

0.395188 
[0.147066] 
(0.0097) 

0.047264 
[0.049564] 
(0.3448) 

4.036070 0.543384 

1- Araçsal değiĢkenler: Enflasyon oranı 2-4 dönem gecikmeli değeri, faiz oranı, nominal döviz kuru, reel 

döviz kuru. 

2-Standart hata değerleri köĢeli parantez “[ ]” içinde yer almaktadır.  

3-Olasılık değerleri parantez “( )” içinde yer almaktadır. 

4-Ekonometrik tahin E-views 7.1 ekonometri programı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Tablo 2.2, Türkiye ekonomisi için Hibrit YKPE tahmininde her iki dönem 

içinde enflasyon beklentilerinin enflasyon dinamikleri açısından belirleyici olduğu 

sonucuna ulaĢılmaktadır. 2001 krizi sonrası enflasyonla mücadele programına geçiĢ ile 
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piyasalarda merkez bankasına olan güvenin arttırılmaya çalıĢıldığı ve enflasyon 

beklentileri açısından merkez bankasının gücünü arttırdığı hesaba katılırsa 2002 sonrası 

dönemi kapsayan Hibrit YKPE tahmini sonuçlarına göre ileri dönük beklentilerin 

enflasyonu belirlemedeki gücünün arttığı söylenilebilir.  

Tahmin modelinde kullanılan enflasyon, beklenen enflasyon ve geçmiĢ dönem 

enflasyon oranı yüzde değiĢim oranlarını oluĢtururken çıktı açığı GSYH verilerinin 

logaritmik fonksiyonundan elde edilmektedir. Dolayısıyla modelimiz yarı logaritmik bir 

modeldir. Dolayısıyla katsayıları değerlendirirken bu durumu göz ardı etmemek 

gerekmektedir.  

Öncelikle nokta tahminleri sonuçlarına göre enflasyon beklentisi ile geçmiĢ 

dönem enflasyon oranlarına bağlılık arasında 1991:Q2-2015:Q3 dönemi için fark oldukça 

az olduğu saptanmakta. Tahmin sonuçlarının özellikle nokta tahmini sonuçlarını verdiğini 

ve tahmin aralığının standart hata değerleri üzerinden hesaplandığını göz önünde 

bulundurursak enflasyon dinamiklerinin hem geçmiĢ dönem enflasyon oralarından hem de 

enflasyon beklentilerinden neredeyse eĢit etkilendiğini dile getirmek mümkündür. Ancak 

enflasyonun daha durağan olduğu 2002 sonrası dönem tahminleri göz önünde 

bulundurulduğunda enflasyon beklentilerinin enflasyonu belirleme gücünün arttığı 

anlaĢılmaktadır. 

Farklı dönemleri kapsayan tahmin sonuçlarına göre dikkat çeken bir diğer 

husus çıktı açığı katsayısının iĢaretindeki değiĢimdir. Literatüre uyumlu olarak çıktı açığı 

olasılık değerleri anlamsız çıkmaktadır. Enflasyon ile çıktı açığı arasındaki iliĢkinin ilk 

tahmin sonuçlarına göre negatif çıkması teori ile çeliĢkili görülebilir. Ancak 2002 sonrası 

dönemde iĢaretin değiĢmesi bu çeliĢkinin ortandan kalktığını göstermektedir.  
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Şekil 2.3: Enflasyon ve Döviz kuru 

1991 – 2015 yılları arası dönemi kapsayan tahmin sonuçlarına göre enflasyon 

ile çıktı açığı arasında negatif iliĢki olması arz Ģokları ile açıklanabilir. Döviz kuru 

oynaklığının nispeten fazla dönemlerin analize dahil edilmesi ve 1990’lı yıllarda döviz 

kurundaki değiĢimin, ithal girdiler nedeniyle maliyetleri arttırdığı ve artan döviz kuru ile 

dıĢ pazarda ucuzlayan yerli malları ile iktisadi büyümenin lokomotifi olduğu ve sonuç 

olarak çıktı açığı ile enflasyon arasında negatif iliĢki olduğu söylenilebilir. Döviz 

kurundaki bir artıĢ sonrası ithal girdi maliyetlerin artması enflasyonu arttırırken çıktı 

fazlasının azalmasına veya çıktı açığının azalmasına neden olduğu söylenilebilir. Ayrıca 

enflasyon ve çıktı açığı arasındaki iliĢkinin sadece döviz kuru ile iliĢkilendirmek hatalı bir 

yaklaĢım olacaktır. Arz Ģoklarının yanında ihracat ürünlerine olan talep Ģoklarının da 

hesaba katılması ile kur değiĢimlerinin çıktı açığı ve enflasyon arasındaki iliĢkide 

belirleyici olduğu unutulmamalıdır (Çamlıca, 2010:65).     

Ayrıca 2002 2015 yılları dönemi kapsayan ve tablo 2.2’nin ikinci sütununda 

verilen değerlerin incelenmesinden anlaĢılacağı üzere döviz kurundaki oynaklığın nispeten 

durağan olduğu bu dönemde çıktı açığı ile enflasyon arasındaki iliĢki pozitif yönlüdür. 

2001 sonrası enflasyon hedefleme politikalarının ağırlık kazanması ile ileri dönük 

enflasyon beklentilerinin enflasyon dinamikleri açısından ağırlığının arttığını görmekteyiz. 

Enflasyon dinamiklerindeki bu dönüĢüm ile hem enflasyon beklentilerini içeren teorik 
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modellerin geçerliliğinin arttığı hem de Türkiye’de yaĢanan politika değiĢiminin etkinliği 

sınamaktadır. 

Türkiye ekonomisi enflasyon dinamiklerini Hibrit YKPE yaklaĢımı 

doğrultusunda elde ettiğimiz bulgular, aynı yaklaĢımı benimseyen diğer çalıĢmalar ile 

uyumluluğuna bakacak olursak; Gali ve Gertler (1999) Amerikan ekonomisi enflasyon 

dinamikleri açısından enflasyon beklentilerinin daha belirleyici olduğunu vurgularken, 

Linde (2005) yine Amerikan ekonomisi için enflasyon dinamiklerinin 1960-1997 yılları 

için geçmiĢ dönem enflasyon oranları tarafından daha belirleyici olduğu sonucuna 

ulaĢmıĢtır. Türkiye ekonomisini ele alan çalıĢmalarda ise Gelos, Prati ve Ceylasun (2003) 

tarafından 1995-2002 yılları arasında geriye dönük beklentilerin daha baskın olduğu 

sonucuna ulaĢılmıĢ; KuĢtepeli (2005) tarafından ele alınan çalıĢmada 1980-2001 yılları 

arası için Türkiye enflasyon dinamikleri YKPE analizi doğrultusunda açıklanamayacağı 

sonucuna ulaĢılmıĢ; Çamlıca (2010) 1987-2007 yılları arasında geriye dönük enflasyon 

beklentilerinin daha baskın olduğu sonucuna ulaĢırken, Korkmaz (2012) 1997-2006 yılları 

arasında ileri dönük beklentilerin daha baksın olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Türkiye 

ekonomisinde 1980 sonrası enflasyon oranlarında yaĢanan dalgalanmaların büyüklüğü ve 

2002 sonrasında gerçekleĢen nispeten düĢük enflasyon oranları Hibrit YKPE yaklaĢımı 

doğrultusunda tahmin edilen sonuçların farklılaĢmasına neden olduğu açıktır.  
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III. BÖLÜM: TÜRKİYE EKONOMİSİ ENFLASYON DENEYİMLERİ 

Ana akım enflasyon teorileri, enflasyonu, toplam talep ve toplam arz 

dengesizliklerinden veya para ve maliye politikaları uygulamaları sonucunda oluĢan 

problemlerden kaynaklandığını vurgulamaktadır. Birini bölümde incelediğimiz bu 

yaklaĢımlar özetle, para arzı artıĢları, kamu harcamalarındaki artıĢlar, döviz kuru artıĢları 

ile ithal malların ve girdilerin fiyatlarındaki artıĢlar ve bu olguların süreklilik arz etmesi ile 

enflasyon beklentilerindeki artıĢlar gibi etmenler enflasyonu sadece fiyatlardaki sürekli 

artıĢlar olarak algılanmasına neden olmaktadır (Kibritçioğlu, 2010:2). Ancak, ana akım 

iktisatçılar yukarıda sıralanan enflasyona neden olan etmenleri veya enflasyondan nasıl 

kaçınılabileceğini incelerken, enflasyonun toplumu oluĢturan sınıfları nasıl etkilediği 

üzerinde bir değerlendirme yapılmamaktadır. Enflasyon genel anlamda fiyat seviyelerinde 

sürekli artıĢ olarak değerlendirilirken ardına düĢülmesi gereken bir konu, fiyat artıĢları 

sonucunda satıcı ve alıcılar arasındaki iliĢkinin veya diğer bir ifade ile üretici ve tüketiciler, 

sermaye sahipleri ve emek gücü arasındaki iliĢkileri bu fiyat değiĢimlerinden nasıl 

etkilendiklerini çözümlemek olmalıdır. 

Radikal politik iktisat, enflasyonu toplumdaki gruplar arasındaki çatıĢmanın, 

özellikle iĢgücü ve sermayedarlar arasındaki gelir dağılımı üzerindeki çatıĢmanın altında 

yatan unsur olarak görmüĢlerdir. Bu çatıĢmanın kaynağı iĢveren ve iĢçilerin üretim 

sonucunda oluĢan gelirden belirli bir pay arzu etmeleridir. Eğer ücretler toplam gelir içinde 

arzulanan orandan daha düĢük ise iĢçiler arzularına ulaĢabilmek için daha yüksek ücret 

talep edecekleridir. Bu durum tüketici fiyat endekslerine yansıyan “çekirdek ücret 

enflasyonu” yaratacaktır. Çünkü iĢverenler mark-up fiyatlamalar sayesinde istedikleri gelir 

oranını her halükarda sağlayacaklardır. Bu durumda ücretler ve fiyatlar artarken gelir 

seviyesi üzerinde çatıĢan arzulardan dolayı enflasyon hızlanacaktır. Rowthorn’a göre 
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enflasyonun hızlanmasında etkili olan bileĢen, iĢçi ve sermayedar sınıfların mevcut 

güçlerine bağlıdır. Durgunluk dönemlerinde atıl kapasite firmaların ihtiyatlı fiyatlama 

politikaları gütmesine neden olurken, yükselen iĢsizlik, sendikaların pazarlık güçlerinin 

azalmasına neden olacaktır. Durgunluk döneminden çıkıĢında ise istihdam artarken atıl 

kapasite azalacak, iĢçiler ve firmalar ücretler ve fiyatlar üzerinde güçlerini kullanmada 

daha agresif olacaklardır (Rowthorn’dan aktaran: Saratis, 1994:208-209). 

ÇatıĢma yaklaĢımının ücret enflasyonuna olan temel bakıĢ açısı, iĢçileri tatmin 

edici bir ücretin ne olduğuna dair ve ücret pazarlığını amaçlamak için güçlü fikirleri olması 

üzerine kuruludur. ĠĢçilerin elde etmek istedikleri ücret üç temel amacı yansıtır: ilki, 

iĢçilerin yaĢam standartlarındaki ilerlemeyi (bunun anlamı iĢçilerin arzulanan ya da 

amaçlanan gelir oranı ile ilgili, yani amaçlanan reel ücret ile ilgili belirli görüĢleri vardır), 

ikincisi, iĢçilerin var olan reel ücretinin devamı, üçüncüsü ise diğer karĢılaĢtırılabilir 

gruplara kıyasla onların farklarının giderilmesi ve iyileĢtirilmesi. ÇatıĢma teorisi temel 

olarak toplumdaki farklı gelir gruplarının farklı istekleri içermesi bakımından sadece 

iktisadi bir mesele değil aynı zamanda sosyal ve kurumsal bir sorunsaldır. ĠĢçiler, firmalar 

ve hükümet arasında daha adil bir gelir dağılımı için olduğu kadar planlı gelir büyümesine 

de dayanan anlaĢmalar, dağılımsal çatıĢmayı çözmek için çok önemli, temel görünmektedir 

(Saratis, 1994:211). ÇalıĢmanın bu bölümünde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde toplumsal 

sınıfların geliĢim iliĢkisi ve bu iliĢkinin enflasyon oranlarına nasıl etki ettiği, aynı zamanda 

enflasyonun sınıflar arası bölüĢüm iliĢkilerini ne Ģekilde değiĢtirdiği incelenecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluĢundan 2014 yılına kadar fiyatlar yaklaĢık 

olarak 14 milyon kat, 1980’den itibaren ise yaklaĢık olarak 60 bin kat artmıĢtır (Kalkınma 

Bakanlığı, 2016). Genel fiyat düzeyinde meydana gelen artıĢlar olarak tanımlanan 

enflasyon kavramı tarihsel bir süreç içinde bu denli yüksek değiĢimi, toplumu oluĢturan 
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katmanların bu değiĢimden ne yönde etkilendiğini tespit etmek ve ayrıca bu değiĢimin 

kaynağının ortaya koymak oldukça önemlidir.  

Fiyat ve ücret artıĢlarının birbirine eĢit olması ile ekonomideki iktisadi 

bireylerin reel gelirlerinde bir değiĢime neden olmayacaktır gibi bir fikir oluĢabilir. Ancak 

tarihsel olarak bir inceleme sonucunda anlaĢılmaktadır ki, fiyat ve ücret değiĢimleri farklı 

oranlarda gerçekleĢmekte, ayrıca hem enflasyondan hem de enflasyonla mücadele 

politikalarından en çok zarar görenler iĢçi-emekçi sınıflar olmaktadır (Bahçe ve Köse, 

2011:93, Karahanoğulları, 2008:319). Türkiye’de de enflasyon tarihini inceleyeceğimiz 

dönemler itibari ile gözlemlenmektedir ki, enflasyonun bölüĢüm iliĢkilerini düzenleyen en 

önemli araçlardan birisidir. Bu bölümde 1923’ten günümüze GSYH deflatöründeki 

değiĢim üzerinden bu iliĢkiyi değerlendirmeye çalıĢacağız. 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana yaĢanan enflasyon oranları 

ġekil 3.1’de Kalkınma Bakanlığı’ndan elde edilen gayri safi yurtiçi hasıla deflatörü 

(GSYH deflatörü) hesaplamaları doğrultusunda verilmiĢtir.
4
 ġekil 3.1’in incelenmesiyle 

görülmektedir ki, Türkiye’de enflasyon oranı yıllık ortalama %22.9 oranındadır. 

Cumhuriyet tarihinin yarısından fazlasında (46 yıl) yıllık enflasyon oranları %10’un 

üzerinde gerçekleĢirken, yıllık enflasyon oranının %20’nin üstüne çıktığı yıllar sayısı 35, 

%50’nin üstüne çıktığı yıllar sayısı 18’dir. Yıllık enflasyon oranlarının çift haneli 

rakamlarla ulaĢtığı dönemler dörtnala enflasyon olarak nitelendirilmektedir (Frisch, 

1989:3). ġekil 3.1’de görüldüğü üzere enflasyonun çift hanelere ulaĢtığı yıllar 1925, 1935, 

1940-43, 1955-59, 1971-2004 ve 2008 yıllarıdır. ÇalıĢmanın bu bölümünde enflasyon 

oranının art arda %10’un üzerinde gerçekleĢtiği yıllarda enflasyona neden olan etmenleri, 

enflasyonun bölüĢüm üzerine etkilerini, dönemler arası iliĢkileri ve farklılıkları göz önünde 

                                                 
4
 Üretimdeki bütün mal ve hizmetleri içeren GSYH deflatörü,                      ⁄  formülü ile 

hesaplanır. 
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bulundurarak açıklayacağız. Ancak, biliyoruz ki, ekonomilerin diğer ekonomiler ile iliĢki 

seviyeleri yükseldikçe, bir ekonomide yaĢanan durgunluk veya kriz diğer ekonomileri de 

etkilemektedir. Bu etkileĢim hükümetlerin politika araçlarını hem etkinlik hem de 

verimlilik açısından kısıtlamaktadır (Kazgan, 2016:7). Bu açıdan, dünya ekonomisinde 

yaĢanan dalgalanmaların Türkiye ekonomisi enflasyon sürecini nasıl etkilediği 

incelenecektir. 
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Şekil 3.1: Türkiye Cumhuriyeti 1924-2014 GSYH Deflatörü 

 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2016:  1924-2014 Sektörel Büyüme Hızları ve GSYH Deflatörü Serisi (Yıllar itibari ile GSYH deflatörü serisi Ek-2’de verilmiştir.) 
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III.1. Türkiye Cumhuriyeti Kuruluş Yılları: 1923-1939 

Türkiye Cumhuriyeti kuruluĢ dönemi temel özelliklerini incelenecek olursa, bu 

dönemi yıkılan Osmanlı Devleti iktisadi yapısından tamamen bir kopuĢ olarak ele almak 

olanaksızdır. MeĢruiyet dönemiyle gündeme gelen milli iktisat savı, Türkiye Cumhuriyeti 

kuruluĢ döneminin de ilkesi konumundadır. Milli iktisat görüĢünün korumacı sanayileĢme 

düĢüncesi Lozan AntlaĢması ve gümrük tarifelerine konulan engeller nedeniyle bir nebze 

sekteye uğramıĢ olsa bile, kalkınma ve modernleĢme sürecinde devlet desteğiyle yerli ve 

milli burjuvazi oluĢturulması gerekliliği düĢüncesi bu dönemin iktisadi yapılanmasının 

özelliklerini özetlemektedir. Yerli ve milli burjuvazi oluĢturma çabaları ise, Lozan 

AntlaĢması nedeniyle dıĢ ticaret politikalarına konan engeller ve ithal, yerli ve kamu 

mallarına uygulanan farklı vergi oranları uygulaması zorunluluğu nedeniyle, bu konuda 

alınacak tedbirlerin farklılaĢmasına neden olmuĢtur. Bu farklılık özetle, kamu gelirlerini 

arttırma amacı ile kamu mallarına fiyat belirleme serbestliği tanınması tüketime konu olan 

birçok ürünün ve ithalat hakkının devlet tekeline toplanmasını ve karlılığın sağlanması, 

ardından ise bahsi geçen kamu tekeli malların üretimi ve ithalatının imtiyazlı özel Ģahıslara 

devredilerek sanayi ve ticaret sermayesinin ihtiyaç duyduğu kaynağa ulaĢmasının önündeki 

engelin kaldırılması Ģeklinde gerçekleĢtirilmiĢtir (Boratav, 2012:39-40). 

KuruluĢ yıllarında gerçekleĢen bir diğer geliĢme ise 1923 ġubat ayında 

Ġzmir’de düzenlenen Türkiye Ġktisat Kongresi olmuĢtur. Kongrede, tüccar, sanayici, çiftçi 

ve iĢçi kesimlerinin yaĢadıkları sorun ve isteklerin ülkeyi yönetenler tarafından dinlenmesi 

ve yeni kurulan iktisadi yapının yabancı ülkelere tanıtımı amaçlanmıĢtır. Kongrede 

yukarıda vurgulanan Milli Ġktisat görüĢü vurgulanarak farklı sınıfların iktisadi faaliyetlerini 

geliĢtirecek yasal ve kurumsal düzenlemeler istenmektedir. Özel teĢebbüslere kredi 
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kolaylıkları sağlanması, eğitim, haberleĢme, ulaĢım gibi altyapı ve teknik hizmetlerin kamu 

tarafından gerçekleĢtirilmesi dile getirilmiĢtir (Kepenek ve Yentürk, 2001:33-34). 

Bu dönemde öne çıkan bir diğer geliĢme 1925 yılında aĢarın kaldırılmasıdır. 

1924 yılı bütçe gelirlerinin yaklaĢık olarak %22’sini oluĢturan aĢar vergisini tahsili iltizam 

yoluyla elde edilmektedir. Verginin iltizam usulü ile toplanması ise iltizam toplama 

hakkını alan kiĢilerin topladığı hasıladan kendi payını aldıktan sonra kalan meblağın 

devlete aktarılmasıyla gerçekleĢtirilir. Dolayısıyla aĢarın çiftçiye yüklediği yük, hazineye 

aktarılan büyüklükten daha fazla bir tutardır. AĢarın kaldırılması ile tarımsal hasılanın 

tamamı çiftçiye kalacağı düĢüncesi yanıltıcı olabilmektedir. Ancak bundan sonraki 

dönemde tarımsal ürünlerin pazarlaması iltizamların bu konudaki bilgi ve becerilerini 

kullanması ile ticaret sermayesine bir kaynak aktarımı Ģekline bürünmüĢtür. Ayrıca aĢarın 

kaldırılması ile kamu bütçesinde meydana gelen açık diğer vergi türleri oranlarının 

arttırılması ve yeni vergilerin uygulamaya konulması ile kapatılmaya çalıĢılmıĢ, dolayısıyla 

ticaret sermayesine aktarılan bu kaynak tüketici sınıfların yüklendiği bir büyüklüğe 

dönüĢmüĢtür (Boratav, 2012:53-54). 

1929 yılı hem Lozan AntlaĢması uyarıca gümrük tarife ve kota 

uygulamalarının son bulduğu ve Osmanlı Devleti savaĢ tazminatı taksitlerinin ödeme 

baĢlangıç yılı olması bakımından, hem de küresel çapta yaĢanan 1929 büyük buhran 

krizinin yaĢanması bakımından bir dönüm noktasıdır. Büyük buhranla tarımsal ürün 

fiyatlarında büyük oranlı düĢüĢler yaĢanmıĢtır. Ayrıca, diğer ülkeler dıĢ ticarette korumacı 

önlemlere baĢvurmuĢtur. 1923-1932 arası yıllarda toplam üretimin %40 ila %50’lik 

kesimini tarım ürünleri oluĢturması ve tarımsal hasılanın yaklaĢık %20’sini ihracattan elde 

eden Türkiye ekonomisi açısından tarımsal fiyatlardaki düĢüĢ ve ihracatta yaĢanan daralma 

ülke ekonomisini derinden etkilemiĢtir. Lozan antlaĢması gereğince borç ödeme zamanının 
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gelmesi ve bir de yaĢanan kriz nedeniyle ulusal gelirdeki düĢüĢ, 1929 sonrası ekonomi 

politikalarının seyrini değiĢtirmeye neden olmuĢtur (Kepenek ve Yentürk, 2001:51. 

Boratav, 2012:43). 

ġekil 3.1’de görüldüğü Cumhuriyetin kuruluĢundan 1938 yılına kadar 

enflasyon oranları ortalama olarak sıfırın altında gerçekleĢmiĢtir. Ancak bu dönemde 

güncel mesele enflasyondan ziyade hayat pahalılığıdır. Un, Ģeker, yağ ve kömür gibi temel 

malların tedarikinde kaynaklanan sorunlar ve ayrıca Osmanlı Devleti’nden devir alınan, 

bölgesel olarak Ankara hükümeti bölgesi, Ġstanbul hükümeti bölgesi, Misak-ı Milli sınırları 

içinde olan iĢgal bölgeleri ve Arap bölgesine yayılmıĢ olan sorunlu parasal sistem dönemin 

baĢ edilmesi gereken problemleridir (Doğruel ve Doğruel, 2005:63). Bu bağlamda 1930 

yılı Haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurulmuĢtur. Bankanın para 

miktarını düzenleme, faiz ve iskonto oranlarını saptama, para piyasalarını düzenleme ve 

paranın istikrarını hazine ve hükümetle beraber sağlama ve döviz miktarı denetleme 

görevleri üslenmektedir (Kepenek ve Yentürk, 2001:40-41). 

1923-1929 yılları arası bölüĢüm iliĢkilerini, göreli fiyat hareketleri üzerinden 

inceleyecek olursak, 1923-24 ortalaması 100 olarak kabul edilirse 1928-29’a kadar olan 

bölümde sanayi malları fiyatlarına oranla buğday fiyatları 144, tütün fiyatları 129, pamuk 

fiyatları 126, tarımsal mallarda ise 123 olarak gerçekleĢmiĢ ve göreli fiyatların tarımsal 

ürün fiyatına dönük olduğu ve çiftçi-emekçi sınıfların göreli durumlarında iyileĢmeler 

gözlemlenmiĢtir. Bu iyileĢmelerin arkasında yatan etmenler aĢarın kaldırılması ve yeni 

kurulan Cumhuriyet ile savaĢın sona ermesi ve savaĢa katılan askerlerin topraklarına 

dönerek verimliliğin artması olarak sıralanabilir (Boratav, 2012:55). 

1929 yılında yaĢanan Büyük Buhran ile dıĢ ticaret hadlerinde düĢüĢ, tarım 

ürünlerinde yaĢanan fiyat azalmaları ve ihracat pazarlarında yaĢanan daralmalar, toplam 
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üretiminin yarısını, ihracatının ise %80’ini tarımdan elde eden Türkiye ekonomisinde 

bölüĢüm iliĢkilerinin, çiftçi-emekçi sınıfı lehinde oluĢan olumlu durumun tersine 

dönmesine neden olmuĢtur (Kazgan, 2016:8). Bu dönemde Türkiye ekonomisi için içe 

kapalı, ithal ikameci ve devlet eliyle gerçekleĢen sanayileĢme çabaları göze çarpmaktadır. 

Devlet iĢletmelerinin birçok alana yayıldığı bu dönemde fiyatlama mekanizması ile 

enflasyonun 1934 yılına kadar negatif, 1934-1939 yılları arasında ise düĢük seviyelerde 

seyrettiği gözlemlenmektedir. Ancak fiyat seviyelerindeki gerileme ve nispeten durgun 

seyir ettiği bu yıllarda hayat pahalılığı devam etmektedir (Doğruel ve Doğruel, 2005:5). 

Türkiye Cumhuriyeti kuruluĢ döneminde genel anlamda tarımsal ürün 

ihracatçısı ve sanayi malı ithalatçısı bir ülke konumundadır. Büyük buhran yıllarında 

tarımsal mal fiyatlarının sanayi malı fiyatlarına göre daha fazla gerilemesi ticaret açığının 

derinleĢmesine neden olmuĢtur. Ticaret açıklarının giderilmesinde geleneksel yöntem 

olarak kullanılan dıĢ sermaye giriĢleri ise bu dönemde kriz nedeniyle olanaksız 

durumdadır. Sonuç olarak dıĢa kapalı bir iktisadi politika kaçınılmaz olmaktadır. Ġthal 

ikameci sanayileĢme çabası bu zorunluluğun sonuçları arasında sayılabilir (Boratav, 

2012:62). 

Korumacı devletçi politikaların buhran döneminde baĢarılı olmasının altında 

yatan temel ilke dıĢ ticaret, bütçe ve parasal geniĢlikte denge durumunun korunması 

yatmaktadır. Özellikle savaĢ tazminatlarının ödenmeye baĢlandığı bu dönemde mali 

kaynak edinmek amaçlı dahi parasal bir geniĢlemeye gidilmemiĢtir. Ayrıca yatırımların 

devlet tarafından gerçekleĢtirildiği bu zaman aralığında kamu bütçesi denkliğinden 

vazgeçilmemiĢtir. Bir diğer husus ise ihracat gelirlerinin azaldığı bu dönemde ithalat 

sınırlamaları getirilerek dıĢ ticaret dengesi korunmuĢtur. Üçlü denge politikası sonucunda, 

ġekil 3.1’de görüldüğü üzere, bu dönemde enflasyonist bir süreç yaĢanmamıĢ hatta yıllık 
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%9’luk büyüme oranı yakalanması ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek büyüme oranlarına 

ulaĢılmıĢtır (Kepenek ve Yentürk, 2001:63-65). 

Göreli fiyatlardaki değiĢim 1939 yılında, yukarıda verilen 1923-1929 serisinin 

devamı olarak, sanayi mallarına göre buğday fiyatlarının 68’e, pamuk fiyatları 102’ye, 

tütün fiyatları 111’e, tarımsal fiyatlar ise 91’e düĢtüğü gözlemlenmiĢtir. Reel gelirdeki 

değiĢim ise 1932 yılı 100 olarak kabul edildiğinde 1939 yılında özel sanayi sektöründe 

çalıĢan ücretliler açısından 90 seviyesine gerilediği, idari-teknik kadrolar için ise 101 

seviyesine çıktığı gözlemlenmektedir (Boratav, 2012:74). Dolayısıyla gerçekleĢtirilen 

sanayi hamlesinin toplumsal maliyetini tarım kesimleri ve iĢçi-emekçi kesimler 

yüklenmiĢtir. 

III.2. İkinci Dünya Savaşı Yılları: 1940 – 1944 

1930 yılında kurulan Merkez Bankası ve denk bütçe politikaları Türk lirasının 

değerini korumada etkin bir rol oynamıĢtır. Ancak Ġkinci Dünya SavaĢının 1940’lı yıllarda 

geliĢen bu olumlu havanın kesintiye uğramasına neden olmuĢtur. Türkiye Cumhuriyeti 

fiilen savaĢa girmemiĢ olmasına rağmen, ordunun her an savaĢa hazırlıklı bulundurulması 

çabaları nedeniyle yüksek miktardaki iĢgücü üretim alanından çekilmiĢ ve orduya 

katılmıĢtır. Bu aynı zamanda üretici kesimin salt tüketici kesime dönüĢmesi anlamına 

gelmektedir. Bu nedenle hükümet üretim tüketim dengesini yeniden inĢa etme gerekliliği 

duymuĢtur. Üretim ve tüketim dengesinin inĢası bazı temel malların tüketiminde karne 

uygulamasına geçiĢ yapılmasını gerekli kılmıĢ, ancak, bu ortamdan istifade eden vurguncu, 

stokçu, fırsatçı sınıflar ortaya çıkmıĢtır (Tekeli ve Ġlkin,  2009:17-18). 

SavaĢ koĢullarında dıĢ ticaretin aksaması ile ortaya çıkan ithalattaki daralma bir 

yandan bazı mallarda kıtlığa neden olurken, ihracattaki daralma döviz sıkıntısına yol 

açmaktadır. Kamu yatırımlarının ve sanayileĢme sürecinin devamlılığını sağlamak 
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açısından finansman kaynağı bulmakta zorluk çeken kamu otoritesi yeni vergiler 

uygulamaya koymuĢ, özellikle bu dönemde ortaya çıkan Varlık Vergisi bir süre sonra 

sadece azınlıklara uygulanarak siyasi bir nitelik kazanmıĢtır. SavaĢa her an hazırlıklı olma 

gerekliliğinin bir diğer yönü ise kamu harcamalarının artmasına neden olurken üretim 

artıĢının toplam talep artıĢını karĢılayamaması enflasyonun hızlanmasında neden olmuĢtur. 

1938 yılında 311.112 Lira olan kamu harcamaları 1944’te 1.084.347 Lira, 1947 yılında ise 

1.608.188 Lira seviyesine çıkmıĢtır. Ancak bu yükseliĢe sırasında maaĢ ve ücretlerin bütçe 

içindeki payları 1938’de %25 iken 1945’te %15, 1946’de ise %19 olarak gerçekleĢmiĢtir 

(Eyüboğlu’ndan Aktaran, Doğruel ve Doğruel, 2005:19,26,114). 

1940 yılı Ocak ayında uygulamaya konulan Milli Koruma Kanunu ile iĢgücünü 

ve iĢverenleri denetleyen bir mekanizma sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu kanuna göre iĢgücü 

çalıĢma süreleri uzatılmıĢ, ücretlere ve fiyatlara sınırlamalar getirilmiĢ; hükümete, özel 

iĢletmelere geçici olarak el koyma, iç ticaret, ithalat ve ihracatta asgari-azami fiyat 

saptama, temel malları karne ile satıĢı yetkileri verilmiĢtir. Ticaret Ofisi ve ĠaĢe 

MüsteĢarlığı ile pamuk, buğday, Ģeker pancarı gibi mallar piyasa fiyatının altından satın 

alınarak devlete gelir sağlama amaçlı yüksek fiyatlarla satıĢı gerçekleĢtirilmiĢtir. Özel 

kesimin ürettiği mallara ise fiyat denetimleri uygulanmıĢtır. Ancak bu tür önlemlerin 

uygulamasında yaĢanan aksaklıklar istifçilere ve karaborsacılara aĢırı karlı alanlar 

yaratılmasına neden olmuĢtur. 1942 yılında hükümetin el değiĢtirmesi ile fiyat denetim 

mekanizması nispeten hafifletilmiĢ, çiftçilere uygulanan asgari fiyat uygulaması 

daraltılmıĢtır. Bu değiĢim ile fiyatlar genel düzeyi Ģekil 3.1’de görüldüğü üzere 1942-43 

yıllarında enflasyonun yıllık %100 seviyesine tırmanması ile sonuçlanmıĢtır (Boratav, 

2012:83-85). 



77 

 

SavaĢ dönemi öncesi dıĢ ticaret, bütçe ve parasal derinlik dengesinin savaĢ 

dönemde uygulama imkanı kalmamıĢtır. Para miktarı önceki dönemde sabit iken savaĢ 

koĢulları gereği kamu otoritesi para arzını arttırmıĢtır. Para miktarındaki %483,3’lük artıĢ 

enflasyonun hızlanmasında diğer bir etken olmuĢtur. Kamu harcamalarındaki artıĢ ile denk 

bütçe politikasından vazgeçilmiĢ ve kamu finansmanı vergilerin arttırılması ve iç 

borçlanma yoluyla gerçekleĢtirilmiĢtir (Kepenek ve Yentürk, 2001:65-66). 

Gerek savaĢ koĢullarının yarattığı etkilerden, gerek korumacı ve içe dönük 

devlet politikalarından dolayı oluĢan kıtlık Ģartlarında özel sektör rantları artmıĢ ve 

sermaye birikimi ticaret burjuvazisinin elinde toplanmıĢtır. Fiyat artıĢları ile pekiĢtirilen bu 

süreçte yine emekçi-iĢçi sınıfların gelirlerinde görece gerileme olduğu gözlemlenmektedir 

(Doğruel ve Doğruel, 2005:129). 

1938-39 yılları ile 1944-45 yılları bölüĢüm göstergelerini karĢılaĢtırdığımızda 

görülmektedir ki, toplam sanayi üretim endeksi %23 oranında daralırken sanayi fiyat 

endeksi %257 oranında artıĢ göstermiĢtir. Buğday üretimi %37 daralırken fiyatlar %463 

oranında artmıĢ, tütün üretiminde %5’lik artıĢa karĢın fiyatlar %390 oranında artıĢ 

göstermiĢ, pamuk üretiminde ise %122’lik daralma yaĢanırken fiyatları %256 oranında 

artmıĢtır. Nominal ücretler %171 oranında artarken reel ücretlerdeki düĢüĢ %55 

seviyelerini bulmuĢtur. Dolayısıyla ticaret burjuvazisinin kazancının asıl kaynağı sanayi 

mallarından ziyade tarımsal ürün ticaretinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla sanayicilere 

göre çiftçiler, sanayi malları ticareti yapanlara göre tarımsal ürün ticareti yapan sınıflar 

görece avantaj sağlamıĢtır (Boratav, 2012:87-88). 

III.3. Savaş Sonrası Yeniden Uyum: 1945 – 1954 

Ġkinci Dünya SavaĢı bitimiyle iktisadi durgunluğa giren küresel ekonominin 

tekrardan canlandırmak, savaĢta harabeye dönen bölgelerin yeniden inĢasını sağlamak ve 
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ekonomik bütünleĢmeyi güçlendirmek için öncelikle uluslararası çapta parasal sistem 

yeniden düzenlenmiĢ, Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund, IMF) ve 

Dünya Bankası (World Bank, WB) gibi kurumların kurulması ile dünya ekonomisinin 

içinde bulunduğu dar boğaz atlatılmaya çalıĢılmıĢtır. 1944 yılında Bretton Woods 

sistemine geçilmiĢ ve buna göre sadece Amerikan Doları altına konvertibil edilebilir, diğer 

ülke paraları ise belirli bir kur düzeyinde dolar karĢısında sabitlenmiĢtir. Türkiye 

ekonomisi açısından ise özellikle dıĢa kapalı, korumacı politikalardan vazgeçilerek, 

ithalatın arttığı, ticaret açıklarının sürekli hale geldiği, dıĢ yardımların, kredilerin ve 

yabancı sermaye giriĢlerinin arttığı, kamu denk bütçesi dengesinden vazgeçildiği ve 

finansman olarak merkez bankası kaynaklarının kullanıldığı bir dönem olmuĢtur. Batı 

dünyası ile BirleĢmiĢ Milletler, Kuzey Atlantik AntlaĢması Örgütü, Ekonomik Kalkınma 

ve ĠĢbirliği Örgütü gibi siyasi teĢkilatlar yanı sıra, Uluslararası Para Fonu ve Dünya 

Bankası gibi ekonomik kurumlar ile geliĢtirilen iliĢkilerle, savaĢ sırasında duraksayan 

sanayileĢme çabaları yeniden hız kazanmıĢ, dıĢ kredi ve yardımların finansmanını 

sağladığı devlet yatırımları ülkenin çeĢitli bölgelerinde uygulamaya konulmuĢtur. DıĢ 

kaynak finansmanı ile kara ve demir yolları gibi yatırımlarının artması, ülkede üretilen 

ürünlerin dıĢ pazarlara ulaĢtırılmasını kolaylaĢtırırken aynı zamanda ithalatında ülke 

geneline yayılmasını sağlamıĢtır. Önceki döneme damgasını vuran istifçi, karaborsacı gibi 

kavramların yerini para arzı, bütçe açığı, ödemeler dengesi, dıĢ pazar gibi kavramlar 

almıĢtır. DıĢ ticaretin geliĢmesi ile tüketim kalıbı değiĢime uğramıĢ, geçmiĢte tasarruf eden 

nesillerin yerini üretimin tüketim düzeyini karĢılayamadığı bir iktisadi yapı oluĢmuĢtur 

(Doğruel ve Doğruel, 2005:140-159). 

Ġkinci Dünya SavaĢı’nın sona ermesi ile orduya alınan tarımsal iĢgücünün 

tekrardan üretim alanlarına dönmesi ile tarımsal üretim 1946 yılında %54 oranında 
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artmıĢtır. Ayrıca 1950 yılından itibaren uygulamaya konulan Marshall Yardımları ile 

tarımda makine kullanımı artmıĢ, 1950 yılında 14,5 milyon hektar olan tarım arazisi, 1954 

yılında 19,6; 1956 yılında 22,4; 1960 yılında 23,2 milyon hektara çıkmıĢtır (Avcıoğlu, 

1971:402).  

Bu dönemde gerçekleĢen bir diğer geliĢme ise Kore SavaĢıdır. Kore SavaĢı 

süresince Amerika ve Kanada gibi büyük çaplı tarımsal ürün ihracatçısı ülkeler savaĢ 

koĢullarından dolayı tarımsal ürünlerin büyük kısmını stoklamıĢtır. Tarımsal ürün fiyatları 

uluslararası arz miktarı azalması nedeniyle savaĢ süresince artıĢ göstermiĢ, bu durum 

Türkiye açısından tarımsal ürün üreticileri lehinde bir geliĢmedir. Ancak, 1954 yılında 

savaĢın bitmesiyle depolanan ürünler yeniden uluslararası ticaret sahasına dönmüĢ, savaĢ 

sürecinde artan tarımsal ürün fiyatları bu geliĢme ile çökmüĢ, Türkiye ekonomisi açısından 

ise dıĢ ticaret hadlerinin aleyhe dönmesi ile sonuçlanmıĢtır (Kazgan, 2016:4). Ġhracat 

gelirlerinin düĢmesi, devleti, yatırımlar ve harcamalar ile devreye girmesine ve ekonominin 

yeniden lokomotifi olması konusunda zorlamıĢtır. Ekonomik büyüme ve kalkınmanın 

sağlanması için bir yandan kamu harcamaları artırılırken diğer taraftan bu harcamaların 

finansman ihtiyacı para arzı arttırılması ile sağlanmıĢtır. Tarımsal ürün üreticilerinin 

uğradığı zarar, tarımsal destekleme politikaları ile hafifletilmeye çalıĢılmıĢ, bu durumda 

bütçe açıklarını Merkez Bankası kaynaklarından karĢılanmıĢ ve sonuç olarak enflasyonist 

süreç kaçınılmaz olmuĢtur (Yıldırım, Lopcu ve Çakmaklı, 2011:1173). 

Özetle, savaĢ sonrası dönem, savaĢ dönemi boyunca özellikle tüccar 

kesimlerde büyüyen sermaye birikimi önceki dönemlerle kıyaslanamayacak bir Ģekilde 

etkinleĢmiĢtir. Kırsal kesimlere ulaĢımdaki kolaylıklar ile kır-kent ticaretinin artması, 

büyük kentlerde sanayilerin geliĢmesi ile kırdan kente göçlerin baĢlaması ve dolayısıyla 

hızlı bir kentleĢme sürecine girilmesi, buna bağlı olarak çarpık kentleĢmenin artması, diğer 
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taraftan ise ucuz emek gücü ile sanayi sermayesinin birikim olanaklarının geniĢlemesi 

dönemin baĢlıca özellikleri arasında sayılmaktadır (Kepenek ve Yentürk, 2001:89). 

Bu dönemde bölüĢüm iliĢkileri değiĢimi incelenecek olursa, öncelikle savaĢ 

döneminde yaĢanan iĢçi kesimlerinde gözlemlenen reel gelir gerilemesi ancak 1950 yılına 

gelindiğinde telafi edildiği anlaĢılmaktadır. Ancak gelir dağılımı açısından tarım dıĢı 

ücretli gelirlerinin toplam hasıladan aldıkları payların düĢtüğü gözlemlenmektedir (1945’te 

%8,3 iken 1953’te %6,6’dır). Bu dönemde toptan eĢya fiyat endekslerine göre tarım 

ürünler fiyatları sanayi ürünleri fiyatlarına göre %17 değer kaybetmiĢtir. Bu oran buğdayda 

%20, tütünde ise %29,2 gerileme ile gerçekleĢmiĢtir. Tarımsal ürünler içinde sadece 

pamuk fiyatları sanayi fiyatlarına göre %43,2’lik bir değer kazanma yaĢamıĢtır (Boratav, 

2012:102-105). 

III.4. Durgunluk ve IMF Anlaşması 1954 – 1960 

Kore savaĢı yıllarında tarım kesimi için oluĢan olumlu havanın savaĢ bitimiyle 

bozulası sermaye birikimi sürecinin tıkanmasına neden olmuĢtur. Yatırımların finansman 

ihtiyacı ülke içi dinamiklerle karĢılanamaması dıĢ kredi olanaklarının daha sık 

değerlendirilmesini gerekli kılmakta ve 1955 yılı itibari ile IMF kredi anlaĢmaları sıklık 

göstermektedir. 1950-1953 yılları boyunca milli hasılada yıllık ortalama %11,5 büyüme 

gerçekleĢtirmiĢtir (Berksoy, 1982: 148). Ancak 1954 yılında hava Ģartlarının kötü gitmesi 

tarımsal üretimde %14’lük bir gerileme yaĢanmasına neden olmuĢtur. Aynı yılda sanayi 

üretimi %9,2, hizmet sektörü ise %3,6 oranlarında büyümesine rağmen milli hasıla %3 

oranında azalmıĢtır. 1955-1961 yılları arasında ise tarımsal üretim yıllık ortalama %9,8, 

sanayi sektörü ise %4,7 oranında büyüme kaydetmiĢtir (Sönmez, 1998:66). 

Ġhracat mallarının karĢılaĢtığı pazar sıkıntısı bir yana, ithalatın gitgide artması 

karĢısında kamu otoritesi önlem olarak ithalat kısıtlamalarına baĢvurmuĢtur. Bu değiĢiklik 
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bir yandan ithal malları kıtlığı ve karaborsa koĢulları oluĢmasına neden olurken, diğer 

yandan ithal ikameci sanayileĢme politikalarını gerekli kılmıĢtır. Bu dönemde kamu 

yatırımları ve devlet iĢletmelerinin özel sermaye birikimi için elveriĢli Ģartlar sağladığı 

keĢfedilmiĢ ve sanayileĢme sürecinde devlet iĢletmelerinin özelleĢtirilmesi yoluyla devletin 

üretim alanlarından çekilerek sermaye birikim kaynaklarını özel Ģahıslara bırakılması 

amaçlanmıĢtır. Ancak devletin üretim alanından tasfiye süreci sekteye uğramıĢ, dahası bu 

dönemde devlet iĢletmelerinin sayısının arttığı gözlemlenmektedir (Boratav, 2012:108-

109).    

1954 yılı sonrası dönemde IMF yetkililer sık sık Ankara’yı ziyaret etmekte ve 

kötüye giden Türkiye ekonomisi için standart IMF istikrar programlarını sunmakta idi. 

Ancak hükümet uzunca bir süre bu anlaĢmalara sıcak bakmamıĢ, yukarıda belirtildiği gibi 

önlemler alarak problemlerin üstesinden gelmeye çalıĢmıĢtır. Ancak 1956 yılı sonrasında 

enflasyon çift haneli rakamlarda anılır olmuĢ ve ekonominin kötü gidiĢini durdurmaya 

yönelik yerel önlemler çare olmamıĢtır. Sonuç olarak 1958 Ağustos’unda IMF ile istikrar 

anlaĢması imzalanmıĢtır. IMF ekonomide bulunan asıl sorunu aĢırı parasal geniĢlemeden 

kaynaklı olduğunu ve öncelikle parasal sınırlamalar ve fiyat sistemine iliĢkin önlemlerden 

oluĢan bir uygulama gerekliliği üzerine durmuĢtur. IMF programına göre, Kamu 

kuruluĢları ve Kamu Ġktisadi TeĢekküllerinin, Merkez Bankasın kaynaklarından 

finansmanına sınırlamalar getirilmesi ile Merkez Bankası kaynakları kullanımı 

engellenmiĢtir. Ardından kamu mallarına zam yapılarak kamu otoritesinin zararları telafi 

edilmiĢ ve hazine gelirlerinin arttırılması amaçlanmıĢtır. Bir diğer husus ise fiyat 

kontrollerinin kaldırılarak fiyat mekanizması tekrardan iĢlerlik kazandırılması 

hedeflenmiĢtir. Bu uygulamalar karĢılığında 350 milyon dolarlık kredi imkanı sağlanırken, 

600 milyon dolarlık dıĢ borç ertelenmiĢtir (Berksoy, 1982:151). Ayrıca fiili bir 
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devalüasyonla Dolar Türk Lirası karĢısında 2.2 kat değer kazanmıĢtır. Devalüasyona 

gidilmesi ile ithalat miktarı kısılmaya ihracat ise arttırılmaya çalıĢılmıĢtır (Boratav, 

2012:111). 

IMF anlaĢması ile ulaĢılmaya çalıĢılan hedefler enflasyon oranlarının 

düĢürülmesi ve ticaret açığının kapatılması idi. Ancak alınan tedbirler fiyat artıĢlarını adeta 

körükler nitelikte geliĢmelerdir. Devalüasyonla ithal malları fiyatları artarken kamu 

mallarına yapılan zamlar maliyetleri ve fiyatları arttırmıĢtır. DıĢ ticaret dengesindeki 

geliĢme ise ithalat sınırlandırmalarının kaldırılması ile her ne kadar ithal fiyatları artmıĢ 

olsa da, geliĢmekte olan Türkiye ekonomisinin ithalata olan yüksek bağımlılığı nedeniyle 

dıĢ ticaret açığı git gide büyümüĢtür (Berksoy, 1982:151-152). 

Tarım dıĢı sektörlerde çalıĢan iĢçiler açısından gelir dağılımındaki değiĢimler 

toplam üretimin arttığı yıllarda görece azaldığı, durgunluk yıllarında ise bu eğilimin tersine 

döndüğü görülmektedir. Ancak bu durumunun oluĢmasındaki en büyük etken ülkenin 

lokomotif sektörünün hala tarım sektörü olduğu, ekonomik büyüme veya iktisadi 

durgunluğun kaynağının bu sektörden olmasından kaynaklandığı söylenilebilir. Bir diğer 

husus ise geniĢleme döneminde yaĢanan iktisadi sıçrama iĢçi sınıfların reel gelirlerindeki 

artıĢ hızından çok daha fazla olmaktadır. Gelir artıĢı büyük ölçüde iĢveren sınıfının 

gelirlerindeki nispeten daha yüksek artıĢ ile sonuçlanmıĢtır (Boratav, 1969:208-212). 

Bu dönemde tarım sanayi ticaret hadlerinde ise dönem baĢı ile dönem sonu 

arasında %12’lik bir düĢüĢ yaĢanmıĢtır. Fiyat kontrollerinin geçerli olduğu yıllarda sektörel 

fiyat makasının sanayi kesimi aleyhine geliĢtiği, IMF programının kabulünden sonra ise iç 

ticaret hadlerinin tarım aleyhine dönüĢtüğü tespit edilmektedir. Reel ücretlerin yıllık 

ortalama %3,2’lik bir artıĢ göstermesine rağmen kesim-içi katma ücret payı dönem baĢında 

%31,4 iken dönem sonunda %30,4’e gerilemiĢtir. Sanayi sektörü büyümesi ücretlerdeki 
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artıĢı geçmiĢtir. Dolayısıyla, sanayi sektörü içindeki ücret kar iliĢkisi sermaye karları 

lehinde geliĢtiği anlaĢılmaktadır (Boratav, 2012:113-115). 

III.5. Planlı Yıllar: 1960-1973  

1950’li yılların sonu dıĢ ödeme ve enflasyon zorlukları yaĢanmıĢ, sermaye 

sınıfları ekonominin istikrarlı bir çizgiye oturtulması isteğini daha gür bir biçimde dile 

getirmeye baĢlamıĢtır. Ekonomik bunalım nedeniyle maaĢ ve ücretlerdeki düĢüĢler sivil ve 

askeri bürokratların göreceli olarak gelir kaybına uğramasına neden olmuĢtur. Bir önceki 

dönemde güç kazanan ticaret sermayesi ve büyük toprak sahipleri yönetimdeki 

etkinliklerinin arttırmıĢ olması bürokratları tedirgin etmekte, dolayısıyla planlı ekonomiye 

geçiĢ hem bürokratların siyasal konumunu güçlendirecek, hem de etkinliklerini arttıracaktı. 

Tarım ve ticaret sermayesi bir önceki dönemde güç kazanırken sanayi sermayesi nispeten 

geri kalmıĢ, ihtiyaç duyduğu sermaye birikimine eriĢmede zorluk çekmektedir. 

Ekonominin dıĢ kaynaklara karĢın korunması ve iç pazara yönelik sanayi ürünlerinin 

yurtiçinde üretilmesi hem sanayi sermayesinin yararına gerçekleĢecek, hem de dıĢ ticaret 

açığının kapatılmasını sağlaması açısından bürokratların isteklerini gerçekleĢtirecektir 

(Kepenek ve Yentürk, 2001:141-142). 

1960 sonrası dönem planlı dönem olarak ele alınmaktadır. Kamu yatırımlarının 

beĢ yıllık planlar çerçevesinde yapıldığı bu dönemde ithalat yoluyla sermayenin dıĢ 

ülkelere aktarılmasının önüne geçilmeye çalıĢılmıĢtır. Dayanıklı tüketim mallarının gerekli 

durumlarda dıĢ sermayenin de kullanılarak ülke içinde üretilmesi ve özellikle demir-çelik, 

bakır, alüminyum, çimento, kimya ve petrokimya gibi ara malların kamu yatırımları ile 

maliyet fiyatına temin edilmesi kalkınma planlarında önemli bir rol üslenmektedir. Ġthal 

ikameci sanayileĢme politikaları ile dıĢ bağımlılığın azaltılması hedeflenmekte iken 

sonuçları açısından tam tersi bir durum doğurmuĢtur. Özellikle dayanıklı tüketim 
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mallarının geniĢ halk kitleleri tarafından talebindeki artıĢ, bu malların üretiminde 

kullanılan teknolojinin yetersizliği ve ara mallardaki üretim yetersizliği nedeniyle süreç 

planlandığı gibi sonuçlanmamıĢ, hatta ithalata olan bağımlılık artmıĢtır (Boratav, 

2012:118-120).  

Ekonomik ve siyasi bunalım sonrası hazırlanan 1963-1967 yılları arasını 

kapsayan Birinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı, temelde kararlı ve dengeli bir büyüme 

yaklaĢımı benimsemektedir. Sadece kapsadığı dönem açısından değil aynı zamanda uzun 

vadeli hedefler içeren bu plana göre ekonomik kalkınmayı sağlayacak bilim adamı ve 

teknisyenin yetiĢtirilmesi, yıllık %7’lik bir iktisadi büyüme hedefi, istihdam ve dıĢ 

ödemeler sorunlarının çözülmesi ve bu hedeflere sosyal adalet ilkeleri doğrultusunda 

gerçekleĢtirilmesi hedeflenmektedir (Kepenek ve Yentürk, 2001:145). 

1968-1972 yılları arasını kapsayan Ġkinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı’nda ise 

hedeflenen yıllık büyüme oranı değiĢmemiĢ, büyüme oranına bağlı olarak istihdamın ve 

tasarrufların arttırılması ve dıĢa bağımlılığın azaltılması hedeflenmiĢtir. Ġkinci planda 

dikkat çeken bir husus sanayi sektörü geliĢimine diğer sektörlere nazaran daha fazla önem 

verildiğidir. Özellikle kamu kesiminin ara ve yatırım malları üretimine ağırlık vermesi, 

kaynakların sanayi kesimi kullanımında öncelik verilmesi, iktisadi kalkınmanın 

sanayileĢmeye dayandırılması dikkat çekmektedir (Kepenek ve Yentürk, 2001:148-149).  

Planlı dönemle baĢlayan içe dönük sanayileĢme dönemin ortalarında hız 

kazanmıĢtır. Ancak sanayileĢme hamlesi döviz ihtiyacı yüksek, yatırım malları 

üretiminden ziyade tüketim malları üretimi üzerine yoğunlaĢmıĢ, uluslararası fiyat ve 

maliyet dezavantajlı bir Ģekil almıĢtır. Ġhracat ürünleri sadece tarımsal ürünlerle sınırlı 

kalmıĢ, toplam ihracatta ise 1964’te 411 milyon dolar iken 1969’da 537 milyon dolar olup, 

sadece 129 milyon dolar artıĢ sağlanabilmiĢtir. Diğer yandan ithalat 1964’te 537 milyon 



85 

 

dolar iken 1969’da 801 milyon dolara çıkmıĢ ve 264 milyon dolar artıĢ göstermiĢtir. Bu 

noktada olumlu sayılabilecek tek bir geliĢme yurtdıĢında çalıĢan iĢçilerin döviz 

getirmelerindeki artıĢ sayılabilir. 1964’te 9 milyon dolar olan bu rakam, 1969’da 141 

milyon doların üzerine çıkmıĢtır. Bu geliĢme dıĢ ödeme güçlüklerini erteleyen ancak tam 

olarak çözemeyen bir durumdur. SanayileĢme hamlesinin sürdürülebilirliği ancak dıĢ 

kredilerle sürdürülebilir bir hal almıĢtır.1963’de 153 milyon dolar olan dıĢ borç miktarı, 

1967’de 526 milyon dolar, 1968’de 397 milyon dolar seviyesine tırmanmıĢtır. Çözüm ise, 

IMF desteği ile devalüasyona gitmek olarak durmaktadır. 1970 Ağustos’unda %66’lık bir 

devalüasyon ve çeĢitli zamlar getirilmiĢtir. Bunun karĢılığında ise 950 milyon dolarlık yeni 

bir kredi imkanı sağlanmıĢtır. Devalüasyon sonucunda yurtdıĢı iĢçi döviz giriĢlerinde artıĢ 

sağlanmıĢ, 1970’de 273 milyon dolar, 1974’de 1,5 milyar dolara yükselmiĢtir. Ayrıca 1970 

yılında 388 milyon dolara inen ihracat, 1971’de 676 milyon dolar, 1972’de 885 milyon 

dolar ve 1973’de 1 milyar dolara ulaĢmıĢtır. Ancak ülke üretim yapısında herhangi bir 

değiĢim olmayıĢı aynı zamanda ithalat harcamalarının da artması anlamına gelmektedir. 

1969’da 801 milyon dolar olan ithalat, 1972’de 1,5 milyar dolar, 1973’de ise 2 milyar 

doların üstüne çıkması ile sonuçlanmıĢtır. Sonuç olarak dıĢ ticaret açığı 1969’da 264 

milyon dolar iken, 1972’de 678 milyon dolara çıkmıĢtır (Berksoy, 1982:154-159). 

ġekil 3.1’de görüldüğü üzere 1960-1973 yılları arası enflasyon oranı dönem 

sonuna kadar tek haneli rakamlarda iken 1971’de 17,5, 1972’de 11,3, 1973’de ise 21,8 

düzeylerine yükselmiĢtir (Kalkınma Bakanlığı, 2016). Dönemin bölüĢüm iliĢkileri değiĢimi 

incelenecek olursa, öncelikle beklentiler ithal ikameci sanayileĢme sürecinde göreli 

fiyatların sanayi lehine geliĢmesi Ģeklindedir. Ancak 1960-1961 yılı iç ticaret haddi 100 

kabul edilirse tarım ticaret haddinin 1973 yılında 132 olduğunu görmekteyiz. Milli gelir 

serilerinden hesaplanan zımni fiyat deflatörlerine göre ise tarım-sanayi fiyat indekslerinin 
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oranı aynı dönem için 130’a yükseldiği gözlemlenmektedir. Söz konusu dönemde buğday 

pamuk ve tütün için göreli fiyat seviyeleri ise dönem baĢı 100 kabul edilirse, 1973 yılında 

buğday göreli fiyatları 95, pamuk 126, tütün ise 116 değerlerine ulaĢmıĢtır. Diğer yandan 

korumadan kaynaklanan fiyat avantajları sanayi sermayesinden çok ticaret sermayesine ve 

hizmet sektörlerine geçtiği söylenilebilir. Özetle ithal ikamesine dayalı politikalardan 

doğan fiyat avantajları, kamu sanayinin düĢük fiyat politikaları ile bu ürünleri kullanan 

sanayicilere sağladığı avantajlar ile düĢük faizli kredi kullanarak geniĢleyen sermaye 

gruplarına sağlanan kazançlar, bölüĢüm iliĢkilerinin belirleyicileri olmuĢtur. Bir diğer 

dikkat çeken husus ise sanayi katma değer oranlarındaki düĢüĢ olmuĢtur. Dönem baĢında 

%30’un üzerinde olan bu oran 1973 yılında %27,1’e düĢmüĢ, böylece iĢçi emekçi sınıfların 

göreli durumları bozulmuĢtur (Boratav, 2012:135-139). 

III.6. Uzun Enflasyonist Dönem: 1974-2004 

Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında küresel ölçekte üretim artıĢları yaĢanırken bu 

durum 1970’li yıllarda bir aĢırı üretim krizine dönüĢmüĢ, bu dönemde patlak vererek Petrol 

Krizleri ile iĢsizlik ve enflasyonun bir arada gözlemlendiği stagflasyon dönemi sonrasında 

Neo-liberalizm olarak adlandırılan yeni bir döneme girilmiĢtir. Neo-liberal iktisadi 

uygulamaların temelinde yatan etmen ise küresel bütünlüğün sağlanması açısında hem mal 

ticareti hem de finansal sermayenin hareketliliğinin önündeki engellerin kaldırılmasını 

içermektedir. Ancak bu dönem reel üretim malları ile finansal sermaye arasındaki bağların 

iyiden iyiye inceldiği, finansal hareketliliğin spekülatif kazançlara yönelik ani baskılar 

doğurmasına neden olduğu bir sisteme dönüĢmüĢtür (Yıldırım, Lopcu ve Çakmaklı, 

2011:1158). 

Ġkinci Dünya SavaĢı’ndan 1973 yılına kadar olan süreçte Bretton Woods 

sistemi geçerli iken 1960’lı yıllarda küresel çapta dolar miktarı oldukça yüksek bir 
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seviyeye ulaĢmıĢtır. Avrupa’nın yeniden inĢası ve geliĢmekte olan ülkelere Uluslararası 

Para Fonu ve Dünya Bankası gibi kurumların sağladığı kredilerle nedeniyle dolar 

miktarında oluĢan bolluk, Amerika Merkez Bankası’nın altın rezervlerinde bir baskı 

oluĢturarak doların altına konvertibilitesine olan güvende azalmaya neden olmuĢ ve 

uluslararası piyasalarda dolara olan güvenin kırılması ile altına kaçıĢa baĢlamıĢtır. Amerika 

Merkez Bankası’nın rezervlerinde gerçekleĢen bu baskı sonucunda 1973 yılında Bretton 

Woods sistemi ile sağlanan dolar üzerinden diğer paraların altına olan sabit iliĢkisi ortadan 

kaldırılarak, paranın reel olarak bir mal ile olan iliĢkisi ortadan kaldırılmıĢ ve sadece 

nominal bir ölçü haline gelmiĢtir. Ülke paralarının değiĢim hadlerinin belirlenmesinde 

kullanılan reel bir ölçütün ortadan kaldırılması ile finansal sistemde riskleri arttırmıĢ, bu 

riskli ortamda spekülatif kazançları arttırırken para sermayenin hızlı bir Ģekilde ülke 

değiĢtirme olanağını kolaylaĢtırmıĢtır. Finansal kırılganlığın artması ise geliĢmekte olan 

ülkelerin merkez bankaları rezervlerinde daha fazla döviz tutmalarını gerektirmekte, bu 

durumda ise zaten döviz kıtlığı çeken geliĢmekte olan ülkelerin yatırımlara ayırabilecekleri 

payların azalması anlamına gelmektedir  (Yeldan, 2001:19-20). 

Türkiye ekonomisi açısından 1960 yılından itibaren yüksek enflasyon 

oranlarına on yıllık bir ara verilmiĢ, ancak, 1971 yılında Türkiye Cumhuriyet tarihinin en 

uzun soluklu enflasyonist süreci baĢlamıĢtır. 34 yıl süren bu enflasyonist dönemde fiyatlar 

genel düzeyi 420.000 kat artmıĢtır (Kalkınma Bakanlığı, 2016). 1970 yılıyla baĢlayan 

yüksek enflasyon dönemini 1980 öncesi ve sonrası olarak ayırmak gerekmektedir. 1970’li 

yıllarda küresel anlamda yaĢanan petrol krizi dünya ekonomisi kadar Türkiye’yi de 

derinden etkilerken, 1980 yılında Türkiye ekonomisinde gözlemlenen yapısal değiĢim, 

bahsi geçen dönemleri ayrı ayrı incelenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır 

(Kibritçioğlu, 2004:58). 
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1970-1976 yılları arasında ithal ikameci sanayileĢme politikasına ısrarla devam 

eden Türkiye hükümetleri özellikle kamu yatırımları ile temel sanayi ara malı üretimi ve 

tüketim malları üretiminde yurtiçi ikamesine yönelik programa sadık kalmıĢtır. Ayrıca 

yurtiçi üretim mallarına rakip olan ithal mallara gümrük tarife ve kota uygulamaları ile 

yerli sanayi sektörleri korunmaya çalıĢılmıĢ ve bu politika ile yerli sermaye sınıflarına 

ayrıcalıklı bir uygulama sergilenmiĢtir (Yeldan, 2001:38). 

1973 – 1977 yılları arasını kapsayan Üçüncü BeĢ Yıllık Kalkınma Planı, ilk iki 

planda yer alan uzun vadeli hedeflerin değiĢtiği ve özellikle 1990 yılında Avrupa Birliği’ne 

dönüĢecek olan Avrupa Ekonomi Topluluğu ile iliĢkilerin geliĢtirilmesi adına yeniden 

Ģekillenen bir plan olarak karĢımıza çıkmaktadır. Sadece büyüme oranları ile değil aynı 

zamanda Türkiye’nin geliĢmiĢ ülkelerle rekabet gücünün arttırılması, sosyal ve kültürel 

farklılığın kapatılması gerektiği belirtilen bu yeni yaklaĢım, ekonominin ve ana sektörlerin 

ne hızla büyümesi gerektiğini tespit etmektedir. Plana göre sanayi üretim yapısının 

değiĢtirilerek büyümede kamu sektörünün öncülüğünü vurgulamaktadır. Ancak bu yeni 

yapılanma önünde bulunan sosyal ve iktisadi engeller bir süreliğine kaldırılmasından söz 

edilmektedir. Bu geliĢme, Üçüncü BeĢ Yıllık Kalkınma Planı’nın askeri yönetim tarafından 

hazırlandığı göz önüne alınırsa, önceki dönemlerde iĢçi sınıfının elde ettiği grev hakkı, 

toplu iĢ sözleĢmesi hakkı ve diğer hakların kısa süreliğine de olsa ihlal edilebileceği 

anlamında önemli bir durumdur (Kepenek ve Yentürk, 2001:151). 

1979 – 1983 yılları arasını kapsayan Dördüncü BeĢ Yıllık Kalkınma Planı ise 

ağır bir ekonomik ve siyasi bunalım döneminde hazırlanmıĢtır. Normal Ģartlarda 1978 

yılında hazırlanması gereken bu plan ancak 1979 yılında gerçekleĢtirilebilmiĢtir. 

Enflasyon, istihdam, dıĢ ödemeler dengesizliği ve dıĢ borç sorunlarının giderilmesine 

yönelik hazırlanan bu plana göre ekonomik geliĢmede, diğer planlarda olduğu gibi, kamu 



89 

 

sektörü öncü sektör konumundadır. Sanayi sektöründe ithalatın azaltılması amacı ile yerli 

üretim politikası sürdürülmektedir. Tarım kesimi büyüme hızı daha yüksek tutulurken 

sanayi kesimi büyüme hızı görece düĢürülmüĢ, bunun altında yatan etmen ise tarım 

kesiminin görece daha hızlı bir dönüĢüm gerçekleĢtirmiĢ ve ekonomik bunalımdan daha 

çok sanayi kesiminin etkilendiği hususudur. Aynı zamanda bu planda ekonomik büyüme 

sağlanırken daha eĢitçe bir gelir bölüĢümü planlanmaktadır. Bu amaçla kırsal kesimlere 

yönelik kooperatifleĢme ve yaygın halk giriĢimleri gibi önlemlerle bir yanda bu kesimlerin 

ekonomik geliĢimi ve piyasaya açılmasını örgütlerken, diğer yandan sınai mülkiyetin 

yaygınlaĢtırılmasını gelir bölüĢümünü eĢitleyici politikalar olarak ele alır (Kepenek ve 

Yentürk, 2001:152-154). 

 1974 yılında küresel ölçekte durgunluğa sebep olan birinci petrol krizi ile 

beraber dıĢ ticaret hadlerinin aleyhe dönmesiyle Türkiye ekonomisi dinamiklerini bir kez 

daha sarsmıĢtır. 1978 yılında ise petrol ülkelerinde biriken dolarların küresel finansal 

sisteme geri döndürülmesi amaçlı kısa vadeli borçlanma rejimleri Türkiye gibi geliĢmekte 

olan ülkelerin krize sürüklenmesine neden olmuĢ, kredi olanakları daralırken dünya 

genelinde faiz oranlarında hızlı yükselmeler gözlemlenmiĢtir. 1979 yılında yaĢanan ikinci 

petrol krizi ile beraber Amerika Merkez Bankası para arzını azaltmıĢ, bu durumda artan 

faizlerle beraber enflasyon hızlanmıĢtır (Kazgan, 2016:5).  

Ġthal ikameci sanayileĢme politikaları özellikle ülkeye döviz getiren ihracatçı 

sektörleri olumsuz etkilemiĢtir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi aĢırı değerli döviz 

kuru olmuĢtur. YurtdıĢından mal ithalatı ile elden çıkarılan dövizler bu sektörlerin kendi iç 

dinamikleri ile değil ancak ihracat sektörlerinin üretimleri ile elde edilebilmektedir. DıĢ 

borç olanaklarının tamamen tükendiği bu ortamda ithalat yapma olanağı imkansız hale 

gelmiĢtir. 1977 yılına gelindiğinde yüksek enflasyonun yanı sıra cari iĢlemler açığı 
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artmıĢtır. Ġthalatın daralması aynı zamanda bu mallarla üretim yapan sektörlerin daralması 

dolayısı ile ekonomik büyümenin yavaĢlaması hatta gerilemesine neden olmuĢtur. 1979’da 

%0,4’e gerileyen büyüme hızı, 1980 yılında %-2,8 oranında küçülme yaĢanmasına neden 

olmuĢtur (Yeldan, 2001:43). 

1977 yılı sonrasında Türkiye ile IMF arasında yapılan görüĢmelerde ödemeler 

dengesi krizine bir çözüm sunmakta yeterli olmamıĢtır. Bu durumun ana nedeni IMF’in 

piyasaların serbestleĢtirilmesi üzerindeki yoğun isteğinde iken Türkiye hükümeti planlı 

ekonomi çerçevesinde ithal ikameci ve korumacı sanayileĢme hedeflerine sadık kalma 

isteğidir. Ancak Türk hükümetinin bu isteğini yerine getirmek sadece dıĢ yardımların ve 

kredilerin devamlılığı ile olanaklı halde idi. Finansal serbestleĢmenin gerçekleĢtirilmediği 

her durumda kredi ve finansmanların verilmeyeceğini vurgulayan IMF’in isteği sonunda 

kabul edilmek zorunda kalınmıĢtır. Türkiye ekonomisi 1980 yılı Ocak ayında askeri 

müdahale ile hükümetin el değiĢtirmesi ve takip eden Haziran ayında IMF ile imzalanan 

stand-by anlaĢması ile bir dönüĢüm yaĢamıĢtır (Ekinci, 1998:7). 

1973 sonrası dönemde bölüĢüm iliĢkilerinin belirleyicileri, ithal ikameci 

sanayileĢme politikaları sonucunda sanayi ve ticaret sermayesi lehine oluĢan fiyat 

avantajları, kamu iĢletmelerinde üretilen mallara düĢük fiyat uygulamalarının, bu malları 

kullanan sanayi çevrelerinin maliyetlerini düĢürmesini sağlaması; düĢük faizli kredi 

olanakları ile sermaye çevrelerine büyüme alanları yaratılması olmuĢtur. Ġthal ikameci 

politikalar sonucunda sanayi büyüme hızı tarımsal büyüme hızını geçmiĢtir. Ancak tarıma 

yönelik taban fiyat ve destekleme politikaları tarım fiyatlarının göreli olarak sanayi 

fiyatlarına göre avantaj sağlamasına neden olmuĢtur. Ġthal ikameci sanayileĢme politikaları 

ile gündeme gelen yurtiçi üretimi korumacı tutum, aynı zamanda, sanayi sermayesinden 

ziyade ithalata yönelik ticaret sermayesinin ve hizmetler sektörüne fiyat avantajı 
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sağlamıĢtır. Bu dönemde her ne kadar 1971 yılında kesintiye uğramıĢ olsa da, iĢçi sınıfın 

örgütlenmesinde yaĢanan artıĢlar ve sendikal faaliyetlerin güçlenmesi iĢçi-emekçi sınıfların 

göreli durumlarında iyileĢmeler sağlamıĢtır. Özellikle reel ücretler ortalama olarak yıllık 

%4,9 artıĢ oranı sağlayarak dönem sonunda %120’lik bir avantaj yakalamıĢtır. Diğer 

yandan bu dönemde hizmet sektörü sanayi sektöründen daha hızlı büyümüĢtür. Hizmet 

sektörünün sanayi sektörüne göre daha hızlı büyümesindeki temel etken sanayileĢme 

sürecinde teknolojik ve ara mallarda ithal bağımlılığının artmasından kaynaklanmaktadır. 

Ġthal mallarındaki yüksek karlılık avantajlarının sermayenin uluslararası ticaret iĢlemlerine 

aktarılmasına neden olmuĢtur. Genel olarak ithal ikamesi politikaları sonucunda oluĢan 

fiyat avantajı ve kamu iĢletmelerince üretilen malların düĢük fiyatlandırılması ve bu 

malları iĢleyen firmalara sağladığı avantajlar ile ayrıcalıklı sermaye gruplarının uygun 

kredilerle elde ettiği geniĢleme alanları sayesinde toplam fazlanın sermaye sınıfları 

arasında nasıl paylaĢıldığını özetlemektedir (Boratav, 2012:131-139). 

1980 yılı Türkiye ekonomi açısında bir dönüm noktası olması, öncelikle, ithalat 

rejiminde serbestlik getirilmesi ile gümrük kota ve tarife uygulamalarından vazgeçmesi 

bakımından önemlidir. AĢırı değerli döviz kuru birbiri ardına yaĢanan devalüasyonlar 

sonucunda esnekleĢtirilmiĢtir. Türkiye ekonomisinde yaĢanan bu dönüĢüm ile ithal ikameci 

sanayileĢme politikası arasındaki temel fark yurtiçine dönük ve dıĢa karĢı korumalı sanayi 

geniĢlemesinden ve devletin korumacı politikalardan vazgeçerek daha çok devletin 

düzenleyici bir role bürünerek dolaylı bir transfer ve kaynak aktarım mekanizması iĢlevi 

üstlendiği bir büyüme ve birikim modeli olmasıdır. Döviz kurundaki aĢındırmalar ile 

sanayinin ihracata teĢviki, ücretlerin baskı altına alınarak sabitlenmesi, dolayısıyla düĢük 

ücret maliyetleri ile karlılığın arttırılması gibi olgular bu dönemin temel özellikleri 

arasında yer almaktadır (Yeldan, 2001:25-26). 
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1980 yılında yaĢanan politika değiĢimi fiyat kontrollerinin kaldırılmasını 

içermektedir. Fiyat kontrollerinin kaldırılması ile fiyatlar genel düzeyinde büyük oranlarda 

artıĢ yaĢanmasına neden olmuĢtur. Döviz kuru ilk etapta yüksek bir oranla devalüe edilmiĢ 

ve ardından günlük kur belirlemeleri ile devalüasyon süreklilik kazanmıĢtır. Haziran 1980 

itibari ile banka mevduat faiz oranları serbest bırakılarak bankalara mevduat sertifikası 

ihraç hakkı tanınmıĢtır. 1983 yılında askeri yönetimin yerini tekrardan parlamenter sisteme 

bırakması ile iĢ baĢına gelen Özal hükümeti ilk olarak ücretlere %70 oranında zam yapmıĢ 

ancak ardından ücretlerin sabit oranda tutulması ve iĢçi çıkarmayı engelleyen yasal 

düzenlemelerde bulunmuĢtur. Diğer yandan her türlü sendikal faaliyetleri yasaklayarak iĢçi 

örgütlenmelerini baskı altına almıĢtır. Böylece 1980 yılında %88 oranında yaĢanan 

enflasyon sonucunda emekçi kesimlerin reel gelirlerinde yaĢanan daralmaya karĢın 

doğabilecek sosyal tepkiler baskı altına alınarak bölüĢüm iliĢkileri yeniden emek aleyhine 

geliĢmeler yaĢanmıĢtır (Ekinci, 1998: 9). Ayrıca memur maaĢları, emekli ikramiyeleri ve 

kıdem tazminatları, tarım destekleme fiyatlarında yapılan düzenlemelerle diğer emekçi 

sınıflarda da göreli gerilemeler gözlenmektedir (Boratav, 2012:151). 

1980 dönüĢümü ile fiyat temelli ekonomi politikası yanı sıra daraltılmıĢ kamu 

kesimi ve ihracata dayalı iktisadi büyümeyi hedefleyen bir birikim modeli benimsenmiĢtir. 

Ekonomik geliĢmeden ziyade iktisadi büyümeyi amaçlayan bir dönüĢüm yaĢanmıĢtır. 

Sanayi yatırımlarının milli hasıla içindeki göreli payının düĢtüğü bu dönemde özel sektör 

açısından konut ve hizmet sektörlerinin canlandığı, kamu kesimi açısından ise altyapı 

ulaĢım ve enerji sektörlerinin ön plana çıktığı gözlemlenmektedir. Borçlanma olanaklarının 

arttırılması ile borç-öz sermaye oranı giderek artarken yabancı sermaye ülke içindeki 

ağırlığı giderek artmıĢtır (Altıok, 1998:263-264). 
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Kamu maliyesi açısında sermaye sınıflarını kayıran vergi sistemi bölüĢüm 

iliĢkilerini düzenlemede bir diğer özelliğini ortaya koymaktadır. Bu dönem öncesinde artan 

oranlı uygulanan gelir vergisi, özel Ģirketlere uygulanan istisnalar ve muafiyetler 

sonucunda adaletsiz bir yapıya bürünmüĢtür. Gelir vergisinin denetleme yapısını oluĢturan 

servet beyannamesi 1984 yılında kaldırılmıĢ, 1985 yılında ise katma değer vergisi 

kabulüyle kamu gelirleri daha çok bordro kesintisine uğrayan ücretli emekçiler ve 

tüketiciler tarafından karĢılanır bir hal almıĢtır. Bu durum ilerleyen yıllarda kamu 

gelirlerinin azalmasına ve dolayısıyla kamu finansmanı krizinin oluĢmasına neden 

olmuĢtur (Boratav, 2012:154). 

Emek hareketlerinin ve sendikal faaliyetlerin dondurulduğu, ücretlerin baskı 

altına alındığı ve yurtiçi talebi daraltarak ihracatı arttırma hedefleri çerçevesinde bölüĢüm 

iliĢkileri incelenecek olursa 1981-1987 yılları arasında ücretli emeğin sanayi katma değeri 

içindeki payı %27,5’ten %17’ye, kamu sektörü içindeki payı ise %25’ten %13’e 

düĢmüĢtür. Bu dönemde kar oranları ise %31’den %38’e yükselmiĢtir (Köse ve Yeldan, 

1998:50). 1980-1984 yılları arasında parasal ücretlerin %171,6 oranında yükselmesine 

rağmen yüksek enflasyon nedeniyle reel ücretler %23,1 oranında gerilemiĢtir (Törüner, 

1985:205). Ayrıca, imalat sanayi verilerine göre hesaplanan reel ücretlerin 1978/79 ile 

1988 yılları arasında tüketici fiyatlarına göre %32 oranında azalmıĢ olduğu hesaplanmıĢtır. 

Tarım ticaret hadlerinde ise tarım desteklerinin azalması sonrasında tarımsal katma değer 

%12,2’den %5,5’e gerilemiĢ ve ayrıca tarım ticaret hadlerinde dönemin baĢlangıcına göre 

%38,9 oranında azalma yaĢanmıĢtır. Özetle, bu dönemde temel tüketim malları destekleri 

ve fiyat denetimlerinin kaldırılması ile tüketim fiyatı-çiftçi fiyatı arasındaki makas hem 

tüketici hem de üretici aleyhinde bozulmuĢtur. Bu dönemde emek gelirlerinin milli gelir 
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içindeki payının azaldığı, geniĢleyen sermaye kitlesinin sanayicilerden çok ticari 

sermayeye ve rantiyer sınıflara aktarıldığı bir dönem olmuĢtur (Boratav, 2012:164-169).  

1990’lı yıllar küresel çapta iktisadi sistemin dönüĢüme uğradığı bir dönemdir. 

Kar oranlarının düĢtüğü bu dönemde tam sermaye hareketliliği ve ticaretin önündeki 

engellerin kaldırılması ile Çin gibi otoriter rejimlerin yüksek sömürü oranlarından 

faydalanarak ucuza elde edilen malların tüm dünyada tüketicilere ulaĢtırılması sağlanmıĢ 

ve emek gücünün geçimlik ücret düzeyi düĢürülerek sermaye sınıfı üzerindeki baskısı 

azalmıĢtır. ĠĢgücü piyasasındaki esnekleĢtirme politikaları, tüketici kredileri ve kredi 

kartları sayesinde emekçilerin harcamalarını, geri ödemesi ileri bir tarihe erteleyerek günü 

kurtarabilmelerinin sağlanması, özelleĢtirmelerle kamu sektörünün küçültülmesi ve 

boĢalttığı üretim alanlarını özel sektöre devretmesi sermaye sınıfının birikim araçlarının 

artması anlamına gelmektedir. Ancak finansal serbestleĢme enflasyonist ortamda üretim 

yapan firmaların kar beklentilerini olumsuz etkilemesi durumunda sermayenin üretken 

alanlarda çekilerek finans alanlarına yönelmesine salık verecektir (Karahanoğulları, 

2008:327-329). 

Türkiye ekonomisi 1980’li yılların sonlarında ihracata yönelik büyüme 

politikalarının tıkandığı ve büyüme ivmesinin kaybolduğu bir sürece girmiĢtir. 1980’li 

yıllara damgasını vuran dıĢa açılma sürecindeki tıkanmayı açacak olan anahtar ise finansal 

serbestlikten geçmekte idi. 1989 yılında ödemeler dengesinin sermaye hareketleri 

üzerindeki tüm kısıtlamalarının kaldırılması ile finansal piyasalar dünya piyasalarına 

açılmıĢ olmaktadır. Böylece Türkiye ekonomisi 1990’lı yıllarda tam anlamıyla dıĢa açık 

makroekonomik bir hal almıĢtır. Bu dönüĢüm sonucunda Türkiye ekonomisi ulusal 

piyasalarda döviz kuru ve faizlerin birbirine bağlanarak Merkez Bankası kontrolünden 

çıkmasına ile kısa vadeli spekülatif sermaye hareketlerinin odağı haline gelmiĢtir. Kısa 
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vadeli yabancı sermaye giriĢlerinin arttığı bu dönemde ekonominin dıĢ açıklarının finanse 

ederken aynı zamanda ulusal tasarrufların düĢmesine, tüketimin ve ithalatın artmasına 

neden olmuĢtur. Döviz kuru ve faiz oranları arasındaki hassas dengeye dayalı yapay 

büyüme trendi ekonomideki kaynakların reel üretim alanlarından çekilerek rantiyer kazanç 

alanlarına aktarılmasını sağlarken, gelir dağılımı ve piyasaya olan güvenin bozulmasına 

neden olmaktadır (Yeldan, 2001:40). 

Faiz ve döviz kuru arasındaki dengesizlikten kaynaklanan ve arbitraj kazancı 

yaratan ulusal ekonomiler kısa vadeli yabancı sermaye hareketlerinin hedefi haline gelirler. 

Spekülatif bir özelliğe sahip olan kısa vadeli sermaye hareketleri ülke içinde döviz 

bolluğuna ve yerel paranın değerlenmesine neden olur. Ġthal mal fiyatları görece azalırken 

ihracat malları fiyatlarının artıĢı dıĢ ticaret dengesinde bozulur. DıĢa bağımlı ve yapay 

olarak gerçekleĢen iktisadi büyümenin yanı sıra faiz ile döviz kuru arasındaki hassas denge 

iktisadi kırılganlığın derecesini belirler. Rezerv birikimlerinin artarken ulusal tasarrufların 

daralmasına neden olan kısa vadeli sermaye hareketliliği ticarete konu olan üretken 

sektörlerde küçülmelere ve kaynakların dağılımının bozulmasına neden olur (Yeldan, 

2001:22). 1990’lı yıllarda yaĢanan finansal piyasalarındaki serbestleĢme sonucunda 

Türkiye ekonomisinde reel faizlerin olağanüstü artıĢları sonucunda faiz gelirleri ile 

yaĢayan bir kesimin oluĢmasına neden olmuĢtur. Ücretli çalıĢanların gelirlerinden 

arttırabildikleri miktarlarca ve taĢınmaz varlıklarını dahi elden çıkararak finansal 

piyasalarında değerlendiren kesimlere kadar heterojen bir yapı sergileyen rantiyer aktörler 

ülkenin birikim ve tüketim yapısının değiĢtiğinin kanıtlarıdır (Doğruel ve Doğruel, 

2005:203).  

1989 yılında popülerliğini kaybeden hükümet, bu kaybı telafi etmek için kamu 

kesimine zam yaparak ve tarımsal destekleme fiyatlarını arttırarak bu sınıfların göreli reel 
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durumlarını iyileĢtirmeyi amaçlamıĢtır. Hazine’nin Merkez Bankası’ndan alacağı kısa 

vadeli avanslara kısıtlama getirilmesi ile kamu kesimi finansmanı için sadece iç 

borçlanmayla karĢılanabilir hale gelmiĢtir. Kamu kesiminin iç borçlanmaya zorlanması, 

döviz alımı dıĢında para yaratamayan bir merkez bankası ve özel kesimin dıĢ borç 

alabilirliğinin önünün açılması yurt dıĢından getirilen dövizlerin Türk Lirası üzerinden 

Hazine kağıtlarına yatırılarak rantiyer bir gelir aktarım mekanizmasının kurulması 

kaçınılmaz olmaktadır. Ancak 1994 yılına gelindiğinde iç borçlanma mekanizması 

çökmüĢtür. Döviz-Türk Lirası-faiz döngüsünün kırılmaya çalıĢılması ardından dıĢ 

dünyanın Türkiye’ye olan güveninde azalmıĢtır. Bunun sonucunda Türk Lirası kısa bir 

sürede yüzde yüz oranında değer kaybederek 1994 yılında banka iflasları ile karĢı karĢıya 

kalınmıĢ ve finansal krize girmiĢtir (Ekinci, 1998:20-21).  

1994 krizini sadece bir kamu maliyesi finansmanı krizi olarak görmek eksik bir 

analiz doğuracaktır. 1989 yılında konvertibilite kararı olarak da anılan 32 Sayılı Karar 

uluslararası sermaye hareketlerinin Türkiye’ye giriĢ ve çıkıĢına konan her türlü engelin 

kaldırılmasını içermektedir. Böylece Türkiye ekonomisi tam anlamıyla dıĢa açık bir 

ekonomi konumuna gelirken, kur ve faiz politikaları bağımsız iktisadi araçlar olmaktan 

çıkmıĢtır. Arbitraj kazancı kaynağı, döviz kur artıĢ oranının faiz oranlarının altında 

olmasıdır. Dönem baĢında ülkeye giren döviz yerli paraya dönüĢtürülerek vadeli 

mevduatlara yatırılır, dönem sonunda faiz geliri ile elde edilen tutar tekrardan yabancı 

paraya dönüĢtürülerek döngü tamamlanmıĢ olur. Ancak döviz kurundaki değiĢim faiz 

oranının üstünde bir oranda gerçekleĢirse arbitraj kazancı olmayacaktır. Kısa vadeli 

sermaye giriĢleri ile ayakta duran bir ülke ekonomisi ise yabancı sermayenin ülkeden bu 

Ģekilde çıkıĢını göze alamaz. Diğer yandan ülke içi faiz oranlarının artması firmaların 

borçlanma maliyetlerinin yükselmesine neden olur. Bu durumda ise firmalar dıĢardan 
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buldukları görece daha uygun kredilerle yatırımlarının gerçekleĢtirirken bu aynı zamanda 

dıĢarıdan sermaye giriĢi anlamına gelmektedir. Faiz oranlarının artması aynı zamanda aracı 

kurumlar olan bankalarında dıĢarıdan görece ucuz kredi temin edip iç piyasada hazine 

kağıtlarına yatırım yaparak karlılık sağlamalarına olanak sunmaktadır. Sonuç olarak 1994 

krizini hazırlayıcıları sermaye hareketliliğindeki değiĢimler olarak listeye eklenebilir 

(Boratav: 1994:23-24).  

1994 krizi ardından 5 Nisan kararları alınmıĢ ve sonrasında IMF ile anlaĢma 

yapılmıĢtır. 5 Nisan kararları tarımsal ürünlere sağlanan desteklemelerin kaldırılmasını, 

emeklilik yaĢının arttırılmasını, kamu iĢletmelerinin özelleĢtirilmesini, vergi sisteminde 

değiĢikliğe gidilmesini ve bazı kesimlerden bir defaya mahsus vergi kesilmesini, tekeel 

mallarına zam yapılmasını ve devalüasyona gidilmesini içermektedir. Bu kararların 

arkasındaki temel amaç ise sıkı para politikası doğrultusunda ücretlerin baskı altına 

alınarak yurtiçi talebin daraltılmasıdır (Yeldan, 2001:57). MF ile yapılan anlaĢma 

sonucunda 687 milyon dolarlık kredi geniĢlemesi ve döviz kurunun nominal değeri 

üzerinden enflasyonu düĢürücü politikalar hedeflenmiĢtir. Ancak 1995 te bu anlaĢmanın 

son bulması ile iki yıllık IMF desteğinden yoksun kalınan yıllarda Merkez Bankası 

politikalarının odak noktası, döviz kurunu geçmiĢ dönem enflasyon oranlarına bağlayarak 

reel döviz kuruna istikrar kazandırmak ve para piyasalarındaki spekülatif ve krize neden 

olabilecek hareketliliği engellemek olmuĢtur (Boratav, 2012:179-180).  

Özetle, 1990’lı yıllarda kamu otoritesinin reformist tavrı ile iktisadi dengenin 

üretim ve istihdam üzerinden sağlanmasından ziyade finansal akımların kısa vadeli 

giriĢlerine dayalı ve ekonomiyi sanal bir Ģekilde canlılık kazandırdığı, büyümenin rakamsal 

olmaktan öteye gidemediği bir sisteme evrilmiĢtir. Bu durumda ülke ekonomisi dıĢsal 

koĢullara daha fazla bağımlı hale gelirken aynı zamanda finansal kırılganlığı artmıĢtır. IMF 
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ile geliĢtirilen 1994-95 ve 1998 istikrar programları uygulanmıĢ olsa da 1998 Asya ve 

Rusya krizleri ülke ekonomisini olumsuz etkilemiĢtir. Özel sektör yatırımları üretim 

alanlarından çekilip finansal alanlara yönelmesi, kamu yatırımları politikalarından 

vazgeçildiği ve hatta özelleĢtirme stratejileri ile kamu yatırımlarının tasfiye süreci 

hızlandığı ve iĢgücü piyasalarının esnekleĢtirildiği bu yıllarda bölüĢüm iliĢkileri ve gelir 

dağılımında bozulmalar yaĢanmıĢtır (Yeldan, 2001:160). 

1989-1997 yılları arasındaki dönemini kabaca değerlendirecek olursak 

ortalama büyüme oranı %4,3 olarak hesaplanmıĢtır. Büyümeyi etkileyen faktörlerin 

baĢında sermaye birikimi olduğu göz önüne alınırsa, sabit sermaye yatırımları gerilerken, 

özelleĢtirme politikaları sonucunda devletin yatırımlar içindeki payı azalırken bu azalıĢın 

telafisi özel sektör yatırımları artıĢı ile gerçekleĢtirilmiĢtir ve büyümenin ana bileĢeni özel 

sektör geliĢimi olduğu anlaĢılmaktadır. 1994 kriz yılında gerçekleĢen %6,1’lik ekonomik 

daralma sonrasında hazine bonolarının yüksek faizle piyasaya sürülmesi ile finansal 

sistemin tamamen çöküĢü engellenmeye çalıĢılmıĢtır. Hazine bonolarındaki yüksek faiz 

getirisi ise bankalar ve rantiyer sınıfların getirilerinin reel olarak %20 oranında 

arttırmalarını sağlamıĢtır. Enflasyon açısından ise bu dönemin baĢında iĢçi ve memurlara 

yapılan zamlar genel fiyat düzeyinde sınırlı bir etkiye sahiptir. Bunun nedeni ücret artıĢları 

diğer göreli fiyatları aĢağı çekerek telafi edilmesi ve enflasyonist bir etki yaratmaması 

olarak ele alınabilir. Ancak 1994 yılında yaĢanan kriz sonucunda döviz kurlarında 

gerçekleĢen yüksek sıçramalar sonucunda ithal malların fiyatları artmıĢ ve sonuç olarak 

enflasyon yıllık olarak %106 olarak gerçekleĢmiĢtir. Türk Lirasının reel olarak değer 

kaybettiği ve kriz nedeniyle hem genel fiyatların hem de göreli fiyatların arttığı yıllar 

olarak kaydedilmiĢtir (Boratav, 2012:181-182).  
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III.7. Enflasyonla Mücadele Dönemi 

1998 yılında IMF ile imzalanan yakın izleme anlaĢması ile izleyen dönemlerde 

farklı isimleri taĢıyan programlar ve en son olarak 2005 yılında üç yıllık bir süreyi 

kapsayacak olan son stand-by anlaĢması ile Türkiye ekonomisini IMF gözetiminde on 

uzun yıl olarak isimlendirilebilecek bir dönem yaĢamıĢtır (Bağımsız Sosyal Bilimciler, 

2007:7).  

Aralık 1999’da IMF’e sunulan niyet mektubu ile kamu maliyesi reformu, döviz 

kuru nominal çıpaya dayalı programı, sosyal güvenlik, özelleĢtirme ve tarım kesimine 

yönelik yapısal nitelikli dönüĢüm stratejileri sunulmuĢtur. Her ne kadar dönemin asıl 

sorunsalı enflasyon ile mücadele olsa da niyet mektubundan anlaĢılmaktadır ki, kamu 

otoritesi ile bireylerin iliĢkileri yeniden düzenlenmektedir. Özellikle tarım ve iĢçi kesimleri 

ile geliĢtirilen destek, teĢvik ve emeklilik sistemlerinde yeni bir yapı oluĢturulması ve 

kamu maliyesi üzerinde oluĢan yükün bu kesimlere aktarılması ve devletin sorumluluk ve 

görevlerinin kısıtlanması yatmaktadır. Döviz kuru politikası ise dıĢ aleme daha istikrarlı bir 

kur ile borç verenlere güven duygusu aĢılayarak ülkeye yabancı sermaye akımlarının 

devamlılığını sağlamaktır (Yeldan, 2001:161-162). 

Türkiye ekonomisinin uluslararası finans ve denetim kuruluĢları denetimi 

altında olduğu ve küresel arenada bu kuruluĢların kendisine pay biçtiği rolü üslenirken, 

sermaye hareketliliğinin tamamen serbestleĢmesi ve sınırsızlaĢtırılması sağlayarak yüksek 

finansal getiri alanları sağlama; esnek iĢgücü piyasası koĢulları altında uluslararası sanayi 

sermayesine ucuz iĢgücü sağlama; sanayi üretiminin ithal girdilere bağımlılığını artırıcı 

geniĢlemesine göz yumma; kamu hizmetlerinin taĢeronlaĢmasının önünü açmak ve 

hizmetlerin faydalananlarca finanse edilmesini sağlama gibi ulusal ve uluslararası sermaye 
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sınıflarının isteklerini kabul eder bir görünüme bürünmüĢtür (Bağımsız Sosyal Bilimciler, 

2007: 10). 

1999 Aralık ayında hazırlanan IMF niyet mektubu ile sonrasında 2000 

Enflasyonu DüĢürme Programı olarak anılan düzenlemeler üç yıllık bir süre için iktisadi 

hedefler ortaya koymaktadır. Para piyasaları, döviz kuru ve kamu maliyesi politikalarını 

düzenleyici, performans kriterlerine sahip ve stratejik hedefleri olan bu program aynı 

zamanda yapısal reformlar ile desteklenmektedir. Sosyal güvenlikten özelleĢtirme 

stratejilerine, tarıma yönelik nitelikli dönüĢümlerden döviz kuru ve kamu maliyesi 

politikalarına kadar geniĢ bir alanı kaplayan bu programda amaç sadece enflasyonu 

düĢürmek değil, aynı zamanda, iktisadi yapının yeniden düzenlenmesi ekonomide kalıcı 

çözümler bulmaktır. Kısaca bu program çerçevesinde devlet bir yandan tarımsal ve emekçi 

kesimleri teĢvik, destekleme, sosyal güvenlik gibi araçlarını kullanarak yeniden 

Ģekillendirmeyi amaçlarken diğer yandan da kamu maliyesi ve para otoritelerinin teknik 

iĢlevleri ve sorumluluklarını sınırlandırarak ekonominin tamamen dıĢarıya açılmasını 

hedeflemektedir (Yendan, 2001:161-162). 

2000 yılında kabul edilen enflasyona mücadele programına göre nominal döviz 

kuru belirlemeleriyle enflasyon oranının düĢürülmesi hedeflenmekteydi. Merkez 

Bankalarının para kurullarına dönüĢtüğü ve sadece döviz kurunun belirlenen düzeyde 

seyretmesini sağladığı ve dolayısıyla para politikasında pasifleĢtiği bu durum 2001 

ġubat’ına kadar devam ettirilmiĢ, ancak patlak veren finansal kriz sonrasında 

vazgeçilmiĢtir. 2001 sonrasında ise sıkı para politikası doğrultusunda enflasyon 

hedeflemesi yanında, faiz dıĢı fazla hedefine bağımlı daraltıcı maliye politikası ve döviz 

kurlarının serbest bırakılması ilkeleri izlenmiĢtir (Boratav, 2012:199). 
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Enflasyon nedeniyle finansal varlıkların reel değerlerinin aĢınması enflasyonist 

süreçlerin sermayenin düĢmanı olarak konumlandırılmasına yol açmaktadır. 1998 sonrası 

Türkiye ekonomisinde gerçekleĢtirilen enflasyonla mücadele politikaları ise tamda bu 

nedenle sermaye sınıflarının savunduğu bir politika olmuĢtur. 1998 sonrası öncelikle örtük 

olarak sonrasında ise açık enflasyon hedeflemesi politikaları sonucunda sermaye 

hareketlerinin tamamen serbestleĢtiği bir ortamda merkez bankası para politikası uygulama 

imkanı kalmamıĢtır. Dolayısıyla Merkez Bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamak 

olmuĢtur. Ancak enflasyon hedeflemesinin baĢarılı olabilmesi için merkez bankasına olan 

güvenin artması ve hedeflenen oranların tutarlı olması gerekmektedir (Bağımsız Sosyal 

Bilimciler, 2007:39). Bu doğrultuda ġekil 3.1’de gözlemlendiği üzere 1998’de %75,7 

olarak gerçekleĢen enflasyon oranı 1999’da %54,2’ye, 2000 yılında ise %49,2’ye 

gerilemiĢtir. 2001 yılında patlak veren finansal kriz nedeniyle %52,9 a yükseliĢ 

gerçekleĢmiĢ olsa da, 2002 yılında %23,3’e, 2004’te 12,4’e ve nihayetinde sonrası yıllarda 

tek haneli rakamlara inmiĢtir. Bu dönemin tek istisnası 2008 yılında Amerika’da patlak 

veren küresel kriz döneminde %12’lik enflasyon oranı gözlemlenmektedir (Kalkınma 

Bakanlığı, 2016). 

2000’li yıllar Türkiye ekonomisi açısından yeni bir dönemin baĢlangıcını 

oluĢturmaktadır. Dönemin ana öğesi popülist hükümet uygulamalarının kaldırılarak serbest 

piyasa sisteminin toplumun geneline yaygınlaĢtırılması yer almaktadır. BölüĢüm 

iliĢkilerinin sermaye birikimi önünde oluĢturduğu engellerin kaldırılması amacıyla tarımsal 

ürün ve girdi fiyatlarıyla iĢçi ücretlerinin tamamen piyasa koĢullarında belirlenmesine salık 

veren bu değiĢim ile sosyal devlet uygulamaları daraltılmıĢ ve kamu hizmetleri mali yükü 

bu hizmetlerden yararlananlara aktarılmıĢ, iĢgücü ve tarımsal politikalar tasfiye edilmiĢtir. 

Bu sürecin sonucunda etkilenerek fakirleĢen sınıflar ise yoksullukla mücadele programı 
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çerçevesinde korunacaktır. Yoksullukla mücadele programı ise hükümet yandaĢlarına gelir 

aktarıcı ve yoksul sınıfların seçim dönemlerinde oy kaynağı olarak kullanılmasını 

sağlamıĢtır (Boratav, 2012:200). 

15 Mayıs 2001 yılında ilan edilen, Kasım ve ġubat krizlerinin ekonomide açtığı 

derin yaralar ve özellikle ġubat Krizinin toplumsal tabanda yarattığı hoĢnutsuzlukların 

acilen giderilmesi için Güçlü Ekonomiye GeçiĢ Programı (GEGP) adında, ekonomik ve 

toplumsal yapıda bir dizi yapısal dönüĢümü hedeflemekte olan bir program yayınlanmıĢtır. 

GEGP çok kapsamlı bir durum değerlendirmesiyle baĢlamakta, Türkiye ekonomisisin 

yapısal sorunlarının bir analizini sunduktan sonra, bu sorunların toptan bir çözüme 

kavuĢturulması için uygun politikaların belirlenmesiyle son bulmaktadır. GEGP, Türkiye 

ekonomisinde yaĢanan krizlerin temel nedeninin sürdürülemez borç dinamiğine ve mali 

sistemdeki kusurlu yapıya bağlamaktadır. 2000 yılında uygulamaya konulan enflasyonu 

düĢürme programı Türk lirasının beklenenin üstünde reel değer kazanması ve iç talepte 

gözlemlenen canlanma ile sonuçlanması ve ayrıca petrol ve enerji fiyatlarındaki artıĢlar 

cari açığın hedeflenenden sağmasına neden olmuĢ ve cari iĢlemler açığının finansmanı 

konusundaki endiĢeleri arttırdığı vurgulanmaktadır. GEGP ile kur rejimindeki değiĢiklik 

sonucunda ortaya çıkan bunalım ve istikrarsızlığı ortadan kaldırmak ve kamı yönetiminin 

ve ekonominin yeniden yapılanmasına yönelik altyapının oluĢturulması amaçlanmaktadır. 

Bu doğrultuda dalgalı kur rejimi ile enflasyonla mücadele kararlı bir biçimde sürdürmesi, 

bankacılık sektöründe yeniden yapılanmaya gerçekleĢtirilmesi, kamu finansmanı dengesi 

yeniden düzenlenmesi, gelir dağılımını eĢitleyici ve enflasyon hedeflemesine uygun bir 

gelirler politikası benimsenmesi ve tüm bunların etkinlik, esneklik ve Ģeffaflık ise 

sağlanması hedeflemektedir (Güçlü Ekonomiye geçiĢ Programı, 2002:1-2,12). 
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Takip eden satırlarda, Türkiye ekonomisi hakkındaki analizlerini, hem de tespit 

edilen sorunlara hem yaklaĢımı hem de çare olarak sunulan politikaların bir incelenmesini 

sunacağız. Genel olarak, bu program belli bir iktisadi yaklaĢımın, Türkiye Ekonomisinin 

bu sisteme uyum sağlamasını ve yapısal sorunlarını bu sistemin dayattığı reçeteler 

dâhilinde iyileĢtirmeyi önermektedir. Ayrıca, bu programın üslubundaki yeni ve kökten 

değiĢim havasının sadece iktisadi sebeplerden açıklanacağını da düĢünmüyoruz. Zira, 

ülkenin içinde olduğu siyasi kriz ve kötümser havanın dağıtılması için tercih edilen bu 

üslup görünüĢte çok yenilikçi olmasına rağmen, Program’a getirilen eleĢtirilerde 

göreceğimiz gibi aslında iki on yıldır süregelen belli bir iktisadi aklın devamı olmakta ve 

tahlil edilen sorunlarda bu süregelen sistemden bağımsız düĢünülemeyecek sorunlardır. 

Sonuç olarak, Program’ın detaylı bir sunumu ve incelenmesinin yapılacağı bu bölümde, bu 

Program’ın Türkiye iktisat tarihindeki yeri ve iktisadi yapının politikayla olan birlikteliği 

bir kez daha somut bir Ģekilde okuyucuya sunulacaktır. 

GEGP, kamu kesiminde yıllardır süregelen ve artık sürdürülemeyecek 

boyutlara ulaĢmıĢ olan borç dinamiğine vurgu yapmakta ve para ve mali piyasaların 

yeniden yapılandırılması gerekliğinden söz etmektedir. Program Türkiye iktisat tarihi 

boyunca farklı sebeplerden kaynaklanıyor gözükse de aslında yüzleĢtiği her krizin bir dıĢ 

ödemeler dengesi krizi olduğunu belirterek bu sorunların köklü bir çözümünün 

gerekliliğini belirtmektedir. Aslında, bu bilindik gerçek zaten kriz ortamında artık inkâr 

edilebilecek ya da gözden ardı edilebilecek bir soru değildir. Sorunun doğru bu Ģeklide 

ortaya konuluyor olması neredeyse tüm iktisatçıların hemfikir olduğu bir gerçektir. Fakat 

bu noktadan hareket eden Program, bu meseleyi hızlıca unuturcasına tekrar kriz döneminin 

acil çözülmesi gereken konularına sıçramalar yaparak yapısal olarak koyduğu sorunları 
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unuturcasına bankacılık sektörünün sorunlarını çözmeye yönelik bir program haline 

dönüĢüvermektedir (BSB, 2001:1-3). 

Böylece, özellikle doksanların ikinci yarısında krizlerle aĢınan ve birbiri ardına 

iflas eden bankacılık sektörüne iĢlerlik kazandırılması hedeflenmekteydi. Fakat Bağımsız 

Sosyal Bilimcilerin, bu programın hemen akabinde yayınladıkları ve programa eleĢtirilerini 

sundukları metinde haklı olarak bildirdikleri gibi bu program, her ne kadar köklü bir 

toplumsal ve ekonomik yapısal değiĢimlere vurgu yapsa da, programın hedefleri sınırlı bir 

alanda kalmakta ve ülkenin “kalkınma sorununa yönelik hiçbir çözüm” önermemektedir 

(BSB, 2001:1). Türkiye’nin kalkınma meselesi aslında krizlerle sürekli olarak boğuĢan 

ekonomisinin seyrinin de takip edilebilmesini sağlamaktadır. Özellikle, planlı kalkınma 

modelinin terk edilmesiyle birlikte piyasanın “görünmez eline” bırakılan bu mesele sürekli 

bir sorun teĢkil etmesine rağmen ve kriz anlarında tekrar tekrar akla gelinse de hem krizden 

bir an önce çıkma telaĢında ya akla gelmemekte, en iyi ihtimalle, ya da hep eski moda bir 

fikir olarak hatırlanmaktadır. Bu programda da yine aynı Ģey yaĢanmakta ve krizin 

sebepleri arasında gösterilen yapısal sorunların kalkınma ile olan doğrudan iliĢkisi göz ardı 

edildiğinden reçetede de kendine bir yer bulamamaktadır. 

GEGP,  2000 yılı boyunca uygulanan “kur çapasına dayalı enflasyonu 

düĢürme” programının Kasım ve ġubat krizleriyle birlikte sarsılmasından sonra yeni bir 

program arayıĢının bir sonucu olarak açıklanmıĢtır. Program genel olarak krizlerden çıkma 

ve yeni bir kriz ortamının tekrardan yaĢanmaması amaçlanmıĢ ve eski programlara geri 

dönüĢün mümkün olmayacağını duyurması açısından önemlidir. Programın, kamuoyuna 

sunulma biçiminde bahsettiğimiz bu üslup sadece iktisadi kaygılardan besleniyor değildi. 

Krizin neredeyse tüm sosyal kesimler tarafından yoğun bir Ģekilde hissedilmiĢ olması ve 

özellikle emekçi sınıfın bu krizden en fazla zarar gören kesim olması, siyasi bir tavır olarak 
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da ciddi bir program ile kamuoyunun karĢısına çıkılması gerekliliğini doğurmuĢtur. 

Yapılan bu program ilanında da krizden dersler alınmıĢ ve yepyeni bir iktisadi programa 

geçiliyor beklentisinin yaratılması açısından bu üslup önem arz etmekteydi. Çünkü bu 

karamsar tablo içinde yeni bir yol haritasının hızlı bir Ģekilde belirlenmiĢ olduğunun ve 

kararlı bir Ģekilde uygulanacağının ilanı bir nebze olsun “piyasaları” da rahatlatacaktı. 

Aynı zamanda bu program, devletin piyasa ile olan iliĢkilerinin yeniden Ģekillendirilmesini 

amaçlaması açısından da önemlidir. Zaten programın iktisadi olarak belirlenmiĢ hedefleri 

her ne kadar piyasanın yeniden düzenleniĢi ve iktisadi mekanizmaların çalıĢırlığının 

arttırılması üzerine yoğunlaĢıyor gibi gözükse de aslında temel olan devlet piyasa 

iliĢkilerinin 1980’lerden beridir baĢlayan süreç doğrultusunda Ģekillendirme çabalarının bir 

uğrağı olmasıdır. Bu bakımdan, Program kendinden önceki süreçlerden bir kopuĢun 

ilanıyla baĢlayıp kendinden önceki iktisadi modele ve planlara geri dönüĢün mümkün 

olmadığını duyursa da aslında tam da bir devamlılık arz etmektedir. Yani, ortada herhangi 

ciddi bir kopuĢtan bahsetmek mümkün değildir. BSB’in de belirttiği gibi program 

temelinde devletin fonksiyonlarının esas olarak denetim ile sınırlandırılmasını 

amaçlamakta ve “eğitim, sağlık ve adalet” gibi kamu hizmetleriyle sınırlandırılmasını 

öngörmektedir. Ki bu talepler zaten kısaca “neo-liberal” denilen yeni klasik düĢüncenin 

1980’den beridir uygulamaya soktuğu temel savlardır. Bu bakımdan, kendi krizini 

kendisine mazeret bulacak ve kendini yeniden üretecek bir imkâna çeviren bir iktisadi 

modelle karĢı karĢıya olduğumuz söylenebilir.    

2000 Enflasyon DüĢürme programında da esasen aynı sorunlara iĢaret edilmiĢ 

ve ülkenin en temel ekonomik probleminin bu adeta yapısallaĢmıĢ borç sarmalı olduğu ve 

çeĢitli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanmıĢtır. Bu noktada yaklaĢık aynı hedefleri 

belirleyen GEGP, ülke ekonomisinin “dıĢ yardıma muhtaç kalmayacak” Ģekilde 
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politikalarla bu kriz ortamından ivedilikle kurtulması gereğinin altını çizmekte fakat aynı 

zamanda bir dizi reform ile bu kronikleĢmiĢ krizlerden tamamen kurtulacak bir ekonomik 

yapının gerekliliği fikrini savlamaktadır. Burada altı çizilmesi gereken bir önemli konu ise 

dıĢ yardımlara muhtaç kalmayacak bir ekonomik modelin baĢta da belirttiğimiz gibi bir 

kalkınma modeline ihtiyaç duymamıĢ olması zaten büyük bir sorun teĢkil etmekte aynı 

zamanda dıĢ yardımlardan kurtulmaya çalıĢırken dıĢardan gelecek kısa vadeli “sıcak para” 

akıĢlarını hızlandıracak bir ekonomik yapıyı öngörüyor olmasının tuhaflığıdır. Yani dıĢ 

yardımlar yerini dıĢ yatırımlara oradan da dıĢardan gelecek sıcak para akıĢlarına doğru 

çaresizce sürüklenmektedir. Fakat ciddi yapısal reformlar içeren bu paket kısa vadede 

ekonomik bir daralmayı getireceği de öngörülmüĢ ve toplumun farklı kesimlerinin 

fedakarlık yapması gerekliliğin de altı çizilmiĢtir. Zira GEGP, 2001 yılı için mali gelirde 

%3.0 düzeyinde bir daralama ve ardından 2002’de %5 ve 2003 yılında ise %6 artıĢ hızı 

öngörmektedir. Bu süreçte TÜFE endeksli enflasyon oranları 2001 yılında %52.5, 2002’de 

%20.0, 2003’de de %15.0 olarak gerçekleĢmesi tahmin edilmektedir. Net faiz ödemelerinin 

milli gelire oranı ise 2001’de %20.1, 2002’de %19.1, 2003’de de %16.1 olarak tahmin 

edilmektedir. Kamu kesiminin net borç stokunun millî gelire oranının aynı yıllarda, 

sırasıyla, %78.5, %70.4, ve %64.9 olacağı öngörülmektedir. Bu oranlar içinde geçen net iç 

borçların milli gelir içindeki payının 2001’de %44.3, 2002’de %42.1, 2003’de %41.5 

olacağı hesaplanmaktadır. Net iç borç stokunun millî gelire oranının enflasyonu düĢürme 

programının uygulamaya konulduğu 1999 yılında %40.9 hesaba katılırsa, Türkiye 

ekonomisinin söz konusu programının sonundaki durumu, iç borç stoku IMF programının 

ilk uygulanmaya baĢlandığı yıldaki durumdan farksızdır (BSB, 2001:4).  

2001 Krizinin aslında bir “finans” krizi olduğu ve doğrudan para 

piyasalarındaki istikrarsızlıkların bir sonucu olduğunun ön kabulüyle hareket eden bu 
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program, bankacılık sektöründe ciddi yapısal reformları öngörmekteydi. 2001 yılına kadar 

sürdürülen istikrar ve enflasyonu düĢürme politikalarının yeterince uygulanmadığı ve 

krizlerin buna sebep olarak çıktığı savına dayanan bu programa karĢı getirilen eleĢtiriler 

ise, bu programlara uyulduğu fakat Türkiye gibi geliĢmekte olan ülkelerin kendi yapısal 

sorunlarının küresel sermayenin aĢındırıcı hareketlerine dayanamadığı iddialarını 

sunmaktadırlar. Ayrıca, Merkez Bankası’na getirilen kısıtlamalar sonucunda bağımsız para 

politikalarının uygulama olanağının ortadan kalktığının ve spekülatif döviz giriĢ çıkıĢlarına 

hiçbir denetimin kalmamasından dolayı da döviz kurunun böyle bir ortamda dengesizliğe 

sürüklenmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtmiĢleridir (BSB, 2001:10). Zaten programın 

baĢında, krizin genel sebebinin iç borç dinamiğinden kaynaklandığını dıĢ etkenlerin de 

bunda etkisinin olduğunu ve fakat bu etkinin çok önemli olmadığı belirtilmiĢtir. Fakat, 

2001 krizinin açıklanmasında dıĢ etkenlerin etkisinin az olduğunu dile getirmek aslında bu 

etkileri görmezden gelmek olacaktır. Haliyle, bu etkenlerin görmezden gelinmesi tam da 

programın amaç ettiği bir daha bir krize girmeme temennisiyle ciddi bir biçimde 

çeliĢmektedir. Zira BSM’in de belirttiği gibi “ gelecekte spekülatif sermaye giriĢlerinin 

arttığı dönemlerde bollaĢan dövizin tekrar tüketim malı ithalat patlamasını finanse etmesini 

ve dıĢarıya sermaye kaçırılmasını finanse etmesini önleme konularında program 

suskundur” (BSB, 2001:41). 

Ayrıca, programın sunduğu yapısal değiĢikliklerin bölüĢüm politikalarında da 

çok ciddi adaletsizlik sorunları yaratacağı da bir diğer önemli eleĢtiridir. Zira, enflasyon 

oranlarına göre ücretlere yapılacak artıĢlar ve tarım politikasındaki destekleme 

programlarının verimlilik esasına göre yeniden tanzimi emek piyasalarının seksenlerden 

beri baĢlayan zayıflamasını hızlandıracağı öngörülmektedir. Kamu giderlerinin 

kısıtlanması ve özelleĢtirme faaliyetlerinin hızlandırılmasının iĢsizliğe olan etkileri göz 
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önünde bulundurulmamaktadır. Enflasyon oranına göre ücretlerin artıĢı, emekçilerin reel 

olarak kazançlarında hiçbir artıĢın olmaması anlamına gelmektedir.  

Ġstikrarlı ve sürdürülebilir büyümenin altının sürekli olarak çizildiği bu 

programda, “büyümenin gerektirdiği tasarruf ve yatırım hedeflerinden” hiç bahsedilmemiĢ 

olması, aslında programın sadece para piyasalarının küresel sermaye akıĢına göre tanzim 

edilmesi ihtiyacından hasıl olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Yatırımlar 

konusunda yabancı sermayeden baĢka bir plan çizmiyor gözüken bu program, yabancı 

sermayeyi cezbedecek Ģekilde para piyasalarının yeniden tanzimini amaçlamaktadır. Fakat 

zaten son yirmi yılda bu minvalde çizilen politikalar krizlerle sürekli olarak sarsılmasına 

rağmen bir türlü bu emelden vazgeçmiyor olmak ile eleĢtirilmektedir.  

Enflasyon oranları 2001 yılı sonrasında ciddi ölçüde gerilemiĢtir. 2001 krizi 

sonrası uygulanan daraltıcı para ve maliye politikaları ile beraber Türk Lirasının yabancı 

paralar karĢısında reel olarak değer kazanması bu geliĢmenin ardında yatan en büyük 

etmenlerdir. 2005 yılı sonrası gerçekleĢtirilen açık enflasyon hedeflemesi politikaları 

kısmen etkili olmasına karĢılık bu dönemde gerçekleĢen uluslararası enerji fiyatlarındaki 

artıĢ ve para piyasalarındaki çalkantı sonucunda yabancı sermaye çıkıĢları enflasyon 

oranının hedeflenenden yüksek gerçekleĢmesine neden olmuĢtur (Bağımsız Sosyal 

Bilimciler, 2008:109). 

Kamu maliyesi reformu ile denk bütçe politikasından öteye geçerek kamu 

sektörü temel dengesine evrilmiĢtir. Kamu sektörü remel dengesi ile merkezi bütçe, bütçe 

dıĢı fonlar, yerel yönetimler, finans sektörü dıĢında faaliyet gösteren kama teĢebbüslerinin, 

Merkez Bankası ve kamu bankalarının zararlarını kapsamaktadır. Kamu kaynaklarının 

yetersizliği nedeniyle vergi gelirlerinde yeni düzenlemelerle giderilmeye çalıĢılmıĢ ve aynı 

zamanda özelleĢtirmelerle yeni kaynaklar aktarılmıĢtır. Ancak önceki dönemlerden farklı 
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olarak özelleĢtirme stratejisi kamu iĢletmelerinin atıl olması veya bütçeye yük 

oluĢturmasından kaynaklı değil sadece bir seferliğine olsa dahi özel kesime satılarak 

kamuya gelir yaratılması amaçlanmıĢtır (Yeldan, 2001:163-164). 

2007 yılında Amerika ekonomisinde iyiden iyiye hissedilen durgunluk 2008 

yılında küresel ölçekte bir kriz yaĢanmasına neden olmuĢtur. Türkiye gibi geliĢmekte olan 

ülkelerde daraltıcı para ve maliye politikaları uygulanırken ABD’de krizin atlatılması 

enflasyon ve bütçe açığı artması olasılığına rağmen piyasalar 160 milyon dolar düzeyinde 

fonlanmıĢtır. Amerika Merkez Bankası’nın tüketimi ve yatırımları tekrardan canlandırma 

amacı ile faiz indirimlerine gitmesi ve faizleri Nisan 2008’de %2 seviyesine çekmesi 

Amerika’da %3 seviyesinde seyreden enflasyon oranı ile reel faizlerin negatife dönmesi 

anlamına gelmektedir. Bu durumun Türkiye’ye etkisi ise kısa vadeli yabancı sermaye 

çıkıĢlarının artması anlamına gelmekte ve cari iĢlemler açığının 2008 yılında 35,7 milyar 

dolar seviyesine yükselmesine neden olmuĢtur. Kısa vadeli yabancı sermaye çıkıĢlarının 

hızlanması ile Türk Lirasının değer kaybetmesine ve enflasyon oranının 2008 yılında yıllık 

%12 seviyesine çıkmasına neden olmuĢtur (Bağımsız Sosyal Bilimciler, 2008:123-125). 

III.8. Enflasyon Hesaplamaları Üzerine Bir Değerlendirme 

Türkiye Cumhuriyeti kuruluĢundan itibaren açığa çıkarmaya çalıĢtığımız 

enflasyon deneyimlerini ve bölüĢüm etkilerini belirli duraklar itibari ile ortaya 

koyduğumuz bu bölümde son olarak, enflasyon hesaplamalarında kullanılan yöntemin ne 

Ģekilde değerlendirilmesi gerektiği üzere değerlendirmelerimizi sunmaktayız. Bu konuda 

üzerine, Bahçe ve Köse’nin (2011) çalıĢmasında, tek bir mal fiyatı gibi ele alınarak 

hesaplanan fiyat endekslerinin, içerik yönünden, farklı sınıflara mensup kitlelerin maruz 

kaldığı enflasyon oranlarının farklılık gösterdiğini ve toplumun ortalama tüketim kalıpları 

üzerinden yapılacak olan bir değerlendirmenin yanıltıcı olduğunu vurgular. Bahçe ve Köse 
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(2011), fiyat endeksleri malların tüketim ağırlıkları üzerinden hesaplanan bir sepet 

tarafından hesaplandığını, dolayısıyla tüketimin kimler tarafından gerçekleĢtirildiğinin 

bilinemediğini, bazı malların toplumun çok küçük bir zümresinde tüketildiği ancak 

hesaplamalarda toplumun geneli tarafından tüketilmiĢçesine hesaplandığını ve sonuç 

olarak bu durumun enflasyon hesaplamalarını saptırdığını dile getirmektedir. 

Bahçe ve Köse (2011) çalıĢmalarında toplumu oluĢturan sınıfları gelir, 

mülkiyet iliĢkileri ve üretim iliĢkileri düzeyinde ayrıĢtırarak bu sınıflara dair yeni 

enflasyon serileri oluĢturmuĢlardır. 2003-2009 yılları arasında Türkiye Ġstatistik Kurumu 

(TÜĠK) tarafından yayımlanan Hanehalkı Bütçe Anketi ve Tüketici Fiyat Endeksi serileri 

kullanılarak, gelir ve mülkiyet iliĢkileri doğrultusunda ayrıĢtırılan her bir hanehalkı sınıfı
5
 

için hesaplanan tüketici fiyat endeksleri sonuçlarına göre fiyat artıĢı en yüksek mülksüz 

emekçiler sınıfı için en düĢük ise burjuvalar ve büyük köylüler için gerçekleĢmiĢtir. 

Mülksüz emekçi sınıfların maruz kaldığı yüksek enflasyonun nedeni ise bu dönemde gıda 

ve konut fiyatlarında gözlemlenen yüksek artıĢlar olduğu vurgulanmaktadır. DüĢük gelirli 

sınıfların harcamalarını oluĢturan kalemlerin genelinin zorunlu harcamalara yönelik 

olduğunu ve dolayısıyla talebin fiyat esnekliğinin düĢük olduğunu hesaba katılırsa, fiyat 

değiĢimleri karĢısında tüketim kalıplarını değiĢtirme becerileri kısıtlı olduğu sonucu 

aĢikardır. Ancak yüksek gelir elde eden sınıfların harcamalarını oluĢturan malların 

genelinin zorunlu olmayan mallar olduğunu ve fiyatı artan bir mal karĢısında ikamesini 

elde etmede daha fazla esnekliğe sahip olduğunu, bir diğer yandan üretim faktörlerine 

sahip olan bu sınıflar için fiyat artıĢlarının aynı zamanda gelir artıĢı anlamına geldiğini dile 

getirilmektedir. Adı geçen çalıĢmada 2009 yılı TÜFE verileri ile farklı sınıflar için alt 

                                                 
5
 Bahsi geçen gelir ve mülkiyet iliĢkileri doğrultusunda oluĢturulan hanehalkı sınıfları: burjuvalar, kentli 

profesyoneller, küçük iĢletme sahipleri, kentsel rantiyerler, küçük burjuvalar, büyük köylüler, köylüler, kırsal 

rantiyerler, topraklı geçimlik köylüler, nitelikli emekçiler, mülk sahibi emekçiler, mülksüz emekçiler, tarım 

emekçileri, topraksız geçimlik köylüler, kentsel iĢsizler, kırsal iĢsizler, iĢgücü dıĢında çalıĢmayanlar ve 

emekliler. 
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harcama grupları bazında elde edilen hesaplamalar sonucunda toplumun en düĢük gelirli 

sınıfları olan emekçi kesimlerin maruz kaldığı fiyat artıĢlarına en çok katkı yapan gıda 

harcamaları olduğu saptanmıĢtır. Ayrıca bu dönemde gözlemlenen küresel çaptaki gıda 

fiyat artıĢları kırsal emekçi ve küçük üretici sınıfları olumsuz etkilediği belirtilmektedir. 

Burjuvalar aleyhine katkı yapan fiyat artıĢları ise ulaĢtırma, eğlence ve kültür, lokanta ve 

oteller gibi lüks tüketim sayılabilecek gruplarda gerçekleĢmiĢtir. 

Adı geçen çalıĢmada ayrıca Hanehalkı Bütçe Anketleri verileri ve TÜĠK’ten 

elde edilen madde fiyatları kullanarak tüm harcama grupları için ayrıĢtırılan yaĢamsal 

harcamalar ve ayrıca toplumu oluĢturan sınıfların uçlarını oluĢturan burjuvaların ve 

mülksüz emekçilerin yaĢamsal harcamalarını oluĢturan madde grupları ağırlandırılarak 

yeni fiyat endeksleri oluĢturulmuĢtur. Elde edilen bulgulara göre TÜĠK’in tüketici fiyat 

endeksi tüm yıllar itibari ile yazarların elde ettiği fiyat endekinin daimi olarak altında 

kaldığı saptanmakta enflasyonun gerçekleĢenden daha düĢük hesaplandığını iddia 

edilmektedir. Ayrıca burjuva ve mülksüz emekçiler için hesaplanan endeksler arasında 

yüzde 10’luk bir fark oluĢmaktadır. Dolayısıyla kentli emekçiler, kentsel iĢsizler ve 

emekliler fiyat artıĢlarından daha olumsuz etkilenmekte olduğu dile getirilmektedir.  

Bahçe ve Köse (2011) çalıĢmalarında 2003 sonrası dönemde toplumun tüm 

kesimleri açısında reel ücretlerin arttığı ancak aynı zamanda harcama düzeylerinin de 

arttığı vurgulanırken reel ücretlerdeki artıĢ miktarı harcama düzeyinde meydana gelen 

artıĢın gerisinde kaldığını, özellikle iĢçi emekçi kesimlerin zorunlu harcama kalemlerinde 

meydana gelen fiyat artıĢlarının bu duruma yol açtığı vurgulanmaktadır.  

ÇalıĢmanın devamında tarafımızca hazırlanan Tüketici Fiyat Endeksi 

hesaplamaları ve farklı gruplara ait enflasyon hesaplamaları sunulmaktadır. 2003 – 2014 

yılları arasını kapsayacak Ģekilde oluĢturulan yeni endeksler ile hesaplanan farklı gruplara 
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ait enflasyon oranları TUĠK tarafından hesaplanan genel enflasyon oranı ile 

karĢılaĢtırılacaktır.  

ÇalıĢmanın devamında belirtilen gruplar TUĠK tarafından yayımlanan 

Hanehalkı Bütçe AraĢtırması raporlarından elde edilmektedir. Veriler, TUĠK elektronik 

bilgi edinme sistemine tarafımızca baĢvurularak 2003-2014 yılları için talep edilmiĢ, TUĠK 

tarafından hazırlanan “referans kiĢinin çalıĢma durumuna göre hanehalkı tüketim 

harcaması” verilerinden elde edilen harcama kalemlerini ağırlıkları, “Tüketici Fiyat 

Endeksi (2003=100) Ana Grup ve Alt Ana Gruplara Göre Endeks Rakamları” ile 

çarpılarak her bir grup için yeni endeksler hesaplanmıĢ, ardından bir önceki yılın aynı 

oranına göre yüzde değiĢim oranları hem farklı gruplara ait endeks rakamları hem de TUĠK 

tarafından hazırlanan genel endeks rakamları kullanılarak enflasyon oranlarına ulaĢılmıĢtır.  

TUĠK tarafından hazırlanan “referans kiĢinin çalıĢma durumuna göre hanehalkı 

tüketim harcaması” raporlarında bahsi geçen referans kiĢiler: kamu ve özel sektör ayrımı 

olmak üzere düzenli ücretliler ve yevmiyeliler; tarım dıĢı ve tarım sektörü ayrımı olmak 

üzere iĢverenler, kendi hesabına çalıĢan, ücretsiz aile iĢçileri; iĢsizlerden oluĢmaktadır. 

AĢağıdaki Ģekillerde bahsi geçen sınıflar için tarafımızca hesaplanan enflasyon 

oranlarının TUĠK tarafından hazırlanan genel enflasyon oranı ile karĢılaĢtırmalı grafikleri 

verilmektedir. ġekillerin görüldüğü üzere genel enflasyon oranı olarak sunulan rakamlar ile 

çalıĢma durumlarına göre ayrıĢtırılmıĢ tüketici grupların maruz kaldıkları enflasyon 

oranları birbirinden oldukça farklıdır. Farklı sınıfların maruz kaldıkları enflasyon oranları 

ile TUĠK tarafından hazırlanan genel enflasyon oranı arasındaki farkların kümülatif 

toplamlarından yola çıkarak bu sınıfların reel kayıplarını açısından ulaĢtığımız sonuçlardan 

bahsedecek olursak; 
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Şekil 3.2: Düzenli Ücretli (Kamu) – Genel Enflasyon Karşılaştırması 

 
Şekil 3.3: Yevmiyeli (Kamu) – Genel Enflasyon Karşılaştırması 

 
Şekil 3.4: Düzenli Ücretli (Özel) – Genel Enflasyon Karşılaştırması 
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Şekil 3.5: Yevmiyeli (Özel) – Genel Enflasyon Karşılaştırması 

 
Şekil 3.6: İşveren (Tarım Sektörü) – Genel Enflasyon Karşılaştırması 

 

Şekil 3.7: Kendi Hesabına Çalışan (Tarım Sektörü) – Genel Enflasyon Karşılaştırması 
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Şekil 3.8: Ücretsiz Aile İşçisi (Tarım Sektörü) – Genel Enflasyon Karşılaştırması 

 
Şekil 3.9: İşveren (Tarım Dışı Sektör) – Genel Enflasyon Karşılaştırması 

 
Şekil 3.10: Kendi Hesabına Çalışan (Tarım Dışı Sektör) – Genel Enflasyon Karşılaştırması 
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Şekil 3.11: Ücretsiz Aile İşçisi (Tarım Dışı Sektör) – Genel Enflasyon Karşılaştırması 
Not: Ücretsiz aile iĢçisi harcama kalemleri verileri 2003 ve 2004 yılları için bulunamadığından 

dolayı enflasyon serisi 2006 yılından baĢlamaktadır. 

 
Şekil 3.12: İşsiz – Genel Enflasyon Karşılaştırması 
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çalıĢan yevmiyeli iĢçiler için ise %8,45). Toplumun en alt kesimimi oluĢturan bu kesim 

için genel enflasyon ile gerçekte maruz kaldıklarını düĢündüğümüz enflasyon oranı 

arasındaki farkların bu denli yüksek olması, enflasyon nedeniyle eriyen reel gelirlerinin 

aslında genel enflasyon ile hesaplanan gerilemelerden daha yüksek olduğunu 

düĢünmekteyiz. Ancak bu durum sadece yevmiyeli ücretliler için geçerli değildir. 
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0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

O
ca

.0
4

H
az

.0
4

K
as

.0
4

N
is

.0
5

Ey
l.0

5

Şu
b

.0
6

Te
m

.0
6

A
ra

.0
6

M
ay

.0
7

Ek
i.0

7

M
ar

.0
8

A
ğu

.0
8

O
ca

.0
9

H
az

.0
9

K
as

.0
9

N
is

.1
0

Ey
l.1

0

Şu
b

.1
1

Te
m

.1
1

A
ra

.1
1

M
ay

.1
2

Ek
i.1

2

M
ar

.1
3

A
ğu

.1
3

O
ca

.1
4

H
az

.1
4

K
as

.1
4

Genel

Ücretsiz Aile İşçisi (Tarım Dışı)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

O
ca

.0
4

H
az

.0
4

K
as

.0
4

N
is

.0
5

Ey
l.0

5

Şu
b

.0
6

Te
m

.0
6

A
ra

.0
6

M
ay

.0
7

Ek
i.0

7

M
ar

.0
8

A
ğu

.0
8

O
ca

.0
9

H
az

.0
9

K
as

.0
9

N
is

.1
0

Ey
l.1

0

Şu
b

.1
1

Te
m

.1
1

A
ra

.1
1

M
ay

.1
2

Ek
i.1

2

M
ar

.1
3

A
ğu

.1
3

O
ca

.1
4

H
az

.1
4

K
as

.1
4

Genel

İşsiz



117 

 

enflasyon oranı ile genel enflasyon oranı arasındaki farkların kümülatif toplamları; kamuda 

çalıĢan düzenli ücretliler için %4,38; özel sektörde çalıĢan düzenli ücretliler için %4,35; 

tarım kesimi iĢverenler için %6,48; tarım kesimi kendi hesabına çalıĢanlar için %5,04; 

tarım kesimi ücretsiz aile iĢçileri için %5,67; ; tarım dıĢı iĢverenler için %3,07; tarım dıĢı 

kendi hesabına çalıĢanlar için %4,99; tarım kesimi ücretsiz aile iĢçileri için %0,83; son 

olarak iĢsizler için %5,97 olarak hesaplanmıĢtır. Hesaplanan farklardan anlaĢılmaktadır ki 

toplumun hemen hemen hepsinin maruz kaldığı enflasyon oranı genel enflasyon oranından 

farklılaĢmakta, ancak bu farklılık yine toplumun tümünün maruz olduğu gerçek 

enflasyonun daha yüksek olduğudur. 

Son olarak dikkat çekmek istediğimiz bir diğer husus ise toplumun tümünü 

kapsayacak Ģekilde oluĢturulan %20’lik gelir gruplarının maruz kaldıkları enflasyon 

oranları nasıl farklılık gösterdiği üzerinedir. AĢağıdaki Ģekillerde her bir %20’lik dilim için 

hesaplanmıĢ enflasyon oranı ile genel enflasyon oranı karĢılaĢtırmaları sunulmaktadır. 

 
Şekil 3.13: 1. %20’lik Gelir Dilimi ve Genel Enflasyon Karşılaştırması 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

O
ca

.0
4

H
az

.0
4

K
as

.0
4

N
is

.0
5

Ey
l.0

5

Şu
b

.0
6

Te
m

.0
6

A
ra

.0
6

M
ay

.0
7

Ek
i.0

7

M
ar

.0
8

A
ğu

.0
8

O
ca

.0
9

H
az

.0
9

K
as

.0
9

N
is

.1
0

Ey
l.1

0

Şu
b

.1
1

Te
m

.1
1

A
ra

.1
1

M
ay

.1
2

Ek
i.1

2

M
ar

.1
3

A
ğu

.1
3

O
ca

.1
4

H
az

.1
4

K
as

.1
4

Genel

1. % 20



118 

 

 
Şekil 3.14: 2. %20’lik Gelir Dilimi ve Genel Enflasyon Karşılaştırması 

 
Şekil 3.15: 3. %20’lik Gelir Dilimi ve Genel Enflasyon Karşılaştırması 

 
Şekil 3.16: 4. %20’lik Gelir Dilimi ve Genel Enflasyon Karşılaştırması 
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Şekil 3.17: 5. %20’lik Gelir Dilimi ve Genel Enflasyon Karşılaştırması 

ġekiller arasında çok çarpıcı bir fark görülmemektedir. Her bir gelir grubu için 

hesaplanan enflasyon oranı ile genel enflasyon oranı hemen hemen aynı yönde hareket 

etmektedir. Ancak her bir gelir grubu için hesapladığımız enflasyon oranı ile TUĠK 

tarafından hesaplanan genel enflasyon oranı arasındaki farkların kümülatif farklarını ele 

alacak olursak; 1. %20’lik gelir grubu için bu fark %7,83; 2. %20’lik gelir grubu için 

%6,27; 3. %20’lik gelir grubu için %5,61; 4. %20’lik gelir grubu için %4,55; 5. %20’lik 

gelir grubu için %2,93 olarak hesaplanmıĢtır. 1. %20’lik gelir grubunun toplumun en 

düĢük gelir seviyesine sahip olduğunu ve gelir seviyesinin 5. %20’lik dilime doğru arttığını 

hesaba katarsak, hesaplarımızdan yola çıkarak genel enflasyon oranı olarak sunulan serinin 

toplumun genelinin gerçekten maruz kaldığı enflasyon oranını yansıtmazken, en çokta en 

düĢük gelir seviyesine sahip grupları yansıtamadığı ve yüksek gelirli sınıflarda düĢük 

gelirli sınıflar arasındaki makasın gitgide daha çok açıldığı sonucuna ulaĢılmaktadır.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ġktisat bilimi, tarihsel süreç içerisinde dönemin iktisadi düĢünce yapısı ve 

deneyimlenen geliĢmelerle değiĢen ve dönüĢen dinamik bir yapıya sahip olmuĢtur. 

Zamanın Ģartlarına uygun olarak ampirik gözlemlere dayalı olmuĢ olsa bile, kimi uzunca 

süre kabul görmüĢ teoriler dahi günümüz modern dünyasında geçerliliğini yitirirken, 

kuramcıların mirasını omuzlarında taĢıyan iktisatçılar dönemin iktisadi koĢullarını 

açıklamak üzere eksi teorilerin eksikliklerini gidermek ve yeni bir bakıĢ açısı kazandırmak 

için kolları sıvamıĢlar, sonuç olarak günümüz modern yaklaĢımlarını oluĢturmuĢlardır. 

A.W. Phillips 1958 yılında yayınladığı çalıĢmasında parasal ücret oranları 

değiĢim oranı ile iĢsizlik oranı arasında bir ödünleĢim olduğunu ampirik olarak ortaya 

koymuĢ, bu çalıĢmanın teorik kısmını ise Lipsey (1960) tamamlamıĢtır. Klasik Neo-klasik 

iktisadi yaklaĢımların enflasyon hakkındaki görüĢlerini sistematikleĢtiren Fisher, Pigou, 

Marshall, Wicksell ve ardından klasik iktisadın varsayımlarının geçerliliğini sorgulayarak 

iktisada yeni bir soluk kazandıran Keynes ve Keynes’in takipçilerinin mirasını taĢıyan 

A.W. Phillips adı geçen çalıĢmasında ortaya koyduğu yaklaĢım sonradan Phillips Eğrisi 

analizi adını alarak enflasyon teorileri arasında bir devrim gerçekleĢtirmiĢtir. Phillips 

Eğrisi analizi 1970’lere kadar iĢsizlik ile enflasyon arasında bir değiĢ-tokuĢun olduğu 

Ģeklindeydi. Ancak 1970’lerde iĢsizlik ve enflasyonun beraber gözlemlenmesi Phillips 

Eğrisi analizinin sorgulanmasına neden olmuĢ, Friedman analize enflasyon beklentilerini 

ekleyerek geliĢtirmiĢtir. Lucas ve Phelps’in katkıları ile geniĢletilen Beklentiler EklenmiĢ 

Phillips Eğrisi analizi sonrasında yapıĢkan ücret ve bilgi modelleri ile geniĢletilmiĢ ve son 

olarak enflasyon dinamikleri Gali ve Gertler tarafından 1999 yılında Hibrit YKPE 

yaklaĢımı ile analiz edilmiĢtir.  
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Bu çalıĢmada, Türkiye için enflasyon dinamiklerini Gali ve Gertler’in (1999) 

çalıĢmasından yola çıkarak Hibrit YKPE tahmini yapılmıĢtır. Analizler 3 aylık verilerle 

gerçekleĢtirilmiĢ olup 1990:Q1-2015:Q4 arasını kapsamaktadır. Türkiye ekonomisi 2001 

sonrası Güçlü Ekonomiye GeçiĢ Programı ile istikrar arayıĢına girmiĢ ve bu dönemden 

sonra enflasyon oranlarındaki düĢüĢ ile enflasyon belirleyicilerindeki dönüĢüm ayrıca 

incelenmiĢtir. 

Uygulama sonuçlarına göre 1991:Q2-2015:Q3 zaman aralığını kapsayan 

dönemde enflasyonun dinamikleri açısından ileri dönük beklentilerin geçmiĢ enflasyon 

oranına göre daha belirleyici olduğu sonucuna ulaĢılmaktadır. Ancak aralarındaki fark 

oldukça düĢüktür. Enflasyon oranı TÜFE değiĢim oranı olarak ele alınırken çıktı açığının 

reel GSYH serisi ile potansiyel GSYH serilerinin logaritmik fonksiyonlarının farkı 

alınması nedeniyle yarı logaritmik bir model tahmin edilmiĢtir. Çıktı açığı tahmin olasılık 

değeri diğer çalıĢmalarda olduğu gibi olasılık değeri anlamlı çıkmasa da negatif iĢaretli 

olması teori ile çeliĢkili görülebilir. Ancak çıktı açığı ile enflasyon arasında elde edilen bu 

bulgu pozitif ve negatif arz Ģokları ile açıklanabilir. Döviz kurundaki oynaklık derecesinin 

yüksek olduğu bu dönemde kurdaki bir değerlenme ithal girdi maliyetlerini düĢürmekte ve 

karlılığı arttırmaktadır. Dolayısıyla döviz kuru enflasyon arasındaki geçiĢkenlik 

düĢünüldüğünde enflasyon düĢerken dahi üretim artmakta, çıktı fazlası büyümektedir. 

Diğer yandan döviz kurundaki artıĢlar ithal girdi maliyetlerini arttırmakta, enflasyon oranı 

artarken girdi maliyetleri ve karlılığın düĢmesi nedeniyle üretim ve çıktı açığı 

azalmaktadır.  

2002:Q2-2015:Q3 dönemleri arasını Hibrit YKPE tahmin sonuçlarına göre ise 

enflasyon oranlarının görece düĢük olduğu bu dönemde enflasyon dinamikleri açısından 

enflasyon beklentisi katsayısının yükselirken, cari enflasyonun geçmiĢ dönem enflasyon 
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oranlarından görece bağlarını kopardığını sonucuna ulaĢılmaktadır. Her ne kadar 

istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, çıktı açığı tahmin katsayısı bu dönem için pozitife 

dönmüĢtür. 

Enflasyon dinamiklerini açıklamada yaygın bir Ģekilde marjinal maliyet 

değiĢimleri yerine çıktı açığı kullanılması ancak ulaĢılan sonuçlar itibari ile çıktı açığı 

hesaplamaları ile anlamlı sonuçlara ulaĢılamaması, marjinal maliyet değiĢimini güçlü 

temsil edebilecek bir değiĢken olması bundan sonraki çalıĢmalar için gerekli olduğunu 

düĢünmekteyiz. 

Türkiye Cumhuriyeti kuruluĢundan bu yana fiyatlar genel seviyesi yaklaĢık 

olarak 14 milyon kat artmıĢtır. Doksan yıllık bir zaman diliminde fiyatlar genel düzeyinde 

yaĢanan bu düzeyde bir artıĢın toplumun genelini nasıl etkilediğini incelediğimiz bu 

çalıĢmada, düĢük gelirli grupların enflasyondan olumsuz etkilendiklerini ve her defasında 

reel gelir kaybı yaĢadıklarını gözlemlemekteyiz. Fiyat belirleme gücünün sermaye sahibi 

kitleler elinde olduğunu ve sermaye birikiminin üretim sonunda elde edilen toplam 

hasılanın paylaĢım dinamikleri ile Ģekillendiğini düĢünürsek enflasyonun sadece bir fiyat 

artıĢı olmadığını, aynı zamanda bölüĢüm iliĢkilerini düzenleme aracı olduğunu 

düĢünmekteyiz. Bu düĢüncemizi Türkiye ekonomisi enflasyon deneyimleri sonucunda 

geliĢen bölüĢüm iliĢkileri desteklemektedir.  

Politikacıların ve iktisadi karar alıcıların sıkça enflasyondan söz etmeleri, 

düĢük seviyelerde gerçekleĢen bir enflasyonu her zaman tercih etmeleri, enflasyon 

oranlarının hesaplanma metodunun önemli kılmaktadır. Bu çalıĢmada, TUĠK tarafından 

hazırlanan enflasyon serilerinin toplumun genelinin maruz kaldığı enflasyon oranlarından 

farklılaĢtığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Özellikle düĢük gelirli gruplarda bu farklılaĢma çok 

daha fazla olmaktadır. Bu çalıĢmanın devamı niteliğinde bir araĢtırmada toplumu oluĢturan 
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sınıf ayrımlarının daha ayrıntılı ayrımları yapılarak gerçekte maruz kaldıkları enflasyon 

oranları hesaplanabilir. Ayrıca, politika yapıcıları genele yönelik enflasyon politikalarını 

belirlerken ve ileriye dönük hedeflemelerde bulunurken, toplumun çok geniĢ kitlelerini 

barındıran düĢük gelirli grupların gerçekte maruz kaldıkları enflasyon oranlarına göre 

kararlarını Ģekillendirmesi faydalı olacaktır. 
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EKLER 

Ek-1 

Modelde kullanılan değiĢkenlerin hesaplanma denklemleri. 

Enflasyon Oranı        (     )     (       ) 

Çıktı Açığı        ( )     (    ) 

Y=Reel GSYH         PotY=Potansiyel GSHY 

Faiz Oranı DeğiĢimi        (    )     (      ) 

Nominal Döviz Kuru DeğiĢimi        (    )     (      ) 

Reel Döviz Kuru DeğiĢimi         (     )     (       ) 

Ek-2 

Kalkınma Bakanlığı GSYH Deflatörü Serisi 

1924 9.9 1944 -23.7 1964 2.6 1984 48.2 2004 12.4 

1925 12.4 1945 -3.4 1965 4.2 1985 53.1 2005 7.1 

1926 -8.5 1946 -4.9 1966 6.3 1986 36.0 2006 9.3 

1927 2.2 1947 5.6 1967 6.7 1987 33.6 2007 6.2 

1928 -0.1 1948 8.6 1968 4.8 1988 69.3 2008 12.0 

1929 4.5 1949 0.4 1969 7.4 1989 75.5 2009 5.3 

1930 -25.4 1950 -2.1 1970 9.0 1990 58.3 2010 5.7 

1931 -19.0 1951 6.5 1971 17.5 1991 58.8 2011 8.6 

1932 -5.8 1952 2.7 1972 11.3 1992 63.7 2012 6.9 

1933 -15.8 1953 4.8 1973 21.8 1993 67.8 2013 6.2 

1934 0.4 1954 5.1 1974 28.4 1994 106.5 2014 8.5 

1935 11.2 1955 11.3 1975 21.0 1995 87.2   

1936 5.0 1956 11.8 1976 15.1 1996 77.8   

1937 5.0 1957 23.2 1977 23.7 1997 81.5   

1938 -4.2 1958 14.1 1978 46.7 1998 75.7   

1939 1.8 1959 19.5 1979 75.7 1999 54.2   

1940 22.5 1960 3.9 1980 88.1 2000 49.2   

1941 38.9 1961 4.3 1981 44.1 2001 52.9   

1942 96.0 1962 9.5 1982 28.2 2002 37.4   

1943 65.1 1963 5.7 1983 26.3 2003 23.3   

 


