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Gİrİş
Küresel ekonomi 2007 Ağus-
tos’undan bu yana süregelen 
bir kriz ortamında yaşıyor.  
Krizin yayılma biçimi öncelik-
le finans, daha sonra ise mal 
ticareti piyasalarını etkilediği 
için çoğunlukla “küresel fi-
nans krizi” olarak betimlen-
mekte. Oysa, mevcut küre-
sel krizin yapısal kökenlerini 
sadece finans piyasalarının 
teknik hatalarına veya finan-
sal sistemin “eksikliklerine” 
bağlanması kanımca yanıl-

tıcı ve eksik bir değerlendir-
me olacaktır.  Mevcut kriz, 
kuşkusuz, finans sisteminin 
küresel ekonomi üzerindeki 
önlenemez hegemonyası ile 
yakından ilişkilidir.  Ancak 
söz konusu hegemonya sa-
dece “finans” kesimi için de-
ğil, küresel kapitalizmin reel 
sektörleri ve giderek bütünü 
açısından da bir müdahaleyi 
“gerekli” kılmaktadır.

Dolayısıyla 2007’den bu 
yana yaygınlaşarak derin-
leşen ve büyük durgunluk 

(great recession) diye anıl-
maya başlayan kriz sürecinin 
ardında yatan etkenler sade-
ce finansal aktivitelerin nite-
liklerinde değil, kapitalizmin 
20. yüzyılın ikinci yarısında-
ki birikim rejiminin topyekün 
özelliklerine  -ve bu arada 
iktisat biliminin öğretilerine- 
dayanmaktadır.  Bu yazının 
konusunu da özellikle bu son 
değinilen nokta oluşturmak-
tadır: küresel durgunluğun 
iktisat bilimi ve öğretisi açı-
sından getirdikleri ve (götür-
dükleri)...
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2008/2010 büyük durgun-
luğu iktisat biliminde neok-
lasik öğreti ve yöntemlerin 
neredeyse alternatifsiz, tek 
doğru olarak kurgulandığı bir 
dönemin ürünü olarak  ya-
şanmaktaydı. “Ana akım” 
iktisadı olarak algılanan ne-
oklasik öğreti tüm lisans ve 
lisans üstü ders program-
larının temel çerçevesini 
çizmekte ve bu çerçevenin 
dışına taşan “almaşık” öğre-
tileri iktisat biliminin dışında 
olduğu gerekçesiyle dikkate 
dahi almamakta idi.  Sade-
ce sorulara verilen yanıtların 
değil, soruların bizzat kendi-
lerinin de standartlaştırıldığı 
bu dünyada iktisat öğrenci-
lerinin ana görevi meslekleri 
boyunca kullanacakları tek-
nik becerileri ve kantitatif 
yöntemleri öğrenmekten iba-
ret hale getirilmişti.  Sorgu-
lamayan, kuşku duymayan, 
araştırmayı sadece ana akım 
iktisadının sınırları içinde ger-
çekleştiren bu yapı, küresel 
krizin nedenlerini algılamakta 
yetersiz kaldı.  Kısaca vurgu-
lamak gerekirse, küresel kriz 
sadece “toksik finansal var-
lıkların” değil, aynı zamanda 
“toksik ders kitaplarının” da 
ürünü oldu.1

Sadece 
sorulara verilen 
yanıtların değil, 
soruların bizzat 
kendilerinin de 

standartlaştırıldığı 
bu dünyada iktisat 

öğrencilerinin 
ana görevi 

meslekleri boyunca 
kullanacakları 

teknik becerileri ve 
kantitatif yöntemleri 
öğrenmekten ibaret 

hale getirilmişti.

Krizin düşünsel yapısının ar-
dında duran ana akım iktisat 

öğretisinin “toksik” nitelikli 
analizlerini aşağıdaki satır-
larda ele alacağız.  Yazının 
bundan sonraki bölümünde 
birbirine bağlı üç konuyu iş-
leyeceğiz: (1) ana akım ikti-
sadında sermaye kavramının 
işleniş biçimive tasarruf-ya-
tırım dengesinin niteliği; (2) 
para politikası ve “modern” 
enflasyon hedeflemesi stra-
tejileri; (3) döviz kuru rejimi 
ve kurda “denge” kavramı.

AnA Akım 
İktİsadında 
“sermaye” 
kavramı
Yazının “giriş” bölümünde 
vurguladığımız üzere küresel 
krizin kökenleri ABD hege-
monyasında kurgulanan ve 
adına Bretton Woods denilen 
para sisteminde yatmaktadır.  
Amerika bu sistemde dünya-
nın merkez bankası gibi ça-
lışmakta ve dünyanın parası 
olarak adına “dolar” denilen 
kağıtlar ve buna ek olarak 
da kendi Hazine Dairesinin 
finansal kağıtlarını satmak-
taydı.   Nitekim, mevcut kriz 
dalgası bundan önceki tüm 
kriz süreçlerinden çok önem-
li bir noktada ayrışmaktadır: 
mevcut küresel kriz, insanlık 
tarihinde paranın hiç bir altın 
ya da değerli madenin stan-
dardına bağlı olmadığı hayali 
değerlerin hüküm sürdüğü 
bir finansallaşma sürecine 
denk gelmiştir.  
Bu dönüşümün yapısal ni-
telikli sorunlarını irdeleyebil-
memiz için öncelikle finan-
sallaşma  sözcüğünden ne 
anladığımızı vurgulayalım.  
Finansallaşma, ya da finan-
sal sektörlerde yatırımların 
yoğunlaşması sürecinin özü 
itibariyle daha önceden yara-
tılmış olan değerin, yeniden 
değerlendirilmesi olgusunu 
ifade etmektedir.  Yani fi-
nansal sektörler yeni değer 
yaratmamakta; tarım, sa-
nayi ve hizmetler kesiminde 
yaratılmış olan değeri yeni-
den değerlendirmektedir. Bu 

süreçte finansal kar elbette 
yaratılmaktadır. Ancak yara-
tılan yeni karlar, yeni yaratıl-
mış herhangi bir değere teka-
bül etmemektedir.  Finansal 
şişkinlik kavramından kaste-
dilen budur.

Finansallaşma 
süreci sermaye 

birikiminin 
niteliklerini 

de dönüşüme 
uğratmıştır.

 

Başını ABD’nin çektiği kapi-
talist dünya, üretim sürecini 
sahte finansal değerlerle sür-
dürme gayreti içerisindeyken 
küresel ekonominin ticaret 
ve finans akımların arasın-
daki dengeyi yok etmiştir.  
Dolayısıyla şimdi spekülas-
yonun ve belirsizliğin hakim 
olduğu sanal bir dünya de-
ğerler sistemi içerisine sürük-
lendiğimiz ve bu nedenden 
ötürü kapitalist pazarlarda-
ki belirsizliğin ve spekülatif 
anarşinin önüne geçilemediği 
bir aşamaya ulaştığımız göz-
lenmektedir.
Finansallaşma süreci serma-
ye birikiminin niteliklerini de 
dönüşüme uğratmıştır.  Do-
layısıyla, “sermaye” kavra-
mının yapısal özelliklerinin 
yeniden ele alınması doğru 
olacaktır.  
Ana akım iktisadı, serma-
ye birikimi sorununu nesiller 
boyu sonsuza dek yaşayan 
bir tüketicinin, yaşam boyu 
karşılaşmayı beklediği bütçe 
kısıtı altında optimal tüketim 
planının çözümüne dayan-
dırmaktadır.  Söz konusu 
tüketici toplam tüketim (ve 
dolayısıyla tasarruf) kararını 
alırken sadece güncel dö-
nemin gelir kaynaklarına ve 
malların fiyatlarına değil, tüm 
yaşamı boyunca elde etmeyi 
beklediği toplam gelir düzeyi 
ile fiyatların ve faiz oranının 
olası seyrini de hesaba kat-
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Küresel krizin kökenleri ABD 
hegemonyasında kurgulanan ve 

adına Bretton Woods denilen 
para sisteminde yatmaktadır.  

Amerika bu sistemde dünyanın 
merkez bankası gibi çalışmakta 
ve dünyanın parası olarak adına 

“dolar” denilen kağıtlar ve 
buna ek olarak da kendi Hazine 

Dairesinin finansal kağıtlarını 
satmaktaydı.   Nitekim, mevcut 
kriz dalgası bundan önceki tüm 

kriz süreçlerinden çok önemli 
bir noktada ayrışmaktadır: 

mevcut küresel kriz, insanlık 
tarihinde paranın hiç bir altın ya 
da değerli madenin standardına 
bağlı olmadığı hayali değerlerin 

hüküm sürdüğü bir finansallaşma 
sürecine denk gelmiştir...

Başını ABD’nin çektiği kapitalist 
dünya, üretim sürecini sahte 
finansal değerlerle sürdürme 

gayreti içerisindeyken küresel 
ekonominin ticaret ve finans 
akımların arasındaki dengeyi 

yok etmiştir.  Dolayısıyla şimdi 
spekülasyonun ve belirsizliğin 
hakim olduğu sanal bir dünya 

değerler sistemi içerisine 
sürüklendiğimiz ve bu nedenden 

ötürü kapitalist pazarlardaki 
belirsizliğin ve spekülatif 

anarşinin önüne geçilemediği 
bir aşamaya ulaştığımız 

gözlenmektedir.
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maktadır.  Hanehalklarının 
tüketim ve tasarruf patikası 
böylelikle ortaya çıkmakta-
dır.  Öte yandan üretici iş-
letmeler sermaye stoklarına 
ilave edecekleri yatırım fon-
larını hanehalklarının tasarruf 
havuzundan finanse etmek-
tedir.
Bir an için ekonominin dışa 
kapalı olduğunu, dolayısıyla 
yatırımların sadece iç tasar-
ruflardan beslendiğini varsa-
yalım.  Cebirsel olarak hane-
halklarının problemi en basit 
haliyle aşağıdaki gibidir:

 t
0

U(C )
∞

∫Max dt

Kısıtı 

PC + at=wL + rat-1

Burada C tüketim miktarını, 
P fiyatı, at ise t-zamanında 
yapılan finansal varlık alışve-
rişleridir (net tasarruflar). wL 
ifadesi toplam ücret gelirle-
rini, rat-1 ise geçmiş dönem-
de biriktirilmiş olan finansal 
varlıklardan elde edilen net 
faiz gelirini (eksi ise borç 
faiz ödemelerini) oluşturmak-
tadır. U(C) hanehalklarının 
nesiller boyu, sonsuza dek 
maksimize edeceği fayda 
fonksiyonunu kurgulamak-
tadır.  Neoklasik iktisat bu 
problemin “iyi huylu” ve “ta-
nımlı” olması için U(C) üzeri-
ne gerekli teknik varsayımları 
yapmaktadır (iç bükeylik, sü-
reklilik, vb.).
Söz konusu problemin çözü-
mü bu yazının konusu değil.  
İlgili okuyucuyu herhangi bir 
yüksek lisans makro ekono-
mi ders kitabına yönlendire-
rek biz analizimize başka bir 
yönden devam edeceğiz.  
Bizim açımızdan önemli olan 
soru, hanehalklarının tasar-
ruflarını gösteren finans var-
lıklardaki değişimin (at’nin) 
nerede ve nasıl kullanılacağı-
dır.  Neoklasik model bu so-
ruya işletmelerin üretim faa-
liyetleri içinde yer vermekte 
ve işletmelerin üretim tekno-

loijsini –gene iyi huylu ve ta-
nımlı—bir cebirsel fonksiyon 
aracılığıyla betimlemektedir.  
Ürün Q ise sermaye, K, ve 
emek, L bu fonksiyon aracı-
lığıyla üretilmektedir:

Q=f(K,L)

Üreticiler toplam karını (yani 
gelirler PQ ve ücret ve ser-
maye kullanım maliyetleri, 
wL  ve rK arasındaki farkı) 
maksimize ederler.  Yani üre-
ticiler açısından sorun şudur:

Max  Pf(K,L) – wL - rK

Problemin çözümü şu aşa-
mada bizi teknik olarak ilgi-
lendirmiyor.  Ana sorumuz 
sadece şudur: hanehalkları-
nın tasarruf çözümleri ile iş-
letmelerin yatırım talebi nasıl 
bir araya gelecek ve denge-
lenecektir?
Yanıt kısa ve nettir:  finansal 
fon piyasasında.  Yani tasar-
ruflar ve yatırım talebi fon 
piyasasında bir denge faiz 
oranının çözülmesiyle birbiri-
ne eşitlenecektir.  Faiz oranı 
serbestçe ekonominin tasar-
ruf ve yatırım dengesini sağ-
layacaktır.  Dolayısıyla, özel 
mülkiyete dayalı bir pazar 
ekonomisinde fiyat ve faizle-
rin serbestliği aracılığıyla eko-
nomik denge sağlanacaktır.  
Söz konusu dengeye ulaşana 
kadar gerek hanehalkları, ge-
rekse üreticiler birer optimi-
zasyon davranışı içindedir.  
O halde ekonomide herkes 
elinden gelen en iyi çözüme 
ulaşmaktadır.  Sözün kısası, 
piyasa çözümü optimaldir, 
dengelidir; devletin fiyatlara, 
faize, ya da ücretlere herhan-
gi bir müdahalesi bu dengeyi 
bozacak, refahı azaltacaktır.  
Devlet ekonomiye müdahale 
etmemeli; sermaye serbest-
çe dilediği alana akmalı; faiz-
ler serbestçe belirlenmelidir: 
serbesleştirme, kuralsızlaştır-
ma bu modelin doğal sonu-
cudur.
Ancak, buraya kadar gelir-
ken bir hususu alel acele ha-
sır altı ettik.  Problemlerin ce-
birsel yapısına geri dönersek, 

dikkatli bir okuyucu hane-
halklarınca belirlenen tasar-
ruf miktarının at  ile gösteril-
diğini; işletmelerin kullandığı 
sermaye yatırımının ise Kt ile 
gösterildiğini farkedecektir.  
Bu sizce basit bir notasyon 
gösterim sorunu mudur?  
Kuşkusuz hayır.

Ana sorumuz 
sadece şudur: 

hanehalklarının 
tasarruf çözümleri 

ile işletmelerin 
yatırım talebi nasıl 
bir araya gelecek ve 

dengelenecektir?

Yukarıdaki problemlerde at  
hanehalklarının finansal var-
lıklarını, Kt ise reel üretimde 
kullanılan sabit sermaye dü-
zeyini  vermektedir.  Dola-
yısıyla eğer yukarıda pazar 
ekonomisinin işleyişine ilişkin 
tüm güzel sonuçlara ulaşmak 
istiyorsak at = Kt özdeşliğini 
gizliden gizliye varsaymamız 
gerekmektedir.  Yani finansal 
varlıkların değeri = reel sa-
bit sermaye değeri.  Finansal 
sermaye ile reel üretici ser-
maye özdeş ve aynı değerde 
varsayılmalıdır.  Yoksa hane 
halklarının finansal sisteme 
sundukları tasarruflar, reel 
üretim sermayesine dönüş-
türülemeyebilir; yani finans 
dünyasının spekülatif kumar 
masalarında (borsalardaki 
spekülatif balonlarda, türev 
enstrümanlarda vs vs) çar 
çur edilebilir.
Neoklasik ana akım iktisat 
öğretisinin gizlice yaptığı te-
mel varsayım tasarruf ile ya-
tırımların her zaman özdeşlik 
niteliğinde birbirine eşit oldu-
ğudur.  Finansal sermaye ile 
reel sabit sermaye arasında 
hiç bir fark yoktur.  Oysa bu 
temel varsayım gerçek dün-
ya ile bağdaşmamaktadır.  
Gerçek dünyada “sermaye” 
kavramı finansal,  konut, 
veya üretime yönelik sabit 
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sermaye biçimlerine bürüne-
bilir; reel üretim ile ilişkilen-
dirilmesinde farklılık ortaya 
çıkabilir.  Gerçek dünyada 
sermaye heterojen ve çok 
boyutlu bir nesnedir.  Oysa 
neoklasik iktisat sermaye 
malını homojen ve özdeş 
türde tek bir mal olarak de-
ğerlendirmektedir.  Böylesi 
bir dünyada hanehalklarının 
tasarruf hacminden fonla-
nan “sermaye” ile üreticile-
rin talep ettikleri “sermaye” 
arasında fark olamaz; dola-
yısıyla krizlere yol açan den-
gesizlikler veya finansal şiş-
kinlikler, köpükler gibi vahim 
olgular söz konusu değildir.
Oysa 2008 sonrası büyük 
durgunluğa yol açan ulusla-
rarası finans ve ticaret yapı-
sının temelinde yatan olgu, 
reel ekonomiden kopartılmış, 
spekülatif nitelikleri ağır ba-
san, köpükleştirilmiş, sanal 
değerlere sahip bir finansal 
sermaye biçimidir.  Öyle ki, 
örneğin Henry Veltmeyer ve 
James Petras’ın bizlere ulaş-
tırdığı verilere göre dünya 
mal piyasalarında her 1 do-
larlık sanayi üretimine karşın, 
finans piyasalarında 25-30 
dolarlık finansal işlem ger-
çekleştirilmekteydi.  Başta 

ABD olmak üzere gelişmiş fi-
nans merkezlerinin üretmek-
te olduğu “kağıt”lar dünya ti-
caretinde ve dolayısıyla tüm 
küresel ekonominin üretme 
ve tüketme hacminde büyük 
bir ivmelenme yaratmaktay-
dı.  Amerika’nın ithalat talebi 
tüm dünya ekonomileri için 
ihracata dayalı büyüme için 
büyük fırsat idi.  Türk sana-
yisi de bu olanaktan yararla-
nacak ve 2001 sonrasında 
küresel piyasalarda ucuz kre-
di hacminin sağladığı ithalat 
finansmanıyla birlikte ihraca-
tını da hızla yükseltecektir.
Ancak 2007’ye gelindiğin-
de artık Amerikan ve İngiliz 
finansal sistemlerinin “üret-
miş” oldukları “kağıtların” 
gerçekte çok da değerli ol-
madığı; aralarına bazı “va-
sıfsız” (sub-prime) nitelikli 
değersiz kağıtların da sıkıştı-
rıldığı ortaya çıktı.  Sonradan 
“toksik” sözcüğüyle betimle-
necek olan bu varlıklar, küre-
sel ekonomideki dengelerin 
ne kadar sağlıksız ve kırılgan 
olduğunu ispatlamaktaydı.
1980’ler dünyası tüm ülke-
lerde emek ücretlerinin bas-
kılandığı ve emeğin milli ge-
lirden aldığı payın geriletildiği 
baskıcı bir dönemi vermek-

teydi.  Ancak, kapitalizmin 
mantığı açısından orta sınıf-
ların emek gelirleri düşerken, 
bu kesimlerin birer tüketici 
olarak gelirlerinin idame et-
tirilmesi gerekiyordu.  Yeni 
finansallaşmanın getirdiği 
borçlanma olanakları bir yan-
dan da bu amaca hizmet etti.  
Kredi kartları, tüketici fonları, 
türev ürünler gibi yeni finan-
sal “ürünler” gerek Ameri-
ka’da, gerekse “Yükselen 
Piyasa Ekonomileri” diye de 
anılan ve içerisinde Türki-
ye’nin de bulunduğu kapita-
lizmin çevre ülkelerinde yay-
gınlaştırıldı.  Borç finansmanı 
sayesinde, cari gelirleri dü-
şen orta sınıflar tüketim ta-
leplerini sürdürebilme olanağı 
buldular.  Tasarruflar geriler-
ken, borçluluk arttırıldı.
Bir “tüketim” ve “finansal 
üretim” cennetine dönüştü-
rülmüş olan Amerikan eko-
nomisine ilişkin en çarpıcı 
gözlem de bu doğrultuda 
Amerikan halkının tasarruf 
oranında gözlenen çarpıcı ge-
rilemeydi. 1980’lerin başın-
da yüzde 10 düzeyinde olan 
özel tasarruf oranı, sürekli 
gerileyerek 2005’te yüzde 
0’a değin gerilemiş idi.  Ame-
rikan halkı maaş ve ücretle-
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rindeki gerilemeyi borçlanma 
yoluyla telafi ediyor; ucuz 
ithal ürünler Amerika’nın me-
ga-alışveriş merkezlerini süs-
lüyordu.  Amerikan finans 
sisteminin yarattığı ucuz kre-
di ve ucuz finansman araçları 
bu sistemin ana dayanağı idi.
Amerika’nın başını  çektiği 
bu süreç diğer gelişmiş/sa-
nayileşmiş ülkelerde de yay-
gınlaşmakta idi.  Aşağıdaki 
grafikten de görüleceği üzere 
İngiltere’de de Amerika’deki 
gibi özel tasarruf oranlarında 
büyük çaplı gerilemeler ya-
şanmış ve “finansal borç” se-
netlerine dayalı bir genişleme 
sürecine girilmişti.
Yukarıdaki şekilde gözlenen 
tasarruf eğiliminin ani çöküşü 
neoklasik iktisadın optimizas-
yon teknikleri ile açıklanama-
yacak kadar karmaşık tarih-
sel süreçleri yansıtmaktadır.

enflasyon 
Hedeflemesİ ve 
reel kur sorunu
Enflasyon hedeflemesi yak-
laşımı ile merkez banka-
larının biricik görevlerinin 
bundan böyle sadece “fiyat 

istikrarını” sağlamak ile sı-
nırlı olması gerektiği görüşü 
kastedilmekte.  Bu doğrultu-
da merkez bankaları her yıl 
periyodik olarak “enflasyon 
hedefleri” öngörmeli ve bu 
öngörülerini de “şeffaf” bir 
şekilde bir “rapor” aracılığıyla 
“kamuoyu” ile paylaşmalıdır.  
Söz konusu “rapor”da ayrıca 
merkez bankasının günlük 
uygulamalarının neler olacağı 
“kamuoyuna” açık bir şekil-
de duyurulmalıdır.  
Enflasyon hedeflemesi kav-
ramı, 1990’larda önce Yeni 
Zelanda, ardından da İngil-
tere, Kanada ve Şili merkez 
bankalarının uyguladıkları 
yeni para politikalarının or-
tak adı olarak iktisat yazınına 
geçti. İlk önceleri söz konusu 
politikalar ile kastedilen, mer-
kez bankalarının enflasyon 
tahminlerini ve uygulayacak-
ları politikaları piyasa “aktör-
leri” ile paylaşması ve aldık-
ları kararları “şeffaf” olarak 
ilgili birimlerce paylaşması il-
kesinden ibaretti.  Yani, enf-
lasyonun hedeflenmesinden 
ziyade, enflasyon tahminin 
paylaşılması ile yetinilmek-
teydi.  Ancak,1990’lardaki 

deneyimlerin yakından gös-
terdiği üzere finansal serma-
ye hareketlerinin serbestleş-
tirildiği ve döviz kurlarında 
da dalgalı/yüzen serbest kur 
rejiminin benimsendiği bir 
ortamda, merkez bankaları-
nın reel olarak uygulayabile-
cekleri politika araçları zaten 
ortadan kalkmış durumda 
idi.  Bu şartlar altında merkez 
bankalarının bundan böyle 
enflasyona ilişkin öngörü-
lerini piyasa “aktörleri” ile 
paylaşmaktan başka uygu-
lamaya niyetleneceği pek bir 
hedef de kalmamıştı.
Şeffaflık¸ kredibilite, beklen-
tilerin idaresi gibi kavramlar 
ardına saklanan sözde ba-
ğımsız¸ ancak finans ser-
mayesine bağımlı “modern” 
merkez bankacılığında “Enf-
lasyon Hedeflemesi” kavramı 
böylece 1990’lı yılların sonu-
na gelindiğinde tartışmasız 
“tek doğru” olarak neoliberal 
ortodoks makro ekonomi ya-
zınında kabul gördü.  
Enflasyon hedeflemesi ile 
bağlanmış olan merkez ban-
kacılığının ana sorusu şudur: 
Teknik düzeyde, hedeflenen 
enflasyon düzeyi ne olacak?  
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Bu konuda yapılmış bir ana-
litik çalışma, ya da bir mak-
ro ekonomik genel denge 
perspektifinde herhangi bir 
değerlendirme ana akım  ik-
tisat yazınında gözükmüyor. 
Bunun muhafazakar neolibe-
ral iktisat açısından çok ga-
rip bir durum olduğunu sap-
tamaktayız.  Zira neoliberal 
makroekonomi anlayışının 
temel çıkış noktası “mikro-
temeller” yaklaşımıdır. Ras-
yonalite varsayımı altında 
bireyler, şirketler,  kurumlar, 
kıscası iktisadi bütün karar 
alıcılar kararlarını piyasa sin-
yallerine göre, “akılcı” olarak 
optimize ederler. Bu optimi-
zasyon davranışı “mikro te-
melli makro ekonomi” öğre-
tisi diye anılıyor.  Bütün birey 
ve kurumların mikro temelli 
optimizasyon “oyunu” içinde 
olduğu; piyasaların dengeli 
ve tam rekabetçi varsayıldığı; 
enformasyonun ise herkesçe 
eşit paylaşıldığının ve kusur-
suz kullanıldığının varsayıldı-
ğı bu hayali kapitalizm dün-
yasında merkez bankalarının 
biricik görevini belirleyen fi-
yat istikrarı “hangi enflasyon 
oranında hedeflenecektir?”. 
Buna karşın, enflasyon he-
deflemesi stratejisinin sa-
vunucularının diğer tüm 
makroekonomik analizlerini 
mikro-temeller yaklaşımıyla 
sürdürürken, enflasyonun 
hedefleneceği “rakamsal de-
ğerin” herhangi bir analitik 
ya da genel denge çerçevesi-
ne oturtulmadan, neredeyse 
reastgele bir değer biçilmesi 
büyük bir eksiklik olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Bu konu-
da genel yaklaşım “gelişmiş 
ekonomiler için kurgulanan 
düşük enflayon herkes için 
de iyidir” cevabıdır. Oysa, 
gelişmiş, finansal derinleş-
mesini tamamlamış olgun 
ekonomiler için uygulanmak-
ta olan yüzde 2-3 oranındaki 
enflasyon hedefinin, geliş-
mekte olan piyasa ekonomi-
lerine aynen uygulanması bir 
anlamda bu ekonomileri boğ-
makta ve bir enflasyon fobisi 

yaratmaktadır.  İşsizlik, cari 
açık, bölgesel eşitsizlikler 
gibi sorunlar karşısında “ben 
merkez bankasıyım, benim 
tek görevim fiyat istikrarıdır; 
düşük enflasyon, büyüme 
sağlayacak ve otomatik ola-
rak diğer sorunlar çözülecek-
tir” inancıyla hareket eden 
merkez bankacılığı anlayışı 
gerçekçi olmayan bir makro 
iktisat modeline oturtulmak-
tadır.
Şimdi konunun bir de kuram-
sal yönüne değinelim: Para 
teorisi neoklasik iktisadın en 
soyut ve en teknik konuların-
dan birisi olarak bilinir.  Ne-
oklasik  iktisat “paranın de-
ğerini”, aynı mal ve hizmet 
piyasalarında olduğu gibi, 
arz ve talep yasalarıyla “para 
piyasasında” belirlemeye ça-
lışır.  Tam rekabet koşulları 
varsayılırken, tüketicilere at-
fedilen tercihler paraya olan 
talep unsurunu; merkez ban-
kaları da para otoritesi olarak 
paranın arz unsurunu sağlar.  
Böylelikle paranın değeri arz 
ve talep bileşenlerinden elde 
edilmeye çalışılır.
Oysa gerçek hayatta para 
diye ifade ettiğimiz şeyin 
değerinin sadece arz ve ta-
lep unsurlarından oluşmadığı 
yakından bilinen bir gerçek-
tir.  Paranın değeri, herşey-
den önce beklentilere ve onu 
üreten ülkenin siyasi ve eko-
nomik (hatta askeri) gücüne 
dayalı bir olgudur.  Nitekim, 
para dediğimiz kağıt parça-
cıklarına değer atfedilebilme-
si için neoklasik (ve bir alt 
kümesi olarak monetarist) 
iktisadın en çılgın ve gerçek 
dışı varsayımlarının kurgulan-
ması gerekmektedir.  Bu kur-
guya alternatif kuramlar ge-
liştiren Marxist iktisatçılar ise 
paranın değerini arz ve talep 
kavramlarıyla değil, dışsal bir 
olguya dayanarak, işgücü pi-
yasasında ücretli emeğin ko-
numuyla  izah etmektedir.
Yedek işsizler ordusunun 
varlığı kapitalist bir ekono-
mide bir yandan ücretlerin  
baskılandırılarak düşürülme-

sini ve kârlılığın güvence al-
tına alınmasını sağlamakta, 
bir yandan da bir değişim 
aracı ve servet stoku olarak 
paranın değerinin istikrarlı 
bir dengeye kavuşturulma-
sına olanak sağlamaktaydı.  
Bu konuda en yakın örneğin 
ise konumuz olan enflasyon 
hedeflemesi diye anılan sis-
tem olduğunu gözlemekte-
yiz.  Enflasyon hedeflerini 
duyuran merkez bankaları 
aslında maaş ve ücret artış-
larının üst sınırının ne olma-
sı gerekeceğini duyurmakta, 
böylece de paranın değerini 
belirlemiş olmaktadır.  Dola-
yısıyla neoklasik yaklaşımın 
enflasyon hedeflemesi diye 
önermekte olduğu politikalar 
özünde emek ücretlerinin dü-
şürülerek sabitlenmesini; ve 
böylelikle para piyasalarında 
aranılan “nominal çapanın” 
aslında düşük ücret üzerin-
den kurgulanmasını sağla-
maktadır.
2001 krizi sonrasında önce 
“örtülü”, 2006 sonrasında 
da açık olarak izlenen Enf-
lasyon Hedeflemesi rejimi bir 
anlamda ücretlerin TL bazın-
da reel olarak sabitlenmesi 
ve gereğinde yeniden esnek 
biçimde düşürülmesi şan-
tajıyla uygulanması, TL’nin 
de istikrara kavuşturulması-
na yol açmıştır.  Dolayısıy-
la Enflasyon Hedeflemesi 
basit teknik bir parasal po-
litika değil, aslında paraya 
istikrarlı bir değer yaratmak 
için ücretlerin sabitlenmesi/
geriletilmesi işlevini gören 
bir uygulamadır.  Enflasyon 
Hedeflemesi’nin merkez ban-
kacılığı içerisinde modern 
bir teknik olarak sunulması, 
özündeki sınıfsal gerçekleri 
perdeleme amacına yönelik 
bir sözcük oyunudur.

reel kurun Önemİ
Bu gerçekler altında sadece 
enflasyon hedeflemesini gö-
zeten muhafazakar merkez 
bankacılığı yerine ne gibi se-
çenekler geliştirilebilir?
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Ortodoks enflasyon hedefle-
mesi stratejisine almaşık bir 
seçenek, Arjantin, Meksika 
ve Brezilya ekonomilerinin 
2000 sonrası deneyimlerin-
den yola çıkarak Roberto 
Frenkel, Jaime Ros ve Lance 
Taylor  gibi yapısalcı gele-
nekten gelen iktisatçılar tara-
fından önerilmektedir.  (Bkz.  
Frenkel ve Ros (2009), Fren-
kel ve Taylor (2006), Epste-
in ve Yeldan (2009)).  Adı 
geçen iktisatçılar modern 
merkez bankacılığının sade-
ce enflasyon hedeflemesi ile 
sınırlandırılmayarak, bunun 
da ötesinde, döviz piyasasın-
da sabit ve rekabetçi bir reel 
kur hedeflemesini de içeren, 
daha kapsamlı bir para poli-
tikası oluşturulmasını öner-
mektedir.  Yani, alternatif 
görüşe göre merkez bankaları 
sadece fiyat istikrarını değil, 
döviz fiyatının reel değerini 
de gözetmelidir.  Reel kurun 
istikrarlı ve rekabetçi bir ya-
pıda gözetilmesinin bir yan-
dan (ülkemizin de en önemli 
sorunu haline dönüşmekte 
olan) cari işlemler açığının  
oluşmasına engel olurken, 
diğer yandan da emek yoğun 
ihracatı özendirerek isşizliğin 
azaltılmasına yardımcı olaca-
ğı düşünülmektedir.  
Bu görüşe göre merkez ban-
kaları enflasyonla mücadele 
hedefinden vazgeçmeden, 
döviz piyasasında rekabetçi 
bir reel kuru da hedefleyerek 
ekonominin acil sorunlarının 
çözümüne daha aktif olarak 
katkıda bulunabilirler.  Bu 
hedefe ulaşmak için merkez 
bankaları ekonominin diğer 
birimleri ile koordineli olarak 
çalışmalı ve gereğinde ser-
maye hareketlerini daha aktif 
olarak yönlendirmeli, spekü-
latif ve borçlanmayı özendiri-
ci unsurlarından arındırmaya 
çalışmalıdır.
Reel kur hedeflemesi stra-
tejisinin kuramsal kökenleri 
Cordero (2009) ve Taylor 
(2004) makaleleri içerisinde 
ele alınmıştır.  Taylor, sosyal 
muhasebe sisteminin genel 

denge perspektifine dayan-
dırdığı çalışmasında, döviz 
kurunun salt döviz piyasası-
nın arz ve talep unsurlarıy-
la belirlenebilecek bir fiyat 
olmadığını, döviz kurunun 
makroekonomik koşullara 
dayanan ve beklentilerin ku-
rulanmasına bağlı olarak bir 
genel denge kavramı oldu-
ğunu vurgulamaktadır.  Ana 
akım iktisadında döviz kuru 
Mundel (1963) ve Flemşng 
(1962) tarafından kurgula-
nan modele dayandırılmak-
tadır.  Mundel-Fleming mo-
delinde kur rejimi sabit veya 
serbest yüzen iki seçenek 
arasında yer alır.  Taylor’un 
savlarına göre, döviz kuru-
nun sadece döviz piyasa-
sında dengeyi sağlamaktan 
iaret olan bir potansiyel den-
ge fiyatı olarak düşünülme-
si yanlıştır.  Zira, ödemeler 
dengesi nihayetinde sadece 
yabancı varlıkların biriktiril-
mesini izleyen bir muhasa-
be sistemidir; ve bu haliyle 
ödemeler dengesindeki fon 
akımını bağımsız bir denge-
leme koşulu olarak nitelemek 
yanlıştır.  Döviz kuru,”... ana 
akım neoklasik iktisadın ba-
sitleştirerek kurgulamakta 
olduğu ödemeler dengesinin 
para politikası ile etkileşimine 
değil, zaman içerisinde bek-
lentilerin nasıl yönlendirildiği-
ne bağlıdır” (Taylor 2004, sf 
223).

İktisat yazını kuşkusuz bek-
lentilerin şekillenmesi ve ida-
resi konularında bolca mal-
zemeye sahip durumdadır.   
Standart arbitraj modellerine 
bakarsak, korunmamış faiz 
paritesi kuramı altında döviz 
kurunun beklenen aşınma 

oranının, EXPε  yabancı faiz 
oranı i* ile yurt içi faiz oranı 
i arasındaki farka eşit oldu-
ğunu görürüz.  Yani, korun-
mamış faiz paritesi altında 
faizler ve döviz kurunun bek-
lenen aşınma oranı arasında 
şu tür bir ilişki mevcuttur:

EXP
* t k i

t t
i

1 i (1 i ) +ε − ε
+ = + +

ε

Yeniden yazarsak,

EXP
* t k t

t t
t

i i +ε − ε
= +

ε

Burada sağdan ikinci terim 
döviz kurunun k-dönemi 
sonrasında beklenen aşınma 
miktarını vermektedir.  Spot 
döviz kurundaki et değişim 
yönü ise iki farklı açıdan de-
ğerlendirilebilir: Kısa dönemli 
operasyonel olarak adlandı-
rabileceğimiz bir görüş, yurt 
içi faiz oranının yabancı fa-
izlerden daha düşük olması 
durumunda döviz kurunun 
beklenen değerinin düşeceği-
ni yani ulusal paranın değer-
leneceğini savunmaktadır.  
Dolayısıyla, eğer i < i* ise

. d 0
dt
ε

ε ≡ <

Bu görüş spekülatif diye ad-
landırılabilecek bir alternatif 
görüş ile karşılaştırılabilir.  
Burada yurt içi faizlerin, ya-
bancı faizlerden daha düşük 
olması durumunda, yukarıda-
kinin tersine döviz kurunun 
aşınacağı, yani ulusal para-
nın değer kaybedeceği öngö-
rülmektedir.
Döviz kurunun faizlerdeki 
farklılıklar karşısında nasıl ha-
reket edeceği üzerine speküla-
tif hareketlerin belirleyiciliğini 
öne çıkartan görüşün kuram-
sal temelleri kur üzerine şekil-
lenen beklentilere dayanmak-
tadır.  Daha pahalı kur düzeyi 
yerli varlıkların daha pahalı ve 
dolayısıyla yurt içi faizlerin de 
daha düşük anlamına gele-
cektir.  Eğer beklenen kurda, 

EXPε , bir yüselme söz konu-
su olursa yabancı yatırımcılar 
yerli varlıklardan uzaklaşacak, 
dolayısıyla yurt içi faizler de 
yükselme eğilimine girecektir.
1990 sonrasında yaşanan 
finansal krizlerde döviz kuru-
nun aldığı değerler speküla-
tif yönlü açıklamaların döviz 
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kurundaki oynaklıkları açıkla-
mada daha yetkin olduğunu 
göstermektedir.  Ancak bu-
rada bizim açımızdan önemli 
olan olgu, serbest yüzen kur 
rejimi altında, döviz kurunu 
dengeye kavuşturacak bir 
temel öğenin (fundamentals) 
eksikliğidir.  Döviz kuru sa-
dece kendi beklenen değeri, 

EXPε , ve faizler arasındaki 
farklılıklara göre (spekülasyo-
nun yönüne bağlı olarak) ha-
reket etmektedir. Dolayısıyla 
kurun değeri çoğunlukla ön-
ceden tahmini güç ve hatta 
kısmen de irrasyonel beklenti 
ve davranışlara bağlı olarak 
belirlenmektedir.  Buradan 
çıkartacağımız sonuç ise dö-
viz kurunun ödemeler den-
gesini sağlayan, bağımsız bir 
makro ekonomik fiyat değil, 
kendi patikasında tarihsel ve 
beklentilere dayanarak hare-
ket bir gösterge olduğudur.
Daha pratik bir yaklaşımla, 
döviz kurunun anlık değeri 

ödemeler dengesinde döviz 
arz ve talebi açısından denge-
de olabilir, ancak söz konusu 
denge makroekonominin geri 
kalan değerleri (istihdam, ta-
sarruf yatırım dengesi, cari 
işlemler dengesi, gibi) açısın-
dan uyumsuzluk gösterebilir.  
Edwards (2001) tarafından 
geliştirilen bu kavramlaştır-
mada, döviz kuru eğer uzun 
dönemli denge patikasından 
sürekli bir sapma göstermek-
teyse uyumsuzluk (misalign-
ment) içerisindedir.  Dövizin 
uzun dönem denge patikası 
ise, temel göstergeler (fun-
damentals) veri iken ekono-
minin iç ve dış dengelerinin 
eşanlı olarak sağlanabileceği 
tarihsel patikaya dayanmak-
tadır.  Bu anlamıyla kurun 
dengesinde sadece basit sa-
tın alma gücü paritesi hesap-
lamalarına veya dövizin anlık 
arz ve talep dengesiyle yeti-
nilmemektedir.
Buraya kadar edindiğimiz so-
nuç döviz kuru dengesinin 

basit bir arz ve talep hesa-
bına dayanmadığı ve dolayı-
sıyla enflasyon hedeflemesi 
merkez bankacılığının ayrıl-
maz bşr parçası olarak değer-
lendirilen serbest yüzen kur 
rejiminin aslında bir kuramsal 
hayalden ibaret kaldığıdır.

son sÖzler
Bu çalışmanın ana vurgusu 
2007 sonrasında genişleyen 
büyük durgunluğun sadece 
bir finansal kriz olmadığı; ka-
pitalizmin kaçınılmaz krizleri-
ni aşmak için finansallaşma 
çabasının doğrudan bir ürünü 
olduğu yönündedir.  Ancak,  
yaşanmakta olan büyük dur-
gunluk sadece kapitalizmin 
işleyişinde değil, aynı zaman-
da bu işleyişin ardında yatan 
ana akım iktisat öğretisinin 
savlarından da beslenmiştir.  
Kriz salt toksik finansal var-
lıkların değil, aynı zamanda 
toksik ders kitaplarının da bir 
sonucudur.
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