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Türkiye Kapitalizminin Sorunları

Manisa İl Kongresi’ndeki konuşmayla ilgili basın açıklaması, 18 Kasım 1978.

Ülkemizde istikrarsızlığın, düzensizliğin en göze çarpıcı belirtileri olarak şiddet 
olayları, silahlı saldırılar, hunhar cinayetler görülmektedir, Oysa bunlar mutlaka 
önlenmesi gerekli olaylar olmakla beraber asıl dert bunlar değildir. Şiddet olayları 
ve bunların tırmandırılışı toplumsal rahatsızlıkların nedeni olmaktan çok, sonuç-
larıdır,

Türkiye kapitalizmi iki başlı bir ejderha ile uğraşmak ve başa çıkmak durumun-
dadır: Enflasyon ve ekonomik durgunluk. Son yılda enflasyonun, fiyat yükselişleri-
nin hızı %70-80 olarak veriliyor. İkinci Dünya Savaşı yıllarından beri Türkiye sürekli 
fiyat yükselişi içinde olmuş, bu yükselişin çok hızlandığı dönemler yaşanmıştır, ama 
son bir iki yılda bu yükseliş rekor düzeye ulaşmıştır. Bu düzeyde bir enflasyon bir 
yandan geniş kitlelerin hızla yoksullaşması, emekçi kitlelerden sermayeci sınıflara 
gelir aktarımı ve onların elinde sermaye birikimi anlamına gelirken, diğer yandan, 
kapitalist ekonominin fiyat yapısının alt üst oluşu, ekonomik istikrarsızlık demektir. 
Ilımlı bir enflasyon kapitalist ekonomiye, yani burjuvaziye, ‘yararlı’ sayıldığı ve ol-
duğu halde çift rakamlı, hele 100’lere doğru tırmanan enflasyon hızları, yine kârlara 
kâr katmakla beraber, ekonomik istikrar açısından tehlikeli görülmektedir.

Ekonominin cebelleşmek durumunda olduğu ikinci baz ekonomik durgunluk-
tur. Başbakan Ecevit sanayinin yarıdan aşağı kapasitede çalıştığını söylemektedir. 
Kalkınma hızının 1977’de %4’e, 1978’de de %2,7’ye düştüğü belirtilmektedir. Bu 
düşüklüğün gelecek yıl veya yıllarda da süreceği ve sıkıntıların artacağı beklenir. 
Yatırımların ve üretimin düşmesi esasen çok yüksek olan işsizliğin daha da artması 
demektir. Belli bir işsizler ordusu, kapitalizme, yani burjuvaziye, “yararlı” olursa 
da, işsizliğin böylesine büyük boyutlara ulaşması, onun bir toplumsal afete dönüş-
mesidir. Gelişmiş ülkelerde işsizlik %4’ün üzerine çıktığında telaşlanılır. Bizde %10 
olduğu söyleniyor, gerçekte bu oranın çok üstündedir. Tarım kesimi dahil, işsizlerin 
sayısı 8-10 milyon dolayında tahmin olunmaktadır.

Gelişmiş kapitalist ülkeler yakın yıllara kadar ekonomilerinde yatırımların 
hızlandığı, işsizliğin düştüğü, ama fiyatların yükseldiği enflasyoncu dönemlerle, 
ekonomik durgunluğun başgösterdiği, işsizliğin arttığı ama enflasyonun geriledi-
ği dönemlerin birbirini izlemesini yaşamıştır. Son yıllarda ise hem enflasyon, hem 
durgunluk bir arada yaşanmaktadır ve çaresi bulunamamaktadır. Burjuva iktisatçı-
larının bildikleri ve uygulayageldikleri yöntemler artık sonuç vermemektedir.

Ekonomisi emperyalizme bağımlı geri bir ülke olan Türkiye bu enflasyon-
durgunluk ilişkisi ile nasıl başa çıkacak? Başbakan, “durgunluk getirici bir istik-
rar kabul etmiyoruz” diyor ve bir yandan istikrar tedbirleri alırken, bir yandan da 
ekonomiyi canlandırmaktan söz ediyor. Güzel söz ediyor, ama nasıl başarılacak 



1899

bu çifte iş? Hem istikrarı hem ekonominin canlanmasını sağlamanın yöntemleri 
ne? Olanakları ne? Sorun burada düğümleniyor. Hele, yine Başbakanın sözleriyle, 
“özgürlükçü demokratik” (yani kapitalist) ve toplumsal adalete uygun yöntemlerle 
bu işin başarılması öngörülüyorsa, sorun büsbütün çetrefilleşiyor, demektir. Sayın 
Başbakanın birbiri ile bağdaşmayan öğeleri birbiri ardına sıralayarak sorunların çö-
zülemeyeceğinin bilincinde olması gerekir.

Plana ilişkin konuşmasından anlaşılıyor ki Başbakan, Türkiye için bir “ulusal 
atılım dönemine” girmeyi zorunlu bulmakta ve bu atılıma gerekli kaynaklar için 
Türkiye’nin iç kaynaklarına, potansiyeline dönmeyi öngörmektedir. Buna yöneli-
nirse, “nice girdilerin pek çoğu ithal edilmeyecek, burada yapılacaktır.” “Bu ulusal 
ruhu” harekete geçirmek hükümetin başta gelen görevi olacaktır. Böyle diyor Baş-
bakan ama, planda kamu eliyle sanayi işletmeleri kurma, belli malları ithal etme ve 
dağıtma konularında hükümet tarafından yapılan değişiklikler, böyle “ulusal ruhu” 
seferber edici değil, özel sermayenin çıkarlarına hizmet edici niteliktedir. Nasıl ki, 
yeni vergi tasarısında hükümetçe şimdiden öngörülen değişiklikler emekçi kitlele-
rin vergi yükünü hafifletme değil, özel sektörün isteklerini karşılama yönünde ise.

Başbakan ağzından söylenenlerle hükümet eliyle yapılanlar ve yapılmak istenen-
ler arasındaki çelişkinin başka örnekleri de vardır. Anarşiyi önlemek gerekçesiyle 
hazırlanan yasa tasarısının getirmeyi öngördüğü hükümler dillerden düşürülme-
yen “özgürlükçü demokratik hukuk devleti” anlayışı ile bağdaşacak gibi değildir. 
Bu tasarı yasalaşırsa terörizmi önlemeye yetmeyecek ama demokratik hak ve öz-
gürlükleri işlemez hale getirecektir. Bu yasa tasarısı da halk kitlelerinin demokratik 
özlem ve eğilimleri doğrultusunda değil, büyük sermayenin baskıcı, zorba istekleri 
doğrultusundadır.
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