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TAN IMI ve ANLA MI
Uul slar aras ı tic ar i iliş kile rde bir biri ktirm e aracı olara k değil,
fak at bir hesap biri mi ve bir ödeme aracı olara k altının işlevini ye
rine geti rem ez durum a gelme si ve ulusla raras ında kabul edil ebil ir
bir parayı olu ştu rma da ki başarı sızlık, dünya para sistem inde büyük
kar ışık lıkl ar yar atm ıştır . Diğer bir deyişle, altının, gidere k büyüyen
ulusa l ve ulu slar ara sı tic ar eti fina nse etmede yete rsiz kalması ve
altını ikame ede bilec ek bir para birim inin gerç ekle ştiril eme miş ol
ması, tic ar i ve para sal kriz lere yol açm ıştır f1).
Ulusal bir ekon omin in ve dünya ekon omisi nin ihtiy açla rı arasın
da deği şim ara çlar ının öze llik leri bakımından par alel lik olduğu ka
bul edi lme kted ir. Ort ak özell ik, her ölçe ktek i işlem ler için güve nile
bi lir ve kabul ed ile bil ir bir hesap birim ine duyula n ihtiy açtı r. Bu ne
denle, dünya tic are ti, para dan paraya serbe st olar ak dön üşt ürü le
bilen, kabul ed ile bil ir bir parayı gere ktirm ekte dir. Ulusla rarası kabul
ed ile bil irli k ise, ülke lerin eko nom ik gücüne, dini, geleneksel, psiko-5
loj ik ve tari hse l bir teme le dayal ı bir dizi fak töre bağlıdır.
(') Kindlebe rger'e göre, «... birçok uluslararası ekonomistin ilgisi, paranın
yalnızca bir değişim aracı olması ve değerinin, döviz kurlar ındak i dalgalanma lar
yoluyla serbestçe belirlen ebilm esidir . Bu ekonomistler, paranın ulusal ekonomideki
tüm işlevlerin e ağırlı k verirken, uluslarar asında ise, paranın değişim işlevi dışın
daki işlevle rine pek önem vermezler. Bu görüş, benim düşünceme göre yanlıştır.
Biz, parayı yalnızca bir değişim aracı olarak değil, aynı zamanda bir hesap birimi,
değer birik tirm e ve ertelenm iş ödemelerin standar tı olarak kabul ettiğimizden, de
ğerini sabit leştir mek zorundayız. Bu, uluslararas ı likidi te balanslarını korumak ve
uzun dönemli işlemlere girişeb ilmek için gere klidir (C.P. Kindleberger, «The Benefits of Interna tional Money», Journal of Intern ational Economics, September,
1972, s. 425-442).
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1914'e kcıdar süren altın stan dard ı dön emi ni en azından ka vra m
sal olara k anlama k bas itti (2). Çünkü, ödem eler in ulusa l ve ul us la r
arası araç ları aynıydı. Fakat, günü müz moder n düny asın da ulu sal
paralar ın ulus larar asın daki satın alma gücü, çok büyük ölç ek ler e
ulaşan mal ve hizm etler in çok tar afl ı tica ret ind en ve faiz ha dle riy le
birl ikte finan sal piya sala rdak i kap ital har eke tler ind en doğa n döv iz
kazançla rını belir leme kted ir. Yabancı lite rat ürd e ko nv er tib ilit e ko nu 
su, temel ekono mik birim lerin (ba nka lar dışın daki firm ala r ve kiş iler ,
tic ari bank alar ve merkez ban kala rınc a tem sil edilen ulus al hü kü 
metler) ulusl arara sı tic are tte para ları nda n ne ölçü de ya ra rla nd ıkl a
rını anlay abilm e hususun da, üzerin de en fazla duru lan kon ula rda n
biri olmuş tur.
Ko nve rtib ilite kavramın a, bu tü r nede nlerle , dünya par alar ının
bazılarının konv ertib il, bazılarının kon ver tibi l olmad ığı bir dün ya ek o
nomik ve parasa l siste mind e döviz rezervi dağıl ımına aç ıklı k get iren
bir kavram olara k bakılm aktad ır.
1931 - 1939 yılları arasınd a, «Büyük Dünya Depr esyo nu»n un et 
kisi altınd a ulusl arara sı tic are t hacmi, dövi z kon trol ünü n, yük sek ta 
rifele rin, ayırımcı uygu lamal arın, katlı (çoklu ) dövi z kuru sis te m le
rinin, iki tara flı tic are t anlaşmala rının ve yaba ncı para edin me üze
rindeki kısıtla malar ın bir sonucu ola rak büyü k ölç üde aza lmış tır. Bu
karmaşık döneme geri dönüş ü önle mek ve sav aşt an son ra düny a
tic are t hacmini maksim uma çıka rac ak ulu sla rara sı bir para sis tem ini
kurmak kaçınılm az olmuş tur. Bu amacı ger çek leş tirm ek için, 1944'de
Bretton VVocds'da aşağıdaki ara çlar ı kulla nma konu sund a ülk ele r
arasında anlaşma sa ğl an m ış tır :
— Çok tara flı tic are ti teşv ik etme k için tüm para ları ser bes t
kon vert ibilit eye kavu şturm ak,
(2) Altın standardı rejimine kısa bir bakış konumuz açısından yara rlı ola ca k
tır. Uluslararası literatü rde altın standardı üç gruba ay rılm akt ad ır: Tam Altın
Standardı : Altın madeninin sikkele r halinde dolaşımda olduğu bu rejimde, talep
halinde, banka banknotları kapsadığı miktarda altınl a değ iştiri lebil iyor du. 1914 e
kadar uygulanmıştır. Altın Külçe Standardı : Altının genişleyen dünya tic are tin i fi
nanse etmede yetersiz kalması sonucunda uygulanmak zorunda kalınan bit rej im 
dir. Talep halinde, eşit değere sahip bankno tlar, her biri 400 ons (1 ons : 31 gr)
altın çubukla rla değişt iriliyord u. Altının kullanımınd a ekonom i sağladığ ından ava n
taj lı kabul ediliyordu. 1925-31 yılları arasında uygulanm ıştır. Altın Döviz (Kambiyo)
Sta nd ard ı: Merkez bankalarının talep halinde, ülke parasını altınla değil, altın
standa rdında ki başka ülke parasıyla değişt irmesid ir. (J.L. Hanson, Econom ics tor
Students, Eighth Edition, MacDonald and Evans, Estover, 1978, s. 171-176).
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— Döviz kurl arın ı sab it tutm ak.
Eöylece , Bre tton VVoods’da temel amaç; dünya tic are tin i maks i
mize etme k için sabit kur sistemi altında konvertibilitenin işle tilm e
sini sağ lam ak olm uş tur ve ayıiı zamanda altın stan dard ına dönüş de
ge rçe kle şti rilm iş ola cak tır. Faka t kabul edilen sistem çok katı olara k
nite len dir ildi ğin de n, iki yeni ulus larar ası kurum; Ulusla rarası Para
Fonu (In ter nat ion al Mon eta ry Fund: IMF) ve Ulusl arara sı İmar ve
Gelişm e Banka sı, yeni adıyla Dünya Banka sı'nın (Inte rnat iona l Bank
fo r Re con stru ctio n and Develo pmen t IBRO) kurulm asını kapsayan
Whit e planı kabu l edi lmiş tir. Bu planın konumuz açısınd an ana özel
likle ri şu n la rd ır :
— Paraların Konver tibilite si: Bütün paralar kon vert ibil olmak
zoru ndad ır, fak at savaşa bağlı ola rak bozulan denge lerin yeniden
kuru lma sınd a dövi z kon trol araç ları nda n yararlanı lmas ına izin verilen
bir geç iş döne mi sağla nmış tır.

c

— Döviz Kuru Sis tem i: Bretton VVoods’da kabul edilen sistem,
nom inal değ er siste mi (par value system) veya bunun bir türü olarak
kabul edilen ay arl an ab ilir kur siste mi (adju stab le peg system) olarak adl and ırıl ma kta dır . Bu sistem , herhan gi bir paranın baz para
cin sind en pa rite sin in olmas ını ger ekt irir. 1944’de baz para olara k al
tın kabu l edi lmi şti. Anc ak uygu lama da birço k ülke, paralar ının de
ğerin i ABD dola rına göre bel irle miş lerd ir. İki nominal değe r arasın
daki oran ola rak tanı mla nan parit e, bir paranın nomin al değer ini di 
ğeri cin sind en tanı mla mak tadı r. Parite etra fında dalg alanm a marjı
(+ % 1) ola rak kabu l edi lmiş ve para ların değe rini bu ma rjla r içinde
tut ma k için iki metod öne rilm işti r. Biri nci metod, dolar ın altına göre
bel irle nm iş değ erin i koru mak için ABD Federal Rezerv Banka sı’nın
piya sada par itey e yakın kur lard a dol ar karşılığ ında altın alıp sat ma 
sıdır. Diğer ülk ele rin kulland'ığı metod ise, dola r pari tesin den (% 1)'den fazla sapma yı önlem ek için müda hale parası olar ak kabul edilen
dol arın piyas ada bu ülke lerin para ları karşılığ ında alınıp satı lma 
sıdır (3>.
Örne ğin, ste rlin in dol ar itib ari yle fiyatı yüks elinc e, İngil tere Mer 
kez Bank ası ste rlin le dol ar alma kta, bu ise, İng ilter e'n in dol ar rezer
vini büy ütm ekt e ve para arzını gen işlet mek tedi r. Eğer, İng ilte re’nin
elin dek i do lar rezerv i çok büyümü şse, İng ilter e Merke z Bankası, ABD
(3) Joh n VVilliamson, The Fa ikır e of Wo rld Mo net ary Reform (1971-1974), Thomas Nels on and Sons Ltd., Lond on, 1977, s. 4.
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Federal Rezerv Banka sı'na gide rek Bretton Wo ods 'da su pt an an (1
ons altın: 35 $) pari tesin den doları aitın a dö nü ştü reb ilir . So nu çta , d a r
ma rjlar içinde doların altına göre ve diğ er par alar ın dol ara ve b ir 
birle ri cinsin den değe rleri aya rlan mış ola cak tır. Böylece , ko nv e rt ibilite ye giden yolun açılmas ı için, Bre tton Wo ods 'da ön ce lik le ye rine
getir ilme si amaç lanan ; döviz kur ları nı dar ma rjla r için de sa b it le ş
tirm e hususu yerin e ge tiril miş ola cak tı.
Bretto n Woods' da kabul edile n sist em in altın sta nda rdı s is te 
minden fark lı olup olmadığ ı ulu sla rara sı lite rat ür de old ukç a ta rt ış 
malı bir konudur. Gerçe kten, Ere tton Woods sist em inin , he r ül ke
parasının altına göre belir lenm esin den dolayı ülke par ala rını n b ir 
birle ri cinsin den değ erle rinin sa bi t kaldığ ı ve dal gal anm a m ar jın ın
altın giriş ve çıkış nokt alar ı aras ında oldu ğu altın sta nda rdı re jim in 
den fazla farkı yoktu r. Çünkü, ay ar la na bi lir ku r sis tem ind e de dö vi z
kurları ancak (% 1) olar ak kabul edilen al t ve üst 'de stek lem e n o k
talar ı arasın da dal gal ana bilm ekt edi r. Bu nedenle , bu sist em al tın
kambiyo rejimi olar ak da adl and ırılm akta dır.
Ancak, «... bu düzenleme, 1930’ların düze nsiz piy asa ları nda n ve
para değ erler inde reka betç i dalg ala nm a sonu cu oluş an aş ınm ada n
kaçınm ak amacıyla döviz kuru nu den gele mek iste ği ile ulu sal ta m
istihd am polit ikas ını des tekl eyic i döviz kuru sist em ini sav una n ül 
kelerin altın stand ardın a dönm ek için zor lam ada bu lun ma lar ınd an
kaçınma isteği arasın da bir uzlaşma sağla may ı ama çlam ıştır ... Ge r
çekte, Brett on VVoods'un bazı altın dı. Anc ak bu gerç ek, bi rç ok ül 
kelerin paralar ının değe rini ABD dola rı cins inde n sapt ama sı yüz ün den
gözardı edilm iştir . Oysa, altın cin sin den her han gi bir ülk enin no m i
nal değeri ve dol ar cins inden pa rite ler i değ işm em iştir . Tüm bu no k
talar, iste r bilgi sizl ikte n, ist er ne nede nle olur sa olsun , 1971'e ka da r
akade mik köken li eko nom istle r ve bü ro kra tla r tara fından ört ba s e d il
miştir» (4).
Bununla berab er Bretton VVoods sist em i altın sta nda rdı re jim in 
den daha az katı olar ak nit ele nd irilm ekt edi r. Çünkü, bu sist em de, a l
tın stand ardı dönem inde olduğ u gib i para ları altın a dö nü ştü rm e k o 
nusund a resmi yükü mlülü ğün yanı nda öde me ler bila nço sun un ca ri
işlem kalem leri sonuc unda doğa n ala ca kla r için teme l ek on om ik
biri mle re ko nv ert ibil ite hakkı ve rilm işt ir. Daha önce de b e lir tt iğ i
miz gibi, Brett on Woods siste mi, dünya tic ar et ini n gen işle me sin in
(4)
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Ibid, s. 3-4.

başlıc a şart ı olar ak, dünya ülke lerin in paral arını n serbestçe konvertib ili te edil mes inde görm üştü r. Bunu başa rabil mek için ise, ülkelerin
IMF'n in Anlaşma Maddelerindeki (The Articles of Aggrement) yü
küm lülü kle ri kabul etme leri gere kme kted ir.
IMF'nin VIII. mad desin de bel irtil en yük üm lülü kle r şu nl ar dı r: Hiç
bir üye ülke, Fon'un onayı olmaks ızın ulus larar ası cari işlem ler üze
rine kıs ıtlam ala r koyamaz . Her bir üye, diğ er üye tara fında n tutula n
kendi para bala nsla rını satın almayı tale p ettiğ inde , şu kuralla ra
uyma k zo ru nd ad ır: Biri ncis i, diğ er ülke tara fınd an alına cak olan
para bala nsla rı yaln ızca car i işlem kale mler i sonuc unda elde edilmiş
olmal ıdır. İkinc isi, bu para ların diğ er kon ver tibil paral ara dönüş üm
lerine, yine car i işle mle r için yapıla n ödeme lerde kullanı lması şar tıy
la izin ve rilm işti r. Ayrıc a, car i işlem ler kalem lerind en doğan para
bala nsla rı yakın yılla rda edi nilm iş olmalı dır. Kapit al hare ketle ri konve rtib ilit en in dışında tutu lmu ştu r. Böylece, kapi tal işleml erinde n do
ğan ala cak ları n ko nve rtib il tip paraya dönüş ümü yasakl anmışt ır. Ger
çekte , çoğu ülke nin kap ital işlem lerin i kon trol ettiği varsayılm ıştır.
Cari işlem lerde n doğa n para balanslar ını satın alac ak olcn ülke, ya
tal ep te bulun an üyenin parası veya altın la ödeme yapma terci hine
sah ip ola cak tır. Veya uygul amad a, ABD dolar ı gibi ulusla rarası kabul
ed ile bil ir bir para cins inden . Madde XIV ve Madde IV ise, yükü m
lülü kle rde n istis na duru mla rı gös term ekte dir. Madde XIV; yüküm lülük
altın a girme den önce ülke lere belir lenm emiş uzunlu kta bir geçiş
döne mi sağl ama ktad ır. Bu geç iş dönem inde ülke ler kon vert ibilit eye
geç iş koşu lları nı haz ırla yac akla rdır . IV. madde; IMF ’nin onayı olm ak
sızın, ödem eler bila nço sun dak i 'teme l den ges izlik ' durum larında , ül
kele rin para ların ın değe rini (% 10)'luk marj içinde değ işti rile bilm e
lerin e ola nak tan ımı ştır (5).
Bre tton Woods sist emi altın da uygula nması düşünü len konvertib ilit en in kapsam ının, altın stan dard ı dönem inde uygulan an konvertib ilit ed en daha kapsa mlı oldu ğu görü lme kted ir. Yukarıd a ana İnat
larıy la tanı mlad ığım ız ve ilerid e daha ayrıntı lı olar ak ele alacağımız
bu tü r ko nv ert ibil ite , yasal ola rak tanım lanan kon ver tibil ete dir. Konve rti bil ite nin daha kapsa mlı ve ekonomik açıdan tanımı ise şu d u r:
«Ekono mik bir bakış açısın dan; bir para, işlem ciler in ama çla
rına (cari ve kap ital) veya ikam et yer leri ne (sak inler ve sakin ol(5) Ronald, i. McKinnon, Money in International Exchange, The Conuertibl
Curren cy System, Third Printing, Oxford University Press, Oxford, 1979, s. 4-8.
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mayanlar ) bakılmaksızın cari fiy at ta ser bes tçe alınıp sa tıla bili yor sa ,
konv ertib ildir . Yasal ola rak ise, ülk ele r IMF 'nin Anla şma Ma dd ele 
rinde VIII. makale nin 2, 3, 4. kısı mla rınd aki yük üm lülü kle ri kab ul
etti kle ri zaman, bu ülke lerin para ları ko nv ert ibil sayı lmak tadı r» (8).
0 halde, ekon omik yönden; bir para nın ko nv ert ibil sayılm ası için,
bu paranın hiç bir kısıtl amay a konu olmak sızın ser bes tçe diğ er pa ra 
lara dön üştü rüle bilm eler i yete rli bir şa rt iken, yasa l yönd en; bu pa 
ranın IMF yük üm lülü kle rini yeri ne get irm esi yet erli olm akta dır.
Ulusla rarası lite rat ürd e kon ve rtib ilit en in bu tanı mla rınd an yola
çıkarak, kon ver tibi lite tip ler ini sis tem atik ola rak aşa ğıda ki biç imd e
sını flan dıra bilir iz (’).
KONVERTİBİLİTE TÜRLERİ
I. Tarihsel Anlamda Konv ertibi lite: Bu tü r ko nv er tib ilit e aynı
zamanda resmi (offi cal) veya ak tif (asset) ko nv er tib ilit e ola rak ad 
landırılmakt adır.
II. Bretton VVoods Konvert ibilites i: Bu tü r ko nv er tib ilit e ise,
cari işlemler konvertibilitesi (cu rren t - acc ou nt con ve rtib ilit y) ola rak
adlan dırılm aktad ır.
III. Modern Anlamda Konvertibilite : Piyasa ko nv ert ibi lite si (ma r
ket con ver tibil ity) olara k da adl and ırılm akt a olup, üç alt grub a ay
rıla bili r :
1- Dış veya Sakinler - Dışı Ko nv ert ibil ite (Exte rnal, Non - Re siden t
Con vertib ility)
2- İç veya Sakinler Konvertibilitesi (Inte rnal, Resid ent Co nv ert i
bility)
3. Tam Konvertib ilite: İç - Dış Ko nv ert ibil ite
9
bility ).

(Tota l Co nve rti

Şimdi, kon ver tibi lite tür ler ini daha yakın dan ince leme ye geç e
biliriz.
T. Tarihsel Konvert ibilite: Bir rezer v paray ı diğ er rezer v ak tif le (6) Gelbert P. Welbert, International Monetary Reform and the Developing
Countries, The Rule of Law Problem, Columbia Universi ty Press, New York, 1975,
s. 85-86.
(7) Konve rtibilite türlerini, sınıflan dırma biçimi, bu makalenin yazarına aittir .
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rine dön üştü rme de para sal bir oto rite nin hakkıdır. Bu nedenle, bu
tür ko nv ert ibi lite resmi veya ak tif kon ver tibi lite ola rak da adla ndı rıl
makta dır. Diğe r ta ra fta n bu tü r kon ver tibi lite ulusal para ile yabancı
bir para ara sınd aki nomi nal bir değeri korum ak için resmi bir yü
küm lülüğ ü de ifade eder. Diğer deyişle, döviz piyasa larına, döviz
kuru nu koru mak veya etk ilem ek için kamu oto rite leri nin müdahalesi
resmi ko nv ert ibil ite nin bir çeş itidi r.
XIX. yüzyıld a bir para, yalnız ca eğer, yaba ncıla r (sakın olma yan
lar) bu paran ın bala nsla rı ile sab it bir fiya tta altın elde edeb iliyor larsa
kon ver tibil kabu l edi lirdi . Örneğin , Amerik an İç Savaşı sırasında,
Ame rikan kâğı t doları ink onv ert ibil sayılırdı. Çünkü tic are tte dolar
ile altın başa baş değe rde deği ldi. Buna rağmen, kâğıt dola r serbest
ola rak yab anc ılar dan sa tın alı na bili r veya onlar a satı labi lirdi . Dolar,
kelim enin moder n anlam ında kon ver tibil di (°).
Daha önced en kısaca açıklad ığımız; 1870'lerden I. Dünya Savaşı
(1914)na kad ar olan altın sikk e standardı dönem inde parala rın al
tınla ko nv ert ibil ite si tam ola rak sağla nmışt ır. Bu dönem, serbe st ti 
ca ret uygu lamas ının doru ğa ulaştığı dönemd ir. Arasıra yapılan mü
dah ale ler har iç tic are te önem li kısı tlam alar geti rilm emi ştir. I. Dünya
Sav aşı’ ndan sonra ise, ulusal paral arın altına kon ver tibil ites i kald ı
rılmı ştır. Çünkü, savaşın orta ya çıkardığ ı arta n para ihtiyac ını kar
şılam ak mümk ün olam amış tır. 1925 - 1928 dönem inde yeniden altın
stan dar dın a dön ülm üştü r. ABD, İngil tere ve Fransa gibi ülkele r altın
külç e stan dard ını beni mse mişle r, dünya ekon omisi nde ikinc i dere ce
de rol oyna yan ülke ler ise altın kamb iyo stand ardın ı kabul etmiş lerdir.
Altın külç e stan dar dın a geçi lmes inde ki amaç, küçük değer deki pa
ralar ın altın a ko nv ert ibi lite sin i önlem ek ve böylece altını merkez ban
kası kasa ların da top lay ara k ulus lara rası ödemel ere tahs is edeb ilmek 
ti. 1929’da meydan a gelen para sal kriz nedeniy le 1929- 1931 dön e
mi dünya para siste min de be lirs izli kle r döne midir. 1931 1939 döne 
mi ise, dünya tic are tin de yoğun olar ak kısıtla mala rın uygulan dığı ve
buna para lel ola rak döviz ko ntr olle rini n yaygı nlaştı ğı bir dönemdir .
Bu döne min ve ardı ndan İkinci Dünya Sava şı’nın get irdi ği ekono mik
ve mali krizl erde n sonra altın stand ardı rejim inin bir çeşidi olan
altın kam biyo reji min e geç ilm işti r. Altının ulusl arar ası tic are ti finans e
etme konu sund a yet ers iz kalması sonuc u uygul anan bu rejimd e ulu
sal para lar, altın a ko nv ert ibil ite si mümkün yabanc ı bir ülke parasına
(°)

Kinno n, a.g.e., s. 6.
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çev rileb ilme kte ve böy lelik le altın ın yanıs ıra bazı ülke pa ra lar ı da
ulusla rarası para işlevini görm ekte dir.
II. Bretton Woods Konv ertibil itesi: Ko nv ert ibi lite yi bu bi çim de
ilk olara k adland ıran ek on om ist e göre «bu kit ap ta Bre tto n W oo ds
kon ver tibil ites i olara k adla ndı rıla n ko nv er tib ilit e Ara lık 1958’d en
Ağus tos 1971'e kad ar sürm üş ve ko nv ert ibi lite nin iki far klı an lam ını
kapsamış tır. Ko nve rtib ilite nin lite rat ürd e iki fark lı anla mda ku lla nı l
ması ise 1960'ların kâr tes pit etme (pegg ing) uygu lam alar ı so nu cu n
da ortay a çıkmıştı r. Bir para piyasada ko nv ert ibil ola bili r. Bun un an 
lamı, döviz kon tro ller i uygu lanma yan düny anın herh ang i bir ül ke si n
de ekono mik birim lerin döviz piy asa ları na ser bes tçe gi re bil me ler idi r.
Bir para aynı zamanda resmi ola rak ko nv ert ibil o la b il ir : ABD do la rı
nın altına resmi kon ver tibil ites i» (9).
1944'de Erett on Woods 'da yasal ola rak be lirti len yü kü m lü lü k
lerini 1958 tari hin e kad ar yerin e get iren ülkele r, piyas a ve resm i ko n
ver tibi lite yi uygulam aya başla mışla rdır. Anc ak Bre tton Woods kc nver tibi lite si kon ver tibi lite nin anlamın ı ince lerk en be lir ttiğ im iz gib i;
konv erti bilit enin ekon omik tanım ına tüm üyl e uym ama ktad ır. Çün kü,
yalnızca cari işlem ler için piyasa ve resmi ko nv ert ibi lite yi ka ps am ak 
tadır. Bu nedenle, Bret ton Woods ko nv ert ibi lite si lite rat ürd e ca ri - i ş
lemler kon ver tibil ites i olar ak da ad lan dır ılm akt ad ır (10).
Cari - işlem ler kon ver tibi lite si «Eğer, özel ola rak kısı tlam aya ko 
nu olmayan yabancı mal ve hizm etle ri sat ına lma ya ist ekl i olan sa 
kinler in, normal tica ri kred ilerin dahi l oldu ğu tüm car i işle mle ri ka p
sayan yabancı para ihti yaç ları için, ulus al parayı tek bir kurd a se r
best olara k sat abil iyor lars a ve aynı zama nda ya ba ncı lar sak in ol 
mayan lar cari işlemlerden doğan ulusa l para bala nsla rını aynı döv iz
kurunda sat abi liyo r veya cari iç fiya tlar da n ulus al malla rı ser bes t
olm ak sat ına labi liyo rlar sa oluşu r. Ko nv ert ibil ite nin anlam ını ke sin 
liğe kavu şturm ak için yaptığı m bu tanım, kavra mın tar ihs el ola rak
kullanılm ış olan anlamın dan bir ölçü de daha zayıftı r» (” ).
() Bıian Tew, The Evolution of the Inter natio nal Monet ary System, 1945-81,
Second Edition, Hutchinson, London, s. 50-51 (serbest çeviri).
( ) Ancak, bazı ekonomistler, cari ve kapita l hesabı ayırımını pek kesin bul 
mamaktadırlar. «Konvertibilitenin yalnız cari işlemlere uygulandığı düşünüld üğü za
man normal ticar i kredilerin, VIII. maddedeki şartl ara uygun olduğu düşünülü r.
İsveç buna tipik bir örnektir». Ancak kapital kalemi üzerinde gözüken dövizi almak
ve satmak konusunda sakinl er üzerinde daha fazla kısı tlam alar vardır. Kinnon,
a.g.e., s. 5.
C1) Kinnon, a.g.e., s. 6.
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Diğer tar aft an , yine Bretton Woods kon ver tibil ites i, ödemeler
bilan çosu nun car i işlem kale mle ri sonuc u ortay a çıkan yabancı para
bala nsla rının , iste nd iğin de ya tale p eden ülkenin parasıyla veya al
tınla ko nv ert ibi lite sin i kaps ama ktad ır. O halde, bu tü r kcnv ertib ilite,
kavram ın tar ihs el anlam ını da içerm ekte dir. Öncek i kısımda açı k
landığı için burad a daha fazla ayrın tıya girmiy oruz.
III. Modern Konvertibilite : Bu tü r kon ver tibii ite, kavramın eko
nomik yönde n tanım ına uym akta dır. Modern kon ver tibil ite piyasa
kon ve rtib ilit es i ola rak da adl and ırıla bili r. Bu teri mi ilk kullana n eko
nom iste göre, şu ama çla ileri sür ülm üşt ür: «Bir rezerv parayı diğer
rezerv ak tifl er ine dön üştü rme de parasa l bir oto riten in hakkının
-r e s m i veya ak tif ko n ve rt ib ili te - karşıtı olar ak ve özel ekonom ik
biri mle r tara fınd an ge rçe kle ştir ilen ; bir paranın diğerin e kon ver tibi
lites i ara sınd aki fark ı vur gula ma k için» (12).
Fiyasa ko nv ert ibi lite sin i olu ştur an dış ve iç kon veı tibil itey i ta 
nımını verm ek ister sek, «eğer, bir paranın yaba ncıla r tarafı ndan edi
nilm iş tüm ta sa rru f biçi mle ri, resmi ma rjla r içind eki deviz kurunda
herh ang i yaba ncı bir paray a serb estç e dön üştü rüle biiiy orsa , bu para
dış konvertibiliteye sahi p dem ektir . Diğer tara ftan, ülke saki nler inin
yab anc ılar la yapmaya ye tki len dir ild ikl eri tüm işlem ler (cari ve ka
pita l işlem leri) sonu cu doğa n ödemel er, saki nler in döviz piya sala rın
dan sa tın ala bil dik ler i dış ko nve rtib ilite ye sahip herhan gi bir parayla
ya pıla bili r. İç konvertibilite ise, ülke sak inle ri üzerinde, herhan gi bir
paray ı elde etmek, tas ar ru f etme k veya herhan gi bir amaçla her
hang i bir yaba ncıya tra ns fer etme konusu nda kısıtla malar yoksa
oluş ur. Bu nedenle, dış ko nv ert ibil ite yalnızca kısmî konvertibiliteye
kar şılık gelir, oysa tam konvertibilite, dış ve iç kon vert ibilit enin her
ikis ini de kapsar» (w ).
Böylece, piyasa ko nve rtib ilite sin in, cari işlem ler konv erti bilit esin den daha kapsa mlı oldu ğu görü lme kted ir. Çünkü, kapita l işlemle rini
de kap sam akta dır. Aynı zama nda bu tip kon ver tibil ite, kon ver tibi lite 
nin yasal tanım ına değil, ekon omik tanımı na uymakt adır. Diğer bir
deyi şle, İşle mci lerin ama çlar ına (ist er cari, iste r kapi tal olsun) ve
işle mc iler in ikam et yer leri ne (iste r sakin, iste r yabancı olsun) dikk ate
alma ksızın , pa ral ar ara sınd aki dönü şüme hiç bir kısıtlama getirmeye n
bir tanım dır.
( 12) Gottfri ed, Haberler, «Prospecis for the Dollar- Standard», Lloyds Bank
Revievj, July, 1972 olarak VVilliamson, a.g.e., s. 2’deki dipnottan nakledilmiştir.
(13) VVelbert, a.g.e., s. 86.
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O halde, dünya döviz piya sasın da car i hesap ko nv er tib ili te si ndeki döviz kuru, piyasa döviz kuru nda n elde ed ileb ilir. «Uzun dö ne m
döviz denges indeki döviz kurun u bulm ak için, bir leş tiri lm iş, ge le ne k
sel döviz arz ve tale p eğr ileri nde n kap ital har eke tler i için ola n dö viz
arz ve talep mik tarl arı çıkarı lmalıd ır» (M ).
Gerçekte, modern ko nv ert ibil ite nin uygu landığı çok ta ra flı (mul tilete ral) bir sistemin amacı, ser bes t tic ar et altı nda reel yön den op 
timum olduğu varsa yılan kayna k dağılı mının, para sal açıd an bo zu l
masını önle mek tir. Böylece, dünya tic ar et hac min i ma ksim um a çı 
karacak koş ulla r elde edilm iş ola cak tır. Çünkü bu siste m, ek on om ik
birim lerin ödeme leri yapm ak için ihtiya ç duy duk ları her han gi bi r ya 
bancı parayı elde etme leri amac ıyla kendi para ların ı, bu yab anc ı pa 
raya serbe stçe dön üştü rme lerin e izin ver me kte dir. Böyle bi r hak kın
yokluğ unda ise, kazancın ı, bu kazanc ı elde ett iği ülke den gelen
mallara harcam a baskısı altın da kal aca ktır .
«Gerçekten dış ko nve rtib ilite ye sah ip olma yan, yani ink on ve rti bi l
paralar , bunlar a sahip olan ların gözü nde old ukç a sın ırla nmı ş bi r de 
ğere sahip ola bilir ler. Örneğ in, gelişe n bir ülkede n SSCR’ye yap ılan
ihrac ata (Madde : VIII) yük üm lülü kle rini kabu l etm iş bir ülk enin pa 
rası veya ruble ile ödeme yap ılab ilir. Biri nci duru mda , elde edi len
kazanç lar, herhan gi bir yerden satı nalı nan ma llar için ku lla nı lab ilir .
Eğer, kaza nçlar ruble cins inden ise, bu ka zan çla r normal ola ra k
yalnızca edin ildiğ i ülkeden (SSCR) doğa n bor çlar ı geri öde mek v e /
veya bu ülkeden gelen mallar ı itha l etme k için ku llan ılabili r. Şü ph e
siz bu, gelenek sel tic are t teo risi ni mahk um eden tic ar et ayır ımc ı bir
durum dur. Çünkü gelene ksel tic ar et teo risi, malla rın en ucuz ka y
naktan satın alını yor olduğ u anlam ına gelir. Bir ülke, paras ı kon ver tibi l olmayan ülkele re ihra catını kısma yolu yla bu tü r so run lar da n
kaçı nabil ecek tir. Fakat bu po litik a yalnız ca, eğer, al te rn at if pa za rla r
varsa söz konusu edile bilir. Oysa, bu ülk eler in çoğ unl ukl a al te rn at if
paza rlar bulmala rı zordur» (15).
gün ümü z kon ver tib îl İte uy gu la ma sin a vari s

Kon verti bi Iite,

daha

önced en

açık lamı ş

bulu ndu ğum uz

altın

(M ) Kinnon, a.g.e., s. 13-16 (Yazar, yukarı daki açıklamay ı kısmi analiz olarak
nitelendir mektedir, ihraç ve ithal arz fonksi yonla rını dikka te alan genel denge ana
lizi için bkz. s. 16-20).
(15) VVelbert, a.g.e., s. 86-87. (COMECON - Doğu Avrupa Ortak Pazarı içinde
de konve rtibilite ye geçilmesine doğru bir hareket vardır.)
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stan dard ı dön emin dek i uygulama biçim inden sonra aşağıda açı k
layac ağımı z şu tari hse l aşam alar dan geçerek, günüm üzdeki modern
anlam ına kav uşm uşt ur (1G).
i. Konvertibiliteye Giden Yol (1945- 5 8): Bu dönem iki alt dö
neme ayr ılm ıştı r :
1. Biri nci Aşama, 1845 - 1849 (The Bila tera l Phase)
2. İkinci Aşam a( 1950- 1958 (The Binary Fhase)
. Birinci Aşama, Ulus lara rası Ödem eler Bankası (Bank of Inte r
natio nal Set tlem ents : BIS) tara fınd an şöyle aç ıkl an ma kta dı r:

i

«IMF tara fınd an sapt anan dünya parala rı arasın daki kur (par
value) sa bitt ir. Cari ve diğ er işlem ler bu kur üzerinden yapılmak zo
runda dır. Ödemele r, döviz piya sala rında herhan gi özel işlem ler ya
pılmak sızın büyük ölçü de klir ing ve iki tara flı işlemle r (bilate ral accoun ts) arac ılığıy la yerin e get iril ir. Çoğu ülkele rde yalnız kapi tal iş
lemle ri değil, iste r tic ari, iste r fina nsa l olsun tüm cari işlemle rin ger 
çe kle ştir ilm esi resmi oto rite tara fınd an belirle nen 'döviz dağılımı 'na
bağlıd ır. Böylece, doğal ola rak resmi kurla rda dalg alan mal ar olm a
mıştır. Resmi kur lard aki herh angi bir değişme, belir li ve kesin tari hlerde uy gu lan abi lir biçimde yine resmi oto rite ler tarafı ndan ger çek 
leş tiri lir. Bu kon trol oto rite ler i, ihra cat sonuc unda gereğinde n fazla
yaba ncı para elde etti kle rin de, bunu parasa l rezerv lerinde n arzetmek
veya dış borç ve bağış biçi min de eritm ek zorunda dırlar» (").
Bu denem in ilk aşama sında, iki tara flı tic are t anlaşm alarını n yü
rür lük te oldu ğunu ve ko nve rtib ilite nin geniş anlamda uygulanm adığını
görm ekte yiz. Anca k, bu aşama da kon ver tibilite ye giden yol açılmıştır .
Çünkü bili ndi ği gibi Bretton Woods siste mini n amacı; konv ertib ilitey e
geçe bilm ek için önc elik le par ala r arasın da dengel i bir kur sağ la
maktı. Ayrıca , BIS tara fınd an ana hatlar ı açıkl anan bu dönemde iki
tara flı anl aşm ala r savaş sonras ının ilk yılların da yaygın bir biçimde
uygu landıysa da, bu anl aşm ala r ulusl arara sı ödeme lerin tümünü
kaps amıy ordu. Çünkü, ödem eleri n çok tara flı (mul tilate ral) araçla rı
olar ak, hiç bir kısıt lamay a konu olmada n dolaşım da bulunan ABD
dolar ı ve pound un işlem görd üğü dol ar ve ster lin sahalar ı vardı. Bu
döne mde ki ödeme araç ların ı aşağ ıdak i tablo da göreb iliriz.
(,c ) Burada yapacağımız sınıfland ırma, Tevv'in adı geçen eserinden alınmıştır.
(17) BIS, Annııal Report, no. 19, 1949, s. 118 olarak Tew, a.g.e., s. 16'dan nak
ledilmi ştir.
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1947'den önceki ödeme araçları
Ödeme Sahaları

Ödeme Araçları

En katı (Super-Hard) Ödeme Sahası
İsviçre

Altın veya İsviçre Frangıyla Ödeme

Dolar Sahası (Katı Ödeme Sahası)

Amerikan Doları

Kuzey ve Orta Amerika, Güney Ame
rika'nın kuzeyindeki birkaç ülke
Sterlin Sahası (Yumuşak Ödeme
Sahası)
Kanada Dışındaki İngiliz Topluluğu
Bazı Orta-Doğu Ülkeleri
İrlanda
İzlanda
Diğer Ülkeler

Sterlin daima ödeme aracı olara k ka
bul edilm işti. Saha içind eki tüm öde 
meler sterli n ile yapıldı, saha dışın 
daki ödemeler ise, saha dışınd aki ül
keler ile İngili z otor itele rin anlaşması
ile iki tara flı işleml er arac ılığıy la yü
rütülmüş tür.
iki Taraflı Ödeme Anlaşma ları

Kaynak : Tew, a.g.e., s. 16.

O halde, bu dönem, ödemenin çok yanlı ara çla rı ola rak altın a
pek ihtiy aç duyulmadı ğı, fak at dola r ve ste rlin in kulla nıld ığı para sa
haları dışında çoğu nluk la tic are tin katı bir dövi z ko ntr olü altın da
sürdüğ ü iki tara flı anla şma lar yoluyl a yü rüt üld üğü bir dön emd ir. Bu
uygula maları n sonuc unda 'ka ra' piya sala rda yapıl an işle mle r ço ğa l
mış ve ilk para krizi meydana gelm iştir .
Kon vert ibilit e ile ilgil i ilk olay, 1947'de meydan a gelen konv ertib ilite krizid ir. 1947'de, Büyük Brita nya 'nın altı n ve do lar reze rvler i
üzerinde ki baskı çok büyük oldu ğund an ste rlin in kon ve rtib ilite sin de n
vazg eçilm iştir. 1945'de 1 £ : 4.03$ olan kur, aşırı değ erle nm iş ola rak
kabul edilm iştir. Bu nedenle ster lin 1947’de 1 £ : 2.8 0$ ola rak dev a
lüe edilm iştir. Aynı oranda olmasa bile, birç ok ülke de par alar ını de
valüe etmi şlerd ir.
'İki tara flı aşam a' olar ak nite len diri len bu dönem de, uygu lanan
iki yanlı tic are t anla şma ların ın ve dövi z ko ntr oll eri nin doğ urd uğu
ko nv ert ibil ite krizle ri nedeniyle çok yönl ü tic ar et in teş vik amac ıyla
kon ver tibi lite nin kapsamını geniş leten ‘ik inc i aşa ma ’ya geç işin ko şu l
ları yara tılmı ştır.
İkinci Aşama, BIS tara fınd an şöyle ni te le nd iri lm ek te di r: «Döviz
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piya sala rıyla ilgil i ola rak 1958 Aralı ğında alınan önle mle r döviz pi
yasa ların ın birle şme sini sağla dı ve aynı zamanda döviz kurlarına
daha büyük hare ket ser bes tisi get irm işti r. Önceden herb ir Avrupa
ülke sinin parası, ABD ve Kanada doları na karşı ayrı bir piyasada
işlem görürke n, Mayıs 1953’âe yapılan ar bit ra j anlaş mala rı altında,
onb ir değ işik Avrupa ülkesi parası da tek bir piyasad a birb irler ine
karşı işlem görm üşle rdir . Ara lık 1958'nin sonunda ise, bu iki çeşit
piyasa bir leş tiri lm işt ir. Böylece şimdi, belli başlı tüm Avrupa paraları
ser bes t ola rak ABD ve Kanada dolar ına karşı ve birb irler ine karşı
işlem görm ekte dirle r» (18).
Bu dönem de ste rlin in tek ra r kon vert ibl olab ilmes i için İngilte re
Hükü meti tara fınd an giri şim lerd e bulu nulm uştu r. Anca k bu konudaki
başlıc a engel, İng ilter e altın reze rvler inin yete rsiz liği olmuşt ur. So
nunda dövi z kon tro ller i aşama lı olar ak gevşe tilmiş, 1959 ocağında
sterl ine, Büyük Brit any a sakinleri dışındakilere cari işlem konvertibilitesi sağl anm ıştır. Bu dönem in diğ er önemli bir özelli ği de, Avrupa
Para Birl iği (European Payme nts Union: EPUjnin 1950'lerin or tal a
rında kurul mas ıdır. Ko nve rtib ilite nin günümü zde kullan ılan modern
anlam ına geçiş de bir aşama olan bu dönemde, Avrupa paraları EPU
içind e bir bir ine karşı kon ver tibi l olmu şlar, ancak ABD ve Kanada
dola rına karşı kon ver tibi l olam amış lardı r. Bu iki paraya karşı da
ko nv ert ibil ite yi anca k Aralık 1958’de kaza nabi lmiş lerdi r. Bu yıldan
son raki dönem ise Bre tton Woods kon ver tibi lite si olara k adla ndırı l
makta dır.
II. BRETTON VVOODS KONVERTİBİLİTESİ (Aralık 1958-Ağustos
1971)
Ko nve rtib ilite kavram ını teo rik yönden incele rken bel irtt iğim iz
gibi, 'Br ett on Woods Ko nv ert ibil ite si' olar ak adlan dırıla n ko nve rtib ili
te tür ü Ara lık 1958'den Ağu sto s 1971'e kad ar sürmü ş ve kon ver tibi 
lite nin iki fark lı anlamın ı kaps amışt ır. Piyasa kon ver tibi lite si ve resmi
ko nv ert ibil ite. Bu ko nv ert ibi lite türl erin in uygu lamad aki duruml arını
sıras ıyla incele yelim.
Bre tton Woods siste mi altın da uygu lanan piyasa kon ver tibil itesinin kapsam ı bir ölçü de sınırlı kalmı ştır. Çünkü, yalnızc a cari iş
lem ler kale mler inde n doğan para bala nsla rı için uygu lanab ilmiş, kaI 18)
miş tir.

BIS, Annııal Report, no. 29,

1959, s. 186 ola rak Tew, s. 33'den na kle dil 
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pital hare ketle rinde n doğan para bal ans lar, için ise ^ ü k ° l ç ü ^ e
smırl,
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gibi. ,i«en
piya,nsa rst
koernvcar
er tı» L i n kalmıştır.
i n «am o,ara
k işley
mes ibeiçin
: konv
n
iste r kapita l olsun tüm işlem lere ve ist er sakın o su ,
tüm özel ekono mik birim lere uyg ula nab ilm esi ger ekm ekt edi r.
Cari işlem ler için geçe rli olan piya sa ko nv ert ibi lite si, ba şla ng ıçt a
yalnızca sakin olma yan lara (yab anc ılara ) uyg ulan abil miş , daha so n
raları sakin lere de yay ılab ilmi ştir.
IMF’nin Birle şik Ameri ka, Me ksik a ve Orta Am erik a Cu mh urı yet ler i’nde üç ülke dışınd aki tüm üyele ri XIV. maddede izin ve rile n ge 
çiş dönem ini kulla nmış lardı r. Savaş sonr ası yeni den inşa ve kal ınırıa
dönemi uzun bir süre sonun da tam am land ığın dan , her ne ka da r
1950'ler sırasında döviz ko ntr olle ri aşam alı ola rak libe rali ze ed ild iys e
de, belli başlı Avrup a ülke leri saki n olm aya nla ra uyg ulan an işl em ler
kcn ver tibi lite sin e 1958’in son ların da geç ebi ldil er.
«Döviz alanı ndaki dik ka ti çeken geliş me; Ara lık 1958 de on üç
Batı Avrupa ülkesini n, sakin olmayanlara cari işlem konvertibilitesını
aynı esnada sağlam alarıyd ı. Bu ülke lerd en ikis i - Alm any a ve Bir
leşik Krallık - bütün diğ er ülk eler le olan car i öde me lerin i kon ver tıb ıl
bir temel üzerine otu rtm uş lar ve tüm sak in olm ay an lar ara sınd a seı
best olara k tra nsf er ed ileb ilir ve her han gi bir yaba ncı para ya ser
bestçe kon ver tibi lite ed ilebili r anlam ında , car i işle mle r ko nv ert ibi i
tesin in sakin olma yan lar için geç erli olan tür ün ü uyg ulam ışla rdır . ı
ğer onb ir ülke - Avu stury a, Belçik a, Dani mark a, Finla ndiya , Frans a,
İtalya, Hollanda, Norveç, Portek iz, İsveç, İsvi çre ise, yaln ız kon ver tıbıl
temel üzerinde işlemde bulun an ülk ele r ile bu ülk ele rin iki ta ra f ı
ödeme anlaşm alarına sahip ülk ele ri far klı uygu lama da bul unu rlar .
Bu onb ir ülkenin her birin in iki tar afl ı anla şma yapt ığı ülk ele rin sa 
yısı farklıd ır. Fakat hiç biri nde bu sayı sözk onu su ülke nin öde me ler
ve dış tica reti nde büyük bir yer kapsamaz » (’■')■
Böylece onb ir Avru pa ülke si iki tar afl ı anla şma yap tığı ülke lere
kon ver tibi lite uygulamad ığı halde, anla şma lı ülk eler in bu ülk ele rin
tica ret ind eki payı düşü k oldu ğu için saki n olm aya nla ra uygu lanan
(I0 ) BİS, Annual Report, no: 29, 1959, s. 184, 188-9 olarak, Tew, a.g.e., s. 47’den
nakled ilmiştir. Ancak diğer bir kaynakta, 29 Aralı k 1958’de parala rını konv er ı ı
kılan ülkelerin sayısı ondört olarak beli rtilm iş olup, sayılan ülkeler arasın a, yu
karıda belirtile n ülkelerden İsviçre bulunmama kta, Lüksembur g ve İrlanda yer
maktadır. (Kinnon, a.g.e., s. 5)
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cari işle mle r kon ve rtib ilit es ini n uygu lama daki kapsamı pek daralmamıştır
Cari hesap ko nv ert ibi lite sin i geniş letm e konusu nda, yani cari iş
lem ko nv ert ibil ite sin i sak inle re de yayma konusu nda, dışarı daki tu 
ris tik harc ama ları kısı tlad ıkla rı dönem dışında, ABD ’nin uygulamas ı
na katıla n Avru pa ülke leri nin sayısı 1960'larda maksimum a ulaşmış 
tır. Buna karş ılık kap ital işlem leri çoğu zaman bir ölçüde kısıtla nmış
tır. Hatta ABD bile, büyük işle tme ler ve ban kala r üzerinde döviz kon t
rolün ü uygu lamı ş ve son uçta kap ital çıkışları üzerinde uygulaya cağı
bir kon trol progr amın ı kabul etm işti r. Anca k, ABD ’yi izleyen diğe r ül
keler, öze llik le kısa dön emli kap ital hare ketleri üzerinde bu döviz
ko ntr olle rini n pek etk ili olmad ığını görm üşler dir. Çünkü 1960'larda
karş ılıklı bağımlı bir ulus lara rası ekono mik sistem içinde, cari işlem
kale mler arac ılığı yla görü nüm değ iştir en kapi tal hare ketle rinin hac
mi, d öviz kon tro lün ü etk ili yapa may acak kada r büyüktü. Ocak 1974'de
ABD kap ital kon tro lle rin i kaldır mış ve Almanya, kapi tal giriş leri üze
rinde ki dalg alan may ı tek rar hare kete geçir mek için kont rolü gevşetmişti r. Anc ak çoğu ülke hâlâ kap ital hare ketl eri üzerinde ki kon tro l
leri sür dü rm ek ted irle r (20).
Bret ton Woods siste mi altın da uygulan an diğe r kon ver tibi lite tü 
rü olan resmi ko nv ert ibi lite ise üç yönlü olara k iş le m iş tir : Birin cisi;
ABD ’nin, resmi ko nv ert ibil ite yi ABD doları ile altın arasında işletm e
sidir. Bret ton sist em inin bu özel liği, uygulam ada 1 ons altın ; 35 $'a
çok yakın alış ve satı ş kurl arın da ABD Federal Rezerv Bankasının
diğ er ülke lerin Merk ez Ban kala rıyla bir likt e harek et etmele ri sonu 
cund a yeri ne ge tiri lm işt ir. İkin cisi ; diğe r belli başlı parala rın çoğ u
nun resmi ko nv ert ibil ite yi kendi para ları ile dola r arasında işlet me
leri dir. Örneğ in, İng ilte re Merke z Bankası, 1960’larda 1 £ : 2.78 $’lık
döviz kuru nda piyas aya ste rlin karşılığ ında dol ar ve 1 £ : 2.82 $ lık
dövi z kuru nda ise, dol ar karşıs ında ste rli arz etmek teydi. Üçüncüsü;
deniz aşırı ste rlin sahası içind eki ülke ler ve diğe r para sahasınd aki
ülk ele r de resmi ko nve rtib ilite yi, kendi ulusal para ları ile sterli n, frank
ve flo rin aras ında işle tme lerid ir.
31 Ara lık 1975’e kad ar IMF'n in 128 üyesinden yalnızca 44 üyesi
VIII. madde de be lirti len yük üm lülü kle ri kabul etmi şlerd ir. Diğer bir
deyiş le, Bre tton Woods sist em ine dahi l olan bu ülkeler, kendi ulusal
para ların ı ak tif reze rvler e dön üştü rme yükü mlü lüğü nü (resmi konv er
tib ilit e) ve para ları n bir bir ine serb est kon ver tibilite sin i (piyasa kon(20)

VVilliamson, a.g.e., s. 3.
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ver tibi lite si) kabul etm işler dir. San ayile şmiş ülke lerd en yaln ızca Ja 
ponya, resmi kon ver tibi lite ye anc ak 1964 yılında ge çe bilm işti r. Diğer
çoğu ülke ler yük üm lülü kler i kabul etm ekle berab er, uygu lama da res
mi kon ver tibil itey e geçe mem işler dir. Bu ülk ele r aynı zama nda cari
işlem kaleml eri üzerind e kıs ıtlam ala r uygu layan ink on ve rtib il paral ı
ülke lerdi r. ABD, Japony a, Brita nya, Fransa, İtalya , Kanad a, İsviç re
gibi çoğu sana yileş miş ülke ler ile Suudi Ara bis tan ve Nije rya gibi pe t
rol zengin i ülkele rin para ları ko nv ert ibi ldi r ve bu ülk ele r dünya ti c a 
retin in % 46.4’ünü yapa rlar. Çünkü, bu ülke ler, ser bes t para konv ertibilit es ini korum ak için büyük döviz reze rvle rine sa hip tirl er. Geri ka
lan 104 ülke Latin Amer ika, Afr ika ve As ya' dak i düş ük ge lirl i az ge
lişmiş ülke ler ise ink onv erti bil paraya sa hi pt irle r (2I ).
III. MODERN KONVERTİBİLİTEYE GEÇİŞ
Brett on Woods ko nve rtib ilite sin i olu ştu ran resmi kon ve rtib ilit en in
yür ürlü kten kalkm asını doğu ran nede nler şu nl ar dı r:
1960'ların orta ların a kadar, ABD 'nin dövi z reze rvle ri norm aldi.
Ancak , 1960’larda Vietna m savaşı dön emin de ilk kez ABD 'nin öde 
meler bilan çosu nda açı kla r görü lmey e başladı . Sav aşta n başka diğ er
bir önemli neden de, Avrup a ülke lerin in II. Dünya Sav aşı’ ndan sonra
yeniden yapılanm a sür eçle rini tam aml ama ları ve bu ülk ele rle bir likt e
Japo nya'n ın dünya ekon omik ve para sist em inde ABD ’ye rak ip önem li
bir güç olar ak orta ya çıkma larıyd ı. Bu nede nleri n son ucu ola rak
ABD’ nin döviz rezervleri nde büyük aza lma lar görü lme ye başlandı.
Dünya liki dit e arzının artm ası ise, bir ölçü de ABD öde me ler bila nço su
açık ların a bağlıydı. Anc ak bu açı kla r dola ra güven i sar sıyo r ve gü 
ven probl emini ortay a çıkar ıyord u. Böylece 1960’lar sonr asın da,
1850’lerin dola r kıtlığı yerin i dol ar bollu ğu döne mine bıra kıyo rdu. Do
ların giderek değer kaybı ise, dol ar rez ervl erin in art an bir oran da
altına çevr ilmes i olgusunu bera beri nde get iriy ord u. ABD altın rez erv 
lerin in yete rsiz kalması sonu cund a Ağu stos 1971'de dola rın altın a
resmi kon ver tibi lite si kaldı rılıyo rdu. Ko nve rtib ilite nin fiile n ka ldırılm a
sına rağmen, hukuke n ko nv ert ibil ite 18 Ara lık 1971'e kad ar sür üyo r
ve bu tar iht e resmi kon ver tibilite nin kaldı rılma sı huku ken de on ay 
lanıyord u.
Böylece 1971 olay ların dan sonra , her ne kad ar pa ral ar dövi z pi
yasa ları arac ılığıy la karş ılıklı kon ver tibi l olm uşl ars a da (int erc onv er(21)
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Kinno n, a.g.e., s. 39-40.

tib il), belli başlı par ala rın resmi ko nv ert ibi lite si dur dur ulm uşt ur. An 
cak, daha önc e be lirt tiğ im iz gibi, döviz kuru nu etk ilem ek veya kor u
mak için döv iz piya sasın a müd aha lede bulu nma k da resmi kon vert ibili ten in bir tür üd ür. Bunu nla bi rli kt e resmi kon ve rtib ilit en in bu türü
de, gün ümü zde başl ıca pa ral ar ara sınd aki kuru koru ma k konus unda
ara sıra uyg ulan ma kta dır.
«Artık resmi bi r pa rite yük üm lülü ğün ün, bir paran ın kon ver tibi l
sayı lmas ı için ger ekl i olmad ığı uzun zam anda n beri kabul edi lmiş tir.
Ge rçe kten Kanad a dolar ı 1950’den 1962'ye kad ar resmi bir pari te ol 
maksızı n dal gala ndı ğı zaman bile, 1973'de başl ayan genel da lga lan 
mada n son rak i duru ma benz er biçim de, diğ er sana yi ülke leri nin pa 
rala rı gibi ko nv ert ibil bir para ola rak kabul edi lmi şti. Sab it döviz kuru
yü kü ml ülü kle rin in bozulması, sözü edilen paran ın kon ver tibil olma
dur um unu değ işti rme miş tir» (22).
Kısaca öze tlers ek, ko nv er tib ilit en in modern anlam ına kavuşması
için bir ço k aşa ma lard an geçm ek ger ekm işti r. Savaş sonrası nın ilk
yılla rını kaps aya n döne mden 1958’e kadar , ko nve rtib ilite nin ge rçe k
leş tiril me si için yoğun ça ba lar harc anm ıştır . Önce likle, Brett on
Wo ods 'da pa ral ar aras ında sap tana n kurl arı koru mak konus unda
resmi mü dah ale ger ekli gör ülm üşt ür. Çünkü par ala r arasın da dengel i
bir kur sağ lam ada n dola rın altı na ko nv ert ibil ite sin i, yani resmi konve rti bi lite yi sür dür me k olan aksı zdı. Gerç ekte n, dünya ekon omis inde ki
değ işm ele r ve gel işm ele r son ucu nda pa ral ar aras ında ki kurla rı ko
rum ak ve bunu n sonu cu ola rak resmi kon ve rtib ilit ey i uygu lama k 1971
den sonr a ola nak sız bir duru ma gel miş tir. Böylece , 1958 s onrası Bre t
ton Wood s sist em inin be lirli gör ünü mle ri, 1971’den sonra şid det le de
ğiş mi şti r. Çünk ü, piyasa ko nv ert ibi lite si işlem ekle berabe r bu sistem i
tam am lay an resmi ko nv er tib ilit e kalk mış bulu nuyo rdu.
SONSÖZ
Her ne kad ar değiş en şa rtla ra önem li ada pda syo nlar la da olsa,
Ağ us tos 1981’e kad ar koş ulla rı büyü k ölçü de yeri ne get irile n piyasa
ko nv ert ibi l reji mi işle mi şti r (“ ).
(22)

Kinnon, a.g.e., s. 7.

(23) Bu koşu llar şöyle be lirt ilm ek te dir : Tatmin edici bir uluslarar ası para sis
temi için iki krit er öneml idir. Birin cisi; piyasa-çık ışlı olmasıdır. İkincis i; çok taraflı
olmas ıdır. Piyasa çıkışlı olmak, özel ekonom ik birim lerin yaptığı piyasa işlemlerine
devl et müda halesin in minumum olması gere ktiğin i ifade ederken; çok taraflı olma
özell iği, herhang i bir ülkenin diğerin e olan alaca kların ın birb irleri ne yaptıkla rı öde
melerde kulla nıla bild iğin i ifade eder.
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Anca k bu rejim IMF' nin genel ola rak ko nve rtib il saydığı paralar a
sahip olan Eatı'nı n san ayile şmiş ülke leri için işle miş tir. «Konve rtibil
Para Sistemi» olar ak çağr ılan günü müz ulu slar ara sı para sistemin de,
kon ver tibi l bir paraya sahip olma durum u, bu ülke ekon omil erini n
tari hse l bir temel e dayalı güç lerin den ileri gel me kte dir. Anca k, dün 
yanın kon ver tibil paraya sahi p ve sah ip olma yan ülke lere bölünmesi,
hem ikin ci ülke lerin dünya rezer v dağıl ımın dan daha az pay alma 
larını doğ urma kta, hem de ko nv er tib ilit e reji min in etk in bir biçimde
işleme sini önle mek tedir . Ayrıc a, kon ve rtib ilit en in tari hse l anlamın dan
soyut lanm ası, diğ er bir anl atım la resmi ko nv ert ibi lite nin 1971’den
beri işleti lmem esi, bu durum un diğ er bir nede nidir. Çünkü, resmi kon
ve rtib ilite nin kaldır ması son ucu nda pa ral ar ara sın dak i oran ların
korun masın ı gü çle ştir miş ve dünya para sist em inde bun alım lar mey
dana gelm iştir.
O halde «Düşünü lmek zoru nda kalına n şey; resmi kon ver tibiliteye yenide n başlay ıp baş lam am adı r... Herh angi bir durum da resmi
kon ver tibilite nin yenide n başlam ası, etk in bir düze ltme işlev ini ye ri
ne geti rme kten ayrılam az. Ayrıc a, dola rın çok büyü k bir mikt arı re
zerv olar ak tutuld uk ça ve dolar , dışar ıda bulu nan bala nsla rının dö
nüşüm ünden koru nma dıkç a -Ö rne ğin , IMF'd e ikame edic i bir hesap
yo luy la- Birl eşik Devle tler, ko nv er tib ilit e yük üm lülü ğün ü alamaz. Yir 
mile r kom ites inin çalış mala rının çoğu, IMF' de ikâm e edic i bir hesap
ve rezerv gös terg eler i gibi ara çla rın sapt anm asın ı kaps ayan bu tür
sor unl ar üzerin de yoğ unla şma ktad ır» (M ).
Bu konud a diğ er bir öneri de, ser bes t ola rak ko nv ert ibi lite ed ile
bilece k bir hesap birim ine duyu lan ihtiya çta n dolayı , böyle bir pa
ranın sahi p olması gere kli öze llik leri taşıya n bir paran ın olu ştu ru l
masıdır.
«Dünya para sistem i, mut lak güve ne sahi p olan ve tüm ülk ele r
de bir işlem aracı ola rak benimse neb ilece k ve ser bes t ola rak kon ver 
tib ili te edil ebil ece k kabul ed ile bil ir bir parayı ge rek tirm ekt ed ir. Gün ü
müzde bu rolü bir dere ceye kad ar ABD dola rı ve daha az kull anıl an
Mark, Sterl in, Yen ve İsviç re Frangı, resmi işle mle r için ise Özel Çek 
me Hakları (SDP) yerin e get irm ekt edi r. Daha büyü k işlem ler, özel
tic ar i iliş kil er yolu yla tic ar i ban kal ar aras ında yeri ne ge tiri lm ek ted ir.
Bu tic ar i işlemle rdek i para ihti yac a tüm üyle ulusa l para ları n değ işim i
t24) The Atlantic Council, Policy Paperback, The Internat ional Monetar y
System, Progress and Prospects, Westview Press, Colorado, 1977, s. 55.
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yolu yla kar şıla nır ve SDR, ECU (Avrupa Para Birimi) gibi karma bi
rim ler tic ar i işlem lerd e bir ölçüd e kulla nılır lar. Ayrıca büyük hacim 
deki işlem leri kar şıla yac ak kapa sited e altın kullanıl amaz. Resmi iş
leml erde altın ve karm a biri mle rin kullanı lması hemen hemen kısıt
lanm ıştır ve bir dünya rezerv siste min in parçası olar ak bu araçla rın
yara rlı olması , reze rv par ala r ile büyük resmi ödeme ler için uygun
ola bile n diğ er ar aç lar arasın da yete rli bağ lantı ların olmasına bağlı
dır. Bu nedenle, pr ati k ama çlara ulaşma konusu nda dünyanın ih ti
yacı, kes inli kle belli başlı ulusal paral arın birin e veya daha fazl a
sına ser bes t ola rak ko nv ert ibi lite edilen ve kabul edi leb ilir bir para 
dır» (25).
O halde, tam anla mıyla kon vert ibil bir rejim in işleyebilm esi, pi
yasa ko nv ert ibi lite sin i hem saki nler, hem de sakin olma yan lar için
mümk ün oldu ğu kad ar gen işlet mek ve par alar arasın daki oranı den
gede tutma k için güven sorun u yara tmay aca k ve resmi konv ertib ilitey i yeri ne ge tire bile ce k bir para birim i oluş turu lmad ıkça olanaksızdır:
Daha önce be lirt tiğ im iz gibi, petro l ihrac atçıs ı birk aç ülke dı
şında gel işm ekte olan ülke lerin çoğun un inko nver tibil paraya sahip
olm alar ı ve (VIII. madde de bel irtil en yük üm lülü kler i yerine getirme
ve XIV. madd edek i geç iş sta tüle rind en vazgeçm e konusunda hiçbir
bask ıyla karş ılaş mam alar ı da, kon vert ibil rejimi n tam anlamıyl a işle
mesin i enge lleyen diğ er bir fak tör ü oluş turm akta dır. Bu ülkeler in kon
ve rtib il paray a kavu şma ları, sanayi ülke lerin in geçt iği aşamal ardan
geç me leri ne bağlı oldu ğu için, günüm üzdek i tica ri ilişki leri, malların
en ucuz kay nak tan sağla nmas ı ilkes ine ters düşm ekted ir. Bu durum
ise, dünya kayn ak dağılımın ı optum umd an uzak laştı rmak ta ve dünya
tic ar et i, refah ını aza ltm akt adı r. Sonuç olara k, Bret ton Woods'd a ka
bul edi lmi ş olan yü küm lülü kle ri kabul etmi ş tüm üyelerin konv ertib il
bir paray a kavuş ması ve çok tar afl ı tica ret in uygulanm ası yoluyla
düny a tic ar et hacm ini maksim uma çıka rmak amacına ulaşıl amam ak
tadı r.
Tüm para ların kon ver tibi l olması uzun dönemd e gerç ekle şebi le
cek bir ama ç oldu ğun a göre, ulus larar ası para siste mini n güncel so
runu ; ulu slar ara sı bir paran ın tüm işlev lerin i üstle nebi lecek ve rezerv
sor unu nu güven soru nu yara tma dan çöze bilec ek ulusla rarası konve r
tib il bir para bir imi ni olu ştu rma ktır .
(25) Jam es Mo rel l, The Fut ure of the Do llar and the World Rezerve System,
But terv vort hs, Lond on, 1981, s. 119-120.
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