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1. TANIM VE AÇIKLAMA
~.nflasyon, Batı kültür dillerinden Türkçe'ye geçmiş iktisadi bir kavramUlkenin batıcı iktisatçıları ve yöneticileri bu kavramı severek kullanır.
Oysa, Türk halkı, bu tür Türkçe'ye yabancı kavramları anlamaz ve sevmez.
dır.

Bu nedenle, halk, enflasyon yerine, düpedüz pahalılık yani aşırı fiyat artışı
der ve doğru söyler.
Enflasyon ya da pahalılık, bir ülke iktisadında akan zamanın belirli
bir dilimi içinde, fiyatların, olması gerekenden daha çok, ölçüsüz, oran-

sız aşırı artışıdır.

Enflasyon, pahalılık ya da aşırı fiyat artışı, bir ülkenin hareket halindeki ulusal iktisadında, belirli bir zaman dilimi içinde üretilen mal
ve hizmetler toplamma karşı, o zaman dilimi içinde dolaşıma sürülen
para ve para yerine geçen nesnelerin, üretime oranla, ölçüsüz ve dengesizce daha çok olmasından kaynaklanır.
İnsanların gereksinimlerini karşılayan, alımsatım değeri olan, duran ve
dönen nesnelerle, iktisadi hizmetlere mal denir.
·
Malların miktarı, ağırlık, uzunluk, yüzölçümü hacim ölçü birimleriyle
ya d.a bu ölçü birimlerine çevrilebilir miktar ölçüleriyle ölçülür.
Malların tutarı, başka bir deyişle, malların değerleri toplamı, fiziksel
olmayan bire indirgenmiş türdeş bir değer ölçüsüyle ölçülür; bu değer ölçüsü birimine para denir.
Para, devlet gücüne dayanarak, ülkenin iktisadi yaşamını düzenleyen;
malların değerlerini ölçen; alımsatımı, hak bölüşümünü ve tasarrufu sağ
layan; kısaca ülke .iktisat damarlarının kanını oluşturan, devletçe dolaşıma
sürülen madeni ·akça ve kağıt banknotlarla, senet, tahvil gibi para yerine
geçen nesnelerdir.
Bir ülk'e iktisadına durağan bakıldığında, her an, toplam mal miktarı ile
onun karşılığı olan toplam para tutarının bağımlı dengede olduğu görülür.
Bu bağıntıda, her an, toplam mal miktarı, toplam para tutarına, denktir.
Bu bağın~ılı denkleşim,(Toplam Mal Miktarı = Toplam Para Tutarı)
ya da kısaca, (Mal = Para), olarak da gösterebilir.
Muhasebeci gözüyle, bir malın toplam değer tutarının, o malın toplam
- miktarına bölümü ile bulunan katsayı, fiyattır.
Buna göre, (Fiyat = Tutar: Miktar)' dır.
Bu açıdan bakıldığında, bir ülkede, belirli bir anda, toplam para tutarı
nın, toplam mal miktarına bölümü ile genel fiyat düzeyinin hesaplandığı
görulür.
(") Marmara Üniversitesi İktisadi ve· İdari Bilimler Fa~ültesi İşletme Bölümü
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Buna göre,(Genel Fiyat Düzeyi = Para:Mal)' dır.
Bu bağımlı dengenin hesaplandığı andan başlayarak, ülkede varolan
bu toplam mal miktarı, zaman dilimi içindeki üretimin, o dönemdeki tüketimden fazlası kadar artar; o dönemde toplam para tutarı da aynı oranda
artarsa, bu denge ve dolayısı ile bu katsayı yani genel fiyat düzeyi değiş
mez, aynı kalır. Bu durumda enflasyon sıfırdır yani yoktur.
Ülkedeki, Mal ve Para arasındaki bu bağımlı dengenin şu ya da bu biçimde değişmesi, fiyat dalgalanmalarına yani genel fiyat düzeyinin artış
ya da azalışına neden olur.
Ülkedeki, toplam mal miktarındaki artış oranına göre, bunun bağımlı
denge karşılığı, toplam para tutarında, daha büyük oranda artış olursa, fiyatlar, olması gerekenden daha çok, oransız ve aşırı yükselir; paranın satınalma gücü düşer; enflasyon olur.
2.ARTIŞ NEDENLERİ

20. Genel

Açıklama

Yaklaşık 150 yıldan beri ülkede serbest piyasa iktisadının yerleştirilme
sine çalışılmaktadır. Bugün ülkede olabildiğince serbest piyq.sa iktisadı vardır; ancak serbest piyasa iktisat sistemi yoktur. Çünkü, ülkede, serbest piyasa iktisat sisteminin en önemli bir kurumu ve bütünleyicisi olan bağım
sız muhasebe ve denetleme mesleği yasal bir düzene kavuşturulmamış;
muhasebe ve denetleme düzeni kurulmamış; bu tür iktisadın gereği olan
nesnel denetim sağlanamamıştır. Bu nedenle de, toplumun yüksek ahlak
kurallarına bağlılığı gittikçe zayıflamıştır. Böylece ülkede, hem nesnel ve
hem de manevi özdenetimden yoksun, hesapsız, denetimsiz, dengesiz, başıboş bir serbest piyasa iktisadı oluşmuştur.
Başıboş bir serbest piyasada, fiyatlar, fırsatçıların çıkarları doğrultusunda
·
arttıkça artar.
nedenleri,
başlıca
artışının
olarak
sürekli
enflasyonun
Kısaca, ülkede
ülke iktisadındaki hesapsızlık, denetimsizlik ve dengesizliktir.

Son ylllarda, ülkedeki, hesapsız, denetimsiz ve dengesiz üretim,
dağıtım, tüketim, para - kredi işleri, yatmm ve bütçe yönetimi, enflasyonun arttıkça artmasma n·eden olmaktadır.

21. Üretim
Emek, araç ve gereç gibi üretim öğeleri, üretim eyleminde hesapsız,
denetimsiz ve dengesiz kullanıldığından, mal ve hizmetlerin üretim maloluşu, olması gerekenden çok artmaktadır.
Üretimin en önemli öğesi olan emek, ülkede, bir hesaba, denetime ve
dengeye dayalı olarak akıllıca kullanılmamaktadır. Emekçinin eğitimi bir yana, varolan emek, iş ve zaman incelemesine dayalı olarak değerlendiril
memektedir. Gerek kamu, gerekse özel kesimde doğrudan üretici olarak
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çalışan

emekçilere, hakettikleri özendirici ücret verilmemekte; üretimi bu

an işçiler yapmakta fakat dolgun ücreti, partinin adamı, patronun akraba-

sı, sendikacının yandaşı, yöneticinin yakını gibi koİay ve göstermelik işler
de çalışan sinek işçiler alma~tadır. Hesapsızlık ve denetimsizlikten kaynaklanan bu eşitsizlik, üretimi aksatmakta, gizli işsizliğe ve dolayısı ile yüksek maloluşa neden olmaktadır.
Araç, hesaba ve denetime dayalı olarak, tam kapasitede çalıştırılma
maktadır; boş dqnü ve aylaklık nedeni ile üretim maloluşu yükselmektedir.
Hesapsız ve denetimsiz gereç kullanımı; aşırı stok, kırıntı, döküntü ve
israf, üretim maloluşunu artırmaktadır.
Yüksek olan bu üretim maloluşuna, üreticinin yine hesapsız ve denetimsiz yönetim ve sürüm masrafları ile ölçüsüz reklam masrafları ve ülkedeki yüksek faiz haddinden kaynakl.anan yüksek finansman masrafları da
eklenmektedir. Böylece satış maloluşu yükselmektedir. Bu yüksek satışma
loluşuna ölçüsüz vade farkı ve üretici karı da eklenerek üreticiden dağıtıcı
ya satılan malın fiyatı, olması gerekenden çok artmaktadır. Böylece, aşırı
yüksek üretim maloluşu, satış maloluşu ve satış fiyatı, enflasyonu artırdık
ça artırmaktadır.
Ayrıca, ülkedeki bugünkü üreticiler, sanayiciler, dünün tüccarlarıdır. Şim
di de bunlar, üretici gibi değil, tüccar gibi hareket etmekte; maloluşu düşürme yerine, fiyatları yükseltip hasılatı artırma yoluna gitmektedir. Budurum da, en,flasyonun artış nedeni olmaktadır.

22.

Dağıtım

Dağıtıcı, maloluşu yüksek olan malı, pahalıya satın almaktadır. Bu alış
bedeline, hesapsız ve denetimsiz tedarik ve ambarlama masrafları ile yönetim ve sürüm masraflarını; ölçüsüz reklam ve finansman masr~flarını eklemektedir. Böylece, dağıtıcının satış maloluşu, olması gerekenden çok yükselmektedir.
Bu yüksek satış maloluşuna, yüksek v·ade farkı ve yeniden tedarikte
beklenilen daha yüksek fiyat endişesi ile ölçüsüz ve denetimsiz kar payı
da eklenmekte, satış fiyatları, olması gerekenden daha çok artırılmaktadır.
Bu kısır döngü içinde, tüketiciler, gereksinimleri olan malları, olması gerekenden daha yüksek fiyatla almak zorunda kalrnaktadır. Böylece, enflasyon arttıkça artmaktadır.

23. Tüketim
beslehrrıe, giyinme, barınma, eşleşme ve alıştığı tüm gerekpahasına olursa olsun, sağlamak ve gidermek zorundadır.
Fiyat artışları, geçici olarak, küçük ölçüde tüketimi azaltma ve israftan
kaçınma dışında, .tüketici gereksinimlerini önemli ölçüde etkileyemez.

Tüketici,

sinryıelerini,

ne

Ülkedeki tüketicilerin gelir kaynak ve düzeyleri farklıdır. Becerikli, açık
göz, az sayıda tüketici, fiyat artışlarına koşut olarak gelirlerini de artırmak
tadır; böylece fiyat artışlarından olumsuz etkilenme şöyle dursun, yarar-
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!anmaktadır.

Memur, işçi, emekli gibi bordro bağımhsı ve benzeri çok sayıda tü- ·
keticilerin gelirleri, fiyat artışlarına karşın, yerinde saymakta ya da fiyat artışlarına oranla çok az artmaktadır. Bu sabit gelirliler, fiyat artış
larından büyük ölçüde olumsuz yönpe etkilenmekted ir. Ancak, bunlar da yaşamak için çeşitli yollara başvurarak hakh haksız gelirlerini
artırma çareleri aramaktadır. Bu durum da, toplum.:.!n ahlak kurallarını
zorlamakta, iktisadi hayatın denetimini engellemekte dir.
Aşırı kar, yüksek faiz, rüşvet, dolandırma gibi yollarla haksız kazanç
sağlayan tüketiciler, kolay para harcayarak, artma eğiliminde olan fiyatları
daha da artırmaktadır.
Ülkede, basın ve yayınla yapılan hesapsız, denetimsiz aşırı reklamlar,
tanıtımdan öte, tüketimi körüklemektedir. Böylece, üretimde geri kalmış ülke
halkı, ürettiğinden çok tüketmeye alıştırılmaktadır. Bunun sonucu olarak
da mallara talep dolayısı ile _enflasyon arttıkça ar-tmaktadır.
24. Para ve Kredi İşleri
Ülke iktisat damarlarının kanı olan para, para yerine geçen nesne ve
kredi işlerinin, hesapsız, denetimsiz ve dengesiz oluşu, dolaşfmdaki para
tutarını, olduğundan daha çok artırmakta ve pahalılığa neden olmaktadır.
Ülkede, Devletin, Merkez Bankasının piyasaya sürdüğü madeni para
ve kağıt banknotlardan ve iktisadi hayatın doğal akışına uygun olarak piyasaya çıkan çek, emre yazılı senet, tahvil gibi para yerine geçen nesnelerden başka, özel kesimdeki gerçek ve tüzel kişiler de piyasaya, kar·şıhksız vadeli çek, hatır senedi ve daha başka biçimde para yerine geçen değerli kağıtlar sürmektedir.
Alımsatımın doğal akışı dışında piyasaya sürülen bu karşıhksız vadeli
çekler, hatır senetleri ve benzerleri, piyasada nakit para gibi elden ele
geçmekte ve dolaşımdaki para tutarını artırmaktadır.
Piyasada dolaşan karşılıksız bu vadeli çekler, hatır senetleri ve benzerlerinin tutarlara üzerine hiç bir kayıt ve istatistiki bilgi yoktur; bun·ıar her türlü muha·sebe, denetim ve dengenin dışındadır.
Ülkedeki para ve kredi kurumları yani bankalar, karşılıksız vadeli _çeklerin ve hatır senetlerinin oluşumunda engeleyici değil, özendirici olmakta; para ve kredi işlerini geliştirecek yerde yozlaştırmaktadır.
Ülkedeki para ve kredi kurumlarının, muhasebe, denetim ve dengeden
yoksun oluşları, onların görevlerini kötüye kullanmalarına, yozlaşmaların~;
. ülkede kredi ve finansman masraflarının artmasına ve dolayısı ile enflas- .
yonun arttıkça artmasına neden olmaktadır.
'

.

25.

Yatırım

Türkiye, üç yanı denizlerle çevrili, iki iç denizi olan,
iklim koşulları elverişli, yerüstü ve yeraltı varlıkları bol,
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coğrafi konumu ve
insanları bedenen

ve ruhen sağlıklı, çalışkan ve becerikli, kendi kendine yetebilen dünyanın
en zengin birkaç ülkesinden· biridir.
Böyle bir ülkenin iktisadi açıdan gelişememesinin başlıca nedenlerinden biri, hesaba, denetime ve dengeye dayalı yatırım tercihlerinin yapıla
mamış ve ülkenin kaynaklarından gereğince yararlanılamamış olmasıdır.
Örneğin, üç yanı denizle çevrili ve iki iç denizi olan bu ülkede, deniz
yük ve yolcu taşımacılığı, . hesapsızlık, denetimsizlik ve dengesizlik nedeniyle ihmal edilmiştir . Bu tür ucuz ve kitle taşımacılığı yerine, pahalı kara

yolc.~ taşımacılığı alanına yatırım yapılmıştır.
Orneğin; akarsularda yapılacak barajlardan

hem sulama ve hem de
elektrik üretme yerine, ithal edilen akaryakıtla elektrik üreten tesislere yatırı~. yapılmış; enerji enerjiye çevrilmiştir.
Ornekl~ri daha da çoğaltılacak, bu hesapsız, denetimsiz ve dengesiz
yanlış tercihli temel yatırımlar, üretim ve satış maloluşlarını artırmakta ve
dolayısı ile enflasyonun arttıkça artmasına neden olmaktadır.
26. Bütçe Yönetimi

Devlet bütçesinde, katma bütçeler ve çeşitli fonlar nedeniyle bütünlük
ilkesi zedelenmekte, 9elir ve giderlerdeki hesapsızlık, dengesizlik ve denetimsizlik nedeniyle, piyasadaki fiyatlar y~kselmekte ve enflasyon artmaktadır.

J-

\ ·

Bütçe gelirlerinin yaklaşık% 85 kadarı vergilerden sağlanmaktadır. Oysa, ülkede son yıllarda tahsil edilen vergilerin yaklaşık 1,5 katı kadar vergi
kaçağı olduğu, başka bir deyişle tahsil edilmesi gereken vergilerin ancak
% 40'ının tahsil edilebildiği ve% 60 gibi daha büyük bölümünün kaçırıldı
ğı, yapılan araştırmalardan anlaşılmaktadır .
Bütçe giderleri, devlet hizmetlerinin artışı ve israf nedeni ile gittikçe artmaktadır. Böylece, devlet bütçesi açık vermektedir.
Bütçe açıkları, hesaba, dengeye ve denetime dayalı vergi toplama ye-

rine,

dolaşıma

para sürme, kamu iktisadi kuruluşlarının üretik fiyatlarına,
dayanmayan, hesapsız, dengesiz, denetimsiz ve ölçüsüz zam
yapma, yüksek faizle iç borçlanma ve dış politiGda-bağ~ olma pahası
na dış borçlanma yoluyla kapatılmaktadır. Bütün bu tutumlar, enflasyonu
maloluşa

artırdıkça artırmaktadır.

3. ÖNLEME YOLLARI

Bundan önceki bölümde enflasyonun artış nedenleri kısaca açıklandı.
Belirtilen bu nedenlere önlem alınarak enflasyon yavaşlatılabilir, dahası durdurulabilir.
Bunun için temel önlem, Türkiye'de, bir an önce, ülke gerçeklerine uygun bir biçimde bağımsız muhasebe ve denetleme mesleğini ve işlerini yasal bir düzene kavuşturmakdır.
Böylece ülke iktisadında üretim, dağıtım, tüketim, para-kredi işleri, yatırım ve bütçe yönetimi, hesaba, denetime ve dengeye dayandırılacaktır.
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Üretimde, emek, araç ve gereç, bir hesaba, denetime ve dengeye daolarak akıllıca kullanılacak; sağlıklı ve ucuz üretim yapılacaktır. Enflasyonun yavaşlatılması ve dahası durdurulması, her şeyden önce, ni- telikli, bol ve ucuz üretime bağlıdır.
Dağıtımda, dağıtıcı, üreticinin izlediği akılcı yolu izlemek zorunda kalacaktır. Üreticiden ucuza satın aldığı malı, elden geldiğince, az masraf yapq.rak, az karla, tüketiciye ulaştırma yoluna gidecektir.
Tüketimde, alınteri, göz nuru ve el emeğinin karşılığı helal kazançla
yetinen, ülkedeki muhasebe denetim ve denge nedeniyle haksız ve bol kazanç sağlayamayan tüketici, kolay para harcayamayacak, israftan kaçın
ma yollarını arayacaktır.
Para-kredi işleri, . muhasebe, denetim ve denge nedeniyle, sıkı bir düzene girecek; para ve kredi kurumları göflevlerini yasa ve kurallara uygun
bir biçimde yapmak gereğini duyacaklardır.
Yatırımcı tercihleri, ülkede sağlanacak muhasebe, denetim ve dengeye dayanarak iyi yapılacaktır.
Bütçe yönetimi, ülkede sağlanacak muhasebe, denetim ve dengeye
dayanarak, ilke, yasa ve kurallara uygun yapılacaktır. Bütçenin vergi gelirleri, tam ve adil c!arak toplanacak; bütçe-giderlerinde israftan kaçınılacak
ve böylece devlet bütçesi açık vermeyecektir.
Bütün bunların sonucu olarak iktisadi dalgalanmalar duracak; enflasyon önlenmiş ve siyasal çalkantılar dinmiş olacaktır.
yalı

4. SONUÇ VE ÖNERİ

Yukarda enflasyonun ne olduğu, yıllardanberi ve özellikle son yıllarda,
hesaP,sızlık, denetimsizlik ve dengesizlikten kaynaklanan;
- Uretim ve satıştaki maloluş yüksekliği;
- Tüketimdeki aşırı istek ve israf;
- Dolaşımdaki para ve para yerine geçen vadeli çek, hatır bonosu gibi
,
nesnelerin artışı;
- Yatırımlarda yanlış tercihler;
- Aşırı vergi kaçağı dolayısı ile Bütçe açıkları;
- Bütçe açıklarını, aşırı zam ve yüksek faizli borçla kapama çabaları;
nedeniyle enflasyonun arttıkça arttığı, kısaca anlatıldı.
Bilinen bu nedenlere.önlem alınarak enflasyon yavaşlatılabilir, dahası
durdurulabilir.
Bunun için temel önlem, ülkede bir an önce, ülke gerçeklerine uygun
bir biçimde muhasebe ve denetleme mesleğini ve işlerini yasal bir düzene
kavusturmaktır.

Üİkede, hesapsızlık, denetimsizlik ve dengesizlik daha önceki yıllarda

fakat enflasyon yoktu, en azından bu boyutlara ulaşmamıştı.
Bunun nedeni, toplumun bireylerinde o zaman varolan ve gittikçe zayıflamakta olan inanca dayalı manevi ö;zdenetim, Allah korkusu, insaf ve
vicdan duygusuydu.

da
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vardı;

Ülkede serbest piyasa iktisat sisteminin bütünleyicisi ve gereği olan bağımsız muhasebe ve denetleme mesleği ile muhasebe ve denetleme işle
rinin yasal bir düzene konmamış olması, dahası ihmalı, toplumun bireylerinde manevi özdenetimi olanla olmayan, rekabet edemez duruma getirmiştir.

Bu ülkede,

yıllardan

beri, manevi özdenetimi olan, olmayana yem ol-

muştur.

Bu hesapsızlık ve denetimsizlik, toplumun yüksek ahlak kurallarına bağ
herkesin gözü açılmıştır. Şimdilerde, bireylerin manevi özdenetinii ile iktisadi işlerin bağları kopmuş, inanç ve insaf ibadetle tutuklu kalmış, iktisadi hayatta, maddi ve manevi denetim dı
şı, kıyasıya bir rekabet başlamış, ne pahasına olursa olsun çok kazanma
ve vurgunca ağzı ile, köşeyi dönme, esas amaç edinilmiştir.
Böyle bir amaç için vergi kaçırma, vade farkı, yüksek faiz, yüksek fiyat,
aldatma, rüşvet gibi her türlü haksız kazanç makbul ve mübah sayılmakta
lılığını gid~rek zayıflatmış; şimdi

dır.

Serbest rekabete dayalı iktisada ters duşen manevi özdenetim bir yana, bu tür iktisadın gereği olan nesnel denetim sağlanamazsa yani ülkede
muhasebe ve denetleme mesleği ve işleri yasal bir düzene kavuşturula
mazsa, bu başıboş, adeletsiz yarışma daha da hızlanacaktır.
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan beri gündemde olan, siyasal partilerin seçim bildirgelerinde, hükümet programlarında ve beş yıllık kalkın
ma planlarında yer alan, üzerine brrçok yasa teklifi ve tasarısı hazırlandığı
halde bir türlü yasal bir tjüzene kavuşturulamayar:t. siyasal güçlerce en azın
,dan ihmal edilen Bağımsız Muhasebe ve Denetleme Mesleği, şimdi en iyi
bir biçimde yasal bir düzene kavuşturulsa bile, ülke, iktisadında üretim, dağıtım, tüketim, para~kredi işleri, yatıram ve bütçe yönetimini sağ.lam bir muhasebe, denetim ve dengeye dayandırma, bu arada enflasyonu yavaşlat
ma ya da durdurma, ecı iyimser görüşle, en az beş yıl daha sürer.
Bu açıdan bakıldığında, yaklaşık ve yuvarlak olarak 1985'de O/o 35,
1986'da % 45ve1987'de % 60'1ara varan enflasyonun, bu gidişle, 1988'de
%80'i aşacağını, dahası üç haneli sayılara ulaşacağını ve gelecek yıllarda
da artışların bu hızla süreceğini söylemek, falcılık sayılmaz.
Ülkede muhasebe, denetim ve dengeyi sağlamada daha fazla gecikmeden, ülkenin çıkarı için, Bağımsız Muhasebe ve Denetleme Mesleğinin
bilimsel, nesnel ve tarafsız bir biçim,de, bir an önce, yasal bir düzene ve
güvene kavuşturulması ve hemen ardından ülkede tekdüzen bir muhasebe tümleminin kurulması, muhasebe ve denetleme bilimi -ve mesleği adı
na, ülkenin siyasal ve egemen güçlerine önerilir.
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