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Özet
Askerî müdahalenin yaşandığı ülkelerde çoğu zaman olağandışı siyasî, ekonomik, toplumsal
problemler yaşanmaktadır. Türkiye, 27 Mayıs 1960 ile başlayan askerî darbe süreçlerinde de
birtakım toplumsal problemler yaşamıştır. Yaşanan problemlerin bir kısmının ekonomik problemler olduğu görülmektedir. Bu nedenle ülkenin içinde bulunduğu ekonomik görünüm son derece önemlidir. Bu yazıda, Türkiye’de 15 Temmuz günü yaşanan askerî darbe girişimi sırasında ve en son gerçekleşen 12 Eylül 1980 askerî darbesi dönemindeki ekonomik tablolarının
karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla darbe dönemlerinden geriye doğru son üç yılı
kapsayan; büyüme rakamları, kişi başına düşen millî gelir miktarı, işsizlik oranları ve enflasyon
oranları incelenmiştir.
Her iki dönemin ekonomik verileri açısından 15 Temmuz 2016 ile 12 Eylül 1980 arasında
önemli farklılıklar görülmektedir. Sadece işsizlik oranı her iki dönemde de aynıdır, bunun dışında kalan makro ekonomik göstergelerde 12 Eylül döneminin aleyhine 15 Temmuz döneminde
pozitif veriler görülmektedir. Ekonomik göstergelerdeki pozitif veriler 15 Temmuz darbe girişiminin savuşturulup akim kalmasında son derece etkili olmuştur.
Anahtar kelimeler: 15 Temmuz darbe girişimi, 12 Eylül askerî darbesi, darbe, ekonomik göstergeler, sosyal düzen

Economic Outlook of the Coup Days: Comparison of 15 July 2016
and 12 September 1980
Abstract
In countries where military coups took place, it is observed that extra ordinary political, economic and social problems had occurred before then. Turkey faced various social problems
throughout the periods of military coups whose premier was on 27 May 1960. Among those
problems some are economical. That is why the economic prospect of the country is crucial.
In this article, a comparison of economic prospects throughout the military coup on 12 September 1980 and the coup attempt on 15 July 2016 is intended. To compare, growth rates,
national income per capita, unemployment and inflation rates in three years back then each
date are analyzed.
In terms of the above mentioned economic data, the two eras –namely 12 September 1980
and 15 July 2016- considerably differ from each other. The unemployment rates are merely
almost the same whereas all other macroeconomic indicators along 15 July are far better off
than those along 12 September. The positive economic indicators were among the determinant factors in the expelling and then failure of the coup attempt on July 15.
Keywords: 15 July coup attempt, 12 September military coup, coup, economic indicators, social order
* Bu makale hakem denetiminden geçmiştir.
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Giriş
Ülke yönetimine askerî darbe ile yapılan müdahaleler bir anda ortaya çıkan
olaylar değildir. Askerî darbelerin fiilen icrasından önce genellikle büyük,
sarsıcı, siyasal, toplumsal ve ekonomik gelişmeler yaşanmaktadır. Darbeyi getiren bu olaylar zinciri birkaç kez değil uzun zamana (aylara, yıllara)
yayılmış bir seyir izlemektedir. Türkiye’deki askerî darbeler öncesi siyasal,
sosyal ve ekonomik gelişmeler yaşanmıştır. Askerî darbeleri araştıranlar ülkedeki sosyal, ekonomik, siyasal ve güvenlik sorunlarının darbe girişiminde
etkili olduğu sonucuna varmışlardır. Bu çerçeveden büyük siyasal (Cumhurbaşkanının seçilememesi, siyasal çatışma durumu vb.) ve sosyal olayların,
terör ve şiddetin yaygınlığı ve ekonomik kriz dönemi olarak 12 Eylül 1980
dönemi bir askerî darbenin şartlarını (teorik) sağladığı düşüncesi hâkimdir.
15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasındaki temel parametrelerden (siyasî,
toplumsal, güvenlik ve ekonomi) hangisi/hangileri bir darbe için gerekçe olmuştur? Amacımız diğer faktörleri başka araştırmacılara bırakarak 1980 genel ekonomik görünüm ile 2016 ekonomik görünümü karşılaştırmaktır. Bu
anlayışla büyüme oranı, kişi başına düşen milli gelir miktarı, işsizlik oranları
ve enflasyon rakamları incelenmiştir.

Büyüme Oranı
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde büyüme oranı çok önemlidir. Türkiye,
istikrarlı bir büyüme oranına henüz tam ulaşmış değildir. Bununla birlikte
farklı dönemlerde farklı büyüme oranları ülkedeki siyasal ve toplumsal gelişmelerde etkilidir. Öncelikle 1980 ve öncesinin ekonomik büyüme rakamlarını inceleyelim. Bu süreç 1979-1983 Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Dönemi
içerisinde yer almaktadır.
Tablo 1. 1978, 1979 ve 1980 yılları Büyüme Oranları
Yıllar

Büyüme Hızı (%) (Cari Fiyatlar
Üzerinden)

1978

2,9

1979

-0,4

1980

-1,1

Kaynak: http://www.ekodialog.com/Turkiye-iktisat-tarihi/dorduncu-bes-yillik-kalkinmadonemi.html 6 Eylül, 2016
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12 Eylül askerî müdahalesine gidilen süreçte büyüme oranlarının çok düşük olduğu hatta 1979 ve 1980 yıllarının eksi büyüme ile kapatıldığı görülmektedir. Dönemin hedef kalkınma rakamı ise % 8 olarak belirlenmiştir.
Dönem boyunca ancak % 1,7’lik ortalamaya ulaşılabilmiştir. Askeri darbenin
gerçekleştiği 1980 yılında ekonomik büyüme dikkat çekici şekilde negatif 1,1
ile gerçekleşmiştir. 1978 yılından itibaren darbeye giden geri sayım zamanlarında ekonomik büyüme giderek kötüye gitmiş ve ülke ekonomisi küçülmeye
başlamıştır.
15 Temmuz 2016 tarihine gelindiğinde, Türkiye’nin temel ekonomik göstergeleri nasıldı sorusunu yanıtlamak için 2016’dan geriye doğru giderek son
üç yılın, 2014-2015-2016 yıllarındaki büyüme oranlarına bakalım.
Tablo 2. 2014,2015 ve 2016 yılları Büyüme Oranları
Yıllar

Büyüme Hızı (%)

2014

2,9

2015

4,0

2016

4,8 (İlk Çeyrek)

Kaynak: http://www.ntv.com.tr/ekonomi/2015-yili-buyume-rakamiaciklandi,V0YcKOZU0ku3_VplFfjMmQ (07 Eylül 2016).

Darbe girişimin yaşandığı 2016 Temmuz ayından geriye doğru gidildiğinde son üç yıllık büyüme oranları görülmektedir. Son üç yılın ortalamasında %3,9’luk oranla büyüme gerçekleşmiştir. Dönem orta vadeli program
2015-2017 dönemini kapsamaktadır. Dönem için belirlenen büyüme hedefi;
2015 yılı için %4,0 ve sonraki iki yıl için %5,0 ve ortalama olarak ise %4,6’lık
büyüme hedefi saptanmıştır (Orta Vadeli Program, 2015-2017). Temmuz 2016
itibarıyla programda belirlenen büyüme hedefine yakın bir performans görülmektedir.
1980 ile 2016 Türkiye ekonomisinin büyüme performansları karşılaştırıldığında 2016 verilerinin çok daha pozitif olduğu görülmektedir. 1980 öncesi
1979 yılında gelişen Petrol Krizi etkili olurken 2016 yılında ise 2013’ten itibaren ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz arttırma programı sonrası oluşan
ekonomik kriz durumu söz konusudur. Nitekim FED, 2013’ten itibaren faizleri kademeli olarak arttıracağını ilan etmesiyle tüm para birimleri (Türk Lirası
dahil) ABD doları karşısında değer kaybına uğramıştır, doların güçlenmesi
başta enflasyon olmak üzere temel ekonomik göstergelerde bozulmaya neden olmuştur. Her iki darbe yılından önce ülke ekonomisini etkileyen gelişmeler ve küresel ekonomik krizler yaşanmıştır.
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1980 ile 2016 yıllarının büyüme oranı açısından karşılaştırıldığında
2016’nın 1980’e göre pozitif bir ekonomik performans sağladığı görülmektedir. Askerî darbelerin vukû bulmasında etkin olduğu iddia edilen ülkedeki
ekonomik bunalım yaşanması kriteri 2016 için söz konusu değildir.

Kişi Başına Düşen Millî Gelir
Millî gelir miktarı askerî darbeler için gösterge niteliğindedir, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile askerî müdahale olasılığı veya sıklığı ve sürecin normalleşmesi arasında yüksek korelasyon bulunmaktadır. Huntington, orduların
siyasal müdahalesi ile ülkelerin gelişmişlik düzeyi arasında sıkı ilişki olduğunu iddia etmektedir (Huntington: 1968 / Şener: 2013). Ampirik araştırmalar kişi başı millî geliri 6.000$ ve üstü gelir sağlamış ülkelerde darbe girişiminin yaşanmadığını göstermektedir. Bütün bunlardan 1980 askerî darbe
sürecindeki ve 2016 yılı darbe teşebbüslerindeki kişi başına düşen millî gelir
miktarlarının incelenmesi gerekmektedir. Öncelikle 1980 ve öncesinin kişi
başına düşen millî gelir rakamlarını inceleyelim. Bu dönem 1979-1983 Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Dönemi içerisinde yer almaktadır.
Tablo 3. 1978,1979 ve 1980 Kişi Başına Düşen Millî Gelir
Yıllar

Kişi Başına Düşen Millî Gelir (ABD
Doları) (Cari Fiyatlarla)

1978

2,615

1979

2,758

1980

Kaynak: www. tuik.gov.tr

2,876

1980 ve öncesi kişi başı millî gelir miktarı, Tablo 3’te görülmektedir.
2.000 Dolar civarında seyreden kişi başına düşen millî gelir gösterge niteliği
taşıyan 6.000 Dolar seviyesinin bir hayli altında seyretmektedir. 1980 öncesi dönemde hem büyüme hem de kişi başına düşen gelir miktarları oldukça
düşük durumdadır.
2016 Yılı kişi başına düşen gelir miktarı açısından 1980 yılına kıyasla oldukça farklıdır. Bu dönemde Türkiye 2001 ekonomik krizinin yaralarını sarmış ve neredeyse kesintisiz büyüyen bir ekonomik yapıya kavuşmuştur. Yine
bu dönemde Türkiye en büyük 20 ekonomi arasında (G20) yer almayı başarmıştır. Dönem içindeki kişi başına düşen millî gelir miktarını gösteren tablo
şöyle:
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Tablo 4. 2014,2015 ve 2016 Kişi Başına Düşen Millî Gelir
Yıllar

Kişi Başına Düşen Millî Gelir (ABD
Doları) (Cari Fiyatlarla)

2014

10,279

2015

9,177

2016

9,434 (OVP Hedefi)

Kaynak: http://www.bbc.com/turkce/ekonomi/2016/03/160331_turkiye_2015_gsyh (8
Eylül, 2016)

2016 Yılında kişi başına düşen gelir miktarı 9.000 Dolar’ın üzerinde seyretmektedir. Dönem içinde 2002’den itibaren tek parti iktidarı ile ekonomik
gelişme hız kazanmıştır. Bu da uzun yıllar 2.000-3.000 Dolar olarak oluşan
kişi başı millî gelir miktarının 10.000 Dolar seviyesine ulaşmasını sağlamıştır.
1980 öncesi 2.500 Dolar seviyesinde gerçekleşen kişi başına düşen millî
gelir aradan geçen 30 yıl sonrasında 10.000 Dolarlar seviyesine yükselmiştir.
Kişi başı düşen millî gelirdeki bu artış bir askerî darbe girişimini durduramamış buna mukabil askerî darbeye ilk kez sivil toplumun direnişine sahne
olmuştur. Darbenin toplum tarafından direniş ile karşılanmasında bu gelişen
ekonomik yapı ve kişi başına düşen gelir miktarı etkili olmuştur. Kişi başına
düşen gelir miktarındaki yükseliş, darbe planlayanların yeterince dikkatini
çekmemiş olacak ki “şartların oluştuğu kanaati” bu yapı tarafından öne sürülmüştür. Oysa, ekonomik bir bunalım yaşanmaması, gelişen ekonomik yapı
darbe taraftarlarının hesaba katmaları gereken önemli bir faktördür.

İşsizlik Oranları
Bir ülkedeki işsizlik oranları, daha önce değerlendirilen kişi başına düşen
millî gelir ve büyüme oranlarından daha farklı bir öneme sahiptir. Ülke vatandaşları işsizliğin ve enflasyonun etkilerini daha çok hisseder, işsizlik oranının yüksekliği beraberinde bir dizi sosyal problemin doğmasına neden olur,
hırsızlık, yolsuzluk, suça sürüklenme bunlardan ilk göze çarpanlarıdır. İşsizlik toplumdaki çatışma ve gerginlikleri, küçük olayların büyümesini, grupların, kitlelerin hedef alınmasını kolaylaştırır. Bu sebeplerle askerî darbelerin
yaşandığı dönemlerdeki işsizlik oranları önemli olmaktadır.
1980 öncesi dönemde işsizlik oranları, dördüncü kalkınma planını kapsamaktadır. Dönem boyunca görülen işsizlik oranları Tablo 5’te görülmektedir.
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Tablo 5. 1978,1979 ve 1980 İşsizlik Oranları
Yıllar

İşsizlik Oranları (%)

1978

10,00

1979

10,10

1980

8,09

Kaynak: kisi.deu.edu.tr/userweb/selim.sanlisoy/Türkiye%20ekk%20surec.doc

1980 öncesi işsizlik oranlarının Türkiye’de alışılmışın dışında oranlar olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte iş sahibi olanların kazançları dolayısıyla alım güçleri önemli göstergelerdir.
2016 Yılını da kısmen kapsayan dönemdeki işsizlik oranları ekonomik tablo açısından çok önemlidir. Bu dönemde 1 Kasım seçimlerinden sonra yeniden tek başına iktidara gelen Ak Parti seçim vaadi olan asgari ücreti Ocak
2016 itibarıyla net 1.300 TL olarak belirlemişti, bu artırım da işgücü maliyetini arttırıcı bir etki oluşturmuştur. Dolayısıyla, işsizlik oranında artış yönünde bir değişim olabilecektir.
Tablo 6. 2014,2015 ve 2016 İşsizlik Oranları
Yıllar

İşsizlik Oranları (%)

2014

10,10

2015

9,50

2016

Kaynak: TÜİK, 2015, 2016

9,40 (Mayıs, 2016)

2016 Yılının ortası itibarıyla işsizlik 9.40 olarak gerçekleşti. Bu durumda
Ocak ayı asgari ücret artışının dramatik bir işsizlik oranı ortaya çıkarmadığı
görülmektedir.
1980 Dönemi ile 15 Temmuz süreci Türkiye’deki işsizlik oranlarında
önemli bir farklılık bulunmamaktadır. İşsizlik göstergeleri bakımından 2016
yılı az da olsa 1980 döneminden daha pozitif bir tabloya işaret etmektedir.

Enflasyon Oranları
Türkiye ekonomisinde işsizlikten daha fazla enflasyon verisi önemlidir.
Enflasyon, “dolanımda bulunan para miktarıyla, malların ve satın alınabilir hizmetlerin toplamı arasındaki açığın büyümesi nedeniyle ortaya çıkan ve fiyatların toptan yükselişi, para değerinin düşmesi biçiminde kendini gösteren ekonomik ve parasal süreç” (https://tr.wiktionary.org/wiki/
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para_%C5%9Fi%C5%9Fkinli%C4%9Fi, 8 Eylül 2016) olarak tanımlanmaktadır, halk arasında kullanılan tabir ise “hayat pahalılığı”dır. 1970’li yılların
sonu ile birlikte Türkiye uzun süren bir yüksek enflasyon ile yaşamak zorunda kaldı. Enflasyon oranları tüm halkı doğrudan etkileyen bir ekonomik veri
olma özelliğini hâlâ taşımaktadır.
12 Eylül 1980 askerî darbesine gidilen süreçte Türkiye’de enflasyon rakamları nelerdir? Bu dönemde 1970’li yılların siyasal ve ekonomik çalkantıları doruğa çıkmıştır. Dönemin sonuna doğru yüksek enflasyon tam anlamıyla yerleşmiştir. Dönem içinde seyreden enflasyon oranlarını gösteren tablo
şöyledir:
Tablo 7. 1978,1979 ve 1980 Enflasyon Oranları
Yıllar

Enflasyon Oranları (%)

1978

53,30

1979

62,00

1980

101,40

Kaynak: http://armonyy.blogspot.com.tr/2013/05/1939-dan-itibaren-tufe-enflasyon.html
(09 Eylül, 2016).

12 Eylül müdahalesine gidilen süreçte enflasyon hızlı bir yükseliş trendine girmiştir. 1980 Yılı enflasyonun zirve yaptığı yıllardan birisi olarak tarihe geçmiştir. Enflasyon oranlarının sert yükselişi tüm toplum kesimlerini
etkilemiştir. Bu durum ekonomik tablonun, krizin bir dizi sosyal ve psikolojik
kriz yaratma ihtimalini arttırmıştır. Nitekim dönem bu haliyle ekonomik istikrarsızlık doğurarak askerî müdahaleye “bir çıkar yol” olarak zemin hazırlamıştır.
2001 Krizinden sonra istikrarlı bir ekonomik büyüme sağlayan Türkiye
aynı zamanda enflasyonu dizginlemeyi başarmıştır. İçinde bulunduğumuz
dönemde enflasyondaki pozitif veriler Cumhuriyet tarihi boyunca yakalanamamıştır. Dönem içindeki enflasyon oranlarını gösteren tablo:
Tablo 8. 2014,2015 ve 2016 Enflasyon Oranları
Yıllar

Enflasyon Oranları (%)

2014

8.2

2015

8.8

2016

8.79 (Temmuz, 2016)

Kaynak: http://www.dunya.com/ekonomik-veriler/temmuz-ayi-enflasyon-rakamlari-aciklandi-haberi-324642 (9 Eylül, 2016). vds.tcmb.gov.tr/anaweb/enflasyonTR.html (9 Eylül, 2016).
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Enflasyon verileri 12 Eylül 1980 süreci ile değerlendirildiğinde önemli
farklıklar ve iyileşme göstermektedir. Enflasyon tek haneli seviyesinde tutunmaktadır. Oysa, 1980 ve öncesi olağanüstü yüksek enflasyon oranları görülmektedir. Halkın alım gücünü doğrudan etkileyen bu ekonomik tablo istikrarsızlığa işaret etmektedir. Yüksek enflasyon karaborsacılık, mal stoku,
pazar arzı düşüklüğü gibi problemlerin doğmasına da neden olmaktadır.
2016 Temmuz ayı enflasyon rakamları bir kriz durumuna işaret etmemektedir. Her iki dönem arasında anlamlı bir farklılık söz konusudur. Halk alım
gücünden memnundur, nitekim bu dönem öncesi Tüketici Güven Endeksinde
de olumlu rakamlar dikkat çekmektedir. Haziran ayı Tüketici Güven Endeksi,
69,4 (TÜİK, 2016) ile son üç ayın zirvesindedir.

Sonuç
12 Eylül 1980 öncesi ile 15 Temmuz 2016 öncesi Türkiye’nin genel ekonomik
tablosu karşılaştırılmıştır. Elde edilen verilere göre, işsizlik oranlarının her
iki dönemde de birbirine yakın seviyelerde seyrettiği görülmektedir. Bunun
dışında kalan, kişi başı gelir, büyüme oranları, enflasyon düzeyi gerçekleşmeleri önemli ölçüde farklıdır. 1980 Dönemi incelenen dört kriterde de 2016
dönemine göre negatif bir tablo ile dikkat çekmektedir. 1980 Öncesi süreçte, düşük büyüme, kişi başına düşen düşük gelir miktarı ve yüksek enflasyon ile ekonomi açısından karamsar bir tabloya neden olmuştur. Ekonominin bu durumu, sosyal, siyasal ve güvenlik problemlerini doğurmuş ve telâfi
imkânlarını kısıtlamıştır. 15 Temmuz’a gelindiğinde ekonomik durum çok
daha iyi durumdadır. Yüksek büyüme oranı, 10.000 Dolara dayanmış milli
gelir ve tek hanelere sıkıştırılmış enflasyon oranı, halkın gündelik yaşamını
kolaylaştırmış, geleceğe dair umutlu bakışını pekiştirmiştir. Bölgesel ve sınır-içi güvenlik sorunlarına rağmen haklın demokrasi ve sivil yönetime güven düzeyi olumlu olarak artmaktadır.
Askerî müdahalelere gerekçe olarak kullanılabilecek bir ekonomik tablo
2016 için söz konusu değildir. Ekonomideki iyimser tablo var iken askerî yönetim arayışının toplumsal destek sağlaması söz konusu değildir. Bu olumlu
duruma rağmen darbe girişimi olmuş ancak darbe bizzat halk tarafından bertaraf edilmiştir.
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