ÇARŞI KARIŞTI

Siyasi konulara girmeyi hiç sevmem, o yüzden seçimler konusunu ekonomik yönden irdeleyeceğim. Şimdi, size bu dört partinin ekonomik anlayışını kısaca anlatacağım ki, Türk ekonomisi bağlamında önümüzü görebilelim.

AK Parti hükümeti, ilk günden beri bedeli ne olursa olsun yatırımdan ve sermayeden yana pozisyon aldı. Petrol, döviz kuru, gelir paylaşımı, yabancı yatırımcılar ve kamu malları konusunda oldukça marjinal hamleler yapan AK Parti, her geçen sene ekonomi rakamlarının büyümesi için çaba harcadı. AK Parti döneminde rekor ihracat ve ticaret rakamlarına ulaşıldı, devlet gelirlerinde de rekorlar görüldü. Dış ticarette cumhuriyet tarihinin rekorları, AK Parti iktidarı zamanında geldi. Ama tüm bu rekorlar, dünyanın en pahalı benzinini kullandığımız gerçeğini değiştirmiyor. Bir de, gelir adaletsizliği konusunda en zengin ile fakir arasındaki makasın AK Parti iktidarında iyice açıldığını görüyoruz.  

CHP, ekonomik programında "refahı tabana yayma" politikası güdeceğini açık seçik belirtmişti. Kaynağı belli olmayan sıcak para ülkeden kovulacak, serbest piyasa ekonomisi önündeki bürokratik engeller CHP iktidarı ile ortadan kalkacak mottolarını sıkça dillendiren CHP, seçime az bir süre kala açıkladığı "Merkez Türkiye" projesi ile de yabancı yatırımcıyı ülkeye çekeceğinin sözünü vermişti. Dolaylı vergilerde indirim yapılmayacağını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu belirtmişti, buna karşın tarım istihdamını artırmaya yönelik vergi tabanlı birçok ekonomik adım yine CHP'nin ekonomi tabanlı vaatleri arasında yer alıyordu.

MHP'nin ekonomi politikasında öncelik istihdam konusuna verildi. Türkiye Cumhuriyeti istihdamını %30 büyütecekleri belirten Devlet Bahçeli, bunun yanında milli geliri 13.000 dolara çıkaracaklarını da vadetmişti. Büyüme hedefini %5'e çıkaran Bahçeli, sürdürülebilir büyüme ve Ar-Ge destekleri konusuna önem vereceklerini vaat etti. Orta sınıfın refahına yönelik vaatler ve teknolojik yatırımlar da MHP'nin diğer ekonomi tabanlı vaatleri arasında yer alıyordu.

Meclisin yeni üyesi HDP ise, ekonomi anlayışını kira yardımı, bedava elektrik, çiftçiye vergisiz mazot, resmi çalışma süresini haftalık 35 saate düşürmek, küçük çiftçiye bedava elektrik üzerine konumlandırmış, bir bakıma vatandaşın vergi yükünü azaltacak vaatler ile seçmenlerinin karşısına çıkmıştı. Ki, burada bedava elektrik vaadi benim dikkatimi özellikle çekti.

Sonuçta halk, 7 Haziran günü bütün partilere "bir silkelenin" mesajı verdi. 13 yıllık tek parti iktidarının sonunda yine koalisyona döndük. Koalisyon deneyimi olmayan AK Parti'nin, bu süreçte gösterdiği sabırlı bekleyiş, sonunda yine başbakanlığı kendisine getirecek gibi görünüyor. Konu, Türk Demokrasisi olunca (biliyorsunuz bir dakikada değişir her şey) kesin bir söz etmekten kaçınalım, yine de. CHP, ilk günden beri ülke yönetimi için bir muhalefet bloğu oluşturma gayreti içinde ancak MHP'nin burada net tavrı, CHP'nin çabalarını boşa çıkarıyor. MHP'li yöneticiler, seçim akşamı çok net bir biçimde, direk veya dolaylı olarak HDP'nin desteğini görmek istemediğini belirtmişti. Bu arada, dış dünya da Türkiye'deki hükümet kurma çabalarını dikkatle takip ediyor.

Uluslararası ekonomi çevreleri AKP-MHP veya AKP-HDP koalisyon seçenekleri üzerinde duruyor. Ülke gerçeklerini göz önüne alırsak, MHP'nin içinde olduğu bir koalisyon seçeneği öne çıkıyor. Şimdiden AKP-MHP koalisyonu hayırlı olsun diyebiliriz. 

MHP, öteden beri HDP'yle herhangi bir temastan kaçınmış, bu yüzden CHP'nin koalisyon teklifini reddetmişti. Velakin, benim aklıma bir husus takılıyor. Milletvekili maaşlarına zam yapılacağı zaman HDP'yle beraber el kaldıran MHP, şimdi neden tavır değiştiriyor? Hayat çok garip. Kuşlar, balıklar filan..


