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Ö N S Ö Z 

Atatürk'ün 100. Doğum Yıldönümü dolayısı ile düzenlediğimiz, geniş 
yankılar uyandırarak sürdürülmüş bulunan, Atatürk Dönemi Ekonomi Po-
litikası ve Türkiye'nin Ekonomik Gelişmesi Seminerinin tebliğleri Ata-
türk'e armağan olarak bu kitapta sunulmaktadır. Ancak Ses bantlarm-
daki kayıtların çözülememesi dolayısı ile Sayın Devlet Bakanı Mehmet 
Özgüneş'in Atatürk ve Atatürkçülük konusundaki kısa fakat  özlü konuş-
masını yaymlayamadığımız için üzgünüz. 

Bu kitabın bu alanda çalışma yapacaklara ışık tutmasını ve yeni araş-
tırmaları teşvik etmesini dilerim. 

Prof.  Dr. Necdet SEEİN 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı 

ve 
Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı 
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SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ MALİYE ENSTİTÜSÜ GENEL 
SEKRETERİ VE TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU BAŞKANI 

PROF. DR. NECDET SERİN İN SEMİNERİ 
SUNUŞ KONUŞMASI 

Sayın Bakanım, sayın konuklar, TRT ve basınımızın değerli temsil-
cileri, seminerimizi onurlandırdığınız için hepinize teşekkür eder, say-
gılar sunarım. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Atatürk, devlet ku-
ruluşlama, eğitim kurumlarına ve toplumun kalkınmasında büyük etki-
leri olan gönüllü kuruluşlara daima önem vermiş, onları teşvik ederek, 
ileri ülkelerdeki benzerleri düzeyine ulaşmalarım öngörmüştür. 

Bu kuruluşlardan birisi yüz yılı aşan bir süre önce kurulmuş ve yur-
dumuzun batılılaşma ve kalkınma çabalarına büyük katkılarda bulun-
muş ve Atatürk'ün daima takdir ve desteğini kazanmış bulunan Siyasal 
Bilgiler Fakültesi 'dir. Fakültemiz bu desteği öylesine hak etmiştir ki 
Büyük Önderimiz, Genç Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş uygarlık dü-
zeyine ulaşmasında rolü ve önemi gittikçe büyüyen Mülkiye'nin adını 
yeni görevine uygun düşmesi için Siyasal Bilgiler Okulu olarak değiş-
tirmiştir. 

Bugün, Ankara Üniversitesine bağlı bir fakülte  olarak faaliyet  gös-
teren Siyasal Bilgiler Fakültesinin Maliye Enstitüsü, Büyük Atatürk'ün 
100. Doğum Yılını kutlama faaliyetlerine  "Atatürk Dönemi Ekonomi Po-
litikası ve Türkiye'nin Ekonomi Gelişmesi" konusunda bir seminer dü-
zenliyerek katılmaya ve semineri yine Atatürk 'ün kuruluşuna öncülük 
ettiği Türkiye Ekonomi Kurumu ile ortaklaşa sürdürmeye karar ver-
miştir. 

Büyük Atatürk 'ün emirleriyle ve himayelerinde 12 Aralık 1929 yı-
lında kurulmuş bulunan Milli İktisat ve Tasarruf  Cemiyeti. 12 Haziran 
İ939'da Ulusal Ekonomi ve Araştırma Kurumu adım almış, 18 Ocak 
1955'de kuruluş amaç ve hedeflerini  koruyarak, 17 Temmuz 1939 tari-
hinde Ankara'da kurulmuş bulunan Türk İktisat Cemiyeti ile birleşe-
rek adını Türkiye Ekonomi Kurumu olarak değiştirmiştir. 
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Kamu yararına çalışan bilimsel amaçlı bir dernek olan Türkiye Eko-
nomi Kurumu, bilimsel yöntemlerle Türkiye ekonomisi ve sorunlarına 
katkılarda bulunmaya, çözümler getirmeye kendisini adamış ve her dö-
nemde önemli çalışmalar yapmıştır. 1979'da Uluslararası Ekonomi Der-
neği'nin üyesi olma hakkını kazanan Kurum, ulusal düzeydeki işlevle-
rine, bundan böyle, uluslararası boyutlar kazandıracaktır. 

Geçmişte, Türkiye'nin ekonomik yapısında önemli yer tutan kesim-
lerle ilgili kongreler, sergiler, seminerler, her yıl 15 gün süren yerli mal-
lar sergisi düzenlenmesi; ilk ve orta okullarda tutumluluk ve yerli malı 
kullanımının aşılanması ve Türk mallarının dış dünyaya tanıtılmasının 
yanı sıra 1930 Sanayi Kongresi, 1931 Birinci İktisat Kongresi, 1934 Ser-
gisi, 1944- Türk Kooperatifçilik  Kongresi, 1953 Sergisi Türkiye Ekonomi 
Kurumunca veya Kurum'un katkılarıyla düzenlenmiştir. 

Yabancı ülkelerin çoğunda, bir kaç yüz yıllık yaşamı geride bırak-
mış sosyal ve bilimsel amaçlı kurum ve kuruluşlar vardır. İşte Siyasal 
Bilgiler Fakültesi 123, Türkiye Ekonomi Kurumu da 53 yıl gibi küçüm-
senmiyecek onur dolu hizmetlerle dolu bir geçmişi geride bırakmakta; 
aynı güç ve inançla, Atatürk 'ün ve O'nun ilkelerinin aydınlattığı ışıklı 
yolda, gelecek yıllarda da hizmet vermeye yönelmektedirler. 

Sözlerime son vermeden önce, bu semineri Atatürk ve Atatürkçü-
lük konusunda bir konuşma ile açacak olan 100. Yıl Kutlama Koordinas-
yon Kurulu Başkanı ve Devlet Bakanı Sayın Mehmet Özgüneş'e, semi-
nerin düzenlenmesi ve ileride basılması ile ilgili olarak vaadettikleri des-
tek nedeni ile Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Sayın Prof.  Dr. Cevat 
Geray'a, Maliye Enstitüsü ve Türkiye Ekonomi Kurumu Yönetim Kurul-
larına, ayrıca konferans  salonlarını seminerimize tahsis eden ve maddi 
destek sağlayan Odalar Birliği, Türkiye Öğretmenler Bankası, Ankara 
Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Odası yöneticilerine teşekkür eder, siz-
leri saygı ile selamlarım. 

Prof.  Dr. Necdet SEKİN 
S.B.F. Maliye Enstitüsü Genel Sekreteri 

ve 
Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı 
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Atatürk'ün Doğumunun 100. Yıldönümünü 
Kutlama Millî Komitesi Genel Sekreteri 
Sayın Muslilı Fer'in Seminerde Yaptığı 

Konuşma 

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk 'ün Doğumunun 100. 
Yıldönümünü Devletçe ve Milletçe, ona karşı, sonsuz şükran duyguları 
içinde kutluyoruz. 

Bu kutlamalar çerçevesinde, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi Maliye Enstitüsü ile Türkiye Ekonomi Kurumunun "Atatürk'ün 
Ekonomi Politikası ile Türkiye'nin Ekonomik Gelişmesi" konusu üzerinde 
tertip ettikleri bu semineri son derece memnunlukla karşılanacak bir te-
şebbüs olarak görüyorum. 

Şüphe yokturki Atatürk'ün en büyük eseri olan modern Türkiye Cum-
huriyeti varlığının bütün güçleri gibi Ekonomik politikasını kaynağını da, 
O'nun yaratıcı, akılcı, insancıl ve uzak görülşü dehasından almıştır. 

Atatürk'ün ekonomik politikasının görüşüldüğü bu güzel vesileden 
esinlenerek O'nun ekonomik politikasından soyutlanamayacak olan sosyal 
politikasına kısaca bir kaç sözle değinmeyi bana düşen zevkli bir görev sa-
vıyorum. 

1935 yılında (bundan 46 yıl önce) genç bir hukukçu olarak Anka-
ra'ya gelip İktisat Bakanlığında görev aldığım zaman, Atatürk 'ün bütün 
Türk gençliğini kuvvetle kendisine çeken idealleri etrafında  tüm Devlet 
mekanizmasını Türkiyenin özlenen mutlu geleceğine doğru nasıl hızla 
hazırlamakta ve çalıştırmakta olduğunu yakından görmek mutluluğuna 
erişmiştim. 
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O zamanki Ekonomi (İktisat) Bakanlığı büyük bir savaşın karargâhı 
halinde yaygın ve etkin bir faaliyet  içinde bulunuyordu. 

İç ve dış ticaret, sanayi, liman ve deniz ulaştırması, enerji, iş mev-
zuatı hazırlıkları, kooperatifçilik  ve turizm gibi çeşitli konularda çalışma-
lar yapılıyordu. 

"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" diyen, ilim ve ihtisasa büyük de-
ğer veren Atatürk'ün direktifleri  altında, yurdumuza davet edilmiş ya-
bancı uzmanların da görüşleri alınarak, Türkiye'nin ekonomik bakımdan 
çağdaşlaşması, ve yurdun iktisadi bağımsızlığı yolunda programlar ve ted-
birler hazırlanıyordu. 

Hitler Almanyası'nda âdeta istenilmeyen adam durumuna düşen bir 
çok değerli ilim adamları, eski darülfunun  yerine yeni kurulan üniversi-
temizde olduğu gibi, modern bilimsel metodlarla çalışmayı benimsemiş 
olan Atatürk Türkiyesinin İktisat Bakanlığında da, kendilerine elverişli 
bir hizmet ortamı bulmuşlardır. 

Harp sonrası Almanyasmın ilim ve idare tecrübesini memleketimize 
aktaran bu değerli ihtisas adamlarından Prof.  Ernest REUTER, Vonder 
Porten, Dr. Fritz Baade, Dr. Wilbrandt, Dr. Epinstein, ve iş kanunu tasa-
rısı hazırlıklarında kendisi ile birlikte çalışmak fırsatını  kazandığım Dr. 
Oscar Weigert gibi şahsiyetlerin önemli katkılarını burada bilhassa belirt-
mek isterim. 

Şu kadar ki Atatürk'ün ekonomik ve sosyal politikası, uzman rapor-
larının bir araya getirilmesinden meydana gelmiş bir mozaik değildir. 
Onun Türk Milli Toplumunun güçlü ve mutlu olmasını sağlayacak amaç-
lar etrafında  temelleri atılmış bir ekonomi ve sosyal politikası vardı. 23 Ni-
san 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin başlan-
gıcından itibaren Kurtuluş Savaşının bütün milli fedakârlıkları  üzerine 
çeken zor şartlarına rağmen, Atatürk tarafından  tesbit edilen bu genel 
politika, Türk Milletini kayıtsız şartsız siyasi bağımsızlık hedefine  götü-
ren politikanın iktisadi bağımsızlığımızı sağlayacak bir iktisadi kalkınma 
politikası ile tamamlanmasına ve milletimizi çağdaş medeniyet seviyesi-
nin üstüne çıkarmayı hedef  tutuyordu. 

Atatürk 'ün bu genel ekonomik politikası, onun 17 Şubat 1923 tarihin-
de İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresinin açış konuşmasında en 
özlü ifadesini  bulmuştur. 

Yabancı uzmanlar ise bu milli politikanın ancak emrinde ve hizme-
tinde olarak, çağdaş bilimsel metodlara uygun tedbirleri tespit için gö-
rüşlerini bildirmek durumunda bulunuyorlardı. 
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Burada o zamanki İktisat Bakanlığının faaliyetlerini  gözden geçirdi-
ğimiz zaman da anlaşılacağı gibi, ekonomik politika çok geniş kapsamlı 
olarak ele alınmıştır. Sayın Celal BAYAR'm İktisat Bakanı olarak sorum-
luluğunu aldığı bu faaliyetler  içersinde her türlü ticari ve sınai mevzu-
larla beraber Türk mallarının standardizasyonu, ihracatın murakabesi, sa-
tış ve kredi kooperatifleri  kanunlarının hazırlanması plânlı ekonomi ha-
zırlıkları, kamu iktisadi kuruluşlarının organizasyonu ve denetimi, eko-
nomik hayatın nabzını tutacak konjonktür dairesinin kurulması gibi çe-
şitli yeniliklerle dolu bir çalışma sahası, gittikçe gelişiyordu. Ben, bura-
da bütün bu ilginç konulara değinmeksizin sadece bana ayrılabilecek üç 
beş dakika içinde Atatürk döneminin sosyal politika bakımından önemli 
bazı yönlerini hatırlatmaya çalışacağım. 

Atatürk, Kurtuluş Savaşımızın kan ve ateş dolu şartları içinde sosyal 
politikaya önemli bir yer vermiş, Ereğli Kömür Havzası işçilerinin hak-
larına dair 151 sayılı kanunun çıkarılması suretiyle, kömür havzasındaki 
işçi ve işveren ilişkilerini, işçilerin asgari ücretleri ile sağlık ve güvenlik-
leri, iş kazası tazminatına ait hükümler kanuni teminata bağlanmıştı. 

Osmanlı devrinde bir genel müdüdrlük şeklinde yönetilen sağlık iş-
leri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı adı altında kurulan yeni bir ba-
kanlık içinde teşkilâtlandırılmıştı. Sadece bu gelişme bile onun vatandaş 
sağlığına ve sosyal yardım ihtiyacına ne kadar büyük bir önem verdiği-
nin delilini teşkil eder. Bu bakanlığa bağlı olarak kurulan öksüz yurtları 
ile Milli Eğitim Bakanlığı çerçevesindeki darüleytamlarm (yetim okul-
larının) yönetiminde mühim adımlar atılmış, 1921 yılında Himayeyi Etfaî 
Cemiyeti (Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu) Atatürk'ün direktifleri  ile 
kurularak Devletin sıkı gözetimi altında faaliyete  geçirilmiş, korunma-
ya muhtaç çocuklar mevzuunda bu kurum tarafından  önemli hizmetler 
ele alınmıştır. 

Cumhuriyet döneminin en büyük eserlerinden biri olan 1930 tarihli 
ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha  Kanunu, memleketin sağlık meselele-
rini, genellikle işçilerin, özellikle kadın ve çocuk işçilerin sağlık ve gü-
venlikleri dahil olmak üzere bir çok önemli tedbirleri kanunlaştırmıştı. 
Savaşların kırıp geçirdiği ve yüzyılların ihmali ile kaynakları tükenmiş 
bir milletin sağlıklı nesiller yetiştirmesi için ülkede etkin bir sağlık de-
netiminin kurulması, verem, frengi,  sıtma gibi yaygın hastalıkların kökü-
nün kurutulması, tedavi edici ve koruyucu hekimlik hizmetlerinin Tür-
kiye'de ilk defa  batılı b i r anlayışla teşkilatlandırılması, Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun sosyal politika ve sağlık politikası bakımından getirdiği de-
ğerli yeniliklerdir. Böylece modern dünyada insan haklarının çok önemli 
bir unsuru olan sağlık hakkı doğrultusunda ilk hukuki ve fiili  düzenleme 
Türkiye'de Atatürk zamanında başarılmıştır. 
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1935 yılında İktisat Bakanlığında yeni kurulan İş ve İşçiler Bürosun-
da görev aldığım zaman, ilk iş olarak o zaman devam eden İş Kanunu ta-
sarısı üzerindeki çalışmalara katıldım. Daha önce 1924 ve 1932 yıllarında 
hazırlanarak Meclise sunulan ve kanunlaşamayan tasarılardan sonra 1934 
yılında hazırlanarak o zaman Başbakanlığa bağlı bir danışma kurulu olan 
Alî İktisat Meclisinden geçirilen İş Kanunu tasarısı, daha önceki İş Ka-
nunu tasarısından farklı  bulunuyordu. İzmir İktisat Kongresi kararları-
nın işçi haklarıyla ilgili bazı yönlerini de yansıtan eski tasarılar, daha zi-
yade liberal bir görüşe dayanıyordu. Üzerinde çalışmalara başlanılan son 
İş Kanunu tasarısı ise bilhassa 1924 tasarısından çok farklı  olarak, dev-
letçi bir görüşü temsil etmekte ve iş hayatını ilgilendiren hemen bütün 
meseleleri aynı kanunun içinde tutarlı bir şekilde düzenlenmeyi amaçla-
makta idi. İş Kanunu tasarısı, hükümetçe Meclise sunulan metnine bağlı 
kalınmaksızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonunda ade-
ta yeni baştan kaleme alınırcasma değiştiriliyor, Hükümet adına yeni me-
tinler hazırlanarak komisyona sunulup müzakere ediliyordu. 

İş kanunu tasarısı memleketimizde henüz başlangıç safhasında  bulu-
nan sanayileşmenin o zaman için yarattığı sosyal meselelere çözüm bul-
maktan ziyade sanayiin ilerde yaratabileceği meseleleri önlemek gibi bir 
amaca yönelmişti. 19. Yüzyılın Avrupasında ortaya çıkan liberalizmin bir 
taraftan  işçiyi mümkün mertebe ucuz elde edilmesi gereken bir ticaret 
malı sayan, diğer taraftan  işçi-patron sınıfları  arasında sınıf  mücadelesi 
yaratan şartlar, Türkiye'de yoktu. Siyasi mücadeleye dönüşen ekonomik 
mücadeleleri ve sendikalizmin siyasi baskılarını yaşamış olan Türkiye'de 
geçerli olan sosyal politika, Atatürk 'ün İzmir İktisat Kongresinde parlak 
şekilde ifade  ettiği gibi milli dayanışmayı esas tutan bir sosyal adalet 
politikası idi. İşçi haklarının yanında, işçinin ve işverenin ortak menfaat-
lerini Devletin hakemliğinde bağdaştıran İş Kanunu, memleket kalkın-
masının temel olan çalışmanın ve iktisadi faaliyetin  korunmasını başlıca 
hedef  olarak almıştı. Bu ilke iş kanununun 91. maddesinde şöyle ifade 
ediliyordu: 

"Ulusal çalışma bütünlüğünün düzen altında yürürtülmesini sağla-
mak üzere, iş hayatının kanun hükümlerine ve memleket menfaatlerine 
uygun olarak yürtülmesini Devlet takip teftiş  ve murakabe eder." 

Karma komisyondan geçirilerek 8 Haziran tarihinde Büyük Millet 
Meclisince kabul edilen ve 15 Haziran 1937 den itibaren yürürlüğe giren 
3008 sayılı İş Kanununun diğer bir özelliği de Medeni Kanun, Ceza Ka-
nunu ve Ticaret Kanunu konularından farklı  olarak, herhangi yabancı 
bir kanun metninden Türkçeye çevrilmek suretiyle vücuda getirilmemiş 
olmasıdır. Bu kanun çeşitli yabancı memleketlerin iş kanunlarının muka-
yeseli incelemesine ve milletlerarası çalışma teşkilâtı sözleşmelerine geniş 
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ölçüde uygun olmakla berabeı, her şeyden önce o zamanın memleket şart-
ları ekonomik ve sosyal ihtiyaçları esas tutularak hazırlanmıştı. 

Kanunun hazırlıkları ile görevlendirilen iş ve işçiler bürosunda yaban-
cı uzman olarak çalışan Prof.  Dr. Oscar" Weigert, Milletlerarası çalışma 
teşkilâtında yıllarca Alman hükümetinin temsilcisi olarak vazife  görmüş-
tü. Kanuna konulan ilkelerin milletlerarası çalışma sözleşmeleri ile ka-
bul edilmiş standartlara uygun olması bakımından kendisinin görüşlerin-
den faydalanılmıştır. 

Atatürk döneminin ekonomik ve sosyal politikaya dönük icraatı ara-
sında Toprak Reformu,  Kooperatifçilik,  Okuma-Yazma Seferberliği,  Halk 
Eğitimi gibi davaların yanında çağdaş dünyanın sosyal ilkelerine uygun 
bir İş Kanununun gerçekleştirilmesi Kemalist rejimin bir başarısı olmuş-
tur. Gerçekten işçilerin asgari ücretleri, günlük ve haftalık  azamî çalış-
ma süresi, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri, işçilerin akit ve ücret 
haklarının teminata bağlanması; iş ve işçi bulma hizmetinin Devlet eliy-
le yürütülmesi, çeşitli risklere karşı çalışanları koruyan Sosyal Sigorta-
lar sisteminin kabulü, iş ihtilâflarının  uzlaştırma ve mecburi tahkim yo-
luyla çözümlenmesi gibi ana hükümler, o günün şartları bakımından mem-
leketimizi dünyanın ileri ülkelerindeki sosyal politika standartlarına yak-
laştıran önemli adımlar teşkil etmiştir. 

Bu arada İş Kanunumuzda sendikalara ve grev hakkına yer verilme-
miş olması, grev ve lokavt yasağı konulması gibi noktalarda zaman za-
man eleştiriler ileri sürülmüştür. Fakat ülkemizin 1936 yılı şartları da 
göz önünde tutulacak olursa, bu eleştirilerin gerçekçi değer taşımaktan 
uzak olduğu görülür. Bütün dünyada barışı tekdit eden harp hazırlıkla-
rının yoğunlaştırdığı, tarımsal bir ekonomiye dayanan Türkiye'de yapısal 
bir işsizliğin varlığı ve kalifiye  insan gücü ihtiyaçlarının ise yeterince 
karşılanamaması, ülkenin iktisadi gelişmesinin henüz verimsiz bir başlan-
gıç safhasında  bulunması karşısında o zaman için grev ve lokavt hakları-
nın işçiye ve milli ekonomiye yarar sağlıyabileceği iddia edilemez. Mec-
buri uzlaştırma ve tahkim mekanizması ve iş yerinde, işçi temsilciliği faa-
liyetlerinin sosyal barış bakımından eğitici bir tecrübe teşkil etmiştir. Ge-
çirilen bu tecrübe ileride grev hakkının olumlu şekilde kullanılabileceği 
şartları yaratma bakımından bir alt yapı hazırlığı anlamını taşımaktaydı. 

Atatürk'ün iş hukuku alanındaki işçi-işveren-Devlet üçlüsüne daya-
nan sosyal politikası onun her alanda barışçı olan felsefesinin  sosyal ba-
rışa yönelik bir uygulaması olmuştur. Atatürk adaletli bir barışa her za-
man taraftar  bulunurdu. İş Kanunu getirdiği sosyal adalet, sosyal barışın 
peşin teminatı değerini taşıyordu. O, kadın hakları da dahil, bütün de-
mokratik insan haklarını, bir mücadele sonucu olarak değil, kendi dünya 
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görüşünden gelen halkçı bir inisiyatifle  önceden tanımasını bilmiştir. 
Memlekette onun yarattığı köklü ekonomik ve sosyal değişiklikler, insan 
haklarının uzun vadede eğitimle güçlenen alt yapısı olarak, bu haklan 
bilinçlenen vatandaşın ve devletin karşılıklı sorumluluğu temellerine oturt-
muştur. 

Atatürk, ekonomik ve sosyal kalkınma ve sosyal politika anlayışının 
esasını teşkil eden dayanışmacı fikirlerini,  İzmir İktisad Kongresindeki açış 
nutkunda şu sözlerle belirtmiştir : 

"Bizim halkımızın menfaatleri  birbirinden ayrı sınıflar  halinde değil, 
bil'akis varlıkları ve çalışmalarının muhassalası birbirine lazım olan sınıf-
lardan ibarettir. Bu dakikada dinleyicilerim çiftçilerdir,  sanatkârlardır. Tüc-
carlardır ve işçilerdir. Bunların hangisi ötekinin muarrızı olabilir? Çiftçi-
nin sanatkâra, sanatkârın çiftçiye,  çiftçinin  tüccara ve bunların hepsinin 
birbirine ve işçiye muhtaç olduğunu kim inkâr edebilir? 

Bu gün mevcut olan fabrikalarımızda  ve daha çok olmasını temenni 
ettiğimiz fabrikalarımızda  kendi işçilerimiz çalışmalıdır. Müreffeh  ve mem-
nun olarak çalışmalıdır. Ve bütün bu saydığımız sınıflar  aynı zamanda 
zengin olmalıdır. Hayatın gerçek tadını tadabilmelidir ki, çalışma için 
kudret ve kuvvet bulabilsin." 

Atatürk Kongrede yaptığı bu tarihi konuşmasında milletin birlik ve 
beraberliği ile kazanılan askeri zaferde  olduğu gibi, milleti refaha  kavuş-
turmak için girişilecek iktisadi savaşta da, Milletçe Birlik ve Beraberlik 
içinde hareket edilmesi gereğini vurgulamış bulunuyor. Onun iktisadi ve 
sosyal kalkınmadaki görüşü sınıf  mücadelesini reddeden solidarfist  (daya-
nışmacı) bir toplum felsefesine  dayanmaktadır. Onun işçi-işveren ve dev-
let üçlüsünün uzlaştırıcı temelinden kaynaklanan sosyal politikası öyle 
umuyoruz ki bugüne kadarki geleneğe uygun olarak yarın için de Cum-
huriyet Hükümetlerinin sosyal barış reçetesi olacaktır. 
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Atatürk ve Türk Malî Sistemi 

Prof.  Dr. îsmail TÜRK 

1922 yılı sonbaharında Türkiye Kurtuluş Savaşını fiilen  sona erdirir 
ve yeni bir döneme girerken Osmanlı İmparatorluğundan iyi bir miras 
devralmıyordu. Ülkenin üçte birine yakın bir kısmı düşman tarafından 
yakılmış ve yıkılmış, sosyal sabit sermaye esasen yetersiz olmasına rağ-
men, kurtuluşta tahrip edilmekten kurtarılamamış, geçmiş yönetimin ol-
dukça büyük dış borcu yeni yönetim tarafında  kabul edilmişti. Trablus-
garp, Balkan, Birinci Cihan ve Kurtuluş Savaşları Türkiye'de şehit gir-
medik aile bırakmamıştı. Anadolu ve Trakya toprakları üzerinde yaşıyan 
12 milyon civarındaki nüfusun  büyük kısmı, çocuklardan, yaşlılardan, ka-
dın ve savaş malûllerinden meydana geliyordu. Cumhuriyetin ilk yılları-
nın ekonomik verileri ise şöyle idi : Adam başına gayrısafi  millî hasıla 
65 dolar, 108 Türk lirasından ibaretti; gayrısafi  millî hasılanın % 67'sini 
tarımsal gelirler, % 23'ünü hizmet sektörü gelirleri, % 10'unu ise sanayi 
sektörü gelirleri teşkil ediyordu. Toplam nüfusun  % 82'si köylerde yaşı-
yor, okur-yazar oranı ise % 11'i geçmiyordu. 

Atatürk ve onun yakın arkadaşları kazanılan zaferin  büyüklüğüne 
inanmakla beraber, asıl mühim olan hususun kazanılan askerî zaferin  "ik-
tisadî bif  zaferle  taçlandırılması" noktasında birleşiyorlardı. Geçmişte ka-
zanılan zaferlerin  ve uğranılan hezimetlerin altında ekonomik faktörle-
rin önemli rol oynadığının kesin bilinci içinde idiler. 1923 yılının başların-
da Lozan'da İsmet Paşa'nın başkanlığında sürdürülen barış müzakereleri 
iktisadî sebepler yüzünden kesintiye uğradı; barış müzakerelerinde Tür-
kiye'nin kapitülâsyonları ilga etmesi, gümrük bağımsızlığına kavuşması, 
dış borçlarını tasfiye  etmesi, Musul Misak-ı Millî hudutları içinde oldu-
ğu için, Musul'un terkedilmemesi, konuları üzerinde anlaşmaya varılamı-
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yordu. Halbuki, Türkiye'de yeni kurulan devletin gerçekten bağımsız ola-
bilmesi, ve bağımsızlığını sürdürebilmesi için güçlü bir ekonomiye sahip 
olması gerekiyor, bunun için de ihtilâflı  noktaların mutlaka Türkiye'nin 
arzuları yönünde çözüme kavuşması zorunlu hale gelmiş bulunuyordu. 

Kurtuluş Savaşı zaferle  sonuçlanır sonuçlanmaz İstanbullu Türk tüc-
carlar, Millî Türk Ticaret Birliğini kurdular. Amaçları yabancı ekonomi-
lerle dış ekonomik ilişkileri sürdüren azınlıkların tasfiyesi  ile meydana 
gelen boşluğu doldurmaktı. Millî Türk Ticaret Birliği Ocak 1923'te Tica-
ret-i Hariciye Kongresi tertiplemeğe karar verdi. Bu arada Ankara Hü-
kümeti bir yandan Lozan'da karşılaşılan güçlükleri Türk ve dünya kamu 
oyuna duyurmak, diğer yandan Türk ekonomisinin çeşitli sorunlarını tar-
tışmak üzere geniş kapsamlı İzmir İktisat Kongresinin hazırlıkları için-
de idi. Bu kongre 17 Ş u b a t - 4 Mart 1923 tarihleri arasında, zaferin  nok-
talandığı yer olan, İzmir'de toplandı ve Millî Türk Ticaret Birliği bu 
kongreye iştirak etti.İzmir İktisat Kongresine çiftçi,  tüccar, sanayici ve 
işçi delegelerinden oluşan 1135 kişi katıldı, dinleyicilerle birlikte kongreyi 
3500 kişi izliyordu, bunların 500 kadarı kadındı. 

Atatürk İzmir İktisat Kongresini açış nutkunda iktisadî konuların öne-
mini belirtti ve Türkiye'nin önemli iktisadî sorunları üzerinde durdu. Ata-
türk' ten sonra konuşan devrin İktisat Vekili Mahmut Esat Bey, yeni ku-
rulan devletin uygulayacağı iktisadî sistem üzerinde durdu ve bu konu-
daki fikrini  açıkça bel ir t t i : Yeni Türkiye, muhtelit bir iktisat sistemi ta-
kip etmelidir. İktisadî teşebbüs kısmen devlet ve kısmen teşebbüsü şahsî 
tarafından  deruhte edilmelidir. Meselâ, büyük kredi müessesatını, sanayi 
teşebbüsatını ilâh ... Devlet idare edecektir. Çünkü memleketimizde ikti-
sadî vaziyeti bunu istilzam ediyor." Bu derece önemli bir konunun Mah-
mut Esat Bey tarafından  açıklanması herhalde Atatürk'ün bilgisi dışındı 
değildi. Kaldı ki, İzmir İktisat Kongresiin kabul ettiği Misak-ı İktisad ; , 
yani İktisadî Pakt ile gene bu kongrece kabul edilen çiftçi,  tüccar, sana-
yici ve işçi gruplarının hazırladıkları esaslar yakından tetkik edildiği va-
kit, İzmir İktisat Kongresinde sistem yönünden temeli atılan iktisadî ça-
tının Karma Ekonomi olduğu görülür. Atatürk'ün dolayısiyle, yeni Tür-
kiye'nin çağdaş iktisadî düşünce sistemine getirdiği en büyük yenilik bu-
dur. Demokratik rejimle idare edilen az gelişmiş memleketler iktisadî kal-
kınmalarını bu sistem içinde gerçekleştirmekte ve iktisadî kalkınmada 
devlete düşen görevleri kamu sektörü faaliyetleri  içinde yürütmektedir-
ler. Buna mukabil, Batının sanayileşmiş toplumları ekonomilerindeki is-
tikrarı, tam çalışmayı, sürekli büyümeyi, sosyal barışı ve sosyal ilerleme-
yi, ekonomilerinin hakim tepelerini veya kilit endüstrileri kamu sektörü-
ne bırakmış olmaya medyundurlar. Türkiye'nin sosyal ve siyasal geliş-
mesinde zaman zaman kopukluklarla karşılaşılmış olmasına rağmen, bu 
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sarsıntılara göğüs geren sağlıklı bir toplum yapısının meydana getirilme-
sinde temelleri Atatürk tarafından  atılan karma ekonomi sistemimizin 
katkısı büyüktür. Konunun bu yönünü ve önemini belirttikten sonra İk-
tisadi Paktın içeriğine değinelim. İktisadî Pakt ' ta : 

— Lekesiz bir istiklâl, 
— Millî Hâkimiyetin hiçbir şeye feda  edilemiyeceği, 
— Bütün gayretlerin iktisaden memleketi yükseltmek gayesine ma-

tuf  olduğu, 
— Vakit, servet ve ithalâtta israftan  kaçınmanın gerekliliği, 
— Millî servetlerin tanınması zorunluğu, 
— Hırsızlık, yalancılık, riya ve tembelliğin en büyük düşman olarak 

tanınması, 
— Türkler'in irfan  ve marifet  âşıkı oldukları, 
— Nüfusumuzun  artması ile berabeı, sağlığımızın korunması gerek-

tiği, 
— Türk'ün düşman olmayan milletlere daima dost, ecnebi sermaye-

sine aleyhtar olmadığı, 
— Türkler'in işlerde inhisar istemedikleri, 
—- Türkler'in hangi sınıf  ve meslekte olurlarsa olsunlar birbirleriyle 

candan seviştikleri, 
gibi hususlar yer alıyordu. 

İzmir İktisat Kongresine katılan çiftçi,  tüccar, sanayici ve işçi grup-
larının faaliyetlerine  ilişkin esaslar kabul edildi. Bu esasların en önemli-
leri aşağıda belirtilen noktalar etrafında  toplanıyordu. Şöyle ki : 

— Aşar'ın lağvı, 
— Temettü vergisinin, gelir vergisine tebdili, 
— Reji idare ve usulünün ilgası, 
— Hâmi gümrük tarifelerinin  kabulü ve bu konuda dış müdahalele-

rin reddi, 
— Bir ticaret ana bankasının kurulması, 
— Kambiyo merkezleri, bilhassa nakit ve tahvilât borsalarının mil-

lileştirilmesi, büyük ticaret merkezlerinde esham ve tahvilât bor-
saları açılması, 

— Kendi limanlarımızda kabotaj hakkımızın kullanılması, 
— Teşvik-i Sanayî Kanunu'nun günün ihtiyaçlarını karşılar hale ge-

tirilmesi, ve beş sene sonra 25 yıl süre ile uzatılması, 
— Ser sene sergiler açılması, 

9 



— Sanayi Bankasının tesisi, 
— İş gününün sekiz saatten ibaret olması, 
— Haftada  bir gün işçilere istirahat müddeti verilmesi, 
— İş başında sakatlanan işçilerin sermayedarlar ve müesseseler tara-

fından  hayatlarının emniyet altına alınması, 
— Sendika hakkının tanınması. 

Yukarıda, İzmir İktisat Kongresince kabul edilen iktisat prensipleri-
nin bir nüshası Başbakanlığa, bir nüshası da Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Başkanlığına sunulmuştur. Bu prensiplerin Cumhuriyet Hükümetle-
rinin iktisat politikalarına damgasını vurduğu muhakkaktır. Nitekim, İz-
mir İktisat Kongresince kabul edilen esaslar ile Cumhuriyet Halk Par-
tisi Programı, İş Bankasının kurulması, aşarın lağvı, Kazanç Vergisinin, 
Teşvik-i Sanayi Kanununun, Umumî İstihlâk Vergisinin, Gümrük Ka-
nununun kabulü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşu, Men-
kul Kıymetler Borsası Kanunu, Demiryolları politikası, Kabotaj hakkı, 
İzmir'de her yıl enternasyonal fuarın  açılması arasında bir bağ kurma-
mak veya bulmamak mümkün değildir. Bu prensipler ve uygulamaları 
sadece ekonominin düzenlenmesine ilişkin karar ve uygulamalardan iba-
ret değildiler. Bu karar ve prensiplerin bir kısmı doğrudan doğruya eko-
nomiye müdahale etme, teşebbüs kurma ve işletme ile ilgili idiler. Bu 
sebepten ötürü, esasları İzmir İktisat Kongresince tayin edilmiş olan sis-
tem KARMA EKONOMİ SİSTEMİ oluyordu. 

* * * 

Devletin malî hayatının içinde cereyan ettiği malî çerçeveye bütçe 
denmektedir. Bütçe gelir ve gider tahminidir. Bütçe gelirlerinin toplan-
ması bir mükellefiyet,  giderlerin yapılması ise bir mezuniyettir. Bu ne-
denle, herhangi bir kuruluş bütçesindeki ödenekten fazla  harcama yapa-
maz. Onun için, bütçenin tahmin dışında diğer bir özelliği, harcamalara 
tahtid getirmesidir. Üstelik bütçenin uygulanabilmesi için parlamentoca 
tasdik edilmiş olması gerekir. Ayrıca, gelirlerle giderler arasında denge 
sağlanması, gelirlerle giderler arasında bir açık var ise, bu açığın bütçe 
kanununda ne şekilde kapatılacağı açıkça belirtilmelidir. 

Bütçeleri bütçe yapan bu temel nitelikleri Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Hükümetinin ilk bütçelerinde göremeyiz. Çünkü 1920 ve 1921 yılma 
ait bütçeler malî yılın sonunda kabul edilip yürürlüğe girmişlerdir. Baş-
ka bir deyimle bu yılların bütçeleri avans kanunları yoluyla uygulanmış 
malî yıl içinde yapılan harcamalar yıl sonunda avans kanunlarındaki öde-
neklerden mahsup edilmiştir. 1921 bütçesinde bütçenin gelir ve gider tah-
mini bile yoktu. Bu hususların bu yıla ait kesin hesap kanunu tasarısında 
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yer alması uygun görülmüştü. 1922, 1923 yıllarında da bütçe hazırlayıp 
uygulamaya sokmak mümkün olmadı; bu yıllara ait devlet harcamaları 
avans kanunları ile verilen ödeneklerle yürütüldü. Bu bakımdan Anka-
ra'da kurulan yeni devletin ilk normal bütçesi, Cumhuriyetin ilk bütçesi 
olan 1924 yılına ait bütçedir. Bununla beraber, 1920 yılı bütçesinde dev-
letin malî hayatını kontrol altına alan bazı özellikler bulmak mümkün-
dür. Nitekim, bu yıla ait bütçe kanununda Osmanlı Meclisince kabul edi-
len vergi, resim ve harçlara müsteniden tahsilâtın devam edeceği hükmü 
yer almıştır. Böylece, kamu mükellefiyetlerinde  kanunilik ilkesi korun-
muştur. Bu tahsilâtın keyfilikten  kurtarılması bakımından, Bütçe Kanu-
nu ile tahsiline mezuniyet verilenlerin dışındaki bilumum vergi, resim ve 
harç ve saire tahsilinin yasak olduğu açıklanmış, bunun dışındakilerin tah-
siline, ne maksatla olursa olsun emir verenlerin Hıyaneti Vataniye Ka-
nunu mucibince cezalandırılacakları ifade  edilmiştir. Kolordu ve diğer 
müstakil fırkalar  muhasiplerinin diğer daire muhasipleri gibi Maliye 
Bakanlığınca tayin edilmesi de bu kanunla kabul edilen prensipler ara-
sındadır. Devlet bütçesinin bütünlüğü ve genelliğinin korunması yönün-
den Düyunu Umumiye İdaresi'nin tahsilâtını muntazaman makbuz muka-
bili Maliye Veznesine yatırmak kaydı ile, Maliye Bakanlığına bağlı ola-
rak vazifesine  devam etmesi ve personelin maaş ve masraflarını  bütçe-
deki tahsisatından alınmasına müsaade olunacağı açıkça belirtilmişti. Dev-
letin bütünlüğü ve devletçe giriişlecek her çeşit tasarrufun  kanuniliği, 
meşruiyeti aleniyeti Ankara'daki yeni devletin çalışma usulü ve hayat 
felsefesi  olmuştur. 

1924 Bütçesi 11,2 milyon, 1925 bütçesi, 33,9 milyon lira açık idi. 1926-
1929 yıllarına ait bütçeler denk ve birazcık da fazlalıkla  bağlanmış büt-
çeler idi. Böylece, bütçede denklik ilkesi gerçekleştirilmiş Türkiye Cum-
huriyeti DENK BÜTÇE - DÜZGÜN ÖDEME dönemine girmişti. 

1924-1929 yıllarına ait bütçeler giderleri yönünden tetkik edildikleri 
vakit birinci sırayı % 19-30 arasında millî savunma giderleri, ikinci sırayı 
% 7,5-15,8 oranları arasında bayındırlık giderleri, üçüncü sırayı % 5-14,6 
oranları arasında düyunu umumiye giderleri, dördüncü sırayı % 3,1-4,9 
oranları arasında millî eğitim giderleri alıyor. Bütçelerin bu terkibi göz 
önünde tutulduğu vakit, Cumhuriyet hükümetlerinin Lozan'da Osmanlı 
İmparatorluğundan devralınan 85,6 milyon .altın liralık dış borçların yü-
künden kurtulmak ve Türk maliyesini bağımsızlığa kavuşturmak bakı-
mından çok büyük bir gayret içinde bulunduğu görülür. Gerçekten bu yıl-
lara ait bütçelerde bazı yıllar Düyunu Umumiye İdaresinin giderleri, Ma-
liye Bakanlığı bütçe giderlerinden daha büyük olmuştur. 

Devlet bütçelerini disiplin altına almak ve memleketimizde Bütçe 
Hukukunun kurallarını yerleştirmek bakımından kaydedilen önemli bir 
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gelişme 1927 yılında Muhasebe-i Umumiye Kanununun kabulüdür. Aslın-
da bu kanun 1909 tarihli Muhasebe-i Umumiye Kanununun günün ihti-
yaçlarını karşılar hale getirilmesi amacını gütmüş. Kabul edildiği tarih-
ten bu yana yürürlükte kalmak suretiyle hayatiyetini sürdürmüştür. Büt-
çe Hukukunun bir çeşit anayasası olan bu kanunda, bütçenin hazırlan-
masına, müzakere ve tasdikine, uygulanmasına ve denetlenmesine ilişkin 
hükümler yer almış, gelirlerin ne şekilde toplanacağı, harcamaların ne 
şekilde yapılacağı açıkça düzenlenmiş, klasik bütçelerin önceden Mezu-
niyet, Yıllık, Genellik, Ademi Tahsis ... gibi prensiplerine sadık kalın-
mıştır. 

Bir memleketin sanayileşmesinde Gümrük vergilerinin özel bir yeri 
vardır. Her memleket sanayileşmesinin ilk safhalarında  koruyucu güm-
rük vergilerinden yararlanma zorunluğunu duymuştur. Türkiye, Lozan 
Andlaşması ile Kurtuluş Savaşını sona erdirirken, bu andlaşmaya ek ola-
rak bir de ticaret muahedesi imzalamıştı. Bu anlaşma Türkiye'nin beş yıl 
süre ile etkili bir koruma politikası uygulamasını önlüyordu. Zira bu an-
laşmaya göre Türkiye, Britanya, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Ro-
manya ve Yugoslavya'ya 1 Eylül 1916'daki Osmanlı gümrüklerini taahhüt 
ediyordu. Ayrıca belirli istisnalar dışında yurda mal sokmaya ve yurttan 
mal çıkarmaya ilişkin yasaklar kaldırılmıştı. Anlaşmadaki bu hükümler 
hükümetin 1929 yılma kadar etkili dış ticaret ve sanayileşme politikaları 
takibetmesine engel oldu. Bunun üzerine GÜMRÜK BAĞIMSIZLIĞI el-
de edilir edilmez 1929 yılında Gümrük Tarifesi  ve İthalât Umumî Tarifesi 
Kanunu yürürlüğe girdi bu kanun spesifik  yapıda bir gümrük tarife  ka-
nunu olup, kabul edildiği tarihte malî ve koruyucu amaçları birlikte ger-
çekleştirebiliyordu. Böylece, devlet bütçesi hasılatı bol bir vergiye kavu-
şuyor, bağımsızlığına gölge düşüren bir durumdan kurtuluyordu. Bu ko-
nu Türkiye bakımından o derece önemle ele alınmıştır ki, 1930 lu yılların 
başında tekel konuları ile birlikte GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI-
NIN kurulmasıyla sonuçlanmıştır. 

Maliyesi Düyunu Umumiye'ye bağlı hale gelmiş, dış ticareti ve sa-
nayii Lozan Andlaşmasına ek ticari protokolden ötürü serbest çalışama-
yan Cumhuriyet Hükümetinin ilk yıllardaki ayakbağları sadece bu belir-
tilen konulardan ibaret değildi. Yeni kurulan devletin kendi adına müs-
takil bir para politikası yürüten yüksek bir para makamı da yoktu. Bu 
iş imtiyaz mukavelesi ile Osmanlı Bankasına bırakılmış durumda idi. Bi-
lindiği üzere bir memleketin en yüksek para makamı Merkez Bankasıdır. 
Her memlekette para ihracı imtiyazı bu bankaya verilir. Bu banka para 
arzım ve kredi hacmini kontrol altında tutar. Faiz haddinin tesbiti, açık 
piyasa muameleleri, reeskont politikası, devletin haznedarlığı, gelirleri-
nin toplanması, giderlerinin ödenmesi, kambiyo kontrol işlemleri hep Mer-
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kez Bankasına verilir. Bu banka istikrarlı bir para politikası uygulaya-
rak ekonominin dengeli ve ahenkli bir şekilde gelişmesini sağlar. Merkez 
Bankası olmayan bir devlet bir anlamda müstakil bir para politikası ol-
mayan devlet demektir. Halbuki para politikası bir memlekette tasarruf-
ların artırılması, artan tasarrufların  yatırımlara yönlendirilebilmesi bakı-
mından önemli bir politika olduğu gibi, diğer iktisat politikası tedbirleri-
nin etkinliğinin artırılabilmesi bakımından da önemli bir araçtır. Atatürk 
ve arkadaşları malî mkânsızlıklar içinde kurtuluş savaşını sürdürdükleri 
için tasarrufun  önemini iyi kavramışlar, tasarrufları  azaltan ENFLÂS-
YONDAN KAÇINMIŞLAR sağlıklı bir kalkınma politikasının ancak sağ-
lam bir para ile mümkün olacağına inanmışlar, bu işi devlet adına müs-
takil bir şekilde yürütecek bir kuruluşa bırakarak, 1930 yılında Merkez 
Bankasını kurmuşlardır. 

Yukarda ele aldığımız konularla yakın ilgisi yönünden iki nokta üze-
rinde kurmak istiyoruz. Atatürk, ülke yararına olmak şartıyla yabancı 
sermayeye karşı değildi; ülke yararı ile bağdaşmayan imtiyazlı şirketlere 
karşı idi. Onun için, bunları bir yandan devletleştirirken diğer yandan 
yabancı sermayeyi yurda davet etmekten çekinmemişti. Üzerinde dura-
cağımız ikinci nokta dış borçlanmalarla ilgilidir. Atatürk Osmanlı borçla-
rının tasfiyesinden  yana idi. Çünkü, uygun şartlarla aktedilmemişler dev-
letin bağımsızlığına halel getirmişlerdi. Buna mukabil, uygun şartlarla 
dış kredi bulduğu vakit almaktan kaçınmadı ve 1934 yılında Sovyet Rus-
ya ile sekiz milyon altın dolarlık dış kredi mukavelesi, İngiltere ile de 
1936 yılında 16 milyon İngiliz liralık dış kredi mukavelesi yaptı. Rus kre-
disi Kayseri, Malatya, Nazilli pamuklu dokuma fabrikalarının  kurulma-
sında, İngiliz kredisi Karabük demir ve çelik fabrikalarının  inşasında kul-
lanıldı. 

Cumhuriyet Hükümetlerinin sanayi ile ilgisi ilkin 1925 yılında başla-
dı. Bu tarihte kurulan Sanayi ve Maadin Bankası özel sektöre sınaî kredi 
açacak, devletin kendisine devredeceği fabrikaları  işletecek ve özel sek-
tör teşebbüslerine ortak olarak sınaî faaliyetlerde  bulunacaktı. 1932 yı-
lına kadar faaliyette  bulunan banka, kendisine devredilen fabrikaları 
anonim şirket haline getirip özel sektöre aktaramadı; buna karşılık, ye-
ni teşebbüslere katılarak memlekette birçok yeni tesis kurulmasına 
yardımcı oldu ve devlet mülkiyetindeki sınaî teşebbüslerin ticarî ve 
sınaî usullerle yönetilebileceğini ispatladı ve Türkiye'de devlet işlet-
meciliğinin ilk tecrübelerini verdi. Türkiye'de sınaî kredi sorunu bi-
türlü çözüme kavuşturulamıyordu. Onun için, 1932 yılında çıkarılan iki 
kanun, Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasını lağvediyor ve bunun yerine. 
Devlet Sanayi Ofisi  ile Türkiye Sanayi Kredi Bankasını kuruyordu. Ku-
rulan bu iki kuruluşun ikisi de başarılı olamadı. 1929 buhranı memleketi; 
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özellikle çiftçiyi  büyük ölçüde sarsmıştı, üreticinin mahsulü değerlendi-
rilemiyor ve memleket sanayileşme yolunda mesafe  katedemiyordu. Sa-
nayimizi arzu ettiğimiz şekilde geliştirmek ve çok önemli sınaî tesisleri 
kurabilmek için devletin bizzat teşebbüse geçmesi gerektiği anlaşıldı. Bu 
maksatla Amerikalılardan oluşan bir uzmanlar heyetine Türk ekonomisi 
hakkında bir rapor hazırlattırıldı, Sovyet uzmanlarına da devletçe kurul-
ması tasarlanan sanayi tesisleri ile ilgili incelemeler yaptırıldı. Bunun 
üzerine Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlandı. Bu, aslında sanayi pla-
nı değil, sanayi programı idi. 1933 yılında Sümerbank kuruldu, sanayi sek-
törüne kredi verecek ve sanayi planını uygulayacak, bunun için sınaî ku-
ruluşlar kuracaktı. Sümerbank'ı 1935 yılında Maden Tetkik Arama Ens-
titüsü, Elektrik işleri Etüd İdaresi izledi, maden ve elektrik işletmelerim 
kurmak ve işletmek amacıyla da Etibank kuruldu. Birinci Beş Yıllık Sa-
nayi Planı hazırlanırken iç ve dış finansman  kaynakları üzerinde iyice dü-
şünüldü ve gereken iç ve dış finansman  kaynakları sağlandı. Birinci sa-
nayi planında tekstil sanayii, kendir-keten sanayii, demir-çelik sanayii, 
porselen-çini sanayileri, sellüloz ve kâğıt sanayii, şeker sanayii, süngerci-
lik ve gülyağı sanayileri yer almıştır. 

9 

Sanayi Planının uygulanmasına 1934 yılında başlandı ve programda 
yer alan tesislerin hemen hemen hepsi beş yılda tamamlanarak işletmeye 
açıldı. 1938 yılında çıkartılan 3460 sayılı kanunla iktisadî nitelikteki dev-
let teşekküllerinin statüleri saptandı, bunlara "İktisadî Devlet Teşekkül-
leri" adı verildi. Bu teşekküllerin sermayesinin tamamı devlete ait olu-
yor, teşekküllere tüzel kişilik veriliyor, muamelelerinde özel hukuk hü-
kümlerine tabi tutuluyor ve özerk bütçeli kuruluşlar haline getiriliyor-
lardı. İktisadî Devlet Teşekkülleri ülkenin çözüm bekleyen ekonomik so-
runlarının devletçe ele alınması sonunda ortaya çıkmışlar, Türkiye'nin 
ihtiyaçlarından doğmuşlardı. Yeni uygulanmaya başlanan iktisat politika-
sına DEVLETÇİLİK dendi. Devletçilik Cumhuriyet Halk Partisi progra-
mına 10 Mayıs 1931, Anayasa da 5 Şubat 1937 yılında girdi. Bu devletçili-
ğin doktriner yönü yoktu. Sanayi planı iktisadî kalkınmaya yardımcı ku-
rumları kurmak, örnek teşkil edecek, öncü, promotör teşebbüsler meyda-
na getirmek, özel sektörün başaramadığı ekonomik faaliyetleri  üstlenmek 
amacıyla hazırlanmıştı; uygulaması da başarılı oldu. Bunun üzerine 1936 
yılında İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlandı. Bu planda madencilik, 
konut, yakıt, toprak, gıda, kimya, gemi inşa sanayii yer alıyor, bölge elek-
trik santralları kurulması yoluna gidiliyordu. 

İkinci Cihan Savaşı İkinci Sanayi Planının uygulamasını geniş ölçüde 
aksattı, Türkiye'de devlet bütçesi aracılığıyla ekonomide sermaye biriki-
mi hızlandırılamadı ve hatta biraz yavaşladı. Halbuki, geri kalmış bir 
ekonomide, kaynak tahsisinde piyasa ekonomisini esas kabul etmek, bu-
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günkü deyimle iktisadî kalkınmada devlete düşen fonksiyonları  devlet 
bütçesinden ayrılan fonlarla  meydana getirilen kamu sektörü içinde ye-
rine getirmek temelleri İzmir İktisat Kongresinde atılan Türk karma eko-
nomi sisteminin özünü oluşturuyor. RAGNAR NURKSE'nin de belirttiği 
gibi iki cihan savaşı arası dönemde Türkiye dıışnda İtalya ve Polonya ... 
gibi memleketlerde de oldukça geniş bir uygulama görüyordu. Sistem 
doktrin kalıplar içinde kapitalizme veya sosyalizme geçiş için ara bir 
sistem, geçiş dönemi sistemi değil, Türk ekonomisinin ihtiyaçlarından doğ-
ma, kalıcı ve kalkınmaya güç katıcı, sosyal denge sağlayıcı, Atatürk Tür-
kiye'sinin iktisadî düşünce sistemine katkısını teşkil eden ve KARMA 
EKONOMİ SİSTEMİ adı altında İkinci Cihan Savaşından sonra Batı Av-
rupa Ekonomilerince de benimsenen sistemin özünü oluşturuyordu. Tür-
kiye'deki devletçiliğin özelliği, orijinalliği ve iktisadî düşünceye katkısı 
burada idi. 

1929-1938 yılları arasındaki millî savunma giderlerinin genel bütçe 
ödeneklerine ortalaması % 32 dir. 1939 yıılnda personel giderlerinin genel 
bütçe ödenekleri toplamına oranı % 15 tir ve Türkiye'de oldukça ucuza 
çalışan bir kamu yönetimi olduğunu göstermektedir. Türkiye'de genel biit-
çe'den yapılan yatırımların 1929-1938 yılları arasındaki genel bütçe öde-
nekleri toplamına olan oranı % 16 dır. Aynı dönem için katma bütçeli ku-
ruluşlarda % 39'a yükselmektedir. Konu konsolide bütçe içinde ele alın-
dığı vakit, konsolide bütçe yatırımlarının konsolide bütçe ödenekleri top-
lamına oranı % 20'ye yaklaşmaktadır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk Malî Sistemi yukarda açıklandığı 
şekilde gelişirken Cumhuriyetin ilk bütçesi olan 1924 yılma ait bütçenin 
gelir yapısı şöyle görülmektedir : 

* * * 

TL. Olarak 
Vasıtasız vergiler 
Damga vergisi, harçlar, kaydiyeler, para cezaları 
Vasıtalı vergiler 
İnhisarlar 
Müessesat 
Emlâk ve eşyayı devlet hasılatı 
Müteferrik  gelir 
İstirdat 
İstihlâk rüsumu 

43.950.500 
3.210.000 

28.170.000 
16.044.100 

219.714 
14.461.000 

4.480.000 
5.204.296 

703.000 

Gelirler Toplamı 129.214.000 
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1924 yılında 1938 fiyatları  ile gayrisafî  millî hasıla 1 milyar 204 mil-
yon liradır. Vergi gelirleri toplamı ise, 89.771.500 TL. dir. Bu durumda 
genel bütçe vergi gelirlerinin gayrisafî  millî hasılaya oranı anlamındaki 
gayrisafi  vergi yükü, % 7,5 civarındadır. Bu ise, çok düşük bir vergi yü-
küdür. 

Toplam vergi gelirleri içinde, dolaysız vergilerin payı % 49'dur. Bu 
vergi grubu içinde bina ve arazi vergileri, temettü vergisi, hayvanlar ver-
gisi, âşar, madenlerden alman vergiler yer almaktadır. Âşar ve ağnam 
yaklaşık olarak dolaysız vergiler hasılatının % 80'inini sağlamaktadır. Her 
iki verginin de hasılatı bol olup, mükellef  üzerine oturmuş, dinî nitelik 
taşıyan vergilerdir. 

Dolaylı vergiler grubu içinde tömbeki bayileri üzerlerinden alınan 
vergiler, gümrük vergileri, gemi harçları, sağlık harçları ,deniz ve kara 
avcılığı vergileri yer almaktadır. Bu vergiler grubunda gümrük vergileri-
nin payı % 90'dan fazladır. 

1924 bütçesinde istihlâk resimleri (özel harcama vergileri) kahve, çay, 
kakao, şeker, akaryakıt, sigara kâğıdı, oyun kâğıdı, kibrit ve kav tüketi-
mi üzerinden alınan vergiler toplam vergi gelirlerinin % 17'sini teşkil et-
mektedir. 

1924 yılı gelir bütçesini incelerken dikkatimizi çeken başka bir nok-
ta tekel gelirlerinin yüksekliğidir. Tekel gelirlerinin vergi gelirlerinin yak-
laşık olarak % 18'ine yakın bir gelir sağladığını ve genel bütçe gelirleri-
nin % 12'sinin üzerinde bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Bir cümle 
ile özetlemek gerekirse, 1924 yılı gelir bütçesi, dışa kapalı, tarımsal ya-
pıdaki az gelişmiş bir memleketin gelir bütçesidir, vergi yükü geniş öl-
çüde tarım sektörü üzerindedir. Halbuki, 1923 yılının 29 Ekiminde Tür-
kiye'de Cumhuriyet ilân edilmiş, Türk köylüsü siyasal alanda tebalıktaıı 
vatandaşlığa yükselmiştir. Bu durum, Türk köylüsünün sırtındaki ada-
letsiz vergi yükünün hafifletilmesine  yol açacaktır. Bu nedenle, cumhu-
riyet ilân edildiği ilk yılda büyük vergi reformlarına  gebedir. Nitekim, 
aşar 1925 yılında 552 sayılı kanunla ilga edilmiştir. Bu vergi kaldırıldığı 
1925 malî yılında genel bütçe gelirlerinin % 25'ini vergi gelrileri hasıla-
tının % 50'sini sağlıyordu. 

Aşar'ın kaldırılması Türk maliyecilerini yeni vergi mevzuları bulma-
ğa zorladı. Yeni bulunan vergilerin başında Osmanlı İmparatorluğundan 
devralman temettü vergisi mevzuunun genişletilerek kazanç vergisine 
tebdili geliyordu. Temettü vergisi yapısı itibariyle ticarî ve sınaî kazanç-
ları vergilendiriyor, vergi tarhiyatı karine ve götürü usule dayanıyordu. 
Verginin gelir esnekliği düşüktü, matrahı donmuştu. Bu sebeple kazanç 
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vergisi kabul edilirken göz önünde bulundurulan hususlardan birisi hası-
latı bol bir vergiye kavuşmak ve Türk Vergi Sistemini batı memleketle-
rinde uygulanan gelir vergisi sistemine yaklaştırmaktı. 

1926 yılında kabul edilen kazanç vergisi şahıs şirketleri ile sermaye 
şirketlerinin kazançlarını, genel, katma ve özerk bütçeli daire ve kurum-
ların kazançlarını, kamu yararına çalışan derneklerin kazançlarını, ger-
çek kişilerin ticarî ve sınaî kazançlarım, serbest meslek kazançlarını, arı-
zî gelirleri ve ücret gelirlerini mevzuu içine almıştı. Kazanç vergisinde 
beyan usulünde vergi tarhiyatı uygulaması geniş tutulmuştu, başarı sağ-
lanamadı. Bu usul 1927 de sadece şirketler için zorunlu hale getirildi di-
ğer mükellefler  karine usulüne ve götürü usule göre vergilendiriliyor-
lardı. 

Kazanç vergisi müphemdi. Vergi denetlemesi zayıftı.  Karine veya 
götürü usulde vergilendirilenler bazan gerçek usuldekilerden daha faz-
la vergi ödüyorlardı. Bu aksaklıkları gidermek üzere vergi 1934 yılında 
tadil edlidi ve 1950 yılına kadar yürürlükte kaldı gelir vergisine geçişe 
zemin hazırladı. 

Osmanlı imparatorluğundan Cumhuriyete intikal eden hasılatı bol, 
idaresi nisbeten kolay, vergilerden biri de ağnamdır. Osmanlı İmparator-
luğu'nun son yıllarında bu verginin bütçe gelirleri içindeki payı % 8 idi. 
Bu vergi 1924 yılında Sayım vergisine dönüştürüldü. Sayım Vergisi dolay-
sız vergiler arasında Müsakkafat  ve Arazi Vergilerinden sonra sağladığı 
hasılat yönünden ikinci sırada bulunuyor. Kazanç Vergisi ise ancak üçün-
cü sırada yer alabiliyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki dolaysız Türk 
Vergi Sistemi Arazi ve Bina Vergilerinden, Sayım Vergisinden ve Ka-
zanç Vergisinden oluşmuştur. 

Cumhuriyet Yönetimi'ne intikal eden vergilerden biri de Arazi Ver-
gisidir. Arazi Vergisi'nin genel bütçe gelirleri içindeki payı Osmanlı İm-
paratorluğu'nun son yıllarında % 10 civarında idi. Aşar'ın kaldırılmasıyla 
devlet gelirlerinde meydana gelen azalmayı telâfi  etmek üzere Arazi Ver-
gisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı Osmanlı İmparatorluğu'nun son 
yıllarında % 10 civarında idi. Aşar'ın kaldırılmasıyla devlet gelirlerinde 
meydana gelen azalmayı telâfi  etmek üzere Arazi Vergisinin nisbetleri 
eskiden öşür'e tabi olan arazi ve eskiden öşür'e tabi olmayan arazi tas-
nifine  göre yeniden tesbit edildi; 1931 yılında Arazi Vergisi Kanunu mo-
dernleştirildi; ama;, arazinin değerini geliri üzerinden hesaplayıp, Rrazi 
Vergisini irat üzerinden ödenen bir vergi haline getirmekt. Türkiye'de 
arazinin değer 1936 yılında yapılan tahrirle belirlendi, verginin nisbeti 
iratlı veya iratsız arazi durumuna göre değişiyordu. Vergi, İl Özel İda-
resi Vergisi haline getirildi. 
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Osmanlı İmparatorluğu zamanında Müsakkafat  Vergisi adı altında 
binalardan vergi alınırdı. Vergi kıymet üzerinden değil gayrisafi  irat 
üzerinden hesaplanırdı. Müsakkafat  Vergisi Cumhuriyet ' in ilk yıllarında 
Arazi Vergisi ile birlikte toplam dolaysız vergiler hasılatının üçte birini 
sağlıyordu; 1931 yılında kabul edilen Bina Vergisi Kanunu safi  irat esa-
sını getirdi. Verginin nisbeti safi  iradın % 12'si idi. Bu vergi binalardan 
alman İktisadî Buhran Vergisi ile birlikte 1935 yılında İl Özel İdareleri 
vergisi haline getirildi. 

Aşar'ın kaldırılması üzerine ticaret ve sanayi sektörünün vergi yü-
kü artırılır, Kazanç Vergisi temel bir vergi çeşidi olarak geliştirilirken, 
esas sorunun iktisadî bakımdan memleketin sanayileşmesi olduğu gözden 
ırak tutulmadı. Bu amaçla, 1927 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıld: 
ve uygulandı. Bu kanuna göre çeşitli sanayi müesseseleri Arazi Vergisin-
den, Müsakkafat  Vergisinden, Kazanç Vergisinden, bu vergilerin özel 
idare ve belediyelere ait munzam kesirlerinden, maktu zam vergisinden, 
ruhsatiye ve damga resminden muaftı.  Ayrıca, sınaî müesseseler memle-
ket dahilinde bulunmayan veya kâfi  miktarda istihsal ve imal edilemeyen 
maddeler için Gümrük ve Duhuliye Resmin'deki muaflık  hükümlerinden 
yararlanıyorlardı. 

Teşvik-i Sanayi Kanunu 1942 yılma kadar yürürlükte kaldı. Bu ka-
nun uygulamasının başarılı olduğu söylenemez. Bunun çeşitli sebepleri 
vardır. Bir kere Türkiye'de 1927 yılında teşvik tedbirlerine karşı duyarlı 
bir iş adamı ve sanayici kadrosu yoktu. İkinci olarak 1929 buhranı teşvik 
tedbirlerini tesirsiz hale getirmişti. Üstelik memleketimizde endüstriyel 
hizmetler ve altyapı yatırımları gelişmemişti; onun için, işadamları bir-
likte veya tek başlarına sınaî yatırımlar yapamıyorlardı. 

* * * 

Aşar'm kaldırılmasıyla vergi gelirlerinde meydana gelen boşluğu sa-
dece Kazanç Vergisini kabul etmekle doldurmak mümkün değildi. Onun 
için, Aşar'm kaldırılmasıyla birlikte kabul edilmesi ilk düşünülen vergi-
lerden biri Muamele Vergileri oldu ve 1926 yılında Umumî İstihlâk Ver-
gisi adıyla, şelâle tipindeki Muamele Vergisi Türk Vergi Sistemi içine gir-
di. Bu vergi ile her türlü ticarî ve sınaî faaliyetler  her safhada  vergilendi-
riliyordu; verginin nisbeti % 2,5 idi. Umumî istihlâkler dışında hususî is-
tihlâkler ve eğlenceler de 1926 yılında çıkarılan bir kanunla vergilendiril-
di. Şelâle vergileri tipindeki muamele vergileri toplu muamele vergilerine 
göre uygulaması güç vergilerdir; iyi bir muhasebe ve kayıt sistemi, etkin 
bir vergi idaresi ister; 1926 Türkiyesinde bu şartlar yoktu. Bunun üzerine 
bu vergi ilkin tadil edildi, sonra 1927 yılında kaldırılarak İkinci Muamele 
Vergisi kabul edildi. Vergi tipi itibariyle bir KATMA DEĞER VERGİSİ 
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idi. Vergi küçük imalâtçılar ve ihracata da uygulanıyordu. Vergi küçük 
imalâtçılarda başarılı olamadı, ihracatın gelişmesini de önledi. Bu yüz-
den 1931 yılında yürürlüğe giren Üçüncü Muamele Vergisi ihracat mua-
melelerini vergi dışı bıraktı ve vergi belli bir büyüklüğü aşmış işletme-
lere uygulandı, küçük ve büyük işletmeler arasında vergi adaletini sağ-
lamak üzere büyük işletmelerin satışlarının onbin liraya kadar olanı ver-
giden istisna edildi. Bütün bunlara ilâveten gelişmesi arzulanan faaliyet 
kolları da vergiden istisna ediliyordu, işletmelerin satış değerinin belirli 
bir yüzdesi ilk madde indirim olarak kabul edldi. Bu değişiklklerle vergi-
nin hasılatı büyük ölçüde düştü ve vergi Katma Değer Vergisi prensip-
lerinden bir hayli uzaklaştı. Muamele Vergisi hasılatını art ırmak ve ver-
giyi daha mütekâmil hale getirmek üzere 1934 yılında Dördüncü Muame-
le Vergisi kabul edildi. Bu kanunla küçük işletme muaflığı  daraltıldı; beş 
beygirlik motör gücü kıstasına ek olarak çalıştırılan işçi sayısının on ki-
şiyi aşmaması kıstası getirildi. Yeni kanunla ilk madde indiriminin ta-
mamı satış değerinden düşülüyordu. 1940 yılında İkinci Cihan Savaşının 
sebep olduğu giderleri karşılamak üzere Muamele Vergisi yeniden dü-
zenlendi. İlk madde indirimi kaldırıldı, toptan ticaret verginin mevzuu 
içine alındı, küçük işletme muaflığı  daraltıldı, istisna ve muaflıklar  ye-
niden düzenlendi. Verginin nisbeti savaş yıllarında müteaddit defalar 
yükseltildi. Vergi, uygulamada sanayileşmeyi önledi, işletmeleri parçala-
dı, vergi kaçakçılığını yaygmlaştırdı. Onun için bu vergilerin terkedilme-
si gerekiyor, batı memleketlerindeki gelişmelere uygun olarak bu geliş-
melerin Katma Değer Vergisi yönünde olması lâzımdı. Bu sağlanamadı. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Aşar'dan boşalan yeri doldurmak üzere 
devletin malî monopollere çok büyük önem verdiğini görüyoruz. Esasen 
özel harcama vergileri ile malî monopollerin az gelişmiş ekonomilerde 
Muamele vergilerinin yerini alması veya sınırlı olarak uygulanan Mua-
mele vergilerini tamamlaması hadisesiyle karşılaşılır. Nitekim, cumhu-
riyetin başlangıç yıllarında tütün ve mamulleri, tuz, şeker, petrol ve ben-
zin, oyun kâğıdı, kibrit, fişek  ve patlayıcı maddeler, ispirto, alkollü içki-
ler, posta hizmetleri, telgraf  ve telefon  malî monopole tabi idiler. 1929 yılı 
bütçesinin toplam gelirleri 220 milyon TL. idi. Bunun malî monopoller 
61 milyon lirasını sağlıyordu. Muamele ve İstihlâk Vergisinin aynı yıl büt-
çesine sağladığı gelir 38 milyon TL. Kazanç Vergisinin sağladığı gelir ise 
13 Milyon TL. idi. Zamanla uyuşturucu maddenin imal ve ithali, kahve 
ve çayın ithali, üreticiden satın alınması ve işlenmesi Tekel İdaresine ve-
rildi. İkinci Cihan Savaşının sona ermesini izliyen yıllarda, bazı malların 
üretiminin ithalinin, ihracının ve alım satımının zamanla malî monopol-
lerden çıktığını görüyoruz. Halen tütün mamulleri, alkol ve alkollü içki-
ler ve çay üzerinde devlet tekeli vardır. 
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Türkiye 1929 yılında gümrük bağımsızlığını elde edince Gümrük Ta-
rifesi  ve İthalât Umumî Tarifesi  Kanununu kabul etti. Bu kanun spesi-
fik  yapıda bir gümrük tarife  kanunu idi; malî ve koruyucu amaçları bir-
likte gerçekleştirebiliyordu. Nitekim, • 1936 yılında Gümrük Vergisinden 
genel bütçe gelirlerinin % 23'ü oranında gelir elde edilirken 1952 yılında 
Gümrük Vergilerinin genel bütçe gelirlerine oranı % 12'ye düştü. Güm-
rük Vergisi zamanla enflâsyon  yüzünden aşınmış, koruyucu ve malî ga-
yelerini gerçekleştiremez hale gelmişti. Nihayet, 1954 yılında memleketi-
mizin bilhassa sınaî ve tarımsal alandaki gelişmesine spesifik  tarifeden 
ziyade, kıymet esasına dayanan bir gümrük tarifesinin  daha etkili olacağı 
anlaşılmış ve aynı yıl Brüksel Nomanklatürü kabul edilerek yürürlüğe 
girmiştir. 

SONUÇ 

1 — Esasları İzmir İktisat Kongresinde tesbit edilen sistem Karma 
Ekonomi sistemidir. 

2 — Türkiye, kelimenin hakikî anlamında bütçelere Cumhuriyetle 
kavuşmuştur. 

3 — Cumhuriyetin ilk yıllarında bütçelerin denk, ödemelerin düzgün 
olmasına özen gösterilmiştir, kamu yönetiminde etkinlik sağlanabilmiştir. 

4 — Cumhuriyetin ilk yıllarında Düyun-u Umumiye giderleri devlel 
bütçelerinde üçüncü sıradadır. Bu sebeple dış borçların tasfiyesine  önem 
verilmiştir. 

5 — Gümrük bağımsızlığı önemi ilk kavranan konulardan biri olup, 
bağımsızlık elde edilir edilmez, gümrük sorunları bir bakanlık düzeyinde 
ele alınmıştır. Aşar'ın ilgasıyla mali tekeller önemli bir konu olarak ele 
alınmıştır. 

6 — İktisadî kalkınmanın sağlam bir para ile gerçekleştirilmesi müm-
kün olduğundan müstakil çalışan ve sağlıklı bir para politikası uygulaya-
cak olan Merkez Bankasına kavuşmak temel amaç olmuştur. 

7 — 1929 buhranı iktisadî kalkınmada devlete düşen görevlerin daha 
belirgin bir şekilde ortaya çıkmasına sebep olmuş, devletçilik Cumhuriyet 
Halk Partisinin Programına ve Anayasa'ya girmiştir. 

8 — Aşar, kaldırılmadan önce genel bütçe gelirlerinin % 25'ini vergi 
gelirlerinin ise % 50'sini sağlıyordu. Bu sebepten ötürü aşarın ilgasından 
doğan boşluk dolaysız vergiler arasında Kazanç Vergisi, Sayım Vergisi, 
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Arazi ve Bina Vergileri ... gibi vergilerle doldurulurken, dolaylı vergiler 
çerçevesinde Muamele Vergilerine, Gümrük Vergilerine ağırlık vermek 
suretiyle aynı amaç gerçekleştirildi; malî monopoller de bu maksatla kul-
lanıldı. 

9 — Atatürk ülke yararına olduğu sürece yabancı özel sermayeye 
karşı olmadı. İmtiyazlı yabancı özel şirketlere karşı idi. Atatürk devlet-
lerarası borçlanmalara da ,uygun şartlarla sağlandığı vakit karşı çıkmadı, 
uygun olmayan şartlarla sağlanmış olduğu için Osmanlı borçlarının tas-
fiyesiyle  sonuçlanan bir dış borç idaresine girdi. 

10 —• Türk malî sistemindeki çağdaşlaşma ve modernleşme Cumhu-
riyetle, Atatürk'le başladı, aynı yönde ve doğrultuda gelişmesini sürdü-
rüyor; zaman zaman yenileşme ve modernleşmedeki geç kalmalara rağ-
men. 
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Atatürk Döneminde Para-Kredi Siyaseti 
Ve Kurumlaşma Hareketi 

Doç. Dr. Gürgân ÇELEBİCAN 

I. GİRİŞ: 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Atatürk Dönemi diye adlandırılan 
1923-1938 kesimi, kurumları yeterince oluşmamış, hemen hemen tümüyle 
tarıma dayalı, geniş ölçüde dışa bağımlı ve geri bir ekonomiyi sanayileş-
miş, dışa karşı bağımsız, örgütlenmesini geliştirmiş, ileri bir ekonomiye 
dönüştürme çabalarının başlatıldığı yıllar olmuştur. Bununla birlikte, 
Atatürk Dönemi'nin özellikle ilk yıllarında, "yarı sömürgelikten yeni kur-
tulmuş, bağımsızlığını almış, fakat  geri ve az gelişmiş bir memleketin hız-
la kalkınabilmesi, millî ekonomisini teşkil edebilmesi için seçilecek yollar, 
takip edilecek usuller belirli değildi".1 Gerçekten, ancak II. ci Dünya Sa-
vaşı'nın bitiminde ilgilerin ve dikkatlerin üzerinde yoğunlaştığı "kalkın-
ma ve gelişme" konusu, o zamanların iktisat kuramında henüz yeterince 
işlenmemişti. Ayrıca, söz konusu dönemde iktisat biliminin bulguları Tür-
kiye'de gerektiği ölçüde bilinmiyordu. Zaten, "memleketin hızla kalkına-
bilmesi için seçilecek yollar, takip edilecek usuller belirli" olsaydı bile, 
bunları uygulamaya koymak için gerekli olan olanaklar ve kadrolar yeter-
siz, uluslararası koşullar elverişsiz idi. Bu nedenlerle, Atatürk Dönemi'nin 
önemli bir bölümünü iktisadî siyaset arayışları, saptanan amaçlara ulaş-
mak için gerekli olanakların yaratılması ve geliştirilmesi, yeni kadrola-
rın oluşturulması, uluslararası alanda ortaya çıkan değişmelere karşı be-
nimsenecek tu tumun belirlenmesi ve ekonominin kurumsallaştırılması ça-
lışmaları doldurmuştur. Bütün bu çabalar, kendi başlarına ele alındıkla-
rında, iktisat tarihi açısından ilginç inceleme konularıdır. Ayrıca bu ça-

ı Ş.S. AYDEMİR: Tek Adam, 3. cü cilt (1922-1938), 5. ci Baskı, İstanbul 1975, sh. 366. 
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lışmalar, ekonomide yarattıkları yeııi olanaklar ve kurumlarla, bazılarının 
eksik ve yetersiz ya da yanlış yönlendirilmiş olmasıyla daha sonraki dö-
nemlerde izlenen iktisat siyasetini ve elde edilebilen sonuçları büyük öl-
çüde etkilemiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, ekonomimizin 1938'den sonra-
ki ve bugünkü durumlarını aydınlatacak ışığı Atatürk Dönemi'nde ara-
mak gerekmektedir. Ne var ki ,söz konusu döneme ilişkin incelemeler ya-
parken yararlanılabilecek istatistik verilerin kapsamı ve güvenilirlik de-
recesi oldukça sınırlıdır. 

II. BANKACILIK SİSTEMİNDE GELİŞMELER : 

Bir ülkede para ve kredi siyasetinden sözedebilmek için bankacılık 
sisteminin belirli bir gelişme aşamasına erişmiş olması gereklidir. Oysa, 
Cumhuriyet'in, kurulduğu yılda Türkiye'de bankacılık sisteminin henüz 
bu gelişme aşamasına ulaşmadığı, para ve kredi hacmini ekonominin ge-
reksinmelerine göre ayarlama yetkisiyle donatılmış bir kurumun varol-
madığı, üstelik ülkenin tam anlamıyla parasal bir ekonomiye geçememiş 
olduğu görülmektedir. 

Gerçekten, 1924 yılı sonunda Türkiye'de İstanbul Emniyet Sandığı 
dışında 19 ulusal banka faaliyette  bulunmaktaydı. İkisi Cumhuriyet 'den 
sonra kurulan bu 19 bankadan yalnız birisinin 320, altısının 1 ilâ 4 şubesi 
vardı. Geri kalan 12 bankanın merkez dışında şubesi yoktu. Ulusal ban-
kaların biri komandit ortaklık, ötekileri ise anonim ortaklık olarak ku-
rulmuştu. 19 ulusal bankanın nominal sermaye toplamı 38.475.000. öden-
miş sermaye toplamı 21.910.248, açtığı krediler toplamı 25.113.216, yedek 
akçeler toplamı 173.114 TL. sı idi. Ulusal bankaların nominal sermayesi 
30 milyon ile 30 bin, ödenmiş sermayeleri ise 17.942.811 TL. ile 30.000 TL. 
arasında değişiyordu. Nominal sermayenin % 78'i, ödenmemiş sermaye-
nin % 82'si, yedek akçelerin % 63'ü, mevduatın (=mevdua t ve alacaklı 
hesaplar) % 31'i, açılan kredilerin % 73'ü, şubelerin % 96'sı tek bir ban-
kaya (Türkiye Ziraat Bankası) ait bulunuyordu.2 Görüldüğü gibi, 1924 
yılı sonunda ülkemizde ulusal bankacılık sistemi gerçekte hemen hemen 
tek bir bankadan oluşmaktaydı. Öteki ulusal bankalar, genellikle, yerel 
ölçekde faaliyet  gösteren önemsiz kredi kuruluşları idi. Öte yandan ulu-
sal bankacılık sisteminin 1924 yılında pek fazla  etkin çalışmadığı da an-
laşılmaktadır. Gerçekten de, 19 ulusal banka 13.157.198 TL. sı tutarında 
mevduat toplamış olmakla birlikte ödenmiş sermaye ile yedek akçeler top-
lamının biraz fazlasını  kredi açmakta kullanabilmiştir. 

2 T.C. Merkez Bankası :Bülten No : 19, Nisan 1936, Ankara 1936, Sh. 32-33. 
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1924 yılı sonunda Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulmuş 15 banka 
faaliyet  gösteriyordu.3 Bu bankaların yalnız 2'sinin merkezi İstanbul'da, 
13'ünün merkezi ise yurtdışında bulunuyordu. Bir başka deyişle, 13 ya-
bancı banka, yurtdışında kurulmuş bankaların Türkiye şubeleri idi. Ya-
bancı sermayeli 15 banka, işlemlerini yabancı paralarla yapıyor, muhase-
be kayıtlarında sermayelerini de yine yabancı para cinsinden gösteriyor-
lardı. Bu uygulama 1933 yılma dek sürdü. 1933 yılında çıkarılan Mevduavı 
Koruma Kanunu, yabancı bankaların Türkiye'deki şubelerine tahsis et-
tikleri sermayenin Türk parasına çevrilmesi ve bu şubelerden birisinin 
öteki şubeleri temsile izinli ve yetkili yönetim merkezi olarak gösterilme-
si yükümlülüğünü getirmişti. 

Osmanlı Bankası ile Selânik Bankası dışında kalan 13 yabancı banka-
nın 1935 yılından önceki dönemde yaptıkları faaliyetleri  ve elde ettikler; 
sonuçları gösteren sayısal bilgiler elde bulunmamaktadır. Ancak, yalnız 
Osmanlı ve Selânik Bankalarından nominal sermayelerinin tüm ulusal 
bankaların nominal sermayelerinden daha çok, ödenmiş sermayelerinin 
tüm ulusal bankalarmkinden % 60 daha fazla,  yedek akçelerinin Türk 
bankalarınınkinden % 2446 daha yüksek olduğu saptanabilmektedir. Aynı 
biçimde, açılan kredilerin iki yabancı bankada ulusal bankalardakinden 
% 358, mevduatın % 666 daha fazla  olduğu görülebilmektedir. Bu bilgile-
re bakarak Cumhuriyetin ilk yılında Türkiye'deki bankacılık kesimine ya-
bancı kuruluşların egemen olduğu, ulusal bankaların ise sistem içinde çok 
önemsiz bir yer tut tuğu söylenebilmektedir. Yabancı sermaye ile kurulan 
bankaların ya da Türkiye'deki yabancı banka şubelerinin daha çok ülke-
deki azınlıklar ile yabancıların finansman  gereksinmelerini karşılamağa 
yöneldikleri anlaşılmaktadır.4 Cumhuriyet yönetiminin kurulmasına rağ-
men ülkemiz ekonomisinin yabancı bankalar için çekiciliğini sürdürdüğü, 
1924 yılında iki yabancı bankanın Türkiye'de şube açısından belli olmak-
tadır. Gerçekten de, 1925 yılında üç yabancı banka daha ülkemizde şube 
açmış ve böylece yabancı banka sayısı 18'e yükselmiştir. Bu sayı, 1929 yı-
lındaki azalma eğilimi ortaya çıkıncaya dek Cumhuriyet döneminde ula-
şılan en üst düzeyi oluşturmuştur. 

1925 yılı ulusal bankacılığımız yönünden çok önemli bir gelişmeye ta-
nık o^muş, devlet sermayesi ve devlet eliyle "âmme müessesesi" olarak 
kurulan ilk banka olan "Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası" 1925'de faa-

3 Bu bankaların adları için bk. Dr. Ö. AKGÜÇ: Cumhuriyet Döneminde Bankacı-
lık Alanında Gelişmeler, Ankara 1975, Türkiye Bankalar Birliği Yayını No: 71, 
sh. 64, Tablo: II. 

4 B. ULUTAN: Bankacıığın tekâmülü, Ankara 1957, sh. 158. 
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liyete geçmiştir.5 Bu arada ulusal banka sayısında bir artış eğiliminin 
ortaya çıktığı ve üç yeni yerel bankanın kurulduğu görülmektedir. An-
cak, 1925 yılında da ulusal bankaların mutlak ve oransal önemsizlikleri sü-
rüp giderken Osmanlı ve Selânik Bankalarının hızlı bir gelişme çizgisi iz-
lemişlerdir. 

1926 ve 1927 yılları ulusal bankacılığın gelişmesi açısından göreli bir 
durgunluk dönemidir. Buna karşılık, 1928 yılında ulusal bankaların sayı-
sı 39'a yükselmiş, "Emlâk ve Eytam Bankası" adı altında ve anonim or-
taklık biçiminde yeni bir kamusal banka kurulmuş, ulusal bankaların ser-
maye, yedek akçe, kredi ve mevduat toplamlarında belirgin artışlar ger-
çekleştirilmiştir. Ancak, 1926-1928 yıllarında faaliyete  geçen bankaların, 
tıpkı daha önce kurulan bankalar gibi örgütlerini geliştiremedikleri, çok 
sayıda şube açma yoluna gitmedikleri dikkati çekmektedir. Ayrıca, Cum-
huriyet tarihinde ilk kez iki bankanın limited ortaklık biçiminde 1928 yı-
lında kurulduğu görülmektedir. 

1929 yılı ülkemizdeki yabancı banka sayısının azalması bakımından 
ilgi çekicidir. Gerçekten, bu yıl içinde iki yabancı banka Türkiye'deki şu-
belerini kapamıştır. Ancak, bu gelişmenin ülkemizde izlenen belli bir si-
yasetin sonucu olmaktan çok "Dünya İktisat Bunalımı'ndan doğduğunu 
söylemek doğru olur. Aslında, ulusal bankacılığımızın da bu yıl uluslar-
arası bunalımdan etkilendiğini gösteren belirtiler vardır. Fakat, Türk ban-
kacılığı Büyük Bunalım'ın gerçek etkisine 1930'dan başlayarak girmiştir. 
1930 yılında banka kârları azalmış, mevduatda ufak  da olsa bir düşüş or-
taya çıkmıştır. Eldeki sınırlı istatistikler, bankacılığımızın 1937 yılı so-
nuna kadar sıkıntılı bir dönem geçirdiğini göstermektedir. Türkiye'deki 
şubelerini kapatan yabancı bankaların sayısı da bu yıllarda giderek art-
mıştır. Yabancı banka sayısı 1931'de 15'e, 1933'de 10'a 1936'da 9'a düşmüş-
tür. Bu bankaların kârlarında önemli azalmalar, bazılarında ise zarara 
geçiş görülmektedir. 

1930 yılı ulusal bankacılığımız yönünden bir dönüm noktasıdır. Bi-
lindiği gibi, 30.VI.1930 günlü ve 1715 sayılı yasayla ulusal ve gerçek an-
lamda bir Merkez Bankası ülkemizde kurulmuştur.6 Ancak sözü edilen ya-
sa, T.C. Merkez Bankası'na verilecek yetkiler bakımından oldukça çekin-

5 Bu bankanın kuruluşu için bk. K. BORATAV: Türkiye'de Devletçilik, Gerçek 
Yayınevi, İstanbul 1974, sh. 115-117; A. ZARAKOLU: Cumhuriyetin 50. ci Yılın-
da Memleketimizde Bankacılık, Ankara 1974, Türkiye Bankalar Birliği Yayını, 
No : 61, Sh. 22-25. 

e T.C Merkez Bankası'nın kuruluşuyla sonuçlanan ilginç gelişmeler için bk. S. 
İLKİN : Türkiye'de Merkez Bankası Fikrinin Gelişimi, Türkiye İktisat Tarihi Se-
mineri (8-10 Haziran 1973) 'den ayrı bası, Ankara Mart 1975. 
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gen davranmıştı. Örneğin 1715 sayılı yasada Hazine bonolarının Bankaca 
iskonto edilebileceğine ilişkin bir hüküm yoktu. Bu yetki daha sonra 
2062 sayılı yasayla verilmiş ve 1936 ve 1938 yıllarında çıkarılan 2998 ve 
3492 sayılı yasalarla genişletilmiştir. Bir başka örnek vermek gerekir-
se 1715 sayılı yasa, Devlet kesimindeki teşebbüs ve müesseselerin Ha-
zine kefaletini  haiz bonolarını reeskont etmek veya avansa kabul etmek 
yetkisini Banka'ya tanımamıştı. Bu yetki, çok sonraları, 1938 yılında ve 
3492 sayılı yasayla T.C. Merkez Bankası'na verilmiştir. Kuruluş yasası, 
T.C. Merkez Bankası'nın Osmanlı Devleti zamanında çıkarılmış banknot 
miktarım arttırmasını da son derecede sınırlamıştı. T.C. Merkez Ban-
kası'nın faaliyete  geçtiği 1931 yılı ulusal bankacılığımız için bir gerile-
me dönemi olmakla birlikte banka sayısının bu yılda 45'e çıktığı gö-
rülmektedir. Ancak, gerilemenin sürdüğü 1932 yılında banka sayısı yeni-
den 43'e düşmüştür. Aynı yıl 7.VII.1932 günlü ve 2064 sayılı yasayla Sa-
nayi ve Maadin Bankası kaldırılarak yerine Sanayi Kredi Bankası kurul-
muş, fakat  bu banka da uzun ömürlü olmamıştır. 3.VI.1933 günlü ve 2262 
sayılı yasayla kurulan Sümerbank, sözü edilen bankanın yerini almıştı. 
Yine 1933 yılında bir "âmme müessesesi" olarak ve daha sonra adı İller 
Bankası'na dönüştürülen Belediyeler Bankası kurulmuştur. Böylece 1933 
yılı sonunda gerek Türkiye bankacılık kesiminde, gerekse ulusal banka-
cılık içinde devlet bankacılığı çok önemli bir yere yükselmiştir. Gerçekten 
1933 sonunda devlet bankalarının nominal sermayesi, ulusal bankalarm-
kinin % 85'ine, tüm bankalarınkinin % 71'ine ulaşmıştır. Bir yıl sonra, 
1934'de, bu oranlar sırasıyla, % 89 ve % 79 olmuştur. 

14.VI.1935 gün ve 2805 sayılı yasayla Etibank'm, 30.XI.1937 gün ve 
3295 sayılı yasayla da Denizbank'm kurulması 1938 yılında Türkiye Halk 
Bankası'nın faaliyete  geçmesiyle devletin bankacılık sistemimizde yüklen-
diği sorumluluklar son derecede genişlemiştir. Atatürk Dönemi'nin sonu-
na gelindiğinde Türk bankacılık sistemi, başlangıç yılına göre çok önemli 
bir değişme ve gelişme aşamasına ulaşmıştır. 

1938 yılı sonunda ülkemizde İstanbul Emniyet Sandığı dışında 39 ulu-
sal, 9 yabancı banka faaliyette  bulunmaktaydı. 39 ulusal bankanın 6'sı 
"âmme müessesesi", l 'li limited, 32'si de anonim ortaklık biçiminde ku-
rulmuştu. Ulusal Banklarımızın büyük çoğunluğunun merkez dışında şu-
besi yoktu. Yalnız T.C. Ziraat Bankası'nın 261, T. İş Banhası'nm 41 ve T. 
Ticaret Bankası'nın 13 şubesi, 9 küçük bankanın ise 1 ilâ 5 şubesi vardı. 
Ulusal bankalarımızın toplam şube sayısı da 1938'de 1923'dekinin hemen 
hemen eşidi idi. Başka bir deyişle, Dönem sonunda Türk bankaları, tıpkı 
1923'deki gibi çok şubeli örgütlenme biçimine henüz geçememiş bulunu-
yordu. 
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1938 yılı sonunda bankacılık sistemine ait büyüklükler içinde ulusal 
bankaların, 

nominal sermayeleri toplamı % 97, 
ödenmiş sermayeleri toplamı % 91, 
yedek akçeleri toplamı % 87, 
açtıkları krediler toplamı % 77, 
mevduatları toplamı % 80, 
elde ettikleri kârlar toplamı % 89, 

oranında bir paya sahip bulunuyordu. 

1938 yılı sonunda Devletin sahip olduğu ya da kontrol edebildiği ban-
kaların, 

nominal sermayeleri toplamı: 
ulusal bankalarmkinin % 95'i 
bankacılık sistemininkinin % 92'si, 

ödenmiş sermayeleri toplamı: 
ulusal bankalarmkinin % 89'u 
bankacılık sistemininkinin % 81'i, 

yedek akçeleri toplamı: 
ulusal bankalarmınkinin % 60'ı 
bankacılık sistemininkinin % 52'si, 

açtıkları krediler toplamı: 
ulusal bankalarmınkinin % 54'ü 
bankacılık sistemininkinin % 42'si, 

mevduatları toplamı: 
ulusal bankalarmkinin % 52'si 
bankacılık sistemininkinin % 42'si 

elde ettikleri kârlar toplamı: 
ulusal bankalarmkinin % 82'si 
bankacılık sistemininkinin % 73'ü, 

oranındaydı. 

Atatürk Dönemi'nde bankacılık alanındaki gelişmeleri özetlemek ge-
rekirse : 

1. Ulusal bankaların sayısı giderek artmıştır. 1924'de 19 banka var-
ken 1938'de bu sayı 39'a yükselmiştir. 

2. Buna karşılık yabancı banka sayısı dönemin ilk yıllarında artış 
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fakat  1929 yılından sonra sürekli bir düşme göstermiştir. Dönem sonunda-
ki yabancı banka sayısı 9'dur. 

3. Özel sermaye ile kurulan ulusal bankalar, büyük çoğunluğu ile 
küçük ölçekli, yerel nitelikli olup, yaygın bir örgütlenmeyi gerçekleştire-
memişlerdir. 

4. Dönem başında yabancı bankaların egemen olduğu Türk banka-
cılık sistemi, dönem sonunda çok büyük ölçüde ulusallaşmıştır. 

5. Devlet bankacılığı, özellikle 1933 yılından sonra, Türk banka sis-
temi içinde gittikçe daha büyük bir paya sahip olmuştur. 

6. Merkez Bankası bu dönemde kurulmuştur. 

7. 1923-1938 döneminde faaliyet  gösteren bankalar, genellikle anonim 
ortaklık olarak kurulmuşlardır. 

III. BANKACILIKLA İLGİLİ DÜZENLEMELER : 

Atatürk Dönemi'nde bankacılıkla ilgili ilk yasal düzenleme olarak 
1715 sayılı "T.C. Merkez Bankası Kanunu" gösterilebilir. Ancak, sözü edi-
len yasa, T.C. Merkez Bankası'na öteki bankalar üzerinde kullanabileceği 
önemli yetkiler vermemiştir. Bu nedenle, bankacılıkla ilgili ilk ve esaslı 
yasal düzenleme olarak 30.V.1933 günlü ve 2243 sayılı "Mevduatı Koru-
ma Kanunu"nu göstermek yanlış olmaz. 

Mevduatı Koruma Kanunu'na göre bankalar, 

1) ancak anonim, hisse senetli komandit ya da limited ortaklık biçi-
minde kurulabilmekte, 

2) mevduat toplayabilmek için Maliye Bakanlığı'ndan izin almak 
zorunda bulunmakta, 

3) toplayabilecekleri tasarruf  mevduatı yönünden ödenmiş sermaye 
ve yedek akçe tutarlarına ilişkin sınırlamalara tâbi tutulmakta, 

4) tek bir müşteriye açılacak kredi tutarı bakımından sınırlandırıl-
makta, 

5) belli oranlarda kasa ihtiyatı ayırmak zorunda bırakılmakta idiler. 

Bankaları denetlemek amacıyla "yeminli bankalar murakıpları" örgü-
lünü de kuran bu yasa, bazı yazarlarca haklı olarak ülkenin ilk Bankalar 
Kanunu olarak nitelendirilmektedir.7 

7 Dr. T. AKPINAR: Bankalar ve Devlet, Ankara 1960, Ö. AKGÜÇ: a.g.e. sh. 44. Ni-
tekim Mevduatı Koruma Kanunu 2999 sayılı Bankalar Kanunu ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 2243 sayılı yasanın metni için bk. Düstur, (Üçüncü tertip) cilt: 
14/2, Ankara 1933 sh. 1203 vd. 
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Bankaların açtıkları kredilere uygulayacakları faiz  oranlarının üst sı-
nırları 8.VI.1933 ve 2279 sayılı "Ödünç Para Verme İşlemi Kanunu"nda 
belirlendiği için sözü edilen yasayı da bankacılıkla ilgili bir düzenleme 
saymak gerekir. 

Ödünç Para Verme İşleri Kanuııu 'nun8 dokuzuncu maddesine göre 
ödünç para verme işlerinde "komisyon ve hesap masrafları"nı  da kapsa-
mak üzere % 12'den fazal  faiz  alınması yasaktı. Sözü edilenden daha yük-
sek oranda faiz  alındığında faiz  farkının  gittikçe artan bir bölümü il özel 
idarelerince "takip ve tahsil" edilip kısmen borç alana geri veriliyordu. 
Aynı biçimde, mevduata vadesiz ise % 4,5'daıı altı ay ve daha uzun vadeli 
ise % 6,5'dan çok faiz  ödenmesi yasaklanmıştı. Sözü edilen oranlar aşıl-
dığında, faiz  farkının  gittikçe büyüyen bir bölümü il özel idarelerince alı-
nıyordu. 

Atatürk Dönemi'nde görülen son yasal düzenleme 2243 sayılı yasayı 
yürürlükten kaldıran ve 1958 yılma kadar uygulanan 1.IV.1936 günlü, 2999 
sayılı "Bankalar Kanunu"dur. 

2999 sayılı Bankalar Kanunu, Mevduatı Koruma Kanunu'nun ana 
çerçevesini genellikle korumakla birlikte, bankaların örgütlenmesine ve 
öteki konulara ilişkin çeşitli hükümler de getirmiştir.9 

IV. PARA VE KREDİ SİYASETİ : 

Para ve kredi siyasetinin uygulanabilmesi için ülkedeki genel likidi-
teyi, özellikle para ve kredi hacmini ulusal ekonominin gereksinmelerine 
göre ayarlama olanağının ve yetkisinin bulunması gerekir. Oysa, Atatürk 
Dönemi'nde sözü edilen yetkilerin ve olanakların çok sınırlı oldukları gö-
rülmektedir. 

1. Para hacmi : Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devletince 
7 tertip halinde 161.018.663 liralık kâğıt para çıkarılmıştı.10 Ayrıca, 1932 
başlarındaki toplamı 300-400 bin lira olarak tahmin edilen Osmanlı Ban-
kası baknotları tedavülde bulunuyordu. 

Gerek Kurtuluş Savaşı sırasında, gerekse Cumhuriyetin ilânından T.C. 
Merkez Bankası'nın kuruluşuna dek geçen süre içinde ülkemizde yeni pa-
ra çıkarılmamıştır.11 Bununla birlikte, bilfiil  tedavülde bulunan para mik-

8 2279 sayılı yasanın metni için bk. Düstur, (Üçüncü Tertip), cilt: 14/2, Ankara 
1933, sh. 1429-1432. 

9 Yasanın metni için bk. Düstur (Üçüncü Tertip), cilt 17, Ankara 1936, sh. 1072 vd. 
1 0 Bu banknotlara ilişkin bilgi için bk. A. KÖKLÜ: Türkiye'de Para Meseleleri, An-

kara 1947, sh. 10-17. 
u H.A. KUYUCAK: Dünya Para Meseleleri ve Türk Parası, C.H.P. Konferanslar 

Serisi, Kitap: 4, Ankara 1939, sh. 16. 
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t a n değişiklikler göstermiştir. Bir tahmine göre bilfiil  tedavül eden 
banknot tutarı 1926, 1927, 1928 yıllarında 153, 1929 yılında 159 milyon li-
raydı.1 2 1930 yılında çıkarılan 1715 sayılı T.C. Merkez Bankası Kanunu 1 3 

ile tedavülde olduğu varsayılan1 4 158.748.563 liralık Osmanlı banknotları 
adı geeçn bankaya devredilmiş ve yasayla tedavülü zorunlu kılınmıştır. 
1715 sayılı yasanın 14. cü maddesi, Türk parasının hangi koşullar altında 
altın ile ödeneceğini belirleyecek "istikrar yasası" çıkarılıncaya dek, Ban-
kaca devralman banknotların miktarının arttırılmasını yasaklamıştır. Bu-
nunla beraber Banka, altın ve döviz satın alma, ticarî senetleri reeskonta 
kabul etme karşılığı tedavüle para çıkarma yetkisiyle donatılmıştı. Ancak, 
bu yolla çıkarılacak paranın üst sınırının, ödenmiş sermayeleri 4 milyon 
liradan aşağı olmayan bankaların temsilcilerinden oluşan bir kurulca be-
lirleneceği hükme bağlanmıştı. 

T.C. Merkez Bankası'nın kurulmasından sonra bilfiil  tedavül eden kâ-
ğıt para miktarları aşağıdaki değişmeyi göstermiştir.15 

1931 165.587.000 1935 162.754.000 
1932 148.582.000 1936 180.759.000 
1933 146.826.000 1937 168.630.000 
1934 158.157.000 1938 193.979.000 

1937 yılında T.C. Merkez Bankası ilk kez kendi adına 15.563.000 TL. sı 
tutarında beş liralık kâğıt parlaar çıkarmış. Böylece, bir süre için üç tür 
kâğıt para ülkede tedavül etmeğe başlamıştır : 

a) 31.XII.1937'deki toplamı 203.462 lira olan Osmanlı Bankası bank-
notları. (1933 yılı Haziran ayında Banka ile yapılan imtiyaz sözleşmesine 
göre bu banknotların toplamı hiç bir şekilde 279.069 lirayı aşamayacaktı.) 

b) T.C. Merkez Bankası'nın devraldığı ve Osmanlı Devleti zamanın-
da çıkarılan banknotlar. 

c) T.C. Merkez Bankası'nın kendi imzasıyla ve altın, döviz satın al-
ma, reeskont işlemleri yapma karşılığı çıkardığı banknotlar. Bu paraların 
toplamı 1938 yılı sonunda 100.098.000 liraya yükselmiştir. 1938 yılındaki 
tedavül hacmi 193.979.000 lira olduğuna göre, bu paraların kısmen Ban-
ka'ca devralman eski banknotların değiştirilmesi suretiyle piyasaya çıka-
rıldığı söylenebilir. 

1 2 La Turqui Contemporaine, Ankara 1935, sh. 192-193. 
1 3 Yasanın metni için bk. Düstur, (Üçüncü Tertip), cilt: 11/2, Ankara 1930, sh. 

1862 vd. 
" Birinci Dünya Savaşı sırasında çıkarılan 161,018.663 liralık banknotun 2.270.100 

ilralık bölümü altınla değiştirilerek tedavülden çekildiği için bu rakam elde 
edilmektedir. 

ıs T.C. Merkez Bankası: Bülten No: 34, Ankara 1940, sh. 15. 
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T.C. Merkez Bankası kuruluncaya dek tedavüle yeni para çıkarma 
olanağına sahip bulunmayan Cumhuriyet hükümeti, Banka'nın kurulma-
sından sonra da tedavül hacmini fazla  genişletmemeğe özel bir özen gös-
termiştir. Buna rağmen, tedavüldeki para miktarının Merkez Bankası re-
zervlerine oranı % 12-13 dolaylarında kalmış, söz konusu oran ancak 
1938'de % 19'a çıkabilmiştir.16 

T.C. Merkez Bankası'nın henüz kurulmamış olması dolayısıyla 1929 
Bunalımı'nm Türkiye'de etkiler yarattığı dönemde genişletici bir para si-
yaseti izlenememiştir. Aslında, incelenen dönemde eldeki olanaklar çağ-
daş bir para ve kredi siyaseti uygulamaya elverişli bulunmamakla birlik-
te yurtiçi iktisadî dengeyi korumağa yönelik bir para ve kredi siyaseti 
üzerinde durulduğu da kolayca söylenemez. Gerçekten de, incelenen dö-
nem boyunca daha çok döviz kurlarında ve fiyatlar  genel düzeyinde istik-
rar ve dış ödemeler dengesinde denklik sağlama amaçlarına öncelik veril-
miş görünmektedir. Oysa, daha 1932 yılında "Paraya göre iş değil, işe göre 
para!" sloganını ortaya atan ve 160 milyon liralık bütçenin 500 milyon 
liraya çıkarılmasını gereğini savunan yazarlar vardı.1 7 

2. Kredi hacmi : Kamu yetkilileri, 1923-1938 döneminde kredi hac-
mini doğrudan doğruya etkileme olanaklarına sahip olamamışlardır. Dö-
nem boyunca kredilere uygulanacak faiz  oranların üst sınırı önce Mura-
baha Nizamnamesi'ne, daha sonra ve ayrıca Ödünç Para Verme İşleri Ka-
nunun'a dayanılarak doğrudan doğruya belirlenmiş, T.C. Merkez Bankası 
kurulduktan sonra ise reeskont oranları Bankaca saptanarak dolaylı bi-
çimde denetlenmeğe çalışılmıştır. Başka bir deyişle incelenen dönemde 
bankacılık sisteminin kredi hacmini belirleyen iki önemli etken ekono-
minin gereksinmeleri ile kredinin fiyatı  olmuştur. Her nekadar Mevduatı 
Koruma Kanunu ile ilk Bankalar Kanunu, bankalar için mevduatın belli 
bir yüzdesini "kasa ihtiyatı" olarak bloke etme yükümlülüğü getirmişse 
de, bu önlemin bir kredi kontrol aracı değil, mevduatın bir çeşit güvence-
si sayıldığı söylenebilir. 

1926, 1931, 1932, 1933 yılları bir yana bırakılırsa Atatürk Dönemi'nde 
ulusal bankalarca açılan kredilerin sürekli bir artış gösterdiği görülmek-
tedir. Eldeki istatistiklerin güvenilirlik derecesi düşük olmakla birlikte, 
ulusal bankaların Dönem sonundaki kredi hacminin Dönem başındaki hac-
min 8 katma ulaştığı hesaplanabilmektedir. 

ıs Z.Y. HERSHLAG: Turkey, The Challenge of  Grovvth, Leiden 1968, sh. 85. 
17 Şevket Süreyya (AYDEMİR) : İş Hasreti ve 500.000.000 liralık Türk Bütçesi, Kad-

ro sayı: 9 Eylül 1932, sh. 4-10; Şevket Süreyya (AYDEMİR) : Enflâsyon  Değil İş 
Bolluğu, Kadro sayı: 11, İkinci Teşrin 1932, sh. 5-11; Burhan Asaf  (BELGE) : Pa-
ra Tezimiz ve Prof.  Wegemann, Kadro sayı: 14, Şubat 1933, sh. 28-38. 
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Dönem boyunca ulusal bankaların Hazine'ye verdikleri kredilerin 
oransal önemi giderek artmış olmakla birlikte, özel kesime açılan krediler 
toplam içinde en büyük yeri tutmuştur. Aynı gözlem T.C. Merkez Ban-
kası kredileri için de yapılabilir. 

3. Faiz Oranlar ı : Atatürk Dönemi'nde faiz  oranları Murabaha Ni-
zamnamesi ve Ödünç Para Verme işleri Kanunu'nun koyduğu ilkelere gö-
re oluşmuştur. Eldeki sınırlı bilgilere göre, bankalarca uygulanan "iskon-
ta hadleri"nin ilden ile, bankadan bankaya değiştiği anlaşılmaktadır. Ör-
neğin 1932 yılı sonunda en düşük iskonto oranları, % 8 ile % 15 arasında 
değişmek üzere Ankara, İstanbul, İzmir'de, en yüksek iskonto oranı ise 
% 15 ile % 20 arasında değişmek üzere Elâzığ'da idi.18 1933 yılı sonunda, 
Ödünç Para Verme İşlemi Kanunu'nun etkisiyle, azami iskonto oranının 
bütün illerde % 12'ye düştüğü görülmektedir. Bu oran, dönem sonuna dek 
aynı kalmış olmakla birlikte asgari iskonto oranının bazı illerde % 6'ya ka-
dar düştüğü anlaşılmaktadır. Ancak, hemen vurgulamak gerekir ki, uy-
gulamada faiz  oranlarının resmî istatistiklerde görülenden çok daha yük-
sek olduğu, bazı kentlerde % 38'e ulaştığı, örgütlenmemiş kredi piyasala-
rında faiz  oranının % 60 - % 120 arasında değiştiği o zamanlar ileri sürül-
müştür .1 9 

Tıpkı kredi faizleri  gibi mevduata verilen faizler  de illere ve banka-
lara göre değişiklikler göstermekteydi. Ancak, mevduata uygulanan faiz 
oranları, kredi faiz  oranlarına göre çok düşüktü. 

Kuruluşunu izleyen yıllarda T.C. Merkez Bankası, reeskont oranı ile 
altın üzerine avans haddini zaman zaman değiştirerek bankaların uygu-
ladıkları faiz  oranlarını etkilemeye çalışmıştır. T.C. Merkez Banaksmca 
belirlenen oranlar aşağıda gösterilmiştir. 

Iskonto Altın üzerine 
oranı avans oranı 

3 
4 

1 

28.1.1932 % 8,0 % 6 

31.XII.1932 % 7,0 % 5 

30.111.1933 % 5 — % 4 — y 

9.VII.1938 % 4.0 % 3.0 

1 8 Bk. T.C. Merkez Bankası: Bülten No: 11, Nisan-Haziran 1934, Ankara 1934, sh. 25. 
1 9 Bk. Halk Bankaları ve Halk Sandıkları Kanunu'nun Gerekçesi. 
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T.C. Merkez Bankası'nın kredi işlemlerinde uyguladığı faiz  oranı ile 
bankalarda uygulanan faiz  oranları arasında farkın  oldukça büyük oldu-
ğu görülmektedir. Öte yandan, T.C. Merkez Bankası'nın elinde başkaca 
önemli bir araç bulunmamasına rağmen reeskont oranlarını değiştirme-
de hayli çekingen davranmış olduğu göre çarpmaktadır. 

V. SONUÇ: 

1923-1938 yıllarını kapsayan Atatürk Dönemi üzerinde yapılan ince-
leme göstermektedir ki, 

1. Cumhuriyetin kuruluşu sırasında yabancı sermayeli kredi kurum-
larının egemenliğinde bulunan Türkiye Bankacılık sistemi giderek ulu-
sallaşmıştır. Dönem sonunda ulusal bankalarımız, Türkiye bankacılık sis-
temi içinde çok büyük bir yere sahip olmuştur. 

2. Dönem boyunca yalnız yeni ulusal kredi kurumları meydana ge-
tirmekle kalınmamış, yepyeni bir bankacı kadrosu da bu yıllarda yetiş-
tirilmiştir. 

3. Türkiye bankacılığının ulusallaşmasında ve gelişmesinde Devlet 
sermayesi ve Devlet eliyle kurulan bankaların çok önemli etkileri olmuş-
tur. 

4. Devlet eliyle kurulan bankalar, ideolojik temellerden çok, ban-
kacılık sistemini ulusallaştırmada özel sermayenin yetersiz kalması ger-
çeğine dayanmaktadır. Hiç kuşkusuz, ekonominin gereksinmelerini da-
ha iyi karşılayabilmek, gerek borç alanları gerekse mevduat sahiplerini 
koruyabilmek düşüncesi de bu bankaların kurulmasında etkili olmuştur. 

5. Dönem boyunca etkin bir para ve kredi siyaseti uygulanamamış-
tır. Para ve kredi siyasetinin yetersiz kalışı, 

a) Dönem boyunca ekonomimizde parasal mübadelenin gerekli öl-
çüde yaygmlaşamayışı ve bölgelerarası ulaşım ve iletişimin yeterince ge-
lişememesi, 

b) kredi kurumlarının gelişme derecesinin böyle bir siyaseti uygu-
layabilmek için henüz elverişli olmayışı, 

c) gereken yasal yetkilerin bulunmayışı, 

d) yurtiçi iktisadî dengenin sağlanmasından çok döviz kurlarının is-
tikrarına, yurtiçi fiyatlar  düzeyinin yükselmesine, dış ödemeler dengesin-
deki açıkların sınırlandırılmasına önem verilmiş olması, 

gösterilebilir. 

6. Bankacılık sistemini düzenlemeye yönelik ilk yasalar bu dönem-
de çıkarılmıştır. 
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Atatürk'ün Tasarruf  Politikası 

Prof.  Dr. Erdinç TOKGÖZ 

GİRİŞ : 

Bu çalışma nedeniyle yaptığımız ön araştırmada Atatürk'ün ekono-
mik görüşleri ve döneminde uygulanan iktisat Politikaları inceleyen ye-
terli düzeyde ve sayıda eser olmadığı izlenimini aldık. Ayrıca resmi ma-
kamlar, dönemle ilgili milli gelir hesaplarını tamamlayıp yayınlama yo-
luna gitmediler. Bu konuda temel verileri iki ayrı zamanda ve farklı  bir 
çalışmayla ortaya koyan Doç. Dr. Aysel Yenal ile Prof.  Dr. Tuncer Bulu-
tay ve arkadaşlarına borçluyuz. 

Biz bu konuşmamızda önce Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı yıllarında ya-
rarlandığı temel iç ve dış kaynakları kısaca belirledikten sonra Cumhu-
riyet döneminde, izlenen tasarruf  ve finansman  politikalarının ana ilkele-
rini vermeye çalışacağız. Savaş yıllarında ordunun ihtiyaçlarını, barış dö-
neminde de temel yatırımları karşılamak için olağanüstü zorluklar aşıla-
rak kaynak yaratılmıştır. Her iki dönemde de öz kaynaklara dayalı, bir fi-
nansman modeli yaratılmaya çalışılmıştır. Fakat anılan dönemlerde o gün-
kü koşullarda küçümsenemiyecek bir dış yardım Sovyet Rusya'dan gel-
miştir. 

I — KURTULUŞ SAVAŞININ FİNANSMANI 

Atatürk Kurtuluş Savaşını başlatmak için Anadolu'ya geçtiğinde, yok-
sul bir halk, ilkel bir teknolojiyle ve daha çok kadın nüfusun  sürdürdüğü 
bir tarım ekonomisi buldu. Şehirlerle kasabalar ve köyler arasında her 
türlü ekonomik bağlantı asgariye inmiş durumdaydı. Her türlü kıtlık ve 
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yokluk karşısında Kurtuluş Savaşını başlatan Atatürk ve arkadaşları yi-
ne de ümitsizliğe düşmediler. 

Kuvayi Milliye döneminin ilk aylarında, Kurtuluş Harekâtı, Müdafaı 
Hukuk Cemiyetlerinin halktan topladıkları ayni ve nakdi yardımlardan 
güç almıştır. Zaman içinde hızla büyüyen "gönüllü milis teşkilâtının iaşe, 
ibate ve silahlandırma" giderlerinin karşılanmasının bir esasa bağlanma-
sı Erzurum ve Sivas Kongrelerinde görüşülmüş ve şu kararlar yürürlüğe 
konmuştur.1 

1) Kazalarda Maliye Teşkilatı ve levazım heyetleri kurulacak ve sı-
nırları içersindeki milis kuvvetlerinin masrafları  bu kazalarca kar-
şılanacaktır. 

2) Şahıslardan alınacak yardım miktarları mahalle muhtar heyeti ta-
rafından  verilecek mali belgelere dayandırılacaktır. 

3) Yardım yapmaktan kaçınanlara verilecek cezanın tayini milis ku-
mandanlarının yetkisine bırakılacaktır. 

4) Yüz lira nakdi bedel ödeyenler, üç ay askerlikten muaf  tutula-
caktır. 

Bu kuralların yürürlüğe girmesi istanbul Yönetimiyle bağların kop-
masını hızlandırdı. Anadolunun mülki ve mali yönetim yanında, Ziraat 
Bankası, Osmanlı Bankası ve Duyunu Umumiye idaresinin Anadolu Şu-
beleri Ankara Hükümeti 'nin kontrolüne geçti. 

Anadolu köylüsü ve kentlisi birleştikçe, düzenli orduye geçildikçe, sa-
vaş büyüdükçe, Ankara Hükümetinin mali sıkıntıları giderek büyük bo-
yutlar kazandı. Yapılan araştırmalar sonunda, Kurtuluş Savaşının finans-
manı için şu üç yola başvuruldu:2 

1) Bir yandan Osmanlı Devletinin yürürlüğe koyduğu vergi kanun-
larının oranlarını yükseltirken diğer yandan yeni vergi yasaları 
çıkarıldı. 

2) Duyunu Umumiye İdaresine ödenmesi gereken borçların ertelen-
mesi ve bütçeye dahil edilmesi, 

3) Sovyet Rusya'dan gelen yardımların bütçe açığının kapatılmasın-
da kullanılması, 

ı V. ELDEM, "Cihan Harbinin ve İs. Sav. Ek. Sorunları" T. İktisat Tarihi Semi-
neri s. 401-402. 

2 s. SELEK. 
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1 — Tekâlifi  Milliye 

Mustafa  Kemal Paşa, kısa görünen yola, emisyona başvurmadı ve Baş-
komutanlık Kanununun kabul edilmesinden iki gün sonra "Kanun Kuv-
vetinde Emirler Verme Yetkisini" kullanmağa başladı. 7-8 Ağustos 1921 de 
çıkarılan on adet Tekalifi  Milliye Emirleriyle, Sakarya Meydan Savaşının 
finansmanı  sağlanmıştır. 

Tekalifi  Milliye Emirlerinin ilki "Tekalifi  Milliye Komisyonlarının ku-
rulmasını kapsamaktadır. 

2 sayılı emirle her evin, bir kat çamaşır, bir çift  çorap, bir çift  çarık 
hazırlayarak teslim etmesini istemiştir. 

3 sayılı emir, halkın ve tüccarın elinde bulunan giyim ve koşum eş-
yaları imaline yarar malların % 40'ına el konmasını ön görüyordu. 

4 sayılı emir, mevcut tahıl, kuru sebze, kasaplık hayvan, şeker, yağ 
ve benzeri iaşe mal stoklarının % 40'ını ilgililere teslim etmesini zorunlu 
kılıyordu. 

5 numaralı emir, halkın elindeki her çeşit taşıt aracıyla, ayda bir defa 
olmak ve 100 km. yi geçmemek şartiyle orduya ait malzemeyi parasız t a -
şıması isteniyordu. 

Bu ilk beş emir halkın tümüne görev ve sorumluluk getirmekteydi.. 
Daha sonra çıkarılan emirler daha özel durumlarla ilgilidir. 

6 sayılı emir ile ülkeyi terk etmiş olanların ordu ihtiyacına yarayacak 
mallarına el konuldu. 

7 sayılı emir halkın elinde bulunan silah ve cephaneyi yetkili komis-
yonlara teslim etmesini öngörüyordu. 

8 sayılı emir otomobil, kamyon ve telefon  ve ilgili malzemelerin % 
40'ını yine aynı konuda 10 sayılı emirle halka bırakılmış olan, taşıt araç-
larının % 20'sine el konuluyordu. 

9 sayılı emir, savaş araç ve gereçleri imal ve tamirinde yararlanabi-
lecek esnaf  ve zanaatkârlara görev veriyordu. 

Görülüyorki 10 emirden sadece 5 ve 9 sayılı olan emirler sürekli yü-
kümlülük getirmektedir. Diğerleri bir defada  yerine getirilince ortadan 
kalkmaktadır. 

2 — Dış Yardım 
Erzurum ve Sivas Kongrelerinde dış yardım konusu görüşülmüş ve şu 

temel ilke benimsenmiştir:3 Mustaaf  Kemal Paşa, Amerika'yı ülkenin düş-

3 A. Müderrisoğlu, "Kurtuluş Savaşının Mali Kaynakları", M.B. 1973, s. 528. 
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manlarının müttefiki  saydığı için, bir kısım aydınların "Amerikan Man-
dası" görüşüne rağmen, bu ülkeden yardım istemeyi uygun görmemiştir. 

Sivas Kongresinden hemen sonra, Atatürk, Halil Paşa'yı yardım için 
Sovyet Rusy^ ya gönderdi. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü-
kümet in in Dışişleri Bakanı olarak Bekir Sami Bey, Sovyet Rusya'ya git-
ti. Uzun ve güç koşullar altında süren görüşmelerden sonra, 22 Eylül 1920'-
de Sovyetlerden ilk silah yardımı Trabzon limanına ulaştı. 

Türk-S. Rusya görüşmeleri 16 Mart 1921 Moskova antlaşmasiyle ta-
mamlandı. Siyasal nedenlerle, resmi antlaşma dışında, Sovyetler 10 mil-
yon altın ruble ile iki tümeni donatacak kadar silah ve cephane vermeyi 
kabul etti. Moskova Antlaşmasından önce Anadolu'ya ulaştırılan 100 bin 
liralık külçe altın ve Halil Paşa 'nm elden getirdiği 1 milyon altın ruble 
ile toplam 11 milyon altın ruble ve 100 bin liranın değerinde külçe altın-
dır.4 

II — ATATÜRK DÖNEMİNİN TASARRUF VE FİNANSMAN 
POLİTİKASI 

Kurtuluş Savaşının Başkomutonı Gazi Mustafa  Kemal Paşa Türkiye 
Cumhuriyetinin kurulduğunu dünyaya ilan ettiği zaman, ülkenin ne de-
recede yoksul olduğunu bütün dünya biliyordu. Gerçekten Balkan Savaşı, 
I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşının ard arda gelmesi ülkenin bütü-
nüyle yoksullaşmasına, geri kalmasına yol açmıştı. Bankacılık, dış tica-
ret, demiryolları ve belediye işletmeleri yabancıların denetimindeydi. İç 
ve dış ticaretin azınlıkların ve şarklılaşmış Avrupalıların (Lövantenler) 
elinde bulunduğu, Cumhuriyetin ilk yıllarını, 30 Ekim 1923 Hükümetinde 
görev alan, MUSTAFA NECATİ şöyle anlatıyor : 

"Her yer haraptı. Barınacak sığınak bile yoktu. Evler yıkılmış, yollar geçil-
mez hale gelmişti. Halk en basit vasıtalardan da mahrumdu. El sanatlarını 
genellikle temsil eden Gayr-ı Türk nüfus  ortada yoktu. Halk her şeyi devlet-
ten beklemek mecburiyetindeydi. Milli mücadele devrinde tekalifi  milliye 
olarak halktan alınanlar mevcudu tüketmişti. Vergiler çok ağırdı ve mü-
kellefin  bu vergileri ödemesi çok zordu. Devletin başka varidatı da yoktu. 
Bir fasit  daire içinde olduğumuzu görmemek mümkün değildi. Lozan'da elde 
ettiklerimizi de karşımızdakilerin hazmetmeyeceğinin idrakinde idik...".5 

Bütün bu olumsuz iç ve dış ekonomik koşullar karşısında ne yapıl-
ması gerektiğini ATATÜRK 1 Mart 1923'de B.M.M. açış konuşmasında 
şöyle açıklamıştı: 

4 A.g.e., s. 545. 
5 F. OKYAR, "Üç Devirde Bir Adam", Tercü. Yay. 1980, s. 357. 
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"Devlet bünyesini yaşatmak için dış kaynaklara baş vurmaksızın memleke-
tin gelir kaynaklarından yararlanma çarelerini sağlayacak tedbirleri bul-
mk gerekli ve mümkündür. Azami TUTUMLULUK milli amacımız olmalıdır. 
Bu nedenle mali konuda yolumuz, halkı zarara sokacak baskıdan çekinmekle 
beraber mümkün olduğu kadar iç gelir sağlama esasına dayanmaktadır."6 

Görülüyor ki Atatürk ülkenin kıt kaynaklarını "azami tutumluluk" 
anlayışıyla kullanmayı amaç saymaktadır. Bu yaklaşımın bir devlet po-
litikası olduğunu izmir İktisat Kongresi'nde Atatürk' ten sonra konuşan 
zamanın iktisat Vekili Mahmut Esat Bozkurt 'un sözlerinden anlıyoruz. 

BİRİNCİ SANAYİ PLANININ FİNANSMANI 

Atatürk'ün ölümünden tanı bir yıl önce Başbakan Celal Bayar kur-
duğu Hükümetin programını Meclise sunarken 1934 yılında yürürlüğe ko-
nan Sanayi Planında öngörülen tesislerin (20 fabrika)  iki tanesi hariç di-
ğerlerinin süresinden önce tamamlandığını haber vermekte ve yatırımla-
rın ekonomik değerini şöyle özetlemektedir. 

— Net üretim değeri 129 000 000 TL. 
— Brüt imalat değeri 150 000 000 TL. 
— Kullandıkları ham madde değeri 21 000 000 TL. 
— Ayrılmış sermaye tutarı 60 000 000 TL. 

Vedat Eldem'in çalışmalarına dayanarak yapılan hesaplamalara gö-
re 1935-39 döneminde yıllık ortalama yatırım 132 milyon T.L. civarında 
gerçekleşmiştir. Bu miktar o dönemin ortalama milli gelirinin % 9'unu 
temsil etmektedir. Bu seviye 1927-29 dönemi ortalamasına göre iki kat 
artmış olmaktadır. 

ORTALAMA YILLIK YATIRIMLARIN DAĞILIMI 
(1933-1940, Cari Fiyatlarla Milyon T.L.) 

I. T ü m K a m u S e k t ö r ü ( S a n a y i m a d e n c i l i k har iç ) 47 
II. S a n a y i S e k t ö r ü 27 

— Dev le t kes imi 7,7 
— Özel kes im 19,3 

III . T a r ı m S e k t ö r ü 13 
IV. K o n u t S e k t ö r ü 30 
V. D iğe r Y a t ı r ı m l a r ( T i c a r e t + H i z m e t ) 15 

TOPLAM 132 

« AFET İNAN, "Devletçilik İlkesi ve T.C. Birinci Sanayi Planı 1933", s. 88. 
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Bu dönemde toplam yatır ımlar içinde kamunun payı % 50'den aşağı 
düşmemiştir. Sabit fiyatlarla  milli gelir bu dönemde % 5-6 civarında bü-
yümüştür . Oysa bu oran 1929-35 döneminde % 2,5 civarındaydı.7 

Osmanlıların hesapsız borçlanmalarının kötü sonuçlarını göz önünde 
tu tan Cumhuriyet in kurucusu, dış kaynak aramaksızın kamu harcama-
larını "enflasyona  gitmeden, vergi gelirlerini art t ırarak, halktan uzun va-
deli borç alarak ve özellikle bütçe kalemlerinde azami tasarruf  sağlayarak 
gerçekleştirmişti. 

Anılan Kongreye başkanlık eden Manisa Sanayi temsilcisi Kazım Ka-
rabekir Paşa, "Kendi milletimizin kendi yurdumuzun ekonomik hayatı 
için" üç meseleye önem verilmesini istemektedir:8 Birincisi insanlarımı-
zı, hayvanlarımızı, ürünlerimizi iyi korumalıyız.. . İkinci önemli esas; üre-
timimizi art t ı rmak, demiryollarımızı, vapurlarımızı özellikle yollarımızı 
yaparak, ürünlerimizi dışarıya satıp memlekete para çekmektir. . . Üçün-
cü mesele çok önemlidir... Bu sayın bacılarımıza, hanımlarımıza düş-
mektedir. Tüketimi azaltarak tu tumlu olmaktır". 

1 — Tutumlu Bir Kamu Yönetimi 

Atatürk Türk Ordusunun başında yoksul Anadolu insanın katkısıyla 
Kurtuluş Savaşını zafere  ulaştırdığı gibi, devletin genel yönetimini de ba-
şarıyla yürütmüştü. Bu gerçeğin ışığında savaş sonrası barış döneminde 
de titiz bir bütçe politikası yoluyla devletin gelir ve giderleri denk tutul-
maya çalışılmıştır. Atatürk Cumhuriyet döneminin ilk bütçesinin yürür-
lüğe girdiği gün, Mecliste yaptığı konuşmada nasıl bir bütçe politikası 
izlediklerini şöyle açıklıyordu.9 

"Gerçek bir bütçe yaparak vergilerin düzeltilmesi ve her türlü bo-
şuna harcamaya daima ve dikkatle karşı koyma kararındayız". 

Uygulamaya baktığımızda on beş yıllık bir dönemde 1925 ve 1931 yıl-
ları dışında kalan mali yılların bütçeleri fazlalıkla  veya denk olarak ke-
sinleşmiştir. Çünkü devlet dengeli bir gelir ve gider politikası izliyordu. 
Bir taraftan  vergi sistemi ıslah edilerek vergi gelirleri artırılırken, diğer 
taraftan  israftan  uzak tu tumlu bir harcama politikasıyle bütçelerin açık 
vermesi önleniyordu. 

1925 yılında kamunun vergi gelirleri 22 vergi ve benzeri gelire daya-
nıyordu. Vergi gelirlerinin yaklaşık yarısını şu dört vergi sağlıyordu. 

7 Osman OKYAR, "Türkiye'nin Sanayileşme Politikaları (1923-73)" DIŞ POLİTİKA 
Dergisi, Aralık 1973, s. 28-29. 

8 AFETİNAN, a.g.e. s. 57-58. 
9 a.g.e., s. 97. 
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— Gümrük rüsıımu 
— Tekel gelirleri 
— Aşar Nizamnamesi 
— Hayvanlar vergisi 

42 8332 000 TL. 
11 384 000 TL. 

11 263 000 
6 451 000 TL. 

Devlet gelirleri içinde en çok önemli bir yeri olduğu halde çok adaletsiz 
bir vergi olduğuna karar veren hükümet AŞAR'ı kaldırmak cesaretini gös-
terdi (Şubat 1925). Bu nedenle vergi sisteminde yeni düzenlemeler yap-
mak kaçınılmaz olmuştu. 1931 yılına gelindiğinde vergi çeşitlerinin sayısı 
25'e yükselmişti. Toplam vergi gelirlerinin yarısından fazlasını  şu dört 
vergi sağlamaktaydı. 

— Gümrük rüsumu 43 816 000 TL. 

Görülüyorki Aşar'ın yerini daha yaygın hale getirilen "Hayvanlar Ver-
gisi" almıştır. 

Kamu kaynaklarının plan ve programlarına göre harcanma dönemiy-
le birlikte "ne bulursa ondan gelir sağlama" anlayışı terk edilerek vergi 
sisteminin modernleştirilmesine çalışılmıştı. Ancak dönemin sonunda baş-
layan II. Dünya Savaşı bu çalışmaların devamına izin vermemiştir. 

Atatürk her yıl Hükümettin ve Milletvekillerinden denk bir bütçe 
yapılmasını ve tutumlu davranılmasını tekrar tekrar istemek gereğini duy-
muştur. Her alanda sınırlı kaynaklarla çok işler yapılabileceğini biliyordu 
ve buna yakın çevresine anlatmaya büyük önem vermiştir. 

2 — Milli İktisat ve Tasarruf  Cemiyeti 

Büyük Dünya Buhranı nedeniyle 1929 yılının sonunda Türk lirasının 
iç ve dış değerinin hızla düşmesi karşısında Hükümetin aldığı kısa vadeli 
önlemleri açıklayan Başbakan İsmet İnönü; ".. millet kendi istihsalinden 
fazla  sarfetmeyerek  kanaatkâr bir hayata girmek mecburiyetindedir.." de-
mişti.10 (Tekeli-İlkin.. s. 94). Başbakan'm halkı savurganlıktan uzak, tu-
tumlu olmaya ve yerli malı kullanmaya çağırması ülke düzeyinde büyük 
ilgi uyandırdı. Bizzat Atatürk yolladığı telgrafla  Başbakanı kutladı. Hü-
kümet ortaya çıkan olumlu koşulları dikkate alarak bir "Milli İktisat ve 
Tasarruf  Cemiyeti" kurulmasını kararlaştırdı. Cemiyetin başkanlığına 

10 1. Tekeli ve S. İlkin, "1929 Dünya Buhranında Türkiye'nin İktisadi Politika Ara-
yışları", O.D.T.Ü. 1977, s. 92. 

— Tekel gelirleri 
— Hayvanlar vergisi 
— Marif  hissesi 

33 885 000 TL. 
13 173 000 TL. 
12 896 000 TL. 
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B.M.M. Başkam Kâzım Özalp getirilirken, bütün milletvekilleri de tabiî 
üye sayıldı. Cemiyet kısa sürede yurt düzeyinde örgütlendi. Cemiyetin ana 
amaçları şöyleydi : 

— Halkı israfla  mücadeleye, hesaplı, tutumlu yaşamaya ve tasarrufa 
alıştırmak, 

— Yerli malları tanıtmak, sevdirmek ve kullandırmak. 
— Yerli malların miktarını yükseltmeye, metanet ve zerafet  itibariy-

le hariçteki mümasili mallar derecesine getirmeğe ve fiyatlarını 
ucuzlatmaya çalışmak, 

— Yerli malların sürümünü art t ırmak".1 1 

Bu amaçlara uygun olarak her yılın 12-18 Aralık tarihleri arasında 
"Tasarruf  ve Yerli Malları Haftası"  düzenlenerek, bu hafta  boyunca okul-
larda, camilerde, askeri birliklerde ve radyoda tasarrufun  ve yerli malı 
kullanmanın önemi anlatılıyordu. Her konuda olduğu gibi Atatürk yerli 
mallardan yaptırdığı giyisilerle bu konuda da halka örnek olmaya ça-
lıştı. 

Bütün bu faaliyetlerle  Türk halkının tüketim alışkanlıklarını değişti-
rip, alıştıkları yabancı mal yerine yerli malı kullanmalarını sağlama 
amaçlanmıştır. Dünyanın içine girdiği büyük kriz nedeniyle ihracat ge-
lirleri hızla düştüğünden, dış ticaret açığı büyüyordu. Bu durumda dışa 
borçlanmamak için ithalatın aynı hızla kısalmasına karar verildi. Böyle-
ce ithal mallarıyla karşılanan ihtiyaçların yerli mallarla giderilmesiyle 
yerli üretimin dolayısiyle istihdamın artması mümkün olacaktı: Yapılan 
bu tahminler 1930 yılının ikinci yarısından itibaren olumlu sonuçlar ver-
meye başladı. 

İlk "Tasarruf  ve Yerli Mallar Haftasını"  12 Aralık 1930'da açarken 
Başbakan, izlenen yeni politikayla, dünyada yaygınlaşan yoksulluğu ha-
tırlatarak, önce Türk halkının açlıktan kurtulmasını sağlamaya çalıştıkla-
rını belirttikten sonra şöyle devam etmişti : 

"Sermaye için hariçten gelecek muvakkat ikrazların kıymeti söz gö-
türmez. Fakat asıl milli sermaye milletin kendi tasarrufu  ve biriktirmesi 
ile temin olunmalıdır. Her ailenin suhuletle biriktirebileceği mütevazi 
paralarla en devamlı ve esaslı milli sermayeler birikebilir."12 

Tasarruf  ve Yerli Mallar Haftası'nm  ikincisi kutlandıktan sonra Kad-
ro Dergisinde çıkan bir yorumda haftayı  İktisadî İstiklâli korumak yo-

" A. Süreyya ÎLOGLU, "T. Ekonomi Kurumunun Kuruluşu", T. Ek. Kur. Yayını, 
1974, s. 11-12. 

i 2 A. Süreyya İloğlu, a.g.e., s. 50. 
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lunda başlatılmış "Milli İktisat Seferberliği"  olarak nitelenmektedir. Ay-
rıca "Hafta  zarfında  milli bankalarımızdaki tasarruf  hesabı adedinin ve 
mevduatın arttığını da" bu tesbit ettiklerinde ifade  edilmektedir. 

Yakup Kadri Kadro Dergisinde yazdığı "Milli Tasarruf  ve Halk Ede-
biyatı" başlıklı (Şubat 1923) yazısiyle ülkenin her köşesinde halkın ha-
rekete nasıl katıldığını şöyle anlatmaktadır.1 3 

'"Milli tasarruf  hareketi halkın yüreğinde akisler uyandırmağa başla-
dı. Anadolu'nun şurasından burasından sadelikleri ve tabiilikleri insanın 
gözlerini yaşartan destanlar, türküler ve koşmalar geliyor". 

Y. Kadri yazısının sonunda, İstanbul'un gösteriş meraklısı okumuşla-
rın bir halk ozanın mısralarıyla şöyle eleştiriyordu. 

Bir kadın mantosu binlerce lira, 
Elbette dayanmaz buna hiç, para, 
Hangi servetine behey budala, 
Bir gün olacaksın sersem perişan. 

Sivri iskarpin, ipekli çorap 
Her gece içersin Şampanya Şarap, 

» Yakup KADRÎ, Milli Tasarruf  ve Halk Edebiyatı", Kadro, Şubat 1930, s. 26. 
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Atatürk Döneminin (1923-1938) Dış 
Ekonomik İlişkiler Politikası 

Doç. Dr. Nahit TÖRE 

Ülkemizde 1923-38 yıllarını kapsayan Atatürk döneminde izlenen dış 
ekonomik ilişkiler politikasını, 1923-28 ve 1929-38 yılları arasında kalan 
iki ayrı zaman kesitinde ele alıp inceleyebiliriz. Hemen belirtelim ki, bıı 
ayırım izlenen politikanın ilkelerinden çok araçlarına göre yapılabilecek 
olan bir ayırımdır Çünkü izlenen politikanın Atatürk tarafından  devletin 
kuruluş yıllarında saptanan ana ilkeleri dönem boyunca hemen hemen 
hiç değişmediği halde, araçlarında 1929 yılından itibaren önemli artış ve 
çeşitlenmeler olmuştur. 

I 

Yeni Türk devletinin nasıl bir dış ekonomik ilişkiler politikası izle-
yeceği konusunda Atatürk'ün daha Cumhuriyetin kuruluşundan bir yıl 
önce, 1 Mart 1922'de T.B.M.M.'nin üçüncü toplanma yılını açarken önem-
li açıklamalarda bulunduğunu görüyoruz. Büyük öndere göre : 

"... Tanzimatın açtığı serbest ticaret devri Avrupa rekabetine karşı 
kendisini müdafaa  edemeyen iktisadiyatımızı bir de iktisadi kapitülâs-
yon zincirleriyle bağladı. Teşkilât ve ferd"  kıymet nokta-i nazarlarından 
iktisat sahasında bizden çok kuvvetli olanlar, memleketimizde, bir de 
fazla  olarak, imtiyazlı mevkide bulunuyorlardı. Temettü vergisi vermi-
yorlardı. Gümrüklerimizi ellerinde tutuyorlardı. İstedikleri zaman iste-
dikleri eşyayı, istedikleri şerait tahtında memleketimize sokuyorlardı. Bü-
tün şuabat-ı iktisadiyemize bu sayede hakim-i mutlak olmuşlardı...".1 

1 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri I, Ankara, Türk İnkilâp Tarihi Enstitüsü, 1961, 
s. 226. 
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Bu tarihsel gözlemlerden yola çıkan Atatürk, yine aynı konuşmasın-
da kurulmakta olan devletin dış ekonomik ilişkiler politikasına egemen 
olacak ana ilkeyi de şu sözlerle ortaya koymuştur : 

".. Bugünkü mücahedatımızın gayesi istiklâl-i tamdır. İstiklâliyetin 
tamamiyeti ise ancak istiklâl-i malî ile mümkündür. Bir devletin maliye-
si istiklâlden mahrum olunca, o devletin bütün şuabat-ı hayatiyesinde is-
tiklâl meflûçtur.  Çünkü her uzv-u devlet ancak kuvve-i maliye ile yaşar. 
İstiklâl-i malînin mahfuziyeti  için şart-ı evvel, bütçenin bünye-i iktisa-
diye ile mütenasip ve mütevazin olmasıdır. Binaenaleyh; bünye-i devleti 
yaşatmak için harice müracaat etmeksizin memleketin menabi-i varida-
tiyle temin-i idare çare ve tedbirlerini bulmak lâzım ve mümkündür."2 

Atatürk'ün bu sözlerinden, onun Türkiye için otarşik bir ekonomik 
yapı arzuladığı sonucunu çıkarmak mümkün değildir. Çünkü o, uluslar-
arası ekonomik ilişkilerin ve özellikle yabancı sermayenin yurt kalkın-
masındaki önemini çok iyi bildiğini yine aynı konuşmasının bir başka 
bölümünde yer alan şu cümlelerle belirtiyor : 

"... İnşaat ve tesisatın ve işletilmesi bugünkü seai maliyemizle gayrı 
mütenasip cesim sermayelere mütevakkıf  olan umur-u nafiada,  ecnebi ser-
mayesinden ve icabına göre ecnebi mütehassıslarından âzami derecede is-
tifade  etmek memleketimizin menfaat  ve mâmuriyetini ve milletimizin 
saadet ve refahını  az zamanda temin nokta-i nazarından zaruridir. . ."3 

Atatürk yeni devletin hızlı ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için 
dışardan borç almasına karşı değildir. Aksine, dış borçlanmanın zorunlu 
olacağına inanmaktadır. Bununla birlikte, dışardan alınacak borçların 
nasıl kullanılması gerektiği konusunda, kalkınma iktisatçılarının çok uzun 
yıllar sonra kuramsallaştırdığı görüşlere daha 1922 yılında sahip olduğu-
nu şu sözleriyle açıklıyor : 

"... Mazinin ve düşmanların memleket ve milletimizi bütün dünya-vı 
medeniyetle birlikte terakkiye yürümekten menetmiş olan zencirleri, bu-
gün bizi, az zamanda fevkalâde  teşebbüsat ve icraatta bulunmaya icbar 
ediyor. Ancak bu mecburiyetin tatmini ve zayiatın telâfisi  bugünkü kud-
ret-i maliyemizin fevkindedir.  Bundan dolayı hükümetimizin her medeni 
devlet gibi haricî istikrazlar akdetmesine lüzum vardır. Şu kadar ki, is-
tikraz olunan ecnebi paralarını, şimdiye kadar Babıâli'nin yaptığı tarzda, 
ödemiye mecbur değilmişiz gibi, maksatsız israf  ve istihlâk ile bârı dü-
yunumuzu artırarak istiklâl-i mâlimizi mâruzu tehlike etmeye katiyen 
Rıuarırız. Biz memlekette, mâmuriyeti, istihsâli ve refah-ı  halkı temin 

2 Aynı yerde, s. 228-29. 
3 Aynı yerde, s. 227. 
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edecek, menabi-i varidatımızı inkişaf  ettirecek müsmir istikrazara taraf-
tarız.. ."4 

Böylece Atatürk, kurduğu devletin dış ekonomik ilişkiler politikası-
nın, bir yandan tam bağımsızlığın temeli saydığı ekonomik bağımsızlık, 
öte yandan bu ilişkilerden ülkenin kalkınması yolunda "akıllıca" ve Os-
manlı modelinden alman dersler doğrultusunda yararlanma ilkelerine gö-
re biçimleneceğini 1922 yılında açık-seçik olarak ortaya koymuştur. 

Atatürk bu görüşlerini bir yıl sonra 17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihleri 
arasında toplanan İzmir İktisat Kongresi'ni açarken yaptığı konuşmada 
tekrarlamıştır. Konuşmasında, Osmanlı Devletinin ekonomik alanda nasıl 
yabancı devletlerin esir ve oyuncağı haline gelerek, o yoldan siyasal ba-
ğımsızlığını da yitirdiği üzerinde uzun uzun duran büyük önder : 

"... Bir devlet ki tebaasına koyduğu vergiyi ecnebilere koyamaz; bir 
devlet ki gümrükleri için rüsum muamelesi ve saire tanzimi hakkından 
menedilir, bir devlet ki ecnebiler üzerinde hak-k-ı kazasını tatbikten mah-
rumdur. O devlete müstakil denilemez... Osmanlı ülkesi ecnebilerin müs-
temlekesinden başka birşey değildi..."5 sözleriyle ve "istiklâl-i tam için 
şu düstur v a r : Hâkimiyet-i milliye, hakimiyet-i iktisadiye ile tarsin edil-
melidir"6 direktifiyle  genç Türk devletinin izleyeceği dış ekonomik iliş-
kiler politikasının ana ilkesini bir kez daha vurgulamıştır. 

Yine aynı konuşmasında : 

"... iktisadiyat sahasında düşünür ve konuşurken zannolunmasm ki 
ecnebi sermayesine hasımız; hayır bizim memleketimiz vâsidir. Çok sây 
ve sermayeye ihtiyacımız var. Kanunlarımıza riayet şartıyla ecnebi ser-
mayelerine lâzım gelen teminatı vermeğe her zaman hazırız. Ecnebi ser-
mayesi bizim sâyimize inzimam etsin ve bizim ile onlar için faydalı  ne-
ticeler versin. Mazide, Tanzimat devrinden sonra ecnebi sermayesi müs-
tesna bir mevkie malikti, Devlet ve hükümet ecnebi sermayesinin jandar-
malığından başka birşey yapmamıştır. Her yeni millet gibi Türkiye buna 
muvafakat  edemez. Burasını esir ülkesi yaptırmayız"7 diyen Atatürk, eko-
nomik bağımsızlıktan asla tâviz vermeden uluslararası ekonomik ilişkiler-
den ve özellikle yabancı sermayeden ülke kalkınmasında yararlanmak ge-
rektiğini bir kez daha ortaya koyuyordu. 

Atatürk'ün bu konudaki hiç kuşkusuz günümüzde de geçerli akılcı-

* Aynı yerde, s. 229. 
5 A. Gündüz Ökçün, Türkiye İktisat Kongresi 1623 - İzmir, Ankara, Siyasal Bilgi-

ler Fakültesi, 1968, s. 248. 
6 Aynı yerde, s. 251. 
7 Aynı yerde, s. 252-53. 
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lığını, aynı kongrede kendisinden sonra söz alan İktisat Vekili Mahmut 
Esat Bey şu sözlerle sürdürmüştür : 

"...İktisat siyasetimizde ve meselâ gümrüklerde mutlaka himayeci 
olamayız. Memleketimizin ihtiyacı olan şeylere karşı bir kapıya benzeyen 
gümrüklerimizin iki kanadını da açar ve herşeyin ithaline müsaade ede-
biliriz. Bunlar o gibi şeylerdir ki, memleketin istihsâlini tezyid ve tanzim 
için ithallerine zaruret-i kat'iye vardır ve memleketin iktisat menfaati 
bundadır. Bazı ithalâta karşı gümrüklerimizin yalnız bir kanadını açarız 
ve mutasavvıf  bir resim alarak memlekete girmesine müsaade ederiz. 
Çünkü memleketin ihtiyacı bunda mutavassıttır. Bazı ithalâta karşı güm-
rük kapılarımızı tamamen seddeder, arkasına bir de ordumuzu koyar ve 
memlekete o gibi eşyadan hiç bir şey koymayız. Çünkü bunun memlekete 
girmesi iktisadiyatımız için bir zarar, bir tehlike teşkil eder ... Biz Tür-
kiye'yi, iktisadiyatını bir esirler ülkesi halinde ecnebi sermayesinin eline 
terk ve tevdi edemeyiz. Fakat memleketimizde meşru bir surette kazan-
mak ve yaşamak isteyen yabancı sermayesine kanun ve nizamlarımıza 
tâbi olmak üzere Türkiyelilerden fazla  bir imtiyaz, bir hile ardında koş-
mamak şartıyle memleketimizde her türlü teshilâtı, hattâ diğer milletle-
rin gösterdiği teshilâttan fazla  kolaylıkları irae etmeğe her zaman hazı-
rız. Yalnız yabancıların bizi asrî ve medenî bir millet olarak tanımaları 
ve ona göre bize karşı vaz-ı hakikîlerini almaları lâzımdır.. ."8 

Atatürk'ün ve onun iktisat vekilinin ülkenin çeşitli ekonomik sorun-
larını dile getirmek, çözüme kavuşturulmaları için neler yapılması ge-
rektiğini belirtmek üzere toplanan İzmir İktisat Kongresi'nin açılışında 
belirttikleri bu görüşler, kuşkusuz kongre kararları üzerinde de etkili ol-
muştur. Nitekim kongrede kabul edilen "Misak-ı İktisadî"nin 9. maddesi, 
"Türk, dinine, milliyetine, toprağına, hayatına ve müessesatma düşman 
olmayan milletlere daima dosttur; ecnebi sermayesine aleyhtar değildir. 
Ancak kendi yurdunda kendi lisanına ve kanununa uymayan müesesse-
lerle münasebette bulunmaz.. ." hükmünü taşıyordu. 

Fazla ayrıntıya girmeden kongreye katılan çiftçi,  tüccar, sanayici ve 
işçi gruplarının kabul ettikleri "iktisadî esaslar" içerisinde dış ekonomik 
ilişkilerimize değgin olan bazılarını da şöyle özetleyebiliriz : 1 Q 

— Tütün ziraat ve ticareti serbest olup ihraç edilecek tütünlerin iş-
lenmiş olması ve tütün rtisûmunun müstehliklerden münasip surette is-
tifası. 

8 Aynı yerde, s. 263-64. 
9 Aynı yerde, s. 388-89. 
10 Aynı yerde, s. 389-434. 
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— Kambiyo merkezleri ve bilhassa nakit ve tahvilat borsalarının mil-
lîleşmesi. 

— Ecnebi kambiyosunun ani terfi  ve tenzilinden mütevelli aks-ül 
amellerden piyasayı vikaye edecek tedabir ittihazı. 

— Kambiyo muamelâtını murakabe eylemek üzere selâhiyettar er-
bab-ı ihtisastan mürekkep bir kambiyo komisyonunun serian teşkili. 

—• Gümrüklerde usul-ü himayenin tesisi. 

— Kendi limanlarımızda kendi bayrağımızdan maadasının ticaret ya-
pamaması. 

— Yapılacak merakıb-ı bahriye mevadd-ı ibtîdaiyesinin ve motor-
larının rüsûmdan muafiyeti. 

— Dahili ve millî sanayi'in inkişafı,  yerli mamulât ve mevadd-ı ip-
tidaiyyenin ve deniz mahsulâtının revacını temin edecek şekilde hime-
yekâr bir gümrük sistemi takibi ve gümrük mesailinde müdahalât-ı ec-
nebiyenin adem-i kabulü ve meselâ : 

A — Bazı mahallerde sanayi, ziraat ve ticaretin muhtaç olduğu me-
vadd-ı iptidaiyenin mümasili mevcut olmadığı takdirde gümrük resmin-
den istisnası. 

B — Ham mevad olarak fazla  resme tâbi olduğu halde memlekette 
ihzar edilerek ihraç olunmak istenen bazı mamulâtın hin-i ihracında me-
vadd-ı iptidaiyesinin verdiği fazla  resmin iadesi. 

— Memlekette sanayie elzem olan bazı mevadd-ı iptidaiyenin men-i 
ihracı. 

— Memalik-i ecnebiyede Ticaret Şehbenderliği usûlünün tevsian tat-
biki ve şehbenderlerin erbab-ı iktidar ve ihtisastan tayini ve muntazaman 
malûmat vermeğe mecburiyetleri. 

— Münasip olan büyük haricî ticaret merkezlerinde Türk Ticaret 
Odaları tesis ve küşadı. 

Ticaret-i hariciyeyi teshil için memleketimizin muayyen mahallerin-
de ticaret-i hariciye, mahsulât ve mevadd-ı iptidaiye sergileri tesisi. 

— Lüks otomobillerin kemâkân gümrüğe tâbi tutulmasıyla beraber 
otobüs ve yük kamyonlarının gümrük resminin tahfifi. 

—• Memleketimizde ihtiyaçlarımıza kâfi  bir derecede imâl olunan em-
tianın hariçten ithaline ağır gümrükler vaz'ı suretiyle mümanaat olun-
ması. 
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— Memleketimizde mevcut ve ihtiyacata kâfi  olan mevadd-ı iptidai-
yenin ağır gümrük resimleri vaz-ı ile hariçten ithalinin men'i ve bilâkis 
memleketimizde mevcut olmayıp sanayiimize lâzım olan mevadd-ı ipti-
daiyenin gümrük resminden muaf  olarak ithalinin temini. 

— Bil 'umum sanayi için lâzım olan makine aksamının gümrükten 
muafiyeti. 

— Ham eşya ve memleketimizde mebzulen yetişen ve birinci dere-
cede ihracat mevadd-ı meyanmda bulunan tütün, pamuk, palamut, üzüm, 
incir ve ikinci derecedeki yün, tiftik,  deri gibi mevaddm işlenmedikçe ih-
racının kat'iyyen men'i. İhracı halinde de ağır ihracat resmine tâbi tu-
tulması. 

Dış ticarete, gümrüklere ve kambiyo rejimine ilişkin bu öneriler ya-
nında, Türkiye İktisat Kongresi hükümete yabancı sermaye konusunda 
10 maddelik ayrı bir esaslar demeti de sunmuştur. Bu esasların birincisi 
kongrenin yabancı sermaye konusundaki genel yaklaşımını ortaya koy-
maktadır. Bununla hükümetten "ecnebi sermayesinden müstağni kala-
mayacağımız aşikâr ise de, bu sermayenin memleket için muzır olma-
yacak şekillerde girmesinin temini" isteniyordu. Daha sonra yine hükü-
metin yabancı sermayenin hiç giremeyeceği alanları belirlemesi öneril-
miş; bir şirketin Türk sayılması için gerekli koşullar sayılmış ve belirli 
bazı alanlara yabancı sermayenin hangi oranlarda girebileceği saptanmış-
tır .1 1 

Böylece, Türkiye İktisat Kongresine katılan 1135 temsilcinin Türki-
ye'nin dış ekonomik ilişkileri konusunda Atatürk 'ün temel düşüncesini 
paylaştıkları ve genç Türk devletinin müdahaleci ve korumacı bir politi-
ka izlemesini istedikleri anlaşılmaktadır. 

Tüm bunlara karşın, hükümetin 1929 yılma gelene değin etkili bir ko-
rumacı dış ticaret politikası izleyemediğini görüyoruz. Bunun da nedeni, 
genç Türk devletinin Osmanlı gümrük tarifelerinden  ancak Lozan Barış 
Anlaşmasının imzalanmasından 5 yıl sonra kurtulabilmiş olmasıdır. 

Osmanlı İmparatorluğunun 1916 yılında yürürlüğe koyduğu ağırlık 
esasına dayalı spesifik  tarife  başlangıçta % 18'lik advolerem vergiye eş bir 
koruma sağlamıştı. Ne var ki, fiyatların  sürekli olarak artması, ağırlık 
üzerinden alman bu verginin koruyucu niteliğini düşürmüştür. Birinci 
Dünya Savaşı sonunda bu oran yaklaşık olarak % 6'ya kadar düşmüş du-
rumdaydı. Milli hükümet ortaya çıkan bu kaybı giderebilmek için 1916 

1 1 Aynı yerde, s. 435-37. 
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tarifesindeki  ilk esasları 5 ve 12 gibi emsallere çarparak, yeniden tarifenin 
koruyucu gücünü ve bu arada gelirlerini artırma yolunu tutmuştur. Bu 
son şekliyle tarifenin  sağladığı gelir % 12-14'lük bir ad valorem tarifeye 
eş düzeye getirilmişti. Lozan'da Türkiye bu tarifeden  kurtulamadı ve im-
zaladığı ek ticaret anlaşmasıyla 24.8.1928 tarihine kadar Britanya, Fransa, 
italya, Japonya, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya'ya 1916 tarihli spe-
sifik  Osmanlı tarifesinin  emsallerle çarpılmış şeklini uygulamayı kabul 
zorunda kaldı. Bu anlaşma, Türkiye'nin aynı süre içinde bir gümrük ver-
gisi niteliğinde olan oktruva vergisi ile istihlâk vergisini ithal mallarıyla 
yerli mallara farklı  oranlarda uygulaması yolunu da kapatıyordu.1 2 

Genç Türkiye Cumhuriyeti bu kötü Osmanlı mirasından ancak 1929 
yılında kurtulabilmiş ve o yıl T.B.M.D.'nin kabul ettiği Gümrük Tarife 
Kanunu ile kendi muhtar tarifesine  ve dolayısıyla korumacı bir dış tica-
ret politikası izleme olanağına kavuşmuştur. 

Türkiye'nin böylece "zoraki" liberal bir dış ticaret politikası izlemek 
zorunda kaldığı 1923-29 yılları arasında dış ticaretimizdeki gelişmelere kı-
sa bir göz atacak olursak : 

Bu dönemde, bir yandan Birinci Dünya Savaşı sonrasının ilk bunalı-
mını atlatan dünya ekonomisinin hızla gelişmesi, öte yandan Kurtuluş Sa-
vaşından çıkan Türkiye'nin ekonomik canlanma döneminde bulunması 
edeniyle 1925 yılma kadar hem ihracatımız, hem de ithalâtımız sürekli 
artmıştır. Ne var ki, 1926 yılından başlayarak, dünyadaki ekonomik bu-
nalıma paralel olarak Türkiye'nin toplam dış ticaret hacminde de b i r 
daralmanın ortaya çıktığını yine dış ticaret istatistiklerinden anlıyoruz. 

Yine dönemin bir özelliği, dış ticaret dengemizin sürekli ve her yıl 
50 milyon TL. dolayında açık vermiş olmasıdır. Bu durumun iki önemli 
nedeni vardır. Birincisi, uzun süren savaşların ülke üretim gücünü çok 
zayıflatması  sonucu, pek çok malın yurtdışından ithal yoluyla sağlanabil-
mesi, ikincisi de yukarda değindiğimiz Osmanlı gümrük tarifesinin  ya-
bancı malların ulusal piyasada yerli mallarımızla rekabet gücünü artır-
mış olmasıdır. Bununla birlikte, bu dönemin dış ticaret açıkları savaş ön-
cesi yıllara göre oldukça düşük düzeylerde kalmıştır. Ayrıca, genel olarak 
dış ticaretimiz değer itibariyle dünya ticaretinden daha hızlı artmışt ır .1 3 

1923-29 döneminde dış ticaretimizin yapısı da bugünkünden oldukça 
farklıdır.  Tüketim malları, ithalât içinde önemli bir yer tutarken (% 50 

1 2 İlhan Tekeli - Selim ilkin, 1929 Dünya Buhranında Türkiye'nin İktisadi Politika 
Arayışları, Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1977, s. 67-69. 

13 T.C. Ticaret Bakanlığı ve 50. Yıl, Ankara, T.C. Ticaret Bakanlığı 50. Yıl Yayın-
ları No. 1, 1973, S. 49-50. 
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dolayında) yatırım malları ithalâtı toplam ithalâtın dörtte biri dolayında 
kalmıştır. İhracat içinde en önemli yeri ise % 86.3 oranı ile tarımsal mal-
lar almaktadır. Sanayi mallarının toplam ihracat içindeki payı ancak 
% 8.6 kadardır.1 1 

Dış ticaretimizin ülkelere göre dağılımına gelince, bu dönemde Tür-
kiye'nin en büyük ticaret ortakları İtalya ve İngiltere'dir. Dönem sonuna 
doğru Almanya'nın sıçrama yaparak ithalâtımızda birinciliğe, ihracatı-
mızda ise İtalya'dan sonra ikinciliğe yükseldiği görülüyor. Bugün AET'yi 
oluşturan 10 ülkeden 7'sinin (İrlanda, Danimarka, Lüksemburg dışında) 
1923 yılında ithalâtımız içindeki toplam payları % 60,81'i, ihracatımız için-
deki payları ise % 71,88'i bulmaktaydı. 1929 yılında bu paylar sırasıyla 
% 58,38 ve % 68,59'a düşmüştür.1 5 

Bu dönemde paramızın dış değerinde göreli bir istikrar göze çarp-
maktadır. Bununla birlikte, TL.'nin sterlin, dolar ve öteki büyük paralar 
karşısında yavaş da olsa değer kaybına uğradığı dikkati çekmektedir. Söz 
gelişi, 1923 yılında 763 kuruş olan bir İngiliz sterlini 1928'de 956 kuruşa 
yükselmiş ve TL. bu para karşısında 5 yılda % 25 oranında değer kaybı-
na uğramıştır. Yine 1923 yılında 168 kuruş olan bir A.B.D. doları 1928'de 
195 kuruşa çıkmıştır. TL'nin bu para karşısındaki değer kaybı da % 16 do-
layındadır. Paramızın dış değerinde ortaya çıkan bu aşınma herşeyden ön-
ce yukarda değindiğimiz dış ticaret açıklarına bağlanabilir. Bunun yanın-
da, Almanya ve Avusturya'nın ellerindeki 5 milyon Türk altın lirası tu-
tarındaki Osmanlı altınını Lozan Anlaşması uyarınca Fransa ve İngilte-
re'ye vermeleri ülkemize dış rezerv kaybettirmiş ve dolayısıyla bunun 
da paramızın dış değeri üzerine olumsuz etkisi olmuştur.16 

1929 yılında TL.'nin dış değerinde daha hızlı ve ani düşüşler oldu. Yıl 
sonuna doğru bir sterlin 1081 kuruşa kadar yükseldi. Gerçi bu paranın 
yıllık ortalama değeri 1008 kuruşta kalmıştır; ne var ki, olay basın yo-
luyla Türk kamuoyunda derin yankılar uyandırmıştır. Bazı yazarların 
dünya ekonomik bunalımının Türk ekonomisine ilk yansıması olarak gör-
dükleri bu olgunun1 7 aslında salt ulusal nedenleri de vardı. Bir kez, yu-
karda da değindiğimiz gibi, Türkiye kendisini 5 yıl daha spesifik  Osmanlı 
gümrük tarifesini  uygulamak zorunda bırakan Lozan ek ticaret protoko-
lü yerine o yıl ulusal gümrük tarifelerini  yürürlüğe koyabilecektir. Bunu 

M Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi 1923-1978, (Haz. Memduh Yaşa), İstan-
bul, Akbank Kültür Yayını, 1980, s. 338. 

15 Bilge Aloba Koksal - A. Râsih İlkin, Türkiye'de İktisadî Politikanın Gelişimi 
(1923-1973), İstanbul, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., 1973, s. 29-32. 

16 Z.Y. Hershlag, Turkey: An Economy in Transition, The Hague, Institute of  Social 
Studies, 1958, s. 48. 

İT Tekeli-İlkin, s. 78. 
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bilen ithalâtçılar geniş ölçüde ithalâta başvurdular. 155 milyon liralık ih-
racata karşılık 256 milyon liralık ithalât yapılınca, 1929 yılında dış ticaret 
açığı 101 milyon liraya çıktı. Bunun yanında, aşağıda değineceğimiz gibi, 
Osmanlı dış borçlarının ilk taksidinin ödenmesinin de aynı yıla rastlama-
sı, ödemeler dengesi üzerindeki baskıyı artırmıştı. Bir yıl sonra 1 Kasım 
1930 tarihinde Atatürk'ün T.B.M.M."ni açarken "geçen sene zarfında  mü-
cadeleye mecbur olduğumuz bir büyük hâdise de milli para buhranıdır"1 3 

sözleriyle üzerinde durduğu bu sorun karşısında hükümet bir dizi önlem 
almıştır. Bunlara aşağıda değineceğiz. Burada, Millî İktisat ve Tasarruf 
Cemiyeti'nin (bugünkü Türkiye Ekonomi Kurumu'nun) kuruluşunun cîa 
bu önlemler arasında yer aldığını belirtmekle yetinelim. 

1923-29 döneminde Türkiye'nin dış ekonomik ilişkiler gündeminde 
Osmanlı dış borçlarının ödenmesinin de önemli bir yer kapladığına değin-
mek gerekir. Lozan Barış Anlaşmasının 46. maddesinde Osmanlı borçla-
rının, imparatorluktan ayrılan devletlerce üstlenilmesi ilkesi kabul edili-
yordu. Konunun ayrıntılarının saptanması ise daha sonra yapılacak ko-
misyon çalışmalarına bırakılmıştı. 1925'te bu konuda yapılan ilk anlaş-
maya göre, Türk devleti, 1912 öncesindeki Osmanlı borçlarının % 62,54'ünü 
daha sonra alman borçların ise % 73,59'unu ödemeyi kabul ediyordu. Mil-
letler Cemiyetinin aracılığıyla 13 Haziran 1928'de Paris'te yapılan bir baş-
ka anlaşmaya göre Türkiye, 82.456.337 lirası ana para olmak üzere toplam 
107.528.461 altın lira tutarında Osmanlı borcu devralmıştır. Yine anlaş-
maya göre, 1929'da başlayan ilk 7 yılda her yıl 2 milyon, 1936-42 dönemin-
de 2.880 000, 1943-47 arasında 2.780.000, 1948-52 döneminde 3.180.000, 1952'-
den sonra da 3.400.000 altın lira yıllık borç taksidi ödeyecektik. 1929 yılın-
da o yıl ihracat gelirinin % 10'una, devlet bütçesinin de % 8'ine eşit olan 
ilk taksit ödendi. 1930 yılında ise türlü güçlükler nedeniyle o yıl taksidi-
nin ancak yarısı ödenebilmiştir.19 

Çalışmamızın başında değindiğimiz gibi, genç Türk devleti yabancı 
sermayeye karşı değildi. Buna karşın, ele aldığımız bu ilk dönemde ya-
bancı sermayenin teşvik edildiğine dair elimizde bir belirti de yoktur. Bel-
ki Türk lirasının konvertibl olması ve ülkede kambiyo denetiminin bu-
lunmaması yabancı sermaye için özendirici unsurlar sayılabilirdi. Ne va r 
ki, yabancı sermaye, bir yandan Türkiye'deki güven ve istikrar koşulla-
rını yeterli görmediğinden, öte yandan nüfus  yoğunluğunun az olması, 
ekonomik faaliyetler  düzeyinin düşüklüğü ve pazar darlığı nedenleriyle 
Türkiye'ye gelmek istememiştir.20 Özellikle Lozan barış görüşmelerinin 

1 8 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri ..., s. 364. 
19 Mustafa  Aysan, 100. Doğum Yıldönümünde Atatürk'ün Ekonomi Politikası, İs-

tanbul, Ekonomik ve Sosyal Yayınlar A.Ş., 1980, s. 59, d n. 99. 
20 Reşat Aktan, Türkiye İktisadı, 3.B., Ankara, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1978, s. 41. 
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başarılı bir sonuca bağlanması, Cumhuriyetin ilânı, Saltanatın ve Hilâ-
fetin  kaldırılması, dış borçlar sorununun uygun bir çözüme bağlanamama-
sı, bazı yurtiçi isyanlar, bazı devletlerle aramızda uyuşmazlık bulunması 
gibi etkenler ülkemizi yabancı sermayeye, öteki koşullar elverişli olsay-
dı bile, sevimsiz ve cezibesiz kılmaya yetmiştir.21 

1928 yılından itibaren, hükümetlerin Türkiye'de yabancı sermaye ya-
tırımlarını teşvik şöyle dursun, Osmanlı devleti zamanında ülkeye gelen 
ve özellikle ticaret, bankacılık, sigortacılık, madenler, ulaştırma hizmetleri 
ve elektrik, su, havagazı gibi belediye hizmetleri alanlarında çalışan ya-
bancı sermayeyi millileştirme yoluna gittiğini görüyoruz. O yıl çıkarılan 
1375 sayılı kanunla Anadolu ve Mersin-Tarsus-Adana Demiryolları ve Hay-
darpaşa Limanı şirketlerinin millileştirilmesiyle başlayan hareket, 1944 
yılına kadar uzanan 16 yıllık bir dönem içinde devam etmiştir.22 Bu kade-
meli tasfiye  hareketini hükümetler bir yandan millileşmesini gerekli gör-
dükleri alanlarda yabancı işletmelere yeni imtiyazlar vermeyerek, bir yan-
dan da verilmiş imtiyazları ve yatırılmış sermayeleri önem sırasına ve 
kendi ödeme olanaklarına göre uygun gördükleri bir sıraya göre millileş-
tirerek gerçekleştirmişlerdir. Millileştirmelerin 16 yıllık bir döneme ve 
taksitlerin daha da uzun bir zamana yayılmış olması, Cumhuriyet hükü-
metleri için ortaya önemli bir tazminat ödeme sorunu çıkarmamıştır. Kal-
dı ki, millileştirilen işletmelerin çoğu çalıştırdıkları sabit tesislerin mül-
kiyetine sahip olmadıklarından, bunlara sadece işletme imtiyazlarının kal-
dırılması karşılığı tazminat ödenmiştir.23 

II. 

Bu politikanın, ülkenin içinde bulunduğu öteki koşullarla birlikte 
Türkiye'ye yabancı sermaye girişlerini etkileyeceği açıktı. Nitekim, bu 
dönemde Türkiye'de dolaysız yabancı sermaye yatırımı yapıldığına dair 
herhangi bir bilgiye rastlayamadık. 

Atatürk dönemi içinde 1929 yılı, buraya kadar özetlemeye çalıştığı-
mız dış ekonomik ilişkiler politikasında belirgin değişmelerin ortaya çık-
tığı bir yıl olarak görünmektedir. Bu değişmelerin çeşitli nedenleri var-
dır. Bunların başlıcalarını, 

— Türkiye'nin o yıl kendi gümrük kanununa ve ulusal gümrük tari-
fesine  kavuşması; 

2i Mehmet Selik, Türkiye'de Yabancı Özel Sermaye (1923-1960), Ankara, Siyasal 
Bilgiler Fakültesi, 1961, s. 14 (çoğaltma). 

23 Ayrıntı için bkz.: Aynı yerde, s. 3-10. 
23 Kenan Bulutoğlu, 100 Soruda Türkiye'de Yabancı Sermaye, İstanbul, Gerçek Ya-

yınevi, 1970, s. 107-108. 
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— Hızlı ithalât artışının dış ticaret açığımızı önceki yıllar açıklarının 
iki katına çıkarması ve buna bağlı olarak paramızın kambiyo piyasala-
rnda ani değer kayıplarına uğramsı; 

— Kendini iyiden iyiye belli etmeye başlayan dünya ekonomik buna-
lımı; şeklinde sıralayabiliriz. 

Aslında Türkiye 1929 yılına oldukça büyük bir iyimserlik içinde gir-
mişti. Bu iyimser hava genellikle iki önemli beklentiden doğuyordu. Bun-
lardan birincisi, o yılki tarımsal üretimin iyi olacağı idi. İkincisi ise, yeni 
gümrük kanununun o yıl yürürlüğe gireceği idi. Bir yerde bu beklentiler-
den ikisi de gerçekleşmiştir. Bir kez belli başlı tarım ürünlerinde önemli 
üretim artışları sağlanmıştır. Bunun yanında, 1499 sayılı Gümrük Tarifesi 
Kanunu da hükümet içinde ve kamuoyunda yapılan yoğun tartışmalardan 
sonra 1 Haziran 1929'da T.B.M.M.'nce kabul edilmiştir. Kanunla getirilen 
yeni tarifelerin  ilk özelliği, yerli üretimi olan mallardan azamî resim alın-
ması idi. Gümrüklerin arttırılmasının ayrıca devlete yeni ve önemli malî 
kaynaklar sağlaması bekleniyordu.24 Ne var ki, Türk lirasının dış değerin-
de görülen hızlı düşüş, bu beklentilerin gerçekleşmesinin yarattığı olumlu 
havayı gölgede bırakmış ve hükümeti dış ekonomik ilişkiler politikası üze-
rine önemle eğilmeğe itmiştir. 

Bu ortam içinde, konumuz açısından büyük önem taşıyan iki kanun 
çıkarıldığını görüyoruz. Bunlardan birincisi, 16 Mayıs 1929 tarih ve 1447 
sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu'dur. Türkiye'de 
gerçek anlamıyla kambiyo denetimine girişin başlangıcı sayılabilecek olan 
bu kanun, kambiyo spekülasyonunu yasaklama, döviz alım-satımım zorun-
lu işlemlerle sınırlama, döviz gereksinimlerinin çeşitlerini gösterir listeler 
yayınlama, döviz alım-satımlarını ve arbitaj işlemlerini düzenleme konu-
larında Maliye Bakanlığını yetkili kılmaktaydı. 

îkinci kanun, 22 Şubat 1930 tarihinde çıkarılan 1567 sayılı Türk Pa-
rası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'dur. Kambiyo işlemlerine 1447 
sayılı Kanunun getirdiği denetleme önlemlerinin yetersizliğinin anlaşıl-
ması karşısında hükümete olağanüstü yetkiler veren bu kanun, başlangıç-
ta geçici bir süre (üç yıl) için yürürlüğe konulmuştu. Ne var ki, sonradan 
süresi 13 kez uzatılan ve 1970 yılında çıkarılan bir kanunla da süresiz bir 
niteliğe kavuşturulan 1567 sayılı Kanun, aradan geçen 52 yıl içinde Türk 
döviz hukukunun ve kambiyo denetiminin temel yasal dayanağı olmuş-
tur. 

Kambiyo işlemlerine yapılan bu müdahaleler yanında hükümetin bu 

34 Tekeli-İlkin, s. 75-76. 
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yeni dönemde dış ticarete de yoğun müdahalelerde bulunduğu dikkati 
çekmektedir. Bu müdahalenin araçları arasında : 

— 1930 yılında çıkarılan 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İh-
racatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun, 

— 1931 yılında çıkarılan 1873 sayılı Ticaret Mukavelesi veya Modüs 
Vivendi aktetmiyen devletler ülkesinden Türkiye.ye yapılacak ithalâta 
memnuiyetler veya tahdit veyahut takyitler tatbikine dair Kanun, 

— 1932 yılında çıkarılan 1993 sayılı Takas Komisyon Teşkili Hakkın-
da Kanun, 

— 1932 yılında çıkarılan Çay, Şeker ve Kahve İthalâtının Bir Elden 
İdaresi Hakkında Kanun, 

— 1936 yılında çıkarılan 1705 sayılı Kanuna ek 3018 sayılı Kanun, 

— Çeşitli ülkelerde yapılan ticaret, kliring ve takas anlaşmaları, 
sayılabilir. 

Bu dönemde uygulanan müdahaleci ve korumacı dış ticaret politika-
sının ilkelerini de şöyle özetlemek mümkündür : 2 5 

— Türkiye'den mal alan ülkelerden mal satın alınması; 

— Ülkede üretilen malların ithalinin yasaklanması; 

— Öteki malların ticaret anlaşmaları çerçevesinde serbestçe ithali; 

— İhraç mallarının kalitesinin yükseltilmesi; 

— Dış ticaret dengesinin lehe temini. 

Bu ilkeleri, T.B.M.M.'ni açış konuşmalarında zaman zaman bizzat 
Atatürk 'ün de dile getirdiğini görüyoruz. Örneğin, büyük önder 1 Kasım 
1936'da yaptığı açış konuşmasında : 

"... Karşılıklı genişlik ve kolaylık (ticarî münasebetlerimizde) takip 
ettiğimiz esastır. İhracatımızın kolaylaştırıldığı yerde ithalâtın artmasın-
dan sakınmıyoruz, bu ithalâtı art ırmak vs kolaylatırmağa çalışıyoruz. Bu 
dürüst politika üç seneden beri ticaretimiz hacmini muntazaman artt ır-
mıştır. . ." diyordu.26 

Beş yıl sonra 1 Kasım 1937'de yaptığı açış konuşmasında ise : 

"... Dış ticarette takip ettiğimiz ana prensip, ticaret muvazenemizin 
aktif  karakterini muhafaza  etmektir. Çünkü, Türkiye tediye muvazenesi-

25 Hershlag, s. 154. 
Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri..., s. 389. 
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nin en mühim esasını, bu teşkil eder"2 7 sözleriyle dış ödemeler dengesine 
verdiği önemi vurguluyordu. 

Rahatsızlığı nedeniyle bizzat yapamadığı 1 Kasım 1938 tarihli son 
açış konuşmasında ise "ihraç mallarımızın standartlanması çalışmaların-
dan", "ihracatımızın itibarını yükseltmekten"2 8 söz ediyordu. Veda nite-
liğindeki bu konuşmasında gerçekten çok önemli bir sorun olan standar-
dizasyona değinmesi ve dikkati çekmesi, belki de bizim bu sorunu kendi-
sinden sonra daha çok uzun yıllar çözemeyeceğimizi sezmiş olmasından-
dı. 

1929 yılında başlayan ve Atatürk'ü kaybettiğimiz 1938 yılına kadar 
—ve kuşkusuz daha sonraları— izlenen müdahaleci ve korumacı dış ti-
caret politikasının dış ticaretimiz üzerindeki etkilerine bakacak olursak, 
herşeyden önce bu dönemde dış ticaretimizin bir önceki döneme göre 
önemli ölçüde daraldığı dikkati çekmektedir. Kuşkusuz bu gelişmede iz-
lenen korumacı ve kısıtlayıcı politikaların olduğu kadar, dünya ekonomik 
bunalımının da rolü olmuştur. Bunalım sonucu çeşitli maddelerin dünya 
fiyatlarında  hızlı bir düşme başlamıştır. Buna paralel olarak, dünya tica-
reti de miktar ve değer olarak hızla düşmüştür. Türkiye dış ticaret hac-
minin de bu düşüşten payını aldığı, 1931'de 1930'a göre % 14,1, 1932'de 
1931'e göre % 23,3, 1933'te 1932'ye göre % 5,5 azaldığı; 1933'te 1930-38 dö-
neminin en düşük düzeyinde oluştuktan sonra, 1934'ten itibaren yavaş ya-
vaş artmağa başladığı görülmektedir. 1938 yılında ise dış ticaretimiz % 
98,6 oranında 1930 rakamlarına ulaşmıştır.29 Bununla birlikte, 1929 yılın-
da 120 milyon dolara erişen ihracatımızın 1942 yılına kadar bu rakamın 
altında kaldığı, ithalatımızın ise 1929'daki 197 milyon dolarlık düzeyini 
ancak 1947 yılında geçtiği bir gerçektir.30 

Bu dönemde dış ticaretimizin dünya ticaretinden daha yavaş daral-
mış olması dolayısıyla, dünya ticareti içindeki payımızın artmış olması31 

kuşkusuz olumlu sayılabilecek bir gelişmedir. Dikkati çeken asıl olumlu 
gelişme ise, 1938 yılı bir yana, 1930'dan başlayarak dış ticaret dengemi-
zin her yıl bir miktar fazla  vermesidir. Bu fazlaların  etkisiyle 1931 yılın-
da 20 milyon dolar dolayında olan altın ve döviz rezervlerimiz 1938 yılın-
da 37 milyon dolara yükselmiştir.32 Bununla birlikte, bu dönemde de ül-
kemiz dış ödeme sorunlarının baskısından kurtulamamış, bir yandan Os-

27 Aynı yerde, s. 395. 
28 Aynı yerde, s. 408. 
29 T.C. Ticaret Bakanlığı ve 50. Yıl ..., s. 53. 
3 9 Köksal-îlkin, s. 320. 
31 Cumhuriyet Dönemi ... (Akbank), s. 340. 
32 Hershlag, s. 110. 
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manii borçları ve millileştirilen işletmeler için ödenmesi gerekli tazminat-
lar, öte yandan dış ticaret filosunun  zayıflığı,  ödemeler dengemizi ciddi 
biçimde etkilemiştir.33 

Söz konusu dönemin ithalâtımız açısından ilgi çeken bir başka özelli-
ği de, 1930'larda uygulamaya konulan devletçilik politikası sonucu, yatı-
r ım malları ithalâtının toplam ithalât içindeki payının giderek yükselme-
si ve % 48'i aşması olmuştur.3 4 

1929 yılından itibaren devletin kambiyo işlerine de müdahale ettiği-
ne ve TL'nin değerini çıkardığı 1447 ve 1567 sayılı kanunlarla korumaya 
çalıştığına yukarda değinmiştik. Bu kanunlara ve bunlara dayanılarak 
çıkarılan kararnamelere rağmen, döviz piyasasında istikrar başlangıçta 
tam sağlanamamıştır. Bu başarısızlıkta henüz ülkede bir Merkez Banka-
sıınm yokluğunun da büyük rolü vardı. Bu eksikliği giderebilmek ve Mer-
kez Bankasının kuruluşu tamamlanıncaya kadar geçecek sürede "kambiyo 
alım ve satımını idare etmek ve spekülâsyon yapılmasına meydan verme-
mek üzere" Maliye Bakanlığı ile yerli ve yabancı bankalar arasında 1 mil-
yon 215 bin sterlin sermayeli bir Bankalar Konsorsiyumu kurularak 24 
Mart 1930 tarihinde çalışmaya koyuldu. Konsorsiyumun amacı, tıpkı bu-
gün paralarını dalgalanmaya bırakan ülkeler merkez bankalarının yaptı-
ğı gibi, kambiyo piyasasına alıcı ya da satıcı olarak müdahale ederek, 
dalgalanmaları belli sınırlar içinde tutmaktı. Konsorsiyum 3 Kasım 1931'-
de görevini T.C. Merkez Bankasına devredene kadar çalışmalarında olduk-
ça başarı sağladı ve paramızın değerini Ağustos 1930'da 1 sterlin=1030 ku-
ruş kuru üzerinden istikrarlandırdı.35 Aslında, bu kararla TL sterline bağ-
lanmış olmuyor, altın karşısında değeri dolaylı yoldan belirlenmek iste-
niyordu. Çünkü, sterlin kendisi altına bağlı bir para idi. Nitekim İngiltere 
1931'de altın standardından ayrılınca TL'nin resmi sterlin kuru da düşü-
rüldü ve 1946 devalüasyonuna kadar 1 sterlin=521 kuruş doymda tutul-
du. Bu arada A.B.D. dolarının değeri de 1934'te 126 kuruşa kadar düştü ve 
1936 yılma kadar resmen ve fiilen  o düzeyde tutuldu. Ne var ki, alman 
tüm önlemlere rağmen, hükümet dönem sonuna doğru TL'nin resmi ve 
fiili  kurlar arasındaki farkların  büyümesini önleyememiştir. Dış borç ve 
millileştirme tazminatı ödemeleri, Sanayi Planlarının getirdiği yükler ve 
yurtiçi fiyat  hareketleri yüzünden A.B.D. doların fiilî  kuru 180-190 kuru-
şa fırlamıştır.36 

Osmanlı dış borçlarının ödenmesi, yukarda birkaç kez değindiğimiz 
gibi, bu dönemde de ekonominin ve ödemeler dengesinin üzerinde yük ol-

33 Aynı yerde, s. 155-57. 
34 Cumhuriyet Dönemi ... (Akbank), s. 340. 
35 Tekeli-llkin, s. 116-119. 
33 Hershlag, s. 109-111. 
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maya devam etmiştir. Yalnız 28 Mayıs 1933'te yapılan yeni bir anlaşmay-
la getirilen düzeltmelerle borç tutarı bu kez 86 milyon altın liraya, yıllık 
taksitler de 700.000 altın lira düzeyine indirilmiş; 1933, 1934 ve 1935 yılla-
rında Türkiye bu anlaşmaya göre borçlarını ödemiştir. 1936'da Türk hü-
kümeti, tahvillerin çoğunu elinde bulunduran Fransa hükümeti ve ala-
caklılar ile anlaşarak, taksitlerin yarısını ihraç mallarıyla ödemeye baş-
ladı. 1938'de taksitlerin tamamının bu yoldan ödenmesi kararlaştırıldı. Bi-
lindiği gibi, İkinci Dünya Savaşı sırasında da aksatılmadan sürdürülen 
ödemeler, 1954 yılına kadar sürmüştür.3 7 

Yine bu dönemde, Türkiye'nin ilk kez 1930'da iktisadi cihazlanma ama-
cıyla ABD'deki bir yatırım şirketinden % 6,5 faiz  ve 25 yıl vade ile 10 
milyon dolar borç aldığını görüyoruz. Bu borca karşılık, hükümet firma-
ya Türkiye'de kibrit üretim ve satış tekelini veriyordu. Bundan sonra 
1934 yılma kadar sadece bir miktar kısa vadeli borçlanma yapılmıştır. Bu 
borçlar daha çok Hazinenin, bazı yatırımların gerçekleştirilmesi sebebiyle 
yabancı firmalara  olan borçları ve dış ticaretin finansmanı  amacı ile ya-
bancı bankalardan alınmış kısa vadeli avanslardı.38 

Dönemin uzun vadeli borçlanmalarına gelince, bunlar da 1934 yılında 
ilk 5 yıllık Sanayileşme Plânının finansmanında  kullanılmak için Sovyet-
ler Birliğinden alınan 8 milyon dolarlık borçla, 1938 yılında İngiltere'den 
alınan 16 milyon sterlinlik kredidir. Bunun 6 milyonu askeri malzeme mü-
bayaasmda, 10 milyonluk kısmı da dış ticaretin finansmanında  kullanıla-
caktı. İkinci Dünya Savaşına kadar Türkiye uzun vadeli başka borç alma-
mıştır.3 9 

Bu dönemde de Türkiye'ye yabancı özel sermaye gelmedi. Bunda bir 
yandan bir önceki dönemde uygulanmaya başlanan millileştirme politika-
sının sürmesinin, bir yandan da, yöneticilerin ülke kalkınmasında giderek 
daha çok öz kaynaklara güvenir bir anlayış benimsemelerinin rolü olmuş-
tur. Bununla birlikte, devletçilik politikasında bir yumuşamanın başladığı 
1937 yılı içinde yabancı sermayeye karşı da daha ılımlı bir tu tumun belir-
meğe başladığını görüyoruz. Söz gelişi, T.B.M.M.'nde 1937 bütçesi görü-
şülürken devrin maliye bakanının uzun yıllardır Türkiye ile iş yapma-
mış bulunan İngiliz sermayedar ve müteşebbislerinin Türkiye'de yatırım 
yapacakları haberini vermesi alkışlarla karşılanmıştır.40 Ne var ki, bilin-

3 7 Aysan, s. 59, d.n. 99. 
38 Bulutoğlu, s. 111. 
39 Aynı yerde, s. 111-112. 
M Korkut Boratav, Türkiye'de Devletçilk (1923-1950), Ankara, Siyasal Bilgiler Fa-

kültesi, s. 127 (çoğaltma). 
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diği gibi, Türkiye'de bir yabancı sermayeyi teşvik politikasından söz ede-
bilmek için 1950'lere kadar beklemek gerekmiştir. 

III 

Böylece, "Atatürk dönemi" olarak adlandırdığımız 1923-1938 yılları 
arasında Türkiye'de izlenen dış ekonomik ilişkiler politikasını ve bu po-
litikanın verdiği sonuçları kaba çizgileriyle kısaca gözden geçirmiş bulu-
nuyoruz. Sonuç olarak, politika hakkında bir yargıya varmak gerekirse, 
özellikle 1929 yılından itibaren alınan önlemler sonucu, dünyayı kasıp ka-
vuran bir ekonomik bunalım döneminde bu alanda hayli başarılı olundu-
ğu söylenebilir. Özellikle bu politikanın Türkiye'nin dünya ticareti için-
deki payını azaltmadan, aksine artırarak dış ticaretimize denge sağlamış, 
hattâ fazla  verdirmiş ve paramızın dış değerini oldukça iyi koruyabilmiş 
olması küçümsenemeyecek bir başarıdır. 

TL EFEKTİF KURLARI, 1919-1938 
İSTANBUL-ANKARA MENKUL KIYMETLER VE KAMBİYO BORSASINDA 

(yılık ortalama), 
(kuruş olarak) 

Yıllar Sterlin/TL Dolar/TL 

1919 374 79 
1920 436 116 
1921 603 153 
1922 719 162 
1923 762.94 167.83 
1924 872.74 188.24 
1925 890.87 183.34 
1926 929.99 190.58 
1927 946.08 193.78 
1928 956.19 195.25 
1929 1008.— 206.87 
1930 1034.07 212.09 
1931 968.15 211.94 
1932 755.92 211.93 
1933 704.71 171.42 
1934 636.31 125.13 
1935 616.43 125.37 
1936 624.51 125.41 
1937 626.02 126.26 
1938 631.18 126.11 

Kaynak : Başbakanlık İstatistik Umum Müdürlüğü, İstatistik Yıllığı, C. 10 
(1938-39), Ankara, s. 305. 
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TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ, 1923-1938 

(milyon lira) 

Yıllar İthalât İhracat Fark 

1923 145 85 - 60 
1924 194 159 - 35 
1925 242 192 - 50 
1926 235 187 - 48 
1927 211 158 - 53 
1928 224 174 - 50 
1929 256 155 -101 
1930 148 152 + 4 
1931 126.6 127.2 + 0.6 
1932 86 101 + 15 
1933 75 96 + 21 
1934 87 92 + 5 
1935 89 96 + 7 
1936 93 118 + 25 
1937 114 137 + 24 
1938 150 145 - 5 

Kaynak : Başbakanlık İstatistik Umum Müdürlüğü, İstatistik Yıllığı, C. 11 (193<1-
1940), Ankara, s. 265. 
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1923-1929 Döneminde Türkiye'de İmalat 

YÖNTEM VE KAPSAM 

1981 yılının K. Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yılı oluşu, asıl araş-
tırma ilgileri yakın çağ iktisat tarihi olmayan benim gibi kişilerin de ko-
nu ile, geçici de olsa ilgilenmesini sağlamıştır, Aslında belirtilen dönem-
de imalat sanayii gibi ülkemizde önemi giderek artan bir sektörün gelişi-
minin incelenmesi de Türkiye ekonomisi üzerinde çalışanların görevidiri. 
Bugünü ve yakın geleceği daha iyi değerlendirmek açısından geçmişte ne 
olduğu neden öyle olduğu ve bugünü nasıl etkilediği açıklamamız gereken 
sorular olmalıdır. Bu çalışmada 1923-1939 dönemi imlat sanayiine bakar-
ken, bugün sanayi ile ilgili hangi soruları anlamlı buluyorsak o soruları 
cevaplandırmaya çalışacağız. Bu tip bir yaklaşımın geçerliği tartışmaya 
açıktır. Sanayi politikalarının ne olduğunu da demeçlere kanunlara teb-
liğlere yazılara bakarak değil, isttistik verilerdeki değişmelerle saptama-
ya çalışacağız. İktisatta niyetlerle gerçekleşmeler çoğu zaman önemli fark-
lılaşmalar gösterir. Böyle durumlarda biz niyetlere değil sayısal verilere 
yansıyan sonuçlara ağırlık vereceğiz. Kişiler ve düşüncelerden çok, veri-
ler; politika ve tartışmalardan çok bunların verilere yansıması üzerinde 
duracağız. 

Çalışmamız, başlıkta da belirtildiği gibi yalnız imalat sanayii ile il-
gilidir. Sanayi tanımı içinde yer alan madencilik ve elektrik, gaz, su kap-
sam dışı tutulmuştur. 1923 öncesi gelişmeler, Cumhuriyetimizin devraldı-
ğı, ekonomik miras üzerinde çok az durulmaya çalışılmıştır. Analiz araç-
ları olarak, günümüz bakış açısının öğeleri olan oran, değişme hızı, göreli 
pay ... gibi kavramlardan yararlanılmıştır. 

ve Politikaları 
Prof.  Dr. Uğur KORUM 

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi 
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TEMEL VERİ KAYNAKLARI 

Belirtilen dönem için imalat sanayii ile ilgili olarak en önemli gör-
düğümüz veri kaynakları şunlardır : 

1. T. Bulutay, Y.S. Tezel, N. Yıldırım, Türkiye Milli Geliri 1923-1948 
A.Ü. S.B.F. Yayını, No. 375, Ankara, 1974. 

2. DİE, Sanayi Sayımı 1927. Yayın No. 584, Ankara, 1969. 

3. Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü, Sanayi İstatistikleri 1932 -
1939 Neşriyat No. 156, Ankara, 1941. 

Çalışmada yoğun şekilde kullanılan bu temel kaynaklar dışında, sa-
yıca fazla  olmayan birincil veri kaynaklarına kullanıldıkları yerde deği-
nilmaştir. 

1923-1939 dönemi iki alt dönem itibariyle incelenmiştir. 1923-1929 ve 
1930-1939 dönemleri. 

1923-1929 Liberal Dönem 

Lozan Barış görüşmelerinde en çetin tartışma ve pazarlıklar kapitü-
lasyonlar, Osmanlı borçları, gümrük tarifeleri,  işgal kuvvetleri harcama-
ları, harp tazminatı, nüfus  mübadelesi ve Musul konusunda olduğuna gö-
re ekonomik kurtuluş için 1923'te aşılması gereken büyük mesafeler  bu-
lunduğu açıktır. Ekonomik sorunların bilincinde olan, ülkesinin ekono-
mik durumu, potansiyelleri ve pazarlık gücü konusunda gerçekçi bir tu-
tum içinde olan geleceğin Türkiye Cumhuriyeti Lozan'dan elde edebile-
ceği şeyleri almak ile yetinmiştir. O günü şartlarında daha fazlası  ola-
naklı mıydı tartışmasında genel kanı budur. 

Daha Lozan barışı yapılmadan müzakerelerin kesildiği bir ortamda, 
kurtuluş savaşını destekleyen toplum yapısını ve o zamanın toplumsal 
güç dengelerini yansıtan bir yapı içinde hazırlıkları tamamlanan ve İz-
mir'de toplanan İktisat Kongresi, geleceğe liberal bir bakış açısı ile ba-
kıyordu. Tüccar ve büyük çiftçilerin  ağır bastığı bir kongre, Osmanlıdan 
kalan cılız miras üzerine kuracağı cumhuriyeti özel teşebbüs dışında bir 
güç fiilen  ortada olmadığı için buna dayandırmak ve onun gerektirdiği 
liberal fakat  milli'ci tu tumu takınmak zorundaydı. 

Lozan andlaşmasında Kapitülasyonlar kaldırıldı, (Hershlag, 1968, Sh. 
19) fakat  bu sistemin artıklarının birden temizlenmesi olanaksız olduğu 
ve ara dönemlerin doğal boşlukları ortaya çıktığı için bunun olumlu etki-
leri ancak 1930 lardan itibaren belirginleşti. Belki ilk etkiler yabancı ser-
maye ilişkilerinin önemli şekilde bozulması şeklinde oluştu. 
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Osmanlı borçları kısmi bir çözüme bağlandı. 1920 lerde herhangi bir 
borç ödemesi yapılmadı. Harp tazminatı karşılıklı olarak fiilen  ödenme-
meye karar verildi. 

Sanayinin korunması, devletin gelir politikası ödemeler dengesi ve 
para değeri açısından kritik önemde olan gümrük vergi ve resimleri ko-
nusunda, 5 yıl süreyle 1916 tarihli Osmanlı gümrük tarifesinin  sürdürül-
mesi, gümrüklerle ilgili olarak (Hershlag, 1968, Sh. 22) TL. Pound dalga-
lanma aralığının belirlenmesi ve aşağıdaki amaçlar dışında Türkiye'nin 
ithalat ya da ihracatta ambrgo uygulamaması kararlaştırıldı. 

(1) halkın gıdası için kaçınılmaz olan kaynakların güvence altına 
alınması ve ulusal ekonomik faaliyetin  korunması 

(2) Devletin güvenliği, 

(3) mikrop ve salgın hastalıklara karşı korunma 

(4) afyon  ve zehirli maddelerin kullanımını önleme, 

(5) alkollü içkilerin yurda girişini önleme, 

(6) altın çıkışını engelleme, 

(7) kamu tekelleri kurma ve destekleme 

amaçları için bir esneklik getirilmiş olmakla berabeı, bir ekonomik güç 
meselesi olduğu için bu kaçış clause'ları Türkiye tarafından  kullanılmadı. 

Lozan anlaşmasına göre, (Hershlag, 1968, sh. 24) Anadolu'dan 1 mil-
yon Doğu Trakyadan 190 bin, İstanbul'dan 70 bin Rum ve Yunanistan'dan 
400 bin kadar Türk mübadele işlemine tabi tutuldular. Gidenler tüccar, 
sanayici, sanatkar, serbest meslek sahibi kişilerin oranının yüksek oldu-
ğu bir gruptu. Gelenler ise büyük çoğunluğu tarım kökenli idi. (T. Çav-
dar sh. 165) Şirket sermayelerinin ve sunulan emeğinin sadece % 15 inin 
Türkler, sermayenin % 50 sinin ve işgücünün % 60 ımn Rumlar tarafın-
dan sağlandığı bir ortamda bu mübadelenin uzun dönemde ekonominin 
millileşmesine olumlu katkısına karşılık kısa dönemde Türk iş hayatı sa-
nayi gelişmesi üzerindeki olumsuz etkileri iıısangücü sermayesi kavramı-
nı bilen herkes için açıktır. 

Musul konusunda da ancak gücümüzün yettiğine ulaşabildik ve bu-
gün Türkiye bir OPEC ülkesi olamadı. Olamazdı. 

1923'te Cumhuriyet ' in ilanını gerçekleştiren ve ulusal bilinci doruk 
noktasına ulaştıran siyasal kadrolar ekonominin ve devletin olanakları-
nın kısıtlılığının da bilincindeydiler. 1923 yılma ilişkin bütün rakamlar 
çeşitli açılardan bu kısıtlılıkları gösterir. Birkaç örnek verelim : 1923'te 
ithalatımız 145 milyon lira ve bölünümü şöyle : (H. Derin, 1940, sh. 79). 
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Dokuma 62.7 Milyon TL. Demri, çelik 7.8 Milyon TL. 
Buğday ve un 11.6 » » Gaz yağı 4.2 » » 
Şeker 11.0 » » Benzin 7 » » 
Kahve 2.5 » » Ağır maden yağları 6 » » 
Çay 9 » » Makinalar 8 » » 
Pirinç 1.9 » » Lastik 1 » » 
Limon 5 » » Matbaa kağıdı 2 » » 
Hurma 6 » » Ziraat aletleri 5 » » 

Yalnız bu veriler bile 1923 Türkiyesinin yapısını anlamaya yeterlidir. 
Hurmaya verdiği kadar ağır maden yağları, limon kadar tarım aletleri, 
çaydan az benzin satın alan bir ülke. Sonradan en önemli ihraç kalemle-
rini oluşturacak dokuma ve gıda da kesinlikle kendine yetersiz. 

1921 yılında milli hudutlar (savaş sırasında işgal altındaki İzmir, İs-
tanbul, Adana, Bursa ... gibi şehirler dışında kalıyor) içinde bulunan sa-
nayiin durumu, (İ. Hüsrev Tökin, 1946, sh. 24) 33.058 iş yerinde 76.216 ki-
şinin çalıştığını (İş yeri başına ortalama 2.3 kişi) başka deyişle el imalatı 
dışında kayda değer bir sanayi olmadığını belirliyor. 

1923 yılında 3 tanesi yerli 4 tanesi yabancı sermaye katılımlı olmak 
üzere 7 anonim şirket kurulmuş, ödenmiş sermayeleri de 1.5 milyon TL. 
(G. Ökçün, 1971, Çizelge: 7). 1920-1930 döneminde kurulan anonim şirket-
lerin içinde yabancı sermaye katılımlı olanlar ödenmiş sermaye içinde 
% 43 göreli para sahip. (G. Ökçün, 1971, Çizelge: 7). 

Osmanlı Devletinden kalma dış borçlar (o sırada henüz ödeme olmasa 
bile) demiryolu, liman, elektrik, gaz, tramvay, su, maden, ... alanlarında 
imtiyazlı yabancı şirketler, memuruna maaş vermekten aciz devlet büt-
çesi (Hershlag, 1968, sh. 44-45) Osmanlı'dan kalan bazı sanayi kuruluşla-
rı (Erkan Oyal, 1981, sh. 75) ki bunlar silah ve mühimmat fabrikaları, 
Beykoz deri kundura fabrikası,  Feshane Mensucat, Bakırköy bez fabrika-
ları, Hereke Mensucat, Yıldız Çini ve Adana Bez Fabrikaları idi, devletin 
ekonomik alanda uğraşı potansiyelini sınırlıyordu. 

Liberal dönem olarak adlandırılan dönemdeki devlet politikaları, özel 
teşebbüsün gücüne inanmışlığm bir sonucu değil, böyle bir milli teşebbüs 
sınıfının  yeterince bulunmayışının, bu sınıfın  oluşturulmak isteğinin ve 
devletin ekonomik kaynaklarım bazı işleri fiilen  üstlenmeye yetmemesi-
nin sonucudur. Bu dönemde devlet doğrudan imalat sanayii yatırımlarına 
girişmek yerine, Sanayi ve Maadin Bankası Kurmak (1925) ve Teşvik'i 
Sanayi Kanunu çıkarmak biçiminde teşvik, iştirak yöntemlerini yeğlemiş-
tir. 1924'te kurulan İş Bankası da günümüze dek özel kesim yaratma rae-
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kanizmasınm etkin bir aracı ve ilerde Kadro hareketine karşı tepkilerde 
de somutlaşacak fikir  akımlarının yönlendiricisi olmuştur. Bankanın gö-
revi, gelişme güçlüğü çeken özel girişimleri destekleyerek ana para biri-
kimlerini sağlamaya yardımcı olmak şeklinde özetlenebilir. Özel sermaye-
nin katılımı ve karma ortaklık sistemi özendirilmiştir. (E. Oyal, 1981, sh. 
79). 

Bu dönemin sanayi politikası yaklaşımım belirleyen bir diğer örnek 
1927 tarih ve 1055 sayılı Teşvik'i Sanayi Kanunudur. (İ. Türk, 1975, sh. 
622) Bu kanun ile; 

1. Devlet arazisinden 10 hektara kadar bedelsiz, özel şahıs arazilerin-
den ise kamulaştırma suretiyle arsa tahsisi ve ayrıca alt yapı ya-
tırımları için kolaylıklar sağlanması, 

2. Başta kazanç ve gümrük vergileri olmak üzere birçok vergi, harç, 
resimlerden muaflık, 

3. Nakliye tarifelerinden  % 10 indirim, 

4. i thal mallarından % 10 oranında fazla  fiyattan  olmamak üzere, ka-
mu kesiminde yerli malı kullanma zorunluluğu (liberal görüntü 
ile uyumsuz bir önlem), 

5. Devlet tekelindeki bazı malların teşvik tedbirlerinden yararlanan 
kuruluşlara indirimli olarak satılması, 

Bu kanunda teşvikten yararlanma açısından sanayi işletmeleri 4 grup-
ts toplanmıştır (İ. Hüsrev Tökin, 1946, sh. 42). 

a. En az 10 beygirlik çevirici güç kullanan ve yılda 1500 TL. den çok 
gündelik ödeyen kuruluşlar 1. sınıf  sanayi kurumu olarak teşvik-
ten yararlanır. 

b. 10 dan az beygir gücü fakat  1500 TL. den çok gündelik ödeyen, 
ya da 10 dan çok beygirgücüne sahip fakat  1500 TL. den az günde-
lik ödeyen veya çevirici güç kullanmamakla beraber 10 dan fazla 
işçi çalıştıran kuruluşlar 2. sınıf, 

c. 10 dan (b.g.) az çevirici güç kullanıp 750 TL. den çok gündelik 
ödeyen kuruluşlar 3. sınıf, 

d. tezgah ve el ile çalışan işçileri bir bina dahilinde toplu halde ça-
lıştıran kuruluşlar 4. sınıf  sanayi kuruluşu olarak teşvikten yarar-
lanırlar. 
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Acaba bu teşviklerden yararlandırılan söz konusu olan sanayi'nin bu 
dönemdeki durumu ve özellikleri nedir? Bu soruyu cevaplandıran tek 
kaynak 1927 sanayi sayımıdır. 

1927 Sanayi Sayımı Sonuçlarına Göre İmalat Sanayii (DİE, 1969) 

1927 yılı genel nüfus  sayımı bina cetvellerinin kullanıldığı bu sayım, 
mesken ve ikametgahlarda yürütülen sanatlar ve seyyar olarak yapılan 
sanatlar ile köylerdeki değirmenler dışında kalan "sanat müessese'lerini 
içermiştir. Sanat müessesesi, "Mesken dışında ayrı bir bina veya yerde bir 
veya daha çok kişinin herhangi bir maddeyi işlemek, şeklini değiştirmek 
imal etmek veya üretmek için çalıştıkları yerlerdir. Bu işlerin makina 
ile ya da makinasız yapılması, üzerinde işlem yapılan maddenin tarımsal, 
hayvansal ya da maden oluşu önemli olmadığı gibi, çalışan kimselerin bir-
birine göre "maiyet veya amir" olmaları etkili değildir. (İ. Hüsrev Tekin, 
1946, sh. 25, basitleştirerek). 

Bu tanıma göre 1927 yılında Türkiye'de 65.245 işletme ve 265.855 ça-
lışan kişi bulunmaktadır (Madencilikte çalışan 556 işletme ve 18.932 kişi 
dahil). Aşağıda 1927 sanayi sayımından elde edilebilen bazı bilgileri üzet-
leyen ve kendi kendini açıklayan 4 tablo yer almaktadır. Bunlardan aşa-
ğıdaki ilki, işletme sayıları ve istihdam açısından büyüklük yapısı hak-
kında bilgi vermektedir. 

(TABLO: 1) 

SANAYİ SAYIMI: İŞLETME SAYI VE BÜYÜKLÜKLERİ 

Çalışan İşletme 10 kişiden 11 kişi ve "Büyük" işyeri 
kişi sayısı az daha çok oram, % 

Maden çıkarma 18932 556 404 152 27.3 
Tarım sanayii 110480 28439 27615 824 2.9 
Dokuma 48025 9353 8918 435 4.7 
Ağaç ürünleri 24264 7886 7686 210 2.7 
Kağıt 2792 348 279 69 19.8 
Madeni eşya ve makina 33866 14752 14606 146 1.0 
Ametaller 12345 2877 2752 125 4.3 
Kimya 3107 697 643 54 7.7 
Karma ve çeşitli 3044 327 292 35 10.7 

Toplam 256855 65245 63195 2050 3.1 

Kaynak : DİE Yayın No. 584, 1969. 
Sektör Kapsamları için DİE, 584, sh. 23. 
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Tablodan anlaşıldığı gibi, 1927 yıılnda bugün Türkiye'de geçerli bü-
yük sanayi tanımına göre (tanımın geçerliliği tartışmaya açık olarak) bü-
yük sayılabilecek işletme oranı sadece % 3.1'dir. Büyük işletmelerin istih-
dam toplamı içindeki payı sayım sonuçlarından çıkmamaktadır. Ancak 4 
ve daha çok kişi bulunan işletmelerde 18.949 işletmede toplam 165.886 ki-
şinin çalıştığı anlaşılmaktadır (DİE, 1969, sh. 119). 

Tablo 2, işletmelerin teknolojilerine ışık tutması açısından (beygir gü-
cü ile ölçülen rakamların teknolojik ilerlemeyi ne ölçüde yansıtacağı tar-
tışmaya açık olarak) işletmelerin kaçında motor kullanıldığını ve motor-
ların çevirici gücünü, ayrıca işletme başına düşen işçi ve motor sayılarını 
ve çalışan kişi başına kullanılan çevirici güç miktarını vermektedir. 

(TABLO: 2)) 

1927 SANAYİ SAYIMI: MOTOR VE ÇEVİRİCİ GÜÇ KULLANIMI 

Motorlu Motor Çevirici 
İşletme Sayısı Güç (HP) (*) 

Maden çıkarma 45 298 14325 34.1 .54 .76 
Tarım sanayii 1279 1795 37250 3.9 .06 .34 
Dokuma 244 520 15853 5.1 .06 .33 
Ağaç ürünleri 380 708 8062 3.1 .09 .33 
Kağıt ve karton 117 222 557 8.0 .64 .20 
Madeni eşya ve makina 427 691 7925 2.3 .05 .23 
Ametaller 31 91 5502 4.3 .03 .45 
Kimya 94 151 3942 4.5 .22 1.27 
Karma ve çeşitli sanayi 205 374 70123 9.3 1.14 23.04 

Toplam sanayi 2822 4850 163539 3.9 .07 .64 

Kaynak : DİE, 1969. 

1927 de motor kullanan işletmeler toplam işletmelerin % 4.3'ünü oluş-
turmaktadır. İşletme başına yaklaşık 4 işçi düşmektedir. Çalışan kişi ba-
şına 64 beygir gücü kapasite vardır. 1970 sanayi sayımında bu rakam 
5.84'tür. (1970 için, U. Korum, 1975, sh. 279). 

(*) İşletme başına düşen işçi sayısı 
(**) İşletme başma düşen motor sayısı 

(***) Çalışan kişi başma çevirici güç (HP 
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CTABLO : 3) 

1927 SANAYİ SAYIMI: HAMMADDE KULLANIMI VE ÜRETİM, CARİ FİYAT 
(Milyon TL.) 

Hammadde Kullanımı Üretim- Katma Değer 
Yerli İthal (*) Toplam Üretim Hammadde Oranı (**) 

Maden çıkarma 5.1 .3 .06 5.4 12,4 7.0 .56 
Tarım sanayii 145.0 8.7 .06 153.7 281.6 127.9 .45 
Dokuma 31.2 8.6 .22 39.8 76.4 36.6 .48 
Ağaç ürünleri 6.5 1.7 .21 8.2 15.2 7.0 .46 
Kağıt ve karton .5 1.1 .69 1.6 4.2 2.6 .62 
Madeni eşya ve makina 3.7 2.8 .43 6.5 14.4 7.9 .55 
Ametaller 1.7 .1 .06 1.8 3.8 2.0 .53 
Kimya 7.3 2,6 .26 9.9 17,2 7.3 .42 
Karma ve çeşitli 2.2 3.4 .61 5.6 7.4 1.8 .24 

Toplam sanayi 203.2 29.3 .13 232.5 432.6 200.1 .46 

Kaynak : DİE, 1969. 

1927'nin 211 milyon liralık ithalatı içinde sanayinin payı 29.3 milyon 
TL.'dir. Bugün ithalatın sanayi tarafından  kullanılan kısmının oran ola-
rak yüksekliği dikkate alınırsa, 1927 de nihai tüketim için ithalatın yük-
sekliği anlaşılır. Üretim-hammadde kullanımının üretim değerine oranı 
daha sonraki yıllara göre (U. Korum, 1979, sh. 476, Tablo: 10) büyük fark-
lılık göstermemektedir. 

Belirtelim ki gerek 1927 sanayi sayımı ve 1932-1939 dönemi sanayi ve-
rileri ile ilgili olarak İ. Hüsrev Tökin'in çalışması (Tökin, 1946) ve bu 
dönem verilerini daha sonraki dönem verileri ile karşılaştırma olanağı ve-
ren N. Serin'in Türkiye'nin sanayileşmesi adlı kitabı (N. Serin, 1963) bu 
çalışmada sunulanlara benzer ve konumuz bakımından çok yararlı bilgi-
ler içermektedir. 

1923-1929 dönemi, 1929 sonlarında patlayan dünya ekonomik buhra-
nının Türkiye'ye yansıması ve bu dönemde teşvik tedbirleri ve kamu or-
taklık yaklaşımlarının yeterince başarılı olmadığı kanısının yaygınlaşma-
sı nedeniyle yerini önce bir iktisadi politika arayış dönemine sonra da 
İktisadi devletçilik dönemine bırakmıştır. 

(*) İthal hammaddelerin toplam hammadde kullanımı içindeki payı. 
(**) (Üretim-hammadde)/Üretim. 
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1930-1939 : İKTİSADİ POLİTİKA ARAYIŞLARI VE 
DEVLETÇİLİK DÖNEMİ 

Bu konudaki açıklamalara başlarken öncelikle şunu belirtelim ki, bu 
çalışmada amacımız dünya buhranı döneminde Türkiye'nin iktisadi po-
litika arayışları ya da devletçilik konusunda geniş açıklamalar yapmak 
değildir, bu konuda yapılmış pek çok çalışma mevcuttur. 

Burada amacımız 1930'larda sanayi ve sanayi politikalarındaki temel 
yapı ve yaklaşım değişmelerine kısaca değinmektir. 

1929 yılı, gümrük kısıtlamalarının bittiği ve gümrük tarifesi  düzenle-
me konusunda Türkiye'nin seçme olanaklarını kullanabileceği bir yıldır. 
Kasım 1929'dan itibaren dünyayı saracak olan dünya buhranı ve bunun 
ülkemizdeki ilk belirtileri olan Türk lirasının değer kaybı, teşvik'i sana-
yi kanununun uygulamasından kaynaklanan tatminsizlik ve diğer neden-
ler Türkiye'yi siyasal ve ekonomik platformda  yeni çözümler aramaya 
yöneltmiştir. 1929 yılında dış ticaret o döneme kadar rastlanmayan bü-
yüklükte bir açık vermiştir (101 milyon lira). Yabancıların elinde bulu-
nan ve millileştirme çabalarına konu olması düşünülen çok sayıda liman 
demiryolu, tramvay, enerji ve su şebekesi ve yabancı sermaye katılımlı 
birçok şirket bulunmaktadır. Aşar'ın kaldırılmış olması devlet gelirlerin-
de önemli yapı değişmesine yol açmıştır. 

Daha 1929 yılı ortalarında Ali iktisat Meclisince görevlendirilen İkti-
sat Vekili Şakir Kesebir ve Komisyonu tarafından  "İktisat Vaziyetimize 
Dair Rapor" (İ. Tekeli, S. İlkin, 1977) hazırlandı ve 1930'da Milletvekille-
rine dağıtıldı. Geçmiş döneme ilişkin birçok değerli bilginin de yer aldığı 
ve genel yaklaşım olarak geçmişte uygulananlardan çok farklı  politik yak-
laşımlar önermeyen bu rapor fazla  kabul görmedi. Bunun gibi genel ka-
bul görmeyen ve batı merkezi etrafında  Türkiye'yi çevre konumunda in-
celeyen K. Müller ve H. Schacht raporları da arayış çabaları arasında be-
lirtilebilir. Bu tip bir başka rapor da M. Charles Rist raporudur. 

1930'da zamanın hükümeti tarafından  hazırlanan ekonomik program 
(1930), Merkez Bankası'nın kurulması Türk lirasının dengesinin ve dış ti-
caret açığının kapanması 1930 yılının önemli olay ve özellikleridir. 

Arayış döneminin politik yaşama yansıması Serbest Fırka deneyimi 
şeklinde belirmiş ve "hassas dengeler" partinin çalışmalarını tatil etme-
sine yol açmıştır. Bir kaç yıl sonra bu defa  farklı  yönlerden rüzgarını es-
tirecek hassas dengelerin bu defa  da Kadro dergisinin yayınını tatil et-
mesine sebep olması gibi. Zaten bu ve sonraki 1930'lu dönemler zıt kuv-
vetlerin ve çıkar dengelerinin bileşkesi olarak ortaya çıkan pragmatik çö-
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zümler dönemidir. DEVLETÇİLİK'de bu pragmatik çözümlerden biri ola-
rak ortaya atılmış ve kabul görmüş, 1931 tarihinde C.H.P. programına gir-
miş ve 1933'ten itibaren programlı bir devletçilik uygulamasına başlan-
mış ve 1934 ten itibaren I. Sanayi Planı uygulamasına geçilmiştir. Bu dö-
nemin devletçilik fikrî  tabanını oluşturmada, bazıları daha önceki yıllar-
da TKP ile belli ilişkiler içinde bulunmuş ve Sovyetler Birliği'nde eğitim 
görmüş kişilerin çıkardığı Kadro dergisi, yayınlandığı 1932, 1933 ve 1934 
yıllarında etkili olmuştur. (C. Alpar, 1981, Y. Küçük, 1975, sh. 238). 

I. Sanayi programı çerçevesinde 1934 yılında Kayseri ve Bakırköy 
bez fabrikaları,  1935'te İsparta Gülyağı ve Paşabahçe şişe cam fabrikala-
rı, 1936'da İzmit kağıt fabrikası,  1937'de Ereğli ve Nazilli bez fabrikaları, 
1938'de Gemlik suni ipek ve Bursa Merinos fabrikası,  1939'da da Karabük 
demir çelik tesisleri işletmeye girdi. (H. Derin, 1940). 

Devletçi Dönemin Belirgin Ekonomik Özellikleri 

(i) Bütçe Dengesi. (Hershlag, 1968, sh. 89) 1930-1939 döneminde dev-
letin bütçe gelirleri ve halkın katkısını oluşturan istikraz gelirleri daima 
harcamaları finanse  edebilmiştir. Açık bütçe politikası izlenmemiştir. 

(i)) Bu dönemde tedavüldeki para sabit tutulmuştur. Yaklaşık 160 
milyon lira civarındaki bu tedavül hacmi 1938'e kadar sürdürülmüştür. 
Yapılan işler, parasal genişleme ile finanse  edilmemiştir. 

(iii) Dönem boyunca fiyat  düzeyinde genel bir düşme eğilimi söz 
konusudur. Az sonra ele alınacak dönemin genel değerlendirme tablola-
rında açık olarak 1938 fiyat  düzeyinin 1929'un fiyat  düzeyinin çok altın-
da olduğu görülmektedir. 

(iv) Dış Borçlanmasız Finansman. Bu dönemde dış borçlanma olma-
dığı gibi, Osmanlı borçları ile ilgili ödemeler söz konusudur. Dönem ta-
mamen yurt içi kaynaklardan finanse  edilmiş bir kalkınma dönemidir. 

(v) Güçlü TL. 1929 yılında 1009 kuruş olan £ , 1938 de 516 kuruştur. 
(H. Derin, 1940, sh. 151). 

(vi) Küçülen dış ticaret hacmi, ihracat fazlası,  otarşik yapı. Bu ko-
nuyu daha iyi açıklıyabilmek için aşağıdaki tablodan yararlanacağız. 
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(TABLO : 4) 

DIŞ TİCARET, GSMH VE İTHALATIN GSMH'YE ORANI 
1938 FİYATLARI MİLYON TL. 

Yıl İthalat İhracat İhracat-İthalat GSMH İthalat/GSMH 

1923 126 50 - 7 6 633 .199 
1924 178 86 - 9 2 758 .235 
1925 187 90 - 9 7 846 .221 
1926 160 104 - 5 6 982 .163 
1927 164 94 - 7 0 892 .184 
1928 175 102 - 7 3 991 .177 
1929 189 90 - 9 9 1150 .164 
1930 123 119 - 4 1199 .103 
1931 118 113 - 5 1276 0.92 
1932 84 117 33 1198 .070 
1933 74 128 54 1359 .054 
1934 86 118 32 1450 .059 
1935 91 112 21 1415 .064 
1936 91 113 22 1686 .054 
1937 105 129 24 1742 .060 
1938 150 145 - 5 1896 .079 
1939 113 123 10 2054 .055 

Kaynak : T. Bulutay, Y.S. Tezel, Nuri Yıldırım, 1974, Tablo: 9.5, Tablo: 8.3.C. 

1938 fiytları  ile 1930'larda ihracatta bir düşme gözlenmez, hatta biraz 
artış dikkati çekerken ithalatta çok önemli düşme meydana gelmiştir. İt-
halatın milli hasılaya oranı % 20 lerden % 5 lere düşmüştür. Bu, otorşik 
bir genel eğilimi gösterir. Böyle bir otarşik eğilimin, özellikle makina teç-
hizat fiyatlarının  olağanüstü düştüğü böyle bir dönemde "makinaların 
muhacereti" (Ş. Süreyya, Kasım 1933) olanağından yeterince yararlanma-
ma anlamına geldiği haklı olarak ileri sürülebilir. 

(vii) Hammaddesi yurt içinde yetişen ya da yetiştirilmesi olanaklı 
olan ve cari ithalat hacmi içinde önemli yer tutan maddelere yönelik se-
lektif  bir ithal ikameci politika. Buğday ve un, çay, turunçgiller., gibi ta-
rım ürünleri dokuma, şeker, demir, çimento, kağıt, cam ... gibi maddeler-
de 1920'ler ithalatı ve yurt içi arzı ile 1930'lar ithalat ve yurt içi arzları 
karşılaştırılırsa bu ikame olgusu açık olarak görülür. Tüketim mallarına 
yönelen ithal ikamesinin bu en kolay aşaması 1930 1ar sonunda büyük öl-
çüde aşılmıştır. 

Bu ikameci politikada kanımızca dinamik karşılaştırmalı üstünlük ku-
rallarına dikkatle uyulmaya çalışılmıştır. Belki bunun tek istisnası Kara-
bük olmuştur. Karabük kuruluşundaki farklı  processler için farklı  kapa-
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siteleri ve fabrikanın  fiili  kapasite kullanımının minimum process kapa-
sitesine göre belirlenmesi olgusu nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalmış-
tır (Thornburg Raporu, 1949). 

Günümüzde "çarpık", ithalata bağımlı sanayileşme modeli olarak yay-
gın şekilde adlandırılan yapının Türkiye'de ne zaman başladığını araştı-
ranlar 1930 dönemini geçeceklerdir. 

(vii) Ekonominin yıllık yatırım yapma potansiyeli bu dönemde bü-
yümüştür. 1924-1929 dönemi yıllık ortalama yatırım hacmi 1948 fiyatları 
ile 460 milyon liradan 1930-1933 dönemi için 526, 1934-1939 dönemi için 
778 milyon liraya yükselmiştir. (Akbank, 1981, sh. 58). 

(ix) Döneme damgasını vuran çok önemli çabalardan biri yabancı 
şirketlerin millileştirilmesi olayıdır. 1928-1944 yılları arasında alt yapı hiz-
metlerine ilişkin çok önemli millileştirmeler yapılmıştır. (D. Avcıoğlu, 
1969, sh. 216-217). 

(x) Demiryolu politikası ve finansman  biçimi. 

(xi) Plan ve program fikrinin  ve öneminin genel kabul görmesi. Bi-
rinci sanayi programının zamanından önce büyük bir başarı ile tamamlan-
ması. Kamu kesiminde maliyet, etkinlik, verimlilik konularına önem ve-
rilmesi ve Devletçilik ile "bürokratik hükümetçilik" arasındaki farkın 
vurgulanarak ikincisinin eleştiri konusu yapılması (Örneğin Ş. Süreyya, 
Aralık 1933 sh. 11). Bir başka örnek olarak Kadro S. 23, sh. 51, Kasım 
1933'de ölçek ekonomilerine ve maliyet şartlarının önemine dolaylı atıf  ya-
pan şu ifadeler  bugün için bile geçerliliğini koruyan ifadelerdir  : 

"1. İleri teknikle kurulmayan ve çalışmayan, 

2. Maliyet fiyatını  cihan maliyet fiyatına  yaklaştırmayan, 

3. Geniş halk kütleleri için ucuz ve harcıalem emtia yapmayan sa-
nayi milli sanayi değildir." 

(xii) "Sınıfsız  toplum" ve "Devletin fertten  önce geldiği düşünce-
leri. Bugünkü anlayış biçiminde modern toplumlardaki sınıf  olgusu bir 
gerçek olduğuna göre, özellikle Kadro dergisindeki genel yaklaşımı oluş-
turan bu düşünce devletçilik ile ilgili ciddi bir eleştiri sayılabilir. Bu ko-
nudaki düşüncemiz şudur : Formasyonları itibariyle Kadro yazarları bu 
düşünceyi, o zamanın şartları açısından gerekli ve pratik olduğuna inan-
dıkları için savunuyorlardı. 

Gerek 1923-1929 gerekse 1930-1939 dönemine hakim olan temel yakla-
şım, olanakları iyi değerlendirmek ve gerçekçi olmayan zorlamalara yö-
nelmemek şeklinde olmuştur. Bu tip bir denge politikasının, oldukça ser-
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best bir tartışma ve fikir  farklılığı  ortamında çözümlerin çelişen çıkar-
ların gerçekçi bileşkeleri olarak ortaya çıkmasını sağlamada başarılı ol-
duğu ve bu hassas dengelerin kurulmasında Atatürk'ün kişiliğinin önemli 
etkisi olduğu belirtilebilir. 

(xiii) Devletçi dönemde sağlanan nisbî başarıların bir başka önemi 
de aynı yılların batı ekonomik sisteminin gördüğü en önemli buhran yıl-
larını oluşturmasıdır. 

Ancak hemen belirtelim ki bu gözlemler devletçi yaklaşımın bütünü 
ile değil, 1930'lardaki uygulaması ile ilgilidir. Devletçiliğin Türkiye'deki 
genel değerlendirmesi bu tebliğin kapsamı dışında bulunmaktadır. Ancak 
belirtelim ki sonraki yılların karma ekonomi uygulamaları ve kamu teşeb-
büsleri için aynı iyimserlik sürdürülemiyebilir. Bu, siyasi iktidarların, 
KİT'lere bakış açısı ile ilgili bir sorundur. 

Şimdi devletçi dönemde sanayinin yapısı ve çalışmamızın bütününü 
>luşturan 1923-1939 döneminde imalat sanayiindeki gelişmelerin genel sey-
rine ilişkin gözlemlerimizi belirleyelim. Bu konuda iki temel kaynaktan 
yararlanacağız : Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü, Sanayi İstatis-
tikleri 1932-1939 Neşriyat No. 156, Ankara, 1941 ve tabii Bulutay, Tezel, 
Yıldırım çalışması. 

"Teşvik'i Sanayi Kanunundan İstifade  Eden Müesseselerin Faaliyeti" 

Bu yayında yer alan bilgiler sadece genel müdürlüğe bilgi vermiş 
müesseseleri kapsamaktadır. Sanayii teşvik için gerekli işçi ve çevirici güç 
koşullarının altında kalan işletmeler, imtiyazlı şirket halindeki müesse-
seler yayın kapsamı dışında kalmıştır. Ayrıca teşviklerden yararlanmak 
isteğe bağlı olduğundan yayında yer alan mutlak değer şeklindeki bilgi-
lerin bir "olduğundan az tahmin" mar j ı içerdiğini belirtebiliriz. (İ. Hüs-
rev Tökin, 1946, sh. 47 de bu durum rakamlarla açıklığa kavuşturulmak-
tadır.) Bu nedenle mutlak değerlerden çok belli analitik büyüklükleri sap-
tamaya çalışacağız. 

1. Devlet, özel idare ve belediyelere ait işletmelerin sayısı 1932'de 
31'den 1939'da l l l ' e çıkıyor. 

2. Binası kendisine ait olmayan işletmelerin sayısında azalma, sahip 
olunan makina teçhizat değerinin bina değerine oranında artma gözleni-
yor. Bu oran 1932'de ,90'dan 1939'da 1.62'ye yükseliyor. 

3. 1932'de 1295 işletmede 5889 motor ve 82670 HP; 1939'da ise 1074 
işletmede 15148 motor ve 353271 HP çevirici güç yer alıyor. Hem motor 
sayısında, hem de motor başına düşen değer olarak artış var : 1932'de mo-
tor başına 14.03 HP düşerken 1932'de 23.32 HP düşüyor. 

75 



4. Katma değer/üretim oranı 1932'de .40, ve 1939'da .42 başka de-
yişle oldukça istikrarlı (Bulutay, Tezel, Yıldırım, 1974, Tablo: Ek. 53). 

5. Çalışan kişi rakamları 1932-1934 ve 1935 ve sonrasında farklı  oldu-
ğu için karşılaştırma yapmak olanaklı değil. 

6. Fiyatların düştüğü bir dönemde, işgünü başına düşen ortalama üc-
ret indeksi oldukça istikrarlı ve 1935 = 100 olarak 1939'da .103.1. 

1923-1939 döneminde İmalat Sanayii Değişmelerinin Genel Görünüşü 

Bulutay, Tezel, Yıldırım'dan derlediğimiz aşağıdaki tablo dönemin 
imalat sanayiine ilişkin genel değişimlerini izlememizi sağlamaktadır. 

(TABLO : 5) 

1938 ÜRETİCİ FİYATLARI İLE İMALAT SANAYİİ YILLIK BÜYÜME HIZLARI, 
ZIMNİ FİYAT DEFLATÖRLERİ VE SEKTÖREL TİCARET HADLERİ 

Yıl (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1923 154.7 161.0 .961 116.7 
1924 -12.6 19.8 165.1 167.5 .986 129.8 
1925 22.7 11.6 206.9 171.2 1.209 129.7 
1926 12.9 16.0 179.3 167.3 1.072 133.3 
1927 21.3 - 9 . 1 182.7 159.0 1.149 132.8 
1928 - 1.9 11.1 180.7 158.9 1.137 133.3 
1929 5.6 16.1 204.3 164.6 1,241 149.8 
1930 13.3 4.2 138.8 127.0 1.093 126.7 
1931 15.0 6.5 110.1 106.8 1.031 118.3 
1932 18.5 -6 .1 106.8 84.1 1.270 95,8 
1933 20.5 19.8 83.3 79.2 1.052 88.2 
1934 13.3 6.7 78.4 83.0 .945 91.7 
1935 - .6 -2 .4 92.3 91.1 1.013 95.6 
1936 - 3.7 19.2 97.8 106.2 .921 101.5 
1937 10.3 3.3 100.2 109.4 .916 103.0 
1938 16.3 8.8 100.0 100.0 1.000 100.0 
1939 17.8 8.4 99.4 101.9 .975 101.0 

Kaynak : Bulutay, Tezel, Yıldırım, T.8.3.A., T.8.3.C., T.9.2. 

(1) 1938 üretici fiyatlarıyla  imalat sanayii yıllık büyüme hızı, % 
(2) 1938 üretici fiyatlarıyla  GSMH yıllık büyüme hızı, % 
(3) Tarık sektörü zımni fiyat  deflatörü:  1938=100 
(4) İmalat sanayii zımni fiyat  deflatörü  : 1938=100 
(5) Sektörel ticaret haddi: tarım deflatörü/imalat  sanayii deflatörü 
(6) Makina teçhizat yatırımları fiyat  deflatörü:  1938=100. 

76 



Tablo 5'ten sektörel tarım/sanayi ticaret haddinin 1923-1929 dönemin-
de tarım lehine iken 1930'larda sanayi lehine döndüğünü gözlüyoruz. Ya-
tırım malları fiyat  deflatörü  daha az boyutta yıllık değişmeler gösteriyor. 

Bu dönemde 1923'te tarımın GSMH içindeki payı .385, imalat sanayii-
nin .115, 1929'da tarımın payı .455, imalatın payı .096 ve 1939'da ise tarı-
mın payı .394, imalat sanayiinin payı ,164'tür. 1938 fiyatları  ile tarım 
1929'da 1923'e göre 2.146 katma çıkarken imalat sanayii 1.521 katma yük-
selmiştir. 1939'da tarım, 1929 değerinin 1.532 katına çıkarken aynı dönem-
de imalat sanayii 3.053 katma çıkmıştır. 

SONUÇ 

1923-1939 döneminde uygulanan farklı  ekonomi politikalarının ortak 
özelliği, şartların zorunlu kıldığı pratik çözümler olmalarıdır. Bu gerçek-
çiliğin Lozan'da başladığı söylenebilir. 

1923 Türkiyesinde ekonominin ve devletin olanaklarının kısıtlılığı, eko-
nomik politikalarda yavaş bir başlangıcı ve devletin, kaldıramıyacağı yük-
lerin altına girmemesini gerektirmiştir. Bunun en pratik yolu ise liberal 
bir politikayı izlemektir. Üstelik, zamanın fikir  akımları da başka bir yak-
laşımın uygulanmasını özendirir durumda değildir, çünkü Türkiye bir 
"çevre"deki ülke niteliğindedir. Ayrıca neyin olabileceğini görmek için 
ne ile olamıyacağmm ortaya çıkması beklenmiştir. 

1930'larda liberal politikaların yeterli olmadığı anlaşıldığından alter-
natifler  aranmış ve pratik çözüm olarak devletçiilk ilkesi benimsenmiştir. 
Ancak her fırsatta,  özel teşebbüsün, sistemin esası olduğuna değinilmiştir. 
(Atatürk'ün devletçilik hakkındaki ifadeleri,  A. İnan Türkiye Cumhuri-
yetinin II. Sanayi Planı, İ .İnönü, Fırkamızın Devletçilik Vasfı  Kadro, S. 
22 Ekim 1933). 

1930'larda uygulanan devletçilik politikası genellikle başarılı sonuç-
lar vermiştir. Ancak bu, devletçiliğin bir politika olarak, her zaman ve her 
yerde başarılı olduğu ya da olacağı şeklinde anlaşılmamalıdır. Gerçekten 
İ. İnönü'nün Cumhuriyet ' in 10'uncu yılında Kadrodaki yazısının sonunda 
bir tahmin ve temenni olarak 10 yıl sonrası için öngördükleri, 1943'te de 
sonra da gerçekleşememiştir. 

1923-1939 döneminde toplumun ekonomik ve sınai gücünün çok kısıt-
lı olmasına karşılık, bir fikir  ve tartışma zenginliği daima dikkati çekmiş, 
ayrıca bugün bile özlenen çok çeşitli kurumların (Âli İktisat Meclisi, Sa-
nayi, tarım kongreleri, tasarruf  ve yerli mallar haftaları,  Ayın Tarihi, 
Kadro, Kooperatif,  Ülkü ... gibi dergiler..) oluşturulduğu ve ekonomik ko-
nularda tartışma ve alternatif  üretmenin özendirildiği bir dönem olma-
sına çalışılmıştır. Bunda da en olumlu katkıları K. Atatürk yapmıştır. Ay-
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rica Atatürk, kişiliğinde daima o an için en gerçekçi ve pratik olan çö-
zümlere yönelmiş ve yöneltmiştir. 

Bu çalışma yalnızca imalat sanayiini inceleyerek genellemelere var-
manın güçlüğünü ve 1923-1939 döneminin bir iktisatçılar grubu tarafın-
dan ekip çalışması şeklinde incelenmesinin zorunluluğunu ortaya koy-
maktadır. 
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Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında 
Türkiye'nin Tarımsal Yapısı ve Tarıma 

Yönelik Politikalar 

Doç. Dr. Çelik ARUOBA 

Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti 'nin kuruluşu ile İkinci Dünya Sa-
vaşının arasında geçen dönemde, 1923 ile 1939 yılları arasında Türkiye'-
nin tarımsal yapısı, bu yapıda ortaya çıkan değişmeler, tarıma yönelik 
düşünce ve politikalar gözden geçirilmeye çalışılmıştır. Öte yandan 1923-
1939 arasındaki yılları iki alt dönem olarak ele almak da yerinde olacak-
tır. Çünkü 1929-1930 buhranı Türk ekonomisini, özellikle Türk tarımını 
önemli ölçüde etkilemiş, iktisadi yapıların ve işleyişin, iktisat politikala-
rının değişmesine yol açmıştır. 

Cumhuriyet ' in kuruluş yıllarında Türkiye çok önemli ölçüde tarıma 
bağlı bir ekonomi niteliğindedir. GSMH'nın yaklaşık yarısı (bir bölüm 
araştırma ve tahminlere göre yarısından fazlası)  tarımdan elde edilmek-
te, çalışanların yüzde 70 inden fazlası  çiftçilikle  uğraşmaktadır. Nüfusun 
yüzde 80'i kırsal kesimdedir.1 

Bu ilk dönemde tarımın dış ticaret içindeki önemi de çarpıcı biçimde 
yüksektir. Gerek ithalat, gerekse, özellikle ihracat içinde tarım egemen-

1 Bu dönemde tarımın önemi, öteki kamu yöneticileri ve iktisat politikası koyu-
cularının yanı sıra, Atatürk tarafından  da sık sık dile getirilmektedir. Örnek 
vermek gerekirse: "Memleketimizin kesbi servet etmesi yolunu herşeyden evvel 
ziraatte ve sanayii ziraiyede arıyoruz." (1 Mart 1924. TBMM ikinci dönem birin-
ci toplanma yılını açarken); "Memleketin ziraat vasıtasıyla kesbi servet edebile-
ceği esası..." (1 Kasım 1924. TBMM ikinci dönem ikinci toplanma yılını açarken); 
"Ancak, memleketimizin bir ziraat memleketi olduğu..." (1 Kasım 1926. TBMM 
İkinci dönem dördüncü toplanma yılını açarken); "Dışarıya sattıklarımızın baş-
lıcaları ekim ürünlerimizdir." (1 Kasım 1934. TBMM dördüncü dönem dördüncü 
toplanma yılını açarken); "Milli Ekonominin temeli ziraattir." (1 Kasım 1937. 
Beşinci dönem üçüncü toplanma yılını açarken). 
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dir. Türkiye'nin ihraç gelirlerinin büyük bölümü tütün, pamuk, fındık 
gibi ürünlerden oluşurken, yaygın biçimde buğday, pamuklu, yünlü do-
kuma, şeker gibi ürünler ithal edilmektedir. 

TABIM SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜŞÜ 

Konumuz açısından bakıldığında, gözden geçirdiğimiz dönemde Türk 
tarımının belirleyici özelliği, belki de, çok düşük düzeyde toprak kulla-
nımıdır. Elimizdeki bilgilerin hepsi ayni sonucu işaret ediyor : Dönemin 
başlangıç yıllarında Türkiye'de ekilen toprakların miktarı 4 ile 5 milyon 
hektar kadardır. Bu sayı ekilebilir alanların yüzde 20 sinden azdır. Top-
lam alanın ise sadece yüzde 5 ile 6.5 kadarını oluşturmaktadır. İşletme 
başına ekilen alan 25 dekardır. İşletme büyüklükleri dikkate alınırsa bü-
yük çoğunluğun 20 dekarın oldukça altında bir alan üzerinde ekim yap-
tığı anlaşılmaktadır. 

1934-35 ve 1938 yıllarında yapılan araştırmalara göre Türkiye'de orta-
lama mülk arazi 70 dekarın biraz üzerindedir. Ayni araştırmalar "küçüK 
çiftçi"  de sahip olunan toprak ortalamasının 60 dekar kadar olduğunu gös-
termektedir. Başka bir deyişle, ortak mülkiyetteki topraklar bir kenara 
bırakılsa bile (ortak mülkiyette özellikle köy mülkiyetinde bulunan ve 
belirli kurallar ve koşullar altında ekime açık olan toprak miktarının, bu 
dönemde oldukça yüksek olduğu bilinmektedir) çiftçilerin  sahip oldukla-
rı toprakların da ancak küçük bir bölümünü ektikleri anlaşılmaktadır. 

Düşük toprak kullanımı gözden geçirmeye çalıştığımız dönem bo-
yunca sürmüştür. 1939 yılında ekilen alanın 8 milyon hektar kadar oldu-
ğu görülmektedir. 1923-1939 arasındaki oldukça uzun dönemde ekilen top-
rak miktarı yılda yüzde 2.5 kadar genişlemiştir. Dönemin sonunda eki-
lebilir toprakların yüzde 35 kadarı ekilebilmektedir. 17 yıl boyunca 2 mil-
yon hektar kadar yeni alan ekilmeye başlamıştır. 

DÜŞÜK DÜZEYDE TOPRAK KULLANIMININ NEDENLERİ 

İncelediğimiz dönemde düşük toprak kullanımının nedenlerinin araş-
tırılması, dönemin tarımsal yapısı konusunda aydınlatıcı olacaktır. Top-
rak kullanım düzeyinin düşük olmasının ve dönem boyunca düşük kal-
masının (hiç olmazsa ekilen topraklardaki genişlemenin beklenenin altın-
da olmasının) nedenleri araştırıldığında karşımıza başlıca üç nokta çık-
maktadır : (1) Nüfus  yetersizliği; (2) Üretim tekniklerinin geriliği; (3) 
İktisadi nedenler. 

Nüfusun  ekim alanlarına göre az olduğu ve üretimin artırılması ko-
nusundaki önemli darboğazlardan birinin bu noktada ortaya çıktığı görü-
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şü üzerinde çok durulmuştur. Gerek dönemle ilgili ve özellikle o yıllarda 
yapılan değerlendirmeler, gerekse uygulanan bir bölüm politikalar nüfus 
konusu ile ilgilidir.2 Cumhuriyet ' in ilk yıllarında tarımsal üretim düzey-
leri ve üretimin genişlemesi ile nüfus  arasındaki ilişkileri daha yakından 
ve yeniden değerlendirdiğimizde temel darboğazın burada olduğu konu-
sunda kuşkular doğmaktadır. Aslında ülkenin çeşitli yörelerinde nüfus  yo-
ğunluğu çok farklıdır.  Orta Anadolu ve Doğu'da çok düşük düzeylere in-
mektedir. Bununla birlikte kaba bir hesaplamayla işletme başına 2.5 er-
kek işgücünü düştüğü, başka bir deyişle ekilen bir hektar başına 1 erkek 
işgücünden fazla  düştüğü görülmektedir. Üstelik nüfus  yoğunluğunun 
benzer düzeylerde olduğu farklı  coğrafi  bölgelerde toprak kullanım dü-
zeylerinde gözlenebilen farklar  da, temel darboğazın bu noktada olmaya-
bileceğine işaret etmektedir. 

Düşük düzeyde toprak kullanımının nedenleri arasında karşımıza çı-
kan ikinci husus kullanılan üretim teknikleri ile ilgilidir. Teknolojinin, 
özellikle enerji, alet-makine, gübre ve mücadele eksikliğinin daha fazla 
toprak kullanımı üzerinde olumsuz etki yapacağı yadsınamaz. Geri teknolo-
ji bir yandan doğal olaylara karşı dirence azaltmakta, başka bir deyişle ris-
ki artırmaktadır. Öte yandan da bazı teknik gelişmeler olmadan öteki fak-
törlerden daha fazla  kullanmak olanaksızdır.3 İncelediğimiz dönemde üze-
rinde çok durulan ve politika geliştirilen konulardan önemli bir tanesi de 
budur. Özellikle ilk yıllarda makine ve tarım alet ve araçları ithalatını 
yükseltmek için çabalar gösterilmiştir. Bununla birlikte dönemin ileri 
yıllarında ithalatın hızla azaldığı, bunun yanında ithal edilen alet ve ma-

2 Bu konu üzerinde Atatürk de duruyor: "Memleketimizin vüsatına nisbetle nü-
fusumuz  az olduğundan ziraat hususunda makine ve aleti fenniye  istimaline 
diğer memleketlerden daha ziyade bir mecburiyet vardır." (1 Mart 1923. TBMM 
dördüncü toplantı yılını açarken). 

3 Atatürk'ün tarımla ilgili görüşleri arasında teknolojiye verdiği önem özellikle 
dikkati çekmektedir: "... ve bilhassa memlekete makine ithaline..." (1 Mart 1923. 
TBMM dördüncü toplantı yılını açarken); "Ziraatımızın maruz bulunduğu em-
raz ve tahribatı izaleye yeni usul vesaiti ziraiyenin talim ve tamimine maruf 
olan mesaii feyyaz  tesiratını göstermektedir." (1 Mart 1924. İkinci dönem birin-
ci toplanma yılını açarken); "Tohumların emrazdan tahlisi ve istifası,  mezruata, 
eşcara ve hayvanata arız olan haşarat ve emrazın imhası için (Ziraat Vekale-
tinin) aldığı vasi ve müessir tedbirler şayanı memnuniyet neticeler vermekte-
dir." (1 Kasım 1926. İkinci dönem dördüncü toplanma yılını açarken); "Ziraat1",o 
geçen istihsal senesi bazı mıntıkalarda tabii tesirattan ziyade zarar oldu." (1 Ka-
sım 1928. Üçüncü dönem ikinci toplanma yılını açarken); "Ziraatte kalkınmayı 
kolay ve çabuk yapmak için şartlar çok ilerlemiş ve hazırlanmıştır. Yeni usul-
de ve yeni makineler kullanmakta iyi teşkilatla yapılacak yardımların süratle 
semere vereceğini görüyoruz... Ziraatte hastalıklarla mücadele işine daha çok 
ehemmiyet vermek lazımdır." (1 Kasım 1936. Beşinci dönem ikinci toplantısını 
açarken). 
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kinelerden üretimde yeteri kadar yararlanılmadığı dikkati çekmektedir.4 

Başka bir deyişle, teknoloji de, önemi vurgulanmak koşulu ile, düşük dü-
zeyde toprak kullanımının temel nedeni olarak kabul edilmeyebilir. 

Düşük düzeyde toprak kullanımının, buna bağlı olarak üretimin ve 
pazarlanan ürünün düşük olmasının nedenleri arasında dikkatimizi en 
çok iktisadi olanı çekmektedir. Gerçekten, dönemin tarımsal yapısını in-
celediğimize tarımın pazarlara açılma, ulusal ve uluslararası pazarlarla 
bütünleşme oranının zayıf  olduğu görülmektedir.5 Bu zayıflığın  temel ne-
deni ise, kuşkusuz, ulaştırma ve taşımacılık alanlarındaki geriliktir. 

Tarımın içinde bulunduğu bu yapı bazı önemli sonuçların ortaya 
çıkmasına neden oluyor. Öncelikle bölgesel farkları  görüyoruz. Limanlara, 
ulaşım yerlerine yakın bölgelerde ve özellikle pamuk, tütün, fındık  gibi 
uluslararası piyasalara açılan ürünlerde bugünküne yakın düzeylerde top-
rak kullanımı, daha ileri bir teknoloji, daha yüksek tarımsal gelirler he-
men göze çarpıyor. 

Az sayıdaki bu bölgelerin dışında kalan yerlerde ise toprak ürünleri-
nin bölgeselleştiğini görüyoruz. Başka bir deyişle, buralarda daha çok ki-
şisel ihtiyaçlar ve çok dar yerel pazarlar için üretim yapılıyor.8 

Tarımsal yapının ortaya çıkardığı sonuçlardan bir başkası hayvancı-
lığın nisbi önemidir. Küçük çiftçi  örgütlenmesinin hayvancılığa dayalı ol-
duğu görülmektedir. Toprak ürünleri daha çok kişisel ihtiyaçları gideril-
mesi amacıyla üretilirken hayvancılıkta pazara açılma oranı çok daha 
yüksektir. Hayvancılığın ön planda olmasının nedenleri arasında, kuşku-
suz, ekilmeyen yaygın çayır ve meraların varlığı önemli rol oynamaktadır. 
Ancak, yukarda da söylediğimiz gibi özellikle ulaştırma ve taşımacılık 
alanlarındaki gerilik, gerek bir yerden bir yere götürmesi daha kolay ge-
rekse stoklamaya daha uygun olan hayvan ve hayvan ürünleri üzerinde 
yoğunlaşılması sonucunu doğurmuştur.7 1924 yılında bitkisel üretim de-

4 "Bir çok mahallerde, bilhassa ziraat müesseselerinde traktör mezarlıkları gör-
düm." (İhsan Abidin (1928), s. 171). 

5 İlk yılarda gerek Atatürk'ün gerekse dönemin öteki yöneticilerinin ulaşım ve 
taşımacılık üzerinde (en) çok ağırlıkla durdukları görülmektedir. Atatürk'ün 
özellikle 1924 ve 1925 yıllarındaki TBMM açış konuşmalarında bu konuya bü-
yük ağırlık verilmiştir: "... demiryolu defah  ve ümran yoludur." (1 Kasım 1924. 
TBMM ikinci dönem ikinci toplantı yılını açarken). 

6 1931 yılında Ankara'da toplanan Birinci Ziraat Kongresi'nde yurdun çeşitli yö-
relerinden gelen çok sayıda Ziraat Odası Raporu okunmuş ve tartışılmıştır. Bu 
raporların hemen hepsinde ortak nokta tarımsal üreticinin ve ürünlerin piya-
salarla ilgilerinin zayıflığını  vurgulamalarıdır. (1931 Birinci Ziraat Kongresine 
sunulan oda raporları kongre sırasında çoğaltılarak üyelere dağıtılmış, daha 
sonra Milli İktisat ve Tasarruf  Cemiyeti tarafından  yayınlanmıştır). Ayrıca, 
"Elaziz çarşısı öyle bir çarşıdır ki alışverişinin kısmi küllisini ve kârını hükü-
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ğ e r i / h a y v a n s a l ü r e t i m değer i o r a m 0.69 dur . B u o r a n ı n 1930'lu y ı l l a r ın 
s o n u n d a 1 do l ay ına yükse ld iğ i göz lenmekted i r . Oysa , b u o ran b u g ü n 
2.5'dir. 

TARIM POLİTİKALARI 

C u m h u r i y e t ' i n i lk y ı l l a r ı nda t a r ı m a yöne l ik po l i t ika la r ı da, d ü ş ü k d ü -
zeyde t o p r a k k u l l a n ı m ı n ı n neden l e r i o l a rak o r t a y a k o y d u ğ u m u z üç nok-
t a çev res inde özet leyebi l i r iz . D ö n e m i n öneml i y a k l a ş ı m l a r ı n d a n bir i n ü -
fusun  a r t ı r ı lmas ı çabas ıd ı r . K o n u n u n önemi sık s ık v u r g u l a n ı r k e n b i r bö-
l ü m te şv ik le r in ge t i r i lmes ine de çal ış ı lmış t ı r . T a r ı m d a ü r e t i m t ekn ik l e r i -
n i n yen i leş t i r i lmes i çabas ı ve b u n a yöne l ik po l i t ika la r da i lk bak ı ş t a gö-
ze ç a r p m a k t a d ı r . Özel l ikle t r a k t ö r ve öteki t a r ı m a l e t l e r in in i tha l i i ç in 
öneml i t e şv ik ve ko lay l ık la r ın var l ığ ı d ö n e m i n i lk y ı l l a r ında kendis in i 
gös t e rmek ted i r . 1927 s a y ı m ı n a göre t a r ı m m a k i n e l e r i n i n sayıs ı 15 b in ka-
dard ı r . (T rak tö r , mibze r , p o m p a , t r iyör , batoz , vb.) 1926 y ı l ında 600 ka-
d a r t r a k t ö r o lduğu t a h m i n ed i lmek ted i r . B u sayı 1929 yıl ı s o n u n d a 2000 
do lay ına ç ıkmış t ı r . 1930'lu y ı l l a r ın son la r ına d o ğ r u ise faal  t r a k t ö r sayı-
s ın ın b in in a l t ına d ü ş m ü ş o lduğu an l a ş ı lmak tad ı r . B u n d a k u ş k u s u z 1930'lu 

met hazinesinden geçinen takım kesesinden bekler. Bunun haricinde herkes 
ekmeğini tarlasından ve gömleğini kadınlarının işgüzarlığından, odununu ine-
ğinin tezeğinden tedarik edip sanat ve hayat eşyasından yalnız şeker, gaz, çay, 
kahve gibi şeyleri pazardan alır." (Yusuf  Mazhar, Şark Vilayetlerinden Mektup-
lar, Cumhuriyet Gazetesi, 25 Ağustos, 1925), ya da, "Bilecik vilayetinde Kurtköy 
kariyesi muallimi köyünün hayatını şöyle tasvir ediyor: Bizim köy kasabaya 
gitmek için giyecek bir çift  ayakkabı, kasabadan köye gelecekleri ağırlamak 
için bir okka kahveden başka bir şeye para vermez. Köyümüz pancar eker. Bü-
tün tatlı ve şekerleme ihtiyacını bundan hazırlar. Tereyağı dışarıya gönderilir. 
Kendileri haşhaştan aldıkları yağı yerler. Ayrıca afyon  da ekerler. Köyün or-
taklama bir yağhanesi vardır. Köyümüz eskiden beri pamuk ekmektedir. Ka-
dınlar kendi elleriyle, iğleriyle bu pamukları bükerler. İplik yaparlar. Bildikleri 
otlarla boyarlar. Öyle sanırım ki evinde tezgahı olmayan aile yoktur. Kadınlar 
üstlüklerini, don ve gömleklerini ve çarşaflarını  bu pamuktan dokurlar. Terzi-
leri de kendileridir. Erkeklerin ayaklarmdaki dizlikler ve dolaklar, sırtlarındaki 
kebe ve saltalar hep Kurtköy yünündendir. Kadınlar kendi kirmanlarıyla yün 
ve yapağıyı iplik haline getirirler ve sonra çulhalıklarmda dokurlar." (Hasan 
Fehmi, Köylerimizin Tarihinden, Hakimiyeti Milliye Gazetesi, 11 Aralık, 1931. 
Her iki alıntıyı da zikreden, İsmail Hüsrev, Türkiye Köy İktisadiyatı, Kadro Mec-
muası Neşriyatından, İstanbul, 1934, ss. 22 ve 24). 
Anadolu'da o yıllarda yaygın söylenen bir manide şöyle deniyor : 

Bağ dikme bağlanırsın 
Ekin ekme eylenirsin 
Sür keçiyi çek deveyi 
Gittikçe beylenirsin 

(Zikreden, İsmail Hüsrev, a.g.e., s. 47). 
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yılların özellikleri önemli rol oynamıştır. Ancak bütün dönem boyunca it-
hal edilen alet ve makinelerden yeteri kadar yararlanılması sorunu da, 
başka bir deyişle, kullanma, tamir, bakım, yedek parça, vb. problemler, 
hep önemlerini korumuşlardır.8 Teknolojik değişme ve yenileşme süreci-
nin, istek ve çabalara rağmen, gerek dönemin genel, gerekse Türkiye'nin 
özel koşullarına bağlı olarak, yukarıdaki sayıların da gösterdiği gibi, ba-
şarılı olmadığı anlaşılmaktadır. 

Ötekilere göre daha önemli olduğunu savunduğumuz ve iktisadi bü-
tünleşme sorunu olarak tanımladığımız üçüncü noktamız etrafında  yer 
alan yoğun çabalar ve politikalar da dikkati çekmektedir. Konu hemen 
her hükümetin programında önemli ağırlıkla yer almış,9 büyük miktar-
larda kamu fonları  başta demiryolu inşaatı olmak üzere, bu alana aktarıl-
mış, hatırı sayılır başarılar da elde edilmiştir. Özellikle İkinci Dünya Sa-
vaşı'm izleyen yıllardaki hızlı genişlemenin önde gelen nedenlerinden bi-
rini, incelemeye çalıştığımız bu dönemdeki çabalarda aramak gerekmek-
tedir. 

Tarıma bağlı sanayiler kurma çabaları da iktisadi bütünleşmeye yö-
nelik politikalar arasında ön sırada sayılabilir. Söz gelişi Alpullu ve Uşak 
şeker fabrikalarının  1926 yılında faaliyete  geçmesi pazar için üretilen pan-
car miktarını 4 yıl içinde 5 katma yakın artmasına yol açmıştır. 

İktisadi bütünleşme, pazara açılma olayının Türk tarımı açısından 
taşıdığı önem ihraç ürünleri açısından bakıldığında daha açık görülmek-
tedir. Söz gelişi 1923-24 yıllarında 2 bin kadar çiftçi  12 bin dekar alanda 
980 bin kilo tütün üretirken, 1927'de 6600 çiftçi  75 bin dekar alanda, 3.5 
milyon kilo tü tün üretir hale gelmiştir. 

Saydığımız bu üç noktanın dışında da tarıma yönelik, önemli politi-
kalar, kuşkusuz, uygulanmıştır. Bunlardan biri Aşar vergisinin kaldırıl-
masıdır. Bu, toprak ürünleri üreticileri için % 8'lik, önemli bir doğrudan 

8 İthal edilen tarım alet ve makinelerinin bakım ve kullanım sorunu Cumhuri-
ye t in ilk yıllarından itibaren zihinlerde yer etmiş, Atatürk bu konuya da ko-
nuşmalarında yer vermiştir: "... makine ve aleti fenniye  istimaline diğer mem-
leketlerden daha ziyade bir mecburiyet vardır. Bu ihtiyacı temin etmek ve hal-
ka taksitle alat ve edavati ziraiye satmak ve müsait şeraitle işbu alat ve eda-
vatın tamiratını deruhte etmek üzere İktisat Vekaleti tarafından  bir ecnebi sa-
hibi teşebbüsüyle mukavelename tanzim edilmiş..." (1 Mart 1923, TBMM dör-
düncü toplantı yılını açarken). 

9 Atatürk, birçok konuşmasında ulaştırma, taşımacılık, özellikle demiryollarının 
genişlemesine önemli yer ayırmıştır. Örnek vermek gerekirse: "Kabili tedarik 
ve kabili tasarruf  her vasıta ile münakalatı tezyidetmek, bütün teşebbüslerimi-
zin fevkinde  tereddütsüz gayemiz olmalıdır." Cl Kasım 1924. TBMM ikinci dönem, 
ikinci toplantı yılını açarken). 
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destek anlamına gelmektedir. Bir başka çaba kredi-kooperatifler  politika-
ları alanında gösterilmiştir.10 Ancak, dönem boyunca kredi miktarının dü-
şük kaldığı, yıllık artış hızının zayıf  olduğu anlaşılmaktadır. Kooperatif-
leşme çabasının da çok başarılı olduğu söylenemez. Kooperatiflerin  ku-
rulmasına genellikle (en) zengin köylerden başlanmıştır. Kooperatifler 
mali açıdan da yeteri kadar desteklenememiştir. Dönemin tarıma yönelik 
ve önem verilen politikalarından bir başkası tarımsal eğitimin yaygınlaş-
tırılması girişimidir.11 Buna karşılık dönem boyunca destekleme alımı, 
(tütün dışında) en düşük fiyat,  stoklama gibi doğrudan politikalara rast-
lanmamaktadır. 

BUHRAN DÖNEMİ 

Daha önce de söylediğimiz gibi 1923-1939 dönemini iki birbirinden 
farklı  bölümde incelemek gerekmektedir. 1929-1930 Büyük Buhran'ı özel-
likle Türk tarım kesimini fazla  hırpalamıştır. Bu dönemde iç ticaret had-
leri tarımsal ürünler aleyhine önemli ölçüde bozulmuştur. Tarımsal ürün 
fiyatlarının  düşmesi, nisbi fiyat  yapısının hızla bozulması, kaynak kulla-
nımını sınırlamış, daha az üretme sonucu doğurmuştur. Bu arada en bü-
yük darbeyi, kuşkusuz, üretim tekniklerini yenileştirme çabası yemiştir. 

1923-1929 (Bazan 1923-1930) dönemi hemen bütün ürünler için olduk-
ça normal bir fiyat  düzeyi göstermektedir. Bu dönemde tarımsal ürün fi-
yatları ile tarım dışı fiyatlar  arasında uygun sayılabilecek oranda bir 
ilişki (parite) fazla  dalgalanmadan sürmüştür. Buna karşılık 1929 ve 1930 
yıllarından başlayarak Buhran 'm tarımsal fiyatlar  üzerindeki etkileri açık 

i" Tarımla ilgili öteki konularda olduğu gibi, Atatürk'ün kredi ve kooperatiflerle 
de ilgilendiği görülmektedir: "Erbabı ziraate muavenetle mükellef  olan Ziraat 
Bankası şube ve sandıkları dört ay evveline kadar yalnız yüzon iken bugün üç-
yüzden fazla  bir miktara çıkarılmış bulunuyor. Bu bankaya son iki ay içinde 
iki milyon liraya karip bir sermaye tedarik edilmiş ... bir köy bankaları kanunu 
yapılmış..." (1 Mart 1923. TBMM dördüncü toplantı yılını açarken); "Bu sene 
zirai kooperatif  teşkilatına başlanmış olması bilhassa memnuniyetimizi mucip 
oluyor. Bu kooperatifleri  memleketin her tarafına  teşmil etmeyi ziyade iltizam 
ediyoruz." (1 Kasım 1929. TBMM üçüncü dönem üçüncü toplantı yılını açarken); 
"Kooperatif  teşkilatı her yerde sevilmiştir." (1 Kasım 1936. TBMM beşinci dönem 
ikinci toplantı yılım açarken), 

ıı Tarımsal eğitim sorunu Atatürk'ün üzerinde durduğu konulardan biri olmuş-
tur. Örnek vermek gerekirse: "Cesaretle söylemeliyiz ki memleketimizin zirai 
sahada müstait olduğu inkişafı  temin edecek ilmi ve ameli iktidara sahibi se-
lahiyet mütehassıslarımız azdır. Binaenaleyh zirai teşkilatımızı, ziraat mektep-
lerimizi fenni  usuller dahilinde esasından tanzim edecek tedbirleri hakiki er-
babı delaletiyle ittihazda tereddüde mahal olmadığı kanaatindeyim." (1 Kasım 
1926. TBMM ikinci dönem dördüncü toplanma yılım açarken). 
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bir biçimde ortaya çıkmış ve farklı  ürünler için farklı  zaman ve oranlar-
da olmakla birlikte, tarım sektörü bütünüyle hırpalanmıştır. 

Fiyat düşüşleri ilk önce kendilerini, uluslararası piyasalardaki geliş-
meye bağlı olarak, ihraç ürünlerinde göstermiş, özellikle pamuk ve tif-
tik fiyatları  daha 1929 yılından başlayarak hızla azalmış, iki yıl içinde 
yarı yarıya düşerek en düşük noktaya ulaşmıştır. Buğday, arpa, mısır, 
fasülye,  vb. gibi, daha çok yurt içi tüketim için üretilen ürünler daha 
geç (1930, 1931 yıllarında) etkilenmeye başlamış olmakla birlikte bunlar-
da fiyat  düşüşleri çok daha şiddetli olmuş, çoğunda buhran öncesi döne-
min üçte birine kadar inmiştir. 

Buhran'ın Türk tarımı üzerindeki etkisi uzun da sürmüş, 1930'lu yıl-
ların sonunda, ikinci Dünya Savaşı'na kadar uzamıştır. Bu gözlem 1934-
1935 yıllarında kendisini toparlamaya başlayan tütün dışında bütün ürün-
ler, özellikle buğday ve arpa için geçerlidir. 

Buhran Türkiye'de iç ticaret hadlerini tarım kesimi aleyhine şiddet-
le bozmuş ve etkisini kentsel üretim faaliyetlerinden  çok kırda göster-
miş olmasına rağmen tarım fiyatlarını  koruyacak, kırsal refah  kaybını 
önleyecek doğrudan politikalara pek rastlanmamaktadır. Bunun nedeni 
olarak, buhran karşısında uygulanan temel politikanın dış ödemeler den-
gesinin ve paranın dışa karşı değerinin korunması yaklaşımı gösterilebi-
lir. ihraç kalemlerinin hemen tamamı tarım ürünlerinden oluşan Tür-
kiye'de, ithalatı azaltmak, ihracatı yükseltmek için alınan önlemlerin do-
ğal sonucu tarım dışı sektörler ürünleri fiyatlarının  korunması, buna 
karşılık dünya pazarlarında düşük tarım ürünleri fiyatlarıyla,  rekabet 
edebilmek çabasıdır. 

Fiyatları koruyucu politikalar, bu şekilde, söz konusu olmayınca, el-
de kalan, maliyetleri bir miktar düşürücü önlemler aramaktır. Bu yolun 
denendiği anlaşılmaktadır. : İlk çabalar kredilerin ucuzlatılması ile ilgi-
lidir. Bunun için bir yandan Ziraat Bankasına yönelik yasal ve mali ted-
birler geliştirilirken, bir yandan da kooperatifleşme  girişimleri yoğunlaş-
mıştır. 

SONUÇ 

1923-1939 dönemini İkinci Dünya Savaşı izlemiştir. Savaşa katılma-
mış olmakla birlikte Türkiye'de de bu dönemde savaş ekonomisinin ku-
ralları geçerli olmuştur. Hemen savaş ertesi, özellikle 1950'li yıllar Türk 
tarımında şiddetli genişleme dönemidir. Bu genişlemenin temelindeki un-
surlar arasında, kuşkusuz, 1923-1939 arasındaki uzun yılların birikiminin 
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e tk i le r i b ü y ü k t ü r . B u yüzden , baz ı a n a çizgi ler le öze t l emeye ça l ı ş t ığ ımız 
C u m h u r i y e t ' i n k u r u l u ş y ı l l a r ın ın t a r ı m yap ıs ı ve t a r ı m s a l ge l i şme ile il-
gili d e ğ e r l e n d i r m e n i n ö n ü n d e k i v e a rka s ındak i d ö n e m l e r d e n bağ ıms ız ya-
p ı lmas ı y a l m t ı c ı sonuç la r doğurab i l i r . 

Son b i r söz o larak , C u m h u r i y e t ' i n k u r u l u ş y ı l l a r ında d a h a sonra ÇOK 
d u y u l a c a k o lan " t a r ı m mı , s anay i m i ? " t a r t ı ş m a s ı n a genel l ik le r a s t l a m a -
d ığ ımız ı söy l emek g e r e k m e k t e d i r . G e r e k u y g u l a m a l a r , ge rekse görüş v e 
b e y a n l a r d a h a çok dengel i b i r k a l k ı n m a y ı öngö rmek ted i r . 
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1929/30 Dünya Ekonomik Krizi Karşısında 
Türk Ekonomisi ye Alınan Krizle Mücadele 
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Batıdaki sanayileşme hareketine katılmayan Osmanlı Devleti'nde, 
XIX uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren dış ülkelerden yapılan dev-
let istikrazlarına, modern işletmelere dönük bazı yatırımlara rağmen, pa-
ra ve kredi ekonomisi az gelişmişti. Milli savunma istiyacım gidermek 
amacı ile Devlet tarafından  kurulan işletmeler, imtiyazlı yabancı şirketler 
tarafından  demiryolu ve madencilik alanlarında yapılan yatırımlar; istan-
bul, İzmir gibi büyük kentlerin su, elektrik, havagazı, telefon  ve taşıma 
gereksinimlerini karşılamak amacı ile kurulan işletmeler bir yana bıra-
kılacak olursa, Türk Ekonomisi büyük ölçüde idame ekonomilerinden olu-
şuyordu. Tarım sektöründe tütün, kuru yemiş, pamuk gibi ihraç ürünleri 
hariç, esas itibariyle piyasaya az veya çok kpaalı idame ekonomileri ha-
kimdi. Osmanlı Ekonomisi yapı ve işleyiş bakımından bütünleşmiş ulusal 
bir ekonomi teşkil etmekten uzaktı. İmparatorluğun yapısı, devlet ve ulus 
telakkileri ekonomiyi bütünleştirecek, organize edecek enerjik bir ikti-
sadi politika izlenmesine engeldi. Kaldıki sermaye ve teknik bilgi biriki-
minin yetersizliği iktisadi kalkınmayı imkânsızlaştırıyor; çalışan nüfus 
bitmez tükenmez savaşlarda israf  ediliyor ve eritiliyordu. 

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti tasviyeye uğradı. 
İstiklâl Savaşı yapıldı. Bu savaşlardan yaşam düzeyi zaten düşük olan 
halk daha da yoksullaşarak çıktı. Cumhuriyet Hükümeti bir yandan uzun 
süren savaşların Türk Ekonomisinde husule getirdiği çöküntüyü ortadan 
kaldırmaya çalışırken, öte yandan ülkenin iktisadi ve sosyal yönden kal-
kınması için elverişli bir ortam yaratabilmek amacı ile bir takım reform-
lara girişti. Bir yanda iktisadi kalkınmanın finansmanı  için gerekli fi-
nansman kurumlarının kurulması ve etkin bir organizasyona kavuşturul-
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masına çaba harcanırken, öte yandan tarım, sanayi ve ticareti geliştir-
mek için çeşitli teşvik tedbirleri alındı; demiryolu yapımına önem verildi; 
ekonomideki yabancılaşmayı önlemek için imtiyazlı yabancı şirketler elin-
de bulunan demiryolları, limanlar, maden işletmeleri ile büyük kentlerin 
su, elektrik, havagazı, haberleşme ve taşıma ihtiyacını gideren işletmeler 
Devlet tarafından  satın alınarak millileştirilmeye başlandı. 

Ancak, fakirlik  fakirlikten  kurtulmayı önlüyor; ekonominin büyük 
ölçüde tarıma dayalı idame ekonomilerinden oluşması, sermaye ve tek-
nik bilgi birikiminin kifayetsiz,  iş adamı, girişimci ve nitelikli emek kad-
rosunun yetersiz bulunması Devletin ekonomik kalkınmaya aktif  bir bi-
çimde katılmasını zorunlu kılıyordu. 

îşte, 1929/30 Dünya Ekonomik Krizi başladığı zaman, Türk Ekonomi-
siin durumu kısaca böyle idi. Türk Ekonomisinin büyük ölçüde idame eko-
nomilerine dayanması ve ileri ekonomilerde olduğu gibi Dünya Ekono-
misi ile sıkı bir ilişki içinde olmaması nedeni ile bu krizden az etkilen-
diğini ileri sürenler olmuştur. Ancak, Kriz Dünya Ekonomisi'ne gelenek-
sel bir kaç ihraç ürünü ile bağlı olan ve kaput bezi, şeker, gazyağı gibi 
pek çok sanayi ürünü tüketim malını, makine, alet edavat gibi hemen her 
türlü sermaye mallarını ithal etmek zorunda olan Türk Ekonomisinde bü-
yük bir sarsıntı meydana getirmiştir. 

Gerçi Ekonominin yapısı nedeni ile, sanayi ülkelerinde olduğu gibi, 
büyük ölçüde bir işsizlik olmamıştır. Ancak, Dünya ölçüsünde başlıyan 
iktisadi krizin tarım ürünlerinin fiyatlarında  hızlı bir düşmeye neden ol-
ması; Türkiye'nin ithal ettiği sanayi ürünlerinin başlangıçta krize direnç 
göstermesi, sonraları koruyucu gümrük tarifesinin  de etkisi ile daha dü-
şük oranda bir düşme göstermesi, dışarıda ticaret haddinin ülkemiz aley-
hine dönmesine; içeride Türk çiftçisi  aleyhine bir fiyat  makasının mey-
dana gelmesine neden olmuştur. Nitekim, tarım ürünlerinin fiyatları 
1929-1933/34 arasında ortalama olarak % 60-70 oranında düşerken, Tür-
kiye'nin dışarıdan satın aldığı sanayi mallarının fiyatlarında  % 10-27 ora-
nında bir düşme olmuştur. 

Tarım sektöründe az çok piyasaya kapalı, sermaye ekstansif  aile iş-
letmeleri hakim olmakla beraber, tarım ürünlerinin nisbeten elverişli fi-
yatlarla satıldığı 1923-1928 döneminde gerek yeni işletmeler kurma, ge-
rekse eskilerini onarma, daha verimli tarım aletleri ile donatma yolunda-
ki yatırımlarda gözle görülebilir bir artma görülürken, Krizle birlikte bü-
tün bu yaıırımlar durmuş; hat ta eskiden yatırılan sermaye tarımdan ay-
rılma yollarını aramaya başlamıştır. Çiftçinin  yetiştirdiği ürünlerin para 
etmemesi, onu işletmesinden kendisini geçindirmeğe yetecek bir gelir sağ-
lıyamaz duruma sokmuş; zaten az olan sermaye varlığına el atmak zo-
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runda bırakmıştır. Bazı işletmelerin yüzüstü bırakılması; ailenin bir bö-
lümünü demir yolu inşaatında çalışmak, kent ve kasabalarda rastgele iş-
ler yapmak suretiyle aile gelirine katkıda bulunmaya itmiştir. Bu arada 
tarlaların ekim ve biçiminin kadın ve çocuklara bırakıldığı köylere bile 
rastlanmıştır. 

Gerçi Türk tarımı daha önce de gerçek üretim kapasitesine ulaşmış 
değildi. Ancak, Cumhuriyetin kuruluşunu izliyen yıllardaki elverişli fiyat-
lar üretimin artmasına neden olmuştu. 1929/30 Dünya ekonomi krizi baş-
layınca, fiyatlardaki  düşmenin sebep olduğu kazanç kaybını karşılamak 
amacı ile üretim bir süre daha artmaya devm etti ise de, fiyatlardaki  düş-
menin devam etmesi üretimdeki artışın durmasına, hatta özellikle ticaret 
ve sanayi bitkilerinin üretiminde daralmalara sebep olmuştur. Örneğin 
1923-1928 döneminde tütün ekim alanı genişlemeğe devam ederken, 1929'-
dan sonra tütün fiyatlarının  hızla düşmesi sonucu tütün ekim alanı daral-
mış, üretim azalmıştır. Benzer gelişmeler pamuk ve afyon  üretiminde de 
görülmüştür. Ancak, pamuk fiyatlarındaki  düşmenin 1933'ten sonra du-
rarak, yükselmeye dönüşmesi ve yerli dokuma sanayiinin kurulması pa-
muk ekim alanının yeniden genişlemesine yolaçmış; afyon  ekim alanın-
daki daralma ise, alıcı tekeline karşı alman tedbirler sayesinde sona er-
miştir. Buna karşılık hububat üretiminde fazla  bir daralma olmamıştır.1 

Tarım ürünleri fiyatlarındaki  hızlı düşmenin etkisi sadece tarım üre-
timini ve tarımsal gelirleri olumsuz yönde etkilemekle kalmamış; ekono-
minin bütün kesimlerinde etkisini göstermiştir. Örneğin, tarımsal gelirle-
rin azalması, çiftçinin  Ziraat Bankası'ndan, çarşı esnafı  ve tüccardan al-
dığı kredileri, Devlete olan vergi borcunu ödiyemez duruma düşmesine 
neden olmuştur. Ziraat Bankası alacağını tahsil edemeyince, kredisini kes-
mek, ya da kredi şartlarını ağırlaştırmak zorunda kalmış ve köylü Ziraat 
Bankası'ndan kredi alamaz olmuştur. Bunun yanında kent esnafından  ve 
tüccaıdan aldığı kredileri harman zamanı ödiyemez duruma düşmesi mü-
rabahayı artırmıştır ve çiftçinin  giderek büyüyen borç altına girmesine; 
Devlete olan vergi borçlarının ödenmemesi vergi bakayalarının yıldan yı-
la artmasına sebep olmuştur. 

Mahsulün nisbeten para ettiği krizden önceki dönemde köylünün ye-
me ve giyinmesinde bir düzelme, bir bolluk; eğlence harcamalarında bir 
dereceye kadar israfa  kaçan artışlar görülürken, Krizden sonra çiftçi  ge-
lirinin düşmesi, köylünün piyasa ile olan ilişkilerinin azalmasına; ekono-
mide kümülatif  bir durgunluk ve daralmaya sebep olmuştur.2 Örneğin, 
1931 yılında Devlet Bütçe gelirleri 1929 Bütçe gelirinin % 75'ine gerile-

1 Ş.R. Hatipoğlu: Türkiye'de Zirai Buhran, Ankara, 1936, s. 81 v.d. 
3 Ş.R. Hatipoğlu: a.g.e., s. 88 v.d. 
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miş;3 bankaların mevduat ve kredi hacminde daralma meydana gelmiştir. 
Bu meyanda İstanbul takas odasının 1929'da 610 milyon lira olan işlem hac-
minin 1935'te 285 milyon liraya kadar gerilemesi düşündürücüdür. 

Türkiye'deki kriz, Almanya ve Avusturya gibi, Orta Avrupa ülkele-
rinde olduğu gibi, kısa vadeli yabancı kredilerin geri istenmesi sonucu 
başlamıamştır. Ancak, 1928-1934 arasında ihracatın miktar olarak % 251 
oranında artmasına rağmen, değer olarak % 53 oranında azalması ülke-
mizde de dış ödeme güçlüklerinin artmasına neden olmuş; Lozan Barış 
Antlaşmasında 107,5 milyon lira olarak tesbit edilen ve ödeme biçimi 1928 
Paris Antlaşması ile düzenlenen Osmanlı döneminden kalma uzun vade-
li dış borçların faiz  ve taksitlerinin ödenmesi zorlaşmıştır. 

1929/30 Dünya Ekonomi Krizi ülkelerin ekonomi politikalarında önem-
li sayılabilecek gelişmelere neden olmuştur. Nitekim, depresyon yılların-
da, ekonominin kendi kendine tam istihdam düzeyinde dengeleşebileceği-
ne inanılan ülkelerde bile hükümetler ekonomik ve sosyal yaşama müda-
hale etme zorunluğunu duymuşlar; devalüasyona başvurarak artan mal 
stoklarını eritmeğe; gümrük resimlerini yükselterek, ithalata kontenjan 
koyarak milli malları yabancı mallara karşı korumaya; çeşitli genişletici 
ve daraltıcı tedbirlerle krizin etkilerini gidermeğe çalışmışlardır. 

Bu yıllarda Keynes'in "ekonominin eksik istihdam düzeyinde den-
geleşebileceği; tam istihdamı sağlamak için talebin artırılması gereği üze-
rinde duran, bunun için devlet müdahalesini zorunlu gören" istihdam teo-
risi henüz bilinmiyordu. Bilinse de Türk Ekonomisine uygulanabilirliği 
kuşku götürürdü. Çünkü Türk Ekonomisi'nin asıl sorunu mevcut üretim 
kapasitesinin tam çalıştırılması değil, prodüktiviteyi artırmak, yeni kapa-
site yaratmaktı. Ülke, geleneksel bir kaç tarım ürünü dışında dışarıya sa-
tacak malı olmamanın, şeker, gaz, bez gibi en zaruri sanayi ürünü tüke-
tim mallarını bile dışarıdan satın almanın sıkıntısını çekiyordu. 

Bu sorunun açık bütçe politikası ile talebi artırmak suretiyle çözüm-
lenmesi mümkün değildi. Nitekim, 1929/30 Dünya Ekonomik Krizi'nden 
önce olduğu gibi, Krizden sonra da denk bütçe politikası izlendi ve Cum-
huriyetin kuruluşundan beri cari harcamalar yanında sermaye birikimine 
yönelik harcamalara önem veren bütçe politikasına devam edilerek, Dev-
let gelirlerindeki gerilemeye karşı vergi oranlarım yükseltmek, yeni ver-
giler koymak ve borçlanmaya gitmek suretiyle çare arandı. 

Bilindiği gibi, 1925'te aşar vergisi kaldırılması üzerine Devlet gelir-
leri içinde dolaylı vergilerin payı artmıştı. Örneğin, 1929'da tahsil olunan 

3 H.A. Zarakolu: Dio Staatsausgaben der Türkei (1923-1939), Zürich 1949, s. 156'da-
ki tablodan hesaplanmıştır. 

92 



-Devlet gelirlerinin % 44,5'u gümrük vergileri ve diğer tüketim vergilerin-
den oluşmakta idi. Tekel gelirleri ile bu oran % 60,5'a yükseliyordu. İk-
tisadi daralma döneminde böjde bir vergi yapısının gelirlerdeki düşmeyi 
aksettirmemesi ve tüketimi pahalılandırması bakımından sakıncaları var-
dı. Ancak, ayni ekonomiden para ekonomisine geçmek istenirken, aşar ver-
gisine geri dönülemezdi; Bütçede denge sağlanmasına. Devlet eli ile ser-
maye birikimine büyük önem veriliyordu. Dolaylı vergilerin oranları yük-
seltildi; kapsamı genişletildi. Maaş ve ücretler üzerine buhran ve muva-
zene vergisi adı altında yeni vergiler kondu. Böylece Devlet gelirlerinde 
1932/33 mali yılından itibaren yükselme sağlandı ve bu yükselme izliyen 
yıllarda devam etti. 

Türk Hükümeti ihracatı artırmak, ithalatı azaltmak için, bir çok ba-
tılı sanayi ülkelerinde görüldüğü gibi, devalüasyona gitmeyi de uygun 
bulmadı. Çünkü Türk Ekonomisinin içinde bulunduğu koşullar Türk Li-
rası'nı devalüe ederek, dış ödemeler bilânçosunun dengeye kavuşturul-
ması için elverişli değildi. Türk Lirası 1930'da 1 £ = 10,30 TL. paritesi üze-
rinden İngiliz Sterlinine bağlandı. Ülkede çalışan yerli ve yabancı ban-
kalarla bir konsorsiyum anlaşması yapılarak 1 milyon 40 bin Sterlinlik 
bir döviz fonu  teşkil edildi ve tesbit edilen paritenin korunmasına ve mev-
simlik kur dalgalanmalarının önlenmesine çalışıldı. Fakat bu yeterli de-
ğildi. Türk Lirası'nın dış değerini korumak için dış ödemeler bilânçosun-
da denge sağlanması zorunlu idi. Bu ise, döviz kontrolüne gitmek, itha-
lattan alman gümrük resimlerini yükseltmek suretiyle ve kontenjan ve 
kliring uygulamaları ile sağlanmaya çalışıldı. 

Esasen 1929 sonlarına doğru korumacı bir gümrük rejimine girişilmiş-
ti. 10/7/1933 tarih ve 2294 sayılı Kanun'la damping ve devalüasyonlara 
karşı gümrük resimlerini değiştirme yetkisi verildi ve depresyon süresin-
ce gümrük resimleri artırıldı. Nitekim, 1928/29'da toplam tihalat değeri-
nin % 32,93'ü oranında olan gümrük resimleri hasılatı 1936/37'ye kadar 
% 76,40 oranına yükselmiştir. 

Fakat bu yeterli değildi. İhraç malları fiyatlarının  hızla düşmesi, ih-
racatın miktar olarak artmasına rağmen, ticaret bilânçosu açığının art-
masından korkuluyordu. Bu jmzden Kasım 1931'de ithalata kontenjan ko-
nulmaya başlandı. Ancak, bunun ülke kalkınmasına olumsuz etkisini azalt-
mak için kontenjan tesbit edilirken, yerli sanayiin girdi ithalatının bun-
dan zarar görmemesine özen gösterildi; Türkiye'nin ticaret bilânçosu ak-
tif  olan ülkelere öncelik tanındı. Nitekim bu uygulama, aşağıdaki tabloda 
görüldüğü gibi, ithalatın 1933 yılma kadar % 72 oranında daralmasına ne-
den oldu. 

Türkiye kalkınmasını sağlıyabilmek için ihracat ve ithalatını artır-
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mak zorunda idi. Bu 1933'de dış ödemelerde uygulamasına başlanan kli-
ring ve takas sistemi ile sağlanmaya çalışıldı. 

ihracat İthalat 
Yıllar Bin TL. Ton Bin TL. Ton 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

173.532 626.682 
155.214 669.664 
151.454 776.668 
127.275 883.221 
101.301 1.077.550 
96.162 1.251.436 
92.149 1.637.653 
95.149 1.479.959 

117.733 1.376.847 
137.984 1.361.691 

223.532 750.482 
256.296 995.606 
147.551 616.229 
126.660 496.609 
85.984 417.467 
74.676 396.494 
86.790 475.242 
88.823 527.567 
92.531 532.248 

114.379 614.039 

Bilindiği gibi, kliring sistemi malım alanın malını alma ilkesine da-
yanır. Bu sistemde ithalat ihracata bağlandığından, ihracat teşvik edilmiş 
olur. Nitekim, Türk Hükümeti mümkün olduğu kadar bütün ülkelerle 
kliring ve takas anlaşması yapmıya çaba harcadı ve Türkiye ile ticaret 
ve ödeme anlaşması yapan ülkelerden ithalata öncelik tanındı. Ayrıca ih-
raç mallarının standardizasyonuna önem verilerek, ihracat bu yönden de 
teşvik edildi. 10/6/1930 tarih ve 1705 sayılı Kanun ile Hükümete tedbir 
alma yetkisi verilerek, ihraç edilen fındık  ve yumurtadan başlıyarak, ih-
raç mallarında kalite kontrolüne gidildi. Önceleri çeşitli merciler tarafın-
dan yürütülen bu iş, 1934'te kurulan Türkofis'e  devredildi. Ofise,  kontrol 
ve teftiş  görevi yanında piyasa araştırmaları yapma, uluslararası ticaret 
ve ödeme anlaşmalarını hazırlama görevi de verildi. 

Öte yandan kredi dağılımında, üretimi teşvik tedbirlerinde ihraç mal-
larını üreten tarım kesimine öncelik tanındı. Nitekim, 1929'da 1470 sayılı 
Kanun ile kurulmaya başlanan 2/12/1935 tarih ve 2836 sayılı Kanun ile 
yeniden organize edilen tarım kredi kooperatifleri  özellikle ihraç ürün-
lerinin yetiştirildiği Batı ve Kuzey Anadolu bölgelerinde büyük gelişme 
göstermiştir. Bütün bu tedbirler sayesinde ihracat 1934'e kadar miktar 
olarak 2,5 katı genişledi ve ihraç malı fiyatlarında  meydana gelen düş-
meden ileri gelen kayıpları kısmen olsun karşılamak mümkün oldu. Fa-
kat özellikle kliring sisteminin etkisi ile Türk dış ticareti 1934'ten sonra 
genişlemesine devam etti ve kontenjanın giderek yumuşatılmasına, 1937' 
de de tamamen kaldırılmasına zemin hazırlanmış oldu. Bu tarihte ihra-
cat ve ithalatımızın % 85'i kliring yolu ile yapılıyordu. 

İhracatı teşvik etmek, ithalatı kısmak için, yukarıda da değinildiği 
gibi, Türk Lirası'nm dış değerinin düşürülmesi yoluna gidilmesi uygun 
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görülmedi. 1930'da Türk Lirası 1 £ = 10,30 TL. paritesi üzerinden ingiliz 
Sterlinine bağlanarak, bu paritenin korunması için 1 milyon 40 bin Sterlin-
lik bir döviz fonu  teşkil edilmişti. Aynı yıl kabul edilen 1567 sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma hakkında Kanun ile Hükümete döviz alım 
satımını düzenleme, tahdit etme, Türk Parası 'mn değerini korumak için 
gerekli tedbirleri alma yetkisi verildi; depresyon süresince Bakanlar Ku-
rulu kararı ile döviz kontrolü giderek artırıldı. 

ingiliz Sterlini 1931 de devalüe edilince, Türk Lirası 12,06 F F r . = l TL. 
paritesi üzerinden Fransız Frangına; Fransız Frangının 1936'da devalüe 
edilmesi üzerine Türk Lirası 1 £=6 ,35 TL. paritesi üzerinden tekrar in-
giliz Sterlinine bağlandı. Bunu, ülkemizin bu dönemde altın kambiyo 
standardını kabul ettiği biçiminde yorumlayanlar olabilir. Fakat bu doğ-
ru değildir. Çünki Türk Lirası 'nm dış değerinin ölçüsü olarak gösterilen 
ingiliz Sterlini ve Fransız Frangı altın standardından ayrıldıkları gibi, 
Türk Lirası 'nm bu paralara konvertibilitesi mevcut değildi. Dışarıda bir 
ödemenin yapılması için gerekli dövizin dışarıya mal veya hizmet satmak 
veya borçlanmak suretiyle kazanılması zorunlu idi. 

Krizde yerli ürün fiyatlarının  hızla düşmesi karşısında ithal edilen 
sanayi malları fiyatlarının  daha az oranda düşmesinin tarımda çalışanlar 
aleyhine yarattığı fiyat  makasını önlemek için tarımda maliyetlerin dü-
şürülmesi çare olarak ileri sürülebilir. Ancak, sermaye bakımından fakir 
bir ülkenin bunu başarması mümkün değildi. Çare bazı malların üretimi-
ni azaltarak arz yönünden mahsul fiyatlarının  yükseltilmesinde arandı. 
1932'de Ankara'da ticaret odaları temsilcilerinin katıldığı bir kongrede 
tütün, afyon  ve buğday ekim alanlarının sınırlandırılması önerildi. Bun-
lardan tütün ekim alanının plânlı biçimde sınırlandırılması önerisi Hükü-
metçe de benimsendi. Öte yandan, 3/7/1932 tarih ve 2026 sayılı Kanun ile 
Hükümete, tesbit edilecek taban fiyatından  buğday için destekleme alımı 
yapması, bu yüzden meydana gelecek zararın bir milyon liraya kadar Büt-
çe'ye konulacak ödenekle karışlanması için yetki verildi. Hükümet bu yet-
kiye dayanarak, buğday için taban fiyatı  tesbit etmeye ve Ziraat Banka-
sı aracılığı ile destekleme alımları yapmaya başladı. Alımlar ilk iki sene 
20, 1934'te 52, 1935'te de 60 alım merkezinde sürdürüldü. Başlangıçta kali-
te 'farkı  gözetilmeden yapılan alımlar, sonraları kalite farkı  gözetilerek 
yapılmaya başlandı.4 

Bu tedbirin temel üretimi buğdaya dayanan köylünün durumunda 
nisbi bir iyileşme meydana getirdiği söylenebilir. Hükümet tarım kredi 
kooperatiflerinden  sonra, tarım satış kooperatifleri  kurulmasına önayak 
olarak, özellikle küçük çiftçinin  ekonomik durumunun düzeltilebileceğine 

i Ş.R. Hatipoğlu: a.g.e., s. 111. 
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inanıyordu. Ayrıca 1935'te şeker, tuz gibi, çiftçinin  pazardan aldığı bazı 
tüketim mallarının fiyatlarını  düşürerek, fiyat  makasının etkisini bir de-
receye kadar hafifletmeye  çalıştı. Aynı yıl kabul edilen bir Kanun ile ya-
bancı uyrukluların ülkemizde küçük sanatlarla uğraşmaları yasaklanarak, 
bu alan Türk vatandaşlarına bırakıldı. 

Fakat krizin Türk köylüsünü işletmesinden kendisini geçindirmeğe ye-
tecek gelir sağlıyamaz duruma düşürmesi, bazı yerlerde işletmesini yüz-
üstü bırakması, yer yer aile erkeklerinin demiryolu inşaatında çalışmak, 
kent ve kasabalarda rastgele bir iş yapmak suretiyle aile bütçesine birşey-
ler katma çabası içine girmesi; kısaca köylünün fakirleşmesi  Türk Eko-
nomisinin geri bir tarıma dayalı bir ekonomi olmasının sıkıntılarını su 
yüzüne çıkarmıştır. 

Devlet gelirlerindeki azalma bazı vergi oranlarını yükseltmek, bazı 
yeni vergiler koymak, borçlanmaya gitmek suretiyle giderilmeye çalışıl-
mış; dış ödemeler bilânçosunda, döviz taymlamasma gitmek, gümrük re-
simlerini yükseltmek, ithalata kontenjan koymak, kliring ve takasa da-
yanan ödeme sistemine geçmek suretiyle denge sağlanabilmiş; köylünün 
geçim durumunu düzeltme yolunda bazı tedbirler alınmış; iktisadi faali-
yetlerin canlanmasına yönelik tedbirler üzerinde durulmuştur. 

Fakat Türkiye gibi geri kalmış bir ülkede asıl sorun babadan kalma 
üretim metodlarmı sürdüren köylü işletmelerinin modern üretim metod-
larmı uygulayabilmeleri, emek entansif  üretim yönteminden, sermaye en-
tansif  üretim yöntemine geçmeleri yolunda gelişmelerin sağlanması; üre-
tilen malların iç ve dış pazarlarda sürümünü sağlıyan ticari faaliyetlerin 
daha etkin hale getirilmesi; sanayileşmenin başlatılarak, milli ekonomi-
nin tek taraflı  geri bir tarıma dayalı olmaktan kurtarılması ve artan nü-
fusa  tarım dışında çalışma olanağı sağlanması; taşımacılık ve haberleşme 
alanında sağlanacak gelişmelerle mahalli piyasalar arasındaki kopukluğun 
giderilmesi ve ülke çapında işbölümü ve uzmanlaşmanın artırılması ... kı-
şça iktisadi kalkınmanın sağlanmasında toplanıyordu. 

Fakirlikten kurtulmak, nüfus  başına üretimi artırmak için üretim 
tekniğini iyileştirmek, sermayeli üretime geçmek, başka bir deyimle ida-
me ekonomilerinden modern ekonomilere doğru gelişmeyi hızlandırmak; 
kısaca ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için devletçiliği verimli ve 
olumlu bir araç olarak gören Cumhuriyet hükümetleri5 bunun bilincinde 
idi. Nitekim bir yandan özel girişimler koruyucu ve özendirici tedbirlerle 
teşvik edilirken, öte yandan özellikle krizden sonra Devletin genel ekono-

5 İ. İnönü: Fırkamızın Devletçilik Vasfı,  Kadro, Ekim 1933, s. 4, N. Serin: Türki-
ye'nin Sanayileşmesi, Ankara 1963, s. 110'a atfen. 
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mik gelişmeyi hızlandırıcı altyapı yatırımları yanında, bankacılık, ulaştır-
ma, sanayi, madencilik, elektrifikasyon  alanlarındaki yatırım ve girişim-
leri artırıldı. 

Devlet bu dönemde T.C. Merkez Bankası'nı kurarak ekonomiyi bir 
nihai kredi kurumuna kavuşturmuş; çeşitli finansman  bankaları kura-
rak, sanayi, madencilik, elektrifikasyon,  ulaştırma alanlarına bir girişim-
ci olarak girmiş; böylece az çok piyasaya kapalı aile ekonomileri, kent ve 
kasabalardaki küçük esnaf  ve sanatkârlar yanında ileri tekniğe dayanan 
ve büyük sermaye istiyen modern işletmeler kesiminin genişlemesine, pa-
ra ve kredi ekonomisinin gelişmesine yardım etmiştir. 

Gerçekten, ticari ve sınai alanda hızlı bir gelişme sağlamak; idame 
ekonomilerinden modern ekonomilere doğru gelişmeyi hızlandırmak için 
gümrük resimlerinin artırılması, vergi muafiyetleri  sağlanması, sınai ku-
ruluşlara belli koşullar altında arsa verilmesi gibi, daha önce denenmiş 
teşvik tedbirleri yeterli değildi. Modern işletmelerin kurulması ve işletil-
mesi için gerekli teknik bilgi ve tecrübe noksandı; ülke modern ticari ve 
sınai işletmelerin gereksinme duyduğu sermayeye sahip değildi; bir gi-
rişimci sınıf  yoktu; halkın büyük ve küçük tasarruflarını  sanayi ve tica-
retin uzun vadeli finansmana  ihtiyaç gösteren yatırımlarına akmasını sağ-
lıyacak aracı kurumlar mevcut değildi. Bu durum Devletin sanayileşme 
ve modernleşme ve modern ekonomi sektörünün gelişmesi için daha ak-
tif  bir rol oynamasını zorunlu kılıyordu. 

Birinci Beş Yıllık Sanayi Plânı hazırlanarak, bu plânda yer alan 20 
fabrikanın  önemli bir kısmının kurulması, işletilmesi ve finansman  ihti-
yacının karşılanması maksadıyla Haziran 1933'te Sümerbank kurulmuş; 
şişe ve cam, sömikok fabrikaları  gibi bazılarının kurulması ise Türkiye İş 
Bankası'na bırakılmış; aynı Banka ve Ziraat Bankası bir kısım sanayi ku-
ruluşlarının sermayelerine iştirâk ettirilmiştir. 

Bir kanunla kurulmuş özel amaçlı bankalarımız arasında yeralan Sü-
merbank yalnız bir finansman  kurumu değil, aynı zamanda Devlet serma-
yesi ile kurulacak sınai müesseselerin etüd ve projelerini hazırlamak, sa-
nayinin ihtiyaç duyduğu uzman kiişleri, mühendis, usta ve işçiyi yetiştir-
mekle görevlendirilmiştir. Kuruluşunda 20 milyon lira olarak tesbit edi-
len Banka sermayesi bir yıl sonra 42 milyon lira yükseltilerek 62 milyon 
liraya, 1936'da 3.5 milyon, 1937'de 15 milyon ve 1939'da 19,5 milyon artırı-
larak 100 milyon liraya yükseltilmiş; izliyen yıllarda sermaye artışına de-
vam olunmuştur. 

BirinGİ Beş Yıllık Sanayi Plânında öngörülen fabrikaların  hemen hep-
si kurulmuş; Plânın uygulanmasına geçildikten iki yıl sonra 100 den faz-
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la fabrikanın  kurulmasını öngören İkinci Beş Yıllık Sanayi Plânı hazır-
lanmış ise de, bu Plân İkinci Dünya Savaşı 'nm başlaması yüzünden uy-
gulanamamıştır. 

Modencilik ve elektrifikasyon  alanlarında Devlet girişimleri Birinci 
Beş Yıllık Sanayi Plânı dışında ele alınmıştır. Ülkemizde madenlerin ara-
ma ve işletilmesi hakkındaki mevzuatın menşei kati olarak bilinmemekle 
beraber, madenlerin ötedenberi Devlet malı telakki edildiği, Devlet Hazi-
nesi ve Padişah adına işletildiği bilinmektedir. Kırım Savaşı'ndan sonra 
Batı ülkeleri ile ülkemiz arasında iktisadi ilişkilerin artması madenlerimi-
zn arama ve işletilmesinde yabancı sermaye ile kurulan firmalara  çeşitli 
imtiyazların verilmesine neden olmuştu. 

Fakat maden arama ve işletme imtiyazı alan yabancı firmaların  çoğu 
sermaye bakımından yetersizdi. Ülkenin yeraltı kaynaklarını sistematik 
biçimde işletmekten ziyade, kısa zamanda büyük kârlar sağlama amacına 
yönelik işletme biçimini tercih ediyorlar ve maden cevherlerinin israfına 
yol açıyorlardı. Oysa, istenildiği gibi artırılması mümkün olmayan bu do-
ğa vergisi kaynakların ülkenin halihazır ve gelecek gereksinmeleri naza-
ra alınarak ve ulusal ekonominin çıkarlarına göre işletilmeleri zorunlu 
idi. 

Bunu nazara alan Cumhuriyet hükümetleri başlangıçtan itibaren, Dev-
lete ait bulunmuş madenlerin ya doğrudan devletçe veya Türk ortaklık-
ları ile birlikte işletilmesi, yahutta Devletin kâra iştirak ettirilmesi kaydı 
ile sermayesinin en az % 51'i Türk uyruklu kişilere ait ortaklıklara ihale 
edilmesi ilkesini benimsemişti. Ancak, Devletin madencilik ve elektrifi-
kasyon alanında daha aktif  bir rol oynayarak yatırımlara girişmesi 1935'ta 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi ile Eti-
bank kurulduktan sonra başlamıştır. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'nün kuruluş amacı "ülkemizde işle-
tilmeğe elverişli maden ve taşocağı alanları bulunup bulunmadığını ve 
işletilen maden ve taşocaklarının daha yararlı biçimde işletilmelerinin ne-
lere bağlı olduğunu araştırmak, bilimsel ve jeolojik araştırma, kimyevi 
tahlil ve bilimsel tecrübeler yapmak, harita almak, plân izdüşüm nokta-
lar çizmek, proje ve bilimsel raporlar, rantabilite hesapları düzenlemek 
gibi, bütün teknik ve bilimsel işleri görmek ve ülkenin ve maden sana-
yiinde çalışacak Türk mühendis, fen  memuru, ustabaşı ve uzman işçi ye-
tiştirmek" olacaktı. 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nin kuruluş amacı "ülkenin mevcut su 
enerjisi ve diğer kaynaklarını inceleyerek elektrik üretimine elverişli olan-
larım tesbit etmek, kent ve kasabalara, fabrikalara,  madenlere, demiryol-
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larına ve çiftliklere  gerekli elektrik enerjisini en ekonomik biçimde sağlı-
yacak etüt ve rantabilite hesapları yapmak; bağımsız sanayi programla-
rındaki elektriklendirme kısımlarım hazırlamak; elektrik santrallerinin 
maliyet ve satış hesaplarını incelemek ve santrallerin verimini artırmak 
için Hükümetçe alınacak çareleri araştırmak gibi, elektrik enerjisine dair 
inceleme ve araştırmalar yapmak" olacaktı. 

Bu iki araştırma enstitüsü tarafından  maden ve enerji kaynakların-
dan işletme kurulmasına elverişli görülenleri işletecek teşebbüsleri kur-
ma, işletme ve finanse  etme görevi ise, aynı yıl kurulan Etibank'a veril-
miştir. 

Sümerbank'ta olduğu gibi, Etibank'm sermayesi de Devlet Bütçesi'n-
den ayrılan ödenekler, Bankaya mal olarak devredilen kıymetler, Banka 
kârının sermayeye eklenmesi yolu ile teşkil edilmeye çalışılmıştır. 

1930'larda iktisadi kalkınmayı hızlandırmak için Devlet tarafından 
başlatılan girişim ve yatırımlar bunlarla da kalmadı. Daha Birinci Beş Yıl-
lık Sanayi Plâm'nın uygulaması ile ilgili hazırlıklar sürdürülürken, kent 
ve kasabaların su, elektrik, havagazı, kanalizasyon gibi kamu hizmetleri 
ile ilgili kuruluşlar, yapılar ve diğer işlerin kurulmasını kolaylaştırmak, 
kent ve kasabaların kuruluş ve imarı yolundaki plân ve progarmları des-
teklemek amacı ile belediyelere gerekli kredi ve teknik yardım sağlıyacak 
bir mali kuruma olan şiddetli gereksinim görülmüş, 24/6/1933 tarih ve 
2301 sayılı Kanunla Belediyeler Bankası kurulmuştur. 23/6/1945 tarih ve 
4759 sayılı Kanunla adı İller Bankası olarak değiştirilen ve belediyelerle 
birlikte il ve köy idareleri ile bu idarelere bağlı kurumların bayındırlık 
işleri de uğraşı alanına giren Banka'mn yerel idarelerin bir çeşit güçbir-
liğine dayanması istenmiş, sermayesinin belediye, il ve köy idarelerinin 
bütçe ve gelirlerinden ayrılan paylar, özel kanunlarla Banka sermayesine 
eklenmek üzere verilen para ve mallar, diğer yardım ve bağışlarla sağ-
lanması öngörülmüştür. 

Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ülkenin imarı, hızlı bir iktisadi 
kalkınmanın gerçekleştirilmesi için harcanan çabalarda sermaye kıtlığı en 
büyük darboğazı teşkil etmiştir. 1930 larda Cumhuriyet Hükümeti bu kıt-
lığı ortadan kaldırmak amacı ile büyük çaba harcamış; bütçe olanakları ve 
başka cebri tasarruf  yolları ile kurduğu uzmanlaşmış bankalar ve Devlet 
işletmeleri ile bu darboğazı bir dereceye kadar gidermeğe çalışmıştır. 

Nitekim, 1928-1938 milli bankaların itibair sermayeleri 72,5 milyon li-
radan 302,5 milyon liraya yükselerek, % 316 oranında; ödenmiş sermaye-
leri ile ihtiyat akçeleri toplamı 52,7 milyon liradan 141,9 milyon liraya 
yükselerek, % 169 oranında; mevduatları 133,5 milyon liradan 250 milyon 
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liraya yükselerek, % 87 oranında, hisse senedi ve tahvil portföyleri  ile iş-
tirâkleri 14,4 milyon liradan 131,8 milyon liraya yükselerek, % 815 oranın-
da; kredileri 105,1 milyon liraadn 217 milyon liraya yükselerek, % 106 ora-
nında bir artış göstermiştir.6 Milli bankaların itibari sermayeleri, hisse se-
nedi ve tahvil protföyleri  ile iştirâklerinde görülen hızlı artış, büyük öl-
çüde Devletin 1930'larda sanayi, madencilik, elektrifikasyon,  ulaştırma 
alanlarındaki teşebbüslerini kurmak, işletmek ve finanse  etmek amacı ile 
kurulan finansman  bankaları ile ilgilidir. 

Gerçekten, bu dönemde T.C. Merkez Bankası kurularak, ülke bir Dev-
let ve bankalar bankasına kavuşturulmuş; zamanımızda sermayeleri mil-
yarları aşan özel amaçlı bankalarımızın çoğu bu dönemde kurulmuş; Bi-
rinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı bu dönemde uygulanmaya konulmuş; Dev-
let ülkenin yeraltı ve enerji kaynaklarının değerlendiirlmesi için harekete 
geçmiş; demiryolu yapımına devam olunmuş; deniz yollarının geliştirilme-
sine, kara yollarının genişletilmesine çaba harcanmış; Devletin eğitim ve 
sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine çalışılmıştır. 

Bütün bunlar ekonomide kredi gereksinimini artırmış; Devleti kredi 
alış verişini düzenleyici tedbir almaya itmiştir. Örneğin, tefeciliğe  engel 
olmak, organize olmayan kredi piyasasını düzenlemek amacı ile 18/6/1933 
tarih ve 2279 sayılı "Ödünç Para Verme İşleri Kanunu" ile ödünç para 
verme işlerinde en çok % 12'ye kadar faiz  alınması, bu haddin üzerinde 
alınacak faizin  % 100'e varan müterakki vergite tabi tutulması kabul edil-
miş; 1938'de kabul edilen 3399 sayılı Kanun'la ise, ödünç para verme iş-
lerinde alınabilecek azami faiz  haddi, açık krediler hariç, % 8,5'a indiri-
lerek, bu nisbetlerin üzerinde faiz  alınması yasaklanmıştır. 

Devleti Merkez Bankası kaynaklarından yararlandırmak amacı ile 
3/7/1932 tarih ve 2062 sayılı Kanun'la vadesinin dolmasına üç ay kalan ve 
bir banka arafmdan  getirilen üç imzalı Hazine bonolarının Merkez Ban-
kası sermayesinin % 40'a kadar ticari senetler gibi reeskonta kabul edil-
mesi öngörülmüş;7 1/6/1936 tarih ve 2998 sayılı Kanun'la bu limit Banka 
sermayesi ve ihtiyat akçesi toplamına yükseltilmiştir. Bilindiği gibi, izli-
yen yıllarda Merkez Bankasının Hazineye açacağı kredi miktarında önem-
li genişlemeler meydana gelmiştir. 

Fakat bununla yetinilmemiş, bankalar tarafından  toplanan mevduatın 
bir kısmını kamu sektörüne kanalize eden tedbirlere baş vurulmuştur. Ör-
neğin, 1933 yılında bankaların mudilere karşı taahhütlerini zamanında 
yerine getirmelerini güven altına almak maksadiyle çıkartılan 2243 sayı-

6 Avni Zarakolu: Cumhuriyetin 50. Yılında Memleketimizde Bankacılık, T. Banka-
lar Birliği Yayınları, No. 61, Ankara 1974, s. 50. 
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lı Mevduatı Koruma Kanunu ile bankaların vadesiz ve en çok bir ay va-
deli tasarruf  mevduatı için % 30; bir aydan bir seneye kadar vadeli ta-
sarruf  mevduatı için % 20; bir sene ve daha uzun tasarruf  mevduatı için 
% 10 oranında bulundurmakla yükümlü tutuldukları kasa likiditelerinin 
1934 yılında kabul edilen 3457 sayılı Kanun'la % 50'sinin; 1935'te jıkartı-
lan 2805 sayılı Kanun'la kısmen veya tamamen Devlet tahvillerine yatı-
rılması kabul edilmiştir. 1936'da kabul edilen 2999 sayılı Bankalar Kanu-
nu ile de bütün mevduat türleri için karşılık ayırma mecburiyeti konmuş 
ve bankaların umumi disponibilite dışında, kabul ettikleri mevduatın en 
az % 15'i oranında Devlet iç istikraz tahvillerinden veya bu tahviller de-
recesinde faiz  getiren diğer tahvillerden oluşan munzam karşılık ayırma-
ları öngörülmüştür. 

Bu düzenlemelere mevduatı koruma amacı ile gidilmiş ise de, bun-
dan kamu sektörünün düşük maliyetli finansman  kaynağı sağlamak için 
yararlandığı da bir gerçektir. Nitekim, o yıllarda ödünç para verme işle-
rinde uygulanan azami faiz  haddi % 12 iken, Devlet tahvillerinin faiz 
oranlan % 6-7 civarında idi. 

Bu arada kriz başladıktan bir yıl sonra, T.C. Ziraat Bankası, itibari 
sermayesi 100 milyon liraya yükseltilerek, bunun her yıl Devlet Bütçe-
si'nden Bütçe gelirlerinin % 0.5'i oranında ayrılan paylar (1,25 milyon 
TL.), arazi vergisi hasılatının % 6'sı, Banka kârının ve Devlet yardımla-
rının eklenmesi ile karşılanması yoluna gidilerek, giiçlendiirlmeye çalışıl-
mıştır. 

Öte yandan, yukarıda değinildiği gibi, Krizde çiftçinin  yetiştirdiği 
ürünün para etmemesi sonucu Ziraat Bankası'na, çarşı esnafına  olan borç-
larını ödiyemez duruma düşmesi, Ziraat Bankası'nı bir yandan tar ıma 
açtığı krediyi daraltmak zorunda bırakırken, öte yandan alacaklarını tah-
sil edebilmek için çiftçilere  beş yıl vade tanımak, 1932 den itibaren de 
ürünle ödemeyi kabul etmek zorunda bırakmıştır. Bundan istenilen sonuç 
elde edilemeyince de, 1935'te yürürlüğe konulan 2814 sayılı Kanun'la 1931 
sonuna kadar vadesi gelen Ziraat Bankası alacaklarının % 3 oranında, ka-
nuni faiz  oranının çok altında bir faize  tabi tutularak, 15 yılda tahsil edil-
mesi; bu yüzden meydana gelecek Ziraat Bankası kaybının Devlet Büt-
çesi'ne her yıl konulacak 1 milyon liralık ödenekle karşılanması kabul 
edilmiştir.8 

Krizin mali kurumlarda meydana getirdiği sarsıntı Ziraat Bankası ile 
sınırlı kalmamıştır. 1923-1929 döneminde hızlı bir gelişme gösteren mahal-

7 11/6/1930 tarih ve 1715 sayılı Kuruluş Kanununda Merkez Bankasının Hazine-
bonolarını reeskont etmesi öngörülmemişti. 

8 Ed. Geyer: Die Türkei, "Die Bank, 1937", s. 1060-1061'de. 
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li küçük bankalardan bir kısmı Krizin etkisi ile faaliyetlerini  tatil ederek 
kapanmak zorunda kalmıştır. Örneğin, 1929-1938 döneminde üç yeni ma-
halli banka kurulurken, 10 mahalli banka faaliyetini  tatil ederek kapan-
mıştır.9 Adapazarı Türk Ticaret Bankası 1930'da ödeme güçlüğüne uğra-
dığı zaman, Banka sermayesi Devletin ve milli bankaların iştirâki ile 2.2 
milyon liray ayükseltilerek kapanmaktan kurtarılabilmiştir. 

Devletin iktisadi kalkınmayı hızlandırarak krizle mücadele politika-
sının finansman  ihtiyacını artırması, bir yandan yeni mali müesseseler 
kurmak, eskiden kurulanları takviye etmek, kredi piyasasında yeni dü-
zenlemelere gitmek suretiyle çözümlenmeye çalışılırken, öte yandan uzun 
vadeli dış ve iç borçlanmalara gidilmesine neden olmuştur. Örneğin, 1930'-
da bir Amerikan firmasından  (Kreuger Firması) 10 milyon dolar (Kibrit 
Tekeli istikrazı); 1934'te Rusya'dan 8 milyon dolar olmak üzere iki uzun 
vadeli dış kredi alınmış; 1933'te 12 milyon; 1934'te 30 milyon liralık iki 
uzun vadeli iç borçlanmaya gidilmiştir. Ancak, sonuncusuna ait tahviller 
1940'a kadar kısım kısım ihraç edilebilmiştir. 

Aynı dönemde 1928 Paris antlaşmasına göre, ödenmesine başlanan 
Osmanlı dış borcu taksitlerinin transferinde  karşılaşılan güçlük üze-
rine 22 Nisan 1933'te bu Antlaşmada revizyon yapılarak % 7,5 faize  ta-
bi 962.636.000 Fransız Frangı tutarındaki borcun yıllık 700.000 liralık 
(78.551.900 FFr.) taksitlerle ödenmesi kararlaştırılmıştır. Öte yandan, ya-
bancı imtiyazlı şirketlere ait demiryolları, istanbul, İzmir ve Ereğli li-
man kuruluşları, İstanbul su, telefon,  elektrik ve tramvay, Bursa elek-
trik, İzmir telefon  işletmelerinin satın alınarak devletleştirilmesi. Devle-
tin dış borçlarını artırmıştır. Buna karşı kent işletmelerinin kent beledi-
ye gelirlerine katkıda bulunacağı; demiryollarının devletleştirilmesi sonu-
cu ödenecek borç taksitlerinin imtiyazlı şirketlere verilen km. ve faiz  ga-
rantisinden fazla  olmadığı ileri sürülrüştür.1 3 

Sonuç: 

1929/30 Dünya Ekonomik Krizi, ihracatı kuru yemiş, tütün, pamuk gi-
bi bir kaç tarım ürününden oluşan; buna karşılık, kaput bezi ve şekere 
varıncaya kadar sanayi ürünü tüketim mallarını ve hemen bütün serma-
ye mallarını ithal etmek zorunda olan Türk Ekonomisinde büyük bir sar-
sıntı meydana getirmiştir. Tarım ürünleri fiyatlarının  hızla düşmesi; bu-
na karşılık, sanayi ürünlerinin başlangıçta Krize direnç göstermesi, son-

9 A. Zarakolu: Cumhuriyetin 50. Yılında Memleketimizde Bankacılık, T. Banka-
lar Birliği yayınları, No. 61, s. 49. 

1 0 H.A. Zarakolu: Die Staatsausgaben der Türkei (1923-1939), Zürich 1949, s. 98 r.d. 
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raları koruyucu gümrüklerin de etkisi ile daha düşük oranda düşme gös-
termesi, dışarıda ticaret hadlerinin ülkemiz aleyhine dönmesine; içeride 
fiyat  makasının meydana gelmesine neden olmuş; çiftçi  işletmesinden 
kendisini ve ailesini geçindirmeğe yetecek askari bir gelir sağlıyamaz du-
ruma düşmüştür. Bazı işletmeler yüzüstü bırakılmış; bazı ailelerin erkek-
leri demiryolu inşaatında çalışmaya, kent ve kasabalara giderek, bura-
larda bulabildikleri işlerde çalışarak, aile gelirine bir şeyler katmak zo-
runda kalmışlardır. Ziraat Bankası'na, çarşı esnafına  borçlarını ödiyemez 
duruma düşen çiftçi  yeni kredi alma olanaklarını yitirmiş; bir yandan 
mürabaha artarken, öte yandan köylünün piyasa ile ilişkileri azalmış; 
ekonomide kümülatif  bir durgunluk ve daralma meydana gelmiştir. 

Batı ülkeleri, bir yandan devalüasyona gitmek, gümrük resimlerini 
artırmak, ithalatlarına kontenjan koymak suretiyle ihracatlarını artırma-
ya, ithalatlarını kısmaya yönelik politika tedbirleri; öte yandan talep ye-
tersizliğini gidermeye yönelik para ve maliye politikaları ile ekonomile-
rindeki mevcut kapasiteyi tam olarak çalıştırmaya çalışırken, Türkiye ik-
tisadi kalkınmayı hızlandırarak, yeni kapasite yaratarak krizle mücadele 
yolunu seçmiştir. Açık bütçe politikasına itibar etmemiş; bir yandan dö-
viz kontrolüne gitmek, ithalattan alman gümrük resimlerini yükseltmek, 
kontenjan ve kliring uygulamalarına gitmek suretiyle dış ödemeler bilân-
çosundaki dengeyi sağlamaya çalışırken; öte yandan ekonominin etkin 
bir kredi organizasyonuna kavuşturulması, sanayileşmenin başlatılarak, 
ekonominin tek taraflı  geri bir tarıma dayalı olmaktan kurtarılması, ta-
şımacılık ve haberleşme alanlarında sağlanacak gelişmelere mahalli piya-
salar arasındaki kopukluğun giderilmesi ve ülke ölçüsünde işbölümü ve 
uzmanlaşmaya gidilmesinin sağlanması; ticaretin daha etkin hale getiril-
mesi, tarım alanında babadan kalma üretim metodlarını sürdüren köylü 
işletmelerinin daha ileri üretim tekniklerini kullanmaları yolunda geliş-
melerin sağlanması yolunda çaba harcanmıştır. Bir yandan özel girişim-
ler koruyucu ve özendirici tedbirlerle teşvik edilirken, öte yandan Dev-
letin genel ekonomik gelişmeyi hızlandırıcı alt yapı yatırımları yanında, 
bankacılık, ulaştırma, sanayi, madencilik, elektrifikasyon  v.b. alanlarda 
yaptığı yatırımlarla ekonomik kalkınma sağlanmaya çalışılmıştır. 
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Atatürk Devletçiliği ve Ekonomik 
Bağımsızlık 

Doç. Dr. Beşir HAMİTOĞULLARI 
(A.Ü./S.B.F., Öğretim Üyesi) 

Özünü dokuyan dinamizmin derin anlamı ile yeterince algılanmayan 
Atatürk Devletçiliği'nin, gizli kalmış bu niteliklerini gün ışığına çıkara-
bilecek gayretler göstermek, özellikle, Türkiye'nin çok boyutlu bunalım-
lar yaşamakta olduğu bir dönemde, ayrı bir anlam taşımanın ötelerinde, 
son derece yararlı bir zorunluluk gibi de görünmektedir. 

"Devletçiliğin", ideolojik yabancılaştırıcı eğilimler dışında, bağımsız, 
bilimsel bir nitelikte, yeterince analiz edilip, geliştirilip, sürdürülememiş 
olması, yalnız Atatürk'e büyük bir haksızlık değildir. Türkiye'nin hakkı 
olan ekonomik gelişmenin yeterli ölçüde gerçekleşmesini sağlayacak kat-
kılara ve kaldıraçlara olduğu gibi, ekonomik bağımsızlığa kavuşmayı da 
engelleyen nedenlerin en önünde gelmektedir. Türkiye'nin büyük iktisadi 
kaynaklarına rağmen, özgün ve geçerli modeller üretilmesini veya üretil-
miş bulunanların da, etkin bir tarzda kullanılmasını engelleyen kısır ik-
tisadî politikaların oluşması da bu nedenle engellenememiştir. Yine bu 
noktada Türkiye'de iktisadi düşüncenin "sefaleti"  de akla gelebilir. 

Mutlu sayılamayacak bu sonuçta, Atatürkçü geçinen, belki iyi niyet-
li ama, pasif  kişi ve çevrelerin yanılgıları kadar, karşıt görüşlü aydınla-
rın da elbette payları vardır. Bu nedenle kısaca bu noktaya değinmek ge-
rekmektedir. 

1. Atatürk ve Aydınlar 

Değişik ve çeşitli eğilimlerine göre ülke aydınlarını Atatürkçü ekse-
ne göre, biri Atatürkçü, diğeri Atatürkçülüğe karşı diye iki kısımda top-
lamak da olanaklıdır. Şaşırtıcı gibi görünebilen bir nokta, Atatürkçü ge-
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çinenlerle, O'na karşı olan düşünceden yana olan aydınların kimi zaman 
birleşebildikleridir. Çünkü Atatürkçü olup da Atatürkçülüğün özünü kav-
rayamayan ve onu geliştirmek yerine, katılaştırıp, kısırlaştıran yaklaşım 
ve tutumlar da karşıt görüşler kadar (kimi zaman daha da) zararlı ola-
bilmektedirler. Kanımızca Atatürkçülüğün en büyük düşmanları, bilerek 
veya bilmeyerek Atatürkçülüğün "mezar kazıcılığmı" yapan bu kısır, ye-
tersiz ve çağdışı tutumları izleyen ve onları alkışlayan dalkavuklardır. 
Atatürkçülüğü, çağdaş ve etkin bir ideoloji haline, bir uygulama modeli 
haline getirmeyi, kısır tutumları ve inhisarcı davranışları ile engelleyen-
lerdir. 

Yüzeysel biçimini aşmayan, gülünç yaklaşım ve yorumlarla, yaratıcı 
tekamülü olduğu gibi, öze inmeyi engelleyenler, Atatürkçülüğün kaim bir 
kül tabakası altında kalmasına, (isteklerine ters düşse bile) katkıda bu-
lunmuşlardır. 

"Türk aydını kırk yıldır, yılda bir kez onu anar. Yıllar geçtikçe onu 
daha iyi tanıyacağınızı sanırsınız, görürsünüz ki tersine, daha az tanı-
yor. Anması gittikçe "biçimselleşiyor".1 

"Atatürk karşıtlığına geçen "ilerici" kuşaktan olan kişiler, onların ne-
denlerinin tam tersine olan nedenlerle Atatürk karşıtı olan "geçici" ku-
şaklarla aynı çizgide yanyana düşüyorlar. Bildiklerinden değil, bilmedik-
lerinden. Bilgiye dayanan bir tartışma aralarındaki büyük farkı,  açığa 
çıkarabilir. Ne var ki, bunu iki taraf  da yapamaz. Ellerinde bir Mustafa 
Kemal ya da Atatürk ekseni diyeceğim bir parametre" yoktur. Tarihsel 
bir kişilik olan Mustafa  Kemal'i totemleştiirlmiş bir Atatürk olmaktan 
çıkarmalıyız".2 

Atatürkçülüğe karşı bu yanılgılarla, haksızlıklarla dolu yorum ve yak-
laşımların ortaya çıkardığı "aydın yabancılaşması", ne acıdır ki, Ata-
türk'ün doğumunun yüzüncü yılının içtenlikle ve parlak törenlerle kut-
lanmakta olduğu bir dönemde bile görülmektedir. Atatürkçülerin passif-
liği de maalesef  sürmektedir. İdeolojik bombardımanların altında bulu-
nan bir Türkiye'de, ideolojik boşlukta, gençlerinin büyük bir bölümünün 
aldatılarak "terörist" yaptırılabildiği, diğerlerinin ise bunalıma sürük-
lendiği bir dönemde, Atatürkçülüğe bu açıdan da ciddiyetle ve kurtarıcı 
özelliklerini öne çıkartacak atılımların halen görülmemesi, düşündürücü-
dür. Oysa, doğumunun yüzüncü yılında Atatürk'e gösterilecek sevgilerin, 
en büyüğü, en kalıcısı ve en önemlisi, Atatürkçülüğü çağımızı sarsan ide-

1 Prof.  Niyazi Berkes: "Atatürk Yöntemi ve Yönetimi", Cumhuriyet, 26 Ocak 1979, 
s. 5. 

2 N, Berkes, a.g. İnceleme, Cumhuriyet, 1 Şubat 1979, s. 5. 
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olojiler karşısında, uyarlayıcı ve yaratıcı bir dinamizm ile yeniden do-
yurucu ve kurtarıcı bir ideoloji ve "Model" olarak oluşturabilmek ve özel-
likle ülke gençliğine ulaştırabilmek olur idi. Yerli, ulusal ve geçerli bir 
tutarlılıktan, çağdaş doyuruculuğa değin uzanan entellektüel arayış ve 
gayretler, toplu ve sistematik bir tarzda halen görülmemektedir. Her ku-
ruluşun yaptığı törenler gibi, dağınık toplantı ve parçacı gayretler, kısa-
ca değindiğimiz doğrultuda, Atatürkçülüğün yeniden ve daha güçlü ola-
rak üretilmesini sağlayacak nitelikte görünmemektedirler. Hele bu top-
lantıların kimi yer ve zamanlarda "kişisel çıkarlarla" damgalı olması ve-
ya ideolojik eğilimlerin sınırlılığında sıkışıp kalması, "kısır" döngünün 
süreceğini, acıtarak göstermektedir. Biçimsellik ve her tür gösteri ve çı-
karın ötelerinde Atatürkçülğü ele almak gerekir. Ulusal düzeyde, bilim-
sel içerikli, özgür, özerk bir Kongre toplanması ve yeterli bir zaman sü-
resinde (en az bir ay) tüm yönleri ile Atatürkçülüğün anlamı, geçerliliği 
ve sürekliliği, yaratıcı katkılarla üretilebilmelidir. 

Düşünce ve uygulama temelleri ile sistematik bir tarzda, Atatürk'ün 
çok boyutlu dehası ve özlemlerine layık kalıcı bir eser, ancak bu özellik-
lere uyan ciddi bir entellektüel arayışla oluşabilir. Yoksa sınırlı toplan-
tılar ve kısır tutumlarla, her eğilim, kendilerine yakın sandığı kişileri ve 
düşünürleri içeren gayretler, gerçek ve bilimsel geniş boyutlu diyaloglara 
yer vermeyen yaklaşımlarla, kalıcı ve sürükleyici eserler üretmek olanak-
sızdır. 

Doktrin, ideoloji, sistem gibi, bilimsel ve objektif  bağlantıları içinde, 
Atatürkçülüğün çağı sarsan ideolojilerle, boy ölçüşebilecek ve hatta ikti-
saden Az Gelişmiş ülkelerin, yalnız siyasal değil, ekonomik gelişmelerin-
de de, esnek ve geçerli dinamikleri ile kurtarıcı bir MODEL olduğu, an-
cak böylesi ciddi bir toplantı ve sonrasındaki entellektüel gayretlerle or-
taya konulabilir. Yoksa, "ideolojiyi" henüz tanımlama aşamasında bile bil-
mek olanağını bulamamış çok iyi niyetli "Atatürkçülerle" ve onların 
"Atatürkçülük bir ideoloji değildir" türündeki yaklaşımları ile sınırlanan 
bir yöntem içinde yol almak ve Türkiye'yi kurtarmak olanaksızdır. Uma-
lım ki, yıl bitmeden, en olumlu ve gerekli bu yola başvurulur. 

Bu önemli değinmeden sonra, şimdi Atatürkçülüğün çok önemli bo-
yutlarından biri olan "Devletçilik ve iktisadi Bağımsızlık" konusuna ge-
liyoruz. 

2. Devletçiliğin Az Bilinen Bir Boyutu 

Ulusal bağımsızlık savaşının, askeri yanı, genellikle hem okullarda, 
hem de yayın dünyasında doyurucu bir tarzda yansıtılmış ve aydınla*11-
mıştır, denilebilir. Ama ulusal egemenliğin tümü, iktisadi kalkınma ve 
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bağımsızlık bağlamları içinde, Atatürkçü Devletçilik politikasının bir tü-
revi olarak, yeterince gün ışığına çıkartılmıştır denilemez. 

Önce "Devletçiliğin" ne olduğunu ve devlet müdahalelerinden fark-
lılığını belirtmek, sonra Atatürkçü Devletçiliğin "özgün" niteliklerini ve 
büyük anlamını açıklamak gerekmektedir. 

Devletin iktisadi faaliyetlere  katılması veya özel kesimi oluşturması, 
desteklemesi, sanayileşmeyi başlatması, Cumhuriyet Türkiye'si ile başla-
yan bir olgu değildir. "Ticarî ve Kuralcı Kapitalizmin" (Kapitalist Sis-
temin ilk Modeli), doktrini olan "Merkantilizmin", önemli üç ilkesinden 
biri "Müdahaleciliktir".3 Görüldüğü üzere Devletin ekonomik faaliyetlere 
karışması daha XVI. ve XVII. yüzyılda bile görülmektedir. "Devletle ve 
onun yardımı ile gelişen bir faaliyet  dalı söz konusudur".4 Doktrin düze-
yinde "özgürlük, ticaret için en gerekli bir unsurdur. Bir hükümet içinde 
ise, özgürlük, herkese yararlı sandığı şeyi yapmak iznini vermekten çok, 
genel yarara yönelik şeyleri yapma imkanını vermekten ibarettir".5 

Merkantilist dönemde Avrupa'da özellikle İngiltere ve Fransa'da (Kol-
bertizm), Devletin ekonomik faaliyetlere  müdahalelerde, büyük başarılar 
sağladıklarını biliyoruz. 

Nitekim Osmanlı İmparatorluğu zamanında da Devletin ekonomik 
faaliyetlerle  müdahalelerde bulunduğu bir gerçektir. Bu nedenle kolaycı 
bir yaklaşımla "... Devletin ekonomiye "müdebbir bir tüccar" gibi müda-
halesinin Dünya'da ilk örneğini teşkil eden ve Türkiye'de yaratılmış olan 
bu kalkınma modeli, zaman içinde bu ilk hedef  ve özelliklerinden saptı-
rılmış, bazı temel özelliklerini kaybetmiştir",6 demek, Devletçiliği, mü-
dahale ile karıştırmanın ötesinde, gerçeklere de uymamaktadır (bu nok-
tayı, pek de istemeyerek belirtmekten amacımız, yukarıda değindiğimiz, 
kolaycı ve yüzeysel yaklaşımlara bir örnek olması dolayısıyladır). 

Oysa, Atatürkçü Devletçilik'te bulunan yeni özler ve dinamikler, bu 
tür yüzeysel yaklaşımlarla elbette algılanamaz. Atatürk'ün eşsiz sezgisi 
ile Devletçiliği, basit bir Devlet müdahalesi değildir. Yani özel bir kesim 
oluşturmak veya özel kesime özendirici destekler sağlamanın ötelerinde, 
yeni bir olgudur. Ekonomik olduğu kadar sosyal yönleri olan, ekonomik 
gelişmeyi, ekonomik bağımsızlığı gerçekleştirecek tarzda oluşturulup uy-

3 Daha fazla  bilgi için bknz., B. Hamitoğulları: Çağdaş İktisadî Sistemler, S.B.F. 
yayını, No: 416, İkinci Baskı, 1978, sh. 56 ve sonrası. 

4 R. Gonnard: Histoire des Doctrines Economiques, Paris, 1941, s. 92. 
5 J. Marchal: Cours d'Economie Politique, Paris, 4. Baskı, 1964, s. 78. 
6 Doç. Dr. Mustafa  A. Aysan: Türkiye'de Devlet İşletmeciliği, ist. Ü., İşletme Fa-

kültesi Yay., No: 26, 1973, S. 5-6. 
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gulanması ve dönüşen ekonomik/sosyal yapılara göre uyarlanabilen es-
nekliği olan nitelikleri bulunmaktadır. 

"Devletçilik", bu incelemedeki anlamı ile, yani kullandığımız biçimi 
içinde, "iktisadi/Sosyal sistem" anlamına da gelmemektedir. Aslında çağ-
daş modellerinin değişik tipleri içinde bile, Kapitalizmler ve Sosyalizm-
ler dışında da, bağımsız ve özerk üçüncü bir sistem olarak da kabul edi-
lip, savunulamaz. 

Yalnız günümüzde "resmen" sosyalist sistem olduklarını iddia ettik-
leri halde, sosyalist kabul edilmesi olanaksız bazı ülkelerin "Devletçi bir 
üretim biçimi" uyguladıkları söylenebilir. Kuşku yok ki bu üretim biçi-
minde, Atatürkçü Devletçilik politikası ile bir ilgisi bulunmamaktadır. 
Çünkü Atatürk Devletçiliği'nin niteliği, işlevi ve hedefleri  bellidir. Kuş-
kusuz bir iktisadî/sosyal politika olarak, belli bir sistemi kurmak veya 
sürdürmek gibi hedefleri  olabilmektedir. 

Atatürkçü Devletçiliğin yorumlanmasmdaki, yanılgıların ana kayna-
ğı, içerik ve hedef  olarak topluca düşünce düzeyinde bir doktrin olarak 
belirlenmemiş olmasındandır. îdeolojilerin dalgalandırdıkları ortamlarda, 
kaypak bir hale gelerek, yozlaştırılmasmın da, nedeni burada aranmalı-
dır. 

3. Her Devlet Müdahalesi "Devletçilik" Sayılamaz 

Her devlet müdahalesini, "Devletçilik" saymanın haykırıcı bir yanıl-
gı olacağını yukarıda belirtmeğe çalıştık. Bir başka yanılgı "Kamu Kesi-
minin ekonomik büyümesini", Devletçilik sanmak yanılgısıdır. Bu yanıl-
gının ortaya çıkarılmasında en iyi örneklerden biri, 1950-1960 dönemi Tür-
kiye'sidir. Bilindiği gibi Demokrat Part i Hükümetinin liberal kapitalsit 
ve özel kesime dayalı öncelikleri olan politikalar izlemiştir. Bu dönemin 
Başbakanı Adnan Menderes, T.B.M.M.'nde açıkladığı Hükümet Progra-
mında (29.5.1950), izleyecekleri iktisadî politikayı, anlaşılır bir tarzda an-
latarak, "Devletçi" bir eğilim taşımadıklarını, kesinlikle, aşağıdaki dü-
şüncelerle belir tmektedir: 

"İktisadi ve malî görüşlerimizin esası, bir taraftan  devlet müdahale-
lerini asgariye indirmek, diğer yandan iktisadî sahada devlet sektörünü 
mümkün olduğu kadar daraltmak ve buna mükabil güven vermek sure-
tiyle hususi teşebbüs sahasını mümkün olduğu kadar genişletmek diye 
ifade  edebiliriz. Bu esasların tatbikinden doğacak ilk neticelerden biri, 
Devlet tesis ve işletmeciliğini hususi sermayenin hiç bir surette ele alma-
yacağı işlere ve bir de aynı zamanda amme hizmeti mahiyetinde olan 
iktisadi işlere hasretmek olaacktır. Çünkü, bize göre hususi mülkiyet ve 
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şahsi hürriyete dayanan bir iktisad rejiminde, iktisadi sahanın asıl ola-
rak ferde  veya şirket halinde hususi teşebbüse ait olması lazımdır. 

"Devletin doğrudan doğruya iktisadî teşebbüslere girişmesi, nazım ve 
murakabeci olarak iktisadî sahada üzerine vazifeler  alması ancak bir is-
tisna teşkil etmeli ve ancak kat'i zaruret haline inhisar etmelidir. 

"Bundan böyle amme karekterini haiz olmayan sahalarda işletmecili-
ğe geçmeyeceğimiz gibi, muhtelif  sebebler altında kurulmuş olan işletme-
leri amme hizmeti gören ve ana sanayie taalluk edenler hariç muayyen bir 
plan dahilinde elverişli şartlarla hususi teşebbüse devretmeğe çalışacağız." 

Bilindiği üzere, anılan on yıllık dönemde, vaadedilen "Kamusal Kesi-
min daraltılması" (Kamu Teşebbüslerinden bir kısmının Özel Kesime dev-
redilmesi) gerçekleştirilmemiş. Tersine bu dönemde Kamusal Ekonomik 
Kesimin alanı daha da genişletilmiştir (özellikle 1953 tarihinden sonra, 
İktisadi Devlet Teşekküllerine yenileri eklenmiş, yenileri ise, iştirakler 
aracılığı ile değişik alanlara daha çok yayılmıştır). 

Devletin ekonomik faaliyetlere  yaptığı bu müdahaleleri "Devletçilik 
saymak, bilimsel olarak olanaksızdır. Yukarıda belirttiğimiz gibi, her dev-
let müdahalesi "Devletçilik" anlamına gelmez. Devletçiliğin somut yan-
sıması olan müdahalelerin, kendine özgü nitelikleri bulunmaktadır. Çün-
kü Kamusal Kesimin ekonomik boyutlarının her genişlemesini "Devletçi-
lik" sayarsak, 1964 yılında oluşturulan Devlet Yatırım Bankası, Sosyal Si-
gortalar Kurumu ile Emekli Sandığının, biriken fonları  ile Merkez Ban-
kası'nın genişleyen biçimlerdeki borçlanmalar yolu ile Kamu İktisadi Te-
şebbüslerine aktarılması, yine bu kesimin genişlemesine yol açmıştı. Bunu 
da mı, Devletçilik sayacağız? 

Yine aynı tarzda, 1975-1977 döneminde iktidarda bulunan Koalisyon 
Hükümeti döneminde de, Kamusal Ekonomik Kesimin genişlemeyi sür-
dürdüğünü görüyoruz. Devlet Sanayi ve İşçi Bankası'nın (DESİYAB) ku-
rulması ve Kamusal sermayenin daha da yayıldığını yine görüyoruz (TÜ-
MOSAN, TAKSAN, TEMSAN, GERKONSAN, TESTAŞ v.s.). Kuşku yok 
ki, bu gelişmeleri, Devletçilik saymak olanaksızdır. Çünkü Kamu kesimi-
nin ekonomik genişlemesi, her nekadar Devletin iktisadî faaliyetlere  yap-
tığı müdahalelerin büyüdüğünü gösteriyorsa da, bunun "Devletçilik" çer-
çevesinde kalan bir anlayış ve sonuçlarla yüklü olmaması halinde, sadece 
"müdahale" sınırında kalır ve Özel Teşebbüscü nitelikleri aşmadığı du-
rumlarda da "Devletçi" telakki edilemez. 

Belirtelim ki, Devlet işletmeciliği de Atatürkçü Devletçilik ile eş an-
lamda kullanılamaz. Çünkü devlet işletmeciliğinin sözgelimi bir "Özel Te-
şebbüs gibi, bencil ve dar çıkarlar uzantılarında çalıştırılırsa, "Atatürkçü 
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Devletçilikle" aynı anlama gelemez. Kamusal Ekonomik Kesimin teşeb-
büslerini Atatürk Devletçiliği ilkelerine göre işletebilmek çok ayrı bir 
işletmeciliktir ve elbette ki çok daha farklıdır. 

Bu noktalardaki düşünce ve kavram karışıklığını ortadan kaldırıp, 
bir saydamlık getirmek için şunu vurgulamalı ki, Cumhuriyet ' in kurulu-
şundan beri Devlet'in iktisadî faaliyetlere  müdahaleleri olmuştur. Nite-
kim : 

1923-1931 döneminin özel kesimden yana olan eğemen liberal niteli-
ğine rağmen, Devletin iktisadî faaliyetlere,  ister "millileştirmeler", ister-
se Özel Kesimi özendirme veya başka amaçlarla olsun, müdahalelerde bu-
lunduğu bir gerçektir. 26.VIII. 1924 tariinde İş Bankası'nın (Özel kesime, 
özendirici bir örnek olmak amacı ile) kurdurulması, İstanbul, İzmir, Trab-
zon ve Mersin gibi limanların işletilmesinin 1925 yılında Devlet tekeline 
geçirilmiş olması; ayrıca aynı yılda Sanayii ve Maadin Bankası'nın kuru-
larak, Osmanlı yönetiminde sayıları 22'yi bulan fabrikaların  devralınarak 
işletilmesine ek olarak demiryolu yapımı ve işletmeciliğin anılması ola-
naklı ilk örneklerdir. 

Aydınlatıcı örneklerden olmak üzere 1926 yılında üretime geçen Uşak 
ve Alpullu şeker fabrikaları,  Devletin büyük destekleri ile kurulmuş ve 
özel şirketlere verilmiştir. Alkollü içkiler ve ispirto gibi "inhisarın", Özel 
Kesime rağmen, Devlet işletmeciliğine alınması, hatta "devletleştirilebil-
me yetkilerinin" ortaya çıkması, bir diğer gelişmedir. 

Fakat bu dönemin iktisadi politikası içinde en belirgin bir diğer önem-
li örnek, Teşviki Sanayi Kanunu'dur (Cumhuriyetin geniş kapsamlı ilk 
yasası: 28.V.1927 tarih ve 1055 sayılı bu yasa. I.IV.1942 tarihine değin yü-
rürlükte kalacak tarzda belirlenmişti). Bu yasa ile, Özel Sanayi teşebbüs-
leri ve maden işletmeleri, büyük ölçekli "muafiyet"  ve "imtiyazlara" ka-
vuşuyorlardı. 

Devlet müdahaleleri (dolaylı veya doğrudan ve bu iki odağa bağlı di-
ğer biçimleri ile), Devlet işletmeciliği ile Atatürk Devletçiliği hakkında, 
bir diğerine karıştırılan yorumlar ve analizlerin kaynağı, sadece ilgili kav-
ramlar hakkında yeterince bir bilgi sahibi olamamadan kaynaklanmıyor. 
Bu konulardaki yanılgıların bir kısmı ise, doğrudan, ekonomik gelişme ve 
modeli hakkında Atatürk 'ün görüşleri ve Atatürkçülüğü düşünce ve ey-
lem temellerinin [Doktrin ve ideoloji] derli toplu ve bilimsel bir nitelik-
te tutarlı ve herkesçe anlaşılabilir bir hale getirilememiş olmasındandır. 

Bu durum gözönüne alınınca yukarıda "saydamlaştırma" yönündeki 
bir gayretin zorunluluğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Ata-
türk Devletçiliğinin diğer yan kavramlarla olan büyük farklılığı  ve bir 
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önemli noktadaki özgünlüğü yakalanmaz ise, algılanmaz ise, ülkenin ik-
tisadi bağımsızlığı sağlamada O'na neden başvurulduğu ve güvenildiği 
"olgusu" da, korkarım ki, yeterince anlaşılamaz. 

4. Devletçiliğin Nedenleri 

Kuruluş yıllarının başından itibaren Cumhuriyet Türkiyesinin ne-
den "Devletçilik" politikasını izlemediği sorusu, haklı olarak düşünceye 
gelmektedir. Başka bir deyimle, "Devletçiliğin", birden bire değil de, aşa-
malı ve deneyimli bir gelişme çizgisinde belli bir olgunlaşmadan sonra 
ortaya çıkmasının, nedenleri nelerdir? 

Bu önemli sorunun karşılığı bir kitap dolduracak kadar geniş boyut-
ludur. Son derece özet bir tarzda söylemekle yetinirsek, tüm nedenler 
biri ulusal, diğeri uluslararası odakta toplanmaktadır. Dış nedenlerin ba-
sında, Lozan Barış Antlaşması'nın, buna olanak vermeyen bazı hükümleri 
ile Batı ülklerinin "Sevres" Antlaşmasında somut bir tarzda yansıyan 
"Emperyalist istek ve tutkularının, getirdiği frenler".7 

# 1929 Ekonomik büyük bunalım ve doğurduğu sorunlar. 

0 Dünya'daki diğer gelişmeler (S.S.C. Birliğinin yeni uygulamaları, 
Almanya'daki yeni rejimin, A.B.D.'ndeki [New Deal] yeni politi-
kaların, etkileri, gibi nedenler). 

>0 Osmanlı imparatorluğundan devreden ağıç borçlar. 

0 Emperyalizme karşı kendini daha iyi savunabilme. 

Ulusal düzeydeki iç nedenlere gelince; 

^ Başlıca -Özel Kesime dayalı olarak sürdürülen "Liberal Kapita-
list", iktisadi politikadan, gerek anılan kesimin yeterince güçlü ol-
maması, gerekse yapısal nitelikleri sonucu, doyurucu başarılar 
gösteremeyerek, ekonomik gelişmeyi yeterli bir düzeye çıkarama-
mış olması. 

£ Ekonomik gelişmenin gerçekleşmesi için, toplumsal, siyasal ve zi-
hinsel yapılarda, gerekli dönüşümleri yapacak reformların  yapı-
larak, ilgili "mekânların", kalkınmayı yaratacak raylar ve "kaldı-
raçlar" döşemelerine olanak verilmesi.8 

i Lozan Andlaşması'nın iktisadi sistemimiz üzerindeki etkileri için bknz.: B. Ha-
mitoğulları: "İktisadi Sistemimizin Oluşmasında Lozan Andlaşmasmın Etkle'ri", 
Lozan'ın 50. Yılma Armağan içinde, sh. 164-188, İst. Üniv., Hukuk Fak. İst. 1978. 
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© Henüz yeterince kadroların ve kişilerin yetiştiirlememiş olması. 
"Teknik bilgi eksikliği". 

Yeterli sermayenin henüz birikememiş olması. 

@ Halk yığınların ilk on yılın ekonomik gelişmesinden hoşnut olma-
ması ve bu nedenle de "Serbest Fırka'ya yönelmesi".9 

>9 Devletin Türk Tarihindeki, geleneksel önemi ve ağırığı ile hal-
kın bir çok şeyi "Devlet'ten" bekleyen bir psikoloji içinde olması. 

^ Yöneticilerin, genellikle "asker" kökenli olması ve askerlerin ge-
nellikle, "müdahalelerden ve denetimden" yana olan davranışa 
yatkın olmaları. 

Q Özel Kesimi ile Kamusal Kesimi ile ülkenin ve ulusun tüm po-
tansiyellerini harekete geçirmeden (seferber  etmeden), ne ülke-
nin kalkınması ve ne de ulusal bağımsızlığın uzun soluklu olama-
yacağının anlaşılması. 

işte bu incelememizin ana noktası olan en duyarlı konuya gelmiş bu-
lunuyoruz. 

5. Ekonomik Bağımsızlık Siyasal Bağımsızlık Bağlamı 

Aşağıda yer yer bazı örneklerle ortaya çıkabileceği gibi, Atatürk, 
Türkiye'nin ulusal bağımsızlığını elde etmeyi en yüce (kutsal) bir hedef 
olarak seçmişti. Ekonomik bağımsızlık olmadan ise, bunun gerçekleşme-
yeceğinin, o eşsiz sezgisi ile bilincinde idi (bu noktada açıkça iktisadî ve 
sosyal yapı arasındaki bütünleşme veya ayrışma bağlamı ortaya çıkmak-
tadır) . Bu nedenle ekonomik bağımsızlığı, garanti etmede en etkin ara-
cın ve sadece sağlıklı ve dengeli bir ekonomik gelişme (kalkınma) sağla-
nabileceği anlaşılmıştı. 

Ekonomik tüm boyutları ve özellikle "Sanayileştiren Sanayii", Planı 
ile, "Sosyal Devlete" varan boyutları, halkçı ve sosyal adaletçi anlayışı 
ile bir "Devletçilik" politikası, alt yapısı ile birlikte yalnız ülkenin geliş-
mesini değil, ulusun yükselecek yaşama düzeyi (refahı)  ile, çelişkileri ve 
sömürüyü en az sınıra indirgeyen başarıları ile, üreteceği dayanışmalı ve 
tutarlı sağlıklı bir toplumda, dış emperyalizmlerin sızıp yerleşebilecek bir 
açık doku bırakmayacağından, ulusal egemenliği tehlikeye düşürmeyecek 
kadar güçlü ekonomik yapılarda oluşturabilecekti. 

8 B. Hamitoğulları: La Planification  du Developpement Economique En Turquie, 
S.B.F. Yay., No: 266, Sevinç Matbaası, s. 12. 

9 Daha fazla  bilgi için, bknz.: A.H. Başar, Atatürk'le Üç Ay, İstanbul, 1945. 
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Kısaca Türkiye'yi yeniden "uydu" yapmak isteyecek Emperyalizmle-
re karşı, iktisadi alanda, sosyal, siyasal alanda oluşacak yapıların toplam 
direnme gücü, ulusal egemenliği sürdürebilecek bir iktisadi bağımsızlığın 
garantisi olacaktı. 

Yukarıdaki kanıya nereden varılmaktadır? Şuradan : Atatürkçü siya-
sal rejimin (daha ilerde değişik görüşlerden vereceğimiz örneklerin de 
göstereceği gibi) iktisadi temeli, hızlı ekonomik gelişme ve ekonomik ba-
ğımsızlık gibi stratejik iki öğe örmektedir. Bu iki temel ilkeyi, 1931 yılına 
değin uzanan ve eksenini Özel Kesimin ördüğü gelişme politikası doyu-
rucu olamamış idi. 

Daha 1921 yılında Celâl Bayar, yabancı sermayeye değindiğinde şun-
ları belirt iyordu: "Millet ... iktisaden düşkün bir raddeye girmiş ise bu 
da memleketimizde ecnebi imtiyazın ... kapitülasyonların ... Türk tacirle-
rine tevafuk  ederek memleketimizin bütün gelir kaynaklarına fiilen  el 
koymalarındandır... Memleketimize imtiyaz şeklinde giren sermayenin 
düşmanıyım. Çünkü onun arkasından nüfûzu  siyasî girer ve memleketin 
hürriyetine ve... istiklâline suikast eder ve bizi eser yapmak ister... Ni-
tekim İngilizler ... Hindistan'ı bu surette esir etmişlerdir. Memleketimize 
hayırhah bir surette yalnız ticaret kastı ile gelen sermayeye ... muavenet 
edebiliriz".10 

Cumhuriyet döneminin önemli bir kısmında, Bakanlık, Başbakanlık 
ve Cumhurbaşkanlığı yapan, üstelik en liberal düşüncelere inanan C. Ba-
yar'ın, yukarıdaki görüşlerine göre bile, yabancı sermayeye, ancak Tür-
kiye'nin yararları ile bağdaştığı durum ve koşullarda "evet" denileceğini, 
"ekonomik bağımsızlıkla" çelişen her dış ilişkinin, kabul edilemeyeceğini 
göstermektedir. 

Devlet müdahalesi konusunda eğilimleri daha büyük olan ve "Devlet-
çiliğe" daha yatkın olan İnönü ise, daha 1928 yılında : "Türkiye Cumhuri-
yeti iktisadî istiklâli gaye bilen bir nizam tesis etmiştir",11 demekle, izle-
nen ekonomik politikaların ve kurulan sistemin, iktisadi bağımsızlık üre-
tecek nitelikte olduğunu anlatmak istemektedir. Nitekim bu düşünce da-
ha belirgin bir tarzda Atatürk tarafından  da dile getirilecektir. İzmir İk-
tisat Kongresindeki söylevinde, Osmanlı İmparatorluğunun çöküş sebeb-
lerine değinirken : "Osmanlı Devleti fiilen  mahru-u istiklâl bir hale gel-
mişti. Bir devlet ki tebaasına koyduğu vergiyi ecnebilere koyamaz, bir 
devlet ki gümrükleri için rüsum muamelesi ve saire tanzimi hakkından 
menedilir, bir devlet ki ecnebiler üzerinde hak-kı kazasını tatbikten mah-

ıo Celâl Bayar'ın Söylev ve Demeçleri (1920-1953), Ankara, 1954, sh. 86-87. 
u İsmet Paşa'nın Siyasi ve İçtimai Nutukları (1920-1933), Ankara, 1933, s. 182. 

114 



rumdur. O devlete bağımsız denilemez... Meselâ şimendifer  inşası, mese-
lâ fabrika  yapmak için devlet serbest değildi... Hayatını teminden âciz 
olan bir devlet müstakil olabilir mi? Osmanlı ülkesi ecnebilerin müstem-
lekesinden başka bir şey değildi. Osmanlı halkı ... esir vaziyetine getiril-
mişti. Bu netice, ... milletin kendi irade ve hâkimiyetine malik bulunama-
masından, şunun bunun elinde istimal edilmesinden neşet etmişti".1 2 

"Devlet ve hükümet ecnebi sermayesinin jandarmalığından başka bir 
şey yapmamıştır. Her yeni millet gibi Türkiye buna muvafakat  edemez. 
Burasını esir ülkesi yaptırmayız."1 3 

Açıkça görülüyor ki, Atatürk, sömürüyü sonsuzlaştırmak isteyen Em-
peryalist dış borçlar ve yabancı sermayeye karşıdır ve bunu kesinlikle is-
tememektedir. Bu nitelikte olmayan ve ülkenin ekonomik gelişmesini en-
gelleyemeyecek nitelikte gelecek yabancı sermayeye ise, karşı olmadığını 
şu biçimde belirlemektedir : "Zannolunmasm ki ecnebi sermayesine hası-
mız; hayır, bizim memleketimiz vâsidir. Çok say ve sermayeye ihtiyacı-
mız var. Kanunlarımıza riayet şartıyla ecnebi sermayelerine lâzım gelen 
teminatı vermeye her zaman hazırız. Ecnebi sermayesi bizim sayımıza in-
zimam etsin ve bizim ile onlar için faydalı  neticeler versin".14 

Yine vurgulayalım ki, kesinlikle karşı olunan "olgu", yabancı serma-
ye değildir, onun sömürerek ekonomik gelişmeyi engelleyebilecek "biçim-
leridir". Bu nedenle, ekonomik kalkınmamız ve bağımsızlığımızla bağda-
şan nitelikteki, dış sermayeye evet demek, denetim ve güdüm noktasında 
yalnız kendine bir güvenin işareti değildir. Fazladan "akılcı" ve bilimsel 
bir davranıştır da. Bu nedenlerle, ne türde olursa olsun yabancı sermaye-
ye ideolojik bir saplantı halinde sürekli karşı çıkışın mantıkla bağdaşmaz 
yabancılaşması içinde, bu tutumu bir "yalnılgı" veya çelişki olarak nite-
lendirmek de, aslında büyük bir yanılgıdır. Bunun yanılgı olduğunu gü-
nümüz Sosyalist Blokuna dahil ülkelerin Batı teknolojisine ne denli baş-
vurduklarını gösteren ve ne denli yabancı sermayeye gereksinme duyul-
duğunu yansıtan bir ölçüt olarak dış borç yüküne bir göz atmak, yeter de 
artar bile. Ama buna rağmen kraldan daha çok kralcı olan tutumlarda, 
bu dönemi yanılgılar içinde değerlendirmeler sürüyor. Bir küçük örnek 
vermekle yetinelim: 

"işte milli mücadelenin liderleri, siyasi bağımsızlık tutkusu içerisin-
de, emperyalizmin iktisadi içeriğini farketmediler  ve imtiyazlar isteme-
diği, milli bağımsızlığa ve Türkiye'nin egemenlik haklarına riayet ettiği 
takdirde yabancı sermayeden sadece yarar geleceğini umdular. Hatta, ipin 

12, 13. 14 g . ökçün Türkiye İktisat Kongresi (1923-İzmir) - Haberler - Belgeler - Yo-
rumlar, Ankara, S.B.F. Yayını, No: 262, s. 248, 252-253. 
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uçlarım ellerinde tuttukça, Chester-tipi imtiyazların dahi kontrol edilebi-
leceğini sandılar."15 

Bu noktada yabancı sermayeyi denetleyebilmek, hat ta en uygun ola-
nını seçerek getirmenin, sömürüye olduğu gibi emperyalist "sızmaları" 
engelleyebileceği, günümüzde kolaylıkla kabul edilebilir bir olgudur. Ama 
asıl vurgulanması gereken nokta, bu gerçeği ancak son yirmi yılda gören-
lerin yanında, Atatürk'ün uzak görebilen, gerçekçi tutumunun büyüklü-
ğü ve geçerliliğidir. 

Nitekim, aynı büyük sezgi ile, siyasal yapı, iktisadi yapı bağlamını, 
bağımsızlıkla birlikte görebilmiş olmasına küçük bir örnek olarak, yine 
İzmir İktisat Kongresini açarken yaptığı söylevi hatırlamak yeter. Bakın 
ne diyor: "... Efendiler,  istiklâli tam için şu duştur vardır, hâkimiyeti 
milliye için bir kanun vardır diyoruz. Bugün de büyük bir muzafferiyetin 
ümilleri ve failleri  bulunduğumuzu ifade  ediyoruz. Bu noktada çok kati 
olan bir hakikati hep beraber tekrar etmek mecburiyetindeyiz. Bu kadar 
büyük, bu kadar mukaddes ve azametli hedefler  yalnız kağıt üzerinde düs-
turlarla ve kanun maddeleriyle ve sadece hırslarla, arzularla husul bula-
maz. Tahakkuku tammmı temin edebilmek için yeğane kuvvet, hakikî en 
kuvvetli temel iktisadiyattır. 

"Siyasi ve askerî muzafferiyetler  ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, 
iktisadî muzafferiyetler  ile tetviç edilemezlerse husule gelen zaferler  pâ-
yidar olamaz ,az zamanda söner. Bu itibarla en kuvvetli ve parlak zaferi-
mizin dahi temin edebildiği ve daha edebileceği semeratı nafiayı  tesbit 
için iktisadiyatımızın, hâkimiyeti iktisadiyemizin temin ve tarsin ve tevsii 
lâzımdır. Efendiler,  bu kadar feyizli  ve bu kadar kuvvetli olan yeni hü-
kümetimizin, düşmansız kalacağını farzetmek  doğru değildir. Onun ha-
yatına, feyzine  karşı suikastlar tertip etmeye teşebbüs edecekler buluna-
caktır. Bütün bunlara karşı en kuvvetli silahımız iktisadiyattaki vüsat, 
resanet ve muvaffakiyetimiz  olacaktır."16 

"Efendiler,  dahil olduğumuz halk devrinin, millî devrin millî tarihini 
de yazabilmek için kalemler, sapanlar olacaktır... Bencc halk devri, ikti-
sat devri mefhumu  ile ifade  olunur. Öyle bir iktisat devri ki memleketi-
miz mamur, milletimiz müreffeh  ve zengin olsun. Bu noktada bir felsefe-
yi hatırlayınız o da : "Elkanâatü kenzün Iâ-yüfnâ"dır  ("kanâat tükenmez 
bir hazinedir.")" 

"Bu felsefeyi  yanlış tefsir  yüzünden bu millete büyük fenalık  edilmiş-
tir. Allah yarattığı nimet ve güzellikleri insanların istifadesi  için yarat-

ış Korkut Boratav: 100 Soruda Türkiye'de Devletçilik, Gerçek Yayınevi, 1974, s. 91. 
16 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, II (1906-1938), ikinci Baskı, Türk Inkilâp Tarihi 

Yayınları: I, 1959, s. 107-108. 
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mıştır. Allah zekâ ve aklı insanlara bunun için verdi... Bu vatan evlat 
ve ahfadımız  için cennet yapılmaya layıktır. Bu, faaliyet-i  iktisadiye ile 
kabildir. 

"Öyle bir iktisat devri ki artık milletimiz insanca yaşamasını bilsin 
ve esbabı bilerek ona lâzım olan tedabire tevessül etsin".17 

6. İktisadi ve Sosyal Devlet 

Ekonomik kalkınma, ekonomik bağımsızlık ve ulusal egemenlik ara-
sındaki karşılıklı ilişki, Atatürk'ün parıltılı ve güçlü düşüncesinde öylesi-
ne tutarlıdır ki, andığımız ve anacağımız sözleri (değiştirmeden), bunu 
açıklıkla göstermektedir. "Misak-ı Milli"ye değinirken şunu kesinlikle 
vurgulamaktadır : "Misak-ı Millî, milletin istiklâl-i tâmmını temin eden 
ve bunun için iktisadiyatında inkişafına  mani olan bütün sebebleri bir 
daha avdet etmemek üzere lağveden bir kanundur".18 Bu noktada Türki-

ye'nin ekonomik gelişmesini, engelleyecek her türlü iç ve dış dar bo-
ğazları aşabilecek niteliklerde iktisadî politikalar izleneceğini sadece ha-
ber vermemekte, bunu "kutsal bir direktif"  tarzında da anlamak gerek-
mektedir. "Avdet" (geri gelme) etmesi istenmeyen engeller, Osman'ı İm-
paratorluğunu yarı sömürge yapan "emperyalist nitelikli" ve "sosyal içe-
rik ile adaletten yoksun" öğeler olarak da yorumlamak olanaklıdır. Hele 
günümüz Türkiyesinin ekonomik gelişmesini, gerek içerde yeterince ha-
rekete geçirilip değerlendirilemeyen tüm pontasiyeller, gerekse uluslar-
arası bilinen diğer engellerin, nasıl yavaşlatarak geriliği büyüttüğü, acı 
da olsa göz ardı edilmez ise, olumlu olmayan bazı "engellerin avdet etti-
ği" kabul edilebilir. 

Atatürk için iktisadi gelişme, en yüksek askerî zaferlerden  bile daha 
değerlidir. 1923 yılının Ocak ayında, Atatürk, hem de, askeri utkunun 
bütün görkemi ile eğemen olduğu bir konjonktürel ortamda, bakın ne 
düşünceler ileri sürüyor : "Yeni Türkiye Devleti temellerini süngü ile de-
ğil, süngünün dahi istinat ettiği iktisadiyatla kuracaktır. Yeni Türkiye 
Devleti cihangir bir Devlet olmayacaktır. Fakat yeni Türkiye Devleti ik-
tisadi bir Devlet olacaktır. . ."19 

Yukarıdaki düşüncede yeni Türk Devletinin eğemen ekseni "iktisa-
didir" derken, güçlü bir ekonomiyi oluşturacak, ekonomik gelişme obua-
dan, silahlı gücün bile güçlü olamayacağı, kapalı bir tarzda anlatılmakta-
dır. Ve iktisadi kalkınma savaşını başarı ile kazanmadan asıl "savaşın ka-
zanılmamış olacağını belirtmektedir. 

1 7 G. Ökçün, a.g.y., s. 251-252 (altı çizilen yerleri, biz vurguladık). 
ıs Türkiye İktisat Kongresi Açış Konuşması (G. Ökçün, a.g.y., s, 250). 
19 Adnan Turgut Fethi, "Atatürk İktisadî Zafer  Emri Vermişti", Barış, 19 5.1972. 
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Nitekim Lozan barış görüşmelerinin kesilerek siyasal bağımsızlığın 
geciken tanınması sonucunda, yine düşünce alanında bir hamle daha gö-
rüyoruz : "Görülüyor ki bu kadar kat'i ve yüksek bir zafer-i  askeriden son-
ra dahi bizi sulha kavuşmaktan men eden esbab doğrudan doğruya es-
bab-ı iktisadiyedir, mülahazat-ı iktisadiyedir. Çünkü bu Devlet, hakimi-
yet-i iktisadiyesini temin ederse o kadar kuvvetli temel üzerinde yerleş-
jmiş ve teali etmeğe başlamış olacaktır ve artık bunu yerinden kımıldat-
mak mümkün olmıyacaktır. İşte düşmanlarımızın muvafakat,  bir türlü 
rıza gösteremedikleri budur" .2 0 

Yukarıda daha 1920'li yıllarda Atatürk 'ün isabetle belirttiği Türkiye'-
nin gerçek gelişmesiin "düşmanlarımızın, hakiki düşmanlarımızın içlerine 
bir türlü sindiremedikleri" bu acı gerçek, günümüzde de her vesile ile 
karşımıza çıkmıyor mu? Hem de nasıl. En haykırıcı bencil tutumlarla. Ve 
bu kez "dost" bildiğimiz kimi ülkeler de, "hakiki düşmanlarımıza ekle-
nerek, adeta yeni bir "engelleme koalisyonu" halinde karşımıza dikilmi-
yorlar mı? O halde kurtuluş için tek çıkar yol, sağlıklı bir iktisadî geliş-
medir. Bu konuda başarının şansını, bakalım Atatürk nasıl görüyor : 

"... Muvaffak  olmak için çok çalışmak lâzım olduğunu bilmeliyiz. İk-
tisadiyat, iktisadiyat diyoruz. Fakat arkadaşlar, iktisadiyat demek herşey 
Hemektir. Yaşamak için, mes'ut olmak için, mevcudiyet-i insaniye için 
ne lâzım ise bunların kâffesi  demektir. Bütün bu hususatta el'an mem-
leket ve milletimizin ne halde olduğunu sizler çok güzel bilirsiniz. Tavsif 
etmek istemiyeceğim. Ancak memleketimizin vüs'ait ve nüfusumuzun  bu 
vüs'atle ne kadar gayr-i mütenasip olduğunu da hatırlayınız. Bu vâsi ve 
feyizli  toprakları işleyebilmek, işletebilmek için noksan olan el emeğini 
behemahal fennî  alât ile telâfi  etmek mecburiyetindeyiz. Memleketimizi 
bundan başka şimendüferler  ile, üzerinde otomobiller çalışır şoseler ile 
şebeke haline getirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü garbın ve cihanın ve-
sati bunlar oldukça, şimendüferler  oldukça, bunlara karşı merkepler ve 
kağnı ile ve tabiî yollar üzerinde müsabakaya çıkışmanın imkânı yoktur. 
Memleketimiz ziraat memleketidir. Bu itibarla halkımızın ekseriyeti çift-
çidir, çobandır. Binaenaleyh en büyük kuvveti, kudreti bu sahada göste-
debiliriz. Ve bu sahada mühim müsabaka meydanlarına atılabiliriz. Fa-
kat aynı zamanda san'atımızı da tezyid ve tevsi etmek mecburiyetindeyiz. 
Eğer san'at hususunda yine müsamahakâr olursak o halde âsar-ı sanayide 
yine haricin haraçgüzarı oluruz, mahsulât ve mamulâtm mübadelâtı ve 
servete inkilâbı için ticarete ihtiyacımız vardır. Ticaretimizin ağyar elin-
de kalması memleketimizin servetinden lüzumu kadar istifade  edememe-
ği bais olur. Fakat bütün bunlar söylendiği kadar basit ve kolay olmayan 

20 G. ökçün, a.g.y., s. 254. 
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şeylerdir. Bunda muvaffak  olabilmek için hakikaten memleketin ihtiya-
cına mutabık esaslı program üzerinde bütün milletin müttehit ve hemâ-
henk olarak çalışması lâzımdır... Arkadaşlar, bence yeni Devletimizin, ye-
ni Hükümetimizin bütün esasları, bütün programları iktisat programın-
dan çıkmalıdır. Çünkü demin dediğim gibi her şey bunun içinde münde-
miçtir".21 

Ekonomik gelişme ve kalkınma bakımından son derece anlamlı ve 
değerli olan bu düşünceler, çok geniş bir tarzda analiz edilmeğe değer ni-
teliklere sahiptir. Kısaca belirtmek gerekirse, "iktisadiyatı" tüm boyut-
ları ile temel alan bu yaklaşımda, iktisadî bütün dallar, bir diğeri ile 
karşılıklı ilişkileri içinde ele alınmaktadır. Üstelik ülkenin o zaman en 
eğemen olan tarımsal "karakteri" en can alıcı yanları ile vurgulanarak 
belirtilmekte ve bu özgü duruma göre çözümlerin oluşturulmasını, esin-
lendirecek verimli düşünceler ortaya koymaktadır. Ek olarak çağdaş 
düzeyde teknik bir alt yapı kurulması, tarımın sanayileşmesi belirtil-
mektedir. Ayrıca eğer sanayileşme alanında, yine gevşek davranışın içi-
ne girilecek olursa, yeniden sömürge olma tehlikesinin oluşacağı belirtil-
mektedir. Değişimin (ticaretin) önemi vurgulanmakta ve bunun da "ulu-
sallaştırılması" gereği belirtilerek, tüm bu düşüncelerin ulusça benimse-
nebilecek bir tarzdaki tutarlılıkla ancak tesbit edilebilir ve uygun "ör-
gütlenme tipleri" ve programlar içine girmeleri ve uygulanmaları ile ba-
şarılı olunabileceği, bilinci ortaya konulmaktadır. Kısaca, yeni Devletin 
en önemli niteliklerinden biri olan "İKTİSADİLİK", gerekli ekonomik ke-
simlerde, öngörülen dinamiklerin yaratıcısı ve uygulayıcısı, işlevi ile yü-
kümlü hale getirilmektedir. Bu yaklaşımın değerini yeterince kavrayabil-
mek için, insan öğesine ve eğitimine bu tutarlılık içinde verdiği ve vur-
guladığı önemi, unutmamak gerekir. Bu noktada sözü yine Atatürk'e bı-
rakalım : 

"Binaenaleyh evlâtlarımızı o suretle talim ve terbiye etmeliyiz, on-
lara bu suretle ilim ve irfan  vermeliyiz ki âlem-i ticaret, ziraat ve san'at-
ta ve bütün bunların faaliyet  sahalarında müsmir olsunlar, müessir ol-
sunlar, faal  olsunlar, amelî bir uvuz olsunlar. Binaenaleyh maarif  prog-
ramımız gerek iptidai tahsilde, gerek orta tahsilde verilecek bütün şeyler 
bu nokta-i nazara göre olmalıdır. Maarif  programlarımız gibi şuabatı 
Devlet için tasavvur olunacak programlar dahi iktisat programına istinat 
etmekten kendini kurtaramazlar. Esaslı bir program tesbit etmek, prog-
ram üzerine bütün milleti hemâhenk olarak çalıştırmak lâzımdır".22 

Yukarıdaki düşünce, böylesi bir iktisadî gelişmeyi sağlayacak türde, 
ilkokuldan itibaren, bir eğitim sisteminin gereğini belirtmektedir. 

2 1 Türkiye İktisat Kongresi Açış Konuşması, a.g.y., s. 254. 
22 Türkiye İktisat Kongresi Açış Konuşmaları, (a.g.y., s. 255). 
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Değişik kesitler vermeğe çalıştığımız bu "İktisadî Devlet", düşüncesi 
dönemin başka devlet adamlarında da bulunmaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğundan itibaren iktisat tarihimizi dört aşamada 
inceleyen "İktisat Vekili Mahmut Esat Bey", "Millet hakimiyeti, Teşki-
lât-ı Esasiye" dediği Cumhuriyet dönemi için şunları söylüyor : 

"... Teşkilât-ı Esasiye devrinin adı, gözyaşlarını silen, çalışanları efen-
di yapan, köylüyü mesut kılan, yeni Türkiye'yi iktisaden bir mamure ha-
line getiren devir olsun. 

"Ben Hakimiyet-i milliyeyi, milli hakimiyet-i iktisadiye olarak an-
larım. Böyle olmazsa hakimiyet-i millîye "serap" olur."23 

İzmir'de yapılan Türkiye İktisat Kongresi'nin açış konuşmasında, ik-
tisadi gelişme, iktisadi bağımsızlık konusundaki düşüncelerinin bir kıs-
mına değindiğimiz Atatürk, aslında bunları ilk kez belirtiyor değildir. Da-
ha 1922 yılının 1 Mart gününde T.B.M.M.'nde yaptığı konuşmada da ulu-
sal bağımsızlık ile ulusal bağımsızlık bağlamım, somut bir tarzda tesbit 
edebilmek olanaklıdır: "... bugünkü savaşımızın hedefi,  tam bağımsızlık-
tır. Tam bağımsızlık için ise, ekonomik bağımsızlığa sahip olmak şarttır. 
Maliyesi bağımsızlıktan yoksun bir devletin, diğer bütün uzuvları da ba-
ğımsız olamaz."24 Bu noktayı hatırlatmanın gereği, değindiğimiz düşün-
celerin, belli bir anın veya ortamın koşullarına göre değil, derinliğine bir 
inceleme ve uyarlamanın olgunlaşmış aşamalarından geçen nitelikte ol-
duğunu, yansıttığı tutarlılıkta dahi .aydınlığa çıkarmaktadır. 

Atatürkçü diyebileceğimiz ekonomik gelişme modelinde egemen yak-
laşım, ulusal kaynaklara dayanarak "bağımsız", kendi kendine yeterek 
ve bu gelişme doğrultusunun her nasıl olursa olsun dıştan veya içten 
rayından saptırılmasına olanak vermeden kalkınmaktır. Bununla bağ-
daştığı oranda yabancı sermayeye evet denecektir. İlerde değineceğimiz 
gibi "sanayileşme" süreci de bu iç ve ulusal nitelikli yaklaşım ile iç içe 
oluşacaktır. Yabancı sermaye veya dış kaynaklara başvurmadan kalkınma 
özlemi, Atatürk'ün, şu düşünceleri ile de anlatılmaktadır : "... Bünye-i dev-
leti yaşatmak için harice müracaat etmeksizin, memleketin menabi ve va-
ridatı yla temini ... idare tedbirlerini bulmak lâzım ve mümkündür".25 As-
lında Türkiye'nin büyük özlemini somutlaştıran ekonomik gelişmesi ile 
bağdaşır nitelikte bir yabancı sermaye de gelmeyince, zaten yaklaşım 
gereği ,"ulusal tasarrufları  özendirecek yöntemlere baş vurulmuştur. Ni-
tekim, 1929 Şubatında "Tasarruf  ve Yerli Mallar Haftası"nı  açarken İs-
met Paşa : "İktisadî teçhizat için elzem olan ... esaslı vasıta sermayedir. 

23 Türkiye İktisat Kongresi Açış Konuşmaları, (a.g.y., s. 259). 
24 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, I. Cilt., s. 215. 
2 3 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, I. Cilt., İst., 1945, s. 286 [altını biz çizdik!. 
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Sermaye için, hariçten gelecek ikrazatm kıymeti söz götürmez. Fakat 
asıl milli sermaye, milletin kendi tasarrufu...  ile temin olunmalıdır".26 Ta-
sarrufları  büyütmek için doğal bir sonuç olarak tüketimin de kısılması 
istenmiştir. Nitekim 1929'un Aralık ayında da "Başbakan" : "Millet ha-
yıfında  kendi menbaına, yani istihsaline kifayet  etmek endişesi; işte aslı 
büyük tedbir budur. Millet, kendi istihsalinden fazla  sarfetmeyecek  ka-
naatkâr bir hayata girmek mecburiyetindedir... Eğer istihsalimiz kifayet 
etmiyorsa ve çalışan vatandaş ekmekle kahve arasında muhayyer kala-
caksa onun kahveyi tercih edip dermansız düşmemesi için gücümüz yet-
tiği kadar kulağına bağıracağız. Güzel lavantalar sürünmüş ince ipekliler 
içinde Türk kızlarının cılız ve ciğeri çürümüş bir hale gelmesine muvafa-
kat etmeyeceğiz... Kızlarımızın kuvvetleri, kanaatkârlıkları, tasarrufları 
ile kendi yuvalarını yıkılmaz kaleler gibi sağlamlaştırmalarını isteyece-
ğiz".26 Görüldüğü gibi bu ekonomik gelişme Modeli, yalnız düşünce dü-
zeyinde değil, uygulamada da her türlü Emperyalizmin sızmasına "ka-
palı" bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Ulusça kendi kendine (geçici bir sı-
kıntı pahasına da olsa) yetmenin, aynı zamanda kendi gücüne dayan-
manın ve güvenmenin de izdüşümlerini taşımaktadır. 

1931 yılından sonra ise, yabancı sermayeye, ekonomik gelişme konu-
sunda zaten ümit bağlanılamayacağı anlayışının daha da büyüdüğü gö-
rülmektedir. Cumhuriyet Halk Fırkasının, oluşturulup kabul edilen par-
ti programında : "Normal sermayenin yegâne menbaı milli say ve tasar-
ruftur",  denilmektedir. "Normal sermayeden" ne anlaşıldığı sorusuna, En-
cümen sözcüsü Refik  Şevket : "Normal sermayeden.. Milli sermaye kas-
tedilmiştir. Maksat kendi menabii milliyetimzden elde ettiğimiz sermaye-
dir. Bunun haricindeki sermaye anormaldir", demiştir.27 

Şimdi ekonomik bağımsızlığın, kanımıza göre bir öğesi değerinde yo-
rumlanması gereken Sosyal Devlet olgusuna değinelim. 

İktisadî Devletten Sosyal Devlete 

Sınıf  mücadelesine dayanmayan, sosyal barışa dayalı toplumsal bir 
yapısı olan o dönem Türkiye'sinde, "Toplum Modelini" aydınlatacak ipuç-
ları da bulunmaktadır. Artık herkesin bildiği "imtiyazsız ve sınıfsız"  bir 
toplum tipi, özlemlerini aşağıdaki düşünceler göstermektedir : 

A ta tü rk : "Bizim halkımızın menfaatleri  yekdiğerinden ayrılır, sınıf 
halinde değil; bil'akis mevcudiyetleri ve muhassala-i mesaisi yekdiğerine 
lâzım olan sınıflardan  ibarettir. Bu dakikada sâmilerim çiftçilerdir,  san'at-
kârlardır, tüccarlardır. Ve ameledir. Bunların hangisi, yekdiğerinin mua-

2 6 îsmet Paşa'nın Siyasi ve İçtimai Nutukları. 
27 C.H.F., Üçüncü Büyük Kongre Zabıtları, İst., 1953. 
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rızı olabilir? Çiftçinin  san'atkâra, san'atkârın çiftçiye  ve çiftçinin  tücca-
ra ve bunların hepsine, yekdiğerine ve ameleye muhtaç olduğunu kim 
inkâr edebilir? Demekte ve devam etmektedir : 

"Bugün mevcut olan fabrikalarımızda  ve daha çok olmasını temen-
ni ettiğimiz fabrikalarımızda  kendi amelemiz çalışmalıdır. Müreffeh  ve 
memnun olarak çalışmalıdır ve bütün bu saydığımız sınıflar  aynı zaman-
da benzin olmalıdır ve hayatın lezzet-i hakikisini tadabilmelidir ki ça-
lışmak için kudret ve kuvvet bulabilsin. Binaenaleyh programından bah-
solunduğu zaman âdeta denilebilir ki bütün halk için bir sây misak-ı mil-
lisi mahiyetinde olan program etrafında  toplanmaktan hasıl olacak olan 
ise alelâde bir fırka  mahiyetinde tasavvur edilmemek lâzım gelir ve 
bad-es sulh vukua gelebilecek böyle bir şekl-i siyasinin şimdiye kadar ol-
duğu gibi milletin azim ve imanı ile ve vahdet ve tesanüdün birbirine 
müzahir olmasıyla muvaffak  olacağı hakkındaki kanaatim kavidir ve 
tamdır".28 

Türk toplumunun sınıfsal  durumuna değinen "iktisat Vekili : Mah-
mut Esat" Bey de, şunları söylemektedir: "Bugünkü vaziyet-i iktisadiye-
mizi tahlil ile diyebilirim ki, dün olduğu gibi bugün de bizde iktisadî ma-
nasiyle mütebellir bir sınır meselesi mevcut değildir. Bizde tüccar da çift-
çi de, sanayi erbabı da, amele de, hülasa bütün iktisat âmillerimiz doğ-
rudan doğruya yabancı sermayesinin esir ve hizmetkârıdır. Bütün bu 
iktisat zümrelerimizin birleşmesi kendilerini teşkilâta bağlaması lâzım-
dır".2 9 Atatürk'ün yukarıda vurgulanan "toplumsal" düşüncesi, Mahmut 
Esat tarafından  da, başka ifadelerle,  yinelenmekte ve ek olarak, sosyal 
barış ve bir sosyal sınıfın  diğer sosyal sınıf  üzerinde eğemenilk kurması-
na olanak olmayan bu ortamlarda, sosyal grupların, birleşmesi ve güçlü 
bir tarzda örgütlenmesinin önemi, yansıtılmaktadır. Açıktır ki, sosyal ça-
tışmaların olmadığı bir ortamda böylesi örgütlenmeler, üretimi, verimi 
ve dış yarışımı sağlamağa daha çok yönelik olur. Nitekim, M. Esat'ın aşa-
ğıya aldığımız bir diğer düşüncesi bunu daha "berraklaştırmaktadır" : 

"Asrımızın iktisat cidâline girerken münferid  değil fakat  toplu bu-
lunmak mecburiyetindeyiz. Çünkü asr-ı hazır iktisadiyatı bunu istilzam 
ediyor. Ferdi teşebbüsler, toplu yabancı iktisat dünyası karşısında eğilme-
ğe, akim kalmağa mahkûmdurlar. Binaenaleyh her türlü şirketler vücuda 
getirilmeli ve bilhassa memleketimizin ihtiyacatını tamamen ifade  eden 
(kooperatif)  şirketlere fazla  ehemmiyet verilmelidir. 

"Gayemiz, istihsalimizi ihtiyacımıza göre tezyid ederek kendi ken-
dimize kifayet  etmeğe doğru gitmek olmalıdır. Harice göndereceğimiz is-

28 Türkiye İktisat Kongresi Açış Konuşması (a.g.y.. s. 256). 

122 



tihsalatımızı da ihmâl edemeyiz, ithalatımızla ihracatımız arasında te-
vazün ancak bu suretle mümkündür. Aksi halde iktisadiyatımız iflâs  teh-
likesinden yakasını kurtaramaz." Görülüyor ki, kendi kendine yetmek-
ten başka, dış ticaret dengesinin de sağlanmasını gerçekleştirecek bir dış 
satım da ön görülmekte ve bu başarılamadığı takdirde, ulusal ekonomi-
nin iflâs  tehlikesi ile karşılaşacağı vurgulanmaktadır. 

Bu nedenle örgütlenmeye gidilmelidir. Çünkü, M. Esat'a göre "... Teş-
kilat... Türkiye iktisat âmillerinin haklarını harice ve dahile karşı koru-
yacak en kuvvetli siper, kalkandır. Bunu yalnız Türkiyeliler için değil, 
bütün dünyanın mazlûm iktisat âmilleri için de temenni ederim".3® 

Buraya kadar anılanlar, özellikle Atatürk 'ün düşüncelerinde pırıl, 
pırıl kristalize olan istekleri, M. Esat kendine özgü bir tarzda özetliyor: 
"Yeni Türkiye sabanın, ;ekicin, say'ın, zeka ve liyâkatin hakkını hürri-
yet ve istiklâlini istiyor ve cidalini, önüne çıkacak harici ve dahili her 
kuvveti yıkmağa kadir olabilecek bir surette yapıyor".31 

Tarım işçis iolarak "çiftçi"  köylülerin çoğunluğu oluşturduğu bir dö-
nemde bakın Atatürk neler diyor : "Türkiye'nin gerçek sahibi ve efen-
disi üretici köylümüz herkesten çok refah  ve servete hak kazanmıştır. 
Ekonomi politikamız bunu gerçekleştirmeye yönelik olmalıdır". Ayrıca 
tarımsal kesimde, "Devlet Üretme Çiftliklerinin",  öncü örnekler oluşu, 
modern tarıma geçişin özendirilmesi, toprak dağıtımı, tarım kazançları-
nın vergi dışı tutulması, Toprak Ofisi,  Tarım Satış Kooperatifleri  gibi 
bir dizi uygulama, üretkenliği ve verimi yükselterek, üretiicleri koru-
muştur. 

Ekonomik yönden "zayıf"  olanın güçlü karşısında ezilmesine karşı 
olan Atatürk'ün bu eğiliminin, "Kooperatifçilik"  olgusunda da görmek 
olanaklıdır : "Koperatifçilik  yapmak, maddi ve manevî kuvvetleri, zekâ 
ve maharetleri birleştirmektir. Yoksa bir zayıf  ile kuvvetlinin birleşme-
sinden söz etmiyorum. Birleşmenin böylesi zayıf  olanın kuvvetliye esir 
olması demektir ."3 3 

Nitekim daha Türkiye iktisat Kongresinden önce, Meclis'te yaptığı 
bir konuşmada, işçilerin hayat seviyesini yükseltmek için, işçi haklarının 

29-30 Türkiye İktisat Kongresi Açış Konuşması: İktisat Vekili Mahmut Esat Bey, 
(a.g.y., s. 261-268). 

31 29 ve 30 nolu dipnotlarmdaki aynı kaynak. 
32 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri (I), s. 215. 
3 3 1931 yılında Atatürk'ün söylediği bu sözleri, Karınca Dergisi'nden aktardık (Ka-

sım, 1978, s. 39). 
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ve işçi ücretinin tesbitini sağlayacak bir kanunun çıkarılması gereğini 
melirtmiştir.34 

Yeni toplumun ekonomik temelleri, toplumsal değişmeyi, özlenen 
yönde biçimlenmesini güdecek ve toplumsal yeni gelişme ise, ülkenin 
ekonomik gelişmesi ile birlikte, ekonomik bağımsızlığın kazanılması ve 
sürdürülmesinin güvencelerinin birini oluşturacaktı. 

Ulusun refahı  ve ülkenin "tam" bağımsızlığı Atatürk' te bir tutku ha-
lindedir. Yukarıda değişik örnekler verdiğimiz bu durum, çok eski za-
manlara iner, olgunlaşarak sürer gelir. Yeri ve sırası geldikçe derin bir 
inanış halinde yeniden vurgulanır : "Tam bağımsızlık bizim bugün üst-
lendiğimiz görevin asıl ruhudur. . . Tam bağımsızlık denildiği zaman doğal 
olarak siyasal, malî, iktisadî, adlî, askerî ve bunlar gibi her hususta tam 
serbestlik demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan 
yoksun olma, ulus ve ülkenin gerçek anlamında bütün bağımsızlığından 
yoksun olması demektir."3 5 

Atatürk'ün sözcüğün en geniş anlamı ile bu "tam bağımsızlık" tut-
kusunu, utkuya dönüştürecek bir olguya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu da 
Atatürk Devletçiliği, olacaktır. İktisadî Devletçilik, Sosyal Devletçilik ve 
Siyasal Devletçilik, ancak bu yüce gayeyi, hedefine  ulaştırabilecektir. 

Bu noktada vurgulanması gereken "ideolojik" saptırıcı bir durum 
bulunmaktadır. Atatürkçü Devletçilikte kanımıza göre bulunan ve bili-
nen tüm "Devletçiliklerden" O'nu ayıran bu "özgün" boyutlara dayalı 
dinamikler, bütünleştirdikleri "mihver" üzerinde gelişip, günümüze de-
ğin gelemedi ise, bunda, bu can alıcı yaratıcılık odağını, keşfedememiş 
olan "samimi" Atatürkçülerin passif  tu tumu kadar, karşıt görüşlerin de 
büyük rolleri vardır. Liberalizme veya Liberal Kapitalizme inananlar ha-
len, "Devletçiliği, geçici bir aşama" telakki etmekte veya "Devlet Kapi-
talizmine" bir geçiş saymaktadırlar.3 6 Öbür yandan Marksist-Leninistler 
ise onu tüm boyutları ile yakalayamayacak "özel yaklaşım biçimleri" için-
de incelediklerinden, sabit ve tek boyutlu görüşleri sonucunda "radikal 
küçük Bur juva" gibi göstererek gözden düşmesine ve yeterince anlaşıl-
mamasma neden olmaktadırlar. 

Sosyal Devletçiliğin ilke ve öğelerine özet örnekler şunlar olabilir: 

@ Şans ve fırsat  eşitliği (Devlete bu konuda sorumluluk verilmiş-
tir. (Ekonomik, Malî, Kültürel ve Eğitsel yasalar, bunun araçla-
rını ortaya koymuşlardır). 

34 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri (D. 
35 NUTUK, Cilt: II, s. 824. 
38 Bir örnek vermekle yetinirsek; Nuh Kuşçulu: "Türkiye'de Devletçilik, Müdaha-

leler ve Bunalım", Milliyet, 17.9.1979, s. 2. 
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0 Sınıfsız  ve imtiyazsız bir toplum yaratma (yukarıda belirttiği-
miz üzere, Türkiye'de bulunan değişik sosyal gruplar arasında 
çıkar ayrılığına dayanmayan, tersine "Sosyal Barışa" dayalı bir 
toplumsal yapı oluşturmak hedef  alınmıştır. Devlet bu noktada 
etkin ve yönlendirici bir HAKEM işlevi ile yükümlendirilmiştir. 

ı® İnsanın insanı sömürmesi engellenmek istenmiştir : İktisadi giri-
şimin, sadece ve yalnız Özel Kesimde yer alan kişilere bırakılma-
ması, Devletin ekonominin en "kilit" sayılan dallarından itiba-
ren geniş bir ekonomik kesim kurup işleterek ve ekonomiye do-
laylı yol ve yöntemlerle de müdahale ederek, yer yer yasakla-
malarla, olumlu olmayan durumları engelleyerek, bu hedefe  var-
mak düşünülmüştür. 

Kısaca bu değinmelerin gösterdiği üzere, insanın, insanı sömürmesi, 
bir sosyal sınıfın  diğer sosyal sınıf  üzerinde egemenlik kuramsına ola-
nak ve neden olmaması ve insanlara şans ve fırsat  eşitliği tanınması, 
bu Sosyal Devleti görebilen etkin eksenler olabilmektedir. 

Kısaca bu "Sosyal" boyutlar, Yeni Devlet'in yapısından kaynaklanı-
yor : "... Yeni Türkiye Devleti, bir halk Devletidir. Halkın Devletidir".37 

Burada belirtilmesi gereken en önemli nokta şudur : 

Atatürk Devletçiliği'nin "Sosyal Devlet" olgusu Türkiye'ye özgü bir 
oluşum ve gelişmedir. Türkiye'nin yapısal olduğu kadar tarihsel gelişi-
mine de uygun bir gerçektir. Konunun ilginç yanı, üç önemli boyutu ile 
bu DEVLETÇİLİĞİN, günümüzün en devrimci akımı olan Sosyal De-
mokrasinin "siyasal, sosyal ve ekonomik, demokrasi"si ile karşılaştırıla-
bilecek bir değerde oluşudur. Dikkat çeken ikinci nokta, Batı dünyasının 
gelişmiş Kapitalist ülkelerinde ancak II. Dünya Savaşından sonra ve ge-
nellikle Demokrasinin siyasal rejim olarak kendini göstermeğe başladığı 
dönemde oluşmaya başlayan "Sosyal Devlet",38 Türkiye Cumhuriyeti 'nde, 
bunun daha söz konusu edilmediği bir sırada, kendini göstermeğe başla-
masıdır. Türkiye'nin tarihinden de beslenen ve kişiliği olan bu oluşumun 
yeterince izlenmemiş olması, bugün ne denli korkunç büyüklükte bir ya-
nılgı olduğunu daha iyi hissetmiyor muyuz?.. Batı dünyası ancak sana-
yileştikten ve adaletsiz olan bir gelişme modeli uyguladıktan çok sonra 
"Sosyal Devlet'e" geçmişken ve günümüzün "sözde Sosyalist" ülkeleri 
halen "Demokrasiyi" üretecek bir aşamaya çıkamamışken, Atatürk 'ün 
Cumhuriyet Türkiye'si rejimini oluşturmağa ayak attığı andan itibaren, 
kendi ulusal gücüne dayanan, dengli, adaletli ve "Demokrasiye" açık bir 

37 Atatürk'ün T.B.M.M.'nin II. Devre I. Toplantı Yılını Açış Nutku. 
3 8 Bknz.: A. Göze : Sosyal Devlet Sistemi, Fakülteler Matbaası, îst., 1976. 
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MODEL, uygulamak istemiştir. Bu karşılaştırma yapılırsa Atatürkçü 
Devletçilik çeşitli boyutlardan oluşan tutarlılıkları ile daha kolay anla-
şılır. 

Denilebilir ki, ulusun refahı,  ülkenin kalkınması, ekonomik bağım-
sızlık ve sosyal adaleti sağlayabilmek için DEVLETÇİLİĞE başvurulmuş-
tur. 

7. Kavram ve Kapsam Olarak DEVLETÇİLİK 

İktisadî sistemler tarihi, Devletçiliğin yeni bir olgu olmadığını gös-
terebilmektedir. Yalnız Atatürk Devletçiliğinde yeni bir çok olgu bulun-
maktadır ki, sadece bunlar, Atatürk Devletçiliği'ne bir özgünlük kazan-
dırmağa ve O'nu çağımızda bile yararlı kılacak uygulamalar üretmeye 
yetebilir. 

Kavram olarak "Devletçilik", C.H.F., programına ilke düzeyinde de-
ğinmelere 1931 yılının Ocak ayında konu olmuştur. Atatürk, bu tarihte 
yaptığı bir konuşmada (İzmir'de) : "Fırkamızın takip ettiği proram ... ik-
tisadi nokta-i nazardan devletçidir... Halkımız tab'an devletçidir ki her 
türlü ihtiyacı devletten talep etmek için kendisinde bir hak görüyor. Bu 
itibarla milletimizin "eğilimi" (tebayii) ile fırkamızın  programında bir 
mutabakat vardır" demektedir. Burada fazladan  ulusun zihinsel ve psi-
kolojik yapısı ile Devletçilik arasındaki bağlam da dile gelmektedir. 

Daha sonra anılan yılın Mayıs ayında toplanan C.H.F.'nm 3. Büyük 
Kongresinde "6 Ok'tan biri olarak Devletçilik, Parti programına girmiş 
oldu." Ferdi mesai ve faaliyeti  esas tutmakla birlikte mümkün olduğu 
kadar az zaman içinde milleti refaha  ve memleketi mamuriyete eriştir-
mek için milletin umumi ve yüksek menfaatlerinin  icab ettirdiği işlerde 
bilhassa iktisadî sahada Devleti fiilen  alâkadar etmek mühim esasları-
mızdandır".39 

Burada oluştuğu andan itibaren Devletçiliğin, gelişme, duraklama, 
ideolojik veya kişisel grupsal çıkarlar nedenleri ile gerileme ve özgün ki-
şiliğini yeterince olgunlaştıramadan bozulmalarına ve terkedilmelerine 
girmem, doğal olarak olanaksızdır. 

Yapacağım özet halindeki analizlerin bir ölçüde, yer yer Batıdaki 
Devlet müdahaleleri veya güdümcülük ile olduğu gibi sosyalist ülkelerin 
eğemen karakteri olan "Devletçi Üretim Biçiminden de", farklılığını  ve 
Türkiye'nin kişiliğine özgün koşullara ve umutlarına karşılık vermek üze-
re başvurulmuş bir iktisadi politika olduğunu ve Atatürkçülük Devrimi 

39 CHF Programı, İstanbul, 1931, s. 11-12, Birinci Md„ Ç fıkrası. 
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ören diğer ilkeleri bütünleştiren ve onların izdüşümünü taşıyan niteliğini 
bir ölçüde aydınlığa çıkarmağa çalışacağız. 

C.H.F.'nın programını açıklarken, Genel Sekreter olarak Recep Pe-
ker, Devletçiliğin bu tarihteki niteliklerini de belirtirken şunları söyle-
mektedir : "Programımızda bütün istihsal vasıtalarını devletleştiren, ser-
best ticaret ve mülkiyet.. . tanımayan, serbest sermayenin çalışmasına mü-
saade etmeyen ve bütün iktisat faaliyetlerini  benimseyen aşırı devletçilik 
fikirlerine  yol açmayacak bir vuzuh vardır... Ticaret faaliyetlerini  ser-
best tutmakla birlikte yapılması lâzım gelen işlerden şahsi teşebbüslerin 
başaramıyacaklarmı veyahut şahsi teşebbüse bırakılmakta zarar tasav-
vur ettiklerini devlete yaptır tmak yolunu takip ediyoruz... Devletçilik 
aleyhine söylenen fikirlerden  biri de devlet müdahalesinin... serbest ça-
lışmayı tazyik ettiğidir... Fakat. . . gerektiği yerde devlet müdahalesi ol-
madığı zaman diğer harici şartların hem kazanmak isteyenleri, hem de 
memleketin bütün hayatını tazyik edeceği de söylenebilir... Fırkamız 
devleti, yapıcı, yönetici, tanzim edici bir unsur kabul ediyor... Biz vatana 
şevketli bir istikbal hazırlıyabilmek için devletçilik yükünün sorumluluğu 
altına girmekte isabet görüyoruz. Fırkamız serbest ticaretin ve normal 
çalışan sermayenin dostudur. Ezici ve gayri meşru istismarcı sermayenin 
düşmanıyız".4 0 

R. Peker'in, Parti programına giren Devletçilik ilkesini görüldüğü 
üzere iki noktada özetlemek mümkün : 1) Özel Kesimin yapmayacağı iş-
leri yapmak için, 2) Özel Kesim tarafından  yapılmasında ulusal yarar ol-
mayan işler var, sömürüyü engellemek ve hızlı gelişmeyi özendirmek için. 
Devlete işlev düşmektedir. 

Yukarıdaki düşünceyi, biraz daha geliştirmek için yine R. Peker'e sö-
zü bırakalım' 1932 yılının Haziran'mda bütçe görüşmeleri sırasında Dev-
letçilik hakkında şunları söylüyor : "Türkiye'de liberal düşünce memnu 
değildir... Fırkamızın noktai nazarına göre devletçilik şudur : 'Tek va-
tandaşın yapamayacağı, tek vatandaşlardan mürekkep şahsiyeti hükmiye-
nin, hususi şirketlerin yapamayacağı işleri devlet yapmalıdır'. Ama bize 
göre, devletin yapması lâzım gelen işler bundan ibaret değildir. Devlet 
aynı zamanda, bazen tek vatandaşın veya tek vatandaştan mürekkep... 
hususi şirketin yapabileceği şeyleri de memleketin ... umumi menfaatine 
taalluk noktasından bizzat devletçe yapılmasında fayda  ve lüzûm görür-
se, memleketin ümranına, ilerlemesine, ileri gidişine hizmet noktasından 
bizzat devletçe yapılmasında fayda  ve lüzûm görülürse, bu takdirde bu 
işleri de yapar. İşin mahiyetine göre, ya tanzim ve müdahale suretiyle 
veyahut işi bizzat yapmak suretiyle devlet kendisini ihdas ve reyini in-

4 0 Recep Peker (Konferans),  CHF Programının İzahı, 1931. 
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faz  eder... Hakikaten sıkıntılarımızın mühim bir kısmı devletçilik vasfı-
nın daha henüz tam işliyecek tekamülü bulamamış olmasıdır". 

Devletçiliğin uygulanmasına olanak veren yasalar görüşülürken, özel-
likle, ülkenin sanayileşmesi için ihtiyaç duyulan büyük tesislerin ve bü-
yük yatırımların ancak Devletçe yapılabileceği noktası önemle vurgulan-
mıştır (2058 sayılı yasanın gerekçesi). 

Nitekim Başbakan İsmet İnönü de gerek ekonomiyi ulusal ve genel 
menfaatlere  göre yönlendirmek, gerekse ülkenin sanayileşebilmesi için 
Devletçiliği, zorunlu görmektedir.41 Bu noktada karşımıza ülkenin genel 
yararı ile kişilerin özel çıkarları geldiğinde, ulusal genel yararın tercih 
edildiği ve Devletçiliğin de bu amaç ile kullanıldığı çıkmaktadır. Ayrıca 
bu tür Devletçilik, Özel girişime bir de "Sosyal sorumluluk", yüklemek-
tedir. Nitekim Özel Girişimden yana eğilimleri iyi bilinen, C. Baya r : "Ke-
malist rejim mülkiyet, ferdi  mesai ve çalışma kıymetini ekonomik poli-
tkasının esası olarak kabul etmektedir.. . Fakat. . . milli menfaate  uymayan 
devamlı bir şahsi menfaat  kabul etmemektedir.. . Bir tüccarın yalnız şah-
si menfaatini  düşünmesi istifade  ettiği menbaı kurutması demektir. Bu 
ancak kendisini bir kolonide farzeden  adam tarafından  düşünülebilir. Tür-
kiye böyle olmadığı için bu tarzda çalışmak isteyenlere ... mani olaca-
ğız".42 Atatürk de konuya değinirken: "... Tüccar milletin emeği ve üre-
timini kıymetlendirmek için, eline ve zekâsına emniyet edilen ve bu em-
niyete liyakat göstermesi gereken adamdır".4 3 Böylece özgürce iktisadi 
faaliyet  yapması istenen ve desteklenerek özendirilmeye değer görülen 
tüccar ve girişimci, "... Sayını, zekasını, servetini kullanarak, mukabilin-
de menafii  umumiyeyi gözeterek normal kâr edenlerin hukukunu da ... 
müdafaa  edeceğiz".44 

Yine Özel Kesime dahil girişimcilerin, ekonomik gelişmeye hizmet 
ettikleri takdirde ve ülkeyi düşündüğü ölçüde destekleneceği resmen be-
lirt i lmektedir: "... Devleti kendilerine hizmet için amade tutuyoruz ... 
'Şu şartla ki tüccar', fırsat  gözetleyen, yalnız kendi menfaatini  düşünen 
bir adam olmamalıdır".45 Bunun özellikle, İnönü'ye karşıt olarak daha çok 
liberal ve "Özel Kesimden" yana olan C. Bayar tarafından  söylenmesi, 
Devletçilik felsefesini  önemli bir noktada aydınlığa çıkarmaktadır. Önem-
li olan, ekonomik gelişmedir ve daha önce vurguladığımız hedeflerdir.  Bu 
neden ile, ülkenin ve ulusun bütün güçleri, bir diğerine eklenerek, bir di-

4 1 Bknz.: Başvekil İsmet: "Fırkamızın Devletçilik Vasfı",  Kadro, Sayı: 22, Ekim 
1933. 

43 C. Bayar'ın Söylev ve Demeçleri, 1920-1953, s. 318. 
43 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, I. 
44 C. Bayar'ın Söylev ve Demeçleri, (ekonomik konulara dair), s. 112. 
45 Celâl Bayar'ın Söylev ve Demeçleri, a.g.e., s. 119. 
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gerini destekleyerek, EKONOMİK BİR SEFERBERLİK halinde, hızlı ve 
dengeli bir tarzda, birleşerek, KALKINMAYI v.s., gerçekleştirmesidir. 
Bu temel anlayış içinde, "Devlet mi yapsın, Özel Kesim mi yapsın, tar-
tışmasının, hiç bir yararı ve anlamı olmadığı gibi, söz konusu da değildir. 
Söz konusu olan yapmaktır, yaptırmaktır. Tüm kaynakları harekete en 
iyi tarzda geçirebilmektir. Bunun için sık sık tekrarlanan "Bizim Dev-
letçiliğimiz, Sosyalizm ve Lebiralizm ile ilgili değildir" sözü ve gerçeği 
iktisadi ve sosyal sistem anlayışı yörüngesine oturacak tarzda, geliştiril-
memiş olmasına rağmen, açıkça özgün bir nitelik taşımakta ve yansıtmak-
tadır. Atatürk'ün özlü değişi i le : "... Memleketin menabii kuvvesini se-
ferber  etmelidir".46 

Belirtmek gerekir ki, Atatürkçü Devletçilik, doğrusal bir düzlemde 
gelişerek, olgunlaşarak, yeni koşullara göre uyumlaşarak EVRİMLEŞE-
REK sürmek olanağına kavuşmamıştır. Özelci ve Kamucu uçlar arasında 
gel-gitlerden oluşan hareketinde başlıca birini İnönü'nün, diğeri Bayar'ın 
kişiliğinde somutlaştıran iki kıvrım, tekrarlanmıştır. Aynı olguyu düşün-
ce alanında da görmek olanaklıdır. Atatürk'ün yaşadığı dönemde, oluşan 
bu iki kıvrım, Önderin dengeleyici ve yönlendiriciliği sonucunda, büyük 
sakıncalar yaratmıyordu. Çünkü, ek olarak hedefleri  belli araçları tesbit 
edilmiş, işlevleri belirlenmiş PLANLAR ve MODELİ belli eşsiz bir sana-
yileşme türü var idi... 

Fakat Atatürk' ten sonra yukarıda çok kısa özetlenen iktisadi düşün-
ce, "eşsiz dengesini" yitirdiğinden, uygulamada, ülkenin tüm kaynakla-
rını harekete geçirebilecek KESİMLER ARASI İŞBİRLİĞİ VE GÜÇBİR-
LİGİNİ sağlayıp sürdürecek kanalları ve örgütlenmeyi oluşturamadı. Özel 
Kesim ve Kamusal Kesim de tek, tek ele alındığı için, kısırlaştıran süreç-
ler, engelleyen süreçler, oluşmaya başladı. Günümüz Türkiyesinde Kapi-
talist Karma Ekonomi sisteminin de en yakıcı sorunu, iki kesimden oluşan 
bu ekonominin, birlikte verimli işletilebilmesidir... 

8. Atatürkçü Devletçiliğinin Sanayileşme Modeli 
Dış borç, yabancı sermayeye başvurmadan, ulusal kaynakları tümü 

ile hareketegeçirerek, Emperyalizmin sızmasına izin vermeden ekonomik 
bağımsızlığı sağlayabilmek için, Devletçilik gerekmiştir. Ama Atatürk 
Devletçiliği. Bu iktisadi politikada, hedefe  varabilmek için, Planlama ve 
Sanayileştiren Sanayi,4 7 diyebileceğimiz bir modelin tutarlı bir tarzda oluş-
turduğu araçlar kullanılmıştır. Şimdi kısaca bunlara değinelim. 

4 6 Celâl Bayar, Atatürk'ün "Devletçilik" Anlayışını Açıklıyor: Mülakat: Selma 
Akkor, (Tercüman, 24/4/1981). 

4 7 B. Hamitoğulları: "Kamu Kesimi ve Sanayileşme", Türkiye'de Sanayileşme Se-
mineri, (S.B.F. yayını, Cumhuriyetin 50. Yılı, 1974). 
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Denilebilir ki Atatürk Devletçiliği, dönemi bakımından, Sosyalist ol-
mayan Dünya'da ilk kez Sanayi kesiminde uygulanan Plan Türkiye'de 
görülmektedir ve Devletçiliğin bir türevi olarak kabul edilmelidir. 

Sanayileşmeden, uluslararası ekonomik düzenin Türkiye'ye ekonomik 
gelişme şansı vermeyeceği biliniyordu. Çünkü o zamana kadar Türkiye 
gelişmiş ülkelere "ham madde" sağlayan ve 'Onlar' için bir pazar olmak-
tan başka bir şey değildi. Birinci Beş Yıllık Sanayi P l an ı : "Türkiye'yi 
müstakil millet yapma şiarının bugünkü mânâsı, Türkiye'yi iktisaden müs-
takil ve tam teşekküllü bir vahdet haline getirmek demektir".4 8 Ulusça, 
ekonomik bağımsızlık konusunda çok duyarlı bir tarzda durulduğunu be-
lirten R. Peke r : "... Ekonomide istiklâli korumak ... istiklâlin en derin 
bahsidir. Bir Devlet tam müstakil olmak için 'bütün ekonomi kollarında', 
serbest bulunmalı, başka devletlerin tesiri altında bulunmamalı. . . Eko-
nomisini geliştirmek için alacağı tedbirler ... dış tesirlerle bozulmamalı-
dır".49 Sanayileşme her şey demekt i : "Endüstri müsavi medeniyet, mede-
niyet müsavi endüstri demekti".50 Bu değinmeler sanayileşmenin ne den-
li bir bilinci bulunduğunu göstermektedir. Fakat önemli olan, sanayileşme 
modelidir, türüdür .Sanayileşmenin stratejisini gösteren öncelikler dizi-
sinde bir iki noktaya değinmek yeter sanıyorum. Ham maddeleri Türki-
ye'de bulunan sanayi dallarının oluşturulması, çok anlamlıdır. Demek 
oluyor ki, Türkiye'de üretilen veya üretilebilecek ham maddeler kullanı-
larak, dışarıdan o zamana kadar ithal edilmiş bulunan malların ikamesi-
ne önem verilmiştir. Atatürk, nitekim : "Tarımla ilgili ve hammaddeleri 
ülkemizde bulunan sanayie öncelik vererek sanayileşmemizi olanaklı ve 
en kısa sürede gerçekleştirmeye önem vermek zorundayız", diyordu.51 Böy-
lece dışa bağımlılığı oluşturan çarpık sanayileşme reddediliyordu. Buna 
örnek olarak Sümerbank'ı göstermek olanaklıdır. Ülkenin demir çelik, do-
kuma, şeker, kağıt, çimento sanayileri, işte bu model içinde kurulacaktır 
(bu arada, İnönü'nün İtalya ve Sovyetler Birliği gezilerinden, öğrendik-
lerinin de ulusal çerçevede değerlendirildiği, hatıra gelebilmektedir). 

SONUÇ 

Devletçilik uygulaması sayesinde Türkiye'de, bugün görülen sanayi-
nin temelleri örülmüş. Sanayi ile bağlantısı kurularak, tarımın daha ve-
rimli yapılması doğrultusunda politikalar izlenmesine olanak verilmiş-
tir. 

4 8 Birinci Plan, s. 10. 
« R. Peker: İnkilâp Ders Notlan, s. 109 v.s. 
so C. Bayar'ın, a.g.e., s. 138. 
5 1 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, (D. 
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Uygulanması bitirilebilen Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı, ülkenin te-
mel ihtiyaçlarını karşılaşabilecek dokuları örerken, Türk ekonomisinin dı-
şa bağımlılığını azaltmış, ulusal bağımsızlığın nasıl sağlanabileceğini gös-
termiştir. 

Atatürkçü Devletin, halkçı ve anti-emperyalist niteliği, ekonomik mo-
delin yansıtıcısı Atatürkçü Devletçilik ile neler yapılabileceğinin ipuçla-
rını vermiştir. 

Atatürkçü Devletçiliğin, kendi ulusal gücünü başlıca temel dayanak 
direği yapan, kendi kendine ve ulusun, ülkenin bütün kaynak ve zekası-
nı harekete geçirerek esnek dinamikleri olan MODEL'in, günümüze de-
ğin değişen ve gelişen yapılara göre uyarlayarak geliştirilip kullanma-
mak, 1981'de Türkiye'nin, yalnız aksak ve yetersiz kalmış ekonomik ge-
lişmesinin nedenini göstermiyor. Ek olarak yaşanmakta olan tüm çelişki-
li boyutları ile çok yönlü bunalımın da, başlıca kaynaklarından birisini 
yansıtıyor. Ülkenin ve ulusun tüm potansiyallerini harekete geçirememe-
nin, ekonomik bağımsızlığa nasıl gölge düşürebileceğini ise ,dramatik bir 
tarzda gösteriyor. 

Kendine özgü boyutları ve nitelikleri ile Atatürk Devletçiliği, dış 
düşmanlara karşı verilmiş bulunan "hattı müdafaa  değil, sathı müdafaa 
vardır. O satıh ise bütün VATAN'dır", stratejin savaşımın, iktisadî hayat-
ta uygulanmasıdır. Çünkü savunulmak ve gerçekleştirilmek istenen hedef-
ler, kişisel, grupsal veya sınıfsal,  sektörel, bölgesel değildir. Tüm ülke, 
tüm ulus ve ekonominin bütün bileşikleri ile tümüdür. Oysa ekonomide 
"hat" savunulmuştur. 

Türkiye'nin bugün, ekonomik bağımsızlığı gibi, kalkınmışlığı yeter-
siz kalmışsa, bunda, yukarıdaki ilkeyi boyutlarında gizleyen Atatürkçü 
Devletçiliği, yeterince kavrayamamak ve geliştirerek yeterince uygula-
mamaktandır. Bu noktada Atatürk 'ün yerine getirilmeyen ekonomik va-
siyetini hatırlayalım. 

Yeterince geliştirecek süreçleri ve Türkiye'nin kişiliğine uyan veya 
uyacak modellere iltifat  etmemenin sonucunda oluşan kısır politikaların, 
Türkiye'ye yalnız ekonomik gücünü değil; fakat,  O'ndan da önemli ola-
rak ulusal egemenliğini de nasıl tehdit edebileceğini, bugün ülkemizin Ba-
tı Dünyası'nda en büyük dostu geçinen Almanya, acı bir tarzda göstermek-
tedir.5 2 

OECD çerçevesinde Türkiye'ye vereceği 460 milyon Marklık borcun, 
Alman Parlamentosunda görüşülmesi sırasında olsun, karar aşamasında 

S2 Alman Parlamentosunun Türkiye Kararı (Demokrasiye dönüş konusunda açık-
lık isteniyor). 12.6.1981 tarihli Cumhuriyet ve diğer gazeteler. 
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olsun söylenenler ve ortaya konan "ŞARTLAR", dış borç (yardım diyor 
Emperyalistler), ve benzerlerinin yalnız ekonomik ve siyasal maliyetinin 
ağırlığını değil, Devlet Başkanı Kenan Evren'in haklı olarak Amasya ko-
nuşmasında, yansıttığı tepkiler de dile geldiği gibi, ulusal egemenliği göl-
gelendirebilecek tarzda ne denli ödün vermeyi gerektirdiğini de gözler 
önüne sermektedir. 

Böylece Atatürk 'ün 100. Doğum yılının kutlanmakta olduğu bir za-
manda, Atatürkçü Devletçiliğin yalnız ekonomik gelişmemizde değil, fa-
kat ekonomik ve ulusal bağımsızlığın gerçekleştirilip sürdürülmesinde de, 
ne denli yararlı ve zorunlu olduğunu, bir kez daha gün ışığına çıkarmış 
bulunmamaktadır. 
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1923-1938 Dönenimde Sirinci ve İkinci 
Sanayi Planlan 

Dr. Ali Nejat ÖLÇEN 

1. Türkiye'de Plan Düşüncesine İlk Adım 

Türkiye.de plan gereksinimi ilk kez İkinci Meclisi Mebusanda 1910 
yılı bütçe görüşmelerinde ortaya atılmıştır. Söz konusu bütçe görüşmeleri, 
muhalefet-iktidar  zıtlaşmasının etkisi altında yapılmış olduğu halde, bu 
güne yansıyan en önemli özelliği kaynakların daka akılcı kullanılması ile 
ilgili görüşlerin ileri sürülmesidir. Selanik Mebusu Vlahof  Efendi,  bütçeyi 
eleştirirken bir vergi reformunun  yapılması, progressif  vergi sisteminin 
getirilmesi ve "Halkın ekonomik gücünü artt ıran iktisadi ve mali politi-
ka" güdülmesini önermişti. İstanbul Mebusu Vartakis Efendinin  "Hükü-
met bize bir maliye programı göstermeli ve bu maliye programı ile bizi 
ikna etmelidir" demesi o dönemde önemli bir aşama idi. Gene o Meclisi 
Mebusanda bütçenin eleştirisi esnasında yapılan konuşmalardan anlıyo-
ruz ki, bütçe, Maliye Nezaretinden ayrıntıları olmayan birer toplam (ye-
kûn) olarak Meclise gönderilmiş ve Maliye Encümeni altı ay uğraşarak 
bir bütçe hazırlamıştır. Gümülcine Mebusu İsmail Bey yaptığı konuşma-
da : 

"... eğer bu gün düzenli bir bütçe varsa bu, Muvazene-i Maliye Encümeninin, 
çabasının ürünüdür, aylarca uğraşmaların sonucudur..." 

demişti.1 Osmanlı İmparatorluğunda ilk devlet bütçesinin 1844 yılında 
düzenlendiği düşünülürse geçen 65 yıl içinde devletin bütçe hazırlama 
tekniklerini geliştiremediği anlaşılır. Osmanlı İmparatorluğundan günü-
müze bütçe ve plan tekniğine ait beceri, ancak bu düzeyde yansımıştır. 

1 İkinci Meclisi Mebusan, Zabıt Ceridesi, 19 Şubat 1329, Celse 51. 
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İlk ve ciddi, uzun vadeli plan düşüncesi Türkiye'de Atatürk'le bir-
likte başlar. Plan düşüncesi İzmir İktisat Kongresinde Atatürk tarafından 
şöyle açıklanmıştı : 2 

"... Hakikaten memleketin ihtiyacına mutabık olarak esaslı program üzerin-
de bütün milletin müttehit (birlik içinde) hemahenk çalışması lazımdır. Ben-
ce yeni Devletimizin, yeni hükümetimizin bütün esasları, bütün programları, 
iktisat programından çıkmalıdır..." 

Bu düşüncede, bütün ulusun katılacağı, kapsamlı (şumüllü) plan kav-
ramı çağımızda ilk kez ileri sürülmüş olmaktadır. 

2. Devletçilik Tezinin Oluşumu 

Türkiye Cumhuriyetinde, devlet müdahaleciliğinin ortaya çıkışı, her 
nekadar 1929 Dünya Ekonomik Krizine karşı iç ekonomiyi bir savunma 
aracı olarak yorumlanabilirse de, daha başlangıçta yeni bunalım öncesin-
de Türkiye Cumhuriyeti kurucularının kafasında,  devlet otoritesinin eko-
nomide de kendisini duyurması tezi yatmakta idi. Zamanla İktisat Veki-
li Mahmut Esat Bozkurt 'un İzmir İktisat Kongresinde yaptığı konuşma-
da "yeni Türkiye, karma bir iktisat sistemi izlemelidir. İktisadi girişim-
ler, kısmen devlet ve kısmen kişiler tarafından  yerine getirilmelidir... 
Ülkemizin ekonomik durumu bunu gerektiriyor" sözleriyle ilk adım atıl-
mıştır. 

Dünya ekonomik bunalımı söz konusu değilken, Türkiye Cumhuriye-
tinin yapımcıları, karma ekonomi deyimiyle .devletin ekonomik girişim-
ciliğe doğrudan doğruya katılmasını öngörmüşlerdi. 

Başlangıçta ılımlı devletçilik olarak nitelense bile, karma ekonomi 
sentezi içinde devletçiliğin yerini alması, kimilerine göre "buhrana karşı 
alınan tedbirlerin sürekliliği ile herhangi bir doktriner edişe ya da olgu-
dan çok, en başta, bu tedbirlerin yol açtığı bir iktisadi devletçiliğin sürek-
liliği arasında bağ kurulabilir" görüşüne katılmak olanak dışı.3 Gelişmek-
te olan ülkelerin kaynak kullanımına doğrudan doğruya ve girişimci ola-
rak devletin müdahalesi ilk kez örneğini Türkiye'de vermiştir. Bu kara-
rın alınmasını 929 Dünya bunalımı çabuklaştırmış ya da biçimlendirmiş 
olsa bile, Türkiye'de devletçilik tezi ,bağımsız ekonomi modelinin köşe ta-
şı olarak yapıtlanmıştır. 

Türk halkının psikolojisi, sosyal koşulları ve ekonomik varlığı, dev-
letçi bir ekonomi politikasını zorunlu hale koyuyordu.4 Eknomik yaşamın 
dışardan ve onun gidişini değiştirmeden önlem almak, hükümetleri dai-

2 Türkiye İktisat Kongresi 1923. 
3 Kuruç, Bilsay. İktisat Politikasının Resmi Belgeleri. 
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ma bir çıkmaza sokmuştur.5 Türkiye Cumhuriyetinin en açık özelliği, kuş-
kusuz ülkede devlet koruyuculuğuna dayalı, güçlü bir ekonomik sistem 
ve kültürünü yapıtlamış olmasıdır.6 Türk Devletçiliğinin özü, marksist 
doktrine dayalı olmadan, ülkenin koşullarına uygun en fazla  ve üst ni-
telikte üretime ulaşabilmek için, üretim araçları bakımından Türkiye'yi 
çağdaş tekniklerle donatmak idi.7 

Kadrocular Türkiye'nin ekonomi politiğini, çağın hareketi içine yer-
leştirmeye çalıştılar. Şöyle : 

"... Savaş sonrası ekonominin üç büyük sorunu vardır. 
1. Kapitalist ekonomi sisteminin yerine komünist ekonomi sistemini kur-

mak. Bunu Rusya çözümlemeye çalışıyor. 
2. Kapitalist ekonomi sistemini kurtarmak. Bu işle Akvam Cemiyeti (Bir-

leşmiş Milletler) uğraşıyor. 
3. Sömürge ekonomisi yerine bağımsız ulus ekonomisini yaratmak. Bu da 

Türkiye Cumhuriyetine düşüyor".8 

Vedat Nedim Tör, bu görüşü Kadro Dergisinin ikinci sayısında, Türkiye'-
nin dünya ekonomisinde değişen koşulları her gün izlyeerek adım adım 
kollayan bir İKTİSADİ DEVLET olacağı tezini ileri sürerken, bunun Ulu-
sal Ekonomi Planı ile gerçekleşebileceğini vurgulamaktadır. 

Cumhuriyet Türkiyesinde devletçilik tezinin yapısal oluşumunu za-
man süreci içinde belirlemek amacıyla şekil 1 düzenlenmiştir. Şekil üze-
rinde devletçiliğin nesnel kurumlarının oluşumu ile, temel ekonomik gös-
tergelerdeki değişimler bir arada verilmiştir. 1929 Dünya Ekonomi Buna-
lımı'nın ortaya çıkmasıyla, Türkiye'de GSMH ile dışalım ve dış satım yıl-
lık değerlerinin nasıl değiştiği 1933 yılında en az düzeye indiği ve kurum-
ların zaman çizgisinde nasıl belirdiği görülmektedir. Atatürk döneminin 
Plan anlayışındaki bütünlüğün dört temel unsuru 1923 İktisat Kongresi 
ve bu kongrede alınan kararlar, 1930 İktisat Programı ve bunu izleyen 
dönemde 1933 ve 1936 Sanayi Planlarıdır. 1923 İzmir İktisat Kongresi ile 
Dünya ekonomik bunalımının henüz Türkiye'ye ulaşmadığı yılda düzen-
lenen 1930 İktisat Programı arasında geçen 7 yıllık süre içinde, Planlı Dev-
let Politikasının alt yapısının oluşturulduğunu görürüz. Bu politikanın 
amacı, dengeli ve adil bir kalkınma için Finansman kurumlarının ilk aşa-
mada oluşturulmasıdır. Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası (1925) ku-
rularak (daha sonra bunun adı 1932'de Türkiye Sanayi ve Kredi Banka-

4 Hatipoğlu, Ratıp Şevket. Türkiye'de Zirai Buhran, Yüksek Ziraat Ens. 1936. 
5 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, İçtima 6, Celse 1, İktisat Bakam Mustafa  Şeref. 
6 Hamdi, Ahmet. İktisadi Devletçilik, İstanbul 1931, s. 39. 
7 Şakir, Mithat. Milli İktisada Doğru, Türk Ocakları Matbaası, Ankara, 1931. 
8 Tör, Vedat Nedim. Kadro, II, Kanunuevvel 1932. 
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sına dönüştürülmüştür) kamu girişimlerin finansmanı,  Devlet Sanayi Ofi-
si (1932) nin kurulması ile Kamu iktisadi Kuruluşlarının yasallığı ve ni-
hayet Halk Bankası (1933) kurularak yerel girişimlerin finansmanı  çözü-
me ulaşmakta idi. Bu kurumlaşma o dönemin planlama düşüncesinin fi-
ziksel boyutda ele alındığını göstermektedir. Nitekim Devlet Sanayi Ofi-
si ile Sümerbank, Etibank gibi kuruluşların hukuki dayanağı yapıtlan-
mıştı. Devlet Sanayi Ofisi  kanalıyla devlet, endüstriyel tesislerin projele-
rini hazırlayıp, İktisat Bakanlığının onayını aldıktan sonra yatırıma geç-
me ve üretimi gerçekleştirme yetkisini edinmişti. Devletçilik tezi ilk bu 
yasa ile düşün düzeyinden uygulama aşamasına ulaşmıştır. Dört gün son-
ra da devletin endüstri girişimleri, T.B.M. Meclisinin 7.7.1932 günlü 80 nci 
birleşiminde "Türkiye Sanayi ve Kredi Bankası" kurularak finansman 
olanağına kavuştu. 

Devletçilik tezinin kurumlaşması olayının yanı sıra bir kalkınma stra-
tejisinin yapıtlanmasma gerek vardı. Kalkınmanın temel öğelerini sapta-
yan 1930 İktisat Programı, planlı devlet politikasının bel kemiğini oluştu-
rur. O nedenle bu dokümanın yapısı hakkında bazı kısa tanımlayıcı bil-
giler vermemiz yararlı olacaktır. 

3. 1930 İktisadi Programı 

Programın en belirgin özelliği, "ulusal ekonomi" kavramım getirme-
si ve bunu sağlıyacak hukuki tezi yapıtlamasıdır. Özellikle 69'uncu mad-
dede ileri sürülen ilke gözden geçirildiği zaman "ulusal ekonominin bü-
yük çarelerinin büyük bölümüyle devlet yönetiminin ruhunda, ulusal bi-
linçde bir araya gelebileceğini belirlediğini" görürüz. Ve şunları vurgular: 

"Devletin bütün yasaları .önlemleri, görevleri ulusun kişisel ve kitlesel, an-
layış ve yaşayışı kendiliğinden ulusal ekonominin ihtiyaçlarını sezer ve ona 
uymaya çalışır bir anlayış ve yönde işlemek ve işletmek gerekir." 

Bu düşünce biçimi, devlet ile ulus arasındaki etkileşime bütün kapı-
ları açık tutmaktadır. Demek oluyor ki, devletin yasaları, önlemleri ve gö-
revleri, kişileri ve kitleleri anlayış ve yaşayışlarını ulusal ekonominin ih-
tiyaçlarını sezip ona uyacak biçimde etkiliyecek ve aynı zamanda da dev-
letin kendisi bundan etkilenecektir. Mustafa  Kemal'in "demokratik, tam 
bağımsız ve iktisatçı sosyal devlet" anlayışının özüdür bu. Türk ulusu-
nun ne tür bir devlet kavramı ve Türk devletinin nasıl bir toplum yapısı 
ile bütünleşeceği sorusunun bir yanıtı idi bu tez. Sanıyoruz ki kalkınma-
nın sadece ekonomik bir süreç olmadığını vurgulamaktaydı. Nitekim eko-
nomik kalkınmanın adalet mekanizmasının işleyiş biçimine de 1930 ikti-
sadi raporu yön vermek gereğini duymuş ve şu ilkeyi ileri sürmüştü. Ada-
let mülkün temelidir deyimi bir yana bırakılarak : 
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"Adalet, devletin bütün hayat ve faaliyet  dallarında olduğu kadar ve özel-
likle ekonomik hayat ve faaliyetlerinin  de temelidir, iyi yasalar ve adil yar-
gıçlar ekonomik girişim ve gelişmenin başlıca koruyucusu ve özendiricisi-
dirler". 

Adaletin bu tanımı, Türkiye Cumhuriyet Devletinin hukuksal yapı-
sını açıklamaktadır. Ekonomik gelişmeyi koruyan ve hızlandıran unsur-
ların arasında, özellikle adaletin etkisine değinen bir dokümana o güne 
değin rastlanmış olabileceğini sanmıyoruz. 

1930 İktisadi Programın ekonomik ilkelerini şöyle özetliyebiliriz : 

1. Ulaşım ağının ulusal ekonominin ilk, genel ve ortak aracı olması. 

2. Demiryol taşımacılığında kâr amacının değil, devletin genel hiz-
met anlayışının yer alması. 

3. Ekonomik gelişmenin gerekli damarlarının yol, özellikle demiryol 
ve limanlar olarak tanımlanması. 

4. Türkiye kara, deniz, hava taşımacılığında bir birleşim alanıdır. 
Bu nedenle transit işlemleri ulus için gelir kaynağı olabilir. Ser-
best mıntıka ve limanlar oluşturulması. 

5. Turizmin her araçla özendirilmesi. 

6. Tarımda doğu bölgelerinin üretim için kullanılması ve topraksız 
köylüye toprak verilmesi, 

7. Ulusal paranın değerinin korunması ve bunun Cumhuriyet Mer-
kez Bankasının görevi olması, 

8. Ekonomi ve üretim açısından olumsuz etkileri olan vergilerin ka -
dırılması. 

9. Gümrük tarifelerinde  güdülecek politikanın, üretimi koruma ve 
destekleme, gereksiz tüketimi sınırlama ve içerde yetişmeyen tü-
ketimi zorunlu olan maddelerin pahalılıktan kurtarmaya yönelik 
olması, 

10. İnsan yeteneğinin, üretim araçlarının en güçlüsü olması nedeniyle 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ulusal ekonominin başlıca 
dayanağı sayılması. 

Gerçekçi ve çağdaş olan bu ilkelerin pek çoğunun zamanla yitirildi-
ği ve gözardı edildiğini görüyoruz. Örneğin Türkiye'nin doğu ile batı ara-
sında önemli geçit yeri olmasına karşın döviz sağlamakta bu olanak kul-
lanılmamış, TIR kamyonlarının yıllarca hiç bir ücret ödemeden geçme-
lerine olanak tanınmıştır. Gene turizmin her araçla özendirilmesi ilkesi-
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ne karşın, turizm övgüsü dışında hiç bir ciddi adım atılmamıştır. Güm-
rük tarifelerinde  gereksiz tüketimi sınırlayan yöntemlerin uygulanması 
belirtildiği halde, gereksiz lüks tüketim maddelerinin dış alımından vaz 
geçilmemiştir, vb. 

4. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı 

1962 yılında yürürlüğe giren Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile 
1933 Sanayi Planı arasında büyük farklar  vardır. 1962'nin plânı, Prof. 
Tinbergen'in gelişmekte olan ülkeler için denemeye çalıştığı plan tekniği-
ni benimsemişti. Bu teknik, üç aşamadan oluşur. Birinci aşama, ekonomi-
nin makro-ekonomik büyüklükleri arasında dengeyi yapıtlar. Bu denge, 
bir model içinde amaç alınan büyümeyi sağlamak için araçların nasıl de-
ğişmesi gerektiğini ortaya koyar. Siyasal karar organları tercihlerini bu 
modelin alternatifleri  arasından yapacaktır. İkinci aşama, kalkınma mo-
delini uygulyacak endüstriler arası ilişileri belirler ve üçüncü aşama mal 
akımındaki genişlemeyi sağlıyacak yatırım projelerinin hazırlıklarına yol 
açar. Görülüyor ki Tinbergen tekniğinde, kalkınma planı tavandan taba-
na doğrudur. Bu model kanımızca 1930 İktisadi Programının 69 ncu mad-
desi ile çelişki içindedir. Neden? Çünki, gelişmekte olan ülkelerin tasar-
ruf  yetersizliği, teknolojik gerilik, veri eksikiği yanı sıra, insan ilişkile-
rindeki kopukluk, toplum ile yöneticiler arasındaki etkileşim noksanlığı 
ya da bunun çoğu kez tek yönlü işlemesi, bu nedenle alınan kararların top-
lum tarafından  benimsenmemesi, geri itilmesidir. 1962 yılından sonraki 
planlarının başarısının sınırlı oluşunda bunun büyük etkisi vardır. Zaten 
birinci aşamayı oluşturan "Makro-Model" sorununun geçerliliği de tar-
tışma konusudur. İktisatçıların başvurduğu denklem sayısı arttıkça, mo-
delin geçerliliği artmamış bize göre azalmıştır. Bu, sadece verilerin ek-
sik ya da güvenilir olmasından değil, matematik ile ekonomi bilimlerinin 
ele alınan olayı birlikte ne ölçüde yansıtabileceği sorusuna da bağlıdır. 

Sektörler arası ilişkileri inceleyen ikinci aşama ise, dört ya da beş 
yılda bir yapılan ve pek çoğu varsayımlara dayanan çizelgelerden oluşu-
yor. Gerçekçiliği tartışılabildiği gibi uygulama olanağı da yok. Asıl uy-
gulamaya ve üretim büyümesine yol açan üçüncü aşama, yatırım projele-
ri hazırlama aşaması, kalkınma planının bürokratik tıkanıklıklarına uğ-
ramakta ve ilk iki aşamanın etkisi altında kalmaktadır. İlk iki aşamada-
ki çalışmaların yararı yadsınamaz, ne varki gelişmekte olan ülkelerin tek-
nik potansiyeli proje hazırlığı aşamasında önemli tıkanıklık ve gecikme-
lere neden olmaktadır. 

1933 Sanayi Planı ve onu izleyen 1936 yılı ikinci Sanayi Planı, bir 
makro model çalışmasına dayanmadığı halde üçüncü aşamadan harekete 
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geçmiş ve finansman  dengesi bu yoldan oluşturulmuştur. Bu nedenle Ata-
türk döneminin planları fiziksel  plan niteliklerini taşır. 

1933 ve 1936 ların her iki sanayi planı da uygulanması öngörülen ya-
tırım projelerinin hepsinin yapılabilirlik hesaplarına ve yer seçimine ait 
alternatif  tercihlerin karşılaştırma yöntemlerine yer vermişlerdir. Bu özel-
lik, hat ta 1962 sonrası planlamasında, rastlanmamış bir ileri düzeydedir. 

1933 Sanayi Planını Başbakanlığa sunuş yazısında İktisat Vekili ama-
cı şu üç noktada özetler : 

1. Sürüp giden genel bunalım nedeniyle çözümü güçleşen döviz darboğazını 
aşmak, 

2. Ham maddelerin dünya piyasalarında gittikçe düşen fiyatları  karşısında 
Türk işçi ve çiftçisine  daha kârlı çalışma alanları bulmak, 

3. Genel konjonktür nedeniyle gereksinim olan araç ve gereçlerin çok uy-
gun parasal koşullar ile sağlanmasına olanak bulmak. 

Bu amaçların gerçekleşmesi için dış alımı ikame etmek öngörülmüş-
tü. Bu özelliği ile birinci ve ikinci sanayi planlarına dış alımı ikame eden 
ve dış satıma yönelen planlar olarak bakabiliriz. 

Çizelge l 'de birinci sanayi planında ele alman 5 sektörde yıllık dış 
alımlar, toplam dış alım içindeki oranları ve öngörülen yatırım düzeyleri 
gösterilmiştir. 

(ÇİZELGE : 1) 

BİRİNCİ SANAYİ PLANINDA ELE ALINAN SEKTÖRLER 

Toplanı 
Yıllık Dışalıma Toplam İşletme 

Dışalım Oranı Yatırım Sermayesi 
1000 TL. % 1000 TL. 1000 TL. 

A. Dokuma (pamuk, kendir, yünlü) 47 107 26.6 16 068 5 820 
B, Madencilik (demir, sömikok, bakır, 

kükürt) 12 829 7.3 9 948 1370 
C. Sellüloz (kağıt, yapay ipek) 4 745 2.6 2 110 570 
D. Seramik (şişe, cam, porselen) 3 726 2.1 930 250 
E. Kimya (zaçyağı, klor, südkostik, 

süperforsat) 6 279 3.5 1 970 390 

TOPLAM: 74 786 %42.1 31026 8 400 

Kaynak : İnan, Afet.  Devletçilik İlkesi ve T.C. Birinci Sanayi Planı. 

Çizelge l 'den Birinci Sanayi Planının toplam 31 milyon liralık yatı-
rım öngördüğü anlaşılıyor. Bununla toplam yıllık dış alımın % 42.1'i ika-
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me edilecektir. Sektörlerdeki gelişmelerin nasıl tanımlandığını kısaca göz-
den geçirmeliyiz. 

a. Dokuma Sanayii 

Birinci Sanayi Planının endüstrileşmeyi başlatarak, dışalımı ne oran-
da ikame ettiği ve döviz tasarrufunun  ne olduğu bu güne değin incelenme-
miştir. Bunun nedenleri arasında, plan uygulamasında öngörülen yatırım-
lar ile ikame edilen dışalım rakamlarının belli olmayışı sayılabilir. O ne-
denle dolaylı bir yol seçilmiş, toplam dış alım içindeki oranın birinci sa-
nayi planının uygulamasıyla ne düzeye indiği hesaplanmıştır. Örneğin Sü-
merbank'a görev olarak verilen dokuma sanayii tesisleri 1937 yılında üre-
time geçerek, ithalatı ikame etmeye başlamış (Bursa Merinos Fabrikası 
2.2.1938, Nazilli 4.4.1937, Kayseri 16.9.1936, Malatya 1939) böylece dışalım 
içinde dokuma sanayiinin Çizelge l 'e göre % 26.6 olan payı 1938, 1939, 
1940 yıllarının ortalamasına göre 59,7 milyon lira ile % 17.5'e inmiştir. 
% 9.1 oranında dışalım ikamesi gerçekleşmiştir. Bir anlamda yıllık orta-
lama toplam 112.3 milyon liralık dış alımın % 9.1 oranında ikamesi ile 
yılda ortalama dokuma sanayiinde 12.2 milyon liralık döviz tasarrufu  sağ-
lanmıştır. Bir başka deyimle 16 milyon liralık dokuma sanayiinin yatı-
rımı, 1.5 yılda kendisini döviz tasarrufu  ile ekonomiye geri ödemiştir. 

b. Bakır Sanayii 

Bakır sanayiinde dış alımın ikamesi ile birlikte dış satıma yönelik 
bir amaç öngörülmüştür. O dönemde Erganinin İç ve Batı Anadoluya ula-
şım bağlantısı olmaması, üretimin gelişmesini engelliyor ve aynı zaman-
da sermaye ve teknoloji yetersizliği, yurt içi talebin dışalımla karşılan-
masına yol açıyordu. 14 Ağustod 1917 de Ergani'nin bakır işletmeciliği, 
İtibari Millî Bankasına verilmiş, fakat  banka gereken çabayı gösterme-
mişti. 

Birnci Sanayi Planı, üretim kapasitesini 10 000 ton olarak öngörmüş 
ve 4 yılda 24 000 tona ulaşmayı kabul etmişti. Bununla yurt içi talep kar-
şılandığı gibi, yaklaşık 10 000 ton talep fazlası  dışa satılacaktı. 

Birinci Sanayi Planı bakır konusunda gerçekten başarılı olmuştur. 
1940 yılından sonra Ergani'nin dışsatımı artarak 1941 de 1072 ton, 1942 de 
5087 ton, 1943 de 10 266 ton düzeyine yükselmiştir. 1940-1950 döneminin yıl-
lık ortalama dışsatımı 6200 tondur. Aynı dönem içinde Kuvarshan tesis-
lerinin bakır dış satımı olan 1350 ile bu düzeyin yıllık ortalama 7500 oldu-
ğu görülür. Sadece bakırın dışsatımı, tesisin yatırım maliyetine denktir. 

Bakır fiyatları  1927-32 döneminde dünya ekonomik bunalımının etki-
si ile büyük düşüş göstermişti. 1 ton dışalım fiyatı  1550 liradan 1932 de 
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594 liraya indi. 1937 de ortalama dünya fiyatı  tonu 100 İngiliz lirası oldu-
ğuna göre planda öngörülen bakır endüstrisi yılda ortalama 750 000 İngi-
liz lirası karşılığı 5 milyon TL. dışsatım geliri sağlamış ve ayrıca yılda or-
talama 2 milyon TL. dışalım ikame edilmiştir. 

c. Kağıt Sanayii9 

Birinci Sanayi Planında kağıt sanayiinin dışalımı ikame etkisi 1933-36 
döneminin yıllık ortalaması olan 22 609 ton'un (2.6 milyon TL.) 1938-40 
döneminde yıllık ortalama 17062 tona (3.3 milyon TL.) düşmesinde görü-
lür. İlkinde kağıdın dışalım fiyatı  dünya piyasasında tonu 115.62 lira iken, 
1938-40 döneminde dünya bunalımı ve onu izleyen savaş nedeniyle 185.15 
liraya yükselmişti. Buna göre dışalım ikamesinde döviz tasarrufu  yılda . 

(22609—17062) X 186.15=1 milyon TL. 
olur. Bu tasarrufu  sağlıyan dışalım ikamesi parantez içindeki iki dışalım 
farkı  olan 5547 ton olup tesisin kuruluş kapasitesine eşittir. 

d. Yapay İpek Sanayii 

Birinci Sanayi Planında yapay ipek dışalımının 1930-1932 döneminde 
üç yılda hızla arttığına bakılarak, bunun ikamesinin gereği ğngörülmüş-
tür. 1913 de doğal ipek üretimi 27000 tondan 1932 de 55000 tona yükselir-
ken, yapay ipek üretimi aynı dönem içinde 5000 tondan 232000 tona çık-
mış, 47 katı artmıştı. 1932 de sonra da bu hızlı artışın süreceği varsayılan 
yapay ipek dışalımının ortadan kaldırılması amaç alınmıştı. Bunun için 
490 bin liralık tesis yatırımı planlandı. 470 bin liralık dış alım ikame olu-
nacaktı. Bu, gerçekleşmiştir. 

e. Cam Sanayii 

1927-1932 döneminde yıllık ortalama cam ve şişe dışalımı 2.6 milyon 
lira idi. Dış alımı ikame eden 780 bin liralık yatırım öngörülmüş ve üre-
tim kapasitesinin yılda 10 000 tondan aşağı düşmemesi esas alınmıştı. Ger-
çekleşme sonucunda 1936 da dışalımın 9219 ton karşılığı 1 milyon 391 bin 
lira, 1937 de 10643 ton karşılığı 1 milyon 654 bin lira olduğu görülür. 1938 
de 9949 ton karşılığı 1 milyon 641 bin liralık şişe cam dışdan alınmıştır. 

9 Kağıtçı, Mehmet Ali. Kağıtçılık, Kader Basımevi, 1936. s. 227. 
Bakınız: Türkiye'de kağıt fabrikası  kurulması girişimi ilk kez 1887 yılında Bey-

koz'da Serkarin Osman Beye imtiyaz verilmişti. Osman Bey Hamidiye 
Kâğıt Fabrikası veya Ottoman Paper Manufacturing  Co. Lt. adıyla bir 
ortaklık oluşturur. Ortaklığın yönetim kurulu başkanı Leonidas Zarifis 
idi. Sermaye tutarı da 300 bin lira. Fabrika kurulmuş, ancak altı ay 
çalışabilmiş, finansman  güçlüğü yüzünden 1912'de kapanmıştır. 
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Bu rakam, azalarak 1940 yılında 6089 ton karşılığı 1,1 milyon liraya inmiş-
tir. 1,2 milyon dışalım tasarrufu  söz konusu olmuştur. 

f.  Demir ve Çelik Sanayii 

Birinci Sanayi Planında 1927-1932 döneminin 6 yıllık ortalaması olan 
125 bin ton demir ve demir ürünü yıllık dış alımının (10 milyon TL.) 
% 70 ini yurt içinde kurulacak tesisten üretilerek karşılanması öngörül-
müştü. Avusturya Leopan Maden Okulu Profesörlerinden  Dr. Granigg 
1926 da yurda davet edilmiş üretim kapasitesinin 110 bin ton olmasıni 
önermişti. Sovyet uzmanları ise 150 bin ton üretim kapasitesi öneriyor-
lardı. Plan, 100 bin ton üretim kapasitesinde karar kıldı. Karabükte ku-
rulan tesis 1939 yılında işletmeye açıldı. 1933-1939 döneminde demir ve 
demir ürünlerinin dışalımı Çizelge : 2'de gösterilmiştir. 

(ÇİZELGE : 2) 

DEMİR VE DEMİR ÜRÜNÜ DIŞ ALIMINA AİT MİKTAR, DEĞER VE 
FİYAT DURUMU 

Dışalım 
Miktar Değer Fiyatı 

Yıllar Ton (1000 TL.) (TL/ton) 

1933 76 077 3 823.3 50.26 
1934 113 049 6 754.5 59.75 
1935 165 128 11 240.0 68.07 
1936 126 423 8 433.0 66.70 
1937 125 239 10 389.8 83.04 
1938 161 277 14 450.2 89.60 
1939 144 084 12 008.4 83.34 
1940 19 654 2 832.9 144.09 

Kaynak : Gümrük ve Tekel Vekaleti. Harici Ticaret İçin İstatistik. 

Bir yandan demir fiyatları  dünya piyasasında artarken aynı zaman-
da Türkiye'nin yeni demiryolu politikasının sonucu olarak iç talepde, o 
nedenle dışalımda büyük artışlar olmuştur. Bu artış daha çok demiryol 
rayı ve travers dışalımında kendisini gösterir. Örneğin 1933 de ray ve 
travers dış alımı toplam demir ve demir ürünü dışalımında % 10 pay ta-
şırken, bu oran 1935 de % 36 ya yükselmiştir. Doğal olarak daha sonraki 
yıllarda bu oran azalır. 1938 de % 16 ve 1939 da % 24 olur. 

100 ton kapasiteli tesisin finansmanı  1926 yılında bir yasa ile sağlan-
mış 4 yılda 18 milyon lira ödenek ayrılması öngörülmüştü. (Resmi Gaze-
te, 2.3.1926, say ı : 334). 



5. Teşviki Sanayi Yasasının Etkisi 

Birinci Sanayi Planının destekleyici gücü olarak bu yasa önemli bir 
rol oynamıştır. 1932 yılında yasadan yararlanan kuruluş sayısı 1295 dir. 
Bu kuruluşların toplam üretim gücü 102 670 H.P. idi. 1937 de toplam gü-
cün 181 532 H.P. ye yükseldiğini görürüz. Ayrıca kuruluşların genişleme-
sine tanık olunur. Beş yılda kuruluş başına güç 79 H.P. den 173 H.P. ye 
yükselmiştir. Artış % 119. Bu süre içinde üretimin değeri 1932 de 137.9 
milyon liradan % 87.6 artışla 1937 de 258.7 milyon liraya yükseldi.10 

Yasanın özendirdiği kuruluşlar, devlet bütçesine ev değerde üretim 
yaratmışlardır. Çizelge : 3 de görülüyor. 

(ÇİZELGE : 3) 

ENDÜSTRİYİ ÖZENDİRME YASASINDAN YARARLANMANIN SONUCU 
(Milyon TL.) 

Kuruluş Ücret 
Yerli 
Ham 

Yabancı 
Ham Yarı Üretim 

Yıl Sayısı Maaş Madde Madde Mamul Değeri 
1932 1473 15.4 60.3 13.9 8.7 137.9 
1937 1116 25.9 96.1 21.3 15.0 258.7 
Artış: % 68.2 59.3 53.2 72.4 87.6 

Dünya Ekonomi Bunalımının etkisi fiyatlar  düştüğü halde, yarı ma-
mul stokların öteki değerlerden daha çok artış olmasında kendisini gös-
terir. Gelişmenin sektörlere dağılımı ayrıca Çizelge : 4'de verilmiştir. 

.(ÇİZELGE : 4) 

ENDÜSTRİYİ ÖZENDİRME YASASININ ALT SETÖRLERDE ETKİSİ 
(Milyon TL.) 

Yıl 
Gıda 
İçki Orman 

Maden 
Çıkarma Dokuma Kağıt Madencilik Konut Kimya 

1932 74.7 6.0 10.3 20.7 1.9 4.2 3.5 5.9 
1937 143.5 5.8 21.7 38.6 4.1 7.9 5.8 3.2 
Artış % 92 — 110 87 115 9 66 — 

1932 de toplam üretimin değeri % 54 oranla gıda ve içki alt sektörün-
de oluşurken, bu oran 1937 de % 56 ya çıkmıştır. Alt sektörlerin hepsinde 
orman ürünleri hariç, önemli artışlar olduğunu görürüz. 

W Başvekalet İstatistik Genel Müdürlüğü. Sanayi İstatistikleri 1941 
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Sanayi teşvik yasasının bizce en önemli etkisi, üretim değerinin bü-
yük artışı yanısıra yerli ham madde kullanımındaki artışta kendini gös-
terir. Örneğin 1932 yılında 137.9 milyon üretim değerinin % 60.3'ü yerli 
ham madde kullanımına ait iken, bu oran 1937 de % 96 ya yükselmiştir. 
Sanayi daha çok hammaddeyi iç kaynaklardan karşılamaya yönelmiştir. 
Çizelge 3 ve 4 bize bunu gösteriyor. 

5. Birinci Sanayi Planında Yatırım Gerçekleşme Süreleri 

Birinci Sanayi Planının uygulamadaki en belirgin özelliği yatırımla-
rın umulandan daha kısa sürede sonuçlanmasıdır. Yeni oluşan yatırımcı 
ve işletmeci kuruluşların verimliliği bir üst düzeyde idi. Yatırımların Çi-
zelge 5'den de görüleceği gibi 33 ay idi. Beş yılda gerçekleşmesi umulan 
yatırımların iki ve üç yıl gibi kısa süre içinde sonuçlanmaları, İkinci Sa-
nayi Planının iki yıl önce düzenlenmesi yararını getirmiştir. 

(ÇİZELGE : 5) 

BİRİNCİ SANAYİ PLANI DÖNEMİNDE YATIRIMLARIN 
GERÇEKLEŞME SÜRELERİ 

Programa Giriş Gerçekleşme Süre 
Tesisin Adı Tarihi Tarihi (Ay) 

1. Kayseri Bez Fb. 20. 5.1934 16. 9.1936 27 
2. Ereğli Bez Fb. 20.10.1934 4. 4.1937 30 
3. Nazilli Bez Fb. 25. 8.1935 4. 4.1937 18 
4. Bursa Merinos Fb. 28.11.1935 2. 2.1938 26 
5. Gemlik Yapay İpek Fb. 22. 5.1935 1. 2.1940 47 
6. İzmit Kağıt 14. 8.1934 18. 4.1936 20 
7. Karabük Demir Fb. 3. 4.1937 9. 9.1939 26 
8. Malatya Bez Fb. 1937 1939 24 
9. Uşak Şeker Fb. 6.11.1925 17.12.1926 13 

10. Sivas Çimento Fb. 1936 5. 6.1943 72 
11. Süperforsat  Fb. 1938 15. 4.1944 72 

Ort lama: 33 

6. 1936 İkinci Sanayi Planı 

İkinci Sanayi Planı, içeriği ve uyandıracağı sosyal ve ekonomik ha-
reket bakımından, birincisine göre daha geniş ve ayrıntılıdır. O tarihe de-
ğin hiç bir ülkenin bu nitelikte bir sektör planlamasına yöneldiği görül-
memiştir. Hat ta kurulması öngörülen tesislerin, yer seçimindeki kriterleri 
ile kapasitelerinin saptanmasında ele alman karşılaştırmalı alternatifler, 
Türkiye'de daha sonraki kalkınma planlarının hemen hiç birinde uygulan-
mamış üstün nitelikte idiler. Yalnız makro düzeyde kapasiteye tanınan 
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boyutla değil, fakat  aynı zamanda tesisin Gelir-Gider dengesini ve kâr'a 
geçiş noktasını belirleyen teknoloji tercihi teknikleriyle de çağına örnek 
olacak ilk sanayi planıdır. Daha sonraki iktidarlar döneminde, Atatürk'ün 
ekonomik planlama disiplinine bağlı kalınsaydı, bugün Türkiye'nin sa-
nayileşmesi daha bir üst düzeyde olabilirdi. 

İkinci Sanayi planının kendine yeterli ekonomi politikası yanısıra, 
doğal kaynakların verimli kullanılması ilkesine de yer verildiğini görü-
rüz. Hayal ürünü amaçlar peşinde koşulmamış, gerçekçi ve yalın hareket 
edilmiştir. Örneğin petrol politikasına verilen somut önem, o dönemden 
sonra bir kırk yıl (Dünya petrol krizi ve OPEC olayı ortaya çıkıncaya 
kadar) Türkiye'de hiç bir iktidarın ilgisini çekmemiş, o sağlıklı politikalar 
göz ardı edilerek, enerjinin dışalıma dayalı çözümü aranmıştır. 

İkinci Sanayi Planında petrol politikasının iki temel unsuru vardı 
Birincisi, yurt içinde petrol aramak ve ikincisi, petrol tasarrufunu  tek-
noloji tercihleri ile sağlamak. Teknoloji tercihleri ile tasarruf  sağlamak 
düşüncesi o dönemde yeni idi ve planın bir bakıma kaburgasını oluşturu-
yordu. Şöyle : 

"a. Ham petrol ile daha pahalı olan petrol ürünleri arasındaki fiyat  farkının 
yurt içinde kalması (Rafinaj  tesislerinin kurulması), 

b. Sentetik benzin üretilmesinin ekonomisinin incelenmesi. 
c. Benzine alkol katılmasının araştırılması.".11 

Yıllık gereksinmeye denk 105 bin ton kapasiteli bir petrol rafineri-
sinin yatırım tutarı 5.0 milyon TL. olarak hesaplanmış, yıllık üretim gi-
derlerinin toplamı da 3.1 milyon TL. hesaplanmıştı. 1 ton petrol ürünü-
nün maliyeti 31.31 TL. olarak elde edilmişti. % 10 kâr mar j ı ile satış fi-
yatı o tarihte tonu 34.44 TL. olur. 1930-1939 döneminde ise benzin fiyatı 
tonu ortalama 41.82 TL. idi. 1.5 milyon döviz tasarrufu  sağlanacağı hesap 
edilmiştir. 

Kok ya da linyit kömüründen benzin üretilmesi ekonomisi de ince-
lenmiştir. Linyitin kg fiyatı  (X) lira olduğunda linyitten üretilecek ya-
pay benzinin kg. fiyatı: 

F=1.15X+7.22 

denklemi ile belirlenmiştir. O tarihte linyitin kg. fiyatı  4 kuruş idi ve sen-
tetik benzinin maliyet; 

F=11.82 kuruş 

bulunmuştur. Dış alım fiyatının  üç katı. Bu nedenle "bir ekonomi soru-
nundan ziyade bir milli savunma konusu" kabul edilmiştir.12 

1 1 a.g.e. 

146 



Dışalım fiyatının  üstünde maliyet elde edilmesine karşın sentetik ben-
zin projesinin sanayi planına alındığı ve bu amaçla 25 000 ton katran ka-
pasiteli sentetik benzin sanayiinin 3 milyon TL. ile kurulmasının kabul 
edildiği görülüyor. Dışa bağlı olmaayn savunma gereksinimi gözetilerek. 
Böylece plan, ulusal savunmanın yurt içi kaynaklara dayandırılması ilke-
sini gözden uzak tutmamıştır. 

İkinci Sanayi Planında stratejik sektörler 1. Enerji , 2. Petrol, 3. Azot, 
4. Deniz ürünleri ve 5. Afyon  sanayii olarak belirir. Plan döneminde top-
lam 93 milyon TL. lık devlet yatırımı öngörülmüş, yatırımın üretime dö-
nüşebilmesi için de ayrıca 18.7 milyon TL. işletme sermayesi oluşumuna 
yer verilmiştir. Bu yatırım programı ile 35 000 kişilik istihdam hacmi ya-
ratılacaktır. 80 0000 kwh. lik elektrik enerjisi gereksinimi sanayi planının 
enerji girdisi olarak düşünülmüştür. Elektrik enerjisinin biri, Zonguldak-
ta 35 000 kw. kurulu gücü olan, öteki de Kütahyada tesis edilecek iki ter-
mik santral ile karşılanması planlanmıştı. Elektriğin maliyeti hava hat t ın-
da 1.35 kuruş/kwh olarak hesaplanmıştır. 

(ÇİZELGE : 6) 

İKİNCİ SANAYİ PLANINDA KAMU YATIRIMLARININ DURUMU 

8 ) Nüretilmesininö 
Yatırım İşletme Toplam İstihdam Gerekli 

(Mil. TL.) (Mil. TL.) (Mil. TL.) Kişi Enerji-Kıv 

1. Madencilik 17.85 5.55 23.40 7850 30 800 
2. Kömür 17.45 4.60 22.05 21250 34 000 
3. Elektrik Enerjisi 15.40 0.30 15.70 200 . 

4. Ev Yakıt Sanayii 3.00 1.00 4.00 500 1 000 
5. Toprak Sanayii 2.03 0.25 2.28 300 2 000 
6. Gıda 7.99 2.36 10.35 2075 3 035 
7. Kimya 12.85 3.08 15.93 1685 6 250 
8. Demir ve Makine 4.20 0.94 5.15 650 1 200 
9. Deniz Ulaşımı 10.68 — 10.68 — 1000 

10. Su Ürünleri 1.85 0.60 2.45 350 250 

TOPLAM 93.30 18.68 111.98 35000 79 735 

Çizelge 6'da İkinci Sanayi Planında ön görülen kamu yatırımları,, 
elektrik girdileri ve yaratacakları istihdam düzeyleri de belirtilerek veril-
miştir. Bu durumuyla, plan enerji girdisinin dengesini gözetmiştir. 

Kimya sanayii dalında Ankara'da 12 ton kapasiteli bir Afyon  komp-
leksinin kurulması düşünülmüştü. Bu amacıyla plan, son derece geçer-
lidir ve önemli bir doğal kaynağın devlet eliyle işletilmesini öngörmesi 
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yönünden, daha sonraki kalkınma planlarına göre uzak görüşlü nitelikte-
dir. Çünkü bu konu, 43 yıl sonra ele alınmıştır. Oysa afyon  ekimini ya-
saklamak yerine, onu kimya ve ilaç sanayiinin ham maddesi olarak değer-
lendirecek kompleksi kurmak daha uygun olur. Ne varki Atatürk döne-
minde sanayi planına alınan bu konu, daha sonraki iktidarlarca göz ardı 
edildi. 

Yılda 120 ton afyon  işliyerek 12 ton baz morfin  üretecek, bunu dışa 
satacak olan projenin yatırımı 600 bin TL. olarak öngörülmüştü. 12 ton 
baz morfinden  yılda 2.8 milyon TL. döviz geliri elde edileceği hesaplan-
mıştı. 

İkinci Sanayi Planında Kütahya'da bir Azot sanayiinin de kurulması 
öngörülmüştür. 3000 ton Nitrikasit ve 2000 ton Azotlu gübre üretecek olan 
tesis için 1.8 milyon TL. ayrıldı. Talep, tesisin ekonomik çalışmasını sağ-
lıyacak düzeyde değildi ve kâr'a geçiş noktası, kapasitenin yılda 3500 ton 
nitrik asit ve 1300 ton nitrat üretmesini gerektiriyordu. Dış alım CİF fi-
yatının düşük oluşu da verimliliği olumsuz yönde etkiliyordu. Planda ve-
rilen bilgiye göre, nitrik asitin tonu 97 lira ve ni t rat 'm 150 lira CİF fiyat-
ları, gümrük duvarıyla 277 ve 250 liraya yükseltilerek tesisin yarı kapa-
sitede çalışmasıyla yılda 175 bin lira net gelir sağlaması öngörülmüştü. 

Azot sanayii kurulmasına değin 1936 ların ilkesi ancak 1955 lerde 20 
yıl sonra gerçekleşmeye başlamıştır. O dönemde ikinci sanayi planı, ge-
rek linyit yataklarının değerlendirilmesi ve gerek tarımda verimin arttı-
rılması ve aynı zamanda ulusal savunmanın temel maddesinin yurt için-
de üretilmesi göz önünde tutularak, Azot konusuna, bir "Ulusal Sanayi" 
niteliğini vermek amaç alınmıştı. 

Planın bir başka özelliği de su ürünlerinin geliştirilmesiyle ilgili yak-
laşımdır. Su ürünleri sanayiinin de daha sonraki iktdarlarca göz ardı edl-
diğini söyleyebiliriz. Örneğin balık unu tesisleri yakın zamana kadar ele 
alınmış değildi. İkinci Sanayi Planında yılda 86 bin yunus balığının av-
lanması 1850 ton balık yağı üretimi ve balık derisi satımı için ham mad-
de olarak kullanılması düşünülmüş, gerekli hesaplar yapılmış ve plana 
ödenek konmuştu. Oysa bu gün deniz kirlenmesi ve yanlış avlanma tek-
nikleri sonucu karasularımızda yunus balıklarının nesli tükenmek üze-
redir. Yunus balıklarının derisinin dışa satışından yılda 51 000 TL. döviz 
geliri sağlanacağı hesap edilmişti. 

İkinci Sanayi Planında yaş ve kuru sebze sanayiinin kurulmasını ön-
gören ilkesine de değinmemiz gerekir. Soğuk hava tesisleri ile birlikte 
10 ilimizde depolama ve başka 10 ilimizde de meyve kurutma tesisleri ya-
pımı düşünülmüştü. 
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1941 yılından itibaren yılda 10.4 milyon TL. karşılığı döviz geliri sağ-
lanacaktı. Eğer İkinci Sanayi Planının bu üretim kolundaki önerisi, daha 
sonraki iktidarlarca gözardı edilmiş olmasaydı, Türkiye orta Avrupa pi-
yasasına 1940'lı yıllarda girmeye başlayacak önemli bir döviz kaynağına 
sahip olacaktı. 

Birinci ve İkinci Sanayi Planlarında ama çalınan kamu yatırımları-
nın sektörel dağılımları Çizelge : 7 de verilmiştir. Birinci planda dışalım 
ikamesine öncelik tanındığından bunun doğal sonucu yatırımın en büyük 
oranda dokuma sanayiine ayrılması gerekmiş, ikinci planda ise öncelik 
madencilik ve kömür sanayiine verilmiştir. Her iki plan bu yönden bir-
birini tamamlayan niteliktedir. 

(ÇİZELGE : 7) 

BİRİNCİ VE İKİNCİ SANAYİ PLANLARINDA KAMU YATIRIMLARININ 
SEKTÖREL DAĞILIMI (10C0 TL.) 

Birinci Sanayi Planı İkinci Sanayi Planı 
Yatırım Oran Yatırım Oran 

Gıda Sanayii — — 9 840 10.5 
Dokuma Sanayii 21 888 51.0 — — 

Madencilik 1318 3.0 35 3C0 37.8 
Enerji — — 18 400 198 
Kâğıt 4 815 11.1 — — 

Çimento, toprak, cam 2 050 4.5 2 030 2.1 
Demir Çelik 10 COO 23.8 4 200 4.6 
Kimya 2 850 6.6 12 850 13 8 
Deniz Ulaşımı — 10 680 11.4 

TOPLAM: 42 921 100 93 300 JOO 

SONUÇ 

Mustafa  Kemal döneminin ekonomik kalkınma planları bir yandan 
1929 da ortaya çıkan dünya ekonomi bunalımının olumsuz etkilerine kar-
şı iç ekonomiyi savunurken öte yandan devletin doğrudan doğruya giri-
şimci olarak müdahale edici özelliğini destekliyen fiziksel  plan nitelikle-
rini taşır. Bu nitelikler, planın gerçekçi, uygulanabilir ve bürokratik en-
gellerden arınmış olmasına olanak vermiştir. Üretimde ve yatırımda sap-
tanan amaçlar fiziksel  olarak, süresinden önce gerçekleşmiştir. 
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Atatürk Dönemi ve Sonrası Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri 

Selahaddin BABÜEOĞLU 

GİRİŞ : 

Çöken Osmanlı İmparatorluğu temelleri ve tarihi ipek yolun geçtiği 
bandın Anadolu ve Trakya dikdörtgeni kesiminde, "YENİ TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ DEVLETİ" kurulurken, 9 Eylül 1922 askeri zaferi,  1924 
Lozan Andlaşması başarısının Türkiye'nin geleceği yönünden büyük ol-
muştur. Bu başarılardan sonra, Gazi Mustafa  Kemal Atatürk, Türkiye'nin 
siyasal, ekonomik ve toplumsal hedefini: 

"Misâkî-Milli Hudutları İçinde, Yurtta Sulh, 

Cihanda Sulh, Ne Mutlu Türküm Diyene, 

Muassır Medeniyet Sevinesine Çıkılacaktır.." 
tümceleriyle özetlemişti. 

Yani sınırları belirlenmiş olan bu vatanda bölünmeden, parçalanma-
dan, kimseye ödün vermeden ulusça barış, mutlu yaşam sağlanması, ulu-
sal varlıkların korunması, ülkenin tümden onarılması başlıca görevler 
arasına alınıyordu. 

Osmanlılardan yıpranmış, harap bir ülke teslim alınmış, 1850 yılına 
kadar yabancılara borçlanmayı ayıp sayan Osmanlı İmparatorluğu Ondo-
kuzuncu yüzyılda artık kapütülasyonların mengenesine düşmekten ken-
dini kurtaramamıştı . Osmanlı ekonomisi, Osmanlı ticareti giderek sırtını 
yabancılara, azınlıklara dayamak zorunda kalmış; iğneden ipliğe, tuğla-
dan Marsilya Kiremidine, tenekeden gaz hunisine, kadar ya dışardan it-
hal ediliyor ya da azınlıklar tarafından  yapılıyordu... 
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Sorunların yığını ile karşı karşıya kalan, savaşların yorgunu ulusla; 
ulusal korunma, ulusal kurulma, ulusal donatım sağlanması ve de eko-
nomik, sosyal, kültürel yönlerden de bir devlet ve toplum çatısı oluşturul-
ması Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuranların başlıca tasası idi. 
Atatürk ekonomik bağımsızlık fikrine  dayanmayan siyasal bağımsızlığı 
yeterli bulmuyordu. 

Önceden sanayii devrimini yapmış, kalkınmada ön almış batı ülke-
lerine ayak uydurmak, hiç olmazsa açılan aralığı önce korumak sonra ka-
pamak ve çağdaş uygarlık düzeyine sıçramak ana hedefti...  Bu hedefe  na-
sıl, hangi yöntemlerle ulaşılacaktı, hangi mekanizmalar, hangi düzenler 
gerekli idi. Kalkınmış olan ülkelere el avuç açmadan tersine, "Düyunu 
Umumiye Borçlarını" ödeyerek Türkiye'yi ayağa kaldırmak, Türkiye'yi 
dikmek nasıl olacaktı? 

Ekonomide devlet mi, Özel Teşebbüs mü? Lokomotiflik  etmeliydi. 
Yoksa bu iki bileşeni (vertörü) becerili bir denge ve uyum içinde mi kul-
lanmalıydı? Aranan bu... 

17 Şubat 1923 günü 1135 delegenin katıldığı, "Türkiye İktisat Kongre-
si" İzmir'de çalışmaya başladı. Bu kongrede kapsamlı ve önemli karar-
lar alındı. İzmir'i, Türk ordusu Yunan işgalinden kurtardığında, Yunan 
askerlerine yatakçılık etmiş kimseler Yunan kuvvetleriyle birlikte kaç-
mak zorunda kaldılar. Bu azınlıklardan İzmir'de; tezgâhlar, atölyeler, fab-
rikalar kalmıştı. Bunları ellerine geçirenler İzmir İktisad Kongresinde 
Özel Teşebbüse ağırlık verilen bir ekonomi politikasından yana oldular. 
Türkiye 1932 yılına kadar arayış ve deneyim içinde kaldı. 1933 yılında, 
Karma Ekonomi temeline dayalı Devletçilik ilkesi kabul olundu. 

Türkleri ticarî ve sanayi geleneğinden çok savaş geleneği vardı. Dev-
letçi yönetime Türk ulusu yatkındı, devletçiliği yadırgamadı. Türkiye 
gerçeklerine uygun; Özel teşebbüsü red etmeyen devletin ekonomik işlere 
türlü yollardan katılmasını sağlayan bir yönteme gidildi. Doktriner ya 
da belirli ekonomik politikalara dayalı olmayan Kamu İktisadî Teşebbüs-
leri geçerlilik kazandı. Böylelikle, ulusal ekonomiye yararlı, özerk, kârlı 
ve verimli çalışan ticaret ve ekonomi alanında faaliyetle  sermaye biri-
kimini sağlamak, gerekli uzmanların yetişmesine aracı olmak gibi o gün 
için pek önemli görevleri Kamu İktisadî Teşekkülleri yüklendiler. 

"Enflasyonsuz,  döviz darboğazsız halkın refahım  en kısa sürede ar-
tırmaya yönelik hızlı kalkınma".1 

Kuşkusuz, belli disiplinler içinde, kişilere geniş fırsat  eşitlikleri ta-

1 "Atatürk Ekonomi Politikası", Prof.  Dr. Mustafa  AYSAN. 
"Atatürk Devletçiliği", Prof.  Dr. Hamza Eroğlu eserlerinde olduğu gibi 
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nımak, toplumda ayrıcalıklı kesim yaratmamak, kişilere sosyal, ekonomik 
ve kültürel haklar vererek yoksulluk, cahalet ve hastalıklarla mücadele 
etmek, Cumhuriyeti kuranların yaşamlarım dolduran kaygılar, hedefler-
di. Bu durum, kamu kesimine ayrı, özel kesime ayrı iş, işlev görev ve hiz-
metler paketi ayırmayı gerektirmişti. 

Ek maddelerle, 1924 Anayasasına Devletçilik ilkesi yerleştirilmişti. 
334 sayılı 1961 Anayasasında ise, daha farklı  yaklaşımlar sağlanmıştı. 1961 
Anayasası; "Kamu Düzeni" ve "Sosyal Devlet" deyimlerini ve tanımları-
nı getirmişti. Kamu Düzeni deyimi üzerinde tereddüth r olmuş, Anayasa 
Mahkemesi 28.1.1964 gün ve 1963/128-8 sayılı kararı ile bu deyimi açıklı-
ğa kavuşturmuş ve böylelikle, kamu kesimn tcarî ve ekonomik faaliyet-
lerde bulunabileceğini açık ve seçik olarak ortaya koymuştur. 

Her iki Anayasa da; kişilere tanıdıkları sosyal ve ekonomik hakları 
zedelemeden yani özel girişimcilere engel olmadan öte yandan da kamu 
kesiminin özel girişimciler gibi esnek çalışan, karar ve uygulama organ-
ları sağlamasına açıktı. Onlara malî ve idarî özerklik kazandırma amaç-
lanmıştı. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin çoğunlukla Anonim Ortaklık ti-
pinde kurulmalarının nedeni bu olmuştur. 

Kamu kesimi ile Hür Teşebbüs arasında ülke ve toplumumuzla ilgi-
li hizmetler genel olarak aşağıdaki kritere (ölçüte) göre bölüştürülmüş-
tür. 

1 — Büyük sermaye gerektiren, kurulması, işletilmesi özel ve ileri 
teknoloji isteyen konular ile, ulusal savunma ve de kamu yararının ağır-
lık kazandığı alanlarda devletin etkin ve motris güç olarak yer alması, 

2 — Manüplasyonu fazla,  kârlı ve verimliliğe açık, güvencesi yüksek 
işlerde özel teşebbüsün motris kuvvet olması görüşü hakim olmuştur. 
Özel teşebbüs ağır ve özellik isteyen işlere yönelirken Devletin özendirici 
önlemler alması, kamu kesimine olduğu gibi her yönden özel teşebbüsü 
desteklemesi gerektiği biçiminde Anayasalarımız yorumlanmıştır. 

Böylelikle Türkiye'nin kaynaklarından tam kapasiteyle yararlanabil-
mek ve ekonomik gücü yüksek olanların ekonomik gücü zayıf  olanlar 
üzerinde eşitsizlik yaratıp baskı yapmasını önleyecek düzenin korunması 
istenilmiş ve Kamu İktisadî Teşebbüslerine kaçınılmaz mekanizmalar ola-
rak bakılmıştır. 

DEVLET ANLAYIŞI: 

Ondokuzuncu yüzyıldaki, sadece iç ve dış güvenliği sağlayan ve de 
adalet işlerini düzenleyen devlet anlayışı yirminci yüzyılda değişmiştir. 
Yirminci yüzyılda, klâsik devlet görevlerinden başka, sosyal, ekonomik, 
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toplumsal ve yönetsel devlet çatısını oluşturan, düzenleyici, uygulayıcı 
ve uygulamalara katılan devlet anlayışı geçerlilik kazanmıştır. 

Yani devletin ekonomiye müdahaleciliği yirminci yüzyılda ondoku-
zuncu yüzyıldakinden fazla  olmuştur. Yirminci yüzyılda, sosyal haklar 
işçi problemleri, ileri teknoloji ve bilgi faktörleri  de ortaya çıkmıştır. Ser-
maye birikim ve teknik bilgi potansiyeline gereksinme artmış bu amaç-
la devletin, destek ve müdahalesi belirginleşmiştir. Kamu İktisadî Teşeb-
büslerinin önemini art ıran nedenler bunlardır. 

Ayrıca, yirminci yüzyılda dünyayı sallayan iki büyük savaşın getir-
diği yıkımların giderilmesi, ekonomik bunalımların aşılması gerekmiş ve 
yine azgelişmiş toplumların giderek uyanması, bunların da kalkınma ker-
vanına katılmak istekleri, bayındırlık, imar, sınai işletmelerinin sağlıklı 
ve organize mekanizmalarla yürütülmesi zorunluluğu ve bunların yanın-
da ülkelerin sınırlı kaynaklarından ve sınırlı insan güçlerinden en yük-
sek düzeyde, en verimli şekilde yararlanmış istemi; sermayesinin büyük 
kısmı devlete ait, yönetsel ve malî özerkliği olan ticarî ve sınai alanda 
çalışabilecek kuruluşlara yer verilmesini gerekli kılmıştır. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ: 

Devletin kaynakları ile mal ve hizmet üretip bunları kârlı ve verimli 
kullanmakla yükümlü olan bu kuruluşları, son sıralamaya göre üç bölüm-
de inceleyebiliriz. 

1 — İktisad' Devlet Teşekkülleri, (İDT) 

2 — Kamu İktisadî Teşebbüsleri, (KİT) 

3 — Kamu Girişimleri (KG). 

Kamu girişimleri deyimi, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
(DBYKP yer almıştır. Bu plânın 153 numaralı tablosunda, 240 kuruluşa 
yer verilmiştir. Bunların örgütlerinde 4572 alt birim yer almıştır. Bu ku-
ruluşların defter  kayıtlarına göre Nominal Sermayeleri 162 milyar lira-
dır. Nominal sermayelerinin % 96 sı olan 155 milyar lirası gerçek kamu 
payını oluşturmaktadır. 

Türkiye'de hat ta Dünyada, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin, büyük 
kısmı ülke ekonomilerine önemli etkisi olan; temel mal ve hizmetleri üre-
tirler. Bunların Gayri Safi  Yurt İçi Hasıla (GSYİH) da yerleri küçüm-
senemeyecek kertededir. Bu kuruluşlar, ürettikleri mal ve hizmetlerin ba-
zılarını "Tekel" halinde bazılarını Özel Sektörle birlikte ortaya koyar-
lar. 
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CUMHURİYET DÖNEMİNE DEVROLUNAN İŞLETMELER: 

Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine bir çok işletme ve ku-
ruluş devrolunmuştur. Bunların büyük çoğunluğu 1944 yılına kadar ulu-
sallaştırılmış ve Cumhuriyet döneminde yabancı şirketlere tanınan ayrı-
calıklar kaldırılmıştır. Sadece, Sultan Çayırındaki İngilizlere ait "Boraks" 
imtiyazı kalmıştır. 

Osmanlı yönetiminden devralınan önemli işletmeler şunlardır : "Fes-
hane Yünlü Fabrikaları, Osmanlı Seyrisefain  İdaresi, Ziraat Bankası, Em-
niyet Sandığı, Ereğli Zonguldak Kömür Madenleri İşletmesi". Bunlardan 
başka ufak  ve tesisleri elverişsiz 341 kuruluş devralınmıştır.2 

TÜRKİYE SANAYİ VE MAADİN BANKASI: 

'"Müessesatı sanayi'ye tesisine hizmet ve buna müteferri  bilcümle 
muamelâtı ticariye ve itibariye'yi icra eylemek üzere, Türkiye Sanayi ve 
Maadin Bankası 19.4.1925 gün ve 633 sayılı kanun kuruldu. 

Banka, devraldığı sanayi kuruluşlarını doğrudan doğruya yönetmek, 
ortaklıklar kurarak sanayi alanında yeni işletmeler açmak, maden imtiyaz-
ları almak, bunları işletmek ,Türkiye.de sanayi ve maden ile uğraşanlara 
borçlar vermek bu yolda her türlü Bankacılık işlemlerini yerine getir-
mekle işe başladı. Yedi yıllık çalışma süresinde; Banka 16 özel şirkete, 
1.173 milyon lira ile katılmış ve 4.8 milyon lira kredi vermişti. Kamu ke-
siminde var olan ve yeni kurulan işletmelerin yönetimlerini yürütmüş-
tü. 

Bu Bankanın Ortaklığına Katıldığı Kuruluşlar : 

1927 yılında Banka, Alpullu Şeker Fabrikası, Uşak Şeker Fabrikası, 
işletmelerin açarak Türkiye'de şeker sanayinin temelini atmış oldu. Bu 
banka, özel sektöre sanayi ve madenciliğin gelişmesi için bedelsiz arazi 
tahsis etti. Ayrıca bazı teşvik tedbirleri aldı. (Bina, arazi, gümrük, ka-
zanç, ithalat vergileri. Belediye resimlerinden muafiyetler  sağladı, ula-
şımda ucuz tarifeler  uygulanmasına aracı oldu.)2 1932 yılında 1473 giri-
şim (teşebbüs) kuruldu. Bu kuruluşlarda 55321 işçi çalıştırıldı. Ancak bu 
çalışmalar yeterli görülmeyerek Bankanın iş, işlev ve kredi çalışmalarını 
aktif  leş tirmek üzere Banka ikiye ayrıldı. 

1 — Türkiye Sanayi Kredi Bankası, 

2 — Devlet Sanayi Ofisi  kuruldu. 

2 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Kayıtlarından. 

155 



Devlet Sanayi Ofisi,  3.7.1932 gün ve 2058 sayılı kanunla kurulmuş ve 
bu kuruluşa fabrika  işletmelerinin yürütülmesi görevi verilmişti. İktisad 
Vekaleti denitimine tabi idi .Ofisin  hükmî şahsiyeti (Tüzel kişiliği) vardı, 
özel kanunla kurulmuştu, ticari kurallara uygun hareket edebilecek sta-
tüde idi. Devlet teşebbüsü statüsünde kurulacak kuruluşlara, ofisin  tesis 
yapmak, tesis yaptırmak ve bu gibi yardımlarda bulunma görevleri vardı. 
Önceden kurulmuş işletmeleri, devlet sermayesiyle tesis edilmiş ve edile-
cek her türlü fabrika  ve ortaklıkları yönetmekle yükümlü olan Ofis,  Sa-
nayi Krdi Bankası aracılığı ile başta sanayi işletmeleri olmak üzere kuru-
luşlara krediler sağladı ve yan yardımlarda bulundu. 1929 yılında dünya-
yı etkileyen ekonomik kriz başlamıştı. Bu sırada bankanın ülkeye büyük 
yardımları oldu. Yabancı şirketlerin ellerindeki madenlerin, elektrik, ha-
vagazı, tranmvay, demiryolları işletmelerinin ulusallaştırılması bu ban-
ka aracılığı ile yapılabildi. Yabancılara tanınmış ayrıcalıklar (imtiyazlar) 
kaldırıldı, tekellere son verildi. 

Yine de, Atatürk yapılanları yeterli bulmuyordu, 1.1.1932 günü TBMM'-
nin açılışında : "Milli ihtiyaç ve menfaatlerimizin  mübrem kıldığı sanayi 
şubelerinin bir an önce tahakkuk ettirilmesine hassasiyetle çalışıyoruz..." 
dedi. Bundan sonra, Devlet Sanayi Ofisi  ve Türkiye Sanayi Kredi Ban-
kası kaldırılarak 3.6.1933 gün ve 2262 sayılı kanunla, Türkiye Sanayi ve 
Kamu İktisadî Teşekkülleri tarihinde çok önemli yeri olan "SÜMERBANK" 
kuruldu. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana Devlet; ulusal 
ekonomiyi korumayı, ülkeyi kalkındırmayı sağlamak üzere, tarım, maden-
cilik, sanayi, ulaşım, ticaret vb. alanlarda pek çok önlemler aldı, alıyor, 
alacaktır. 

1933 yılında ise Bünyan Yünlü Fabrikası Sümerbank'a devrolunmuş-
tu. 

1934 yılında; Sümerbank'a Bakırköy Pamuklu, Feshane Yünlü, Here-
ke İpekli ve Yünlü Dokuma Fabrikaları, Beykoz Deri ve Kundura Fab-
rikaları, devrolundu. 

1935 yılında; Merinos Yünlü, Nazilli Basma, Gemlik Sunğipek temel-
leri atıldı.4 

1936 yıılnda, İzmit Kâğıt Fabrikasının açılışı yapıldı. İkinci kâğıt fab-
rikası kurulmasına başlanıldı. Yine bu yılda, Ziraat ve İş Bankalarının 
ortaklığa katılması ile Malatya Pamuklu Fabrikası temeli atıldı. 

3 Türkiye'de o dönemde 28 5.1927 gün ve 1055 sayılı Teşviki Sanayi Kanunu ile 
Sanayinin gelişmesi için geniş ölçüde yardımlar sağlanmıştır. 

4 Gemlik "Suni İpeği" Sunğipek biçiminde yapılmasını Atatürk, bir dil eleştirisin-
den sonra istemiştir. 
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1937 Yılında; Karabük Demir-Çelik Fabrikalarının temeli atıldı. Ereğ-
li Pamuklu ve Nazilli Basma Fabrikaları hizmete açıldı. 

1938 Yılında; Merinos Yünlü, Gemlik Sunğipek Fabrikaları üretime 
başladı. 

1939 Yılında; Karabük Demir-Çelik fabrikaları  işletmeye açıldı. Ma-
latya Pamuklu Fabrikası faaliyete  geçti. Sümerbank bu uygulamaları ile 
başarı gösterdiğinden, Sümerbank'ın yeni bazı kuruluşlar kurmasına ka-
ra r verildi. 

1935 yılında; Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Elektrik Etüd İda-
resi, Etibank gibi önemli teşkilatlar kuruldu. Böylelikle madencilik ala-
nında aktif  bir çalışma başlatıldı. 1924 yılında sermayesinin 1/3'ü Maliye 
Bakanlığı tarafından  sağlanmış olan Ergani Bakır Madeni Şirketi de dev-
let madencilik alanına alındı. 1934 yılında, Güleman Krom yatakları bu-
lundu. 1937 yılında bakır işletmesi başlatıldı. 

1935 yılında; Keçiborlu Kükürt işletmesi bir yabancı şirketten devra-
lındı. 

1936 yılında; Mahdut Mesuliyetli (sınırlı sorumlu) Ereğli Kömürleri 
Müessesesinin kurulmasına başlanıldı. 1940 yılında ise, Havza'daki ocak-
lar özel teşebbüsün elinden alınarak devlet işletmesine geçildi. Maden Tet-
kik ve Arama tarafından  Divriği'nde demir cevheri bulundu. Bu cevher 
alanında kurulan tesisler 1938 yılında işletmeye açıldı. 

1938 yılında, Soma, Çeltek, Tavşanlı, Değirmisaz, Yerköy, Gerenez, 
Tunçbilek linyit ocakları yine özel şirketlerden devrimdi.5 

1933 yılında; Eskişehir Şeker Fabrikası, 1934 yılında, Turhal Şeker 
Fabrikası üretime başladılar. 1935 yılında ise, var olan dört şeker fabri-
kası, Sümerbank ve Ziraat Bankası tarafından  kurulan "Türkiye Şeker 
Fabrikaları Anonim Şirketleri" bünyesine verildi. 

1933 yılında; Halk Bankası ve Halk Sandıkları, Türk Hava Yolları İş-
letme İdaresi, Belediyeler Bankası ve; 

1938 yılında; Toprak Mahsulleri Ofisi  kuruldu. 

1939-1950 DÖNEMİ: 

Bu dönemde, ikinci beş yıllık kalkınma plânı hazırlanmış ama İkinci 
Dünya Savaşı başladığından uygulamaya konulamamıştı. Yine bu dönem-
de, ticaretle uğraşan bir çok kişiler, sanayiciliğe heves etmişler ve sanayi 

5 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Dokümanlarından Derleme. 
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girişimlerine başlamışlardır. Bugün Türkiye'de başarılı ve büyük özel te-
şebbüslerden çoğu bu dönemde sanayi alanına atılanlardır. 

Özel teşebbüs; pamuklu, yünlü mensucat, çimento, deri, tuğla, kire-
mit, nebati yağlar, ilaç, zirai aletler, madeni eşyalar ve gıda sanayi dalla-
rına girmeye başlamış ve kamu kesiminde, faaliyetleri  küçümsenemeye-
cek ölçülere varmıştır. 

1941 yılında Petrol Ofisi,  1944 yılında Zirai Donatım Kurumu, 1943 
yılında Sivas Çimento Fabrikası, 1944 yılında İzmit İkinci Kağıt Fabri-
kası işletmeye açılmıştır. 

1945 yılında Belediyeler Bankası İller Bankası haline getirildi. Bu 
banka, kent ve belediyelerin, alt yapı donatılarını yapıp ya da yaptırıp 
işletmeye açılmasına yardım etmiş, İmar plânlarında yer alan hemen her 
yapı ve tesisin; etüd, proje, tesis ve finansman  işlerini sağlayan kuruluş 
olarak azgelişmiş ülkeler için ideal, gelişmiş ülkeler için örnek ve kulla-
nılmaya değer bir yapı hüviyetini kazanmıştır. 

1981 yılında, B. Ulusu Hükümeti, bugüne kadar yerleşme yerlerinin, 
dağınık durumda olan kanalizasyon, etüd, proje, ve yapım işlerini tek oto-
ritede İller Bankasında toplamak gibi olumlu bir karar almıştır.) 

1945 yılında, Filyos Ateş Tuğla Fabrikası temeli atıldı. İzmir Klor Al-
kali Fabrikası işletmeye açıldı. 

1945 yılında; Emlâk ve Eytam Bankasının kanunu değiştirilerek "Tür-
kiye Emlâk Kredi Bankası" haline dönüştürüldü. 

1947 yılında, Filyos Ateş Tuğlası Fabrikası işletmeye açıldı. 1948 yı-
lında Çatalağzı Termik Santralı işletmeye açıldı. 1949 yılında İzmir Bas-
ma, Erzincan Bez, Adıyaman Pamuklu, Diyarbakır Yünlü fabrikalarının 
temelleri atıldı. 

1946 yılında; "İşçi Sigortları Kurumu" ve "İş ve İşçi Bulma Kurumu", 
1940 yılında "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı" kuruldular. 

1938 yılında; Denizbank, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
İşletmesi, Limanlar İdaresi, Posta Telgraf  İşleri, 1939 yılında da; Devlet 
Denizyolları ve Limanlan İşletmesi Kamu İktisadî Teşebbüsü haline ge-
tirildi. 1950 yılında İşletmeler Bakanlığı kuruldu. 

1950-1960 DÖNEMİ : 

Bu döneme, özel teşebbüse ağırlık verilmesi ve Kamu kesiminin elin-
deki bazı fabrikaların  özel kesime devrolunması tartışıla, tartışıla gelin-
di. Ancak uygulamalar değişik oldu. 
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1950 yılında, Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü, "Makina Kimya 
Endüstri Kurumu" haline getirildi. 1951 yılında, 1923 yılından bu yana 
çeşitli aşamalar geçiren Deniz işletmeciliği, "Denizcilik Bankası Türk 
Anonim Şirketi" haline getirildi. 1952 yılında, "Et ve Balık Kurumu", 
1953 yılında "Türkiye Çimento Sanayii Anonim Şirketi", 1954 yılında, 
"Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı", "Devlet Malzeme Ofisi",  1955 yı-
lında, "Kâğıt Sanayii", "Demir-Çelik işletmeleri", "Türkiye Yapağı ve 
Tiftik  Anonim Şirketi", "D.B. Deniz Nakliyat T.A.Ş.", "Turizm Bankası 
A.O." kuruldular. 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü, bir ingiliz firması  ortaklığı 
ile "Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı" haline getirildi. 

1956 yılında, Yem Sanayi Türk Anonim Şirketi, 1957 yılında, Kömür 
işletmeleri, "Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu" haline döndürülerek 
yeniden kuruldu. Murgul Bakır işletmeleri Etibanka bağlandı. Simli Kur-
şun, Küre Bakır, Pirit, Üçköprü Krom, Halıköy Civa ve Emet Kolemanit 
madenleri işletmeye açıldı. 

Kütahya Azot Tesisleri, Ankara, Afyon,  Konya, Çukurova, Balıkesir, 
Çorum, Pınarhisar, Elazığ Çimento Fabrikalarının bu dönemde kurulup 
işletmeye açıldığına tanık olunmaktadır. 

1950 yılından sonra; 20 Çimento, 20 Şeker Fabrikası kurulması sloga-
Burdur, Susurluk, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Malatya Şeker 
nı kullanıldı. Bu program içinde; Adapazarı, Konya, Amasya, Kütahya, 
Fabrikaları işletmeye açıldı. Ankara ve Kastamonu Şeker Fabrikaları, 
Bartın, Söke Çimento Fabrikaları kuruldu. 

Altı Çay Fabrikası Kamu iktisadî Teşekkülü Statüsüne sokuldu. Or-
du Soya, izmit Dördüncü ve Beşinci Kâğıt Fabrikaları kuruldu. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN GÜCÜ : 
1940-1944 Dönemi :6 

19 Müessese, 15 Teşebbüs, 450 Şube ve Büro, 19 Kombina ve Fabrika, 
10 Maden İşletmesi, 17.000 memur, 70.000 işçi ile bu dönemin Kamu İkti-
sadî Teşekkülleri 1944 yılı sonunda, 190 milyonu ödenmiş olmak üzere 
395 milyon liralık nominal sermaye ile 1945 yılına devrettiler. Bunların 
kullandıkları kaynakların toplamı 611 milyon lira idi. Bu topluluk bu beş 
yılda; 1842 milyon TL. alım, 983 milyon liralık üretim yaptılar. 

1915 milyon liralık malı 2536 milyon liraya sattılar, böylelikle 621 
milyon liralık bürüt kâr sağladılar. 77 milyon faiz  ödeyip 115 milyon lira-

6 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetleme Raporlarından. 
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lık çeşitli gelirler sağladılar. Toplam 813 milyon lira gayri safi  genel kâr-
dan 358 milyon satış vergi ve resimlerine, 68 milyon faizlere,  23 milyon 
kâr hissesine (sadece şeker sektöründe) 193 milyon çeşitli zararlara 67 
milyon ihtiyat akçesine ayırdılar. Sonuç olarak 104 milyon dağıtılacak 
net kâr elde edilmiş, 1940-1943 arasında 20 milyon kazan; vergisi ödemiş-
lerdir. 

1959-1960 Yılları: 

1959 yılında 27 İktisadî Devlet Kurluşu, 1960 yılında 30'a çıkmış, 1959 
yılında işletmeler hariç bunların kullandıkları sermaye 26.088 milyar TL. 
1960 yılında 39.854 milyara yükselmiştir. Bunlar; 1959 yılında, 947,5 mil-
yon TL. maaşı 103.653 memur ve müstahdeme, 763,9 milyon ücreti ve 
277,1 milyon TL. sosyal yardımı 154.642 işçiye ödeyebilmişlerdir. 1960 yı-
lında; 1043 milyon TL. maaşı 101.959 memur ve müstahdeme, 872,7 mil-
yon ücret ve 194,4 milyon sosyal yardımı 150.083 işçiye ödeyebilmişlerdir. 
Bunlara karşılık; 

1959 yılında, sanayi alanında 2.321 milyar TL., 1960 yılında sanayi 
alanında 2.893,7 milyar TL. üretim yapmışlardır. Bütün sektör içinde 1959 
yılında 7.977 milyar TL. mal satışı ve hizmet bedeli, 1960 yılında ise 7.681 
milyar TL. mal ve hizmet bedeli elde edildi. Bankacılık kesiminde, 1959 
yılında 263,6 milyon TL. faiz  ödenerek ortalama 2.194 milyar liralık mev-
duat sağlamışlar, yaklaşık 9.329 milyar TL. plâsman yapmışlardır. Banka-
cılık hizmetlerinde bu yılda 536,9 milyon TL. gelir sağlamıştır. 

1960 yılında ise; Bankacılık dalında 291,6 milyon TL. lık faiz  öde-
nerek, ortalama 2.898,4 milyar liralık mevduat sağlanmış, yaklaşık 17.919,2 
milyarlık plâsman yapılmıştır. Genel olarak 1959 yılından bütün sektör-
lerde 819,3 milyon TL. kâr ve 166,9 milyon TL. zarar, 1960 yılında 966,4 
milyon TL. kâr ve 344,7 milyon TL. zarar edilmiştir. Bu yıllar bir ölçüde 
bir dönüm noktası olduğu için bilgi vermekte yarar görüyorum. 

İktisadî Devlet Sektöründe; 1959 yılı nominal sermaye 11.761 milyar 
lira olup bunun % 57 kısmı olan 6.589 milyar lirası ödenmiş ve 1960 yı-
lında, nominal sermaye 12.579 milyar TL. bunun % 72 si olan 9.015 mil-
yar liralık kısmı ödenmiş sermaye olarak görülmektedir. 1959 yılında, 
9.1668 milyar liralık özkaynakların % 82 sini sabit kıymetler oluşturmuş-
tur. Sermaye yetersizliği nedeniyle Merkez Bankası kaynaklarına baş vu-
rulmuştu. Böylelikle özkaynakların % 180 ini yabancı kaynaklar oluştur-
muştu. 1960 yılında ise 12.601,4 milyarlık özkaynakların % 72,8 ini sabit 
kıymetlere ayırmak zorunluluğu doğmuş özkaynakların % 216 sı yabancı 
kaynaklardan sağlanmıştır. 
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İktisadî Devlet Sektöründe, 1959 yılında 652,4 milyon TL. safi  kârın 
% 75'i faizlere,  1960 yılında 621,7 milyon TL. safi  kârın büyük kısmı yine 
faizlere  ödenmiştir.7 

1971 yılında görülen manzara şu idi; Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
genel sermayeleri içinde özkaynaklarm yeri 1964 yılından 1970 yılma ka-
dar gerileyerek % 34,4 den % 26.2 ye düşmüştür. Ancak 1971 yılında ser-
maye ödemeleri ile bu oran % 29'a çıkarılmıştır.8 

1971 yılında özkaynak artışı, toptan eşya fiyatları  ve sermaye artış 
oranının üstünde % 30,8 olarak gerçekleşti. 33,3 milyarı bulan özkaynak-
larm 20,5 milyar lirasını KİT'ler kendi kaynakları ile ödeyebildiler. Bun-
ların ödenmiş sermayelerinin 6,5 milyar lirası T.C. Emekli Sandığına ait 
fonlardan  1,5 milyar lirası da dönem kârları ile karşılandı. 

Bu yılda, ödenmiş sermayelerine 6 milyar katkıda bulunularak öden-
miş sermayeleri 20,5 milyara çıkarıldı. Nominal Sermayeleri 51,6 milyarı 
buldu. Bunun % 40'ı ödenmiş, % 60'ı ödenmemiş sermayeyi oluşturuyor-
du. Bu yılda KİT'lerin borçlarında % 3,6 oranında düşüş oldu. Varlıklar 
içindeki sabit kıymetlerin payı 1964 yılında % 25,9 iken bu pay sürekli 
olarak artarak 1971 yılında % 30,3'e yükseldi. 

1971 yılında, Türkiye'de ekonomik bakımdan faal  13 milyon kişiden 
4,1 milyon kişi ücretli olarak çalışmıştır. Sosyal Sigorta kapsamına alman 
personelin 1/5'i Kamu İktisadî Teşebbüslerinde çalışıyordu. 

1975 yılında, sabit sermaye artışları reel olarak % 17,4 oranında art-
mış ve 1975 yılı fiyatları  ile 106 milyar liraya ulaşmıştır. Sabit Sermaye 
yatırımlarının % 51'i Kamu Kesimine, % 49'u ise Özel Kesime aittir. Bun-
ların işletme faaliyetleri  390 milyon zararla kapanmıştır. GSYİH nm % 
10,1 olduğu görülmüş, Türkiye'de tüm mevduatın % 34'ünü, tüm ticarî 
bankalar kredilerinin % 44'ünü KİT Bankaları oluşturmuştur. KİT'ler ka-
nalıyla Türkiye'ye 1975 yılında 39 milyar liralık ithal ya da ikame yolu 
ile döviz kazandırılmıştır. KİT'lerin önemi ve güçleri hakkında geniş bil-
gi konumuz dışında kaldığından ayrıntıya girilmemiştir. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kaynak ve varlıklarının 1977 yılında-
ki toplamı % 43 oranında yani 150.029 milyon lira artmıştır. 

Özkaynaklarm, tüm kaynaklar içindeki payları ise 1977 yılında % 20,9, 
1976 yılında % 23,8 olmuştur. 1977 yılında 104.029 milyon liraya varan 
özkaynaklarm 61.747 milyon TL. sı ödenmiş sermayeyi 21.482 milyon TL. sı 
Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'un özkaynakları, 30.150 milyon TL. sı yedek-

7 35 KİT içindir. 
8 BYD Kurulu 1971 yılı toplu raporuna konu olan kuruluşlar için. 
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ler, fon  vb. 9.296 milyon TL. sı ise dönem zararından özkaynaklara yan-
sıyan kısmına gitmiştir. 

KAMU İKTİSADÎ TEŞEKKÜLLERİNDE DENETLEME : 

İktisadî Devlet Teşekkülü niteliğinde olmadıkları halde özel yasaların-
da denetlenmeleri Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna verilmiş olan-
larla, sermayelerinin yarısından fazlası  tek başına ya da birlikte Devlete 
ve İktisadî Devlet Teşekküllerine ait olan ve yasalarında İktisadî Devlet 
Teşekküllerine ait olan ve yasalarında İktisadî Devlet Teşekkülleri ile iş-
tirakleri hakkındaki yasaya uyacakları belli edilmiş olan teşebbüsler. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri arasında olup, İktisadî Devlet Teşekkülü 
olmayan ama kendilerine özel yasaları ile bazı yetki, görev ve sorumlu-
luklar verilmiş olan ve de kamu hizmeti yapmayan iktisadî alanda ticarî 
amaçtan çok kamu hizmeti yapmayı esas almış, kâr gütmeyen bazı kuru-
luşları da Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (BYDK) denetler. Bun-
lar dışında bir kısım kurumlar vardır ki; onları da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi "Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu" denetler. 

CUMHURİYET DÖNEMİNDE DENETLEME : 

Cumhuriyet döneminde kurulan Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası 
kendi yasasına göre Ticaret Bakanlığının denetimine tabi tutulmuştu. Ban-
ka Genel Müdürü, ilgili bakanın önerisi, Bakanlar Kurulunun kararı, Cum-
hurbaşkanının onayı ile atanıyordu. Bankacılıkta, sanayi ve maden işle-
rinde uzman 5 üye olmak üzere yedi kişilik Yönetim Kurulunun yönettiği 
Bankanın hesapları, Muhasebei Umumiye Kanununa tabi değildi. Divanı 
Muhasebatın vize ve incelemesine hesaplar gönderilmediğinden, Bankanın 
bilânço ve bütçesi TBMM Muvazenei Umumiye Encümeni ile Ticaret En-
cümenlerinden oluşturulan özel bir kurulla incelenip onaylanıyordu. Ban-
kayı maliye müfettişleri  teftiş  edebiliyorlardı. Bu banka yerine Türkiye 
Sanayi Kredi Bankası kurulunca, Banka Genel Kurulunun oluşma şekli de 
değişti. 

TBMM Bütçe ve İktisad Encümenleri üyeleri ve on kişiyi geçmemek 
üzere İktisad ve Maliye Bakanlıklarından seçilecek üyeler ve Devlet Sa-
nayi Ofisinden  gönderilecek bir murahhas, sanayi kuruluşlarınca seçilecek 
bir üyeden oluşuyordu. Ayrıca, Maliye ve Bankacılık işlerinde yetişmiş 
iki kişi Maliye Bakanlığınca denetçi olarak seçiliyordu. 

"Devlet Sanayi Ofisi"  kurulunca, Ofisin  genel bilançosu ile fabrika-
ların bilânço ve bütçelerinin denetleme raporları ayrı bir kurul tarafından 
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inceleniyordu. Bu denetleme kurulu, Ofis  Genel Müdürü, îktisad Vekâleti, 
Sanayi ve Ticaret Genel Müdürü ve Sanayi Başmüşaviri, Maliye Bakan-
lığında gönderilecek bir murahhas üyeden oluşuyordu. îktisad Bakanlığı 
raporlarını TBMM'si Bütçe ve îktisad Komisyonları karması inceliyor, Mec-
lis Genel Kuruluna sunuyordu. Meclis gerekli görürse kendi aralarında baş-
ka bir komisyon kurarak bilânço ve işlemleri inceliyor genel kurula sunu-
yordu. Denetleme mekanizması böyle işletiliyordu. Bu kuruluşta da Mali-
ye Bakanlığı'nın ve îktisad Bakanlığı'nın sürekli çalışan denetçileri vardı. 

1933 yılında Sayıştay, denetiminden bağımsız, Genel Muhasebe ve Ar-
tırma Eksiltme ve ihaleler yasalarına tabi olmayan Sümerbank kurulunca 
bu Bankanın bilânço ve hesaplarının denetlenmesi için ayrı bir yöntem 
uygulanmaya başlandı. Bankayı îktisad Bakanlığından bir üye, Maliye Ba-
kanlığından bir üye ve Genel Kurulca seçilen bir üyeden kurulu üç kişi-
lik bir Denetleme ekibi denetlemeye başladı. Bunlar raporlarını îktisad Ba-
kanlığına gönderiyorlardı. Bakanlık, bir ay içinde raporları inceleyip Ba-
kanlar Kuruluna sunarak Yönetim Kurulunun ibra veya ibra edilmeme-
sini isteyebiliyordu. 

1935 yılında Etibank kuruldu. Bu kuruluşunda denetlenmesi söz ko-
nusu idi. Benzeri denetleme yöntemi bu Banka için de uygulanrı. Ancak, 
Banka Genel Kuruluna, TBMM Divanı Muhasebat Encümeni eklendi. Ev-
velce uygulanan süreler bir ay uzatıldı. Maden Tetkik Arama Enstitüsü 
Elektrik işleri Etüd idaresi de aynı sistemde denetlemeye sokuldu. 

1.11.1937 günü Atatürk, T.B.M. Meclisini açış konuşmasında daha hızlı 
kalkınma istedi. Yapılanları az buldu. Atatürk'ün uyarısından sonra ser-
mayesinin tamamı devlete ait olan kuruluşların oluşturulması ilkesi kabul 
olundu : Böylelikle kuruluşların Malî, idarî ve Ekonomik denetimlerinin 
genel olarak düzenlenmesi gerekiyordu. 

17.6.1938 gün ve 3460 sayılı yasa 4.7.1938 günü yaymlanaark yürürlüğe 
girdi. Böylelikle, 3460 sayılı yasaya tabi özel hukuk hükümlerine göre ku-
rulmuş, Muhasebat Murakabesi ve inşaat yönünden 2443 ve 2799 sayılı 
yasalarla bağlantısı olmayan daha sonra 2490 sayılı yasaya tabi bulunma-
yan kendi yasalarına göre yönetilen, malî ve idarî özerkliği bulunan ve de 
sorumlulukları sermayeleri ile sınırlı bulunan bu kuruluşların denetleme 
işleri belli ve bir yasal sisteme sokuldu. Kuruluşların Yönetim Organları 
şunlardı : 

1 — Genel Kurulları (Umumi Heyetleri), 
2 — Genel Denetleme Kurulları (Umumi Murakabe Heyetleri), 
3 — Yönetim Kurulları (idare Meclisleri), 
4 — Genel Müdürlük (Umum Müdürlük). 
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GENEL KURUL : 

Genel Kurul, kuruluşların genel faaliyetlerini  inceleyebileceği gibi bi-
lanço, kâr ve zarar hesaplarını da incelemekle yükümlüdür. Ayrıca, söz 
konusu kuruluşlar tarafından  oluşturulmuş olan müesseselerin hükümetin 
isteği üzerine Şirketler hailne getirilmesi kararını da Genel Kurul alabi-
lirdi. Genel Kurula, Başbakanın görevlendireceği bir bakan veya Başba-
kan başkanlık ediyordu. 

Maliye, Iktisad ,Ziraat Bankaları ile TBMM Bütçe, Adliye Divanı, Mu-
hasebat, Maliye, îktisad ve Ziraat Komisyonları (Encümenleri) ve sekre-
tre (kâtip) üyelerden ve her yasama yılı için komisyonların kendi üyeleri 
arasından seçilecek beşer üye ve Divanı Muhasebat Birinci Reisi ile Umu-
mi Murakabe Heyeti Reisi ve Genel Müdürlerden oluşan bu Genel Kurul, 
kuruluşların en yüksek karar organı oluyordu. 

Bu kurul, Başbakanlıktan gönderilen Teşekkül ve Müesseselere ait bü-
tün işlemleri, bilançoları, kâr ve zarar hesaplarını, her kuruluşun Yöne-
tim Kurulu raporlarını elden geçiriyor, onaylıyor ya da onaylamıyordu. 
Yani Yönetim Kurullarının malî ve idarî ibrasını yapmakla görevli idi. 
Bu sistem, 1960 yılma kadar devam etti. Bu yıldan sonra geniş ölçüde tar-
tışmalar sürdü. 

SAYIŞTAYDAN FARKLI DENETİM : 

Ticarî ve ekonomik alandaki koşullara uyularak kârlı ve verimli ça-
lışmaları istenilen Kamu iktisadî Teşekküllerinin Sayıştayın sınırlı ve ka-
tı denetimine tabi tutulması yararlı görülmediğinden başka yollar aran-
mıştı. Genel Bütçe Kaynakları ile çalışan Devlet Teşekküllerine yasal hü-
kümlerin uygulanmasında, Devletçe girişilen ekonomik faaliyetlerin  yürü-
tülmesinde, yavaşlamalar olacağından ve de piyasanın esnek koşullarına 
uymakta güçlük çekileceğinden İktisadî Devlet Teşekküllerinin denetlen-
mesinde başka mekanizmaların uygulanması görüşü hakim oldu. 

Çünkü, Devletin gelirlerini, varlıklarını, giderlerini, mal ve hesapları-
nı denetleyen Sayıştay, bu incelemelerini kuruluşlardan gönderilen bel-
geler üzerinde yapar. Maddi hataları bulmak, harcamaların ödenek ve kad-
rolara uymasını, bütçeye aykırı uygulamalar yapılmamasını, uygulmaların 
yasalara uyup uymadıkları işini gördürür. Sayıştayın denetim sınırı bu... 

Oysa, 3460 sayılı yasa bu kuruluşlarda, sürat, esneklik, piyasa koşul-
larına uyum sağlanmasını amaçlamıştır. Ayrıcalıklarla donatılmış olan ku-
ruluşların; ekonomik, malî ve teknik yönden sürekli denetimleri, sonradan 
adı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu olan Umumi Murakabe Heyeti 
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tarafından  yapılıyordu. Bir yandan KÎT lerin sayıları artıyor, ama TBMM 
denetlemele paralel çalışma yapamıyordu. Bu nedenle, yeni yol ve yön-
temler aranması gerekti. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, T. Cumhuriyeti Posta, Telgraf 
ve Telefon  İşletmesi, T. Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi, Devlet 
Malzeme Ofisi  ayrıca, Milli Korunma paraları ile yapılan hizmetlerle ilgi-
li hesapların denetlenmesini ve Devlet Üretme Çiftliğinin  denetlenmesi 
Başbakanlık Murakabe Heyetinin denetim alanına sokuldu. 

DENETİM YÖNTEMLERİNDE DEĞİŞİM : 

1960 yılından sonra çok büyük varlıklara sahip olan, İktisadî Devlet 
Teşekkülleri'ni bir Genel Müdürün iradesine teslim etmek sakıncalı görül-
düğünden bu yılda, 154 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince, kurulun gö-
rüşleri paralelinde Yönetim Kurullarının yeniden düzenlenmesi ve dene-
tim işleri kararlaştırıldı. 

3460 sayılı yasa, İktisadî Devlet Teşekküllerinin Yönetim Kurullarına-
seçilebilmek için; mesleki yüksek öğrenim yapmış olmak, meslekte en az 
15 yıl çalışmış bulunmak ve kırk yaşını doldurmuş olmak koşulunu getir-
mişti. 15.7.1960 gün ve 23 sayılı yasanın öngördüğü ise; bir Müdürler Ku-
rulu ile kuruluşların yönetim ve karar organını oluşturmaktı. Müdürler 
Kurulunda, işçi ve memurlar birlikte seçecekleri bir üye de yer alacaktı. 
Böylelikle son derece zayıf  bir Katılımlı Yönetim denemesi yapılıyordu. 
Müdürler Kurulu sistemi bazı zorlukları ve sakıncaları nedeniyle geniş 
uygulama alanı bulmadıysa da ,23 sayılı yasanın geçici maddesinin uygu-
lamasını halâ sürdüren İller Bankası gibi kuruluşlar vardır. 

334 sayılı ve 27.5.1961 günlü Anayasamızın 127. maddesi: "Kamu İk-
tisadî Teşebbüsler inin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi il-
kesini getirmiş ve işlerin bir denetleme kurulu yasasıyla düzenlenmesini 
öngörmüştür. Bu yasa çıkarılamamıştır. 

Halen, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu; 15.7.1960 gün, ve 23 
sayılı yasa, 12.5.1964 gün ve 468 sayılı yasa ve 12.3.1964 gün ve 440 sayılı 
yasalar gereği çıkarılan Tüzük ve Yönetmeliklere göre, görev yapmakta-
dır. 

BYD Kurulu 440 sayılı yasa ile TBMM ne bağlanmışken sonradan çı-
kan 468 sayılı yasa ile Kurul, Başbakanlığa bağlanmıştır. 

DENETLEME KURULU TEŞKİLATI : 

İcra Vekilleri Heyeti kararı ile 1938 yılında; bir Başkan, yedi üye, ye-
teri kadar memurla Murakabe Heyeti çaışmaya başlamıştır. 1966 yılında 
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üye sayısı 9'a, 1978 yılında 16'ya çıkarılırken, memur, uzman, uzman yar-
dımcısı, uzman müşavir, baş uzmanlık gibi kadrolarla giderek bu Kurulun 
kadrosu genişletilmiştir. 

1980 yılında, BYD Kurulunda; 16 Üye, 68 Uzman Müşavir, 109 Uzman, 
24 Uzman Yardımcısı, Genel Sekreter, Hukuk Müşaviri, Kurul Bürosu 
Personel Müdürü, İdare ve Levazım Müdürü, Haberleşme ve Arşiv Mü-
düründen başka 21.memur ve 22 memur yardımcı personel biçiminde kad-
rolaştırılmıştır.9 

DENETLEMEDE İŞLEYİŞ : 

468 sayılı yasaya göre KİT lerin denetlemesi TBMM ce yapılır. Bu 
amaçla, Cumhuriyet Senatosundan seçilen 15, Millet Meclisinden seçilen 
35 üyeden kurulan "Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu" TBMM 
adına denetlemeleri yapar. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, kuruluşların yıllık denetleme 
raporlarını, varsa Başbakanlığın gönderdiği diğer raporları, bir yıl önceki 
durumu gösteren bilânço kâr-zarar çizelgeleri ile sonuç hesaplarını incele-
dikten sonra Başbakanlığa sunar, Başbakanlıkta en geç her yılın kasım 
ayı sonuna kadar bu raporları TBMM ne sunar. TBMM Kamu İktisadî Te-
şebbüsleri Karma Komisyonu gelen raporları en geç 90 günde inceleyip, 
önce Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna, sonra Millet Meclisi Genel 
Kuruluna sunar. Yönetim Kurullarının ibrası yapılır, kendi Genel Kurul-
ları tarafından  ibra edilmiş olan kuruluşlar hakkında da bilgi alınır. Bu 
yöntem istenilen hızda işletilmediğinden 15.8.19977 gün ve 2102 sayılı yasa 
ile daha pratik bir yöntem kabul olunmuştur. 

Bu yasaya göre; TBMM Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna ge-
len bütün raporlar, yani onayı gereken ve onayı gerekmeyenler bastırılıp 
TBMM üyelerine dağıtılır, dağıtılan raporlar aynı günkü C. Senatosu tu-
tanağı ekinde hükümete gönderilir. 

Dağıtılan raporlara, Siyasi Parti ler veya en az on parlâmenter tara-
fından,  dağıtım tarihnden başlamak üzere 30 günde itiraz edilebilir. İtiraz 
olmadığı takdirde Komisyonca incelenip karara bağlanmış olan raporlar 
kesinleşir. Raporlara veya raporlardan birine itiraz olmuşsa, bu itiraz ge-
rekçeli olarak bildirilir. Karma Komisyon itiraz süresinin bitiminden baş-
lamak üzere en çok 30 gün içinde görüşünü C. Senatosu Genel Kuruluna 
sunmakla yükümlüdür. 

3 Kurul denetlediği KİT'lerde "Norm Kadro" ve "İdeal Kadro" uygulanmadığını 
eleştirirken, kendi bünyesinde bu öneriyi yerine getirememiştir. 
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Bu rapor, C. Senatosunda derhal gündeme alınır ve 20 günde Genel 
Görüşmeye bağlanır. Raporlar Millet Meclisine gider, en çok 15 günde gö-
rüşme bitirilir. 

BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULUNUN 
ÇALIŞMASI: 

BYD Kurulunun karar organı "Üyeler Kurulu"dur. Bu Kurul, gruplar 
halinde çalışır, grup başkanları üyelerden seçilir. Her grupta yeterince 
uzman, uzman yardımcısı bulundurulur. 

Gruplar bakmakla yükümlü oldukları kuruluşların hesaplarını yerin-
de inceleyerek yıllık raporlarını düzenlerler. Acele ve derhal müdahale edil-
mesi gereken hallerde gruplar 3460 sayılı yasanın 10. maddesine göre ara 
raporu düzenlerler. Bu raporlar üyeler kurulunda, son şekle getirilir ve 
karara bağlandıktan sonra Başbakanlığa gönderilir. Üyeler Kurulu ayrıca; 
Kurul Başkanığı tarafından  hazırlanmış olan geçmiş yıl Kurul çalışma 
raporunu, Kurul Bütçe ve Kadrolarını, Kesin Hesapları inceleyip karara 
bağlar. Bakanlıklar ve yetkili makamlar tarafından  istenilmişse kanun ta-
sarıları, tüzükler ve yönetmelikler hakkında görüşler saptar. Kurul, bu 
denetlemeleri "Kendi Denetleme Rehberine" göre yapar. 

Kurulun denetleme sistemi ve amacı; T. Ticaret Kanununa göre ku-
rulmuş Anonim Ortaklıkların, Derneklerin, Kooperatiflerin  hatta Sayış-
tay'ın denetlemesinden farklıdır. 

Kurul özet olarak : 

1 — Kuruluşların yönetim biçimleri ve yöntemleri ve de amaçlarına 
uygun çalışıp çalışmadıklarını, bunların iktisadî, ticarî ve sınaî esas ve ge-
reklere uyularak verimli ve rasyonel bir düzende çalışıp çalışmadıklarını, 

2 — Günün koşullarına göre benzer ve dengi kuruluşlarla karşılaştır-
malar yapılarak Kuruluşların maliyet hesaplarını inceler, Malî Bünyele-
rini analiz, sentezlerden geçirir ve bu denetlemeyi kesintisiz sürdürür. İl-
gili Bakanlığın isteyeceği göüşleri hazırlar. Kurul, denetlemekle görevli ol-
duğu kuruluşların, yatırım ve finansman  programlarını bütçelerini süresi 
içinde inceler. Denetlemeye tabi kuruluşlar, bilânço, kâr-zarar hesaplarını 
ve faaliyet  raporlarını gelecek yılın dördüncü ayı sonuna kadar, BYD Ku-
ruluna göndermekle yükümlüdürler. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Üyeler Kurulu, bu raporları tüm ay-
rıntılarına kadar incelemek, karşılaştırmaları yapmakla yükümlüdür. Bu 
çalışmalar bitirilerek en geç ertesi yılın eylül ayı sonuna kadar kapsamlı 
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raporu Kuruluşlara ve Başbakanlığa sunulur, Bakanlıklar ilgili oldukları 
kuruluşların raporlarını cevaplandırır, sonra Başbakanlık bu raporları 
TBMM ne sunar. 

DENETLEME GURUPLARI : 

Murakabe Heyetinin kuruluş yıllarında, İsviçre'den "Societe Anonyme 
Fiduciaire Suise" uzmanlarına incelemeler yaptırılmıştır. İsviçreli uzman-
lar 18.11.1940 günü dört rapor vermişler ve murakabe çalışmalarının bu 
doğrultuda yapılmasını önermişlerdir. Daha sonra Umumi Murakabe He-
yeti kendi denetleme rehberini kendisi düzenlemiş ve denetlemeleri bu 
rehbere göre yapmaya başlamıştır. 1939 yılında 15 kuruluş denetlenmişken, 
1978 yılında 148 kuruluş 17 grup halinde denetlenmiştir. Halen BYD Ku-
rulu Gruplar ı : Bankacılık, Sümerbank, Merkez ve Yünlü, Sümerbank Pa-
muklu, Enerji , Hayvancılık, Kimya Sanayi, Madencilik (Etibank), Makine 
ve Ağır Sanayi, Sosyal İşler, Gıda Sanayi ve Fonlar, Ticaret, Tarım, Top-
rak Sanayi, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT), Ulaştırma I, Ulaştırma 
II den oluşmaktadır. 

Kurul Başkanı dilerse bir gruba Başkanlık edebilir. Gruplar denetle-
necek kuruluşların yapılarına uygun kendi içinde ekiplere ayrılarak görev 
yapabilirler. Ekip şefleri  bu ayrılan grupları üyenin direktifine  göre yöne-
tirler. 

KİT'LERİN BORÇLARI VE MALİ DURUMLARI: 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin hemen hepsinde, ödenmiş sermayele-
riyle kuruluş sermayelerinin yetersiz oluşu, otofinansman  oluşturamamış 
olmaları genel ve ortak dertlerindendir. Yine, KİT lerde bağlı değerlerin 
azlığı, paraya çevrilebilir ve hazır değerler içinde stokların ve alacakların 
likit değerlere göre ağırlıklarının artmış olması onların enflasyonist  orta-
ma sürüklendiklerinin göstergesidir. Alacakların birikmesi, girdi fiyatları-
nın giderek artması KİT lerin darboğazlarını artıran nedenlerdir. Bunla-
rın proforma  finansman  gereksinmelerinin doğru saptanarak sağlıklı yön-
temlerle karşılanmasına özen gösterilmelidir. 

Buna göre, önemli olan, KİT lerin daha olumlu ve düzenli biçimde ça-
lıştırılmaları ve de bunların üzerinde düşün ve siyaset ticareti yapmaya 
elverişli ortamın yaratılmamasıdır. Kısa süreli ferahlatıcı  aıııa külfeti  faz-
la önlemlerdense, köklü ve uzun sürede yararlı olacak önlemlerin alınma-
sına özen gösterilmesidir. 
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KİT lerin, sağlandıkları kısa süreli ve yüksek faizli  yabancı kaynaklar, 
uzun süreli yabancı kaynakların aleyhinedir. 

KİT lerin, işletme faaliyetleri  yanında artan yatırım faaliyetleri  için 
yeterli kaynakların bulunamaması ya da yüksek faizli  dış ve iç borçlan-
malara baş vurulması maliyetlerini pompalayan nedenlerdendir. 12 Eylül 
1980 den önce, mal ve hizmet fiyatlarının  maliyetlerin gerisinde tutulması, 
kuruluşlarda otofinansman  yaratılamaması, üretim kapasitelerinin çok ge-
risinde kalınması, harcamalar ve özkaynaklarm dengelenememesi, KİT le-
re Devletin taşıyamayacağı yardımları yapması yükünü zorunlu olarak 
yüklemiştir. 

Uygulanan politikaların etkisi ile KİT lerin giderek zararları artmış, 
kaynak tüketen mekanizmalar haline gelmişlerdir. KİT 1er yatırımları için, 
bankalardan, hazineden, diğer kredi kuruluşlarından finansman  sağlamak 
yolunu seçmişlerdir. Ayrıca baş vurdukları fon  ve 20 sayılı fon  kaynakları 
genel bütçe, Devlet Yatırım Bankası, dış borçlar ayrı ayrı ve toplu olarak 
"Özkaynaklar-Yabancı Kaynaklar" ilişkilerini olumsuz doğrultuda etkile-
yerek maliyetleri artırmışdır. 

Bu arada, malî mekanizmaların ağır işlemesi, teknik hazırlıkların ge-
cikmesi, "prosez" ve "know-how" seçimlerindeki isabetsizlikler de maliyet 
artırıcı kalıcı nedenler yaratmıştır. 

"Know-How" alışlarında koşulların yeterli saptanamaması ve genel ola-
rak personelin eğitim, deneyim ve bilgi noksanı bunların üretim kapasite-
lerini tut turamamaları sonucunu doğurmuştur. "Know-How"larda güven 
sağlayıcı önlemlerin yetersizliği, işletme artıklarından yararlanmaların dü-
şünülmemesi, gelişmeleri izleyen yenilemelere müsait önlemlerin düşünül-
memesi, ham madde hazırlama ve bulma gibi sorunlar üzerinde durulma-
mış olması, işletmelere kalıcı maliyet artıran etkenleri monte etmiştir.10 

Kuruluşlar arasındaki iletişim noksanı, kapasite saptanmasmdaki be-
ceriksizlikler, kuruluş yerinin doğru seçilememesi, personel seçimindeki 
sizden bizden olsun yaklaşımı KİT lerin kârlı ve verimli çalışmalarıma 
engellerinden olmuştur. 

MALİ YETERSİZLİKLERİ : 

Başka bir değimle, KİT lerde değerlendirmeler ve bazı rasyolardaıı "Öz-
kaynak-Yabancı Kaynak" ilişkileri bize, KİT lerin durumu hakkında bir 
bakıma yeterli fikir  verir. Yabancı kaynaklar içindeki özkaynaklarm yeri 
hakkında bir fikir  vermek üzere bazı yıllara ilişkin oranlar aşağıdadır : 

1 0 BYD Kurulu Dokümanlarından. 

169 



1973 yılında yabancı kaynakların (% 31,9)'u, özkaynakları oluşturmak-
tadır. Aynı şekilde 1974 yılında bu oran (% 28,8), 1975 yılında (% 25,4), 
1976 yılında (% 20,1), 1977 yılında (% 15,2) görülüyor ki! giderek özkay-
naklarla yabancı kaynaklar karşılanmadığından KİT 1er daha fazla  borç-
lanmalara gitmek zorunda kalmışlardır. Aynı şekilde "Özkaynaklar - Bağlı 
değerlerin" oranları da giderek iyileşecek yerde daha olumsuz doğrultuda 
gelişmiştir. 

Büyük sabit kıymetlerle çalışan; İmalat, Haberleşme, Ulaştırma vb. 
gibi sektörlerde "Öz Kaynak/Yabancı Kaynak" oranlarının Ticaret, Ban-
kacılık, Sigorta vb. sektörlere göre çok yüksek olması gerekirken Türkiye'-
de bu durum tam tersine gelişmiştir. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE REFORM : 

Atatürk Döneminden bu yana, İktisadî Devlet Teşekkülleri uygulama-
ları üzerinde çalışmalar, yeniden düzenlemeler, değişmeler yapılmıştır. 
Çünkü düzenlemelerini gerektirecek nedenler fazlasıyla  ortaya çıkmıştır. 

Gelip geçmiş olan hükümetlerin programlarının taranması sonucu, Ata-
türk 'ün TBMM'ni açış konuşmaları ve İnönü Hükümetlerinin programla-
rında Devlet İktisadî Teşekküllerinin sürekli yeniden düzenlenmesini öner-
diklerine tanık olunur. Cumhurbaşkanı ve Başbakan Cemal Gürsel Hükü-
metleri, İnönü Karma Hükümetleri, I. Erim ve Melen Hükümetlerinin prog-
ramlarında Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmelerini iste-
yen hükümler yer almıştır. 

Hükümet programlarının incelenmesinden iki önemli sonuç çıkarıla-
bilir. Birincisi, Kamu İktisadî Teşebbüslerini yeniden düzenlemek ve on-
ları güçlü hale getirmek önerlierini ileri süren hükümetler, ikincisi onları 
satmak, özel teşebbüse devretmek ya da özel teşebbüsle birlikte kullanmak 
isteyenler ya da başka uygulamalar ve örgütleşmeleri; Kamu İktisadî Te-
şebbüsleri, özel teşebbüs arasına "Halk Sektörü" veya "Geniş Tabanlı Ano-
nim Ortaklık"lar halinde sokmak isteyen hükümetler olduklarına tanık 
olunur. 

1960 yılma, Kamu İktisadî Teşebbüsleri mali ve yönetim yönünden 
ağır sarsıntılar içine gömülmüş olarak girildi. Onları özel sektöre devret-
me tartışmaları yoğunlaşmış, İşçi Sigortaları, T.C. Emekli Sandığı, Amor-
tisman ve Kredi Sandıkları kaynaklarına aşırı ölçülerde baş vurulmuş, bu-
na karşılık aldıkları borçları ödeyememişler ve de aldıkları borçları toplu-
mun hangi kesiminin çıkarı doğrultusunda kullandıkları tartışma konusu 
olmuştu. 
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1950-1960 döneminde kurulmuş olan bir çok Şirketin tasfiyesi  zorunlu 
hale gelmişti.11 

6.12.1960 gün ve 154 sayılı; "Hazine ve İktisadî Devlet Teşebbüslerinin 
Bir Kısım Borçlarının Tahkimi" yasası çıkarıldı. Bu yasa ile, KİT 1er malî 
yönden düzenlenirken ek maddelerle de, bazı yönetsel önlemler alındı. Ya-
sa beklenildiği ölçüde uygulanamadan İnönü Karma Hükümetleri tarafın-
dan 440 ve 468 sayılı yasalar çıkarılarak KİT lerin hukuki, malî, yönetsel 
ve denetim işleri yeniden düzenlenmek istenildi. Bu yasaların geçici mad-
deleri acele uygulanması gereken görevleri hükümetlere yüklüyordu. 

Maliye, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları ile Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
Yüksek Denetleme Kurulu ve Devlet Personel Dairesi temsilcilerinden olu-
şan, İktisadî Devlet Teşekküllerini yeniden düzenleme komisyonu 440 sayı-
lı yasanın 1. maddesine göre Maliye Bakanlığına bağlı olarak 2 yıl süre 
için kuruldu. Sonra 19 Nisan 1966 gün ve 757 sayılı yasa ile bu süre 4 yıla 
çıkarıldı. Komisyonda yerli ve yabancı uzmanlar çalıştırıldı. Komisyon, 
süresinden daha uzun bir çalışmayla beş beyaz kitap yayınlandı. Bu ki-
taplardaki önerilerin bazıları uygulandılar, bazıları ise uyutuldular. 

1971 yılında; 1. Erim Hükümeti kuruldu. Bu hükümetin programında 
"İdarî Reform"  ve "Kamu İktisadî Teşebbüsleri Reformu"  yer aldı. 1971 
yılına 28 KİT, 11 ayrı kanunla kurulmuş 100 kadar ortaklıkla girilmişti. 

Erim Hükümeti Başbakan Yardımcısı Başkanlığında kurulan komis-
yon; hükümet programında KİT lerin sektörel holdingler halinde düzen-
lenmesi yer aldığı halde Reorganizasyon tasarısını KİT leri "Tek Hol-
ding" de toplayan öneriyle Hükümete getirdi. Bu öneri, Hükümet ' te kabul 
edilmeyerek çalışmaların yeniden yapılmasına karar verildi. I. Ekim Hü-
kümeti bazı bakanların istifası  nedeniyle düştü. 

KİT'LERİN REFORMU İÇİN İLERİ SÜRÜLEN ÖNERİLER 
ÖZET OLARAK : 

1 — Bütün olanakları tek elde toplayacak ve gerekli teşebbüsleri des-
tekleyecek bir "Merkezi Kredi Örgütü", 

2 — İşletmelerin her türlü gereksinmelerini karşılayacak bir "Merkezi 
Alım Kuruluşu", 

3 — Üretimi en iyi pazarlayacak bir "Merkezi Pazarlama Örgütü", 

4 — Birbirine benzer kuruluşları birleştirerek ve gereksinme duyulan 
maddelerin tek elden sağlanması için bir "Merkezi Örgüt" kurulması. 

Daha sonra Melen Hükümeti tarafından,  11.12.1972 günlü resmi gazete-
de "KİT lerin Reform  Stratejisi" yayınlandı. Bu stratejiye göre : Bir du-
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rumdan ötekine kademeli olarak geçiliyor ve bir "Devlet Teşebbüsleri İda-
resi" öngörülüyordu. Devlet Teşebbüsleri İdaresinin Devlet Planlama Teş-
kilâtı ile birlikte çalışması isteniliyordu. Strateji İktisadî Devlet Teşek-
küllerini de Kamu İktisadî Teşebbüslerini de kapsamına alıyordu. Üst dü-
zeyde : 

1 — Devlet Teşekkülleri Yüksek Kurulu, 

2 — Devlet Teşekkülleri Genel İdaresi, gibi iki organ oluşturuluyor. 
Böylelikle alana iki yeni kavram daha sürülmüş oluyordu. Bu strateji de 
uygulanma şansı bulmadı. 

İLGİNÇ SAYILABİLECEK KARŞILAŞTIRMALAR : 

Başbakan Süleyman Demirelin 27.10.1965 günü Mecliste okuduğu prog-
ramında : "İktisadî Devlet Teşekkülleri arasında devlet kontrolü altında 
bulunmasına lüzum kalmayanlardan başlayarak bunların tedricen ve im-
kân olursa bir holding halinde halkın kontrol ve mülkiyetine geçmesine 
inanıyoruz. Bu suretle elde olunacak yeni kaynaklarla daha önce ve ikti-
sadî kalkınmamızı kamçılama bakımından, daha dinamik sektörlerde ya-
tırımlara gideceğiz. Sanayileşme alanında, hızla mesafe  alan bazı memle-
ketlerin yaptığı gibi, vatandaşın katıldığı ortaklıklar kurarak tamamen ğzeı 
sektör prensipleri ile çalışan kurumların, sermaye kaynaklarını takviye 
edecek şekilde karma teşekküllerin kurulmasını teşvik edeceğiz..." 

Yine, Başbakan S. Demirel'in 27 Temmuz 1977 günü mecliste okudu-
ğu programda ise: "... Bölge Sanayi Müdürlükleri Bölgesel ekonomi ve 
sanayi etüdleri yapacak şekilde geliştirilecek ve bütün yurda yayılacak-
tır. . ." hükümlerine yer vermişti. Aynı objektifden  bakan bir başka hükü-
met de, Bülent Ecevit Hükümetidir. Bülent Ecevit, 1 Şubat 1974 günü Mec-
liste okuduğu programında : 

"... Kamu sektörü ve özel sektörün yanısıra halkın teşebbüs gücünü 
harekete geçirecek bir Halk Sektörü de geliştirilecektir... Halkımızın sa-
nayileşmeye yaygın bir şekilde katılmasını ve mahalli insiyatifin  güçlü bir 
şekilde harekete geçirilmesini sağlamak için kurulacak bölgesel kalkınma 
ortaklıklarına finansman  ve diğer teşvik tedbirleri bakımından gerekli des-
tekler ve kolaylıklar sağlanacaktır... Yurdun her bölgesinde hangi sanayi 
tesislerinin kurulmasının elverişli olacağını ortaya koyacak etüdlerin ya-
pılmasına ve kurulması düşünülen tesislerin projelerinin hazırlanmasına 
özel bir ağırlık verilecektir. Bu çalışmaların sevk ve idaresi amacıyla Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bir Teşkilat...Sanayi Bankası ku-
rulacaktır. . ." deniyordu. 
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İki ayrı partinin hükümetlerinin değişik zamanlarda programlarına al-
dıkları, hemen hemen aynı şeyi kapsayan öneriler ne gariptir ki, yıllar yılı 
yine iki parti arasında başka şeylermiş gibi siyasal çekişme konusu yapıl-
mışt ı r .1^ 

Bana göre; KİT'lerin sorunu, onların yerine bazı yapma ve zorlama ör-
gütler monte etmektense sağlıklı yönetime ve düzene kavuşturmaştır. 

Başbakan Adnan Menderes ise; 30.3.1951 günü Mecliste okuduğu prog-
ramında : 

"Devlet İşletmeciliğinin sadece ana sanayiye taalluk eden amme ka-
rakteri haiz işlere hasredilmesi ... Devlet tarafından  kurulmuş işletmelerin 
peyderbey hususi teşekküllere devrine çalışılacaktır". Görüşüne yer ver-
mişti, yine Menderes Hükümeti, 4.12.1957 günü Mecliste programını su-
narken şöyle demek zorunda kalmıştı : "Gerek devlet eliyle gerek hususi 
sektörce yapılmakta olan işler ve kurulan tesisler peyderbey memleket hiz-
metine girmektedir. ... ekonomimizde ferahlatıcı  tesisler başlamış bulun-
maktadır.1 1 

Kamu İktisadî Teşekküllerini ne denli satmak, çarpıklaştırmak isteni-
lirse istenilsin bu kuruluşlardan vaz geçilemiyeceğini ülke gerçekleri gös-
termektedir. Başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan; 10 Ocak 1976 da 
yaptığı basın toplantısnda; "Devletin elinde bulunan fabrika  ve tesislerin 
% 49 hissesini % 8 kâr garantisi ile satacağız. KİT'ler sürekli olarak zarar 
etmektedirler. 1977 yılında 46 milyarlık finansman  açıklarından bunları 
kurtaracağız" demiş ama, bu vaadleri gerçekleştirememişti .Oysa bütün 
dünyada olduğu gibi KİT'lerin Türkiye'de varlıklarına ciddi gerek vardır. 
Onları işler hale getirmenin yollarını aramak ülke ve toplum yararına olur. 
Çözüm yolu bunları satmak ya da başka biçime sokmak yerine darboğaz-
larından arındırmaktır. 

ifa  Halk Sektöründe, geniş tabanlı Anonim Ortaklığının da amacı: Sade vatanda-
şın tasarruflarını  yatırımlara çekmekti. Köylüden ya da halktan kiişlerin geli-
rini derhal alabileceği işlere tasarrufunu  yatırır, beklemeye tahammülü yoktur. 
Aksi halde; köylü tasarrufu  ile örneğin sağıp sütünü o gün değerlendireceği inek 
veya koyun satın alır. 
Bu nedenle; Halk sektörü de geniş tabanlı Anonim Ortaklıkta bu kaynaktan ya-
rarlanamadı. 
1981 yılında hızlanan astronomik faiz  gelirleri karşısında geniş tabanlı A O. la-
rın ya da Halk Sektörünün toplayamadıkları, vatandaşların küçük tasarrufla-
rını dahi bütün riskine karşın bankerlere yatırması yukarda dile getirdiğim ruh 
halinden ileri gelmektedir. 
Bankerlerde biriken yüksek faizli  paraların, yüksek gelir getiren ve Türk eko-
nomisinin büyümesine yarayan amaçlara koymasını sağlayabilen mekanizma-
lar kurulabilse geleceği sezilen bir tehlikeli durumdan zor da olsa atlatılabilir. 
İZMİR ve BURSA geniş tabanlı çok ortaklı şirketler Devlet desteğiyle gelişti. 
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KİT'LERİN DARBOĞAZLARI VE YARATILAN KUSURLARI : 

1950-1960 Dönemi: 

1 — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin giderlerinin çok artırılması, buna 
karşılık verim artırıcı uygulamaların yapılamaması, bu durumlarından; si-
yasal iktidarların sadece "KİT'lerden yakınarak kurtaracaklarını sanmala-
rı, bunların çoğu zaman malî olanakları ve insan gücü üstünde yatırımlara 
zorlanmaları, siyasi amaçlı müdahalelerin artması KİT lere önemli sorun-
lar yaratmıştı. 

2 — Yabancı kaynaklara baş vuran KİT lerin faiz  borçları etkisinde 
boğulmaları, tesis maliyetlerinin çok yüksek olması, kuruluş yerlerinin ge-
nellikle siyasal nedenlerle yanlış seçilmeleri, üretim kapasitelerinin doğru 
seçilememesi, fizibilite  hesapları yapılmadan inşaata başlanılması, başla-
yan enflasyona  karşı önlemler alamamaları, ekonomimizle birlikte KİT'le-
re yeni ve başka ağır yükler yüklemiştir. 

3 — Uygulanan politikalarda kusurlu davranışlar olmuştur. Bir ata 
sözü vardır, "Satacağım deme atın duyar. Boşayacağım deme karın duyar." 
Hükümetler ise, hep KİT lerden yakınmışlar,' onları elden çıkaracaklarını 
ileri sürmüşlerdir. KİT'ler, kararsız, rasyonel olmayan politikalarla kökten 
sarsıntı geçirmişlerdir. Ama bu sarsıntılar karşısında yıkılmamışlardrı. Ku-
surlu politikalarını Prof.  Dr. Ömer Erdem doktora tezinde şöyle özetle-
miştir. 

"Aşırı Merkeziyetçilik", "İşbirliğinde belirgin eksikler", "Aşırı kaynak 
israfı",  "Kuruluşların amaçsız büyütülmeleri", "Acımasız israf",  "Geliştir-
me ve araştırma eksiği", "Norm ve İdeal kadroların uygulanmaması" gi-
bi... 

11 1966 YILINDA TASFİYE HALİNE GELEN ŞİRKETLER. 
Tasfiye  haline düşen şirketlere, devlet payı ve özel girişimci payı dahil 97.150.C00 
TL. 1965 yılı sonuna kadar ödenmişti. Bu paranın % 91'i olan 63.447.000 TL. si 
kamu kesimi, % 9'u olan 6.071.250 TL. sı Özel girişimcilere aitti. 
Bu şirketlere 243.945.063 TL. faizsiz  kredi verilmişti. Bu kredilerin % 98'ini res-
mi sektör sağlamıştı. Kullanılan kaynaklar veya genel sermaye 313.463,312 TL.'-
nin 243 945.062 TL, kısmını ödeyerek en başta yer almıştı. Bütün bunlara ve her 
türlü desteklere karşın 1961 yılma 11 şirket tasfiyeye  girmekten kendilerini kur-
taramamışlardır. 1965 yılma kadar bunların tasfiyesi  için 7.126 487 TL. ve 708.550 
TL. sı giderler yapmak zorunluluğu olmuştu. 
Tasfiye  olanlar: Eskişehir Basma Sanayi TAŞ, Ordu Soya Sanayi A.Ş., Çanak-
kale Palamut ve Valeks A.Ş., Eti Yapı Limited, Kuzu Yetiştirme ve Ticaret Ltd. 
Şt„ Maden Hurdacılık TAŞ, Tutum Bankası, Amaç T.A.Ş., vb. şirketlerin tasfi-
yeleri bile sorun olmuştur 
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BUGÜN KİT'LERDE DÜZELTİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:13 

1 — Aynı konuda çalışan, aynı biçimde olan kuruluşların; denetim, 
yönetim ve hukuki yapılarının değişik olması kargaşa yaratmıştır. Genel-
de KİT'lerin sektörel karmaşıklık içinde oluşları, örgüte ilişkin sorunları-
nın askıda bulunması, aralarında eşuyum ve eşgüdümün gerektiği gibi sağ-
lanamaması, onların amaç dışı işlere zorlanmış bulunmaları, bir örgütte 
(teşkilatta) yapılması gereken işlerin çeşitli kuruluşlara yaptırılması ya 
da tam tersi işlemler KİT'lerde bir içiçelik, karmaşıklık nedeni olmuştur. 

Bunlardan bazıları, hiç ilgisi yokken, hastane, dispanser, okul, otel vb. 
çalıştırmaktadırlar. Özellikle petrol alanında entegre çalışma düzenine so-
kulamamışlar. (TPAO, PO, ÎPRAŞ), Havayolları Taşıması, Yer Hizmetleri-
nin ayrı oluşu, Şeker, Çimento sektörlerinin özel kesim, kamu kesimi ay-
rımı vb. durumlar onları kârlı ve verimli çalışmaktan alakoymaktadır. 

2 — KİT lerde, onarım ve işletme birimleri çok büyütülmüş, dübliıkas-
yonlar, atıl kalmalar önlenememiş, büyük tezgâhlı işletmeler çoğalmış, bu 
nedenle, kapasite, kaynak israfları  belirginleşmiştir. (MKE, Şeker Fabri-
kaları, T. Zirai Donatım Kurumu vb...) 

3 —- Kuruluşlarda gereksiz yere üst kademe kadrolar şişirilmiş, Mü-
dürlükler daha yüksek ücret alabilmek için Daire Başkanlıklarına döndü-
rülmüş, böylelikle personel yasası çıkmadan yozlaştırılmasma müsaade edil-
miş, Kuruluşlarda, Plânlama, Yöneylem, Organizasyon ünitelerine değer 
verilmemiş, göstermelik olarak kullanılmıştır. KİT yöneticilerine, yasala-
rın sağladığı özerklikler kullandırılmamış, bakanlar, önceden naylon onay-
larla kuruluşların hademe atamalarına kadar karışmışlar, kuruluşları ba-
ğımlılaştırarak insiyatif  kullanamaz hale getirmişlerdir. Bakanlar da, de-
neysiz ve yetersiz olduklarından bu müdahaleleri, işleri karıştırıp çıkmaz-
lara sürükleme hızını yükseltmiştir. 

Bakan adına, görev yapmakla yükümlü müsteşarlar Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi ile bir alt kuruluş sayılan KÎT nitelikli ya da KİT'te avnı za-
manda Genel Müdür olarak atanabilmiş ve böylelikle yönetsel karmaşa ve 
sorumluluk içiçeliği artırılmıştır. Uzmanlık isteyen makamlara sorunların 
yabancısı kişilerin atanmaarı, önemli yönetim kademelerinin uzun süre boş 
tutulması ya da vekillerle yönetilmesi, bu yöneticilerin de işletmeyi henüz 
tanımaya başladıkları sırada değiştirilmeleri kararlı ve cicldi yönetim ku-
rulmasını önlemiştir. Gün olmuş aday olan Bakanla birlikte yakında yapı-
lacak seçimlerde, müsteşar aday, genel müdür aday, daire başkanı aday vs. 

1 2 Başbakanlık Y.D.K. dokümanlarından derleme. 

175 



kişiler, KİT'lerin en üst sorumluluklarını yüksünmeden kabul edebilmiş-
lerdir. 

Toplu sözleşmelerde, insangücü kullanımı ile verimlilik bir yana, san-
ki verimsizlik sağlamak amaçlanmış, işçi ücretleri ağırlaştırılırken verim 
düşmüş, benzer kuruluşlarda başka başka ücret uygulamaları yapılmış, "İş-
çi-Memur" tanımı, yapılamamış aradaki fark  giderilememiş, işgücünün den-
gesiz dağılımı, üretim işlerinde gerektiğinden fazla  personel kullanılması 
randımanı düşürmüştür. Buna karşılık atölye, makine, laboratuvar, şanti-
ye gibi yerlerde işçi ve uzman bulundurulamamıştır. Öte yandan düz iş-
çilik yapacak kimse bulmakta zorluk çekilmiştir. Dosya başlarında ve ar-
şiv hizmetlerinde teknik güç israf  edilmiştir. 

Yöneticiler, uzman ararken ve bünyede yüksek öğrenimli kişiler olma-
dığından yakınırken, rahatı kaçacak yüksek öğrenimli kişiler küflendikleri 
arşiv vs. yerlerden seslerini çıkarmamışlar ve de kuruluşların personel ör-
gütleri pasifleşmiş  ,bunları bulup çıkaramayacak kadar sizden bizden po-
litikalarına tutsak olmuşlardır. 

4 —• inşaata elverişli ve tarımın başladığı zamanlarda kuruluşlarda 
izin ve istirahat alanların sayısı kabarmış, çalışanlara yalan rapor verebi-
len hekimleri kolaylıkla bulacakları bir anlayış egemen olmuştur. Perso-
nelin genel eğitimi ve hizmet içi eğitimine önem verenlerin sayısı azalmış-
tır. KlT personelin bir kısmı, öğretilik gerekçesi ile Bakanlıkların hizme-
tinde sürekli olarak çalıştırılarak çift  ücretli ya da fazla  mesaili büro hiz-
metine çekilmiş, organizasyon şemaları göstermelik olarak duvarları süsle-
mekle kalmıştır. 

Personelin sicil işleri, atanmaları keyfiilkten  kurtarılamamış Meritok-
rasi Biliminden kaçınılmıştır. 

5 — Araştırma, geliştirmelere değer verilmemiş, çağdaş tekniğin çağ-
daş yönetim kurallarının kullanılmasına önem verilmemiştir. Yeni muha-
sebe sistemleri, bilgisayarlar tam kapasitesinde ve yeterince kullanılama-
mıştır. 

İç ve dış alımların yetersizliği, stokların denetimsizliği, formalite  ak-
saklıkları, zamanında ham madde temin edilememesi, gereksiz stoklar ya-
pılması kuruluşların kaynak israfına  neden olmuştur. (Çay-Kur, Petkim, 
TKİ, MKE vs...) 

6 — Teknik darboğazlar nedeniyle, kalite, sürüm ve kapasite eksiklik-
leri giderilememiş, maliyetler gereksiz yere artmıştır. (Kundura, Dokuma, 
Ateş Tuğlasındaki kalitesizlikler, Azot, Petkim, Yem, Çimento, Demir sa-
nayindeki kapasite eksiklikleri vs...) Ekonomik kapasiteleri iyi saptanma-
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mış işletmeler, gelişen teknoloji ve ihtiyaçlara uydurulamamıştır. (Petkim, 
Çimento, Dokuma sanayilerinde olduğu gibi). 

7 — Ham maddeden mamüle kadar, üretim sırasında denetimlerin ek-
sik yapılması, kalitesiz mal üretiminin önlenememesi, sürümü ve satışı 
olumsuz yönde etkilemiştir. Normal ömürlerini bitirmiş makinelerin işlet-
melerde kullanılmaya devam edilmesi, arızaları, zayiatı artırarak üretimi 
düşürmüş maliyet artışlarına neden olmuştur. Bakım ve onarım program-
larının hazırlanmması, sistemsizlik, düzensizlikler, işleri sürüncemede bı-
rakmış, umulmadık arızalarla karşılaşılmış böylelikle israfil  işletmeler or-
taya çıkmıştır. Fire, kaçak ve kayıpların çokluğu, üretimlerdeki uyumsuz-
lukların önlenememesi darboğazlar yaratmıştır. (Petkim, Etibank, Erga-
ni, Murgul, Bandırma Boraks, Çimento San...) 

8 — İşletmelerin, ham madde merkezlerinden uzakta kurulmuş olma-
ları (Yarımca Seramik, Trabzon Çimento, Azot, Gübre Sanayilerinde oldu-
ğu gibi...) Bunların yanında ham madde özelliklerinin düşük olmaları ya 
da ham maddesizlik işletmelerin çalışmaya başlamasını önleyen nedenler 
olmuşlardır. Ayrıca yan ürünlerin yeterince değerlendirilememesi, görün-
meyen zararlara neden olmuştur. Azot Sanayi, TEK bünyesinde, santral 
küllerinin değerlendirilememesi, T. Demir-Çelikte Yüksek Fırın çurfları-
mn kullanılamaması, baca kaçaklarının önlenememesi, Sülfirik  Asid ve 
Prit in yeniden üretime sokulamaması özet olarak bazı artıkların tekrar 
kullanılamaması zararlı çalışmaların nedenlerindendir. 

9 — Pazarlama aksaklıkları, mal ve hizmet fiyatlarının  gerçeklere gö-
re saptanamaması, temel mal bedellerinin hazinece kuruluşlara zamanında 
geri ödenememesi, bu ödemeye KİT'lerin makul kârlarının eklenmemesi, 
otofinansman  oluşturulmasını engelleyen nedenlerdir. Temel mal ve hiz-
met sayılmayan konularda ürün fiyatlarının  oluşturulması ekonomik ve 
sosyal nedenlerle hükümetlerin KİT'lere aşırı müdahaleleri KİT'leri Özel 
Teşebbüsle eşit ortamda çalışmaktan alakoymaktadır. Pazar bulma eksiği, 
piyasa isteklerinin yerine getirilememesi stok çalışmalara neden olmuş za-
manında ihracat yapılmasını önlemiştir. 

Üretimleri yanında ithalat da yapan bazı kuruluşlar Tekel durumun-
dadır. Bunlar yurt içi ihtiyaçları yeterince izleyemediklerinden üretimle-
rini düzenleyememişlerdir. (Petkim, Demir-Çelik, Gübre vs...) 

10 — Hizmet üreten sektörlerde tam kapasitenin ve onlara tanınan 
hakların, kullanılamaması (Ulaştırma Sektörü gibi) Hava Ulaştırmasında 
kendi Hava Ulaşım Sistemine hiç olmazsa Deniz Ulaştırmasında olduğu gi-
bi bir hak tanınma koşulu koymadan dış ülkelere taşıma hakkı sağlanmış 
olması nedeni ile ithalat yapan Firmaların kendi ülkelerine kargoları ken-
di uçakları ile taşımaları gelir kavbma neden olmaktadır. 
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11 — Özkaynak azlığı, yüksek faizler  ödenmesi zorunluluğu, düşük 
rantabilitelerle çalışılması, teknik yeniliklerin zamanında yapılamaması, 
hazine yardımlarının yetersizliği ya da dengesizliği, işletme ve sabit ser-
mayeye katkıları, borç faizlerinin  geliri alıp götürmesi, borç ve alacakla-
rın birikmesi, takaslarla borçların tasfiye  edilememesi, KİT bankalarının 
düşük faiz  farklarının  hazinece karşılanmaması, ticarî alanda çalışan ban-
kaların rakipleri karşısında zayıf  kalmalarına neden olmaktadır. Yasalar-
la bu bankalara devletin özel yükler yüklemiş olması... (Ziraat Bankası 
525 sayılı yasa ile Tohumluk Yardım Kredileri, Destemleme alımları, Kon-
solide edilen banka alacakları, T. Emlak Kredi Bankasına 775 sayılı yasa 
ve mesken yasasından gelen yükler, resmi kuruluşların faizsiz  tevdiatta bu-
lunmaları, çiftçi  borçlarının nakde çevrilememesi...) eşitsizlikleri doğuran 
nedenlerdir. 

12 — Likit sorunları, kısa vadeli yüksek faizli  borçlara karşın, KİT'le-
rin amaç dışı bazı ortaklıklara sokulması, (Ziraat Bankası, Sümerbank, T. 
Emekli Sandığı, TCDDY)... Yatırımların etüdsüz, plânsız, projesiz, ödene-
ği sağlanmadan başlatılması, fizibilite  (yapılabilirlik) raporları olmadan 
temel atmalar, sermaye yetersizliği, işlerin bitiş sürelerinin çok uzaması 
büyük ve kalıcı zararları doğurmuştur. "Know-How" ve "Prosez" seçimle-
rindeki dikkatsizlikler, "Proje Ofisi"  oluşturulamamış olması, işletmelere 
kalıcı maliyet artıran faktörleri  monte etmiştir, edecektir. 

Yeniden değerlendirme, koordinasyonların yapılamaması, Sigorta İşle-
rinin düzenlenememesi, Taşıma giderleri, kiraların dikkatle izlenememesi 
bu konularda hovardaca davranışlar mevzuat eksikleri "KİT' ler in darbo-
ğazlarıdır. 

Sorun "KİT"leri satmak ya da yerlerine uyduruk örgütler ikamet et-
mek, gereksiz yasa değişikliklerine gitmek değil, bu eksikleri gidererek ay-
nı ve denenmiş sistem içinde düzelterek, bunları kârlı ve verimli çalıştır-
maktır. 

İÇSİGORTA FONUNUN ÖZEL TEŞEBBÜSE DEVRİ 
GİRİŞİMLERİ : 

KİT'ler mal, varlık ve diğer değerlerini Sigorta Şirketlerine sigorta et-
tirirler. Aynı zamanda KİT'ler değerlerinin bazılarını kendi içlerinde kur-
dukları "İÇ SİGORTA FONU"nda sigorta ettirerek güvnce sağlarlar. Si-
gorta işlemleri, 1959 yılında çıkarılmış olan 7397 sayılı "Sigorta Şirketleri-
nin Çalışmalarını Düzenleyen Kanun" uyarınca sürdürülmektedir. 

İç Sigorta Fonu konusunda, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1963 
yılı uygulama programında; "... dahli sigorta fonu  İslah edilecektir... de-
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nilmekte ÜBYKP da ise; "... riski karşılayabilecek ölçüde fon  ayrılmasm-
daki güçlük ve resasürans olanaksızlığı nedeniyle İçsigorta Fonu Sistemi-
nin tasfiyesi"  öngörülmüştü. 

KİT'lerin özel kesime aktarılması görüşünden yana olduğunu ileri sü-
ren bir hükümetin Ticaret Bakanlığı bu hükme dayanılarak tasfiye  hare-
ketine başladığında, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ara raporu ile 
bu durumu önlemiştir.13 KİT'leri elden çıkarma uygulaması sayılmamak-
la birlikte KİT'lerin önemli bir kaynağının özel sigorta şirketlerine kay-
masını önleyen, bu girişimler Senatoya da götürülerek müdahale güçlen-
dirilmiştir. Böylelikle, İçsigorta Fonunda birikmiş ve birikmekte olan mil-
yarları aşan paraların, KİT bünyelerinde kalması sağlanmıştır. Bu paralar,. 
KİT'lere yararlı bir finansman  kaynağı olduğu gibi iddia edildiği gibi fon-
daki paraların efektif  olması riski karşılamak için para bulunmaması şek-
linde bir durumunu yaratmamışlardır. Bir döviz kaybı olmamıştır. Yaban-
cı bazı ülkelerde olduğu gibi son derece sağlıklı bir güvence ve kaynak ol-
ma özellikleri olan içsigorta fonunu  tasfiyeden  kurtarmıştır. 

KİT'LERDE PERSONEL POLİTİKALARI: 

Türkiye'nin en önemli kaynağı büyük kısmı gençlerin oluşturduğu 45 
milyon nüfusudur.  Bu kaynak, KİT'ler içinde çok önemlidir. Bu gücü; ha-
ta payı en aza indirilmiş iyi personel politikalarıyla başarılı yönetim sağ-
lanır. 

İyi personel politikası; çağdaş yönetim kurallarına uymak ve çağdaş 
işgücü oluşturmakla olur. Bugün Atatürk Devrimleri sonucu; Türkiye'de 
çalışma alanına kadın, erkek, genç, yaşlı her meslekten, her sınıftan  kişiler 
sokulmuştur. Bu işgücünü kabartarak iş istemini artırmıştır. İş gücüyle; 
kuruluşlarda değerler yaratılıyor, üretim ve tüketim yapılıyor. Bu işlevin 
özünde "işçi-işveren" ilişkileri, işbirliği, güçbirliği, çalışma barışı yatar. 

"KİT' lerde "işçi-işveren" bütünleşmesinin sağlanması, işçilerin yara-
tıcı güçlerinden yararlanabilme becerisi, çalışanların işyerlerine seve, seve 
gitmelerinin sağlanması iyi yönetimin göstergesidir. "İşçi-işveren" ilişkile-
rinin insancıllaştırılması, zenginleştirilmesi, çalışanları robotlaştıran, ma-
kineleştiren teknolojik ileriliklerin etkilerinden arındırılması gerekir. İliş-
kilerin ,insancıl, çeşitli, renkli olması ile hızlı, heyecanlı, verimli ve savaşır 
gibi çalışma akımı sağlanabilir. 

1 3 C. Senatosunda Senatör S. Babüroğlu gündem dışı konuşması ile konuyu parlâ-
mentoya götürmüştür. 
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ARTI ONURSAL DEĞER : 

Kuşkusuz, işyerlerinde artı değerler yaratılır. Herkesin, işverene kar-
şı bu artı değerlerden paylarını alma mücadelesi yapılır, oysa idealde, iş-
veren sadece kâr kollayan bir alıcı olmamalı, işçi de sadece ücret isteyen 
bir makina olmaktan çıkarılmalıdır, işyerlerinde, sosyal güvenlik, sağlık 
önlemleri kadar eylence, spor, kültür hareketleri, övgüye değer faaliyetler-
de söz konusu olmalıdır. Yani işyerlerinde ücretini alan işçinin kenara itil-
mesi ve sadece patronun ya da yöneticinin başarısı ve onurlanması söz ko-
nusu değildir. İşvereni, yöneticiyi aşan sosyal karakterin iş yerlerinde ağır-
lığı vardır. Kuşkusuz, işçi parasını değil emeğini üretime koyuyor ama 
işçi de parasını koyan patronun aldıklarından payına düşeni almalıdır. 

Iş yerlerinde, "Artı Değerler" ve "Toplumsal Yararlar" yaratılır. Bu 
değerleri yaratanlar yaratılan değerleri paylaşmalıdır. Açık ve seçik ola-
rak bugüne kadar "Artı Maddi Değer" paylaşmasına tanık olunduğu hal-
de, yaratılan bir "Onursal Artı Değer" ya da "Manevi Artı Değer"den söz 
edilmemiştir. Oysa bu değerin paylaşılması Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 
son derece önemli ve kuruluşa yarar sağlayan bir etkendir. 

İktisadî Devlet Kuruluşlarında; işçisinde de, yöneticisinde de serma-
yenin sahibinde de sözünü ettiğim "Artı Onursal Değerden" ölçüsünde ve 
hak ettiği kadar payım alma bilincinin geliştirilmesi yararlı olacaktır. Sos-
yal yaşam, övgüye değer ilişkiler, para ile ölçülemeyen hazlarm taraflarca 
bölüşülmesi bilincinin oluşturulması, KİT lerde Atatürk'ün deyimiyle bir 
"Çalışma Cidâli" yani savaşır gibi çalışma hevesi yaratacak kuvvetlerdir. 

Çalışanların üretimde, yönetimde, sosyal, kültürel ve eğlence, spor vb. 
söz sahibi edilmesi, kararlara katılmasının renkli anlamı buradadır. Özel-
likle KİT'leri yönetenler de, karar alanlar da, çalışanlar da kamu yöneti-
cisi, işletmecisi, işçisidirler. Sermayenin sahibi, tarafsız  olan devlet denge 
ve çalışma barışını sağlamakta yardımcıdır. Bunlarda, bölüşülecek maddi 
değerler olduğu gibi bölüşülecek; öğünçlü olgular, gururlanma nedenleri 
vardır. 

KİT'lerin personelinde, orduda olduğu gibi, bir müessese onuru, mü-
essese izzetinefsi,  bir müessese tarafgirliği  yaratılarak hızlı ve inançlı ça-
lışma çığırı açılabilir. 

YABANCI ÜLKELERDEKİ DURUM : 

Kamu iktisadî Teşebbüsleri üzerinde tartışmalar, Türkiye'de olduğu 
gibi yabancı ülkelerde de sürdürülmektedir. 
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İkinci Dünya Savaşında ve savaştan sonra, Türkiye'de kimi siyasiler, 
Türklerin bir karış kefen  bezine muhtaç duruma getirildiğini ileri sürmüş-
lerdi. 

O tarihlerde eğer, bir Kamu İktisadî Devlet Teşekkülü olan Sümer-
bank olmasaydı, bir karış kefen  bezine ve eğer yine bir Kamu İktisadî Te-
şekkülü (Teşebbüsü) olan Şeker Fabrikaları İşletmeleri olmasaydı, Türki-
ye karneyle olsun bir gram şekere muhtaç olacaktı. 

30.11.1968 günü Paris'te yayınlanan "MATEK" adlı dergide, yazar 
"R. CORTIER"in "YENİLERİN ÖCÜ" adlı yazısı yayınlanmıştı. Bu yazı-
da yazar : "Toz haline getirilen Japonya'nın dirilişi, Sicilya'dan Tirol'a ka-
dar yıkılan İtalya'nın onarımı, yüzyıllarca yoksulluğunu sürdüreceği sa-
nılan İkinci Dünya Savaşının çok ağır yıkımının düzeltilmesi, Batı Alman-
ya'nın kalkınması tılsımı nedir? İktisadî Devlet Kuruluşlarının etkin mü-
dahalesidir... Batmak üzere olan para sisteminin sığındığı bir dalga kıran 
durumunda görünen Devlet İktisadî Kuruluşları. . . Bu kuruluşlar yoksul-
laşmış ve ezilmiş İtalya'yı sanayileşmiş devletlerden biri haline getirmek-
te büyük rol oynadılar..." biçiminde sürdürülmüştü. 

Yabancı Devletlerdeki, İktisadi Devlet Teşebbüslerine benzeyen kuru-
luşlar başlı başına bir konudur. Ben bu yazımda sadece bazı kuruluşların 
adlarına ve hangi ülkelerde olduklarına değinmekle yetineceğim. 

İTALYA'DA DURUM : 

İtalya'da, Demiryolları İşletmesi, bir Devlet İşletmesidir. Bundan baş-
ka, kanunlar ya da kararnamelerle kurulmuş, Devlet İştirakler Bakanlığı-
nın ilgili olduğu, ticarî ve iktisadî alanda faaliyet  gösteren; 

İRİ (Sanayii Yeniden Kurma Enstitüsü), 
ENİ (Ulusal Petrol Kurumu), 
ENEL (Elektrik Enerjisi Ulusal Kurumu) , 
ENTE, CİNEMA, EFİM, EAGAT, gibi işletmeler vardır. 

İtalya'da büyük mağazalardan UPİM, UPİM-SMA grubunun, STANDA 
grubunun pay senetlerini İRİ satın almıştır. 

İtalya güney bölgesi kalkınmasına yardım eden SME'nin sermaye ve 
yönetimien devletin katkısı vardır. Ayrıca, ALİTALİA (Linee Aeree İtal-
iane) 'nın ve SPA (Radio Televizione) pay senetlerini İRİ satın almıştır. 

İtalya'da, personel eğitimi ile ilgili olan İFAP'ı İRİ kurmuştur. 
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BATI ALMANYA'DA DURUM : 

Almanya'da çok değişik denetleme örgütleri vardır. Hesap uzmanları, 
vergi uzmanları, kooperatifler,  dernekler halinde örgütleşerek görev yap-
maktadırlar. 

Alamnya'da, sermayeleri Devlete ait olan : "Maden ve Demir îzabe İş-
letmesi A.Ş.", "Nehirler Gemi İşletmesi A.Ş.", "Sanayii ve İdare Şirketi 
A.Ş.", "Birleşik Elektrik ve Maden Ocakları A.Ş.", VİAG gibi önemli İkti-
sadî Devlet Kuruluşları vardır. 

İNGİLTERE'DE DURUM : 

İngiltere'de bizdeki KİT'ler paralelinde, İngiltere Kamu Ortaklıkları 
(Public Corporation) vardır. 1908 yılından başlamak üzere sermayesinin 
bir kısmı ya da tamamı devlete ait olan kuruluşlar teşekkül ettirilmiş, mil-
lileştirmelere gidilmiştir. 

"İngiltere Sivil Havacılık Teşkilatı", "Kanallar Teşkilatı", "Kara ve 
Suyolları", "Demiryolları" gibi devlet kuruluşlarının sahip oldukları otel, 
lokantalar vardır. İngilterede, tüm elektrik işleri, tüm havagazı sistemi mil-
lileştiirlerek Kamu İktisadî Kuruluşu statüsüne sokulmuşlardır. 

FRANSA'DA DURUM : 

Fransa'da, Devlet tütünün, kibritin üretim ve satışını tekelleştirmiştir. 
Alsas'da demir işletmesi yapan şirkete Devlet ortak olmuştur. Demiryol-
larını devletleştirmiştir. 

Elektrik, 'Electricte de France" ve Havagazı, "Gaz de France"ın ser-
mayesi Devlete aittir. Bunlardan başka bir kaç küçük işletme hariç, kömür 
madenleri ulusallaştırılmıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra Fransa'da, 
pay senetleri kamuya geçen şirketlerin sayısı 35'e yükselmişti. 

Uçak Fabrikaları (Gnome-Rhöne Motor A.Ş.), "Renault Otomobil Sa-
nayii" ve "Berliet Fabrikaları" birçok matbaa tesisleri, "Societe Nationale 
Des Enterpries de Presse" gibi... 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLERİNDEKİ DURUM : 

Kuzey Amerika Bankası (Bank of  North America) 1781 yılında kurul-
muş, Devletin sermayesine katılmış olduğu bir bankadır. Birinci Dünya 
Savaşından sonra buna benzer 8 teşkilât oluşturulmuştur. 
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ABD'de Kalkınma Finansman Ortaklığı, (Reconstruction Finance Cor-
ooration) kurulmuş, bunun 101 ortaklığı vardır. 

ABD'nin, Tennesse Vadisi Yönetimi (Tennesse Valley Authority), Em-
tea Kredileri Ortaklığı (Commodity Credit Corporation), Zirai Kredi Or-
taklığı, (Farm Credit Administration), İhracat ve İthalat Bankası (Export-
Import Bank) bunlar ABD'nin ilgisi olan kamu kuruluşlu nitelikli ünite-
lerdir. 

ABD, "Kooperatifler  Merkez Bankası" ve "Kooperatifler  Bölge Ban-
kası", "Federal Mesken Kredi Bankası", "Federal Emlâk Bankaları", "Fe-
deral Mevduat Sigortası" gibi kuruluşların mülkiyetleri Devlete aittir. 

Tröst Firmaları, İnşaat ve İstikraz Şirketleri, Demiryolları, Balıkçılık, 
Bayındırlık İşleri, Maden İşletmeleri, Okul İnşaatı, gibi alanlarda da Dev-
letin girişimleri vardır. Köy Elektrifikasyonu,  Zirai Mahsûllerinde de Dev-
let yer almıştır. 

ABD Devlet Ortaklıkları Kanunundan sonra 41 kuruluşun sermayesine 
Devlet katılmıştır. 

Görülüyor ki, liberal ülkelerde de sosyalist ülkelerde de devletin ser-
mayesine katıldığı kuruluşlar vardır. Ve bunlar dar günlerin kuruluşları-
dır. Başarılı çalışmışlardır. 

183 





Atatürk Dönemi Eğitim Politikası 

Prof.  Dr. Ziya BURSALIOĞLU 

Ortak bir tanımı henüz yapılmamış olan politika kavramının, değişik 
tanımlarından birine göre, politikayı, kararlara yön vermeyi amaçlayan 
ilkeler topluluğu oluşturur. Bu açıdan bakıldığında, Atatürk döneminin 
eğitim politikasını, Kemalist felsefenin  altı ilkesi yönlendirmiş ve ger-
çekleştirmiştir. Bu dönemin eğitim politikası, eğitimde yenileşmeyi hedef 
almıştır. Çünkü Atatürk, eğitimde yenileşmeyi, ulusal birliğin ve layik 
toplumun temeli olarak görmüştür. 

Atatürk eğitiminde yenileşme atılımı, dilde yenilik ile başlamıştır. 
Önce bilgisizliğe karşı, yeni bir silâh gereksinimi duyulmuştur. Sonra, o 
günkü yazı dilinin geçmişteki yenileşme eylemlerini zorlaştırdığı dikkate 
alınmıştır. Halkçılık ilkesinin de, herkesin anlayacağı bir dil gerektirdiği 
kabul edilmiştir. Böylece, Kemalist felsefenin  iletişim aracı olarak, lâtin. 
alfabesi  uygun görülmüştün Dilde yenileşme ile, doğulu düşünce siste-
minden de uzaklaşma başlamıştır. 

Türk dilinin diğerlerinden arıtılması girişimi, ulusçu ve layik bir eği-
tim politikasını amaçlamıştır. Yeniliklerin yayılması ve korunması, kap-
samlı bir iletişim sisteminden yararlanmayı gerektiriyordu. 1932 de ku-
rulan Türk Dil Kurumu, anadilin temizlenmesi ve zenginleştirilmesi ba-
kımlarından, bu dönemin eğitim politikasını derinden etkileyen bir giri-
şim olmuştur. Okuma ve yazma dilinin öğrenilmesinde sağlanan bu ko-
laylık, eğitimde olanak eşitliğinin derecesini artırmıştır. Konuşma dilinin 
sokaktaki adama dönük işlemesi de, ulusçuluk ve halkçılık ilkelerini güç-
lendirmiştir. Çünkü Atatürk'ün plânladığı ve gerçekleştirdiği bütün ye-
nilikler yeni bir eğitim ve iletişim sistemine dayanıyordu. Bu sistem, 
Türk ulusunda düşünce ve davranış yenileşmesini amaçlamıştır. 
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Eğitimde yenileşme, sistemin yeniden düzenlenmesi ile başlatılmış 
ve sistemin yenilenmesi sorunu, önce yerli ve yabancı bilim adamlarına 
incelettirilmiştir. İncelemeler, okul sistemi, öğretim programları, öğret-
men yetiştirme, personel politikası ve bakanlık örgütünün yeniden ku-
rulması gibi boyutları kapsamıştır. Atatürk dönemi eğitiminin ilk onbeş 
yılı içinde, 18'i temel ve genel olmak üzere, 39 eğitim yasası çıkarılmıştır. 
Bu gerçek, eğitimde yenileşme girişimlerinin, yasal dayanaklar gerek-
tirdiğini örneklemektedir. 

Bu yasaların çıkarılmasını, onların öngördüğü yapısal ve kurumsal 
yenileşmeler ve gelişmeler izlemiştir. Eğitimde uzmanlığın önemini gör-
müş olan Atatürk, Türk eğitim sistemini incelemek ve gelişmesine dönük 
önerilerde bulunmak üzere, 1924 yılında çağın büyük eğitimcilerinden 
John Dewey'i davet etmiştir. Ülkemizde iki ay kadar kalan bu bilim ada-
mı; okul sistemi, program geliştirme, öğretmen yetiştirme, eğitim mali-
yesi, bakanlık örgütünün yeniden düzenlenmesi sorunları üzerinde yoğun-
laşan iki rapor yazmıştır. Bu ve benzeri atılımlar sonucunda gerçekleşen, 
eğitim sistemini yenileştirme politikası, eğitim kurumlarına giriş açısın-
dan, sınıf  ve aile farklarının  giderilmesinde başarılı olmuştur. 

Kemalist felsefe,  ulusal birleşme ve bütünleşmeye dönük bir eğitim 
politikası öngörmüştür. Atatürk de, yeni bir kuşağa ortak değerler ve po-
litik bilinç kazandırmanın tek yolunu, eğitim örgütleri ve kurumlarının 
birleştirilmesinde bulmuştur. Bu nedenle, dinsel eğitime dayalı, gelenek-
sel eğitim kurumlarını kaldırmıştır. Toplumsal bütünleşme, eğitimsel bü-
tünleşme ile olanaklıdır. Aynı düzeydeki eğitim kurumlarının türleri art-
tıkça, özellik ve kapalılık derecelerinin de arttığı görülmektedir. 

Kemalist eğitim politikasının; eğitim sistemini, amaçlarını ve süreç-
lerini en çok etkileyen boyutu, laiklik ilkesi olmuştur. Atatürk, yeni 
bir eğitim sistemini batılılaşmanın ilk koşulu olarak gördüğünden, bu sis-
temin laikleştirilmesini ön plâna atmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin ku-
rulması ile, eğitim sisteminin laikleştirilmesi paralel gelişmelerdir. Eği-
tim sistemi, bu iki yeniliğin hem yayıcısı hem de koruyucusu olmuştur. 
Kemalist felsefeye  göre, laiklik ilkesi gerçekleştirilmeden, toplumun her-

- hangi bir kesiminde yenileşme olanaksızdı. Bu ilke, ulusçuluk ilkesinin 
temeli olarak düşünülmüştür. Atatürk dönemindeki eğitim politikasının 
başarı etkenlerinden biri, bu politikanın laik niteliği olmuştur. Bu nite-
liğin zamanla zayıflaması,  eğitim sistemi ve kurumlarının toplumsal bü-
tünleşmeye olan katkısını azaltmıştır. 

Atatürk döneminin eğitim politikasının ulusçu niteliği, toplumun de-
ğişik öğelerinin, kültürel ve iğitimsel amaçlar çerçevesinde bütiinleşme-
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sine yol açmıştır. Bireysel Türk'ün ulusal bir gurur kazanmasına yara-
yan bu ilke, eğitim sürecinin de ulusal bir nitelik kazanmasını sağlamış-
tır. Kemalist felsefenin  ulusçuluk kavramı, ırkçılık gibi aşırı ve saldırgan 
eylemleri değil, ulusal bilinçlenmeyi amaçlamış ve eğitime de öyle uygu-
lanmıştır. Dilde yenileşme, bu uygulamanın göstergelerinden biri olmuş-
tur. Atatürk, Gökalp'in ulusçuluk kavramını, coğrafi  ve layik sınırlama-
lar ile, yeniden tanımlamıştır. Bu nedenle, ulusçuluk kavramı, eğitimin 
amaçlarına ve programlarına da, bu sınırlar içinde yansımıştır. 1932 yı-
lında kurulan Türk Tarih Kurumunun çalışmaları da, program kapsam-
larına yansıdığı oranda, eğitim sürecinin ulusal bir nitelik kazanmasını 
hızlandırmıştır. Birbirine ilişkin olarak düşünüldüğünde, bu dönemdeki 
eğitim politikasının felsefesi  layiklik ilkesinden, sistemi de ulusçuluk il-
kesinden esinlenmiştir. 

Sosyo-politik yenileşmenin ekonomik kalkmmasız gerçekleşmeyeceği-
ne inanan Kemalist felsefe,  devletçilik ilkesine ağırlık vermiştir. Bu ne-
denle, bağımsız bir ekonominin oluşması zorunluğu, başlangıçta bu ke-
simde devletin sorumluluğu ve öncülüğünü zorunlu kılmıştır. Ayrıca, bu 
ilke, o dönemdeki işgücünün kötüye kullanılmasına da engel olmuştur. 
Ekonomik politikanın çizilmesi ve uygulanmasında devletin egemen ol-
ması biçiminde tanımlanan devletçilik, başlangıçta özel girişimin ulaşama-
dığı veya başaramadığı yerlere ve durumlara el atmıştır. Fakat bürokra-
tik çevreler sonrları, zamanla oluşan bu yönetim gücünden vazgeçmeye 
yanaşmamıştır. Devletçilik ilkesi, eğitimi iki yönden etkilemiştir. Bir yan-
dan, devlet işletmeleri bürokratik eğitim merkezleri olarak da etkin ol-
muş ve bu işletmelerden yetişenler daha sonra büyük özel girişimlerin 
kuruculuğunu yapmıştır. Diğer yandan, bazı yüksek öğretim kurumları, 
programlarını bu işletmelerin insangücü gereksinimine dönük olarak ye-
nilemiştir. Devletçilik ilkesi, toplumsal ve çevresel kalkınmayı da derin-
den etkilemiştir. Birçok işletmeler, kâr ve kazanç amaçları ötesinde, böl-
gesel kalkınma hedeflerine  göre plânlanmış ve kurulmuştur. Böyle işlet-
meler aynı zamanda, çevre kalkınması, halk eğitimi ve sanat eğitimi mer-
kezleri olarak da hizmet etmiştir. 

Kemalist politikanın halkçılık, cumhuriyetçilik ve devrimcilik ilkele-
ri de, hem öncekilere, hem de birbirine bağımlı düşünülmüştür. Örneğin, 
demokrasinin Türkçesi denebilecek olan halkçılık ilkesi, halkın tüm ge-
reksinmelerinin karşılanmasından devleti sorumlu tutuyor ve ekonomiyi 
bu gereksinmelere dönük olarak çalıştırması beklenen, devletçilik ilkesini 
güçlendiriyordu. Cumhuriyetçilik ilkesi, devletin biçimini tanımlamak ve 
korumak için gerekli görülmüştü. Devrimcilik ise, kendinden önce ger-
çekleştirilen ilkelerin sürdürülmesini ve geliştirilmesini sağlayacak, en 
güvenilir yenileşme aracı olarak düşünülmüştü. 
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Atatürk dönemindeki eğitim politikasının büyük atılımlarından biri, 
halk eğitimi alanında olmuştur. Devletin temel görevinin, kamu eğitimi 
olduğuna inanan lider, alfabenin  yenilenmesini bunun için ön plâna al-
mıştır. Millet Mektepleri seferberliği  ve halkevleri örgütlenmesi ile, halk 
eğitimi, dönemindekilere oranla büyük boyutlara ulaşmıştır. Eğitimde 
halkçılık politikası; bir yandan seçkin azınlık eğitiminden kitle eğitimi-
ne geçişi sağlamıştır. Diğer yandan da, eğitimde olanak eşitliğini artır-
mıştır. Bu tür eğitim aynı zamanda, vatandaşın batıya açılan pencereden 
bakabilmesini de kolaylaştırmıştır. 

Kemalist eğitim politikası, kamu eğitimini sadece ideolojik değil, ma-
lî bakımdan da beslemiştir. Eğitim giderleri uzun bir süre, bütçenin bü-
yük bir kısmını oluşturmuştur. Böylece, eğitim sistemi toplumsal yeni-
leşmede eğırlıklı bir rol oynamıştır. Kamu eğitimine halkın ilgisi arttık-
ça, bazı yörelerde okullar yerel girişimler ile yapılmış veya desteklen-
miştir. 

Kitle iletişim araçlarının önce politik, daha sonra sosyal ve ekono-
mik yenileşmelere dönük olarak kullanılması, eğitim ve öğretim süreç-
lerinin yararına oldu. Bürokrasi, politik modernleşmenin hem amacı, hem 
de aracı olarak hizmet etti. Yeniliklerin gerçekleştirilmesinde bürokrasi-
ye güvenen Atatürk, bürokratların eğitimine büyük önem verdi. Yenileş-
menin bir amacı olarak öngörülen eğitimci, önce kendisi mesleksel bir 
değişime uğradı. Sonra da, yenileşmenin bir aracı olarak, yeniliklerin ya-
yılması ve korunmasına hizmet etti. Belirli eğitim kurumları, Türk bü-
rokratlarının yetişmesinde önemli bir rol oynadığından, eğitim, politik 
gelişmeyi hızlandırdı. Böylece Atatürk eğitimi, dönemindeki politik sis-
temin etkin bir öğesini oluşturdu. 

Eğitim politikasının devrimcilik niteliği, diğer ilkelerin yayılmasına, 
korunmasına ve gelişmesine hizmet etmiştir. Eğitim sistemi ve kurum-
larının etki alanından, eğitimcilerin amaçlı çabalarından yararlanılması-
nı, devrimcilik politikası olanaklı kılmıştır. Bu dönemin eğitimcileri, Ke-
malist felsefenin  meçhul askerleri olarak inanç ve çaba göstermişlerdir. 

Bu dönemin eğitim politikası, Atatürk'ün eğitim liderliği ile başarı-
ya ulaşmıştır. Bu nedenle, onun liderlik anatomisine değinmek de yararlı 
olacaktır. Osmanlı çağındaki yenilikler, daha çok savunma amaçlarına 
dönük olarak yapılmıştır. Atatürk, bir ulusun savunma kesiminde yeni-
leşmesine karşın, diğer kesimlerde geleneksel kalmasının sakıncalı sonuç-
lar vereceğine inanmıştır. Bunun için de, bütün sosyal ve eğitimsel yeni-
likleri, aynı dönemde gerçekleştirmeyi plânlamıştır. Geleneklerin yıkıl-
masıyla meydana gelen boşlukların, ancak liderlerin değer ve davranış 
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boyutları ile doldurulabileceğini de kanıtlamıştır. Atatürk'ün kara tahta 
ve tebeşir ile yaptığı eğitim liderliği, hem eğitenleri, hem de eğitilenleri 
derinden etkilemiştir. 

Büyük dönemlerarası geçiş koşulları, farklı  bir liderlik tipi gerekti-
rir. Kendini geleneksel bağımlılıklardan kurtarması beklenen bir ulus, bu 
bağımlılığı yöneltebileceği, yeni ve sosyal bir simge gereksinimi duyar. 
Geleneksel güçlerin ulusal bağımsızlığı korumada uğradığı başarısızlık, 
bu başarısızlıktan doğan yetki boşluğu, geçmişteki bağımlılığı yeni bir 
sembole yöneltme duygusu, Atatürk'ün örgütsel bir lider olarak doğma-
sını destekleyen durumlar yaratmıştır. Bu aşamadaki başarısını izleyen 
kurumsal liderliği ile, ezik kitlelerin yalnızlığını ve çekingenliğini gider-
miş ve onların sosyal katılmasını sağlamıştır. Yeni bir devlet rejimini de, 
bu toplumsal davranış yenilikleri ile desteklemiştir. Yeniliklerin en dik-
kate değer özelliği ise, liderin davranış birliği, anlayışı ve uygulaması ol-
muştur. Önce yeni bir aydın kitlesi yaratmış, sonra da eski bir toplumu 
yenilemiştir. Diğer bir deyişle, geleneksel bir toplumu, ortak değer ve dav-
ranış yoluyla yenilemiştir. Bunları yaparken de yeni bir Türk tipini, batı 
yöntemi ile modelleştirmiştir. 

Garip bir çelişki olarak, memleketini ve ulusunu batılılaştırmak iste-
yen Atatürk, önce batı ile savaşmak zorunda kalmıştır. Fakat hem ken-
disi, hem de yenilik atılımları, batı çevrelerinde ağırlıklarını duyurduk-
ları zaman, her ikisi de bilimsel incelemelere konu olmuştur. Bunların 
sonucunda lider, ulus modelciliğinin büyük bir sanatkârı olarak kabul 
edilmiştir. Tutuculuğun bir meziyet, ilericiliğin sapma olarak algılandığı 
doğu dünyasında, disilpinli eğitim yoluyla, bir kuşakta yeni bir ulus ve 
uygarlık yaratabilen lider, Mustafa  Kemal olmuştur. 

Büyük plânların yaratıcıları liderler, uygulayıcıları ise yöneticilerdir. 
İnsanlık tarihinde, bu iki yeterliği birleştirenlerin sayısı, çok azdır. Bu 
nedenle, batılı gözlemcilerce olanaksız görülen bir yenileşme plânını ger-
çekleştiren Atatürk, çağının büyük devlet adamlarından sayılmıştır. Ye-
nilikçi bir düşünce sistemi ve tutarlı sağ duyusu ile, geleneksel bir top-
lumun alışılmış kurumları gölgeleyebilmiştir. 

Atatürk hem örgütsel, hem de kurumsal liderlik davranışları bakı-
mından, birçok dünya memleketlerinde örnek alınmıştır. Bu örnekleme-
de, Asya'ya yayılmaya çalışan batıyı durdurması ve böylece birçok mem-
leketlerdeki bağımsızlık ateşlerini kıvılcımlaması, etken olmuştur. Zafer-
lerinde olduğu gibi, yeniliklerinde de ılımlı davranışı dikkati çekmiştir. 
Halkına aşıladığı ulusal duygular, yeniliklerin örttüğü geleneklerin unu-
tulmasını kolaylaştırmıştır. Böylece, memleketini doğu ve batı arasında 
kalmak gibi, bir ikilemden de kurtarmıştır. 
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Eğitimin temel görevi, değişik açılardan sözlendirilerek tanımlanmış-
tır. Kuşkusuz bunların başında, devletin varlığının sürdürülmesi gelmek-
tedir. Diğer yandan, eğitimde kalkınma, bir liderlik sorunudur. Eğitimin 
temel görevi, devletin varlığını sürdürmek ise, bu görevin sorumluluğu 
da, önce devlet liderlerine düşmektedir. Demek ki, eğitimde çıkar yol, dev-
let liderliği ile eğitim liderliğinin aynı kişi üzerinde birleşmesidir. Ata-
türk eğtiminin başarısı da, böyle bir birleşimin sonucu olmuştur. 
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Atatürk Döneminde Sağlık Politikası 

Dr. Orhan ÖZKAN (*) 

İzmir İktisat Kongresini 17 Şubat 1923'de açarken, Atatürk : "Tam 
bağımsızlık için şu kural var : Ulusal egemenlik, ekonomik egemenlik ile 
sağlamlaştırılır. Siyasi ve askeri muzafferiyetler  ne kadar büyük olursa 
olsun ekonomik zaferle  taçlandırılmazlarsa semere, sonuç kalıcı olamaz" 
demiştir. 

Tüm zaferlerin  ana unsurlarından biri ise sağlıklı insan gücüdür. Ni-
tekim, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Enstitüsü 
ile Türkiye Ekonomi Kurumu'nun, Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılı ne-
deniyle, düzenledikleri "Atatürk'ün Ekonomi Politikası ve Türkiye'nin 
Ekonomik Gelişmesi Semineri"nde sağlığa da bir yer verilmiş olması gü-
zel bir örnektir. 

Atatürk dönemine ait çeşitli konulardaki politikaların başlangıç tari-
hi olarak, Cumhuriyetin ilânı olan 1923 yılı esas alınmaktadır. Sağlık po-
litikası için daha gerilere gitmekte, örneğin, Kurtuluş Savaşının başladığı 
1920 yılını ve öncelerini dikkate almakta yarar vardır. Çünkü, bizim için, 
bulaşıcı ve salgın hastalıklardan kurtulmak için verilen savaş düşmandan 
kurtulmak için verilen savaş kadar hatta ondan da önemliydi. Bunun ya-
nında Kemalizmin sağlık politikasını oluşturan yasa ve uygulamalar ka-
dar onu hazırlayan olay ve nedenler de ayrı bir önem taşır. Bunlardan 
bazı örnekleri şöyle özetleyebiliriz : 

1920 den önce, Anadolu'da, sağlık hizmetleri 
Selçuklular, tebabete büyük önem verdiklerinden tıbbi konuları ku-

rallara bağlamışlar ve tıb medreseleri yanında uygulama alanı olarak 

(*) S. ve S.Y. Bakanlığı Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Genel Müdürü. 
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hastaneler yapmışlardır (Kayseri Şifaiyesi  1206). Daha sonraları değişik 
tarihlerde; Sivas, Konya, Divrik, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Akşehir, 
Aksaray (Konya), Erzurum, Erzincan, Amasya illerinde de hastaneler 
cüzzamhaneler, körhaneler, kaplıcalar yaptırılmıştır. Ayrıca yetimhaneler, 
aşevleri ve huzurevleri gibi sosyal kurumlarda açılmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğunda ise, 1399-1619 yılları arasında, sağlık hiz-
metlerinde ağırlık saray ve çevresine verilmiştir. Sağlık kurumları, ço-
ğunlukla, Devlet merkezi olan Bursa, Edirne, İstanbul, Manisa gibi şehir-
lerde yapılmıştır. İkinci Mahmut 'un 14 Mart 1827 de kurduğu Tıphane-i 
Amire ise yenileşme hareketleri örneklerinden biridir. Ancak yeni tıp fa-
külteleri açmak ve belli bir çevre için niceliği ve niteliği tartışılır hekim 
yetiştirmek, sağlık sorunlarını çözümlemeye yetmiyordu. Nitekim, birbi-
rini izleyen savaşlar, isyanlardan sonra salgın ve bulaşıcı hastalıklar kar-
şısında uğranılan başarısızlıklar bunu kanıtlıyordu. Devletin acz içinde 
olduğu, ker yerde rüşvet ve adam kayırmanın alabildiğine yayıldığı acı 
örneklerle görülüyordu. 

1897 Türk-Yunan savaşı sırasında 1140 şehit, 3318 yaralıya karşı 38 
bin asker Tifüs,  Malarya, Tifo  ve Dizanteri hastalıklarından saf  dışı ka-
lırken onları tedaviye çalışan hekimlerden dahi ölenler vardı. 

1904 Yemen isyanını bastırmaya görevli birliklerle birlikte gönderilen 
Gülhane Tıb stajiyerleri içinde "adam kayırmacılığın" yapılması büyük 
üzüntüler yaratıyor ve hatta iki genç stajyer doktor, Mahmutpaşalı Ab-
dullah ile Harput ' lu Fevzi, bu durumu protesto amacıyla yolculukta iken 
tabancaları ile intihar ediyorlardı. 

Osmanlı Devleti tam bir keşmekeş içinde idi. Büyük küçük diğer dev-
letlerin paylaşma alanı haline gelmişti. İtalyan'lar, 29 Eylül 1911 de, Pre-
veze limanındaki torpidolarımızı baskınla batırarak Trablusgarp savaşını 
başlattıklarında Kurmay Yüzbaşı olarak Mustafa  Kemal oraya atanmıştı. 
Tobruk tarruzunu başarı ile yöneten Mustafa  Kemal bu savaşlar sırasın-
da Dr. Adnan (ADIVAR), Dr. İbrahim Tali (ÖNGÖREN), Dr. Op. M. Ke-
mal (ÖKE) ve Dr. Münir beylerle tanışmak fırsatını  bulurken askerleri-
mizin düşmandan çok Dizanteri, Sıtma ve Kolera hastalıklarından zarar 
görüklerine şahit oluyorlardı. Ve koskoca Osmanlı Devleti gerekli doktor, 
hastabakıcıyı sağlamaktan aciz kaldığından Kızılay gazete ilânlarıyla sağ-
lık personeli sağlamaya çalışıyordu. 

Sağlık sorunları, genellikle, ekonomik çöküntüdeki ülkelerde savaş 
zamanlarında bulaşıcı ve salgın hastalıklar şeklinde kendini gösterir. Bu-
nun en belirgin örneklerinden birini de Balkan Savaşında görüyoruz. Bu 
örneğin âzerinde özellikle durulması gerekir. Çünkü devlet ve tıp mer-
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kezinden azami uzaklığı 300 Km. olan bir alanda, Trakya'da, küçücük 
Balkan Devletleriyle Osmanlı imparatorluğunun verdiği savaştaki çare-
sizliği unutulamayacak nitelikte idi. 

Seferberlik,  zamanında bitirilememişti. Anadolu'dan Trakya'ya gön-
derilen askerler deniz araçları bulunamadığından karayolu ile gönderilmiş, 
onlarda Afyon  ve Konya'da yığılmıştı. Askeri kıyafetleri  gelmediğinden 
sivil, iaşesizlikten de aç ve hatta susuz kalmışlardı. Trakya ise daha feci 
idi. Subaylar iki siyasi cepheye bölünmüş, askerlik görevlerini ihmal et-
mişlerdi. Bu şartlar altında sağlık birlikleri tümenlerini kaybetmiş, tayin 
olunan doktorlar ortada kalmıştı. Hekimlerin bir kısmı ellerindeki mal-
zemeyi kullanmasını bilmiyor, bir kısım malzeme ise teslim alan olma-
dığından ortada kalıyordu. "Yaralılar yardımsız ve ilaçsız, sağlamlar aç 
ve susuz, hayvanlar mecalsiz, birlikler baştan aşağıya kumandansızdı." 

Yağan yağmur her türlü ikmali aksattığından erler ağaç kabuklarını 
yemeğe başlamıştı. Batak halindeki Trakya ovasında, uykusuz ve perişan 
hayvanların yardımına koşan birçok er ve malzeme bataklığa gömülmüş-
tü. Bu şartlar altında kendini gösteren Kolera ortalığı kırıp geçiriyordu. 
Ölenler çok, kalanlarda ise gömmeye takat yoktu. 

Açlıktan yollara düşenleri koleradan öldü sanıp üzerlerine kiraç sütü 
döküyorlardı ve bu kez de gözleri yanan bu zavallıların feryadı,  inlemeleri 
dayanılmaz hal alıyordu. Ayakta kalan iki erden biri muhakkak hasta idi. 
Hastalığın istanbul'a yayılması ve Devletin aczi dünya kamu oyunda yan-
kılar uyandırmıştı. Bu nedenle ingiltere ve Hollanda Kızılhaçı ile Mısır 
Kızılayı ekipler göndermişti. Sivil ve asker tüm hastaneler dolmuş istan-
bul'daki yabancı hastaneler bile yaralı ve hastalara kapılarını açmıştı. 
Hastaların camilere konması teklifine  ise Evkaf  Nazırı Ziya Paşa "Müs-
lümanlara ait ibadet yerlerinin kirletilmesine azla razı olmam" diyebili-
yordu. Şeyhülislam Cemalettin Efendi  ise "bu feci  durumda değil bir ca-
mi, tüm İslam ibadet yerlerinin hastalar için kullanılmasına fetva  veri-
r im" demek basiretini gösterdiği için Ayasofya,  Sultanahmet, Şehzadeba-
şı camileriinn koleralılar için kullanılmasına Bakanlar Kurulu kararı alı-
nıyordu, Hadımköy ve Yeşilköy'de resmi kayıtlara göre 20 bin koleralı, 
6 bin dizanterili vardı. Felaketle şaşkınlık beraber olduğu için, Sirkeci 
garında Merkez Kumandanlığı ilân tahtasına "Allah'ını seven doktorlar 
Hadımköy'e gitsin" diye ilân asılmıştı ve burası Devlet merkezi idi... 

Savaşın hemen başlangıcında, sağlık işlerinden sorumlu olan, "Sağlık 
İşleri Genel Müdürlüğü" sorumluluk ve yetkisini art t ırmak amacıyla "Da-
hiliye ve Sıhhiye Nezareti" adını almıştı. Ancak, Balkan Savaşı gibi dar 
bir cephede ve güçsüz düşmanlara karşı dahi başarısızlığa uğranılmıştı. 
Durum devrin Sadrazamı Mahmut Şevket Paşa tarafından  şöyle dile ge-
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tiriliyordu : "Gerek askeri gerekse sivil alanda en geri olduğumuz konu 
sağlık hizmetlerini organize edemeyişimizdir. Geçen yıl aldığım 460 bin 
altın kullanılamadı bile." 

Aynı yıl, 1912 sonunda Kolera felaketine  bir de Tifüs  eklenmişti. Yıl-
lardır "Pire itte, bir yiğitte bulunur", "Allah verdi ,Allah aldı", "Yalan 
dünya", "Yalancı dünya", "Akarsu kir tutmaz", "Ecel geldi cihane, baş 
ağrısı bahane" gibi boş sözlerle teselli bulmaya alıştırılmış ve bilgisiz bı-
rakılmış toplumumuz kaderciliğin faturasını  Balkan Savaşında ve sonra-
ları Kafkas,  Romanya, Irak ve Çanakkale cephelerinde de çok acı bir şe-
kilde ödüyordu. O günlerde Gülhane Tıp Okulu başında bulunan Dr. 
Wieting ise acı gerçeği şöyle vurgulamışt ı : 

(... düşman ateşi, hiçbir zaman bulaşıcı ve salgın hastalıklar kadar 
yıpratıcı olamıyordu...) 

Atatürkün Manastır Askeri İdadisinde okuduğu 1897 yılından 1919'a 
kadar birbiri peşinden gelen savaşlar, isyanlar, salgın ve bulaşıcı hasta-
lıklar yüzbinlerce vatan evladının ölümüne neden olmuştu. Çökmekte 
olan bir İmparatorlukta, Devleti ayakta tutmaya çalışan insangücü de yok 
edilmek veya işgalle ulusal benliği yitirilmiş bir sürü haline getirilmek 
isteniyordu... 

1920 de Anadolu 

Askeri, siyasi ve ekonomik bakımdan tam bağımlı bir İmparatorlu-
ğun işgale uğrayarak bölünmüş bütününden arta kalan küçük ve çorak 
bir toprak parçası. Savaşlarda yenilmediği halde siyasi antlaşmalarda ye-
nik gösterilmiş, hastalıkların ve çaresizliklerin psikolojik çöküntüsü için-
deki bir millet. Kıpırdayacak hali yok... 

Balkan Savaşı ile başlayıp 1918 işgali ile artmış göçmenler ve onla-
rın yerleştirme sorunları ile onlarla yayılan bulaşıcı hastalıkların tahri-
batı. 

Balkan Savaşı göçmenleri : 926.022 kişi 
I. Dünya » » : 947.810 » 

TOPLAM: 1.873.832 » Evsiz, barksız ve korumasız. 

Tüm hastalıklar yaygın, tedavi yetersiz ve korunma olanakları yok dere-
cede azdır. Oyleki çiçek aşısı para ile İtalya'dan ve işgal altındaki An-
talya yolu ile; kuduz aşısı ise "virüslü bir tavşanı, tavşandan tavşana pa-
sajlar yaparak ve İngiliz polisinin takibinden kaçırarak" İstanbul'dan An-
kara'ya getirilmektedir. Bulaşıcı ve salgın hastalıklardan verilen kayıp-
ları ve durumun korkunçluğunu anlatabilmek için bazı örnekler vere-
lim : 
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TRAHOM 

Mısır'dan yayılan bu hastalık I. Dünya Harbi sırasında Güney ve Gü-
neydoğu illerimizde tek tük görülüyordu. Göçmenlerle birlikte îç Ana-
dolu'ya yayılmaya başladı. 1920 de 3 milyon Trahomlu vardı. 1925 de Gü-
ney ve Güneydoğu'da yaşayanların % 70'i Trahomluydu. İstanbul'da ise 
2500 kişilik bir öksüzler yurdundaki çocukların 800'ünün bu hastalığa ya-
kalanmış olduğunu bilirsek önemini daha iyi anlamış oluruz. Trahom mü-
cadelesine ilk kez 1925 yılında; "Körler Memleketi" denilen Adıyan an'da 
ve Malatya'da birer Trahom hastanesi ve dispanseri açılması ile başlandı. 
Sürdürülen bu mücadele sonucunda 1935'de Trahomlu hasta oranı % 2'ye 
düşürülmüş oldu. 

SITMA 

Verem gibi, bir yerde, sosyal hastalıklardan biri sayabileceğimiz sıt-
manın verdiği kayıplar ise savaşta şehit olanlardan da fazla  idi. Genel nü-
fusun  % 50'si sıtmalıydı. Sıtma salgınından yüzbinlerce kişi savaştan, iş-
ten ve tarladan kalıyordu. Bölgelere göre sıtma durumu şöyleydi: 

Samsun Bölgesi % 70 
Ordu Bölgesi % 50 
Toros tünel işçilerinde % 50 
Söke çevresi % 44 

Kurtuluş Savaşındaki askerlerimizin dahi % 40'ı sıtmalı, Antalya yö-
resinde ise 200 bin nüfusun  172 bini sıtmalı idi. Hatta bazı yörelerde sıt-
madan ölen sayısı doğanların iki katını aşmıştı. 

Yıl Doğum Ölüm 

1920 1299 2597 
1921 1056 2684 

(Antalya, Fenike ve Elmalı yöresinde) 

Bundan dolayı yalnız siyasi düşmanlardan değil, onlardan da tehlike-
li, salgın ve bulaşıcı hastalıklardan da Kurtuluş Savaşı başlamıştı... Ve 
bu daha da zordu. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda sayıca ve teknik bakım-
dan üstün bir düşmana karşı bağımsızlık ve özgürlük inancı ile Türk kah-
ramanlığının yeni örneklerini vererek savaşıyorduk. Zaman zaman "To-
pun tüfeğin  yoksa tırnaklarım var" diyebiliyorduk. Oysa hastalıklar şek-
linde ortaya çıkan düşman tırnaklarımızın altında ve derimizin içinde 
mikrop olarak bize karşı savaşıyordu... 

İşte bu koşullar içinde, 2 Mayıs 1920 de, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
kanlığı kuruldu. O tarihlerde Avrupa ülkelerinden sadece üç tanesinde 
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Sağlık Bakanlığı olduğu bilinirse atılan adımın önemi daha iyi anlaşılmış 
olur. Bakanlığın kuruluşunun ertesi günü ilk Sağlık Bakanı Dr. Adnan 
ADIVAR ve bir sağlık memuru ile Bakanlık görevine başladı. O tarihte 
on bir üyeli Bakanlar Kurulunda ikinci doktor Milli Eğitim Bakanı Dr. 
Rıza NUR ve Mecliste de on beş doktor milletvekili vardı. Fakat asıl önem-
lisi geçmişte birlikte yaşanılmış olayların, çekilen acılan ve deneyimlerin 
yarattığı bir Mustafa  Kemal ile O'nun inançlı kadrosunun olmasıydı... 
Kemalizmin sağlık politikası böyle bir kadro tarafından  hazırlanıp ger-
çekleştirilecekti. Ancak Kurtuluş Savaşı fikrinde  beraber, sonrası için de-
ğişik düşünceleri olan bir Meclis yapısı nedeniyle bazı zorluklarla da kar-
şılaşılıyordu. Örneğin; 28.12.1921 de Meclise gelen "Frenginin men'i ve 
tahdidi sirayeti" kanun tasarısı hayli gürültülere neden olmuştu. Büyük 
bir salgın şeklinde, nesilleri tehdit eden Frengi hastalığına karşı "evlenir-
ken muayene olma" maddesine karşı çıkan bir kısım milletvekilleri "Kız-
larımızı muayene ettirmeyiz" diye diretiyorlardı. Oysa yapılacak işlem, 
sadece, ağızda plâk müköz bakılmasından ibaretti, böylece de kabul edil-
di. Ancak bu tutucu davranışın bir yararı da oldu. Kadınlarımıza tıp ala-
nının kapılarını açmak. Çünkü, o günlere kadar hekimlik dışında çeşit-
li mesleklerde yer alan Türk kadını, 1922 Eylül'ünde, Tıp Fakültesine 7 
kız öğrenci ile adımını atmış ve 1927 yılında da ilk kadın doktorlarımız 
mezun olmuştu. Olay, kadınları kadınlara muayene ettirmek veya ka-
dınlardan başkasına muayene olmamak gibi bir koşul yaratarak Tıp fa-
kültesi yöneticilerini kız öğrenci almaya doğru yönlendirmesi bakımın-
dan da kayda değerdir. 

Vücudumuzun içinde yer alıp gelecek nesilleri de tehdit eden mik-
roplara karşı savaş sürerken siyasi işgalcilere karşı Kurtuluş Savaşı kaza-
nılmıştı. Bu kez de Lozan'da, Erzurum Kongresinin "Yabancıların her 
türlü işgal ve müdahalelerine karşıyız" ilkesini kabul ettirme mücadelesi 
veriliyordu. Bu işgal ve müdahalelerden biri de, 1836 da, Osmanlılar ta-
rafından  batı dünyasına verilmiş kapitülasyonlardan biri olan "Karan-
tina" idi. "Karantina" ile Kolera ve benzeri bulaşıcı hastalıklara karşı hu-
dut ve limanlarımızda kontrol yapma hakkını yabancılara vermiştik. Bu, 
bir anlamda, hudut ve limanlarımızdan çok bilimsel özgürlüğümüzün ka-
rantinaya alınmasıydı. Üstelik bu işi yapan kişiler tıp sanatını bilmeyen 
ve geçerliliği olmayan yöntemleri uygulayan yabancı kişilerdi. Hayli yük-
sek olan her türlü masrafları  da bize yüklenmişti. Bu kapitülasyonu kal-
dırmak istediğimizde, Lozan müzakerelerinde, Avrupalıların ileri sürdük-
leri nedenler şunlardı : 

1 — Veba hastalığının kaynağı şarktadır, 
2 — Bu hastalığa Hac yayılma vasıtası olmaktadır, 
3 — istanbul Avrupa'nın kapısıdır, 
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4 — Sağlık personeli bakımından Türkiye Avrupa'ya muhtaçtır . 

Baş delegemiz ismet Paşa'nın bu iddialara karşı verdiği yan ı t : 

"Bulaşıcı hastalıkların odakları, Türkiye dışındaki, doğudaki ülkeler-
dir. Rusya hacıları İstanbul'dan önce ilk çıkış limanı olan Batum'da kont-
rol edilebilir. Tıp fakültelerimizden  yetişen hekimlerimizin niteliği Av-
rupa'daki meslektaşları kadar iyidir." Uzun uğraşlardan sonra, Kemaliz-
min tam bağımsızlık ilkesine uygun olarak Lozan Antlaşmasının 114. mad-
desi ile sağlık hizmetlerindeki kapitülasyon da ortadan kaldırılmıştı. An-
cak, sağlık sorunlarının Sosyo-ekonomik ve kültürel sorunlardan soyut-
lanamayacağı gerçeği de ortadaydı. Yıllarca süren savaşların ve hastalık-
ların öğrenim çağındaki kuşakları ortadan kaldırdığı ve ekonomiyi büyük 
dar boğazlara soktuğu açıktı. Ülkedeki okur yazar oranı % 11 dolayların-
da iken nüfusun  % 82 si kırsal alanda yaşıyordu. Uygulanacak sağlık po-
litikası için gerekli olan sağlık personeli ise baştan gelen sorunlardan biri 
idi ve 1923 deki durum şuydu : 

Sağlık Personeli Düşen Nüfus 

Hekim 554 1 Hekime 21660 
Eczacı 69 1 Eczacıya 173913 
Sağ. Memuru 560 1 Sağ. Memuruna 21428 
Ebe 136 1 Ebeye 88235 
Hemşire 4 1 Hemşireye 3000000 
İdare Memuru 332 1 idare memuruna 36144 
TOPLAM 1655 

Sağlık personelinin nicelik olarak büyük noksanlığı yanında sağlık 
hizmetleri için gerekli parasal olanaklar da çok kısıtlıydı. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
1923 - 1940 

Bakanlık Bakanlığa 
Bütçesine Ayrılan 

Devlet Bütçeden Fert 
Devlei Bakanlık Bütçesine Başına Düşen 

Yıl Bütçesi Bütçesi % de Oranı Harcaması TL. 

1923 137 333 471 3 038 226 2.21 0.25 
1925 183 932 767 4 860 205 2.64 0.37 
1930 222 646 523 4 502 216 2.02 3.31 
1935 190 011 053 4 820 587 2.42 0.32 
1940 268 476 321 8 185 424 3.04 0.46 
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Bu şartlar ve olanaklarla sağlık politikasının başarılı olması için sa-
vaş stratejisi ve yöntemleri uygulanılması kaçınılmazdı. Yani, hastalık-
ların yaygın olduğu bölgeler birer cephe gibi kabul edilmiş ve oralarda-
ki hastalıklar için özel savaş ekipleri oluşturulmuştur. Bu ekiplerin başı 
olan hekimlerin dengeli dağılımını sağlamak için, öncelikle düşünülen ön-
lem 1 Mart 1923 tarihinde Atatürk tarafından  şöyle açıklanıyordu : 

"Okulu bitirecek doktorlarımıza mecburi hizmet yüklemek ve fazla 
doktor yetiştirilmesi yoluna gitmek suretiyle bugün görülen boşlukların 
doldurulmasını düşünüyoruz." 

Bu nedenle 1923 yılında 269 sayılı "Hekimlere mecburi hizmet" yasa-
sı çıkarıldı. Böylece birçok ilçelere hükümet tabibi gönderilmesi sağlan-
dı. Hükümet tabibleri bulaşıcı ve salgın hastalıklarla beraber genel sağlık 
hizmetlerinden de sorumlu tutuluyor, muayenehane ve ecza dolabı açmak 
hakkına sahip olarak diğer memurlarla ayni ücreti alıyorlardı. Buna kar-
şılık sıtma, frengi,  trahom ile savaş ve Merkez Hıfzıssıhha  Enstitülerinde 
çalışan doktorların dışarda çalışması yasaktı. Ancak buna karşılık ken-
dilerine çok yüksek, örneğin bir milletvekili aylığının üç misli, ücret ve-
riliyordu. Uygulanan politika : "Paraya göre iş değil, işe göre para" idi. 

"Tabiblerin mecburi hizmetleri" hakkındaki yasa 1932 yılında yalnız 
t ıp öğrenci yurtlarında yatılı ve parasız kalan öğrencilere uygulanacak şe-
kilde değiştirildi (2000 sayılı). Hekimlerin sayısı, dengeli dağılımı yanın-
da nitelikli olmaları da sağlık hizmetlerinin niteliği bakımından büyük 
önem taşıyordu. Bunun için, 1933 de Darülfünun  kısa bir süre kapatıldık-
tan sonra batı ölçütlerinde eğitim verecek bir kurum, İstanbul Üniversi-
tesi, olarak açıldı. Burada önemli bir noktaya değinmekte yarar vardır. 

1933 Cumhuriyetin 10 ncu yılıdır. Her alanda yapılan devrimlerle ula-
şılan noktaya dünyaca "Türk Mucizesi" deniyor. Atatürk, her zamanki gi-
bi, bu büyük ve görkemli durumu Türk Milletine mal ettiği 10. Yıl nut-
kunu söylüyor. Kemalizm ilkelerinden "Milliyetçiliğin" felsefesine  uygun 
olarak vurguluyor : "Ne Mutlu Türküm Diyene". Bu nutuk ve cümlede 
katı bir ırkçılık ve kuru bir milliyetçilik gururu yoktur. Öylesine yoktur 
ki, aynı yıllarda Avrupa'da insanları ırklarına göre "üstün ve aşağı" di-
ye tasnife  tabi tutan, kafatası  ölçülerine göre bilim adamlarını değerlen-
dirip ülkelerinden kovan kişi ve düşünceye karşı Atatürk Türkiye'si bu 
bilim adamlarına kucak açmıştır. Yeni açılan, İstanbul Üniversitesinde, 
Tıp Fakültesinde, Ankara Hıfzıssıhha  Müessesesinde (2755 sayılı yasa ile) 
önemli görevler verilmiştir... 

Hekim dışı sağlık personeli sayısını da art t ırmak için "küçük sağlık 
memurları, hemşirelik, kent ve köy ebe okulları" gibi yeni okullar açıl-
mıştır. 
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Bu okullardaki öğrencilerin niceliği kadar niteliği üzerinde de önem-
le durulmuş ve eğitim programlan hizmet alanlarına göre düzenlenmiş-
tir. İstihdam konusu da hekimlerde olduğu gibi mecburi hizmetli, adil da-
ğılımlı ve özendirici ücret sistemine bağlanmıştır. Çünkü; Atatürk ve kad-
rosu yalnız savaşta değil barışta da yüzbinlerce kişinin salgın ve bula-
şıcı hastalıklardan yatmasının bile devlete nelere mal olduğunu yaşamış-
lar ve anlamışlardır. Örneğin "Uygarlıkların yıkılmasına ve nesillerin 
sönmesine" neden olan sıtma hastalığına karşı 1.3.1923 de Büyük Millet 
Meclisinin 4. toplantı yılını açış konuşmasında Atatürk : 

"Sıtma hastalığının kökünden sökülmesi için tek çare olan toprakla-
rın kurutulması ve iyileştirilmesi sorununa derhal, şehir ve köylerin sağ-
lık koruma şartlarının düzeltilmesine ise doğal şartlara döner dönmez baş-
lamak bayındırlık ve sağlık işlerimizin en kaçınılmaz ve önemli görevle-
rinden biri olacaktır" demiştir. Alman önlemler arasında 26.4.1926 da "He-
kimlerin hizmet öncesi 3 ay Sıtma Enstitülerinde staj yapması" (826) ile 
29.5.1926 da Sıtma Savaş (839) yasalarını gösterebiliriz. 

Atatürk dönemi sağlık politikasında sıtma ve frengiden  başka büyük 
uğraş verilen sosyal hastalıklardan biri de veremdir. Bu konudaki bilinç-
li ve bilimsel mücadele şu sözlerle başlamıştır : 

"Memleketimizin yıkıcı hastalıklardan başlıcası olan verem hastalı-
ğına karşı şimdiye kadar durumun, maalesef,  uygulamasına izin ve im-
kân vermediği önlemlere başlangıç olmak üzere İstanbul'da veremliler te-
davi evi açmayı ve böylece yeni ve pek gerekli bir mücadelenin temel ta-
şını koymayı tasarlıyoruz" (1.3.1923 Büyük Millet Meclisi açış konuşma-
sı). 

Yine Atatürk'ün tanımıyla : "Memleketin büyük bir kısmının düşman 
tarafından  bir yıkıntı şeklinde ve zulüm görmüş halkının derin bir sefa-
let içinde bırakıldığı, içeriden dışarıya ve dışarıdan içeriye sürekli bir göç 
akımının olduğu gözönüne alınırsa" verem hastalığına ve bulaşmasına 
hayret etmemelidir. Veremle mücadele içinse; eğitimi yeterli, çevre sağ-
lığı koşulları iyi, beslenmesi dengeli ve yaşantısı düzenli bir toplum oluş-
turmak grekiyordu. Aslında bu, sağlıklı bir toplumun tanımı ve koruyucu 
sağlık hizmetlerinin ise temel politikasıdır. Koruyucu sağlık hizmetleri-
ne yönelmek çağdaş ve akılcı bir yol olduğu kadar ekonomik zorunluluk-
tu. Bu nedenle Atatürk dönemi sağlık politikasının temel hedefi  sağlıklı 
insana hizmet götürmeye ve onu korumaya yönelik olmuştur. 

Kemalizm ilkeleri toplumu uygarlık düzeyine saygı uyandıracak bi-
çimde yükseltecek, çağdaş bir devletin temelleriydi. Bu temeller üzerin-
deki yapıyı ve içindeki toplumu, sağlık yönünden korumak ve ileride do-
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ğabilcek sorunları bugünden önleyecek yasalar gerekiyordu. 1920-1938 ara-
sında, bu amaçlarla, 49 Kanun, 2 Kararname, 12 Nizamname (Tüzük) ve 
21 Talimatname (Yönetmelik) yürürlüğe konmuştur. 1930 yılına kadar 
çeşitli alanlarda yapılan devrimler sağlık konusunda atılacak çağdaş adım-
lara da uygun ortam hazırlamaya başlamıştı. 1930 yılında sağlık hizmet-
leriyle ilgili olarak çıkarılan "Belediye Kanunu (1580)" ve "Umumi Hıf-
zıssıhha Kanunu (1593)" günün gereksinmelerinden çok bugün bile, bü-
yük değer taşıyan iki güzel örnektir. 

Belediye kanununda; modern şehirciliğin gereği olan tüm alt yapı, 
kişiye ve çevresine yönelik koruyucu ve acil sağlık hizmetleri ile sosyal 
tesisler yapılması ve korunması belediyelere görev olarak verilmişti. Umu-
mi Hıfzıssıhha  Kanununa da, halkın sağlığını korumak için, belediye hiz-
metleri ile ilgili maddeler konmuştur. Bunlardan 248. maddeyi bir özle-
min ifadesi  olarak hatırlamakta yarar var : "Belediyesi olan her şehir ve 
kasabada sokakların yıkanmak ve süpürülmek suretiyle temiz tutulması 
zorunludur. Toplanan süprüntüler bunların etrafa  yayılmasını ve dökül-
mesini önleyecek araçlarla taşınarak şehir ve kasabaların durumuna göre 
en uygun olarak kabul edilen şekilde yok edilir, veya yakılır. Nüfusu  50 
binden fazla  olan şehirlerde bu süprüntülerden faydalanılmak  üzere ge-
rekli kuruluşlar yapılır. Sokaklarda veya evler içinde süprüntü birikip 
kalmaması için belediyelerce tedbirler alınır." 

Çöp endüstrisi ve rantabilite hesaplarının, 50 binden fazla  nüfusu  olan 
yerler için uygunluğunun o zamanlarda düşünülüp yasalaştırılması hayli 
ilginçtir. Ankara, bu kurallara göre, örnek bir şehir olarak yaratılıyor ve 
Anadolu halkından kopmuş devlet idaresi ve aydınlarını, sorunların mer-
kezinde topluyordu. Bu hareket tek bir merkeze, istanbul'a, yönelen fikir 
erozyonunun durmasının ve bugünkü çağdaş şehirciliğin yaygınlaşması-
nın başlangıcı olmuştur ki, o şehircilik sadece imar değil kültürel ve sos-
yal hareketleri de içermekte idi. 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha  Kanununa gelince; koruyucu ve teda-
vi edici sağlık hizmetlerinin ayrı ayrı ele alındığı ve koruyucu hizmetlere 
ağırlık verildiği dikkati çekmektedir. Bu kanunun, bazı bölümlerinden 
örnekler verelim : 

I. Bölümün I. ve II. fasıllarında  (1-9. maddeler) Sağlık ve Sosyal Yar-
dım Bakanlığının amacı, ülke genelindeki görevleri ile ilçe ve il düzeyin-
deki sağlık kuruluş ve sorumlularının durumu belirtilmektedir. Köy, ka-
saba ve şehirlerde koruyucu sağlık hizmetlerinden belediye ve özel ida-
reler sorumlu tutulmakta, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bunlara 
öncü olmak üzere örnek kuruluşlar (Numune Hastaneleri gibi) yapacağı 
açıklanmaktadır. 
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(18-28. maddeler) ile (235-275. maddeler) il özel idareleri ve beledi-
yelerin sağlıkla ilgili görev ve sorumluluklarına açıklık getirirken, il ve 
ilçelerdeki "Umumi Hıfzıssıhha  Meclis"lerinin geniş yetkilerini ve etki 
alanlarını belirtmektedir. Ancak, sağlık hizmetlerinin, bugün, bir sorun 
olarak karşımıza çıkışının başlıca nedenlerinden birisi de il özel idareleri 
ile belediyelerin ilgili maddelerdeki görevlerini kusursuz yerine getireme-
yişleri olmuştur. 

2. Bölüm 1. Fasıl, (29-56. maddeler) Hudutlar ve Sahiller Sağlık sa-
vunması ile ilgili olup kapitülasyonların kaldırılması ile ulusal bir nitelik 
ve önem kazanmıştır. Çünkü; Türk ekonomisinin kalkınma ve dışa bağım-
lılıktan kurtulma çabalarının ilk yıllarında pek çok şey dışardan ve de-
niz yoluyla geliyordu. O günlerin önemli taşımacılığı bu olduğundan ülke 
sağlığının korunmasında ciddi önlemler gerekiyordu. Bu önlemler arasın-
da, ülke dışındaki temsilciliklerimize bazı hastalıkların bildirimini zorun-
lu kılan yasa maddeleri konarak (1593/48), tehlike kapımıza gelmeden 
önlenmesi gibi çağdaş örneklerde vardır. 

2. Bölüm 2-3-4. Fasıllar (57-102. maddeler). 

Ülke içinde bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş maddelerini kapsar. 
Cumhuriyetin ilânından önce ilk yıllarında bu hastalıklar büyük bir sos-
yal felaket  halindeydi. 

Kolera, Veba, Tifüs,  Tifo,  Paratifo  Gıda maddeleri zehirlenmeleri, 
Çiçek, Difteri,  Bulaşıcı menenjit , uyku hastalığı, Dizanteri, Lohusa hum-
ması, Ruam, Kızıl, Şarbon, Çocuk felci,  Kızamık, Cüzzam, Humma-i Ra-
cia, Malta humması, Kuduz, Sıtma, Trahom hastalıklarının bildirimi zo-
runlu kılınmıştı (1593/57-58-60-61). Bazılarının isimlerini unuttuğumuz 
veya blmediğimiz bu hastalıkları, bugün, görmeden mezun olan hekim-
lerimiz bile vardır. Bu hastalıklardan korunmak ve tedavisi için yapılan 
tüm işlerin parasız olduğu da yasada yer almıştır. Kemalizmin Devletçi-
lik ilkesinin sağlık politikası olarak... 

2. Bölüm 5-6 ve 7. Fasılları (103-127. maddeler). Bireyden başka aile 
ve toplumu korumaya yönelik olduğundan, özel yasalarına karşın, frengi 
ve verem hastalıkları için yeniden hükümler getirmiştir. Bu hastalığa tu-
tulanların bedava tedavisinde gizlilik esası ile kişiyi kollarken, tedaviyi 
habersiz bırakıp gidenleri yakalayıp hastanede tecrit etmek veya tedavi 
sonuçlanıncaya kadar evlenmesine engel olmak gibi hükümlerle de gele-
cek kuşakları korumaya yönelik olunduğu gösterilmiştir. 

Atatürk dönemi sağlık politikasında, çocuk ve gençliğin sağlığı en ön-
de gelen konudur. Çünkü; "Türk İstiklâl ve Cumhuriyetinin, emanet edil-
diği Türk geleceğinin" evlatlarıdır onlar..." Sağlıklı ve gürbüz olmaları 
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devleti daima güçlü kılacaktır. Yıllar süren savaş ve hastalıklar, bir ne-
sil değil nesiller götürmüştür. Kemalizmin tüm hamleleri için her yön-
den sağlıklı kuşaklara gerek vardır. Atatürk bunu çok iyi değerlendirmiş 
ve bu konudaki tüm çabaları yürekten desteklemiştir. Kurtuluş Savaşı 
sıralarında, öksüz kalan şehit çocuklarına sahip olunması ve tüm yetim 
ve öksüzlerin geleceklerinin güvence altına alınması amacıyla Dr. Fuat 
UMAY tarafından,  30 Haziran 1921 de Himaye-i Etfal,  Çocuk Esirgeme 
Kurumu kurulmuştur. (Dr. Fuat UMAY, aynı zamanda, Türkiye Ekonomi 
Kurumu'nun da ilk kurucularındandır.) 

Umumi Hıfzıssıhha  Kanununda (6. Bölüm 1. ve 2. fasıllar  ve 151-172. 
maddeler) çocuk ve gençliğin korunması için önemli bir yer tutmakta-
dır. Nüfusun  çok az oluşu nedeniyle doğum özendirilmekte (o günkü ko-
şullarda), doğum öncesi, doğum ve sonrası tüm tedavi ücretsiz yaptırıl-
makta ve süt annelik işini dahi denetime bağlı olarak kurumlaştırmaktır. 
Ailesi olsun veya olmasın tüm çocukların bakımını üstlenen aile veya ku-
rumlar Devlet denetimine verilmiştir. Tüm öğrencilerin okullarda, okul 
hekimlerince, muayenleri zorunlu kılındığı gibi; ana ve çocuk sağlığının 
herşeyden önce devamlı bir eğitim konusu olduğu gerçeği ile "orta ve 
liselerdeki kız öğrencilere, en az haftada  bir saat, çocuk bakımı dersi" kon-
muştur. (1593/169). 

Atatürk dönemi sağlık politikasında, ülkenin gelecek günleri için dü-
şünülen girişimlerin gereği olan ilginç önlemlerde vardır. Bunlardan en 
güzel örnek : İşçilerin sağlığının korunması (7. Bölüm 173-180. madde-
ler). 

Bu bölümde; çırak yaşı (12) ve çalışma süresinden başlayarak, ça-
lışma yerlerinin belirlenmesi; tüm işçilerin çalışma saatleri ve işyeri gü-
venlikleri, gebeler ve süt veren kadın işçiler için özel hükümler, belli işçi 
sayısına (50) göre tabib bulundurma veya 500 den yukarı işçi için iş ve-
renin hastane yaptırma zorunluluğu maddeleri vardır. 1930 yıllarında bü-
yük bir endüstri ve işçileri olmamasına karşın bu hükümlerin yasada yer 
alması sağlık politikasının genel politika ile uyumunu ve ileriye dönük-
lüğünü gösterir. 

Kemalizmin sağlık politikasındaki ileri görüşlülüğün ikinci güzel ör-
neği de kırsal alan sağlık örgütlenmesine aittir. 1922 yılında sahibi tara-
fından  Atatürk'e hediye edilen "Etimesgut Çiftliğine"  Atatürk, Bulga-
ristan'dan gelen 50 hanelik göçmenleri yerleştirmiştir. 19 köyün bağlan-
dığı ve bucak merkezi olan bu köye bir yatılı okul, bir asri hamam ve 
"Etimesut İçtimai Hıfzıssıhha  Numune Dispanseri" açılması yönündeki 
Atatürk 'ün emirleri 1930 yılında yerine getirilmiştir. Bu dispanserin gö-
revleri, kırsal alan sağlık hizmetlerinin ilkelerini belirlemesi ve bugün-
kü sosyalleştirmeye örnek olması bakımından önemlidir : 
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1 — Merkez ve köylerde hasta muayenesi, 

2 — Yoksun hastalara parasız ilaç verme, 

3 — Sıtma, Frengi, Verem ve diğer bulaşıcı hastalıklarla savaş, 

4 — Süt çocukları ve okul öncesi çocukların sürekli kontrolü ve ölüm-

lerin azaltılması, 

5 — Okul sağlığı, 

6 — Aşılama, 

7 — Gerekli kişilere sosyal yardım, 

8 — Köylerde çevre sağlık koşullarının düzeltilmesi, 

9 — Sağlık eğitimi, 

10 — İstatistiksel bilgileri toplama ve değerlendirme, 

11 — Dispanserde doğum ve güç doğumları Ankara Doğumevine yol-
lamak, 

12 — Hasta bakımı (yoksullara ücretsiz) ve hastalığı bir haftadan  faz-
la süren veya bulaşıcı hastalığı olanları Ankara Numune Has-
tanesine yollamak. 

Atatürk dönemi sağlık politikasının, devletçilik ilkesinden kaynakla-
nan tutumu; sağlık personelini, devlet hizmetinde tutmak için uyguladı-
ğı ücret politikası, koruyucu ve tedavi edici hizmetleri (devlet hastane-
leriyle) devletin yüklenmesinden sonra hizmet örgütlenmesini köye ka-
dar götüren bu örnekte açıkça anlaşılmaktadır. Esasen 1929 dünya ekono-
mik bunalımının Türkiye'deki etkileri ile devletçilik politikası 1938'e ka-
dar tartışılmazlığını sürdürmüştür. 1937'de Etimesutu gezen Atatürk kö-
ye götürme politikasının devamlılığı için, buradaki çalışmaları beğendi-
ğini ortaya koymuştur. 

Nitekim bu ziyaretten bir yıl önce (9.6.1936'da) çıkarılan 3017 sayılı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı "Teşkilât ve Memurin Kanunu" ile 
köyden devlet merkezine kadar tüm sağlık hizmetlerinde sorumluluk ve 
yetkileri devlete veren bir örgütlenme şekli ortaya konuyordu. Bu yasa 
da "köy sağlık memuru" deyiminden başka "köy ebesi" ve "KÖY HEKİ-
Mİ" deyimlerinin olması politikanın amacını ve en küçük örgütlenme bi-
rimindeki görevlileri belirtmesi bakımından önemlidir. 

Atatürk, tüm ilkeleri gibi, sağlık politikasının da başarı ve devamlı-
lığını halk tarafından  bilinip benimsenmesinde ve desteklenmesinde gör-
müştür. Diğer bir deyişle halkın katkısını sağlamayı da hedefleri  arasın-
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da saymış ve bu hedefe  ulaşmak için en önemli araç olarak eğitimi ka-
bul etmiştir. Personel ve finansman  yetersizliğinden doğabilecek aksak-
lıkları önlemek için sağlık hizmetlerine halkın katkısını sağlamayı, yal-
nız, yasal ve cezai zorlamalara bırakmamıştır. Bu nedenle Umumi Hıf-
zıssıhha Kanununda 169. maddeden başka 281. madde ile "Tüm okullar-
daki öğrencilere haftada  en az bir saat sağlığı koruma" dersi okutulma-
sını mecbur tutmuştur. Elli yıl önce çıkarılan yasadaki bu maddelerle, 
adeta bugünkü, çevre kirliliği ve çocuk ölümleri (Binde yüzelli) sorunla-
rı düşünülmüş ve önlemleri alınmıştır. Birçok alanda olduğu gibi, türlü 
nedenlerle, Atatürk 'ün sağlık politikasından da ayrılmamız bizleri, bu-
günkü sağlık sorunlarıyla karşı karşıya getirmiştir... 

Atatürk dönemi sağlık politikasının başarısındaki önemli diğer nedeıı 
de, gerçekçiliği ve çağdaşlığı yanında, onu uygulayan kadrolardır. Kur tu-
luş Savaşından önceki tarihsel olaylar Atatürk'ü yaratırken diğer yandan, 
Kemalizmin sağlık politikasını ve uygulayan kadrolarını hazırlamıştır. Bu 
dönemde hizmet veren Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları sırasıyla, Dr. 
Adnan ADIVAR, Dr. Refik  SAYDAM, Dr. Rıza Nur, Dr. Fuat UMAY, 
Dr. Mazhar GERMEN, Dr. Hulusi ALATAŞ olmuştur. Bu isimler Ata-
türk 'ün askeri öğrencilik yıllarından Kurtuluş Savaşma kadar, (1893-1919) 
dönemindeki tüm siyasi, askeri, ekonomik ve sağlık olaylarının içinde ya-
şamışlar ve zaman zaman berabeı olmuşlardır. Bunlardan Dr. Refik  SAY-
DAM Balkan Harbinde Hadımköy hastanesinde Kolera felaketini  görmüş, 
Atatürk'le aynı karargâhda bulunmuş ve 19 Mayıs'ta da Samsun'a çık-
mıştı. Atatürk döneminde, değişik tarihlerde üç kez geldiği ve toplam 14 
yıl 5 ay 15 gün Sağlık Bakanlığı yaparak, adeta bir dönemin sağlık poli-
tikasına damgasını vurmuştur. 

Atatürk ve kadrosunun ortak özelliği şu id i : içinde bulundukları zor 
koşullardan yılmayacak cesaretleri, uğraş verip olumsuz şartları düzelte-
cek bilgileri ve yarınları düşünüp hazırlayacak ve gereken önlemleri ala-
cak birileri görüşlülükleri vardı. Modern bir Türkiye ve çağdaş bir devlet 
için yapılması gerekenler sağlık poltikaları olmuştu. Tüm uygulamaları-
nın Kemalizm ilkeleri doğrultusunda oluşu da bunu kanıtlıyordu. 

Bu dönemde ,tüm alanlarda, uygulanan politikalarda hakim olan gö-
rüş yalnız Türk Milletinin değil tüm insanlığın birlikte mutluluğu ilke-
sidir. Bu ilke, 1937 de Atatürk 'ün şu sözleriyle açıkça ortaya konmuştu : 
"Milletler bir vücudun organları gibidir. Organlardan birinde olan has-
talığa diğerleri seyirci kalamaz. Kalırlarsa hastalık birgün bütün vücudu 
sarabilir..." Atatürk, ünlü "Yurtta barış, dünyada barış" özdeyişiyle de 
bu felsefesini  açıklıkla anlatıyordu. Döneminde, sözler iile davranışları 
arasındaki tutarlılık ölümünden 40 yıl sonra 27 Kasım 1978 de, UNESCO 
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Genel Konferansının  aldığı tarihi kararla, evrensel bir nitelik kazandığını 
da kanıtlıyordu : 

"UNESCO Genel Konferansı;  Uluslararası anlayış, işbirliği ve barış 
yolunda çalışmış üstün kişilerin gelecek kuşaklar için örnek olacakları 
inancı ile, 

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa  Kemal Atatürk'ün do-
ğumunun 100. Yıldönümünün 1981 yılında anılacağını hatırlayarak, 

UNESCO'nun ilgilendiği tüm alanlarda olağanüstü bir reformcu  ol-
duğunu gözönünde tutarak, 

Özellikle sömürgecilik ve emperyalizme karşı en önce açılan savaş-
ların ilk liderlerinden biri olduğunu kabul ederek, 

Dünya ulusları arasında karşılıklı anlayışın, sürekli barışın kurulma-
sı için çalışmalarının olağanüstü bir örnek olduğunu ve tüm yaşamı bo-
yunca insanlar arasında "hiçbir renk, din veya ırk ayırımı gözetmeden 
bir uyum ve işbirliği çağının doğacağına" olan inancını hatırlayarak, 

Eylemlerini her zaman barış, uluslararası anlayış ve insan haklarına 
saygı yönünde yapmış olan Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu ATA-
TÜRK'ün kişiliğini ve eserinin çeşitli yönlerini ortaya çıkarmak üzere,' 
Türk hükümeti ile UNESCO'nun işbirliği yapması kabul edilmiştir... 

24 Haziran 1981 
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Atatürk Döneminde Türkiye'de Enerji 
Politikaları 

Prof.  Dr. Ahmet DEMİR 

Giriş : 

Osmanlı imparatorluğunun son yılları ve parçalanması sırasında pe-
şipeşine gelen savaşlar memleketin sosyal ve iktisadi bakımdan iyiden 
iyiye çökmesine neden olmuştur. Ancak Gazi Mustafa  Kemal'in önder-
liğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı bütün yokluk ve sıkıntılara rağmen 
ezici bir zaferle  sonuçlanmıştır. 

Savaşın bitiminde, ülkenin uğradığı kayıpların telâfi  edilmesi, eko-
nominin toparlanması ve gelişmesi dolayısı ile halkın refah  seviyesinin 
yükseltilmesi ve bu sayede güçlü bir Türkiye'nin yaratılması için çalış-
malara başlanılmıştır. 

Doğaldır ki, yüzyıllarca kapitülasyonlar yanısıra, azınlıklara açıkça 
veya kapalı olarak verilmiş olan diğer birtakım ayrıcalıklar ve memleke-
tin gelişmesini engelleyen batıl geleneklerle yıpranagelmiş, güçsüzleşmiş 
bir ekonominin kendini bulması ve gelişmesi kolayca olabilecek bir şey 
değildi. 

Ancak, savaşın bitiminden sonra eldeki imkânlar sonuna kadar zor-
lanarak vakit kaybetmeksizin bu alanda çalışmalara başlanmıştır. 

Memleket ekonomisinin yabancı müdahale ve etkilerinden armdırl-
ması, kendi imkânlarıyla toparlanıp gelişebilmesi için araştırmalar ya-
pılmış, toplantılar, kongreler düzenlenmiş, planlar hazırlanmıştır. Bütün 
bunlar Ankara Hükümeti dönemiyle başlayıp Atatürk'ün aramızdan ay-
rılışına değin, yoğun ve etkin bir biçimde sürdürülmüştür. Neticede za-
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manla iktisadi ve sosyal alanda giderek hız kazanan bir biçimde büyük 
gelişmeler gerçekleştirilmiştir. 

Öncelikle ve özetle söylemek gerekirse, o dönemde Türkiye'deki ge-
lişme isteği ve çalışma temposu daha sonraki dönemlerde de sürdürülmüş 
olsaydı, memleketimiz herhalde 1980'lerin başında dünyanın iktisadi ba-
kımdan gelişmiş ülkelerinden biri olabilecekti. 

Belirtilen dönemdeki başarıların en büyük nedeni, kanımızca, çalış-
maların sistemli olması ve uygulamaların inançlı, azimli bir biçimde sür-
dürülmesidir. 

Çalışmalar gerçekten de sistemli sürdürülmüştür. Şöyle ki, iktisadi 
toparlanma ve gelişme hususu düşünüldüğünde birkaç konu ile yetinil-
memiş ve ekonomi bir bütün olarak gözönüne alınmıştır. Bu durum özel-
likle 1933'de kabul edilen ve uygulanmasına geçilen Birinci Beş Yıllık 
Sanayi Planında açıkça görülebileceği gibi, onu izleyecek olan ve 1936 yı-
lında hazırlanmış bulunan İkinci Beş Yıllık Sanayi Planında da tam bir 
mükemmellikle görülmektedir. 

Belirtilen dönemde ekonomik toparlanma ve gelişme konusunda ik-
tisadi sektörlerin gelişmesi düşünüldüğünde sanayi kendine özgü nitelik-
leriyle gözönüne alınmıştır. Bu arada endüstrinin temel girdilerinden olan 
hammaddeler özellikle madenler, mineraller ve onlarla ilişkili olarak ener-
j i konusuna da büyük önem verilmiştir. 

Doğaldır ki enerji konusu yalnızca endüstriyi ilgilendiren bir husus 
değildir. Ulaştırmada, madencilikte, tarımda, sosyal ve kültürel yaşam-
da şu veya bu tür ve şekilde enerji talep edildiği de unutulmamalıdır. Ni-
tekim belirtilen dönemde, az önce de belirtildiği gibi, çeşitli konulara sis-
temli bir şekilde yaklaşıldığı gibi enerj i konusu da çok yönlü olarak gözö-
nüne alınmış ve günün şartlarına göre değerlendirilmiştir. 

Bu açıklamalardan sonra konuyu biraz daha ayrıntılı görelim : 

1922-1932 Dönemi: 

Eldeki belgelerden anlaşıldığına göre Kurtuluş Savaşının sürüp git-
tiği yıllarda bile Ankara Hükümeti imkânlar ölçüsünde sosyo-ekonomik 
konularla ilgilenir ve uğraşırken, bu arada madencilik konusuyla da il-
gilenmiş, özellikle Zonguldak Kömür Havzasındaki durum gözden kaç-
mamıştır. 

Savaş sonrasında iktisadi toparlanma döneminde ülkenin enerji üre-
t im ve tüketimi ile enerji konusundaki girişimlerini özetle şöylece belirle-
yebiliriz : 
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Memlekette fosil  yakıt kaynağı olarak en önemli bölge Zonguldak 
Havzasıdır. Savaşın bitimini izleyen birkaç yıl burada üretim yarım mil-
yon ton dolayında kalmış, ancak 1930'lara doğru nisbeten hızlı bir gelişme 
başlamıştır. Ülkede o tarihte çok sınırlı ölçüde linyit yatakları bilinmekte 
ve linyit çok önemsiz miktarlarda üretilmekteydi. Genel enerj i bilanço-
sunda odun ve tezeğin payı takriben % 80-85 dolayındaydı. 

Elektrik ise, genelde, halkın yabancı olduğu bir enerji türüydü. Ül-
kede sadece üç yerde, İstanbul, Adapazarı ve Tarsus'da elektrik santral-
ları bulunmaktaydı. Yıllık elektrik üretimi 50 milyon kilovat saat dola-
yındaydı. Zonguldak Havzasında üretimde bulunan şirketler hemen he-
men tamamen yabancılara ait olduğu gibi elektrik santralları da, genel-
de, yine imtiyazlı şirketlerce işletiliyordu. Ülkede 30-50 ton dolayında tü-
ketilen akaryakıt (en ziyade gazyağı, benzin ve motorin) da yurt dışın-
dan ithal ediliyordu. 

İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde kullanılan, kaliteli bir cins 
taşkömürü olan antrasit de yine yurt dışından getirtiliyordu. Mesken ve 
binalarda kullanılması yanısıra demiryolları, denizyolları ve donanmada 
kullanılan antrasitin yıllık ithal miktarı da 30-40 bin ton dolayında de-
ğişiyordu. 

Kısacası savaş sonunu izleyen ilk yıllarda ülkede enerj i üretimi ve 
tüketimi sınırlı olduğu gibi bu alanda nisbeten önemli sayılabilir bir it-
halat zorunluğu da vardı. 

Savaşın bitimini izleyen ikinci yılda ülkenin ekonomik problemleri-
min belirlenmesi, tartışılması ve gelişme stratejisinin saptanması amacı 
ile 1923'te İzmir'de toplanan ve Türkiye İktisat Kongresi olarak bilinen 
toplantıda enerji konusunun da gündeme geldiğini görüyoruz. Ancak, 
Kongre'de enerji konusunda dikkati çeken husus, o zaman için en önemli 
fosil  enerji kaynağı olan taş kömürünün gündeme getirilmesi ve onun 
da müstakil bir şekilde ele alınmayıp, madencilik konusu içinde düşünül-
müş olmasıdır. 

Belirtilen kongreye Zonguldak madencilerini temsil etmek üzere se-
çilmiş üyelere, madenciler adına bu konudaki çeşitli problemlerin açıklan-
ması ve bunlara çözüm yolları bulunması için çaba harcamaları görevi 
verilmiştir.1 Buna göre, temsilciler Kongre'de, işletmeye açılışından o gü-
ne değin Zonguldak Havzasındaki gelşimeleri anlatacaklar, dünyadaki kö-
mür üretimi ile memleketimizdeki üretimi karşılaştıracaklar, gerekli ted-
birler alınırsa, yıllık yarım milyon tonluk kömür çıkarımının bir yıl için-

1 A. Gündüz ökçün, Türkiye-İktisat Kongresi 1923 İzmir; Haberler-Belgeler-Yorum-
lar, Ankara 1968, s. 179. 

209 



de 3 milyon tona erişmesinin mümkün olabileceğini belirteceklerdir.2 Tem-
silciler, yine Kongre'de Havza'da ihtiyaç duyulan sermaye, üretim için 
gerekli araç ve gereçler ve gümrük himayesi konularında görüş ve istek-
lerini belirtmekle görevli oldukları gibi, bu arada Havzanın demiryolu 
ile bağlantısının iyi bir şekilde sağlanması, limanın geliştirilmesi, bölge 
içi çevreyle bağlantılı karayollarının düzeltilmesini, geliştirilmesini, mo-
dern manada hukuki ve idari tedbirlerin getirilmesini istemekle de görev-
li kılınmışlardı. Temsilciler kendilerine bu şekilde verilen görevleri yeri-
ne getirerek, Havza'daki durum ve problemlerle ilgili açıklamalarını 
Kongre'ye sunmuşlardır. Neticede Kongredeki çalışmalar sonucu birta-
kım ilke kararları alınırken Zonguldak kömür havzası ile ilgili bazı ka-
rarlar da alınmıştır. Bunları anahatları ile şöylece özetlemek mümkün-
dür : 

Kok ve antrasit dışında maden kömürlerinin yabancıların rekabetine 
karşı korunması, Zonguldak, Soma ve diğer bütün kömür havzalarm-
daki ilkel vo acınacak durumun iyileştirilmesi, Zonguldak kömür hav-
zasının jeolojik yapısının tesbiti ve haritalarının yapılması, maden ocak-
larının hudutlarının ve hukuki durumunun tesbiti ve bu işler için uz-
manlardan oluşacak bir kurulun oluşturulması. 

Kongreyi izleyen yıllarda özellikle Zonguldak havzasında bazı iyileş-
tirmelerin yapıldığı, üretimin arttığı anlaşılmaktadır. Bölgede çalışan fir-
maların arasına giderek artan sayıda milli sermaye ile kurlan yerli te-
şebbüslerin de girmeye başladığı görülmektedir. Özellikle İş Bankasının 
da desteğiyle bu milli firmalar  (Türkiş, Kömüriş, Kilimli Kömürleri Ano-
nim Şirketleri) 1926'dan başlayarak Havzanın gelişmesi ve üretimin art-
ması için büyük çaba harcamışlardır.3 Bunlar sayesinde Havzada lavvar-
lar, elektrik santralları, sömikok ve briket fabrikaları  kurulabilmiş, ocak-
larda giderek yaygınlaşan bir biçimde mekanizasyona geçilmiştir.4 

Havza'daki yabancı şirketler bir süre sonra, 1936'da satın alınarak ne-
ticede millileştirme yoluna girilmiş, daha sonra 1940'da tesisler devletleş-
tirilmiştir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında taş kömürü konusunda yapılan açıklama-
lar yanısıra petrol konusunda da çalışmalara başlanılmıştır. Ancak pet-
rolün, özellikle aranması ve bulunduktan sonra çıkartılması yeterli bilgi, 
tecrübe ve fazlaca  sermayeyi gerekli kılan bir husus olduğu için, önceleri 
bu alanda fazla  bir şey yapılamamıştır. 

2 A.g.e., s. 179. 
3 Ali Tanoğlu; İktisadî Coğrafya  Enerji Kaynakları. Üçüncü baskı, İstanbul, 1953, 

s. 75. 
4 A.g.e., s. 75. 
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Aslında, Cumhuriyetin ilk yıllarında kazanılan siyasal bağımsızlık 
yanısıra ekonomik bağımsızlığın da titizlikle korunmasına çalışıldığı bir 
gerçektir. Bu bakımdan yabancı şirketlerin o yıllarda ülkede petrol ara-
malarına izin verilmemiştir. 

Bununla ilgili olarak uygulamalara bakılırsa "Türkiye Cumhuriyeti 
daha 1923 senesinde memleketimizin petrol ihtimallerinin yalnız devlet 
tarafından  araştırılması ve bulunacak kaynakların devlet tarafından  iş-
letilmesini bir ana prensip olarak kabul etmiş ve bu prensibe 1954 sene-
sine kadar sadık kalmıştır. Bu maksatla 1926 senesinde, hudutlarımız da-
hilinde bulunan bilcümle arazide petrol arama ve işletme hakkını hükü-
mete veren 792 numaralı petrol kanunu çıkarılmış, 1933'de 2189 numara-
lı kanunla Türkiye dahilinde altın ve petrol aramak ve arama neticesin-
de elverişli bulunursa bu madenleri işletmek üzere ticari maksatla îkti-
sad Vekâletine bağlı ve İktisat Vekaletinin teftiş  ve miirakabesi altında 
hükmi şahsiyeti haiz Altın ve Petrol İdareleri kurulmuş ve daha sonra, 
1935'de bu idareler 2804 numaralı kanunla teşkil edilen Maden Tetkik ve 
Arama (M.T.A.) Enstitüsüne bağlanmıştır".5 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü petrol arama işine, kuruluşunu iz-
leyen günlerde hemen el atmıştır. Ancak bu alanda yeterli sayıda bilgili 
ve tecrübeli yerli uzman bulunmaması nedeniyle yabancı uzmanlardan 
da petrol aramalarında yararlanılma yoluna gidilmiştir. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün petrol aramaları bir süre so-
nuç vermemiş, nihayet 1940 yılında petrol bulunabilmiştir. Ancak ülke-
mizde güvenilir ve sürekli petrol üretimi 1948'den başlayarak sürdürül-
müştür. 

Yukardanberi yaptığımız açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, Cum-
huriyetin takriben ilk 10-12 yılında enerj i alanında yapılan çalışmalar taş 
kömürü ve bir ölçüde petrol üzerinde yoğunlaşmıştır. Halbuki 1933 yılın-
da uygulanmasına başlanan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planında konu da-
ha geniş bir görüş açısından ve ayrıntılı olarak göz önüne alınmıştır. 
1936'da hazırlanan ancak uygulanma imkânı bulunamayan İkinci Beş Yıl-
lık Sanayi Planında ise konunun her yönü ile rasyonel ve bilimsel bir 
yaklaşımla üzerine eğilindiği görülmektedir. 

Belirtilen planlar yanısıra, enerji konusunun milli ekonomide, sosyal 
yaşantıda ve milli savunmada ne denli öneme sahip olduğunu her kesi-
me anlatmak için devletçe çabalar harcandığı anlaşılıyor. 

Örneğin zamanın Başbakanı İsmet İnönü "Dördüncü Tasarruf  Haf-

5 Ali Tanoğlu, a.g.e., s. 316. 
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tası" dolayısı ile Ankara Halkevinde 12 Aralık 1933'de verdiği nutukta şun-
ları söylüyordu: 

"... bu son yılda madenlerin işletilmesi için özel tedbirler aldık. Bu 
tedbirler sayesinde her türlü madenlerin topraktan çıkartılması ve dışa-
rıya gönderilmesi artmıştır. Bu arada bir katına yakın artanlar vardır. 
Kömür ve bazı kısımlarda ise, daha birkaç kat artması için özel tedbirler 
alacağız. Bütün bu madenler içinde iki üç cevherimiz vardır ki, meyda-
na çıkmış, keşfolunmuş  birer hazine halindedir. Birisi kömür, diğeri ba-
kırdır. Kömür madeninden geniş ölçüde yararlanmak için kömür sanayii 
lazımdır... 

"Kömür için düşündüğümüz esas zihniyet, memleketin kömür tüke-
timini medeniyetin ilerlemesi ile doğru orantılı olarak geliştirmektir. Kö-
mür üretimi az olan memleketler medeni hayatta geri kalmış olanlardır. 
Kömür yalnız aile ihtiyacı açısından geçim şartlarından sayılır madde de-
ğildir. Bir kudret vasıtasıdır. Kudret vasıtası demek her türlü gelişmeyi 
sağlayan demektir.6 

İsmet Paşa'nın nutkunun, tarihine bakılırsa, Birinci Beş Yıllık Sanayi 
Planının uygulanmaya başladığı yıla rastladığı görülür. Bu planın ener-
jisiyle ilgili konularını az sonra anahatlarıyla göreceğiz. Ancak, planın 
uygulanma döneminin son yılı olan 1937'de Başbakan olan Celâl Bayar'ın 
da 8 Kasım 1937'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okuduğu Hükümet 
Programında Atatürk 'ün enerji konusundaki düşüncelerinin, bir ölçüde, 
belirlenmesine yardımcı olacağı için bir kaç cümleyi buraya aktarmayı 
yararlı buluyoruz : 

"... Şefin  emrettiği ikinci endüstrileşme planı için hazırız. Bütçe im-
kânlarını sağladıktan ve ikinci derecedeki incelemeleri de tamamladıktan 
sonra huzurunuza geleceğiz... 

"Şef  diyor k i : 

"Türkiye'de devlet madenciliği Milli Kalkınma hareketleriyle yakın-
dan ilgili önemli konulardan biridir. 

"Genel endüstrileşme anlayışımızdan başka maden arama ve işletme 
işine her şeyden önce dış ödeme imkanlarımızı döviz gelirlerimizi arttı-
rabilmek için devam etmek ve özel bir önem vermek zorundayız. 

"Maden Tetkik Arama Dairesi'nin çalışmalarının büyük ölçüde geliş-
tirilmesini ve bulunacak madenlerin rantabilite hesapları yapıldıktan son-

6 Prof.  Afet  İnan: Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyetinin Birinci Sanayi Pla-
nı 1933, Ankara, 1972, s. 174. 
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ra planlı şekilde işletmeye konulmasını sağlamamız gerekir. Elde bulu-
nan en önemlileri için üç yıllık plan yapılmalıdır... 

"Şefin  emrettiği, Üç Yıllık Plan derhal yapılacak ve gene bu kürsü-
den emrettikleri, kömür üretimimizin üç yıllık plan döneminde en az bir 
katı arttırılması... işine derhal başlanacaktır.7 

Bu açıklamalardan sonra Atatürk döneminde uygulanan ve uygulan-
ması öngörülen enerji politikalarını, yukarda sözü edilen Planların ışığı 
altında belirlemeğe ça lışalım. 

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planında Enerji Konusu 

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planında enerji konusunda üç adet rapor 
bulunmaktadır. Bunlar "Sömikok (sun'i antrasit)", "Elektrifikasyon  Me-
selesi ve Enerj i Teşkilâtı", "Altın ve Petrol" başlığını taşımaktadır. 

Yine planda, ülkemizin maden ve mineral kaynaklarını araştırmak 
ve bulmakla yükümlü "Jeoloji Enstitüsü" kurulmasını öngören diğer bir 
rapor da mevcuttur. 

Plandaki "Sömikok (sun'i antrasit)" başlıklı raporda anahatları ile şu 
hususlara değinilmektedir: 

Memleketimizde zengin madeni yakıt kaynakları olmasına rağmen 
ısınma amaçlan ile odun ve odun kömürü kullanılmakta, bu ise or-
manlarımızın tahribine yol açmaktadır. Halbuki gelişmiş ülkelerde ev-
lerde yakıt olarak antrasit, maden kömürü, linyit veya bunlardan elde 
edilen kok veya sömi kok kullanılmaktadır. Memleketimizde de oldu-
ğu gibi yakıldığında, Zonguldak Havzasında çıkanlan kömürler ve-
ya diğer bölgelerde çıkarılan linyitler bünyelerinde yüksek oranda 
uçucu maddeler bulunduğu için, fazla  miktarda is, duman ve kurum 
çıkararak çevreyi kirletmekte ve sağlığa zararlı olmaktadır. Kaldı ki 
linyitlerimizin çoğunda yüksek oranda kükürt de bulunması, bu ya-
kıtlar kulanıldığında, aşırı derecede zararlar meydana getirebilmek-
tedir. 
Bu bakımdan gelecekte, ülkemizde ev yakıtımızın, Zonguldak Havza-
sında üretilecek kok veya sömi koktan sağlanması gerekmektedir. Zon-
guldak kömüründen evlerde kullanılacak yakıt olarak kok veya sömi 
koktan hangisinin üretilmesi hususu cok dikkatli karşılaştırmalar ya-
pılmasını zorunlu kılar. 

Anahatları ile belirlemeye çalıştığımız raporda memleketimizin ev 
yakıtı ihtiyacının karşılanabilmesi için kok veya sömikok üretiminin yıl-
da 60.000 ton olmasının önceleri yeterli olabileceği, gerektiğinde bunun 
kolaylıkla artırılabileceği de belirtilmektedir. 

7 Aynı eser, s. 146 
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R a p o r d a d a h a son ra k u r u l a c a k tes i s le r in m a l i y e t i h e s a p l a n m a k t a , ü r e -
t i lecek y a k ı t ı n sa t ış f iyat ın ın ,  o g ü n ü n ş a r t l a r ı n d a ne d ü z e y d e olabi leceği 
h e s a p l a n m a k t a d ı r . 

R a p o r u n son k ı s m ı n d a m a d e n i y a k ı t l a r ı n ev le rde k u l l a n ı l m a s ı n ı teş-
v ik e t m e k ve y a y g ı n l a ş t ı r m a k a m a c ı ile r e s m i v e özel sek tö re a i t d e m i r 
f ab r ika la r ın ın  ucuz k ö m ü r soba la r ı y a p m a l a r ı ve b u n l a r ı n h a l k a t aks i t l e 
s a t ı lma la r ı öne r i lmek ted i r . 

İnce led iğ imiz p l a n d a k i d iğer b i r r a p o r "Elek t r i f ikasyon  Meseles i ve 
E n e r j i Teşk i l â t ı " baş l ığ ın ı taş ıyor . B u r a p o r u n değindiğ i baş l ıca husus l a r ı 
şöylece be l i r teb i l i r iz : 

Memleketimizde kurulu veya kurulmasına karar verilen sanayi tesis-
lerinin rasyonel bir şekilde çalışabilmesi geekli enerjinin ucuz ola-
rak sağlanabilmesi ile mümkündür. Ayrıca aydınlatma yönünden de 
ülkemizin elektrifikasyon  işi çok önemli bir inceleme-araştırma konu-
sunu oluşturmaktadır. 
Bugüne değin gelişmiş ülkelerde yapılan uygulamalara bakılırsa, elek-
trik enerjisinin ucuza mal edilmesi ancak büyük güçteki santrallarda 
mümkün olabilmektedir. Bu nedenle, memleketimizde dağınık bir şe-
kilde kurulmakta olan ufak  kapasitedeki elektrik santralları yerine, 
büyük kapasiteli olanların kurulması lazımdır. 
Ayrıca kurulacak sontral veya santralların termik veya hidrolik tür-
lerinden hangi sayılarda, ne takatta ve hangi yerlerde kurulabileceği 
de ekonomik kıstaslar gözönüne alınarak saptanmalıdır. 

Raporda , ü lke ekonomis i b a k ı m ı n d a n özel b i r ö n e m t a ş ı y a n b u ko-
n u n u n esaslı b i r şeki lde ince lenmes i ge rek t iğ ine değ in i le rek , İk t i s a t Ve-
kâ le t i e m i r v e d e n e t i m i n d e b i r " E n e r j i B ü r o s u " k u r u l m a s ı da ö n e r i l m e k -
ted i r . 

P l a n d a k i "Al t ı n v e P e t r o l " baş l ığ ın ı t a ş ı y a n r a p o r d a pe t ro l k o n u s u n -
da a n a h a t l a r ı i le şu h u s u s l a r a d e ğ i n i l m e k t e d i r : 

Petrol bulma bakımından en geçer yolun memleketimizin baştanbaşa 
taranması olduğu muhakkaktır. Ancak hem uzun bir zamanı hem de 
çok büyük harcamaları gerektirmesi nedeniyle şimdilik petrol bulun-
ma ihtimali yüksek olan bölgelerde arama faaliyetleri  yoğunlaştırıla-
caktır. Bu bakımdan, bugüne değin yapılan araştırmalardan anlaşıldı-
ğına göre petrol çıkmasına en elverişli görülen alan Mardin-Cizre-Siirt 
üçgeni içerisinde bulunmaktadır. Bu bölgede yapılan ilk taramada, 
araştırmaların özellikle Nusaybin çevresinde yoğunlaştırılmasının uy-
gun olacağı sonucuna varılmış Ur. Yakında, bu bölgede petrol arama-
larına başlanılacaktır. 
Ancak petrol aramalarından hiç bir sonuç alınamazsa, ülkenin akar-
yakıt ihtiyacının bazı bölgelerde mevcut olduğu anlaşılan bitümlü şist-
lerden elde edilmesine, o da olmazsa kömür ve linyitlerimizden sente-
tik olarak üretilmesine çalışılacaktır. 
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Bu şekilde özetle belirtmeye çalıştığımız rapordan anlaşıldığına göre, 
hangi yoldan sağlanırsa sağlansın ve ne pahasına olursa olsun memleke-
tin akaryakıt ihtiyacının kesinlikle yerli kaynaklardan karşılanması ilke 
olarak kabul edilmiştir. Bunda, özellikle, milli savunmanın akaryakıt ih-
tiyacının karşılanması hususunun, haklı bir gerekçe olarak, rol oynadı-
ğını belirtelim. 

Yukarda incelemeye çalıştığımız raporlarda belirtilen "Enerji Büro-
su" ile "Jeoloji Enstitüsü" yerine 1935 yılında "Elektrik İşleri Etüd İda-
resi" ve "Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü"nün kurulmuş olduğunu be-
lirtelim. Planla ilgili açıklamaların başında da belirtildiği gibi, Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsü, diğer çalışmaları yanısıra, petrol aramalarına 
da girişmiş, bu çalışmalar sonucu 1940 yılında ilk petorl yatağını bulmuş-
tur. 

Genel hakları ile bir değerlendirme yapılırsa, Birinci Beş Yıllık Sa-
nayi Planında enerji konusunun, ülke şartlarına uygun ve gerçekçi bir 
biçimde gözönüne alınmış ve planlanmış olduğu kabul edilebilir. 

ikinci Beş Yıllık Sanayi Plânında Enerji Konusu 

Birinci Beş Yıllık Sanayi Plânının gerçekleştirilmesi için çalışmalar 
sürdürülürken 1936 yılında İkincisi de hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Ge-
nelde, önceki Plânda enerji konusunda önerilen hususların daha etkin ve 
geniş boyutlu olarak ele alındığı bu plânda kurulması ve geliştirilmesi 
istenen enerji ile ilgili sanayi dalları şöylece belirtilmiştir : 

"Maden Kömürü Ocakları", "Mıntaka Elektrik Santralları", "Ev Mah-
rukatı Sanayi ve Ticareti", "Kimya Sanayi". Bunlardan ilk üçü tamamen 
enerj i konusuyla ilgili, dördüncüsü ise çeşitli kimya sanayii alt dalları 
yanısıra, rafineriler  ve sentetik akaryakıt raporlarım da kapsamına aldı-
ğı için, yine büyük ölçüde enerji konusuyla ilgili olarak kabul edilebilir. 

Belirtilen raporları anahatları ile görelim. 

Yukarıda adı geçen 'Maden Kömürü Ocakları" daha sonraki kısımda 
"Maden Kömürü Ocakları İşletmeleri" başlığıyla iki raporu içermektedir. 
Bunlar "Ereğli Taş Kömürü Havzası İşletmesi" ve "Kütahya Linyit Hav-
zası İşletmesi" adını taşımaktadır. 

Bunlardan Ereğli Kömür Havzası ile ilgili raporda anahatları ile şu 
hususlara değinilmiştir: 

Havzada geçmişten bu yana yapılan ihmaller sonucu istenilen düzey-
de bir üretim yapılamamaktadır. Halbuki gerekli tedbirler alınır ve iyi 
bir plânlama yapılırsa üretim kısa bir sürede artabilir. Bu üretim gü-
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nün şartlarına göre en azından 3,5 milyon tonla gerçekleştirilebilir. 
Çıkarılacak kömürün büyükçe bir bölümünün ihraç imkânları da ol-
duğu için memlekete döviz kazandırılmış olacaktır. Ancak üretimin 
artırılması için özellikle "ağaç direk" probleminin çözümlenmesi, di-
ğer donanımların sağlanması yanısıra, Havzada yüksek düzeyde tek-
nisyen-madenci yetiştiren okulların açılması gereklidir. Ayrıca halen 
saptanmış bulunan 100 milyon tonluk rezervin yeni jeolojik araştırma-
larla artırılması için çalışmalar yapılmalıdır. 

Kütaya bölgesindeki linyitlerin ele alındığı "Kütahya Linyit Havzası 
işletmesi" isimli diğer raporda anahatları ile şu hususlara değinilmekte-
dir: 

Bölgede en azından 1C0 milyon tonluk bir linyit rezervi bulunduğu an-
laşılmış olup, linyit tabakaları muntazam, kalın ve satha yakındır. Bu 
nedenle ekonomik bir işletme olabilmesi yanısıra, mekanik araçlar da 
kullanılabilecektir. Bu avantajları dolayısı ile bölgede bir termik santral 
kurulabilir. Kurulacak santraldan yararlanılarak Kütahya-Eskişehir 
bölgesi endüstriyel bir merkez haline dönüşebilir. Ayrıca üretilecek 
elektrikten demiryollarının bir bölümünün elektriklendirilmesi yolun-
da da faydanılabilecektir. 

Belirtilen raporun son kısmında, havzada kurulacak işletmenin yatı-
rım harcamaları ile ilgili ayrıntılı bilgiler mevcuttur. 

Plânda "Mıntıka Elektrik Santralları" başlığı altında iki rapor bulun-
maktadır. Bunlar "Zonguldak Mıntakası Elektrik Santralı" ve "Kütahya 
Mıntakası Elektrik Santralı" başlığını taşımaktadır. Bu raporlardan Zon-
^uldakla ilgili olanında anahatları ile şu hususlara değinilmektedir: 

Bölgedeki kömür yataklarının tek elden (devletçe) işletilmesi sonucu 
rasyonel bir üretim yapmak imkânı doğabileceği gibi üretim artacak-
tır. Öncelikle kömür işletmelerinde, çıkarma, temizleme, yıkama gibi 
işlemlerde kullanılmak üzere elektrik enerjisine ihtiyaç vardır. Bunun 
yanısıra havzadaki demiryollarının elektrifikasyonu  da yine elektrik 
talebini artıran bir neden olacaktır. Bu arada bölgedeki şehirlerin ve 
limanın da yine elektrik ihtiyacını hesaba katmak gerekir. Kurulacak 
santral bütün bu isteklere cevap verebilecek bir büyüklükte olmalıdır. 

Rapora ayrıca, santralın kuruluş yeri, maliyeti ve diğer hususlarla 
ilgili ayrıntılı bilgiler de konulmuş bulunuyor. 

Kütahya'da kurulacak mıntaka santralı için de yine ayrıntılı açıkla-
malar yapılmakta ve bu arada, 80 megavat gücünde kurulması öngörü-
len bu santralın Kütahya-Eskişehir yöresi dışında Bursa, izmit, Gölcük 
ve ötede istanbul'a elektrik gönderebileceği üzerinde durulmaktadır. 

Bu şekilde anahatları ile açıklamaya çalıştığımız santrallar, plânın 
uygulanma imkânını, çeşitli nedenlerle, kaybetmesine rağmen daha son-
raki dönemde kurulmuşlardır. Bunlardan Zonguldak'ta Çatalağzı Santra-
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lı 1948 yılında devreye girmiş ve burada üretilen elektriğin büyük bir 
bölümü havaî hatlarla İstanbul'a gönderilmiştir. Böylece daha sonraki 
dönemlerde giderek hız kazanıp gelişecek Enterkonnekte sistemin ilk nü-
vesi oluşturulmuştur. 

Kütahya'da kurulması öngörülen santral ise 1956'da Tunçbilek mev-
kiinde kurulmuş ,bunu daha sonraki dönemlerde Seyitömer'de kurulan 
santral takip etmiştir. Halen adı geçen santrallar yeni ünitelerle güçlenip 
büyümektedir. 

Dikkat edilecek olursa sözü edilen bölge santralları Birinci Beş Yıl-
lık Sanayi Plânında da, tam bir netlikle olmamasına rağmen öngörülmüş 
bulunmaktadır. Bu bakımdan İkinci Plânın Birinci Plânla sistematik bir 
ilinti içerisinde olduğu görülmektedir. 

İncelediğimiz planda enerj i konusunda diğer bir rapor ise "Ev Mah-
rukatı ve Ticareti" başlığını taşımaktadır. Bu rapor da anahatları ile şöy-
lece özetlenebilir : 

Ülkede ev yakıtı olarak büyük ölçüde odun kullanılmaktadır. Bunun 
sonucu olarak ormanlar hızla tahrip edilmektedir. Bu duruma en'rel 
olmak için taşkömür ve linyit kullanımının yaygınlaştırılmasına çalı-
şılmalıdır. Bunun için de yurdun çeşitli yerlerinde Etibank'ca taş kö-
mür, linyit, kok ve sömikok stokları tesis edilecek ve bunlar en çok 
% 5 kâr ilavesi ile satılabilecektir. Bu tür yakıtların demiryolu veya 
denizyolu ile taşınmalarında tenzilâtlı tarifeler  uygulanacaktır. Yine 
Etibank tarafından  kömür yakabilen soba, şömine gibi yakacak vası-
taları stoklanacak ve bunlar en çok % 5 kârla, gereğinde taksitle hal-
ka satılacaktır. Belirtilen ısıtıcıların nasıl çalıştığı ve kullanılacağı "ör-
nek sergiler" açılarak halka gösterilip anlatılacaktır. Meskenler yanı-
sıra her çeşit kamu kuruluşlarında da linyit, taşkömür, kok ve sömi-
koktan başka yakıt kullanımı yasak edilecektir. 

Raporun daha sonraki kısmında belirlenen ilkelerin uygulanabilmesi 
için alınacak tedbirlerin ve yapılacak işlerin neler olabileceği belirtilmek-
tedir. 

İncelediğimiz İkinci Beş Yıllık Sanayi Plânında konumuzla ilgili son 
iki rapordan biri "Kimya Sanayii" başlığı altında incelenen "Petrol Ra-
finerisi"  raporu diğeri de "Sentetik Benzin" raporudur. 

Bunlardan birincisinde, anahatları ile belirtirsek, petrolün ekonomik 
ve milli savunma bakımından büyük önemine değinilerek, ülkede kuru-
lacak petrol rafinerilerinin  hem istihdam imkânları hem de döviz tasar-
rufu  sağlaması bakımından çok yararlı olacağı belirtilmektedir. Rapora 
göre herbiri 50 bin ton ham petrol işleyecek kapasitede olması öngörülen 
iki rafineriden  biri Marmara'da, diğeri Orta Anadolu'yu besleyebilecek 
bir yerde kurulmalıdır. 
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Plandaki "Sentetik Benzin" raporunda ise daha önceki Planda bu ko-
nuda öngörülen düşünceler biraz daha genişletip ayrıntılara gidilmek-
te ve bu arada çeşitli prosesler yanısıra üretilecek sentetik yakıtın ma-
liyeti ve gerekli yatırımlar da hesaplanmaktadır. 

Genel Değerlendirme 

Yukardanberi anahatları ile belirtmeğe çalıştığımız, Atatürk döne-
mindeki enerji politikaları ve uygulamalarının, zamanın şart ve imkân-
ları göz önüne alındığında, son derece rasyonel ve gerçekçi olduğu anla-
şılmaktadır. 

Aslında büyük ölçüde uygulanan Birinci Planda ve çeşitli olumsuz ge-
lişmelerden etkilenerek uygulanamayan, İkinci Planda öngörülen proje-
lerin çoğu daha sonraki dönemlerde gerçekleştirilmiştir. 

Bugün bile enerji konusunda düşünülen ve yapılan işlerin büyük bö-
lümü, Atatürk'ün sağlığında hazırlanan ve uygulanmasına karar verilen, 
çalışılan projelerin, bir bakıma genişletilmiş modelleridir. 

Kuşkusuz, büyük dehası, zengin kültürü ve ülke gerçeklerini en iyi 
bir biçimde görüp uygulayan Büyük Ata'nın enerji konusunda zamanın-
da yapılan çalışmalar ve kazanılan başarılar günümüze değin sürdürüle-
bilmiş olsaydı, herhalde bugün Türkiye'de ağır bir enerji problemleriyle 
karşılaşılmamış olacaktı. 
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Muharrem Kararnamesinin 100. Yılı 

BEDRİ GÜRSOY 
Maliye Enstitüsü Müdürü 

I. Sungu 

BU ARAŞTIRMA: 

"Türk milletinin gönlünde nurlu bir iman ışığı gibi sonsuza dek ya-
şayacak; Onun içinden gelmiş; bu sebeple onu en iyi tanıyan; iyi tanı-
dığı için hakkında en övücü sözleri söylemiş olan; bütün üstün insan 
vasıflarını,  hat ta dehasını, onun bir mensubu bulunduğu için kazandı-
ğını ifade  etmiş olan; O'na sonsuz güven beslediği için herşeyin kay-
bedildiği sanılan bir anda şahlanmak üzere O'nun başına geçen; Mil-
letiyle birlikte adına " M i l l i M ü c a d e l e " denilen i n s a n l ı k m u c i -
z e s i n i yaratan; mazlum milletlere bağımsızlık ve şeref  kapılarını açan; 
tarihin akışını değiştiren; devlet kuran; bilgeliğinin ifadesi  olan ilkele-
ri ile Türk toplumunu sonsuza dek aydınlatacak olan; Türk kaderinin 
ve insanlık tarihinin en seçkin evladı; En Büyük Türk: A T A T Ü R K'ün" 

100. Doğum Yılı anısına saygı ile ithaf  olunur. 

II, Konunun seçim sebebi 

1981 yılı, Türkiye ve dünyada, Atatürk yılı olarak kutlandı. Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Maliye Enstitüsü, bu kutlama şenliklerine, Türk İkti-
sat Derneği ile ortaklaşa düzenlediği bir sempozyumla katılmayı planla-
mıştır. Bu sempozyumda, Atatürk'yn doğumunun 100. yılında 100 yaşım 
dolduran, 1881'de Osmanlı Hükümdarı II. Abdülhamit ' in bir İ r a d e s i 
ile neşir ve ilan olunup Türkiye'de "D ü y u n - u U m u m iy e" dönemini 
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başlatan Muharrem Kararnamesinin incelenmesini uygun buldum. Zira, 
adından sık sık bahsedildiği halde Muharrem Kararnamesi, özellikleri ve 
nitelikleri ile, aydın kamu oyunda pek fazla  tanınmıyor. Ayrıca bu Ka-
rarnameyle Osmanlı Devletinin girdiği y a r ı - s ö m ü r g e rejimi, göste-
rilen bütün çabalara rağmen, bir türlü kaldırılamamış, Birinci Dünya 
Savaşından mağlup çıkan Osmanlılar Mondros Mütarekesini ve ardından 
Sevres Antlaşmasını imzalamaya zorlanmıştır. 6,5 yy.'la yaklaşan Osman-
lı Devlet varlığını adeta sona erdiren bu iki belge, Türk devleti ve özellik-
le onun mali yönetimi üzerindeki yabancı denetimini, hiçbir başka barış 
antlaşmasında görülmemiş biçimlerde yoğunlaştırdı ve yaygmlaştırdı. İnce-
lememiz, Türk kaderinin akım çizgisinin, Atatürk ile, nerelerden hangi 
noktaya getirildiğini ortaya koyacaktır. İnceleme, Atatürk'ün büyük başa-
rısını olduğu kadar, iktisadi-mali konulardaki düşüncelerini de anlamamı-
za yardımcı olacaktır. Araştırmada, konuyla ilgili olarak şimdiye kadar 
yayınlanmış kitap ve yazılarda üzerinde durulmadığını sandığımız yeni ve 
farklı  noktalara değinmeye bilhassa özen gösterilmiştir. 

III. Muharrem Kararnamesinden Önceki Dönem 

Bu dönem, 1839 Tanzimat Fermanı, ardından, 1856 İslahat Fermanı 
hükümleri ışığında yapılacak bir değerlendirme ile anlatılmaya çalışı-
lacaktır. İnceleme konusuna giriş niteliğindeki bu kısa tarihi açıklama, 
olayların akışmdaki temel görüşleri aydınlatmaya ve Muharrem Karar-
namesi ile başlayan yarı sömürge devrinin oluşum çizgisini anlatmaya 
yarayacaktır. Tanzimat, Gülhane Hatt ı Hümavunu ile başlamıştır. Bu 
fermanın  yapmak istediği şey III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinde baş-
latılan yenileşme ve yeniden düzenleme hareketlerinin bir devamıdır. 
Eğer bu dönemde, en azından mali, iktisadi konularda, istenilenler gerçek-
leştirilebilmiş ve olumlu sonuçlar alınmış olsaydı, Osmanlı Devleti 1881'de 
Muharrem Kararnamesi ile girdiği yarı sömürge devresine girmezdi. Ta-
bii ardından da bir çeşit ölüm fermanı  sayılan Sevres Antlaşmasına gelin-
mezdi. 

A. Tanzimat-ı Hayriye (1839) ve İslahat (1856) Fermanlarının 
Belli Başlı Hükümleri 

1. Tanzimat Fermanı Türkiye'deki yazılı Anayasa oluşturma hare-
ketlerinin bir merhalesini teşkil eder. Padişah kendi iradesiyle vatandaş-
larına ve dünyaya karşı ülkeyi nasıl bir yönetimle idare etmek istediğini, 
ne gibi iyileştirmeler getireceğini ilan etmiştir. Fermanda dikkati çeken 
belli başlı hükümler şunlardır: 
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1."Fermanda; "bundan böyle yasa niteliğinde yazılı metinler ortaya 
konacak; ülkede yaşayan her cemaatin diline çevirilecek; bu suretle va-
tandaşın bilgisine sunulacaktır" deniliyor. Bu ifadeden,  Osmanlı Devleti-
nin yasa yazma —codification—•  işlemine Tanzimat ile başladığı anlamı 
çıkarılmamalıdır. Osmanlı Devletinde Sultan Orhan zamanında başlaya-
rak çeşitli yasalar çıkarılmıştır. Bunlar yazılı metinler halinde arşivlerde 
mevcuttur. Osmanlı tarihinin büyük çaplı padişahlarından Fatih Sultan 
Mehmet, yabancıların Muhteşem Süleyman=Soleiman le Magnifique  la-
kabıyla övdükleri Sultan Süleyman, Türk tarihinde yaptıkları yasalarla 
anılırlar. Fatih Kanunnameleri, özellikle Mali konularda, ayrıntılara ka-
dar inmiş önemli belgeler niteliğindedirler. Sultan Süleyman'a ise biz 
"Muhteşem" değil fakat  Kanuni ünvanını lâyık görmüşüzdür. Özet olarak, 
Kanunsuz toplum düzeni ya da kamu yönetimi olamıyacağına göre, Os-
manlı Devletinde bir yazılı Yasa demeti daima varolmuştur. Osmanlı Dev-
let yapısı bu yazılı yasalarla yönetilirdi. Ancak bu yasalar zamanla eskimiş, 
onlara dayılı kamu düzeni 17. yy.'lın sonundan başlayarak bozulmaya baş-
lamıştır. Devlet yapısının eskimesi, Osmanlı Devlet gücünü zaafa  uğrat-
mıştır. O yüzden 17. yy.'da çeşitli devlet adamları, Osmanlı idaresini eski 
güçlülüğüne kavuşturmak için, yapılması gerekli işler hakkında padişaha 
çeşitli "a r i z a 1 a r" vermişlerdir. Bunlar arasında adından en çok söz edi-
len şüphesiz K o ç i B e y R i s a l e s i'dir. 

2. Tanzimat Fermanında, bir dibace —ya da gerekçe, giriş, sunuş—; 
ardından yapılacak iyileştirmeleri anlatan ve fermanın  bel kemiğini teş-
kil eden hükümler, en sonunda da devrin padişahı Abdülmecit 'den Sadra-
zamlığa yazılmış bir b u y r u l t u vardır. Demek oluyor ki Tanzimat Fer-
manı üç ayrı bölümden oluşmaktadır. Sunuş kısmında Padişah "dünya deği-
şiyor, ülkede de şartlar değişti. Kaldıki geçmişte şikayet konusu olan kötü 
uygulamalar da vardı, bunları düzeltmek lazım; Onun için, iyileştirmelere 
ve yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır; Biz bu fermanı  sözünü ettiğimiz 
bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla hazırladık" diyor. Yeni yasaların yü-
ce amacı Fermandaki ifadelerle  kısaca şudur: "Din-ü Devleti ve Mülk-i 
Milleti Korumak ve Canlandırmak". 

Gülhane Parkında İstanbul'daki bütün yabancı temsilcilerin ve zama-
nın devlet adamlarının huzurunda okunan "Hatt-ı Hümayun", bir padişah 
buyrultusudur. Milleti temsil eden Meclisten çıkma bir Yasa değildir. Çün-
ki böyle bir meclis yoktur. Fermanın başında padişah "Ben bu mülkü Tan-
rının emriyle yönetirim; tebalarım için iyi şeyler yaparım; yaptığım iyi 
şeylerin sonucunu her yerde görmek mümkündür; Bu fermanı,  yapagel-
diğim hayarlı işleri daha iyiye götürmek amacıyla çıkarıyorum" diyor. 

Fermanda, gelecekte yapılması düşünülen işlerin ve uygulamaların, 
çıkarılacak yeni Yasaların, müeyyidesin "yaptırım gücü" hakkında çok il-
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ginç bir işarete rastlıyoruz. Fermanın dibace bölümünde padişah bu müey-
yidenin ne olacağım şu sözlerle anlatıyor: "Tüm devlet ricalimi, islâmm 
en kutsal yeri sayılan HIRKA-İ ŞERİF odasına çağırdım; Kuran-ı Ke-
rim'in her gün 24 saat kesintisiz okunduğu bu odada, Tanrı kelamı din-
lenirken hazırdakileri bu yasaları uygulamaya, yapılanları izlemeye, ye-
ni yasalara gönülden uymaya, hepsini yemin ettirdim. Ama bununla ye-
tinmeyeceğim. Kendim de işin peşini bırakmayacağım. Kusurlu davranan-
lar olursa onları izleyip cezalandıracağım" diyor. Bir bakıma, herhangi bir 
işe inanmış olan kişilerin o işi yapacaklarına dair şeref  sözü vermeleri, 
bu niyetle yemin etmeleri, en güçlü müeyyide sayılabilir. O dönemlerde 
Türkler arasındaki alış verişlerde senet ya da mukavele yerine "söz verme" 
tu tumunun cari olduğu düşünülürse Padişahın bu davranışı devrin icapla-
rına da uygundur. Tanzimat hareketleri başarılı olamamışsa, bunu sadece 
fermanda  vadedilmiş iyileştirme işlemlerini yapmaya söz vermiş kimse-
lerin zamanla iş başından ayrılmalarına; giderekten, devleti güçlendirme 
davasına inananların azalmasına; Batılılaşma hareketleriyle Osmanlı Top-
lumuna bir çeşit ikilemli düşünce ve kıymet hükümlerinin sokuşturulma-
sına; bu çatal tu tumun özünde var olan çelişkiye ve tabii ardı ardası ke-
silmeyen iç ve dış karşılıklara; bağlamak doğru değildir. Bu sayılanlar ye-
terli görülebilir. Ama başkaları da vardır. Osmanlı toplumunda kaynak 
kullanımında Tanzimat hareketleri başladıktan sonra bile Batı ülkele-
rinde yürürlükte olan modelin bir türlü yerleşip yaygmlaşamadığına ta-
nık oluyoruz. Bize göre başarısızlığın asıl sebebi budur. Sosyal olaylar-
daki oluşumları tek sebebe bağlamak imkânsızdır. Tanzimat hareketinin 
başarısızlığının, içten ve dıştan kaynaklanan çok çeşitli amilleri vardır. 
Bunlardan bazılarına yukarıda değindik. Bunlar dışında... Emperyalist 
Avrupa Devletlerinin Osmanlı ülkesindeki çıkarları; Fransız İhtilâli ile 
yayılan Milliyetçilik duygularının, Osmanlı toplumunu oluşturan cemaat-
lere rehberlik etmesi; bunlardan doğan iç ve dış gaileler; kaynak kul-
lanımında, toplumu refaha  ulaştıran, dolayısıyla Devlet gelirlerini artt ıran 
yöntemlerin iyi anlaşılmış ve uygulanmış olamaması; başarısızlığın diğer 
önemli sebepleri olarak sayılabilir. 

3. Vaadedilen Reformlar 

Fermanın dibace bölümünde Padişah diyor ki: 

"— Değişen zamana göre yeni yasalar gerek, onları kısa zamanda çı-
karacağım, 

— Bu yasalarla ülkemde yaşayan tüm insanların can ve mal güven-
liğini sağlıyacağım. Herkesin ırz ve şerefini  koruyacağım. Herkese eşit 
muamele yapacağım. 
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— Vergi ve askerlik gibi vatandaşa yükümlülük getiren konularda 
eşit ve âdil davranacağım. 

— Hiçbir konuda ülkenin müslüman olan tebasıyla olmayanlar arasın-
da ayrılık gözetmeyeceğim. 

— Geçmişteki kötü uygulamaları ortadan kaldıracağım. 

Hemen Tanrı bu işlerde başarılı olabilmemiz için bize güç ve kuvvet 
versin. Bu tu tuma ters düşenler ve bizi engellemek istiyenler Tanrı 'nın 
lanetine uğrasın." 

4. Yeni Yasalar ve içerikleri 

Padişah bu fermanla  hangi alanlarda yeni yasalar çıkarmak istiyor ve 
neler yapmayı planlıyordu? Ferman metnini inceleyerek bu sorulara cevap 
vermeye çalışalım. 

— Kanunsuz suç olamıyacak; bu amacı gerçekleştirecek yeni yasalar 
çıkarılacak (Ceza Kanunu). Artık kimseye bir kanun hükmü gösterileme-
deıı suç isnat edilemiyecek. 

•— Osmanlı ülkesinde din ve inanç serbestliği olacak. 

— Ülkedeki hıristiyan cemaatleri, çıkarılacak yeni yasalarla, bir tür 
temsili rejim içinde kendi kendilerini daha iyi yöneten toplumlar haline 
getirilecekler. 

— Her cemaatin sorunlarını kısa zamanda hükümete yansıtabilmesi 
için, bir mekanizma oluşturulacaktır. 

—• Hiristiyan cemaatlerinin kendi dini liderlerini, metropoliklerini seç-
me sistemleri yeni esaslara bağlanacak. 

— Hiristiyan cemaatlerindeki dini lider yolsuzluklarına, ve seçilenle-
rin halkı sömürmelerine izin verilmeyecektir. 

— Hiristiyan cemaatlerde Babı-Al'nin gözetimi ve izniyle yeni okul-
lar açılabilecek, ihtiyaç duyulursa yeni kiliseler inşa edilecek, eski ibadet 
yerlerinin bakımı yapılacak, kendi mezarlıklarını kendileri yönetecek ve 
bakacaklardır. 

— Varidat ve masarifat  defterinin  —Bütçenin— düzenleme, incelen-
me, onaylanma ve uygulanması hakkında yeni ve iyileştirici yöntemler 
getirilecektir. 

— Mali Islahat yapılacaktır: a) Ekonomi üzerinde olumsuz etkiler 
yapan, devlet gelirlerini kısıtlayan tekeller kaldırılacaktır, b) İltizam usu-
lü büsbütün kaldırılamasa bile keyfi  uygulamalara, devlet aleyhine gelir 
kaybına sebep olan biçimlerdeki uygulanmalara son verilecektir, c) Ver-
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gi herkesin iktidarına göre salınacak ve alınacaktır, d) Vergilerin; üreti-
mi, ticareti iktisadî gelişmeyi önlemiyecek biçimde salınıp alınmalarına 
özen gösterilecektir. 

— Yeni bayındırlık hizmetleri yapılacak, İktisadi gelişme teşvik edi-
lecektir. Yapılacak yeni bayındırlık hizmetlerinden yararlanacak vatan-
daşlardan, katılım payı ödemeleri istenecektir. 

— Kredi müesseseleri —bankalar— kurulacaktır. 

— Vergi adaleti ile birlikte askerlik mükellefiyetine  de âdil bir çö-
züm getirilecektir. 

Padişah neşrettiği fermanda  diyor ki: "Eskiden büyük bir çoğunlukla 
müslüman Türkleri askere alıyorduk. Askerlik hizmeti için orduya katı-
lanları birkere ele geçirince işe yaramaz yaşa gelene dek bırakmıyorduk. 
Bu durumda asker olan hem işinden gücünden oluyor, hem verimli işler 
yapamıyor, topluma katkıda bulunamıyor, hem de iktisadi hayat onun 
emeğinden akıncı yaratıcı gücünden yoksun hale geliyordu. Üstelik evle-
nip çoluk çocuğa karışamadığı için ordunun gelecekte ihtiyaç duyacağı 
yeni nesillerde bu uygulamadan olumsuz yönde etkileniyordu. Biz şimdi, 
müslüman-hiristiyan demeden askerlik yükümlülülğünü dağıtacağız. Her-
kese eşit muamele yapacağız. Orduda hizmet süresinin ise, en çok beş yılı 
aşmamsama dikkat edeceğiz". 

— Fatih Sultan Mehmet'le başlayarak Osmanlı padişahlarının hiris-
tiyan teb'aya, diğer padişahların yabancı ülkelere, tanıdıkları imtiyazlara 
dokunulmayacaktır. Kapitülasyonlardan kurtulma yolları aranacaktır. Esa-
sen, bu fermanda  vadedilen işler gerçekleşince, yabancılara eskiden uy-
gulanan imtiyazlı rejimler kendiliğinden gereksiz hale gelecektir. Bu im-
tiyazlardan yararlanan ülkelerle temas edilip durum onlara anlatılacaktır. 
Kapitülasyonların verdiği imtiyazlı durumdan vazgeçmeleri için onları ik-
na edeceğiz. Eğer bu konuda anlaşabilirsek bu tutumlarını karşılıksız da bı-
rakmıyacağız. Kauitüler haklardan yararlanan ülkeler vatandaşlarına Tür-
kiye'de yerleşme, iş tutma, mal-mülk sahibi olma hakları tanıyacağız. Bu 
şartlar içerisinde Türkiye'ye gelip yerleşecek yabancılar, vergilerini za-
manında öder, yasalara ve mali kanunlara uyarlarsa, vatandaşlarla eşit 
haklardan yararlanacaklardır. 

— Para Reformu  —fermanın  diliyle Tashihi Sikke— yapılacaktır. 
Türk parası, o zaman dünyanın başka ülkelerinde de uygulanmakta olan 
altın para mikyasına bağlanacak, Türkiye'ye döviz girdi çıktılarının gi-
riş ve çıkışları kolaylaştırılacak, dolayısı ile dış ticaret teşvik edilecektir. 

— Yeni yatırımlara gidilecek; bu yatırımların gerektirdiği sermaye 
Avrupa piyasasından temin edilecektir. 
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— Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki geriliğini gidermek mak-
sadıyla yeni eğitim kurumları kurulacaktır. 

— Yeni yasaları "Meclis-i Ahkâm-ı Adliye" yapacaktır. Fermanın çı-
kış tarihinde faaliyette  olan bu meclis, vadedilen işlerin daha iyi biçimde 
yapılabilmesi için, genişletilecek ve takviye edilecektir. Yeni üyelerle mec-
lis daha etkin ve yetkili bir nitelik kazanacaktır. 

— Askerlikle ilişkili sorunlar "Babı Ser Askeri" de toplanacak bir 
başka şuraya verilecektir. Bu alandaki yeni düzenlemeleri orası yapacak-
tır. 

5. Yukarıdaki özetler de gösteriyor ki Tanzimat Fermanı III. Se-
lim 'den beri sürdürüle gelen yenileşme hareketlerinin bir devamıdır. 

Padişah bu fermanıyla  dünya kamu oyu önünde yeni şeyler vadetmiş, 
yeni taahütler altına girmiştir. Girişilen işlerin bir sistematiği vardır. İş-
lerlik kazanırsa bu sistematik şu sonuçları doğuracaktır: 

— Kanun karşısında eşitlik, bağımsız mahkemeler, aleni yargılama, 
bir çeşit insan hakları sözleşmesi gerçekleşince bu durum, Osmanlı Devle-
tini Avrupa büyük devletler manzumesine yaklaştıracaktır. Onların ya-
nında ve içinde yer almasına yardımcı olacaktır. 

— Alınacak tedbirler Avrupalılarca takdir edilip, yeterli görülürse 
kapitülasyonların kaldırılması için onlarla temasa geçilecektir. 

— Bilimsel ve teknolojik alandaki mesafeyi  kapatmak için Avrupanın 
bilim ve teknoloji birikiminden yararlanılacaktır. Bu amaçla yeni yatı-
rımlar için Avrupa para ve sermaye piyasasıyla temas imkânı doğacak-
tır. 

— Yeni yatırımlar için Avrupa para ve sermaye piyasasıyla temas 
imkânı doğacaktır. 

— Bu yeni düzenlemeler Osmanlı vatandaşlarını devletine ısındıra-
cak, herkes, iyi niyetle, içinden gelerek çalışacak, iş ve kazanç olanakla-
rını genişletecek, toplum refaha  kavuşacaktır. 

— İktisadi refah  seviyesi yükselince devlet gelirleri bundan olumlu 
biçimde etkilenecektir. Yeni tutumda hazine imkânlarının daha etkin bi-
çimde kullanılması yolları da araştırılacaktır. Sağlıklı mali uygulama dev-
letin itibarını yükseltecektir. 

— Bütün bu istenilenler gerçekleştiği zaman Osmanlı Toplumu ilerle-
yecek, Osmanlı Devleti yükselecek, Osmanlılar "Medeni milletler arasın-
da şanlarına layık olan yeri alacaklardır." 
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— Şer'i mahkemeler yanında "nizamiye mahkemeleri" kurulmakta-
dır. Müslüman olmayan vatandaşlar, buralara başvurabileceklerdir. Bu 
uygulama bir çeşit laik düşüncenin belirtisidir. 

— Yeni idare teşkilatı ve ona hakim olan ilkeler, bir yandan merke-
zileşmeye doğru gidişi pekleştirirken, diğer yandan kuvvetler ayrımını 
getirmiştir. Hem hakim, hem yönetici, hem şeriat adamı "Kadı" yerine 
Vali, Mutasarrıf,  Kaymakam ve "nizamiye mahkemeleri" uygulaması ge-
tirilmiştir. Genişletilmiş Meclis-i Ahkam-ı Adliye bir çeşit meclis sayılır-
sa —seçimle gelmemiş olsa da— yasama, yürütme ve yargı, biri birinden 
ayırdedilmeye başlamıştır. 

—• Kuvvetler ayrımının devamı olarak yargı hiyerarşisinin başına 
"Temyiz Mahkemesi=Yargıtay", idari tasarrufların  denetimi için "Şuray-i 
Devlet=Danış tay" kurulmuştur. 

IV. Tanzimat Döneminde yapılmak istenilen Reformları  kapsayan 
fermanların  her ikisinde de ülkede yaşayan hiristiyan cemaatle-
rine ve hiristiyan tabanın durumuna geniş yer verilmiştir. 

1°) 19. yy. içinde birbiri ile savaşmış iki büyük devletin ortak bir 
yanı göze çarpar: Rus çarlığı Hiristiyan çoğunluğu ve Müslüman azınlığı 
olan bir imparatorluktu; Osmanlı Devleti de müslüman çoğunluğu ve hi-
ristiyan azınlığı olan bir ülke idi. Başlangıçta Osmanlı Padişahlarının şö-
valyelik edip ihsan ettikleri kapitülasyonlar, bir kısım Avrupa devletlerini 
Osmanlı ülkesindeki Hiristiyanların koruyucusu durumuna getirmişti. As-
lında bu gelişme ve sonuç, onların ülkede yaşayan hiristiyanlara karşı 
duydukları ilgiden ve sevgiden çok, izledikleri yakın doğu politikaları-
nın bir uzantısı idi. Bu gelişmeler sonunda Katolikleri Fransızlar, Pro-
testanları İngilizler koruyucu kanatları altına almışlardı. Rus Çarlığı 
güçlenince, Osmanlılara karşı kazandığı savaşlar sonunda imzalanan ba-
rış antlaşmasına, Çarın Türkiye'deki Ortodoksların hamisi olacağına da-
ir hükümler koydurdu. Osmanlılar da aynı zamanda Halife  olan Os-
manlı padişahını Rus İmparatorluğunda yaşayan müslüman ahalinin ko-
ruyucusu ilan ettiler. Aslında sürdürülen kavga Haçlı seferlerinden  be-
ri devam edegelen Hiristiyan-Müslüman çatışmasının bir başka belir-
tisi niteliğindedir. Bugün bile Sovyet Rusya'ya gidildiğinde, Çarlık dev-
rinden kalma abidelerde, klişelerde, hilali altederek zafer  çalımıyla onun 
üstüne çıkmış altın kaplı haçlara veya benzeri motiflere  halâ rastlanır. 

2°) Tanzimat döneminde Osmanlılar halâ Avrupamn 1/5 ine yakın 
toprakları egemenlikleri altında tutmaktadırlar. Osmanlılar 1325 senesin-
de doğu ve batı Trakya'yı ele geçirerek Avrupa topraklarına ayak basmış-
lü devlet olmuştur. 19. y.y. gelindiğinde dünyanın büyük devletlerinin 
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hepsi, Avrupada bulunuyordu. Onlar kendi aralarında bir toplum oluştur-
makta idiler. Bu toplum Osmanlıları hep kendi dışında saymıştır. Osman-
lılar Tanzimat devrinde yaptıkları reformlarla,  bu reformlardaki  temel 
görüş ve uygulamaları Avrupadan almak suretiyle, onlara benzemek ve o 
camia içerisinde yer almak istiyorlardı. 

Osmanlı Devletinde yaşayan Hiristiyan Cemaati içinde; çeşitli entri-
kalara, bozguncu davranışlara, cennette yer satma uygulamalarına, her 
türlü meşru olmayan çarelere başvurarak Patrik seçme eylemlerine, sık 
rastlanmaktaydı. Tanzimatm getirdiği yeni düzenlemeler içinde bunlara 
da engel olunmaya çalışıldı. 

3.° Osmanlı toplumunda çeşitli dinlere, her din içinde farklı  mezhep-
lere sahip insanlar, vardı. Bunlar arasındaki rekabet zaman zaman sür-
tüşmelere, karşılıklı kötülemelere sebep olmakta idi. Örgütlü bir din olan 
Hiristiyanlıkta örgüt içinde kumanda mevkilerine seçilen papazların, çe-
şitli entrikalara giriştikleri, cemaati sömürmek amacıyla her hileye baş 
vurdukları görülmekte idi. Yeni düzenlemede bu tür uygulamanın kal-
dırılmasına da özen gösterilecekti. Patriğin ve cemaat başının önceden 
miktarları belirtilmiş maaşları olacaktı. Patriklere, cemaat başlarına öde-
neceK maaşların nasıl karşılanacağı bir yönteme bağlanmak istenmişti. 
Bab-ı Âli, bütün bu konularda, kamu yararını temsil eden, koruyan, taraf-
sız yönetici tu tumunu muhafaza  etmeye itina göstermişti. 

4.° Hiristiyan cemaatleri oluşturan Osmanlı vatandaşları, Tanzimat'-
la getirilen yeni haklardan, üyesi olduğu topluluğun gelenek, görenek ve 
hak anlayışına göre yararlanacaktır. Kişilerin şahsi hakları, nişanlanma, 
evlenme, boşanma, nafaka,  bazı hallerde veraset, bağış, evlat edinme iş-
lemleri cemaat örf  ve âdetine göre, onun hukuk anlayışı çerçevesi içinde 
uygulanacak ve korunacaktır. Bütün bu işlerdeki uygulamayı ve koru-
mayı sağlıyacak olan, cemaat meclisi idi. Sözü edilen konularda cemaat 
meclisi kararları, hukuki sonuç doğuran kesin=lazımül-icra kararlar nite-
liğindeydi. 

5.° Osmanlı Devleti içinde yaşayan hiristiyan ahalinden iki cemaat 
vardı ki, onların dini liderleri milli sınırlar dışında kalmaktaydı. Bunlar-
dan birisi Roma'ya bağlı Hiristiyan Katolikler; diğeri de, Erivamn batı-
sında, Aras ırmağı üzerinde kurulu Ehmiadzin'deki Kiliseye bağlı Grego-
riyen Ermenileri idi. 

Başka ülkelerle olan ilişkilerinde Bab-ı Âli, iç işlerine karışılmaması il-
kesini her zaman savunmuştur. O yüzden Osmanlı ülkesinde yaşayan Kato-
liklerin ya da Gregoryen Ermenilerin kendi dini işlerinde söz sahibi ola-
bilmeleri yani ayrı bir cemaat muamelesi görebilmeleri için bu grupların 
Osmanlı ülkesinde oturan yetkili birer temsilcilerinin bulunmalarını iste-
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miştir. Sonunda, İstanbul'da oturan Ermeni Patriği, Ermeni cemaatinin, 
Lübnan'da oturan Katolik Piskoposu da Katolik cemaatin ruhani lideri 
olarak kabul edilip sorun bir çözüme ulaştırılmıştır. 

6.° Cemaatler bir tür tüzel kişilik sayılırdı. Ortak malları va rd ı : ki-
lise, mezarlık, okul, hastane gibi. Gülhane Hatt-ı Hümayunu cemaat so-
runlarını düzenlerken ortak malların yönetimine ilişkin yeni hükümler 
de getirmişti. Bu hükümlerden en önemlileri şunlardır: a) Okullar ce-
maatların ortak malı olmakta devam edecek, öğretmenlerin tayin işlem-
lerini Osmanlı Eğitim Bakanlığı yapacaktı, b) Yeni okul, yeni kilise, yeni 
hastane ... yapılmak istendiğinde merkezden izin alınacak, projeleri Bab-ı 
Âli'ye gönderilecek, Osmanlı Kamu yönetiminin inceleme ve onayından 
sonra uygulamaya geçilebilecekti, c) Yeni inşaat ya da tamirat için Bab-ı 
Âli'ye başvuran her cemaat, yapacağı işin finansmanını  hangi kaynaktan 
sağlanacağını belirleyecekti. Bab-ıAli, mali kaynakların sağlıklılığını ol-
duğu kadar, kullanma biçimini de izleyecek ve gözetleyecekti. 

6. Osmanlı toplumu içinde Hiristiyan ve Müslüman ahali çoğu yer-
lerde birlikte yaşarlardı. Aralarında ticari, iktisadi, hukuki ya da kişisel 
çeşitli ilişkiler bulunurdu. Bütün bu konularda zaman zaman çatışmaya 
girilir, ihtilaf  baş gösterirdi. Şahsın hukukuna ilişkin konularda cemaat 
meclisinin söz sahibi olduklarına yukarda değinmiştik. Ancak, ihtilaflı 
kimselerin cemaatları farklı  olunca sorun "karma divan" adı verilen bir 
heyete havale edilirdi. Bu heyet tarafları  temsil eden cemaatlardan se-
çilmiş yeminli üyelerden oluşurdu. Taraflar  delillerini karma divan önün-
de ortaya koyarlar, divanın kararı mahalli mülkî âmirin ve aynı yer ka-
dısının katıldığı daha geniş bir heyette incelenir ve bir kesinliğe kavuş-
turulurdu. Kararlar Türkçe ve ilgilinin dilinde ayrı ayrı yazılmak gere-
kirdi. Söylemeye gerek yok, muhteli t divan, herkese açık çalışan bir mah-
keme gibi hareket ederdi. 

7. Gayri müslim bir vatandaş kendi iradesiyle hakkını arayabilmek 
için cemaat meclislerine değil de normal mahkemelere gitmek isterse, bu 
tu tum Tanzimat Fermanında herkese tanınmış hakların kullanılması sayı-
lacağı için geçerli bir işlemdi. Nizamiye mahkemeleri bu amaçla kurul-
muşlardı. 

V. Tanzimat ,devlet idaresinde olduğu kadar, kaynak kullanımında 
da yeni bir tutumun ortaya atıldığı bir dönemdir. Bu tutum hür 
dünyadaki iktisadi sistemin giderekten, Türkiye'de yerleşmesine 
yol açmıştır. 

1° Devlet idaresinde Tanzimatla getirilen yenilikler: a) Bu dönemde 
devlet merkezileştirmek istenmişti. Eski eyalet idareleri kaldırılmış onun 
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yerine vilayet teşkilatı getirilmişti. Osmanlı vilayetleri, Türkiye Cumhu-
riyeti içindeki vlayetlerle kıyaslandığında, onların çok daha geniş alanla-
ra yayıldığı ve idari hiyerarşide farklı  bir düzene sahip oldukları görülür. 
Geniş alanlı Osmanlı vilayetleri sancaklara, sancaklar da kazalara ayrı-
lırdı. Her vilayetin başında Bab-ı Âlî tarafından  tayin edilen valiler vardı. 
Sancaklardaki mutasarrıfları  kazalardaki kaymakamları da yine merkezi 
idare tayin ederdi, b) Merkezileşme kamu yönetimini oluşturan bakan-
lıkların taşra teşkilatının kurulması suretiyle de pekleştirilmek istenmiş-
tir. Adalet, Milli Eğitim, Bayındırlık, Ziraat ... Bakanlıklarının taşra teş-
kilatı doğrudan merkeze bağlı olarak kurulmuş ve çalıştırılmaya başla-
mıştır. c) Tanzimat döneminde de cemaatler varlıklarını sürdüre gelmek-
tedir. Bu hususlara yukarıda da değinilmişti. Cemaatlara Fatih zamanın-
dan bu yana tanınmış ayrıcalıklar Tanzimat Döneminde de geçerliliğini 
sürdürmüştür. Ancak Tanzimat idaresi cemaat teşkilatının örgütlenmesi-
ni, çalışma ve karar alma sürecini merkezden denetleme sistemini getir-
miştir. Bunu yaparken de cemaatlara karşı, tarafsız  bir idarenin varlığını 
ve hakimiyetini göstermek istemiş ve cemaat mensuplarının yöneticileri 
tarafından  sömürülmlerini engellemek istemiştir. Kısacası, cemaatların 
varlığı kabul edilmekle beraber merkezin onlar üzerindeki yetki ve de-
netimi genişletilmek istenmiştir. 

2° Kaynak kullanma: Tanzimat döneminde de Osmanlı toplumu ta-
rıma dayalı bir ekonomi görünümü sergiliyordu. Osmanlı Devletinde ara-
zi devlete aitti. Onun bir kısmını "Has" olarak saray ve mensupları kul-
lanır, kalanı t imar ve zaamet arazisi biçiminde idare edilirdi. Hiristiyan 
taba elindeki araziyi kullanma karşılığı olarak çeşitli vergiler öderdi. Ma-
denler de devletin elindeydi. Milli Savunma için gerekli araç ve gereci 
yapan endüstriyel kuruluşlar, devlet elindeydi. Esnaf  ve sanatkârlar ise 
çalışmalarını loncalar etrafında  toplanarak sürdürmekteydiler. Kaynak 
kullanımında özel kişilere onların kurdukları kurum ve şirketlere tanınan 
yetkiler çağdaş Avrupa ülklerinden çok farklı  bir görünüm sergilemek-
teydi. Oysa ki, Avrupa milletlerinin ilerleyiş sebeplerini inceleyen Os-
manlılar, Avrupa'da kaynak kullanımının özel kişilere onlarca kuru-
lan firma  ve şirketlere çok geniş haklar ve yetkiler tanıdıklarını müşaha-
de etmekte idiler. Tanzimat devri yöneticileri, Osmanlı toplumunu da 
benzeri bir tu tuma doğru yönlendirmek amacıyla çeşitli tedbirler almış-
lardı. Gerek Tanzimat Fermanında gerekse ondan sonra çıkarılan İslahat 
Fermanında bu tedbirlere ilişkin çeşitli hükümlere rastlamaktayız. Tanzi-
mat Fermanının başlangıç kısmını oluşturan bölümde padişah açıkça şöy-
le diyor: "Öyle bir ortam oluşturalım ki orada herkes kendini güvence 
içinde hissetsin. İstediği işte çalışabilsin. Çalışıp başardığı ölçüde servetini 
ve kazancını genişletebilsin. Herkese, daha çok çalışmak ve kazanmak 
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için, şevk gelsin. İşi büyüyüp zenginleştikçe, yurduna ve devletine daha 
bağlı bir insan olsun. Kazancı arttıkça daha çok vergi ödesin. Bu sayede 
devlet gelirleri artsın, Devlet de bu fermanda  vadedilen işleri kolaylıkla 
yapar bir duruma gelsin." 

3° Kuruluş ve genişleme yıllarında iyi işleyen, Osmanlı Devletinin 
güçlenmesine ve büyümesine yardımcı olan müesseseler, Osmanlı-Türk 
devletinin zirveye ulaştığı dönem sayılan Kanuni Devrinden sonra bozul-
maya başladı. Bir kısım tarihçiler, Kanuni 'nin I. Viyana Muhasarasını kal-
dırmasının bu zaafı  görmüş ve saptamış olmasına bağlamaktadırlar. Kanu-
ni döneminden sonra Osmanlı toprakları genişlemiştir. Kıbrıs, Girit bu dö-
nemden sonra Osmanlı ülkesine katılmıştır. Buna rağmen 1683'de Kara 
Mustafa  Paşanın orduları Viyana'da yenilince, eski Osmanlı kurumlarının 
zaafa  uğradığı büsbütün gün ışığına çıkmıştır. Önce Padivah IV. Murat 'a 
"1623-1640" verildiği anlaşılan Koçi Bey Risalesi —1625— bir yandan Os-
manlı kurumlarının niye bozulduğunu anlatırken, diğer yandan da bu bo-
zuklukları düzeltmenin çarelerini araştıran bu konularda somut öneriler 
ortaya atan bir eserdir. Benzeri önerilere Aynî Ali Efendi  (1649) Tar-
huncu Ahmet Paşa "1654", Eyyubi Ali Efendi  "1673" Risalelerinde de 
rastlanmaktadır. Sözünü ettiğimiz Osmanlı düşünür ve yazarlarının ortak 
yönleri şudur: Hepsi eski Osmanlı düzenini aynen muhafaza  ederek bo-
zuklukları düzeltmeden yanadırlar. Tanzimatta ise, eski düzeni ve onun 
kurumlarını bırakıp, yeni düzene doğru yönelme çabası göze çarpmak-
tadır. Bu çabanın temel felsefesini  can ve mal güvenliği sağlanmış bir 
ortamda vatandaşa tanınan yeni siyasal, sosyal ve iktisadi haklar oluştu-
rur. İktisadi kaynakların özel kişi ve kurumlar elinde kullanılması temel 
bir tu tum olarak benimsenmiştir. Herşey istendiği gibi olursa, ulusal ege-
menlik çok merkezli bir dayanışma içinde ortaya çıkıp gerçekleşecektir. 
Özet olarak söylemek gerekirse Tanzimat, bu yeni anlayışı kurumlaştır-
maya çalışan onu uygulamaya geçirebilmek için tedbirler öneren, oriji-
nal bir tarihî belge niteliğindedir. Sözü edilen sürecin işleyişini 19. yy'm 
sonuna doğru büyük Alman Maliyecisi ve Devlet Adamı Adolp Wagner 
"Sosyal İlerleme" olarak adlandıracak ve özetleyecektir. Sosyal ilerleme 
özel kişi ya da kurumların kaynak kullanımında özgürce davranış ve yet-
ki sahibi olmaları; kaynak kullanımında etkinliğin bu tutumla sağlana-
cağı; verimliliğin artacağı; dolayısı ile kazançların çoğalacağı; çoğalan ka-
zançlardan alman vergilerin devlet hazinesini besleyeceği; devletin de, 
topladığı gümrah vergi gelirleriyle, özel kişilere, kurumlara, firmalara  da-
ha çok kazanmada destek olacak, onların verimliliklerini giderekten arttı-
racak hizmetleri üstleneceğini; ileri sürmüştür. Sosyal ilerlemenin bir baş-
ka ilginç yönü de, refah  seviyesi yükselip gelirler arttıkça, devletin özel ki-
şilerden marj inal yararlılıkları düşme eğilimi gösteren gelir dilimlerini 
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vergi olarak aldığını, bu paralarla düşük gelirlilere çoğu zaman bedava 
olarak sunulan, marj inal fayda  değeri yüksek, hizmetleri ifa  ettiğini, orta-
ya atmasıdır. Bu yanı ile sosyal ilerleme r e f a h  e k o n o m i s i n i n müj-
decisidir. Osmanlılar Tanzimat ile bu süreç içine girmek istemişlerdir. 

VI. Tanzimat gitmek istediği yolda başarılı olabildi mi? 

1) Tanzimat döneminde Batıdan çok şey alındı. Yasalar çıkarıldı, 
kurumlar kuruldu, Milli Savunmayı takviye edebilmek için batıda kul-
lanılan her çeşit araç ve gerecin Osmanlı ordusuna da sağalnılmasma ça-
lışıldı. Eğitim alanında önemli adımlar atıldı. Demiryolları, limanlar ku-
ruldu. Telgraf  servisi bütün yurda yayılarak haberleşme araçları gelişti-
rildi. Sağlık işlerinde, ulaştırmada küçümsenmiyecek mesafeler  katedildi. 
Çıkarılan yeni yasalarla yeniden kurulan mahkemelerle, adalet hizmetin-
de yeni adımlar atıldı. Danıştay kuruldu. îdari Kaza Türk Yargı sistemi 
içindeki yerini aldı. Mali İslahata teşebbüs edildi. Yeni vergi kanunları çı-
karıldı. Bütçe yapma ve uygulama yöntemleri geliştirildi. Sayıştay kuru-
larak, devlet maliyesindeki denetim yeni esaslara bağlandı. 

2) ) Bütün bu sayılanlar olumlu gelişmeler sayılabilir. Ancak, kişisel 
kanımıza göre, Tanzimat başarısı ne olursa olsun, bir temel hatadan ken-
dini kurtaramamıştır. Tanzimatm düştüğü bu temel hata bugün bile etki-
lerini göstermektedir. Bize göre bu temel hata B a t ı y ı taklide özenmedir. 
Kendini Türk ve Müslüman toplum olarak kişilendiren, insanlarına böyle 
bir ortam içinde kendini ispatlama ve başarı sağlama yolları açan her 
toplumda görülen iyiye, güzele, doğruya yönelik değer yargılarını bu or-
tam içerisinde kurup pekleştirmeye çalışmış olan bir toplum, birden, çok 
farklı  ölçüleri ve değer yargıları olan Hiristiyan Avrupayı taklid etmeye 
özendirilmek istenmiştir. Sonunda ortaya çift  ölçütlü bir toplum görünü-
mü çıkmıştır. Bir yanda mektep, bir yanda medrese; orduda alaylı-mek-
tepli çatışması; şeriat-laik düşünce çekişmesi; Otokratik idareyi temsil 
eden padişah, ve onun karşısında hukukun üstünlüğüne sığınmak isteyen 
Bab-ı Âli... Daha o zaman ortaya çıkan, yukarıda verdiğimiz çift  ölçütlü 
toplum yapısı, bir anlamıyla günümüze kadar gelmiştir. 

Çift  ölçütlü toplum yapısı, kanımıza göre, ilerleme hızını frenlemiş, 
değişme sürecini yavaşlatmıştır. Daha önemlisi, toplumu içinden kemi-
ren sorunların oluşmasına sebebiyet vermiştir. Açık bir toplum olmaya, 
Batı bilim ve teknolojisini almaya, Türkiye ve Japonya hemen hemen 
aynı yıllarda başlamışlardır. Birinin —Japonların— çok başarılı, diğeri-
nin —Türklerin— az başarılı olması genelde yukarıda değinilen çifte  öl-
çütlü toplum yapısıyla izah edilebilir. Tanzimat döneminin büyük şairi, 
büyük düşünür, büyük yazar Namık Kemal İbret Gazetesinde şöyle ya-
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zıyordu: "Medeniyet toplu halde yaşayan insanların huzur ve saadetini 
sağlayan birikimin tümü olarak tanımlanabilir. İnsanlar bu birikimin mey-
velerinden yararlanmak isterler. Ama insan mizacı öyle yaratılmıştır ki, 
refah  ve huzur herşeyi karşılamaz. İnsan, refah  ve huzurla birlikte hür-
riyet de ister. Bütün bu söylenenlerin gerçekleşebilmesi için, Avrupalıyı 
körü körüne taklid gerekmez. Körü körüne taklit, istenen, arzulanan nok-
taya ulaşmada yarar yerine zarar getirebilir. Geçerlilikleri, yararlılıkları 
zaman içinde kendini isbatlamış öyle som değerler vardır ki, bunlar her 
toplumun kendi öznel damgasını taşır. O yüzden farklı  toplumlardaki 
değer yargıları biribirinin aynı olmayabilir. Çinliler, sülük kebabı yiyi-
yor ve onu yiyen bazı Avrupalılar da bunu lezzetli buluyorsa, kendimi-
zi Avrupalı göstermek için, şiş kebabını, büryan kebabını ya da bıldır-
cın veya çömlek kebabını bırakıp bizde mi sülük kebabı yemeye kalkı-
şacağız?" Bu sözler nasıl tefsir  edilmelidir? Namık Kemal ne demek is-
tiyor? Bizce bu sözlerin anlamı şudur: Namık Kemal, Batı medeniye-
tinin bilim ve teknolojisini almalıyız; fakat,  toplumu oluşturan som 
değerleri olduğu gibi muhafaza  etmeliyiz diyor. Topluma öz benliğini 
kazandıran değer yargılarında taklikçiliğe özenmemeliyiz. Yarım yüzyıl 
sonra Ziya Gökalp, Hars ve Medeniyet ayrımıyla, bu görüşü sosyolojik 
bir esasa oturtmak istemiştir. Batı medeniyetini her yönü ile taklit et-
mekle, sosyal değişmede ve iktisadi gelişmede başarı sağlanamaz. Ken-
di öz varlığını bir yana itip, üstün diye nitelendirilen ya da imrenilen şu 
ya da bu yabancı millete benzemeyi amaçlamakla, hiç bir noktaya ulaşı-
lamaz. Kendi öz varlığını unutarak başkasını taklit etmeye kalkanlar or-
taya ne olduğu belirsiz kalp, yapay taklitlerden başka birşey koyamazlar. 
Toplum içinde yaşanırken, diğerleri ile ilişki kurarken, yalnız iken, çalı-
şırken, üretirken ... hülasa hayatı sürdürürken kendi toplumunun kendi-
ne özgü değer yargıları ile kişiliğini bağlı tutamıyan, bu ölçütler içinde 
kalarak herzaman kendi kendini geçmeye çalışmıyan fertlerden  oluşan 
toplumlar başarılı olamaz. Sosyal bünye hastalık arızaları göstermeye 
başlar. 

Bize çok önemli görülen başka nokta şudur: Bilgi ile imanı birbirin-
den ayırmak. Din insana manevi huzur ve onunla birlikte başka bir da-
yanak veren bir inanç manzumesidir. İnancın ille de bilime dönüştürül-
mesi veya indirgenmesi gerekli de değildir şartta. Bilimi inanç süzgecinden 
geçirerek, ortaya çıkan sonuçları kabul ya da red etmeye kalkıştığımız 
da ise bilimsel çabanın varlığından vazgeçemiyeceği hür düşünce rejimi-
ni temelden sarsarız. Tanzimat toplumunu kemiren, onu iç çelişkilere dü-
şüren önemli etkenlerden birisi de budur. 

Japonya ile aramızdaki kıyaslamalarda önemli görünen bir iki nokta 
daha vardır. Önce, çalışma disiplini deyimi ile adlandıracağımız, kişinin 
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kendini işine özvarlığmdan kaynaklanan ciddilik ve özveri ile vermesi; 
diğeri bunun tamamlayıcısı olan anlamlı bir davranış: İşçinin, kendini, iş 
yerinde, adeta oranın sahibi gibi görmesi; ve nihayet iyi korunmuş mane-
vi değerler sayesinde kutuplaşmaların bizdeki katılık, genişlik ve yoğun-
lukta ortaya çıkmayışına değinmek isteriz. Toplum hayatının her alanın-
da, önemli olan olmayandan ayırdedilip, sun'i sorunlar ortaya konmamak-
tadır. 

3)) Yukarıda anlatılanlar dışında Tanzimat dönemine bakılırsa şöy-
le bir görünüm ortaya çıkar. Bir yanda Türk ve Müslüman geleneklerinin 
uzun tarih içinde yarattığı değer hükümleri ve onların çimentoladığı bir 
toplum yapısı; diğer yanda batıya yönelik onun bilgi ve teknolojisini al-
maya, öğrenmeye hevesli bunu yaparken Batı 'nın değer hükümlerini de 
kapmaya çalışan bir " a y d ı n l a r " kitlesi. İşte Türkiye'yi Japonya'dan 
farklı  duruma sokan ayırım çizgilerinin en önemlisi budur. Onlar, kendile-
rini, yüzyıllar boyu, tarihin potasında eritip pişirerek yaşatmış, bir milli ha-
yat ortamı içinde bir arada tutmuş, toplum olarak onlara con suyu vermiş, 
değer yargılarını değiştirmeye heves etmediler. Toplumdaki inanç sistemi-
ni de ,Batıdan almaya başladıkları bilim ve teknolojinin verilerine irca et-
meyi —indirgemeyi— akıllarından geçirmediler. Büyük bir hızla, milli gu-
rurun beslediği bir istek ve istiras akımıyla, Batının bilim ve teknolojisini 
öğrenmek istediler. Bu yolda başarılı oldular. Sonunda Batı ilmi ve tekno-
lojisiyle kendilerini Japon yaapn toplum değerleri arasında öyle bir sentez 
ortaya koydular ki halen Batılı yazarlar ve bilim adamları " J a p o n l a r ı n 
Ü s t ü n l ü k S e b e p l e r i " n i inceleyerek Japon modelinden, kendi so-
runlarını çözümlemek amacıyla yardımcı reçeteler ve devalar aramaya 
başladılar.1 Türkiye'de meşrutiyet dönemi aydınlarından Dr. Abdullah Cev-
det Bey "Angro-Saksonların Esbabı Faikiyeti=İngilizlerin Üstünlük Se-
bepleri" hakkında bir kitap yazmıştı. Bugün aynı nitelikte kitaplar Ja-
ponya üzerine yazılıyor. 

4. Tanzimat hareketini başarısızlığa mahkûm eden başka sebepler de 
vardır. Bu sebepler de çok önemlidir. Kısaca onlara da değinmek isteriz. 

— Bize göre başta gelen sebeplerden birisi şudur: Ne tanzimatçılar ne 
de hatta Yeni Osmanlılar sahibini kıtkanaat geçindiren bir çeşit kapalı 
aile ekonomisi özelliği taşıyan Osmanlı iktisadi hayatını dışa açmayı ve 
canlandırmayı becerememişlerdir. Bu nedenle böyle olmuştur? 

— Bir kere devlet, temel görevi olan can ve mal güvenliğini, gösterdi-
ği bütün çabalara rağmen, sağlıyamamıştır. 

1 Bak.: Theory Z., How American Business Can Meet tlıe Japanese Challange. Ya-
zan: William G. Guchi, Japon asıllı işletme profesörü,  Avon Books, New York. 
1982. 
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— Osmanlı toplumunu da etkileyen, oradaki cemaatları içinden kemir-
meye başlayan " M i l l i y e t ç i l i k " duygu ve düşünceleri Türk olmayan 
hiristiyan azınlıkları tahrik etmeye başlamıştır. Osmanlılık duygu ve dü-
şüncesi aşınmış, onun yerine Yunanlılık, Sırplılık, Bulgarlık, Arnavutluk ... 
düşünceleri üstün gelmeye başlamıştır. Osmanlı Milletler topluluğu için-
deki beraberlik duygusu, yerini çözülmeye bırakmıştır. 

— 19. yy. özellikle Avrupada emperyalizmin en güçlü olduğu dönemi 
teşkil eder. Avrupalı Emperyalist devletler, Osmanlı toplum yapısının özel-
liklerinden yararlanarak, kapitülasyonların onlara tanıdığı hak ve imti-
yazlardan faydalanarak,  onu bir yarı sömürge haline dönüştürmek için hiç-
bir fırsatı  kaçırmamışlardır. Birbiri ardı sıra mağlubiyetle sonuçlanan sa-
vaşlar, Emperyalist ülkelere yeni fırsatlar  doğurmuştur. Çünki kaybedilen 
her savaş Osmanlı Devletini zaafa  uğratmıştır. 

— Batı dünyasında özellikle iktisadi ve sosyal alanda etkisini göste-
ren büyük bir devrim olmuştur: S a n a y i d e v r i m i . Osmanlı toplumu 
bu devrim hareketinin dışında kalmıştır. 

— Osmanlı toplumu Batıda gittikçe yaygınlaşan demokratik yönetim 
tarzının da dışında kalmıştır. Osmanlı aydınları içerisinde "temsili hükü-
met uygulamasını ülkeye getirirsek, her sorun çözümlenir" diye düşün-
celer çıkmıştır. Ancak, 1876 Anayasası ve onun getirdiği temsili hükümet 
deneyimi, o sıralar içinde bulunulan özel şartlardan dolayı, uzun ömürlü 
olamamıştır. 

—- Bu paragrafta  ve bundan öncekinde üzerinde durulmuş sebeplerin 
her biri kendi ölçüsünde ayrı ağırlık taşır. Aynı oranda ağırlık taşıyan bir 
başka nokta şudur: Avrupa'da milli devletlerin kurulmasıyla at başı bera-
ber yürüyen şöyle bir gelişme ortaya çıkmıştır: Özel kişi ve onların kur-
duğu kurumlar kaynak kullanmada gittikçe daha etkili ve yetkili hale gel-
mişlerdir. Osmanlı toplumu ise, en azından bir çeşit kapalı aile ekonomisi 
içinde, kaynakların kullanılmasında özel kişi ve kurumlara aynı imkânları 
tanıyamamıştır. O yüzden Batıda refahı  arkasından sürükleyen piyasa 
ekonomisi, Osmanlılarda bir türlü oralardaki gibi gelişememiştir. 

— Kapitülasyonlar Osmanlı toplumunu bukağılayan bir cendereye 
benzer. Uygulandığı süre içinde, Osmanlı toplumunda, imtiyazlı rejimden 
yararlanan bazı guruplarla, her türlü yükümlülüğü yüklenen mazlum bir 
başka gurubun yan yana yaşadıkları görülür. Böyle bir toplum yapısı için-
de piyasa ekonomisi kurallarının işlemesi çok zor olurdu. Türkiye'deki 
geri kalmışlığın sebeplerinden birisi de budur. 

— Osmanlı kamu yönetiminin yetersizliği, gelişmeyi engelleyen baş 
sebeplerden biridir. Osmanlı kamu yönetimi, çoğu yerlerde, vergisini bile 
toplıyamaz, bu işi mültezimlere bırakmak zorunda kalırdı. Vergisini top-
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layamayan bir idare, kendisini besleyecek şah damarını kesmiş demektir. 
Her şey bir yana, malî kaynak yetersizliği onu etkili bir kamu yönetimi 
kurmaktan alıkoyar. Bunun karşı etkisi de olur. Kamu yönetimi yetersiz 
olduğunda, kendisine gelir sağlayacak mali kaynakları geliştiremez. Dış 
tasarruflar  sağlayan, kalkınmaya destek olan işler yapamaz. Osmnlı Dev-
leti Tanzimat döneminde kendini bu mengenenin iki çenesi arasında sı-
kışmış vaziyette bulmuştur. 

— Kapalı aile ekonomisi sermaye birikimini de olumsuz yönde etki-
lemiştir. Bankaların, para ve sermaye piyasasının, mevcut olmayışı, ser-
maye birikiminin oluşmasını engellemiştir. Oysa ki Osmanlı Devleti, her 
devlet gibi, zaman zaman bir nakdi sermaye varlığına ihtiyaç duymuştur. 
Hazine ihtiyaçları için bunları yurt içinde temin etme imkânı olmayınca, 
zorunlu olarak, dış pazarlara yönelme gereği kendini kabul ettirmiştir. 

5. Yukardan beri sayılan şartlar, Tanzimat devri yöneticilerini, sırf 
hazinede düzgün ödemeyi sağlamak için, dış pazarlara başvurmaya zorla-
mıştır. Bu sözlerimizden, Osmanlı Devletinin dış âlemle olan malî ilişkileri-
nin tanzimatla başladığı gibi bir anlam çıkarmak yanlış olur. Osmanlı Dev-
leti, Fransa Krallığını, Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğuna karşı ko-
ruma gereğini duyduğunda, hem askeri alanda hem dış politikada ağır-
lığım ortaya koymuş, bununla da yetinmeyerek, kendi hazinesinden Fran-
sa Kralı I. Fransuva'ya önemli mali yardımlarda bulunmuştur. Bunun aksi 
de görülür. Bir çok Balkan ülkeleri, Osmanlılar oraları fethetmeden  önce, 
Osmanlı Padişahının koruyucu eyleminden kendilerini yararlanır hale 
getirebilmek için, padişaha bir fidye  ödemeyi kabul etmişlerdir. Bizans'tan 
başlıyarak Balkanlardaki çeşitli tekfurlar,  Eflak,  Budan, Macaristan, Sır-
bistan Kralları, buraları Osmanlı toprağına katılmadan çok önce, Osmanlı 
hazinesine belli meblağlar ödemekteydiler. Hülâsa, Osmanlı Devletinin 
mali alanda dış âlemle ve başka ülkelerle olan ilişkileri çok eski bir ta-
rihe sahiptir. Bizim burada üzerinde ayrıca durmak istediğimiz husus ise, 
gelir yetersizliği saiki ile dış piyasalara baş vurarak yapılan borçlanma-
lardır. Dış istikrazlara Osmanlıların, 18. yy. son çeyreği içinde baş vurmak 
istedikleri tahmin ediliyor. Birinci Abdül Hamit (1774-1719) Avusturya ve 
Macaristan İmparatorluğu ile sürdürdüğü savaşı ve Balkanlarda başgöste-
ren kargaşıklıkları göğüsleyebilmek için dost Avrupa devletlerinden borç 
almayı düşünmüştür. Başarılı olsa ilk dış borçlanma yapılmış olacaktı. 
Ancak Padişah'm bu girişimi olumlu sonuç vermedi. 

Gülhane Hatt ı Hümayununda —1839— Paris muahedesinden sonra çı-
karılan İslahat Fermanında —1856— üzerinde en çok durulan konu mali 
ıslahattır. Bu hususa daha önce değinilmişti. Tanzimat devri yöneticileri 
giriştikleri reformları,  mali bakımdan destekleyecek kaynaklara ihtiyaç 
hissetmekte idiler. Ancak yeniden yapılacakları karşılamak şöyle dursun, 
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eskidenberi sürdürülen normal devlet faaliyetlerini  bile finanse  edecek 
kaynakları bir türlü ele geçiremiyorlardı. Bu durumu doğuran sebeplere 
yukarıda da değinildi. Sonunda, dış borçlar, çabuk sonuç veren ilginç bir 
kaynak olarak tanzimat yöneticilerince ele alnmıştır. Kırım Savaşındaki 
ortaklık ve ittifak  ortamı, Tanzimat yöneticilerini dış borçlanmaya başvur-
ma konusunda olumlu bir noktaya getirmişti. Bu dönemde başlatılan borç-
lanma önceleri normal sayılacak şartlar içerisinde yapılabilmiştir. Ancak, 
kolay ve çabuk sonuç veren bu kaynağı zorlamak isteyen Osmanlı yöneti-
cileri, devletin mali sıkıntısından yararlanmak isteyen Avrupalı sermaye-
darların fırsatçı  tutumları ile karşılaşırlar. Başka seçenekleri olmayınca 
sonunda şartları çok ağır olan istikrazları kabullenmek durumunda kaldı-
lar. Avrupalı sermaye simsarları Osmanlı yöneticilerine 37,5 lira verip el-
lerinden 100 liralık borç senedi almışlardır. Buna kamusal maliyede b a-
ş a b a ş ı n a l t ı n d a i h r a ç denir. Elegeçen hazır parayla ödenecek 
meblağ arasındaki farka  da ödeme primi adı verilir. Tanzimat yöneticileri 
kısa zamanda süratle borçlandıkları için giderekten daha fazla  ödeme pri-
mi vermek durumunda kalmışlar, sonunda borç çığ gibi kabarmıştır. 

Mali zoruklar Osmanlı Devletinin iç politikasını da etkilemiştir. Pa-
dişahlar sadrazamlarını Avrupa piyasasından borç alabilecek adaylar ara-
sından seçmeye başlamışlardır. Osmanlı kamu yönetiminde rüşvet, ilti-
mas, devlet kesesinden zengin olma, o kadar yaygınlaşmış ve alışılmış bir 
keyfiyet  idi ki bu devirde yapılacak bir borç dolayısıyle Londra'ya gitmiş 
olan bir Osmanlı Maliye Bakanı (Münir Bey) "burada insana öyle tek-
lifler  yapıyorlar ki sonunda en namuslu kişi bile mukavemetini kaybede-
bilir. Beni bir an önce bu işten alınız" diye Bab-ı Âli'ye telgraf  çekmek 
durumunda kalmıştı. İstanbul'da yaşayan bir İngiliz tüccarı, "Türkiye 
ve Yunanistan hatıraları"1 adlı kitabında şöyle diyordu: "Türkiye sanki 
birkaç paşa —o dönemde sivil yöneticilerin tümü paşalık ünvanı taşırlar-
dı— ile onların maşaları 30-40 murabahacının devlet sırtından keselerini 
doldurmaları için kurulmuş ve yaşamakta olan bir ülkeye benziyor." 

Tanzimat devri devlet adamları Osmanlı kamu yönetimini İslah ede-
bilmek için büyük çabalar sarfetmişlerdir.  Merkezi idarenin yeniden ku-
ruluşunu, taşra teşkilâtının örgütlenmesini temin için çok çalışmışlardır. 
Ancak o dönemde ülke, üç kıtaya yayılmış durumdaydı. Vilayetlerde va-
liler federal  devlet yapısındaki eyalet valileri gibi hareket edebiliyorlar-
dı. İyi niyetli, bilgili çalışkan, devletine karşı sorumluluk duygusuyla ha-
reket eden valiler başarılı oluyorlar " H a s t a A d a m a " güç kazandırıyor-
lardı. Tesadüfen  her ikisi de Rumeli'nde, Tuna Vilayetinde valilik vererek 
ün kazanmış, bu sayede vezir, daha sonra sadrazam olmuş Ahmet Cevdet 

ı N.W. Senior, Souvenir from  Turkey and Greece 1851-1858, Londra, 1858, s. 84. 
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Paşa , M i t h a t P a ş a v e y a A h m e t Vefik  P a ş a gibi t a r i h i kiş i ler başar ı l ı va l i l e re 
ö r n e k o la rak göster i lebi l i r . A m a ne yaz ık ki h e r val i sözü ed i l en le r gibi 
başar ı l ı deği ldi . B i r k ı smı ise Şa i r E ş r e f i n  a şağ ıdak i k ı t a d a po t res in i çiz-
diği g ö r ü n ü m ü hak l ı ç ı k a r a c a k k iş i l ik teydi le r : 

Geld i çök tü Mecl ise Vâl i gibi 
B a r e k Al lah! Çaldı emsal i gibi 
Gerç i h e r t e l d e n ça la rd ı Val i b e y 
D a i r e öz cedd in in m a l ı gibi. 

6. O s m a n l ı - T ü r k Dev le t i n in 1854-1877 y ı l la r ı a r a s ı n d a y a p m ı ş oldu-
ğu dış borç i ş lemler i ş u n l a r d ı r : 

Borçlanılan Ele geçen 
miktar ihraç miktar 

Sene Altın Osman- fiyatı Altın Osman- Faiz 
lı lirası % lı lirası % 

1954 3.300.000 80 2.514.913 e : 

1855 5.500.000 102 5.644.475 

1858 3.300.000 
1859 2.200.000 4.056.250 

1860 17.600.000 

1860 2.240.942 

53 

62,5 

akim kalmıştır 

1.400.588 

Bu istikraz Kırım harbi için ak-
tedilmiş, Palmers-Goltschmid fir-
ması tavassut etmiş ve Mısır ver-
gisi karşılık gösterilmiştir (ingiliz 
lirası üzerinden). 

Bu istikraz yine Kırım harbi için 
aktedlimiş ve buna Rotschild ta-
vassut etmiştir. Elde edilen para-
nın harp masrafları  için kulla-
nılmasına nezaret etmek üzere 
bir heyet gönderilmiş ve Mısır 
vergisi ile Suriye ve izmir güm-
rükleri karşılık gösterilmiştir (in-
giliz lirası üzerinden). 

Kırım harbi neticesinde çıkarı-
an hazine tahvillerinin kıymetten 
Jüşmesi dolayısiyle ve kambiyoyu 
ıslah için aktedilen bu istikraza 
Dent, Palmers et Cie. tavassut et-
miş ve İstanbul oktruvasiyle güm-
rükler karşılık gösterilmiştir (İn-
giliz lirası üzerinden). 

Mires istikrazı (Fransız frangı 
üzerinden). 

Mires tarafından  tavassut edilen 
fakat  akim kalan istikraza ait 
tahvillerin Fransada satılan kıs-
mından hükümetin eline geçen 
para (bütçe açıklarını kapamak 
için aktedilmiştir). 
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Borçlanılan Ele geçen 
miktar İhraç miktar 

Sene Altın Osman- fiyatı  Altın Osman- Faiz 
lı lirası % lı lirası Te 

1332 8 800.C03 68 5 934.C00 6 Bu istikraz tedavüldeki hazine 
tahvillerinin kaldırılması için ak-
todiliîiig ve Osmanlı Bankası ta-
vassut etmiştir. Tütün, tuz, dam-
ga ve temettü resimleri karşılık 
gösterilmiştir (Fransız frangı  üze-
rinden). 

1033 8.800.C00 71 6 218 0C0 6 Dalealı borçlar ve ufaklık  made-
ni paralar için aktedilen bu istik-
raza Osmanlı Bankası tavassut 
etmiş; gümrükler, ipek, zeytinya-
ğı, tütün ve tuş aşarı karşılık 
gösterilmiş ve istikraz bedelinin 
tamamı Galata bankerlerine olan 
borçlara tahsis edilmiştir (Fran-
sız frangı  üzerinden). 

1865 6.600.000 66 4 356 000 0 Bütçe açığını kapatmak ve dış 
borçlar mürettebatını elemek 
üzere aktedilen bu istikraza Os-
manlı Bankası ve Soci6te Gene-
rale tavassut etmiş ve Ergani ma-
deni karşılık gösterilmiştir (Fran-
sız frangı  üzerinden). 

1G65 40.C00.0C0 5C 20.C0G.C00 5 Birinci tertip tahvili düyun için 
aktedilen bu istikraza, General 
Credit and Finance ve Societe 
Gcnörale tavassut etmiş hususî 
bir karşılık gösterilmemiştir. 

1839 24.444,442 54 13 2C0.000 6 Bu istikraz bütçe açığını kapat-
mak ve dalgalı borçları itfa  et-
mek için aktedilmiş ve Compto-
iro d'Escompte tavassut etmiş ve 
muhtelif  vilâyetler aşarı karşılık 
gösterilmiştir (Fransız frangı 
üzerinden). 

1870 34.848.001 32 11.194.820 3 Lo-Türk adiyle anılan bu ikra-
miyeli istikraz, Rumeli demiryo-
lu inşası için çıkarılmış. Baron 
Hirsch tavassut etmiş ve buna 
Mısır vergisi karşılık gösterilmiş-
tir (Fransız frangı  üzerinden). 
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Borçlanılan 
miktar 

Sene Alim Osman-
lı lirası 

İhraç 
fiyatı 

Ele geçen 
miktar 

AUın Osraan-
h lirası 

1871 G.270.C00 73 4.577.100 

1872 12 238.820 98,5 10.403.004 

1873 

1873 

12.611.995 

30.555.553 

55 6.936 6C0 

54 16.500.C01 

1874 44.COO.OOO 43,5 19.140 COO 

1877 

1877 5.530.000 ,360.000 

Faiz 

6 Bütçe açıklarını kapatmak için 
aktedilen bu istikraza Lui Ko-
hensons tavassut etmiş ve Mısır 
vergisi karşılık gösterilmiştir (in-
giliz lirası üzerinden). 

9 Osmanlı Bankası ve Credit Ge-
neral - Osterreich (Avusturya)'-
nin tavassut ettikleri bu istikra-
za, Selanik, Edirne, Tuna vilâ-
yetleri varidatı ile Anadolu ağ-
nam resmi hasılatı karşılık gös-
terilmiştir (Fransız frangı  üze-
rinden) . 

5 1872 senesinde çıkarılan hazine 
tahvillerinin konsolidasyonu için 
aktedilmiştir. 

6 Bütçe açıklarını kapatmak için 
aktedilen ve Credit M. de Paris, 
Credit General Ot. tarafından  ta-
vassut edilen bu istikraza Tuna, 
Halep vilâyetleri varidatı, Ana-
dolu ağnam resmi hasılatı kar-
şılık gösterilmiştir (Fransız Fran-
gı üzerinden). 

5 Osmanlı Bankası tarafından  ta-
vassut edilen ve dalgalı borçlarla 
diğer istikrazların vadesi gelmiş 
faizlerinin  ödenmesi için çıkarı-
lan bu istikraza özel bir karşılık 
gösterilmemiştir (Fransız frangı 
üzerinden). 

— 125 milyon frank  ve % 100 ihraç 
fiyatlı  ve % 5 faizli  olarak ihraç 
edilmek istenilen ve Mısır vergi-
si de karşılık olarak gösterilen 
bu istikraz Rus harbi dolayısiy-
le akim kalmıştır. 

5 93 Rus harbi dolayısiyle Osman-
lı Bankası ve Glayn Mills, Currie 
et Cie do Londres'un tavassutiyle 
aktedilen bu istikraza Mısır ver-
gisi karşılık gösterilmiştir (İngi-
liz lirası üzerinden). 
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Bu dönem Osmanlı brçları üzerinde yapılmış bir araştırma sözü edi-
len yıllar süresince Bab-ı Âli'nin 251 milyon 209 bin 758 altın lira borç-
landığını saptamaktadır. Bu toplamdan devletin eline sadece 135 milyon 
015 bin 751 altın lira geçmiştir. Bu demektir ki Osmanlı Devletinin eline 
geçen para yaptığı borcun % 54'ü kadardır. 

VII. Muharrem Kararnamesi 

1. Osmanlı devlet idaresinde Maliyenin başı defterdar  idi. Defterdar, 
devlete ait hesapları toplar, devlet mal varlığına dair kıymetlerin muhafız-
lığını yapardı. Genel olarak Batı dünyası ve özellikle Avrupa devletleri, 
Tanzimat yıllarında Osmanlı idaresindeki defterdarlık  kuruluşunun yapa 
geldiğinden farklı  bir maliyecilik anlayışına ulaşmışlardı. 19. yy. son çey-
reğinde tanınmış Alman Maliyecisi ve devlet adamı Adolph Wagner bu 
yeni anlayışı "sosyal ilerleme" süreci olarak tanımlamıştı. Bu maliyecilik 
anlayışının özelliği ve niteliği üzerinde daha önce açıklama yapmıştık, 
îşin ruhunu, kaynak kullanımında özel kesimi söz sahibi etmek, devlete 
de, artan prodüktivite sayesinde eline geçen bol vergi geliriyle dış tasar-
ruflar  sağlıyacak işler yapma görevi yüklemek teşkil eder. Osmanlı kamu 
yönetimi, özellikle Osmanlı mali idaresi, " s o s y a l i l e r l e m e"nin bu es-
rarlı mekanizmasını bir türlü kavrayamamıştır. Muharrem Kararnamesi '-
nin ortaya çıkışı Türk maliyesinin bu durumu ile yakından ilişkilidir. 

2. Tanzimat dönemine gelindiğinde bir düzineye yakın Batılı ülke 
kapitülasyonların verdiği imtiyazlardan yararlanmakta idi. Önceleri Os-
manlı padişahlarının bir lütfü  olarak verilmiş kapitüler haklar, giderek-
ten, bir kısım Avrupa ülkelerini —bu arada Rusya'yı hatta Amerika'yı da 
unutmayalım— Türkiye'deki azınlıkların koruyucusu durumuna getirmiş-
ti. Osmanlı Devleti kısa süre içerisinde Avrupalı ülkelere borçlanınca, ala-
caklı milletler, kapütülasyonlar yanında bir de verdikleri borcu ya da aç-
tıkları krediyi bir diğer baskı aleti olarak kullanmak istemişlerdir. Osman-
lı idarecilerinin sık sık onlara el açması, Batılı ülkelerin pazarlık gücünü 
durmadan arttırmıştı. Sonunda, iş, İstanbul'da bir ileri karakol kurarak 
Osmanlı maliyesini denetim altına almak bu suretle kendi alacaklarını gü-
venceye bağlamak noktasına kadar gelip dayanmıştır. Kapitüler hukukun 
oluşturduğu ortam, bu son durumu gerçekleştirmek için müsait zemini 
daha önce hazırlamış idi. 

3. 1877 yılında Osmanlı dış borçlarının toplamı 251 milyon 209 bin 
758 altın liraya ulaşmıştı. İngiliz lirası olarak hesaplandığında bu miktar 
yaklaşık 220 milyon sterlin olarak hesaplanıyordu. Çünki İngiliz altınıyla 
Osmanlı altın lirası arasında bir ağırlık farkı  mevcuttu. 1876 yılında başla-
yan Türk-Rus Savaşı Doğu ve Batı cephelerinde destanlarda rastlanacak 
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kahramanlıklar örneği verilmiş olmasına rağmen Osmanlı ordusunun ye-
nilgisiyle son bulmuştu.1 Girit isyanı en ateşli dönemindeydi. Bosna-Hersek, 
Makedonya, Bulgaristan'da baş kaldırmalar sürüp gidiyor devlet bu kar-
gaşalıklarla başa çıkamıyordu. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi 1874, 1875, 
1876 yıllarında, elverişsiz iklim şartlarından dolayı, tarım ürünleri hasılatı 
büyük ölçüde azaltmıştı. Ülkede yer yer kıtlık belirmişti. Bir yandan cep-
hede savaşan ordusuna yiyecek-içecek ve araç-gereç sağlamak durumunda 
olan devlet, diğer yandan, zahiresiz kalmış bölgelere tahıl yardımı yapmak 
durumunda kalmıştı. Bab-ı Âli'deki hükümete ise, Rus Sefiri  Nikola Pav-
loviç Ignatief'in  her dediğini yapan o yüzden halk tarafından  Nedimof= 
Rus Nedim diye lakap takılmış olan Mahmut Nedim Paşa Sadrazam ola-
rak riyaset ediyordu. Osmanlı Borçlanma Tarihi üzerine eser yazmış bir 
Batılı yazar G. Poulgy onun hakkında şöyle diyor: "Sadrazam Mahmut 
Paşa tamamen Rus Sefirinin  tesiri altında idi. Giriştiği her işlemde ondan 
aldığı ilham etkili olmaktaydı."2 1871'de ilk defa  sadrazam olduktan sonra 
Mahmut Nedim Paşayı istihlaf  etmiş olan Mithat Paşa onun hakkında 
tahkikat yapma gereğini duymuştu. Bu Osmanlı Paşası tarihe, devlet şe-
refini  olduğu kadar kişisel vakarını da korumasını becerememiş bir insan 
olarak geçmiştir. Yukarda da belirtildiği gibi 1877 yılında şartlar her ba-
kımdan elverişsizdi. Ama tarihin yazdığı doğru ise, 1875'de Osmanlı borç-
larının vadesi gelmiş kuponlarının ödenmemesini, bu yoldaki alınmış ka-
rarı, Rus Sefiri  İgnatiyef  Mahmut Nedim Paşa'ya telkin etmişti.3 Bir dev-
letin, borcunun zamanında ödeyemez duruma düşmesi, iflas  etmesi de-
mektir. 9 Eylül 1875 tarihinde çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı, ödemesi 
durdurulmuş Osmanlı borçları hakkında nasıl bir işlem yapılacağını ay-
rıntıları ile açıklamaya çalışıyordu. Bab-ı Âli bununla yetinmemiş 14 Ekim 
1875'de Dışişleri Bakanı Saffet  Paşa aracılığı ile Türkiye'den alacaklı ül-
kelerdeki Osmanlı temsilciliklerine şu talimatı yollamıştı: "Tahvil sahip-
leri kuponları tahsile yetkili birer temsilci seçsinler; bu temsilcilerin ad 
ve adreslerini Osmanlı Bankasının Paris ve Londra'daki şubelerine bil-
dirsinler; Biz bundan sonra yapılacak işleri Osmanlı Bankasının sözü edi-
len şubeleri aracılığı ile temsilcilere ulaştıracağız." 

4. Muharrem Kararnamesi 20 Aralık 1881'de çıkarılmıştır, iki karar-
name arasında işleyen 6 yıllık dönemde, Osmanlı Devletinin borç öde-

1 Tanzimat'ın nerede ise 40. yılına rastlayan bu savaşın acı sonucu, bu hareketin 
başarısızlığını isbatlamaya yeter. Tanzimat amacına ulaşamamış, Devlet'i güç-
lendirememiştir. 

2 G. Poulgy: Les Emprunts de l'Etat Ottoman, Paris, 1918, s. 66. 
3 Bu konuda bak.: Morawitz: Histoire des Finances Ottomannes, Paris, 1908; E.W. 

Lattimer; Turco-Russian Relations During the XIXth Century, 6. Baskı, Chicago 
1908; Edinburgh Review, Cilt: CXLV, Sayı: 227, Yıl: 1877. 
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meme kararı, Türkiye'den alacaklı ülkelerde ateşli tartışmalara sebep ol-
muştur. İngiltere'de iş Parlamentoya aksettirildi. Konu üzerinde söz alan 
mebuslar "İngiliz hükümeti Osmanlılardan alacaklı olan İngiliz vatandaş-
larını korusun" biçiminde istekler ortaya attılar. Devrin Dışişleri Bakanı 
Lord Derby "Osmanlılar devlet tahvili sattı. Bu işi kârlı bulan kişiler 
tahvilleri satın aldılar. İngiliz hükümeti, bir başka ülkeden alacaklı olan 
her İngiliz vatandaşının alacağını tahsile kalkarsa bunun altından çıkıla-
bilir mi? Hükümet böyle bir girişime kalkıştığında asıl o zaman ilşer çığ-
rından çıkar. Yeryüzünün bütün müflis  ülkeleri tahvil satmaya kalkarlar. 
Cazip şartlar öne sürerler. Parası olan vatandaşlar da nasıl olsa İngiliz 
Devleti zamanı geldiğinde benim alacağımı borçlumdan tahsil edip bana 
verir düşüncesiyle hareket ederek şüpheli borç tahvilini almaya kalkar. Ma-
li piyasa alt üst olduğu gibi ortaya çözümü imkânsız sorunlar çıkar. Bizim 
yapacağımız tek şey İngiliz vatandaşlarının alacaklarını tahsil edebilme-
leri için gerekli manevi desteği sağlamaktır. Onu da esasen yapıyoruz. Bir 
devletin bunun ötesinde bir eyleme girişmesi söz konusu olamaz" diye 
karşılık vermişti. O yıllarda Fransa'da, Almanya'da, Avusturya ve İtal-
ya'da ... hülasa Türk devlet borçları tahvillerini satın almış yabancıların 
yaşadıkları her ülkede, İngiltere'dekine benzeyen baskı gurupları oluştu-
rulmuştur. Her yerde resmi makamlar İngiliz Dışişleri Bakanının ifade-
lerine benzer tutumlarla baskı guruplarının karşısına çıkıyorlardı. Hükü-
metler bu konuda her türlü manevi müzahereti yapmışlardır. Alacaklı ül-
kelerin, İstanbul'daki Sefirleri  bu konuda sürekli girişimlerde bulunuyor-
lardı. Fakat işler zamanla manevi müzaharetten fiili  müdahaleye ve onu 
yürütecek "Düyun-u Umumiye" idaresinin kuruluşuna doğru gelişti. 

5. 1876-1877 Osmanlı Rus Savaşma son veren barış andlaşması Ber-
lin'de imzalandı. Antlaşma müzakereleri Berlin'de sürdürülürken, Tür-
kiye'den alacaklı olan ülkelerdeki daha evvel Osmanlı devletinin isteği 
ile seçilmiş temsilciler Berlin'de toplanmışlardı. Bir önceki paragrafta  bu 
alacaklıların birer baskı gurubu oluşturma yolundaki girişimlerine de-
ğinilmişti. Berlin Kongresi sırasında oraya giden Osmanlı tahvilleri ala-
caklıları temsilcileri Fransız Delegesi Kont Keratry, İngiliz temsilcisi Mr. 
Mammord, Mr. Landon ve Mr. Guedallas, İtalyan hükümeti baş delegesi 
Kont Corti'yi ziyaretle Osmanlı borçları sorununun Berlin Barış Antlaş-
ması müzakeresinde ortaya atılmasını istediler. Kont Corti Osmanlı borç-
ları tahvilleri sahiplerini temsil eden kişilerle bu konuda anlaştı. Bu an-
laşma üzerine barış şartları tartışılırken şöyle bir önerge verdi: "Kong-
rede temsil olunan devletler, İstanbul'da hükümetleri tarafından  tayin 
olunacak mütehassıslardan oluşan bir komisyonun teşkilini istesinler, bu 
komisyon Osmanlı borçları tahvilleri sahiplerinin şikayetlerini dinlesin; 
durumu incelesin; Osmanlı Devletinin mali imkânlarının müsaadesi ölçü-
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sünde bu tahvil sahiplerinin alacaklarını tahsil etmelerine imkân sağlaya-
cak gerekli tedbirleri alsın, Bab-ı Âli'ye bu yönde tavsiyelerde bulunsun." 

Berlin Kongresindeki Osmanlı Delegeleri bu teklife  itiraz ettiler. 
"Her devlet reform  yapmak ister. Bizde maliyemizi İslah etmek isteriz. 
Çünki her iyileştirme girişiminden önce o devletin kendisi yararlanır. Os-
manlılar mali İslahatı iştiyakla istemektedirler. Bu durum ortada iken 
böyle bir öneriye ne gerek var" dediler. Tarih kitapları Berlin Kongresi-
nin Alman İmparatorluğunun kurucusu Demir Şansölye Bismarck'm kişi-
sel ağırlığı ve etkisi altında cereyan ettiğini yazar. Osmanlı delegelerinin 
itirazına rağmen İtalyan Başdelegesini takiben diğer milletler temsilcileri 
de önergede ileri sürülen düşüncelere katılınca, Şansölyenin isteğine uy-
gun olarak, Berlin Barış Antlaşmasına Osmanlı borçları hakkında bir pro-
tokol eklendi: "XVIII. Nolu Protokol." 

Berlin Barış Antlaşmasına mali konularla ilişkili olarak şu hükümler 
konmuştu: 

— Türkiye'de Mali Reform  yapılması ve bu yoldaki çabaların sürdü-
rülmesi, 

— Bu antlaşma ile bağımsızlıklarına kavuşan Sirbistan, Karadağ ve 
Bulgaristan'ın Osmanlı borçlarından kendi hisselerine düşecek miktarları 
kabul etmeleri, 

— Rumeli'nin Osmanlılar elinde bırakılan Batı ve Doğu Rumeli vila-
yetlerinin Osmanlı hazinesine ödeyeceği yıllık ödeneklerin bir bölümünün 
bu antlaşmayla Osmanlılara yüklenecek harp tazminatının ödenmesinde 
kullanılması, 

— Osmanlıların Rusya'ya 35 milyon Osmanlı altını harp tazminatı 
ödemesi, 

— Osmanlı dış borçlarına güvenceli mali kaynaklar aranması ve tah-
sis edilmesi, 

6. Berlin Barış Antlaşması 11 Temmuz 1878 de imzalanmıştır. Yu-
karıda sözü edilen 18 numaralı protokol antlaşma metnine katılınca Os-
manlı dış borçları tahvillerini ellerinde tutan alacaklı ülkeler temsilcileri 
Bab-ı Âliye müracaatlarını sıklaştırdılar. Bir İngiliz-Fransız komitesi adına 
hareket eden Kont de Tocgueville1 Bab-ı Âli'ye bu konuda bir proje sun-
muş, Osmanlı idaresi bu girişimi olumlu karşılamıştı. —Ocak 1879 Bu pro-
jedeki hükümlerin dikkati çeken maddeleri şunlardır: 

— Osmanlı dış borçları konsolide edilecek. Konsolidasyon borç ida-

ı Tanınmış siyasal bilimci ve Fransız devlet adamı Alexis Charles Henri de Tocque-
ville'in oğlu olmak gerekir. Zira baba Tocqueville 1859'da vefat  etmişti. 
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resinde sık sık başvurulan bir mali işlemdir. Bu işlem sonunda borcun 
toplamı, vadesi, faizi  değişir; ortaya yeni tahviller konur. 

— Osmanlı Devleti konsolide edilmiş borçların faiz  ve ana para öde-
melerini zamanında karşılayabilmek için yeterli malî kaynak bulacak ve 
bunları borç ödemesine tahsis edecektir. Devletin belli bir gelirinin, belli 
bir masraf  türüne karşılık tutulması işlemine maliye dilinde "Tahsisi va-
ridat=Kaynak tahsisi" işlemi denir. Bu tür işlemlere, her Devlet maliye-
sinde rastlanır. Burada dikkati çeken husus, kaynak tahsisi işleminin ya-
bancı hükümetler tarafından  Osmanlılara zorla kabul ettirilmesidir 

— Osmanlı borçlarının idaresi ile uğraşacak sorumlu bir "karma ko-
misyon" kurulacaktır. Altı üyeli bu komisyonun iki üyesi İngiliz, iki üye-
si Fransız, iki üyesi Türk olacaktır. İngilizler ve Fransızlar komisyona gön-
derecekleri üyeleri kendileri seçeceklerdir. Komisyonun masraflarını  Os-
manlı hükümeti karşılayacağı için yabancı delegelerin aylıklarını da Os-
manlı hükümeti üstlenecektir. 

— Yukarda sözü edilen işlemler tamamlanınca Paris bankerlerinden 
oluşan bir gurup Bab-ı Âli'ye 200 milyon franklık  bir yeni kredi açacak-
tır. 

— Bu yeni kredi teklifi  ve diğer öneriler belli süre içerisinde gerçek-
leştirilecektir. Bu süre sonunda işler bitmezse, Osmanlı Devleti hareketin-
de serbest kalacaktır. 

— Kont de Tocqueville'den gelen karma komisyon fikri  Berlin ant-
laşması protokolunda da yeralmış bulunuyordu. Burada sözü edilen gi-
rişim hakkında dikkati çekmek istediğimiz husus şudur: Bab-ıÂli Dûyûn-u 
Umumiye idaresi içinde, yabancı kontrolundaki bir düzenlemeye, tepki 
göstermemiştir. Devrin Osmanlı yöneticileri, yabancıların söz sahibi ol-
dukları bu tür bir karma komisyonu, sanki devlet idaresinin tabii bir ge-
lişimi imiş gibi olumlu karşılamışlardır. Bir kez İngiliz ve Fransızların 
katılacakları karma komisyon fikri  kabul edilince, diğer alacaklı devlet-
ler, biz neden temsil edilmiyoruz, bizde de Osmanlı alacaklısı vatandaşlar 
var ifadeleriyle  Bab-ı Âli'nin karşısına çıktılar. Diğer yandan 1879-80 yıl-
larında Paris borsasındaki şartlar elverişli değildi. Yeni bir istikrazın ya-
pılması, çeşitli güçlükler arzediyordu. O yüzden Fransız yetkilileri ve İn-
gilizler bu yeni borçlanmayı gerçekleştiremediler. Diğer devletlerin mü-
racaatları sonucu müzakereler uzayınca süre doldu. Proje de geçersiz hale 
geldi. 

7. 1875 de Osmanlı Devleti, Osmanlı devlet borçları kuponlarını öde-
meyi askıya almıştı. Ama sorunu çözümlemek istiyordu. Berlin Barış 
Antlaşmasına da konuyla ilgili olarak ayrı bir protokolün eklendiğine yu-
karda değinmiştik. 1880 yılı Ekiminde Bab-ı Âli ilgili devletlere "alacaklı 
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temsilcilerini seçtirerek bir an evvel bildirmeleri için" müracaatta bulun-
du. Bu davet üzerine yabancı alacaklılar temsilcilerini seçtiler, Bab-ı Âli'-
ye bildirdiler. 

İngiliz hamillerini temsil edecek delege Dışişleri Bakanlığı eski Müs-
teşarı Robert Bourke idi. 

Fransız hamillerini temsil eden delege Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler 
Dairesi Eski Umum Müdür Yardımcısı Mr. Valgrey idi. 

Avusturya, Macaristan eski Washington Büyükelçisi Baron Mayr'ı 
temsilci seçti. 

İtalyan tahvil sahipleri, Devlet Borçları İdaresi eski müdürlerinden, 
eski Parlamenter, Sinyor Marcardi'yi seçtiler ve Bab-ı Âli'ye bildirdiler. 

Osmanlı Devleti Komisyona aşağıdaki kişilerden oluşan bir heyetle 
katılmayı kararlaştırdı. 

Danıştay Başkanı Devletlû Server Paşa Hazretleri "Başkan" 
Maliye Bakanı Utufetlû  Münir Beyefendi 
Sayıştay Başkanı Utufetlû  Ohannes Çamiç Efendi 
Maliye Müsteşarı Utufetlû  Vetendorf  Bey 
Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Saadetlû Kişer Efendi 
Gümrük Müsteşarı Saadetlû Bertran Efendi1 

Osmanlı Devleti kamu yönetiminin ilginç bir örneğini ortaya koyan 
bu heyetler iki Türk yanında, devletin yüce mevkilerinde oturan ve Os-
manlı toplumunu oluşturan Ermeni, Rum, Musevi azınlıklardan gelme 
diğer beş delege yer almaktadır. Heyet 1880 yılı Eylülünde İstanbul'da 
toplanıp görüşmelere başladı. 1881 yılı Ocağının ortalarına doğru müza-
kerelerini tamamladı. Tarafların  ittifakla  kabul ettikleri hükümleri, Os-
manlı idaresi, padişahın bir fermanı  ile uygulamaya konulan bir kararna-
me içinde topladı. O zamanki resmi yazışmalarda Arapça aylar kullanıl-
dığı için Muharrem Ayında yürürlüğe konmuş olan bu ferman,  sonraları 
Muharrem Kararnamesi adıyla anılmaya başladı. Kararnamenin imza ta-
rihi Ocak 1881'dir. 

VIII. Muharrem Kararnamesinin Başlıca Hükümleri, Taşıdığı 
Özellikler. 

1. Muharrem Kararnamesi, çoğunluğu 15-25 fıkralı,  uzun ifadeli  me-
tinlerden oluşan 21 maddelik bir padişah buyrultusudur. Aşağıda izah 

ı Heyet üyelerinin adları başında yer alan Devletiu, Utufetlu,  Saadetlû ... sözcük-
leri, o kişilere Padişah tarafından  verilmiş madalyaları ve kişinin o devirde Dev-
let hiyerarşisindeki —protokolundaki— yerini gösterir. 
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edileceği gibi, buyrultuya esas olan düşünceler, Osmanlı yöneticileriyle 
yabancı alacaklılar temsilcileri arasında yapılan müzakereler sonunda tes-
pit edilmiştir. Padişahça ilan edilmiş olmasına rağmen, eözü edilen nite-
liğinden ötürü kararname bir çeşit anlaşma ve uzlaşma sayılabilir. 

Muharrem Kararnamesinin 21 maddelik metni üç ana bölümde ayrı-
labilir. Birinci ana bölümde, iç ve dış Osmanlı borçlarının konsidilasyonu-
na ilişkin hükümler bulunur. Osmanlı devlet borçları bu konsoliaasyon 
sonunda yeni bir miktara indirilmiş, yeni süreler —vade—, yeni faiz  had-
di tespit edilmiştir. îç borçların, dış borçlarla birlikte ele alınmış olma-
sının sebebi, borç idaresinin bütünüyle, iç-dış dahil, bu kararname gereğin-
ce kurulacak, yabancı devletlerin denetimi altında çalışacak, ayrı bir teş-
kilata —Düyun-u Umumiye İdaresi— terkedilmesidir. Kararnameye ilişkin 
müzakereler sırasında Osmanlı delegeleri, Berlin Barış Andlaşması gereği 
Osmanlı Devletinin Rusya'ya ödeyeceği 35 milyon altın liralık harp taz-
minatını da dış borçlar arasına alınmasını istemişlerdir. Yabancı delege-
ler, Osmanlı borçları tahvilleri sahiplerinin temsilcisi sıfatıyla  toplantıda 
bulunduklarını, Rus uyruklu vatandaşlar elinde Osmanlı borcu tahvili bu-
lunmadığı için, Rusya'nın bu toplantıda temsil edilmediğini, o yüzden Rus-
ya'ya verilecek harp tazminatının, burada tartışması yapılan Osmanlı 
borçları arasına katılmayacağını, ileri sürdüler. Sonunda Osmanlı heyeti 
talebini geri alma durumunda kaldı. Osmanlı hükümeti bir yıl sonra 14 
Mayıs 1882'de Ruslarla harp tazminatının ödenmesine ilişkin olarak ayrı 
bir anlaşma imzaladı. Ruslar gecikme faizi  talebinden vazgeçtiler. Osman-
lılar da bu borca karşı yeni varidat tahsisinde bulundular. Halep, Konya, 
Sivas, Kastamonu vilayetleri aşarı ile hayvanlar vergisini bu borcun öde-
mesine tahsis ettiler. Yıllık 3.500.00 altın liralık taksitlerle 100 yıl içeri-
sinde harp tazminatını Ruslara ödediler. (2 No.lu Ek'e bakınız). 

2. Yukarıda da bir ara değinildiği gibi, Osmanlı borçlarının bir kısmı 
çok elverişsiz şartlar altında yapılmıştı. Osmanlı Devletinin mali sıkıntı-
sından yararlanan tefeciler,  borç tutarını suni olarak arttırmışlardı. Yakla-
şık 220 milyon sterlini bulan Osmanlı borçları, konsidilasyon sonunda yak-
laşık 100 milyon sterline indirildi. Borç toplamında büyük azalmalar oldu. 
Konsilidasyondan sonra çıkarılan borç tahvillerine Düyun-u Muvahhide= 
Birleşik tahviller adı verilmiştir. Konsidilasyon işlemi ile birlikte toplamı 
yeniden belirlenen borcun, vadesi ve faizi  de yeniden saptanmış, Osmanlı 
Devleti yıllık ne miktar taksitlerle faiz  ve ana parayı ödeyeceğini açıkça 
görebilen bir duruma gelmiştir. Yeni krediler alınmasa bu borçlar belli süre 
sonunda ödenip tükenecekti. Düyun-u Umumiye İdaresi de işini bitirip 
kendiliğinden sona erecekti. Fakat Osmanlılar, yeni yeni dış borçlar yap-
tılar. O yüzden İdarenin çalışma süresi uzadı. Birinci Dünya Savaşına ka-
dar geldi. Konunun Lozan'da ve daha sonraki yıllarda ele alınışına ileride 
değinilecektir. 
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Muharrem Kararnamesinin geriye kalan iki ana bölümünün birisi 
Duyun-u Umumiye İdaresinin gelirlerini oluşturacak kalemlere, diğeri, 
Duyun-u Umumiye Meclisinin ve ona bağlı Duyun-u Umumiye İdaresinin 
kuruluş ve örgütlenmesine ilişkin hükümlere ayrılmıştır. 

3. Gelir tahsisi ya da eski deyimiyle Tahsisi Vayidat'm, herhangi bir 
devlet gelirinin belli bir hizmetin görülmesi maksadıyla o hizmetin gerek-
tirdiği harcamalara adanması anlamına geldiğine yukarıda değinilmişti. 
Gelir tahsisi maliyecilerin tutmadıkları, tenkid ettikleri bir uygulamadır. 
Bütçe hakkının ruhuna ve temel felsefesine  olduğu kadar, çeşitli bütçe 
ilkelerine de ters düşer. Buna rağmen her ülkede bu tür uygulamaya 
rastlanır. Osmanlı kamu yönetimi de, gelir tahsisi yoluyla kamu hizmeti 
ifasını,  çok eski devirlerden beri uygulaya gelmekteydi. Berlin Sulh Müza-
kereleri sırasında, Osmanlı borçlarını yönetmek üzere kurulacak Duyun-u 
Umumiye İdaresine özel gelir kaynakları tahsis edeceğini, esasen kabul-
lenmiş bulunuyordu. Muharrem Kararnamesi bu konuda orijinal sayıla-
cak şöyle bir hükmü ihtiva etmekteydi. Kararname diyordu ki, Duyun-u 
Umumiye Meclisinin kullanımına tahsis edilen devlet gelirleri, Duyun-u 
Muvahhide tahvilleri tamamen ödenip ortadan kalkıncaya değin o ida-
renin emrinde kalacaktır. Arada, değişen şartlara dayanarak, yeni bir mü-
zakere ve anlaşma zemini araştırmak böylece imkânsız hale geliyordu. 
Osmanlı Devletinin Duyun-u Umumiye İdaresi emrine verdiği devlet ge-
lirleri altı kalemden oluşur. Bunlar aşağıda gösterilmiştir: 

— Tuz tekeli gelirleri, 

— Tütün tekeli gelirleri, 

— Pul —damga resmi— gelirleri, 

— İçki üzerinden alınan vergi ve resimler gelirleri, 

— Balık avı vergi ve resimleri gelirleri, 

— Kararnamede belirtilen vilayetlerin ipek aşarı gelirleri. 

Bunlara o dönem maliyecileri "Rusum-u Si t te=Al t ı Vergi" demek-
teydiler. Derhal belirtmeliyiz ki Duyun-u Umumiye İdaresinin gelirleri 
yukarda sayılanlardan ibaret değildir. Muharrem Kararnamesinde, gele-
cekte gümrüklerde alınan vergiler arttırılacak olursa, bundan doğan faz-
la gelirlerin borç ödemesine tahsis edileceği hakkında hüküm vardır. Ay-
rıca, o yıllarda uygulanmakta olan temettü —kazanç— vergisinin Fran-
sa'dakine benzer patent vergisiyle değiştirilmesi söz konusu idi. Bu proje 
gerçekleşir ve sonunda Osmanlı hazinesine eski temettü vergisini aşan 
gelirler bırakırsa, bu fazlalığın  da Düyun-u Umumiye İdaresi emrine veri-
leceği kararnamede yazılıydı. Yine Muharrem Kararnamesinde Doğu Ru-
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meli vilayetinin Osmanlı hazinesine ödemekte olduğu yıllık aidatta gele-
cekte bir çoğalma olursa, artan kısmın borç idaresine bırakılacağı belir-
tilmişti. Nihayet tömbeki üzerinden alınan verginin ilk beş bin lirasının 
da Duyun-u Umumiye gelirleri arasında olacağı Kararnamede yer almış-
tı. 

Berlin Barış Antlaşmasında, borçların yapıldıkları yıllarda Osman-
lı Devletinin bir parçası oldukları halde sonradan bağımsızlıklarına ka-
vuşan, ülkeler için —Yunanistan, Sirbistan, Karadağ, Bulgaristan... gi-
bi— Borcun kendilerine isabet edecek paylarını kabullenmeleri ilkesi tas-
vip görmüştü. Berlin antlaşmasının bu hükmü, Osmanlı borçlarının, onun 
varisi ülkeler arasında paylaşımı anlamına gelmez. Osmanlı borçlarının 
paylaşım ve tasfiyesi  Lozan ile gerçekleştirilmiştir. Daha doğrusu, borç-
lar konusunda Lozan'da bir anlaşmaya varılamamış, daha sonra taraflar 
arasındaki sürdürülen müzakereler 1931 yılında bir anlaşmayla sona er-
miştir. 

Berlin Antlaşmasında Osmanlı borçlarının ödenmesine ilişkin hüküm-
leri, Osmanlı hükümeti, daha sonraları Düyun-u Umumiye İdaresini ulus-
lararası bir teşekkül haline getirmek isteyenlere karşı bir savunma nokta-
sı olarak kullanmıştır. Osmanlılar, Muharrem Kararnamesi, adı üstünde 
bir Kararnamedir. Bir devletin yaptığı iç düzenlemelerle ilişkili kararları 
toplayan hükümet kararlarına Kararname denir. Muharrem Kararnamesi 
ile Osmanlı Devleti kendi iç ve dış borçlarının ödenmesi konusunda ala-
caklılar temsilcileriyle bir uzlaşmaya varmıştır. Bunu, kendi hakimiyet 
hakkını kullanarak yapmıştır. Bu itibarla, Padişahın bir fermanıyla  var-
lık kazanan Duyun-u Umumiye Meclisinin, uluslararası bir kuruluş ola-
rak nitelendirilmesi, asla söz konusu olamaz görüşünü savundular. Bu de-
lilden ve savdan, Osmanlı borçlarının yeniden taksimi müzakerelerine ka-
tılan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de yararlanmıştır. Gerçekten Türk 
delegeleri Lozan'da, Berlin Muhadiyesinin Osmanlı bor;larmı paylaştırma-
dığını, borç paylaşımının, Osmanlı Devletinin tarihe karışmasından sonra 
onun mirasçıları arasından yeni baştan ele alınması gerektiğini, ileri sür-
müştür. Borçlar sorunu, Lozan'da ertelenmiş, 1927-1928 yıllarında yapılan 
ara anlaşmalarından sonra sorun 1931 yılında Paris'te yapılan bir antlaş-
mayla çözüme kavuşturulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti devral-
dığı Osmanlı borçlarını son meteliğine kadar ödemiş, Paris Antlaşmasının 
bitme süresi olan 1951 yılında son taksitleri de ödeyerek borcu tamamen 

ortadan kaldırmıştır. 

4. Düyun-u Umumiye İdaresi, toplantı ve çalışma, merkezi olarak, 
Osmanlı Devletinin başkenti İstanbul'u seçmiştir. İstanbul'daki merkeze 
bağlı olarak Düyun-u Umumiye İdaresinin taşra örgütü de mevcuttu. Ör-
gütün genel görünümü şu şekildedir. 
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a) Merkezde Düyun-u Umumiye Meclisi: Bu Mecliste İngiliz-Fran-
sız, Alman, Avusturya-Macaristan ve İtalyan hamilleri temsil eden beş 
yabancı üye vardır. İngiliz hamiller temsilcisi aynı zamanda Hollandalı 
alacaklıları da temsil etmekteydi. İngiliz temsilcisini, Londra Menkul Kıy-
metler Borsası'nm "Yabancı Tahvillere Sahip Olanlar Meclisi", onlar ya-
pamazsa "İngiltere Bankası Başkanı" seçecekti. Benzeri bir yöntem Fran-
sız, Alman, Avusturya ve İtalyan hamilleri temsilcilerinin seçimlerinde de 
uygulanmakta idi. Yalnız İtalyan hamillerinin temsilcisini, Roma Ticaret 
Odası tayin edecekti. Sözü edilen ülkelerin Merkez Bankaları veya Ban-
kalar Sendikaları, seçilmiş temsilcilerin ismini Bab-ı Âli'ye bildirecekler-
di. Bu açıklamalar da gösteriyor ki, Düyun-u Umumiye Meclisine katıla-
cak yabancı üyeler ilgili devletlerce tayin edilmiş kişiler değillerdi. Bir 
devlet temsilcisi sayılamazlardı. 

Osmanlı Devletinin yaptığı istikraz tahvilleri, Osmanlı ülkesinde de 
satılmaktaydı. O yüzden Mecliste Osmanlı hamillerini temsil edecek bir 
temsilcinin de bulunması tabii idi. Osmanlı temsilcisini İstanbul Şehre-
mini ^Belediye Başkam'nm daveti üzerine Osmanlı uyruklu hamiller se-
çecekti. Ama çoğu kez, bu Meclise seçilen Osmanlı hamiller temsilcisi, 
azınlık cemaatlarından birine mensup bir kişi olurdu. Osmanlı hamiller 
temsilcisinden başka Bab-ı Ali iki maliye temsilcisi daha belirleyip Mec-
lise göndermekte idi. Görülüyor ki Meclise devletçe tayin edilerek gelen 
sadece iki delegese vardı. İkisi de Osmanlı memuru idi. 

Muharrem Kararnamesi hükümlerine göre Duyun-u Umumiye Mecli-
sinde görev alacak yabancı temsilciler, tabiiyetini taşıdığı ülkenin Türki-
ye'deki idari, askeri, siyasi, diplomatik, temsilcilik görev ve hizmetlerin-
den hiçbirini kabul edemiyeceklerdi. Bunun yanında maaşlarını Duyun-u 
Umumiye İdaresinden almalarına rağmen, Osmanlı Devleti memuru da sa-
yılmayacaklardı. Seçim süresi beş yıldı. Yeniden seçilmek caizdi. Kararna-
menin uygulanmaya konduğu 1881 yılını izleyen senelerde başkanlık gö-
revini münavebe ile İngiliz ve Fransız temsilcileri yapacaklardı. Mecliste 
kararlar çoğunlukla alınacak, reyler eşit olduğu zaman Başkanın bulun-
duğu tarafın  görüşü kabul edilmiş sayılacaktı. 

b) Düyun-u Umumiye İdaresi ve Teşkilâtı: Düyun-u Umumiye de-
yimi kamusal borçlar anlamına gelir. Duyun-u Umumiye İdaresinin göre-
vi ise iç ve dış Osmanlı borçlarını yönetmekten ibarettir. Ödenecek borç-
ların toplamı yukarıda da sözü edildiği üzere konsoiidasyon işlemi sonun-
da ortaya konmuştur. Kamusal maliyede borç idaresi denldiği zaman bu-
nunla borç mukavelesi hükümlerinin zamanında yerine getirilmesi işlemi 
anlatılmak istenir. Devlet borcu da yapılan bir mukavele ile ortaya çıkar. 
Devlet "şu kadar faizle,  şu kadar vade ile, şu şu avantajları sağlıyarak, 
şu tutarda borçlanmak istiyorum" diye ilgilenenlere niyetini duyurur. Ta-
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lip olanlar borç tahvilini satın aldıkları zaman, mukavele imzalanmış olur. 
Borç idaresi, mukavelede yazılı işlemlerin zamanında yerine getirilmesi an-
lamına gelir. Borç mukavelesi hükümlerine riayet edebilmek için gelire ih-
tiyaç vardır. Osmanlı Devleti Düyun-u Umumiye İdaresi emrine verdiği 
kaynaklarla bu gelirleri sağlamıştır. Özelliği, şudur: Düyun-u Umumiye 
İdaresi bir milli kuruluş olmayıp, çoğunluğu yabancılardan oluşan bir yö-
netim kurulu aracılığı ile —Düyun-u Umumiye Meclisi— idare edilmek-
tedir. Yukarıda belirtilen ve Düyun-u Umumiye Meclisi emrine verildik-
lerine işaret olunan gelirleri yurt çapında salmak ve toplamak gerekecek-
ti. O yüzden de Düyun-u Umumiye'nin taşra teşkillâtının kurulması ka-
çınılmazdı. 

11 Ocak 1882'de işe başlayan Meclis1 önce bir Gelirler Umum Müdürü 
tayin etti. Osmanlılarda bir Merkez Bankası Kuruluşu bulunmadığından 
hazine ihtiyaçları için gerek duyulan fonlar  "Galata Banker le r inden te-
min edilirdi. Osmanlı hazinesiyle olan bu ilişkileri dolayısıyla Galata Ban-
kerlerinin geliştirdikleri bir örgüt vardı. Düyun-u Umumiye Genel Mü-
dürü bu örgütü kadrosu içine aldı. Daha sonra taşra teşkilatını kurmaya 
girişti. Taşradaki Düyun-u Umumiye örgütü; Müdürlüklerden, Gelir Ta-
hakkuk Memurları, Tahsilatla uğraşan kamu ajanları, muhasebe kayıt-
larını tutan Muhasebe Memurlarından, oluşuyordu. Düyun-u Umumiye 
Meclisinde çalışan memurlar, Osmanlı Kamu Görevlilerinin tabi oldukları 
özel rejimden yararlanıyorlardı. Düyun-u Umumiye İdaresindeki denetim 
ise, Denetçiler Heyeti aracılığı ile yapılmaktaydı. Denetçiler Heyetine bir 
Komiser başkanlık etmekteydi. Düyun-u Umumiye İdaresi kendi memur-
larını seçmekte serbestti. İdarenin çalışmaları, uygulamaları, Osmanlı ka-
mu yönetiminin müdahalesine kapalıydı. 

c) Düyun-u Umumiye İdaresinin bütçesi Osmanlı bütçesinden ayrıy-
dı. İdarenin, yönetimden ve borç idaresinden doğma harcamaları, tahsis 
edilmiş gelirlerin oluşturduğu kaynaklarla karşılanacaktı. Gelir ve giderler 
ayrı bir bütçe içerisinde karşılaştırılır ve mali dengesi sağlanırdı. Düyun-u 
Umumiye Bütçesi, genel anlamıyla, kamu hizmeti ya da toplum yararına iş 
yapan bir daire bütçesine benzemezdi. Bu bütçenin Muharrem Kararna-
mesinde miktarı belirtilmiş borç yönetimi ile sınırlı bir amacı vardı. An-
cak, borç idaresinde titizlik gösteren her devlet, alacaklıları nezdinde ve 
genel planda itibarını yüceltir. Bu da önemi küçümsenmeyecek bir kamu 
yararı payı taşır. 

d) Muharrem Kararnamesi ile getirilen uygulamanın, çok özel ni-
telikleri ve orijinal yanları vardı. Özelliklerinden biri şudur. Borç idaresi, 

ı Düyun-u Umumiye Yönetim Kurulu, araştırmanın bundan sonraki kısmında 
"Meclis" olarak geçecektir. 
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her ülkede, devlet idaresinin bir parçası olan Maliye Bakanlığınca yürü-
tülür. Muharrem Kararnamesi ile Osmanlı Devleti, bu işi, i;inde yabancı-
ların çoğunlukta olduğu bir Meclise devretmiştir. Bu Mecliste karar alı-
nırken çoğunluğu teşkil eden yabancı temsilciler mutlak söz hakkına sa-
hiptirler. Bu hali ile Düyun-u Umumiye idaresi kendine özgü özellikler 
taşıyan bir kuruluş niteliğindedir. Yabancı ülkelerdeki Osmanlı borçları 
tahvilleri sahiplerinin temsilcisi olan Meclis üyeleri, "Osmanlı Devletinin 
himayesi altında"dırlar. Bir açıdan bakıldığında, Düyun-u Umumiye İda-
resi egemen bir devletin kendi içişlerini düzenlemek için yayınladığı bir 
kararname ile kurulmuştur. Mensupları da onun himayesindedir. Ama bu 
kararname ile konulan yönetimin merkezi karar organına, yabancı dele-
geler hakimdirler. İşte Düyun-u Umumiye İdaresinin "Devlet içinde Dev-
let" olma niteliği buradan kayaklanır. 

Konu üzerinde araştırma yapmış o devrin bilim adamlarından bazı-
ları bu arada Fransız Maliye Profesörü  Paul Leroy-Beaulieu, Ayrıntılı 
Maliye kitabında, Düyun-u Umumiye İdaresini Osmanlı Devletinin bir 
iç düzenlemesi olarak mütalaa ediyor. "Muharrem Kararnamesi Osmanlı 
Devletinin egemenlik hakkını kullanarak diğer devletlerle yaptığı bir ikili 
anlaşmadır. Bu anlaşmanın uygulama ve denetimi, Osmanlı Devletinin 
koruyucu himayesi ile yürütülür." diyor. Esasen Muharrem Kararnamesi 
ile getirilen uygulamanın, uluslararası hukukun bir parçası gibi görmek 
istiyenler hemen de yok gibidir. Nitekim 1896'da ardından 1913'de Rusya, 
bu komisyonu uluslararası bir komisyon, Muharrem Kararnamesi Rejimini 
de Berlin muahedesine imza koymuş devletlerin müdahalesine açık bir 
antlaşma haline getirebilmek için teşebbüse geçmiştir. Bu teklif  karşısın-
da Osmanlı Devleti "bu yeni bir tekliftir,  ortaya yeni durumlar koymak-
tadır. Muharrem Kararnamesinin şimdiye kadar taraflarca  kabul edilip 
uygulanmış biçimini temelden değiştirmektedir. Sorun bütünü ile ele 
alınıp tüm ilgililerin katılımı ile yeni baştan müzakere edilmeden ve bir 
anlaşmaya varılmadan bu istek nazarı itibara alınamaz" diye karşılık ver-
di. 26 yıl sonra Lozan Barış Antlaşmaları müzakere edilirken Türk Dele-
gesi Hasan Bey —Saka— aynı delillere dayanarak Düyun-u Umumiyeyi 
devam ettirmek isteyen Batılı Devletlerin karşısına çıkmıştır. 

e) Düyun-u Umumiye İdaresi hakkındaki açıklamaları, bu yöneti-
min denetim mekanizmasını anlatarak sürdürelim. Burada da Muharrem 
Kararnamesinin özellikler taşıyan orijinal düzenlemeler getirildiğine ta-
nık oluyoruz. Kararnamenin 18. maddesi aynen şöyle diyor." Varidat-ı 
Muhassasa İdaresi hükümeti seniyenin teftişine  tabi olacaktır.1 Bu sözler 

ı Tahsis edilmiş kaynaklardan yararlanan yönetim, Osmanlı Hükümetinin deneti-
mi altındadır. 
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Muharrem Kararnamesi ile kurulan yönetimin devletin düzenleme yetkisi 
içinde bir uygulama sayıldığını bir kere daha ortaya koymaktadır. Ger-
çekten, tahsis edilmiş gelirleri kullanacak örgüt, hükümetin denitimi al-
tında ise, bu demektir ki Düyun-u Umumiye İdaresi Osmanlı Kamu Yö-
netimini kendi iç düzenlemesinde ortaya koyduğu özel nitelikte bir kamu 
hizmeti örgütüdür. Borç idaresine tahsis edilmiş gelirler, o zamanki Os-
manlı İdaresinin yaptığı yasalar uyarınca salınmakta ve toplanmaktadır. 
Osmanlı idaresi bu yasaların herhangi birisinde istediği zaman değişiklik 
yapabilir. —Madde 9—. Bu gelirler Osmanlı Para Nizamnamesine uygun 
olarak salınıp toplanacak ve hesaplara kayıt olunacaktır. —Madde 15—. 
Düyun-u Umumiye İdaresinin Merkez ve Taşra Teşkilâtı Osmanlı Kolluk 
Kuvvetlerince korunacaktır. —Madde 16, fıkra  12—. Düyun-u Umumiye 
İdaresi gerekli hallerde Osmanlı Devletinin basılı kıymetli kağıtlarını kul-
lanacak, gerektiği zaman Osmanlı pullarını yapıştıracak, ve bedelini Os-
manlı Hazinesine ödeyecektir. —Madde 16, fıkra  14—. 

Osmanlı hükümeti bu Kararname ile kendisine verilmiş teftiş  yetkisi-
ni, kendisinin seçip tayin edeceği bir komiser ve ona bağlı müfettişler  ara-
cılığı ile yürütecektir. —madde 18, fıkra  2— Bu komiser, Düyun-u Umu-
miye Meclisinin her toplantısına davet olunacaktır. Teftiş  Kurulu Başkanı 
Komiser aynı zamanda Düyun-u Umumiye Meclisi ile Osmanlı Hükümeti 
arasındaki yazışmalara aracılık edecektir. Komiser ve ona bağlı müfet-
tişler, merkezde ve taşrada, istedikleri incelemeleri serbestçe yapabilecek; 
çalışmalarında Osmanlı Hükümetinin koruyucu yardımından yararlana-
caklardır. Müfettişlerin,  Düyun-u Umumiye Meclisine uygulama zorunlu-
ğu taşıyan —Lazımül İcra— emirler vermesi söz konusu değildir. Müfettiş 
raporlarının ve tavsiyelerinin değerlendirmesini Düyun-u Umumiye Yö-
netim Kurulu —Düyun-u Umumiye Meclisi— yapar. Komiserlerin maaşı-
nı, Düyun-u Umumiye İdaresi Müfettişlerin  maaş ve yolluklarını, Osman-
lı Devleti öder. —18. maddenin çeşitli fıkraları— 

Muharrem Kararnamesinin hükümlerinin yerine getirilmesinde, Dü-
yun-u Umumiye Meclisiyle Osmanlı Hükümeti arasında uyuşmazlık çık-
tığı zaman, sorun H a k e m e havale edilir. Meclis ve Hükümet iki Hakem 
seçip ihtilaf  konusunu bu dört kişilik heyete havale ederler. Kararlar bu 
heyette çoğunlukla alınır. Uzlaşma olmazsa, oylar 2 x 2 bölünürse, o za-
man Hakem Kurulu bir beşinci üye seçerek onun katılımı ile sorunu çö-
zümlemeye çalışır. 

Düyun-u Umumiye İdaresi üzerinde bir de bütçe yoluyla tesis edilmiş 
bir denetim vardır. —madde 17— Yönetim Kurulu her mali vıl için bir 
bütçe hazırlar. Meclisce hazırlanan bütçe, gelir ve gider çeşitlerini ve 
bunlar arasındaki mali dengeyi ortaya koyar. Düyun-u Umumiye Bütçesi 
hazırlanırken o zaman ki Osmanlı yönetiminde uygulanan yöntemler göz 
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önünde bulundurulur. Bütçe tasarısının hazırlıkları, mali yıl başından iki 
ay önce tamamlanır. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından  Osmanlı Hükü-
metine verilir, Osmanlı İdaresi bu bütçeyi inceleyip tastik eder bu tastik 
işlemiyle Düyun-u Umumiye bütçesi devlet bütçesinin bir parçası haline 
gelir. Devletin "Muvazene-i Umumiye Cetveline=Genel Bütçesine" ekle-
nir. Maliye Bakanlığı, Osmanlı Hükümetince tastik edilen Düyun-u Umu-
miye Bütçesinin bir nüshasını Düyun-u Umumiye Meclisine yollar. Mali 
yıl uygulamaları bu bütçeye göre yürütülür. 

Düyun-u Umumiye İdaresinin uyguladığı bütçeler, Osmanlı Devletin-
deki geçerli kural ve yöntemlere göre hesap kayıtlarına geçilir. Her ay 
sonunda hesap kayıtlarından çıkarılmış sonuçlar Osmanlı Maliye Bakan-
lığına iletilir. Dış ödemelere ilişkin hesaplar, ayrı bir defterde  kayda ge-
çer, ve altı ayda bir Osmanlı Maliye Bakanlığının gözetim ve incelemesi-
ne sunulur. Düyun-u Umumiye Meclisi, bunlardan başka yabancı ülkeler-
deki Osmanlı borç tahvilleri sahiplerine faiz  ve ana para taksiti olarak 
yaptığı ödemeleri gösteren aylık bültenler neşreder. Bu bültenlerin bir 
kopyesi ödemenin yapıldığı ülkenin diline çevrilerek oraya yollanır. 

Bütçe uygulamaları yoluyla Düyun-u Umumiye İdaresinin çalışma-
ları üzerinde yapılan denetim yukarda söylenenlerle bitmez. Bir de yıl 
sonu denetimi vardır. Düyun-u Umumiye Meclisi bütçe sonuçları, tıpkı 
diğer Osmanlı Kamu Yönetimi birimleri bütçeleri gibi, bir kesin hesap 
kanunu içinde toplanır. Devletin kesin hesap kanununa tâbi olduğu yön-
temlere göre denetlenerek kesinleşir. 

IX. Zararları ve Yararları: 

Muharrem Kararnamesi hakkında çok şeyler söylenmiştir. Onun, Ka-
pitalizmin ve Emperyalizmin Türk-Osmanlı ülkesine girme ve yerleşme 
taktiğinin bir aracı olduğu; onun, Osmanlı ülkesi içine sokulmuş Batının 
bir ileri karakolu diye adlandırıldığı; Düyun-u Umumiyenin, Avrupanın 
iktisadi ve siyasi çıkarlarını ülke içine yerleşerek yerinde izleyen ve koru-
maya çalışan bir kurum olduğu; onun, Osmanlı maliyesi üzerinde kurul-
muş bir vesayet müessesesinden başka bir şey olmadığı; bağımsız bir ül-
ke içine yerleşmiş yabancıların söz sahibi olduğu bir ikinci kamu kuruluşu 
niteliği taşıdığı; Osmanlı Devletini yarı sömürge durumuna düşürdüğü; 
onun, Osmanlı borçlarının idaresi ötesinde Batı Emperyalizminin bir sö-
mürü aracı olduğu; Kapitüler rejimin taşıdığı imtiyazlara eklenmiş yeni 
imtiyazlar sayılmak gerektiği ... sık sık tekrarlanır. Bu konuda neye inan-
malı? Gerçek nerede? Düyun-u Umumiye neler yapmıştır? Ülkenin ba-
ğımsızlığından neler götürmüştür? Batılı Emperyalist ülkelere neler ka-
zandırmıştır? Götürdükleri yanında, getirdiği şeyler de var mıdır? Bütün 
bu sorulara bu bölümde cevap aramaya çalışacağız. 
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A) Önce sakıncaları ve zararları üzerincle duralım: 

1. Kapitülasyonlar 

Düyun-u Umumiye İdaresinin öyküsü büyük şan ve şereflerle  do-
lu Osmanlı tarihinin kara sayfalarından  birini oluşturur. Tarihi çok 
daha eskiye giden Kapitülasyonlar, Türkiye'yi başka ülkelerde görülme-
yen büyük sıkıntılara asırlarca önce sokmuştu. Bizim kanımıza göre, Dü-
yun-u Umumiye ile getirilen yabancı müdahalesi, Kapitülasyonların bir 
devamı gibidir. O itibarla kısaca Kapitülasyonlar üzerinde bilgi vermek 
isteriz. "Capitulation" savaşan taraflardan  birinin diğerine teslim olması 
anlamına gelir. Kayıtsız şartsız teslime de Kapitülasyon denir. Kelimenin 
asıl kullanım alanı ve anlamı budur. Ancak, Osmanlı Devletinde yüzyıllar 
boyu yaşatılmış, sonunda bir hukuki rej im haline gelmiş bir uygulamaya 
da Kapitülasyon adı verilir. Bu anlamı ile Kapitülasyon, Devletler ara-
sındaki anlaşmalara dayalı olarak ya da zorla yüklenerek Kapitüler reji-
mi kabul etmiş ülkelerde uygulanmış bir özel rejimdir. Bu rejimi ka-
bul eden Devlet, ülkede yaşayan yabancıların tabiyetini taşıdığı ülke-
nin yasalarına bağlı kalabilmelerine ve o ülkenin kanunlarına göre mu-
hakeme edip hüküm giymelerine ses çıkaramaz. Osmanlı padişahları tara-
fından  imzalanmış ilk Kapitüler anlaşma Fransızlarla yapılmıştır. Bu an-
laşmaya göre Osmanlı ülkesinde yaşayan Fransızlar kendi aralarında da-
valı, ihtilaflı,  nizalı bir duruma düşer, suç işlerlerse, Osmanlı yasalarına 
tabi olmazlar, Osmanlı Mahkemelerine gitmezler. Fransız yasalarını Tür-
kiye'de uygulayan yetkili Fransız mercileri önüne çıkarlar. Orada muha-
keme edilip hükme bağlanırlar. Bir yabancı ülkede anlaşmaya dayalı ola-
rak kendi hükümetinin koruyucu kanadı altında yaşayan, kendi kanun-
larına tabi olan yabancıların bu imtiyazlı rejimine Kapitüler Rejim de-
nir. Kanuni Sultan Süleyman 1536'da Kutsal Roma-Cermen İmparatoru 
Şarl Kent'e karşı korumak istediği I. François'ya bahşettiği bu lûtufla  Ka-
pitüler Rejimi Türkiye'de başlatmıştı. Türkiye ile Fransa arasında im-
zalanan antlaşma metni maddeler yerine BÖLÜMLER=CAPITULA ih-
tiva ettiği için Kapitüla sözcüğünden türetilerek bu tür anlaşmalar, ve 
onun getirdiği özel rejim Capitulation deyimi ile anlatılmak istenmiştir. 

Derhal belirtmeliyiz ki Kapitülasyonlar ve onun getirdiği özel rej im 
Osmanlı icadı değildir. Benzeri uygulamalara M.Ö. yıllarda rastlanmak-
tadır. Eski çağ devletleri arasında Akdeniz ve Karadenizin ticaret mer-
kezlerine yerleşen Finikeliler böyle bir rej imden yararlanmışlardır. Daha 
sonra Yunanlıların benzeri bir uygulamadan yararlandıkları iddia edil-
mektedir. Abbasi Hükümdarı Harunurreşit ' in ticaıet yapmak için ülke-
sine gelen Frank'lara benzeri ayrıcalıklar verdiğini tarih kaydetmektedir. 
Kudüs Krallığının, Antakya Prensliğinin daha sonraları Bizans İmpara-
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torluğunun, yabancılara imtiyaz tanıyan "Kapitüler Rejimler" ihdas et-
tikleri bilinmektedir. Bu tarihi mirasın Kapitüler anlaşmaları imzalayan 
Osmanlı yöneticilerince bilinmiş olması, sonradan devletin başma bela 
olan bu anlatşmaları rahatça imzalamalarına zemin teşkil ettiği söylene-
bilir. 

Yıllar sonra Kanuni - I. François anlaşmasına —1536— benzer bir an-
laşma, III. Murat zamanında İngiltere ile imzalandı (1583). Avrupalı Em-
peryalist ülkeler dünyanın dört bir yanına yayıldıktan sonra sömürge-
leştiremedikleri bir kısım bağımsız ülkelerle Kapitüler anlaşmalar imza 
ettiler. 17, 18, 19, 20. yzyıllarda Avrupalı devletler Çin, Japonya, İran, Si-
yam "Tayland", Habeşistan, Fas, Mısır ... gibi ülkelerle Kapitüler anlaş-
malar imza etmişlerdir. 

Kapitüler anlaşmalardan yararlanan ülkeler, giderekten, kendi tebaa-
ları yanında, mahalli halktan bir kısım insanları da himayeleri altına al-
maya başlamışlardır. Osmanlı Devleti, hatalı olarak söylenenin aksine, 
bir İmparatorluk değil fakat  bir Milletler Topluluğu=Common Wealth of 
Nations olduğu için1 ülke sınırları içinde yaşayan çeşitli din ve mezhep-
lere mensup cemaatler vardı. Bu cemaatlerin bir kısmı Hiristiyan ya da 
Museviydi. Kapitüler Hukuk Rejiminden yararlanan, zaman içinde gücü 
ve nüfuzu  artan Avrupalı ülkeler, giderekten Osmanlılar da, Çin de İran-
da ... yaşayan yerli Hiristiyan ahaliyi Kapitüler hukuk kapsamı içine al-
maya meyletmişlerdi. Tabii bunu yaparken kendi çıkarlarına hizmet ede-
cek kişileri seçmeyi de ihmal etmemişlerdi. Kapitüler Hukuktan yararlanan 
bu sayede bir yabancı ülkenin koruyucu kanadı altına giren yerli ahali, ikti-
sadi faaliyetlerde  özel ayrıcalıklara sahip kişiler haline geldiler. Bu da 
rekabet esasına dayalı serbst iktisat rejimi içerisinde iktisadi gelişmeyi 
engelleyen, sömürüye dayanak teşkil eden özel ve ilginç durumlar ortaya 
koydu. Türkiye'de ve başka yerlerde Kapitüler haklardan yararlanan dev-
letler zamanla bankalar, borsa servisleri, ticarethaneler, imalathaneler, hat-
ta özel posta hizmeti kurma yoluna gittiler. İmtiyazlı durumları olduğu 
için onların kurduğu her kuruluş büyük kârlar sağlamakta idi. Çin'de bu 
uygulama Hongkong yönetimi gibi özel yönetimlerin ortaya çıkmasına 
neden oldu. 

Osmanlı ülksindeki uygulamaya göre, padişahlarca verilen Kapitüler 
hakları saptayan fermanlar,  veren padişahın saltanat dönemi ile sınırlıydı. 
Anlaşmaya taraf  olan devletler, yeni padişah tahta çıktığı zaman, eski 
fermanla  verilmiş ayrıcalıkların sürdürüleceği hakkında padişahtan bir 
yeni ferman  almak durumunda idiler. Osmanlılarla, Rusya ve Avusturya 

ı Bak. Bedri Gürsoy: Osmanlı Devleti Bir imparatorluk mu idi? S.B.F. Reşat Ak-
tan'a Armağan, 1982 Ankara. 
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arasındaki savaştan sonra imzalanan Belgrat antlaşmasında (1740) Fran-
sa Kralı XV. Louis Osmanlı Padişahına destek olmuştu. Padişah da bu 
yardımı karşılıksız bırakmak istemediği için, Fransızlara, bundan böyle 
kendilerini süresiz olarak Kapitüler haklardan yararlandıracak bir ferman 
verdi. Bu demekti ki bundan böyle her padişah değişmesinde Kapitüler 
rejimin sürdüreceğine dair yeni bir ferman  almaya artık gerek kalma-
yacaktı. Fransa'ya tanınan bu hak, Kapitüler Hukuktan yararlanan diğer 
devletler tarafından  da istendi. Böylece Kapitüler haklardan yararlanan 
tüm devletler için bu özel hukuk rejimi sınırsız ve süresiz uygulanan bir 
rej im haline geldi. Zamanla Kapitüler haklardan yararlanan devletlerin 
sayıları arttı. Söz gelimi kısa zamanda güçlü bir devlet haline gelen Ame-
rika Birleşik Devletleri, Kapitüler rejimden yararlanan Emperyalist Av-
rupa devletleri kafilesine  katılmada gecikmedi. 

Osmanlı Devleti yaşadığı sürece Kapitülasyonları kaldırabilmek için 
büyük çabalar sarf  etmiştir. Ancak, ele geçirdiği avantajı geri vermeye hiç-
bir devlet yanaşmamıştır. I. Dünya Savaşı yıllarında İt t ihat ve Terakki hü-
kümetleri, birlikte savaştığımız ve kader birliği ettiğimiz Alman İmparator-
luğuna "siz Kapitüler haklardan vazgeçtiğinizi beyan ve ilan ederek diğer 
devletlere örnek olunuz" diye başvurduğunda birlikte kan döktüğümüz 
müttefikimizden  olumlu cevap alamamıştı. Böylece I. Dünya Savaşını Os-
manlılar için sona erdiren Mondros Mütarekesine ve Sevre Barış Antlaş-
masına gelindi. Bu Antlaşmaların niteliklerini anlatmaya "Felaket" söz-
cüğü bile yetmez. Türkiye bu felaketten  kendini büyük Atatürk 'ün ka-
zandığı zafer  ve ondan sonra imzalanan Lozan Barış Antlaşmasıyla kur-
tarabildi. 

2. Düyun-u Umumiye Avrupa Kapitalizminin ülke içine sokulmuş 
ileri karakoludur. 

Düyun-u Umumiye İdaresi için yazılan ve söylenenlerde yukarıdaki 
yargıya çok ve sık rastlanır. Bunun sebebi söylenenin, gerçeğin ta kendisi 
olmasıdır. Bu neden bğöyle olmuştur? Avrupa'da Merkantilist Doktrinin 
yürürlükte olduğu devirden başlayarak ticarette bir genişleme olmuştur. 
Üretim artmadan ticaret genişleyemeyeceğine göre, bu demektir ki üre-
timde de bir artma olmuştur. Bu artış, üretimde, giderek miktarı artan ara 
malların ve sermayenin —teknik ya da malî— kullanılması sayesinde ger-
çekleşmiştir. Teknolojideki ilerleme bu ara-malları içine katılan makine 
ve teçhizatın önemini zamanla arttırmıştır. İnsanlık tarihinde yeni bir dö-
nem başlamıştır. Biz bu dönemde Sanayi İnkılabı Devri diyoruz. Bu geliş-
me iktisadi kaynakları kullanmada özel kişilerin ve onların kurdukları ku-
rumların giderekten daha yaygın ve yoğun rol oynamaları ile at başı be-
raber gitmiştir. Bu gelişmelerin oluşturduğu iktisadi sisteme de Serbest 
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Mübadele Sistemi, Hür Dünya İktisadi Sistemi, ya da Kapitalist Sistem de-
nir. Bu sistemin oyun kurallarının işleyişi tedbir alınmazsa firmaları  te-
merküze, dolayısıyla tekelciliğe götürebilir. Biz, burada, Kapitalist siste-
min işleyiş mekanizması hakkında bilgi vermekten çok, güçlenen Emperya-
list ülkeler ekonomilerinin pazar arama ve yayılma isteklerinden, o amaçla 
Osmanlı Ülkesine girmeye çalışmalarından söz etmek istiyoruz. Emperya-
list devletlerin hemen hepsi, Kapitüler rejimden de yararlandıkları için, 
kendi iktisadi, mali, ticari nüfuzlarını  Osmanlı Devleti içine sokmada bir 
zorluk çekmemişlerdir. Bu gelişmenin bir önemli yönü de şudur: Artan 
üretimi için Osmanlı ülkesinde pazarlama olanakları bulma çabası yanın-
da, Avrupalı Emperyalist ülkeler, çoğalan nakdi sermayelerini de Osmanlı 
ülkesinde değerlendirme fırsatını  kollamışlardır. Osmanlı Devleti ise sözü-
nü ettiğimiz gelişme çizgisinin dışında kaldığı için bu nakdi sermayeye 
muhtaç durumda idi. Böylece parasal konularda ve mali işlerde, Avrupa 
ile Osmanlı Devleti arasında birbirini tamamlayan, birisi para isteyen, di-
ğeri kârlı yatırım arayan, bir durum ortaya çıkmıştır. 

Batı Avrupa ülkelerindeki sanayileşme dönemi oralarda Devlet gelir-
lerinin artmasına imkân hazırlarken Osmanlıların aynı gelişimin dışında 
kalmaları nedeniyle devlet gelirlerinin artamadığı göze çarpar. Batı Av-
rupada devletlerin kullandığı mali araçlar, giderekten Demokratik Yö-
netim biçiminin ortaya konup uygulanmasına zemin hazırladığı halde Os-
manlı Devleti bu gelişmelerin de dışında kalmıştır. 

Batı Avrupadaki iktisadi gelişmenin ortaya koyduğu nakdi sermaye 
birikimi gidecek kârlı yerler ararken Osmanlı Ülkesini de gözünden ka-
çırmamıştır. Osmanlı Devleti de bu nakdi sermayeye muhtaç olduğu için 
Avrupa ile Osmanlılar arasında giderekten süratlenen ve kısa zamanda 
büyüyen bir borç alma-verme dönemi başlamıştır. Paris Antlaşmasından 
sonra (1856) bu borçlanma alışkanlığı kısa zamanda çığ gibi büyümüştür. 
Osmanlıların sıkışık durumunu gören Avrupalı sermayedarlar, kısmen de 
bozuk Osmanlı İdaresinin zaafından  yararlanarak, çok elverişsiz şartlarla 
Osmanlı Hükümetine borçlar vermişler, krediler açmışlardır. Mali kay-
naklarım geliştirememiş olan Osmanlı Devleti bir süre sonra bu borçların 
faiz  ve anapara ödemelerini yapamaz duruma düşmüştür. Sonunda 1875'de 
moratoryum ilan etmiş yâni kendi iflasını  kabul etmiştir. Bu duruma ve 
bunu doğuran genel ve özel şartlara daha önce değinmiştik. Osmanlılar 
borç ödemesini durdurunca Avrupa para ve sermaye piyasası Osmanlılara 
kapandı. Muharrem Kararnamesi, bu şartlar içinde alacaklı Avrupa dev-
letleri ile yapılmış bir anlaşmadır. Bu anlaşma sonunda Osmanlı borçla-
rının yeni bir miktar üzerinden toplamı belirlenip, ödenmesine başlan-
mış, fakat  aynı zamanda Osmanlıların Avrupa para-sermye piyasasıyla 
olan ilişkileri de yeniden işlerlik kazanmıştır. Kısaca, kendi ülkesinde 
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Avrupalı Kapitalist ülkelere bir ileri karakol kurduran Osmanlı Devleti, 
bu sayede sağladığı güvence ortamı içinde, yeni kredilere başvurma, ye-
ni istikrazlar yapma fırsatını  da ele geçirmiştir. 

3. Düyun-u Umumiye İdaresi, Emperyalizmin Ajanı ve Aracısıdır: 

Düyun-u Umumiye İdaresi hakkında bu tür yargılarda verilmiştir. 
Bu yargıyla anlatılmak istenen şey şudur. Batı Avrupanm emperyalist 
ülkeleri, Osmanlı Devletini sömürü alanları içine alabilmek için Düyun-u 
Umumiye İdaresinden yararlanmışlardır. Esasen Emperyalizm, yalın bir 
tanımlama ile sömürmek için bir başka ülkeyi istila etmek demektir. İsti-
lacı ülkenin egemenliği altına aldığı toprakları, orada yaşayan insanları 
yönetmek için kurduğu idareye İmparatorluk İdaresi denir. Ancak sömü-
rü için her zaman bir ülkeyi istila etmek şart değildir. Bilimde, teknoloji-
de üstün, yönetimde etkin, askeri alanda güçlü, kültürde, sanatta, sanayi-
de, ticarette ... ileri olan bir ülke, bütün bu araçlardan yararlanarak 
bir başkasını "nüfuzu"  altına alabilir. Çok daha yeni zamanlarda ideoloji 
ihraç ederek bir ülkeyi nüfuzu  altına alma yöntemleri de geliştirmiştir. 
Bunun en son örneğini Sovyetler, Afganistan'da  vermişlerdir. Marksist 
ideolojiyi benimsemiş, özel biçimde yetiştirilmiş bir Afganlı  kadronun des-
teği ile Sovyetler bu ülkeyi kolaylıkla istila edivermişlerdir. Böylece "ide-
oloji aracılığı ile Emperyalizm" diye yeni bir uygulama ortaya çıkmış-
tır. 

1875 yılında Osmanlıların borçlarını ödemeyi durdurmaları sömürgeci 
Avrupa devletlerini harekete geçirmiştir. Berlin Barış Antlaşmasında va-
rılan uzlaşmaya dayanılarak Osmanlı başkentinde Düyun-u Umumiye İda-
resini kurdurmuşlar ve böylece Osmanlı Devletindeki çıkarları için yeni 
bir "Karakol" ortaya koymuşlardır. Düyun-u Umumiye İdaresinden son-
ra, iktisadi alanda Avrupalılarca güdülen nüfuz  politikası yeni bir canlı-
lık kazanmış, Fransızlar Rumeli'de, Anadolu'da, Suriye'de, Lübnan'da 
yeni yeni imtiyazlar alarak demiryolları, limanlar, bankalar, sigorta şir-
ketleri, telefon  ve elektrik santralları, maden işletmeleri ... kurmuşlardır. 
Farnsız sermayesi bu dönemde Osmanlı ülkesinde başa güreşmekteydi. 
Bir Fransız politikacısı ve yazarı Kont Saint Maurice "Les Instruments 
Modernes de la Politque Etrangere=Dış Politika Elinde Yeni Araçlar" ad-
lı iki ciltlik eserinde "Mali Emperyalizm" konusuna ayrı bir bölüm ayır-
mıştır. Bu bölümde nakdi sermaye yoluyla siyasi ve iktisadi nüfuzun  na-
sıl yaygınlaştırılacağı ve yabancı ülkelerde sermayeden sömürü amacıyla 
nasıl yararlanılacağı ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. Yazar açıkça "bir 
başka ülkeye borç verirken, vatandaşlarımız lehine yeni imkânlar sağla-
maya çalışmalıyız; bir başka ülkeye açılacak kredi bu bakımdan önemli 
bir fırsattır;  ondan muhakkak yararlanılmalıdır" diyor. 1901'de Osmanlı 
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Devletine verilmiş borçlan güvence altına almak için Midilli Adası güm-
rük gelirlerinin bu Fransız sermayedar grubuna karşılık gösterilmesi do-
layısıyla Mecliste açılan müzakereler sırasında Fransız Dışişleri Bakanı 
M. Delcasse aynen şöyle demiştir: "Günümüzde görevinin bilincine ulaş-
mış bir hükümet dış politikayı yürütürken iktisadi çıkarların sergilediği 
önemi elbette gözden kaçırmaz. Bu çıkarları kaçırmamaya bilhassa dik-
kat eder. Ben üç yıldan beri Fransız politikasını yürütüyorum. Bu süre 
boyunca Fransız vatandaşlarının maddi çıkarlarına Fransız devletinin 
menfaatleri  kadar önem vermişimdir."1 

Fransızlarla birlikte ingilizler, Avusturyalılar, Almanlar da kendi 
milli çıkarları için Türkiye'ye açtıkları kredileri araç olarak kullanmış-
lardır. izmir, Aydın ve temdidi demiryolunu ingilizler, Bağdat demiryo-
lunu, Haydarpaşa Limanını Almanlar, Rumeli demiryollarını bir mali 
skandal kahramanı sayılan Baron Hirşch adlı Viyanalı bankerin başkan-
lığında Avusturyalılar almışlardır. 1889'da kurulmuş olan Anadolu De-
miryolu Şirketinin yönetim kurulunun bir üyesi Düyun-u Umumiye Mec-
lisindeki İngiliz alacaklıları temsil eden Sir Vincent Gaillard, ciiğeri, mec-
lisin Alman üyesi Herr Goescher idi. Osmanlı Bankası bir İngiliz-Fran-
sız sermayedar birliğinin malıydı. Almanlar Osmanlı Bankasında hisse sa-
hibi olamayınca İstanbul'da kendi MerKez Bankalarının —Deutsche Bank— 
bir şubesini açtılar. Nüfuz  politikalarım da bu Banka aracılığı ile yürüt tü-
ler. Özetleyecek olursak, o dönemlerde Osmanlı ülkesinde kurulmuş ban-
ka yoktu. Kredi müesseseleri gelişmemişti. Para ve sermaye piyaasları 
sağlıksız şartlar içinde çalışıyordu. Tefeci  Galata sarrafları  ya da Galata 
bankerleri, kendi çıkarlarına olan en ağır şartları mali sıkıntı içindeki 
Osmanlı hazinesine kabul ettirebiliyorlardı. Yukarda Osmanlı Bankasının 
İngiliz-Fransız işbirliği ile kurulduğunu söylemiştik. İstanbul'da başka 
yabancı bankalar da vardı. Düyun-u Umumiye İdaresi kurulunca mev-
cutlara bir yenisi eklendi. Bu yeni kuruluş Osmanlı Devleti içerisinde bir 
ikinci devlet statüsündeydi. Bu imtiyazlı durumdan yararlanarak Türki-
ye'de kârlı yatırımlar yapmak istiyen Avrupa sermayesine yol gösterici 
bir aracılık yapabiliyordu. Türkiye'nin de dışarıdan gelecek sermayeye 
ihtiyacı vardı. Yabancı sermayenin Türkiye'deki çıkar isteği Osmanlıların 
kredi talebiyle birleşince limandan demiryoluna, bankadan sigorta şirke-
tine, telefon,  elektrik santralından maden işletmeciliğine kadar ulaşan 
her alanda yabancı sermaye girişimlerde bulunabildi. O yüzden, Düyun-u 
Umumiyenin Emperyalizmin bir aracısı olduğu yolundaki yargılar, ger-
çeğe hiç de ters düşmez. 

1 Fransız Meclisi Müzakere Zabıtları, Paris 1918, s. 63. 
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4. Düyun-u Umumiye İdarsei Açıktan Yapılamayanı Alttan Alta 
Yürüten Bir Kurum İdi. 

Rönesanstan sonraki dönemde Batı Avrupa'da büyük değişiklikler ol-
muştu. Osmanlı Devleti bu değişiklik sürecinin dışnda kalmıştır. Batı Av-
rupadaki sosyo-ekonomik gelişmeler mâli müesseselere de yansımaktaydı, 
ingiltere Bankas ı=Bank of  England 1694'de kurulmuştu. Bir parlamento 
kararıyla, yani yasayla, kurulan bu bankanın hissedarları Londra'nın pa-
ra babası iş adamlarıydı. Onlar bu Bankayı, ingiliz hazinesi günlük ihti-
yaçlarını karşılamada zorluk çektiği zaman ona yardımcı olmak, ve, daha 
o zamanlar önemli yekûnlara ulaşan devlet borçlarının idaresinde İngiliz 
hazinesine destek sağlamak amacıyla kurulmuşlardı. Osmanlı hazinesi de 
aynı ihtiyaçlarla karşı karşıyaydı. Ama Osmanlı hazinesine destek olacak 
bir Merkez Bankası ne yazıkki yoktu. İngiltere Bankasının kuruluşundan 
169 yıl sonra ancak Fransız ve İngiliz sermayedarlarının yardım ve destek-
leriyle 1863'de Osmanlı Bankası kurulabildi. Kurulduğu zaman bankanın 
yönetim kurulu 20 üyeliydi. Bunun 10 üyesi Londra'da 10 üyesi de Pa-
ris'te bulunmaktaydı. Zamanla Banka hisse senetlerinin çoğunluğu Fran-
sızların eline geçti. Esasen o dönemlerde Türkiye'de Fransızların malî ve 
kültürel etkileri diğer ülkelerinkinden daha baskın durumdaydı. Osmanlı 
Bankasının bir Fransız müessesesi haline gelmesi bu gelişme çizgisinin nor-
mal bir sonucudur. Önemli olan nokta ise Osmanlıların Merkez Bankası 
yetkileriyle fakat  yabancı sermaye ile kurulmuş olan Osmanlı Bankasına 
hiçbir zaman güvenememiş olmalarıdır. O yüzden Osmanlı Bankası, dış pi-
yasalardaki sermaye merkezleriyle olan ilişkilerde etkin bir aracı rolü oyna-
yabilmiş, fakat  Merkez Bankası olarak yaptığı işlevler ve yüklendiği so-
rumluluklar sınırlı kalmıştır. 

Düyun-u Umumiye İdaresini yöneten meclisin yapısına, özelliklerine, 
bu kurulda çoğunluğun yabancı delegelerde bulunduğuna, daha önce de-
ğinmiştik. Meclis merkezde ve taşrada kurduğu idari birimlerde gerekli 
gördüğü zaman yabancı memur, mütehassıs kullanabilmiştir. Osmanlı 
Bankası ve Düyun-u Umumiye'nin aracılık ve desteği ile Osmanlı ülkesi-
ne gelen yabancı sermaye demiryollarında, limanlarda, rıhtım işletmele-
rinde, telefon  ve elektrik santrallarmda, bankalarda, sigorta şirketlerinde, 
maden işletmelerinde ve hatta yürüttükleri özel posta servislerinde, ya-
bancı memurları bol bol kullanmışlardır. 

19. yy. içinde Osmanlı Devleti ardı arkası gelmez iç ve dış kargaşa-
lıklarla baş etmek durumunda kalmıştır. Bu gaileleri göğüsleyebilmek için 
iyi bir kamu yönetimine, kuvvetli bir orduya ihtiyaç vardı. İyi kamu yö-
netimi de, kuvvetli ordu da para ile kurulabilecek şeylerdi. Oysa ki yukar-
da da değinildiği gibi Osmanlı hazinesi yeterli gelir akımından yoksundu. 
Gelir noksanlığından ne idaresini düzeltebiliyor, ne de hatta çoğu zaman, 
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ordunun muhtaç olduğu araç ve gereçleri satmalabiliyordu. Osmanlı Dev-
leti içindeki ileri karakolların aracılığı ile kârlı yatırım olanakları ara-
yan yabancı sermaye ise kendi seçtiği alana yönelebilmekteydi. 

I. Dünya Savaşından mağlup çıkmış devletlerin galiplerle imzaladık-
ları barış antlaşmalarının hepsinde, harp tazminatlarına ilişkin hükümler 
vardır. Almanya'ya yüklenen harp tazminatı, ve onun ödeme biçimleri, 
çözümü güç sorunlar ortaya atmıştır. Bütünüyle adına Versailles Barış 
Antlaşmaları denilen sulh muahedelerinin hiçbirindeki tazminat şartı, Os-
manlıların imzaladıkları Sevres Antlaşmasındaki kadar ağır değildir. Batı-
lı devletlerin Osmanlı Hükümetine zorla kabul ettirdikleri Sevres Antlaş-
ması hükümleri, ileri karakolların yüzyıla yakın süreyle emellerine aracı-
lık ettikleri Batı Emperyalizmi uygulamalarını, tümüyle geride bırakan 
bir doruk noktaya yükselmiştir. 

5. Muharrem Kararnamesiyle kurulan Düyun-u Umumiye İdaresinin 
genelde Osmanlı Devlet yönetimi üzerinde, özel olarak maliyesi 
üzerinde, bir yabancı denetimi kurduğu söylenir. 

Aslında, Muharrem Kararnamesi, Osmanlı Devleti üzerinde bir malî 
denetim mekanizması kurulsun diye çıkarılmış değildir. Daha önce de de-
ğindik. Kararnameler egemen devletlerce içişlerini düzenlemede kullanı-
lan yazılı dokümanlardır. Ancak, Muharrem Kararnamesi ile (1881) altı 
yıldan beri ödemesi durdurulmuş Osmanlı borçlarının ödenme yöntemi, 
alacaklılarla yapılan anlaşmaya dayalı olarak, bir plana bağlanmıştır. Os-
mnlı İdaresi bir kısım bütçe gelirlerini bu işe tahsis etmeyi, kendi isteğiy-
le kabul etmiştir. Bu gelirlerin borçların ödenmesinde kullanılmasını, yö-
netim kurulunda yabancıların çoğunlukta olduğu bir ayrı idareye bırak-
mıştır. Ama temelde Osmanlı İdaresi, Osmanlı Devlet borçları tahvilleri 
temsilcileriyle biraraya gelip, onlarla tartışıp, bir uzlaşmaya varmıştır. Uz-
laşma sonucunu da padişah buyrultusuyla, kararname ile, yürürlüğe koy-
muştur. Düyun-u Umumiye Meclisindeki yabancı üyeler, temsil ettikleri 
memleketin resmî delegeleri değildirler. O memleketin kamu yönetimi ta-
rafından  tayin edilmemişlerdir. Onlar sadece bir "Dayinler Temsilcisin 
Alacaklılar Temsilcisidirler. Osmanlı Kamu Yönetimi içinde, ayrı bir tü-
zel kişiliğe sahip, tahsis edilmiş özel gelirleri olan bir kurumu yönettikleri 
için, maaşlarını da bu kurumun bütçesinden almaktadırlar. 

Düyun-u Umumiye İdaresinin gelir ve gider toplamı, o dönem Os-
manlı bütçelerinin toplam gelir ve harcamalarının 3/1 den daha azdır. 
Yâni, Osmanlı Devleti, kamu gelir ve giderlerinin 3/2 sini kendi egemen 
kararı ile toplamakta ve sarfetmektedir.  Devlet bütçesinin 3/1 ini kapsa-
yan Düyun-u Umumiye Bütçesi, yapılış, hazırlanış, uygulanış ve denetle-
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niş biçimiyle Osmanlı bütçesine benzemektedir. Bütün bu konularda 
eğemenliği gölgeleyen hususlar, tahsis edilen gelirler ve onların kulla-
nımında Düyun-u Umumiye Meclisini oluşturan yabancı çoğunluğun söz 
sahibi olmasından ibarettir. Yoksa Düyun-u Umumiye Bütçesi 1876 Ana-
yasası yürürlükten kaldırılmasaydı o Anayasanın düzenlediği bütçe hak-
kı doğrultusunda hükümet kanalıyla meclise gelecek, bütçe komisyonun-
da incelenecek, oradan Ayan Meclisine —Senatoya— gidecek, orada in-
celenip onandıktan sonra Mebusan Meclisine gönderilecek normal devlet 
bütçesiyle birlikte Meclis tastikinden çıkacaktı. Çünkü Osmanlılar, Dü-
yun-u Umumiye Bütçesini, devlete ait genel bütçenin bir parçası olarak 
düşünmüşler ve öyle de uygulamışlardır. 

II. Abdülhamit 1876 Anayasasına göre kurulan meclisi, bilgi ve eği-
t im düzeyi daha yüksek azınlık temsilcilerinin hakimiyeti altında çalışır 
gördüğü için kapattığım bu amaçla Anayasayı askıya aldığını söylemiştir. 
1980'de yayınlanan eski Başbakan Fethi Okyar'ın anılarında yazıldığına 
göre II. Abdülhamit Osmanlı Devletinin egemen unsuru olan Türklerin 
bu durumunu gidermek için Anayasayı yürürlükten kaldırıp okullar aç-
tığını, Türk-Müslüman halkın bilgi ve öğretim seviyesi bu okullar saye-
sinde yüseltildikten sonra, Anayasayı tekrar yürürlüğe koymayı düşün-
düğünü, bu düşüncesinden ötürü, yetkisi olduğu halde, Anayasayı büs-
bütün yürürlükten kaldırmadığını ifade  etmiştir. 

6. Muharrem Kararnamesi ile kurulan Düyun-u Umumiye İdaresi ve 
ona bağlı örgüt, zaman içinde, uluslararası politikanın oyun alanı 
haline gelmiştir. 

Düyun-u Umumiye İdaresi ile ilişkili olarak ortaya atılan yergilerden 
birisi de budur. Bu yerginin temelinde şu düşünceler yer alır. O zamanlar 
Osmanlılar, üç kıtaya yayılı, boğazlara sahip, Orta Doğunun stratejik alan-
larını elinde tutan, zengin tabii kaynaklara sahip bir ülke durumunda idi-
ler. Bu ülkede, çıkarlarım daha etkili biçimde izlemek ve gerçekleştirmek 
istiyen Emperyalist Batılı güçler, kuruluş sebebi ne olursa olsun Düyun-u 
Umumiye İdaresinden yararlanmak istemişlerdir. Kaldıki Düyun-u Umu-
miye İdaresinin kurulduğu yıllar, uluslararası iktisadî-malî ilişkilerin gide-
rekten yoğunluk kazandığı yıllardır. Bu tür ilişkiler, dış politikada isteneni 
ele geçirmede yeni bir araç haline gelmiştir. Devletler, dış politikalarında 
bu araçtan ötedenberi yararlanırlardı. İncelediğimiz dönemin dikkat çe-
ken yönü, iktisadî ve malî ilişkilerin, eski çağlara kıyasla, çok daha yoğun 
bir hale gelmiş olmasıdır. Düyun-u Umumiye İdaresi kurulduktan sonra 
Osmanlı Devletinin dış pazarlarda yaptığı borçlara, Türkiye'ye celbettiği 
yabancı sermayeye bakılırsa bu durum daha çarpıcı biçimde ortaya çıkar. 
Düyun-u Umumiye İdaresi Osmanlı Devletinin istediği kredilere, ülkede 
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yapılacak yeni yatırımlar için yabancı sermayeye —demiryolu, liman, elek-
trik santralı, tramvay, telefon,  banka sigorta kurumları, maden işletme-
leri ... gibi— aracılık ettikçe Türkiye'deki kendi çıkarlarını sürekli olarak 
izleyen Batılı Emperyalist ülkeler, bu durumdan özel biçimde yararlan-
mışlardır. 

Düyun-u Umumiyenin, emperyalist ülkeler çıkarları için yardımcı bir 
araç olduğunu fark  eden Ruslar, 1913 yılında, II. Balkan Savaşından he-
men sonra Bab-ı Âli'ye bir nota vererek Düyun-u Umumiye Meclisine bir 
Rus Delegesi tayin etmek istediklerini belirttiler. O sıralarda İstanbul'da 
Rus Sefiri  olan Baron de Giers bu konuyla ilgili olarak Rus hariciyesine 
şöyle bir yazı yazmıştı; "Rusya, yakın doğuda, kendi büyük ülke görünü-
müyle uyumlu bir iktisadi güce sahip değildir. Rusya, Türkiye üzerindeki 
tarihi isteklerini gerçekleştirmek istiyorsa, bölgeyi ilgilendiren iktisadî ve 
malî her yeni girişime el atmalıdır. Söz gelimi petrol ve ispirto imtiyaz-
larım Rusya pekâlâ elde edebilir". 

Rus girişimi mahiyeti itibariyle Düyun-u Umumiye Meclisini ulus-
lararası bir niteliğe kavuşturma isteğinden başka bir şey değildi. Bu is-
tek o zamanki yönetimle ilişkilerini pekleştirmiş bölgeye karşı duyduğu 
ilgiyi ön plana almış Alman İmparatorluğunun dikkatinden kaçmadı. Bu 
fırsattan  yararlanarak bir yandan Rusların yeni nüfuz  politikasına, diğer 
yandan Düyun-u Umumiye Meclisi ve İdaresi içindeki ağır basan Fransız 
varlığına karşı çıkmak istedi. Rus istekleri ile ilişkili olarak Osmanlı Hü-
kümetine ilettikleri isteklerinde, Ruslara bir delegelik verilirse, Mecliste-
ki Alman temsilcilerinin sayısı da ikiye çıkarılmalı idi. Almanlara göre 
Fransızların Düyun-u Umumiye Meclisinde iki temsilcileri vardı. Biri-
si Fransız alacaklılarını temsil eden delege, diğeri Osmanlı Bankasının 
Düyun-u Umumiye Meclisindeki murahhası idi. Almanlar ayrıca Dü-
yun-u Umumiye Meclisine sırayla bir Fransız bir İngiliz'in başkanlık 
etmesine de karşı çıkıyor, Almanların da Düyun-u Umumiye Mecli-
sine başkan seçilebilir duruma gelmelerini talep ediyorlardı. Bu şartlarla 
Rusların girişimlerini olumlu karşılayacaklarını Bab-ı Âli'ye bildirdiler. 
Ruslar ise, Bab-ı Âli isteklerini kabul ederse ,uzun süredir Osmanlı hü-
kümetini meşgul eden gümrük vergisinin % l l 'den, % 14'e çıkarılması yo-
lundaki Osmanlı isteğine ses çıkarmayacaklarını söylüyorlardı. 

Osmanlı hükümeti, Ruslara, Düyun-u Umumiye Meclisinin Osmanlı 
borçlarını yönetmekle görevli bir karma komisyon olduğunu, Rus uyruk-
lu kişiler elinde Osmanlı borç tahvili bulunmadığı için onları temsilen bir 
delegenin Düyun-u Umumiye Meclisine kabulünün söz konusu olamıya-
cağını bildirdi. Bu misali burada vermekten amaç, Türkiye'de çıkarları 
olan ülkeler tarafından  Düyun-u Umumiye Meclisinin nasıl bir aracı ola-
rak kullanılmak istendiğini bir kez daha ortaya koymak, vurgulamaktır. 
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Aynı doğrultuda bir başka uygulama daha göze çarpar: Osmanlı ül-
kesindeki çıkarlarını etkin bir şekilde izlemek ve gerçekleştirmek istiyen 
Batılı ülkeler, Düyun-u Umumiye Meclisini, Türkiye'de yaşayarak ülkeyi 
ve idaresini içerden tanıyan diplomatlar yetiştirmede bir araç olarak kul-
lanmışlardır. Düyun-u Umumiye Meclisinde alacaklı temsilcileri olarak 
bulunan bir takım insanların zamanla o ülkelerin Türkiye'deki temsilci-
liklerinde görev aldığına sık sık rastlanır. 

B. Muharrem Kararnamesi ile kurulmuş Düyun-u Umumiye 
idaresinin Y a r a r l a r ı olmuş mudur? 

Osmanlı Devlet yapısı içinde yarım yüzyıla yakın faaliyet  gösteren 
bu kuruluşun ülkeden götürdükleri yanında getirdikleri ya da olumlu 
katkıları var mıdır? Şimdi kısaca bu sorulara cevap araştırmaya çalışa-
lım. 

1. Borcunu ödeyemeyen bir devlet iflas  etmiş bir duruma düşer. İf-
las, kavramı içinde bir yücelik unsuru da taşıyan devlet anlayışının, kar-
şılayabileceği en büyük tehlikelerden biridir. Devlet demek, bir açıdan, yü-
ce itibar sahibi bir kurum demektir. Kanuni Sultan Süleyman çok tek-
rarlanan beytinde "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi" diyor. 
İflas,  devletin itibarının yitirilmiş olması demektir. 1875'de alacaklılarına 
"ben size olan borçlarımı ödeyemeyeceğim" diyen Osmanlı Devleti bu 
ayıplı duruma düşmüştü. Tabii onu bu kararı almaya zorlayan haklı 
sebepler vardı. Devletin içinde bulunduğu türlü-çeşitli sıkıntılara bir 
de 1877-1878 Türk-Rus Savaşının felâketleri  eklendi. 1881'de Berlin Ba-
rış Antlaşmasını imzalarken Osmanlılar ortaya atılan devlet borçları-
nın tasfiyesi  isteğini de kabul etmek durumunda kaldılar. Sorun ayrı bir 
protokol konusu olarak Berlin Barış Antlaşmasına eklendi. Ancak, Dü-
yun-u Umumiye Meclisi kurulup, borçlar yeni bir düzenlemeye tabi tu-
tulup, muntazam bir şekilde ödenmeye başlayınca, Osmanlı Devleti kay-
bettiği itibarını yeniden kazandı. Bu husus önemle belirtilecek bir sonuç-
tur. Düyun-u Umumiye İdaresinin sakıncalı yönleri ne kadar büyük olur-
sa olsun, bu kurumun, Devletin mali itibarının yeniden kazanılmasına yar-
dımcı ve destek olduğu tarihi bir gerçektir. 

2. Kalkınmanın genelde kültürel ve ekonomik bir birikim anlamına 
geldiiğne daha önce değinmiştik. Bu birikim içinde parasal ve teknolojik 
maddi sermaye, önemli bir yer işgal eder. İktisat biliminin çağdaş deyim-
leri ile değerlendirildiğinde Osmanlı Devletine "gelişmekte olan bir ülke" 
gözüyle bakmakta hiç bir yanılgı yoktur. Gelişmekte olan ülke sıfatıyla 
Osmanlılar zengin Avrupalı milletlerin para ve sermaye piyasalarıyla 
ilişki kurmayı çok istemişlerdir. Düyun-u Umumiye İdaresinin kurulu-
şunu takip eden yıllarda Osmanlıların itibarı yeniden yükselince, devrin 
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yöneticileri bu durumu, Avrupa'nın güçlü para ve sermaye piyasaları ile 
mali ilişkileri canladırmak için değerlendirmek istediler. Borçlarını zama-
nında ödeyen Osmanlılara karşı güvence arttığı için demiryolu, liman, 
tramvay, elektrik santralı, telgraf  ve telefon  tesisleri ... kurmak amacıy-
la dış piyasalardan yeni yeni krediler aldılar. O halde Düyun-u Umumiye 
idaresinin bir olumlu katkısı da Osmanlıların yeniden zengin ülkelerin pa-
ra ve sermaye piyasalarına açılmasına zemin hazırlamasıdır. 

3. Borçlanma, devletlerin, çok eski çağlardan beri uygulayageldikleri 
bir gelir elde etme yöntemidir. Bir devlet borçlanınca ortaya borç idaresi 
diye bir sorun da çıkar. Borç idaresi uygulamalarında, borcun miktarını 
azaltan, faizini,  vadesini yeni baştan düzenleyen bir işlem olarak k o n -
s i d i l a s y o n önemli bir yer tutar. Kelime olarak pekleştirme, sağlıklı 
hale getirme, bir işte bağımlılıktan, belli bir andaki zorluklardan kurtul-
ma anlamlarına gelen bu kelime, Kamusal Maliyenin borç idaresi bahsin-
de, özel bir anlam taşır. Konsolidasyon, hazineye hemen ödeme külfeti 
yükleyen kısa vadeli, ya da vadesi dolmuş borçları, miktarını, faizini,  va-
desini ve diğer şartlarını değiştirerek yeni bir borca dönüştürme demek-
tir. Konsolidasyona baş vurulunca kısa vadeli ya da vadesi dolup ödenecek 
hale gelmiş borçlar uzun vadeli hale getirilir. Başa başın altında çıkarılmış 
tahviller varsa bunlar normal borç senetleriyle değiştirilir. Yeni tahviller 
daha uzun vadeli olacağı için süre değişir. Şartlar elverişli ise konsolide tah-
villerin faizi  de düşürülür. Düyun-u Umumiye idaresinin kuruluşundan he-
men sonra yukarıda değinilen bütün özellikleri kapsayan bir konsolidasyon 
işlemi yapılmıştır. Sonunda borç toplamında % 45'e ulaşan azalmalar ol-
muştur. Çoğunluğu ile Galata Bankerlerine olan ya da Osmanlı Bankası 
aracılığı ile yapılmış bulunan kısa vadeli borçlar —dalgalı borçlar— uzun 
vadeliye çevrilmiştir. Kısacası konsolidasyonun içinde taşıdığı, sağlıklı ha-
le getirme sürecinden bütünüyle yararlanılmıştır. Bu işlemin yapılmasın-
da, başarıya ulaşmasında Düyun-u Umumiye idaresinin büyük katkısı ol-
muştur. Yararları anlatılırken bu noktaya da değinmek yerinde olur. 

4. Osmanlı Devletinin çökmesinde kendi kamu yönetiminin yetersiz-
liği ve elverişsizliği önemli bir rol oynamıştır. Devrin Osmanlı kamu yö-
netimi hakkında yabancı gözlemcilerin ne kadar ağır hükümler vermiş 
olduğuna daha önce değinmiştik. "Türkiye sanki memleket zararına zengin 
olmak istiyen devlet adamları ile 30-40 mürabahacımn çıkarları için ku-
rulmuş bir devlete benziyor" diyordu bir İngiliz yazar. Tanzimat ferma-
nının ondan sonra çıkarılan Islahat Fermanının o devir mali idaresinin 
bozukluğundan şikayet eden hükümlerinden de daha önce söz etmiştik. 
Rüşvet, nüfuz,  iltimas o dönemlerde çok yaygın bir tu tum olarak karşı-
mıza çıkmaktaydı. Sözü edilen şeyler kamu yönetiminde liyakati, dola-
yısıyla hakka bağlılığı tamamiyle yok eder. Aylarca maaşını kendi me-
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muruna ödeyemeyen bir devlet, memurunu, kendi eliyle, "başının çare-
sine bakmaya" adeta zorlar. Adalet mekanizmasının yavaş işlemesi, su-
istimallere karşı açılan koğuşturmalarm kısa zamanda sonuç vermesi-
ni önlemekteydi. Türkiye izlenimlerini Edinbourgh Review'da yayınlayan 
bir başka ingiliz yazar şöyle diyordu: "Türk kamu yönetiminde çalışan-
ların çoğu, kendi kişisel çıkarları için didiniyor. Bu ülkede gücünü ve bil-
gisini kamu yararına adamış insana rastlamak çok zor." 

19. yy.'ın ve tanzimat döneminin büyük şairi, yazarı, fikir  ve devlet 
adamı Ziya Paşa bu durumdan şu beyitleriyle şikâyet etmekteydi: 

Bir zamanlar ben dahi düştüm belay-ı gayrete 
Doğrulukla uğradım bin türlü derdü mihnete 
Akibet oldum giriftar  iş bu mühlik illete 
Derde uğrar kim sadakat etse elbet devlete 

istikamet mahzı cinnettir bu mülk-ü millete. 

Düyun-u Umumiye idaresinin kurulmasını zaruri kılmış sebeplerden 
biri, Türk Kamu Yönetiminde görülen yukarıdaki ifadelerin  anlattığı çö-
küş idi. Mali İdarenin bir parçası olan borç yönetimi etkili çalışan, rüşvet-
çi olmayan, batılı üyelerin gözlemi ve katkısıyla yeniden kurulacak, bir 
idareye verilmek istenmiştir. Batıdan gelen bu yoldaki bir isteği Osmanlı 
İdaresi hoş görüyle karşılamıştır. Düyun-u Umumiye İdaresinin memur-
l a n büyük çoğunluğu ile Osmanlı tebası idiler. Yabancı uyruklu memur-
ların sayısı hiçbir zaman % 7'yi aşmamıştır. Büyük çoğunluğu Osmanlı 
Bürokrasisinden alınma memurlardan oluşan bu yeni idare farklı  bir tu-
tum içinde hem etkili hem de namuslu bir idare örneği vermiştir. Bu so-
nucu Düyun-u Umumiye Yönetimi nasıl elde etti? Sonuca etkili olan 
faktörler  şunlardır: 

— İyi memur seçilmiştir. 

— İyi seçimden sonra yetiştirme programı uygulanmıştır. 

— Kendilerine iyi ücret verilmiş, maaşları muntazam ödenmiştir. 

— İyi bir teftiş,  denetim sistemiyle her memurun başarı durumu be-
lirlenmiştir. Başarılı olmayanlar işten uzaklaştırılmıştır. 

Yukarıdaki ifadelerden  çıkarılacak sonuç şudur: Gerekli şartlar oluş-
turulduğu zaman, Osmanlı ülkesinde de etkili ve namuslu bir idare pe-
kâlâ kurulabilir. Düyun-u Umumiye buna bir örnek teşkil eder. Bu nok-
tayı da olumlu katkılar arasında mütalaa edebiliriz. 

5. Mali İslahat için başlatılan çalışmalar Osmanlılarda bütün 19. yy. 
süresince devam etmiştir. Meclis-i Ahkâm-ı Adliye'nin kuruluşundan iti-
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baren —1830— idarî reform  çabaları ve maliyeyi islâh edeneyimleri aralık-
sız yürütülmütşür. Maliyeyi yeni baştan düzenlemek için, yeni vergi ya-
saları çıkarılmış, vergi salma ve toplama işlemleri düzeltilmek istenmiş-
tir. Diğer yandan bütçe yapımı uygulaması ve denetimi Batıdakine ben-
zer yeni esaslara bağlanmak istenmiştir. II. Mahmut, Abdülmecit, Abdü-
laziz ve II. Abdülhamit dönemlerinde Türk parası İslah edilmek istenmiş-
tir. Önceleri çift  maden esasına dayalı bir sistem yürürlüğe konmuş so-
nunda bu sistem fiiliyatta  tek maden —altın para— sistemine dönüşmüş-
tür. Bütün bu işlerde Düyun-u Umumiye Meclisi aktif  bir rol oynamıştır. 

Düyun-u Umumiye Meclisi bir tür idarî ve malî özerkliğe sahipti. Dev-
letin ona bıraktığı gelirleri toplar, kasalarında tutar, borç ödemesinde kul-
lanırdı. Bu uygulamaya bakarak diyebiliriz ki Düyun-u Umumiye İdaresi 
hazine birliği bozmuştur. Hazine birliğinin bozulmasında kendinden sonra 
kurulan başka idarelere örnek olmuştur. Ancak, çeşitli mahzurlu yanlarına 
rağmen Düyun-u Umumiye İdaresi etkin bir kamu yönetiminin örneğini 
vererek ve yapılan reform  çabalarına bilfiil  katılarak mali yönetimin dü-
zeltilmesinde olumlu bir rol oynamıştır. Bu rolü belirleyen bir kaç örneğe 
şöylece değinebiliriz: 

a) Muharrem Kararnamesi ile Düyun-u Umumiye İdaresinin tahsis 
olunan altı vergiden en bol gelir getireni tuz tekeli idi. İdarenin kurulu-
şundan önceki yıllarda bu kaynağın sağladığı gelirler 875 bin altın lira 
olarak tahmin edilmişti. (1875 yılı bütçe tahmini) Düyun-u Umumiye İda-
resi bu kaynağı ele geçirdikten sonra geliştirdi. 1914 yılında tuz tekelinden 
elde edilen gelirler 1 milyon 103 bin 023 liraya yükseldi. İki rakam ara-
sındaki fark  % 26'ya ulaşan bir artış oranı gösterir. Düyun-u Umumiye 
İdaresinin elindeki tuz tekeli, üretimi arttırmış, ihracata yönelmiş, Os-
manlı Devletini tuz ihracatı yapan ülkeler arasına sokmuştur. Bu sonucun 
elde edilmesinde üretimin arttırılması için tuzlaların genişletilmesinin, 
Şap Denizinde yeni tuzlalar kurulmasının, yeni teknoloji ithalinin, rolü 
büyüktür. Bu gelişmede, yukarıda değinilen etkili kamu yönetiminin de 
önemli katkısı olmuştur. 

b) Düyun-u Umumiye İdaresinin gelirlerinden bir başkası bir kısım 
vilayetlerin ipek aşarıdır. Edirne, İstanbul, Bursa, Samsun illeri ve çevre-
leri sözü edilen vilayetlerin başlıcalarıdır. Düyun-u Umumiye İdaresi, bu 
kaynaktan elde edilecek gelirleri arttırabilmek amacıyla şu tedbirlere baş 
vurmuştur: 

— İpek böceği yumurtalarını İslah edebilmek için Pasteur yöntemi-
ne göre çalışan bir tohum İslah merkezini Bursa'da kurmuştur. 

— İleri kozacılık yöntemlerini öğreten bir ihtisas okulu açmıştır. 

267 



— îpek böceklerinin beslenme maddesi olan dut yaprağım çoğalta-
bilmek için dut ağacı neslini İslah etmiş, bu amaçla fidanlıklar  kurmuş, 
dutlukları genişletmiştir. 

Alman tedbirler sonunda üretimde büyük artmalar olmuştur. Bunu 
gösteren rakamlar şöyledir: 1880 yılı ipek üretimi 200.000 lira tutar. Bu 
miktar 1910'larda 2,8 milyon liraya yükselmiştir. İpek aşarı geliri 20.000 
liradan 200.000 altın liraya fırlamıştır.  Görülüyor ki Düyun-u Umumiye 
İdaresi gelirini arttırabilmek için ülkeye yeni bilgiler ve yeni teknoloji 
ithal etmiştir. Üretim artışı sağlamıştır. 

c) Düyun-u Umumiye İdaresine devredilen gelirler arasında ispirto 
ve ispirtolu içkiler üzerinden alman vergiler de vardır. Düyun-u Umumi-
ye İdaresi : 

— Türkiye'de ispirto üreten müesseselerin teknolojilerini yenilemele-
rine yardımcı olmuştur. 

— Şarapta dışarıdan ithal edilenler sadece % 8 gümrük vergisi öder-
lerken, yerli imalattan % 15 muamele vergisi alınmaktaydı. Düyun-u Umu-
miye İdaresi bu çelişkili duruma son verdirmiştir. 

— Şarap yanında bira, likör ve benzeri içkilerden alınan % 15'lik mua-
mele vergisini, % 8'lik gümrük vergisi seviyesine indirtmek için girişim-
lerde bulunmuştur. 

Bu çabalar sonunda ispirto ve ispirtolu içkilerden elde edilen gelir-
lerde % 38'lik bir artma kaydedilmiştir. Ahalisinin çoğunluğu müslüman 
olan bir ülke için sözü edilen gelir artışı gözden kaçırılmayacak derecede 
büyüktür. 

d) Tütün: Muharrem Kararnamesi ile geliri Düyun-u Umumiye İda-
resine bırakılan bir başka tekel tü tün ve sigara idi. Tütün için Düyun-u 
Umumiye "r e j i" İdaresini kurmuştur. Bu bir çeşit yabancı sern^^enin 
katılımı ile kurulup işletilen iktisadi devlet teşekkülüdür. Viyanalı, Berlinli 
ve Osmanlı Bankası aracılığıyle Parisli sermayedarların ortaklaşa "Societe 
de la Regie Co-interrese des Tabacs de l 'Empire Ottoman=Osmanlı Tütün-
leri İşletme Ortaklığı" kurdular. Tütün ve sigara üretimi bu şirkete devre-
dildi. Düyun-u Umumiye, Şirketin yabancı ortaklarına % 8'lik bir kâr ga-
rantisi tanımıştı. Yıllık kazançtan, önce bu kâr garantisi düşülür, kalan ge-
lir Düyun-u Umumiye ile Osmanlı hazinesi arasında paylaşılırdı. Bu alan-
da Düyun-u Umumiye İdaresi: 

— Ülkeye yabancı sermaye celbetmeye aracılık etmiştir. 

— İyi işleyen bir kamu iktisadi teşekkülü kurmuştur. 
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— Tütün ve sigara işleme ve üretimindeki yeni teknolojiler ülkeye ka-
zandırmıştır. 

Bu sayılanlar tütün inhisarı alanında Düyun-u Umumiye'nin olumlu 
katkıları olarak belirlenebilir. 

e) Gümrük Gelirleri: Osmanlı Devleti, Kapitülasyonlarla yabancı 
devletlere tanıdığı imtiyazlar nedeniyle, gümrük vergilerini istediği gibi 
düzenlemede serbest değildi. Daha doğrusu Türkiye ancak Kapitüler Hu-
kuktan yararlanan tüm ülkelerin rızalarını alarak gümrüklerde yeni dü-
zenlemelere, vergi ve resim art t ı ranına gidebilirdi. O yıllarda gümrük 
vergileriyle yurtiçi üretimini koruma ve teşvik etme yönteminin tersine, 
ihracattan % 15'lik bir resim alınmaktaydı. Osmanlı Devleti, Düyun-u 
Umumiye kurulurken yapılan müzakerelere katıldığı zaman şu istekleri 
ortaya atmıştı: 

— İhracattan alman % 15 oranlı resmin tamamen kaldırılması. 

— Yine ihraç mallarından alman % l'lik transit resminin ilgası. 

— İthalattan alman ad-Valorem vergi oranının % 8'den % l l ' e ve gi-
derekten % 14'e çıkarılması. 

Osmanlı temsilcileri i thalat rejimini bu teklifler  ışığında düzenleye-
rek ayrıntılı bir plan vermişlerdi. Bu plana göre bir kısım mallar, yurda 
gümrüksüz oarak ithal edilebilecekti. Bir başka listedeki eşya için % 3'lük 
bir gümrük resmi teklif  ediliyor idi. Nihayet % 8'lik ve % 14'e kadar 
gümrük vergisi yükseltilebilecek iki ayrı liste daha vardı. 

Düyun-u Umumiye İdaresinin kurulmasına ilişkin müzakerelere ka-
tılan yabancı temsilciler, "gümrük resimlerinin değiştirilmesi Kapitüler 
Hukuka ait bir sorundur, bizim buradaki yetkimizin dışında kalır," iddia-
sını öne sürdüler. Osmanlı Temsilcileri zorunlu olarak bu görüşü kabul 
edip bir uzlaşmaya vardılar. Düyun-u Umumiye İdaresi bu uzlaşma so-
nunda kuruldu. Ancak, Osmanlı hükümeti, gümrük resimlerini değiştire-
bilmek için yaptığı girişimleri durdurmadı. Fakat her defasında  Kapitüler 
haklarını korumakta İsrar eden yabancı ülkelerin inatçı tutumuyla kar-
şılaştı. O yüzden, uzun süre, gümrük resimleri ile ilişkili olarak yeni bir 
düzenleme yapılamadı. 

1905'de Osmanlı yöneticileri Batılı ülkelerin Makedonya'da yapılma-
sını istedikleri idari ve adli reformları  vesile ederek "reform  para ister, 
bu parayı sağlayabilmek için gümrük vergilerinden yararlanmaya mecbu-
ruz, bu konuda anlaşalım" çağrısında bulundu. Gerçekten, bir yandan 
idarede ıslahat istemek, diğer yandan o ıslahatı destekleyecek mali kaynak-
ları sınırlamak çelişkili bir tutumdu. Makedonya vilayetleri Umumi Mü-
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fettişi  Hüseyin Hilmi Paşa'nın Selanik'teki Fransız ve İngiliz Başkonso-
loslarına aktardığı bu düşünceler sonraları Londra'daki Osmanlı Büyük 
Elçisi Musurus Paşa tarafından  zamanın İngiliz Dışişleri Bakanı Lord 
Lansdown'a bir yazılı notayla iletildi. 

İngiltere'den gelen cevapta İngiliz Hükümetinin sözü edilen konuyu en 
iyi niyetle araştıracağını, lakin Osmanlı dış ticaretinin % 60'ını İngiltere 
ile yapılmakta olduğunun da bilinmesi gerektiğini, gümrük vergilerindeki 
yükselmenin bu ticareti olumsuz yönde etkileyeceğini, bütün bunları bil-
melerine rağmen insani düşüncelerden hareket ederek böyle bir müzake-
reye yanaşacaklarını, ancak oranları arttırılan gümrük resimlerinden sağ-
lanacak gelirlerin bir yandan Düyun-u Umumiye İdaresine, diğer yandan 
da Makedonya'da yapılacak reformların  finansmanına  tahsis edileceğinden 
emin olmak istediklerini bildiriyorlardı.1 

Rusların, Düyun-u Umumiye Meclisine üye olarak kabul edilmeleri 
şartı ile gümrük vergilerinin arttırılmasına muafakat  edeceklerim bildir-
diklerine daha önce değinmiştik. Fransızlar, İngilizlerin cevap yazısında 
ortaya attıkları hususlara benzer kayıtlamalar ortaya sürmüşlerdi. Alman-
lar ve Avusturyalılar, İtalyanlarla birlikte, "öteki kapitüler ülkeleri razı 
ederseniz biz de ses çıkarmayız" diyorlardı. 

Burada asıl vurgulamak istediğimzi nokta şudur: Düyun-u Umumi-
ye İdaresi Kapitüler hakların değiştirilmesi niteliğinde sayılan bu işte, 
gümrük vergilerinin arttırılması konusunda, Osmanlı Devletine destek ol-
muştur. Düyun-u Umumiye İdaresinin bu tu tumu çeşitli açılardan değer-
lendirilebilir. Bir kere, Düyuıı-u Umumiye İdaresi, kendine de pay s&ğlıya-
cağı için bu girişimi desteklemiştir denebilir. İkincisi Düyun-u Umumiye 
İdaresi gümrük vergilerini sağlamada ve toplamada görev almış bir kuru-
luştu. Yapılan değişiklikleri, kendisi tarafından  sürdürülmüş iyileştirme 
çabaların bi ruzantısı olarak değerlendiriliyordu, diye düşünülebilir. Üçün-
cüsü, daha önce de değinildiği üzere, Batılı Devletler Osmanlı ülkesinde 
olup bitenleri Düyun-u Umumiye İdaresi kanalıyla içerden, Türkiye'de 
oturarak, izlemekteydiler. Vergi koyma hakkının egemen devlet olma yet-
kilerinin bir parçası olduğunu da biliyorlardı. O itibarla Osmanlıların 
kendi gümrük vergilerini kendilerinin düzenlemek istemelerini açıkça 
söylemeseler de bu egemen devitin tabii hakkı olarak tslim etmekteydi-
ler. Dördüncü olarak, gümrük vergilerinin tarifeleri  değiştirildiği zaman 
bu uygulamayı kısmen de olsa Düyun-u Umumiye İdaresi yönetecekti. 
Böylece Düyun-u Umumiye İdaresinin Osmanlı Maliyesi üzerindeki de-
netimi genişleyecekti. Osmanlı maliyesi üzerinde denetim yapmak ama-

1 l o r d Groy, Viscount of  Fallodon, Twenty Five Years - 1332-1916, 2 cilt, New York 
1925, Birinci Cilt s. 1G6 vo sonrası. 
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cıyla kurulmuş bir idarenin denetim yetkisinin genişletilmesine karşı çı-
kılması düşünülemezdi. Nihayet, gümrük vergileri hasılatı artarsa, onun 
bir bölümü Düyun-u Umumiye İdaresine verilecekti. Dolayısıyla, gelirleri 
artan İdare, işlevlerini daha iyi yapar duruma geçecekti. Sebep ya da sa-
ik ne olursa olsun Düyun-u Umumiye İdaresinin gümrük vergilerinin oran-
larının arttırılması konusunda Osmanlı idaresini desteklemiş olması olum-
lu bir katkı olarak zikredilebilir. 

f)  Yukarıdan beri verilen açıklamaların ışığında Düyun-u Umumiye 
İdaresinin olumlu tutumları olarak şu husus da ortaya çıkmaktadır: Bu 
idare, Osmanlı dış ticaıetini geliştirmede, yeniden düzenlemede, kendine 
göre bir rol oynamıştır. Yukarda da değindiğimiz gibi tuz üretiminin art-
tırılıp ihracata yönelinmesi bu alandaki katkılardan biridir. Aynı duru-
ma koza üretim ve ihracatında da rastlanmaktadır. İspirto ve ispirtolu iç-
kilerde ithalatı kısıtlayarak üretimi ve ihracatı destekleyen girişimlerde 
bulunduğunu yukarda belirtmiştik. Son bir nokta olarak Türkiye ihra-
catında o dönemlerde de önemli bir yer işgal eden kuru üzümü yetiştiren 
bölgelerdeki asmalara musallat olan floksara  hastalığı ile yapılan müca-
rol oynadığını zikredebiliriz. Floksaraya dayanıklı Amerikan asmalarının 
yurda ithaline İdare aracılık etmiştir. 

g) Düyun-u Umumiye İdaresi kendine bırakılmış vergileri salma ve 
toplama yönetmelerini geliştirmiştir. Bu alanda yaptıklarını da idarenin 
olumlu katkıları arasında zikretmek doğru olur. Söz gelimi bir kısım vi-
layetlerin tahıl ya da ipek aşarı Düyun-u Umumiye İdaresine bırakılmış-
tı. Aşarın toplanmasında o yıllarda çoğu zaman iltizam usulüne başvurulur-
du. İltizam usulü, bir bölgenin aşar gelirini arttırma-müzayede yoluyla 
en iyi teklifi  veren müteahhide devretmek anlamına gelir. Bu uygulama-
da çoğu zaman kamu yönetimi ile mültezim anlaşırlar bu anlaşma devlet 
gelirlerini olumsuz yönde etkilerdi. Düyun-u Umumiye İdaresi: 

—• Bir kısım vergileri salan ve toplayan örgütler kurdu. Türk Maliye'-
sini kendi gelirlerini kendisi toplar düzeye getirdi. 

— Bu örgüte iyi seçilmiş bilgili elemanlar aldı ve onları yetiştirdi. 

— İltizama başvurmak tek çıkar yolu olduğu zaman rekabeti teşvik 
ederek hazine menfaatlerinin  zedelenmesini önledi. 

Özet olarak Düyun-u Umumiye İdaresi vergi salma ve toplama yön-
temlerini iyileştirerek Osmanlı maliyesine olumlu katkılarda bulundu. 

h) Düyun-u Umumiye İdaresi, Devlet gelir-gider hesaplarının kayda 
geçirilip denetlenmesinde yenilikler yapmış, bu tu tumu ile Devlet Muha-
sebesi'nin gelişmesine katkılarda bulunmuştur. 

6) Muharrem Kararnamesi ile kurulan Düyun-u Umumiye İdaresi 
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zengin Avrupa Devletleri ile olan iktisadi ve mali ilişkilerin düzeltilme-
sine katkıda bulunmuştur. Bu noktaya daha önce değinilmişti. Düyun-u 
Umumiye İdaresinin getirdiklerine işaret edilirken bu hususa birkez daha 
değinmek gereğini duyduk. Daha önce söylenenlere şunu eklemek yerin-
de olacaktır. Osmanlı Devletinin Batı Avrupa ile olan iktisadi ve mali 
ilişkilerinin düzelmesi, daha genel bir düzeyde, siyasi ilişkilerin düzelip 
gelişmesine de yardımcı olmuştur. 

7. Düyun-u Umumiye İdaresi, kurulduğu yılı izleyen seneden itiba-
ren, çalışmalarını, aldığı kararları, yansıtan yayınlar yapmaya başlamış-
tır. Bu yayınlar arasında şu kalemler göze çarpmaktadır: 

— Yıllık faaliyet  raporu=Year ly Report-Comptes Rendus, 

—• A'şar, Hayvanlar vergisi ve diğer vergi gelirleri hakkında yıllık 
rapor=Rappor t Annuel Sur la Gestion des Dîmes, Aghnam et Revenues 
Diverses. 

— Düyun-u Umumiye Meclisi müzakere bazıtlar]=Proces-verbaux du 
Conseil d'Administration. 

— Osmanlı borçlarının durumunu gösteren özel rapor=Special Re-
ports on the Ottoman Public Debt. 

— Düyun-u Umumiye İdaresinde ya da Yönetim Kurulunda görev 
almış kimselerin çeşitli malî iktisadî konularda yazdıkları eserler.1 

—• Düyun-u Umumiye İdaresinin, bütçe uygulamalarını gösteren za-
manlı ve sürekli yayınları. Osmanlı Kamu Yönetimine, bütçe ve kesin he-
sap cetvellerine ilişkin yayınların kesintili olarak ya da aralıklarla yayınla-
dığı bir dönemde Düyun-u Umumiye İdaresinin konu üzerinde gösterdiği 
titizliği taktirle karşılamamak mümkün değildir. Bu tür yayınlar, ayrıca, 
yaptığından hesap vermeyi prensip edinmiş bir idarenin sorumlu davranış-
larını ortaya koymak bakımından da övgüe değer. 

Özetleyecek olursak, Düyun-u Umumiye İdaresinin yayınları, bu ida-
renin yaptığı katkıların en önemlilerinden biridir. 

X. DEĞERLENDİRME 

1) Muharrem Kararnamesini ve onunla birlikte gelen Düyun-u Umu-
miye İdaresini inceleyen her Türk yazarı kendini az çok yaralanmış his-
seder. Osmanlı döneminde kapitüler haklardan yararlanan büyüklü kü-
çüklü bir düzineyi aşkın Batılı ve Amerikalı Devlet vardı. Bunların bir 
kısmı, Osmanlı Toplumundaki Hiristiyan cemaatların koruyuculuğunu da 

ı Osmanlı Tarihi ve Maliyesi ile Düyun-u Umumiye hakkında çok yararlı bilgiler 
ihtiva eedn bu tür yayınlar sayıca çok kabarıktır. O yüzden bir liste ekleyemedik. 
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üstlenmişlerdi. Hatta bu koruyuculuk konusunda kendi aralarında bir re-
kabet yarışması göze çarpar. Osmanlı Devleti ne zaman bir iyileştirme 
hareketine girişse, vergi koymaya kalksa, bu devletler "eyleminiz Kapitü-
ler haklarımızı zedeliyor" diye hemen ayaklanırdı. Osmanlı ülkesinin ba-
zı bölgelerinde Batılı Devletlerin baskıları ve gözetimleri daha baskındı. 
Lübnan ve Suriye'de Fransızlar, Mısır'da, egemenliği halâ bizde kalan Kıb-
rıs'da İngilizler baskın durumdaydı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Mu-
harrom Kararnamesi ile bir de Düyun-u Umumiye İdaresi kuruldu. Bu 
idare, devlet bütçesinin 1/3 ine yaklaşan gelir ve giderler üzerinde söz 
sahibi idi. Osmanlı Devleti gerçek anlamıyla bir yarı sömürge düzeyine 
indirilmişti. Kaldı ki Düyun-u Umumiye İdaresi aynı zamanda Emperya-
list Batı Avrupa Devletlerinin bir ileri karakoluydu. Dıştan bakıldığında 
üç kıtaya yayılmış eğemen bir devletmiş gibi gözüken Osmanlı İdaresi, iç-
ten bakıldığında eğemen devlete yaraşır özgürlüklere sahip olmayan, çeşit 
li konularda karar alırken yabancıların tasvibine, hoşgörüsüne başvurmak 
durumunda olan bir yarı sömürge durumundaydı. 

Osmanlı Devleti için Avrupalılar Ottoman Empire=Empire Otto-
man deyimini kullanırlar. Çoğu Türk yazarları da onlardan esinlenerek 
Osmanlı İmparatorluğu deyimini benimsemişlerdir. Oysaki Osmanlılar ken-
dilerine hiçbir zaman İmparatorluk dememişlerdi. Kullandıkları "Memaliki 
Osmaniye, Memaliki Muhrusa, Devlet-i Âliyye, Devlet-i Osmaniye" deyim-
lerinin hiçbiri İmparatorluk anlamına gelmez. Kendileri yapı itibariyle bir 
milletler topluluğu=Common Wealth of  Nations niteliğinde olduklarından 
egemen unsurun yaşadığı diyelim Anadolu'yla, topraklarında azınlıklar 
barındıran vilayetler arasında, söz gelimi Arabistan, Mısır, Eflak,  Buğdan, 
Sırbistan, Makedonya ... hiçbir ayrım gözetmezlerdi. İngiltere İmparator-
luğunun en yüce inkişaf  noktasına ulaştığı Kraliçe Victoria zamanında 
"Ana vatancılar=Lit le Englanders ile İmparatorluk yanlısı olanlar arasın-
da sert tartışmalar ortaya atılmıştır.1 Bu tartışmada zaferi,  İmparatorluk 
yanlıları kazanmıştır. Osmanlı Devletinde Türk Anadolu lehine yapılmış 
ne bir tartışmaya ne de bir girişime rastlanmaz. Tersine Tanzimat Fer-
manı, ve ondan sonra çıkarılan Islahat Fermanları okunduğunda sürekli 
olarak orduya asker, devlete vergi veren Türk ahalinin ne kadar ezgin bir 
durumda olduğuna dair çeşitli yakınmalara rastlanır. Demek isteriz ki Os-
manlılar, Milletler Topluluğuna dahil cemaatlerle egemen ırk Türkler 
ve bunların yaşadıkları topraklar arasında bir ayrılık gözetmemişlerdir. 
Osmanlıların gözünde Anadolu nasıl bir vatan toprağı ise, Filistin, Hi-
caz, Makedonya, Bulgaristan, Arnavutluk, Şarkî Rumeli ... aynı nite-
likte bir vatan parçasıdır. Türkler oraları savunmak için de, seve se-
ve canlarını verirler. Osmanlı vatandaşına tanınan haklar hiçbir za-

1 How Conservatives Think, Derleyen: Philip W. Buck Penguin Books, Londra 1975. 
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man egemen Türk cemaatı lehine imtiyazlar koyan biçimde uygulan-
mamıştır. Tersine askeri Türkler vermiş, özellikle Hiristiyan cemaa-
ti mensupları savunmaya katılmadıktan başka çeşitli biçimlerde Batı-
lı ülkelerin himayesinden yararlanmışlardır. Osmanlı Devletinin zaa-
fa  uğramasında bu durum birinci derecede etkili olmuştu. Düyun-u 
Umumiye İdaresi, Kapitülasyonların, sömürgeci Emperyalist Batı Avru-
pa devletlerinin varlığından doğan ortama yeni bir kısıtlayıcı eklenti ge-
tirmiştir. Osmanlı İdaresini yarı sömürge durumuna düşürmüştür. 

2) Kırım Savaşından sonra (1854-55) Osmanlı Devleti, birlikte sa-
vaştığı Batı Avrupa'nın zengin ülkelerinden borç istediği zaman, Osman-
lı borç tahvillerinin satışına aracılık eden firmalar  teminat istediler. Kamu 
kredisinde teminat, borç-alacak ilişkilerindeki rehin, kefil  ya da güvence 
işleminin kamusal maliyedeki uygulama yöntemidir. Genelde bu uygula-
ma, devlet gelirlerinden bir kısmının borca tahsisi biçiminde cereyan 
eder. 

Osmanlı hükümetleri, istenilen malî güvenceyi gelir tahsisi suretiyle 
verdiler. Böylece bu eski uygulama yöntemi, Osmanlıların yaptıkları dış 
istikrazlarında yeniden tatbik mevkiine kondu. Bundan çıkan sonuç şu-
dur: Dış borç için gelirlerinden bir kısmını tahsis etmeyi, Osmanlılar 
ötedenberi uygulamakta idiler. Bu alanda bir alışkanlık esasen vardı. 
Muharrem Kararnamesi dış devlet borçlarına gelir tahsisi konusunda 
yeni birşey getirmiş değldir. 

3) Düyun-u Umumiyenin Osmanlı Maliyesi üzerine koyduğu ya-
bancı denetiminin de bir ön örneği vardı. Gerçekten bu örnek, Muhar-
rem Kararnamesinin getirdiği sistem İstanbul'da uygulamaya konmadan 
önce, fiilen  değilse de hukuken halâ Osmanlı Devletinin bir parçası sa-
yılan Mısır'da, tatbik mevkiine konmuştu. Mısır'dan alacaklı olan Avrupalı 
devletler, Mısır maliyesini, Süveyş Kanalım, tümüyle yabancı gözetimi 
altında tutan, üyeleri alacaklı devletlerce tayin olunan, bu sebepten dola-
yı varlığı uluslararası hukuk alanına giren, bir komisyon kurmuşlardı. 
İstanbul'daki Düyun-u Umumiye İdaresi, Mısır'dakiyle kıyaslandığında 
aralarında mühim farklar  göze çarpar: 

— Daha önce de değinildiği gibi Düyun-u Umumiye Meclisindeki 
üyeler devlet temsilcisi değillerdi. Osmanlılardan alacaklı olan tahvil sa-
hiplerini temsil etmekte idiler. 

—-Bu yüzden Düyun-u Umumiye Meclisi üyelerini yabancı ülkeler 
kendi kamu yönetimleri içinden seçerek tayin etmez, hat ta bu Meclis üye-
leri, ne siyasi, ne askeri, ne idari, ne diplomatik bir temsil görevini kabul 
edemezlerdi. 
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— Düyun-u Umumiye Meclisi üyeleri diplomatların yararlandıkları 
ayrıcalıktan yararlanamazlardı. 

— Maaşlarını Düyun-u Umumiye Bütçesinden alırlardı. Düyun-u Umu-
miye Bütçesinin, Osmanlı Devletinin kendi genel bütçesinin bir par-
çası sayıldığına yukarda değinmiştik. 

Kısaca, Muharrem Kararnamesinin yayınlanmasından önce —1881— 
Osmanlı ülkesinin hukuken parçası olan bir başka eyalette, Mısır'da, A v -
rupalı sömürgeci ve Emperyalist ülkeler bir mali denetim mekanizması! 
kurmuşlardı. Bu örneğin varlığı, Osmanlı Hükümetini, Muharrem Karar-
namesinde niteliği belirlenmiş mali denetimi getiren anlaşma şartlarını 
imzalamaya razı etmiş olabilir. Eski bir örneğin varlığı, benzeri bir baş-
ka uygulamanın kabulünü, en azından kolaylaştırmıştır. 

4) Osmanlı Devletinde hakimiyet, Jean Bodin'in —1520-1596— Les 
Six Livres de la Republique=Düzenli Toplum Yönetiminin Altı Kitabı 
adlı eserinde tanımını yaptığı "Hükümdarın tüm uyrukları üzerindeki 
mutlak hakimiyeti" anlamında anlaşılmış ve kullanılmıştır. Yusuf  Has 
Hacip'in 1069'da yazdığı Kutadku-Bilik'te, hükümdar teb'alarma "yasala-
rıma kayıtsız şartsız itaat edeceksiniz" der. Onlar da yasalar adil olursa 
ederiz derler. Demek hükümdarın uyrukları üzerindeki mutlak üstün-
lüğü, Kutadku-Bilik yazarının da egemenlik kavramının temelini teşkil 
eder. Jean Bodin'in görüşü Avrupadaki derebeyliğe son vermiştir. Hü-
kümdar tüm tab'a üzerinde sağladığı mutlak eğemenlik sayesinde, dere-
beyi soylular üzerindeki nüfuzunu  zamanla pekleştirmiştir. Madem ki 
egemenlikten amaç hükümdarın tab'a üzerindeki mutlak hakimiyetidir; 
öyleyse soylular da hükümdara itaat konusunda sıraya girmelidirler, hü-
kümdarın üstünlüğünü kabul etmelidirler. Bu gidişin sonunda ortaya, 
Hanedanlarca yönetilen "Milli Devletler" çıkmıştır. Osmanlı Devletinde 
padişahın Taba'a üzerindeki mutlak hakimiyeti, aynı sonuca ulaşamamış-
tır. Çünkü Osmanlı Devleti bir milletler topluluğudur. Onun ülkesi için-
de yaşayan çeşitli cemaatlar vardır. Bir sosyal kurum olarak soyluluk, Os-
manlı toplum yapısında, hiçbir zaman var olmamıştır. Osmanlılarda hi-
yerarşinin üst basamaklarına hizmet ve liyakatla tırmandırdı. Toplum 
içinde en üst kademede yer alan sadrazam bile padişaha karşı sorumluy-
du. Onun mutlak hakimiyetini kabullenmek durumundaydı. Bu toplum 
yapısı ve bu değerler manzumesi, cemaatların varlığı, soyluluğun olma-
yışı, Osmanlılarda, Avrupadakine paralel bir gelişmenin ortaya çıkmasını 
engellemiştir. 

Milli Devletlerin kuruluşundan sonra İngiltere'de John Locke (1632-
1794), Fransa'da Jean İaques Rousseau (1712-1778) milli egemenliğin mille-
tin rızasına dayandığını, bir çeşit sosyal mukaveleyle oluştuğunu ortaya at-
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tılar. Bu görüşler, milli devletler içinde millet adına alınacak kararları onun 
temsilen almaya yetkili meclislerin ortaya çıkmasına yol açtı. Vergileme, 
bütçe ... gibi malî araçların da demokratik hayat tarzının kuruluşunda, 
büyük etkileri olmuştur. Fikir alanındaki gelişmelerle malî araçlar, de-
mokratik yönetim biçiminin doğuşunda biri birini tamamlayan etkenler 
olarak çalışmışlardır. Bunların, aynı yönde gelişen ortak etkileri sonunda, 
demokratik yönetim tarzı ortaya çıkmıştır. 

Böylece, hakimiyet=mil l i irade anlayışı düşüncelere ve uygulamalara 
hakim oldu. Hakimiyetin milli iradeyle belirlenmesi Demokratik yönetim 
tarzının özünü teşkil eder. Sonunda devlet başının tab'a üzerindeki mut-
lak egemenliği düşüncesi yerini kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, iktisadi 
kaynakları kullanmada kişiye serbestlik tanıyan, iktisadi kaynaklara sa-
hip olmada ona sınırsız haklar veren ve bütün bu işleri güvenceye bağla-
yan bir hukuk ve sosyal yapıya kavuşmuş devlet anlayışı ortaya çıktı. Bu 
toplum yapısı içerisinde zamanla hakimiyetin, merkezi idare ile, mahalli 
idareler, hatta kamu yararına çalışan kurumlar arasında paylaşımı zorun-
luluğu kendini kabul ettirdi. Giderekten, milli topluluklar yanında, uluslar-
arası hayatın varlığı ve onun da bir düzene ihtiyacı olduğu düşünceleri 
yaygınlaşmaya başladı. Bağımsız yüzlerle, devletle birlikte yaşamak, ege-
men milli devletleri "Bağımlılık içinde Bağımsızlık" görüşü etrafında  bir-
leşmeye zorladı. Yine zamanla, milli devletlerin üstünde bazı uluslararası 
kuruluşların kendi varlıklarını eğemen ülkelere kabul ettirdiklerine tanık 
olduk. Birleşmiş Milletler, ona bağlı çeşitli kurumlar, Avrupa İktisadi İş-
birliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi ... bunlara örnek olarak gösterilebilir. Av-
rupadaki birleşme hareketleri giderekten Avrupa Parlamentosunun ku-
ruluşuna yol açtı. 

Günümüzde ise, mutlak egemenlikten, toplumlarda aynı zamanda var 
olan siyasal, ekonomik ve dini guruplar arasında paylaşılan bir egemen-
lik anlayışına doğru insanlık yönelmiş bulunmaktadır. Böyle bir toplum 
yapısında Devlet, toplumdaki çeşitli sosyal dayanışma kurumlarından sa-
dece birisidir. Şüphesiz ki dayanışma kurumlarının en önemlisidir. Ama 
böyle de olsa Devlet, kamu yararına yapılan işlerde, yanına bir çok ortak-
lar almak zorunda kalmıştır. Bir kısmı özel nitelikte, bir bölümü ise yasal 
ya da Anayasal, başka sosyal dayanışma kuruluşlarının varlıklarını ka-
bul etmek durumunda kalmıştır. İktisadi gelişme, iş bölümü ve ihtisas-
laşma, bilim ve teknolojideki ilerleme sonucu gittikçe daha çok sayı-
da meslek ve menfaat  gurubuna bölünen toplumlarda Devlet, her mes-
lek gurubu içerisinde örgütlenen özel kurumlar aracılığıyla eskiden sade-
ce kendisine ait olan kamu yararına ilişkin sorunları çözümleme işlemini 
onlarla paylaşmaya başlamışlardır. Bir kaç örnek vermek gerekirse, esna-
fın  ayrı, ticaret erbabının ayrı, sanayicilerin, doktorların, mimarların, mü-
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hendislerin, coğrafyacıların,  balerinlerin, hayır ya da spor derneklerinin ... 
ayrı kurumları vardır. Hatta, tarım gibi geniş alanlarda, Ziraat Odaları 
Birliği ile yetinilmemiş onun yanında çay üreticilerinin, pamuk üretici-
lerinin, fındık,  koza ya da kuru üzüm üreticilerinin ... ayrı dernekler ve 
kurumlar kurarak kendi uğraşı alanları içindeki kamu yararı sorununa 
destek olmaya çalıştıkları göze çarpmaktadır. Sosyal güvenliği gerçekleş-
tiren Sosyal Sigortalar Kurumunun, sosyal güvence amacıyla birleşmiş 
özel kiişlerden oluşan bir ortaklık niteliğinde olduğu hatırlanacak olursa, 
sözü edilen çok odaklı dayanışma yöntemlerinin çağdaş toplumlarda ne 
kadar önemli ve kapsamlı görevler yüklendikleri kolaylıkla anlaşılır. 

Osmanlı Devleti, Kapitülasyonları kendi isteği ile verdiğinde, sahip ol-
duğu ulusal eğemenliği kendi eliyle yaralamıştı. Milletler topluluğuna dahil 
cemaatlerin hepsini kendi özel yapıları içinde tuttuğu, onlara bağımlı, 
Türkler'e hakim cemaatlar gözüyle bakmadıkları için (hattâ Araplara Pey-
gamberin soydaşı olduklarından, Arnavutlara da saray muhafızlığı  yaptık-
larından dolayı soylu toplumlar=Kavm-i Necip denilirdi; Türkler için ise, 
egemen ırkın üstünlüğü şöyle dursun, aşağılayıcı deyimler kullanılırdı: "El 
Etraki bi idrâk" deyiminde olduğu gibi) Osmanlılarda milli devlet yapısına 
doğru bir yönelim, bir gelişme olmamıştır. Fransız ihtilâlinden sonra (1789) 
milliyetçi görüşler Avrupa'ya yayılıp Osmanlı toplumundaki cemaatlara da 
sirayet etmeye başlayınca, Osmanlı Millet Topluluğunu kurmuş eğemen 
unsur Türkler'de değil fakat  Eflak'ta,  Buğdan'da, Hırvatistan'da, Yuna-
nistan'da milliyetçi akımlar kendini hissettirmeye başlamıştır. Aynı top-
lum yapısı milli egemenliği millet adına kullanacak bir meclisin orta-
ya çıkmasını da engellemiştir. Osmanlı toplumunu oluşturan cemaatların 
cemaat meclisleri esasen vardı. Meclisi olmayan unsur belki de yalnız 
Türklerdi. Batılılaşmanın öncülüğünü yapmış bir kısım aydınlar, "Osman-
lılarda bir meşrutî hükümet rejimi kurulur, cemaatlar millî egemenliği 
ortaklaşa paylaşmaya çağrılırsa, onlar da devlete bağlanırlar ve Osmanlı 
toplumu kurtulur" düşüncesini öne sürmüşlerdi. 1876 Anayasası bu düşün-
cede olan aydınların zafere  ulaşmalarının bir belgesidir. Ancak, bu Anaya-
saya göre seçimler yapılıp Osmanlı Meclisi ve Ayanı "Senato" kurulduğu 
zaman çok ilginç bir durumla karşılaşıldı. Bu meclislerdeki görünüm şöy-
leydi: Daha iyi eğitim görmüş, iktisadi bakımdan çok daha güçlü olan ce-
maat temsilcileri birden bire Osmanlı meclislerine hakim oluvermişlerdi. 
Daha önce de bir vesileyle değinildiği gibi II. Abdülhamit "Meşruti idareyi 
getirenlerin umutları hilâfına,  yeni meclislerde egemenliği paylaşan ce-
maat temsilcilerinin Osmanlı Birliğine değil, bölücülüğe hizmet ettiklerini, 
hiristiyan azınlıkların güttükleri bölücü politikayı meclisin ta içine kadar 
sokmuş olduklarını gördüm ve anayasayla bana tanınmış yetkiyi kulla-
narak Anayasayı bir süre yürürlükten kaldırdım" diyor. 
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II. Sultan Abdülhamit ' in bu kararı almasında başka etkenlerin de ro-
lü olabilir. Araştırmamızın şimdiye kadarki bölümlerinde bir çok kere-
ler değinildiği gibi Kapitüler Rejim ve güçlü, zengin Emperyalist Devletle-
rin Osmanlı ülkesi üzerinde güttükleri nüfuz  politikası bir kısım büyük 
devletleri ülkedeki Hiristiyan toplumların koruyucusu durumuna getirdi. 
Böylece, 1876 Anayasası ile teşkil edilen meclis, Milli Egemenliğe ortak ce-
maatların Osmanlı birliği düşüncesi etrafında  birleşmeleri hayali yerine, 
gerçekte içten ve dıştan gelen etkilerle yüzyıllar boyu Padişahın şahsın-
da toplanmış Padişahlık müessesesi etrafında  kurumlaşmış milli hakimi-
yeti parçalamaya doğru götürdüğünü farketmiştir. 

5) Bir kurum ve kavram olarak devleti, kamu yönetiminden soyutla-
maya imkân yoktur. Osmanlı Devlet idaresinde cemaatlere, eyaletlere, da-
yalı bir kamu yönetimi biçimi vardı. Has, Timar ve Zeamet sistemi uzak 
eyaletlere ve ırkı, dini, örf  ve âdetleri farklı  cemaatlar içerisine Türk un-
surları getirmiş, yerleştirmiş ve onlara oralarda yaşsma imkânları hazır-
lamıştı. Timar ve zeamet sahipleri Türk ırkından olmadıkları zaman bi-
le, devlete —padişaha— bağlı, o düzenin yapısı içinde kendilerine verilmiş 
kamu hizmetlerinden sorumlu kimselerdi. Timar ve zeamet sisteminin, 
yeniçerilik, vakıflar,  cemaat idaresi gibi diğer kamu hizmeti gören ku-
rumlarla birlikte bir süre çok iyi işlediğini tarih kaydetmektedir. Ama Os-
manlı kamu yönetiminin birer öğesi olan bu kurumlar zamanla bozuldu. 
Onun yerine, Avrupadaki milli devletlerin idare tarzını örnek olarak alan, 
merkeziyetçi bir Devlet anlayışı ve onu destekleyen bir kamu yönetimi bi-
çimi getirilmek istendi. Ne yazık ki bu deneme iyi sonuç vermedi. Çünki 
Osmanlı toplum yapısında milli hükümetleri kurmuş Avrupa ülkelerinde 
varlığına tanık olduğumuz önemli unsurlar yoktu. Bu önemli unsurların 
başında, kişilere tanınan ekonomik ve sosyal hakların, serbest iktisat siste-
mi içinde özel kişi ve kurumların giderekten artan ve gelişen sorumluluk-
larının, işin odak noktasını teşkil ettiğine daha önce değinmiştik. Sözü edi-
len farklılıklardan  dolayı, Osmanlıların Avrupadan alarak ülkelerine getir-
mek istedikleri yeni Devlet anlayışı, kamu yönetimi yapısı başarılı olama-
dı. Devlet hazinesi bu yeni yapıyı destekleyecek mali kaynaklardan yok-
sundu. Bu yüzden Osmanlı ülkesinde, çok şikayet konusu olan rüşvetçi, 
kendi çıkarına bakan yöneticiler zümresi belirdi. Osmanlı ülkesi üzerindeki 
iktisadi ve siyasi nüfuz  politikalarını yaymak ve geliştirmek istiyen Avru-
palı devletler bu fırsattan  da yararlanmayı ihmal etmediler. Osmanlılarla 
or tak iş yaparlarken "sizin kamu yönetiminiz bunun altından kalkamaya-
bilir, yönetime biz de katılalım" talebinde bulunmaya başladılar. 1881'de 
çıkarılan Muharrem Kararnamesi ile Düyun-u Umumiye Meclisi kurulabil-
miş, bu Mecliste yabancı temsilciler hem de çoğunluğu elde tutarak görev 
alabilmişlerse, bu durumda sözü edilen Osmanlı Kamu Yönetiminin yeter-

278 



sizliğinin, Kapitülasyonların kafalara  yerleştirdiği yabancıya ayrıcalık ta-
nıma alışkanlığının ve Avruaplılarla ortak idare kurma fikrinin  hiçte ya-
dırganacak bir tu tum sayılmaması düşüncesinin önemli rolü olmuştur. 

Muharrem Kararnamesinin getirdiği yabancı mali denetimi açıkla-
maya çalışırken 1875'de Osmanlı Devletinin iflas  etmiş olduğunu, 1877'de 
Rusların Bakırköy'e kadar dayanmış olduklarını, aynı yıllarda 4-5 sene 
elverişsiz hava şartlarından dolayı iyi mahsul alınammış bulunduğunu 
ve bütün bu sebeplerden dolayı da Osmanlıların uluslararası platformda 
eski müttefikleri  Avrupalı devletleri yeniden kazanma stratejisi güttük-
lerini akıldan çıkarmamak gerekir. Osmanlı yöneticileri, Osmanlı borçları 
ve diğer ihtilaflı  iktisadi-mali konularda Avrupayı tatmin ederek, Berlin 
Barış Antlaşmasını daha elverişli, daha iyi şartlar içinde imzalama şansı 
elde edebileceklerini düşünmüşlerdi. 

6) O dönemde Osmanlı Devleti, Avrupalı politikacı ve yöneticilerce, 
"Hasta Adam" olarak nitelendiriliyordu. Osmanlı Devletinin hastalığının 
en belirgin alameti devlet fikrinin  zaafa  uğramasında kendini göstermek-
teydi. Sürüp giden ardı arkası bir türlü alınamıyan iç gaileler, isyanlar, 
devletin temel görevi sayılan mal ve can güvenliğini bile sağlamaktan 
aciz olduğnu herkesin gözü önünde sergiliyordu. Bir ele buna sonu boz-
gunla biten acı mağlubiyetlerin getirdiği sorunlar eklenmişti. Yukarıda 
da belirtildiği gibi Osmanlı toplumunu oluşturan cemaatları milli ege-
menliğe ortak ederek onları Osmanlılık etrafında  birleştirme düşüncesi 
olumlu sonuç vermemişti. 1876 Meclisi adeta Milli olmayan bir hakimiyet 
örneğim ortaya koymuştu. Osmanlılar çok odaklı dayanışmaya dayalı 
bir milli hakimiyet anlayışından ne yazık ki yararlanamamışlardı. Devlet 
için farklı  açılardan bakılarak çeşitli tanımlamalar verilebilir. Bir tanım-
lamada şudur: Devlet demek kuvvet demektir. Milletler kendi içlerinde 
örgütlenip, devleti kurdukları zaman bu durum içe dönük —centrifuge— 
ve dışa dönük —centripede— kuvvet akımları yaratır. îçe dönük kuvvet 
akımları kamu düzenini yurt sathında korumaya yönelik örgütlenmeyi 
ve bu örgütün sağladığı eylemleri ortaya koyar. Kanunlara yaptırım gü-
cünü bu eylem kazandırır. Sonunda topluma huzur getirilir. Osmanlı 
Devleti işte bu sonuca ulaşamayan bir zaaf  noktasına gelmişti. Rus Ordu-
larının Yeşilköy'e kadar dayanmaları dışa dönük kuvvet akımlarının dev-
let bütünlüğünü dışardan gelen tehlikelere karşı koruyamadığını ortaya 
koymuştu. Bu sonuçlar Tanzimat hareketinin başarılı olamadığının ka-
nıtıdır. Emperyalist güçler bu olağanüstü durumdan, Osmanlıların içi-
ne düştükleri çok özel şartlardan, yararlanmayı ihmal etmediler. Berlin'de 
Barış şartları tartışılırken Osmanlı Devleti üzerinde bir mali denetim 
rejimini Osmanlılara zorla kabul ettirdiler. Kısaca, Düyun-u Umumi-
yeniıı kuruluşu her şeyden önce Osmanlı Devletinin zaafa  uğramasının 
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doğurduğu bir sonuçtur. 1868 yılı 14 Ocağında Londra'daki ünlü Times 
Gazetesi'nde yazılan bir makalede şöyle deniliyor: "Şark meselesi denilen 
şey, bir görünümüyle, Osmanlı Devletinin zaafa  uğramasından —inhitatın-
dan— başka bir şey değildir. Osmanlılar zaafa  uğradıkça Hiristiyan dün-
ya baskılarını arttırdı sonunda ortaya "Şark Meselesi = Queslion d'Orient" 
diye bir sorun çıktı." O dönemlerde Osmanlı Devletinin yürüt tüğü re-
formcu  tedbirlere de bu makalenin sonuna doğru değinilmiş ve şu sonuç 
cümlesiyle makale tamamlanmıştı. "Hasta Adam hakkında bilgi isteyen-
lere vereceğimiz cevap şudur: Hasta adamın durumu fenalaşmıyor,  iyi-
ye gidiyor."1 

7) Muharrem Kararnamesiyle getirilen şey, normal şartlarda mali 
idarenin bir parçası olarak faaliyetlerini  sürdürmesi gereken borç ida-
resinin —Düyun-u Umumiye— ecnebi denetimindeki bir ortak örgüte 
devri işlemidir. Borçlanarak gelir elde etmek devletlerin eski çağlardan, 
beri tanıdıkları ve uyguladıkları bir yöntemdi. Borç alan devlet bir kre-
di muamelesine baş vuruyor demekti. Kredi ise bir itibar işidir. Devlet-
lerin güçlü olduğu yerlerde ve dönemlerde varlığı ebedi olan, hazinesini 
besleyen güvenceli gelirleri bulunan bir kurum olarak Devlet en itibarlı 
kişidir. Ama sözü edilen şartlar ortadan kalkarsa, devletin hazinesi gelir-
le dolu olmazsa ve hele devlet kavramı zaafa  uğrarsa, sözünü ettiğimiz 
itibar ortadan kalkar. Muharrem Kararamesinin çıkarıldığı yıllarda Os-
manlı Devletinin durumu buydu. Hazinesinde gelir yetersizliği vardı. 
Üstelik çağın gereklerine ayak uyduramıyan, çeşitli iç ve dış gailelerle 
zaafa  uğramış olan bir devlet vardı. Bu durumda Osmanlı İdaresi şöyle-
bir mengenenin güçlü çenelerine kendini sıkışmış hissediyordu. İç ve dış 
kargaşalarla etkili biçimde uğraşabilmek için devleti güçlendirmek lazım-
dı. Oda paraya dayanıyordu. Oysa ki ne iktisadi gelişme düzeyi, ne top-
lum yapısı, ne de kamu yönetimi hazinenin bol gelirlerle beslenmesine im-
kân bırakmıyordu. Tek çare borçlanmaktı. Dış kredilerin yeniden açıl-
ması için, Osmanlı idaresi, eski alacaklılarıyla Düyun-u Umumiye şart-
ları içerisinde anlaşmayı tercih etti. Galiba tek çıkar yol da bu idi. Bu 
uzlaşma Osmanlılara yeni dış krediler sağladı. 

XI. BETERİN BETERİ: SEVRES 

1920 yılına gelindiğinde Osmanlı Devleti 6,5 yüzyıla yaklaşan Devlet 
hayatının en netameli günlerini yaşamaktaydı. Devletin karşılaştığı tehli-
kelerin en büyüğü, Osmanlılar I. Dünya Savaşından mağlup çıkınca, kar-
şılarına dikiliverdi. Müttefikler  ülkenin bütün stratejik bölgelerini işgal 

ı Zikreden Donald C. Blaisdell: Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa Malî Kontrolü,. 
çeviren: Hazım Atıf  Kuyucak, Arkadaş Matbaası, İstanbul 1940, s. 81 
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etti. Ordusunu dağıttı. Silahlarını aldı, topladı. Donanmasını kendi göze-
timleri altına geçirdiler. Osmanlıları da Barış Antlaşmasını imza etmek 
üzere Sevr'e davet ettiler. Şartlar Muharrem Kararnamesinin imzalandı-
ğı 1880'li yıllara kıyasla çok daha elverişsizdi. O yüzden Sevres Barış Ant-
laşmasında Türklere çok ağır hükümler yüklendi. O kadar ki anlaşma 
okunduğunda Türklere bırakılan ülke sınırlarını bile kesinlikle tespit et-
me imkanı yoktur. Doğuda Ermenistan ve Kürdistan, Güneyde Irak ve 
Suriye. Urfa,  Antep, Maraş, Çukurova ve Hatay da Fransızlar. Antalya 
ve çevresinde —Konya'ya kadar— İtalyanlar. İzmir ve Ege'de Yunanlı-
lar. Trakya'da yine Yunanlılar. Irakta, Boğazlarda, Samsun'da, hatta Trab-
zon'da İngilizler, Anadoluyu ve Osmanlıların son topraklarını paylaşmak-
taydılar. Arabistan ve Mısır zaten elden çıkmıştı. Bu şartlar içerisinde 
Sevres Antlaşmasına konulan mali hükümler Muharrem Kararnamesinde-
kiyle kıyaslanamıyacak derecede ağırdı. Bu hükümlere özetle değinelim: 

1.° Türk maliyesini İngiliz, Fransız, İtalyan hükümetlerini temsil 
eden bir komisyon idare edecekti. Osmanlılara —Türklere— bu komisyo-
na tek bir komiser —temsilci— gönderme hakkı tanımıştı. 

2.° Maliye Bakanlığınca hazırlanacak yıllık bütçe, önce bu komis-
yona verilecek, orada incelenecek, komisyonun İngiliz, Fransız, İtalyan 
temsilcileri tarafından  önerilecek değişiklikler yapılacak, tasarı bu haliyle 
ileride kurulacak Türk Parlamentosuna sunulacaktı. Türk Parlamentosu-
nun bütçe üzerinde komisyonun katılmadığı değişiklikler yapması yasak-
lanmıştı. 

3.° Sözü edilen Komisyon, mali ve iktisadi alanda çıkarılacak kanun-
ları, düzenleme amacıyla hazırlanacak kararname ve yönetmelikleri de-
netleyecekti. Bu amaçla Maliye Teftiş  Kurulu bu komisyonun emrine ve-
rilmişti. Maliye Teftiş  Kurulu Komisyonca yapılacak denetimde ona her 
türlü yardımı sağlamakla yükümlü idi. 

4.° Yeni vergi koymak, vergi kanunlarında değişiklikler yapmak Ko-
misyonun müsadesine bağlı tutulmuştu. 

5.° Düyun-u Umumiye İdaresine ve Osmanlı Bankasına danışarak 
Türkiye'de para basma hakkını sözü edilen komisyon kullanacaktı. 

6.° Osmanlı Hükümeti içerde veya dışarda borçlanma yapabilmek 
için Komisyondan izin almaya mecburdu. 

7.° Eski antlaşmalardan, sözleşmelerden, uygulamalardan, kapitüler 
haklardan ve bunlardan doğan her türlü ayrıcalıklardan 1 Ağustos 1914'de 
yararlanmakta olan tüm devletler, muahede hükümlerine göre, aynı hak-
lardan yararlanmaya devam edeceklerdi. 

8.° Türk Devleti mali kaynaklarından ayıracağı paylarla: 
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— Eylemlerinin ya da ihmalinin sebep olduğu her türlü zararları, 

— Avrupa Tuna Komisyonunun isteyeceği meblağları, 

— Devlet borçları yıllık faizlerini  ve anaparalarını, 

— Maliye Komisyonunun her çeşit masraflarını, 

— Müttefik  orduların Türkiye'deki işgal masraflarını, 

— Antlaşma tarihine kadar işgal ordularınca yapılmış her türlü har-
camaları (Mondros Mütarekesinin imzalandığı 30 Ekim 1918'den bu yana 
Sevres Antlaşmasının imzalandığı tarihe kadar geçen 23 aylık dönemin iş-
gal masraflarından  söz edilmektedir.) 

— Mondros Mütarekesinin imzası sırasında Türkiye topraklarına da-
hil olup şimdi ondan ayrılmış olan ülkelerdeki müttefiklere  ait işgal or-
duları masraflarını, 

— Osmanlı uyruğu olan azınlıklar Osmanlı Devletinin eyleminden 
ya da ihmalinden dolayı zarara uğramışlarsa, başvuruları üzerine, maliye 
komisyonunun onlar lehine vereceği tazmin hükmü ihtiva eden her türlü 
ödemeleri, 

— Eski Düyun-u Umumiye İdaresinin savaş dolayıdıyla ödenemeyip 
biriken alacaklarını, 

— Antlaşma tarihinde itilaf  devletleri elinde birikmiş olan Osmanlı 
kağıt paralarını üzerinde yazılı değerler esas alınarak nakden ödemeyi, 

— Düyun-u Umumiye İdaresine ait olan tüm malları, 

Antlaşmayı imzalayan itilaf  devletlerine ödeyecek ve teslim edecek-
ti. 

9.° Osmanlı Devleti bu ödemeler için paylaşılan eski toprakları üze-
rinde kurulacak yeni devletlerden katılma payı veya tazminat istemeye-
cektir.1 

XII. Büyük Atatürk'ün Başarıları ve Cumhuriyetin Getirdikleri 

1) Hür düşünce, özgürce davranış, insan yaratılışının, insan tabia-
tının ayrılmaz bir parçasıdır. Devletin varlığı insan mizacının bu özelliği-
ni ortadan kaldıramaz. Anayasalarda yer alan temel hak ve özgürlükler 
insan mizacının sözü edilen özellikleri dolayısıyla her anayasada bulun-
durulur. Öyle ise yeni kurulacak bir sosyal, siyasal ve iktisadi rejimin te-
mel felsefesi,  özgürce davranmayı kendi insanlarına tanımak olmalıydı. 
Atatürk daima böyle düşünmüştür. O yüzden kurmak istediği devletin 
rejimini Cumhuriyet olarak tespit etmiştir. Hür düşünce ve özgürce dav-

1 Daha çok bilgi için Sevres barış antlaşmasından aktarılan eklere bakınız. 
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ranışm bu yeni devlet vatandaşlarına yeni yeni şeyler yapmak ve başar-
mak fırsatı  vereceğini hemen her konuşmasında ifade  etmiştir. 

2) Atatürk kurduğu Cumhuriyeti bir "Milli Devlet" olarak tasar-
lamış ve gerçekleştirmiştir. Atatürk, Osmanlı toplumundaki "Cemaaf'la-
rın, hat ta Müslüman olsalar bile, günün birinde bizden ayrılacaklarını 
görmüş ve "Misak-i Milli" sınırları içinde bir milli devlet kurmayı amaç 
olarak seçmiştir. Türkiye'nin bugünkü sınırları Misak-i Milli ile belirlen-
miş sınırlar değildir. Hatay'ın Anavatana kavuşmasından sonra bile Mi-
sak-i Milli sınırları içinde olup da Suriye'ye bırakılmış topraklar vardır. 
Fakat Misak-i Milliyle çizilmiş sınırlardan Türkiye dışında kalmış olan 
en geniş alanı, eski Musul vilayetini oluşturan topraklardır. Burası şimdi 
Kuzey Irak'ın bir parçasıdır. 

3) Atatürk, daha Amasya genelgesinden, Erzurum ve Sivas Kongre-
leri tebliğlerinden başlayarak, tam bağımsız bir Türk Devleti kurmak için 
mücadeleye atıldığını bütün dünyaya ilan etmiştir. Bununla belirtmek is-
tediği şey Osmanlı Devleti üzerindeki çeşitli ipoteklerin yeni Türkiye ta-
rafından  asla kabul edilmeyeceğini dünya kamu oyuna duyurmaktı. Ata-
türk Misak-i Milli sınırları içinde kurulacak yeni Türk Devletinde ecnebi 
nüfuz  bölgeleri istemiyordu. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası "Vatandaş-
lık bağı ile bağlı ve milli sınırlar içinde yaşayan herkesi Türk" saymıştır. 
Belli zümre ya da cemaatların şu ya da bu ecnebi devletlerin himayesin-
de olmalarını kesin olarak red etmiştir. Bu tu tum kapitülasyonların tü-
müyle ilgası anlamına gelir. Yeni Türk Devletinin "imtiyazsız, sınıfsız, 
kaynaşmış bir kitleden oluşacağını" yurt içinde ve dışında herkese Ata-
türk ilan etmişti. Atatürk, Düyun-u Umumiye İdaresini de kabul etmemiş-
tir. Osmanlı borçlarından Cumhuriyet Hükümetine düşecek payı ödeme-
yi kabul etmiştir. Ancak bu ödemenin bizden alacaklı olan devletler tem-
silcilerinin de yer alacağı bir karma yönetim ve denetim kurulu aracılığı 
ile yapılmasını red etmiştir. 

4) Kurulacak Cumhuriyet İdaresinde halk, devlet işlerine, yapılacak 
hür seçimler, orada ifade  edilen serbest oylamalarla katılacaktır. Cumhu-
riyet Hükümetleri, Türk vaatndaşınm hür iradeleri ile seçilmiş meclisler-
den güven oyu alarak işbaşına geleceklerdir. 

Atatürk, halkın katılımını iktisadi alanda da arzulamış ve bunu sağ-
lıyacak bir ortamı gerçekleştirmiştir. Türk toplumunu "Muasır medeniyet 
seviyesinin üstünde" bir toplum haline getirebilmek için her Türkün ka-
tılımını istediğini ve beklediğini ifade  etmiştir. Özgür her kişinin kendi 
serbest tercihi ile daha iyiyi, daha haklıyı, daha güzeli araması halinde 
bir toplumun süratle değişip gelişeceğine inandığını defalarca  beyan et-
miştir. Bütün nutuklarında, İzmir İktisat Kongresindeki beyanlarında, bu 
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temel felsefeyi  açık olduğu kadar parlak ifadelerle  bulmak mümkündür. 
Öyle ise Türk vatandaşlarına daha iyiyi, daha haklıyı, daha güzeli yapıp 
ortaya koyacak bir maddi ve manevi ortam geliştirmelidir. "Hayatta en 
hakiki mürşit ilimdir" derken Atatürk, Türk insanını, bilimsel çalışmanın 
nimetlerinden yararlanarak daha iyiyi, daha güzeli, daha haklıyı yarat-
mada görev almaya davet etmektedir. Kendileri, Türk toplumunu oluş-
turan, yararlılığı tarihin aynasına yansımış, değer yargılarını muhafaza-
dan yanadırlar. Hakiki mürşit ilim, bu değer yargılarıyla bütüııleşince, 
Türk insanının akılcı tu tum ve davranışları daha iyiyi, güzeli ve haklıyı 
arayışı, onu muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracaktır. Türk insanı 
bu yolda ilerlerken, kendine teslim edilmiş ülke kaynaklarını kullanmada, 
büyük başarılar elde edecektir. Özel kişilerin ve onların kurduğu kurumla-
rın katılımlarıyla kaynak kullanmadaki verimlilik artacak kısa zamanda 
refaha  giden yol katedilebilecektir. Muasır medeniyet seviyesinin üstüne 
çıkmak, bu süreçte, diğer milletler insanlarıyla yarışmak ve bu yarışı ka-
zanmak anlamına gelir. 

5) Atatürk millî iradeye dayalı olarak kurduğu Cumhuriyet yöneti-
mi ile birlikte "güçlü devlet" anlayışını da yeniden gerçekleştirmiştir. Ba-
şımıza ne gelmişse çağa ayak uyduramamaktan ve o yüzden güçsüzleşen 
devletten gelmiştir. Türk tarihinin anlamını ve özünü çok iyi bilen Ata-
türk, güçlü devlet anlayışının Türk milli mizacına ne kadar uyduğunu 
elbette bilmekte idi. Bütün icraatı, felsefî  görüşleri, iktisadî, malî, sosyal 
politikası, güçlü devlet olgusunu yeniden yaratacak biçimde ele alınmış 
ve düşünülmüştür. Kurduğu yönetime yurt ta ve cihanda beslenen güven, 
bir bakıma bu güçlü devlet simgesinin doğurduğu sonuçtur. Türk toplu-
muna yeniden kazandırdığı güçlü devlet'in içe dönük ve dışa dönük kuv-
vetleri, içerde güvenliği ve sosyal barışı sağlarken, dışarda, dünya barı-
şına büyük katkılarda bulunmuştur. Atatürk 'ün güçlü devletinin dünya 
kuvvet dengesindeki maddi ağırlığı büyük olmayabilir. Ama dünya ba-
rışının korunmasında kendi maddi gücü ile kıyaslanamayacak kadar bü-
yük bir rol oynamıştır. Ona bu başarılı rolü oynatan faktörlerden  biri 
kendi üstün dehasının çizdiği dış politika ise, diğeri yeniden tesis ettiği 
güçlü devlet anlayışıdır. Ordularını zafere  götüren komutlarmdaki tu tum 
ve düşünceler, Lozan barış müzakerelerinde Türk heyetine verdiği di-
rektiflerdeki  kararlı ve azimli tutum, çıkardığı anayasa, devleti yeniden 
kuran yasalardaki ortak felsefe,  hep güçlü devlet düşüncesini yansıtır ve 
onun gerçekleştirilmesi yollarını araştırır. 

6) Atatürk milli gelirin paylaşımında sınıf  mücadelesine değil sos-
yal dayanışma görüşüne inanır. Bu konuda bir çeşit Solidariste felsefeye 
sahiptir. Kazanılanları kavga ederek aramızda paylaşacağımız yerde kar-
şılıklı saygı içinde anlaşıp uzlaşarak bu paylaşımı yapalım düşüncesinde-
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dir. Çalışma hayatının gözetlenip denetlenmesinde, zayıfın  korunmasında, 
devletin sorumluluk taşıdığını kabul eder. 1935'de çıkarılan iş kanunu bu 
amaçla çıkarılmıştır. Atatürk sosyal barışın, herhangi bir alanda ortak-
lığı ya da çıkarı olan tarafların  karşılıklı görüşüp anlaşmalarıyla tesis edi-
lebileceğini ifade  etmiştir. Kendi zamanında kurdurduğu "Âli İktisat Mec-
l i s i n e yüklediği görevlerden biri, gönülden istediği bu uzlaşma konusun-
da bu kurumun tarafsız  hakem rolünü oynamasıdır. 

7) Devleti kamu yararına yapılan işlerin tümü olarak tanımlayacak 
olursak Atatürk 'ün bu tanımlamanın anlattığı doğrultuda yeni tutumlar 
yeni görüşler ve onlara dayalı uygulamalar getirdiği göze çarpar. Atatürk 
kurduğu Cumhuriyet İdaresini, iç ve dış güvenliği sağlıyan bu amaçla da 
vergi toplayan bir kuruluş olarak, düşünmemiştir. Devlet, kendi faaliyet-
lerinin, insanların çeşitli seçenekler arasındaki tercihlerini, kaynak kul-
lanma kararlarını, etkilediğini bilecek; faaliyetlerini,  toplumu oluşturan 
kişilerin karar alma, risk yüklenme çabalarına zarar vermiyecek biçimde 
düzenleyecektir. Atatürk bunu istemiştir. Daha doğrusu Atatürk çok mer-
kezli bir dayanışma sonucu toplum yararına yapılacak işlerin elbirliği ile 
gerçekleştirilmesini arzulamıştır. Bu çoğulcu toplumda Devletin görevi, 
Türk insanına, O yeni atılılımlarda bulunmak, risk yüklenmek istediği 
zaman, yardımcı olmaktır. Atatürk 'ün 1934'lerde başlattığı "Devlet Pa-
rasıyla İktisadi Teşebbüsler Kurma" politikası, bu söylenenlere ters düşen 
bir tu tum değildir. Zira Atatürk bu kurumları kurarken, devletin bilgi 
ve sermaye birikimine öncülük etmesini, sermaye teşkilinde kamusal kay-
naklardan yararlanılmasını, bu kurumlarda Türkiye'nin ihtiyacını çok de-
rinden duyduğu işletme yöneticilerinin yetiştirilmesini, kurulan devlet mü-
esseseleri ile dış tasarruflar  sağlanmasını, hülâsa sağlıklı bir iktisadi geliş-
me için yararlı adımların atılmasını istemiştir. Bu yüzden İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin hiç birisi, kendi faaliyet  alanlarında bir tekel tesis etmiş 
deiğldir. Nitekim, Sümerbank'ın ya da diğer banka ve kurumların başlattı-
ğı dokumacılık, demir-çelik, toprak sanayii ... alanlarında sonrları yeni ye-
ni özel tesisler kurulabilmiştir. Bu gün Türkiye'deki dokuma endüstrisi 
kesiminin çok büyük bir bölümü özel kurum ve kuruluşların elindedir. 
Önemli bir başka husus da şudur. İktisadi Devlet Teşekküllerinin hepsi 
birer anonim şirket benzeri kurumlar olarak örgütlendirilmişlerdir. Bu 
örgüt biçiminin ilerde, zamanı geldiğinde, bu kuruluşlar özel teşebbüse 
devredilirse bu devir işlemini kolaylaştıracağı düşünülmüştür. O yüzden 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin yönetim ve denetimine ilişkin yasalara, 
bu teşebbüslerin özel kesime devredilebileceklrine dair hükümler koydur-
muştur. (3460 Sayılı Yasa). 

8) 1924 Anayasası —günümüzde Anayasaların sayısı çoğaldığı için 
buna Atatürk Anayasası denir— Demokratik Liberal bir Anayasadır. Bu 
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Anayasanın kurduğu Devlet çatısı, kamu düzeninin işleyişine ilişkin ola-
rak çıkarttığı diğer yasalar, millet temsilcilerinden oluşan "Türkiye Büyük 
Millet Meclisi" tarafından  yapılmışlardır. 1924 Anayasası: "Halk yararına 
çalışan, onun tarafından  yönetilen, bir halk idaresi" kurmuştur. Devlet çar-
kının işleyişinde, hükümetlerin çalışmalarında, olumlu ve olumsuz yönlerin 
serbestçe ortaya konulabilmesi için Atatürk çok partili bir Demokrasi mo-
delini benimsemiştir. Bu amaçla yaptığı Ahali Fırkası, Serbest Fırka de-
nemeleri iyi sonuç vermeyince "Müstakil Gurup"u kurdurmuştur. Müsta-
kil Gurup, tek partili, tek meclisli bir dönemin muhalefet  cephesini temsil 
etmekteydi. 

İktisadi konularda 1924 Anayasasının getirdiklerini, bu alandaki te-
mel felsefesini,  1922 yılı Şubatında Atatürk'ün başkanlığında toplanmış 
İktisat Kongresinde ileri sürülmüş fikirlerden,  alınmış kararlardan soyut-
layarak değerlendirmek mümkün değildir. Zira, siyasal rej im olarak De-
mokrasiyle, İktisadi Sistem arasında koparılması imkânsız organik bağlar 
vardır. Siyasi rejimin insana tanıdığı hak ve hürriyetler, güvenceye bağ-
ladığı sosyal haklar, kişiye iktisadi kaynaklara serbestçe sahip olma hak-
kını tanımadığı sürece içeriği boşalmış kavramlar haline gelir. Kişilerin 
iktisadi kaynaklara serbestçe sahip olamadıkları, iktisadi kaynakları kul-
lanmakta serbestçe hareket edemedikleri bir ülkede, Batılı modele uygun 
çoğulcu bir Demokrasi idaresi kurulamaz. İnsanlar iktisadi sistemin işle-
yişi içinde, hangi cins maldan ne kadar üretilmesini istediklerini, kendi 
hür idareleriyle serbestçe ortaya koyabilmelidirler. Piyasanın istediği ma-
lin üretimi serbest olmalıdır. Ancak o taktirde sözü edilen ülkede çoğulcu 
ve özgürlükçü bir demokratik rejimin varlığından bahsedilebilir. 

Devlet hayatı, bir toplumun, iç ve dış güvenliğin sağlanması amacıjda 
dayanışması, ve bu dayanışmayı örgütlemesi demektir. Ama toplumsal 
dayanışmanın binlerle ve binlerce alandaki tüm tezahürlerini devlet çatısı 
altında toplamaya imkân yoktur. Kalkman ve gelişen bir toplumda iş 
bölümü ve ihtisaslaşma yaygınlaşır ve yoğunlaşır. Her gün yeni yeni ba-
ğımsız işletmeler kurulur. Bazıları da işlerini yürütemedikleri için sönüp 
giderler. Bu karmaşık yapılı toplum düzeni içinde siyasal, sosyal, iktisadi, 
mesleki, hayra yönelik ... çeşitli kurumlar kurulur. Dini inançlar için, 
muhtaçlara yardım için, eğlence için, kültür için, sportif  faaliyetler  için ... 
her gün yeni kurumlar ve kuruluşlar ortaya çıkar. Bunlar arasında ço-
cuklara hitap edenlere sakat ya da malûllere destek olanlara ... rastlanır. 
Bütün bu sözü edilen kurum ve kuruluşlar birarada düşünüldüğünde çağ-
daş toplumlardaki sosyal dokunun ne kadar karmaşık olduğu kendiliğinden 
ortaya çıkar. Bu yapıdaki bir toplum içinde, kamu yararına yapılacak iş-
ler dar kapsamı ile devlet kadrosu içine sığdırılamaz. Sözü edilen kurum 
ve kuruluşların hepsi kamu yararına yapılacak işlerde devletin gözetim 
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ve denetimi altında da olsa, çıkarılmış kanunların ruh ve maksadına uy-
gun çalışma zorunluğunda tutulsalar bile, devlete yardımcı ve destek olur-
lar. Sonunda ortaya çok merkezli bir dayanışma, böyle bir dayanışmayla 
gerçekleştirilen kamu yararı çabaları manzumesi, ve, en sonunda yeni 
bir devlet anlayışı çıkar. İşte çoğulcu toplumla anlatılmak istenen şey 
budur. Yoksa çoğulcu toplumu, aşırı sağdan, aşırı sola hatta anarşiz-
me kadar her akımın var olduğu bir toplum yapısı olarak tanımlamak, 
yanlış ve de noksan kalır. 

Çoğulcu Demokrasi, bu çok merkezli dayanışma düzeni içinde, toplum 
yararına yapılacak işlere, herkesin kendi alanındaki çabalariyle katılması 
anlamına gelir. Çoğulcu Demokrasi kavramı içerisinde, iktisadi kaynakla-
rın kullanımında, söz ve karar sahibi insanların oluşturdukları siyasal, 
sosyal, ekonomik, dinsel, kültürel, estetik, güzel sanatlar, eğlence, sportif, 
hayra yönelik ... amaçlar güden kurum, dernek ve kuruluşların kamu ya-
rarı güden kararlar alabilmeleri önemli bir yer işgal eder. Sözünü etti-
ğimiz kurum, kuruluş ve dernekler, muhtaç oldukları mali kaynakları, ser-
best çalışan üyelerinin verdikleri katılım payları ile temin ederler. Ama 
bu kaynak her zaman yeterli olmayabilir. Bu gibi hallerde Kamu yararı-
na kararlar alan, sorumluluklar yüklenen bu derneklere, kurum ya da 
kuruluşlara, devlet yardımda bulunur: Siyasi partilere bütçeden yapılan 
yardımlar gibi; çeşitli hayır kurumlarına bütçeden yapılan aktarmalar 
gibi. Mali yardım yetersiz kaldığı zaman, devlet kendi hakimiyet hakkı-
nın kullanılması sonucu ortaya çıkan özel nitelikteki araçlardan yararlan-
ma hakkını bu özel kurum ve kuruluşlara devreder. Sosyal Sigortalara 
böyle bir hak devredilmiştir. Onların topladıkları katılım payları ve prim-
ler vergi gibi zorunluluk taşır. O yüzden bu primlere "vergi benzeri" yü-
kümlülükler denir.Çağdaş maliye, vergi benzeri yükümlülük deyimini, bu 
tür katılımları anlatmak için icadetmek zorunda kalmıştır. Bütün mesleki 
teşekküllerin ve sosyal yardım kurumlarının yararlandıkları vergi benzeri 
yükümlülükler, günümüzde çok yaygın bir uygulamaya kavuşmuştur. 

1924 Anayasası ile çatısı kurulan Atatürk Cumhuriyeti, işte böyle bir 
siyasi rejim, yukarda anlatılan nitelikte bir iktisadi sistem ve çoğulcu top-
lum yapısı getirmiştir. Günümüz Türkiye'sinde kaynak kullanımında ula-
şılan etkinliği, prodüktivite artışını, ve bunların sonucu olan refah  yük-
selişini büyük Atatürk'ün bu çok derin sezgilerine borçluyuz. 

9) Atatürk olağanüstü kişiliği ile 20. yy. lı etkilemiş, tarihin akımını 
değiştirmiş, ;ok büyük bir devlet adamıydı. "Güneşin her gün tan yerin-
den yeni baştan doğacazma nasıl inanıyorsam, mazlum milletlerin uya-
nacaklarına da o kadar kuvvetle inanıyorum" diyen büyük önder çağımı-
zın tek ve gerçek kurtuluş savaşçısıdır. Mazlum milletlere bağımsızlık, iti-
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bar ve şeref  yolunu bizim adına "İstiklâl Savaşı" dediğimiz insanlık mu-
cizesini Türk milleti ile elele gerçekleştirerek o açmıştır. Getirdiği iktisadi 
sistem ile mazlum milletlere iktisadi gelişme ve refaha  ulaşan yolu gös-
teren de yine O'dur. 

Gerçekten 1920'lerdeki Misak-ı Milli Türkiye'sinde "Hizmet Sektörü" 
hemen de hiç gelişmemişti. Sanayi yok denecek kadar cılızdı. Ticaret 
uzun yıllardan beri Türk olmayan unsurların elindeydi. Milli mücadele 
yıllarına gelindiğinde, ticaret yapan Ermenilerin büyük bir çoğunluğu 
Türkiye'yi terk etmişti. Rumlar ise mübadeleye tabi tutularak Yunanis-
tan'a gittiler. Falih Rıfkı  Atay "Batış Yılları" adlı kitabında aynen şöyle 
diyor: "1912 tarihli bir Yunan yayını, bütün Osmanlı ülkesinde tek bir 
Türk bakkal bulunamayacağım yazmakta idi."1 Toprak, geleneksel ziraat 
metodlarıyla işleniyordu. Bu demektir ki Misak-ı Milli Türkiye'sinde ge-
lişmenin gerektirdiği maddi ve manevi birikimi sağlıyacak müsait bir or-
tam yoktu. 

Lozan Barış Antlaşmalarına göre, Türkiye Cumhuriyeti, dış ticaretini 
düzenleyen gümrük rejimini ancak 1929 yılında değiştirebilecekti. Cum-
huriyet Hükümeti bu değişiklikler için gerekli hazırlıklarını tamamladığı 
zaman, adına büyük buhran denilen iktisadi bunalım patlak verdi. Buna-
lımın şiddetini anlatmak için 1929 iktisadi buhranına iktisadi çöküş adı 
verilir. Bunalım bütün dünyayı sarstı. Ama çöküşün en büyük sadmesini 
ekonomileri tarıma dayalı ülkeler yemişlerdi. O yıllarda Türkiye ekono-
misi tarıma dayalı olduğu için bunalım Türkiye'yi allak bullak etmişti. 

Bu şartlar içinde iktisadi refaha  giden yolda ilerleyebilmek için Ata-
türk "Devletçiliği" denedi. 

10) iktisadi gelişmenin gerektirdiği birikimin bir de soyut, moral ve 
beyinsel yönü vardır. Atatürk bu alandaki tedbirleri de zamanında almış-
tı. Bir yandan "Tevhidi Tedrisat Kanunu" çıkarılarak yeni okullar açıl-
mış, diğer yandan 1416 sayılı Kanun çıkarılarak devlet hesabına Avrupa 
ve Amerika'ya kitle halinde öğrenciler gönderilmiştir. Bu yoldan kalkın-
manın gerektirdiği bilgi birimini sağlıyabilme çareleri araştırılmıştır. İşte 
Atatürk 'ün kurduğu çok merkezli dayanışmaya dayalı çoğulcu toplum ya-
pısı bu çabalar sonunda bugünkü gelişme düzeyine ulaşabilmiştir. 

11) Yeni Türkiye her şeyi ile bu büyük insanın eseridir. Bu eseri mey-
dana getiren temel felsefe,  onun, insana insan olduğu için değer veren, 
Türk vatandaşının devlet idaresinde serbestçe söz sahibi olmasını istiyen, 
Türk insanının iktisadi kaynakları en iyi biçimde kullanabilmesi için ge-

1 F.R. Atay, Batış Yılları, istanbul Dünya Matbaası, 1946, s. 14. 
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rekl i o r t a m ı ona h a z ı r l a y a n , e n iyiye, en güzele , e n h a k l ı y a mi l l e tçe elele 
u laş ı lmas ı g ö r ü ş ü n ü b e n i m s e y e n , i lke lerd i r . Y a p t ı ğ ı ve kazand ığ ı b a ğ ı m -
sızlık savaşı , Kap i tü l a syon l a r ı , y a b a n c ı k o n t r o l ü n ü , D ü y u n - u U m u m i y e y i 
ve Sev res ' i n z inc i r le r in i b i r h a m l e d e yok e tmiş t i r . O ' n u n k u t s a l va r l ı ğ ın ın 
t o p r a ğ a ve r i l i ş inden ber i 43 yı l geçti . D o ğ u m u n u n 100. Y ı l d ö n ü m ü n d e 
O ' n u n an ı s ına y a p t ı ğ ı m b u a r a ş t ı r m a y ı şu sözlerle b i t i r m e k i s t e r im: 

" T ü r k Mi l le t iy le b i r l ik te b ü t ü n in san l ık â l emi O ' n a m i n n e t t a r d ı r . " 
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E K : 1 

Sevre Antlaşmasının Mali-İktisadi Konulara İlişkin Hükümleri. 

MALİ HÜKÜMLER 

Madde 231. 

Türkiye, Almanya ile Avusturya-Macaristanm Müttefik  Devletlere 
karşı açmış olduğu saldırı savaşına katılmakla, Müttefik  Devletleri, tümüy-
le ödemesi gereken her çeşit yitimlere [kayıplara] ve özverilere uğrattı-
ğını kabul eder. 

Öte yandan, Müttefik  Devletler, Türkiye'nin kaynaklarının bu öden-
ceyi [tazminatı] tümüyle karşılamağa yeterli olmadığını kabul ederler. 

Bu durumda ve işbu Andlaşmanın sonucu olarak ortaya çıkan yeni 
toprak dağılımının, Türkiye'ye eski Osmanlı İmparatorluğu gelirlerinden 
ancak bir bölümünü bırakacağı göz önünde tutularak, Müttefik  Devlet-
lerce, Osmanlı Hükümetinden, yalnız işbu Andlaşmanın bu Bölümündeki 
hükümlerle, IX. Bölümü (Ekonomik Hükümler) saklı kalmak koşuluyla, 
tüm ödence istemelerinden vazgeçilmiştir. 

Türkiye'ye bir ölçüde destek olmak ve yardımda bulunmak isteyen 
Müttefik  Devletler, Osmanlı Hükümetiyle, danışma oyu bulunacak bir 
Osmanlı Komiserinin de katılacağı ve başlıca ilgili Müttefik  Devletler olan 
Fransa, Britanya İmparatorluğu ve İtalya'nın birer temsilcisinin buluna-
cağı, bir Maliye Komisyonu kurulmasını kararlaştırmışlardır. Bu Komis-
yonun yetkileri ve görevleri aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir. 

Madde 232. 

Maliye Komisyonu, Türkiye'nin kaynaklarını korumak ve artt ırmak 
için uygun göreceği önlemleri alacaktır. 

Maliye Bakanınca, her yıl, Osmanlı Parlamentosuna sunulacak bütçe, 
ilk önce, Maliye Komisyonuna sunulacak ve Komisyonca uygun bulunan 
biçimde Parlamento'ya sunulacaktır. Parlamento'nun getireceği hiç bir 
değişiklik, Maliye Komisyonunun uygun bulması alınmadıkça, yürürlüğe 
giremeyecektir. 
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Maliye Komisyonu, Türkiye'nin bütçeleriyle malî yasalarının ve yö-
netmeliklerin uygulanmasını denetleyecektir. Bu denetleme, Maliye Ko-
misyonunun doğrudan doğruya buyruğu altında bulunacak ve üyeleri bu 
Komisyonun uygun bulmasıyla atanabilecek olan Osmanlı Malîye Müfet-
tişliği aracılığıyla yapılacaktır. 

Osmanlı Hükümeti, bu müfettivlere,  görevlerini yapabilmeleri için 
gerekli bütün kolaylıkları sağlamayı ve Hükümetin maliye hizmetlerinde 
çalışan yetersiz görevlilere ilişkin olarak Maliye Komisyonunun önerebi-
leceği önlemleri almayı yükümlenir. 

Madde 233. 

Maliye Komisyonu, ayrıca, Osmanlı Devlet Borcu [Düyun-u Umumi-
ye] Konseyi ve İmparatorluk Osmanlı Bankası ile anlaşmış olarak, Tür-
kiye'de para sürümünü düzenlemekle ve, uygun ve hakgözetir görülecek 
bütün yollarla, bunu sağlıklı bir duruma sokmakla görevli olacaktır. 

Madde 234. 

Osmanlı Hükümeti, Maliye Komisyonunun izni olmadıkça, hiçbir iç 
ya da dış borçlanmaya girişmemeyi yükümlenir. 

Madde 235. 

Osmanlı Hükümeti, savaş sırasında ve işbu Andlaşma yürürlüğe girin-
ceye kadar, Osmanlı makamlarının herhangi bir eylemi ya da savsakla-
ması sonucu, Müttefik  Devletler sivil uyruklarının kişiliklerine ya da mal-
larında uğradıkları ve 236. Maddede öngörülen her türlü zarar ve yitimi 
[kaybı], işbu Andlaşma hükümleri uyarınca parayla ödemeyi yükümle-
nir. 

Osmanlı Hükümeti, Tuna Avrupa Komisyonu'na karşı, bu Komisyo-
nun savaş sırasında uğradığı zararlar yüzünden, Maliye Komisyonunca 
saptanacak bütün geriverme, onarım ve ödence [tazminat] ile yükümlü 
olacaktır. 

Madde 236. 

Türkiye'nin, Osmanlı Devlet Borcu'nun [Düyun-u Umumiye'siniıı] fa-
iz ve anapara [sermaye] ödemelerinin güvencesi olarak ayrılmış ya da 
verilmiş (I sayılı Ek'e bakılması) gelirler dışındaki tüm kaynakları, bun-
ları gereğine göre aşağıdaki biçimde kullanacak olan, Maliye Komisyo-
nunun buyruğu altına konulacaktır. 
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1. Birinci sırada, Maliye Komisyonunun aylıkları ve günlük giderleri 
ile işbu Andlaşmanm yürürlüğe konmasından sonra da Osmanlı kalan 
topraklar üzerinde bulundurulabilecek Müttefik  işgal kuvvetlerinin ola-
ğan giderlerinin ödenmesinden sonra, Osmanlı kalan topraklar üzerinde 
30 Ekim 1918'den beri bulunan Müttefik  işgal kuvvetlerinin giderleri ile, 
işgal giderlerini yapmış olandan başka bir Devlet yararına Türkiye'den 
ayrılmış olan topraklar üzerindeki Müttefik  işgal kuvvetlerinin giderleri 
ödenecektir. 

Bu giderlerin tutarı ile yıllık ödentilerin [taksitlerin] tutarları Mali-
ye Komisyonunca saptanacak ve bu Komisyon, bu yıllık ödentileri, bu 
Kesim gereğince Türkiye'ye, Osmanlı Devlet Borcu'nun kendi üstünde 
kalacak faizlerinin  ödeneblmesi için gerekecek parada olabilecek herhangi 
bir eksikliği kapatmasına olanak verecek biçimde ayarlanacaktır. 

2. İkinci sırada, Türkiye'nin malî durumu ve yönetiminin temel gi-
derlerinin karşılanması zorunluluğu göz önünde tutulmak koşuluyla, Os-
manlı Hükümetinin, 235. Madde gereğince, IX. Bölümün (Ekonomik Hü-
kümler) 317. Maddesinde tanımlandığı üzere, 1 Ağustos 1914'de Osmanlı 
uyrukluğunda olanlar dışındaki kendu uyruklarının, savaş sırasında Os-
manlı makamlarının eylemi ha da savsaklaması sonucu, kişiliklerinde ya 
da mallarında uğradıkları yitimler [kayıplar] ya da zararlar yüzünden, 
Müttefik  Devletlerce öne sürülen istemlere karşılık olarak ödenmesi ge-
rekecek ödenceler [tazminat] gelecektir. Maliye Komisyonu, kişisel zarar 
yüzünden öne sürülen istemlerin tüm tutarım saptayacak ve bunların 
ödenmelerini sağlayacaktır. Mala ilişkin istemler, IX. Bölümün (Ekono-
mik Hükümler) 287. Maddesi gereğince incelenecek, saptanacak ve öde-
necektir. Maliye Komisyonu, bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde ye-
tersiz kalırsa, gerek kişlere gerek mallara ilişkin istemlerin ödenmesi için 
ayrılacak yıllık ödentiyi [taksidi] saptayacak ve bu yıllîk ödentinin hangi 
akçe ile ödeneceğine harar verecektir. 

Madde 237. 

Osmanlı Hükümetince savaş sırasında üstlenilen malî yükümlülükle-
rin (iç borçları da içine almak üzere) güvencesi olarak savaş sırasında Tür-
kiye'nin gelirleri üzerinde konan ipotekler kaldırılmıştır. 

Madde 238. 

Türkiye, 28 Haziran 1919'da Almanya ile imzalanan Versailles Barış 
Andlaşmasmm 261. Maddesi, ve Avusturya, Bulgaristan ve Macaristan ile 
yapılmış Barış Andlaşmalarının bunun karşılığı olan Maddeleri uyarın-
ca, Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve Macaristan'ın, kendisinden olan 
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tüm alacaklarının Müttefik  Devletlere geçtiğini kabul eder. Müttefik  Dev-
letler, kendilerine bu yoldan geçmiş olan alacaklar karşılığı Türkiye'den 
hiçbir ödeme isteğinde bulunmamayı kararlaştırmışlardır. 

Madde 239. 

Maliye Komisyonu uygun bulmadıkça, Osmanlı Hükümetince, ister 
Osmanlı uyruklarına ister herhangi bir kimseye, hiçbir yeni ayrıcalık 
verilmeyecektir. 

Madde 240. 

Kendileri yararına Türkiye'den toprak alınmış olan Devletler, bu top-
raklar üzerinde Osmanlı İmparatorluğu ya da Hazine-i Hassa adına kü-
tüğe yazılmış her çeşit malı ve mülkü parasız olarak elde edeceklerdir. 

Madde 241. 

Kendilerinden yana, gerek 1913'de Balkan Savaşları sonunda gerek 
işbu Andlaşma gereğince Türkiye'den toprak alınmış olan Devletler, Os-
manlı Devlet Borcu'nun 1 Kasım 1914 tarihinden önce borçlanılmış ana-
para ve faiz  yıllık ödentilerine [taksitlerine] katılacaklardır. 

Kendilerine Türkiye'den topray ayrılmış bulunan ya da ayrılmakta 
olan Balkan Yarımadası Devletleri ile, Asya'da yeni kurulan Devletler, 
yukarıda söz konusu edilen yıllık ödentilerden herbrinin payına düşenin 
ödenmesine ilişkin olarak yeterli güvenceler vereceklerdir. 

Madde 242. 

Bu bölümün uygulanmasında, Osmanlı Devlet Borcu [Düyun-u Umu-
miye], şimdiye kadar Muharrem Kararnamesi 'ne bağlı olan Borç ile, bu 
Bölümün I sayılı Ek'inde belirtilen borçlanmaları içerir sayılacaktır. 

1 Kasım 1914'den önce yapılan borçlanmalar, Osmanlı Devlet Borcu'-
nun Türkiye, Balkan Yarımadası Devletleri ve Asya'da yeni kurulan Dev-
letler arasında bölüştürülmesinde göz önünde tutulacaktır. 

Bu bölüştürme şöyle yapılacaktır: 

1. 13 Ekim 1912'den (Balkan Savaşlarından) önceki borçlanmalara 
ilişkin yıllık ödentiler [taksitler], Türkiye ile Arnavutluk da içinde olmak 
üzere, Osmanlı topraklarından alan ya da almış bulunan Balkon Devlet-
leri arasında bölüştürülecektir; 

2. Bu ilk bölüştürmeden sonra, Türkiye'nin üstünde kalan yıllık öden-
ti artıkları ile, buna eklenecek, Türkiye'nin 17 Ekim 1912 ile 1 Kasım 1914 
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arasında aldığı borçların yıllık ödentileri tutarı, Türkiye ile işbu Andlaş-
ma gereğince kendilerinden yana Türkiye'den toprak ayrılmış bulunan 
Devletler arasında bölüştürülecektir. 

Madde 243. 

Her Devletin ödeyeceği yıllık ödentinin [taksitin] tutarını saptamak 
için şu genel ilkeye dayanılacaktır: 

Saptanacak miktarın, borcun anapara ve faiz  ödemesi için gerekli top-
lam tutara olan oranı, aktarılan toprak parçasının ortalama gelirinin, Tür-
kiye'nin, her bir durumda 1907'de konulan gümrük ek-vergilerinin geliri-
ni de içermek üzere, 1909-1910, 1910-1911, 1911-1912 üç malî yılı ortalama 
gelirine olan oranı kadar olacaktır. 

Madde 244. 

Maliye Komisyonu, işbu Andlaşmanın yürürlüğe girişinden sonra, ola-
bildiğince en kısa süre içinde, 243. Maddede konulan ilke uyarınca, sözü 
edilen Maddeye konu olan yıllık ödentileri [taksitleri] saptacak ve buna 
ilişkin kararlarını Bağıtlı Yüksek Taraflara  bildirecektir. 

Maliye Komisyonu, Bulgaristan'la olan 27 Kasım 1919 tarihli Barış 
Andlaşmasımn 134. Maddesinde öngörülen görevleri yerine getirecektir. 

Madde 245. 

Yukarıda öngörülen biçimde hesaplanacak yıllık ödentiler [taksitler], 
Türkiye'den toprak ayrılmasına yol açan Andlaşmaların yürürlüğe girişi 
tarihinden, ve işbu Andlaşma gereğince ayrılan topraklara ilişkinse, 
1 Mart 1920'den başlayarak ödenecektir; 252. Maddede öngörülen kural-
dışılık saklı kalmak üzere, Borc'un kesin olarak ortadan kalkışma kadar 
ödemeler sürdürülecektir. Bununla birlikte, Borc'u oluşturan borçlanma-
lar giderek ödendikçe, yıllık ödentiler, bunlarla orantılı olarak azaltıla-
caktır. 

Madde 246. 

Osmanlı Hükümeti, Muharrem Kararnamesi ve onu izleyen kararna-
melerle sahip olduğu bütün haklarını Maliye Komisyonuna aktarır. 

Osmanlı Devlet Borçlan Konseyi, İngiliz, Fransız ve İtalyan temsil-
cileriyle İmparatorluk Osmanlı Bankası temsilcisinden kurulacak ve gö-
revini eskiden olduğu gibi yapacaktır. Muharrem Kararnamesi ile kendi-
sine verilen tüm gelirleri ve 1 Kasım 1914'den önceki tüm borçlanma an-

295 



laşmalarının yönetimini kendisine bıraktığı bütün öteki gelirleri topla-
yacak ve yönetecektir. 

Müttefik  Devletler, aşağıdaki programın olanak ölçüsünde gerçekleş-
tirilmesi amacıyla, Maliye Komisyonunca saptanacak koşullar içinde, Kon-
sey'in Osmanlı Maliye Bakanlığına yönetim yardımında bulunmasına izin 
verirler: [Bu koşullar şunlardır:] 

Şimdiki Osmanlı Devlet Borcu [Düyun-u Umumiye] Yönetimince ki-
mi gelirlerin doğrudan doğruya toplanması sistemi, Maliye Komisyonun-
ca saptanacak koşullar altında olabildiğince genişletilecek ve Osmanlı ka-
lan tüm illerde uygulanacaktır. Maliye Komisyonunun uygun bulmasıyla, 
yeni gelirler ya da dolaylı [vasıtalı] vergiler kondukça, adı geçen Komis-
yon bunların Osmanlı Hükümeti adına yönetiminin Devlet Borcu Konse-
yine bırakılması olanağını araştıracaktır. 

Gümrük Yönetimi, Maliye Komisyonunca atanacak ve görevden alı-
nabilecek, Maliye Komisyonuna karşı sorumlu bir Genel Müdürün yöne-
timi altına konulacaktır. Gümrük vergileri tarifesi,  ancak Maliye Komis-
yonunun uygun bulmasıyla değiştirilebilecektir. 

Konsey'in şimdiki görev süresi sonunda, bu Konsey'in süregitmesi 
ya da yerine Maliye Komisyonunun getirilmesi konusunda Fransa, İn-
giltere ve İtalya Hükümetleri, hisse senedi sahipleriyle danıştıktan sonra, 
oyçokluğuyla karara varacaklardır. Hükümetlerin bu kararı, bu sürenin 
bitiminde denk gelen tarihten en az altı ay önce alınmış olacaktır. 

Madde 247. 

Komisyon, ilerideki bir tarihte, borçlanma senetleri taşıyıcılarına an-
laşmaları ya da şimdiki kararnameler gereğince verilmiş güvenceler ye-
rine yeterli başka güvenceler ya da Türkiye'nin genel gelirleri üzerinden 
bir ipotek konmasını önermeye yetkilidir. Müttefik  Hükümetler, Mailye 
Komisyonunun bu konuda o zaman ileri sürebileceği tüm nerileri incele-
meği yükümlenirler. 

Madde 248. 

Osmanlı Devlet Borcu [Düyun-u Umumiye] Yönetiminin, taşınır ya 
da taşınmaz, bütün malları, nerede olurlarsa olsunlar, tümüyle bu kuru-
mun yararlanma yetkisi altında kalacaktır. 

Devlet Borcu Konseyi, malların paraya çevrilmesinden doğacak her 
geliri, ister Birleştirilmiş Borç [Düyun-u Muvahhide], ister İkramiyeli 
Türü Tahvillerinin olağanüstü amortismanında kullanmağa yetkili olacak-
tır. 
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Madde 249. 

Osmanlı Hükümeti, Trablus Yedek Akçesi ve Ödencesi [Tazminatı] 
üzerindeki bütün haklarını Maliye Komisyonuna aktarmayı yükümlenir. 

Madde 250. 

Osmanlı Hükümeti, Devlet Borcu [Düyun-u Umumiye] Konseyine, 
Osmanlı kalan topraklarda şimdiye kadar Osmanlı Devlet Borcu'nun ana-
para ve faiz  ödemesine ayrılmış olup, Devlet Borcu Konseyine ödenmesi 
gerekmekle birlikte henüz ödenmemiş gelirlerin tutarına eşit bir para 
(sözü geçen topraklar Müttefik  kuvvetlerin işgali altında bulunmuş ise-
ler, işgal süresi hesap dışı tutulmak koşuluyla) ödeyecektir. Bu ödeme, 
Maliye Komisyonunun kanısına göre, Türkiye'nin malî durumu elverdi-
ğinde yapılacaktır. 

Madde 251. 

Devlet Borcu [Düyun-u Umumiye] Konseyi, Konsey'in savaş sırasın-
daki bütün işlemlerini gözden geçirecektir. Devlet Borcu Konseyinin, sa-
vaştan önce Muharrem Kararnamesi ile ya da başka türlü saptanmış olan 
yetkilerine ve yükümlülüklerine uygun düşmeyen giderleri, Maliye Ko-
misyonu bunların ödenmesine olanak bulunduğu kanısına varır varmaz, 
Osmanlı Hükümetince, Devlet Borcu Konseyine ödenecektir. Konsey, sa-
vaş sırasında Konseyce alman bütün önlemleri yeniden gözden geçirmek 
ve, kanısınca, borçlanma senetlerini taşıyanların çıkarlarına zarar verici 
nitelikte olan ve Devlet Borcu Konseyi yetkilerine aykırı düşen yüküm-
lülükleri geçersiz kılmak yetkisine sahip olacaktır. 

Madde 252. 

îşbu Andlaşma hükümleri gereğince, her yıl, Osmanlı Devlet Borcu'-
nun anapara ve faiz  ödemelerinden bir bölümünü üzerine almak duru-
munda bulunan Devletlerden herbiri, Borç Konseyine altı ay önce haber 
vermek koşuluyla, söz konusu yıllık ödentinin [taksidin] ilgili Devlet ile 
Borç Konseyinin ortaklaşa saptayacakları faiz  oranı üzerinden anaparaya 
çevrilmesinden ortaya çıkacak bir para tutarının ödenmesiyle bu yüküm-
lülükten kurtulabilecektir. Borç Konseyinin böyle bir yükümlülükten kur-
tulma isteminde bulunmaya hakkı yoktur. 

Madde 253. 

Almanya ile yapılan Barış Andlaşmasmın 259. Maddesinin 1., 2., 4. 
ve 7. paragrafları,  ve Avusturya ile yapılan Barış Andlaşmasmın 210. 
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Maddesinin 1. paragrafı  gereğince, Almanya ile Avusturya'nın aktar-
maları gereken altın para tutarları Maliye Komisyonunun buyruğu altı-
na konulacaktır. 

Madde 254. 
Almanya ile yapılan Barış Andlaşmasınm 259. Maddesinin 3. parag-

rafı  gereğince, Almanya'nın aktarması gereken paralar hemen Borç [Dü-
yun-u Umumiye] Konseyinin buyruğu altına konulacaktır. 

Madde 255. 

Osmanlı Hükümeti, Osmanlı Sağlık Yönetiminin [Umur-ı Sıhhiye-i 
Osmaniye İdaresinin] ve eski Yüksek Sağlık Konseyinin [Meclis-i Âli-i 
Sıhhî'nin] paraları ile, eski Yüksek Sağlık Konseyinin Osmanlı Hüküme-
tine karşı olan istemi, ve Karadeniz ile Boğaziçi Kurtarma Gemileri Yö-
netiminin [Karadeniz ve Boğaziçi Tahsiliye Vapurları İdaresinin] para-
ları konusunda, Müttefik  Devletlerin, gerektiğinde başka Devletlerle an-
laşarak, alacakları kararları kabul etmeyi yükümlenir. 

Müttefik  Devletler, bu konuda, Maliye Komisyonuna kendilerini tem-
sil etme yetkisini verirler. 

Madde 256. 

Osmanlı Hükümeti, Müttefik  Devletlerle anlaşmış olarak, savaştan 
sonra Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek malların ödenmesinde, Os-
manlı Hükümetince belli bir kambiyo fiyatı  ile sürüme çıkarılan kâğıt 
paraları kabul etmek konusunda, savaş sırasında üstlendiği yükümlülük-
ten Alman Hükümetini aklanmış sayar. 

Madde 257. 

İşbu Bölümde belirtilen, Müttefik  Devletlerin Osmanlı Hükümetinden 
olan istemleri karşılanır karşılanmaz ve, savaş öncesi Osmanlı Borcu öde-
nir ödenmez, Maliye Komisyonunun görevi son bulacaktır. O zaman, Os-
manlı Hükümeti, Milletler Cemiyeti Üyesi olan Devletlerin, Türkiye'nin 
yararına olarak Osmanlı Hükümetine yönetim desteklerinde ve yardım-
larda yeniden bulunmaları gerekip gerekmediğini ve, gerekiyorsa, bu yar-
dımın ve desteğin alabileceği biçimi, Milletler Cemiyeti Konseyi ile bir-
likte inceleyecektir. 

Madde 258. 

1. Türkiye, 1 Ağustos 1914'den sonra Osmanlı bayrağı altına geçiril-
miş bulunan bütün Alman gemilerini ulaşıma elverişli durumda ve Müt-
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tefik  Devletler Hükümetlerinin gösterecekleri Müttefik  Devletler liman-
larında teslim edecektir; bu gemiler, Almanya ile Barış Andlaşmasınm 
233. Maddesinde öngörülen Onarımlar Komisyonuna teslim edilecektir; 
bu konuda, savaş sırasında tarafsız  bir bayrağa yapılmış olan bütün geçi-
rimler, Müttefik  Devletler bakımından, hükümsüz sayılacaktır. 

2. Osmanlı Hükümeti, birinci paragrafta  öngörülen gemilerle birlik-
te, gine bu paragrafta  söz konusu edilen Onarımlar Komisyonunun, ne çe-
şit olursa olsun, her türlü ayrıcalıklardan, ipoteklerden, rehinlerden, ver-
gilerden ve yükümlülüklerden aklanmış olarak, gemilerin mülkiyetinin 
tam aktarılmasını sağlamak için gerekli göreceği bütün kâğıtları ve bel-
geleri de verecektir. 

Gerekebilecek bütün yeniden satın almaları yapmak ve ödence [taz-
minat] ödemelerinde bulnmak, Osmanlı Hükümetine düşecektir. Osmanlı 
Hükümeti, teslim edilen gemi konusunda yapılabilecek her çeşit geri alma 
istemine ya da başka herhangi bir isteme karşı sorumlu taraf  olacak ve, 
her durumda, hangi nedenle olursa olsun, açılacak dâvaya ya da mahke-
me kararıyla malından edilmeye karşı, birinci paragrafta  sözü geçen Ona-
rımlar Komisyonunu güvence altında bulunduracaktır. 

Madde 259. 

İşbu Andlaşmanm IX. Bölümünün (Ekonomik Hükümler) 277. Mad-
desine dokunulmaksızın, Türkiye, Bret-Litovsk ve Bükreş Andlaşmalarıy-
la bunlara ek Andlaşmalarda yer alan hükümlerin tümünden yararlan-
maktan vazgeçer. 

Türkiye, yukarıda adı geçen Andlaşmaların uygulanması sonucunda, 
almış olduğu tüm parasal belgeleri, maden paraları, değerli kâğıtları ve 
sürüme çıkarılabilir senetleri ya da malları, Romanya'ya, ya da Başlıca 
Müttefik  Devletlere aktarmayı yükümlenir. 

Madde 260. 

Bu Bölüm hükümlerinin uygulanması için yasal önlemler, Osmanlı 
Hükümeti ve ilgili Devletlerce, işbu Andlaşmanm imzalanmasından baş-
layarak altı ayı geçmeyecek bir süre içinde yayımlanacaktır. 

TİCARET İLİŞKİLERİ 

Madde 261. 

Andlaşmalardan, sözleşmelerden ve yapılagelişlerden [teamüllerden] 
doğan Kapitülasyonlar rejimi, 1 Ağustos 1914'den önce, bu rejimden doğ-
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rudan doğruya ya da dolaylı olarak yararlanan Müttefik  Devletler yara-
rına yeniden kurulacak ve 1 Ağustos 1914'de bu rejimden yararlanmayan 
Müttefik  Devletler yararına genişletilecektir. 

Madde 262. 

1 Ağustos 1914'den önce, eski Osmanlı İmparatorluğu'nda posta büro-
ları bulunan Müttefik  Devletler, Türkiye'den posta bürolarını yeniden aç-
mak yetkisine sahip olacaklardır. 

Madde 263. 

25 Nisan 1907 Sözleşmesinin, Türkiye'de dışalım [ithalat] vergileri ta-
rifesine  ilişkin hükümleri, Müttefik  Devletler yararına yeniden yürürlüğe 
konulacaktır. 

Bununla birlikte, işbu Andlaşmanm VIII. Bölümünün (Malî Hüküm-
ler) 231. Maddesi uyarınca kurulan Maliye Komisyonu, bu dışalım [itha-
lat] vergilerinin değiştirilmesine ya da tüketim vergileri konmasına —bu 
yeni değişiklikler ya da vergilendirmeler, çıkış yeri neresi ya da sahibi 
kim olursa olsun, bütün mallara uyglanmak koşuluyla— herhang bir an-
da izin verebilecektir. 

Bu madde gereğince Maliye Komisyonunun izin verdiği, şimdiki ver-
gilerin değiştirilmesi ya da yeni vergiler konulması, bütün Müttefik  Dev-
letlere yapılması gereken bildirimlerden altı ay geçmedikçe, uygulana-
maz. Bu süre içinde, Komisyon, Müttefik  Devletlerden herhangi birinin, 
bu konuyla ilgili olarak öne sürmüş olabileceği gözlemleri inceleyecektir. 

Madde 264. 

1 Ağustos 1914'den önceki ayrıcalık [imtiyaz] sözleşmelerinden doğan 
haklar ve bağışıklıklar saklı kalmak üzere, Maliye Komisyonunun, 263. 
Maddedeki eşitlik koşulları içinde, Türkiye'nin ekonomik dengesi ve iyi 
yönetilmesi yararına Osmanlı uyruklarından da alman vergilerin ve harç-
ların, Müttefik  Devletler uyruklarının kişiliklerinden ya da mallarından 
da alınması konusunda Türkiye'ye izin vermeğe hakkı olacaktır. 

Aynı amaçla ve aynı koşullar altında, Maliye Komisyonunun, Müttefik 
Devletler uyruklarına karşı her çeşit dışalım [ithalat] ya da dışsatım [ih-
racat] yasağı konulmasına izin vermeğe de hakkı olacaktır. 

Bu vergiler, harçlar ya da yasaklamalar, bütün Müttefik  Devletlere ya-
pılması gerekecek bildirimden sonra altı ay geçmedikçe uygulanmayacak-
tır. Bu süre içinde Komisyon, Müttefik  Devletlerden herhangi birinin bu 
konuyla ilgili olarak öne sürebileceği gözlemleri inceleyecektir. 
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Madde 265. 

Müttefik  Devletlerin gemileri konusunda, gemilere savaştan önce Tür-
kiye'nin geçerli saymış olduğu ya da başlıca denizci Devletlerin ileride ge-
çerli sayabilecekleri her çeşit kanıtlama kâğıtları ya da belgeleri, Türki-
ye'ce geçerli ve Türk gemilerine verilen benzeri belgelerle eşdeğerde sayı-
lacaktır. 

Deniz kıyısı olsun ya da olmasın, yeni Devletler Hükümetlerince ken-
di gemilerine verilen kanıtlama belgeleri ve öteki belgeler de, başlıca 
denizci Devletlerce uygulanan ykntemlere uygun olarak verilmiş olmala-
rı koşuluyla, aynı biçimde tanınacaktır. 

Bağıtlı Yüksek Taraflar,  deniz kıyısı olmayan herhangi bir Müttefik 
Devletin ya da yeni Devletin gemilerinin •—bunlar, kendi ülkelerinde be-
lirli bir tek yerde kütüğe yazılı iseler— bayraklarını tanımayı kabul eder-
ler; bu yer, bu gemilerin kütüğe yazılma limanı sayılacaktır. 

Madde 266. 

Türkiye, Müttefik  Devletlerden ya da yeni Devletlerden herhangi bi-
rinin ülkesinde çıkan doğal ya da işlenmiş ürünleri, ticaret işlemlerinde 
her çeşit haksız rekabete karşı korumak üzere gerekli yasal ya da yöne-
timsel önlemleri almağı yükümlenir. 

Türkiye, üzerlerinde, iş ya da dı—• anbalajlarında, çıkış yeri, cinsi, 
niteliği ya da özelliklerine ilişkin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak 
yanıltma amacıyla konulmuş her türlü markalar, adlar, yazılar ya da işa-
retler de taşıyan bütün ürünlerin ya da malların dışalımını ve dışsatımını 
[ithalini ve ihracını], yurt içinde satımını, sürümünü, ya da satışa çıkar-
tılmasını, elkoymakla ve başka her çeşit uygun düşecek önlemlerle ce-
zalandırmayı ve yasaklamayı yükümlenir. 

Madde 267. 

Türkiye, bu konuda kendisine karşılıklı işlemde bulunulması koşulu 
ile, Müttefik  bir ülkede ya da yeni bir Devlette yürürlükte olup yetkili 
makamlarca usulüne uygun olarak Türkiye'ye bildirilmiş bulunan ve bu 
bölgenin bağlı olduğu ülkede çıkan şarap ve alkollü içkilerin bölgesel bir 
ad taşımak hakkım ya da bu bölgesel adın kullanılmasına hangi goşullar-
la izin verilebileceğini tanımlayan ya da düzenleyen yasalara ya da bu ya-
salara dayanılarak alman yönetimsel ya da yargısal kararlara uymayı yü-
kümlenir; sözü edilen yasalarla kararlara aykırı olarak, bölgesel adlar ta-
şıyan ürünlerin ya da malların dışalımı [ithali], dışsatımı [ihracı] ile, yurt 
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içinde yapımı, dağıtımı, satımı ve satışa çıkartılması Türkiye'de yasak-
lanacak ve 266. Maddede öngörülen önlemlerle cezalandırılacaktır. 

Madde 268. 

Osmanlı Hükümeti uluslararası ticarete girişecek olursa, bu bakım-
dan egemenlikten doğan hiçbir hakkı, ayrıcalığı ya da dokunulmazlığı ol-
mayacak, ya da olmayacağı kabul edilecektir 
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EK : 2 

Rusya'ya 1877-78 Savaşı Dolayısıyla Ödenen Harp Tazminatı 

Ruslar 1877 Savaşını Osmanlı ülkesinde yaşayan hiristiyanları Os-
manlı zulmünden kurtarmak için açtıklarım söylemişerdi. 1876 Anayasasına 
göre toplanan ilk Osmanlı Meclisine bu husus Padişah tarafından  bildiril-
diği zaman, Meclisin tüm üyeleri bu iddiayı red etmişler, hiristiyan Os-
manlı Mebusları, Rus iddiasını redde, müslüman üyeleri geride bırakmış-
lardı. Halep Mebusu Ermeni asıllı Manon Efendi:  "Ben Ermeniyim ve 
tabii hiristiyanım. Bu sıfatal  ilan ederimki Rusya'nın bizi korumasına hiç 
de gerek yoktur. Bizim için böyle bir himaye düşünülemez. Hiçbir Er-
meni bunu kabul etmez. Biz tarihin hiçbir döneminde müslüman arkadaş-
larımızdan ayrılmadık ve ayrılamayız" diyordu. 

Suriye Mebusu Nufel  Bey, "Hiristiyanlarm Osmanlı ülkesinde çok 
rahat bir hayat sürdüklerine tarih şahittir. Hat ta biz hiristiyanlar, bazı 
cihetlerden müslümanlardan çok daha rahatız. Rusya'nın sözde bizleri hi-
maye edeceğini söylemesi asıl maksadını gizleyen bir bahaneden başka 
birşey değildir. Rusların asıl maksatları ise ülkelerini Osmanlılar aley-
hine genişletmektir. Ruslar bizi maşa gibi kullanmak istiyorlar." 

Suriyeli Hiristiyan Arap Nakkaş Efendi  ise, "Rusya bizleri himaye 
için buraya geleceğine önce kendi ülkesindeki hiristiyanlara özgürlük ver-
sin. Biz ne sizi, ne himayenizi istemiyoruz. Bizden uzak kalın, bu bize 
yapacağınız en büyük lütuf  olur" diyordu. Osmanlı Meclisindeki bu mü-
zakerelere rağmen Rus orduları, hiristiyan Osmanlı tebasım korumak ba-
hanesiyle Osmanlı topraklarına girdi. 

1877-1878 savaşından galip çıkınca Çar hükümeti, savaşı Osmanlı ül-
kesindeki hiristiyan ahaliyi korumak için yaptığını unuttu. Yeşilköy= 
Ayastafanos  mütarekesi hükümleri arasına 1.410.000.000 altın rublelik bir 
harp tazminatı maddesi koydurdu. Bu çok büyük meblağı, Osmanlıların 
ödeyemeyeceği açıktı. Öyleyse, şöyle yapalım diyordu Ruslar: "1.100.000.000 
altın ruble karşılığında Rumelinde ve Anadoluda toprak işgal edeyim; 
10 milyon harpten zarar görenlere tazminat verin; 300 milyon altın rub-
leyi de Rus devletine harp tazminatı olarak ödeyin" dediler. Sonunda 
tazminat borcu 35 milyon Osmanlı lirasına bağlandı ve yukarıda açıkla-
nan biçimde ödenilmesi üzerinde anlaşıldı. 

Kaynak : Hakkı Tarık US, Meclisi Meb'usan İst. Vakit Matbaası, 1940, cilt: 2, s. 122, 
Berlin Kongresi Protokolü 1878 (1296) s. 142. 
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