
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ YAYINLARI: 535 

Prof. AZİZ KÖKLÜMÜN 
ANISINA 

ARMAĞAN 



» 







ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ YAYINLARI: 535 

Prof. AZİZ KÖKLÜ'NÜN 
ANISINA 

ARMAĞAN 

Ankara - 1984 



A.Ü. S.B.F. VE BASIN-YAYIN YÜKSEKOKULU BASIMEVİ, ANKARA -1984 



İ Ç İ N D E K İ L E R 

Prof. Dr. Necdet SERİN — Prof. Aziz Köklü V 
Prof. Bedri GÜRSOY — Aziz Köklü'nün Ardından VII 
Prof. Dr. Nermin ABADAN-UNAT — Uluslararası Göç Akımının Kadınların 

Toplumsal Rolleri Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örnek Olayı 1 
Yard. Doç. Dr. Tekin AKILLIOĞLU — Ekonomik Alanda Yönetsel İşlemlerin 

Geriye Yürümezlik Kuralı Karşısında Çeşitli Durumları 33 
Öğr. Gör. Dr. Abdurrahman AYHAN — Sosyal Güvenlik Sistemimizi Etkileyen 

Bazı Faktörler ve Bunların Uluslararası Karşılaştırmalı Analizi ... 53 
Prof. Dr. Ahmet DEMİR — Türkiye'de Demir ve Krom Madencilik Faaliyetleri 67 
Doç. Dr. Hasan Zafer DOĞAN — Az Gelişmiş Ülkelerde Ulusçuluk ve Politik 

Yapı 83 
Doç. Dr. Muammer ERDOĞAN — Türkiye'de Enflasyon Muhasebesiyle ilgili 

Çalışmalar 103 
Doç. Dr. Doğu ERGİL — İdeoloji Konusunda Başlıca Kuramsal Yaklaşımlar ... 137 
Prof. Dr. Cevat GERAY — Kooperatifler Açısından Toplu Konut Yasası Uygu-

lamaları 155 
John R. CLARK — Ancient İzmir In Its Geographic Context 163 
Prof. Bedri GÜRSOY — 1975 Bütçesi 179 
Yard. Doç. Dr. Ümit HASSAN — İlkel Toplum-Uygar Toplum İlişkisi Konu-

sundaki Yaklaşımlara Bir Bakış ... 227 
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ — Comparative Perspectives On Middle Eastern Urba-

nization 241 
Dr. Faruk KOCACIK — Köy Araştırmaları 265 
Yard. Doç. Dr. İbrahim E. KOZAK — İbn Haldun'un Gelir ve Servet Dağılımı-

na İlişkin Görüşleri • 277 
Yard. Doç. Dr. Naci B. MUTER — Gelişmekte Olan Ülkelerle İhracatın Gelişti-

rilmesinde Devleti İşlevleri 207 
Doç. Dr. Tamer MÜFTÜOĞLU — Der Kapazitaetserweiterungseffekt Der Absc-

hreibungen Und Seine Bedeutung Fur Die Entwicklungslaender 303 
Doç. Dr. Oğuz ONARAN — Güdüleyici Olarak Para 331 
Prof. Dr. Özer OZANKAYA — Şemseddin Sami'nin "Kadınlar" Kitabı 345 
Doç. Dr. Mehmet E. PALAMUT — Kemalizm ve İlkeleri ... 379 
Doç. Dr. Hüseyin PAZARCI — Kıta Sahanlığı Kavramı ve Ege Kıta Sahanlığı 

Sorunu 395 
Prof. Dr. Necdet SERİN — Kalkınan Ekonomiler Açısından Araştırma ve Ge-

liştirme Faaliyetlerinin Önemi 413 

III 



Doç. Dr. Kadir D. ŞATIROGLU — Konvertibilite ve Türk Ekonomisi Açısından 
Bir İrdeleme ... 421 

Yard. Doç. Dr. Durmuş TEZCAN — Avrupa Toplulukları Hukuk Düzeni İçinde 
Ceza Hukukunun Yeri 447 

Prof. Dr. Erdinç TOKGÖZ — DünyadaYoksullukla Mücadelede Tarımın önemi 473 
Doç. Dr. Doğan TUNCER — Uluslararası Kongre Turizmi ve Türkiye 481 
Doç. Dr. Orhan TÜRKAY — Türkiye'de İstihdam Politikası 499 
Doç. Dr. Hikmet URGANCI — Türkiye'de Tarımsal Kredi Sorunları 517 
Prof. Fehmi YAVUZ — Fütüroloji (Gelecek Hakkında Düzenli Kurgu) ve Roma 

Kulübü 527 
Yard. Doç. Dr. Cengiz YILMAZ — Nasıl Bir Seçim Sistemi 539 
Prof. Dr. Avni ZARAKOLU — Ülkemizde Faiz Sorunu 545 

IV 



Prof. AZİZ KÖKLÜ 

Prof. Dr. Necdet SERİN 

Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin spor salonunda, 1953 yılı Eylül'üııde, 
Fakülteye öğrenci olarak girebilmek için, yarışma smavmdayız. Ge-
niş salondaki gözetmenlerden biri benim bulunduğum bölgede güler 
yüzle görevini yapmaya geliyor. Hepimizin teker teker hatırını, han-
gi liselerden mezun olduğumuzu soruyor, başarılar diliyor ve "adım 
Aziz Köklü, öğretim üyesiyim, doçentim, kısmetse tekrar görüşürüz'' 
diyor. İşte sonradan aynı kürsüde uzun yıllar birlikte çalıştığım ho-
cam Prof. Aziz Köklü ile ilk tanışmam ve genellikle pek çok öğren-
cisinin tanışması aynı ya da çok benzer koşullarda olmuştur. Sınav 
başlamadan önoe bizlerle yaptığı tatlı, güler yüzlü konuşma sınav 
heyecanı içinde olan bizlerin rahatlamasına, zevkli bir sınav geçir-
memize imkân yaratıyor. 

İstanbul'da 1913 yılında doğan hocamız Aziz Köklü, ilk öğreni-
mini Pamukova'da, orta öğrenimini Kabataş Lisesinde tamamlamış, 
1934 yılında Edirne Lisesi'nden ve 1937 Haziranm'da Siyasal Bilgiler 
Okulu'ndan mezun olmuştur. 

Bir süre Maliye Bakanlığında çalıştıktan sonra açılan Avrupa sı-
navını kazanarak 1937 yılında ekonomi alanında doktora yapmak 
üzere Almanya'ya giden Köklü, İkinci Dünya Savaşı'nm başlaması 
üzerine 1939 Ekiminde yurda dönmüş, 1939-1942 yılları arasında ye-
dek subay olarak görev yapmış ve 1943 yılında açılan asistanlık sına-
vını kazanarak S.B.O. İktisat ve Maliye Kürsüsü asistanlığına atan-
mıştır. 1946 yılında doçentliğe, 1955 yılında profesörlüğe yükseltilen 
hocamız, aramızdan ayrılana kadar İktisat Teorisi Kürsüsü Başkanlı-
ğını yürütmüştür. Bu arada 1960 Kasım'ından Aralık 1962 tarihine 
kadar Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (O.E.C.D.) nezdinde, 
Türk Heyeti Başkanı olarak Paris'te görevlendirilen Prof. Aziz Köklü, 
14 Nisan 1966'dan 2 Kasım 1968 tarihine kadar, büyük ve unutulmaz 
hizmetler verdiği Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Dekanlığını yürüt-
müştür. 
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Prof. Aziz Köklü çok başarılı bir yetiştirici idi. Ekonomi dersi ile 
ilk defa tanışan öğrencilere, karışık, anlaşılması güç gelen konuları, 
son derece basit ve anlaşılır bir şekilde anlatma yeteneğine sahip 
olan Köklü, kitaplarında, ders notlarında kullandığı dil ile işlediği 
konuları kolayca anlaşılır hale getirme başarısına ulaşmış ender öğ-
retim üyelerindendi. 

Prof. Aziz Köklü insancıl yanı kuvvetli, arkadaşlarına, meslek-
taşlarına, öğrencilerine destek olmayı seven, haksızlığa karşı çıkan 
ve direnen, özel ve resmi hayatında objektif kalmayı kendisine ilke 
edinmiş bir hocamızdı. 

Devamlı olarak okuyan, pek çok genç öğretim üyesinden daha 
enerjik ve daha çok yük taşıyan, geniş bir ufka sahip, kendini her 
açıdan devamlı olarak yenileyen, düşüncelerini bir bilim adamından 
beklenen cesaret ve bir bilim adamına yaraşan üslubla açıklayan üs-
tün kişiliği, onun özelliklerinden sadece birkaçıdır. 

Prof. Aziz Köklü, üniversiteye, Müikiye'ye, görevine, arkadaşla-
rına, meslekdaşlarma, öğrencilerine sonsuz bağlılığı, kusursuz yöne-
ticiliği ile herkesin sevgi ve saygısını kazanmış bir insan olarak 1973 
Şubatm'da, çok sevdiği öğrencilerinin kolları arasında, ders verdiği 
sınıfta, dostlarını, arkadaşlarını, meslektaşlarını, öğrencilerini, se-
venlerini sonsuz bir üzüntü içinde bırakarak aramızdan ayrıldı. 

Genç denecek bir yaşta aramızdan ayrılan hocamız Aziz Köklü'yü 
40 yıla yaklaşan görev süresi içinde birkaç kuşak yetiştirmiş, örnek 
bir insan olarak sonsuz bir saygı ve rahmetle anıyoruz. Anısı bizlere 
daima ışıklı yolu gösterecektir. 
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AZİZ KÖKLÜ'NÜN ARDINDAN1 

Bu gün, katafalka yerleştirilmiş şu tabut önünde, ömrünü Siyasal 
Bilgiler Fakültesine hizmetle harcamış değerli bir hocamızı, eski de-
kanımızın hatırasını anıp, onu, çıktığı ebedi yolculuğa gönül sıcaklı-
ğından kaynaklanan soylu duygularla uğurlamak maksadıyla top-
lanmış bulunuyoruz. Hepinizin ve hepimizin başlan sağolsun. 

Profesör Köklü, kendi kişisel mizacına çok uygun düşen bir mes-
lek seçmişti: Üniversite Öğretim üyeliği. Bu mesleğe gençlik yılla-
rında çırak olarak girdi. Siyasalda çalışarak olgunlaştı. Hayatını 
dolduran değerli hizmetleri bu müessesede verdi. Gelecek nesillerin 
daha uzun yıllar okuyarak yararlanacakları bilimsel eserlerini bu-
radaki hizmet yılları sırasında yayınladı. Yine burada, anarşinin kol 
gezdiği günlerde, bitmez ve tükenmez bir azim ve irade ile hizmet 
verirken, kürsüsü başında ebediyete intikal etti. Adeta bir vazife 
şehidi olarak aramızdan ayrıldı. 

Akademik hayat, liyakati olmayanların uzun süre su üstünde 
kalabilecekleri bir alan değildir. Türkiye'deki akademik kurumlar 
içinde, Siyasal Bilgiler Fakültesi, en yüksek dinamizm gücüne sahip 
bir kuruluştur. Bir hoca, bu nitelikteki bir kurumda, üstün bir say-
gmlılığı ömür boyu hak ederek sürdürebilmiş ise, onun önünde saygı 
ile eğilmek gerekir. Şu anda burada bulunuşumuzun bir amacı da 
bu saygı görevini yerine getirmektir. 

Her toplumda üstün yetenekli çok sayıda insan vardır. Bu nite-
likteki insanlar, her zaman ve her yerde, toplumun kumanda manive-
lalarını ellerinde tutan yüce mevkilere gelemiyebilirler. Ama yaptığı 
işte, üstün saygınlık mertebesini elde ederek, bunu uzun süre muha-
faza etmiş olanlar, üstün yeteneklerini ispatlamış kişilerdir. Ulaşılan 
bu mertebe, onu sağlamış olanın, üstün yeteneğini ispatlar. Merhum 
Aziz Köklü, böylesine haklı bir saygınlığı, ömrü boyu çevresine kabul 
ettirmiş bir ilim adamı olarak aramızdan ayrıldı. Hatırası önünde 
saygı ile eğilelim. 
1 Değerli hocamızın vefatı dolayısıyla fakültede yapılan törende merhumun hatı-

rasını anmak için tarafımızdan yapılan konuşma. 
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Onun hatırasını anmak için burada toplanmış olanlar, merhu-
mun hayat anlayışına çok uyacak bir sevgi meşalesini gönüllerinde 
tutuşturmuş kişiler olarak, bu cenazesinin arkasından yürüsünler. 
Zira insan oğlu, atomu parçalayarak yeni bir enerji kaynağı buldu 
ama, toplum hayatının atomize olması, topluma güç kazandırmaz. 
Toplumlar gönüllerde yanan sevgi meşaleleriyle nurlu ufuklara doğ-
ru yürüyebilirler. Kesin olarak inanıyorumki, kırk yıllık arkadaşım, 
dostum, meslektaşım Aziz Köklü'nün ruhu şu anda dile gelebilseydi 
sizden bunu isterdi. 

Her insanın hayatında yükselişler ve inişler bulunabilir. Kade-
rin sıkıntılı günlerini, kişisel vakarı yitirmeden geçirebilme^, büyük 
meziyettir. Bundan daha büyük meziyet ise, hayatın her anmı ebe-
diyete mal edecek bir tutum içinde ömrü sürdürmektir; Kısa ya da 
uzun, insan hayatını, insanlığa yararlı eserler vererek geçirebilmek-
tir. Aziz Köklü böyle bir yolun yolcusu olarak ebediyete intikal etti, 

Onun hayat hikayesine bakarak diyeceğim ki, Aziz Köklü, sade 
işleri en iyi biçimde yapabilmek için bir ömür boyu titizlik ve sabırla 
çalıştı. O'nun dehasını vasıflandıran özellik buradadır. 

Hayatta kişiyi üzen şeyler her zaman olabilir. En büyük üzüntü, 
yaratış gücü ve hizmet aşkıyla verilmiş eserlerin takdir edilmediğini 
görmek, hele hele yapılmış iyiliklerden, verilmiş hizmetlerden en çok 
yararlanmış olanların, günün birinde kişiyi arkadan vurmaya kalk-
masına tanık olmaktır. Benzeri durumlar her insanı üzer. Böyle du-
rumlarda bile vakarını yitirmeden hak bildiği bir yolda ilerleme azim 
ve kararlılığını gösterebilmek işte soyluluğa ve üstün insan vas-
fına yakışan budur. Ben Yakın arkadaşı olarak Aziz'de bu vasfı gör-
müşümdür. 

Firavunlar, Mısır'daki piramitleri kölelere yaptırttılar. Ama yer 
yüzünde eser bırakmak için illede köleye sahip olmak şart değildir. 
Gelecektekilerin takdirle bakacakları eserler bırakmaya yetecek bir 
ömrü yaşayanlar, kişisel çalışmalarla büyük eserler verilebileceğini 
örnekleriyle ortaya koymuşlardır. Cumhuriyetin kuruluşundan bu 
yana Türkiye'nin her köşesinde her alanda büyük eserler meydana 
getirilmiştir. Mülkiyede de çok şeyler yapılmıştır. Mülkiyede yapıl-
mış olan hizmetlerin harcında, Aziz Köklü hocamızın da emeği 
vardır. 

Her insan hata edebilir. Önemli olan hatasını takdir edip ondan 
dönmesini bilmektir. Aziz, böyle bir kişiliğe sayipti. 
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Adalet duygusunu rencide eden ters tutumlara karşı çıkmak, er-
demli kişi olmanın vazgeçilmez şartıdır. Aziz'i, tanıdığım süre bo-
yunca, zulme müsamaha gösteren, çıkarı olunca ona methiye yazan 
gruplar arasında hiç görmedim. 

Biz bugün, ömrü boyunca haklıyı, iyiyi ve güzeli savunmuş, de-
ğerli eserler vermiş bir bilim adamının hatırası önünde son bir defa 
eğilmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Ama Mülkiye, bu asırlık 
müessese, büyük bir ocaktır. Eminim ki orada, Türk kaderini olumlu 
yönde etkileyecek, insanlığın kaderini örten zulmet perdesini kaldı-
racak, nice nice yeni isimler gelişecektir. 

Aziz Köklü'nün vefatı dolayısıyla uğradığımız büyük kaybı ge-
leceğin umut dolu görünümü ile teselli etmeğe çalışalım. 

Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine ecirler ve sabırlar, 
dilerim. 

BEDRİ GÜRSOY 
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ULUSLARARASI GÖÇ AKIMININ KADINLARIN TOPLUMSAL 
ROLLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEK OLAYI* 

Prof. Dr. Nermin ABADAN-UNAT 

Uluslararası  göç akımı: kısa bir tarihsel bakış 

Tarih boyunca kaydedilen göç türlerinin hemen hepsi evrensel 
bir niteliğe bürünmüşlerdir. Bu arada üç bellibaşlı göç türüne rast-
lanılmaktadır : grup halinde göç, bireysel özgür göç ve sınırlı göç. 
(Thomlinson, 1976) 

Grup halindeki göç akımı yada büyük ölçekli nüfus yer değiştir-
meleri, istilâ, fetih, zorunlu çalıştırma, sömürgecilik, ves. gibi neden-
lere bağlı olarak ortaya çıkar. Son yüzyıllarda bazı istisnalar dışında, 
göç hareketleri daha küçük birimlere indirgenmiştir: tek bir kişi, 
çekirdek bir aile birimi ve bazen onların bir iki hışmı. Bu tür özgür 
bireysel göç, "göreli olarak özgür bulunan, her türlü hukukî kısıtla-
madan uzak, bazı hallerde göçmen kabul eden ülkelerin siyasaların-
dan yararlanan bireylerin kendiliğinden giriştikleri yer değiştirme 
hareketleri" olarak tanımlanmıştır. (Fairchild 1925, Thomlinson, 1976, 
Sh. 285-286) 

Şu kadar ki özellikle İkinci Dünya Savaşından bu yana dış göç 
hareketlerini düzenleyen kurallar hem sayıca hemde sıkılık açısın-
dan olağanüstü arttı, dolayısiyle günümüzde yaygın bulunan "kısıtlı 
göç hareketine' yol açtı. Günümüz göç akımı itina ile düzenlenmiş 
ikili anlaşmalar çerçevesinde cereyan etmektedir. Bu anlaşmalar il-
gili hükümetlerin göç akımı karşısındaki tutumlarını olduğu kadar 
gelişme planlarında bu göç hareketlerine verilen yer ve önemi de yan-
sıtmaktadır. Bireysel kararlar yerine dış göç günümüzde hükümet-
lerin "insan gücü ihracı" veya "istihdam edilemeyen insan gücü" ko-
nusunda geliştirilen hükümet planlarının bir türevi haline gelmiş-

* Bu makale Çiğdem KÂĞITÇIBAŞI'nın editörlüğünü yaptığı Sex Roles, Family 
and Community in Turkey, Indiana University Turkish Studies 3, 1982 adlı ya-
pıtda İngilizce olarak "The Effects of International Labor Migration on Women's 
Roles: The Turkish Case" başlığı ile yayınlanmıştır. Sh. 207 - 236. 



2 NERMN ABADAN-UNAT 

tir. Böylece göç, yerleşik bulunan ekonomik sisteminin köklü bir 
öğesi olarak yeni bir yedek işgücü ordusunun sağlanmasına hizmet 
etmektedir. (Castles and Kosack, 1973) 

i 
Uluslararası  göçün günümüzde ve gelecekteki gelişim çizgisi 

Uluslararası göç akımı öncelikli olarak Avrupa, Birleşik Ameri-
ka, Kanada gibi ileri derece endüstrileşmiş ülkelerle Orta-Doğunun 
petrol zengini ülkelerine yönelmektedir. Ayrıca Afrika ve Latin Ame-
rika'nın daha gelişmiş ülkelerine doğru da göç hareketleri bulun-
maktadır. Bütün bu göç hareketleri aşağıdaki üç modelden birine 
dayanan politikalarla biçimlenmişlerdir: a) Göçmen yada bütünleş-
me modeli, b) Konuk işçi veya rotasyon modeli, c) Seçmeli göçmen 
modeli. Türkiye örnek olayında da görüleceği üzere, çeşitli zaman 
kesimlerinde her üç modele dayalı siyasalar uygulanmıştır. 

Birinci model daha çok nüfus fakiri yada ciddî bir demografik 
azalışa sahne olan ülkelerce benimsenmiştir. Bunlar yeni gelenleri 
hem ekonomik, hemde demografik nedenlerden ötürü kabul etmiş-
lerdir. Böylece Birleşik Amerika, Kanada, Avustralya, daha yakın 
bir geçmişte Fransa ve Federal Almanya gibi ülkeler, gelen yaban-
cıları sadece üretken ekonomik insan gücü olarak değil, fakat potan-
siyel bir vatandaş olarak kabul etmiş, dolayısiyle göçmen ve aileleri-
ni kendi ekonomi ve toplumları ile bütünleştirmek, kaynaştırmak için 
çaba sarf etmişlerdir. Bununla beraber bu ülkeler çoğu kez kültürel 
veya ırkçı nedenlere dayalı olarak seçici, daha doğrusu ayırımcı bir 
tutum benimsemişlerdir. Son zamanlarda göçmenlerin seçilişinde 
bir yandan gelenlerin beceri ve eğitim düzeyi, öte yandan geldikleri 
ülkeler nihaî seçimde belirleyici ölçek olarak kullanılmağa başlan-
mıştır. 

Konuk işçi yada rotasyon modeli esas itibariyle İkinci Dünya Sa-
vaşı sonrası ileri derece endüstrileşmiş Avrupa ülkelerinin geliştiril-
miş oldukları ekonomik yayılmacılık politikasının bir ürünüdür. Bu 
modele öncülük eden ülkeler İsviçre, Federal Almanya ve Hollanda 
olmuştur, ancak 1960'larm ikinci yarısında bu model hemen hemen 
tüm Ortak Pazar ülkeleri tarafından da kabul edilmiştir. Bu dönem 
boyunca Ortak Pazar çerçevesinde sermayenin ileri derece yoğun-
laşması ve merkezîleşmesi, keza sermayenin kenar bölgelere doğru 
yayılması gibi temel yapısal değişiklikler, yabancı işgücünün demog-
rafik nedenlerden çok öncelikle ekonomik nedenlerden dolayı çağ-
rılmasına yol açmıştır. Böylece ithal edilen ucuz işgücü ekonomik kal-
kınmayı beslediği gibi ücretlerin aşın yükselmesini engellemiş yada 
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hiç değilse ücretleri sabit tutmuş, ancak yüksek kâr oranları, yatırım 
ve genişleme olanakları sağlamıştır. (Abadan-Unat, 1976; Paine, 1974) 

Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, İtalya, İspanya, Portekiz ve 
Fas, Tunus'la Cezayir gibi Mağrib ülkelerinden gelen ve yeni "Güney 
Avrupa"yı temsil eden bu göçmenler, (öncelikle salt erkek, sonra 
kadın oranı da hızla artan bir grup), evsahibi olan ülkelerin işçi 
sınıfına nitelikli yada yarı-nitelikli işlere doğru yükselmelerini sağ-
lamışlardır. (Nikolinakos, 1973) Bu işçilerin sadece sınırlı bir süre 
boyunca istihdam edileceği ve ekonomik gerileme dönemlerinde iş-
ten çıkartılabileceği varsayımından hareket edildiği için, bunların 
toplumla kaynaşma konusunda hiç bir çaba sarfedilmedi. Evsahibi 
ülkeler ayrıca konuk işçilerin meslekî niteliklerine fazla önem ver-
meyip, onların yarı nitelikli de olsalar vasıfsız işgücü kategorisine 
sokma alışkanlığına girdiler. 

Türk dış göç akımı kavramı işte bu modele dayanmaktadır. Bi-
rinci Beş Yıllık Kalkınma Planını hazırlamış olan Türk iktisatçı ve 
yöneticiler Türk konuk işçilerin bir yıl süreli mukaveleler imzalaya-
caklarını, bu süre içinde yeni beceri ve deney kazanacaklarını, ta-
sarrufta bulunup bunun bir kısmını anayurda göndereceklerini ve 
sıralarını savduktan sonra ikinci bir gruba yer açmak üzere anava-
tana dönecekleri varsayımından hareket ettiler. 31 Ekim 1961 tarihli 
Türk-Alman ikili anlaşmanın ruhu bu düşüncelerden kaynaklanmak-
tadır. Ancak olaylar başka yönde geliştiler. 1960'larda Avrupa'da ek 
insan gücüne karşı olan talep öylesine yüksek ve yoğundu ki, çok 
geçmeden mukavelelerin süresi önce iki yıl, daha sonraları belirsiz 
bir süreye değin uzatıldı. Bundan başka giden işçilerimiz de açıkça 
anayurda dönmeği redd ettiler. İşverenler ise iş güçlerini yenileme ve 
doldurma bakımından yeniden zaman kaybı ve masrafa girişmeğe 
yanaşmıyorlardı. Nihayet bu konuya ilişkin insan hakları kavramına 
dayanan gerekçeleri savunanlar da kamuoyuna baskı yapmak sure-
tiyle rotasyonun âdil olmayan, haksız bir sistem olduğunu vurgulama-
ğa başladılar. Bütün bu gelişmeler, özellikle 1973'te patlak veren 
enerji bunalımından sonra, geçerli olan bir üçüncü modele geçişi sağ-
ladı. (Abadan-Unat, 1976; Weber, 1970). 

Karma yada seçmeli bütünleşme adını taşıyan üçüncü modele 
göre bazı yabancılar demografik ve ekonomik nedenlerden ötürü 
belirli bir ülkeye çağrılmakta, hatta o ülkenin vatandaşı olmaları için 
zorlanmaktadır. Fransa tarafından geliştirilen bu model daha soııra 
Belçika tarafından benimsenmiş, son yıllarda ise Federal Almanya'-
nın yeğlediği model haline gelmiştir. Örneğin Fransa, Portekiz ve 



4 NERMIN ABADAN-UNAT 

İspanyol göçmen işçilerinin sürekli olarak yerleşmelerini, buna kar-
şın Kuzey Afrikalıların ülkelerine dönmelerini teşvik etmiştir. 

1973 enerji bunalımından sonra ek işgücü alan tüm Avrupa ül-
keleri göçmen işçi getirtme politikalarına kesin bir son vermişlerdir. 
Böylece rotasyon uygulaması fiilî olarak sona erdirilmiş oldu. Bu 
önemli siyasa değişikliği özellikle ailelerin birleşmesi, kadın göç-
men işçilerinin istihdamı ve ikinci ile üçüncü kuşakların eğitimi 
açısından önemli sonuçlara yol açtı. Bu değişiklik sadece Avrupa'-
daki Türk göçmen nüfusunu etkilemekle kalmadı, fakat dolaylı ola-
rak Türkiye içinde Yozgat, Konya, Sivas, Şereflikoçhisar gibi yük-
sek bir dış göçmen nüfusuna sahip olan il ve bölgelerin demografik 
yapışım da etkilemiştir. 

İkinci Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan bu üç bellibaşlı 
göç modelinden başka, özellikle Orta-Doğuda rastlanan yeni bir 
seçmeli göç hareketi daha dikkate değer. Bu bölgedeki göçmen iş-
çiler hemen hemen istisnasız erkek olup hükümetleriyle girişimciler 
arasında varılan "paket anlaşmalar"m sessiz aktörleridir. (Choucri, 
1977; Adler, 1975 Szodlak,) Bu yeni formülde göçmen işçilere belli 
bir süre için çalışmâ, hakkı tanıma yerine, çalışma izni sadece bir 
projenin süresi boyunca verilmektedir. 

Günümüz göç hareketlerinin tümünde başlıca "çekiş" etkenleri 
şunlardır: ekonomik yayılma, gerek gönderen, gerekse kabul eden 
ülkelerde elverişsiz demografik durumlar ve yerli işçilerin ardı ar-
kası kesilmeyen yukarı doğru devingenlik hareketleridir. Diğer ta-
raftan gönderen ülkelerin başlıca "itme" nedenleri ise şunlardır: iş-
sizlik, fakirlik, ekonomik gelişmemişlik ve geciken endüstrileşme. 
(Castles and Kossack, 1973). 

Bütün bu süreçler, Galtung'un isabetle işaret ettiği üzere, ulus-
lararasında bakışıksız (asimetrik) ilişkilere yol açtı ve yeni bir ba-
ğımlılık türünün ortaya çıkmasına neden oldu. (J. Galtung, 1971) 
Böylece "merkez uluslar" daha yüksek bir beceri, eğitim, bilgi ve araş-
tırma düzeyine ulaşmağa çalışmakta, buna karşın "kenar uluslar" 
ham madde, pazar ve artı işgücü kaynaklan sağlamayı sürdürmek-
tedirler. 

Ortak Pazar ülkeleri 1973'te aniden her türlü istihdamı sona er-
dirdikten sonra bu bakışıksız bağımlılık süreci yasal olmayan yeni 
göç türlerine neden oldu. Buna göre Türkiye'den gelen sözde "turist" 
işçiler iş bulma ümidiyle Batı Avrupa ve petrol zengini Orta-Doğu 
ülkelerine akın etmeğe devam etmektedirler. Bundan başka siyasi 
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baskılar iddiasına dayalı "iltica" talepleri de yeni siyasal çatışma-
lara yol açmaktadır, çünkü gerçek halde bu isteklerini çoğunun ar-
dında ekonomik nedenler yatmaktadır. Yeni iş olanakları peşinde 
girişilen bu ümitsiz arayışlar yeni ve eskisinden daha da kısıtlayıcı 
siyasalara yol açmıştır. Nitekim Federal Almanya'nın Türkiye Pa-
kistan ve Sri Lanka'nın vatandaşlarına koymuş olduğu vize mükel-
lefiyetini çok geçmeden diğer Avrupa ülkeleri de istemeğe başlamış-
lardı, İngiltere gibi şeklen vize mükellefiyeti konulmayan ülkelerde 
ise sınır memurları keyfî biçimde takdir yetkilerini kullanmakta-
dırlar. 

Bu yazı Türk kadın göçmen işçilere özgü amprik verilerle belir-
tilen sorunların çizdiği çerçeve ışığında uluslararası göç hareketinin 
kadınlar üzerindeki etkiyi incelemektedir. 

Uluslararası  göç ve kadınlar 

Hâkim olan kanaatin aksine olarak önemli sayıda kadınlar ulus-
lararası göç hareketine bağımsız bir şekilde katılmaktadırlar. Bunun 
dışında önemli bir kısım ailelerine refakat etmekte ve böylece onları 
istihdam eden ülkenin işgücünün bir parçası haline gelmektedir. 
1960-1974 arasında A.B.D. ya Asya'dan gelen 933.800 göçmenin % 56'sı, 
Latin Amerika'dan gelen 1.977.400 göçmenin % 53'ü, Avrupa'dan ge-
len 1.753.300 göçmenin % 56'sı kadındı. 1973'te Afrika'da başka bir 
ülkeye göç edenlerin % 43'ü kadındı. (Youssef, Buvinic ve Kudat, 
1979) 1978'de Avrupa'da 215.000 Türk göçmen kadın istihdam edilmiş 
bulunuyordu. Bunların dağılımı şöyle idi: Avusturya 31.800, Federal 
Almanya 134.342, İsviçre 12.979, Belçika 5.175, diğerleri ise Fransa, 
Hollanda, ve İskandinav ülkelerinde bulunuyordu. (OECD, 1979) 

İşgücü hareketi bir ülkeden diğerine doğru akın etmeğe başla-
yınca, kadınların katılma oranı düşük olmaktadır. Daha sonraları 
bağımsız ve bağımlı kadın göç hareketi nedeniyle artmakta, fakat 
genellikle evsahibi ülkenin göçle ilişkin politikasıriın ilkelerine tâbi 
bulunmaktadır. Akdenizde gözlemlenen yoğun göç akımı başlangıçta 
hemen hemen tümden erkeklerden oluşuyordu. 

Ancak modası geçmiş endüstri donatımının sürekli kullanımı, 
düşük ücretler ve el maheretine karşı duyulan gereksinme, özellikle 
1966-67'de ekonomik gerilemenin aşımından sonra kadın işçilere kar-
şı giderek artan bir istek yarattı. (Abadan-Unat, 1977) Bu durum sa-
dece Türk kadınlar için değil, fakat Türk erkekler için yepyeni koşul-
lar yarattı. Bu sırada T.C. İş ve İşçi Bulma Kurumunda 1 milyonu aş-
kın erkeğin yurd dışına gitmek üzere sıralarını beklemeleri, buna 
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karşı bu erkeklerin karı yada kızlarının isterlerse sıra beklemeksi-
zin yurd dışına gönderilebilme olanağına sahip olmaları ve bu yol-
dan ailelerin birleşmeleri için hukukî bir zeminin oluşması, gelenek-
sel fikirli birçok erkeklerin zihninde devrimci sayılabilecek düşünce 
farklılıkları yaratmıştır. Kırsal kökenli, geleneksel bir toplumsallaş-
ma sürecine tâbi tutulmuş, fikren yeni bir çevreye girmek için ha-
zırlıklı olmayan ve büyük ölçüde isteksiz olan bu tür aile kadın ve 
kızları, babaları, kocaları yada diğer erkek kardeşleri tarafından 
yabancı bir ülkede iş tutmaları için yoğun bir baskıya tâbi tutuldu-
lar. Bu erkekler böylece kısa bir zaman sonra ailelerin birleşmesi yo-
lu ile yüksek kazanç sağlayacak işler bulmağı ümit ediyorlardı. Böy-
lece bir çok Türk kadını kent yaşamı, disiplinli çalışma saatleri yada 

v istihsal normları hakkında en ufak bir fikir sahibi olmaksızın gur-
bet diyarında endüstri alemine girdiler. 

Ne varki «bu istihdam politikası çok kısa ömürlü olmuştur. Av-
rupa ülkelerinin hemen hemen hepsi 1973'ten sonra istihdam politi-
kalarına son verdiler, ailelerin birleşmesi uygulaması da böylece 
durduruldu. Tekerlek ters dönmeğe başladı. 1980 yılından bu yana 
resmî politika bir kısım yaşlanmış ve kaynaşmamış yabancı işçilerin 
yurtlarına dönmeleri için özenme politikası haline gelmiştir. (Talaş, 
1983) Bu kısıtlama Orta-Doğu ülkelerinde de görülmektedir. Halen 
Libya, Suudî Arabistan ve Körfez Emirlikleri çok kısıtlayıcı bir göç 
politikası uygulamaktadırlar. Nitekim Suudî Arabistan sadece ser-
best meslek mensupları, en az 300 milyon dolar sermaye sahibi şir-
ketlerin üst kademe personeline ailelerini yanlarına getirme iznini 
vermektedir. (Abadan-Unat, 1981) 

Göçmen işçi kadınların tipolojisi 

Uluslararası göç akımının çerçevesinde mevsimlik, süreli ve sü-
resiz; toplumsal kökene göre değişen, yerleşme birimini esas alan de • 
ğişik ölçeklere dayalı kadın göçmen türlerine rastlanabilir. 

Bu gruplandırma türüne göre anayurdu terk etme biçimi esas 
alınmaktadır. Buna göre üç tip ayırt edilebilir: a) Refakatçi  göçbu 
durumda söz konusu genç kız yada kadın ana yurdunu aile başkanı 
ile birlikte terketmektedir. h) Zorlanmış göç: Bu durumda kadının 
göç kararı, baba, koca yada ailenin diğer erkek bireylerinin müstak-
bel göçünü kolaylaştırmak amacı ile baskı yolu ile istihsal edilmiş-
tir. c) Bağımsız göçBu durumda kadının göç kararı, özgürleşme sü-
recinin bir ürünü olarak bireysel bir karar olarak değerlendirilme-
lidir. 
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İkinci bir tasnif ana yurddaki yerleşme biçimine dayattınlmak-
tadır. Buna göre üç kategori ayırt edilebilir: a) Kentsel kökenli: bu 
durumda kadın kentde doğmuştur, yada uzun süre kentde yaşamış-
tır; b) Geçici kentsel kökenli: bu durumda kadın iki kademeli bir göç 
sürecin birinci aşaması olarak kentde belli bir süre geçirmiştir. Kent 
yaşamının kurumları konusundaki bilgileri çok sınırlıdır, aslında kır-
sal tarzı yaşamını sürdürmektedir, c) Kırsal kökenli bu durumda 
kadın göç hareketine katılmadan önce hiç bir kentsel yaşayış dene-
yine sahip değildir. Sonuncu durum köy kültüründen Batılı kent kül-
türüne doğru olan sert geçiştir. 

Üçüncü bir tipoloji yurd dışında yada yurd içinde geçirilen sü-
reye dayattırılmaktadır. Buna göre yine üç grup ayırtedilebilir: a) 
Belli bir bekleyiş süresinden-sonra kocalarına katılan ve sürekli ola-
rak yurd dışına yerleşen kadınlar, b) Yurd dışında kısa yada uzunca 
kalmış olan göçmen işçi ailelerinin ana yurdda kalmış olan kadın 
üyeleri. 

c) Bir süre babaları ya da eşlerinin yanında yurddışmda kal-
mış ve sonra kesin olarak yurda dönmüş olan kadınlar. 

İrdelenecek olan soruların mahiyetine göre bu üç tipolojiden biri 
yada üçü belli bir önem taşımaktadır. 

Türk göçmen kadınlarının özellikleri 
— Türk göçmen kadınları göreli olarak genç bir nüfus grubu 

temsil etmektedir. Yarısından fazlası (% 56) 25-30 yaş grubundadır. 
Avrupa'daki diğer göçmen kadınlara benzer şekilde Türk göçmen ka-
dınların % 76'sı 35 yaşından daha gençtir. 

— İstihdam edilen Türk kadınların üçte ikisi (% 64) evli olup, 
% 58'i kocaları ile Avrupa'da yaşamaktadırlar. 

— En yüksek doğurganlık oranı Türk, en düşük Yunan ailelerin-
de görülmektedir. Genellikle Türk işçilerin % 50'sinin iki çocuğu, 
% 21'nin 3 % 10'nun 5'ten fazla çocuğu bulunmaktadır. 

— Kadınların eğitim düzeyi birbirinden farklı iki grubun varlı-
ğını göstermektedir. Hiç okula gitmemiş olanların oranı, ayni du-
rumda bulunan erkek işçiden çok az farklıdır (K: % 10, E : % 7). 
Ayni önemsiz fark sadece ilkokula devam etmiş olanlarda da'görül-
mektedir : erkeklerin % 70'i, 3-5 yıllık ilkokul öğrenim görmüş olan-
lara karşın bu oran kadınlarda % 61'dir. 

» 

İkinci grup kadın ise orta veya meslekî öğrenim görmüş olan-
ları temsil etmektedir. Bu grup içinde oran tam tersinedir. Erkeklere 
kıyasla kadınların oranı daha yüksektir. (K: % 38 - E: % 21). 
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— Kadınların hizmet içi öğrenimden yararlanma oram erkek-
lere kıyasla hayli düşüktür. 1974'de herhangi bir kurum veya okula 
yapılan hizmet-içi eğitimden yararlanmış kadınların oranı sadece 
% 16, erkeklerin ise % 34'dür. Öyle olduğu halde yurd dışındaki Türk 
kadınları erkeklere kıyasla daah beceri sahibi sayılırlar. (Maehr-
laender, 1974) 

— Türk kadınların çoğunluğu niteliksiz işlerde çalışmaktadır-
lar. (% 50) Üretim işlerinde çalıştırılan toplam % 87 kadının % 26'sı 
metal sektöründe, % 19'u mensucatda, % 9 gıda endüstrisi ve % 9'u 
kimya endüstrisinde çahşmaktadır, geri kalanlar hizmet sektöründe 
bulunmaktadır. Burada da % ll ' i temizlikçi işçi olarak istihdam edil-
mektedir. 

— Yurd dışına göç etme nedeni olarak kadınların % 55'i, ailele-
rine katılabilmeyi % 45'i ise para biriktirmeyi neden olarak göster-
mişlerdir. 

— Türk kadınları erkeklere kıyasla çok daha düşük ücretler al-
mışlardır. 1977'de Almanya'daki kadın işçilerimizin % 66'sı ayda net 
500-800 DM gelir sağlarken, erkeklerin % 63'ü 900-1500 DM'lık bir 
gelire sahiptirler. 

Ekonomik faaliyetler,  meslekî  roller ve müstakbel istihdam 
olanakları 

Dış göç akımı erkekler üzerinde kadınlara kıyasla daha yapıcı 
bir etki yapmaktadır. Kadın göçmen işçiler daha düşük bir meslekî 
statüye daha uzun çalışma saatleri, daha düşük gelir ve daha kötü 
yaşam koşullarına sahiptirler. Ayırımcı uygulamalar daha çok ka-
dın işçilerine yapılmaktadır, çünkü onlar daha baştan fırsat eşitliği, 
iş türü, çalışma koşullan açısından daha elverişsiz bir konumda bu-
lunmaktadırlar. Kadın göçmen işçileri genellikle daha düşük ücret-
ler aldıklan ve yükselme açısından daha sınırlı olanaklara sahip ol-
duklannı bildikleri halde, endüstri yaşamına karşı gösterdikleri uyum 
olumsuz sayılabilir. Bu ilgisizliğin bir nedeni tekstil, giyim, gıda 
ambalajı gibi "kadınlara özgü işlerde" kadın istihdamının çok yo-
ğun olmasına karşın işin nevinin fazla yorucu olmamasında aramalı-
dır. Bu tür işler basit, tekrar edici ve tekdüze olmasına karşın tehli-
keli değildir. 

Göçmen işçi kadınlann memnuniyetsizliklerin temelinde ücret-
ler yelpazesindeki açık yatmaktadır. Abadan'm 1963'te yaptığı araş-
tırmaya göre kadınlar yalnız % 36 oranında memnundu, memnuni-
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yetsizlik ise artan eğitim düzeyi ile birlikte yükseliyordu. İlkokul 
mezunların yalnız % 44'ü eleştirici bir tavır takınırken, bu oran orta 
öğrenim görmüş olanlarda % 58'i bulmuştu. (Abadan, 1964) Ayni 
eğilim diğer bir mukayeseli araştırma tarafından doğrulanmıştır. 
(Mehrlaender, 1974) Buna göre İtalyanların % 64 u Türklerin % 64'ü, 
Yunanlıların % 68'i Yugoslavlarm % 54'ü ve İspanyol kadın işçilerin 
% 41'i yaşam masraflarına kıyasla ücretlerini "kötü" olarak nitelen-
dirmişlerdir. 

Yükselme konusunda işçi kadınların önemli bir kısmı (% 48) 
nm hiç fikri yoktu. Bu ilgisizlik göçmen işçilere toplumsal devingen-
lik konusunda bilgi vermedeki başarısızlığı yansıtmaktadır. Kendi-
leri için hiç bir şans görmeyenler % 20 idi, % 32'si en büyük engel 
olarak dili bilmemeyi gösteriyordu, % 15 meslekî formasyon yoklu-
ğu, % 14 ise Almanlarca beslenen önyargı ve ayırımcılığı gösteri-
yordu. (Mehrlaender, 1974) 

Daha önce çalışma deneyine sahip olmama, farklı bir sosyal ta-
bakaya mensub olma, yatakhanelerde yaşama zorunluluğu da göç-
men işçi kadınların duydukları yüksek derece yabancılaşma ve tec-
rid olma duygusuna yol açmaktadır. Bu etken işçi kadınları arasın-
da gerçek bir dayanışma, bir "esprit de corps" zihniyetin gelişmesi-
ne de engel olmaktadır. Abadan'ın 1963'te uyguladığı araştırmada 
göçmen işçi kadınların % 25'i çalışırken hiç bir yardım görmediğini 
ileri sürerken bu oran erkekler arasında sadece % 15'i bulmuştu. 
Benzer şekilde erkekler aralarındaki grup dayanışmayı % 80 oranın-
da çok olumlu olarak tanımlarken, kadınlar ancak % 65 oranında 
memnun olduklarını belirtmişlerdi. (Abadan, 1964) 

Çalışma saatlerinde karşılaşılan sıkıntı ve bunalım işten sonra 
daha yoğun arkadaşlık bağlan ile giderilmeğe çalışılmaktadır. Er-
keklerin sadece % 41 işten sonra çalışma arkadaşları ile buluşurken, 
bu oran kadınlarda % 60 bulmuştur. Özellikle meslekî eğitim görmüş 
kadınlar arasında yüksek bir iletişim olduğu gözlemlenmiştir. Bu 
tür bir eğitim görmüş olanların % 50'si iş arkadaşları ile fabrika dı-
şında da düzenli olarak buluşuyorlardı. 

Arkadaşlık kurma açısından diğer etnik gruplarla temas kurma 
da ilginç sonuçlar vermektedir. Gerek erkek, gerekse kadın işçiler 
daha çok evsahibi ülkenin vatandaşları ile arkadaş olma istemekle 
beraber erkekler ikinci olarak İtalyanları (% 9), kadınlar ise % 6 ile 
Yunanlıları saymışlardı. Bu tercihler olumsuz basma kalıp kanaat-
lerin, benzer toplumsl koşullar ortak bağımlılık çerçeveler oluştur-
dukları zaman, ortadan kalktığını göstermektedir. Bu gözlem daha 
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yakın bir tarihte uygulanan diğer bir araştırma tarafından doğru-
lanmıştır. (Abadan, l£-34; Teber, 1980) 

Böylece denilebilir ki, yabancı kadın işçilerin gelişmiş ülkelerin 
karmaşık endüstri kurumlarına girmelerine oldukça başarılı bir de-
ney gözü ile bakılmalıdır. Göçmen işçi kadınların uyum açısından 
çektikleri sıkıntıya rağmen endüstri işleri -önemsiz olanlar bile- işçi 
kadınların fabrika havasına, disipline, zaman bilinçliliğine, vaktinde 
iş başında bulunmaya, sendika faaliyetlerine ve sosyal güvenlikten 
yararlanmaya alıştırılmaktadır, bütün bunlar ise onların anayurdda 
yaşadıkları sürece bilmedikleri kavram ve uygulamalardı. Bundan 
başka tatmin edici meskenlerin sağladığı çevre koşulları, büyük kent-
lerde yaşam, kitle iletişim araçlarından yoğun ölçüde yararlanma, 
bu kadınların özgürleşmeleri konusunda elverişli bir zemin oluştur-
maktadır. Bu süreç ayni zamanda Federal Almanya'da bulunan ve 
çalışamayan göçmen kadınların neden sabırsızlıkla çalışma piyasa-
sına girebilmeyi beklediklerini açıklamaktadır (Tablo 1) -

TABLO: 1 
YABANCI EV KADINLARI ÇALIŞMA PİYASASINA 

GİRMEĞE İLİŞKİN NİYETLERİ (Yüzde Olarak) 

Tâbiyet Evet Hayır Belki 
Yunanlılar 52 36 12 
İtalyanlar 48 36 16 
Yugoslav 72 16 12 
Türk 80 8 12 
Yaş 
25'ten küçük 90 10 • — 

25-35 48 35 17 
35'ten yukarı 66 18 16 

Kaynak: Bundesministerium für Jugend, Familie und 
Gesundheit, Situations analyse nichterwerbstae-
tigen Ehefrauen auslaendischer Arbeitnehmer in 
der BDR, 1977? Tabelle. 11 

Göçmen kadınlar için istihdam olanakları 

Bütün endüstrileşmiş ülkelerin iş piyasalarının temel özellikle-
rinden biri cinsiyete dayalı ayırımcılık derecesidir. Kadınlar belli bir 
kısım endüstrilerin sınırlı sektörlerinde istihdam edilmektedirler. 
Endüstri sektörleri ve istihdam uygulamaları böylece kadın ve erkek 
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iş gücünü birbirinden farklı ve göreli olarak rekabet etmeyen iki de-
ğişik iş piyasası halinde bölmektedir. İş piyasasının bu şekilde bö-
lünmüş olması teknolojik değişmeğe uyum göstermesi bakımından 
da ayrı bir önem taşımaktadır. 

İş piyasası ayrıca "avantajlı işçiler" in çalıştığı birinci ve "avan-
tajsız işçi" lerin bulunduğu ikinci sektöre bölünmüş bulunmaktadır. 
Avantajsız işçiler ücretlerin düşük, çalışma koşullarının kötü, istih-
damın çoğu kez istikrarsız ve hizmet-içi eğitim olanaklarının sınırlı 
olduğu kurumlarda çalışmaktadırlar. Yukarda sözü geçen "kadın" 
uğraşılan çoğu işte bu "ikinci sektör" de yer almaktadır. 

ILO ve diğer Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlann haber verdiği 
üzere özellikle metal, giyim, deriden mamul ayakkabı, gıda ve al-
kolsüz içkiler endüstrileri dalında kadın işçileri istihdamının gerile-
mesi büyük ölçüde modernleşme yöntemlerinin çap ve maliyetine 
bağlı görünmektedir. Daha fazla sermaye yoğun bir teknoloji benimse-
miş ve dolayısiyle işçi tasfiye eden endüstriler genellikle kadınlara 
daha kolaylıkla yol vermektedirler. Onlar bu uygulamalann kadm-
lann beceri ve öğrenimden yoksun ve yeni çalışma yöntemlerini öğ-
renme konusunda isteksiz oldukları gerekçeleriyle haklı göstermeğe 
çalışırlar. Bu tür düşünceden en çok bu kategorilere giren ve dil 
bilmeme yüzünden becerilerini arttıramayan göçmen işçi kadınları 
zarar görmektedir. (Beneria, 1978, Tadesse, 1979, UN Decade for 
Women Conference, 1980) 

Mensucat endüstrilerinde ILO, yeni makinelerin kurulması ha-
linde eğilimin otomatik olmayan eski makineler için Kıdemli erkek 
işçilerin alakonulması ve kadın işçilerinin işten çıkarılması yolunda 
olduğunu saptadı. Posta ve telekomünikasyon hizmetlerinde de yeni 
teknik donatım geçici yada yarım günlü işlerin tasfiyesi ile sonuç-
landı. Bu tür işler ise genellikle kadınlar tarafından yürütülüyordu, 
dolayısiyle yeni tekniklerin benimsenmesinden en çok zarar gören 
kadınlar olmuştur. (ILO, 1977) 

Birleşmiş Milletlerin yayınladığı bir rapora göre "tam istihdamın 
yokluğunda" hızlı ve düşüncesizce yaratılan teknolojik değişme özel-
likle işçilerin yer değiştirmesi tarzında önemli toplumsal çıkmazlara 
yol açmaktadır. Bu tür toplumsal değişmeler durumlarında özellikle 
meslekî ilerlemenin ilk basamaklannda bulunan azınlıklarla kadın-
lar etkilenmektedir. (UN Decade of Women Conference, 1980). 

1980'lerde kadınların istihdam olanaklanna ilişkin tahminler 
otomasyonun ambalaj, parça ayıklama, yürüyen band başında par-
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ça bitiştirme gibi genellikle kadınların yaptıkları rutin işleri önemli 
ölçüde azaltmaktadır. Teknik gelişmenin getirdiği yeni aşamada ru-
tin işler azalmakta, buna karşın yüksek nitelikli elemanlara karşı 
duyulan gereksinme artmaktadır. (UN Seminar, 1969) 

Bu eğilimler kuşkusuz yakın istikbalde kadınlara endüstride de-
vam ettirilen düşük statülü uğraşıların dışında sadece ev hizmetleri 
gibi çalışma imkânları bırakmaktadır. Bu eğilim çok açık biçimde 
genç ve başkente yeni gelen genç göçmenlerin bulunduğu Fransa ve 
Latin Amerika'da belgelenebilmektedir. 1970'de Buenos Aires'te göç-
men ülkelerden gelen göçmenlerden % 17'si ancak ev hizmetlerinde 
iş bulabilmişlerdir. (Jelin, 1977) Fransa'da 1975'de çalışma piyasasın-
da bulunan 210.000 göçmen işçiden 76.000'i endüstride, 73.000'i ise ev 
hizmetlerinde çalışıyorlardı. (Secretaire d'Etat, 1975) Türk göçmen 
işçi kadınlarına gelince, bu grup çoğu kez ev hizmetçiliğini ek bir 
gelir sağlayan, ikinci bir iş türü olarak yapmaktadır. Bu işi yapan-
ların çoğu genellikle ağır bir aile sorumluluğu taşıyan, dul yada bo-
şanmış kadınlardır, çalışmalarım ise hafta sonraları sürdürmekte-
dirler. Ücretli Türk kadın işçilerine gelince bunların iş türü daha 
dikkatlice incelendiğinde çoğunun büyük kentlerin belediyelerinde 
temizlikle ilgili işler yaptıkları görülür. 

Göçmen işçi kadınların büyük bir kısmı hem ev işini, hemde ev 
dışında ücretli bir iş yürütme gibi ikili bir yükü taşıma sorunu ile 
karşı karşıya kalmıyorlar, bunlardan bir kısmı daha fazla para ka-
zanmak için yasal olmayan "karaborsa" işinde de çalışmaktadırlar. 
Bu tür iş yoğunlaşması ise haliyle büyük bir gerilim ve fiziksel ta-
katsizliğe yol açmaktadır. 1976'da Türk göçmen kadınları % 44'ü on 
günden fazla süre ile hasta idiler, bu oran erkeklerde ise sadece % 
38'i bulmuştu. (Nölkensmeier, 1976, Ansay, 1980) 

Harcama, biriktirme ve yatırım eğilimleri 
Göçmen kadınları için herhangi bir işe girmenin başlıca nedeni 

ekonomiktir. Göçmen kadınların daha fazla harcayıp, daha az para 
biriktirmeleri erkeklere kıyasla çok açıkça görülen bir eğilimdir. 
Türk göçmen işçilerin para biriktirme ve yatırım yapma eğilimlerine 
ilişkin bir araştırma kadınların % 47 oranında anayurda hiç para 
havale etmediklerini ortaya koymuştu. Karmaşık kurumlara karşı 
duyulan güvensizlik ve banka işlemleri konusundaki bilgisizlik Türk 
kadınlarını önemli para meblağlarını geçici olarak evlerinde sak-
lamağa itmektedir. Erkekler daha çok tarımsal işletme yada toprağa 
yatırım yapmağa yatkın olmalarına karşın kadınlar ana yurdda ev 
yada kat edinmeği yeğlemektedirler. Kitle iletişim araçları aracılığı 
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ile yapılan yoğun reklam, bu arada özellikle TV'nin yayınladığa 
ilânlar kadın göçmen işçilerini aşırı ölçüde giyim eşyası ile dayanıklı 
ev eşyası almağa itmektedir. Yurd dışında üretilen eşyanın üstün-
lüğü onları yoğun bir gösterişçi tüketim alışkanlığa doğru itmek-
tedir (Abadan-Unat, 1977) 

Şu kadar ki tüketim özgürlüğü zorunlu olarak farklı bir yaşam 
biçimi edinme hürriyetini seçme anlamına gelmeyebilir. İnsan, göç-
men işçilerin Anadolu'da inşa ettikleri evlere bir göz atınca, bunla-
rın rengârenk boyalı büyük bir kısmının kullanılmadığı beş altı 
odalı konutlar olduğunu saptar. Böylece kendi kendimize şu soruyu 
sormamız gerekiyor: ekonomik refah ve yabancı kökenli tüketim 
maddelerin kullanımı bir özgürleşme ölçeği görevini görebilir mi? 
Öyle görünüyor ki bu yeni alışkanlıklar Türk kadınları için derine 
inen, sürekli bir zihniyet değişikliğinden çok sözde bir özgürleşmeyi 
temsil etmektedir. (Yenisey, 1976). Marjinal bir toplumsal konuma 
sahip bir azınlık grubu yabancı bir toplumda bu durumu gösterişçi 
davranışlarla dengelemeğe çalışmaktadır. Kadınlar tüketimi pompa-
layan reklamcılıktan daha çok etkilendikleri için bu eğilime özellikle 
açık bulunmaktadırlar. 

Türkiye'de, diğer Akdeniz ülkelerinde olduğa gibi, kentsel, dü-
şük gelir gruplarında, koca, iş sahibi, aile başkanıdır. Kadınlar er-
keklerle tarımsal üretimde eşit ölçüde sorumluluk taşıdıkları kırsal 
bölgelerde bile koca evle pazar arasındaki tek aracıdır. Yugoslav 
kadınların önemli bir kısmında ayni durum gözlemlenmiştir. (Lie, 
1983) Bu tartışma götürmez durum, kadınların ilk önce tek başları-
na göç etmeğe başladıkları zaman, sarsılmağa başlamıştır. Bu ani 
rol değişikliği özellikle Türklerin Federal Almanya'ya yaptıkları göç 
akımının üçüncü aşamasında çok belirgin oldu. Bu aşamada kadın 
işçileri erkeklere tercih edildi. Böylece psikolojik açıdan hazırlıklı ol-
mayan büyük sayıdaki kırsal kadınlar anlıyamıyacaklan bir âleme 
âdeta uzaya fırlatılan bir füzeye benzer şekilde sevkedildiler. (Aba-
dan-Unat, 1977) 

Çalışan eşler arasında dün olduğu kadar bugün de en önemli 
kavga nedeni, evin gelir kaynaklarının tahsis ve harcama konusu-
dur. Ayni doğrultuda bireysel banka hesaplan ve hesaplar üzerinde 
kesin karar verme de önemli anlaşmazlıklara konu olmaktadır. Ortak 
tasarruf hesaplan ve yatırımın cinsi de fikir aynlıklanna neden ol-
maktadır. (Kudat, 1975) 

Göçmen kadınların giderek azalan istihdam olanaklan karşısın-
da kendilerine sunulan eğitim hizmetlerinden yararlanıp yararlan-
mayacağı büyük ölçüde kocalannm davranışına bağlı görünmekte-
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dir. Yurd dışındaki Türk göçmen grubu yoğun ölçüde geleneksel bir 
dünya görüşü paylaştığı için kadınların eşit sorumluluk ilkesine da-
yalı bir "ortaklık evliliği" türü sayesinde daha fazla serbest zamana 
sahip olma olasılığı oldukça zayıftır. Geleneksel değerler yurd dı-
şındaki işçiler üzerinde çok sıkı bir toplumsal denetimin kurulmasına 
yol açmış, dolayısiyle bireyin kendi kararlarının tüm sorumluluğunu 
taşıması gerektiği görüşünü yerleşmesine engel olmaktadır. Yaban-
cı ülkelerde büyük etnik grupların varlığı genellikle oradaki birey-
leri, özellikle kadınları daha çok "başkalara yönelik" faal bir dav-
ranış modeli benimsemeğe yatkın olmadıkları anlamına gelmektedir. 
(Akpmar, 1977) 

Dış göçün psikolojik sonuçları 
Hiç bir endüstri iş deneyine sahip olmayan göçmen işçi kadın-

ların iş piyasasına girmeleri yada yurd dışında bulunan Kocalarına 
katılmaları, ilk bakışta önemli bir gerginlik yada çatışmaya yol aç-
madığı izlenimini uyandırmaktadır. Göçmen kadınların çoğu gele-
neksel yolda eğitildikleri için, bunların çocukluk döneminden baş-
layarak tümden farklı bir çevreye uyum gösterebilecekleri varsayı-
mı geçerli sayılmaktadır. (Kıray, 1976) Ancak çok geçmeden anla-
şılmıştır ki, bu kadınların alıştıklarından çok farklı bir çevre ile kar-
şılaşmaları ve bu arada sürekli bir vatan hasreti çekmeleri, onlarda 
önemli psikolojik değişme ve stresslere, bir kısmında ise ciddî dav-
ranış bozukluklarına yol açmıştır. Bu değişimin başlıca etkileri şun-
lardır : 

— Çok yönlü değişim 
Ömürlerinde ilk defa olarak tek başlarına tren yada uçakla yol-

culuk etmek yada iş yerlerine gidebilmek için sürekli olarak kent içi 
yolculuk yapma zorunda olan kadınlar önemli bunalımlara düşmek-
tedirler. Benzer biçimde, bordrosunda ayrıntılı bir vergi tarhı tablosu 
bulunan, ücret karşılığında çalışılan, yüksek derece karmaşık bir 
endüstri sistemine giren, deneysiz kadınlar da önemli bir ruhsal sar-
sıntı geçirmektedirler. Bu örnekler göçmen kadınların karşılaşma 
durumunda bırakıldıkları hazırlıksız durumları aydınlatmaktadır. 
Bu sürecin en önemli noktası bu tür durumların tümü ile ayni anda 
karşılaştıkları zaman, göçmen nüfusunun önemli bir kısmında aşın 
bir tedirginlik ve yabancılaşmanın ortaya çıkmasıdır. 

— Ani kesiklik 
Birçok göçmen kadın için çalışma yaşamına katılma yurd dışın-

da kalacakları zamanla sınırlı görülmektedir. Kadınlar yeni meslekî 
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rollerine geçici gözle baktıkları ve iş hayatında edindikleri deneyleri 
ileride kullanamıyacakları kanaatini besledikleri için yeni beceriler 
yada yerli dili öğrenme konusunda fazla istekli değiller. 

Bütün bunlara karşın kadınların kendi görüntüleri konusunda 
önemli bir değişme olmaktadır. Kadınlar birdenbire bütün eylemle-
rini evin başkanı para kazanan başkanı, sermaye biriktiricisi açısın-
dan değerlendirmeğe başlıyorlar. Başka bir deyimle, göçmen kadın-
ların iş piyasasına girişleri genellikle birer endüstri işçisi haline gel-
dikleri yerine "para yaptıkları ve tasarruf biriktirdikleri" anlamına 
gelmektedir. Bu paraya dayalı yönelim hem kocaya refakat eden ka-
dın ve çocuklara hemde geride bırakılanlar üzerine derin bir etki 
yapmaktadır. (Gürel ve Kudat, 1978, Aldoğan, 1978) 

— Toplumsal denetimin gevşemesi 

Çevrenin tümden değişmesi genellikle kırsal ya da küçük kentli 
kökenli göçmenlerin ailesinin, özellikle baba tarafının akrabaları ve 
sonra kocanın akrabalarının denetiminden kurtulmaları anlamına 
gelmektedir. Göç süreci aile yapısının terkibinde değişikliklere ve ye-
ni bakış çerçevelerin kabulüne neden olmaktadır. İtaat, edilgenlik 
ve girişim eksikliği yerine göçmen kadınları psikolojik açıdan yeni 
davranış kalıpları kabul etmeğe hazırdırlar. Bu hal çevre tarafın-
dan desteklenmesi halinde sağlıklı bir gelişme sayılır. 

Göçün ruh sağlığı üzerindeki etkisi 

Geleneksel yaşamdan endüstri yaşamına doğru olup biten ola-
ğanüstü hızlı kayma zaman zaman ruhsal bozukluklara yol açmıştır. 
Federal Almanya'nın Ruhr bölgesinde kadın göçmen işçiler arasında 
son yıllarda yapılan bir araştırma özellikle köyden yurtdışındaki bü-
yük kentlere gitme zorunluluğunda bulunan ve dil bilmeksizin koca 
ve çocuklarından ayrı kalan kadınlarda ciddî pşikosomatik hastalık-
lar görülmüştür. Nitekim tedavi gören 77 kadın hastanın 55'i "kök-
süzlük sendromu", atipik depresyon", "nöroz", "depressif tepki" ve 
"yurt hasreti tepkisi" gibi belirtiler göstermişlerdir. Bu hastalarda 
gözlemlenen en sık belirtiler kalp ya da göğüs ağrıları, mide ülseri, 
uykusuzluk, iştahsızlık, fiziksel bitkinlik, cinsel sorunlar, baş ve sırt 
ağrıları ile birlikte görülen aşırı endişe ve korkudan oluşuyordu. Bu 
belirtiler genellikle trafik kaza, işten çıkarılma ya da ana yurddan 
gelen kötü haberlerden sonra ortaya çıkıyordu. Bu 55 Türk kadın 
hastaların ortalama yaşı 30'du, yurtdışında bulunma süreleri ise 6.2 
yıldı. İkinci önemli hastalık grubu daha ciddî tabiatlı olup şizofreni, 
paranoit ve fatal melankoli sendromları ile kendini gösteriyordu. Bu 
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grup içinde çoğunlukla yer alan kadınlar, "konuk işçi sendromu" 
olarak tanımlanan yeni bir ruhsal bozukluk kavramının kabul edil-
mesine yol açmıştır. (Teber, 1980, Benhert, Florn ve Fraistein, 1974, 
Melon ve Timsit, 1971, Özek, 1971) Danimarka'da belirli aralıklarla 
ayni tür araştırmaları yürüten G. Mirdal'm bulguları da yukarda be-
lirtilen genel eğilimi doğrulayan türdendir. (Mirdal, 19) Genellikle 
kadın göçmen işçiler ciddî bir meydan okuma ile karşılaştıkları za-
man, erkeklere kıyasla daha az başarı ile bunların üstesinden gele-
bilmektedirler. 

Göçün aile rolleri üzerindeki etkisi: aile yapısının istikrarsızlığı 

Dış göç ve kentsel alanlara yerleşme nedeni ile göçmen ailelerin 
terkibinde önemli değişiklikler olmaktadır. Kırsal ya da küçük kentli 
ailelerin göreli istikrarına karşın, kentsel göçmen hanelerin yapısı 
daha geçici türden olmaktadır. Göçmenler çoğu kez sadece aile bağ-
larından değil, fakat ayni soydan olma, hemşehri, komşu, arkadaş 
olma durumundan doğan bağlılıklardan da yararlanmaktadır. Ame-
rikalı sosyolog T. Parsons'a göre tecrid edilmiş çekirdek aile endüst-
rileşmeye dayalı bir ekonominin taleplerine olan yamttır. Ancak son 
yıllarda Batı toplumları kentsel toplum örgütleri üzerinde yapılan 
araştırmalar hane dışındaki hısımlık bağlan ile akrabaların destek-
leyici işlevlerin önemi üzerine dikkatleri çekmiştir. Litwak, Süssman 
ve Leske (1965) endüstrileşmiş kentsel gruplar arasında,- değişiklik 
geçiren geniş ailelerin yapısı kısmî bağımlılık içinde bulunan çekir-
dek ailelerin kurduğu koalisyonlardan oluşmaktadır. Bu etkileşim 
belli durumlara özgü olup, belli bir dönemin gereksinmelerine göre 
biçim almaktadır. 

Bu genel gözlem özellikle göçmenlerin aile yapısına uymaktadır. 
Gerçi burada da temel kural çekirdek aile, ancak dış göç ve kentsel 
alanlara yerleşme önemli değişikliklere neden olabilmektedir. Bu du-
rum geride kalanlar için de ayni ölçüde geçerlidir. M. Kıray'ın isa-
betle belirttiği üzere (1976), göçmen ailenin başlıca özelliği terkibi-
nin çok sık değişmesidir. Göçmen aile birkaç parçaya ayrılabilmekte, 
iş, para, ve mesken durumuna göre başka hısımlarla yeni biçimlere 
bürünebilmektedir. Dolayısiyle göçmenlere çeşitli seçenekler görün-
mektedir. Onlar evli ya da bekâr olarak yurtlarda (Heim) yaşayabi-
lirler. Eşlerini tüm ya da birkaç çocuklarını yanlanna getirtebilirler, 
bazı durumlarda anne veya babanın akrabalan ile yaşamlannı pay-
laşmaktadırlar. Nihayet bir başka çözüm onlann evli ya da evli ol-
mayan başka çiftilerle bir daire paylaşmalandır. Yurt dışında ya-
şayan her göçmen ailesi dışardaki yaşamı boyunca çeşitli ter-
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kiplere bürünmektedir. İlişkilerin görüntüsü her yeni geliş ya da gi-
dişle birlikte değişmektedir. Bu ailelerin geçici tabiatı herşeyden önce 
göçmen nüfusunu hızlı değişiminin bir sonucu sayılır. Göçmenler 
yurtdışında çok uzun süreli bir ikamet sürdürmeleri hattâ temelli 
yerleşmeleri durumunda bile yoğun fiziksel hareketlilik anavatanla 
bağların kopmamasına yardım etmekte, bu ise yapısal istikrarsızlığı 
doğurmaktadır. (Kıray, 1976) 

Parçalarıma 

Göç akımı sürecine giren aileler a) yurtdışında iş bulmak konu-
sunda sabırsızlanmakta, b) evlenecekleri kişiye de imkân varsa iş 
bulmağa çalışmakta, ve c) bazı durumlarda parasal, kültürel ya da 
kişisel nedenlerden ötürü ailenin diğer bireylerini anayurtda bırak-
maktadır. Bu tercihlerin sonucu olarak ailelerin parçalanması âdeta 
bir ilke olmaktadır. Bir aile biriminin yıllar boyunca birbirinden ayrı 
yaşaması, kabul edilir bir kural haline gelmiştir. Türkiye'de ise esa-
sen bu tür bir uygulama geleneksel olarak erkekler için çoktan ge-
çerli sayılıyordu. Bu tür durumlarda kadın ve çocuklar akrabalara 
emanet ediliyordu. Dış göç akımı bu alanda köklü bir değişiklik ya-
rattı. Sadece evli ve evli olmayan kadınlar ailelerinden bağımsız 
olarak yurtdışında çalışma piyasasına girmekle kalmadılar, geri ka-
lanlar aile başkanının kadın olmasını da yadırgamadılar. (Abadan-
Unat, 1977) Bu tür aileler için iki tür seçenek kalmıştı. Ya eşlerinin 
ailelerinin yamna gitmesi ya da kendi evlerinde bağımsız bir yaşam 
sürdürmesi. Mübeccel Kıray'a göre kırsal kesimde bir kadımn bağım-
sız bir haneye başkanlık etmesi, Türkiye'de göç akımının kadın ro-
lüne yaptığı en önemli işlevsel değişikliktir. (1976) 

Böylece denilebilir ki göçe bağlı ortaya çıkan geçici, bağımsız bir 
yaşam biçimi bazı koşullarla yurtiçinde ya da dışında özgürleşme 
sürecini hızlandırmaktadır. Bununla beraber ailelerin parçalanması 
bir takım ciddi sorunlara da yol açmaktadır. 

Şu halde göçün neden olduğu geçici ve bağımsız bir yaşam biçimi 
bazı durumlarda anayurt ya da yabancı ülkelerde kadınların öz-
gürleşme çabalarını geliştirmektedir, fakat onunla birlikte görülen 
ailenin parçalanması beraberinde bir seri ciddî sakıncalar getirmek-
tedir. Bunların en önemlileri şunlardır: karı-koca arasında çok uzun 
süreli ayrılıklar evlilik hayatında yabancılaşmaya yol açmaktadır. 
Böyle bir durum "machismo" dünya görüşüne dayalı değer yargıları 
ile erkeklere tanınan "çiftte standart" gözönünde bulundurulursa, 
özellikle kadınların aleyhine sonuç vermektedir. Bundan başka ço-
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cuklara anayurtda öğrenim sağlama, işsizlik, kötü vasıflı konut ya da 
uyumsuzluk gibi nedenlerle, kadınlar daha büyük oranda kendi ül-
kelerine dönme isteğindedirler. Ailenin parçalanması bu gibi du-
rumlarda taraflar arasında güvensizlik, boşanmadan korku, çocuk-
ların ihmali ve şefkatden yoksunluğa yol açmaktadır. 

Ailenin sorumlulukları ve işbölümü 

Göç, aile sorumlulukları ve işbölümü konusunda da hızlı değiş-
melere neden olmaktadır. Bu değişmenin derecesi erkek ve kadın-
dan hangisinin önce göç ettiği, göçmen ailesinin nasıl bir çevreye 
yerleştiği ve toplumsal örüntünün ne ölçüde uyum güçlüklerin üste-' 
sinden gelme konusunda tampon görevi ifa edip etmemesine bağlı-
dır. Genellikle, karı-koca arasında eşitlikçi değerlerin egemen bu-
lunduğu ülkelerde bile göçmen ailelerin birleşmesi halinde evli göç-
men kadın geleneksel terbiyeden pay aldığı değerlere bağlı kalmak-
tadır. Göçmenlerin oluşturduğu grubun yaptığı baskı bu bağlılığı 
pekiştirmektedir. Böylece evli kadınlar bazı endüstrilerde görülen 
ağır çalışma koşulları, ev işi ve yetersiz konut durumlarında katlan-
ması olağanüstü güç, "çiftte yük" taşıma zorunda kalmaktadırlar. 
Kadının ilk defa yurtdışına çıktığı ve öncelikle çalışma iznini aldı-
ğı, dolayısiyle aile başkanı durumuna yükseldiği hallerde bile aile-
nin birleşmesi çok ender durumlarda görevlerin eşitlikçi bir çerçe-
vede paylaşılmasına yol açmaktadır. Aksine, göçmen kadınların ger-
çekleştirdikleri ekonomik bağımsızlık sert çatışmalara yol açmak-
tadır. 

Kadınların karar verme ve bağımsız hareket edebilme durumu-
na etki yapan diğer bir etken, göçmenlerin yurtdışına çıkmazdan -
önce ana yurtda işgal ettikleri toplumsal ve ekonomik konumdur. İs-
veç'de yerleşmiş kırsal kökenli Türk göçmenler konusunda yapılan 
antropolojik bir araştırma, göçmenlerin toplumsal konumunun karar 
verme sürecine etki yapmakta olduğunu ortaya koymuştur. (Engel-
brektsson, 1978) Bu araştırmanın ortaya koyduğu üzere, göçmenleri 
ana vatanla çalıştıkları ülke arasındaki sosyal ilişki ve örüntüler on-
ların "kendi kaderlerinin mimarları" olup olamıyacaklarmı, bağım-
sız karar alıp alamıyacaklarmı belirlemektedir. (Magnarella, 1979) Bu 
sorun özellikle kırsal kökenli kadınların evin dışında çalışıp çalışa-
mayacakları konusunda önemli bir rol oynamaktadır. 

Kendi tercihleri ya da yasal nedenlerle ev kadını kalma duru-
munda olan göçmen kadınlar için başka sorunlar önem kazanmak-
tadır. Birçok Akdeniz ülkesinde olduğu gibi günlük yaşamın cinsiyete 
göre ayrılmış bulunan kültürlerden gelen kadınlar için yalnızlığı 
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aşmanın tek yolu ayni cinsiyete mensup gruplara katılmadır. Dola-
yısiyle sık sık eleştirilen Batı Berlin'in Kreutzberg ve Wedding'i(> 
Stockholm'ün Rijkeberg'i, Rotterdamm Feijeword'u gibi "ghetto"lar 
aslında mutlak tecridden kurtulmanın tek çaresi olan, kendi içinde 
sıkı bir yapıya oturtulmuş bir cemaat yaşamını temsil etmektedirler. 
Bu tür topluluklarla bütünleşme günlük yaşamının sorunlarını azalt-
makta, buna karşın geleneksel davranışı pekiştirmekte ve böylece 
aile çerçevesinde özgürleşme sürecinin şansını azaltmaktadır. Baum-
gartner-Karabak ve Landesberger, 1978) Bu kitabın yansıttığı Türk 
göçmen kadın görüntüsü büyük ölçüde abartılmakla beraber, bu tür 
ghetto'larda uygulanan toplumsal denetim konusunda fikir vermek-
tedir.) 

İster istihdam edilmiş olsun veya olmasın bir kısım göçmen ka-
dınlar köksüzlük, dil bilmeme, tecrid olma, yalnız sokağa çıkamama 
gibi engellerle karşı karşıya bulunmaktadırlar, dolayısiyle bu gibi 
durumlarda onlara etki yapan sadece üyesi bulundukları mikro-top-
luluğun sunduğu etkileşim ve içinde yaşadıkları makro-topluluğun 
sağladığı tüketim olanaklarıdır. Günlük alış veriş, cemaat tarzı ya-
şamda bir ölçü kabul görüyorsa da, onu aşan başka girişimler, özel-
likle evkadmları için caiz sayılmaz. Yunan, İtalyan, Yugoslav ve Türk 
evkadmları arasında yapılan karşılaştırmalı bir araştırma, bunların 
'% 80'inin yüzme havuzuna, % 63'nün sinemaya, % 55'nin lokantaya 
veya kahvehaneye, pastahaneye, bir defa olsun gitmediklerini orta-
ya koymuş bulunmaktadır. (Johansen) Bu yasaklayıcı davranış ku-
ralların bütünü yabancı ülkelerde sunulan yetişkinler eğitimin ola-
naklarından neden çok sınırlı ölçüde yararlanılmakta olduğunu da 
açıklamaktadır. Ulusal dilde yapılan radyo ve TV programları dı-
şında çağdaş kurum ve hizmetlerde ev kadını çok az sayıda çağdaş 
kurum ve hizmetlerden yararlanmaktadır. Özetle, aile içi rollerin 
değişimi, yurtdışında yaşayan kadınlarla geride bırakılanların bi-
reysel yaşantılarının değişimine kıyasla daha fazla zaman gerektir-
mektedir. 

Karar alma ve otorite 

Göç nedeni ile parçalanmış ailelerin sayıca artışı, gerek yurtdı-
şında yaşayan, gerekse geride kalan ailelerde otorite dağılımı ve ka-
rar alma sürecini hızla değiştirmekte ve kadınları daha büyük öl-
çüde bağımsız olarak hareket etmeğe zorlamaktadır. Yurtdışında 
yaşayanlar bireysel banka hesabına sahiptirler ve diledikleri zaman, 
bazı hallerde kocalarına danışmaksızın bile, akraba ya da dostlarını 
uzunca zaman süresi davet etmeği çekinmemektedirler. Kocaların 
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yokluğunda aile başkanlığı görevini yüklenen ana yurtdaki kadın-
lara gelince, onlar posta veya banka havalesi yaptırmak, konut veya 
tarımsal ürün kredisi istemek, çocuklarının okulunun yer ve türünü 
seçmek, nişan, düğün gibi törenlerin zamanını belirlemek gibi o za-
mana kadar hiç yapmadıkları işleri üstlenmektedirler. 

Genel olarak denilebilir ki, ister yurtdışında, ister kendi ülke-
sinde olsun, ekonomik bağımsızlığa erişmiş olan kadın göçmenleri 
gelir, tasarruf ve yatırımlarım giderek daha geniş ölçüde kendileri 
yönetmektedirler. 

Yurtdışında bulunan ve ''koca ya da akrabalar tarafından otori-
tesine sed çekilmeyen çekirdek ya da geçici olarak geniş ailelerde, 
kadının benimseme durumunda bulunan bu yeni roller onda ayni 
zamanda okuma yazma, eğitim ve aile planlamasının öneminin bi-
lincini arttırmaktadır. 

Bununla beraber göç olgusu karar verme ve kocasiyle otorite 
paylaşma konusunda mutlaka kadımn ufkunu genişletmemektedir. 
Egemen olan eğilime göre kocalar ve babalar aile içi eşitsiz ayrıcalık-
larını toplumsallaştırma yolu ile imkân ölçüsünde sürdürmektedirler. 
Bununla beraber göç, katılanların durmadan bir değişme süreci ile 
karşı karşıya olduklarını hatırlatmaktadır. Bu köklü farklılaşmalara 
karşı uyanan tepki geniş ölçüde ailenin kökeni ve kişilik yapısına 
göre değişmektedir. 

Bu konuda yurtdışındaki Türk topluluğun oluşturduğu kamu-
oyunda kabul gören egemen değerler de rol oynamaktadır. Özgür-
leşme eğilimlerine karşı geleneksel ahlâk değerleri, mukkadesatçı fi-
kirler, Kuran kursları, kültürel programlar, fikir ve bazı basın or-
ganlarının yayınları bir denge oluşturmağa çalışmaktadır. Federal 
Almanya'da gösterilen bir miktar Türk filmin içerik çözümlenmesi, 
bunların % 90.5 oranında geleneksel kadm/erkek rollerin egemen 
bulunduğuna işaret etmektedir. Bu filmlerde kadınlar hep erkeğe tâbi 
olmakta, kadınlar ya ev kadını ya da fahişe dansöz, gibi itibarı dü-
şük meslek sahibi olarak görünmektedirler. Yine bu filmlerde ka-
rar verme yetkisi sadece erkeklere aittir. Bu içerik çözümlemeği ya-
pan sosyal bilimcinin işaret ettiği üzere, cinsiyete dayalı ayırımcılık 
Türkiye'de hüküm sürmeğe devam etmektedir. (Suzuki) 

Göçmen ailelerinde kendilerine en az danışılan kişi, evlenme ça-
ğında bulunan kızlardır. Yurtdışında doğanlar ya da ana babala-
rının yanma küçük yaşta gelenler, meslekî eğitim görmüş olabilirler. 
Ancak aile başkanı, üyesi bulunduğu etnik grubun sürdürdüğü top-
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lumsal denetiminin etkisiyle, özellikle Türk nüfusunun yoğun bulun-
duğu kent merkezlerinde,- birdenbire başlık karşılığında, görücü usu-
lü bir evlenmeye zorlanabilmektedirler. İki kültür arasında boca-
layan, henüz ekonomik bağımsızlığa erişmemiş, dolayısiyle direniş 
gücü çok düşük bulunan bu genç kızlar çok ciddî sorunlarla karşı-
laşmaktadırlar. Onlar kolaylıkla okullarını terketmekte ailelerinin 
seçimine boyun eğmekte ya da bazen aileleriyle her türlü ilişhiyi 
kesmektedirler. (Vassaf, 1983) 

Doğurganlık ve cinsel ilişkiler konusunda tutarsızlık 

Beklentinin aksine olarak dış göç, özellikle kırsal bölgelerde ka-
lan ailelerin doğurganlık eğilimini değiştirmemektedir. Geride kalan 
kadınlar hernekadar evlerinin mutlak hâkimi bulunuyorlarsa da ko-
calarından yıllarca ayrı kaldıkları için kendilerini çok yalnız duy-
maktadırlar. Yeniden birleşme her iki tarafın biricik ümididir. Tek 
çare ise sık aralıklarla çocuk sahibi olmaktır. Hamile olmak ya da 
çocuk emzirmek kadınları duygusal planda tatmin etmektedir. (Kı-
ray, 1976) 

Boğazlıyan araştırması çerçevesinde Çalapverdi köyünün ebesi 
ile yapılan bir görüşme, kural olarak, köyde, ayda bir ya da iki doğu-
mun yapıldığını göstermiştir. Buna karşın Mart ayında doğumlar 
fazlasıyle artmaktadır, çünkü yaz tatili için Temmuzda gelen işçiler 
şaşmaz biçimde kanlarını gebe bırakmaktadırlar. Çocuk yapmayı 
haklı gösteren başlıca neden, bu ailelerin çocuk yetiştirecek yeter 
derece para ve mülke sahip olmalandır. O halde neden yapmasın-
lar? Boğazlıyan araştırmasının verileri bir kez daha gözden geçiril-
diğinde, geri kalan ailelerin % 65'nin okuma-yazma bilmediklerini, 
% ll'nin ancak güçlükle okur-yazar sayılabileceklerini, % 7'siııin ilk 
okula devam ettiklerini ve ancak % 3'nün ilkokulu bitirdikleri gö-
rülmektedir. Bu dağılım karşısında gelişmemiş bir kırsal bölgede 
yaşayan bu kadınların kocanın yaptığı iş ve yurtdışında geçireceği 
süre konusunda fikir sahibi olamıyacaklan açıktır. Bu yörelerde tek 
önemli olan ölçek yaştır. 1970'den bu yana evlenmiş olan genç karı 
kocalar bir ölçüde aile planlamasına, özellikle hapa karşı ilgi gös-
termektedirler. Köylerde bu kategoriye giren 40-50 kadın vardı. An-
cak bunlar günlük bir programa riayet etme konusunda güçlük çek-
mektedirler. (Yenisey, 1976) 

Yurtdışında bulunan Türk kadınları geniş bir aile kurma konu-
sunda daha az isteklidirler. Daha 1963'te göçmen işçilerin % 57.3'ü 
üç çocuktan fazlasını istemiyorlardı. Sade iki çocuğu tercih edenler 
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arasında kadınlar % 38.7 ile erkekleri (% 31.5) oldukça anlamlı bi-
çimde geçmişlerdi. Benzer şekilde aile planlama yöntemlerine karşı 
ilgi daha o zaman hayli yüksekti. (% 65) (Abadan, 1964) Bununla 
beraber bazı önemli etkenler bu niyetleri tümden geçersiz kılabilir. 
Federal Almanya hükümetinin analık iznini sekiz aya çıkarması ve 
onu parasal özendirmelerle desteklemesi, ya da son zamanlarda ol-
duğu gibi desteklenmemesi, Türk göçmen işçileri üzerinde önemli bir 
rol oynamıştır ve oynamaktadır. Türk aileleri yeni özendirici haklar 
geçerli olduğu sürece, onlardan yararlanmak istemiş ve elverişsiz 
konut şartlarına rağmen geniş ailelere sahip olmuşlardır. (Seidel, 
1979) 

Dış göç ayrıca kadın/erkek ilişkileri üzerinde de anlamlı etkiler 
yaratmıştır. Hernekadar Türk göçmen işçilerin çoğunluğu bir azın-
lık grubu üyesi sıfatiyle çoğunlukla salt püriten değerlere sadık bu-
lunuyorlarsa da, oldukça önemli bir kısım genç işçi Batılı ülkelerin 
daha esnek davranış kurallarını benimsemişlerdir. Şurası unutul-
mamalıdır ki, göç doğası gereği aile içinde uzun bir ayrılığı öngör-
mektedir. Türk basını yıllık tatillerinde "Alman karı'larmı öz ka-
rılarına konuk olarak getiren Türk göçmen işçiden ara sıra söz et-
mektedir. Bu gibi durumlarda yasal eşler bu önemli "konuk'lara hiz-
met zorunluluğunda bırakılmaktadırlar. Daha başka durumlarda 
ailenin kadın üyelerinden -eş, kızkardeş, ya da kızın- sözde ahlaka 
aykırı tutum veya vefasızlığına ilişkin yerel rivayetlerle ihbar mek-
tupları nice Türk göçmen işçisini ailenin" namusunu" kurtarmak 
için suç işlemeğe itmiştir. 

Yakın gelecekte ayrılık süreleri azaldığında ve nüfusun cinslere 
göre terkibi daha dengeli olduğu zamanlarda bile daha özgür bir sos-
yal çevre ve kadınların değişen ekonomik konumu daha yüksek bir 
zina oranı hattâ iki kanlı aile türüne yol açacaktır bazı sosyal bilim-
cilere göre. (Kudat, 1975) Bu eğilime koşut olarak evlilik dışı doğan 
çocuklann sayısı da artmaktadır. 

Çocukların Eğitimi, Genç Kızların Çocuk Büyütme İşleri 

Parçalanmış ailelerin en hayatî sorunu ana yurdda bırakılan ya 
da yurtdışında büyütülen çocuklann sorunudur. Yurtdışına kaç ço-
cuğun gideceği hemen hemen tümü ile konuk ülkelerin benimsemiş 
olduğu göç politikasına göre değişmektedir. Hernekadar Federal Al-
manya'daki Türk aileleri en yüksek oranda geniş aileye sahip bulu-
nuyorsa da, -% 18'nin iki çocuğu, % 29'nun üç çocuğu, % 16'nm dört 
çocuğu, % 10'nun beş çocuğu, % 6'nın altı ve daha fazla çocuğu 
bulunuyordu-, yanlarında en az sayıda çocuk banndınyorlardı. 



GÖÇ VE ADıN 23 

(Mehrlaender, 1974) 1971'de Türk göçmen işçinin sade % 5'nin üç 
ve % 3'nün dört çocuğu yanlarında bulunuyordu. Bu durum Federal 
Almanya vergi yasalarını değiştirip yüksek aile ödeneğinin sadece 
yurt dışında yanlarında bulunan yerli, yabancı aileleri vermeğe baş-
ladıktan sonra köklü biçimde değişti. Bu yasal değişiklikten sonra 
Federal Almanya bir "çocuk istilâ"sma uğradı. Analık izninin uzatıl-
masına bağlı olarak analık ödeneğinin tahsisini öngören yasa deği-
şikliği de benzer şekilde ailelerin büyümesine yol açmıştır. Şu halde 
gerçekçi bir değerlendirme ile denilebilir ki, ailelerin birleşmesine 
ilişkin kararlar bireysel tercihlerden çok düzenleyici siyasalara bağlı 
olarak biçimlenmektedir. Çocukların tümünü ya da büyük bir kıs-
mının göçmen kabul eden ülkeye getirilmesi durumunda, "ikame 
anne" durumuna düşen ailelerin en büyük kızma psikolojik olarak 
bu göreve hazırlanmadığı halde, çok büyük bir görev düşmektedir. 
Bu kızlar ayrıca 12-17 yaşlarında oldukları için okula devam edeme-
mekte, bilerek her türlü resmî eğitim, meslekî formasyondan yoksun 
bırakılmaktadır. (Abadan-Unat, 1977; Meister, 1975; GED, 1979; Ber-
ger ve Mohr, 1975) 

Annenin evde kaldığı ailelerde dil engeli bu göçmen kadınları 
çocuklarının ev ödevlerinde yardım etmeleri ve okul makamları ile 
temas kurmağı engellemektedir. Ayni nedenlerle bu anneler çocuk-
larına geldikleri ülkenin kültürü, gelenekleri, dinî değerleriyle dilini 
aktarmağı bilememektedirler. Göçmen kabul eden ülke iki dile da-
yalı bir eğitim politikasını kabul edilmediği yerlerde kuşaklar arası 
kültürel çatışma ve açıklar eğitimcilerle sosyal hizmet uzmanları 
fazlası ile meşgul etmektedir. (Bist, 1978, Vasaf, 1983) 

Göçmen- ailelerinde toplumsallaşma süreci, kurumsallaştırılmış 
toplumsallaştırma çabalarına kıyasla önemli ayrılıklar göstermek-
tedir. Örneğin çocuğa uygulanacak disiplin konusunda Alman ve 
Türk aileleri arasmda taban tabana zıd değerler egemendir. Türk 
ailelerinde genellikle baba çocuklara ceza vermektedir, oysa Alman 
ailelerinde disiplin ve eğitim sorunları annenin tekelindedir. Hemen 
hemen bütün Türk ailelerinde baba ayrıca aile ile dış dünya arasında 
aracılık yapmaktadır. Böylece denilebilir ki, diğer Akdeniz ülkelerin-
de olduğu gibi Türk ailesinin iktidar yapısı daha çok ataerkil çizgi-
ler taşımaktadır. Buna karşın Alman aileleri üçte ikisinde, eşit or-
taklığa dayalı bir model yürürlüktedir. 

Eğitimin amaçlarına ilişkin kanaatler de önemli görüş farklılık-
lar yansıtmaktadır. Almanya'da yaşayan bellibaşlı göçmen grupları 
arasında uygulanan karşılaştırmalı bir araştırma birbirinin zıddı du-
rumlara işaret etmektedir. 
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Alman aileleri için en önemli amaç, çocuklarını daha çok ken-
dine yeter, bağımsız olan, sorumluluk almağa hazır bir insan olarak 
yetiştirmek, böylece onlarda bağımsız bir kişilik geliştirmek. Buna 
karşın Türkler için itaat etme, uyum ve- başarı sağlama arasında bi-
rinci yeri işgal etmektedir. (Holtbrügge, 1975) 

Diğer bir önemli eğilim, Türk göçmen ailelerin devlete karşı bes-
lenen sadakat ve ulusal/dinsel kimlikleriyle özdeşme konularına ver-, 
dikleri büyük önem. Anne baba ve değerleri çocuklarına ataerkil 
bir değer sistemi yardımı ile aktarmağa çalışmakta, oysa bu değer-
ler çoğu kez ikinci kuşak tarafından yadsınmaktadır. Tüm bir bü-
tünleşme sağlamağa çalışan genç delikanlılar, yerli akranlarının 
egemen fikirlerini benimsemeği yeğlemektedirler. (Neuman, 1977, 
Ronneberger, 1976, VVilpert, 1976, CİME, 1979) 

Avrupa'da geçici göç sendromu böylece insanları birbirinin zıddı 
iki dünyanın üyeliğine mahkûm etmektedir. Nerede çoğulcu kültü-
rel bir yaklaşım benimsenmişse -halen Batı Berlin Türk çocukları-
nın yoğun bulunduğu yerleşim bölgelerinde bu tür bir program baş-
latmış bulunuyor- göçmen kabul eden ve yollayan ülke arasında bir 
çeşit denge kurulabilmektedir. Buna karşın bu tür ödünlü bir okul 
modelinin Kabul edilmediği yerde "destek" (ikame) işlevi sağlayan 
kurumlar ortaya çıkmaktadır. Kıray'm tampon kurum olarak belir-
lediği bu tür kurumların en önemlisi F. Aimanya'daki çeşitli Kuran 
kurslarıdır. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığının denetimi dışında 
kalan ve genellikle Süleymancılar tarikatmca yönetilen Kuran 
kurslarında çocukların ezbere dayalı sopalı öğretim yapılmaktadır. 
Bu tür okullar çocuğun gelişimi ve göçmen kabul eden ülke ile kay-
naşması açısından ciddî bir engel oluşturmaktadır. Öyle olduğu hal-
de bu tür okullara devam eden çocukların tümü, bunların ana baba-
larının baskısı sonucu bu eğitimden yararlanmaktadır. (Abadan-
Unat, 1975, 1979) 

Göçmen ailelerin çocuklarına karşı kararsız tutumları da çok 
önemlidir. Çeşitli uygarlıklar, kültürler ve dinler arasındaki çatışma 
ikinci ve üçüncü kuşağa mensub olan çocukların zihnini fazlası ile 
karıştırmaktadır. Kişisel iletişime çok az önem veren, buna karşın 
kitle iletişimin tüm serbest zamana egemen'olan aile çevrelerin ço-
cukların ifade yeteneğini geliştirmeksizin yetişmektedirler. Bu aile-
lerde iletişim kalıbı, sadece günlük yaşama dayalı konulan kapsa-
maktadır. Öte yandan, ikinci ve üçüncü kuşak çocukları çok kez yerli 
akranları tarafından dışlanmaktadır. Bu çocuklar bir yandan ken-
dilerini ana yurtla fazla özdeşememektedirler, öte yandan kendileri-
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ni hiç bir yerde huzurlu duymadıkları için sırf gösterişçi tüketime 
yönelik refah toplumunun normlarım benimsemektedirler. Onlar için 
örneğin teyp, video, müzik seti, motosiklet, deniz motörü, gibi Batılı 
gençliğin önem verdiği tüketim eşyası ulaşılması gereken hedeflerdir. 

Göçmen kadınların anne olarak bu konuda yeğledikleri model, 
toplumsal konumlarına göre değişmektedir. Kırsal kökenli ve hiç ya 
da çok az öğrenimli olaıı kadınlar, ev dışında çalışsın ya da çalış-
masın, çocukları bebelik dönemini aştıktan sonra fiilen analık gö-
revlerini yerine getirememektedirler. Hiç bir yabancı dili bilmedik-
leri için her türlü iletişim için çocuklarına muhtaçtırlar. Bu durum 
çoğu kez çocukların analarını hakir görüp, onları yararsız ve etkisiz 
görmektedirler. 

Birinci kategori oldukça geniş bir grubu oluşturmaktadır. Bu 
kadınların içinde bulundukları mutlak tecrit olma durumu onları sa-
dece alışık oldukları komşu, hısım ve akranlarından oluşan toplum-
sal örüntüden kesmekle kalmıyor, fakat ayni zamanda kişisel ve 
ruhsal istikrarını da bozmaktadır, böylece ana ve çocuk arasında gi-
derek artan bir yabancılaşma yerleşmektedir. 

Sosyal hizmetlerin bu çıkmaza çözüm bulma olasılığı da zayıf-
tır. Kadın göçmenler lehine yapılan girişimler genellikle gönüllü, ka-
musal olmayan derneklerden gelmektedir. Bu dernekler ise çoğu kez 
sunmakta oldukları yemek, biçki, dikiş, ves. gibi kurslar kadınların 
bilinçliliğini ve vatandaşlık duygularını geliştirme yerine kadınların 
geleneksel rolünü pekiştirmektedir. Dolayısiyle bu kadınların bir kıs-
mı için göç zorunlu olarak baskıcı toplumsal güçlerden arınmış, ki-
şisel bağımsızlık anlamına gelen bir özgürleşme anlamına gelmemek-
tedir. Ancak daha gelişmiş bir eğitim düzeyi ya da meslekî öğreni-
me ulaşmış, yerli dilini öğrenme hususunda istekli bulunan, sosyal 
güvenliğin-yararlarını bilen kadınlar, gerek eşitlik, gerekse sorum-
luluk açısından toplumsal konumlarını değiştirebilmektedirler. 

İkinci grup kadınlarını temsil edenlere gelince, bunlar ana yurtda 
kalan aile üyeleridir. Bunları da iki gruba ayırmak gerekir. Birinci 
kategori kocaları/babalan tarafından erkek göçmenin ailesinin ya-
nında kalmaları için öğütlenenleri kapsamaktadır. (Lie, 1983) 

Ataerkil tipi bir.hanede kayınpeder ve kayınvalide ile birlikte 
oturma, gelinin, kocasından sonra evde karar verme sürecine katıl-
masını geciktirmektedir. Bu durum özellikle koca yurtdışına çıktığı 
zaman önem kazanmaktadır. İkinci kategori kadının tek başına ka-
rar alma ve verme hususunda yetkili olduğu yarı çekirdek aileleri 
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oluşturan haneleri kapsamaktadır. Bu grupta bulunan kadınlar için 
gerçi uzun süreli ayrılıklar ciddî yoksunluklara yol açmaktadır. Fa-
kat genelde ikinci kategoriye giren kadınlar bu durumlarla daha 
büyük bir enerji ve azimle başa çıktıkları görülmektedir. Karşılaş-
tıkları yeni durumlar nedeniyle bu kadınlar daha önceleri ailenin 
erkek başkamnca yürütülen birçok sorunu bağımsız bir biçimde çö-
zümleme zorundadırlar. Bu tür durumlar onları göreli olarak kısa 
bir zaman dönemi içinde güçlü, bağımsız, kendine güvenen bir ka-
rakter oluşturmağa yardım etmektedir. Boğazlıyan araştırmasının 
da doğruladığı üzere, göç sorunu aile başkanı mevkiine yükselen 
kadınların özgürleşme sürecine hızlandırabileceğini en iyi kanıtıdır. 

Özet ve sonuçlar 

Günümüzde dış göç akımı karmaşık kamu politikaları ve ikili 
anlaşmaları kapsayan planlı bir işgücü mübadelesini temsil etmek-
tedir. Bu durum özellikle çalışma yerinin seçimi, ailenin birleşimi, 
ailenin büyüklüğünü, çocukların eğitimi ve benzer durumlarda bü-
yük önem taşımaktadır. Göçmen kadınların yurt içinde veya yurt 
dışında benimsedikleri almaşıklar, sadece kişisel tercihler sonucu 
değil, ayni zamanda uluslararası göç sürecinin yan ürünü olarak 
oluşmaktadır. Göçmen ailelerinde olup biten yapısal değişimler ayni 
zamanda rotasyon, bütünleşme (integration) ya da seçmeli bütün-
leyici siyasaların ışığı altında değerlendirilmelidir. 

Uyum sorunları geniş ölçüde göçün refakat edici, zorlanmış ya 
da bağımsız yoldan varılmış bir karar sonucu olarak ortaya çıkmış 
olmasına göre değerlendirilmelidir. Göçmen kadın işçileri ile onların 
oluşturduğu aileler Daimî oturma yeri, yurtdışında oturmanın sü-
releri, göçmenin anayurda geri kalanlarla sürdürdüğü etkileşim ve 
varolan aile yapısı (parçalanmış, birleştirilmiş, kesin dönüş yapmış) 
gibi ölçütlerden etkilenmektedir. 

Türk göçmen kadınları endüstri ve hizmet sektörlerinde genellik-
le "kadınlara özgü" işlerde çalıştırılmaktadır. Yurtdışında istihdam 
edilen kadınların başlıca özelliği, erkeklerden daha düşük ücret al-
maları, yeni beceriler kazanma konusunda fazla olanağa sahip 
bulunmamaları, geçerli çalışma yasaları konusunda çok az bilgi sahibi 
olmaları ve sendikalara katılma oranlarının düşük olmasıdır. Bu ka-
dınların ekonomik yaşama katılmaları özellikle ailenin tasarruf, ya-
tırım ve harcama alışkanlıklarını etkilemektedir. Parasal sorunlar 
konusunda çıkan anlaşmazlıklara sık sık rastlanmaktadır. Gösterişçi 
tüketim yönünde güçlü bir eğilim beslemektedirler. 
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Dış göçün kadınlar üzerindeki psikolojik etkisi, gerek ana yurtda 
gerekse yurtdışında gözlemlenebilir. Yurtdışında yabancılaşma ve 
tecrit olma önemli ruhsal bozukluklara neden olmaktadır. Stress du-
rumları, aile içindeki cinsiyet rollerine fazlası ile etki etmekte ve çok 
defa psikosomatik hastalıklara yol açmaktadır. Geleneksel sadakat 
bağları parasal sorunlar nedeniyle zedelenebilmektedir. 

Göçmen aüesinin içinde olup biten yapısal değişiklikler çeşitli 
parçalanma biçimleri yolu ile kendini duyurmaktadır. Geç olgusu ka-
rar verme, otorite dağılımı, doğurganlık eğilimlerinde tutarsızlıklar 
ve cinsler arası ilişkilerinde kutuplaşmalara yol açmaktadır. Özel-
likle sonuncu konuda koyu gelenekçi davranışlardan başlayarak, en 
esnek ve liberal tutumlara değin, çok geniş bir yelpazeye rastlana-
bileceği gerçeği unutulmamalıdır. 

Çarpışan değer sistemlerinden ileri gelen kuşaklararası önemli 
çatışmaların başlıca nedeni farklı toplumsallaşma modelleridir. Bu 
zıdlaşmalar sürekli ve ciddî boyutlara ulaşan anlaşmazlıkların kay-
nağı olmaktadır. Çok sayıda genç kıza zorla kabul ettirilen "ikame 
anne' işlevi ve bununla koşut olarak kendilerine zorla benimsetilme-
ğe çalışılan görücü usulü evlenmeler, aile içindeki gerginliği arttıran 
önemli bir etkendir. Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında genç kız-
ların okula düzenli biçimde devam etmemeleri ciddî bir sorun oluş-
turmaktadır. Bu sorun özellikle anne babanın eğitim düzeyi, toplum-
sal denetimin sıkılığı, ghettolardaki yaşam biçimi, dinsel telkinler ve 
yurtdışında kalma süresine bağlantılı olarak ağırlık kazanmaktadır. 

Göç kadınları zorunlu olarak kişiyi her çeşit toplumsal baskıdan 
arınma, kişisel bağımsızlığın gerçekleştirebilme ve yeteneklerini ge-
liştirme anlamına gelen bir özgürleşme durumuna ulaştırmamak-
tadır. Özgürleşme, cinsiyet rollerinde önemli değişikliklerin yapılma-
sı, aile bağrında ve serbest zamanının çerçevesinde rol paylaştırıl-
ması anlamına gelmektedir. Özgürleşme ayni zamanda üretim, ikti-
dar yapılan, toplumsal kurallar ve değer yargılan ile ilgili yapılar 
arasındaki ilintilerin kavranması anlamına gelmektedir. İleri doğru 
bakarken insan ister istemez kendi kendine şu soruyu sormaktan 
alamamaktadır: Türk vatandaşlanna yurtdışında uygulanan sert 
vize mükellefiyetleriyle diğer kısıtlayıcı politikalar, gerek geride ka-
lan, gerekse dışarıda yaşayan aileleri daha fazla parçalanmaya doğ-
ru götürmiyecek midir, yeni kuşaklar için bir kaynaşma yolu hiç gö-
rünmüyor mu? 
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EKONOMİK ALANDA YÖNETSEL İŞLEMLERİN GERİYE 
YÜRÜMEZLİK KURALI KARŞISINDA ÇEŞİTLİ DURUMLARI 

Doç. Dr. Tekin AKILLIOĞLU 

1. Giriş 2.Geriye yürümezliğin hukuki niteliği 3. Görüşlerin özel-
likleri 4. Kuralın anayasal niteliği sorunu 5. Kapanılmış hak 
6. Geriye yürümezliğin tanımı konusundaki görüşler 7. Bir değer-
lendirme 8.: Geriye yürüme^ düzenleyici işlemle yapılabilir mi? 
9. Yasanın uygulaması bakımından zorunlu geriye yürüme 
10. Kamu düzeni gerekçesi 11. Zamlı tarifenin geriye yürütülmesi 
12. Yönetim söz vermişse 13. Verilerin esas alındığı dönem geç-
miş dönem ise 14. Yönetim ağırdan alarak hak kaybına yol açmış 
ise 15. Karma ve dizi işlemlerde geriye yürümezlik 16. Ekonomik 
kamu düzeninin korunması amacı 17. Tebliğ kararnameyi değiş-
tiremez 18. Düzenleyici işlemin değiştirilmesi (ve kaldırılması) 
serbesttir. Yeni düzenleme derhal uygulanır* 19. Sonuç. 

1. Yalnızca ekonomik alanda değil, yönetsel işlemin söz konusu 
olduğu bütün alanlarda geriye yürümezlik ilkedir. Açıklamak gere-
kirse, yönetsel işlem yürürlüğe girdiği andan başlayarak etkilerini 
gösterir. Bu etkilerin ya da hukuki sonuçların yürürlük öncesi dö-
neme ilişkin olmamaları gerekir. "Çünkü İdare, geçmişi değil, ancak 
geleceği düzenlemek ve etkilemek yetkisine sahiptir".1 

Bununla birlikte bütün kurallar gibi bunun da istisnaları vardır. 
Bu istisnalara ekonomik işlemlerde daha çok rastlanmaktadır. Bu 
nedenle ekonomik alanlardaki yönetsel işlemlerin yürürlük öncesi dö-
nemleri etkilemelerine ilişkin örnekler üzerinde durmak istiyoruz. 
Öte yandan kimi durumlarda geriye yürüme olduğu öne sürülme*-
sine karşın, bu durumların gerçekte geriye yürüme ile ilgisi olma-
dıkları da söylenebilir. Bu, geriye yürümenin tanımına bağlı bir 
noktadır. Kısaca benzer durumlar diyeceğimiz bu olguya da ekono-
mik işlerde daha sık rastlanmaktadır. Bir başka sorun da örneklerin 
kümelendirilerek belli açıklamalara bağlanması sorunudur. Genel-
likle kabul edildiği gibi her olayda ayrı düşünmek daha sağlıklıdır. 

ı L. DURAN, İdare Hukuku Ders Notlan, istanbul, 1982, s. 412. 
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Bir bakıma yargıcı ilgilendiren bu düşünce bir yana bırakılarak ör-
nekler kuramsal açıklamalara bağlanabilir mi? 

2. Düzenli biçimde açıklama, bu konuda daha önce bir genel 
model veya kuram olmasına bağlıdır. Bu konuda Fransız Hukukunda 
kimi görüşler bulunmakla birlikte bir kuramdan söz etmek güçtür. 
Hukukumuzda yapılan açıklamalarda bu görüşlerin etkilerini gör-
mek mümkündür. Ne var ki, herşeyden önce bu konuda kullanılan 
terimlerde birlik olmadığı gibi, geriye yürümenin tanımı üzerinde 
de birlik bulunmamaktadır. Ancak daha önce geriye yürüme yasağı-
nın hukuki niteliği üzerinde kısaca durmak istiyoruz. 

Gerek öğretide ve gerekse yargı kararlarında geriye yürümez-
liğin hukukun genel ilkesi (HGİ) niteliğinde olduğu kabul edilmek-
tedir. Buna karşılık bu kuralı HGİ düzeyine kadar yükseltmeye ge-
rek olmadığı, gerçekte bunun yönetsel işlemlerin zaman açısından 
uygulanma sorununu çözen bir hukuk tekniği ya da kavramı olduğu 
öne sürülebilir. 

Öğretide bu niteliği kabul eden görüşler de farklı yapı taşımak-
tadır. Örneğin GİRİTLİ-BİLGEN'e göre kural HGİ niteliğindedir. Ya-
zarlar bu niteliğin Danıştay tarafından da kabul edildiğini belirte-
rek 1951 tarihli bir tevhidi içtihat kararma (TİK) yer vermektedirler. 

Bu TİK'na göre "Memurlar terfi etmeleri gereken tarihten son-
ra alınmış bir kararla terfi ettirilmişlerse, bu karar memurun terfi 
etmesi gereken tarihe kadar geçmişe etkili olmayıp alındığı tarihten 
itibaren hüküm ifade eder".2 

TİK'nm içerikleri ne olursa olsun ilke kararları oldukları kabul 
ediliyorsa yazarların nitelendirmesi doğrudur. Ne var ki TİK (veya 
İBK) genellikle ilke koyma yerine somut olaylardaki çözümlerden 
birinin benimsenmesi gereğini belirtmekten öte geçmemektedirler. 
Nitekim bu olayda da böyle olmuştur. Zira anılan kararda "Makable 
teşmil suretiyle terfi caiz olamayacağına binaen" denilerek soyut 
bir ifade kullanılmış ise de, gerek terfiin belli bir işlem olması ve 
gerekse anılan kararda bu sonuca mevzuatın açık hükmünden gide-
rek varılmış olması (1108 sayılı Maaş Kanununun 1. maddesi ve Bü-
yük Millet Meclisinin 837 sayılı kararının 5. fıkrası) karşısında bir 
ilke değil fakat belli bir çözüm yolu gösterilmiş olmaktadır. Bu çö-
züm özetle kanunda açık hüküm varsa onun uygulanacağı biçimin-

2 î. GİRİTLİ-P. BİLGEN, İdare Hukuku, İstanbul, Kervan Yay., 3. Kitap, 1973, 
s. 194-195. 
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dedir.3 Bu bakımdan kanunların zaman açısından uygulanma soru-
nu bile söz konusu olmamıştır. Kaldı ki ilkeden söz etmek gerekse 
idi kuşkusuz bu, lehe hükümlerin geriye yürütülmesi biçiminde ol-
malıydı. 

Bununla birlikte, Danış tayın İBK olarak değil fakat cteki karar-
larında çoğu zaman geriye yürümezliği (Hukukun Umumi Esasların-
dan) olarak nitelendirdiği de bir gerçektir. 

DURAN, kuralı, yönetimin yetkilerini gelecek açısından kullan-
ması ilkesinin sonucu olarak görmekle birlikte4 hukukun genel ilkesi 
niteliğinde saymakta ve "Bu Hukuk prensibi, müesses Variyetlerle 
müktesep hakları korumak ve hukuki münasebetlerde istikrarı sağ-
lamak ihtiyaç ve zaruretinden doğmuş bir sosyal hayat kaidesidir"5 

demektedir. 

TAN, DURANin görüşünden hareket etmekle birlikte, kazanıl-
mış hakkın korunması amacı ile geriye yürüme yasağı arasında "ay-
niyet" kurulmasının, ikisini de aynı saymanın yerinde olmadığını 
öne sürmektedir. Yazara göre, iki ilke aynı olsaydı "kazanılmış hakla-
ra dokunmayan işlem geriye yürür sayılmayacak buna karşılık ka-
zanılmış haklara gelecek için dokunan işlemi de geriye yürür say-
mak gerekecektir". Oysa yazarın katıldığı görüşe göre "Sübjektif 
bir durumu yalnızca gelecek için değiştiren bir idari işlemin geriye 
yürür olduğunu söylemek imkansızdır". Öyle ise iki ilkeyi ayırd et-
mek gerekir: "İdari işlemin geriye yürümemesi prensibi yalnız geç-
mişe yönelmiş olduğu halde, idari işlemin kişisel sonuçlarının, doku-
nulmazlığı prensibi geçmişle beraber geleceğe de yönelmiştir".6 

Buna benzer bir görüş de ULER tarafından değişik bir açıdan 
ve başka bir bağlamda ifade edilmiştir. Yazara göre yönetsel işlem 
geçmişi etkilemez, zira "Kimseden gelecekte yürürlüğe girecek, bu-
günden bilinmeyen kurallara uygun davranış beklenemeyeceğine 
göre, olaylara, oldukları gündeki kurallar uygulanır." Bu bakış açı-
sı, hukuka uygun olarak yapılmış yönetsel işlemin geri alınamaya-
cağını ve işlemin yapıldığı tarihteki mevzuata göre değerlendirile-
ceğini açıklamaktadır. Öyle ise, yapıldıkları tarihin mevzuatına ay-
kırı olanlar geri alınabilir ya da bu durumda sonradan yapılan işlem 
geriye yürür. Başka deyişle bu görüş geçmişe etkiyi hukuka uygun 
3 Danıştay Tevhidi İçtihat Kararı, 1.6.1951, E. 1951/31,  K. 1951/288.  Bkz. GİRİTLİ-

BİLGEN, Amme İdaresi Mevzuatı, İstanbul, 1934, s. 464. 
4 Bkz. yuk. dn. 1. 
5 DURAN, İdare Hukuku Meseleleri, İstanbul, 1964, s. 403. 
6 T. TAN, İdari İşlemin Geri Alınması, Ankara, 1970, s. 59-60. 



36 TEKİN AKILLIOĞLU 

işlemler açısından mutlak saymaktadır. Bir bakıma "kazanılmış hak" 
anlayışından daha dar kapsamlıdır. Bu görüş de bir önceki gibi bir 
ayırım yapmaktadır. Buna göre geriye yürümezlik tamamlanmış iş-
lemler bakımındandır "yeni kurallar tamamlanmamış işlemlere etki 
yaparlar".7 

3. Görüldüğü gibi öğretiden aldığımız kısa açıklamalar, farklı 
terimler ve tanımlar içermekte ve ilkenin hukuki niteliği ve içeriği 
netlikle ortaya konmuş görünmemektedir. 

Gerçekten birinci görüş (GİRİTLİ-BİLGEN) ilkeyi biçimsel ola-
rak HGİ saymakta içeriğine ilişkin açıklama yapmamaktadır. 

ikinci görüş (DURAN) ilkeyi HGİ saymakta ve farklı dayanak-
lar ile açıklamaktadır. Bu durumda ilkenin en azından karma yapılı 
olduğu ortaya çıkmaktadır.8 

Üçüncü görüş (TAN) iki ayrı ilke kabul etmektedir. Birinci ilke 
kazanılmış hakka dokunmayı yasaklamaktadır. Bir bakıma geriye 
yürümezliğin bir anlamı budur. İkinci ilke ise hem geçmişte kazanıl-
mış hakkın hem de bunun gelecekteki etkilerinin dokunulmazlığını 
öngörmektedir. Ancak yazar bu ilkenin geriye yürümezlik ilkesi de-
ğil "kişisel hukuki sonuçların dokunulmazlığı" ilkesi olduğunu be-
lirtmektedir. Ancak bu sonuncu ilke geriye yürümezlik kadar kesin 
değildir. Zira hukuki işlemler gelecek bakımından hüküm ifade et-
mek üzere kaldırılabilirler. Ancak yine de kişisel durumların doku-
nulmazlığı gözetilir. 

Dördüncü görüş (ULER) geriye yürümezliği tamamlanmış iş-
lemler bakımından ele almakta ve yargı kararlarına dayanarak ta-
mamlanmamış işlemlere yeni kuralların uygulanmasını geriye yü-
rümezlik kapsamı dışında saymaktadır. 

Bunlara, ilkeyi anayasal düzeyde ele alan bir beşinci görüşü de 
eklemek gerekir. 

4. BIYIKLI, Türk Hukukunda Anayasada geriye yürümezliğin 
(ceza hukuku dışında) açıkça belirtilmemiş olmasına karşın Ana-
7 Y.ULER, İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçlan, Ankara, 1970, s. 17. 
• Fransız Hukukundaki anlayış da bu yöndedir. Bkz. J. CARBAJO L'application 

dans le temps des decisions administratives executoires, Paris, LGDJ, 1980, s. 72-73. 
Yazara göre Conseil d'Etat, geriye yürümezliği genel ilke (principe general) 
olarak kabul etmiştir. Bu kabul, bireyin hukuka duyduğu güveni sarsmama 
biçimindeki yönetsel ahlak (moralite administrative) anlayışına dayanır. Son 
çözümde ilke bir hukuk siyaseti sorunudur. Ayrıca ender gerçekleşse de zaman 
açısından yetki ve nedenlerin gerçekliği ilkelerinde dayanılmaktadır. 
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yasa Mahkemesi tarafından hukukun genel ilkesi olarak tanındığı 
görüşündedir. Yazar Anayasa Mahkemesinin HGİ'nden yararlanıl-
masına ilişkin kararlarına değindikten sonra özellikle bir kararda 
kazanılmış hakların korunmasından söz edildiğini belirtmektedir. 
Böylece geriye yürümezlik ilkesine anayasal nitelik tanınmış ve ilke 
Anayasadaki Hukuk Devleti kavramının kapsamında ele alınarak 
hukukun genel ilkelerinden sayılmış olmaktadır.9 

Gerçekten Anayasa Mahkemesinin pek çok kararında kazanıl-
mış hak kavramına anayasal değer verdiği ve bu kavramın korun-
masının geriye yürümezlik ile ilgili olduğu düşünülürse, geriye yü-
rümezliğin kazanılmış haklar kavramı aracılığı ile anayasal düzeye 
çıkarıldığı söylenebilir. Yüksek Mahkeme bu konuda açık ve kesin 
bir tutum izlemektedir. Özellikle bir kararında "Kazanılmış hakla-
rın tanınması ve korunması hukuk devletinde benimsenen bir ana 
hukuk kuralıdır. Anayasada bu ilkeyi ortadan kaldıracak hiç bir 
kural yoktur; olabilmesi de düşünülemez'10 denilmiş bulunması dik-
kat çekmektedir. 

Anayasa Mahkemesinin bu kesin tutumu karşısında yasa ko-
yucunun geriye yürümezlik ile sıkıca bağlı olduğu, dolayısıyle yö-
netim açısından da aynı bağlılığın zorunlu olduğu düşünülebilir. 

Ancak bu düşünce yargı kararları (yönetsel yargıda) tarafın-
dan doğrulanmamaktadır. Başka deyişle yönetsel işlemlerin geriye 
yürümesi Danıştaym o tarihteki deyimiyle "mutla,k surette merdut 
bir prensip olarak telakki edilemez".11 

BIYIKLI, bu durumu yasa koyucu bakımından geriye yürümez-
lik ile yönetim hukukundaki geriye yürümezliğin farklı şeyler ya da 
ayrı dayanaklara sahip olmaları ile açıklamaktadır.12 

Bu görüş Fransız Hukukunda da mevcuttur. Buna göre, yasa 
koyucu sadece ceza kuralları bakımından geriye yürümezlik ile sı-
kıca bağlıdır. Zira bu nokta Anayasa tarafından düzenlenmiştir. JBu 
nun dışında ilke olarak geriye yürümezlik bakımından serbesttir. 

9 H. İ. BIYIKLI, "Fransız ve Türk Hukuk Sistemlerinde İdari İşlemlerin Geriye 
Yürümezliği İlkesi", Danıştay Dergisi, Sayı 11, 1973 s. 87 vd. 

1 0 Anayasa Mahkemesi, 11.11.1963, E. 1963/106,  K. 1963/270,  AMKD Sayı 1, 1964, 
s. 383. Öteki kararlar için bkz. M, S. AYKONU-E. A. ÖZKUL (Hazırlayanlar), 
Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi yay., 981, 32/2,  3, 6, 8, 10 vd. 

ıı Danıştay, (Devlet Şurası), 5. D., 22.6.1944, E. 1943/1147,  K. 1944/1152,  DURAN, 
Meseleler, s. 445-447. 

12 BIYIKLI, "Geriye Yürümezlik", s. 90. 
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Buna karşılık yönetim, yasada açıkça veya üstü kapalı olarak geriye 
yürüme öngörülmüşse (buna yargısal iptal kararlarının uygulan-
ması ve hukuka uygun geri alma varsayımlarını da eklemek gere-
kir) işlemlerini geriye yürütebilir. Genel ilke olarak geriye yürü-
mezlik ile bağlıdır.13 

Açıklamak gerekirse Fransız Hukukunda esasen yasa koyucu ile 
yönetimin geriye yürümezlik bakımından konumları farklıdır. Bi-
rincisi ilke olarak serbest iken ikincisi ilke olarak bağlıdır. Bunun 
nedenini açıklamak (kabaca) güç değildir. Zira yasa koyucunun 
yaptığı işlemler genel niteliktedir. Oysa yönetimin yaptıkları genel-
likle bireyseldir. Başka deyişle geriye yürümezlik ile korunması ge-
reken yararı uygulamada yasa koyucu değil yönetim korumak du-
rumundadır. 

Buna karşılık Anayasa Mahkemesinin kararları ışığında ortaya 
çıkan sonuç Türk Hukukunda yasa koyucu ile yönetim arasında ya-
sakla aynı ölçüde bağlı olmalarıdır. Bu durumda yönetimin daya-
naklarının farklı olduğu öne sürülebilir mi? 

Kanımızca yasa koyucu ile yönetim arasında geriye yürümezli-
ğin dayanakları bakımından fark aramak gerekmez. Her ikisi de 
Anayasa kuralları ile bağlı olmak, Anayasaya saygı göstermek du-
rumundadırlar. Daha önce değindiğimiz Anayasa Mahkemesi karar-
ları da aynı doğrultuda sayılabilir. Zira bu kararlarda geriye yürü-
mezliğin HGİ olması kabul edilmekte ise de gerçekte asıl gerekçe 
geriye yürür nitelikte yasanın bu niteliği ile Anayasa tarafından 
güvence altına alman bir kavramı zedelemekte olmasıdır. Örneğin 
yasa memur güvencelerinden olan emeklilik hakkını geriye yürür 
biçimde kaldırmaktadır. Ya da yargıcın özlük haklarını geriye yü-
rür biçimde etkilemektedir.14 

Bu durumda şu nokta açıklanmış olmaktadır. Asıl olan geriye 
yürümezliğin kendisi değil fakat bu kavram aracılığı ile korunan 

ıs CARBAJO, L'application, passim. A., DE LAUBADERE, Droit public economique, 
Paris, Dalloz, 4e ed. 1983, s. 273-274. A. WERNER, "L'application de la loi dans le 
temps", RDP, No. 3-1982, s. 739 vd. 

w Bkz. yuk. dn. 10'da anılan kararlar, öğretide bu vargımızı destekler bir görüş 
_ olarak, ÇAĞAN, vergi kanunlarının geriye yürümezliği ilkesinin Anayasa'da yer 

almadığını dolayısıyla yasa koyucunun kimi haklı nedenlerle vergi yasalarına 
geriye yürür hüküm koyabileceğini, fakat herhalde bu hükmün Anayasa kural-
larına (kanımızca anayasgl güvencelere) aykırı olmamak gerekeceğini belirtmek-
tedir. Bkz. N. ÇAĞAN, Vergilendirme Yetkisi, İstanbul, Kazancı Yay., 1982, s. 181. 
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hukuki değerdir. Anayasa Mahkemesi geriye yürümezliğe anayasal 
değer vermekle gerçekte anayasal güvenceleri korumak istemekte-
dir. 

Aynı koruma düşüncesi kuşkusuz yönetsel işlemi de bağlar. Yö-
netim işlemlerinde sadece Anayasada biçimsel olarak kurala bağ-
lanmış güvenceleri değil fakat bu nitelikte sayılabilecek bütün gü-
venceleri gözönünde tutmak zorundadır. Burada sorunun yanıtlan-
ması güç alan yanma bu güvencelerin ne oldukları sorununa gelmiş 
bulunuyoruz. 

5. Bu noktada en çok kullanılan kavram "kazanılmış hak"tır. 
Çok kullanılmasına karşın bu kavramın tanımlanabildiği de söyle-
nemez. "Durumlar hukuku" olarak düşünülen yönetim hukukunda, 
hak kavramının yadsınması doğaldır. Öte yandan, tanımı yapılacak 
hak kavramı (kuşkusuz kamu hakkı olacak) dar kapsamlı olma sa-
kıncasını da taşıyabilir. Danıştay çeşitli kararlarında bu kavrama 
dayanmaktadır. Kimilerinde bu kavram tanımlanıyor izlenimi ver-
mektedir. Örneğin, "Öte yandan gerek doktrin ve gerekse uygula-
mada kazanılmış hak, hukuka uygun olarak alınan bir işlem sonucu 
elde edilen bir hak olarak tanımlanmakta ve hangi nedenle olursa 
olsun bu işlem kaldırılsa, değiştirilse ve geri alınsa bile bu hakkın 
ilerisi için geçerli olacağı ve idarenin kanuna açıkça aykırı işlemini 
ise, özellikle ilgilinin iyi niyetinden de söz edilemeyen hallerde bir 
süre koşuluna bağlı olmaksızın her zaman geri alabileceği kabul edil-
mektedir".15 

Görüldüğü gibi kararda kazanılmış hak, hukuka uygun bir iş-
lemle ilgili lehine yaratılan hukuki durum olarak tanımlanmakta ve 
geri alma yasağı ile ilgili olarak ele alınmaktadır.16 Geriye yürü-
mezlik kapsamı, geri alma yasağının kapsamına göre daha geniştir. 
Özetle, geriye yürümezlik sadece kazanılmış haklara dokunmamayı 
değil fakat geçmişe etkili yükümleyici, yasaklayıcı, cezalandırıcı, 
kısaca zedeleyici işlemler yapmamayı da içerir. Öte yandan ilgili 
lehine hükümlerin geriye yürümezlik dışında bırakıldıkları da dik-
kat çekici bir noktadır. Bununla birlikte kazanılmış hak kavramına 
dönecek olursak, gerçekten bireysel işlemlerin "hak yaratıcı" veya 
"sağlayıcı" olmaları kabul edilmektedir. Ancak bunun, lehe yara-
tılan bireysel hukuki durum veya yararlandırıcı statüye sokma oldu-
ğunu söylemekte yarar vardır. Bununla sadece öznel işlemlerin değil 

15 Danıştay, 8. D,, 3..21976, E. 1974 4918, K. 1976 376, DD Sayı 24-25, 1977, s. 345. 
16 Bu konuda geniş bilgi için bkz. TAN, İdari İşlemin Geri Alınması, s. 61 vd. 



40 TEKİN AKILLIOĞLU 

fakat durum işlemlerin (koşul işlemler) de kapsama girdiklerini 
anlatmak istiyoruz. Anılan Danıştay kararında konumuz bakımın-
dan asıl dikkat çeken nokta, "bu hakkın ilerisi için (de) geçerli ola-
cağının belirtilmiş olmasıdır. Başka bir anlatımla, birey girmiş ol-
duğu yararlandırıcı hukuki durumun etkilerinden sürekli yararla-
nır. Bu yararlanmaya son verilemeyeceği gibi, sınırlandırılamaz da. 
İşte bu noktada geriye yürümezliğin kapsamı sorunu ortaya çıkmak-
tadır. Bu aynı zamanda tanımla da ilgilidir. 

6. A. DE LAUBADERE, yan tutmaksızm her iki halde de ge-
riye yürümezliğin söz konusu olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle 
dar ve geniş kapsamlı olmak üzere iki anlamda geriye yürümezlik 
vardır. 

Dar anlamda geriye yürümezlik, yönetsel işlemin etkilerini yü-
rürlük öncesi dönemden başlayarak göstermesini yasaklar. Bilindiği 
gibi bu nokta (yürürlük başlangıcı) metinde açıkça belirtilmemişse, 
kimilerine göre imzadan, kimilerine göre ise yayın veya bildirim anın-
dan itibaren başlar.17 Fransız Hukukunda da mevcut bu anlaşmazlığı 
gözönünde tutan DE LAUBADERE ortalama bir yol önermektedir. 
Buna göre, herhalde işlemin kabulünden önceki dönemi ve açıklan-
masından önceki dönemi etkileyen yönetsel işlem geriye yürümezlik 
kapsamına girer. Yazar böylece her iki anlayışa göre de geriye yü-
rümezliğin söz konusu olduğunu belirtmektedir. 

Geniş anlamda ise, temeli geçmişte bulunan bir hukuki duru-
mun bugün sınırlandırılması halinde geriye yürümezlik söz konu-
sudur. Yazarın verdiği örneğe göre, daha önce yapılmış bir sözleş-
me hükümlerinden yararlanma bugün çıkarılan bir düzenleme ile 
daraltılıyorsa geriye yürümeden söz edilir. Burada geçmişteki hu 
kuki durumun (sözleşmenin) kendisi tartışma konusu edilmediğin-
den dar anlamda geriye yürüme yoktur. Fakat geçmişteki hukuki 
durumun etkileri sınırlandırıldığından düzenleyici işlemin "derhal 
uygulanması" söz konusudur. Derhal uygulama geniş anlamda ge-
riye yürümedir.18 

Konuya bir ders kitabının dışında özel bir bağlamda yaklaşan 
yazarlar ise çeşitli ayırımlar yapmaktadırlar. Bu konudaki görüşleri 
WERNER'in yazısından hareketle kısaca aktarmak istiyoruz. Başlıca 
iki görüş söz konusudur.13 

i1? Bkz. T. AKILLIOĞLU, "Yönetsel İşlemlerde Yürürlüğe Giriş Sorunu" AİD Cilt 12. 
Sayı 2, Haziran 1979, s. 33 vd. 

ıs DE LAUBADERE, Droit public economique, s. 274. 
19 WERNER, "L'application", s. 749. 
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Birinci görüş, (DUGUIT, JEZE ve bir bakıma HAURIOU) nesnel 
(genel ve kişisel olmayan) durumlar ile öznel (özel ve bireysel) hu-
kuki durumlar arasında ayırım yapmaktadır. Buna göre, genel nes-
nel hukuki durumlar .yasa koyucu tarafından her an değiştirilebilir 
nitelik taşırlar. Dolayısıyle böyle bir değişiklik olduğunda geriye yü-
rümeden söz edilemez. Buna karşılık bireysel öznel hukuki durum-
lar belli kişiye bağlı ve belli zamanla kayıtlı (temporaire) durumlar-
dır. Bunlar sonradan çıkan kurallara bağlı olarak değiştirilemezler. 
İşte geriye yürümezlik bu bakımdan anlam taşır. 

İkinci görüş, (ROUBIER) yukarıdaki ayırımı kabul etmemekte-
dir. Yapılması gereken ayırım, nesnel-öznel biçiminde değil fakat 
tamamlanmış ve tamamlanmamış biçiminde olmalıdır. Başka deyiş-
le hukuki durumlar ya oluş (dynamique) halindedirler ya da dura-
ğan (statique) haldedirler. Oluşum içindeki hukuki durumlara yeni 
çıkan kurallar derhal uygulanabilir. Geriye yürümezlik söz konusu 
değildir. Oluşumunu tamamlamış ve etkilerini sürdürmekte iseler 
bu etkilere dokunulmaması gerekir. Aksi takdirde geriye yürüme-
den söz edilir. 

Blâ iki görüşün dışında kalan pek çok yazar bulunmaktadır. Bu-
na bir de Conseil d'Etat'nm hiç bir görüşün yanında yer almadığını 
eklemek gerekir. Ancak aktardığımız görüşlerin şu veya bu biçim-
de gerek yazarlarımızı ve gerekse yargı kararlarını etkilemiş oldu-
ğu söylenebilir. 

Bu konuda son olarak da yukarıdaki görüşlerin dışında kalan 
ve asıl olarak SCHVVARTZENBERG'den etkilenen CARBAJO'nun 
görüşünü aktarmak istiyoruz.20 

Yazara göre geniş anlamda geriye yürümezlik ya da bireysel 
hukuki durumların dokunulmazlığı dar anlamda geriye yürümezliğe 
göre daha esnek bir kavramdır. Bunu Conseil d'Etat kararlarından 
bir örnekle açıklamaktadır. Yapılması belli süreler sonunda yenile-
nen izne bağlı faaliyetlerde iznin yenilenmemesi karşısında ilgilinin 
geriye yürümezliğe dayanması güçtür.Buna karşılık inşaat ruhsatı 
gibi bir defaya özgü bir iznin kaldırılması geri alma ile aynı anlam-
dadır. Bu nedenle geriye yürümezlik söz konusu edilebilir. Başka de-
yişle birincide süregelen bir yararlanmaya gelecek için son verme 
vardır. Bu nedenle, eğer düzenleme değişmiş ise kaldırma hukuka uy-
gundur. Buna karşılık ikinci durumda bitme ve tamamlanma söz 
konusudur. Bitmiş veya tamamlanmış bir şeye son verme onu geri 

20 CARBAJO, Lappliıation, s. 130-132. 
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alma anlamına gelir. Bu durumda geri almanın koşulları yoksa iş-
lem geriye yürümezlik nedeniyle hukuka aykırıdır.21 

CARBAJO, bireysel hukuki durumlardan süregelen yararlan-
maya son verilmesi konusunda SCHWARTZENBERG'in şu görüşün-
den hareket etmektedir; "Hak doğurucu bireysel işlemlerin kaldı-
rılması Yönetimin bu konuda bir düzenleyici işlem yapmasına, ön-
ceki düzenlemenin koşullarını değiştirmesine bağlıdır... Düzenleyi-
ci işlemlerin kaldırılması serbesttir".22 

Yazar bu görüşü üç varsayım içinde açıklamaktadır. 

— Hak doğurucu bireysel işlemden sürekli yararlanma duru-
munda olan kimsenin durumuna son verilmesi (işlemin kaldırılması) 
koşullan bu işlemin dayanağı olan düzenleme tarafından öngörül-
müş olabilir. Bu takdirde sorun yoktur. Yönetim koşulların varlığını 
saptadığı an bireysel işlemi derhal kaldırabilir. 

— Düzenleyici işlemde kaldırma koşulları öngörülmemişse, yö-
netim sonradan kaldırma koşullannı öngören yeni bir düzenleyici 
işlem yapabilir. Bu takdirde de bireysel işlem kaldırılabilir. Yarar-
lanan kimsenin (ilgilinin) ilk düzenleyici işlemin kaldınlmamasını 
veya sürdürülmesini isteme hakkı bulunmamaktadır. Düzenleyici iş-
lemin hak doğurmadığı biçiminde ifade edilen bu özellik aslında 
düzenleyici işlemlerin belli kişinin durumuna göre yapılmamasm-
dan kaynaklanan bir niteliktir. 

— Kimi durumlarda kaldırma koşullan yasa tarafından öngö-
rülmüş olabilir. Bu takdirde ilgili açısından göreceli bir güvence, 
veya dokunulmazlıktan söz edilebilir. Ne var ki bu güvence yasanın 
değişmemesine bağlıdır. Yasa değişmediği takdirde yönetimin dü-
zenleyici işlemle yasal durumda değişiklik yaratması söz konusu ola-
maz. 

7. Yargı kararlarının hiç birine bağlı olarak sürekli çözüm ge-
tirmediği gözönünde tutulursa bu kuramsal açıklamaların ne işlevi 
olduğu sorulabilir. Kanımızca bu açıklamalar önemli bir işlev gör-
mektedirler. Daha önce de belirttiğimiz gibi geriye yürümezlik ku-
ralının söz konusu olduğu durumlarda pek çok hukuki değer çatış-
ma halindedir. Örneğin, kamu yararı, kamu düzeni, istikrar, kazanıl-
mış hak ve kişinin öteki güvenceleri... Bunların tanımı her olayda 
birbirine benzemeyen pek çok özellikler içermektedir. Bu yola gitme 

21 Concl. Fournier sur C.E. 3 Mars 1967 t CARBAJO, s. 131, dn. 104). 
22 R, G. SCHWARTZENBERG, L'autoritö de la chose decide, Paris, LGDJ, 1969, s. 367. 



GERYE YÜRÜMEZLİK 43 

yerine, yukarıdaki açıklamalardan birine göre hareket edilmesi uy-
gulamada tek düzelik ve tutarlılık sağlayacaktır. Ne var ki uygula-
manın bu yola girmesi henüz mümkün görünmemektedir. Gerçek-
ten aşağıda değineceğimiz örnekler, bizde de yargıcın kuramsal bir 
çerçeve içinde kalmayı yeterli görmediğini kanıtlamaktadır. 

8. Değinmek istediğimiz ilk sorun geriye yürümenin gerekiyor-
sa yalnızca yasa koyucu tarafından yapılabileceği kuralının bizdeki 
uygulamada aldığı görünümdür.23 

Kimi kararlarında Danıştay, düzenleyici işlem metninde geriye 
yürüme öngörülmüşse, geriye yürüme yasağının söz konusu olma-
dığı varsayımından hareket etmektedir. Örneğin; "Düzenleyici idari 
işlemler yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren uygulanırlar. Geriden 
geçerli olmak üzere uygulanabilmeleri için bu hususun işlemde belir-
tilmesi gerekir" ,24 

Danıştayın bu anlayışı Fransız Hukukunda yasa koyucunun sa-
hip olduğu serbestliğin düzenleyici işlemlerde benimsenmesi olarak 
yorumlanabilir. Ancak bilindiği gibi Fransız Hukukunda düzenleyici 
işlemlerde bu yetkinin kullanılması yasanın iznine bağlıdır.25 

Her ne kadar Danıştay anılan kararda genel bir ifade kullana-
rak geriye yürümenin düzenleyici işlem metninde öngörülebileceğini 
belirtmekteyse de bu sonucu olayın koşulları ile birlikte değerlen-
dirmek gerekir. 

Gerçekten kimi durumlarda yasanın üstü kapalı olarak geri yü-
rüme öngördüğü veya yasanın ancak bu takdirde gerçek anlamda 
uygulamasının mümkün olduğunu kabul etmek zorunludur. Olayda, 
Belediye Meclisi ile Denizcilik Bankası arasında bir sözleşme bulun-
maktadır. Buna dayanılarak bilet bedeline eklenmek suretiyle alman 
belediye payının alınmamasına Belediye Meclisi tarafından karar 
verilmiştir. Üç yıl kadar sonra da Belediye Meclisi bu kararı kaldı-
rarak daha önceki uygulama gibi pay alınmasına karar vermiştir. 
Ancak bu kararında geçmiş döneme ilişkin açıklık bulunmamakta-
dır. Danıştay bu durumu gözönüne alarak geçmiş döneme "uygula-

23 DURAN, Meseleler, s. 437 "Hukukun Umu i Prensiplerinden biri de İcra Uzvu ile 
İdarenin gerek tanzimi, gerek ferdi tasarruflarla makable şamil hükümler sevk 
ve tesirler icra edemeyeceği kaidesidir". 

24 Danıştay 9. D., 26.2.1976, E. 1975 1778, K. 1976 600, DD Sayı 24-25, 1977, s. 388. 
25 Fransız Anayasa Konseyi geriye yürümenin yasama yetkisi olduğunu kabul 

etmektedir. Bkz. WERNER, "L'application", s. 741, dn. 20. 
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nacak hükümlerin sözleşme hükümleri dolayısıyle pay alınmaması 
olduğu sonucuna varmıştır.25"1 

9. Yukarıda da belirttiğimiz gibi düzenleyici işlemle geriye yü-
rümenin öngörülmesi, yasanın uygulaması bakımından zorunlu ol-
mak ve geriye yürüme öngörülmediği takdirde hukuki boşluk doğ-
ması halinde mümkündür. Nitekim Danıştay bir kararında bu var-
sayımı doğrulamaktadır. 

Olayda, davacı yeni tarifenin 9.11.1971 tarihinde yayınlandığı 
halde 1.1.1971 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuş olmasını ip-
tal nedeni olarak öne sürmektedir. 

Damştay'a göre belli sürelerde değişmek kaydıyle geçici tarife-
lerle düzenlenen dava konusu olayda son geçici tarifenin yürürlük-
ten kalkma tarihinden itibaren yeni tarifenin yürürlüğe konulması 
hukuki boşluğu önleme ve kanunun amir hükümlerini uygulama 
bakımından zorunludur; "Son muvakkat tarife olan 3'üncü muvakkat 
tarifenin yürürlük tarihi sonu olarak... 1.1.1971 tarihi tesbit edilmiş 
bulunmakta idi. Bu durumda taşımanın durmaması veya arada bir 
hukuki boşluk meydana gelmemesi için... tarifenin tesbitinde mec-
buriyet bulunan yürürlük tarihinin, son muvakkat tarifenin bitiş 
tarihi olan 1.1.1971 tarihi olarak tesbiti Kanun ve Tüzüğün amir hü-
kümlerine uygun bir mecburiyet olmaktadır".23 

10. Kimi durumda "kamu düzeni" geriye yürümeyi zorunlu kı-
lar. Vereceğimiz örnekte yönetimin "iyi işlemeyişi" önemli bir "karşı 
gerekçe" oluşturuyorsa da ülke gerçeklerine uygun karar verme du-
rumunda olan yargıç yasaklayıcı hükmün geriye yürütülmesini hu-
kuka uygun bulmuştur. "Ancak olayda olduğu şekilde kabul edilmiş 
ve tekemmül etmiş Bakanlar Kurulu Kararnamesinin üstelik bazı 
ihracat yasakları ve kısıtlamaları getirmesi durumunda Resmi Ga-
zete ile yayınlanması 10 günlük bir gecikme gösterince bu kararna-
meyi tatbik ile yükümlü Bakanlığın bunu yazılı olarak ilgili mercilere 

25a Bkz. Yuk. dn. 24'te anılan karar. Başka deyişle geçmiş döneme uygulanacak 
hüküm mevcut olmasa idi Belediye Meclisi kararını geriye yürütmek zorunlu 
olacaktır. Karş. dn. 27. 

26 Danıştay, 12 D., 17.3.1975, E. 1972 2799, K. 1975 518, AİD Cilt 8 Sayı 4, Aralık 1975, 
s. 150. Conseil d'Etat bu varsayımı ürün alım kampanyalarına uygulamaktadır. 
Buna göre, düzenleme kampanya ortalarında açıklandığı takdirde kampanya 
başından itibaren hüküm ifade eder. Ancak aradaki boşluğu düzenleyen başka 
kural olmamalı ve düzenleme kampanya sona erdikten sonra yapılmış olmamak-
tır. Bkz. DE LAUBADERE, Droit economique public, s. 276-277. 
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tebliğ etmesi idarenin kusurlu bir işlemi değil tedbirli bir idarenin 
yapması gereken bir işlem olmaktadır".27 

11. Yönetimin iyi işlemeyişi ve ekonomik zorunluklar nedeniy-
le geriye yürüme durumları yukarıda sayılanlardan ibaret değildir. 
Sık rastlanan başka bir örnek de "zamlı tarifenin geriye yürütülme-
sidir". 

"Anlaşmazlığı, Türkiye Elektrik Kurumundan 1.6.1976 tarihin-
den itibaren zamlı olarak alınmaya başlayan elektrik bedelindeki 
fiyat farkını abonelere yansıtmak amacıyle İzmir Belediye Meclisin-
ce alman 28.6.1976 günlü kararla tesbit edilen (tarifenin), idari ve-
sayet makamı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 8.7.1977 
tarihinde onanırken, tarifenin yürürlük tarihinin 1.3.1977 gününe gö-
türülmesi işlemi oluşturmaktadır"... 

"Anlaşmazlık konusu olayda, tasarrufun asıl unsuru olan ira-
deyi, yerinden yönetim idaresinin karar organı olan belediye mecli-
since 28.6.1976 gününde kabul edilen zamlı elektrik tarifesi oluştur-
makta olup... tarifenin yürürlük tarihinin, belediye meclisi karar 
tarihi olan 28.6.1976 tarihi olarak saptanması gerekirdi... 

"Zamlı tarife, tasdik prosedürünün uzun zaman alması nedeniyle 
Bakanlıkça ancak 8.7.1977 gününde onanabilmiş ve davalı belediye 
tarifenin yürürlük tarihinin 1.3.1977 olarak saptanması halinde dahi 
daha önce kendisine TEK tarafından yapılan zamdan doğan 9 aylık 
zararı da yüklenmiş bulunmaktadır".28 

12. Buna karşılık yönetim ilgiliye "söz verme" niteliğinde sayı-
labilecek bir işlemle ruhsat vermişse, bu ruhsata bağlı olarak giri-
şilen faaliyetlerin hukuki rejiminde sonradan meydana gelen deği-
şiklikler ilgilinin durumuna "derhal" uygulanamaz. 

Bu konuda örnek olabilecek bir kararı imar hukukuna ilişkin ola-
rak verebiliriz. 

"Koruma alanı tesbit edilmeden ve imar planında gerekli değişik-
lik yapılmadan davacının İmar ve İskan Bakanlığından onaylı ve 
Bursa Müzeler Müdürlüğünce "Eski eserler yönünden bir sakıncası 
olmadığı" şerhi verilmiş (davacının buna dayanarak) yaptığı ve bi-
tirilmek üzere olan... toplam 6,5 kat yüksekliğindeki inşaatın, Gayri-
menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun... kararıyle 3 kata 
indirilmesinde (isabet görülmemiştir) ,29 

27 Danıştay, 12. D., 7.6.1976, E. 1974 1427, K. 1976 1319, DD Sayı 24-25, s. 544. 
28 Danıştay, 9. D., 9.11.1978, E. 1977 4474, K. 1978 3032, DD. Sayı 34-35, 1979, s. 419-420. 
29 Danıştay, E. D., 31.10.1978, E. 1977 4086, K. 1978 3514, DD. Sayı 34-35, s. 307. 
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Bu konuda asıl ilke yukarıda da değindiğimiz gibi (bkz. yuk. dn. 
21) inşaat ruhsatının geri almamamasıdır. Yoksa ruhsattan itibaren 
girişilen faaliyetlerin rejimindeki değişiklikler derhal uygulanmalı-
dır. İlgilinin faaliyetler yönünden kazanılmış hakkı olamaz.30' 

13. Vergi hukukunda doğal olarak rastlanan bir durum aslında 
bütün yönetsel işlemler bakımından geçerlidir. Bu durum, işlemdeki 
hukuki sonuca esas alman verilerin geçmiş döneme ait olmasıdır. 
Başka deyişle bir yönetsel işlem uygulamasını yürürlük öncesi dö-
nemin verilerine dayanarak yapıyorsa geriye yürümeden söz edile-
mez. -

Ancak, bu konuda geri alma ile kaldırma arasındaki farkın iyice 
anlaşılması gerekir. Örneğin, yönetimin bir muafiyet belgesini "hü-
kümsüz sayması" iptal anlamında değil fakat kaldırma anlamında-
dır. Aksine anlayış, geçmiş dönem verilerini esas alma yerine, işle-
min hukuki sonuçlarını geçmiş dönemde uygulama sonucu verir. 

"Bu durum karşısında vergiden muafiyet için öngörülen usul, 
şekil ve esasa ait şartlardan herhangi birine riayet edilmemesi ha-
linde sözü edilen muafiyet belgesinin hükümsüz sayılacağı tabii ise 
de hükümsüz sayma işlemini geriye götürerek geçmiş yıl içinde usu-
lüne uygun olarak düzenlenmiş belge ile satın alınan... ipliklerden 
dolayı halı ve kilim imalcilerine gider vergisi yükletmek olanaksız-
dır" (Olayda ilgili 1968 yılı sonunda ticaret ve sanayi odasına hesap 
vermemek nedeniyle muafiyet belgesi hükümsüz sayılmış fakat bu 
ana kadar yaptığı (yani 1968 yılı içindeki) faaliyetleri için gider ver-
gisi salmmıştır.31 

Buna benzer bir durum da ithal müsaadesinin iptalidir. Bu iptal 
deyimi geri alma biçiminde yorumlanırsa, hukuka aykırı biçimde 

30 Örneğin '755 sayılı Kanunla kabul edilen şekil ve koşullara uygun olarak bele-
diyece tahsisen verilen gecekondu arsasının yine belediyece değiştirilen imar 
planına dayanılarak plan dışında kaldığından bahisle geri alınması (hukuka ay-
kırıdır). Bkz. Danıştay 6. D., 30.1.1979, E. 1976 2820, K. 1979 259, DD Sayı 36-37, 
1980, s. 385. Buna karşılık, tüm yapıya ruhsa,t verilmemişse sonradan yapılacak 
katlar için yeni kurallar uygulanır. Bkz. Danıştay, 6. D., 29.6.1979, E. 1978 1065, 
K. 1979 2473, Aynı yerde, s. 394. Bu konuda Conseil d'Etat'nm ince ayrımlara 
dayandığı görülmektedir. Özetle, ruhsata bağlı faaliyetin rejiminde meydana 
gelen değişiklikleri derhal uygulamaktadır, örneğin alındığı tarihte belli süre 
kaydıyle verilen inşaat ruhsatı rejiminin sonradan süresini kısaltan bir düzen-
leme yapılmışsa bu alman ruhsatın süresi bakımından derhal uygulanır Bkz. 
WERNER, "L'application", s. 754, dn. 89, 90. 

31 Danıştay, 7. D.h 15.12.1976, E. 1975 3116, K. 1976 3455. DD Sayı 26-27 1977, s. 281-282. 
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geriye yürümeye yol açar. Başka deyişle yaptırımın kusurlu hareket-
ten itibaren uygulanması mümkündür. 

"İthal müsaadesinin iptalini gerektiren durumun ortaya çıkması 
ve müsaadenin iptali halinde, mezkur müsaadenin iptalini takip eden 
tarihlerde bu müsaadeye müsteniden ithalatta bulunmaya imkan 
kalmaz, yoksa iptali gerektiren durumun ortaya, çıkmasından evvel 
bu müsaadeye müsteniden ve kanuni yollardan fiili ithali yapılmış 
emtiayı ve bu ithal muamelelerini etkilememesi tabiidir".32 

14. Kimi durumlarda yargıç asıl olarak kamu yararına ve Plan 
amaçlarının gerçekleştirilmesi düşüncesine ağırlık vermekle birlikte 
olayın verileri ve özellikle yönetimin bilinçli olarak "ağır davran-
ması" karşısında geriye yürümezlik kuralını uygulamaktadır. 

Örneğin, aşağıdaki örnekte yönetim ilgiliyi yararlandın cı du-
ruma sokma bakımından gecikerek davranmış ve susma biçimindeki 
davranışı sonunda yeni çıkan ve geçmiş durumu esas alan bir dü-
zenlemeye dayanarak red kararı vermiştir. Yargıç susma ile red bi-
çiminde çıkan işlem tarihinde yeni düzenlemenin henüz yürürlüğe 
girmemiş olmasını gözönünde tutarak geriye yürümenin hukuka 
aykınlığı sonucuna varmıştır. 

"Şu hale göre davacının bu kararnamenin (hükmüne) dayalı 
olarak yaptığı başvurma (ilişkin olduğu kurallara uygun olup) da-
valı idarece davacının isteğinin, işlem tarihinde henüz yürürlüğe 
girmemiş olan (kararnameye) dayalı olarak reddinde isabet yok-
tur".33 

15. Yönetsel işlemlerin bir anda gerçekleşen yalın işlemlerden 
ibaret olmadığı düşünülürse geriye yürümezlik konusu özellikle dizi 
işlemler ve karma işlemler bakımından saptanması güç ve dikkat is-
teyen bir konu görünümündedir. 

Karma işlemlerde her işlem bağımsız bir hukuki rejime tabidir. 
Başka deyişle ilk işlemin yapıldığı zamandaki kuralların uygulanma-
sını isteme hakkı (sonraki işlemlerde) söz konusu değildir. 

"Kamulaştırma işlemi, kamulaştırma kararının verilmesi ile so-
nuçlanmayıp kararın uygulaması aşaması olan kamulaştırma bede-
linin ödenmesi ve taşınmazın kamu kurumu adına tescili aşamala-
rından geçerek tamamlanır. Olayda taşınmazın bir kısmının kamu-
laştırılmasına 1S68 yılında karar verilmişse de kamulaştırma bedeli-
32 Danıştay, 12. D., 12.4.1971, E, 1979 497, K. 1971 915, DD Sayı 4 1972, s. 398. 
33 Danıştay, 12. D., 20.4.1977, E. 1973 873, K. 1977 1099, DD Sayı 28-29 1978, s. 685. 
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nin 1973 yılında davacıya ödendiği ve kamulaştıran kurum adına bu 
yılda tescil edildiği ihtilafsız bulunduğundan kamulaştırma işleminin 
tamamlandığı tarihte yürürlükte bulunan yasa uyarınca salman ver-
ginin onanmasında (kanuna aykırılık görülmemiştir) ,34 

Dizi işlemlerde de durum farklı değildir. Her ne kadar dizide yer 
alan işlemlerin bağımsızlığı söz konusu değilse de uygulanış süre-
cinde meydana gelen düzenleme değişiklikleri, uygulamanın hangi 
evresinde oluşmuş ise derhal uygulanırlar. Bu durumlarda derhal 
uygulama söz konusu olup geriye yürüme "sözde" ya da gerçek ol-
mayan bir nitelik taşır. 

Buna ilişkin pek çok karar bulunmaktadır. Özellikle TPKK hak-
kındaki kanun uygulamasında döviz değerlerindeki artışlar, işlemin 
daha önceki evrelerindeki değer üzerinden ilgililere ödenerek ara-
daki artış farkı fon hesabına alınmaktadır. Bu uygulamada belirleyi-
ci ölçüt ithal veya ihraç işleminin fiilen gerçekleştirildiği tarih değil, 
döviz satış tarihidir. Örneğin "Dava dilekçesi münderecatmdan 18 sa-
yılı kararın yürürlüğünden önce ihraç edilen civa karşılığı dövizlerin 
Kararnamenin yürürlüğünden sonra gelerek satıldığı anlaşılmakta-
dır"35 

16. Buna karşılık kimi durumlarda yönetimin açıkça düzenleyi-
ci işlemle geriye yürüme yetkisi kullanmış olması halinde Danıştay 
bu uygulamayı ekonomik kamu düzeninin korunması amacıyle hu-
kuka uygun bulmaktadır. 

Bu konudaki eski kararlardan birinde şu ifadeler dikkat çekmek-
tedir; "Hukuk kaidelerinin meriyetinin her sahada makable ircaına 
cevaz bulunmaması keyfiyeti ise daha evvel meriyete geçmiş hukuk 
kaidelerine tevfikan istikrar bulmuş olan hukuki vaziyetlerin ihlalin-
den ve camiada, mevzu hukuk kaidelerine karşı bir emniyetsizlik 
tevlidinden ve cemiyet efradının Devlet veya yekdiğeriyle münase-
batmda teşevvüş husulünden içtinap maksadına müsteniddir. Bu 
mahzurların bulunmadığı ve bilakis amme menfaat  ve intizamının 
icap ettirdiği hallerde hilafına  sarih bir metin olmadıkça hukuk kai-
delerinin makable şamil hüküm taşımaları mutlak surette merdut bir 
prensip olarak telakki edilemez". 

Danıştay'ın bu ilkeyi uyguladığı pek çok örnek bulunmaktadır. 
Bu uygulamada her olayın verileri duyarlılıkla gözönünde bulundu-

34 Danıştay, 11. D., 14.2.1977, E. 1976 178, K. 1977 481, DD Sayı 28-29 s. 599. 
35 Danıştay, DDK, 12.5,1972, E. 1970 858, K. 1972 392, DD Sayı 9-10, 1973, s. 227. 
36 Bkz. yuk. dn. 11. Eleştiri için DURAN, Meseleler, s. 441. 
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rularak karar verilmektedir. Başka deyişle tek düze bir uygulama söz 
konusu değildir. Örneğin, yönetimin yapmış olduğu düzenlemeler kısa 
zaman aralıkları içinde değişen fiyat dolayısıyle fon yükümlülüğü 
getiriyorsa, fon yükümlülüğü uygulanacak maddelerin açıkça belir-
tilmiş olması ve bu yükümlülüğe tabi olmadığı önce belirtilip de daha 
sonra bu yükümlülük kapsamına söz konusu maddelerin dahil edil-
mesi, bu arada ilgilinin bunları serbestliğe dayanarak elinden çıkart-
mış olması halinde "kazanılmış hakları" zedeleyici nitelik taşır; 

"Halbuki, birinci ve ikinci hamur kağıtlarından dolayı oluşan fi-
yat farklarının SEKA tarafından fiyat artışlarının yapıldığı 8.9.1977 
günündeki stok mallara uygulanabilmesi, bu nevi kağıtların fon yü-
kümlülüğünün de aym günde doğmuş olmasına bağlıdır.., 

Bu düzenlemenin ise, fona ödeme yükümlülüğünün, fiyatı yeni-
den saptanan madde ve mamullerin bu kez fon kapsamına alınmış 
olmasına ve ilgililerin bu maddeleri stoklarında bulundurmaları esa-
sına dayanan 21 sayılı karara aykırı, bu haliyle geriye yürüyen ve 
kazanılmış hakları zedeler nitelikte olduğu ortadadır".37 

17. Bu konuda ilginç bir varsayım da yönetimin yapmış olduğu 
bir düzenleyici işlemin uygulaması kapsamına giren tebliğlerde, ilgili-
lerin kullanılan kavrama dayanarak hak iddia etmeleri ve bunun 
tanınmaması halinde geriye yürümezliğin söz konusu olup olmaya-
cağıdır. 

Danıştay'ın yorumu olumsuzdur; 

"21 sayılı Karara ilişkin olarak, onları açıklama amacı ile çıka-
rılan bu Tebliğler  arıcak kararnamelere uygun biçimde gerekli açık-
lamalar yer verdikleri ve uygulamayı kolaylaştırdıkları oranda geçer-
liğe sahip olup anılan kararnameleri değiştirici nitelikte tasarruflar 
olarak kabul edilemeyeceklerinden kararnamelerin açık hükümler ta-
şıdığı hallerde tebliğlerin buna aykırı hükümlerini geçersiz saymak 
zorunlu olup, bu tür tebliğlerin uygulanmalarının da genel hukuk ku-
ralları içinde davacı için kazanılmış bir hakka vücut vermesi kabul 
edilemez",38 (Olayda kararnameye dayanılarak fiyat farkları tutarı 
eski ve yeni resmi (satış) fiyatlar üzerinden hesaplanmış olup, daha 
önceki Maliye Tebliğlerinde "satın alma fiyatının" esas alınacağı 
belirtilmiş idi). 

Olayda gerçek anlamda geriye yürüme söz konusu değildir. Zira 
kararname hükümleri geçmiş dönem verileri esas alınarak uygulanır 
3T Danıştay, DDK, 22.6.1979, E. 1978 201, K. 1979 304, DD Sayı 36-37 1980, s. 261. 
38 Danıştay, DDK, 23.2.1979, E. 1977 598, K, 1979 34, aynı yerde, S. 245. 
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nitelik taşımaktadır. Ancak olayda Maliye Tebliğinin hukuki niteliği 
ve yol açtığı sonuçlar tartışılabilir niteliktedir. 

18. Son olarak değinmek istediğimiz varsayım, yukarıda (No. 12) 
ele aldığımız derhal uygulama varsayımının bir başka ve çok rast-
lanan durumuna ilişkindir. 

Temel varsayım, iznin kendisi ile alınması sonucunda girilen sü-
rekli yararlanma durumunun farklı hukuki rejimlere tabi olmasıdır. 
İznin kendisi esas itibariyle hukuka uygun olarak verilmişse, sonra-
dan koşulların değiştiği öne sürülerek, geri alınamaz. Buna karşılık 
izinle girilen hukuki rejim daha sonra değiştirilmişse, ilgili ilk reji-
min sürdürülmesi noktasında bir istem hakkına sahip değildr. Bilin-
diği gibi düzenleyici işlemin belli kişi tarafından sürdürülmesi iste-
nemez. Kısaca düzenleyici işlemi kaldırmak (veya ilerisi için değiş-
tirmek) tamamen serbesttir. 

Olayda davacı teşvik belgesi ile girdiği hukuki rejimin kendisi-
ne tanıdığı faiz farkı ödemesinin daha sonra kaldırılması karşısında 
kazanılmış hak ve geriye yürümezlik itirazında bulunmaktadır. 

Danıştay'a göre; 

"Hukuki dayanağını, idarenin görev alanı içinde haiz olduğu 
takdir yetkisini kullanarak yarattığı genel, objektif bir düzenleyici 
tasarrufta bulan faiz farkı ödemesinden yararlanma hakkının, koşul-
ları yukarıda açıklanan bu tasarrufun yürürlükte kaldığı sürece var-
lığını koruduğunun kabulü gerekir. Ancak yeni bir düzenleyici ta-
sarrufla  bu hukuki durumun değiştirilmesi halinde kişinin yeni du-
ruma tabi olacağı ve yeni tasarrufa karşı kazanılmış hak iddiasında 
bulunamayacağı düzenleyici tasarrufların sözü edilen niteliklerinin 
bir gereğidir".39 

SONUÇ YERİNE: 

Bir başka Danıştay kararından daha söz etmek istiyoruz. 
Bu kararda Danıştay'ca varılan çözüm ekonomik alandaki işlerde 
de geriye yürümezliğin asıl olduğunu vurgulamaktadır. Yukarıda de-
ğindiğimiz varsayımlar ve örneklere benzemekle birlikte bu kaı~a-
rm ilgi çekici yanları olduğunu sanıyoruz. Benzer yanı, bu kararda 
da eğer daha Önceden izin (hukuka uygun biçimde) verilmişse, daha 
sonraki mevzuata dayanılarak bu iznin geri alınması ile eş anlamlı 
rejim değişikliği yapılamaz. Gerçekten, bu kararda daha önce veri-

3» Danıştay, DDK, 23.11.1979, E: 1978 947, K. 1979 410, DD Sayı 38-39 1980, s. 143. 
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len ithal izni geri alınmadığı halde, iznin doğal sonucu olarak güm-
rüklere getirilmiş eşyanın yeni düzenlemeye göre yurda sokulmaması 
kararlaştırılmıştır. Yukarıda izne dokunmaksızın ona bağlı hukuki 
rejimde meydana getirilen değişiklikler derhal uygulanır demiştik. 
Eu defa bu varsayıma yapılan değişikliklerin geri alma sonucu do-
ğurmaması gerektiği eklenmelidir. 

Olayda Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük Kanununun 12. mad-
desinin verdiği yetkiye dayanılarak ithal yasağı getirilmiştir. Ancak 
bu yasak kapsamına "daha önce yürürlükte bulunan Dış Ticaret 
Rejimine uygun surette ithal izni alınmış ve hatta gümrüklere geti-
rilmiş eşyalar dahi" sokulmuştur. Danıştay bu durumda şu kuralları 
saptamaktadır: 

— Bu işlem öncelikle Anayasamn (1961) 40. maddesine aykırı bir 
uygulamadır. Zira bu maddede özel teşebbüsün güvenlik ve kararlı-
lık içinde gelişmesi teminat altına alınmıştır. 

— Yasaklayıcı işlemle özel teşebbüsler için güvenlik ve kararlı-
lığın ana unsurları olan "kazanılmış haklara riayet" ve "yasaklayıcı 
hükümlerin geçmişe sari kılınmaması" ilkeleri açıkça zedelenmiştir.40 

Böylece ekonomik alanda geriye yürümezlik Anayasa kuralına 
bağlanmış ve anayasal düzeye çıkarılmış bulunmaktadır. Bu çözümü 
benimsemediğimizi daha önce belirtmiştik. Kısaca yinelemek gere-
kirse, geriye yürümezlik ceza hukuku alanı dışında anayasal nitelik-
te değildir. Bu niteliği genişletici yorum yoluyla tanımak ve olayda 
olduğu gibi mevzuatın Anayasaya aykırılığı tartışılmadan Anayasa 
kuralının doğrudan doğruya uygulamasına girişmek hukuka uygun 
görünmemektedir. Kanımızca özel girişim özgürlüğü kuralı doğru-
dan uygulamaya elverişli bir nitelik taşımamaktadır. Bunun tartış-
ması ise bir başka yazı konusudur.41 

40 Danıştay, 12. D., 31.10.1968, E. 1968/720,  K. 1868/1992,  AİD Cilt 6, Sayı, 4, Aralık 
19/73,  s. 138-141, 

41 Bkz. T. AKILLIOĞLU, "Belediyeler ve özel Girişim Özgürlüğü" Yerel Yönetimler 
Dergisi, Mayıs 1979, Sayı: 1, s. 15-25. 





SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZİ ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLER 
VE BUNLARIN ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

Dr. Abdurrahman AYHAN* 

Toplumumuza, sosyal güvenlik bakımından Devletçe sağlanan 
hizmetlerdeki artışlar, zamanla çıkarılmış olan birçok kanunlar ve 
bunlara yapılan ek hükümler1 yoluyla gerçekleştirilmiştir. Ancak, bu 
duruma, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de nüfus, ulusal 
gelir, çalışanların karşılaştıkları riskler ve yönetim sorunu gibi fak-
törler etkili olmuştur.2 Sanayi devriminden önce sosyal güvenlik sis-
temi üzerinde etkisiz gibi görünen bu faktörler, sanayi devriminden 
sonra topluma sağlanan hizmetlerin kapsamı, nitelik ve niceliğinin 
belirlenmesi konularında etkili olduğu gözlenmiştir. Çağımızda da bu 
etkinliklerini koruduğunu söyleyebiliriz. 

"Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği 
sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar"3 ilkesinden ha-
reket ederek, sosyal güvenlik sistemimiz bakımından Türk Toplu-
munun bugününü ve geleceğini güven altına almada sağlanan hiz-
metleri belirleyen bazı etkenleri (uluslararası karşılaştırmalı bir ana-
lizini de yaparak incelemeyi yararlı görüyoruz. 

I. NÜFUS ARTIŞ HIZI 

Sosyal güvenlik sistemi ile nüfus arasında direk bir ilişki var-
dır.4 Diğer bir deyişle, bir ülkede sosyal güvenlik sisteminin sosyal 
sigorta ve sosyal yardım araçlarıyla uygulanabilmesi için o ülkenin 
nüfusu hakkındaki gelişmelerin bilinmesi gerekmektedir.5 Bu bakım-
dan, sosyal güvenlik sisteminin iyi işleyebilmesi için bir ülkenin nü-
fusu ile ilgili bilgilere sahip olunması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.8 

* Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kütahya İdari Bilimler 
Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi. 

ı Örneğin, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 672, 899, 1186, 1474, 1517, 1655, 1698, 
1753, 1912, 1992, 2098, 2099, 2100, 2147, 2167 ve 2422 Sayılı Kanunlarla değiştirilmiş 
ve geliştirilmiştir. 

2 Gelişmiş ülkelerle ilgili olarak ayrıca bkz., Jean-Jacques DUPEYROUX, Droft 
De La Securite Sociale, DALIOZ, Paris 1975, 6e Edition, s. 186 vd. 

3 Anayasa Mr. 60 (7.11.1982 kabul tarihli 2709 sayılı Kanun, RG„ 9 Kasım 1982, 
s. 17863). 

* DUPERYOUX, 6. 188. 
s Jacxues DOUBLET, SĞcuritĞ Sociale, THE MİS, 5e Edition, Paris 1972, s. 575. 
s J. BOURGEOIS-PICHAT, "La S+ructure De la Popalation Et la SScuritâ Sociale", 

Population, Juille-Septembre 1950, No. 3, Paris, s. 435. 
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Ayrıca ülkemzde, sosyal sigortaların gün geçtikçe genişleyen bir 
uygulama alanı bulması, sosyal sigorta kurumlarına verilmiş ve ge-
lecekte verilecek olan görevlerin nitelik ve niceliklerindeki artışların 
var olabileceği ihtimali, nüfusumuzla ilgili bilgilere olan ihtiyacı or-
taya çıkartmaktadır. Bu nedenle nüfus yapımızı ve bunun artışı ile 
ilgili verileri, gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerle karşılaştırarak, sos-
yal güvenlik sistemimizin üzerindeki olumsuz etkisini incelemeye 
çalışacağız. 

TABLO. 1 

TÜRKİYE'DE NÜFUS VE ARTIŞIN NÜFUS SAYIMI DÖNEMLERİNE GÖRE 
DAĞILIMI (Bin) 

Sayımlararası Sayımlararası 
Yıllık Artış Yıllık Artış 

Yıllar Nüfus % 0 Yıllar Nüfus % 0 

1927 13.648 1954 
1928 1955 24.055 
1929 1956 
1930 1957 £8,53 
1931 21,10 1953 
1932 1959 
1933 • 1960 27.755 
1934 1961 
1935 16.158 1962 
1936 1963 24,62 
1937 18,30 1904 
1938 1965 31.391 
1939 1966 
1940 17.821 1967 
1041 1968 25,19 
1942 1869 
1943 " 10,59 1970 35.605 
1944 1971 
1945 18.790 1972 
1946 1973 25,00 
1947 1974 
1948 21,73 1975 40.348 
1949 1976 
1950 20.947 1977 
1951 1978 £2,8 
1952 1979 
1953 27,15 1980 45.218 

KAYNAK: Türkiye İstatistik Yıllığı, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, An-
kara, 1979, 1980. 
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Cumhuriyet döneminde uygulanan onbir sayımın sonucu ince-
lendiğinde; yukarıdaki tabloda da görüleceği gibi 53 senelik bir dö-
nem içinde nüfusumuz 13,6 milyondan 45,2 milyona yükselerek üç 
katından fazla bir artış göstermiştir. Bunda en büyük etken, doğum 
oranlarındaki artışlar ve ölüm oranlarındaki hızlı düşüşlerin var-
lığıdır. 

TABLO:2 

TÜRKİYE'DE DÖNEMLER İTİBARİYLE DOĞUM VE ÖLÜM 
ORANLARINDAKİ GELİŞMELER (Binde) 

Dönemler Doğum Oranı Ölüm Oranı 

1950-1955 46,7 21,1 
1955 -1960 45,2 17,9 
1960 - 1965 41,3 15,3 
1965 -1970 40,8 13,5 
1970 -1975* — — 
1975 -1980 32,2 10,0 

KAYNAK: DPT, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1973-
1977, TG. Başbakanlık Devlet Planlama Teşki-
latı Yayını, No. 1272, Ankara 1973, s. 75; DPT., 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1979-1983, 
T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Ya-
yını, No. 1664, Ankara 1979, s. 249. 

* 1970-1975 dönemi doğum ve ölüm oranlarının kesin ra-
kamları bulunamamıştır. 

Tablo (2)'ye bakıldığında doğum oranlarında yavaşda olsa bir 
düşme görülmesinin yanısıra, ölüm oranlarında, sağlık koşullarının 
iyileşmesi sonucu hızlı bir düşüşün varlığını da gözlemek mümkün-
dür. Ölüm oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 0-5'dir. Bunlar-
dan da bir yaşma kadar olanlar arasındaki ölüm oranı ağırlık taşı-
maktadır.7 

Sayım yıllarına ve yaş gruplarına göre nüfusumuz incelendiğin-
de, genç ve dinamik bir yaş yapısına sahip olduğumuzu görmek 
mümkündür. 

Tablo (3)'de, ekonomik bakımdan faal nüfusu oluşturan (15-64) 
yaş grubunun payı dönemler itibariyle toplam nüfus oranları içinde 
yavaş da olsa sürekli bir artış göstermiştir. Oysa (0-14) yaş grubu-
nun toplam nüfus içinde küçümsenmeyecek oranlara ulaşmıştır. Bu 

7 DPT., Sosyal Güvenlik, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Yayını, No. 
1556-ÖİK,: 245, Ankara 1977, s. 227. 
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TABLO i 3 
TÜRKİYE'DE ÜÇ ANA YAŞ GRUBUNUN DÖNEMLER İTİBARİYLE 

% OLARAK DAĞILIMI 

Yaş Grupları 1955 1960 
Dönemler 

1965 1970 1975 

0—14 39,4 41,2 ' 41,9 41,1 39,9 
15—64 57,1 53,7 54,1 54,1 55,2 
65 + 3,4 3,5 3,9 4,3 4,5 
Bilinmeyenler 0,1 1,6 0,1 0,1 0,4 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

KAYNAK: DPT., Sosyal..., s.'228; Türkiye İstatistik Yıllığı 1980. 

yaş grubunun hizmet talep eden tüketici bir özellik taşıması, ülke-
mizde ekonomik bakımdan faal nüfusu büyük bir ekonomik yükle 
karşı karşıya bırakmıştır. Kısaca bağımlılık oranı diyebileceğimiz bu 
olay sosyo-ekonomik yapıyla,8 dolayısiyle, sosyal güvenlik sistemi-
mizle yakından ilgilidir. Çünkü, bağımlılık oranı toplam nüfus için-
de ne kadar az olursa ekonomik faal nüfus o kadar daha çok ola-
cak ve bu durum ulusal geliri arttıracaktır. Sonuç olarak ekonomik 
yapı güçlenerek, sosyal güvenlik sistemimizin ulusal gelirden ala-
cağı pay çoğalacaktır. 

Ülkemizin nüfus artışı hızı ile dünyanın bazı ülkelerindeki nü-
fus artış hızının karşılaştırılmasını da yararlı görüyoruz. 

Tablo (4) 'de görüleceği üzere gelişmiş ülkelerin nüfus artış hızı 
% 10'un altındadır. Gelişmekte ve az gelişmiş ülkelerin nüfus artış 
hızı ise % OlO'un üstündedir. Gelişmiş ülkelerin hemen hemen tama-
mı sosyal güvenlik bakımından toplumların geleceğini güven altına 
aldığını söylecek olursak;9 nüfus artış hızının ekonomi politikası üze-
rinde negatif etkisi olduğunu10 söyleyebiliriz.11 Bu nedenle, ülkemiz-
de, sosyal sigorta kurumlarında sağlanan hizmetleri yaygmlaştıra-
bilmek için nüfus artış hızını planlı bir şekilde % 023'ün altına dü-
şürmemiz gerekmektedir. Çünkü, fert başına düşen ulusal geliri hızla 
arttırma olanaklarımız kısıtlıdır. 

8 DPT., Sosyal..., s. 228-229. 
9 Bu konuda fazla bilgi için ayrıca bkz., DOUBLET., s. 759-760. 
ıo H.V. MUHSAN, "Sur Les Relations Entre Le Croissance De La Population et Le 

Developpement Economique", Population, Mars-Avril 1970, No. 2 Paris, s. 351. 
11 1965 yılında Belgrad'da yapılan "ikinci Dünya Nüfus Kongresi'nden sonra 10 

Aralık 1966 tarihinde 12 devlet başkanı tarafından, nüfusun ekonomik gelişme 
üzerinde etkili olduğunu ve devletlerin nüfusu kontrol altına almaları gerektiği 
konusunda bir deklarasyon yayınlanmıştır. MUHSAN, s. 348. 
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TABLO.4 
DÜNYA'DA 75 DEVLETTE NÜFUS ARTIŞ HIZININ KARŞILAŞTIRILMASI 

(1975 - 1978 Dönemi) 

Nüfus Artış Hızı 
Ülkeler % 0 

Türkiye 23 

AVRUPA 
Avusturya —1 
Belçika 1 
Bulgaristan 4 
İzlanda 8 
Çekoslovakya 8 
Lüksemburk •—2 
Malta 12 
Hollanda 7 
Norveç 4 
Polonya 10 
Portekiz 13 
İspanya 14 
İsveç 3 
İsviçre —i 
Danimarka 3 
Finlandiya 3 
Fransa 
Federal Almanya —3 
Demokratik Almanya —2 
Yunanistan 11 
Macaristan E 
İrlanda 12 
İtalya 5 
AMERİKA 
ABD 9 
Kanada 11 
Bahama 34 
Bermuda 13 
Kosta-Riko 24 
Küba 14 
El-Salvador 28 
Haiti 18 
Jamaika 15 
Meksika 38 
Panama Sİ 
Nikarakua 83 
Arjantin 13 
Brezilya 28 

Nüfus Artış Hızı 
Ülkeler % 0 

Şili 19 
Kolombiya 27 
Ekvator 24 
Paraguay 30 
Peru • 8 

ASYA 
Afganistan 23 
Bangeldeş 24 
Birmanya 22 
Çin 14 
Honk-Konk 16 
Hindistan 21 
Endonezya 22 
İran 22 
Irak S5 
İsrail 22 
Japonya 10 
Küveyt 61 
Malezya 29 
Pakistan 30 
Filipinler 33 
Suudi Arabistan 31 
Suriye 32 

AFRİKA 

Cezayir - 33 
Angola 25 
Çat 23 
Kongo 26 
Mısır 21 
Etopya 28 
Kenya 35 
Madagaskar 26 
Gambiya 28 
Fas 30 
Nijer 28 
Nijerya 32 
Senagel 26 
Somali 28 
Tunus 27 

KAYNAK: Annuaire D6mographique 1978, Nations Unies, New-York 1979, s. 98-103. 
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II. FERT BAŞINA DÜŞEN ULUSAL GELİR 

Sosyal güvenlik sistemi içindeki kurumlar ekonomik amaçlı de-
ğildir. Bu kurumlar, bütün önlemlere rağmen herkesin karşılaşacağı 
risklerin ortaya çıkarttığı zararları azaltmak ya da yok etmek için 
kurulurlar. Bu nedenle ekonomik değil sosyal amaçlıdırlar. 

Böyle olmakla beraber, sosyal güvenlik kurumlarında sigortalı 
ve işverenden alman primler, ödenen ivazlar, biriktirilen fonlar, ya-
pılan yatırımlar ve diğer harcamalar türlü ekonomik gelişmeler so-
nucu ortaya çıkar. Bu ekonomik gelişmelerden ülke ekonomisine 
türlü şekillerde yarar sağlayacak bir sosyal güvenlik politikasının 

ŞEKİL . 1 

FRANSA'NIN 1947-1975 DÖNEMİ ARASI SOSYAL GÜVENLİK BÇTÇESİ 
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19^7 55 60 65 70 75 Yıllar 

KAYNAK: DOUBLET, s. 650. 
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gerçekleştirilmesi ve sağlanan hizmetlerin uygulama alanının geniş-
letilmesi, fert başına düşen ulusal gelirle yakından ilgilidir. Çünkü, 
fert başına düşen ulusal gelir arttıkça sosyal güvenliğin ulusal eko-
nomiden alacağı pay çoğalacak ve sosyal harcamalar artarak, sos-
yal güvenlik kurumlarında sağlanan hizmetlerin uygulama alanı ge-
nişleyecektir. Bu düşüncemizi şekil (1) 'le kanıtlayabiliriz. 

Şekil (D'i incelediğimiz zaman 1964 yılında 1.264 milyon frank 
sosyal güvenlik harcaması yapılırken 1967 yılında 2.900 milyon frank, 
sosyal güvenlik harcaması yapılmış, 1975 yıhnda ise bu harcamaların 
10 milyar franka ulaşacağı tahmin edilmiştir. Aynı dönemlerde 
Fransa'da fert başına düşen GSMH (cff) 1960 yılında 1130 $, 1965 
yılında 1640 $, 1970 yılında 3.100 $ ve 1975 yılında 7.290 $ dır.12 Bu-
radan da anlaşılmaktadır ki, fert başına düşen ulusal gelir arttıkça 
ekonomi güçlenecek ve siyasal güvenlik kurumlarına devletin direk 
finansal katkı olanağı doğacaktır. Bu olanağın doğması ile sosyal 
güvenlik kurumlarınca sağlanan hizmetlerin kapsamı genişletilerek 
toplumun sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanmayan kesimleri 
yararlanacaktır. 

Ülkemizde, fert başına düşen GSMH (cff)'yı bazı devletlerdeki 
fert başına düşen GSMH (cff) ile karşılaştırırsak, fert başına düşen 
ulusal gelirimizin az olduğunu görürüz. 

12 Zygmunt GOSTKOVVSKİ, "L'evolution Des Ecarts De Ddveloppemeııt Entre Pays 
Riches et Pays Pouvres Durant La Decennie 1955-1965: Etüde Methodologigue 
Pilote", Revue Internationale des Siences Sociales, Vol. XXVII, No. 1, Paris 1975, 
s. 46-47; "Publication Trimestrialle Du Fonds Monaitaire et Du Groupe De La 
Banque Mondiâle", Revue Finances et Developpement, Vol. 10. No. 1, Washington, 
Mars 1973, s. 26-27. 
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TABLO . 5 

DÜNYA'DA FERT BAŞINA DÜŞEN GSMH (cff) (1977 YILI $) 

Ülkeler FBD GSMH (cff) Ülkeler FBD GSMH 

Türkiye 1110 Ekvator 770 
AVRUPA Paraguay 760 

Avusturya Peru 830 Avusturya 6140 
Peru 830 

Belçika 7150 ASYA 
izlanda 7060 Afganistan 190 
Danimarka 8050 Bangeldeş 90 
Finlandiya 6150 Birmanya 140 
Fransa 7290 Tayland 1180 
Federal Almanya 8160 Honk-Kong 2590 
Yunanistan Ü810 Hindistan 150 
îrlanda 2880 Endonezya r>oo 
italya S450 Iran 2180 
Lüksemburk 7150 Irak 1530 
Hollanda 7160 Sri-Lanka 200 
Norveç 8450 Japonya Ü640 
Portekiz 1920 Küveyt 2710 
ispanya 3190 Pakistan 190 
isveç B250 Filipinler 450 
isviçre 9960 Suudi Arabistan 4980 
AMERİKA Suriye 900 

ABD 8640 AFRİKA 
Kanada 8450 Cezayir 1110 
Venezuela 2820 Angola 330 
Kosta-Riko 1240 Çat 130 
Uruguay 1450 Kongo 500 
El-Salvador 570 Mısır £10 
Antiller 1890 Etopya 110 
Jamaika 1150 Kenya 270 
Meksika 1110 Madagaskar £10 
Panama 1220 Fas E70 
Nikarakua 830 Nijer 160 
Arjantin 1730 Nijerya 420 
Brezilya 1390 Senegal 420 
Şili 1170 Somali 120 
Kolombiya 710 Tunus 860 

KAYNAK: Cooperation pour Le DĞveloppement, Exemen, Organization de Coop6-
ration Et de Developpement Economiques, Paris, Novembre 1979, s. 
206-209. 

Fert başına düşen ulusal gelirin az olması, toplam nüfus içinde 
fert başına düşen sosyal güvenlik harcamalarının da az olmasına. 
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dolayısiyle, sosyal güvenlik kurumlarınca sağlanan hizmetlerin kı-
sıtlı ve sosyal güvenlik sisteminin kademeli olarak kurulmasına ne-
den olacaktır.13 Konuyu, fert başına düşen sosyal güvenlik harca-
malarımız bakımından Tablo (6)'da açıkça görebiliriz.14 

TABLO . 6 
YILLAR İTİBARİYLE TOPLAM NÜFUS İÇİNDE FERT BAŞINA DÜŞEN 

SOSYAL GÜVENLİK HARCAMALARI 
(Değerlendirmeler Ulusal Paralarla Yapılmıştır) 

Ülkeler Para Birimleri 1973 1974 1975 1978 1977 1978 

1. F. Alman Cumhuriyeti DM 3280 3750 4460 4850 5200 5540 
2. Fransa FF 4010 4720 5960 6940 8090 9440 
3. İtalya 100LIT. — — 4650 5760 676 8450 
4. Hollanda HFL. 2860 3420 4130 4770 5300 5860 
5. Belçika 100BFR. 342 417 534 604 696 754 
6. Lüksemburg 100LER 353 409 518 622 695 759 
7. İngiltere VKL 212 272 363 426 495 572 
8. İrlanda IRL 130 160 219 254 288 333 
9. Danimarka 100DKR 718 902 108 121 135 150 

10. Yunanistan DR 4850 6100 
11. İspanya FES — — . 12. Portekiz ESC 2230 3040 
13. Türkiye TL 235 282 
14. Norveç NKR 4900 5540 
15. İsveç SKR 5690 7300 
16. İsviçre FS 2380 2730 
16. Avusturya 100SCH 123 143 
18. Finlandiya MKF 2050 2610 
19. Sovyetler Birliği R 168 174 
20. ABD USD 649 728 
21. Kanada CAD 645 740 
22. Japonya 100 YEN 455 565 

KAYNAK: Statistique De Base De La Communaute, Centre Aurapeen, Luxemburg 
1980, 18® Edition, s. 150. 

" Nitekim yürürlükten kalkan 3008 sayılı Kanunun 100. maddesindeki esaslar da; 
"İş kazaları ile meslek hastalıkları", "Analık", "İhtiyarlık", "İşten kalma", "Has-
talık" ve "ölüm" hallerini kapsayan sigorta kollarının kurulması hükmündedir. 
TBMM. Tutanak Dergisi, Birleşim: 74, Toplantı: 1, C. 12, 1936, s. 65. Ancak, iş 
kazası ve meslek hastalıkları ile analık sigortalarının öncelikle kurulacağı ve 
sigorta kolları ile ilgili kanun tasarılarının en geç 15 Aralık 1937 tarihine kadar 
hazırlanarak Büyük Millet Meclisine sunulacağı belirtilmiştir. TBMM. Tutanak 
Dergisi, Birleşim: 73, Toplantı: 1, C. 12, 1936, S. Sayısı: 194, s. 53. 

ı* Doğurganlık oranımızın çokluğunu ve fert başına düşen ulusal gelirimizin az 
olmasını Tablo (4) ile Tablo (5) arasında grafiksel bir analizle ortaya koymanın 
mümkün olabileceği kanısı içindeyiz. 
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IH. ÇALIŞANLARIN KARŞILAŞTIKLARI RİSKLER 

Türkiye'de bugün çalışanların karşılaştıkları önemli risk tür-
lerinin çoğunluğu kabul edilmiş ve sosyal güvenlik sistemi içinde 
uygulanır duruma gelmiştir. Sosyal güvenlik sistemi bakımından 
günümüze kadar yapılan çalışmalar 1921 yılında 151 sayılı Kanunla 
başlamış ve 1945 yılından itibaren hızlanarak 1950 yılında 5434 sa-
yılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 1965 yılında 506 sayılı Sosyal Si-
gortalar Kanunu, 1971 yılında 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu ile en 
üst noktaya ulaşmıştır. Gerçekten bugün ülkemizde çalışanlar iş 
kazası ve meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve 
ölüm risklerine karşı adı geçen kanunlarımızla korunmuştur. Buna 
karşılık, Türk hukukunda işsizlik sigortası ve aile yardımlarına rast-
lanmaz.15 Böylece Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütünün 102 sa-
yılı sözleşmesini onay için öngörülmüş en az koşulların üstüne çık-
mış; fakat sözleşmeyi tam olarak uygular duruma geçememiştir. Oysa 
bazı ülkeler 102 sayılı sözleşmenin üstüne çıkmışlar ve onun dışın-
daki bazı riskleri de sosyal sigorta kapsamına almışlardır.13 

Ülkemizin, bugün içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşul-
ları, çalışanların karşılaştıkları riskler bakımından aile yardımı ve 
işsizlik sigortasının eksikliğini eleştirmeye hak verir nitelikte değil-
dir. Eleştirilecek asıl nokta, toplumumuzda çalışanların sosyal gü-
venlik kapsamına alınmasının dar tutulmuş olmasıdır.17 

IV.  YÖNETİM  SORUNU 

Türkiye'de sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlara sağlanan 
hizmetlerin belirlenmesinde, hatta kurulup işletilmesinde diğer et-
kenlerden ayırt edilmesi güç bir etkenin daha var olduğu şüphesiz-
dir. Bu etken yönetim sorunudur. 

15 Ancak, gerek Birinci Beş Yıllık Kalkınma gerek İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planında işsizlik sigortasının kurulması öngörülmesinin yanısıra aile ödenek-
leri ile ilgili yardımların yapılması amaçlanarak sosyal güvenliğin kapsadığı 
risk alanının genişletilmesi ana hedef olarak saptanmıştır. Bkz., DPT., Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı (1933-1937), T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teş-
kilatı Yayını, Ankara Ocak 1963, s. 110; DPT., İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 
(1968-1972), T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Yayını, Ankara Kasım 
1967, s. 209. 

13 Bu konuda fazla bilgi için bkz.,, DOUBLET, s. 759. 
it Kenan TUNÇOMAĞ, Sosyal Güvenlik Kavramı ile Sosyal Sigortalar, İstanbul 

1975, s. 315-321; Sait DİLİK, Türkiye'de Sosyal Sigortalar, İktisadi Açıdan Bir 
Tahlil Denemesi, 2. bas., Ankara 1972, s. 88-100. 



SOSYAL GÜVENLIK SISTEMIMIZ 63 

Kalkınma çabasında olan bir ülke olarak girişmiş olduğumuz 
sanayileşme sürecinde, toplumun yeni yapısı oluşturulurken geçmiş 
dönemlerin olumsuz etiklerinden, bireyleri, tüm yaygın ve adil bir 
sosyal güvenlik sisteminin koruyacağı görüşü, dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de genellikle kabul edilmiştir. Önemli olan; bu aşama ger-
çekleştirilirken şimdiye kadar edinilmiş tecrübelerden yararlanarak 
ülke koşullarının gerçekçi bir görüşle değerlendirilmesi yapılıp, sis-
temin, en etkin biçimde nasıl gerçekleştirilebileceği konusunu açıklı-
ğa kavuşturmaktır. Ayrıca, toplumun gelişme düzeyine göre arta-
cak olan ihtiyaçlarım karşılayabilecek, sağlam temellere oturtulmuş 
bir sosyal güvenlik sisteminin kurulması, kuşkusuz yönetim sorunu-
nun çözümlenmesinin büyük etkisi olacaktır.18 

Çoğu kez gelişmekte olan ülkeler ekonomik ve sosyal olanak-
larını düşünmeden hatta bilmeden bir sistemin kopya edilmesine 
karşın aşırı talep göstermekte, kendi tembelliğini ve halkla kendisi 
arasındaki mesafenin çok açılmış olduğunu ortaya koymaktadır.19 

Bunun sonucu da doğal olarak, sözgelimi Avrupa'da mükemmel iş-
leyen bir sosyal güvenlik sistemi bir başka ülkede kısa sürede işle-
mez duruma gelmektedir.20 Sosyal güvenlik sisteminin sağlamlığım 
kaybetmesi fonksiyonlarını ancak ağır aksak yürütebilir duruma 
düşmesinin yamsıra, bundan, ülke ekonomisi ve sosyal bünye de za-
rar görebilmektedir. Oysa, sosyal güvenlik sistemi aracılığıyla ulu-
sal ekonomi büyük yararlar sağlayabilmektedir.21 Bu nedenle yöne-
tim sorunundan söz ederken, bir ülkede amaca ulaştıracek aracı en 

1 8 Örneğin, Fransa'da 1967 yılı, sosyal güvenlik reformunun nedeni; sosyal güven-
lik haklarının toplumun tamamına sağlanması ve ulusal kamu sağlığı tedbirle-
rinin 12 Mayıs 1960 tarihli kararname ile uygulanma olanağının bulunmayışı 
ile sistemin ücretli olarak çalışanlar rejiminde yönetim sorununu ortaya çı-
kartmıştır. Bu sorunu çözmek için de, 20 Ocak 1966 tarihli kararname ile Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları birleştirilerek Sosyal İşler Bakanlığı ku-
rulmuş ve yeniden örgütlenme yolu benimsenmiştir. Amaç Fransız Sosyal Gü-
venlik Sistemini toplumun tamamına uygularken ortaya çıkan yönetim sorun-
larını devletin en kısa zamanda çözerek toplumun geleceğini güven altına al-
ması ve huzura kavuşturması olacaktır. Bu konuda fazla bilgi için bkz., 
DUPEYROUX, s. 272-283. 

19 Turan YAZGAN, Sosyal Sigorta, İstanbul Üniversitesi Yayını, No. 2360, İstan-
bul 1977, s. 64. 

20 Bunda en büyük etken, bir ülkenin toplumsal yapısıdır diyebiliriz. Türkiye'nin 
toplumsal yapısı ile ilgili olarak fazla bilgi için bkz., İbrahim YASA, Türkiye'nin 
Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsü Yayınları, No, 119, Ankara 1970, s. 23-197. 

sı Orhan TUNA, Nevzat YALÇINTAŞ, Sosyal Siyaset, Der Yayınlan İstanbul 
1981, B. 128. 
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iyi şekilde seçebilecek, araç ile amacı karıştırmayacak, ekonomik ve 
sosyal yapıyı zor durumda bırakma yerine destekleyip güçlendire-
cek bir sistemi seçip, bu sistemi yürütecek bir yönetim kadrosunun 
mevcut olup olmadığını kasdetmiş oluyoruz. 

Yönetim sorunu deyince, sosyal sigorta kurumlarında çalışan 
üst düzeydeki yöneticiler, planlayıcı ve araştırıcıların yeterliliği ile 
ilgili sorunlar akla gelebileceği gibi bu kurumların bağlı olduğu Ba-
kanlıkların yönetim sorunları da akla gelir. Sosyal güvenlik siste-
minde çalışanlara sağlanan hakların en iyi şekilde verilebilmesi için 
yönetim sorunu ile ilgili kargaşalıkların ortadan kaldırılması gerekli 
olduğu inancı içindeyiz. 

Kültür ve eğitim seviyesi düşük olan ülkelerde sosyal güvenlik 
sisteminin kurulup işlemesinde ve sağlanan hizmetlerin yerine geti-
rilmesine uyum sağlayabilecek yetişmiş ve yeterli sayıda bir kadro-
nun varlığı sürekli olarak sorun olmuştur. Bu sorunu çözmek için, 
konuyla ilgili eğitim görmüş personele ihtiyaç vardır. Gelişmekte olan 
ülkelerin eğitim sistemlerinde, mesleki ve teknik alanda personel 
yetiştirme yerine genel eğitimden geçmiş personel yetiştirme politi-
kasının ağırlık kazandığı kabul edilirse; mesleki eğitim görmüş per-
sonel yetersizliğinden dolayı, sosyal güvenlik kurumlarında sağla-
nan hizmetlerin kapsamını genişletmek ya da yapılacak işlemleri 
çabuklaştırmak konusu ağır aksak yürüyecektir. Bu nedenle ülke-
mizdeki sosyal güvenlik kurumları, sigortalılarla olan ilişkilerini dü-
zenleyecek ve yasal sorumluluklarını yerine getirecek bir kadroyu 
veri olarak ele alarak yönetim sorunlarını çözmek zorundadır. 
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TÜRKİYE'DE DEMİR VE KROM MADENCİLİK FAALİYETLERİ 

Prof. Dr. Ahmet DEMİR 

DEMİR 

Çağımızda bir ülkenin iktisadi bakımından gelişmesi ve refah 
seviyesinin yüselmesi istenildiğinde, o ülkede, temel endüstrilerden 
biri olarak, madenciliğin ve maden işleme endüstrilerinin kurulması 
kesinlikle gerekmektedir. 

Girift bir yapı gösteren metal işleme veya diğer adıyla metalürji 
endüstrilerinin temeli ise demir ve çelik endüstrisine dayanmaktadır. 

Demir ve çelik endüstrisi, dünya ölçüsünde gözönüne alındığın-
da, yaptığı büyük üretimle ve yarattığı değerle metalürji endüstrisi-
nin en ilerisinde yer almaktadır. Ru endüstri dalının diğer önemli bir 
özelliği de kendi ürettiği demir ve çelik ürünleri yanısıra diğer me-
tallerin de işlenip şekillendirildiği makina ve taçhizat yapımına imkân 
vermesidir. 

Aslında demir ve çelik endüstrisinin ürünlerinin kullanılmadığı 
herhangi bir endüstri dalı bulmak mümkün değildir. Zira her endüst-
ride, en azından üretim üniteleri ve donanımların büyük bölümünü 
demir ve çelik ürünleri oluşturmaktadır. 

Demir ve çeliği büyük ölçüde girdi olarak kullanıp üretimde bu-
lunan faaliyet dallarının başlıcalarmı, inşaat sektörü, ulaşım araçla-
rı üreten endüstriler, makina ve teçhizat endüstrileri ile silah ve sa-
vunma endüstrileri oluşturmaktadır. 

Tarihi tetkikler göstermektedir ki, önceleri demir, daha sonra 
demir ve çelik endüstrisi geçmişten bu yana, bu ülkenin güç, kuvvet 
ve refah simgesi olarak kabul edilmiş ve gözönüne alınmıştır. 

Günümüzde ülkelerin iktisaden gelişme dereceleri o ülkede kişi 
başına tüketilen enerji veya çelik miktarı ile belirlenmeye çalışılmak-
tadır. 
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Çağımızda insan ve toplumların yaşantılarında son derece 
önemli bir yere sahip olan ve çok yaygın bir şekilde kullanılan çeli-
ğin günümüzde üretimi 700-750 milyon ton dolayında değişmektedir. 

Bu miktar toplumların temel gıda maddeleri olan buğday ve pirin-
cin yıllık üretimleri toplamının % 90'ına erişmektedir. 

Doğaldır ki bu denli bir çelik üretimini gerçekleştirebilmek için 
demir cevheri, kömür ve diğer hammaddeler üretimi toplamı olarak 
2,5-3 milyar tonu bulmaktadır. 

Bu bakımdan demir madenciliği ile demir ve çelik endüstrisinin 
doğrudan doğruya ve dolaylı etkileri sonucu milyonlarca kişiye istih-
dam imkânları sağlanmakta, dünya ekonomisinin çarkları bu endüst-
ri dalından da nisbeten büyük bir güç alarak dönüşünü sürdürmek-
tedir. 

Her nekadar son yüzyılda çeliğe rakip bazı metal veya metallerin 
üretimleri artmakta, kullanım alanları genişlemekteyse de demir ve 
çelik imparatorluğu genelde, güç ve kuvvetinden bir şey kaybetme-
den hükümranlığını sürdürmektedir. Özellikle vasıflı çelik olarak 
adlandırılan ve giderek yaygın bir kullanma alanı bulan alaşım çe-
liklerinin imalâtındaki devamlı teknolojik gelişmeler sonucu, günü-
müzde yüksek fırından elde edilen ham demirin olduğu gibi kullanıl-
dığı yerler çok sınırlı kalmaktadır. 

Başka bir deyimle geçen yüzyılın ikinci yarısında demir endüstri-
sinden demir-çelik endüstrisine yirminci yüzyılın ilk yarısında çelik 
endüstrisine geçildiği gibi yine bu yüzyılın ikinci yarısında da bir 
bakıma vasıflı çelik endüstrisine geçilmiştir. 

Çelik türleri ise hızla artmaktadır. Şöyle ki yeni yeni çelik ala-
şımları geliştirilirken, fiziki ve kimyasal işlemler yardımıyla da bu 
alaşımlara yine yeni ve değişik özellikler kazandırılmaktadır. Halen 
imalâtçıların elindeki vasıflı çelik formüllerinin onbinlerle ifade edi-
lir değerleri bulması bu harcıalem maddenin ne denli bir gelişme 
gösterdiğini açıklamaktadır. 

Başlıca niteliklerini ve önemini bu şekilde belirlememeye çalıştı-
ğımız demirin doğal hali ve insanlığın hizmetine girişinin kısaca in-
celenmesi her halde faydalı olacaktır: 

Saf metal olarak demir, gümüş beyazına yakın renk veren, mık-
natıslanma kabiliyeti olan metalik bir elementtir. 
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Saf haldeyken, dövülebilir, işlenip şekil verilebilir. Korunmazsa, 
kolayca oksitlenir ve paslanabilir. 

Tabiattaki başlıca demir mineralleri demirin oksitlenmesinden 
oluşan "hematit", "manyetit", "limonif'le, karbon bileşikli "siderif'tir. 

Ayrıca prit olarak adlandırılan kükürtlü bir birleşimi ile diğer 
bileşikleri de bilinmektedir. 

Tabiatta bulunan bütün demir cevherleri teknik ve ekonomik 
bakımdan işletilecek nitelikte değildir. 

Bunda, herşeyden önce, cevherde maden olarak hesaplanan; te-
nor faktörü etkin olmaktadır. Şöyle ki, normal olarak % 30-35'ten da-
ha az metal ihtiva eden demir cevherlerinden demir elde edilmesi zor 
ve nisbeten pahalı olmaktadır. Genelde tenörün % 50'den fazla olması 
tercih edilir. 

Ayrıca demir cevherindeki bazı yabancı elementlerin varlığı da 
cevherin işletilmesini güçleştirir veya imkânsız kılabilir. 

Örneğin bileşiminde fosfor veya arsenik bulunan demir cevheri 
metalürji endüstrisinde pek istenilmez ve aranılmaz. 

Bütün bu söylediklerimize rağmen, gelişen teknikler, dünyanın 
bazı bölgelerinde kaliteli demir cevherleri veren kaynakların azal-
ması ve tükenmesi sonucu, düşük tenör ve kaliteli demir yatakların-
dan da yararlanılmasına imkân sağlamıştır. 

Günümüzde maden arama, çıkarma ve işleme metotlarında bü-
yük gelişmeler olmasına karşın ilk çağlarda demir madenciliği çok 
sınırlı ve zor bir işti. 

Bu konuda yapılan arkeolojik tetkiklerden anlaşıldığına göre in-
sanlar demiri önce meteorlardan tanımışlar ve elde etmişlerdir. 

Bu arada bazı bölgelerde demir karbonat birikimlerine rastla-
mışlar, ilkel metotlarla onları ergiterek ham demir elde edebilmiş-
lerdir. 

Eski buluntu ve tarihi belgelerden anlaşıldığına göre demir çağı 
Mısır, Mezopotamya ve Anadolu bölgesiyle Çin'de aşağı yukarı aynı 
dönemlerde başlamıştır. Ancak zamanına göre demiri oldukça fazla 
miktarda üreten ve iyi bir şekilde işleyen kavimlerin Hititler olduğu 
tarihi belgelerden anlaşılmaktadır. 

Başka bir deyimle gerçek demir madencüiğinin doğuş yeri Ana-
doludur. 
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Hititler milattan önce 16'mcı asırdan 13 uncü aşıra kadar olan 
dönemde demir madencilik ve sanayisini iyice geliştirmişler, çevre-
lerindeki komşularıyla demir ticareti yapmışlardır. Bu dönemde, sa-
hip olduğu nitelikler ve yararlanma alanları gözönüne alınarak de-
mire çok yüksek bir değer biçiliyordu. O dönemlerde demir altına 
göre 5; gümüşe göre 50 kat pahalı bir madendi. 

Hititlerden daha sonraki dönemlerde demir kulanımınm coğrafi 
sınırları giderek genişlemiştir. Bununla beraber takriben 3000 yıl bo-
yunca demir ergitme ve işlemeciliğinde fazla bir gelişme olmamış-
tır. Ancak bazı kavimlerde, özellikle dövme ve su verme gibi işlem-
lerle demirin kalitesinin yükseltildiği görülmektedir. 

Demir endüstrisinde esas büyük gelişim zamanımızdan 200 yıl 
önce başlayan sanayi devrimiyle oldu. Bu dönemde buhar makinası 
sayesinde demir ve kömür madenciliğinde gelişmeler olması yanısıra 
gelişen endüstriler ve ulaşım araç ve sistemleri demir talebini hızla 
artırdı. 

Ancak 1800 yılma girildiğinde dünya demir üretimi ancak yarım 
milyon ton dolayındaydı. 

19. uncu asırda ise sanayi alanındaki gelişmelere paralel olarak 
şehirleşme, demiryollarının gelişmesi, buharlı ve metal gemiler yapı-
mı gibi nedenlerle demir talebinde çok büyük artışlar oldu. 

Yirminci yüzyılda ise yukarıda da belirttiğimiz gibi, daha ziyade 
çelik ve vasıflı çelik endüstrisinden söz edilmektedir. 

Tarih boyunca büyük medeniyetler kurmuş ve geliştirmiş Türk-
lerin de demir madenciliği ve demir işleme sanatında büyük geliş-
meler kaydettikleri çeşitli belge ve buluntulardan anlaşılmaktadır. 

Çok eski çağlarda Orta Asya'da devletler, İmparatorluklar kur-
muş olan Türkler maden işleme sanatını ve bu arada demirciliği ileri 
götürmüşler, özellikle demirden yapılmış silah, alet ve malzemeler-
den geniş ölçüde yararlanmışlardır. Bu arada ele geçirdikleri bölge-
lerde de demirciliğin gelişmesine yardımcı olmuşlardır. 

Aslında cengaverlikleriyle ün yapmış Türklerin savaşlardaki ba-
şarıları demire hükmetmeleri, bir bakıma zamanın en kaliteli çelikle-
rinden silah ve diğer donanımları yapabilmiş olmalarından da kaynk-
lanmaktadır. Binlerce yıllardan beri Anadoluya çeşitli dönemlerde 
dalga dalga gelen Türkler burada da demircilik sanatını sürdürmüs 
lerdir. 
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Ancak Anadoludaki demircilik çeşitli etkilerle zaman zaman du-
raklama geçirmiş, ancak daha sonraki bir dönemde Osmanlı Devle-
tinin kuruluşu ile yine eski şahsiyetini kazanmış ve gelişmeye başla-
mıştır. 

Güçlü bir siyasi, idari, askeri ve ekonomik yapıya sahip olan Os-
manlı devletinde uzun yüzyıllar demir sanayisi ülke ihtiyaçlarına 
rahatlıkla cevap vermiştir. 

Osmanlı döneminde memleketin çeşitli bölgelerinde bulunan de-
mir yataklarından önemli ölçüde cevher üretilerek bunlardan bir kıs-
mının bölgesel ihtiyaçlar için yerinde işlenerek kullanıldığı, bir kıs-
mının ise İstanbul'a gönderilerek orada işlenildiği anlaşılmaktadır. 

Özellikle top, gülle, diğer çeşitli silahlar yapımında kullanılan 
demirin işlenmesinde Osmanlılarda bir çok ünlü ustalar yetişmiştir. 

Ancak, 18inci yüzyıla doğru Batı'da sanayi alanında ortaya çı-
kan yeni yeni buluşlar uygulanmaya başlanmış, Osmanlılar ise bu 
durumu yeterince değerlendirememişlerdir. 

Özellikle 1770'lerden başlayarak geçen asırda iyice güçlenen Sa-
nayi Devriminden, işin başında Osmanlılar hemen hemen hiç bir şey 
alamamışlardır. Ancak bazı devlet adamları ve aydınların bu konu-
da geç de olsa bazı girişimlerde bulundukları anlaşılmaktadır. 

Nitekim, geçen yüzyılın ikinci yrısma doğru kabul edilen İslahat 
Fermanıyla endüstri alanında bazı girişimler olmuş, bir süre sonra 
da askeri amaçlı üretim tesisleri kurulurken İstanbul'da bir demir fab-
rikası, tophane, ve demir tamirhaneleri kurulmuştur. 

Ancak memlekette zengin doğal kaynaklar ve bu arada demir 
endüstrisinin hammadde kaynakları da bulunmasına rağmen çeşitli 
nedenler ve bu arada Kapitülasyonların da engellenmesiyle sanayi-
leşme emekleme devresinde kalmış, ve ülke diğer pek çok sanayi 
ürününde olduğu gibi demir ve demir mamullerinde de dış ülkelere 
bağımlı bir duruma gelmiştir. 

Osmanlılarda özellikle 19'uncu asırda gerileyen ve çöken demir 
endüstrisinin yeniden kurulması ve gelişmesi işi daha sonraki dö-
nemde, Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ile gündeme gelecek ve 
bunda başarı sağlanılacaktır. 

İstiklâl Savaşı kazanılıp Türkiyenin bağımsızlığı sağlandıktan 
sonra, ülkenin sosyal ve ekonomik bakımdan gelişmesini sağlayabil-
mek için aralıksız çalışmalar yapılmış, imkânların elverdiği ölçüde 
eserler meydana getirilmiştir. 
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Batıyla aramızdaki iktisadi gelişmişlik farkını giderek ortadan 
kaldırmak için daha savaşın bitiminden başlıyarak faaliyete geçil-
miştir. Bu dönemde kalkınma çabalarında, özellikle ağır sanayi ala-
nında batıdan bir hayli geri kalmış olduğumuz hususu gözönüne alı-
narak giderek artan bir şekilde sanayileşmeye ağırlık verilmiştir. 

Sanayileşmede ise başta hammaddeleri ülkede bulunan ve ku-
rulup geliştirilmesi fazla zorluk göstermeyen türde dalların kurul-
ması ilke olarak benimsenmiştir. 

Bu şekilde belirtilen sanayi dallan ise genelde tanma dayalı iş-
yerleri, tesis ve fabrikalardan oluşuyordu. 

Bununla beraber, ülkede giderek hızlanan inşaat, demiryolu ya-
pımı ve diğer bayındırlık hizmetleri yamsıra kendimize yeterli bir 
savunma sanayisinin kurulması da ilk planda düşünülmekteydi. 

Bu nedenle, Cumhuriyet'in ilânından iki yıl kadar zaman bile geç-
meden ülkede bir demir-çelik endüstrisinin kurulması yolunda çalış-
malara başlanılmıştır. 

Ancak o dönemde memleketimizde konunun uzmanı olabilecek 
yetişmiş proje ve metalürji mühendisleri bulunmaması nedeniyle, 
Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Sovyet-
ler Birliği gibi demir ve çelik endüstrisinde ileri ülkelerden çeşitli ta-
rihlerde uzmanlar getirtilmiştir. Bu uzmanların hazırladıkları çeşitli 
raporlarda memleketimizde kurulacak demir-çelik endüstrisinin ham-
maddelerinin yerli kaynaklardan ne ölçüde karşılanabileceği hususu 
başta olmak üzere, ülke içi tüketim, kuruluş yeri ve maliyet faktörü 
gibi hususları da hesaba katan birbirine yakın veya farklı görüşler 
yer almaktaydı. 

Bu raporlardan bir kısmı, kurulacak endüstrinin kullanacağı baş-
lıca hammaddelerden kömür ve kireç" taşının ülkede mevcut olma-
sına karşın, o günkü eldeki bulgulara göre, ihtiyaca yeterli olmayan 
demir cevherinin ithali yoluna gidilmesini öneriyordu. 

Diğer bazı raporlarda ise, demir-çelik endüstrisinin Türkiye için 
gerekli olduğu bu nedenle hammaddeleri yurt içerisinde bulunmasa 
bile, bunların ithaliyle de olsa, gecikmeksizin kurulması öneriliyordu. 

Kurulacak endüstrinin kullanacağı demir cevherinin ithal edil-
mesi gerekeceği hususunda hemen hemen birleşmiş görünen rapor-
larda, bü nedenle tesislerin deniz kıyısında kurulması önerilmekteydi. 

Kuruluş yeri olarak da Zonguldak taşkömürü havzasına yakın 
bulunan Ereğli uygun bulunmuştu. 
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Cumhuriyeti izleyen yıllarda demir-çelik endüstrisinin kurul-
ması için girişilen çalışmalar bu denli yoğun ve detaye sürdürülmüş-
tür. 

Yine aynı dönemde, 1926 yılında, demir sanayisinin kurulması ile 
ilgili bir yasa da çıkarılmıştır. 

Ancak 1930'lara doğru hızla gelişen dünya buhranından da et-
kilenerek, memleketimizde demir-çelik endüstrisinin kurulması yo-
lundaki çalışmaların bir kaç yıl süreyle hızını kaybettiğini görü-
yoruz. 

Bununla beraber 1930'larm başında konu yine gündeme gelmiş 
ve çalışmalara başlanılmış olup bu çalışmalarda kurulacak endüstri-
nin bir bakıma iki yönlü olarak ele alındığını görmekteyiz : 

Bunlardan birincisi ithal malı veya hurda kullanarak özellikle 
vasıflı çelik üretecek bir çelik endüstrisinin oluşturulmasıdır. 

Bu sayede ülke savunma sisteminin ihtiyacı olan silah, araç ve 
gereçleri yapabilecek tesisin kurulması işine hızla girişilmiş ve ne-
ticede 1932 yılında Kırıkkale'de Askeri Fabrikalar adıyla adeta Al-
man Krupp Fabrikalarının ufak bir modeli oluşturulmuştur. 

Daha sonraki dönemlerde sıhhatli bir şekilde gelişmesini sürdü-
ren Kırıkkale tesislerinde çeşitli tür ve modellerde top, tüfek ve ta-
bancalar yapıldığı gibi diğer askeri, mühimmat ve malzeme yapımı 
da gerçekleştirilmiştir. 

Uzun yıllar askeri amaçla üretimde bulunan Kırıkkale Fabrika-
ları daha sonraki bir dönemde Makina ve Kimya Endüstrisi Kuru-
muna dönüşmüştür. 

Halen esas kuruluş amaçları yanısıra sivil piyasa için de üretim-
de bulunan Kırıkkale Fabrikalarının çok çeşitli ürünleri arasında 
vasıflı çelik türleri, bakır ve pirinç mamuller, takım tezgahları, diş-
liler, ölçü aletleri ve çok sayıda diğer ürün çeşitleri bulunmaktadır. 

İkinci girişim ise, entegre bir demir-çelik tesisinin kurulması hu-
susudur. 

Bu alanda da kesin karar 1932'lerde bazırlanılmasma başlanılan 
ve 1934'de uygulanmasına geçilen Birinci Beş Yıllık Sanayi Planın-
da alınmıştır. 

Bu şekilde ülkede modern manada bir demir-çelik entegre tesi-
sinin kurulmasına karar verildiği cihetle demir arama ve rezerv tes-
pitleri yoğun bir şekilde sürdürülmeye başlanmıştır. Bu alanda Edre-
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mit'in güneyindeki Ayazmant cevher yatakları başta olmak üzere 
Aydm'da Beşparmak Dağlan, Sivas, Malatya ve Maraş Yörelerindeki 
eskiden beri büinen demir cevherlerinden yararlanılması düşünül-
müştür. Ancak 1937 Nisanında temeli atılan ve 1939'dan itibaren tüm 
temel üretim birimleriyle servise giren Karabük demir ve çelik fab-
rikalarının, ilk yıllarda cevher ihtiyacımn bir bölümün yurt dışın-
dan sağlanması gerekmiştir. 

Daha sonraki dönemlerde ülkemiz kaynaklarından sağlanan de-
mir cevheri üretiminin artmasına rağmen yine de az bir miktar cev-
herin ithaline gerek duyulmuştur. 

Karabük demir-çelik tesislerinin üretime geçmesi ise kritik bir 
dönem olan II. Dünya Savaşının ilk yıllarına rastlamaktadır. 

Bu dönemde savaşın niteliği icabı Türkiye'nin dış alemle ticari 
bağlantıları büyük ölçüde kesilmiş, bu arada demir ve çelik ürünleri 
ithalatı da iyice azalmıştı. 

İşte tam bu kritik dönemde hizmete girmiş bulunan Karabük te-
sisleri ülke ekonomisi ve savunması için son derece gerekli ve paha 
biçilmez ürünleri ile kurulmasında ne denli isabet olduğunu ispat-
lamış oldu. 

Savaş yıllan sona erip, meydana getirdiği olumsuz etkiler orta-
dan kaldınlmaya çalışılırken ve özellikle 1960'lara yaklaşırken, bü-
yük önemine binaen ülkemizde demir-çelik endüstrisinin güçlendi-
rilmesi düşünülmüş ve ikinci bir entegre tesis Ereğli'de kurularak 
1964 yılında üretime başlamıştır. 

1960'larda başlayan planlı gelişme çabaları sonucu hazırlanan 
Kalkınma Planlannda diğer endüstri dallan kurulurken demir-çelik 
endüstrisinin de artan talebe cevap verebilmesi için daha da genişle-
tilmesi düşünülmüş ve bu amaçla, 1975 yıllarında hizmete giren, İs-
kenderun tesisleri gerçekleştirilmiştir. 

Yine bu arada Karabük tesislerinin de üretim kapasitesinin artı-
rılmasına çalışmıştır. 

Ülkemizde giderek gelişen talebe cevap verebilmek için kurulan 
demir-çelik tesislerinin yapımı yamsıra bu tesislerde kullanılacak 
hammaddelerin üretimini de artırmak amacıyla özellikle demir ara-
maları yoğun bir şekilde sürdürülmüştür. 

M.T.A. Enstitüsünün bu alanda yaptığı yıllarca süren yorucu ve 
yoğun çalışmalar sonucu bilinen demir yataklarının rezerv miktar-
ları belirlendiği gibi, yeni yeni demir yataklan da bulunmuştur. 
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Ülkemizde, kesinleşmiş bulgulara göre yüzün üzerinde demir 
yatağı mevcuttur. Rezerv miktarı ise 120 milyon tonu Divriği'de ol-
mak üzere, 2 milyar ton dolayındadır. Demir yataklarımızdan halen 
15 kadarı işletilmektedir. İşletilenlerin başında Sivas'ın Divriği-Cürek, 
Aaana'nm Feke-Munsurlu, Malatya'nın Hekimhaıı-Deveci, Balkesir'in 
Eymir, Kayseri'nin Karamadızı ve Ankara'nın Kesiköprü yörelerin-
deki zengin rezervler gelmektedir. Memleketimizin halen bilinen en 
zengin demir yataklarına sahip olan Divriği bölgesinin tam bir de-
taye etüdü henüz yapılmamıştır. Yukarda belirtilen bu bölgedeki 
rezervin yeni bulgularla büyük ölçüde artacağı çok kuvvetle ümit 
edilmektedir. 

Bölgede kuruluş çalışmaları iyice ilerlemiş bulunan yeni tesisler 
hizmete girdiğinde yılda 5,5 milyon ton cevher üretmek mümkün ola-
bilecektir. Bu durumda Divriği'nin tek başına, Türkiye'deki kurulu 
3 büyük demir-çelik Entegre tesisini besliyebileceği muhakkaktır. 
Halen Divriği'den sonra en büyük üretim yılda 1 milyon tonla Man-
surlu'da yapılmaktadır. 

Türkiye'nin demir cevheri üretimi 4 milyon tonu geçmişken bir 
kaç yıl önce bazı ekonomi dışı olayların etkisiyle iyice azalmıştı. 
Ancak alman tedbirlerle üretim son bir iki yılda yine eski düzeyine 
erişmek üzeredir. 

Bu konuda hazırlanmış bulunan Projelerin önümüzdeki yıllar-
dan uygulanmasıyla birlikte demir cevheri üretiminde büyük artış-
lar olacaktır. 

Diğer taraftan, MTA'mn son yıllarda yaptığı çalışmalar da, Tür-
kiye'nin demir cevheri yönünden, eski kanıların aksine, son derece 
büyük imkânlara sahip olduğunu ortaya koymuştur. 

Bu şekilde yeni keşfedilen sahaların kısa zamanda değerlendiri-
lebilmesi için gerekli jeolojik, jeofizik, teknolojik etüdler ve sondajlı 
aramalar enstitüce yoğun ve başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünce bu şekilde belirtilen çalış-
malar yanısıra, düşük tenörlü ve düşük kaliteli veya doğrudan doğ-
ruya yüksek fırınlara sarj edilmeyen toz cevherlerin değerlendiril-
mesi yolunda da yine çalışmalar sürdürülmekte ve uygulanmakta-
dır. Bunların başlıcaları cevherde metal oranını yükseltmek veya 
konsantrasyon denilen işlerle, peletleme, sinterleme gibi cevheri tek-
nik ve ekonomik bakımdan değerlendiren işlerdir. 

Genel hatlarıyla bakıldığında, yıllık çelik üretimimizin hızla 3 
milyon tona iyice yaklaştığı ve geçmek üzere olduğu ülkemizde tale-
bin artışına paralel olarak üretimin artırılacağı muhakkaktır. 
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Bu bakımdan demir-çelik endüstrisinin diğer hammaddeler yanı-
sıra, ihtiyacı olan demir cevherlerinin bütünüyle yurt içinden sağlan-
ması zorunlu bir ulusal amaç ve politikadır. 

Görünüşe bakılırsa, yeni rezerv keşiflerinin sağladığı imkânlar-
dan da yararlanarak gerekli tedbirler alındığında kısa bir süre sonra 
bu amaca ulaşılacaktır. 

KROM 

Tarihi gelişime bakıldığında, madenlere karşı talebin 1970'lerde 
başlayan endüstri devriminden sonra giderek arttığı görülür. 

Önceleri, başta demir olmak üzere, bakır, kurşun, çinko gibi sa-
yılı madenlerin talep edilmesine karşı geçen yüzyılın ortalarından 
başlayarak endüstrinin yeni yeni madenleri kullanmaya başlaması 
sonucu talep yelpazesi hızla genişlemiştir. 

Özellikle dünyada en harcıalem olarak kullanılan demirin çeliğe 
dönüştürülmesi ve çeliğin de kalitesinin yükseltilmesi için geliştiri-
len teknikler "alaşım madenleri" olarak isimlendirilen birtakım ma-
denlerin demir-çelik endüstrisine hızla girmesi ve kullanılmasını ge-
rekli kılmıştır. 

Alaşım madenleri, genelde, saf olarak fazla bir kullanma alanı 
bulamazlar. 

Ancak çeliğin katkı maddesi olarak son derece büyük bir öneme 
sahiptirler. 

Örneğin demirin, çeliğe dönüştürülmesi için bünyesindeki karbon 
oranının belli bir değerde tutulması yanısıra içerisine hiç olmazsa 
bir miktar manganez katılması gerekmektedir. 

Dahası, yüksek vasıflı çelik türleri elde edilmek istenildiğinde, 
demirin diğer bazı madenlerle alaşımlarının yapılması zorunlu ol-
maktadır. 

Günümüzde bu amaçla kullanılan madenlerin başlıcaları Krom, 
Nikel, Wolfram, Kobalt, Vanadyum ve Silisyumdur. 

Bunlardan alışım elemanı olarak bazen bir tanesi, bazen de bir-
den fazla demire belli oranlarda katılarak istenilen evsafta çelik elde 
edilebilmektedir. 

Şöyle ki, bazı çelik türlerinin darbe ve delinmeye direnci yük-
sektir; bazı türler çekmeye karşı dayanıklıdır, bazıları yüksek ba-
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sınç, sürtünme ve ısıya karşı büyük direnç gösterirler. Bazıları ise 
paslanmaya ve korozyona karşı dayanıklıdır. 

Doğaldır ki bu saydıklarımızın birden fazlasının da aynı bir çe-
lik türünde bulunması istenilebilir ve böyle çelik türleri elde edil-
mesi de mümkündür. 

Tarihi gelişim içerisinde gözönüne alındığında, alaşım maden-
leri içerisinde vasıflı çelik yapımında kullanılanlardan "Krom"un 
gerek öncelik gerekse talep büyüklüğü bakımından başta geldiği gö-
rülmektedir. 

Özellikle 1850'lerden itibaren madeni savaş gemilerinin yapılma-
sı ve bunların su kesimi, güverte, kazmet, taret ve kumanda kuleleri 
gibi hayati kısımlarının giderek gelişen yivli topların savurduğu mer-
milerden veya torpil, mayın gibi silahlardan korunması amacıyla 
krom-nikelli çelik türü geliştirilmiştir. 

Savaş araçlarının bu tür vasıflı bir çelikle korunması yamsıra, 
top, tüfek gibi silahların yapımında da yine krom-nikelli çelik büyük 
bir rol oynamıştır. 

Sahip olduğu nitelikler dolayısıyle krom-nikelli çelik daha son-
raki dönemlerde silah ve savunma araçları yanısıra, başta makina 
endüstrisi olmak üzere ulaşım araçları ve yine sivil amaçlı pek çok 
endüstri dalı tarafından da yoğun bir şekilde talep edilmektedir. Va-
sıflı çelik üretiminde en önde gelen ve aranan alaşım madenlerinden 
Krom yatakları dünyanın sayılı bölgelerinde bulunmaktadır. 

Bunlardan en önemlileri Türkiye'de, Geney Afrika'da ve Rodez-
ya'da, Rusya'da, Hindistan'da ve Finlandiya'da bulunuyor. 

Aslında doğadaki krom cevherlerinden iktisadi olarak yararla-
nılabileni tektir ve "Kromit" olarak isimlendirilmektedir. Ancak cev-
herin ihtiva ettiği diğer elementlerin kimyasal ve fiziksel nitelikleri 
dolayısıyla bütün kromit cevherleri aynı değerde kabul edilmemek-
tedir. 

Bunlardan metalürji endüstrisinde kullanılanı "metalürjik krom" 
adını taşır ve dünya krom talebinin % 70'i metalürjik kroma- yönelik-
tir. 

Kalan % 30'luk bölüme ise talep kimya endüstrisi ve ısıyı karşı 
yalıtım maddesi olarak kullanılan özel nitelikli tuğla ve benzeri astar 
malzemesi üreten refrakter endüstrilerinden gelmektedir. 
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Kimya endüstrisinde bütün krom bileşiklerinin hammaddesini 
kromit oluşturur ve bu endüstri dalında kullanılan krom bileşikleri 
kimya, boya, film ve fotoğraf, metal, metalürji, polisaj, tekstil, kibrit 
endüstrileri ile eczacılıkta kullanılır. 

Refrakter endüstrisinde ise kromitin kullanılması ile üretilen 
Kromit-krom-magnezit ve Magnezit-krom tuğlaları bazik oksijen 
fırınları, Siemens-Martin fırınları, demir dışı metalürji endüstrileri, 
cam ve çimento endüstrilerindeki yüksek ısıyla çalışan fırınlarda 
iç astar olarak kullanılmaktadır. 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, krom son derece de-
ğerli ve önemli bir endüstri hammaddesidir. 

Az önce de belirtildiği gibi Türkiye dünya ölçüsünde gözönüne 
alındığında kaliteli krom rezervlerine sahiptir. 

Memleketimizde krom madenciliğinin tarihi geçen yüzyılın son 
çeyreğine kadar uzanır. Cumhuriyetten sonra da yine krom maden-
ciliği yapılagelmiştir. 

Bu konuda verilen bilgilere göre, henüz tamamı tespit edileme-
miş bulunan krom rezervimizin bugün için bilinen miktarı yaklaşık 
olarak 35 Milyon ton dolayındadır. Memleketimizde kromit yatakları 
oldukça yaygın bir şekilde bulunuyor. Ancak en önemli maden böl-
geleri Antalya-Muğla yöresiyle, Güneydoğu Anadoludaki zengin Kro-
mit yataklarından oluşmaktadır. 

Bunlardan Antalya-Muğla yöresindeki yataklar Etibanka bağlı 
bir kuruluş olan Etibank Üçköprü Maden İşletme Müessesesince iş-
letilmektedir. Bu müessese Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek 
Köyü yakınında kurulmuştur. Müessesenin ismini aldığı Üçköprü böl-
gesi olarak isimlendirilen ilk çalışma yeri, Muğla ili Köyceğiz ilçesi 
Tahtakerte-Gürleyik köyleri yöresindedir. Bu bölgede ilk krom ara-
ma ruhsatı 1887 de alınmış ve krom üretimine başlanmıştır. Cumhu-
riyet döneminde ise bölgede 1945-1951 yılları arasında MTA Enstitü-
sü tarafından yapılan etütlerden sonra aramalara geçilmiş ve rezerv-
ler tespit edildikten sonra bölge Etibank'a devredilmiştir. Bölgede 
Etibank'ın krom çıkarma faaliyetleri 1957'de başlamış ve 1959'dan 
itibaren "Üçköprü Maden İşletmesi" adıyla kurulan müessese faali-
yetlerine devam etmiştir. 

Ancak, Muğla ve yöresinde işletmeye elverişli zengin manganez, 
bakır, kurşun, amyant, kömür ve diğer maden yataklarının varlığı-
nın tespit edilmesi nedeniyle bir süre sonra işletmenin adı "Etibank 
Üçköprü Maden İşletmeleri Müessesesi" olarak değiştirilmiştir. 
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Müessesenin Muğla yöresinde 65 bin hektar büyüklüğünde kro-
mit sahası bulunmaktadır. 

Müessesece üretilen krom cevherleri Fethiye ilçesine 9 km. uzak-
lıktaki Karagedik cevher zenginleştirme tesislerine taşınmakta, bu-
rada yıkama, eleme, ayıklama gibi işlemlerde tenörü yükseltilerek 
kullanma alanlarına gönderilmektedir. 

Memleketimizin zengin krom yataklarından bir bölümü de Gü-
ney-Doğu Anadoluda bulunuyor. Bu yataklar da yine Etibank'a bağlı 
"Etibank Şark Kromları İşletmesi"nce işletiliyor. 

Bu bölgede ilk maden işletme sahası 1936 yılında Abdullah Hüs-
rev Guleman adında bir maden mühendisi tarafından, Guleman m 
Gölalan mevkiinde bulunmuştur. Bölgenin arama ve etüd işlemleri 
tamamlandıktan sonra, sahada kromit üretimine geçilmiştir. 1949 yı-
lından sonra Kündikâıı ve Sori imtiyaz sahalarında da bulunan re-
zervlerle üretim artırılmıştır. Müessese halen 6 bin hektar dolayında 
bir araziyi kapsayan 5 ayrı imtiyaz sahasına sahiptir. Bunlar Gule-
man, Kündikân, Bağın, Herpete imtiyaz alanlarıyla Sori-Kefdağı im-
tiyaz alanından oluşmaktadır. Etibank Şark Kromları Müessesesinin 
esas amacı bölgede büyük rezervlere ulaşan krom cevherlerinin, pi-
yasada geçerli şartlara uygun standardlarda ham veya işlenmiş bir 
duruma getirilmesidir. 

Bu nedenle çeşitli işletme sahalarından gelen krom cevherleri 
tesislerde ya taşıyıcı bantta elle seçme işlemine; ya da konsantratör-
de zenginleştirme işlemine tabi tutulmaktadır. 

Sori. ve Kefdağı bölgelerinde kurulan iki ayrı konsantratörde 
farklı karakterdeki cevherler zenginleştirilmektedir. 

Bunlardan Sori bölgesindeki konsantratörde % 40-41 tenörlü cev-
herler klasik gravitasyon yöntemi ile zenginleştirilerek % 48 tenörlü 
metalürjik kromit konsantresine dönüştürülmektedir. Bu tesisin yıl-
lık kromit konsantresi üretim kapasitesi 30 bin ton dolayında olup 
bunun 40 bin tona yükseltilmesi mümkün görülmektedir. 

Kefdağı kromit konsantratörü ise bölgedeki düşük tenörlü cev-
herleri zenginleştirerek yine % 48 tenörlü metalürjik kromit konsant-
resine dönüştürülmektedir. Bu tesisin yıllık kromit konsantresi üre-
tim kapasitesi 125 bin ton dolayındadır. 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere önceleri işlenmeden, 
hammadde olarak yurt dışına düşük fiyatlarla satıln krom cevherle-
rinin memleketimizde değerlendirilerek satılması için Cumhuriyetten 
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bu yana çalışmalar bir sonuca varmıştır. Ayrıca, 1960'lardan başla-
yarak, kromu bir bakıma nihai aşamaya kadar değerlendiren mües-
seseler de oluşturulmuştur. 

Bunlar Etibank bünyesinde kurulmuş olan "Antalya Elektrome-
talürji Sanayii İşletmeleri Müessesesi" ile "Etibank Elazığ Ferro Krom 
Tesisleri îşletme Müessesesf'dir. 

Bunlardan, Etibank'a bağlı Üçköprü maden ocaklarından çıkarı-
lan Kromitin değerlendirildiği, Antalya tesislerini anahatları ile şöy-
lece belirleyebiliriz: 

Bu müessese 1962 yılında faaliyete geçmiş olup ülkemizde düşük 
karbonlu ferrokrom ve ferrosilisyum üretimi sadece bu müessesede 
yapılmaktadır. 

Bunlardan, kullanım alanı çok geniş olan düşük karbonlu fer-
rokrom, paslanmaz ve yüksek ısıya dayanıklı çelik türlerinin en 
önemli alaşım maddesidir. Bütün paslanmaz çelikler,% 10 ila 30 krom 
ihtiva ederler. 

Antalya Elektrometalürji müessesesinde yılda 10.000 ton düşük 
karbonlu ferrokrom üretilmektedir. 

Bu üretimin 1.000 ton kadarı iç piyasaya sunulmakta, kalan 9.000 
tonluk kısmı yurt dışına satılarak 1,5 milyar lira dolayında bir dö-
viz sağlanmaktadır. 

Yine aynı müessesede üretilen ferrosilisyum demir-çelik endüst-
risinde oksit giderici olarak kullanılır. Ferrosilisyumlu çelikler man-
yetik kabiliyeti yüksek ve rutubete dayanıklı alaşımlardır. 

Bu özellikleri dolayısiyle Silisyumlu çeliklerden transformatör, 
dinamo ve jeneratör yapımında yararlanılır. Ayrıca ölçü aletleriyle 
yay çeliklerinin yapımında da kullanılır. 

Müessesenin yıllık ferrosilisyum üretim kapasitesi 5.000 ton olup 
üretilen ferrosilisyumun tamamı yurt içinde kullanılmaktadır. Mües-
sese böylece yıllık 10.000 tonluk yurt içi talebin % 50'sini karşılaya-
bilmektedir. Büyük bir entegre tesis niteliğinde olan Antalya Elektro-
metalürji Müessesesi ferrokrom ve ferrosilisyum yanısıra karpit de 
üretmekte ve dahası bu işlemler sırasında, elektrik ark fırınlarında 
kullanılan ve "Söderberg pastası" adı verilen elektrot hammaddesini 
de üretmektedir. 

Üretimi büyük ölçüde elektrik enerjisine dayalı olan Antalya 
Elektrometalürji Müessesesi'nde elde edilen "söderberg pastası" ne-
ticede büyük bir döviz tasarrufu sağlamaktadır. 
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Müessesede üretilen karpitin de büyük bir bölümü yurtdışına 
satılmaktadır. 

Ülkemizde kromit cevherlerinin işlenip değerlendirildiği diğer 
endüstri tesisierl de Elazığ da kurulu bulunmaktadır. Bu tesislerin 
1972 yılında kurulmasına başlanmış ve 1977 Nisanında tamamlanarak 
üretime geçilmiştir. 

Tesislerde, Etibank Şark Kromları İşletmesince Elazığ bölgesin-
de çıkarılan krom cevherleri işlenilerek yüksek karbonlu ferrokrom 
üretilmektedir. 

Tesislerin yıllık kapasitesi 50.000 tondur. Bu üretimi gerçekleştir-
mek için yılda 51.500 ton parça kromit, 63.000 ton konsantre kromit 
23.250 ton metalürjik kok, 13.860 ton kuvarsit 3.150 ton boksit ve 1.250 
ton "Söderberg elektrod pastası" gerekmektedir. Bunlardan parça 
ve konsantre kromit Guleman Şark Krom İşletmesi'nden, kuvarsit 
Elazığ çevresindeki yataklardan, Boksit Seydişehir Alüminyum Te-
sislerinden, Elektrot pastası Antalya Elektrometalürj i Tesisleri'nden 
sağlanmaktadır. 

Üretimin tamamı ihraç edilmekte olan Elazığ Ferrokrom Tesis-
lerinin kapasitesinin 50 bin tondan 150 bin tona çıkartılması için ya-
tırım faaliyetleri devam etmektedir. 

Etibank tarafından geliştirilen Ferrokrom endüstrisinin önümüz-
deki yıllarda, yapacağı ihracattan en azından 35 milyon dolarlık bir 
döviz sağlayacağı anlaşılmaktadır. 

Memleketimizde Krom yanısıra en önemli diğer alaşım madenle-
rinin de mevcut olduğu bilinmektedir. Bunlardan ticarette Tungsten 
olarak anılan Wolfram yataklarının en önemlisi Bursa'da Uludağ'da 
bulunuyor. Wolfram'ım ağır endüstri makinaları başta olmak üzere 
çok yaygın bir kullanma alanı vardır ve özellikle hızlı takım çelikleri 
yapımında ve bu arada elektrik ampullerinin tellerinin üretiminde 
de kullanılır. 

Uludağ'da kurulu bulunan Wolfram tesisleri deneme devresini 
kapatmış tam kapasiteyle çalışmaya geçmek üzeredir. Dünya Wolf-
rom rezervlerinin binde 35'i Türkiye'de bulunmaktadır. 

Türkiye, diğer bir alaşım maddesi olan nikel madenine de sahip 
bulunmaktadır. Dünyanın çok az sayıda ülkesinde bulunan nikel cev-
herine ülkemizin çeşitli bölgelerinde rastlanılmaktadır. Özellikle son 
zamanlarda Güney Batı Anadolu bölgesinde % 40 gibi yüksek tenörlü 
son derece zengin nikel yatakları bulunmuştur. 
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Yine memleketimizde bakır cevheriyle birlikte kobalt üretimi de 
yapılmaktadır. Ancak gerekli teknolojiye henüz sahip olmadığımız 
için bu son derece kıymetli metali, bakır cevherlerinin konsantre 
edilmesi sırasında curuflarla birlikte atmaktayız. Yapılan hesaplara 
göre curufla atılan kobaltın değerlendirilmesi yoluna gidildiğinde 
üretilen bakırın üçtebiri değerinde ilave bir kazanç sağlanılmış ola-
caktır. 

Bununla beraber bu alanda yeni projelerin hazırlanmakta oldu-
ğunu da belirtelim. Özetle söylemek gerekirse, Türkiye vasıflı çelik 
üretiminde kullanılan ve bir bakıma stratejik maddeler olarak isim-
lendirilen alaşım madenleri bakımından hatırı sayılır bir zenginliğe 
sahiptir. 

Ancak bunları, günümüzdeki gelişmeleri de hesaba katarak milli 
menfaatlerimize en uygun bir şekilde işleyip değerlendirmemiz ge-
rekmektedir. 

Bu değerlendirme sonucu bir yandan endüstrimizin ihtiyacı olan 
hammaddelerin yurtiçinden karşılanması mümkün olacak diğer yan-
dan, güçlü bir taleple beslenen dış pazarlara da kolaylıkla satışlar 
yapılabilecektir. 
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AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE ULUSÇULUK VE POLİTİK YAPI 

Doç. Dr. Hasaıı Zafer DOĞAN* 

G İ R İ Ş 

İkinci Dünya Savaşından sonra daha önce sömürge yönetimi al-
tında olan bir çok Asya ve Afrika ülkesi birbiri ardından bağımsız-
lıklarını kazanmaya başladılar. Bu, çok kez kanlı bağımsızlık savaş-
ları sonunda gerçekleşti. Daha önce ulusal politik örgütlenme konu-
sunda oldukça deneyimsiz olan bu ülkeler için ulusal devlet düzeyin-
de bir politik örgütlenmeyi gerçekleştirmek ve böyle bir örgütlen-
menin sorunlarıyla baş edebilmek, var olmak ya da olmamak ile eş 
anlamlı bir duruma geldi. Sömürge yönetimleri bürokratik yapıda 
çalıştırmak üzere eğitim görmüş ve yetenekli yerlilere gereksinim 
duydular. Böylece, sömürgelerde bir çoğu Avrupa ülkelerinde eğitim 
görmüş bir Aydın sınıfı oluştu. Bu yerli aydınların bir bölümü eği-
timleri sırasında ulusçuluk düşüncesini benimsediler ve sömürgeci 
ülkelere karşı bağımsızlık savaşlarının başlatılmasında baş rolü oy-
nadılar. Bağımsızlık elde edildikten sonra, politik gücü ellerine ge-
çiren aydınlar iki önemli sorunla karşı karşıya kaldılar: 1. Ülkeyi 
ekonomik bakımdan geliştirme ve çok yoksul bir ülkenin ekonomik 
sorunlarını çözebilme sorunu; 2. Kabile örgütlenmesinin üstünde bir 
toplumsal örgütlenmeye bağlılık düşüncesinden tümüyle yoksun ve 
çok çeşitli soy topluluklarından oluşan bir ülkede ulusal birliği sağ-
layabilme ve onu ulusal bir devlet olarak örgütleyebilme sorunu. 

Böylece az gelişmiş ülkelerin politik yapısının iki önemli değiş-
kene göre belirlendiğini söylemekle büyük bir yanlışlık yapılmadı-
ğını sanıyorum: Ulusçuluk ve Ekonomik Gelişme isteği. Bu iki de-
ğişken arasındaki ilişkilerin incelenmesi önemli bir araştırma konu-
su oluşturmaktadır. Ulusçuluğun ekonomik gelişme üzerindeki olum-
lu ve olumsuz etkilerinin incelenmesi, yalnızca bu alandaki bilgimi-
zin artması için gerekli değildir; fakat aynı zamanda uygulama açı-
sından da büyük önem taşımaktadır. 
* Dolsuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aydın Turizm 

İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Öğretim Üyesi 
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Ancak, ulusçuluk ile ekonomik gelişme arasındaki ilişkilere si-
yasal bilim araştırmalarında konunun öneminin gerektirdiği ölçüde 
ilgi gösterilmediği gözlemlenmektedir. Rogers'in 15 yıl önce yaptığı 
şu gözlemler bir ölçüde bu gün de geçerliğini korumaktadır: "Ulus-
çuluk ulusal karakter, ulusal imgeler gibi konularla ilgili olarak yo-
ğun tartışmaların yapılmasına karşın ulusçuluk ile başka toplum-
sal ve bireysel etmenler arasındaki ilişkilerin araştırıldığı gerçek 
anlamda kültürlerarası bir araştııma hemen hemen hiç bulunma-
maktadır."1 

Ulusçuluk ile ekonomik gelişme arasındaki ilişkilerin incelendiği 
görgül araştırmaların yetersizliğine karşılık bu alandaki kuramsal 
çalışmalar oldukça çoktur. Bunların büyük bölümü ulusçuluğun eko-
nomik gelişme üzerindeki olumlu etkisini vurgulamaktadırlar. Örne-
ğin Hoselitz bu konuda şunları söylemektedir: "Asya, Afrika ve Dün-
ya'nm ekonomik bakımdan az gelişmiş başka kesimlerinin sık göz-
lenen bir özelliği, bu ülkelerde bulunan keskin ve gizli bir ulusçu-
luk duygusudur... Ekonomik gelişme gereksinimini en gürültülü bi-
çimde ortaya koyan insanlar ve kuruluşlar, aynı zamanda toplum-
larının örtak ulusal amaçlarını da vurgulamaktadırlar. Hatta de-
nebilir ki, göreli olarak düşük bir ekonomik gelişme düzeyinde bu-
lunan ülkelerde ulusçuluk düşünyapısı, gelişme amaçlarının ger-
çekleşmesi için zorunlu koşullardan biri olarak görünmektedir".2 

Ulusçuluğun en çok vurgulanan işlevi, onun insanları ulusal 
devlet kavramı çevresinde birleştirmesi ve böylece kabileye bağlı-
lığın yerini ulusal bağlılığın alması olmaktadır. Böylece, Hoselitz, 
düşüncelerini şu biçimde sürdürmektedir: "Az gelişmiş ülkelerin 
çoğunda insanların büyük bir çoğunluğu tarımla uğraşmakta ve bu 
nedenle büyük ölçüde ekonomik bakımdan kendine yeterli olan köy-
lerde yaşamaktadırlar... Onların kısıtlı ekonomik ufukları, dünya 
görüşlerini ve politik bilinçlenmelerini etkilemektedir. Dünyanın çe-
şitli bölgelerindeki antropolojik çalışmalar, köylülerin kendilerinin 
dünyadaki yerleri konusundaki ortak anlayışlarının genellikle köy-
lerinin sınırları dışında pek uzağa ulaşmadığını göstermektedir... 
Kendi topluluklarına bağlılık duymakta; ülkelerinin başka kesim-
lerindeki insanları yabancı olarak görmektedirler. Böyle bir toplum-

1 ROGERS, Everett, M., Modernization Amon» Peasants, Holt, Rinehart and 
YVinston In ., 1969, s. 378. 

1 HOSELİTZ, Bert, "Nationalism, Economic Development and Democracy", The 
Aııals of American Academy of Political ıSuıd Social Scienco, Cilt: 305, Mayıs 
195ü, s. 1. 
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da ulusçuluğun işlevi, bağlılığın dar köy ya da akrabalık kümesin-
den daha büyük ulus kümesine aktarılması olmaktadır".3 Rogers da 
aynı görüşü vurgulamaktadır: "Yalıtlanmış köylerde yaşayan çift-
çilerin bir çoğu kendilerinin bir ulusal devletin üyeleri olduğunu 
bile bilmemektedirler. Eğer ulusal gelişme süreci yurttaşların kendi 
ülkelerine artan bir bağlılık duymalarını ve ulusun yararı için öz-
veride bulunma isteği göstermelerini gerektiriyorsa, ulusçuluk ya 
da bir bireyin ulusun çıkarlarını bütün başka toplulukların çıkarla-
rının üzerinde tutması önemli bir inceleme konusu olmaktadır".4 

McCord da bu konuda şunları söylemektedir: "Öyle görünmektedir 
ki, birbiriyle savaşan kabile, kast, bölge, sınıf ve soy kümelerini yal-
nızca ulusçuluk birleşmiş ülkelere dönüştürebilir".5 

Moore. ulusçuluğun birleştirici etkisi yanında ussallaştırıcı iş-
levine de değinmektedir: "Bilinçli ekonomik gelişme ve aşırı ulus-
çuluk arasındaki yinelenen bağıntı kuşkusuz rastlantısal değildir. 
Ulusçuluk, öz olarak, kişisel değişmenin güçlüklerini kolaylaştıran 
ve ussallaştıran us dışı birleştirici bir gücü simgelemektedir. Açık 
bir biçimde ortaya konan bu ortak düşünyapmm önemi, özellikle, 
endüstri öncesi toplumda bağlılıkları paylaşan, dahası egemenlik-
leri altına alan çeşitli ara toplum yapılarının hızlı ekonomik değiş-
me sonucu çökmesi ölçüsünde artmaktadır".6 

Bu yazarlar, ulusçuluğun olumsuz sonuçlarını da ele almakta-
dırlar : Örneğin McCord, ulusçuluğun olumlu etkileri yanında eko-
nomik gelişme için gerekli uluslararası işbirliğini engellediğini ve ye-
ni bir bölgecilik çeşidi yarattığını, böylece az gelişmiş ülkelern ge-
lişmesini güçleştirdiğini belirtmektedir: "Afrikada ulusçuluk, bü-
yük, ekonomik geçerliliği olan birimlerin yaratılmasını önlemekte; 
Batı sömürgeciliğinden alman ırkçılık, kimi durumlarda zorunlu 
olarak gerek duyulan öğüt ve becerileri sağlayan yabancı, beyaz 
uzmanların kullanılmasını engellemektedir... Eşitlikçilik, ulusçuluk, 
toplumculuk. ırkçılık gibi aslında Batı'dan kaynaklanan düşünceler, 
kimi durumlarda, yeni ulusların ekonomik gelişmesini önleyen en 
önemli engeller'arasında sayılabilir".7 Rogers, ulusçuluğun bir yeni 

3 HOSELITZ, a.g.ra., 8. 6. 
4 ROGERS, a.g.y., s. 378. 
5 McCORD, William, The Springtime of Freedom, Qxford University Press, New 

York, 1965, s. 284. 
6 MOORE, VVilbert, "The Social Framework of Economic Development'^ Traditioıı, 

Values and Socio-Economic Development, ed.: Ralph Braibanti ve Joseph J. 
Spengler, Duke University Press, Durnham, N.C., 1961, s. 63. 

' McCORD, a.g.y., s. 72. 
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gelenekselciliğe dönüşe neden olarak çağdaşlaşmaya karşı bir engel 
oluşturduğunu belirtmektedir: "Ulusçuluğun yeni gelenekselciliğin 
kimi belirtilerini özendirmesi olasıdır. Böyle bir süreç, çağdaş bir 
yaşam biçiminden daha geleneksel bir yaşam biçimine değişmeyi 
simgelemektedir".8 Hoselitz, yeni gelenekselciliğin bir ulusun geliş-
mesini nasıl engellediğine güzel bir örnek olmak üzere Yunanistan'ın 
bağımsızlıktan sonraki durumunu vermektedir: "1820 yılında yeni 
devletin kurulması ile birbuçuk milyon sefil köylünün yaşadığı kü-
çük ülkeyi eski Yunan ve Bizans devletlerinin mirasçısı olarak gö-
ren bir düşünyapı baştacı yapıldı. Olanakların elverdiği ölçüde eği-
timde, yasalarda ve en önemlisi dış politikada eski Yunan ve Bizans 
ruhunu canlandırmaya girişildi... Ülkede ekonomiyi geliştirmek 
yerine yoksul ulusun kısıtlı kaynakları pahalı ve gereksiz savaşlar-
da heba edildi. Yunanistan'ın dışarıdan elde ettiği borçların büyük 
bölümü aynı biçimde ulusal övünç ve askeri şanlara yönelik tasarım-
lara yatırıldı. Bu romantik Bizans İmparatorluğunu canlandırma 
düşleri Yunanistan'ın pahalı ve utandırıcı askeri maceralara girme-
sine yol açtı... Yunan gelenekselciliğinin baskın bir duruma gelmesi 
korkunç sonuçlara yolaçtı. Ülkenin dış görünümü bundan büyük 
zarar gördü... Bu savaşların net sonucu Yunan ekonomisi açısından 
herhalde olumsuzdur".9 

Böylece, ulusçuluk ile ekonomik gelişme arasında güçlü bir ba-
ğıntı bulunabileceği konusunda oldukça inandırıcı kuramsal bir te-
mel bulunmaktadır. Ancak, daha önce belirtildiği gibi bu konuda 
pek az görgül araştırma yapılmıştır. Bu yazının amacı, böyle bir 
araştırma için temel oluşturabilecek bir kuramsal modelin gelişti-
rilmesi ve böyle bir araştırmanın nasıl yapılabileceğinin tartışılma-
sıdır. Bu amaçla önce örgütsel bir görüş açısının benimsendiği bir 
kuramsal model geliştirilmeye çalışılacak; daha sonra böyle bir mo-
dele dayanan bir araştırmanın nasıl gerçekleştirilebileceği incelene-
cektir. 

KURAM 

Burada örgütsel bir yaklaşım benimsenecektir. Başka bir deyişle, 
politik yapı karmaşık bir toplumsal örgüt biçimi olarak ele alına-
cak; bu örgütlenme içinde ulusçuluk akımının yeri, başka örgütsel 

8 ROGERS, a.g.y., s. 378. 
3 HOSELİTZ, Bert, "Tradition and Economic Growth", Tradition, Values and 

Socio-Economic Development, ed.: Ralph Braibanti ve Joseph J. Spengler, Duke 
University Press, Durnham, N.C., 1961, s. 105-107. 
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yapı ve işlevleri ve bu arada ekonomik değişmeyi nasıl etkilediği 
incelenecektir. Bu amaca ulaşmak için önce .örgüt kavramı ele alına-
rak geliştirilen örgüt modeli politik yapıya uygulanacak; daha son-
ra bu model içinde ulusçuluk ile ekonomik gelişme arasında ne gibi 
bağıntıların kurulabileceği incelenecektir. 

Örgüt Kavramı 

Algıladığımız evren bir karışıklıklar ve düzensizlikler evreni 
değildir. Gözlemlediğimiz olaylar bir düzen ve süreklilik oluşturuyor 
gibi görünmektedir. Örgüt kavramı bu algıya dayanmaktadır. Bir 
örgüt, yinelenen ve göreli bir süreklilik gösteren ilişkiler olarak ta-
nımlanabilir. Bir öğedeki değişme başka bir öğedeki değişmeyle bir-
likte oluyorsa iki öge arasında bir ilişkinin bulunduğu söylenebilir. 
Öğeler ise ilişkilerle birbirine bağlı birimlerdir. İki çeşit öğeden söz 
edilebilir: Özgül öğeler, bireysel özellikleriyle tanımlanan özdeksel 
nesnelerdir. Örneğin, bir yazı tebeşiri, biçimi, rengi, sertliği ile ta-
nımlanan özgül bir öğedir. İşlevsel öğeler, belirli bir işi ya da görevi 
yerine getiren, başka bir deyişle belirli bir sonuçla bağıntılı her şey 
olabilir. Bir işlev, tekerleklerin dönmesi gibi devinimsel bir etkinlik 
olabileceği gibi; bir çatının taşınması gibi edilgin bir durumu da 
içerebilirler. Bir işlevsel öğenin özgül özellikleri, kuşkusuz işlevini 
yerine getiriş biçimini etkiler. Ancak bir işlev tümüyle belirli özgül 
özelliklere dayanmaz; örneğin bir yerden başka bir yere bilginin 
taşınması işlevi, insanlar, ateş, duman, aynalar, telefon, radyo gibi 
çok değişik özgül öğeler kullanılarak yerine getirilebilir. 

İşlevsel öğeler arasındaki ilişkiler işlevsel ilişkilerdir. Özgül öğe-
ler arasındaki ilişkiler ise, özgül ilişkilerdir. İşlevsel ilişkilerin yük-
sek düzeyde yer değiştirebilme ve düşük düzeyde indirgenebilme 
ve düşük düzeyde değiştirebilme içerdiği söylenebilir. Buna, Yer 
Değiştirilebilirlih - İndirgenebilirlik Yasası adı verilebilir. Yer değiş-
tirebilme' öğelerin özgül özellikleri değişse bile bir ilişkinin temel 
yapısının sürdürülebilmesidir. İndirgerıebilirlik,  bir ilişkinin özellik-
lerinin arasında oluştuğu öğelerin özgül özelliklerine göre biçimlen-
mesi ve onlara dayanmasıdır. 

Bir örgüt, yalnızca özgül öğelerden ya da hem özgül hem de iş-
levsel öğelerden oluşabilir. Ancak, yalnızca işlevsel öğelerden olu-
şan bir örgütlenme düşünülemez; çünkü belirli bir işlev için kul-
lanılan bir varlığın aynı zamanda kendine özgü özgül özellikleri 
vardır. Bir örgütteki özgül ilişkiler onun özgül yapısını; işlevsel iliş-
kiler ise, işlevsel yapısını oluştururlar. 
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Özgül ve işlevsel ilişkiler ayırımına dayanılarak örgütlenen ev-
rensel bir kümelendirmesinin yapılmasına girişilebilir: 

I. Özgül Örgütler: Yalnızca özgül ilişkilerden oluşanlar: 
1. Bileşimsel örgütlenmeler: atomlar ve moleküller. 
2. Uzaysal örgütlenmeler: yıldız dizgeleri. 
3. İlişkisel örgütlenmeler: insanları da içermek üzere can-

lılar arasında kendi bireysel özelliklerine dayanan iliş-
kiler. 

II. İşlevsel Örgütler: Hem işlevsel hem özgül ilişkilerden olu-
şanlar : 
1. Durgun-devinimsiz: binalar. 
2. Durgun-devinimli: aygıtlar. 

• 
3. Etkin-devinimli: canlılar. 
4. Etkileşimli-devinimli: candılar ve insanlar arasındaki 

işlevsel, davranışsal uzmanlaşma. 
Burada yalnızca özgül öğeleri insanlar olan etkileşimli-devinim-

li örgütler ele alınacak ve bunlardan sonran toplumsal örgütler ola-
rak söz edilecektir, 

Toplumsal Örgütler: 

I. İşlevsel Yapı: 
Yapı: Belirli işlevleri yerine getiren birimler arasında sü-
rekli ve yinelenen ilişkiler. 
İşlev: Toplam örgütsel süreç içinde bir etkinlik birimi. 
Süreç: İnsanların belirli gereksinimlerinin karşılanmasıyla 
ilgili nesne ya da etkinliklerin üretilmesini sağlamaya yö-
nelik eylemler dizisi. 
Çıktı: İnsanların belirli bir gereksinimini sağlayan ve örgüt-
sel süreçler sonucu ortaya konan nesne ya da etkinlik (ürün) 
îstem:  Örgütsel çıktıya ne ölçüde gereksinim duyulduğu. 
Sunu: Örgütün istemi karşılama olanağı. 
Girdi : Çıktının elde edilmesi sürecinde gerekli olan ham 
maddeler, insan ve insandışı enerji ve teknoloji. 
Etkinlik: Çıktının üretilmesinde zaman ve enerji savurgan-
lığının ne ölçüde en aza indirildiği. 



AZ GELIŞMIŞ ÜLKELERDE ULUSÇULUK VE POLITIK YAPı 89 

Yapısal Bölümler: 
Süreç Bölümü: Çıktıyı sağlama eylemlerini içeren bölüm. 
Eşgüdümleyici Bölüm: Çeşitli bölümler ve işlevler arasında 
uyum sağlama işlevini üstlenen bölüm. 
Düzenleyici Bölüm: Yalnız etkin-devinimli ev etkileşimli-de-
vinimli örgütlenmelerde görülen, önceden belirlenmiş du-
rumları elde etme yönünde örgütün yapı ve etkinliklerini 
düzenleyen bölüm (beyin, yönetim). 
Yenileyici Bölüm: Örgütün eskiyen ve kullanılmaz duruma 
gelen ya da başka nedenlerle ayrılan öğelerinin yerine ye-
nisini bularak örgüte uygun duruma getiren bölüm. 
Saklayıcı Bölüm: Örgütsel süreçlerin sürdürülmesinde gerek 
duyulan çeşitli bilgileri kaydederek saklayan bölüm (bellek, 
yazı işleri ve muhasebe). 

Bu yapısal bölümlerin hepsi bütün toplumsal örgütlerde bulun-
mayabilir. Bütün bölümsel işlevlerin bir bölümde yerine getirildiği 
çok yalın örgütler olduğu gibi başka bölümsel işlevlerin süreç bölü-
münü oluşturduğu karmaşık örgütlenmeler de vardır (örneğin, bir 
muhasebe firmasında saklayıcı işlev süreç bölümünü oluşturmakta; 
firma, ayrıca kendi gereksinimleri için kendi saklayıcı bölümünü 
oluşturmaktadır). 

II. Özgül Yapıtı: 
İlişkisel Boyut: 
Kişilik: Bir bireyin ortaya koyduğu birbiriyle bağıntılı uya-
rıcı-tepki bağlantıları. İlgili kavramları: koşullanma, alış-
kanlık. güdü, gereksinim, duygu, algı. 
İlişki: Bir bireyin davranışının başka bir bireyin tepkisi için 
bir uyarım olma durumu. İlgili kavramlar: Çatışma, yarış-
ma, işbirliği, güç vb. 
Duygusal Boyut: Toplumsal duygular dörde ayrılabilir: 
1. CH) Hoşlanma : Bir nesnenin gereksinimleri karşılama 

ve doyum verme özelliğine dayanan duygu. 
2. (S)  Saygı: Bir toplumsal nesnenin bireyden daha üstün 

özellikler taşıdığı düşüncesinin oluşturduğu duygu. 
3. (B)  BorçlulukBir toplumsal nesnenin bizi ödüllendir-

mesinden ve bizim aynıyla karşılık veremememizden kay-
naklanan duygu. 
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4. (Y)  YakınlıkBir bireyin kendisini bir toplumsal nes-
neyle özdeştirmesinden kaynaklanan duygu. 

Duygular nesnelere, insanlara, simgelere, kümelere, kav-
ramlara, eylemlere, kışacası her şeye yönelik olabilir. 

Kümedeki Boyut: 
1. İşlevsel Kümeler: İnsanların örgütün işlevsel yapısı için-

deki işlevlerine göre belirli kavram kümeleri içinde al-
gılanmaları. 

2. Özdeşlik Kümeleriİnsanları bağlı oldukları toplumsal 
kümelere göre belirli kavram kümeleri içinde algılama. 

3. Düzgünsel Kümeler: İnsanların beklentilere ve kuralla-
lara uyum düzeylerine göre belirli kavram kümeleri için-
de algılanması. 

4. Bilişsel Kümelerİnsanların nesnel özellik ve görünüş-
lerine göre belirli kavram kümeleri içinde algılanması. 

5. İlişkisel Kümeler: İnsanların akrabalık, arkadaşlık gibi 
toplumsal ilişkilere göre belirli kavram kümeleri içinde 
algılanması. 

Her kavram kümesiyle ilgili bir takım davranışsal beklenti-
ler bulunmaktadır. 

III. Çevre: 
Bir örgütün çevresi, coğrafi koşullan, başka örgüt ve küme-
leri, örgütsel uzay düzeni (örgütsel öğelerin uzaysal düzen-
lenişlerini) içermektedir. 

Politik Örgütler: 
Politik örgütlenme, kesin sınırlarla tanımlanmış coğrafi bir böl-

ge içindeki etkinliklerin eşgüdümlenmesi ve düzenlenmesi işlevlerini 
yüklenen toplumsal bir örgüt biçimidir. Burada politik örgütlerin 
özelliklerinin eksiksiz bir anlatımını verme olanağı yoktur. Burada, 
yalnızca politik örgütlerin yukarıda geliştirilen modelle bağıntılı ki-
mi genel özelliklerinin verilmesiyle yetinilecektir. Politik örgütlen-
mede, eşgüdümleyici ve düzenleyici bölümler, süreç bölümünü oluş-
turmaktadır. Örgüt ayrıca kendi eşgüdümleyici ve düzenleyici gerek-
sinimleri için ayrı eşgüdümleyici ve düzenleyici bölümler oluştur-
maktadır. Düzenleyici işlev, toplumsal örgütlerde kuralların oluştu-
rulmasını, uygulanmasını ve denetlenmesini içermektedir. Bu işlev-
ler Politik bilimde yasama, yürütme ve yargı güçleri olarak belirtil-
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mektedir. Güçlerin ayrıldığı bir yapıda, yasama işlevini meclis, yü-
rütme işlevini hükümet, yargı işlevini mahkeme üstlenmektedir. 
Ancak, meclis, hükümet ve mahkemelerin kendi yönetmelik, tüzük 
ve yasaları ve bunları uygulayan organları bulunmaktadır. 

Politik örgütlerin müşterisi kendi içindedir ve "ulus" olarak be-
lirtilmektedir. Ulus, İnsan adı verilen özgül öğelerden oluşmakta ve 
böylece politik yapının özgül boyutunu oluşturmaktadır. Böylece po-
litik yapı. genellikle kendi içinden gelen istemlere yanıt veren bir 
toplumsal örgüt görünümündedir (Ancak, politik örgütün çevresini 
oluşturan başka devletlerin istemleri de politik çıktıyı etkilemekte-
dir) . Politik örgüt, sınırları içindeki bütün etkinlikleri denetleme ve 
düzenleme işlevini yüklendiğinden onun çıktıkları belirli kuralların 
ve politikaların yanında ekonomik ve başka toplumsal etkinlikleri de 
içine almaktadır. Başka işlevsel örgütlerde olduğu gibi, politik örgü-
tün özgül ve işlevsel yapıları arasında karşılıklı bir etkileşim bu-
lunmaktadır. Özgül yapıda bulunan öğeler, işlevsel yapının işleyişini 
etkilediği gibi; işlevsel yapıda özgül yapıdaki öğelerin davranışını 
etkilemektedir. Böylece, ulusçuluk, politik örgütün özgül yapısı için-
de ortaya çıkan ve onun işlevsel yapısını, eşdeyişle onun yapı ve çık-
tılarını etkileyen duygusal bir tepki olarak düşünülebilir. 

Ulusçuluk ve Ekonomik Gelişme : 
Az gelişmiş ülkelerin politik yapısının güçlü ulusçu duyguları 

içerdiği daha önce belirtilmişti. Arensberg ve Niehoff'un dediği gi-
gibi, "bütün kültürler kendi gelenek ve değerlerinin başkalarına gö-
re daha iyi olduğu konusunda soymerkezcil bir eğilim taşırlar. Bu, 
gelişmiş ülkeler ölçüsünde az gelişmiş ülkeler için de geçerlidir. An-
cak, bu olağan soymerkezcil görüşü benimsemenin ötesinde, az ge-
lişmiş ülkelerin insanları, güçlü duygusal temellere dayanan, ulus-
lararasında saygın bir yer kazanma yönünde bir dürtü ortaya koy-
maktadırlar... Ulusal istek ve umutlar evrenseldir, ancak günümü-
zün az gelişmiş ulusları bunları elde etmek için özellikle güçlü 
bir istek göstermektedir".10 

Daha önce görüldüğü gibi bu ulusçu duygular hem olumlu hem-
de olumsuz sonuçlara yol açabilirler. Özellikle az gelişmiş ülkelerin 
temel hedefi olan ekonomik gelişme ulusçuluk duygularından olum-
lu ve olumsuz yönlerde etkilenebilir. Aşağıda, ulusçuluğun ekono-
mik gelişmeyi olumlu ya da olumsuz yönde etkilemesiyle bağıntılı 

1 0 Arensberg, Conrad, Niehoff, Arthur, Introducing Social Change, Aidine Publis-
hing Company, Chicago 1964_ s. 130. 
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koşullar kuramsal bir açıdan incelenecektir. Ancak daha önce temel 
değişkenlerin tanımlanması gerekmektedir. 

Ulusçuluk: Ulusçuluk, "ulus" kavramına karşı aşırı bir saygı 
duygusunun ve ulus kavramıyla yüksek bir özdeşleşmenin belir-
lediği bir yaşam görüşü ve yaşayış biçimi olarak tanımlanabilir. 
Kuşkusuz soymerkezcil duygular bütün toplumlarda görülebilir. Bü-
tün insanlar bağlı oldukları kümeleri aşırı duygusal bir değerle bağ-
larlar. Ancak bir yaşam görüşü olarak ulusçuluk, "ulus"un kendi 
başma bir yaşam hedefi olmasını içerir. Böyle bir amaç için birey-
ler canlarını bile vermekten çekinmezler. Ulus'un kendi başına böy-
le bir yaşam amacı durumuna gelmesini simgeleyen bir yaşam gö-
rüşü olarak ulusçuluk yalnız ulusal devlet düzeyinde örgütlenmiş 
politik yapılarda görülebilir. Böylece, ulusçuluğun ulus kavramına 
doğru güçlü yakınlık ve saygı duygularının tanımladığı duygusal 
bir tepki olduğu söylenebilir. Bu tanım, modelimizde özgül yapının 
duygusal boyutunun içerdiği (S) saygı ve (Y) yakınlık kavramları 
kullanılarak biçimselleştirilmeye çalışılabilir. Ulus kavramının bu 
duyguların hedefi olduğu düşünülürse, Ulusçuluk= (ulus) (S + Y) 
yazılabilir. 

Ekonomik Gelişme : Ekonomik gelişme, daha iyi yaşam koşulları, 
daha rahat ve sağlıklı bir yaşam ve dış dünyada daha saygın bir yer 
için çırpman bir çok az gelişmiş ülkenin temel amacıdır. Kavram, 
gerek bilimsel gerek bilimdışı yazında çok yaygındır ve genellikle 
kesin olmaktan uzak, öznel yargıları içeren bir görünüm ortaya koy-
maktadır. Burada ekonomik gelişmenin tümüyle ekonomik ve nicel 
bir göstergesi benimsenecek ve ekonomik gelişme, kişi başına ulusal 
gelir artışı ile eşanlamlı tutulacaktır. Kuşkusuz, kişi başına ulusal 
gelir artışı, ekonomik gelişmenin ülküsel bir göstergesi değildir; çün-
kü tümüyle nicel bir ölçümü içerir ve gerek ürün niteliğindeki gerek 
işdışı zaman etkinliklerindeki iyileşmeyi yansıtmamaktadır.11 An-
cak, bu ölçümün nicel kesinliği bulunması ve ekonomik gelişmeye 
de oldukça duyarlı olması nedeniyle seçilmesi uygun görülmüştür. 

Ulusçuluk ve Politik Yapı: Politik örgütün özgül yapısındaki 
güçlü ulusçu duygular büyük olasılıkla örgütün işlevsel yapısını et-
kileyecektir. Burada, ulusçuluğun politik yapı ve süreçler üzerindeki 
etkisi ele alınacak; daha sonra politik çıktıların ulusçuluktan nasıl 
etkilendiği araştırılacaktır. 

Ulusçuluktan söz edilirken kimlerin ulusçuluğunun anlatılmak 
1 1 McCONNEL, Campbell R., Economics, McGraw-Hill Book Co. 1966, s. 167. 
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istendiği belirtilmelidir. Az gelişmiş ülkelerde ulusçuluk akımından 
söz edildiğinde, genellikle politik süreci doğrudan etkileyebilen bir 
aydınlar kümesi düşünülmektedir. Ancak, yığınların ulusçuluğu da 
önemli bir değişkendir ve politik süreci etkileyebilmektedir. 

Az gelişmiş ülkelerde yönetici seçkinler çoğunlukla ulusçu dü-
şünceyi benimseyen ve ulusal birliği oluşturmak ve korumak için 
çabalayan kimselerdir. Bu amaca ulaşmanın en güvenli yolu çoğu 
kez politik yapıyı merkezileştirmek olarak görünmektedir. Merkezi-
leşme, bölgesel yönetimlerin merkezi yönetimce denetlenme düzeyi 
olarak tanımlanabilir. Yönetici seçkinlerin ulusçu düşünceyi benim-
sediği bir ülkede, ulusal birliğin sağlanması amacıyla merkezi yöne-
timce denetlenen ve yönetilen kurumların oranının artacağı varsa-
yıl abilir. Böylece, ulusçuluk ile politik yapı arasındaki bağıntılarla 
ilgili ilk varsayımımız şu biçimde belirtilebilir: "Bir ülkede yönetici 
seçkinler ulusçu duyguları benimsediği ölçüde yönetim yapısı mer-
kezileşme eğilimi gösterir". 

Merkezileşmeye yakın bir kavram, devletleştirmedir. Devletleş-
tirme, ekonomi, eğitim ve sağlık kurumlarının devlet yönetimi altına 
alınması olarak tanımlanabilir. Ulusçu yöneticiler, bütün toplumsal 
kurumları ulusçu bir amaç çevresinde yönlendirmek, topluma bir 
biçim vermek, ulusun ekonomik' düzeyini yükseltmek isteyecekler-
dir. Bunu en etkili bir biçimde sağlayabilmek için de bütün toplum-
sal kurumların kendi denetimleri altında olmasına çalışacaklardır. 
Başka bir deyişle olanakların elverdiği ölçüde bütün toplumsal ku-
rumlan kamu denetimi altına almaya çalışacaklardır. Böylece ulus-
çuluk ile politik yapı arasındaki bağıntı konusundaki ikinci varsa-
yımımız; "bir ülkede yönetici seçkinler ulusçu duyguları benimsediği 
ölçüde, devletleştirilen kurumların oranı artacaktır" biçiminde yazı-
labilir. 

Çatışmalar ve görüş ayrılıkları genellikle ulusal birliği yıpratıcı 
ve ulusal amaçlara ulaşma sürecini yavaşlatıcı etmenler olarak al-
gılanmaktadır. Bu nedenle, ulusçu yöneticilerin çatışmaları ve görüş 
ayrılıklarına pek hoşgörü göstermeyecekleri düşünülür. Bunun so-
nucu, ulusçu eğilimleri olan yöneticilerin çoğu kez baskıcı, yetkeci, 
katı bir yönetim uygulama olasılıklarının daha yüksek olmasıdır. 
Böylece, özgürlüklerin kısıtlandığı, baskının uygulandığı bir yönetim 
yapısı, yetkecilik olarak tanımlanırsa; ulusçuluk ile politik yapı ara-
sındaki bağıntı konusundaki üçüncü varsayımımız şu olmaktadır 
"bir ülkede yönetici seçkinler ulusçu duyguları benimsediği ölçüde 
yönetim yapısı yetkecilik eğilimi gösterir". 
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Yukarıda ulusçulukla bağıntısı araştırılan politik yapıyla ilgili 
üç etmen (merkezileşme, devletçilik, yetkecilik), ekonomik gelişmeyi 
yavaşlatma eğilimi gösteren çatışma, savurganlık, aşırı tüketim gibi 
kimi etmenlerin etkisini azaltıyor gibi görünmektedir. Bu nedenle, 
bütün başka koşulların eşit tutulması durumunda politik yapıda 
bu eğilimlerin ortaya çıkmasının ekonomik gelişmeyi hızlandıracağı 
beklenmektedir. 

Böylece, ulusçuluk ile politik yapı arasındaki bağıntıyla ilgili 
üç varsayımımız şu biçimde yazılabilir: 

1. Yönetici seçkinlerde ulusçuluk eğilimi ile politik yapıda mer-
kezileşme eğilimi arasında olumlu bir bağıntı vardır. 

2. Yönetici seçkinlerde ulusçuluk eğilimi ile politik yapıda dev-
letçilik eğilimi arasında olumlu bir bağıntı vardır. 

3. Yönetici seçkinlerde ulusçuluk eğilimi ile politik yapıda yet-
kecilik eğilimi arasında olumlu bir bağıntı vardır. 

Ulusçuluk ve Politik Çıktılar: Politik örgütte eşgüdümleyici ve 
düzenleyici işlevlerin süreç bölümünü oluşturduğu daha önce belir-
tilmişti. Politik örgütün işlevi, toplumu oluşturan çeşitli kurum ve 
kümelerin etkinliklerinin belirli amaçlar yönünde düzenlenmesi ve 
eşgüdümlenmes için gerekli politika ve kuralların oluşturulması ol-
maktadır. Bu politik karar ve kurallar, politik örgütün çıktılarım 
oluşturmaktadır. Burada, ulusçuluk ile politik çıktılar arasındaki 
bağıntıyı araştırırken, yalnızca kamu yatırımlarının belirli etkinlik-
lere dağıtılması ile ilgili politik kararlar ele alınacaktır. Özellikle üze-
rinde durulacak olan iki yatırım biçimi, simgesel yatırımlar ve askeri 
yatırımlar olacaktır. Ulusçuluk ile yatırımların simgesel ve askeri 
etkinliklere ayrılan oranı arasında bağıntılar oluşturulmaya çalışı-
lacaktır. 

Daha önce ulusçuluk ile ekonomik gelişme arasındaki bağıntı 
konusundaki düşünceleri incelerken, kimi yazarların ulusçuluğun 
yeni gelenekselciliğe neden olduğunu ve bunun ekonomik gelişme 
bakımından olumsuz sonuçlara yol açtığını düşündükleri belirtilmiş-
ti. Yeni gelenekselciliğin bir sonucu, geleneksel simgelerin canlan-
dırılması için yatırımların yapılması olabilir. Yoksul ülkenin kısıtlı 
olanakları, ekonomik gelişme için gerekli araştırma ve altyapılara 
yönelmek yerine, ataların uygarlığını sergilemeyi amaçlayan arkeo-
lojik kazılara harcanabilir. Simgesel yatırımlara ulusal saygınlığı ar-
tırmak amacıyla da başvurulabilir. Bir çok az gelişmiş ülkede kısıtlı 
kaynaklar, hiç bir ekonomik anlam ve önemi bulunmayan ve çoğu 
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kez yabancı sanatçılara avuç dolusu paralar harcanarak yaptırılan 
ulusal önderlerin anıtlarına harcanmaktadır. Ancak, görünürde eko-
nomik biçim taşıyan yatırımlar bile, bir çok kez simgesel amaçlara 
yönelik olmaktadırlar. Örneğin, fabrikalar ve barajlar ekonomik 
amaçlardan çok saygınlık amacıyla yapılmaktadır. Bunun sonucu, 
kimi durumlarda fabrikaların uygun olmayan yerlerde yapılması 
ya da ürünlerine gereksinim duyulmayan fabrikaların yapılması, 
böylece kaynakların verimsiz alanlara harcanması olmaktadır. Yö-
netici seçkinlerin gelişme gerçekleşmeden gelişme simgelerini be-
nimseme yönündeki aşırı isteklilikleri, nüfusun % 95'inin günlük 
yaşamlarını sürdürmek için bile yeterli gelirlerinin bulunmadığı bir 
ülkede pahalı TV istasyonları kurmalarına, çok az sayıda motorlu 
araçların bulunduğu bir ülkede büyük köprüler ve çok geniş otoyol-
lar yaptırmalarına neden olabilmektedir. Böylece, az gelişmiş ülke-
lerde ulusçuluğun (hem simgesel çıktılar için istem yaratan yığın 
ulusçuluğu, hem de gelişme simgelerini yaratmaya istekli politik 
önderlerin ulusçuluğu) simgesel çıktılar için yapılan yatırımlarda 
artışa neden olacağı varsayılabilir. 

Yoksul ülkelerin kısıtlı kaynaklarını tüketen başka bir ekono-
mik olmayan etkinlik askeri örgütlenme ve hareketlerdir. Askeri 
etkinlikler, hem yeni gelenekselciliğin bir belirtisi olmakta; hem de 
ulusçu önderler için saygınlık ve güç simgesi sağlamaktadır. Ulusal 
birliğin sağlanması amacıyla yarı unutulmuş geleneksel düşmanlık-
ların canlandırılması az gelişmiş ülkeler arasındaki savaşların baş-
lıca nedenleri arasındadır. Bu savaşlar, öte yandan, bir güç gösterisi 
niteliği taşımaktadır. Barış zamanında bile kamu yatırımlarının bü-
yük bölümü askeri tüketime kaymaktadır; çünkü, askeri etkinlikler 
barış zamanında bile bir güç ve saygınlık simgesi işlevi görmekte-
dirler. Böylece, ulusçuluğun (yine yığın hem de seçkin ulusçuluğu) 
askeri yatırımlarda artışa neden olacağı varsayılabilir. 

Simgesel ve askeri yatırımlar temelde -ekonomik olmayan, yatı-
rımlardır. Böylece bu yatırımların ekonomik gelişmeyi olumsuz yön-
de etkileyecekleri beklenebilir. 

Böylece, ulusçuluk ile politik çıktılar arasındaki bağıntılar konu-
sunda iki varsayım ileri sürülebilir : 

1. Ulusçuluk simgesel yatırımlarda artışa yol açar. 
2. Ulusçuluk askeri yatırımlarda artışa yol açar. 

Daha önce geliştirilen örgüt modeli kullanılarak yukarıdaki var-
sayımlar aşağıdaki gibi gösterilebilir: 
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Özgül Yapı İşlevsel Yapı 

Ulusçuluk -> Merkezileşme, Devletçilik Yetkecilik 

Simgesel ve Askeri Çıktılar 

Politik Örgüt 

ULUSÇULUK-POLİTİK YAPI BAĞINTISI KONUSUNDAKİ 
BİR ARAŞTIRMA İÇİN ÖNERİLER 

Ulusçuluk ve politik yapı arasındaki bağıntının araştırıldığı bir 
çalışma, alan deneyi, örnekolay yöntemi, tarihsel belge yöntemi, 
anket yöntemi gibi çok çeşitli yöntemler kullanılarak yapılabilir. An-
cak, geçerli sonuçlara ulaşılması açısından, burada iki yöntemin bir-
likte kullanılması önerilecektir. Bunlar, örnekolay yöntemi ve kül-
türlerarası çalışma yöntemidir. Örnekolay yönteminde, ulusçu yö-
neticilerin yönetimi ele geçirdikleri ülkeler ele alınarak, bu değişi-
min sonuçları incelenebilir. Kültürlerarası bir çalışmada ise, deği-
şik ülkelerden bir örneklem alınarak, bu ülkelerdeki yöneticilerin 
ulusçuluk düzeyleri ile politik yapının özellikleri arasında istatistik-
sel bağıntılar kurulmaya çalışılır. Örnekolay yönteminin olumlu ya-
nı, daha kolay olması, daha az masraf gerektirmesi, v daha ayrıntılı 
bilgi elde edilmesine olanak sağlamasıdır. Ancak, az sayıda örnek 
alındığından, varılan sonuçların genellenebilirliği düşüktür. Kültür-
lerarası çalışma yöntemi, çok sayıda ülkeden incelenen konu ile il-
gili bilgilerin edinilmesini gerektirdiğinden daha güç ve daha mas-
raflıdır. Ancak varılan sonuçları genellenebilirliği daha yüksektir. 
Öte yandan toplanan bilgiler daha genel düzeyde bilgiler olmakta 
ve ayrıntılı bir çalışma yapmak pek olanaklı olamamaktadır. 

Burada her iki yöntemin birlikte kullanılması önerilecektir. Bu, 
her iki yöntemin güçlük ve masraflarının birleştirilmesi anlamına 
gelse bile, aynı zamanda her iki yöntemin olumlu yanlarının da bir-
leşeceği Ve olumsuz yanlarının önleneceği unutulmamalıdır. Her iki 
yöntemin birlikte kullanılması sonucu hem çeşitli ülkelerden bilgi 
toplanması sonucu genellenebilirliği olan sonuçlar elde edilecek; hem 
de bunlardan birkaçında ayrıntılı örnekolay çalışmaları yapılması 
sonucu ayrıntılı bilgilerin elde edilmesi olanağı doğacaktır. 
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Çalışmanın kültürlerarası bölümü için dünya yüzeyindeki az 
gelişmiş ülkelerin geçerli bir örnekleminin alınması gerekecektir. 
Ancak bütün az gelişmiş ülkelerin rastlantısal bir örneklemini al-
mak yerine uzman politik bilimcilerin değişik ulusçuluk düzeylerini 
simgeleyen ülkelerden oluşan bir yargısal örneklem oluşturmalarıy-
la belki de daha etkili bir örneklem elde edilebilir. Örneğe giren ül-
kelere araştırmacılar gönderilerek ya da olanak bulunursa bu ül-
kelerdeki bilim ve araştırma kuruluşlarının işbirliği sağlanarak ül-
kelerdeki yöneticilerin ulusçuluk düzeyi, ülkelerin ekonomik geliş-
me düzeyleri, ülkelerdeki politik yapının merkezileşme, yetkecilik 
ve devletçilik eğilimi, ülkedeki simgesel ve askeri yatırımların top-
lam yatırımlar içindeki oranı konusunda bilgiler toplanacaktır. Top-
lanan bilgiler, korrelasyon analizi ile incelenecektir. 

Örnekolay çalışması için oluşturulan varsayımlar konusunda 
özellikle uygun sonuçlar elde edilen veya varsayımlara karşıt sonuç-
ların elde edildiği ülkeler alınabilir. Ayrıca, aşırı ulusçu yönetime 
yeni geçmiş ülkeler varsa, önceki ve sonraki durumların ayrıntılı 
karşılaştırmasının yapılması ilginç olabilir. Bu örnek olay çalışma-
larında ulusal önderlerin özgeçmişleri, davranışları, politik yapının 
özellikleri, işleyişi ayrıntılı bir gözlem ile incelenebilir. 

Araştırmada aşağıdaki ölçümlerin kullanılması önerilebilir: 

1. Ulusçuluk: Her şeyden önce temel değişkenlerden biri olan 
Ulusçuluğun ölçülmesi için etkili bir ölçme aracımn geliştirilmesi 
gerekecektir. Ulusçuluk temelde duygusal bir eğilim olarak düşünü-
lürse kuramsal örgüt modelindeki duygusal boyut birimleri böyle 
bir ölçüm için yararlı olabilirler. Çeşitli insan davranışları, duygu-
sal tepkiler olarak görünmektedirler ve kültürel kalıpların bir çoğu 
(büyüklerin elini öpmek gibi) "saygı" gibi duygusal bir içerik taşı-
maktadır. Çok çeşitli davranışlar simgeledikleri duygulara göre ta-
nımlanarak çok sayıda kavram az sayıda birimle belirtilebilir. Böy-
lece, kuramsal modeldeki dört duygusal boyuttan herbiri için bir öl-
çek geliştirilebilir ve boyutlara göre tanımlanan kavramlar bu öl-
çeklerle ölçülebilir. Ulusçuluk, daha önce, "saygı" ve "yakınlık" duy-
gularıyla tanımlanan duygusal bir tepki olarak belirtilmişti: 

Ulusçuluk = (Ulus) (S + Y) 

Böylece, saygı ve yakınlık duygularını ölçmek için geliştirilen 
bir ölçek, ulusçuluk eğilimini ölçmek için kullanılabilir. 'Saygı" öl-
çeğinde, " dünyadaki en kutsal şeydir", " için canımı 
bile veririm" gibi ayrılmaz parçası olarak görüyorum", " ya-
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şamıma anlam veriyor" gibi anlatımlar konabilir. Daha sonra boş-
lukları "ulus" sözcüğü yazılarak ulusçuluk eğilimini ölçen iki araç 
elde edilmiş olur. Bir kimsenin saygı ve yakınlık ölçeklerindeki puan-
ları toplanarak ve gerekirse ikiye bölünerek bireyin genel ulusçuluk 
eğilimi ölçülmüş olur. Ancak yukarıdaki ulusçuluk tanımından iki 
çeşit ulusçuluk da tanımlanabilir. Bir kimsenin saygı ölçeğindeki 
puanının toplam puana oranı saygısal ulusçuluk; yakınlık ölçeğin-
deki puanının toplam puana oranı özdeştirisel ulusçuluk olarak ta-
nımlanabilir : 

S 
Saygısal Ulusçuluk = 

S + Y 

Y 
Özdeştirisel Ulusçuluk = 

S + Y 

Her iki ulusçuluk çeşidi de duygusal eğilimleri simgelemekle 
birlikte, saygısal ulusçuluğun daha çok bireyin kendi varlığından 
özveride bulunmasını ve kendini ulusa adamasını içerdiği söylene-
bilir. Özdeştirisel ulusçuluk ise, belki de, birey ve ulus arasında daha 
dengeli, bireyin ve ulusun karşılıklı olarak gereksinimlerini karşı-
lamalarına dayanan bir ilişkiye dayanmaktadır. Böyle bir eğilim da-
ha esnek davranışlar oluştururken, saygısal ulusçuluğun daha katı 
davranışlarla bağıntılı olması beklenebilir. Belki de, saygısal ulus-
çuluk daha çok düşçü eylemlerle; özdeştirisel ulusçuluk daha çok 
gerçekçi eylemlerle bağıntılı olabilir. Böyle bir bağıntının varlığı 
kanıtlanabilirse: 

Y 
Esnek Ulusçuluk = 

S 

tanımlanabilir. Ekonomik gelişme gerçekçi ve esnek davranışları ge-
rektirdiğinden, Esnek ulusçuluk ile ekonomik gelişme arasında olum-
lu bir bağıntının bulunması beklenebilir. 

2. Ekonomik Gelişme : Ekonomik gelişme, kesin olmayan ve nes-
nel etmelerin yanında öznel yargıları da içeren bir kavramdır. Bu-
rada daha önce belirtildiği gibi açıklık ve kesinlik sağlamak için 
daha çok ekonomik bir ölçümün benimsenmesi önerilmekte ve kişi 
başına net ulusal gelirin eksikliklerine karşın ekonomik gelişmenin 
yeterli bir göstergesi olabileceği düşünülmektedir. 
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3. Merkezileşme: Merkezileşme, bölgesel yönetimlerin merkezi 
yönetimce denetlenme düzeyini belirtmektedir. Bu kavramın ölçül-
mesi çeşitli güçlükler ortaya koymaktadır. En özerk bölgesel yöne-
timler bile merkezi yönetimin belli bir düzeydeki denetimini kabul 
ederler. Öte yandan bölgesel yönetimler kimi konularda oldukça 
özerk, kimi konularda da çok bağımlı olabilirler. Bununla birlikte, 
ülkeleri, bölgesel yöneticilerin yerel seçmenlerce seçildiği ülkeler 
(düşük merkezileşme) ve bölgesel yönticilerin merkezden atandığı 
ülkeler (yüksek merkezileşme) olarak iki kümeye ayırmak yeterli 
olabilir. 

4. Devletçilik: Devletçilik; ekonomi, eğitim ve sağlık kurumla-
rının kamu denetimi altına alınması olarak tanımlanmıştı. Bu kav-
ramın ölçülmesi de kimi güçlükler ortaya koymaktadır. En bağımsız 
kurumlar bile bir ölçüde kamu denetimi altındadır; öte yandan, be-
lirli bir konuda (örneğin mali konularda) sıkı bir kamu denetiminin 
yanında, yönetimsel denetim oldukça gevşek olabilir. Bununla bir-
likte. yöneticilerini hükümetin seçtiği ve politikalarını hükümetin 
belirlediği kurumlar kamusal kurumlar olarak tanımlanabilir ve 
bunların toplam kurumlara oranı devletçilik düzeyi olarak alınabilir. 

devletleştirilmiş kurumlar 
Devletçilik = 

toplam kurumlar 
5. Yetkecilik.- Yetkecilik, politik bilimde oldukça yaygın bir 

biçimde kullanılan bir kavramdır. Kavram, "yetkeci kişilik" gibi 
belirli kişilik tiplerinden, faşizm ve komünizm gibi politik rejimlere 
değin çok çeşitli olayları anlatmak için kullanılmaktadır. Kuşkusuz 
yetkecilik, çeşitli düzeylerde ortaya çıkmaktadır; ancak, yetkecilik 
düzeyini simgeleyen göstergeleri bulmak oldukça güçtür. Örneğin 
siyasal tutuklanmaların oranı bir ölçü olabilir; ancak, hangi tutuk-
lanmaların siyasal olarak tanımlanacağı, bu kez büyük güçlükler 
ortaya koyacaktır. Belki de, askeri yönetim altında bulunan ya da 
tek parti yönetiminin bulunduğu ülkeleri "yetkeci" olarak tanımla-
mak yeterli olabilir. Ancak bu konudaki kesin kararı araştırmacı 
vermelidir. 

6. Simgesel Yatırım:  Simgesel yatırımlar, ekonomik güdüler-
den çok ulusal saygınlık ya da övünç güdüsüne dayanan yatırımlar 
olarak tanımlanabilir. Bu .kavramın ölçülmesi çok büyük güçlükler 
ortaya çıkarmaktadır. Belki de simgesel yatırımlar ile ekonomik ya-
tırımlar arasında bir ayırım yapılabilir. Anıtlar ve törenler simgesel 
yatırım; fabrikalar, okullar ekonomik yatırım olarak düşünülebilir. 
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Ancak görünürde ekonomik olan yatırımlar bile bir ölçüde simgesel 
güdülere dayanmaktadırlar. Bir fabrika ya da baraj, birçok kez 
ekonomik değerinden ve gerekliliğinden çok saygınlık amacıyla ya-
pılmaktadır. Bu nedenle, her yatırımın hem ekonomik hem simgesel 
değerler içerdiğini söylemek yanlış olmaz. Bu durumda yatırımların 
simgesel değerlerini ölçmek büyük bir güçlük olarak karşımıza çık-
maktadır. Bu sorunu çözmek için. yatırımların ekonomik önem ve 
değerinin araştırılması ya da yöneticilere bir yatırımı hangi güdü-
lerle yaptıkları sorularak, belirli bir kaleme yapılan toplam yatırı-
mın, saygınlık güdüsü belirten sözlerin toplam bir güdü belirten söz-
lere oranıyla çarpımına kalemin simgesel değeri adı verilmesi gibi 
yollar denebilir. (Simgesel değer) saygınlık güdüsü belirten sözler/ 
bir güdü belirten toplam sözler; simgesel yatırım = simgesel değer 
X toplam yatırım). Bütün simgesel yatırımların toplam kamu yatı-
rımlarına oranı ise, toplam simgesel yatırım oranım vermektedir. 

7. Askeri Yatırım,:  Askeri yatırımların ölçülmesi göreli olarak 
daha kolaydır. Kuşkusuz askeri olmayan kimi yatırımlardan asker-
likte de yararlanılabilir ya da askeri yatırımlar askeri olmayan alan-
larda da yararlı olabilir. Bununla birlikte, hükümet bütçesinin sa-
vunma hizmetlerine ayrılan oranı, askeri yatırımların yeterli bir 
göstergesi olarak alınabilir. 

8. Denetim Değişkenleri: Böyle kapsamlı bir çalışmada, denetim 
çok güç, belki de olanaksız olmaktadır. Ulusçuluk ile politik yapı 
değişkenleri arasındaki ilişkileri araştırırken ekonomik gelişme dü-
zeyi sabit tutulabilir. Bunu yapmak için, ekonomik gelişme düzey-
leri benzer olan ülkeleri alarak -bunlarda ulusçuluk ile politik yapı 
arasındaki bağıntıyı araştırmak yeterlidir. Ancak ekonomik geliş-
me, sonuçları etkileyebilen tek değişken değildir. Ülkeler arasında-
ki kültürel ayrılıklar, önderlerin kişilikleri, önderlerin güçleri, ön-
derler arasında çatışma olup olmadığı önemli değişkenler olabilir. 
Kimi az gelişmiş ülkelerde, özel sermayenin gelişmemiş olması yö-
neticileri istesinler istemesinler devletçiliğe zorlayabilir. Kimi ül-
kelerde merkezileşme kültürel ve coğrafi koşullarla bağıntılı ola-
bilir. Ülkelerin tarihleri de bağımlı değişkenler üzerinde önemli etkide 
bulunabilir. 

Ancak, bu etmenlerden bir çoğunun çözümlemede denetim altın-
da tutulması ne yazık ki olanaksızdır. Ancak, bunlar, sonuçların 
yorumlanmasında ve örnek ülkelerin seçiminde göz önünde tutula-
bilirler. 
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V 

SONUÇ 

Bu yazıda, ulusçuluk ile politik yapı arasındaki ilişkiler konusun-
da önce kuramsal bir model geliştirilerek, daha sonra böyle bir mo-
dele dayanılarak yapılacak bir araştırma konusunda öneriler geti-
rildi. Geliştirilen modelde örgütlerin özgül yapı ve işlevsel yapı adı 
verilen iki boyuttan oluştuğu düşünülmektedir. Bu boyutların aslın-
da bir gerçeklik biçimi olmaktan çok bir çözümleme biçimi olarak 
yorumlanmaları daha geçerli olabilir. Özgül çözümleme, olayları 
ilişkiye katılan öğelerin özgül niteliklerine indirgeyerek açıklamaya 
çalışmaktadır. İşlevsel çözümleme ise, olayları, ilişkiye katılan öğe-
lerin özgül nitelikleri nasıl olursa olsun tüm yapının işleyişi bakımın-
dan ortaya koydukları sonuçlar açısından irdelemektedir. Ele alman 
model, bu iki çözümleme biçimini ortak bir çözümleme süreci için-
de bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bunun için olayların özgül 
ve işlevsel olmak üzere iki yönü olduğu varsayılmakta ve bu iki yön 
arasında karşılıklı bir etkileşimin bulunduğu düşünülmektedir. 

Ulusçuluk, politik örgütün özgül boyutuyla ilgili bir süreç ola-
rak ele alınmakta ve bu sürecin örgütün işlevsel yapısında bir takım 
etkileri olduğu düşünülmektedir. Bu konuda yapılabilecek bir araş-
tırmada denenmek üzere bir takım varsayımlar oluşturulmuştur. Bu 
varsayımlar aşağıdaki biçimde özetlenebilir: 

1. S ve Y ölçeklerindeki puanların toplamı olarak ölçülen ulus-
çuluk eğilimi merkezileşme ile olumlu bir bağıntı ortaya koyar. 

2. S ve Y ölçeklerindeki puanların toplamı olarak ölçüİen ulus-
çuluk eğilimi bir ülkede devletleştirilmiş kurumların oranı ile doğru 
orantılır. 

4. S ve Y ölçeklerindeki puanların toplamı olarak ölçülen ulus-
çuluk eğilimi, simgesel yatırım oranıyla doğru orantılıdır. 

5. S ve Y ölçeklerindeki puanların toplamıyla ölçülen ulusçu-
luk eğilimi, askeri yatırımların oranıyla doğru oratılıdır. 

6. Esnek ulusçuluk puanı (Y/S), kişi başına net ulusal gelir 
düzeyindeki artışla doğru orantılıdır. 

7. Merkezi yapı, devletleştirilmiş kurumların oranı, askeri ya 
da tek parti yönetimi kişi başına düşen net ulusal gelirdeki artışla 
doğru orantılı; simgesel yatırım ve askeri yatırım oranları kişi ba-
şına düşen net ulusal gelirdeki artışla ters orantılıdır. 
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TÜRKİYE'DE ENFLASYON MUHASEBESİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Doç. Dr. Muammer ERDOĞAN* 

G İ R İ Ş 

İkinci Dünya Savaşından sonra daha da belirginleşmiş ve özel-
likle 1970'den sonra pek çok ülkede çift rakamlı hale gelmiş olan enf-
lasyon, ülkemizde daha ileri boyutlara ulaşmıştır. 1938'de 100 olan 
Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi 1982'de 56167'ye, yani 561 katma 
yükselmiştir. 1938'de 100 olan bu endeks, 1947'de 4, 1957'de 8, 1967'de 
15, 1977'de 64 ve nihayet 1982 yılında 561 katma çıkmıştır. Yani 
1938'e göre 1. ve 2. on yıllarda 4, 3. on yıl 7, 4. on yılda 49 katı artış ol-
muş. daha sonraki 5 yılda ise korkunç boyutlara ulaşarak 497 katına 
varmıştır.1 

Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksine göre 1963'den itibaren 
son ondokuz yılda fiyatların bir önceki yıla nazaran sırasıyla % 1, 
8, 5, 8, 4, 7, 7, 16, 18, 20, 30, 10, 16, 24, 53. 64, 107, 37 ve 30 oranlarında 
yükselmiş olduğu görülür. Bu ondokuz yılın sonunda 1963'e göre 
fiyatlarda 45 kat artış olmuştur.2 

Türkiye'deki üç rakama varıp daha sonra % 30'a inen bu enflas-
yon, işletmelerin muhasebe verilerini ve finansal toblolarını işe ya-
ramaz ve kullanılamaz duruma düşürmüştür. Zira enflasyonun ol-
duğu bir ülkede muhasebe belgeleri düzeltilmezse anlamsızlaşarak 
yararsız duruma düşer ve işletme ile ilgili olanlara yanıltıcı bilgiler 
verir. Belgelerdeki rakamlar, temsil ettikleri iktisadi değerleri ger-
çek kıymetleri ile gösterebilmekten uzak olacağı için bu belgeler, 
doğru ve güvenilir bilgi veremiyeceklerdir. Ayrıca enflasyonun bir 
sonucu olarak muhasebe raporları, işletmenin çeşitli dönemlerindeki 

* Atatürk Üniversitesi iktisadî ve idari Bilimler Fakültesi 
1 istanbul Ticaret Odası, Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksi, Bkz. Ek: I 
2 Ticaret Bakanlığı-Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü; Toptan Eşya Fiyatları Genel 

İndeksi, Bkz. Ek: I 
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faaliyetlerinin ve hesaplarının karşılaştırılmasında anlamsız ve yan-
lış izlenimler verecektir.3 

Türkiye'deki bu enflasyonun sonucu, işletmelerin gerçek serma-
yeleri düşük düzeyde gözükmektedir. Halbuki ülkemizde işletmeler 
kredi sağlarken sermayeleri ölçü olarak alınmakta ve anonim şirket-
ler sermayelerinden fazla tahvil çıkaramamaktadırlar. Dolyısiyle iş-
letmelerin gerçek sermayelerinin çok altında kredi alabilmeleri ve 
tahvil ihraç etmeleri söz konusu olmaktadır. Diğer taraftan varlık-
larının ve sermayelerinin az gözükmesi yüzünden şirketlerin hisse 
senetlerine talep azalmaktadır. Böylece işletmenin finansman sıkın-
tısıyla karşılaşması ve kapasite kullanımım aşağılara çekmek zorun-
da kalması söz konusu olmaktadır. 

Ayrılah amortismanlar iktisadi kıymetlerin gerçek değerleri üze-
rinden olmadığından, bunların ekonomik ömürleri sona erdiği za-
man yenilenmeleri için yeterli fon birikmemiş olmakta, hatta bu fon, 
sembolik bir seviyede kalmaktadır. Böylece işletmelerin reel değer-
leri, yenilenmeleri için fon biriktirilmediğinden, korunamamaktadır. 

Bunların bir sonucu olarak tüm işletmelerin varlıklarının gittik-
çe erimesi ve düşük kapasite kullanımları ile makro ekonomi açısın-
dan önemli ve zincirleme etkiler ortaya çıkmaktadır. Ülke sermaye 
stokunun azalması yanında üretim ve yatırım azalması ve buna bağlı 
olarak ihracatın düşmesi ve ekonomik büyümenin durması gibi teh-
likeli sonuçlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Ayrıca anonim şirket-
lerin ihraç edecekleri tahvil sayısı yetersiz ve hisse senetlerine talep 
düşük düzeyde olacağından sermaye piyasasının gelişmemesi de söz 
konusudur. 

Diğer taraftan maliyetlerin, gerçek maliyetlerden az gözükmesi 
ile dönem kârları şişirilmekte ve dolayısiyle vergi, kâr payı, ücret 
artışı gibi sebeplerle işletmenin sermayesi erozyona uğramaktadır.4 

Ayrıca fazla vergi, kâr payı ve ücret ödemeleri işletmelerin otofi-
nansman imkânlarını kıstığından bu durum, dış kaynağa yönelmeye 
ve böylece finansman maliyetinin artmasma sebep olmaktadır. 

Kârların yüksek gözükmesiyle ortaya çıkan bir diğer sonuç, yö-
neticilerin verecekleri kararlarla ilgili olmaktadır. Yönetimin yüksek 

3 Cevat Sarıkamış; "Enflasyon ve Finansman", Enflasyon Ortamında Muhasebe, 
Finansman ve Vergi Problemleri, Sermet Mat., İstanbul, 1974, 6h. 92 

4 Ferruh Çömlekçi; "Fiyatlar Umumi Seviyesindeki Değişmeler Karşısında Ticari 
İşletmelerin Mali Tabloları", Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
Dergisi, 1971, Cilt VII, Sayı 1, sh. 174 
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kârlara aldanmak suretiyle yatırım kararlarında, büyüme hızı de-
ğerlendirmelerinde, fiyat belirlemesinde ve bölümleri değerlendirir-
ken yanılgıya düşmeleri söz konusu olmaktadır. Ayrıca gerçek kâr 
marjı düşük olmasına rağmen yöneticilerin üretim hatlarını seçer-
ken yanlış hareket etmeleri ve yukarıda belirtildiği gibi fazla vergi 
ve ücret ödenmesine ve aşırı kâr dağıtılmasına karar vermeleri söz 
konusu olmaktadır. 

Fiyat artışlarının muhasebe bilgileri üzerindeki bu etkilerine 
karşı kullanılabilecek bir çok önlem vardır. Bunlar önce. geçici ve 
köklü önlemler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Lifo, temel stok, 
fiyat artışlarına karşı ihtiyat ayırma, hızlandırılmış amortismanlar 
ve yenileme fonları olmak üzere beşe ayrılabilen geçici önlemler, so-
runun temeline inmeyen, sadece bazı kalemler için söz konusu ola-
bilen ve zahiri kârların aşağı çekilmesini kısmen sağlayan önlem-
lerdir. Bunlardan bazısı gelecek için bir kısım ek fonların oluşmasını 
da sağlamaktadırlar.5 Yeniden değerleme olarak isimlendirilen köklü 
önlemler ise; Fiyatlar Genel Seviyesi Muhasebesi, İkame Maliyeti Mu-
hasebesi ve Genel Fiyat ve İkame Maliyeti Muhasebesi olmak üzere 
üçe ayrılmaktadır.6 

Enflasyonun muhasebe verileri ve finansal tablolar üzerindeki et-
kilerini gidermede dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de ça-
lışmalar yapılmakta, önlemler alınmaktadır. Bu çalışmalar bilimsel 
seviyede başlamakta, meyvesini kanuni mevzuatta yer alarak ver-
mekte ve daha sonra konunun mevzuata girmiş haliyle ilgili bilimsel 
tartışmalar sürüp gitmektedir. 

I. TÜRKİYE'DE ENFLASYON MUHASEBESİ İLE İLGİLİ 
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 

Türkiye'de enflasyon muhasebesi ile ilgili bilimsel çalışmalar ilk 
defa, 1952 yılında bir doçentlik kollokyum sınavında sunulan bildiri 

5 Kamuran Pekiner; İşletme Denetimi (İşletme Analizleri), İstanbul Üniversitesi 
İşletme Fakültesi Yayını No: 70, Sermet Mat., İstanbul 1977, s. 116-120 
Alparslan Peker; Yönetim Muhasebesi, Genel Esaslar, 1. Kitap, (Genişletilmiş 
2. Bası), İstanbul Üniversitesi llşetme Fakültesi Yayını No: 98, Fakülteler 
Mat., İstanbul, 1979, sh. 33-35 

e Nuri Uman; Enflasyon Muhasebesi, Fiyatlar Genel Seviyesi Muhasebesi, Teori 
Uygulama, I. Cilt, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları No: 155 Boğaziçi Üniversitesi 
Mat., İstanbul, 1979 
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ile başlamıştır.7 İki yıl sonra hazırlanan bir doçentlik tezi8 ve bir ma-
kale9 ile devam eden bu çalışmalar, 1955'de bir kitap10 ve 1958'de bir 
makale11 ile sürdürülmüştür. 

1961 yılma kadar herhangi bir çalışmanın yapılmadığı, 1961'de 
ise Vergi Reform Komisyonu raporu yanında iki rapor ve ardından 
1962 yılında iki makalenin kaleme alındığı anlaşılmaktadır. 1963 yı-
lında 2-5 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi üzerine o yıl üç makale 
ile beş raporun hazırlandığı görülmektedir.* 

Bundan sonra 1972 sonuna kadar bir doktora tezi, ikisi çeviri 
olmak üzere 17 makale ve bir bildiri ile bu konuya yer veren bir çeviri 
üç kitap yayınlanmıştır. Ayrıca 1965 yılında 4 ve 1966'da 3 olmak üze-
re toplam 7 rapor hazırlanmıştır. 

1937-1982 döneminde ise; 3 doktora tezi, biri basılmamış 3 doçent-
lik tezi ve 4 kitap hazırlanmış ayrıca biri çeviri olmak üzere konuya 
yer veren 8 kitap yayınlanmıştır. Diğer taraftan dördü çeviri olan 42 
makale kaleme alınmış ve 1974 ile 1975 yıllarında düzenlenen iki ayrı 
seminerin herbirinde beşer bildiri sunulmuş ve bu bildiriler iki ayrı 
kitap halinde yayınlanmıştır. 

Son olarak 22 Ocak 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2791 sayılı 
yasa ile ilgili olmak üzere 1983 yılının ilk üç ayında 6 makalenin ya-
yınlandığı görülmektedir. Diğer taraftan son yasa ile getirilen yeni-
den değerleme 12 Mart 1983 de düzenlenen "Yeniden Değerleme ve 
Türkiye Ekonomisine Getirdikleri" konulu bir seminerde** tartışılmış 
ve sunulan bildiriler haftalık bir gazete tarafından yayınlanmaya 
başlamıştır.*** 

7 Feridun özgür; Para Kıymetinin Tenezzülü Muvacehesinde Amortismanlar, Fa-
külteler Mat., İstanbul, 1953 

8 Cumhur Ferman; Fiyat Hareketlerinin Muhasebe Prensipleri Üzerine Tesiri ve 
Bilanço Teorileri, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik TA.O., Ankara, 1954 

9 Rasim Saydar; "Bilançoların Reevalüasyonu", İktisat ve Maliye Mecmuası, 1954 
Cilt 1, Sayı 1 ve 2 

1 0 N. Onat; Belçika Mali Mevzuatında Amortismanlar ve Yeniden Kıymet Takdiri, 
Hesap Uzmanları Etüdleıi No: 29, 1955 

1 1 Mükerrem Hiç; "Fiyat Değişmeleri Muvacehesinde Satılan Malın Maliyeti ve 
Envanter Değerinin Paranın İştira Gücüne Göre Tashihi", Muhasebe Mecmuası, 
10 Eylül 1958, Yıl 1, Sayı 1 

* Bkz.: Ek II 
** Bu seminer; İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ile İstanbul Ticaret Odası 

tarafından düzenlenmiştir. 
*** İstanbul Ticaret, 25 Mart 1983, sh. 4 
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II. ENFLASYONA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLERLE 
İLGİLİ MEVZUAT ÇALIŞMALARI 

A. GEÇİCİ  ÖNLEMLERLE İLGİLİ  ÇALIŞMALAR 

1. Stoklarla İlgili Önlemler 

Enflasyonun işletmelerde stoklar nedeniyle oluşturduğu zahiri 
kân önlemek için kullanılabilecek stok değerleme yöntemleri; temel 
stok yöntemi ve son giren ilk çıkar (LİFO) yöntemidir. Ayrıca enflas-
yon dönemlerinde stokların yenilenmesini sağlayacak tutarda ihti-
yat ayrılarak da zahiri kârlar önlenebileceği gibi stoklar yenilenir-
ken enflasyonun etkisi de ortadan kaldırılmış olacaktır.12 

Normal stok13 ve esas stok14 yöntemi olarak da isimlendirilen te-
mel stok yöntemi, Fransa'da belirli ölçüde uygulama alanı bulmakla15 

birlikte ülkemiz mevzuatında yeri yoktur. Aslında bu yöntem, ob-
jektif ve sistematik düzeyde kalmıyarak stokları her dönemde en 
düşük değerle değerlediğinden eleştirilen ve kullanılmamasının da-
ha doğru olacağı ileri sürülen bir yöntemdir.18 

Enflasyon dönemlerinde stokların yenilenmesini sağlamak için 
ihtiyat ayrılması da Türk mevzuatına göre söz konusu değildir. 

Mevzuatta Lifo yönteminin ülkemizde kullanılabileceği açık ola-
rak belirtilmemiştir. A.B.D. vergi yasasmca kabul edilen ve uygula-
nan bu yöntemi kısıtlayıcı herhangi bir hüküm gerek Türk Ticaret 
Kanununda (TTK) ve gerekse Vergi Usul Kanununda (VUK) yok-
tur. TTK'nun 461. maddesi, stokların bilançoya en fazla maliyet de-
ğeri ile, şayet bilanço düzelenirken maliyet değeri cari fiyattan fazla 
ise cari değer ile geçirilebileceğini ifade etmektedir. VUK ise 274 ve 
275 nci maddelerinde özel hallerde piyasa değerini kabul ettiği hal-
de, genel olarak maliyet değerine önem vermiştir. Fakat her iki yasa 
da hangi maliyet yöntemlerinin kullanılabileceğini belirtmemiştir.1'1 

Dolayışiyle iki yasadan da satın alman mallarda fiili maliyet, üreti-
1 2 Kamuran Pekiner, a.g.e., sh. 118-117 
1 5 Ömer Faruk Batırel', Teoride ve Türk Vergi Sisteminde Değerleme, İstanbul 

Mat., istanbul, 1974, sh. 39 
1 4 Özgül " Cemalcılar; Genel Muhasebe, Teori ve Uygulama, Kalite Mat. Ankara, 

1976, eh. 150 
1 5 Ömer Faruk Batırel 
1 6 Alparslan Peker; Enflasyon Ortamında Stok Değerleme Yöntemleri ve Lifo, 

Fakülteler Mat., istanbul, 1975, sh. 144 
1 7 Fikret Öcal; Maliye Muhasebesi, Temel Bilgiler (İkinci Baskı) Fatih Mat., 

İstanbul, 1971, sh. 41-42 
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len mallarda fiili tam maliyet olması koşuluyla bu yöntemlerden tü-
münün ve buna bağlı olarak LIFO'nun kullanılabileceği sonucu çıka-
rılabilmektedir.18 Nitekim Hesap Uzmanları Kurulu Danışma Komis-
yonu 14.4.1953 tarihinde aldığı 53/7 sayılı kararla LIFO ve FIFO'nun 
uygulanabileceği sonucuna varmıştır.19 

Bununla beraber Danıştay 4. Dairesinin 14.1.1956 tarih ve 56/115 
sayılı kararı ile "Tetkik neticesinde, sene sonu stoklarının hangi par-
tiden kaldığını tesbite imkan olmadığı ahvalde vasati maliyet fiyatı-
nın değerlemede esas alınması zaruridir" demek suretiyle stok de-
ğerlemede vergi açısından ortalama ve has (özel parti) maliyet yön-
teminden başka yöntemlerin kullanılamıyacağı hükmüne varmıştır.26 

Böylece Danıştaym bu kararı ile LIFO yönteminin kullanılması en-
gellenmiştir. 

Bu karar, hem muhasebe teorisindeki hem de VUK'ndaki fiili 
maliyet anlayışını daraltıcı niteliktedir. Aslında ortalama ve has ma-
liyetin kullanılışı ne kadar uygun ise FIFO ve LIFO stok değerleme 
yöntemlerinin kullanılması da o kadar uygun olacaktır.21 

2. Duran Varlıklarla  ilgili Önlemler 

Enflasyonun duran varlıklar yönünden maliyetler ve kâr üzerin-
deki olumsuz etkisini gidermek için kullanılabilen hızlandırılmış 
amortisman yöntemleri yanında, duran varlıklar için ayrılan amor-
tismanlara ek olarak yenilenmelerini sağlamak bakımından her yıl 
kârdan ayrılabilecek yenileme fonlarından da söz edebiliriz.22 

a. Hızlandırılmış Amortismanlar 
Duran varlıklar için ayrılan amortismanların oranının arttırıl-

ması, ya hızlandırılmış amortisman yöntemi kullanılarak, ya da var-
lığın ekonomik ömrünün altında bir süre üzerinden doğrusal amortis-
man yöntemi kullanılarak gerçekleştirilebilir.23 Ülkemiz mevzuatm-
1 8 Alparslan Peker; a.g.e., sh. 144 
1 9 Burhan Ceyhan; Vergi Muhasebesi Yönünden Değerleme, Memleket Mat., İzmir, 

1968, sh. 92 
2 0 Alparslan Peker; a.g.e„ sh. 144 

İsmail özaslan; Muhasebenin Teknik Yapısı, Met/er  Mat., İstanbul, 1980, sh. 272 
Salih Şanver; "Enflasyon ve Vergi", Enflasyon Ortamında Muhasebe, Finansman 
ve Vergi Problemleri, Sermet Mat., İstanbul, 1974, sh. 121-122 

2 1 Alparslan Peker; a.g.e., sh. 144-149 
2 2 Kamuran Pekiner; a.g.e., sh. 118 
2 3 Ramazan Abay; "Amortisman Çarpanı ve Enflasyonist Koşullarda İşletmelerin 

Büyümeleri Üzerindeki Etkileri", Finansal Yönetim ve Yatırım Planlaması, 
Haziran/Eylül  1981, Yıl 3, Sayı 10/11,  sh. 275 
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da 1. durum 1963 yılında çıkarılan 205 sayılı yasayla, 2. durum ise 
1983 yılında yürürlüğe giren 2791 sayılı yasayla başlatılmıştır. 

Hızlandırılmış amortisman yöntemlerinden azalan bakiyelerle 
amortisman yöntemi yürürlüğe girene kadar, ülkemizde uygulan-
makta olan amortisman yöntemi, olağanüstü durumlar dışında, doğ-
rusal (normal) amortisman yöntemidir. 28 Şubat 1963 tarihinde yü-
rürlüğe giren 205 sayılı yasanın 19. maddesi ile VUK'na mükerrer 
315. madde olarak eklenen azalan bakiyeler yöntemi, bilanço esasına 
göre defter tutan mükellefler tarafından, % 25'i geçmemek üzere, 
normal amortisman oranının iki katı amortismanın ayrılabileceği 
hükmünü getirmiştir.24 

Başbakanlığın 13.9.1962 tarihinde Meclis Başkanlığına gönder-
diği tasarının umumi gerekçesinde sözkonusu madde ile ilgili olarak; 
"...İktisadi bünyemizin ve girdiğimiz planlı kalkınma devresinin 
icabı olan ve esasen öteden beri kifayetsizliği hissedilen amortisman-
lara dair hükümlerde de değişiklikler yapılmış ve bu maksatla azalan 
bakiyeler üzerinden amortisman tefriki usulüne kanunumuzda yer 
verilmiştir..." denilmektedir.25 Maddelere ait gerekçede ise; "Ekono-
mik gelişmemize vergi yoluyla hizmet etmek bakımından ele alına-
cak en müessir vasıtalardan birisi de amortismanlardır; filhakika bu 
mevzudaki hükümlerle yeni yatırımların yapılması, mevcut tesisat 
ve teçhizatın yenilenmesi teşvik edilmek suretiyle... iktisadi gelişmeyi 
hızlandırmak imkânı hasıl olabilmektedir. 

Halen yürürlükte bulunan amortismanlarla ilgili hükümlerin bu 
yönden kâfi faydayı sağlamadıkları neticesine varılarak vergiciliği-
mize modern amortisman metodlarının getirilmesinde zaruret his-
sedilmiştir..." denmektedir. 

Gerek Geçici Komisyondan ve gerekse Millet Meclisinden hükü-
metten geldiği şekli ile geçen28 sözkonusu maddenin, enflasyonun et-
kilerini gidermek amacıyla hazırlanmadığı anlaşılmaktadır. Zira enf-
lasyondan hiçbir şekilde söz edilmediği gibi, getiriliş sebebinin vergi 
yoluyla ekonomik gelişmeye hizmet etmek olduğu açıkça ifade edil-
mektedir. 

2 4 Kenan Erkural; Muhasebe, Prensipler ve Uygulama, (Beşinci Baskı) Sermet 
Mat., stanbul, 1979, sh. 101 

2 5 Millet Meclisi Tutanak Dergisi; Dönem 1, Cilt 12 Toplantı 2, 45. Birleşim 10.2.1963, 
Ek; Millet Meclisi, S. Sayısı: 64, sh. 2, 6 

2 6 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, 45. Birleşim, 10.2.1963, sh. 158-159 ve Ek: S. Sa-
yısı 64. sh. 26 
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1983 yılma kadar yürürlükte kalan normal amortisman ve azalan 
bakiyelerle amortisman yöntemleriyle ilgili maddeler, 22 Ocak 1983 
tarihinde yürürlüğe giren 27S1 sayılı yasanın 7. ve 8. maddeleri ile 
değiştirilmiştir. Bu iki madde ile VUK'nun normal amortismanlarla 
ilgili 315. maddesi tamamen, azalan bakiyelerle ilgili mükerrer 315. 
maddesi ise; sadece 2. fıkrasında yer alan % 25 oranı % 50 olarak, 
kısmen değiştirilmiştir. 

Normal amortismanlarla ilgili madde, mükelleflerin amortisman 
oranlarını % 25'i geçmemek üzere serbestçe belirliyebilecekleri, 
"...arazi ve binalar ile % 25 nisbetinden daha yüksek bir nisbetle 
amortismana tabi tutulacak..." varlıklar Maliye Bakanlığınca belir-
lenip üan edilecek oranlar üzerinden amorti edileceği hükmü getiril-
miştir. Böylece bu değişiklikle normal amortisman kullanılmakla bir-
likte, duran varlığın ekonomik ömrünün altında bir sürede (4 yılda) 
amortisi mümkün olmakta ve dolayısiyle enflasyonun etkisi kısmen 
önlenebilmektedir. 

Mali İşler Komisyonundan ve Danışma Meclisinden aynen geçen2' 
hükümet tasarısının genel gerekçesinde; tasarı ile amortisman siste-
minde değişiklik yapıldığı belirtilmekte, bunun nedeninin ise enflas-
yonun duran varlıklar üzerindeki etkisi gösterilmektedir. Ayrıca, ay-
nı tasarı ile getirilen "yeniden değerleme" bir kez yapılacağından, da-
ha sonraki yıllarda, bu amortisman sistemi ile fiyat hareketleri ara-
sında uyum sağlanacağı ifade edilmektedir.28 

Madde gerekçelerinde ise; normal amortismanla ilgili şimdiye ka-
dar uygulanan sistemin değiştirilerek, normal amortisman oranının 
mükellefler tarafından % 25'e kadar serbestçe belirlenebileceğine işa-
ret edilmektedir. Azalan bakiyelerle amortismanın üst sınırının % 
50'ye çıkarılmasını ise; duran varlıkların enflasyonist etkilerden uzak 
tutulabilmeleri amacıyla kısa sürede amorti edilebilmelerine bağla-
makta ve bundan böyle yeniden değerlemeye de gerek duyulmayacağı 
ileri sürülmektedir.29 

Böylece 205 sayılı yasa ile, azalan bakiyelerle amortisman yön-
temi enflasyonun etkisini giderme amacı düşünülmeden getirildiği 
halde. 2791 sayılı yasada yer alan gerek normal amortisman ve ge-
rekse azalan bakiyelerle amortismanın başlıca amacının, enflasyona 

2 7 Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 13, Yasama Yılı 2, 38. Bilreşim, 5 Ocak 
1683, sh. 362 ve Ek : S. Sayısı: 275, sh. 8-11 

2 3 Ibid, S. Sayısı: 275, sh. 1 
2 9 Ibid, S. Sayısı: 275, sh. 3 
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karşı önlem olduğu sonucu çıkmaktadır. Ancak bu son değişiklikle 
getirilen amortisman oranları 1983 ve sonraki yıllarda aktife girecek 
duran varlıklar içindir. 1982 sonuna kadar alınmış olan duran var-
lıklara ise eski oranlar üzerinden amortisman ayırımına devam edi-
lecektir. Bu durum, yeni amortisman sisteminin amacının, 1983'den 
önceki yıllarda alman duran varlıklar için gerçekleşmemesi sonucu-
nu doğuracaktır. Her ne kadar söz konusu yılların duran varlıkları 
yeniden değerlenecekse de, sadece kurumlar vergisi mükellefleri 
gayrimenkuller dışındaki yeniden değerlenmiş duran varlıklar için 
yeni değerleri üzerinden amortisman ayıracak, bilanço esasına gö-
re defter tutan gelir vergisi mükellefleri ise eski değerleri üzerinden 
amortisman ayırmaya devam edeceklerdir. Dolayısiyle bu işletmeler 
1983 öncesi duran varlıkları için eski değerleri üzerinden amortisman 
ayırdıklarından enflasyondan etkilenmeleri önlenemiyecektir. 

Diğer taraftan işletme hesabı esasına göre defter tutan mükel-
lefler, serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı ve 
zirai işletme hesabı esasına göre kazançları belirlenen çiftçiler, 1983 
den itibaren alacakları duran varlıklar için sadece % 25 normal amor-
tisman oranını kullanabileceklerdir. Ayrıca bu işletmeler, yeni aza-
lan bakiyeler oranını kullanamıyacakları gibi yeniden değerleme de 
yapamıyacaklardır. Böylece bu mükelleflerin, gerek 1983'den önce 
alınmış duran varlıkları ve gerekse 1983 ve daha sonraki yıllarda alı-
nacak duran varlıkları enflasyondan etkilenmeye devam edecektir. 

b. Yenileme Fonları 
Mevzuatımızda "Yenileme Fonu" ile ilgili herhangi bir açık hü-

küm yoktur. Bununla birlikte VUK'nun 328. ve 329. maddelerinin; 
amortismana tabi duran varlıkların satışından doğan kârın veya ola-
ğanüstü durumlar sonucu zayi olması ile elde edilen sigorta tazmina-
tının bir çeşit yenileme fonu oluşturacağıyla ilgili olduğu ileri sürül-
mektedir.30 

Amortismana tabi duran varlığın satılması sonucu elde edilen 
kâr veya zarar genellikle sonuç hesaplarına aktarılmakla birlikte 328. 
maddeye göre; bu satıştan bir kâr doğmuşsa ve duran varlığın yeni-
lenmesi gerekli görüldüğüne karar verilmiş ve teşebbüse geçilmişse 
3 0 M. Ali Canoğlu; "Vergi Mevzuatımızda Amortismanlar", Maliye Enstitüsü Kon-

feransları, 20. Seri-1970, Fakülteler Mat., stanbul 1970, sh. 175 
M. Ali Canoğlu; "Yenileme Fonu", Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Şubat, 1977, 
Yıl 3, Sayı 7, sh. 30-32 
Salih Şanvar; "Enflasyon ve Vergi", Enflasyon Ortamında Muhasebe, Finans-
man ve Vergi Problemleri, Sermet Mat., stanbul, 1974 sh. 122-123 
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bu kâr, varlığın yenilenmesi amacıyla en çok üç yıl pasifte özel bir 
hesapta tutulabilir. Bu süre içerisinde duran varlıklar yenilendiği 
takdirde bu fon amortismanlara mahsup edilecek, yenilenmez ise 3. 
yılın vergi matrahına eklenecektir. 

Satıştan doğan kârla ilgili hüküm, 28 Şubat 1963'de yürürlüğe 
giren 205 sayılı yasanın 21. maddesi ile VUK'nun 328. maddesinin so-
nuna iki fıkra halinde eklenerek mevzuatımıza girmiştir. Daha son-
ra 31.12.1980 tarihli 2365 sayılı yasanın 56. maddesi ile son fıkrası çı-
karılarak yerine "üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin 
tasfiyesi halinde bu kârlar o yılın matrahına eklenir" cümlesi kon-
muştur. 

205 sayılı yasada yer alan ve hükümetten gelen şekli ile Geçici Ko-
misyon ve Millet Meclisinden aynen geçen31 bu hükmün getirilmesi-
nin amacı, satılan varlıkların yenilenmesi yönünde işletmeleri teşvik 
etmektir. Nitekim tasarının gerekçesinde; "...bilanço esasına göre 
defter tutmakta olan mükelleflerin (satıştan doğan) bu kârlardan da 
istifade suretiyle, elden çıkardıkları iktisadi kıymetleri yenileme im-
kânları artırılmış olmaktadır... münhasıran satılan iktisadi kıymetle-
rin yenilenmesi istikametinde bir teşvik gayesi güdüldüğünden böyle 
bir kârın başka bir iktisadi kıymetin .iktisabına tahsisi hali aynı hü-
kümler çerçevesi içinde mütalaa edilmemek lazım gelecektir."32 de-
nilmektedir. Yine gerekçeden de anlaşıldığına göre bu hükümden sa-
dece bilanço esasına göre defter tutanlar yararlanabilecektir. 

VUK'nun 329. maddesinde ise; yangm. deprem, sel gibi olağanüs-
tü durumlar sonucu zayi olan amortismana tabi duran varlıklar için 
alınan sigorta tazminatı ile varlığın yenilenmesi zaruri görülür, ye-
nilenmesine karar verilir ve teşebbüse geçilirse, bu tazminatm da 
pasifte en çok üç yıl tutulabileceği yer almaktadır. Bu süre içinde kul-
lanılmayan bu tazminat da 3. yılın kârına eklenecektir. 

Aslmda bu iki hüküm, enflasyona karşı yenileme fonundan farklı 
olup, satış kârının ve sigorta tazminatımn kâr ve zarar hesabına ge-
çirilmesini geciktirmeyi amaçlayan hükümlerdir. Dolayısiyle vergi 
matrahından indirilmesi söz konusu değildir. Zira daha sonra amor-
tismana mahsup edileceklerinden geç de olsa sonuç itibariyle vergiye 
konulurlar. Bu bakımdan enflasyondan dolayı ortaya çıkan zahiri 
kâra engel olacak durumları yoktur.33 Bununla birlikte, bu işlemle iş-
3 1 Millet Meclisi Tutanak Dergisi; 45. Birleşim, 10.2.1963, sh. 159 ve Ek; Millet 

Meclisi, S. Sayısı: 64, sh. 27 
3 2 Ibid, S. Sayısı: 64, sh. 8 
3 3 Kamuran Pekiner; a.g.e.. eh. 119 
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letmede geçici de olsa bir fon tutulacak, duran varlık yenilendiği tak-
dirde gelecekte alınacak duran varlığın şimdiden yenilenmesiyle, şa-
yet yenilenmezse bu fonun işletmede üç yıl kullanılmasıyla işletme-
nin çok az da olsa enflasyondan etkilenmesi azaltılabilecektir. 

B. KÖKLÜ ÖNLEMLERLE İLGİLİ  ÇALIŞMALAR 
YENİDEN  DEĞERLEME 

1. Vergi  Reform  Komisyonunun Kurulması ve Çalışmaları 

Yeniden değerleme konusunun Türkiye'de ilk defa resmen ele 
alınması, Vergi Reform Komisyonu'nun kurulması ile başlar. Bu ko-
misyon Maliye Bakanlığının 13 Şubat 1961 tarihli bir yazısı ile İs-
tanbul'da kurulmuştur. Yeniden değerleme konusunun da ele alın-
dığı ve savunulduğu bu komisyona Maliye Bakanlığı, üniversite ve 
özel sektörden uzmanlar ve bilim adamları katılmıştır. Komisyonun 
Bakanlığa sunulan raporunda; Türkiye'de para değerindeki düşüşün 
ve dolayısiyle fiyatlardaki artışın önemli boyutlara ulaşması yüzün-
den yeniden değerleme yapmanın hem ekonomi hem de kamu mali-
yesi yönünden bir zorunluluk olduğu belirtilmektedir. 

Komisyonun önerdiği yeniden değerlemenin taşıyacağı özellik-
ler şöyle sıralanmaktadır.34 

"(1) Kurumlarla bilanço esasına göre defter tutan teşebbüsler, 
lüzum gördükleri ve diledikleri takdirde içinde bulunduğumuz yılın 
(1961) sonunda bilançolarını revizyona tabi tutmak suretiyle reeva-
lüe edebileceklerdir. 

(2) Reevalüasyon neticesinde tahassül edecek plus value (fazla 
değer) pasif bir hesapta tutulacak ve herhangi bir şekilde dağıtıl-
madığı veya sermayeye ilave edilmediği müddetçe vergiden müstesna 
olacaktır. 

(3) Amortismanlar ticari yönden reevalüe edilen kıymetler üze-
rinden yapılabilecektir. Şu kadar ki, fiskal kazancın hesaplanmasın-
da eski değerler üzerinden ayrılan amortismanlar nazara alınacaktır. 
Farkın sermayeye ilavesi yoluyla vergiye tabi tutulması şartı ile, 
mükellefler isterlerse, amortismanları reevalüe edilen kıymetler üze-
rinden yapılabilecektir. 

(4) Hususi sektör ile rekabet halinde bulunmayan amme teşeb-
büsleri (İDT'leri ve diğer amme teşebbüsleri) yukarıki kayda tabi bu-
3 4 Maliye Bakanlığı; Genel Vergi Reform Raporu, T.C. Maliye Bakanlığı Yayın-

larından, stanbul, 1961, sh. 63 
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Ilınmayacaklar, diğer bir deyişle bunların fiskal kazançlarının he-
saplanmasında yeni değerler üzerinden ayrılan amortismanlar na-
zara alınacaktır." 

Böylece komisyon, yeniden değerlemeyi benimsemekle birlikte bu 
yolla vergi yükümlülerine herhangi bir vergi avantajı sağlamaktan 
kaçınmıştır. Buna sebep olarak; 

a. İşletmelerin enflasyondan çeşitli şekillerde yararlanmış ol-
duklarını. yeniden değerleme ile ek bir avantaj elde etmemelerinin 
gerektiğini, 

b. İşletmelerin önemli yatırımlarının düşük döviz kuru üzerin-
den tahsis yoluyla yapıldığım ve geniş ölçüde banka kredisi kullan-
dıklarını, 

c. Yabancı ülkelerde olduğu halde Türkiye'de Varlık vergisinin 
olmadığını, dolayısiyle enflasyonda sosyal ve ekonomik dengenin iş-
letmeler lehine çalıştığını, 

d. Yatırım yapan işletmelerin Milli Koruma Yasasının getirdiği 
elverişli şartlardan yararlandıklarını, 

e. Yeniden değerlemenin maliyet fiyatlarının yükselmesi sonu-
cunu doğuracağını ve 

f. Yeniden değerlemeden amacın önceki dönemlerle ilgili vergi 
avantajı sağlamak olmayıp, yeni yatırımların özendirilmesi ve gele-
ceğe dönük önlemlerin alınması olduğunu, göstermiştir.35 

Aslında ilerde ele alınacak olan 205 sayılı yasayla getirilen yeni-
den değerleme maddesinin dayandırıldığı bu görüşler yasalaşsa bile, 
işletmelerin yeniden değerleme yapmayacakları o günlerde haklı ola-
rak ileri sürülmüştür.36 

2. (154)  Sayılı Yasa ve Bunu İzleyen Çalışmalar 

Aralık 1960 tarihinde yürürlüğe giren 154 sayılı "Hazinenin ve 
İktisadi Devlet Teşebbüslerinin Bir Kasım Borçlarının Tahkimi" hak-
kındaki yasanın 17. maddesi gereğince Türk, Avrupalı ve Amerikalı 
uzmanlardan oluşan ekipler kurulmuş ve oniki İktisadi Devlet Teşek-
külü incelenmiştir. Bu incelemeler sonucu düzenlenen raporlarda da 

3 5 Ibid, sh. 61-62 
3 6 Mükerrem Hiç; "Reevalüasyon Kavramı ve Reevalüasyonun Vergi Adaleti üze-

rindeki Akisleri", Maliye Enstitüsü Konferansları, 6. Seri-1960, İstanbul Üniver-
sitesi İktisat Fakültesi Yayınları No: 138, Sermet Mat., İstanbul, 1962, 6h. 198 
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yeniden değerleme konusu üzerinde ısrarla durulmuş ve İDT'lerinde 
yeniden değerleme yapılmasının gerekli olduğu belirtilmiştir.37 

Daha sonra 26 Haziran 1961'de kurulan ve üçü yabancı ikisi Türk 
uzmandan oluşan "Revizyon Komitesi" 440 sayılı yasanın da dahil 
olduğu üç yasa tasarısı hazırlamıştır. Bu komitenin Maliye Bakanlı-
ğına sunduğu önerilerinden biri de; İktisadi Devlet Teşekkülleriyle 
ilgili bir Yeniden Düzenleme Komisyonunun kurulmasıdır. Böyle bir 
komisyon, ilerde görüleceği gibi, 440 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi 
ile gerçekleşecektir. 

Böylece gerek Vergi Reform Komisyonu ve gerekse İktisadi Dev-
let Teşekküllerinin düzenlenmesi çalışmaları yüzünden yeniden de-
ğerleme konusu güncellik kazanmış ve çeşitli çevrelerde tartışılma-
ya başlanmıştır.33 Vergi Reform Komisyonunun önerileri ve bu tartış-
maların etkisi ile hükümet, 13.9.1962 tarihinde "4.1.1961 tarihli ve 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bazı Hükümler eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" isimli 
205 sayılı yasanın esasını oluşturan yasa tasarısını millet meclisine 
sunmuştur. 

3. (205)  Sayılı Yasa İle Getirilen Yeniden Değerleme 

Hükümetten geldiği şekli ile Geçici Komisyondan ve Millet Mec-
lisinden aynen geçen39 ve 205 sayılı yasanın 26. maddesi ile Vergi 
Usul Kanununa eklenen Geçici 11. madde, 15 Şubat 1963'de kabul 
edilmiş ve 28 Şubat 1963 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürür-
lüğe girmiştir. Yeniden değerleme müessesesini mevzuatımıza sokan 
bu madde, Vergi Reform Komisyonunun yukarıda sıralanan görüş-
lerine uygun olarak düzenlenmiştir. 

Başbakanlığın Meclise sunduğu gerekçenin "Umumi İzahat" kıs-
mında bu madde ile ilgili olarak; "...İktisadi bünyemizin ve girdiği-
miz planlı kalkınma devresinin icabı olan ve esasen öteden beri kifa-
yetsizliği hissedilen... bilanço esasına göre defter tutmakta olan mü-
kelleflerin iktisadi kıymetlerinin yeniden değerlendirilmesi gözönün-

3 7 Maliye Bakanlığı; Türkiye iktisadi Devlet Teşebbüslerinin Faaliyetleri Hakkında 
Rapor, T.C. Maliye Bakanlığı, Ankara, 1S61 
Maliye Bakanlığı; Kamu iktisadi Devlet Teşekküllerine Ait Özel Raporlar, Cilt: 
I, 2 ve 3. T.C. Maliye Bakanlığı, Ankara, 1961 

3 8 Hesap Uzmanları Kurulu; Yeniden Değerleme Vergi ve Reform Komisyonu Ra-
poru, Hesap Uzmanları Kurulu Etüdleri, No: 242, 1963 

3 9 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 1 Cilt 12, Toplantı 2, 45. Birleşim. 
10.2.1963, sh., 171 ve S. Sayısı: 64, sh. 34-35 
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de bulundurularak, kanunumuza bu gaye ile yeniden değerlemeyi 
gerçekleştirecek hükümler ilave olunmuştur"40 denilmektedir. Mad-
denin gerekçesinde ise; özellikle 15-20 seneden beri paramızın satmal-
ına gücüne bağlı olarak işletmelerin sahip oldukları varlıkların de-
ğeri seri tempolarla yükseldiği belirtilmekte ve yıllardan beri faali-
yette bulunan bir işletmenin son yıllardaki bilançosunun artık hiç 
bir anlam ifade edemez hale geldiği kabul edilmektedir. Bu durumu 
kısmen gidermek, böylece bilanço esasına göre defter tutan işletme-
lerin; resmi müesseselere, diğer işletmelere ve ortaklara gerçek var-
lıklarını gösteren bilançolar sunmaları ve aynı zamanda bilançolar-
da yeknesaklığın sağlanması amacıyla bu maddenin getirildiği ifade 
edilmektedir." 

Söz konusu madde ile getirilen yeniden değerleme; bilanço esa-
sına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin zo-
runlu olarak, bilançolarında yer alan amortismana tabi duran var-
lıklarının ve bunlar için ayrılmış olan birikmiş amortismanlarının 
Maliye Bakanlığınca belirlenip ilan edilecek katsayılarla çarpılması-
nı öngörmektedir. Yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan net far-
kın pasifte özel bir fon hesabında gösterileceği ve bu farkın işletme-
den çekilmemek, başka bir hesaba aktarılmamak veya sermayeye 
eklenmemek şartı ile vergiye tabi olmayacağı, aksi halde dönem ka-
zancı sayılarak vergilendirileceği ifade edilmektedir. 

Diğer taraftan yeniden değerleme tarihinden itibaren amortis-
manlar yeni değerler üzerinden ayrılacak fakat, değer artış fonu, fon 
hesabında aynen muhafaza ediliyorsa, önceki değerler üzerinden ay-
rılan amortismanı aşan kısım kazanç olarak belirtilecek ve vergisi 
verilecektir. Ayrıca, vergisi verilecek bu fark derhal fon hesabından 
düşülebilecektir. Böylece Değer Artış Fonu, vergisi verilen sözkonusu 
fark kadar azalmış olacaktır. Şayet fon hesabı, sayılan sebeplerden 
dolayı vergilendirilmiş ise yeni değerler üzerinden ayrılacak amor-
tismanların tamamı, gider sayılmakta ve dolayısiyle vergiye tabi tu-
tulmamaktadır. 

Yeniden değerleme işlemine tabi tutulduktan sonra satılacak olan 
varlıktan doğacak kâr veya zarar, varlığın aktifteki değerinden birik-
miş amortismanlar ve varsa fon hesabında bekletilen değer a: tış fo-
nu indirildikten sonra elde edilecek olan net varlık değeri ile satış 
fiyatı karşılaştırılarak belirlenecektir. 

«~Millet Meclisi S. Sayısı: 64, Dönem. 1, Toplantı 2, sh. 2 
4 1 Ibid, sh. 10 
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Böylece 205 sayılı yasayla getirilen kısmi nitelikteki yeniden de-
ğerleme realize edilmemiş bir sermaye unsurunu vergilendirme ama-
cını gütmüştür. Halbuki Türk vergi sistemi, realize edilen gelirin ver-
gilendirilmesi esasını kabul ettiği halde, yeniden değerleme ile doğan 
ve fakat herhangi bir kazanç olmadığı gerçek olan değer artış fonu-
nu vergilendirmekle, kendisi ile çelişkiye düşmektedir.42 Aynı şekilde 
amortisman giderlerinde yeniden değerlemeden doğan fark kâra ek-
leneceğinden, özellikle stoğa çalışan üretim işletmelerinde önemli 
miktarda kâr gerçekleşmeden vergiye konu kârlar arasına sokul-
maktadır. Zira üretilen mal stokta kaldığı sürece içerisindeki amor-
tisman sadece bir maliyet parçasıdır. Yani tüm amortismanın gider-
leşmesi- üretilen malm tümü ile satılmasına bağlıdır.43 

Bu madde ile getirilen yeniden değerleme, yeniden değerleme-
den güdülen amaçların çoğunu gerçekleştiremiyecektir. Örneğin za-
hiri kârı vergi konusu yaptığından yeniden değerlemenin zahiri kâra 
engel olma amacı gerçekleşemiyecektir.44 Buna bağlı olarak yeni de-
ğerler üzerinden ayrılacak amortismanlar, işletmeye bir vergi yararı 
da sağlamıyacaktır. Zira yeniden değerleme, vergi matrahında her-
hangi bir indirime konu değildir. Yine yeniden değerlemenin amaç-
larından olan varlığın yenilenmesi için yeterli amortisman ayrılması 
ve gerçek maliyetlerin belirlenmesi de söz konusu olamıyacaktır. 

Diğer taraftan pasifte tutulan fonun, vergisi ödenmeden serma-
yeye eklenmemesi ve işletmeden çekilmemesi ile, işletmelerin kapasi-
telerini genişletmeleri bir tarafa, mevcut üretim güçlerini korumala-
rı bile şüpheli olacaktır.45 

Ayrıca bu madde amorti edilmekle birlikte üretimde halen kul-
lanılmakta olan duran varlıkları yeniden değerleme dışında tutmak-
tadır. Halbuki bu gibi varlıkların da yeniden değerlendirilmesinde 
yarar vardır.46 

Maddenin uygulanması, Maliye Bakanlığı tarafından belirlene-
cek ve ilan edilecek zaman ve katsayılara bağlı olduğundan, daha 
sonra, bu konudaki çalışmalara geçilmiştir. 

4 2 Beysan Keyder; "Sabit Kıymetlerin Reevalüasyonu", Maliye Enstitüsü Konfe-
ransları 11. Seri-1965, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayını No: 170, 
Sermet Mat., İstanbul, 1965, sh. 31-32 

4 3 Alparslan Peker; Yönetim Muhasebesi. Genel Esaslar, 1. Kitap. sh. 221-222 
4 4 Kamuran Pekiner; a.g.e., sh. 135 
4 5 Ibid, sh. 136 
4 6 Nalan Akdoğan; Enflasyon Muhasebesi, (Doçentlik Tezi), Ankara iktisadi ve 

Ticari ilimler Akademisi Yayını, Kalite Mat. Ankara, 1980, sh. 212 
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4. Yeniden Değerleme Zamanının ve Katsayıların Belirlenmesi 
İle İlgili Çalışmalar 

205 sayılı yasanın yayınlanmasından kısa bir süre sonra yeni-
den değerleme zamanının ve katsayılarının belirlenmesi için Maliye 
Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından bir Alt Komisyon 
kurulmuştur. Söz konusu komisyon kendi görüşlerini belirledikten 
sonra, bu görüşler, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ti-
caret Borsaları Birliği, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşlet-
me İktisadı Enstitüsü ve Sanayi Bakanlığı Sanayi Dairesi Başkanlı-
ğına iletilmiş ve bu konuda görüş istenmiştir. 

Bu üç kuruluştan gelen görüşlerin tümü, yeniden değerlemenin 
1938 yılından başlatılmasını, uygulamanın ise 1964 takvim yılı sonu 
itibariyle olmasını kabul etmişlerdir.47 Bununla birlikte Odalar Bir-
liği ile Sanayi Dairesi tek değerleme katsayısına taraftar oldukları 
halde, İlşetme İktisadı Enstitüsü üç ayrı katsayı önermektedir. Bun-
lar; i) Bina ve benzeri varlıklar için. yapı malzemesi toptan fiyat en-
deksi ile geçim endeksleri ortalamasına göre, ii) Makine ve, tesisler 
ile taşıt araçları için, ithal malları toptan fiyat endeksine göre, iii) 
Diğerleri için toptan eşay fiyatları genel endeksine göre, belirlenecek 
katsayılardır. 

Bakanlık Alt Komisyonu bu görüşleri de dikkate alarak kısa sü-
rede raporunu hazırlamıştır.48 Raporda, daha önceki yıllara ait veri-
ler olmadığından yeniden değerleme döneminin 1938 yılında başla-
ması ve 1964 yılı sonunda uygulamaya konması önerilmektedir. Tek 
bir katsayılar dizisinin uygulanmasını amaca daha uygun ve yeterli 
bulunan komisyon, Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesi ile İstanbul 
Ticaret Odasının gıda maddeleri ve hammaddeler endekslerini kul-
lanmaktadır. Önce iki kuruluşun gıda maddeleri endeksleri ortala-
ması ile hammaddeler endeksleri ortalaması alınmakta, sonra bu iki 
ortalamanın ortalaması bulunmakta ve bu son ortalama yeniden de-
ğerleme katsayılarının belirlenmesine esas olmaktadır. 

4 7 Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Raporu, (Basıl-
mamış), 1963 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, Yeniden De-
ğerleme Emsalleri ve Zamanı Konusunda İnceleme Komisyonu Raporu (Ba-
sılmamış) , 1963 
Sanayi Bakanlığı Sanayi Dairesi Reisliği; Amortismana tabi kıymetlerin Yeni-
den Değerleme Emsal ve Zamanı Hakkında Rapor, (Basılmamış), 1963 

4 9 Maliye Bakanlığı; Yeniden Değerleme Emsallerinin Tesbiti ve Uygulama Za-
manı Hakkında Alt Komisyon Raporu, (Basılmamış), 1963 
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Raporlarında tek katsayı önerenler; her varlığın cinsine göre dü-
zenlenmiş endeksler olmadığı gibi benzer gruplar için katsayı belir-
lenmesinin ve uygulanmasının çok zor olacağını ileri sürmektedirler. 
Halbuki uygulama açısından son derece kolay olan tek katsayının 
İkinci Dünya Harbinden sonraki yeniden değerlemede Fransa'da da 
kullanıldığını ilave etmektedirler. Birden çok katsayı önerisinde ise; 
varlık gruplarının nisbi fiyat artışlarının, ortalama fiyat artışların-
dan çok farklı olabileceği ve yeniden değerleme bir kere yapılacağın-
dan bu uygulamanın büyük karışıklık doğurmayacağı ifade edilmek-
tedir. Ayrıca kullanılacak katsayıların çok olmayıp, bina ve benzeri 
varlıklar, makine-tesis ve motorlu taşıt araçları ile mefruşat gibi 
diğer duran varlıklar için sadece üç seriden ibaret olduğu belirtil-
mektedir. 

Alt komisyon raporu Bakanlığa sunulduktan bir süre sonra, 440 
sayılı kanunun 12.3.1964'de kabul edilmesi ve 21.3.1964 tarihinde yü-
rürlüğe girmesi nedeniyle yeniden değerleme zamanı ve katsayıları 
yayınlanmamıştır." 

5. (440)  Sayılı Yasa ile Getirilen Yeniden Değerleme 

21 Mart 1964 tarihinde yürürlüğe giren "İktisadi Devlet Teşek-
külleriyle Müesseseleri ve İştiraklar Hakkında Kanun" isimli 440 sa-
yılı yasanın geçici 1. maddesi ile Maliye Bakanlığına bağlı "İktisadi 
Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu" kurulmuş ve 
bu komisyonun görevleri sıralanmıştır. Bu geçici maddede yer alan 
10 görevden birisi yeniden değerlemeyle ilgili olup, "f. Teşekküllerin 
aktif ve pasif kıymetlerinin yeniden değerlendirilmesine ait esasları 
tesbit etmek," şeklinde ifade edilmiştir. Yasanın geçici 2. maddesinde 
ise; İDT'lerinin tüm aktif ve pasiflerinin kurulan bu komisyon tarafın-
dan belirlenecek esaslara göre yeniden değerleneceği hükme bağlan-
mıştır. Komisyona verilen bu yetki Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko-
misyonu tarafından çok geniş bulunduğundan, hükümet tasarısında 
olmadığı halde, "Sabit kıymetlerle ilgili aktif ve pasif unsurların ye-
niden değerlendirilmesinde ve bunlara ait amortismanların ayrılma-
sında Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır" şeklindeki 2. fıkra-
nın eklenmesi sonucunu doğurmuştur. Böylece komisyon, amortisma-
na tabi varlıkların değerlendirilmesinde VUK'nun geçici 11. madde-
sine göre hareket edecektir. 

Görüldüğü gibi 205 sayılı yasayla getirilen yeniden değerleme 
kısmî olduğu halde, bu yasayla genel bir yeniden değerleme getiril-

Nuri Uman; a.g.e., sh. 119 
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miştir. Böylece İDT'lerinin tüm aktif ve pasifleri değerleme konusu 
olmaktadır. 

Düzenleme komisyonu toplanaark, Mali İşler ve Muhasebe Grubu 
ile birlikte 6 çalışma grubundan oluşan baş danışmanlık örgütünü 
kurmuştur. Mali İşler ve Muhasebe Grubu, kendisine verilen yeniden 
değerleme ile ilgili "f" fıkrası yanında "d" ve "g" fıkralarındaki gö-
revlerini yürütürken 154 sayılı kanuna göre hazırlanan raporlardan 
da yararlanmıştır. Uzun süren çalışmalar sonunda hazırlanan ra-
porlardan ikisi de yeniden değerlemeyle ilgilidir.50 

İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonunun 
Bakanlığa sunduğu bu raporlarda; yeniden değerlemenin İDT'leri ve 
Müesseseleriyle teşekkül ve Devlet hissesinin % 10'dan fazla olduğu 
ortaklıklarda zorunlu, özel sektör için isteğe bağlı olması öngörülmüş-
tür. Ayrıca yeniden değerlemede kullanılacak endeksin tek, katsayı-
nın ise azami 7,1 olması önerilmektedir. 

6. Bakanlıklar Arası Yeniden Değerleme Komisyonunun 
Çalışmaları 

a. Yeniden Değerleme Komisyonunun Kurulması 
205 sayılı yasa yürürlüğe girdikten sonra uygulamaya sokulma-

ması ve araya 440 sayılı yasanında girmesiyle bazı kararsızlıklar or-
taya çıkmıştır. Konunun önemi ve aradan geçen zaman dikkate alı-
narak yapılacak yeniden değerlemenin doğruluk ve başarısının be-
lirlenmesi için Maliye Bakanlığı yeni çalışmalara gerek duymuştur. 
Bunun için Bakanlık, 13.8.1964 tarihinde Bakanlıklararası Yeniden 
Değerleme Komisyonunun kurulmasını sağlamıştır. Geçici 11. ve ge-
çici 2. maddelerde öngörülen tüm sorunları araştırmakla görevlen-
dirilen komisyon, bir alt komisyon kurmuş ve konunun incelenmesi 
ve uzmanlara sorulması görevini vermiştir.51 

5 0 İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu; Teşebbüs Bilan-
çolarının Yeniden Değerleme Yoluyla Düzeltilmesi, (Basılmamış), Ankara, 
1966, (Daha sonra basılmış; Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1968) 
İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu; Bilançoların 
Yeniden Değerlenmesiyle İlgili özel Raporlar, (Basılmamış), Ankara, 1966. 
Daha sonra basılmış; Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1968) 
Gani Narazan; Teşebbüs Bilançolarının Aktif ve Pasifinin Yeniden Değerlendi-
rilmesi, (Basılmamış), 1966 

5 1 Rüştü Erimez; "Bilançoların Yeniden Değerlenmesi" Maliye Enstitüsü Konfe-
ransları, 19. Seri-1969, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayım No: 258, 
Fakülteler Mat., İstanbul, 1969, sh. 261-262 
Mükremin Altıntaş; İşletmelerin Duran Varlıklarını Katsayılar Metoduna Göre 
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Alt Komisyon, iki Türk ve bir Fransız uzmana bugünkü koşul-
lar altında yeniden değerlemenin gerekli ve yararlı olup olmadığım 
sormak suretiyle konuyu inceletmiş ve aldığı raporları52 da dikkate 
alarak hazırladığı raporunu ve "Bilançoların Yeniden Değerlenmesi 
ve Yeniden Değerleme Vergisi Hakkında Kanun" isimli tasarıyı 1966 
yılı Aralık ayında Bakanlıklararası Komisyona sunmuştur.53 

Önemsiz bazı değişikliklerle kabul edilen ve Bakanlığa sunulan 
söz konusu bu raporda, özel sektör için; uygun zamanın geçmiş ol-
ması yanında ülkemizin ekonomik ve mali bünyesi ile muhasebe tat-
bikatının da uygun olmaması, İDT'leri için ise; yararlı olmakla bera-
ber sektörler arası farklılığın doğmaması bakımından yeniden değer-
lemenin uygulanmamasının doğru olacağı ifade edilmektedir. Rapor-
da özet olarak, ekonominin yeni bir konjonktür dönemine girdiğine 
işaret edilmekte ve bu koşullarda ülkemizin ekonomik, mali ve sos-
yal bünyesi ve uygulama zamanı bakımından bugün için yeniden 
değerleme yapmanın zorunlu ve yararlı olmayacağı sonucuna varıl-
mıştır. 

b. Yeniden Değerleme Komisyonunca Hazırlanan Yasa Tasarısı 
Bakanlıklar arası Yeniden Değerleme Komisyonunun Maliye Ba-

kanlığına sunduğu "Bilançoların Yeniden Değerlemesi ve Yeniden 
Değerleme Vergisi Hakkında Kanun Tasarısı" isimli bu yasa tasarısı, 
hem İDT'leri hem de bilanço esasına göre ticari ve tarımsal kazanç-
ları üzerinden vergi ödeyen mükellefleri kapsamaktadır. Yeniden 
değerlemede tek endeksin kullanılması ve katsayının en fazla 7 ol-
ması istenen tasanda, yeniden değerlemeden doğan değer artışların-
dan sadece bir defa % 10 vergi alınması öngörülmektedir. Fransız 
uygulamasından esinlenerek hazırlanan tasan, yeniden değerleme 
işlemlerinde İDT'lerini Yeniden Düzenleme Komisyonu tarafından be-

Yeniden Değerleme ve Muhasebe Kayıtları, (Doktora Tezi), Adana İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisi Yayını, Kemal Mat., Adana, 1973, sh. 191 

5 3 Ahmet Kılıçbay; iktisadi Devlet Teşekkülleri İle Bilanço Esasına Göre Defter 
Tutan özel İşletmelerde Yeniden Değerleme, (Basılmamış), 1965 
Yorgi Demirgil-Turgut Var; iktisadi Devlet Teşekküllerinin Yeniden Değerlen-
dirilmsi Hakkında Rapor, (Basılmamış), 1965 
Pierre Lauzel-, Bilançoların Yeniden Değerlendirilmesi ile İlgili Rapor, Çeviren : 
M. Hiçşaşmaz, (Basılmamış), 1965 
Pierre Lauzel; Bilançoların Yeniden Değerlendirilmesi, Çeviren: Ü. A. Koksal, 
(Basılmamış), 1965. (Daha sonra basılmış; Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1968) 

5 3 Nevzat Keşan (Derleyen); Bilançoların Yeniden Değerlendirilmesi ve Yeniden 
Değerleme Vergisi Hakkında Bakanlıklar arası Yeniden Değerleme Komisyonu 
Alt Komisyon Raporu (Basılmamış, Ankara 1966 
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lirlenen "Tekdüzen Genel Hesap Planına İlişkin Muhasebe Prensip 
ve Usullerf'nin uygulanması şartı ile değer artışının, % 10 dışında, 
vergiye tabi olmayacağı hükmünü getirmiştir.54 

205 sayılı yasanın geçici 11. maddesine göre ileri özellikler taşı-
yan tasarı, yeniden değerlemenin İDT'leri ve müesseseleriyle bunla-
rın, en az % 10 sermaye vererek iştirak ettikleri işletmelerde zorun-
lu, özel sektör işletmelerinde isteğe bağlı olmasını önermektedir. Kıs-
mi bir yeniden değerleme söz konusu olmakla beraber geçici 11. mad-
dede farklı olarak, duran varlık karekterindeki hisse senetleri ve iş-
tirakler de yeniden değerlenebilecektir. Hisse senetleri ve iştirakler 
için katsayılar yükümlüler tarafından belirlenebileceği halde, diğer 
duran varlıklar için katsayılar 7'yi geçmemek üzere Maliye Bakanlığı 
tarafından belirlenecektir. Yeniden değerleme vergisi ile ilgili hü-
kümler de taşıyan tasarı, uygulama zamanını Maliye Bakanlığına 
bırakmakta ve geçici 11. maddenin kaldırılmasını, geçici 2. maddenin 
ise bu tasarıya uygun olarak değiştirilmesini istemektedir. 

7. (2791)  Sayılı Yasa İle Getirilen Yeniden Değerleme 

Yukarda sayılan tüm çalışmalara rağmen Türkiye'de içerisinde 
bulunduğumuz 1983 yılma kadar yeniden değerleme uygulanama-
mıştır. Bunun nedeni, son çıkan 2791 sayılı yasanın genel gerekçesin-
de açıkça ifade edilmiştir. Gerekçe, 205 sayılı yasa ile getirilen 11. 
maddenin "...vergi kaybından çekinerek değerlemenin vergilenerek 
yapılması esası"ndan hareketle hazırlandığını, fakat daha sonra 
"...değerlemenin yeni bir vergileme değil, vergilemedeki adaletsizli-
ğin giderilmesi için yapılacak bir operasyon olduğu tesbit edilerek..." 
Maliye Bakanlığınca uygulamadan vazgeçildiğini ifade etmektedir.55 

Aslında vergi kaybı son çıkan yasa hazırlanırken de gözönünde 
bulundurulmuştur. Zira bu yasadaki madde, yeniden değerleme ya-
pabilecekleri halde gelir vergisi mükelleflerinin hiç bir duran varlı-
ğı için, kurumlar vergisi mükelleflerinin ise gayri menkulleri için 
ayrılacak amortismanın yeni değerler üzerinden olmayacağı hük-
münü getirmekle vergi kaybını azaltmak amacındadır. Bütün bün-
iara rağmen yine de vergi kaybının Maliye Bakanına göre 30-40 mil-
yar.56 Danışma Meclisi Mali İşler Komisyon Başkanına göre 40 mil-

5 4 Yüksel Koç-Yalkm; Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Türkiye'deki Çalışmalar, 
Ankara SBF Yayını No -. 386, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1975, sh. 54 

5 5 Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 13, Yasama Yılı 2, 38. Birleşim, 5 Ocak 
1983'e Ek: Danışma Meclisi S. Sayısı: 275, sh. 2. 

5 4 Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, 5 Ocak 1983, sh. 347 
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yar57 ve Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürüne göre ise 80 mil-
yar58 lira olacağı tahmin edilmektedir. 

Böylece uzun yıllardan beri üzerinde yazılmış, söylenmiş ve ya-
salaşmasına rağmen uygulanamamış olan yeniden değerleme mües-
sesesi, "...bugünkü sanayi yapımızla dünya pazarları için üretim yap-
mak, yani serbest piyasa rekabet düzeyine ulaşmak imkânı..." elde 
edilsin diye ve "...işletmelere gerçek varlıklarını yeniden kazandır-
mak..." gerekçesi ile katsayıları da birlikte getirerek 1983'de uygu-
lanmak üzere yasalaşmıştır. Genel gerekçede ayrıca tasarı ile "...ka-
mu gelirleri fazla aşındırılmadan, işletmelere sağlık kazandırılması 
yolu..."nun bulunduğu da ileri sürülmektedir.59 

Tasarının maddelerle ilgili gerekçesinde ise, 1970'den itibaren 
fiyatlar genel seviyesinin hızla yükselmesinin, işletme bilançoların-
daki varlıkların ikame fiyatlarının da yükselmesine sebep olduğu 
ifade edilmektedir. Dolayısiyle varlıkların maliyet bedelleri üzerin-
den ayrılan amortismanlarla, bu varlıkların yenilenemiyecekleri ka-
bul edilmekte ve söz konusu varlıkların, Ticaret Bakanlığı tarafın-
dan yayınlanan Toptan Eşya Fiyatları yıllık ortalama fiyat artışları 
dikkate alınarak belirlenmiş olan katsayılara göre yeniden değerle-
menin zorunlu hale geldiği itiraf edilmektedir.60 

Bu gerekçelere bağlanarak hükümet tarafından 1 Aralık 1982'de 
Danışma Meclisine sevkedilen tasarının yeniden değerleme ile ilgili 
maddesi, hem Mali İşler Komisyonundan hem de Danışma Meclisin-
den bazı fıkraları değiştirilerek geçmiş61 ve 2791 sayılı yasanın 14. 
maddesi olarak VUK'nun Geçici 11. maddesi şeklinde 22 Ocak 1983 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu maddenin son cümlesi ile Maliye 
Bakanlığına, yeniden değerlemeyle ilgili tereddütleri giderme ve uy-
gulamada belli bir yorum getirme konusunda yetki verilmiştir. Ma-
liye Bakanlığı da 15 Mart 1983 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 151 
nolu VUK genel tebliği ile konuyu ayrıntılı olarak ele almıştır. Aynı 
resmi gazetede ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Maliye ve Ticaret 
Bakanlıkları bu konuda birer açıklama yayınlamışlardır. 

6 7 Ibid, sh. 345 
5 8 Milliyet, 22 Mart 1983, sh. 4 
6 9 Danışma Meclisi Tutanak Dergisi; 5 Ocak 1983'e Ek: S. Sayısı: 275, sh. 2 
6 0 Ibid, sh. 3 
6 1 Ibid, sh. 10-13 

Danışma Meclisi Tutanak Dergisi; 5 O ak 1983, sh, 377-381 ve 6 Ocak 1983 sh. 
391-396 
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Bütün bunlara göre 2791 sayılı yasanın getirdiği yeniden değer-
leme şöyle özetlenebilir: 

Yeniden değerleme, sadece bilanço esasına göre defter tutan 
gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, yasada sayılanlar 
dışında kalan amortismana tabi duran varlıkları ve bunların birik-
miş amortismanları için yapılabilecektir. Duran varlıkların aktifleş-
tirildiği yılın katsayısı ile hem bu varlıklar hem de amortismanları 
çarpılacak, ikisi arasındaki farktan yeniden değerlemeden önceki net 
duran varlıklar düşülecek ve kalan pasifte "Yeniden Değerleme Fo-
nu" olarak gösterilecektir. Burada kullanılacak katsayılar, 1972 ve 
daha önceki yıllar için 11 olmak üzere her yıl 1 puan azalarak 1982 
yılı için 1 olmaktadır. 

"Yeniden Değerleme Fonu"nu gelir vergisi mükellefleri aynen 
bırakacaklar, kurumlar vergisi mükellefleri ise yönetim kurulu ka-
rarı ve ana sözleşme tadil tasarısıyla birlikte Ticaret Bakanlığından 
izin alarak sermayelerine ekleyebileceklerdir. Bunların dışında her-
hangi bir işlem yapılırsa fon, vergiye tabi tutulacaktır. 

Sermayesinin tamamı devlete ait olan İDT'leri ile 1982 yılında 
sermaye artırımında bulunmuş ve bunu tescil ettirmiş kurumların 
zorunlu, diğerlerinin isteğe bağlı olarak yapacakları yeniden değer-
leme, 1982 yıl sonu bilançosu esas alınarak 1983 sonuna kadar yapı-
labilecektir. 

1983 ve daha sonraki yıllarda gelir vergisi mükellefleri eski de-
ğerler üzerinden, kurumlar vergisi mükellefleri ise gayrimenkuller 
hariç yeni değerler üzerinden amortisman ayıracaklardır. 

1983 yılı içerisinde sermaye şirketine devrolunan ferdi işletme-
ler ile nev'i değiştirerek sermaye şirketine dönüşen şahıs şirketleri 
kurumlar vergisi mükellefleri gibi işleme tabi tutulacaklardır. 

Yeniden değerlenen varlıkların satılması halinde; yeniden de-
ğerleme sonucu doğan değer artışı, fon hesabında bekletiliyorsa bi-
rikmiş amortisman gibi işlem görecek, şayet sermayeye eklenmişse 
satış kâr ve zararının belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır. 

Yeniden değerleme yapan anonim şirketlerin tahvil ihraç tava-
nı yeniden değerleme fonu kadar artırılmış olacaktır. 
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S O N U Ç 

Türkiye'de enflasyon muhasebesi ile iligli çalışmalar; bilimsel ça-
lışmalar ve mevzuat çalışmaları olmak üzere iki başlık altında ince-
lenebilir. 

İlk defa 1952 yılında başlayan bilimsel çalışmalar, özellikle 1970 
den itibaren artan enflasyona paralel olarak yoğunluk kazanmış va 
gittikçe artarak en üst noktaya erişmiştir. 

Vergi Reform Komisyonu'nun kurulduğu 1961'de başlayan mev-
zuat çalışmaları ise; 1963'de 205 sayılı, 1964'de ise 440 sayılı yasanın 
yürürlüğe girmesi ile devam etmiştir. Daha sonra Bakanlıklar arası 
Yeniden Değerleme Komisyonu kurulmuş ve bu iki yasadaki konu 
ile ilgili hükümleri kapsamına alan ve fakat yasalaşmayan bir tasarı 
hazırlanmıştır. Nihayet 22 Ocak 1983 tarihinde 2791 sayılı yasanın 
yürürlüğe girmesi ile bu çalışmalar zirveye ulaşmıştır. 

Şimdiye kadar yapılmış olan çalışmaların birer sonucu olan ve 
VUK'da yer alan enflasyon muhasebesi ile ilgili konular şöyle özet-
lenebilir : 

1. VUK'da LIFO'nun uygulanması ile ilgili herhangi bir kısıt-
layıcı hüküm olmamakla birlikte, Danıştay'ın aldığı bir karar bu stok 
değerleme yönteminin uygulanmasını engellemektedir. 

2. Enflasyona karşı alınabilecek önlemlerden olan Yenileme 
Fonu'ndan farklı olmakla beraber, buna benzeyen amortismana tabi 
varlıkların satışından doğan kâr ve olağanüstü durumlar sonucu za-
yi olan varlıkların sigorta tazminatı, bu varlıkların yenilenmesi ama-
cıyla en fazla üç yıl pasifte tutulabilir. 

3. 205 sayılı yasa ile yürürlüğe giren ve % 25'i geçmemek üze-
re normal amortismanın iki katı olan azalan bakiyelerle amortisman 
oranı, 2791 sayılı yasa ile % 25'e yükseltilen normal amortismanın 
yine iki katı olmak üzere % 50'ye çıkarılmıştır. Bu yeni oranlar, 1983 
ve daha sonraki yıllarda aktifleşecek amortismana tabi duran var-
lıklara uygulanabilecek, daha önce alınmış olan varlıklara ise eski 
oranlar uygulanmaya devam edilecektir. 

4. İlk iki yasanın ve bir yasalaşmayan tasarının getirdiği Yeni-
den Değerleme, ancak 2791 sayılı yasa ile, katsayıları da birlikte ge-
tirdiği için, uygulamaya konulabilmiştir. 1983 yılı sonuna kadar ve 
1982 yıl sonu bilançosu esas alınarak uygulanacak olan yeniden de-
ğerleme. sadece, yasada sayılanlar dışındaki amortismana tabi duran 
varlıklar ve onların birikmiş amortismanları için söz konusudur. Ye-
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niden değerleme, bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurum-
lar vergisi mükelleflerinden sermayelerinin tamamı devlete ait olan 
İDT'leri ile 1982'de sermaye artırımında bulunmuş kurumlar için zo-
runlu diğerleri için isteğe bağlıdır. Yeniden değerleme sonucu do-
ğan fark, kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye eklenebildiği 
halde, gelir vergisi mükellefleri pasifteki fon hesabında tutmak zo-
rundadırlar. Kurumlar vergisi mükellefleri, gayrimenkulleri hariç, 
yeniden değerlenen tüm varlıklarını yeni değerleri üzerinden, gelir 
vergisi mükellefleri ise tümünü önceki değerleri üzerinden amorti 
edeceklerdir. Diğer taraftan 1983 içerisinde sermaye şirketine dönü-
şen ferdi işletmeler ve şahıs şirketleri kurumlar vergisi mükellefle-
rine tanınan bu haklardan yararlanabileceklerdir. 

Görüldüğü gibi Türkiye'de korkunç boyutlara ulaşan enflasyona 
karşı ciddî bir mevzuat çalışması ancak 1983'de gerçekleştirilebilmiş-
tir. Bundan böyle işletmelere alınacak amortismana tabi duran var-
lıklar, % 50 oranında amortisman ayrılmak ve ilk iki yılda % 75'inin, 
dört yıl içinde de tümünün amortisi sağlanmak suretiyle, enflasyon-
dan etiklenmeleri oldukça azaltılabilecektir. 1982 ve daha önceki yıl-
larda alınmış olan amortismana tabi duran varlıklar ise yeniden de-
ğerleneceğinden, satın alma gücü yeterli olmasa da korunmuş ve do-
layısıyla enflasyondan etkilenmiş olması kısmen giderilmiş olacak-
tır. Fakat bu durum, varlığın işletmeye girdiği yıla göre farklı ola-
caktır. Yani varlığın almış tarihi 1982'ye yaklaştıkça, daha fazla yıl 
eski oranlarla amortisman ayrılacağından, yeniden değerlemenin 
etkisi azalacaktır. Zaten bu yüzden yeniden değerlemenin, enflasyo-
nun düşük olduğu zamanlarda yapılması önerilmektedir. 

Diğer taraftan, değerlemenin bir sonucu olarak pasifte tutulan 
fon, sermayeye eklense de eklenmese de kredi temininde, tahvil ve 
hisse senedi ihracında önemli gelişmeler doğuracak ve işletmelerin 
finansman temini kolaylaşacaktır. Buna bağlı olarak sermaye piya-
sasının gelişmesi de sağlanmış olacaktır. 

Ayrıca kurumlar vergisi mükellefleri gayrı menkuller dışmda, 
yeni değerler üzerinden amortisman ayıracaklarından, düşük mali-
yetleri ve fiktif kârları gerçeğe yaklaştırılacaktır. Böylece enflasyo-
nun ortaya çıkardığı çarpıklıklar, özellikle fazla vergi, kâr payı, üc-
ret ödemeleri, fiyat politikası, bölüm değerlemeleri vb., kısmen gide-
rilebilecektir. Dolayısiyle kurumlar vergisi mükelleflerinin kapasite, 
üretim ve ihracatı artırılacağından ve duran varlıklar için gerçeğe 
yakın amortismanlar ayrıldığından, makro açıdan sermaye stoku ko-
runacak ve ekonomik gelişme sağlanacaktır. 
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Fakat bununla birlikte, bu yasa ile getirilen kısmî yeniden de-
ğerlendirme bu müesseseden beklenen sonuçları yermiyecektir. Zira 
işletmede bulunan tüm değerler, bu değerlerin cinsine, devir hızına 
ve enflasyona karşı tepki gösterme derecesine göre enflasyondan et-
kilenmektedirler. Dolayısiyle tüm varlıklar yeniden değerlenmediği 
için, sermayenin korunması istenildiği şekilde gerçekleştirilemiye-
cektir. 

Aynı şekilde, yeniden değerlemenin bazı işletmeler için zorunlu 
bazısı için isteğe bağlı olması, bazı işletmeler değer artışını sermaye-
ye ekliyebildikleri ve yeni değer üzerinden amortisman ayırabildik-
leri halde bazısının sermayeye ekleyememeleri ve eski değerler üze-
rinden amortisman ayırmaya devam etmeleri adaletsizliktir. Hatta 
bu yüzden bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellef-
lerinin, fon hesabında tutulacak değer artışının ileride vergilendiri-
lebileceğinden çekinerek, yeniden değerleme yapmayacakları da tah-
min edilebilir. Zira Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme ile ilgili 
tebliğini yayınladığı halde, bu konu açıklığa kavuşmamıştır. 

Diğer taraftan, yeniden değerleme yapmış kurumlar vergisi mü-
kellefleri gayrı menkulleri için, gelir vergisi mükellefleri ise tümü 
için yeni değerleri üzerinden amortisman ayıramıyacaklarmdan, 
amortismana tabi varlıkların yenilenmesi de tam anlamıyla gerçek-
leştirilemiyecektir. 

Ayrıca düşük maliyetlerin ve fiktif kârların gerçeğe yaklaştırıl-
ması için tüm varlıkların yeniden değerlenmeleri gerekirken, yasa-
ya göre tümü bir tarafa, yeniden değerlenmekle birlikte, kurumlar 
vergisi mükelleflerinin gayri menkullerine, gelir vergisi mükellef-
lerinin ise tümüne yeni değerler üzerinden amortisman ayıramama-
lan, fiktif kârların doğmaya devam etmesi sonucunu doğuracaktır. 

Bu sayılanlardan başka, amortismanların da duran varlıkların 
alındıkları yılın katsayısı ile çarpılması, başka bir anlatımla net 
değer yönteminin uygulanması pek doğru değildir.62 Zira amortis-
manlar, farklı yılların, farklı değerdeki paraları ile ayrılmışlardır. 
Dolayısiyle ayrıldıkları yılların katsayıları ile çarpılmış olsalar daha 
yararlı olacaktır.63 Diğer taraftan yasanın getirdiği katsayıların da 
gerçeği aksettirmediği anlaşılmaktadır. Zira Toptan Eşya Fiyatları 

6 2 Kamuran Pekiner; a.g.e., sh, 132 
Alparslan Peker; Yönetim Muhasebesi, 1. Kitap, sh. 222 

6 3 Ibid, 6h. 222 
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Genel Endeksine göre. katsayılar yaklaşık olarak; 23, 19, 15, 13, 11, 9, 
6, 4, 2, 1 ve 1 dir.64 

Böylece 2791 sayılı yasa ile getirilen kısmi ve bir kereye özgü ye-
niden değerleme, enflasyonun etkilerini sürekli olarak gidermede ye-
terli olamıyacaktır. Bunun yerine enflasyon ile organik biçimde yü-
rütülen ve ABD, İngiltere, Hollanda ve Avustralya gibi ülkelerin mev-
zuatına girmiş olan "Fiyatlar Genel Seviyesi Muhasebesi" mevzuatı-
mıza da sokulmak suretiyle, enflasyonun tüm etkileri giderilebilir.65 

Bütün bunlara rağmen, ülkemizde uygulanmakta olan yeniden 
değerleme yeni amortisman sistemi ile birlikte ele alındığı takdirde, 
Türkiye için büyük bir aşama olduğu ve önemli düzeyde canlılık ge-
tireceği bir gerçektir. 

6 4 Ticaret Bakanlığı-Konjonktör ve Yayın Müdürlüğü; Toptan Eşya Fiyatları Genel 
İndeksi, Bkz. Ek : I 

6 5 Çiğdem Solaş; Tercüman, 13 Mart 1983, sh. 5 
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EK — I 

TOPTAN EŞYA FİYATLARI GENEL ENDEKSİ 

A. İstanbul Ticaret Odası — Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksi 

1938 100,0 1950 406,7 1962 1228,6 1974 3824,8 
1939 98,1 1951 456,2 1963 1273,3 1975 4260,0 
1940 130,5 1952 453,3 1964 1261,0 1976 4999,0 
1941 171,7 1953 457,1 1965 1328,6 1977 6423,9 
1942 305,7 1954 511,4 1966 1421,9 1978 9866,7 
1943 434,3 1955 582,9 1967 1517,1 1979 17276,0 
1944 399,0 1956 677,1 1968 1554,3 1980 32876,5 
1945 399,0 1957 797,1 1969 1638,8 1981 44087,0 
1946 394,3 1958 952,4 1970 1842,9 1982 56167,7 
1947 427,6 1959 1172,4 1971 2157,1 
1948 522,9 1960 1187,6 1972 2490,5 
1949 446,7 1961 1194,3 1973 3013,3 

B. Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü — Toptan Eşya Fiyatları 
Genel İndeksi 

1963 100,0 1968 127,3 1973 240,1 1978 750,8 
1964 101,2 1969 136,5 1974 311,8 1979 1230,7 
1965 109,4 1970 145,7 1975 343,2 1980 2550,6 
1966 114,7 1971 168,9 1976 396,6 1981 3488,4 
1967 123,4 1972 199,3 1977 492,1 1982 4539,8 
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EK — II 

TÜRKÇE ENFLASYON MUHASEBESİ BİBLİYOGRAFYASI 

A. Kitaplar, Tezler 

1. Akdoğan, Nalan; Enflasyon Muhasebesi (Doçentlik tezi), Ankara İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisi Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ya-
yını, No: 1, Kalite Mat., Ankara, 1980 

2. Akgüç, Öztin; Mali Tablolar Analizi, (4. Baskı), istanbul Üniversitesi İşletme 
Fakültesi Yayını No: 91 Sermet Mat., İstanbul, 1979, sh. 375-404 

3. Altıntaş, Mükremin; işletmelerin Duran Varlıklarını Katsayılar Metoduna Gö-
re Yeniden Değerleme ve Muhasebe Kayıtları, (Doktora Tezi) Adana 
İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Yayını, Kemal Mat., Adana, 1973 

4. Batırel, Ömer Faruk; Teoride ve Türk Vergi Sisteminde Değerleme, (Doktora 
Tezi), İstanbul Mat., İstanbul, 1974, sh. 58-60, 125-128 

5. Ceyhan, Burhan; Vergi Muhasebesi Yönünden Değerleme, (Doktora Tezi), 
Memleket Mat., İzmir, 1968, sh. 131-159 

6. Erdoğan, Alptekin; Enflasyonun Paranın Değerine ve Sermayeye Etkisi, Üçhi-
lal Mat., Ankara, 1974 

7. Ferman, Cumhur; Fiat Hareketlerinin Muhasebe Prensipleri Üzerine Tesiri ve 
Bilanço Teorileri, (Doçentlik Tezi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını No: 
41-43, Günet Mat. ve Gazetecilik T.A.O. Ankara, 1954 

8. Gönenli, Atilla; Finansal Tablolar Analiz ve Yorum, (2, Bası), Sermet Mat., 
İstanbul, 1979, sh. 411-434 

9. Hatipoğlu, Zeyyet-Cudi Tuncer Gürsoy; Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Bil-
men Mat., İstanbul, 1979 

10. ipekçi, Ahmet; Enflasyonun Finansal Tablolar Üzerindeki Etkileri ve Türkiye 
İle İlgili Uygulama, (Basılmamış Doçentlik Tezi) İstanbul, 1977 

11. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü; Enflasyon Orta-
mında Muhasebe, Finansman ve Vergi Problemleri, (Derleyenler: S. 
Küçükberksun-F. Bilginoğlu-C. Erdamar), Sermet Mat., İstanbul, 1974 

12. Kennedy, R.D.-S.Y. Mc Mullen; Finansal Durum Tabloları. Form Analiz ve Yo-
rumlama, (Çeviren Atilla Gönenli), İstanbul İktisat Fakültesi İşletme İk-
tisadı Enstitüsü Yayını No: 12, Sermet Mat., İstanbul, 1967 sh. 525-633 

13. Koç_ Yüksel; işletmelerde Mali Analiz Teknikleri, (2. Baskı), Ankara Üniversi-
tesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını No: 293, Sevinç Mat., Ankara, 1970, 
sh. 214-242 
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İDEOLOJİ KONUSUNDA BAŞLICA KURAMSAL YAKLAŞIMLAR 

Doç. Dr. Doğu ERGİL 

İdeoloji konusunun ilk sistematik incelemesini yapanlar, 19. 
Yüzyıl radikal Alman düşünürleridir. Onlara göre. ideoloji, bir sah-
te düşünceler sistemidir. Sınıf egemenliğini haklı gösteren, sınıfsal 
bir açıklamadır, ikincil ve gerçekdışı bir belirtim biçimidir. Bunun 
nedeni, ideolojinin, toplumsal kurguda esas olan ekonomik yapının 
yansıması olan "üstyapı"ya ilişkin bir öğe olmasıdır. 

Radikal Alman Okulu'na göre, bireyin düşünce ve inanç kalıp-
lan, onun sosyo-ekonomik konumu tarafından koşullanır. Sosyo-eko-
nomik ilişkiler, özellikle mülkiyet ilişkileri, bireyin dünyaya bakış 
açısını, sorunları (nı) ve olayları değerlendirişini biçimlendirir. Bu 
ilişkilerde, insanın yabancılaşması olgusu da yatmaktadır. Sosyo-
ekonomik ilişkiler, sınıflaşma olgusu içinde (ya da toplumsal sınıf-
larda) kurumlaşırlar. O halde, bireyin ideolojisi, onun üyesi olduğu 
sınıfın türevidir.1 

Bu açıklamaya, aynı düşünürler şu değerlendirmeyi de eklerler: 
İdeolojilerin ana kaynağı, egemen sınıfın çıkarlarıdır. Bu sınıf, kit-
leleri yönlendirebilmek ve denetleyebilmek için, bilinçli olarak sahte 
imgeler, açıklamalar sunar. Her (tarihsel) dönemde egemen olan 
düşünceler, egemen sınıfın düşünceleridir. 

Radikal Alman Okulu, ideoloji kavramını hep küçümseyici bir 
anlam içinde ele almıştır. Bu okulun üyelerince, tüm ideolojik düşü-
nüş, usavurmanm (muhakemenin) dürüst olmayan bir biçimde kul-
lanımıdır. İdeoloji, onlarca, egemen sınıfın ayrıcalıklı (imtiyazlı) du-
rumunu haklı göstermek için, gerçeklerin (nesnel koşulların) bilinçli 
ve/ya da bilinçsiz çarpıtılmasıdır. Bir başka deyişle, ideoloji, "sahte 
bilinç"tir.2 Egemen sınıfın, kendi dışındaki toplumsal katmanlara, 

* Bu olasılık ya da özellik, Parsons'a göre, ideolojiyi bilimsel nedensellikten ayırır. 
1 George Lichtheim, op. cit., s. 11-22, 289 ff.; Kari Mannheim, "Mancism the Last 

Ideology" (Judith N. Shklar, ed.) Political Theory and Ideology. New York: 
MacMillan Co„ 1966., s. 105-113. 
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toplumun genel, kendilerinin özel durumlarını değerlendirmek için 
sunduğu veriler açısından bakıldığında, ideoloji, sahte bilinç yarat-
manın aracıdır. 

Ne ki, sahte bilincin, insanları harekete geçirmek için yeterli bir 
neden ya da güç olduğu savı benimsenince, düşüncelerin ve ideoloji-
lerin bir ölçüde özerkliğe sahip olabileceklerini de kabul etmek ge-
rekiyor. Bu denklem, Radikal Alman Okulu'nun düşüncelerinin eko-
nomik sistem tarafından belirlendiği savma ters düşüyor. Bu çelişkili 
tutumu gidermek için aynı okulun üyeleri, daha sonra ekonomik 
"altyapı"ya fazlaca ağırlık verdiklerini, bunu da o zamana dek eko-
nomik alanın ihmal edilen birincil (primary) önemine dikkat çek-
mek için, abartarak yaptıklarını açıkladılar. Bu itirafı izleyerek, dü-
şünce sistemleriyle, ekonomik sistemler arasında tek-yönlü, katı bir 
nedensellik ilişkisi olmadığı, eninde sonunda bunların birleşeceği, 
çakışacağı savına vardılar.3 

Alman Radikal Okulu'nun ideoloji üzerine başlattığı tartışma, 
Kari Mannheim'm düşünce sisteminde "bilgi sosyolojisi" alanında 
sürdü. 3u düşünür, düşüncelerin sosyal temellerini, doğuş koşulla-
rını, çeşitlenmelerini ve çarpıtılmalarını araştırdı. Bilgi sosyolojisi, 
ideoloji konusunu bir tür epistemolojik (bilgi kuramı açısından) çö-
zümlemeye tabi tuttu. 

Mannheim, düşünce sistemlerinde ideolojik yanlılıkların (çarpıt-
maların) kökenini ve nedenlerini ararken yaklaşımında Alman Ra-
dikal Okulu'ndan önemli ayrılıklar gösterdi. Önce, ideolojiyi sınıf ça-
pında değil, Max Weber'in etkisiyle, tüm sosyal yapı çapında ele aldı. 
Bu yolla iki ana ideoloji türü belirledi: özsel (particular) ve tümel 
(total) ,4 

Özsel ideoloji, onu yaratanların ve ortaya atanların tüm zihni 
yapılarını (düşünce sistemlerini) yansıtmayan, saklamalar, çürüt-
meler, yalanlamalar ve yalanlar türünde önermelerden oluştuğu için 
o adı almıştır. İçinde bulunulan (yaşanan) durumun gerçek niteliği-
nin açıklanması, ideolojiyi yaratanların çıkarma uymadığından, özsel 
ideolojinin önermeleri az çok bilinçli saklamaları içerir. Mannheim'e 
göre, bu sahte önermeler, bireylerin kendilerini ve başkalarını bi-

2 Stanislaw Ossowski, Class Structure in the Social Consciousness. Londra: 
Routledge & Kegan Paul, 1967. Ayrıca Roisin McDonough, "Ideology as False 
Consciousness: Lukacs", (Çağdaş Kültürel Araştırmalar Merkezi, ed.), On 
ideolog. Londra: Hutchinson, 1977., s, 33-44. 

3 Mostafa Rejai, op. cit., s. 554. 
4 K. Mannheim, Ideology and Utopia, op. cit., s. 64-69. 
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linçli, yarı bilinçli ve bilinçsiz olarak psikolojik planda aldatan ve ya-
pısal olarak yalana benzeyen tüm söylemlerden oluşur.5 

Tümel  ideolojiyi Mannheim, bir çağın ya da somut bir tarihsel-
sosyal kümenin ideolojisi olarak görüyor. Burada önemli olan, bir 
çağın ya da sözü edilen kümenin zihinsel yapısının bütünlüğüdür.6 

Her iki ideoloji türünün ortak özelliği, onların, bireyin/kümenin 
toplumsal koşullarmca belirlenmesi olgusudur. Ama. bunun dışında 
şu önemli konularda ayrılırlar: 

1. Özsel ideoloji, rakibin savlarının/önerilerinin yalmzca bir bö-
lümüne karşı cephe alır. Oysa, tümel ideoloji, onun tüm dünyaya ba-
kış açısına (dünya görüşüne) karşı çıkar ve ona ideoloji dışı (ideolo-
jik olmayan) bir düşünce alanı tanımaz. 

2. Özsel ideoloji, düşüncelerin psikolojik çözümlemesi temeline 
dayanır. Oysa tümel ideoloji, tüm düşünce sisteminin toplumsal-ta-
rihsel olarak belirlenen bir olgu olarak incelendiği epistemolojik-on-
tolojik düzeyde işlevseldir. 

3. Öznel ideoloji, büyük ölçüde bireylerle ilgilidir. Tümel ideolo-
ji, topluluklar düzeyinde işlevseldir. 

4. Özsel ideoloji, tarihsel zamandizinde (kronolojide) tümel ideo-
lojiden önce varlık kazanmıştır. 

Mannheim'm iki ideoloji türü arasında yaptığı ayırım kadar, 
"ideoloji" ile "ütopya" (utopia)  arasında yaptığı sınıflandırma da 
çok önemlidir. Mannheim'm kavramsallaştırmasmda, ideoloji, kurulu 
düzeni (status  quo) destekleyen bir düşünce sistemidir. Ütopya, bu-
nun tersine, kurulu düzene karşı olan ve alternatif bir toplumsal dü-
zeni destekleyen düşünce sistemidir. Ütopyalar, yerleşik değer ve ku-
rumları kısmen ya da bütünüyle yıkmayı amaç edinen zihinsel yöne-
limlerdir.' 

Kari Mannheim'm kuramsal yaklaşımını değerlendirirken son 
söylenecek şey, ideoloji-ütopya ayırımının, düşünürün yaptığı kadar 
abartılmamasıdır. Çünkü, her iki düşünce-inanç sistemi de, sırayla, 
kurulu düzeni savunabilir ya da ona karşı çıkabilirler.8 

İdeoloji konusunda önemli düşünceleri olan bir düşünür de, İtal-
yan Vilfredo Pareto'dur. Pareto'ya göre, bütün toplumlar, tarihin her 

5 Ibid., e. 55-56, 265-266. 
6 Ibid., s. 56. 
7 Ibid., s. 192. 
8 M. Rejai, op. cit., s. 555. 
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döneminde belli başlı iki kümeden oluşurlar. Bu kümelerin ilki, yö-
neten azınlıktır. İkincisi ise, yönetilen çoğunluktur.9 

Seçkinler yönetiminin toplum yaşamının temeli olduğuna inanan 
Pareto'nun konuya ilişkin en önemli katkısı, insan davranışında usdı-
şınm (irrational) etkisine dikkat çekmiş olmasıdır. İnsan davranışı-
nın önemli bir bölümü, Pareto'ya göre, bilinçaltında yatan mantıkdışı 
güdülerin ürünüdür; bunlar tarafından uyarılırlar ve beslenirler, 
desteklenirler. 

Düşünür, bütün insan davranışlarını, gerçekleşebilecek amaçlar 
için uygun araçlar kullanma açısından mantıklı ve mantıkdışı ola-
rak ayırır. Pareto'nun düşüntesine göre, insan davranışının büyük 
bir bölümü mantıkdışıdır ve mantıkdışı davranışlar özellikle sosyo-
politik alanda yaygındır. Bir adım daha ileri giderek, ne kadar mo-
dernleşirlerse modernleşsinler, bütün toplumların, tabuların, mitos-
ların, hatta büyünün etkisinde olduklarını savunur. Bu yüzden de, 
toplumlar, mantıksal alanın ürünleri gibi görünen, ama, bu mantık-
dışı öğelerle dolu yasaların, anayasaların, parti ve hükümet prog-
ramlarının yetersizliği ile karşı karşıyadırlar. 

İdeolojilerin kaynağına ulaşmak için, Pareto, iki tip mantıkdışı 
eyleme varır: tortular ve türevler. "Tortular", insan davranışının 
çağdan çağa, kültürden kültüre çok az değişen çekirdeği, sayısı az 
olan sabit etmenleridir (faktörlerdir). "Türevler" ise, zaman ve me-
kanda çabucak değişen pek çok etmenden oluşurlar; tortuların be-
lirtileri ve belirtilmeleridir. Başka deyişle, türevler, içinde ideolojiler 
de olan sözel belirtimlerdir (ifadelerdir). Duygulara, heyecanlara, 
örf ve adetlere başvurarak tortuları ussallaştırmak, haklı göstermek 
amacını güderler.10 

Tortular ve türevler birbirlerine dayanırlar ve toplumsal davra-
nışın ardındaki uyarıcı/güdücü güç görevini görürler. İkisinin bir-
leştiği noktada önemli bir halka vardır: mitoslar. Pareto'ya göre, bü-
tün toplumlar mitoslarca yönetilir, yönlendirilir. Mitoslar, insan dav-
ranışında bilinçdışmm etkisi kadar ağırlık taşırlar. Mitoslar, insanları 
eyleme götüren heyecanı yaratan bir dizi simge (sembol) ve imge-
den (imajdan) oluşurlar. Mitosların iki temel öğesi vardır: 

1) Amaçları ve hedefleri belirten bir (dizi) önerme. 

9 Vilfredp Pareto, Sociological Writings (E. L. Finer ed.. New York: Praeger, 1966. 
1 0 Ibid., s. 42-44, 72. 
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2) Amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda bir eylem biçi-
mine bağlılık. Pareto'yu bu konuda etkileyen Georges Sorel'in di-
liyle, mitos, "eylemde bulunmaya kararlılığın belirtilmesidir".11 

Mitoslar insanı birleştirir (kümeleştirir), heyecanlarını ve duy-
gularını, deyim yerinde ise, "toplar" ve bunların meydana getirdiği 
toplu (msal) enerjiyi özgül hedeflere yöneltir. İşte, bu yönlendirme 
işini, egemen küme, her toplum için uygun mitosu sağlayarak yapar 
ya da yapmalıdır. 

Görülüyor ki. Pareto için ideoloji, siyasal sistemin merkezi kav-
ramlarından biridir. "Mitos" ya da "türev"le eş anlamlı kullanılsa 
da, ideoloji, sosyal davranışın reçetesi, toplumun yönlendirici güçle-
rinden başlıcası ve toplumsal dayanışmanın ana araçlarından biri 
olarak görülmektedir. Ayrıca, önderlerin ya da seçkinlerin, kitleleri 
yönlendirmek, denetlemek için kullandıkları araçtır ideoloji. Belirli 
bir durumu ve/ya da düzeni usayaklaştırmak, yasallaştırmak işlevini 
görür. 

Pareto'nun çağdışı Gaetano Mosca da tıpkı onun gibi, seçkinler 
yönetiminin toplum yaşamının temeli olduğunu, toplumların, seçkin-
ler ve kitle olarak iki bölümden oluştuğunu söyler. Mosca'ya göre 
toplumların en belirgin özelliği, onların egemen sınıflarıdır. Her top-
lumun sanatı, kültürü, dini, siyaseti, onun egemen toplumsal katma-
nmca belirlenir. Bu yüzden, bir toplumsal çözümleme, onun egemen 
sınıfının kökeni, gelişmesi, bileşimi (kompozisyonu) ve değişiminin 
incelenmesinden başka bir şey değildir. Siyaset, toplumdaki yönetim 
odaklarını ele geçirmek için rakip kümelerin aralarında verdikleri 
şiddetli savaşımlardan (mücadelelerden) ibarettir. İdeoloji bu sava-
şımlarda tarafların kullandıkları en güçlü silahtır. Önderler ve seç-
kinler (hem egemen olanlar, hem onların rakipleri), kendi yönetim-
lerini, (fiili ya da gelecekteki), programlarını siyasal formüller ya da 
ideolojilerle usayaklaştırırlar, haklılaştırırlar ve sürdürürler. İdeolo-
jilerin kökeninde ise, önderlerin/seçkinlerin, kitlelere benimsettikleri 
bir dizi düşünce ve inanç vardır.12 

Doğrudan ideoloji konusuna eğilmemişse de, çalışmalarında bu 
alana ışık tutan pek çok ipucu bulunan düşünürlerden biri de, Sig-
mund Freud'dur.Freud'un sistematiğinde "ideoloji" sözcüğü yerine 
"din" konursa ,onun ideolojiye ilişkin düşünceleri açığa çıkarılabilir. 
1 1 Georges Sorel, Reflectioııs oıı Violence. Londra: Collier Books, 1969 (3. bası), s. 50. 
1 2 Gaetano Mosca, The Ruling Class. New York: McGraw-Hill, 1965 (3. bası). 50-69. 
1 3 Sigmiund Freud, The Future of an Illusion. New York: Doubleday Anchor, 1964., 

s. 3. 
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Freud'un konuya ilişkin önermelerinin başlangıç noktası, insan 
davranışının, pekçoğu bilinçaltı ve bilinçdışı olan içgüdüsel itkiler 
tarafından yönlendirilmesidir. Bu içgüdüler, yaşam içgüdüleri (Eros) 
ve ölüm içgüdüleri (Thanatos)  adı altında iki kümeye ayrılır. İnsanın 
içgüdüsel istemleri (talepleri) ile toplumun, kültürün ve uygarlığın 
istemleri arasmda çatışma vardır. Aslında uygarlığın var olabilmesi 
için, insanın, içgüdüsel enerjisini, isteyerek ya da zorla, toplumca be-
nimsenebilir (yerleşik) davranış kalıplarına yöneltmesi gerekir. Bu 
da, onları saptırmak ya da yüceltmekle (sublimation) olanaklıdır. 
Uygarlık ve kültür, insandan içgüdüsel istemlerinden vazgeçmek gibi 
özveriler ister. Bu baskı, insanın topluma karşı olan doğal saldırgan-
lığını arttırır. Aslında, her birey, kültürün doğal bir düşmanıdır.13 

Freud'a göre uygarlık ve kültürün baskısı insan üzerinde o denli 
ağır ve rahatsız edicidir ki, bireylerin artan saldırganlığı birbirlerine 
yönelir ve uygar toplum, üyelerinin yoğunlaşan düşmanlığından ötü-
rü dağılma tehdidi altında yaşar. Bu düşmanlığın son aşaması sa-
vaştır.14 

Öte yandan, toplu yaşamın sürekliliği için, şiddetin en aza indi-
rilmesi gerekir. Bu gereğin sonucu, superego'mın (üstben'in) baskı-
sıyla saldırganlık eğilimi insanda derin bir suçluluk duygusu yara-
tır. Eğer kültür ve uygarlık yaşayacaksa, onların yasakları ve sınır-
landırmaları birer ahlak yasası olarak bireylerce özümlenmelidir. 
Yalnızca yasaklar ve engeller değil, daha önceki içgüdüsel vazgeç-
melerin karşılığı olarak kültürde var olan (biriken) ülküler ve sanat-
sal yaratıcılık gibi yedek doyum yolları özümlenmelidir. 

Kültürün ruhsal demirbaşlarının en önemlisi, Freud için, dindir. 
Ne ki, dinsel kavramlar hayal ürünüdürler. Freud'a göre, onlar, in-
sanın içgüdüsel davranışlarını sınırlamak, denetlemek ve kültürü 
yaşatmak için yaratılmış, işlevsel ama sahte kurgulardır. Düşünür 
için, dinsel öğretilerin hayal ürünü olması, onların, kanıtlanabilir 
doğrulara dayanmamalarından kanıtlanmak gibi bir koşula bağlı ol-
mamalarmdandır. Gerçeklikleri belirlenemediğine/kanıtlanamadığı-
na göre, onlar ne kanıtlanabilir, ne de reddedilebilir. Ancak, dinsel 
düşüncelerin, inançların büyük bir (etki) gücü de vardır. Bu güç, on-
ların, insanlığın en eski. en kalıcı, en kuvvetli isteklerinin/gereksin-
melerinin doyumunu sağlamalarından kaynaklanır. Güçlerinin gizi 
(sırrı), bu isteklerin, gereksinmelerin gücünden gelir16 

1 4 S. Freud Civilization and its Discontents. New York: W. W. Norton, 1962., s. 53. 
1 3 S. Freud, The Future... op. cit., s. 18 ve 69. Ayrıca, idem, Civilization... ibid., b. 

19, 21. 
1 6 S. Freud, The Future... ibid., s. 47-64. 
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Din ve/ya  da ideoloji, istek karşılamak, gereksinmeleri doyur-
mak bireyin içgüdüsel davranışlarını —bir ölçüde— denetler ve suç-
luluk duygusundan kurtarır. Huzur ve güven duymasını sağlar. Böy-
lece, bireyin topluma yabancılaşmasını önler. Dinsel düşünceler, do-
layısıyla ideoloji, yaşamın tuzaklı ve çok-bilinmeyenli olguları karşı-
sında bireyin tedirginliğini yatıştırırlar. Ayrıca, gerçek yaşamda ol-
mayan sağlanamayan adalet ilkelerinin geçerli olduğu bir ahlak ya-
sasını, ilahi adalet adına toplumsal vicdana sunarlar. Varlığın, gele-
cekte de (ahrette) süreceği inancını; bu dünyada gerçekleşmeyen is-
teklerinin öteki dünyada gerçekleşeceği umudunu insanlara aşılar-
lar. Şu halde din ve/ya  da ideoloji, hem insanın ruhsal sağlığı açısın-
dan, hem de kültürün sürekliliği açısından gereklidir.17 

Bu noktadan kalkan bir grup bilim adamı, ideolojiyi, toplumsal 
rollerin yarattığı gerilime tepki olarak görür.18 Modern bir toplumda, 
bireylerin rolleri kalıplaştığma göre bu rolleri oynarken karşılaştık-
ları çelişkili istemler ve bunalım yüklü koşullar karşısında duyduk-
ları tedirginliği dışa vurma biçimleri de kalıplaşmıştır. Bu kalıplar, 
bireylere, davranış ve tepki örnekleri (modelleri) sunarlar. Sözü edi-
len davranış ve tepki örneklerinde oldukça gelişmiş düşünce ve simge 
dizgeleri, eşdeyişle ideolojiler, önemli bir yer tutarlar. 

Doğallıkla, ideoloji, gerilime, bunalıma karşı gösterilen tek tepki 
yolu değildir. Birçok yoldan biridir. İdeoloji, toplumsal ve kişisel den-
gesizliklerden doğan duygusal rahatsızlıklar için "simgesel bir çıkış-
tır". Duyulan huzursuzluğun artmasını ya da yayılmasını önlemek 
için, ideoloji onu simgesel ya da temsili düşmanlara, "şamar oğlan-
larına" (günah keçilerine) yöneltir.19 

Amerikan sosyologu Talcott Parsons'a göre ideoloji, bir toplulu-
ğun üyelerinin ortak inanç ve düşünce sistemidir. Sözü edilen toplu-
luk, tüm bir toplum olabileceği gibi, onun bir alt birimi de olabilir. 
Bu alt-birim, yerleşik toplumsal ve kültürel kurumlar dizgesine baş-
kaldıran bir topluluk da olabilir. İdeoloji öyle bir düşünce sistemidir 
ki, insanların, 1) topluluğun varlık nedenine; 2) güncel sorunlarına; 
3) içinde bulunduğu duruma; 4) şimdiki duruma nasıl geldiğine (ge-

1 7 Ibid. 
1 8 J. Plamenatz, op. cit., s. 9-92. Ayrıca Francis X. Sutton, et, al., The American 

Business Creed. Cambridge, Mass.: Harvard U. Press, 1956., s. 307-308. 
1 9 Talcott Parsons, "The Sociology of Modern Anti-Semitizm", s., 101-122, Jacquea 

Graeber ve Stuart H. Britt (eds.), Jews in a Gentile World : The Problem of 
Anti-Semitizm. New York: Macmillan, 1942. Ayrıca, idem, "Some Sociological 
Aspects of the Fascist Movements". Social Forces, 21 138-147. 
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lişme sürecine) ve 5) gelecekteki koşullara karşı nasıl tavır alacağına 
ilişkin değerler/değerlendirmeler etrafında birleşmelerini sağlar. 

Bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi, Parsons, ideoloji ile, amaca-
yönelik davranış arasında ilişki kurar. Ona göre, ideoloji, topluluğun 
maddi durumunu düzeltmek, üyeler arası dayanışmayı sağlamak ve 
değerlerini, inançlarını haklılaştırmak işlevleriyle yüklüdür. 

Bu olumlu işlevleri yanında, beklenti, umma, romantik ve ütopik 
isteklerle ideolojiler arasında bir bağ olduğundan, umulan/beklenen 
öğeler doğrultusunda gerçekliğin ideolojik çarpıtılması da olasıdır.20 

Parsons'a göre, iki çarpıtma örneği ya da yolu vardır: 

1) İdeolojilerin sorunlara yaklaşma ve olayları yorumlamada 
yaptıkları seçim, başka deyişle, "yanlılık". 

2) Seçilen sorunlar ve ele alman konularda çarpıtma, saptır-
ma. 

Birinci örnekte, topluma ilişkin değerlendirmelerde, önermeler-
de kullanılan çarpıtma ölçütü (kıstası) toplumbilimsel yöntemlerle 
açıkça gösterilebilir. Oysa, ikinci örnekte belirtilen (işine geleni) seç-
me olgusunun sonucu öne sürülen değerlendirmeler ve önermeler, 
pratik düzeyde "doğru"dur. Ama, doğrunun bütününü yansıtmazlar. 
O yüzden yanlıdırlar, eksiktirler.21 İdeolojik olmalarının nedeni de 
budur. 

Parsons'un "işlevselci" yaklaşımının bir izleyicisi de, yurttaşı 
Daniel Bell'dir. Her iki toplum adamı da, 1) ideolojilerin, eyleme yö-
nelik sistemler olduğu; 2) meşruluğu savundukları kadar, meşru de-
ğer sistemine saldırabilecekleri; 3) toplumsal dayanışma ve değer bü-
tünleşmesinin araçları olabilecekleri gibi, toplumsal istikrarsızlığın 
ve bölünmelerin kaynağı da olabilecekleri konularını işlemişlerdir. 

Bell'e göre ideoloji, bir siyasal topluluğun daha soyut değerlerini 
kapsayan, somutlaştıran, yorumlayan bir söylem/belirtim sistemidir. 
Aşkın bir ahlak anlayışına (örneğin tarihe) dayanarak, içerdiği değer-
lere ve inançlara haklılık kazandırmak ister. Ayrıca, haklılık kazan-
dırmaya çalıştığı inançları gerçekleştirmek için, insanları eyleme ka-
tılmaya çağırır.22 

2 0 idem, The Social System. Toronto, Ontario: Collier- Macmillan, 1968 (4. bası)., 
s. 330-331. 

2 1 Ibid., s. 354-356. 
2 2 Daniel Bell, "Ideology and Soviet Pölitics", 24 (Aralık 1965)., s. 591-603. 
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İdeolojilere pragmatik açıdan yaklaşan Bell, onları, toplumsal 
kaldıraç durumuna gelen düşünceler olarak görür. İdeoloji, düşünce-
lerin kendilerinden çok, sonuçlarına değer verir. İdeolog için, "doğ-
ru", eylem içinde doğar. Anlam, deneyime "dönüşüm anı"nda verilir. 
Ya da, deneyimin (tecrübenin) amacı, gerçekleşme (başarı) anlam 
kazanır. İdeoloji, düşünerek, düşünce sürecinde canlanmaz; işte, ey-
lemde canlanır.23 

Görülüyor ki, Parsons ve Bell'in temsil ettiği Amerikan sosyal bi-
limcileri, Avrupalı meslekdaşları gibi. ideolojiyi, toplumsal olarak 
(toplumsal koşullarca) belirlenmiş, doğruluk değeri taşımayan, dü-
şünce ve inançlar dizgesi olarak benimsemektedirler. Ayrıca, bura-
da adı geçen bilginlerin tümü, ideolojinin belirli amaçları ve değer-
leri haklılaştırmak, siyasal otoriteyi meşrulaştırmak ya da inkar et-
mek gibi işlevleri olduğu görüşündedirler. Bu noktadan kalkarak, 
ideolojinin, toplumsal dayanışmanın, hareketliliğin, siyasal etkilenin/ 
yönlendirmenin ve sosyal/siyasal  denetimin kudretli bir aracı olduğu 
düşüncesini paylaşmaktadırlar. Bu düşüncelere, son zamanlarda 
Fransa'dan iki önemli katkı geldi. 

İdeoloji konusunda son yıllarda çok ilgi görmüş olan savlarını ve 
düşüncelerini sunacağımız ilk düşünür, Fransız filozofu Louis Althus-
ser'dir. Althusser'e göre, ideoloji, toplumsal kuruluşun (formation) 
içinde, ekonomik ve siyasal "düzeylerle" birlikte var olan bir "dü-
zey"dir. Bu düzeyler, birlikte (birleşerek) toplumsal kuruluşu oluştu-
rurlar. İdeoloji, tarihin cereyan ettiği ortam olması bakımından, top-
lumun dokusudur. Ayrıca, ideoloji, insanların gerçek varlık koşulla-
rıyla ilişkilerini "yaşadıkları" yedek alandır.24 

Althusser, toplumsal kuruluşu oluşturan düzeylerin, eşit derece-
de maddi olduğunu ileri sürer. Düzeyler, birlik oluşturarak, kendile-
rine can veren bireşimi oluşturur ve tamamlarlar. Aynı zamanda 
—ya da aynı işlemle— toplumsal kuruluşun doğasını da (temel nite-
liğini) ortaya koyarlar: çelişki. 

Çelişki, toplumsal sistemin bütünsel yapısından ayrılmayan bir 
özelliktir. Çelişki, yönettiği ve onu oluşturan düzeyler dahil, yapısal 
varlık koşullarından ayrılmadığı gibi, onlardan radikal biçimde etki-
lenir. Toplumsal kuruluş, bir ve aynı hareket içinde canlandırdığı 
çeşitli düzeyleri ve olguları belirler, ama aynı zamanda da, onlar ta-

2 3 idem, The End of Ideology. New York: The Free Press, 1962., s. 377. 
2 4 Gregor McLennan, Victor Molina, Roy Peters, "Althusser's Theory of Ideology", 

On Ideology, op. cit., s. 78. 
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rafından belirlenir. Bu görüş, Althusser sistematiğinde üstbelirleme 
ilkesini getirmiştir.25 

Althusser'in kuramsal yaklaşımı, Hegel'den kaynaklanan ve 
Marksçılık adına basit ve kaba bir indirgemeciliğe varan kurgu ile, 
üstyapının, ekonomik altyapının bir yansıması olduğuna ya da temel 
bir çelişkinin olgusal biçimleri olduğuna ilişkin açıklamalara karşı 
geliştirilmiştir. Althusser'in kavramsallaştırmasmda, düzeyler arasın-
da eşitlik kurulmuş, altyapı ile üstyapı arasında süregelen kaba be-
liyleyicilik kaldırılmıştır. 

Eğer, sözü edilen mekanik belirleyicilik var olsaydı, altyapıdaki 
köklü bir değişiklik, (örneğin sanayileşme) otomatik olarak üstyapı-
ları, özellikle ideolojileri bir çırpıda değiştirecekti. Oysa, düzeylerin 
tümünün/herbirinin,  ekonomik düzey dahil, özgül etkinliği, birbirini 
belirlemeye gücü vardır. Ekonomik düzeyin son kertede belirleyicili-
ğini benimsemek, ekonominin ne ilk, ne de tek olgu olmadığı, aynı et-
kinlikte başka belirleyiciler olduğunu kabul etmektir Althusser için. ı 

Onu bu kavramsallaştırma çerçevesinde değerlendiren Althus-
ser'e göre, ideoloji, kaçınılmaz biçimde, toplumsal kuruluşla birlikte 
vardır. Eşdeyişle. ideoloji ile tarihsel dönüşümler arasında zorunlu 
bir ilişki vardır. Toplumsal yaşam, ideolojiler yaratır. İdeoloji, tarih-
te (tarihsel yaşamda) ne bir sapma, ne de bir rastlantıdır; toplum-
ların tarihsel yaşamları için gerekli bir yapıdır.26 Varlığının farkın-
da olmak gerekirliliği, ideoloji üzerinde etkili olmamızı ve onu tarih 
üzerinde bilinçli eylemlerde/müdahalelerde  bulunmanın aracı yap-
mamızı sağlıyor. 

"Tarihin her döneminde ideoloji, toplumda özgül bir rol oynar", 
önermesiyle Althusser, ideolojinin pratik-sosyal yönünü, işlevini vur-
gulamak istemiştir.27 Pratik-sosyal işlev, deneyim alanına has bir ol-
gudur ve bilimsel bilgi ile karşılaştırılmamalıdır. Çünkü, bilimsel bil-
gi, kuramsal uygulamanın özgül ürünüdür. İdeolojinin sorunsalı 
(problematiği) ne denli kapalı bir sistemse, bilimin sorunsalı o denli 
açıktır. Ayrıca, ideoloji, içyapısı bakımından tıpkı dinbilim (teoloji) 
gibi tutarlı ve uyumludur. 

Bilim, ideolojideki doğru, ya da ideolojinin doğrusu da değildir. 
Her iki bakış açısı birbirinden kökten ayrıdır. İdeolojik (ilişkiler) 
gerçek ilişkileri gizler ve yanlış temsil eder. Ama. bunu yaparken, 

2 5 Louis Althusser, For Marx. Londra: Ailen Lane, 1969. Bu yapıtta özellikle "Contra-
diction and Overdetermination" adlı bölüm. 

2 6 Ibid., s. 232. 
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yaşanmış, bu yüzden de gerçek bir ilişkiyi adlandırır, gösterir. Bu 
(adlandırılan, gösterilen) ilişki, ne olmayan bir ilişkidir, ne de içsel 
alemin olgusal biçimlerinden biridir. Maddi ve gereklidir. Althusser 
ona, olması ya da olduğu hayal edilen ilişki demektedir.28 

İdeoloji aynı zamanda bir temsil sistemidir. Temsilî öğeler genel-
likle imgelerdir. Bazen de kavramlardır. Bunlar, insanlara bilinçleri 
yoluyla değil, yapılar olarak ya da yapılar yoluyla etki yaparlar. 
Başka deyişle, ideoloji, insanlar ile dünyaları arasında yaşanmış iliş-
kiye değgin bir olgudur. Bu ilişki, bilinçli olmadığı halde bilinçli,, 
karmaşık olduğu halde sade ya da basit görünür. Oysa, ne sade, ne 
de basittir, ideolojinin temsil ettiği (adlandırdığı) ilişki. Buna, ilişki-
ler-arası bir ilişki; ikinci dereceden bir ilişki adı da verilebilir. 

İdeolojide insanlar, birbirleriyle ve varlık koşullarıyla olan iliş-
kilerini yaşama biçimlerini (nasıl yaşadıklarım) dile getirirler. Bu, 
hem bir gerçek ilişkiyi, hem de yaşandığı hayal edilen bir ilişkiyi 
çerir. Şu halde ideoloji, insanlar ile onların dünyaları arasında ya-
şanmış ya da yaşanan ilişkiyi yansıtan bir belirtim sistemidir. Bir 
başka deyişle, ideoloji, insanlar ile onların gerçek varlık koşulları 
arasındaki gerçek ve hayal ürünü (yaşandığına inanılan) ilişkilerin 
birliği olarak adlandırılabilecek ilişkinin belirtimidir. 

Böyle betimlenince (tasvir edilince), bir temsil sistemi olarak, 
belirli bir tarihsel evrede ve belirli bir toplumsal kuruluşta ideolojinin 
varlığı hem kaçınılmazdır, hem de farklıdır. Althusser'e göre, kat-
manlı bir toplumda ideoloji, insanlar ve onların varlık koşulları ara-
sındaki ilişkilerin, egemen katmanın yararına çözülmesinin ortamı 
ve aracıdır. Katmansız toplumda ise, ideoloji, sözü edilen ilişkinin bü-
tün insanların yararına yaşandığı ortamdır, süreçtir.29 

Bu çözümleme, Althusser'in, ideolojiyi bir siyasal güç ve ege-
menlik aracı olarak düşündüğünü gösteriyor. Yerleşik/geçerli  üre-
tim ilişkilerini yeniden üretebilmek için. egemen katmanın, ideolojik 
planda da egemen olması gerektiği işaret ediyor düşünür. Althusser'e 
göre, hiçbir toplumsal katman, devletin ideolojik araçlarına sahip 
olmadan devlet gücünü (iktidarı) elinde bulunduramaz. Devletin 
ideolojik araçlarından kastedilen, eğitim ve kültür kurumları; basın, 
radyo ve televizyon gibi ana iletişim aygıtları ve örgütleridir. Bu 
önermesini dayandırdığı sav, üretim ilişkilerini sürdürebilmek için 

2 7 Gregor McLennan, op. cit., s. 84. 
2 8 L. Althusser loc. cit., c. 233-234. 
2 0 Ibid., s. 236. 
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bir işlevsel-ahlaksal sistemin ve kültürel değer dizgesinin yaşatıl-
ması zorunluluğudur. O halde ideoloji, toplumsal yaşamın "vazgeçil-
mez atmosferidir."30 

Buraya dek söylenenler özetlenirse, Althusser ideolojide üç ge-
nel nitelik bulmaktadır: 

1. İdeoloji, insanların, gerçek varlık koşullarıyla olan ilişkileri-
nin hayali belirtimidir. Bu önermeyle, Althusser, ideolojinin, gerçeğin 
belirtimi olmadığını vurgulamak ister. Onun yerine, ideolojinin, ger-
çeklik ile bireyin ilişkisinin belirtimi, temsili olduğu savını önerir. 
İdeolojide temsil edilen, insanın, gerçeklik ile yaşanan ilişkisidir. Bu 
ilişki, bireyin, gerçek varlık koşullarıyla olan ikinci dereceden olan 
bir ilişkidir. İkinci dereceden oluşunun nedeni şudur: İdeoloji, varolan 
üretim ilişkileri —ve onlardan kaynaklanan diğer ilişkilerden olu-
şan— gerçek koşulların değil, bireylerin bu gerçek varoluş koşulla-
rıyla. ilişkisini temsil eder. Bu da, hayali bir temsil olgusudur, çün-
kü algılandığı, yorumlandığı ve istendiği biçimde yansıtılır. İşte, ideo-
lojide temsil edilen, ifade bulan, gerçekle olan ilişki değil, onu yaşama 
biçimidir. 

Bireylerin, kümelerin ve tümel toplumların gerçeklikle ilişkileri-
ni yaşama biçimleri (hatta kendi gerçekleri) farklı olduğündan, her 
belirtim kısmi, özsel ve özgül olacaktır. Şu halde, ideoloji, pratik-sos-
yal alanın bir belirtim ve yorum biçimidir. 

2. İdeoloji, bireyleri özneler olarak sorgular ve çağırır. İdeoloji, 
gerçeklik ile olan bireysel ilişkileri temsil ediyorsa, daima maddi ve 
yapısal bir temele bağlı olmak durumundadır. Yapılar, yerleşmiş uy-
gulamaları, değerli ve davranış kalıplarıyla bir sistem oluştururlar. 
İdeolojiler, bu yapılar içinde işlerken bireyleri çağırırlar. Çağırma 
işlemi, pratik amaçlara, eyleme yöneliktir. 

İdeolojinin açık ya da kapalı olarak dile getirdiği pratik amaç-
lar, özgül/özsel çıkarlar ve bunlarla ilişkili sosyal kimlik (1er), birey-
leri somut öznelere dönüştürür. Günlük yaşamın maddi uygulamala-
rı içinde gördüğü somut işlev sırasında her birey, kendini bir özne 
olarak fark eder, bulur. Bir özne olduğunu fark etmek, bireyin, biri-
leri gibi olmak ya da onlardan farklı olmak; birşey olmak ya dâ ol-
mamak gibi. seçik ve doğal bir olguyu farketmesidir. Bu, ideolojik bir 
uyarmadır ve farkedilen niteliğin, seçik, belirgin olması, ideoloji ta-
rafından bireye zorlanır. Birey, kendini özne olarak ancak, ideolojik 
yapılar, araçlar içinde, somut ideolojik davranış örneklerinin pratik 
3 0 Ibid., s., 232. 
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uygulaması süresinde tanır. Şu halde, Althusser için özne olmanın 
koşulu, ideolojiye tabi olmaktır. Bu da, bireylerin ve davranışlarının, 
ideolojik araçlar tarafından denetlenen uygulamalar içine girmeleriy-
le gerçekleşir. Bireyin özneleşmesi, ideolojinin sorgulama, çağırma, 
adlandırma işlemleriyle olur. 

3. İdeolojinin maddi bir varlığı vardır. İdeolojinin, etkileme, ça-
ğırma ve adlandırma işlevlerinin dayandığı temel, ona varlık kazan-
dıran ideolojik araçlar ve uygulamalardır. İdeoloji, maddi ideolojik 
araçlar (yapılar) içinde var olur. İdeoloji tarafından temsil edilen 
yaşanmış ilişkiler, somut ideolojik araçlar içinde yer alan, belirlen-
miş uygulamalara ve davranış kalıplarına (örneğin törenlere) birey-
sel katılmayı içerir. Sözü edilen ideolojik araçlar, öznenin, eylemi 
içinde uyacağı maddi kuralları ve örnekleri belirleyen yapılardır. O 
halde, Althusser için, toplum yaşamında ideoloji dışında ve ideoloji-
siz hiçbir uygulama yoktur, olamaz.31 

Bu aşamada, Althusser'in ideoloji ile bilim arasındaki farkı nasıl 
gördüğünü belirtmek gerekir. Düşünüre göre, ideolojiler, kendilerini 
bilinçli olarak, olmadıkları bir şeyin yerine koyarlar. Yerini almak 
istedikleri, iyi temellendirilmiş ya da kanıtlanmış bilgidir. Eşdeyişle, 
bilimdir. Oysa, bilimin üretim biçiminin tersine, ideolojinin üretim 
biçiminde bir sorunun (problemin) formülleştirilmesi. bilgi süreci 
dışında, daha önceden üretilmiş bir çözüme izin veren koşulların ku-
ramsal belirtimidir. Bunun nedeni, sorunun, siyasal, ekonomik, ah-
laksal ve dinsel çıkarları, gereksinmeleri karşılamak için kuram dışı 
etkiler aracılığıyla pratik haklılaştırma aramak için öne sürülmüş 
olmasındandır. Ne denli yüceltilerek sunulursa, sunulsun, dile ge-
tirilen sorun, özsel çıkar ve gereksinmelerin kuramsal aynası olmak 
işlevini taşır. O halde, ideolojinin sunduğu sorun, yapısı gereği, sah-
te bir sorundur. Bu sorunun ürünü, "ideolojik bilgi" olacaktır. Doğal-
lıkla, bu bilgiye dayanan uygulama da, farklı bir biçimde türetilen 
bilimsel bilginin uygulamasından değişik olacaktır. 

Althusser'in ideolojiye yaklaşımını özetleyen McLennan. Molina 
ve Peters'e göre, ideolojinin şu özgül özellikleri vardır :32 

1. Kavramları, kuram-dışı "gereksinmelerin" etkisini yansıtır. 

2. İdeolojinin yöneldiği sorunlar, kuram-dışı çıkarlar tarafından 
sorulan sorulardan oluşur. Bunlar, önceden saptanmış çözümleri içer-
dikleri için sahte sorulardır. 
3 1 Gregor McLennan, et. alt., op. cit., s. 95-96. 
3 2 Ibid., s. 86. 
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3. Şu halde, 1. ve 2. özellikleri içeren bir çözümleme biçimi, ol-
dukça özerk bir bilgi edinme tarzıdır. Genellikle sağduyuya dayanır. 
Sağduyu ise, çıkarların ve özsel arayışların pusulasıdır. 

Görülüyor ki, ideolojinin '^sorunu", bilimin sorunu değildir. Bilim, 
kesinlikle önceden verilmiş bir çözümü olmayan, kuramsal nitelikte 
gerçek sorunlar sunar. Böylece, ideoloji, sorunları ve yanıtlarıyla ku-
ramsal olarak kapalı bir sistemken, bilim, değişebilir yanıtlarıyla 
açık bir kuramsal sistemdir. 

İdeoloji konusunda düşüncelerini inceleyeceğimiz son bilim ada-
mı, Nicos Poulantzas'tır. Bu düşünür, işe, daha önce ortaya atılmış 
olan birçok kuramsal yaklaşıma karşı çıkarak başlıyor. İdeolojiyi, 
"özne-gerçek-yabancılaşma" ilişkisinde almanın, onu, öznenin şaşır-
mış varlığının dünyasında bir yansıma olarak görmeye yol açacağı-
nı, bunun da ideolojiyi, bir bilinç, daha doğrusu, sahte bilinç sorunu-
na indirgeyeceğini ileri sürüyor. 

Poulantzas'm ikinci eleştirisi de, ideolojinin belirli bir sınıfla ya 
da sınıflarla özdeşleştirilmesinin doğurduğu aşın siyasallaş (tır) ma 
olgusuna yöneliktir. Düşünüre göre, egemen ideoloji, öyle saf ve basit 
biçimde .egemen katmanın varlık koşullarını yansıtmaz; ama, top-
lumsal kuruluş içinde yer alan egemen ve tabi katmanlar arasındaki 
somut siyasal ilişkiyi yansıtır. Çoğu kez de, egemen katman ya da 
küme dışındaki katmanların, kümelerin yaşam biçiminden etkilenir. 

İdeolojilerin, belirli sınıf üyeleriyle/üyelikleriyle  özdeşleştirilme-
sinin ikinci bir sakıncası da. siyasal açıdan egemen olan katmanın 
dışındaki katmanların ideolojilerin kimi öğerinin, egemen ideolojide 
varlığını saptamayı olanaksızlaştırmasıdır. Bu zorluk, doğallıkla, 
"mavi yakalı" (bedeniyle çalışan) kesimin ideolojisinin, egemen ve 
orta katmanların ideoloj ilerince, sürekli olarak nüfuz edilebileceği 
olasılığını saptamayı da zorlaştırıyor. 

Sergilenen eleştirileriyle Poulantzas, tek bir sınıfın, daha doğ-
rusu, sınıf üyeliğinin ürünü olmak yerine, ideolojileri, toplumsal kat-
manlar arasındaki (çıkar) çelişkiler (i) sürecinde beliren özgül ko-
şullar altında doğup, biçimlenen karmaşık birleşimler oldukları sa-
vını ileri sürüyor.34 Buradan kalkarak, ideolojinin bir tanımını veri-

3 3 John Clarke, lan Connell, Risin McDonough, "Misrecognising Ideology: Ideology 
in Political Power and Social Classes", On Ideology, op. cit., s. 108. Ayrıca, Nicos 
Poulantzas, Classes in Contemporary Capitalisms. Londra: New Left Books, 
1975., e. 203. 

3 4 L. Clarke, et. al., ibid., s. 109. 
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yor: İdeoloji, toplumsal kuruluşun içinde yer alan görece tutarlı söy-
lemler, değerler ve inançlardan oluşan bir özgül, nesnel düzeydir. 
İdeolojinin hammaddesi. Poulantzas'a göre, insanlarm özgül dünya-
ları içinde yaşadıkları doğa, toplum, diğer insanlar ve kendi siyasal 
ve ekonomik eylemleri ile olan ilişkileridir. Daha kısa bir tanımla, 
ideoloji, toplumsal kuruluşun üyeleri olan bireylerin, kendi varlık ko-
şullarım nasıl yaşadıklarını yansıtır. Ya da onları yansıtma biçimi-
dir.35 İdeoloji, bütün (ilgili) bireylerin eylemlerinde o denli vardır 
ki, onların yaşanmış deneyilmerinden ayrılmaz duruma gelmiştir.36 

Bireyler, toplumsal kuruluşun yapılarının yüklenicileri, taşıyıcı-
larıdırlar. Ancak, ideolojinin toplumsal işlevi, sosyal yapı hakkında 
bireylere doğru bilgi vermek değil, bu yapıyı destekleyecek eylemlere 
yöneltmektir. Şu halde ideoloji, kaçınılmaz biçimde sahte bilgidir. Bu 
demek değildir ki, ideolojide doğru bilgi öğeleri yoktur. Vardır. Ama, 
ideolojik bilgi, gerçek karşısında yetersiz bilgidir. Gerçek çelişkileri 
saklayarak, bireylerin deneyimleriyle sınırlı bir ilişkiler örüntüsünü 
genelleştirip, temsil ettiği için sahtedir, hayal ürünüdür. Toplumsal 
kuruluşu oluturan ilişkilerin tümel birliği yerine, "doğru" olarak, bu 
kısmi ve özsel ilişkileri ve onlara ilişkin bilgiyi sunar ideoloji. Bu işle-
viyle, bir birleşme, dayanışma aracı, ortamıdır ama, "imal edilmiş" 
bir dünyada... 

Şu halde, ideolojinin hedeflediği toplumsal birleşme, açık fakat 
sahte ilişkilerin, deneyim düzeyinde üretimini içerir. Böylece, birey-
lerin pratik eylemleri sürer. İdeolojinin birleştirici rolü, işlevi, toplum-
sal kuruluşun tümel birliğini kurmak değil, o birliği hayali bir planda 
yeniden oluşturmaktır.37 Sunulan birlik imgesinin hayali olması, top-
lumsal kuruluşun gerçek çelişkili birliğinin, çelişkisiz biçimde yeni-
den düzenlenmesindendir. Bu neden, aynı zamanda sonucu da belir-
ler. Yani, ideoloji yoluyla, çelişkili birliğin insanlara çelişkisiz olarak 
yansıtılması işlemi, ideolojinin etki alamnda sürer. 

Poulantzas'm önemli bir açıklaması da, egemen ideolojinin ka-
rakterine ve oluşumuna ilişkindir. Egemen ideoloji, katmanlar-arası 
ilişkide ortaya çıkan ve toplumsal yapıya egemen olan katmanın 
ideoloj isidir. Tarihsel bir evrede, herhangi bir katman, toplumsal ku-
ruluşa egemen olabiiir. Onun ideolojisi egemen ideoloji olurken, di-
ğer (katmanların) ideolojiler(i), eğemen ideolojinin egemenliği altm-

3 5 N. Poulantzas, op. cit., s. 206. 
s a Ibid., 8. 207. 
" Ibid., S, 208-209. 



162 DOĞU ERGÎL 

da varlıklarını sürdürürler ve/ama birbirlerini etkilerler. O yüzden, 
egemen ideoloji de saf değildir. Çünkü, tek bir (egemen) katmanın 
ürünü değil, katmanlar-arası egemenlik ilişkisinin ideolojisi olduğu 
için. somut ve karmaşık bir ilişkiler bütününün ürünüdür. 

Bu savurmanın doğal sonucu olarak, Poulantzas, devleti, toplu-
mun, çelişkili ve hiyerarşik karakterini perdeleyen; kendisini yarışan 
farklı ekonomik çıkarları kapsayan ve aşan genel çıkarların temsil-
cisi olarak sunan bir üst-kurum olarak görür. Bu işleviyle, devlet, 
hep ekonomik yarışmanın uzlaştırıcısı ve toplumsal çelişkilerin siya-
sal birliği olarak belirir. 

Ulusal birliğin belirtimi ve simgesi olarak, devletin temsil ettiği 
yasal-siyasal ideoloji, şu nitelikleri ön plana çıkarır: 

1) Sınıf egemenliği olgusunu dışlar, reddeder. 

2) Devlet örgütünün ve kadrolarının, katmanlar-arası çatışma-
ların ve kısmi çıkarların üzerinde kaldığını (yansızlığını) vurgular. 

3) Devletin temsil ettiği popüler toplumsal otoritenin, doğal, be-
nimsenebilir ve saygın olduğunu savunur.38 

İdeoloji konusunda Poulantzas'm ele aldığı son önemli sorun, 
meşruluk (kazanma) olgusudur. Düşünüre göre, bir toplumsal ku-
ruluşta geçerli olan meşruluk biçimi, egemen ideoloji ile diğer ideolo-
jiler üzerinde egemenlik kurma biçimi arasındaki ilişkinin karma-
şıklığına bağlıdır. Şu halde, siyasal egemenlik, toplumsal kuruluşun 
birliğinden kaynaklanan benimseyiş ve onay biçimine tekabül eder. 
Sözü edilen birliğin içinde, doğallıkla, yönetilen katmanlar da var-
dır39 Bu demek değildir ki, katmanlar arasında çıkar çatışması yok 
olacaktır. Hayır, ama, yönetilen (tabi) katmanlar, düzeltimci ideoloji 
örneğinde olduğu gibi, egemen ideolojinin çizdiği/belirlediği refe-
rans ya da özgürlük çerçevesinde dile getirebileceklerdir sisteme kar-
şıtlıklarını. Böylece, devlette somutlaşan egemenlik ilişkilerinin be-
lirlediği meşruluk çerçevesi içinde, yönetenler ve yönetilenler, karşıt 
ve çatışan nitelikleriyle, eşdeyişle, çıkarları ve ideolojileriyle, ulusal 
birliği sürdüreceklerdir. 

Poulantzas'm ideoloji konusunda geliştirdiği düşünceleri sergi-
lemeyi sona erdirirken, ideolojinin, yanlı ve kısmi bilgi olduğunu na-
sıl gizlediğine ilişkin açıklamasını da sunmak gerekir. 

3 8 Ibid., s. 133. 
3 8 Ibid., s. 223. 
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Düşünüre göre, ideoloji, amaçlarını ve yapısını, kendisini bilim 
olarak sunarak gizlemeye çalışır. Bunu yaparken, karşıt olduğu diğer 
düşünce ve inanç sistemlerini (ideolojileri) "gerçek dışı" ve "ütopik" 
olarak niteler. Böylece onları tartışılabilir olmaktan çıkarır. 

İdeoloji konusunda düşünmüş ve yazmış olan kuşkusuz başka 
bilim adamları, filozoflar ve ideologlar var. Ancak, burada oluştu-
rulmaya çalışılan sistematik açısından onlar ya "fazla" ya da "dı-
şarda" kalmak durumundalar. Daha büyük boylu ya da daha boyutlu 
bir araştırmada onların düşüncelerinden de yararlanmak ve karşı-
laştırmalar yapmak olası. Fakat, bu çalışmanın boyutu içinde sunu-
lan bilginin yeterli olduğu kanısındayım. 





KOOPERATİFLER AÇISINDAN TOPLU KONUT 
YASASI. UYGULAMALARI* 

Prof. Dr. Cevat GERAY 

10 Temmuz 1981'de yürürlüğe giren Toplu Konut Yasasının uy-
gulanmasına ilişkin herhangi bir değerlendirme yapabilmek için ön-
ce bu yasanın konut siyasamız açısından getirdiği başlıca özellikleri 
kısaca gözden geçirmekte yarar vardır : l 

1. Kentsel toprakların, devlet eliyle, kamunun önceliğiyle yapı-
ya elverişli arsaya dönüştürülerek konut üretimine sunulma-
sı, tasarlı kullanıma açılması. 

2. Orta ve büyük ölçekte toplu konut üretimine" yönelinmesi. 

3. Toplu konut yapımının ticari meta üretimi ya da kâr aracı 
olarak değil, bir devlet işgörüsü niteliğinde sayılması. 

4. Toplu konut üretiminde, özel değil, kamusal, toplumsal gü-
venlik kurumları ile koperatif kuruluşların yeğlenmesi. 

5. Konut'a "verimsiz, ölü bir yatırım" olarak bakan Devlet gö-
rüşü yerine, konuta kamu giderlerinin % 5'ini pay olarak 
ayıran toplumsal devlet görüşünün benimsenmesi. 

Adıgeçen yasayla İmar ve İskân Bakanlığına verilen görevleri, 
tanınan yetki ve sorumlulukları şöyle özetleyebiliriz: 

— Toplu konut yerleşim alanlarını saptamak, 
— Gerekli kamulaştırmaları yapmak, 
— İmar planlarını, altyapı tasarılarını düzenlemek, 
— Altyapı yapımını sağlamak, 
— Parselasyon planlarını düzenlemek, 
— Toplu konut kuruluşlarına arsa ayırmak. 

* Türkiye Emlak Kredi Bankasınca düzenlenen "Toplu Konut Uygulamaları" 
Seminerine sunulan bildiri (Ocak, 1983). 
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— Konut yapımına geçilip bitirilmesini sağlamak, 
— Yapılan konutların bakım, onarım, işletme, yönetimiyle ilgili 

örgütlenmelere gitmek, 
— Yapım işlerini yürütecek yan örgütler kurmak, bunların ana 

paralarına katılmak, 
— Konuyla ilgili araştırma, geliştirme, değerlendirme çalışmala-

rını düzenlemek, 
— Kamu konut fonunun amaca uygun biçimde işleyişini düzen-

lemek, denetlemek, 

— Yasanın yönetmeliklere bıraktığı konulara ilişkin yasal dü-
zenlemeleri yapmak, 

— İmar ve İskân Bakanlığını düzenleme, planlama, eşgüdüm, 
denetleme görevlerine eklenen bu ağır yükü omuzlayacak. 

• etkin ve verimli çalışacak biçimde yeniden düzenlemek, taş-
ra örgütünü güçlendirmek. 

Üzerinden yaklaşık bir buçuk yıl geçmesine karşın Yasanın ana 
ve kalı maddelerinin uygulanmasına geçilebilmiş değildir. Dikkat 
ve çabalar çoğunlukla, yasadan önce konut yapımına başlamış, fa-
kat bitirememiş olan Geçici 1. madde kapsamındaki kooperatifle-
rin toplu konut girişimlerinin sonuçlandırılmasında odaklaşmıştır. 
1982 Ocak ayında yürürlüğe konulan uygulama yönetmeliğinin çı-
karılması kuşkusuz küçümsenmeyecek bir çalışmadır. Birkaç büyük 
kentte kimi alanların "toplu konut yerleştirme" alanına dönüştü-
rülmesi kararlaştırılmışsa da yasanın öngördüğü bir biçimde yaygın, 
amaca elverişli genişlikte bir izlence niteliği taşımamaktadır. Toplu 
Konut Yüksek Kurulunun oluşturulması dışında Bakanlıkta herhan-
gi bir örgütlenmeye gidilememiş, genörgütün paslı çarkları çalışma-
larda etkinliği sınırlamıştır. 

Ana maddeleri yanında, Yasanın geçici maddelerinin uygulan-
masında da önemli engellerle karşılaşılmıştır. Bu engellerin kimisi 
devlet genörgütünden ileri gelmektedir. Kimisi de, yasanın kâr amaçlı 
özel kesim kuruluşlarını yeğlememesinden, daha doğrusu büyük 
kaynakların kendilerine aktarılmamasmdan yakman özel kesimin 
örgütlü, dizgeli biçimde yasaya karşı giriştikleri kampanyadan kö-
kenlenmektedir. Kamu konut fonu için bütçelere yeterli ödenek ko-
nulmayışı ya da bütçeyle öngörülen ödenek karşılığında gerekli pa-
ranın hazinece sağlanmayışı Yasa'nm uygulanmasını olanaksızlaş-
tırmaktadır. 
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Devlet Planlama Teşkilatı  Yasaya Karşı 

Devlet genörgütünden gelen en önemli engellerden biri olarak 
Devlet Planlama Teşkilatı'nm bu yasaya ilişkin tutumu ilgi çekici-
dir. İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanan, kamu kaynaklarını özel 
"toplu konut kuruluş"larma aktarmayı amaçlayan yasa önerisinin 
Milli Güvenlik Konseyince tersyüzü edilerek bugünkü biçimine dö-
nüştürülmesine, toplumsal güvenlik kurumlarını, kooperatifleri yeğ-
leyen bir niteliğe büründürülmesine karşı ilk tepki D.P.T. yetkilile-
rinden gelmiştir. Toplu Konut Yasasının yürürlüğe girmesinden bir-
kaç ay sonra (2-7 Kasım 1981), yasanın öngördüğü uygulama yö-
netmeliği bile hazırlanmadan, D.P.T. adına, İzmir'de, II. Türkiye İkti-
sat Kongresine sunulan bir bildiride yer alan görüşler DPT'nm bu 
konudaki tutumunu yansıtması açısından anlamlıdır.2 Sözü edilen 
bildiride konut için gerekli finansmanın devlet kaynaklarından cö-
mertce(!) taahhüt edildiği belirtilmekte, "Devletin konutla ilgili ro-
lünü genişletme siyasası (sanki yasa uygulanmış gibi) başarılı ola-
mamıştır. Toplu konut için devletin kamulaştırmalara girişmesi ka-
muya yeni yükler, sorumluluklar getirecektir. Özel toplu konut ku-
ruluşlarının zengin edilmemesi endişesi yasanın pek çok maddesin-
de egemen olmuştur" denilmektedir. Aynı uzmana göre konut üre-
timi, özel kesimin yapabileceği bir iş olup Devlet, konut konusunda 
yönlendirmeyle, yol göstericilikle yetinmeli, kâr amacı olmayan stra-
tejik yatırımlara girmeli, konut yapımına girişmemelidir. Aynı kong-
rede özel kesim temsilcisinin konuyla ilgili bildirisinde bile Yasa 
bu denli ağır biçimde eleştirilmiş değildir.3 

D.P.T.'nm bu tutumu yıllık izlencelere ve uygulama tasarılarına, 
kesim yazanaklarına da yansımıştır. V. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
için D.P.T. uzmanlarınca hazırlanan "Konut Sektör Raporu"nda, 
özel kesimin toplu konuta ilişkin görüşlerine oldukça geniş yer ve-
rildikten sonra, adıgeçen yasanın değiştirilmesi önerilmektedir.4 Ay-
nı yazanakta açıkça, "Devletin inşaatçılığına son vererek, özel ke-
sim inşaatçısı devreye sokulmalı, konut koperatifçiliğinden vazge-
çilmeli, kamu lojman politikasına ağırlık verilmelidir" denilmekte-
dir. D.P.T. 1983 yılı izlencesinde de. aynı doğrultuda görüşlere yer 
verilmiş, "ülkenin öbür olanaklarından (herhalde özel kesim kaste-
diliyor) yararlanılmasını sağlıyacak biçimde Toplu Konut Yasasın-
da değişiklik yapılması, toplu konut fonundan kamu lojmanlarına 
pay ayrılması"(i) öngörülmüştür. Yıllık izlencede, "yasanın piyasa 
mekanizması içinde hızla işletilmesinin, konut piyasasında bir can-
lılık sağlanmasının getirilen mekanizmalarda güç olduğunun yasa-
nın ilk uygulama yılında görüldüğü" belirtilmektedir.5 Konut piya-
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sasında devletin düzenleyici olması gereken rolünün inşaatçılığa ve 
yapıların her aşamasının izlenmesine dönüşmesinin, "ilgili devlet 
kuruluşunun buna göre düzenlenmiş olmaması nedeniyle yerine ge-
tirilmesinde güçlüklerin süreceğinin anlaşıldığı" aynı izlencede ya-
zılıdır.6 Devlet Planlama Teşkilâtının sayın müsteşarının basma yan-
sıyan demeçleri örgütün başı olarak uzmanlarıyla aynı doğrultuda 
görüşler savunduğunu göstermektedir. D.P.T. müsteşarı, "toplu konut 
yasasının ölü doğduğunu" ileri sürmekte, devletin toplu konut için 
arsa kamulaştırmasına karşı çıkmakta, bütçe giderlerinden % 5'lik 
pay öngörülmesine karşın, Milli Piyango, Spor-Toto ile Tekel madde-
lerine zam yapılması yoluyla toplu konut için kaynak yaratılmasını 
önermektedir. 

Özel Kesimin Yakınmaları 

Özel kesimin Toplu Konut Yasasına karşı en önemli eleştirisi, 
ilke olarak yasanın toplumsal güvenlik kurumlarıyla kooperatifleri 
yeğlemesidir. Bir öteki anlatımla, özel kesimin çevrim dışı bırakıl-
mış olduğu ileri sürülmektedir. Oysa, çevrim dışı bırakılan özel ke-
sim değil, arsa vurgunculuğundan, konut pazarlamasından sağla-
nan kârlardır. Yasa arsa alışverişi, konut satışı üzerinden büyük kâr-
lar sağlanmasına olanak vermemektedir. Bu da yılda birkaç bin ko-
nut yapabilecek güçteki on onbir toplu konut firmasını ilgilendiriyor. 
Yoksa, toplu yerleşim alanlarındaki alt ve üst yapıların yapımında 
özel kesim tümüyle yapımcı ve yüklenici olarak çevrimdedir. Ama 
kimi özel girişimciler, bundan doğacak, işgörüye dayalı kârlarla ye-
tinmek istememektedirler. Yasaya göre, toplumsal güvenlik kurum-
ları, kooperatif kuruluşlar ile Devlet, düzenleyen, örgütleyen, yaptı-
ran, planlayan, arsa ve kredi sağlayan örgütlerdir. Yapım işlerini 
bunların doğrudan doğruya yapmaları zorunlu değildir. Türkiye'deki 
en büyük toplu konut kuruluşu olan Kent-Koop, Batıkent'te temeli 
atılan 9 bin konutun yapım işlerini yüklenici- yapımcı özel kesim 
kuruluşlarına ihale yoluyla yaptırmaktadır. Yasa, konut edindirme 
vaadiyle halkın biriktirimlerini toplayıp bankerlikte kullanmayı, vur-
gunculuk amacıyla kıyılarda arsa kapatmayı, maliyet artışlarını alı-
cılara yüklemeyi, imar planına aykırı olarak ucuza kapattıkları ara-
ziyi toplu konut alanına dönüştürmek için imar planlarını değiştir-
meğe zorlamayı alışkanlık durumuna getiren kuruluşları elbette dış-
lamaktadır. Buna karşılık, konutların beşte dördünü üreten yık-yap-
sat ile uğraşan, fakat büyük üretici, yapımcı, girişimci gücü olan kü-
çük üreticilerin derlenip toparlanıp toplu konut yapımına yönelme-
lerine yol açmış bulunmaktadır. Yasaya karşı yakınmaların büyük 
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ölçüde bu tür küçük üreticilerden geldiği bilinmektedir. İhale amaç-
ları için toplu konut ölçüsü 200 birim konut olarak saptanmakla 
bunların da toplu konut ve altyapı üretiminde rol almalarına ola-
nak sağlanmıştır. Bu arada, toplumsal güvenlik kurumlarının, koope-
ratiflerin yaptırdığı konutların yapım işlerini üzerine alan yükleni-
cilerin de fonun işletilmemesinin doğurduğu tıkanıklık yüzünden 
hak edişlerine karşılık para alamamaları nedeniyle haklı olarak ya-
kınmaktadırlar. 

Ucuza ele geçirdikleri arazinin toplu konut yerleşme alanı ola-
rak imar planında gösterilmesini, yapacakları konutlar karşılığı kredi 
verilmesini, bu krediyi dilediği gibi kullanmayı böylece, büyük kâr-
lar sağlamayı bekleyenler Toplu Konut Yasasından hayal kırıklı-
ğına uğramışlardır. Bunların arkasında, kimi büyük gazetelere sahip 
bulunan holdingler de vardır. Gerçekten, özel kesim adıgeçen yasa-
nın değiştirilmesi kampanyasını, bu gazeteler aracılığıyla sürdür-
mekte, bunda da başarılı olmaktadırlar. 

Özel kesimin, toplu konut yasasına karşı ileri sürdüğü en önemli 
sav, konut üretiminin çoğunlukla özel kesimce yapılmakta olduğu-
dur. Gerçekten, biten konutların büyük çoğunluğuna (yaklaşık % 
90'ma) özel kişiler ya da girişimciler sahiptir. Konutların % 1.5'i 
kamu kesiminin, % 8.5'i de kooperatif kesiminindir. Öte yandan, ko-
nut yatırımları içinde kamu kesiminin payı en çok % 8 dolayında-
dır. Özel kesimin payı, Kooperatiflerle birlikte % 90'ı aşmaktadır. 
Özel kesimin konuta yaptığı girişimcinin, yapımcının öz kaynakla-
rından çok, kamu kaynaklı kredilerden (% 8 ile 14 arasında), hal-
kın biriktirimlerinden (% 86 ile % 92 arasında) yıllara göre değişen 
oranlarda akçalandırıldığı da bir gerçektir.' Konut üreten küçüklü 
büyüklü özel girişimciler büyük ölçüde alıdmın biriktirimlerine, 
bunların kamu kaynaklarından sağlayacağı kredilere bağımlı kal-
maktadır. Bir başka anlatımla, özel kesimin konut yatırımlarının 
ana kaynağı halkın konut edinme amacıyla tüketime gidecek geli-
rini biriktirime dönüştürme çabasından kökenlenmektedir. Yoksa 
özel kesim girişimcilerinin koyduğu öz kaynağın çok sınırlı olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Özel kesim çevreleri devletin iyi bir konut üretici olmadığını, 
geç biten konutları pahalıya mal ettiğini ileri sürmektedirler. Özel-
likle, âfet konutlarından örnekler verilmekte, Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası'nm kimi uygulamaları anımsatmaktadırlar. Bunda gerçek-
lik payı bulunabilir. Buna karşılık, belli ölçekteki toplu konut yer-
leşim alanlarında, ileri uygulayımbilimsel olanaklardan da yararla-
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narak kamu eliyle konut üretmek amacıyla örgütlenmeye gidilmesi 
de düşünülebilir. Bu konuda "Devlet Konut Kurumu" önerisinin ya-
pıldığını anımsıyoruz. Konutla ilgili Devlet kuruluşları konut üreti-
minde oldukça geniş bir deneyime sahip bulunmakla birlikte buna 
göre örgütlenmiş, donatılmış değillerdir. İmar ve İskân Bakanlığının 
"Afet konutları", "Sosyal konutlar", Emlâk Kredi Bankası'nm mülk 
konut yapımı konusundaki deneyimlerini eleştirici bir gözle değer-
lendirmek, kamusal toplu konut kuruluşlarını yeniden düzenleyerek 
etkinleştirmek olanaklıdır. Kısacası, gelecekte. Devletin konut ya-
pımı konusundaki birikiminden yararlanmak yanında, özel kesimin 
konut üretim gücünü, deneyimini harekete geçirecek yeni düzenle-
melere gidilmelidir. Önemli olan, konuta ayrılan kaynakları en us-
sal biçimde kullanarak daha çok birim konut üretimi için kamusal, 
özel tüm kuruluşların katkısıyla konut sunumunu arttırmaktır. Bu 
amaçla, yapım kesiminin bu en önemli dilimini canlandıracak özen-
direcek önlemleri gerçekleştirmek zorundayız. Batıkent örneğinde 
olduğu gibi, kamunun (Bakanlıkla belediyenin) desteğinde, koope-
ratif örgütlenmenin, özel kesimin yapımcılığı üstlenmesiyle, başarılı 
sonuçlar sağlayabileceği anlaşılmaktadır. 

Aynı çevreler konut konusundaki başarısızlıkları, bugüne de-
ğin kooperatiflere bel bağlanmış olmasına bağlamaktadır. Oysa ko-
nut üretiminde kooperatifçiliğin açıkça desteklenmesine dayalı bir 
siyasa güdülmüş değildir. Aksine konut kesimi Toplu Konut Yasası 
çıkarılıncaya değin yap-satçmm, yık-yapsatçmm eline bırakılmıştı. 
Birkaç olumlu istisnasıyla, ciddi, sermaye sahip toplu konut kuru-
luşları son beş on yıl içinde gelişmiştir. Bu nedenle konut açığım, 
başarısızlıkları kooperatiflere yükleyemeyiz. Özellikle spekülatif 
amaçlara araç olarak kullanıldığına ilişkin olumsuz, başarısız koo-
peratif örneklerini biliyoruz.8 Bunlara bakarak kooperatif yoluyla 
konut üretilemeyeceğini söylemek yanıltıcıdır. Yeterli devlet deste-
ğinde, denetiminde, üst örgütlenmeye ve yan kuruluşlara gidildiğin-
de kooperatiflerin konut üretiminde büyük payı bulunduğuna iliş-
kin örnekler yeryüzünde bir hayli yaygındır.9 

Toplu Konut Yasası uygulamalarında en önemli tıkanıklığın 
devlet giderlerinden ayrılması gereken ödenekler karşılığında para 
akışının hazinece sağlanamamasından doğmaktadır. Uygulamanın 
ilk yıllarında % 5'lik payın tümünün bütçede ayrılması gerçekçi ola-
mazdı. 1981, 82 ve 83 bütçelerinde toplam 44 milyar TL. öngörülmüş-
se de, 1983 Ocak ayı başına değin bunlara karşılık hazineden 8.6 
milyarlık para gönderebilmiştir. Oysa 44 bin üyeli 844 kooperatife 
39 milyarlık kredi açılmıştır. Geçici maddeden yararlanacak 218 bin 



KOOPERATIFLER AÇıSıNDAN TOPLU KONUT YASASı 161 

ailenin toplam kredi istemi 75 milyarı aşmaktadır. 1983 bütçesi de 
Toplu Konut Yasasımn ana maddelerini askıya almıştır. Buna kar-
şılık, geçen yıldan bu yana "kamu lojmanı" adıyla girişilen uygu-
lama, toplu konuta ayrılacak olanakların sınırlandırılmasına yol aç-
maktadır. Gerçek, 1983 bütçesinde toplu konuta 20 milyar TL. ayrı-
lırken, lojman yapım ve alımına daha çok (22.1 milyar TL.) ödenek 
ayrılmıştır. Kamu hizmetinin verimli, etkin biçimde görülmesinin 
ön koşulu olan durumlarda, lojmanın toplumsal yararı büyüktür. 
Fakat, kamu görevlileri için öngörülen bu lojmanların, devletin per-
sonel siyasasının bir aracı olarak kullanılması çeşitli sakıncalar ta-
şımaktadır. Önce, dar gelirli aileler için kiralık konut sağlamak da-
ha uygun bir siyasadır. Yalnızca memurların yararlanması, daha 
düşük gelirlilerin yararlanamaması toplumda huzursuzluğa yol açar. 
Kamu görevlilerinin bir araya toplanmaları onların halktan kopma-
sına, toplumsal bütünleşmenin gecikmesine, kimi olumsuz duygula-
rın yaratılmasına neden olur. Hele üst düzeydeki yöneticilere önce-
lik tanınması kamu görevlileri arasında da denkserliği bozar. Ken-
disinin, eşinin konutu olanların da yararlanmalarına son vermedik-
çe kamu konutu uygulaması, bunların ikinci konut edinmelerini ko-
laylaştırmaktan öteye bir yarar sağlamaz. 

Öngörülen ödeneklerin gerektirdiği paranın sağlanmayışı kar-
şısında bunu güvence altına almayı ya da yeni kaynaklar aramayı 
amaçlayan öneriler geliştirilmektedir. Giderlerin değil, devlet gelir-
lerinin % 5'inin toplu konut fonuna aktarılmasını öngören bir yasa 
değişikliği Danışma Meclisine verilmiştir. Maliyenin ve hazinenin 
bu ölçüde elini kolunu bağlayıcı bir düzenlemenin de sakıncaları 
vardır. Kanımca, değişikliğe gitmeden yasayı uygulamak, çıkacak 
aksaklıkların düzeltilmesi için zorunluysa yasayı değiştirmek daha 
uygundur. Yasaya, uygulanma şansı tanınmamıştır ki değişiklik ge-
reği ortaya çıksın. Yasada bu amaçla yapılmak istenen değişiklik 
yanında "fonu plaka şirketlere ve bankalara teslim etmeğe yol aça-
cak bir değişikliğin yapılması" olasılığı yüksektir.10 
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Introduction 

Much of the history of izmir can be explained by the city's geo-
graphic situation. Its position at the head of a centrally located gulf 
that reaches farther into western Anatolia than any other in its 
neighborhood makes it an excellent place for a port but also makes 
it vulnerable to a hostile land power. This paper will focus on the 
relations between izmir and its hinterland, particularly during the 
period that began with its coloniztion by the Greeks in the lOth 
century BG. and ended with the removal of the city from its original 
site (Bayrakli) shortly before 300 B.C. 

The Geography of Anatolia 
The geography of the Mediterranean region is largely the result 

of the collision of the African and Eurasian continental masses. The 
folding and faulting characteristic of such collisions has produced 
both the basin of the Mediterranean Sea and the series of east-west 
mountain chains stretching from the Zagros through Anatolia, the 
Balkans, and the Alps to Spain. Anatolia is that part of the Eurasian 
mass that is being pushed westward by the movement of the Arabian 
block, which is itself an eastern extension of the African mass. The 
Anatolian peninsula is being pushed westward and the resulting 
stresses are released by the movement of east-west faults that form 
the edges of upthrust blocks, the mountain chains. and dovvnthrust 
ones, the valleys between. The ridges that run east-west give Anatolia 
its character as a highway between east and west and a barrier 
between north and south. An Example of this quality of the land 
was the difficulty that Xenophon had when he tried to head directly 
to the Black Sea from northern Mesopotamia. The northern and 
southern coasts are "blind", with high mountains coming right down 
to the sea and posessing few good harbors or large cities. By contrast, 
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on the west coast, where the land sinks down into the Aegean, the 
mountains form peninsulas and the valleys, gulfs in between. This 
coast is very open, with a large number of fine harbors and coastal 
islands, ali inviting to any people attempting to exploit this land from 
the sea. 

Anatolia's varied topography made it particularly inviting to 
exploitation. Mountainous regions are climatically varied, so they 
produce a wide variety of agricultural goods. A striking illustration 
of this is that the modern territory of Turkey produces about the 
same range of products that California does. In ancient times, the 
same variety of plants was not available to the people of the region, 
yet stili Asia Minör was well known for the grapes, olives and figs 
produced at low elevations, the grain, horses and animal products 
of the interior plateau and the forest products of her mountain slopes. 
Mountainous regions are also of ten rich in mineral deposits, which 
was certainly true of Asia Minör, for it produced gold, electrum, 
silver, lead, iron and copper (see Healy 1978 p.45-67). 

However temping this coast might seem, anyone attempting to 
colonize it is presented with some problems. On one hand, maintai-
nance of the colony requires a defensible location and for this offshore 
islands or hilly promontories are best. On the other hand, prosperity 
of the colony requires access to the interior, either to acquire a fertile 
agricultural hinterland or to trade with the people living there. Most 
of the Greek settlements were located for defense. Rhodes, Cos, 
Samos, Chios, and Mytilene were ali on islands, Clazomenae was 
just offshore, while most of the mainland cities (Cnidos, Halicar-
nassos, Miletos, Teos, Erythrae. and Phocaea) were on hilly penin-
sulas. Only a few were inland: Colophon (not very far), Larisa, and 
Magnesia on the Maeander. 

Ali of these were to some extent trading cities, but none were in 
the best locations to be majör commercial ports, at least in the way 
that we understand the problem today. The best places for ports are 
at heads of bays that reach into the interior, for sea transport is 
much cheaper than overland carriage and thus trade routes that 
minimize use of the latter are usually the most profitable. These 
locations are the prime candidates for break-in-bulk points or "ga-
teway" cities (see Losch, p. 182-191), where goods are loaded from 
one mode of transport to another, which is also usually a good spot 
for merchants to gather and haggle över the merchandise. Cases of 
this abound in the modern world, Venice, New York, Calcutta, and 
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Leningrad being but a few examples. In ancient Greece, Corinth had 
this advantage on two bodies of water and profited from it greatly. 
There is not much risk in assuming that the Greeks were aware of 
the problem that difference in costs of transport presented. and in 
much the same way that we are. Certainly they knew that land 
transport was much more expensive. The evidence cited by Tod 
(C.A.H. v. V, p. 20) is that the per mile cost of shipment overland 
was roughly 18 times as expensive as that by sea in the 4th century. 
The ratio might have been different earlier, but sea transport has 
always been cheaper by a considerable margin in any society with 
a modicum of sea-going technology. 

Two cites were particularly well suited to be break-in-bulk points: 
Ephesos and Smyrna. Of these, Smyrna had the easier access to 
Sardis and the Hermos valley. Sardis was the terminus of the "Royal 
Road" which was used by the Persians but which is probably very 
much older. Ramsay (p. 34-5) concluded that the road's wide northern 
sweep through Pteria (Hattussas) indicated that it was the creation 
of the Hittite Empire (the existence of which was stili a matter of 
debate in Ramsay's day), which would place the road's origins in the 
2nd millenium B.C., well in advance of the time that Smyrna was 
first colonized by the Greeks in the lOth century. That Croesus 
traveled to Pteria (Herodotus, I. 76) to oppose the Persians also 
implies that the route was in use before the establishment of the 
Persian Empire (Ramsay, p. 29). Ephesos was on the wrong side of 
the Tmolus for easy access to Sardis, a fact underlined by Herodotus' 
mention (V. 100) that the Ionian forces had to cross över it to reach 
Sardis from Ephesos in 499 B.C. If the Tmolus presented enough 
military difficulties to deserve mention by Herodotus, it probably 
also, presented difficulties to merchants, which put Ephesos at a 
disadvantage in trade. 

Bayraklı The Site of Old Smyrna 

The site of Bayrakli was inhabited as least as early as the 3rd 
millenium B.C. (BSA v. LIII, p. 9). If in fact the Royal Road was in 
use in the 2nd millenium, then Smyrna wa.s already there to serve 
as a coastal terminus, and someone had seen some use for the place. 
It is not certain whether it was a majör settlement in Hittite times. 
In any case, as tempting as the Gulf of izmir might have been from 
the macrogeographic perspective outlined in the preceding section, 
the small scale geography of the inner portions of the gulf (see map, 
Figüre 1.) presents no single good location for a city. 
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The Greeks preferred a small rocky promontory or a small island 
just offshore for their colonial sites (BSA v. LIII p. 12). These were 
easily defended and usually provided space for two harbors or at 
least two harbor entrances. The site of Old Smyrna was the closest 
thing to this as could be found at the end of the gulf (Figüre 2.), but 
it was far from ideal. It consisted of a small rocky peninsula next 
to the estuary of a small stream (the Meles?) which formed but one 
usable harbor. The neck of the peninsula was not narrow enough to 
provide a natural üne of defense and furthermore the small piece of 
elevated ground that the city was built upon was right under the 
shoulder of Yamanlar Dagi (Mt. Sipylos), so a besieger could observe 
activity within the city. Thus any daytime activity of the defenders 
that depended on surprise was ruled out and weak points in the 
defenses could be observed easily. Mt. Sipylos was much too large to 
be incorporated into the defense of the city by building a wall along 
its ridge, as was the case of the use of the hill on the southern edge 
of Ephesos. Nor was there a good spot for a fortified acropolis. 

Given these facts, the site could only be held by a sea power if 
it was much stronger than any competing land power in the region. 
Otherwise, the place could only be held by diplomacy. Smyrna only 
realized its full potential as a trading site when both coast and 
interior were under one government, as was the case under the 
Romans and the Turks. Whether it was to be held by force or dip-
lomacy, Smyrna was stili best off with strong fortifications, for men 
could do something about what nature had failed to provide, and 
walls might act as something of a deterrent to a potential attacker. 
Bulding walls was one way that most Greek cities coped with botb 
foreigners and other Greeks. Ali this might suggest reasons why 
Smyrna was not the leading commercial city of Ionia in the 8th and 
7th centuries: apparently Colophon and other cities were more 
prosperous (BSA v. LIII, p. 20) then. The political situation was not 
right for a city in this place to prosper to its fullest extent. 

The Archaeology of Bayrakli 

The site of Old Smyrna near the modern Turkish village of 
Bayrakli has been excavated by an Anglo-Turkish team in 1948-51 
and by Turkish archaeologists between 1966 and 1975. Only the first 
dig has produced majör publications (BSA v. LIII, LIX, LX and 
LXIX), so most of the archaeological material for this paper will 
come from it. The majör features excavated were the fortifications, 
the temple of Athena, two sections of houses and the Alyattan siege 
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mound (BSA v. LIII, pl. 74). The full publications include the Forti-
fications (R.V. Nicholls), the Corinthian Pottery (J. Boardman), the 
Ionian pottery (J. M. Cook), the inscriptions on pottery (L. H. Jeffery), 
and the Clazomenian Sarcophagi (R. Cook). Publications on the 
Temple and the domestic architecture by Akurgal (see AJA v. 73, 
p. 221; v. 74, p. 172; v. 75, p. 176; v. 77, p. 186) are forthcoming. Situdies 
of the Geometric and Monochrome potteries would also be very 
useful, but have not yet been done. 

Bayrakli is not an imposing site, probably because it had ceased 
to be an important place before the period of monumental Greek 
architecture in stone. The earliest all-stone temples date from ca. 
560 (Corfu, Ephesos, Samos), thus Smyrna, destroyed before 600, 
missed out on this. The temple that was under construction when 
the city was sacked had tufa (a stone that is particularly easy to 
work) columns and capitals but Akurgal states (AJA v. 73, p. 221) 
that the entablature was to be of wood. This temple is probably an 
important monument in architectural history, Akurgal praises it 
(Ancierıt  Civilizations and Ruins, p. 119) but lacking a complete 
publication of the building, it is hard to evalute it. 

Given what is published, I think that the history of Old Smyrna 
is best traced through the sequence of its walls (Figüre 3). There is 
some evidence that there were fortifications at Bayrakli during the 
Bronze Age, but no systematic pattern of these has yet emerged 
(BSA v. LIII p. 121). The earliest of the walls excavated by the Anglo-
Turkish team (Wall 1) is associated with middle Geometric pottery 
which puts its date at abour 850 B.C. This is the Aeolian wall that is 
mentioned in Herodotus (1.150). The Aeolians had been in Smyrna 
for at least a century before wall 1 was built, for Protogeometric 
pottery of the early lOth century indicates a Greek occupation of 
the site at that time. Architecturally, wall 1 set the pattern to be 
followed by the later walls. The outer base was fronted with masonry 
in the Lesbian style (large irregular polygonal blocks), backea by a 
body of riverrounded stones set in a clay mortar. The masonry was 
topped off by a course of rectangular ashlar blocks. The core and 
superstructure of the wall were of mud brick, which was cheap and 
relatively easy to work with, and strong enough to resist the impact 
of weapons lighter than a battering ram. 

Wall 2 is different only in that it is larger than wall 1 and that 
the base of the interior facing is also coveredwith stone. This prob-
ably added to the stability of the structure, as mud brick tends to 
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Figüre 3. Reconstructions of the walls of Old Smyrna. Source: 
NlchoTls, BSA v. LIII, p.51. 
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become plastic when put under great pressure, as a structure of this 
size might do. It also helped curb erosion at the base of the wall. 

This wall is dated by Nicholls to the second half of the 8th cen-
tury, and was thus built by the Ionians. Notice that the houses showıı 
in Figüre 3 are stili quite small and primitive ones of the megaron 
type. Other Ionian cities were apparently more advanced and were 
already building the kinds of houses shown in association with wall 
3 (BSA v. LIII, p. 23). This must also have been the city as Homer 
knew it, if in fact he was a citizen of Smyrna. 

The 8 th century was also a period of increasing trade. The pot-
tery of this period recovered at Smyrna included Chian and Lesbian 
wine jars, "baloon" amphorae^used to import Attic oil, and Protoco-
rinthian wares. The obvious implication was that Smyrna was in 
touch with the majör trading cities of mainland Greece, and it is 
quite probable that goods reaching Smyrna from the west were 
traded into the interior, assuming that there was demand for them 
there. Most of the pottery from the site that is published is from the 
west of Smyrna, suggesting that the trade in that direction was of 
ceramics or he relatively refined products (wine, oil, perfume) that 
they contained. What moved the other way? Since mainland and 
insular Greece were usually foodshort, foodstuffs are a likely candi-
date, and precious metals, particularlyg old, which Greece lacked, 
are another. 

Wall 2 was destroyed by an earthquake ca. 700 B.C., but appa-
rently Smyrna bounced back, for may signs point to the city being 
much more prosperous in the 7 th century than it had been in the 
8th. One symbol of this luxury is the picture of a seven-stringed lyre 
painted on a piece of a late geometric dinos recovered at Bayrakli. 
Another thing that travelled toward Greece from the east, was music 
and musicians, as evidenced by the fact that most of the names for 
musical moder (Ionian, Aeolian, Lydian, Phrygian) are the names 
of regions in Anatolia. It should be remembered that the mythical 
contest between Phoebus and Pan is geographically associated with 
Mt. Tmolus and had King Midas as an onlooker (Ovid, Metamorpho-
ses, XI. 151-2). Smyrna was probably one of the points through which 
music and other civilizing eastern luxuries made their way to Greece. 

A further sign of increasing prosperity is the presence of larger 
flat-roofed houses. Cook (BSA v. LIII, p. 19-20) thought that this 
represented a thinning out of the population within the city walls, 
and necessitated the building of the suburbs outside them. An alter-
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native interpretation is that increasing prosperity allowed the crea-
tion of larger household retinues through the acquisition of slaves, 
who helped to fiil the larger houses. This would mean that the citizen 
population (estimated to be about 450 citizen households) within the 
walls declined, while the human population remained relatively cons-
tant. Be this as it may, it certainly appears that the standard of 
housing improved markedly. 

A third sign of prosperity and civic growth is the development of 
the public cult associated with the construction of the temple of 
Athena. This had not existed before the 7th century. The temple under 
construction in 600 was the third (BSA v. LIII -p. 23-24, 75) to be builı 
within the century, which implies a rapid increase of public resour-
ces during the period. 

The 7th century also saw the construction of wall 3. This was 
built slowly, which implies that Smyrna might have been relying on 
diplomacy, rather than point defense for its security. Another possi-
bility is that the Smyrnaeans were able to mount an areal defense 
of their territory, without the need to withstand a siege of their city. 
A critical site for an areal defense was Bel Kahve, where an Archaic 
period fortified settlement has been found (BSA v. LIII, p. 4, 17). The 
nature of this place is given away by its Turkish name wich means 
"saddle coffee", or "the coffee house at the pass". An ingrained pat-
tern in Turkish travel is to stop and rest at a coffee house at the 
summit of a pass, a pattern stili held toin modern motorized travel. 
Of course, what the modern inhabitants of the land do has little to do 
with what the Greeks might have done to defend themselves, yet it 
underlines the fact that this would be an important strategic point, 
for if an enemy could be stopped here, there would be no need to 
defend the city itself. Bel Kahve lies astride the obvious route between 
Sardis and Bayrakli, and if no other approach to the coast is to be 
defended, this one must be. Gyges did attack the Smyrnaeans, pro-
bably during the 680's B.C., at a time when the walls were stili in a 
state of disrepair. That the attack was unsuccessful suggests that 
strong city walls were not an important ingredient in the struggle. 

As the Lydians gained strength during the 7th century, an areal 
defense by a single city state against a great empire became less and 
less of a possibility, therefore at the end of the century there was an 
effort to finsh wall 3. There is no literary record of the political 
history of this time, but it's likely that it was done in the expectation 
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of an attack from Alyttes. The reconstruction of Old Smyrna done 
by Nicholls (BSA v. LIII, p. 15, Figüre 3.1, shows the city as it might 
have been on the eve of the siege, ca.600B.C., wih the entire circuit 
of wall 3 in place and the Athena Temple under construction. 

Nicholls is quite critical of the design of this wall, particularly of 
its great thickness which appears to be unecessary for any discer-
nable military purpose. No age is a stranger to military misjudge-
ments, our own century has produced the Maginot Line (among ot-
her follies), and the thickness of wall 3 could well be a case of misp-
laced effort. Nicholls telis us (BSA v. LIII, p. 119) that this particular 
experiment was not repeated in the Greek world, which certainly 
implies that they found it wanting. There is a possıbility the the 
Smyrnaeans knew something that we don't, which would make the 
expenditure of toil represented by this structure appear more rational. 
Nicholls does not treat the engineering problems of constructing a 
mud brick wall of this mass or height, but perhaps the extra thickness 
helped to stabilize the wall. Another possibility is that the extra thick-
nesse made the wall harder to mine, for if the front part of it collap-
sed as the result of the efforts of enemysappers, the rear could stili 
afford some protection. It is questionable if undermining was being 
used at this time, although Herodotus' reference to the Persian's use 
of it during the siege of iMletos in 494 (vl. 18) shows that it was one 
of an attacker's options a century later. Ifthis was an option open to 
Alyattes, he didn't exercise it. 

Instead, Alyattes used a siege mound. Starting about 12 meters 
back from the northeastern section of the wall, working behind 
wooden barriers that protected his men from the Smyrnaean archers, 
the Lydians began to build up their mound. Numerous arrowheads 
recovered from the siege levels of Smyrna (BSA LIII p. 130-134) 
testify to the fact that archery was an important part of the battle. 
Judging from the presence of a large number of roof beams and 
sherds of domestic pottery in the mound debris (BSA v. LIII, p. 128-9), 
many of the materials that went into the mound were the remains of 
the houses that had stood outside the walls. Af ter achieving enough 
height to put up a covering fire, the Lydians began to build in toward 
the wall. The defenders' likely response was to raise the height of 
their own wall, and for this the bricks forming the extra thickness 
of the structure would serve well, both as support and as raw 
material. If the mound and the wall under it are ever excavated, 
(the Anglo-Turkish team probed only the section of the mound 
outside the wall) it will be interesting to see what the Smyrnaeans 
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did in response to the growth of the mound opposite their defenses, 
which must have presented an appalling spectacle to them.' Even-
tually the mound overtopped the wall and the Lydians entered the 
city and sacked it. 

If Alyattes' design was the conquest of Inoia, he failed to achieve 
it, for he was unable to take Clazomenae (in a much better location 
for defense), and in this he was apparently foiled by the exploits of 
the Colophonian cavalry (BSA v. LIII, p. 25). Stili, for any conqueror 
coming from Sardis, Smyrna was the first point on the coast that 
had to be conquered and held. It could also be that Alyattes was 
intent. on eliminating a growing and powerful city that was so near 
to his own capital. 

After the sack, Smyrna was reduced to a village. For two centu-
ries there İS little evidence of any attempt to refortify the site. its 
lowly status is implied by its absence from the list of the places 
attacked by the Persians after their conquest of Lydia in 546 B.C. 
(Herodotus I. 161-169). The archaeological evidence reported by J.M. 
Cook leads to the conclusion that the site was unoccupied between 
600and about 565 B.C. (BSA v. LIII p. 29). During the mid and late 
6th century the village enjoyed some prosperity, Chian wine jars 
and Attic pottery being abundant (ibid. p. 32). Before the 540's, 
Lydian pottery was also present. 

The North Ionic camel crater of ca. 530 B.C. found at Bayrakli 
(BSA v. LX p. 123-4) shows that someone in the neighborhood was 
interested in activities associated with long distance trade. The 
camel is a twohumped Bactrian, the type introduced to Anatolia by 
the Persians in the 540's. The Bactrian is adapted to cold and used 
for long distance trade through the interior of Asia. That the camel 
on the crater is so strangely proportioned gives the impression that 
the artist was not familiar with these creatures, either he hadn't seen 
one, or had not figüred out how to draX one. 

It appears that the site was again completely uninhabited for a 
period around the beginning of the 5th century, perhaps as a result 
of unknown events during the Ionian revolt (ibid. p. 30-31). The 
archaological material from the whole of the fifth century is meager. 
That Smyrna remained obscure through the fifth century is also 
suggested by its absence from the Athenian tribute lists (BSA v. 
LIII, p. 31; Pounds, p. 141). Although one explanation for this is that 
the Athenian triremes did not dare to venture this far into the gulf, 
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it is more likeiy, since many inland places were on the list (see 
Pounds, Figüre 3.), that there was no settlement of any importance 
at Bayrakli. 

The 4th century saw the rebirth of Smyrna as a modest fortified 
town with the construction of wall 4 (Figüre 3). Nicholls is even more 
critical of this wall than he is of wail 3 (BSA v. LIII, p. 135). It was 
technically outmoded, iacking both towers and salients, and couid 
have offered only a weak resistance. Attempts were made to shore 
up the defenses by the construction fo two forts on the slopes of. Mt. 
Sipylos to protect the town's weak inland flank. 

New Smyrna 

The town associated with wall 4 was to be the last settlement of 
any importance on the Bayrakli site. By the time of Alexander, cata-
pults were already in use in most of the Greek world: Philip II of 
Macedon had used them against Perinthos in 340 B.C. and Alexander 
had them at Halicarnassos in 334 and at Tyre in 332 (Marsden, ch. 
II). A town lying at the bottom of a large mountain was vulneralble 
indeed, so what had aftvays been a difficult position became an im-
possible one. Either Alexander or his successors, very likeiy recog-
nizing the virtues of the interior of the gulf, decided to move the city 
to a hill (the Pagos) overlooking the south shore of the gulf's tip. 
The excavators of Bayrakli found no evidence of Hellenistic settle-
ment there (BSA v. LIII, p. 31). The new site has no natural harbor, 
so it was probably necessary to build a breakwater to form one, an 
ambitious undertaking for those times. In any event, the old harbor 
of the Meles estuary was too small for the scale of both ships and 
commerce that were to come. 

In its new location Smyrna was eventually to prosper. During 
the Hellenistic era, Smyrna was overshadowed first by Ephesos, and 
later by Pergamon. Ephesos of course had the advantage of being 
the terminus of the great southern highway following the course of 
the Menderes (Maeander) that superseded the Persian Royal Road 
during the Hellenistic period. Pergamon, on the other, hand, was the 
capital of a kingdom that in the 2nd century embraced an area almost 
as large as the Lydian Empire had been at its zenith. Rome stood 
behind Pergamon's acquisitions, which were to become the province 
of Asia, and it was the insatiable demand for Asian goods on the 
part of the Romans that was to give Smyrna its period of greatest 
prosperity prior to the 19th century. With the establishment of the 
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Empire, the center of political power was moved to Ephesos, as the 
chief city of the Conventus of Asia, but even so, it appears that 
Smyrna became the largest city on the coast. 

The evidence for this is presented in Table 1. Russell's popula-
tion estimates (p. 80-81) are based partly on measurements of city 
areas, thus these two measures are not independent of one another. 
The production of Greek Imperial coins (column d.), if the BMC and 
SNGC provide a reasonable estimate of their relative volume, are a 

TABLE 1. Cities of Roman Asia Minör: Areas 
populations and museum holdings of Greek Imperial coins. 

a. b. c. d. 
City Arca Estimated Greek Imperial 

(ha.) Population Coins in BMC 
(Russell) (Russelli and SNGC 

Smyrna 600 90000 600 
Ephesos 345 51000 445 
Nicomedia 228 34000 103 
Pergamon 160 24000 241 
Cyzicus 160 24000 186 
Nicaea 120 18000 227 
Antiochia Pis. 130 17000 176 
Miletos 117 15000 45 
Aphrodesias 120 10000 208 
Apameia 72 9000 116 

valuable independent check on Russell's estimates of city size. The 
Greek Imperials were probably a token small change during most 
of the period of their use (from Augustus to ca. 260 A.D.), and their 
relative abundance most likely reflects the local demand for small 
coin, which is in turn dependent on the number of people attempting 
to carry on the ordinary business of daily life. What is in large 
research collections must bear some resemblance to what was pro-
duced. 

Of the three great ports of the Roman period, Miletos, Ephesos 
and Smyrna, only Smyrna survived the Middle Ages. The reason 
for this is that of the three harbors, Smyrna's was by far the least 
subject to siltation. Miletos, at the mouth of the Menderes had the 
greatest problem. The Menderes was actively building its delta in 
Herodotus' day, and in fact, his observation of the similarity of this 
•vvith the same phenomenon in Egypt (II. 10) as well as other parts 
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of Asia Minör and Acarnania in mainland Greece should earn him 
the title of "Father of Geomorphology", but this never achieved the 
notice it deserved. Exploitation of the interior of Anatolia was inten-
sified during Hellenistic and Roman times. Exploitation of natural 
resources was particularly great under the Romans, one of whose 
practices was to assign timber production to syndicates of publicani, 
with rapid deforestation in many areas the result (Hughes, p. 131-2). 
This kind of activity would have increased the erosion and sediment 
loads in the basin of the Menderes, ali to be dumped at Miletos' 
doorstep. The is a great deal of evidence of erosion in the Menderes 
valley, particularly the enormous erosional features on the northern 
margin of the flood plain between Aydin (Tralles) and Nazilli (Nysa). 
That Ephesos held out longer is because the Cayster is a much 
smaller river than the Maeander, and did its work more slowly, but 
while in the 7th century BG., an arm of the sea reached right up to 
the present ruined site, today one can barely spot the Aegean from 
the top rows of the theater. The harbor of late antiquity, an artificial 
embayment of the sea that barely reached the city, was an interme-
diate stage in this proces. 

Thus Smyrna, as izmir, has outlasted ali of its rivals. Today it 
is far and away the premier city of its region. The concentration of 
ali of the inland trade at a single majör port is something that could 
only be accomplished with railroads. Thus the potential of the site, 
vvhich tempted the early Greeks and was better exploited by the 
Romans, was only fully realized in an age when technological ad-
vances allowed large concentrations of trade, and the politics of 
national states put both coast and hinterland under one government. 
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ABBREVIATIONS 

ı 
AJA - American Joural of Archaeology 
BMC - British Museum Catalogue of Greek Coins 
BSA-Annual of the British School at Athens 
C.A.H. - Cambridge Ancient History 
SNGC - Syllogue Nummorum Graecorum Copenhagen 
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1975 BÜTÇESİ 

BEDRİ GÜRSOY 

I. KONUNUN SEÇİM SEBEBİ; 1975 BÜTÇESİ İLE İLİŞKİLİ 
SORUNLAR 

1. Bütçe sade vatandaşla başlayarak Anayasa Hukukunu, Mali-
yeyi, tabiatıyla İktisadı, sosyal bilimlerle uğraşanları, hülasa kalaba-
lık bir kitleyi ilgilendiren bir kurum ve kavramdır. İnceleme konu-
su için seçtiğimiz 1975 Bütçesi, hukukçuları, maliye ve iktisatla uğ-
raşanları, siyasal bilimler üzerinde çalışanları yakından ilgilendi-
ren çeşitli özellikler taşımaktadır. Bunlara kısaca işaret edelim. 

— Bu bütçe, Türkiye Cumhuriyeti için bir savaş yılı sayılan 
Kıbrıs Barış Harekatının yapıldığı yıl içinde hazırlanmıştır. Bir 
savaş yılının Maliyeye ve bütçeye getireceği olumsuz etkilere rağ-
men, 1975 Bütçesinin tüm makro dengeleri yerinde bir bütçe olarak 
hazırlanmasına, büyük özen gösterilmiştir. Denk olarak kapandığı, 
sonraları iki ayrı Maliye Bakanı tarafından ifade edilmiştir. Denk 
bütçe niteliği ile, Cumhuriyetin Mali tarihinde parmakla sayılacak 
bütçeler arasında yer almıştır. Bize göre 1975 yılı bütçesinin ilk ve 
önemli özelliği, bir savaş yılı şartları içerisinde hazırlanmış olmasına 
rağmen, makro dengelerinde taşıdığı isabetli tahminlerde kendini 
ortaya koyar. 

— 1975'de Türkiye'nin çeşitli ekonomik mali ve sosyal sorunları 
vardı. 1975 Bütçesi, toplumun içinde bulunduğu çeşitli mali, iktisadi 
ve sosyal sorunlara çözüm getirmek niyetiyle hazırlanmış ve o ni-
telikte bir bütçe olarak Meclise sevk edilmişti. Ayrıntılı maliye ki-
taplarımızda maliyenin konusu, mali araçların nitelikleri hakkında 
kendi orijinal görüşlemizi yansıtan farklı düşünceler ortaya atıl-
mıştır. Bu arada Çağdaş maliyenin, bir kamusal politika, aracı oldu-
ğu ifade edilmiştir. Bu niteliği içinde maliye, kaynak kullanımında 
devlet otoritesine baş vurulma gereği duyulduğunda, bu yöntemden 
ve elde edilen kaynaklardan optimal yararın nasıl sağlanacağını 
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bu amaçlara ulaşmanın çare ve tedbiri araştırır. Kamusal politikanın 
amacı budur. 

1974 Mali yılı içinde Türkiye'nin karşılaştığı kimi sorunlar kay-
nak kullanımından optimal yarar sağlamayı engellemekteydi. Bun-
ların bazılarına değinelim : Söz gelimi Türkiye'de hür dünya mem-
leketlerinin hiçbirinde rastlanamayan bir sendikacılık anlayışı ge-
liştirilmiş ve uygulamaya konulmuştu. Bu yüzden toplu iş sözleş-
meleri, bu müessesenin varlığı ile amaçlanan gayelerin sının dışına 
çıkmıştı. Kıdem tazminatı gibi dünyanın hiçbir ülkesinde rastlan-
mayan bir uygulama Türk ekonomisini tehdit etmekteydi. Türkiye'de 
bilinçli bir gelir ve fiyat politikası uygulaması yoktu. Bütçeler devle-
tin bütünlüğünü ön planda tutan bir anlayışla değil fakat bağımsız 
dairelerin, birbirinden bağımsız gelir ve gider tahminleri olarak ha-
zırlanmaktaydı. Dairelerarasmda koordinasyon, gerekli ve mümkün 
olanın en düşük noktasına indirilmişti. İş makinaları bir dairede 
aylak dururken, bir başka dairede, plan uygulamaları makina yok-
luğundan yürütülemiyordu. Personel Kanununun toplum yapısına 
uymayan nitelikleri bütçe harcamalannı ,olumsuz yönde etkilemek-
teydi. Yukarıda verilen misaller bile Türkiye'de kamusal maliye ala-
nında kaynak kullanımının optimal yarar sağlama amacından ne 
kadar uzaklaştırıldığını göstermeye yeterlidir. Benzeri durumlar mali 
araçlar aracılığı ile düzeltilemez mi idi? 1975 Bütçesine konulan özel 
nitelikteki hükümlerle böyle bir deneyime girişilmiştir. Elde edilen 
başarıyı bu makalede tartışmaya çalışacağız. 

— 1975 Bütçesinin hazırlandığı 1974 yılı, Türk devlet ve siyaset 
hayatında, başlangıçta çözümü imkânsız gibi görülen çeşitli sorun-
ların birbirini zincirleme izlediği bir yıldı. CHP, MSP Koalisyonu 1974 
Martında kurulmuş, mali yıla geçici bütçe ile başlanmış, Türkiye 
dışındaki siyasi olaylar Cumhuriyet Hükümetini Kıbns Banş Hare-
katını başlatmaya zorlamıştı. "Temmuz-Ağustos 1974" Bir savaş, he 
men daima, çözüm gerektiren çeşitli ve karmaşık sorunlar ortaya 
koyarak sona erer. Sıra bu sorunlann çözümüne geldiği bir anda, 
Koalisyonda anlaşmazlık belirmiş, Koalisyonun çoğunluğu temsil 
eden yanı, "CHP", iktidan terk etmişti. CHP'sinin Başkanı MSP ile 
yaptığı koalisyonu "Tarihi Yanılgı" olarak nitelemişti. Koalisyonun 
ağırlık noktasını oluşturan partinin (C.H.P.) bu tutumu, başarılı so-
nuç vermiş Kıbrıs Banş Harekatının sağladığı prestiji oya çevirme 
arzusundanmı kaynaklanıyordu? Devrin bütün siyasi liderleri, bü- -
yük bir basın kesimi, Tarihi Yanılgıyı Kıbrıs Harekatının başarısını 
oya çevirerek tek başına iktidar olma isteğinin ifadesi olarak de-
ğerlendiriyorlardı. Diğer yandan Koalisyonun öbür ortağı MSP çok 
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yeni mazisine rağmen iktidar ortağı olmanın kendilerine sağlamak-
ta bulunduğu avantajı kaçırmak istemiyordu. Elbette başka Koalis-
yon girişimleri de düşünülebilirdi. Mecliste tek başına iktidar olacak 
bir parti bulunmadığına göre istifa eden koalisyon hükümetinin 
yerine bir başka koalisyon hükümeti gelebilirdi. Ancak mecliste 
gurubu olan partilerden Demokratik Parti içinden koptuğu AP ile 
uzlaşmak istemiyordu. Grubu olan bir diğer parti Güven Partisiydi. 
O da C.H.P.dan kopma idi. Ayrıca onun Meclsiteki üye sayısı CHP 
veya AP ile birleşerek bir Çoalisyon meydana getirmeye yeterli de-
ğildi. İşte, 1974 yılı yaz ayları sonunda, Kıbrıs Barış Harekatından 
yeni çıkmış olan Türkiye'nin, çözüm bekleyen binbir sorunu varken, 
bir türlü hükümet kuramayan bir görünümü de vardı. O dönemin 
Cumhurbaşkanı Sayın Korutürk bu açmazı çözümleyebilmek için 
çok çeşitli deneyimler yapmış, parti liderleri birçok kereler Cumhur-
başkanlığına davet edilmiş, her çareye başvurulmuş, fakat sonuç alı-
namamıştı. Mecliste grubu bulunan partileri biraraya getirecek mec-
lisin güvenini sağlayacak bir hükümeti Meclis içinden çıkarmak 
gayretleri sonuç vermeyince, Cumhurbaşkanı kontenjan senatörü 
Sayın Ord. Prof. Dr. Sadi Irak'a bir hükümet kurması için teklifte 
bulunuldu. Irmak, parti liderleri ile temas ettikten sonra üyelerinin 
büyük çoğunluğu meclis dışından seçilmiş bir hükümet kurarak 
kabinesini Cumhurbaşkanına takdim etti. Mecliste grubu olan par-
tilerin kendisine bol keseden vadedilmiş destekleriyle hükümetinin 
güven oyu alacağına inanıyordu. Bu şartlar içinde kurulmuş hükü-
met Cumhurbaşkanının onayı ile görevi devir aldığı zaman bütçe-
nin Meclise şevkine sadece 14 gün kalmıştı. Anayasa en geç kasım 
sonuna kadar bütçe tasarısının meclis başkanlığına sunulmasını em-
rediyordu. Oysa ki hükümetin işe başlama tarihi 16 Kasım idi. Ay 
sonuna kadar geçecek süre içinde hükümet bir yandan bütçe tasarı-
sını hazırladı. Öte yandan program hazırlıklarını tamamladı. Prog-
ramını bastırıp Mecliste okudu. Program üzerinde tartışmalar yapıl-
dı. Güven oylamasına geçildi. Hükümet lehine sandıktan sadece 18 
beyaz oy'un çıktığı görüldü. Güvensizlik oyu alan her hükümet gibi 
Irmak kabilesi de istifa etti ve yerine yeni bir hükümet kurulup iş 
başına gelene değin yürütme görevini üstlenerek hükümet olma işi-
ne devam etti. Bu görevi sırasında bütçe tasarısının Meclise sevk za-
manı gelmişti. Hazırlıklarını bitirdiği tasarıyı zamanında Meclis Baş-
kanlığına yolladı. 

— Güven oyu almamış, o yüzden istifa etmek mecburiyetinde 
kalmış bir hükümetin, normal hükümetler gibi, bütçe taslağı ha-
zırlayarak Meclislere gönderebilip gönderemiyeceği, Meclis içinde 
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ve basında, tartışılmaya başlandı. Bir kısım siyaset adamları, bu ni-
telikteki bir hükümetin, bütçe kanun tasarısı gibi çok yönlü ve çok 
önemli bir kanunu değil, herhangi bir kararı bile imzalayıp meclise 
sunamıyacağı görüşünde idiler. 

— 1961 Anayasası, Türkiye, Meclis içinden gelme, Mecliste ken-
disine güven oyu salğamış bir çoğunluğa dayalı hükümetlerle idare 
edilsin düşüncesiyle hazırlanmıştı. Oysa ki 1974 yılı sonbaharında 
Türkiye'de böyle bir hükümet işbaşında değildi. Bu hal çeşitli zor-
lukları peşinden sürüklemekteydi. Gerçekten, Anayasanın hükümet 
modeli, Meclis içinden gelme ve orada çoğunluğa sahip hükümet türü 
olduğu için, bütçe tasarısını inceleyecek 50 üyeli bütçe-plan karma 
komisyonunun teşkili hakkındaki madde, bu komisyonun 30 üyesini 
hükümeti Mecliste destekleyen çoğunluğa vermişti. Bu madde or-
tada iken Mecliste çoğunluk sağlayamamış o yüzden istifa etmek zo-
runda kalmış bir hükümetin getirdiği bütçeyi inceleyecek bütçe-plan 
komisyonu nasıl seçilebilirdi? Oysa ki, tüm demokratik ülkelerde ol-
duğu gibi, Türk Anayasası da, Meclise gelen kanunların önce ko-
misyonlarda incelenmesini ve oradan umumi heyete gelmesini be-
nimsemişti. Bütçe tasarısının komisyonlarda incelenebilmesi için kar-
ma komisyonu kurabilmek gerekiyordu. Hükümetin dayandığı bir 
Meclis çoğunluğu bulunmadığı için bazılarına göre komisyon kuru-
lamazdı. Bir başka gerçekte şu idi. Mecliste çoğunluğa dayalı bir hü-
kümet kurabilmek için yapılmış bütün deneyimler açıkta kalmış ve 
sonuç vermemişti. İşte 1975 Bütçesi bu tür zorluklar içerisinde önce 
komisyonlarda sonra genel kurullarda incelenerek Meclisten çıka-
rıldı. Yukarıda değinilen güçlükler, bu güçlükleri yenmek için bu-
lunan çareler, 1975 bütçesine farklı özellikler kaazndırmıştır. Araştır-
ma bu özellikleri yansıtma amacı ile kaleme alındı. 

— 1961 Anayasası, bütçe karma komisyonunda çoğunluğu ikti-
dar mensuplarına vermekle, bir başka önemli amaç daha gütmek-
te idi. Bu amaç, 50 üyeli karma komisyonda iktidarı temsil eden 30 
üyenin varlığı sayesinde, bütçenin bütünlüğünü koruyabilmekten 
ibaretti. İstifa etmiş bir hükümetin böylesine bir çoğunluğa sahip 
olamayacağı düşünülürse, 1975 Bütçe tasarısının hazırlanışında özen-
le tesis edilmiş makro dengelerin daha komisyon çalışmaları sıra-
sında alt üst edilmesi söz konusu olabilirdi. Sonunda, Bütçenin yapı-
sal bütünlüğü tahrip edilebilirdi. Acaba bütçenin yapısal bütünlü-
ğünü korumak için hükümet yanını tutan 30 kişilik bir çoğunluğun 
bulunmadığı bir bütçe-plan komisyonunda bütçenin dayandığı mak-
ro dengeler nasıl korunacaktı? Bu makalede, o yılların sorumlu Ma-
liye Bakanı sıfatıyla, ne gibi yöntemlere başvurularak olumlu sonuç 
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alındığı anlatılmaya çalışılacaktır. Denk olarak Meclise sevk edil-
miş, uygulama sonunda denk olarak kapanmış, bir bütçenin yapı-
sal bütünlüğü korunarak Meclisten geçirildiği, inkâr kabul etmez bir 
gerçektir. 

— Güven oyu almamış bir hükümetin bütçesi Meclisten geçtiği 
zaman acaba bu oylama hükümete güven duyulduğu anlamına tef-
sir edilebilirmiydi? Maliyenin, Kamu Hukukunun, Anayasa Hukuku-
nun, Siyaset Biliminin meşgul olduğu sorunlardan biri de bütçenin 
reddinin güvensizlik anlamına gelip gelmediği konusuydu. Eğer büt-
çenin reddi güvensizlik anlamına yorumlanabilirse, aksi, yani bir 
bütçenin Meclisten onaylanarak geçmesi, bütçesini Meclisten geçir-
miş hükümete güven duyulduğu anlamına gelebilirmiydi? 1975 bütçe 
deneyimi bu soruyada açıklık getirmiştir. 

—• 1975 Bütçesi meclisten onaylanarak çıkınca ülke bir başka 
afetten daha kendini kurtarmıştır. Afet diye adlandırdığımız şey 
1973, 1974 yıllarında arka arkaya iki kez uygulanmış olan Geçici Bütçe 
tatbikatıdır. Gerçekten geçici bütçe Türk yasa koruyucularının ar-
zulamadıkları, akıllarından bile geçirmedikleri, yasalarla düzenle-
medikleri bir uygulamadır. Eğer 1975 bütçesi gösterilen çabalar so-
nucu onaylanarak Meclisce kabul edilmiş olmasa idi, Türkiye ardı 
ardına üç yıl geçici bütçelerle idare edilmiş bir ülke durumuna dü-
şecekti. Cumhuriyet tarihinde o zamana kadar üç yıl arka arkaya 
geçici bütçelerle ilşerin yürütüldüğü bir dönem yoktur. Kaldı ki sözü 
edilen yıllar petrol bunalımının başlangıç seneleridir. Bir yeni beş 
yıllık planının hazırlanıp uygulamaya konacağı bir dönemdir. Eğer 
1975 bütçesi normal bir bütçe olarak meclisten geçirilip uygulamaya 
konulmamış olsaydı karşılaşılan büyük aksaklıklar nedeniyle geliş-
me hızında düşmeler olacaktı. Her halikârda yüzde yedibuçukluk 
gelişme hızının gerçekleştirilmesine imkân kalmayacaktı. 

— 1975 bütçesinin çözümlediği bir başka sorun da güven oyu 
almamış bir hükümetin işbaşında olduğu yıllarda bütçe döneminin 
Mecliste geçen üç aylık süresinin zaamnlaması sorunudur. Gerçek-
ten 1961 Anayasası bütçenin eMclisteki incelemeleri için üç aylık bir 
süre öngörmüş bulunuyordu. Bu sürenin sekiz haftası "iki ay" ko-
misyon müzakerelerine gelen 4 haftalık dönemi de senato-komisyon-
Meclis incelemelerine ayrılmıştı. Senatodan ve Meclisten müzakere-
ler onar gün sürecek sekiz günlük süre ile Senato ile Meclis arasında 
komisyon incelemelerine ayrılacaktı. Eğer bütçe-plan komisyonu oluş-
turulamaz, bütçe incelemelerine orada zamanında başlanılamazsa, 
Anayasanın koyduğu süreden amaçladığı zamanlama tehlikeye dü-
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şebilecekti. İşte 1975 bütçesinin çözümlediği bir başka sorun da 
buydu. 

A 

Konunun seçimi ile ilişkili ilginç noktalara yukarda kısaca de-
ğinildi. Sorunlara ve onlara getirilen çözümlere ilişkin açıklamalar 
araştırmamızın bundan sonraki kısmında izah edilecektir. 

II. 1975 BÜTÇESİNİN MECLİSE SUNULUŞU, İNCELENİŞİ VE 
ONAYLANIŞI İLE İLİŞKİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 

1. 1974 yazı, Türkiye için önemli sonuçlar doğurmuş Kıbrıs Barış 
Harekatının başlatılıp Türk ordusunun zaferi ile sonuçlandığı yıl-
dır. Kıbrıs Barış Harekatından kaynaklanmış sorunlar, bugün bile, 
Türk iç ve dış politikasını etkisi altında tutmaktadır. Bütçenin ha-
zırlandığı dönemde ise CHP ile MSP arasındaki uzlaşma sonucu ku-
rulmuş bir koalisyon hükümeti iş başındaydı. Türk ordusu Kıbrıs 
Barış Harekatını başarıyla sona erdirince koalisyonun çoğunluk ka-
nadını oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi, kısmen Koalisyon ortağı 
MSP ile anlaşamadığı için, birazda kazanılan Kıbrıs Zaferini yapıla-
cak yeni seçimde oya çevirerek tek başına iktidar olma hevesine düş-
tüğü için, Koalisyon ortaklığını bozdu. Diğer ortak MSP Mecliste grup 
oluşturabilmiş bir parti olarak kuruluşunu hemen takip eden yıllar-
da iktidara ortak olmanın sağladığı avantajları kaybetmek istemi-
yor, ortaklığı sürdürmeyi, hatta parti lideri Erbakan'm Başbakan ola-
cağı bir azınlık hükümetinin kurulmasını öneriyordu. Mecliste grubu 
ve temsilcisi olan tüm partilerin liderleri Çankaya'ya davet olunarak 
yeni bir koalisyon anlaşmasıyla yeni bir hükümet kurulmasına zor-
landı. Yapılan girişimlerin hiçbirisi sonuç vermedi. Meclis çoğunluğu, 
4 yıllık seçim dönemini tamamlamadan Meclisin dağıtılmasına taraf-
tar olmuyordu. Yeni bir hükümet kurmak için girişilen teşebbüsler 
bir türlü sonuç vermedi. Turlar birbirini izliyor, uzlaşma ihtimali olan 
tezler birbiri ardından deneniyordu. Fakat olumlu bir netice alına-
mıyordu. Bir kördüğüm noktasına gelindiğini gören devrin Cumhur-
başkanı Sayın Korutürk, Meclis içinden çoğunluğa dayalı bir hükü-
met kurulamadığını görünce, kontenjan senatörü Ord. Prof. Dr. Sayın 
Sadi Irmak'ı hükümet kurmak için görevlendirdi. Sayın Irmak so-
rumluluk duygusu ile hareket ederek kısa zamanda, büyük çoğun-
luğu Meclis dışından seçilmiş üyelerden oluşan bir kabine kurdu. 
Kabine Anayasanın hükümlerine uygun olarak, Cumhurbaşkanı ta-
rafından onaylandı. 15 Kasım 1974'de işbaşına geldi. Yürütme göre-
vini üstlendi. 
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Yeni kurulan her hükümet gibi Irmak hükümeti de bir ortak 
program hazırlayarak TBMM'sine program görüşmeleri için baş vur-
du. Ancak bu görüşmeler sonunda güven oyu olamadı. Bu arada or-
taya bir de bütçe konusu çıkmıştı. 1971 Anayasası hükümetler tara-
fından hazırlanan bütçe tasarısının ve eklerinin mali yılın başlan-
gıcından en geç üç ay önce Meclise şevkini emrediyordu. 30 Kasım 
1974'de bu süre dolmaktaydı. Güven oyu almamış müstafi hükü-
met, bütçe tasarısını tamamlayıp Meclise zamanında göndermeyi, 
yüklendiği yürütme sorumluluğunun bir gereği saydı. O yüzden büt-
çeyi zamanında hazırlayarak Meclise gönderdi. 

TBMM'lisindeki hükümet programıyla ilişkili görüşmeler çok il-
ginç bir görünüm sergilemekteydi. Ağızbirliği etmişçesine Mecliste 
grubu olan partilerin tüm temsilcileri "hükümet programına diye-
cek yok, hükümet üyeleri de çok muhterem kişiler, ama biz bu hü-
kümete ne yazık ki güven oyu veremiyeceğiz" dediler. Sonunda 650 
üyeli TBMM'sinden Irmak hükümeti ala ala 18 beyaz oy alabildi. 
Meclisin desteğinden yoksun olduğunu gören kabine istifa etti. Cum-
hurbaşkanı yeni bir hükümet kuruluncaya kadar Irmak hükümeti-
ni yürütme sorumluluğunu yüklenmeye davet etti. Bu söylenenler 
yasalara ve Türk Parlemento geleneklerine uygun tutumlardı. Ger-
çekten Irmak hükümeti 1961 Anayasasına uygun olarak kurulmuş-
tu. İstifa eden hükümetlerin Meclisin güvenini kazanmış yeni hü-
kümet kuruluncaya değin iş başında kalmaları, yasalara ve demokra-
tik yönetim kurallarına uygundu. Esasen bu hükümetin yürütme 
sorumluluğunu yüklenip sürdürmesine de kimse karşı çıkmış değildi. 
Türk Parlamento Geleneklerine, anayasaya uygun biçimde kurul-
muş bir hükümetin meşruyetine kim dil uzatabilirdi. Ancak bu ya-
sal ve meşru durum incelediğimiz konu açısından yani 1975 bütçe 
tasarısının hükümetçe hazırlanıp Meclise şevki ve oralarda görüşülüp 
onaylanması bakımından çeşitli zorluklar ortaya koymakta idi. Büt-
çeyi yasalaştırabilmek için ortaya atılmış sorunları bütünüyle çö-
zümlemek icap ediyordu. 

2. İlk güçlük güven oyu almamış bir hükümetin, parlamenter 
demokrasilerde, Meclisin itimadına layık hükümetler gibi, bütçe ka-
nun tasarısı hazırlayabilip hazırlayamayacağı konusundaki tartış-
malarla ortaya kondu. Her nekadar Irmak hükümeti anayasanın 
âmir hükmünü gözeterek bütçeyi zamanında Meclis Başkanlığına 
sunmuş idiysede, "güven oyu almamış bir hükümetin bütçesi ola-
maz' düşüncesiyle bu girişimin karşısına çıkmak isteyenler vardı. 
Güven oyu alamamış, programı Meclis tarafından uygun bulunma-
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mış bir hükümet, bütün bu gereklere sahip normal hükümetler gibi, 
icra programı niteliği taşıyan bütçe tasarısını meclise getiremez de-
niyordu. 

Yukarda sözü edilen güçlüklerden başta geleni, Meclisten güven 
oyu alamamış bir hükümetin, genelde yasa tasarılarını, özelde büt-
çe kanun tasarısını, teklif edip edemeyeceğini açıklığa kovuşturmak 
noktasında toplanıyordu. Gerçekte parlamenter demokrasilerde, gü-
ven oyu alamamış hükümetlerin yasa tasarısı teklifinde bulunmala-
rını önleyen ne yasal, ne parlamenter geleneklere dayalı ciddî engeller 
yoktu. Konu Meclis danışma kurulunun toplantısı sırasında ortaya 
atıldı ve görüşüldü. 1974'de yürürlükte olan Meclis iç tüzüğü Meclisin 
kendi çalımalarını kendisinin düzenleyeceğini belirttikten sonra bu 
düzenlemede zorluklar olursa bu zorluklar Danışma Kurulunda, çö-
züme kavuşturulur diyordu. Danışma Kurulu Meclis başkanının ri-
yasetinde Mecliste grubu olan siyasi partilerin grup başkan vekille-
rinden ya da siyasi partilerce partilerini temsil için yazılı yetki bel-
gesiyle gönderilen üyelerden oluşan bir istişarî kuruldu. Başkan 
hangi sorunun Meclis çalışmalarını zorlaştırdığını anlatır, ve ken-
dilerinden sorunu çözebilmek için danışmanlık oyu ister. Kurulda 
verilen kararlar Meclis Genel Kuruluna yollanır. Genel Kurulun 
olumlu oy vermesi halinde Danışma Kurulu karan geçerlilik kaza-
nırdı. 

1974 yılı sonlarında Meclis çalışmalarını engelleyen önemli bir 
sorun bütçe tasarısı dolayısıyla ortaya çıkmıştı. Meclis Başkanı, hü-
kümetin gönderdiği bütçe tasarısını bütçe plan komisyonuna hava-
le edemiyordu. Eski bütçe-plan komisyonu, CHP-MSP koalisyonu 
zamanında, bu komisyonun kuruluşuna ilişkin özel hükümleri ihti-
va eden Anayasanın 94. maddesi gereğince kurulmuş bulunuyordu. 
Koalisyon dağılmıştı. Yeni bir hükümet işbaşına gelmişti. Meclis ye-
ni dönem çalışmalarına başlamıştı. Bu sebeplerden ötürü de yeni bir 
bütçe-plan komisyonu kurulması gerekiyordu. Ancak Anayasanın 
bütçe-plan komisyonunun kurulmasına ilişkin 94. maddesi işletilemi-
yordu. Çünkü o madde, Meclisten güven oyu almış, Meclis çoğunlu-
ğuna dayalı bir hükümetin varlığı varsayılarak kaleme alınmıştı. 
Oysaki ortada güven oyu alamamış bu yüzden istifa etmek zorun-
da kalmış bir hükümet vardı. Böyle bir durumda bütçe-plan komis-
yonu kurulabilirmiydi? Kurulmasına karar verilirse üyeleri nasıl be-
lirlenecekti? 

Sorun Danışma Kurulu toplantısında Başkan tarafından ortaya 
atılır atılmaz kurulun CHP'li ve Demokratik Partili üyeleri "bütçe-
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plan komisyonun seçimi konusuna geçmeden önce çözümlenmesi ge-
reken bir ön sorun vardır. Önce onu ele alalım, karara bağlıyalım. Ön 
soran çözümlendikten sonra komisyon seçimi gereği ya da gereksiz-
liği ortaya çıkar, ona göre bir karara varılır. Ortaya attıkları ön so-
run şuydu: Kendi kanaatlarma göre güven oyu almamış bir hükümet 
bütçe tasarısı hazırlayarak Meclise sunamazdı. Zira bütçeler, ma-
hiyetleri gereği, hükümetlerin bir yıllık icra programları mesabe-
sindedir. Programı Mecliste reddedilmiş bir hükümete, bir yıllık icra 
programı hazırlayıp, Meclise getirip, kanunlaştınp, uygulama yet-
kisi verilemezdi. Danışjna Kurulu bu kanaat etrafında birleşecek olur-
sa, bütçe-plan komisyonu kurma sorunu kendiliğinden ortadan kal-
kar." diyorlardı. 

İstifa etmiş hükümetler bütçe tasarısı hazırlayamaz kanısında 
olanlar başka kanıtlarda ortaya koymaya çalışıyorlardı. Diyorlardı 
ki, vergi, bütçe, borçlanma... gibi mali araçlar demokratik rejimin 
doğuşunda olduğu kadar onun işlerlik kazanışında da önemli roller 
oynamışlardır. Gerçekten, sözü edilen mali araçlar, bunlar arasın-
dan özellikle bütçe, şöyle bir süreci ortaya koymak suretiyle demok-
rasilere işlerlik kazandırmaktadır. Demokraside hakimiyet millete 
aittir. Belli aralıklarla yapılan iç seçimler, millet adına hakimiyeti 
kayıtsız şartsız kullanacak meclisleri ortaya koyar. Mecliste, ya tek 
bir parti çoğunluğa sahiptir. Sahip olduğu çoğunluğa dayanarak hü-
kümeti kurar; yürütme sorumluluğunu yüklenecek bir heyeti partili 
Meclis üyeleri arasından seçer. Ya da tek bir parti çoğunluğa sahip 
değildir; o zaman, bir veya birden ziyade partiyle uzlaşılarak koalis-
yon hükümetleri teşkil edilir. Hükümetler programlarını hazırlar, 
meclise getirirler. Ondan güven oyu isterler. Güven isteğinde bulu-
nan hükümetler, mecliste kendini destekleyecek bir çoğunluğa sa-
hip oldukları için, güven oylaması sorun yaratmaz. Meclisin güveni-
ne sahip olduğu ortaya çıkan hükümet, işbaşına gelir. Bu yöntemle 
sorumluluk yüklenen hükümetler, kamu yönetiminin gerektirdiği her 
tedbiri alırlar. Kanunlarla kendilerine verilmiş yetkileri kullanırlar. 
Bütçeler onların bir çeşit yıllık çalışma programları gibidir. Kendi-
leri hazırlayıp meclise gönderirler. 1961 Anayasasının 94. maddesine 
göre bütçe kanununu inceleyecek komisyon her toplantı döneminde 
yeniden seçilir. Önce bu komisyonda, ardından genel kurallarda in-
celenerek meclisten geçen bütçe, hükümetler tarafından uygulama-
ya konur. Bu uygulama sırasında hükümet meclisin verdiği yetkileri 
kullanır. Bütçe kanunuyla meclisçe hükümete devredilen yetkiler 
arasında, vergi toplama, ödenekleri kullanarak masraf yapma hak-
ları da vardır. Bütçenin meclisten geçmesi, bu tür hakların hükümet 
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tarafından kullanılmasının tasdiki demektir. Yani, millet adına ha-
kimiyeti kayıtsız şartsız kullanan meclisler, vergi koyma, masraf 
yapma gibi millet adına hakimiyeti kullanmanın en önemli uygula-
maları olan eylemleri, güvendikleri bir hükümete devredebilirler. 
Yukarda sözü edilen yetki devri, işte bu hakların hükümet tara-
fından kullanılması demektir. Bu sayede hükümet vergi toplar, 
istikraz yapar, bütçedeki ödenekleri harcar, ve işleri yürütür. Sonun-
da yaptığı işlerin ortaya koyduğu sonuçlar hakkında meclise bilgi 
verir. Onun tasvibinden geçmiş yetki devri ile ne neticeler elde etti-
ğini meclise bildirir. Meclis, kullanılan yetkilerden, elde edilen so-
scnuçlardan, memnun kalırsa hükümet işbaşında kalır. Memnun 
kalmazsa görevden uzaklaşır, yerine bir yenisi gelir. İşte mali araç-
ların parlamenter demokrasiye işlerlik kazandırmasıyla kastedilen 
şey budur. Oysa ki 1974 sonunda, meclisin güven oyu vermediği bir 
hükümet işbaşmdaydı. Acaba meclis güvenmediği bir hükümete, te-
meli milli hakimiyete dayanan bir takım yetkileri devredebilirmiydi? 
Danışma Kurulunda cereyan eden tartışmalar, burada açıklanan vu-
zuh içinde ortaya konmuş değildi. Farklı biçimde ifade edilmiş ol-
masına rağmen danışma meclisinin bir kısım üyelerinin "güven oyu 
almamış bir hükümet bütçe tasarısı yapıp sunamaz" dedikleri za-
man, bu ifade ile, kastetmek istedikleri herhalde bizim değindiğimiz 
yetki devri olabilir, diye düşünüyoruz. Meclis, kendi varlığında top-
lanan milli hakimiyeti temsil yetkisini, güvenmediği bir hükümete 
devredemez diye düşünüyorlardı. Eğer bu söylenenler geçerli olsa, 
bütçe tasarısının Meclise gönderilmesi esas bakımından ve şekil ba-
kımından düşük duruma varacak böyle bir tasarıyı incelemek üzere 
komisyon kurulması da söz konusu olamıyacaktı. 

3. Yukarda özetlenen itirazlar, danışma Meclisi toplantısına 
hükümet adına katılan baknlarca cevaplandırıldı. Olumsuzlara kar-
şı ileri sürülen düşünceler şöylece özetlenebilir. Karşılık olarak de-
nildi ki: 

a — Meclis, şu anda, güven oyunu oluşturacak bir çoğunluğu 
çevresinde toplayarak işbaşına gelmiş bir hükümet kuramadığı için, 
Irmak Hükümeti yürütmeyi üstlenmiş bulunuyor. Demokrasiye iş-
lerlik kazandıracak yol ve yöntemler, kendi aralarında anlaşama-
yan siyasi partiler elinde, tıkanmıştır. Kendi davranışlarından do-
ğan bir sonucu başkalarının suçu gibi göstermek mevcut hükümeti, 
içinde bulunulan durumu sanki onlar yaratmışlar gibi itham et-
mek, hakkaniyet kurallarına, adalet anlayışına ve hukukun genel 
esaslarına ters düşer. Güven oyu alacak bir hükümeti kendi arala-
rında anlaşarak kuramayan bir meclisin, bu durumda, zaruretle-
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rin gereği ortaya çıkmış bir hükümete, başka çözümüde olmayan bir 
hal suretine hayır demeleri hukuk ve adalet adına savunulamaz 
Zira bu hükümet olmasa, ülke hükümetsiz kalır. 

/ 

b — Bir ulusun icranın (hükümetin) varlığından yoksun bıra-
kılarak yönetilmesi tasavvuru mümkün bir şey değildir. Meclis, ken-
di içinden güvenine layik bir hükümet çıkaramaymca, seçimlerin 
yenilenmesine ve meclisin feshine karar yerebilir. Bu günkü meclis, 
ne kendi güvenine layik bir hükümet çıkarabiliyor ne de meclisi 
feshetmeye karar veriyor. Ülke hükümetsiz kalamıyacağma göre 
Cumhurbaşkanı halen denenmekte olan yolu açıyor ve bu hüküme-
te yeşil ışık yakıyor. Şimdi, bir zaruretin tek çıkar yolu gibi görülen 
bugünkü hükümete hükümet etmenin gereklerini ve şartlarını 
tanımamak, çözmekle sorumlu olduğu halde çözemediği bir tutum-
dan dolayı, memleketi sürekli bir hükümet buhranına mahkûm et-
mek olur. Kaldı ki bu hükümet, milli egemenliği temsil eden meclisin 
icra organına bütçe kanunuyla devrettiği her yetkiyi fiilen kullan-
maktadır. Devlet idaresi, bir anlamıyla, kamu yararına yapılan işler 
için karar almak demektir. İş başındaki hükümet eylemleriyle, mem-
leket yararına gördüğü her tedbiri içerde ve dışarda günün 24 saatin-
de almakta ve uygulamaktadır. Aksini düşünmeye imkân yoktur. 
Türkiye Cumhuriyetini içerde ve dışarda temsilden tutunuzda ka-
nunları uygulamak, müeyyideleri tatbik etmek, vergileri tahsil et-
mek, ödenekleri kullanmak... gibi her konuda hükümet normal faali-
yetini sürdürmektedir. Toplum huzuru, hükümetin aldığı bu karar-
lar sayesinde temin ve tesis edilmektedir. Bir iki örnek verelim. Kıb-
rıs Barış Harekatının sonuçlarını dikkatle izleyen Irmak hükümeti, 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin kuruluşuna karar vermiştir. Kıbrıs'ta 
inşa edilen Ercan Hava Alanı o dönemde yapılmıştır. Meşruiyeti 
tartışılamayan bir hükümet, yenisi kurulup yürütme sorumluluğu-
nu üstleninceye kadar, yasaların kendilerine tanıdığı hükümet etme 
hakkını gerekli gördüğü her alanda serbestçe kullanır' Eğer bu söy-
lenenler doğruysa, bütçe hazırlama görevi de hükümetlere verilmiş 
bir yetkidir. Bu günkü hükümette sahip olduğu yasal yetkiyi kul-
lanarak bütçesini hazırlamış ve meclise sunmuştur. Bir yandan hü-
kümete yukarıda sözü edilen içte ve dışta devleti temsil, toplum hu-
zurunu sağlıyacak her türlü tedbiri alma görev ve yetkilerini ta-
nırken, diğer yandan aynı hükümete "sen güven oyu alamadın, is-
tifa ettin, o yüzden de bütçe hazırlayamazsın" demek çelişkili bir 
tutum olur. Böyle bir çelişkiyi hukuk ve adalet adına savunmak 
mümkün değildir. Zira anayasa başta, ilgili kanunların tümü güven 
oyu alamadığı için istifa eden hükümetlerin yenisi kurulana değin, 
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işbaşında kalacağını ve "icrayı hükümet edeceğini". açıkça söyle-
mektedir. 

c — Irmak hükümeti üyelerinin, ağır çoğunluğu ile meclis dı-
şından gelmiş olmaları, tartışılan konu bakımından sorun yaratan 
bir hal olmamak gerekir. Çünkü Meclis dışından seçilmiş bakanla-
rın meclis üyelerine tanınan tüm haklardan yararlanabilecekleri 
anayasa emri olarak yasalarda yazılıdır. Öyleyse, "bu hükümet is-
tifa etmiştir; üyeleri de çoğunlukla meclis dışından seçilmiştir", di-
yerek onlara kanun teklifinde bulunmayı tanımamak anayasa başta 
tüm kanunlara ters düşen bir tutum olur. 

4. Güven oyu alamadığı için istifa etmiş bir hükümetin yasa 
tasarıları, karar önerileri sunamıyacağı yolundaki iddialar cevaplan-
dırıldıktan sonra şimdi meşru zeminlerde kalarak ve yasalara uy-
gun olarak meclis başkanlığına yollanmış bütçe tasarısını inceleye-
cek komisyonun seçimi ile ilgili sorunlara geçebiliriz.. 

Danışma Meclisindeki görüşmelere katılan CHP'li ve Demokratik 
Partili bir kısım üyeler "Güven oyu alamamış o yüzden istifa etmek 
zorunda kalmış hükümetler, Meclise bütçe tasarısı yollayamazlar" 
biçimindeki iddialarını birde şu noktaya dayandırmaktaydılar. Di-
yorlardı ki, Anayasa, bütçe tasarılarının görüşülmesi ve kabulüne 
ilişkin 94. maddesinin 2. fıkrasında, "Bütçe kanun tasarısı ve milli 
bütçe raporu 35 üyesi milletvekilleri 15 üyesi senato üyeleri arasın-
dan seçilecek 50 üyeli bir karma komisyona gönderilir. Bu 50 üyenin 
30'u iktidar grubuna ya da gruplarına mensup 
o l u r . Kalan 20 üye meclisteki temsil güçleri ve oranları nazara alı-
narak partilerarasmda paylaşılır." diye yazıyor. Şimdi ortada bir ik-
tidar olamadığına göre-zira bütçe tasarısını hazırlamış olan hükü-
metin mecliste dayandığı bir çoğunluk yoktur.- Anayasanın sözü edi-
len 94 maddesindeki 30 üyeyi nasıl seçeceğiz? Daha önce de değinildi-
ği üzere, Anayasa, Bütçe-Plan Komisyonunun 50 üyesinin 30'unu ik-
tidar grubuna vermekle, güven oyu almış normal hükümetlerin milli 
bütçelerindeki bütünlüğü, koruma amacı gütmektedir. Kurulacak Büt-
çe-Plan Komisyonunda böyle bir çoğunluk olmayınca bütçenin içinde 
taşıdığı makro dengeleri koruma olasılığı ortadan kalkabilirdi. İkti-
dar grubu olmayan bir hükümetin bütçesine, kimse sahip çıkmaz. 

5. Yukarda ileri sürülen iddialarda haklı noktalar elbette var-
dır. Ama hukukun yüce amacı topluma iyilik ve huzur getirmekten 
ibarettir. Kalkınmasını plana bağlamış bir ülkede, iki yıl ardı ardına, 
geçici bütçeler uygulamaya konmuştu. Geçici bütçelerin varlığı plan 
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uygulamalarını sarsmıştır. 1975 bütçesi, normal bir bütçe olarak ya-
pılmaz ise bir yeni yıla daha geçici bütçeyle başlanacak demekti. 
Eğer plan, kamu yararı görüldüğü için yapüıyorsa, plan uygulamala-
rını aksatmak, yıllık programları sekteye uğratacak, kamu yararını 
bozan sonuçlar ortaya çıkacaktı. Yani, hukukun yüce amacı sayı-
lan toplum iyiliğine ve huzuruna ters düşen şeyler. Kamu yararı, 
1975 yılma, geçici bütçe ile girmekte değil, fakat normal bütçe ile 
girmekte idi. 

1975 bütçesi, petrol bunalımının süratli tırmanma yıllarında uy-
gulamaya konacaktı. Böyle bir bunalım döneminde plan-proğram 
uygulamalarım sekteleyen geçici bütçeler, hukuk adına nasü savunu-
labilirdi? Her ne kadar 1961 Anayasasının 94. maddesinde bütçe-plan 
komisyonunun kuruluş biçimine ilişkin özel bazı hükümler mevcut 
idiyse de, Anayasanın başka maddelerinde, çıkış yolu gösterecek 
nitelikte farklı hükümler de vardı. Söz gelimi 1961 Anayasasının 85. 
maddesinde, millet adına hakimiyeti kullanacak Meclisin, kendi ça-
lışmalarını kendisinin yapacağı bir iç tüzükle düzenleyeceği hakkın-
daki âmir hükümden sonra "her siyasal partinin meclis çalışmala-
rına kendi güçleri oranında katkıda bulunacağı" yazılıdır. Meclisler 
çalışmalarını komisyon çalışmaları biçiminde başlatıp, komisyonlar-
dan gelen önerileri genel kurullarda tartışarak yasaları ve meclis 
kararlarını oluşturduklarına göre, 85. maddede değinilen "siyasal 
partilerin meclisteki sayıları ile orantüı olarak üye verip katılacak-
ları çalışmalar komisyon çalışmalarım da kapsar. Bütçe tasarısını in-
celeyecek komisyon, siyasal partilerin güçlerine göre üye verecek-
leri bir komisyon biçiminde de, pekala oluşturulabilirdi. Meclisler 
kendilerinden beklenen fonksiyonları yerine getirebilmek için çalışa-
bilir halde olmalıdırlar. Meclislerin çalışması ise komisyon çalışma-
larını düzenlemekten geçer. Herhangi bir komisyon, anayasanın belli 
bir maddesine göre oluşturulamıyorsa, meclis faaliyetlerini tatil et-
mektense, bir başka anayasa maddesinden faydalanarak o komisyonu 
oluşturmak hukukun temel ilkelerine uygun düşer. Böyle hareket et-
mekten başka çıkar yol yoktur. Çünkü meclis, kendini dağıtma, se-
çimleri yenileme kararı vermekten kaçınmaktadır. 

6. Bütçe komisyonu oluşturulamadığı zaman, Meclis çalışma-
ları sekteye uğrayacaktır. Meclisin çalışamaz hale getirilmesi düşü-
nülememesi gereken bir husustur. Kaldıki bu komisyon oluşturula-
madığı zaman, karşımıza başka bir sorun daha çıkacaktır: Geçici 
Bütçe. Geçici bütçe, Türk siyasi hayatında, uygulamada rastlanan, 
fakat konunun temeline inildiğinde varolmaması gereken, mahzur-
larla dolu bir mali uygulamadır. Türkiye'de hiçbir yasada geçici büt-
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çeden bahsedildiğine rastlanmaz. Tersine anayasalarda ve diğer ka-
nunlarda bütçenin yıllık olması gerektiği hakkında en açık ifadeler-
le yazılmış hükümler vardır. —1961 Anayasasının 126, Genel Mu-
hasebe Kanunu madde 6— 1961 Anayasasının bütçe ile ilgili madde-
leri ve Genel Muhasebe Kanunun hükümleri birarada mütalaa edildiği 
zaman, Türk Kanun koyucusunun geçici bütçeyi istemediği, kesinlik-
le ortaya çıkar. Türk yasalarının istemediği bir uygulamayı Türk 
kamu yönetimine getirmek, ve hele bunu, 1973, 1974 mali yıllarından 
sonra ard arda üçüncü kez tekrar etmek, yukarıda sözü edilen ana-
yasa ve bütçe ile ilişkili diğer yasaların maddesine ve ruhuna ters 
düşer. Yasalara ters düşen bir uygulamayı hukuk adına savunmak 
mümkün değildir, olmamak gerekir. Hukuk, insanlar ve toplum için 
iyi ve yararlı çözümler bulma sanatı olarak tanımlanabilir. Öyleyse, 
Türkiye'de yazılı hukukun istemediği bir uygulamayı Türk kamu 
hayatına yeniden getirmeyi düşünmemeliyiz. Bu takdirde komisyon 
kurulması için anayasadaki diğer maddelerden yararlanmak tek çı-
kar yoldur. 1961 Anayasasının 85. maddesi hükümlerini çalıştırarak 
bütçe-plan komisyonunu biran önce kurmak, bütçe tasarısını derhal 
incelemeye başlamak, tasarıyı zamanında meclisten geçirerek kanun-
laştırmak, hem yasaların ruhuna hem de toplum yararına uygun tek 
çözüm yoludur. 

7. Danışma Kurulu meclis çalışmalarında rastlanacak muhtemel 
tıkanıklıkları zamanında çözmek amacıyla kurulmuş istişari bir ku-
ruldur. Bu kurulu, sorunları çözümlemek için işletmek kuruluş ama-
cına uygun düşer. 17 Aralık 1974'de bütçeyi inceleyecek komisyonun 
oluşturulması sorununu çözümlemek üzere zamanın Meclis Başkanı 
Sayın Kemal Güven, kurulu toplantıya çağırdı. Bu kurula AP adına 
Grup Başkan Vekili İlhami Ertem, CHP adına Prof. Turan Güneş, 
Demokratik Parti adına Grup Başkan Vekili Mehmet Altunsoy, MSP 
adına Şevket Kazan, Cumhuriyetçi Güven Partisi adına Grup Görev-
lisi Hasan Tosyalı katıldılar. Hükümeti Devlet Bakanı Muslih Fer ve 
Maliye Bakanı Bedri Gürsoy temsil etmekte idi. Toplantıyı açış ko-
nuşmasında Meclis Başkanı sorunu ortaya koydu. Bir karara varıl-
mak üzere grup temsilcilerine sırayla söz verdi. Grup temsilcileri ko-
nuşmalarını tamamladıktan sonra hazır bulunan hükümet üyeleri 
fikirlerini ortaya koydular. Söylenenler tamamlanınca Danışma Ku-
rulu konuya ilişkin bir tavsiye kararı aldı. Tavsiye kararında Danış-
ma Kuruluna katılmış grup temsilcilerin görüşleri, hükümet temsil-
cilerinin noktayı nazarlarıyla birlikte özetlendi. Yapılan tavsiye ka-
rarma hakemlik etmesi için karar Meclis gündemine alınmak kay-
dıyla başkanlığa verildi. Bu kararın olumlu çıkmasında ülke yarar-
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larmı ön plana almayı bir hayat felsefesi olarak benimsemiş zarif 
Başkan Kemal Güven'in büyük katkıları olmuştur. 

Danışma Kurulu "adı üstünde bir istişare heyetidir." Bağlayıcı ve 
kesin karar alamaz. Tavsiyeleri en kısa zamanda meclis gündemine 
alınır. Lehte aleyhte konuşmalardan sonra oylanarak orada bir çö-
züme ulaşılır. Danışma Kurulu kararlarına olurluluk ve kesinlilik 
kazandıran, meclisteki oylamadır. 

Danışma kurulunun 17.12.1974 günlü toplantısında ortaya atılan 
görüşleri ve ulaşılan sonuçları şu şekilde özetlemek mümkündür. Bu 
görüşler 18.12.1974 gününde meclis genel kurulda yapılan tartışma-
larla bir paralellik arzeder. Danışma Kurulunda CHP ve Demokratik 
Parti olumsuz bir yaklaşım içindeydiler. AP, MSP ve GP, Danışma 
Kurulu toplantılarına katılmış hükümet temsilcilerine hak veren, on-
ları destekleyen olumlu bir tutum içindeydiler. 

8. Tartışmaları Meclis Genel Kurulundaki görüşmelerden izle-
yerek şu şekilde özetleyebiliriz. 

— CHP temsilcisi rahmetli Prof. Turan Güneş şu görüşleri ileri 
sürüyordu. Her ne kadar Anayasa 126. maddesinde, "devletin ve ona 
bağlı kurumların gelir ve giderleri yıllık bütçelerle düzenlenir", de-
niyorsa da bu görüş normal zamanlar, normal şartlar için geçerli-
liği olan bir hükümdür. İçinde bulunduğumuz ortam ise normal şart-
ların var olduğu bir ortam değildir. Zira karşımızda Meclisten gü-
ven oyu alamadığı için istifa etmek durumunda kalmış bir hükü-
met vardır. Böyle bir hükümet onun bir yıllık programı niteliğin-
deki bütçe tasarısını hazırlayıp meclise sunamaz. 

—• Böyle bir hükümetin dayandığı bir çoğunluk yoktur. Mecliste 
çoğunluğa dayanmayan bir hükümetin getirdiği bütçeyi inceleye-
cek komisyonu anayasanın 94. maddesi hükümlerine uygun biçim-
de oluşturmak mümkün değildir. Zira, 50 üyelik karma komisyonun 
30 üyesinin iktidar grubuna mensup olması gerektiğini anayasa em-
retmektedir. İktidar grubu olamayınca, bu 30 üye seçilemez. Seçile-
meyincede, bütçe komisyonu oluşturulamaz. 

— Devlet hayatı bütçesiz yürütülemiyeceğine göre, içinde bulu-
nulan çıkmazdan nasıl kurtulunabileceğini araştırmak elbette gere-
kiyor. Bizi bir çıkış yoluna götürecek önerimiz şudur. Anayasanın 64. 
maddesi "Kanun koymak devletin bütçe ve kesin hesap kanunlarını 
kabul etmek TBMM'sinin görevidir" diyor. Mademki bütçeyi yapmak 
meclisin görevidir öyleyse meclisimiz bu maddeye dayanarak bir 
yetki kanun tasarısı hazırlatsın karşımızda bir yıllık bütçe değilde üç 
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ayiık geçici bir bütçe olunca Anayasanın 85.- maddesi çalıştırılabilir. 
Bu maddede, siyasi partilerin meclis çalışmalarına kuvvetleri oranın-
da katılacakları yazılıdır. Mecliste temsilcileri olan siyasi partiler, 
sayıları oranında üye vererek bir komisyonu oluştururlar. Bu komis-
yon yetki kanununu inceleyip meclise yollar. Yetki kanununu tartışıp 
onaylayarak meclis sorunu çözümler. Yetki kanunu dediğimiz şey, 
bir geçici bütçe kanunudur. Geçmiş yıllarda birçok kereler bu yön-
temden yararlanılmıştır. Bu uygulamanın son örneklerini 1973 ve 1974 
yıllarında gördük. O zaman da siyasi bunalımlar vardı. Bütçe sorunu, 
geçici bütçelerde halledilmişti. Bu gün de aynı yöntem bir kere daha 
uygulamaya konabilir. 

9. En aykırı görüş Demokratik Partinin danışma kuruluna gön-
derdiği temsilcisi Sayın Mahmut Altunsoy tarafından ortaya kon-
muştu. Bu Sayın üye diyordu ki : "1961 Anayasası Meclisten güven 
oyu almış, bu güven oyunu oluşturan çoğunluğa dayalı bir hükümet 
modeline göre hazırlanmıştır. Anayasanın maddeleri de ruhu da bu-
nu açıkça ortaya koymaktadır. Karşımızda güven oyu almamış bir 
hükümet olduğuna gören durum anayasanın maddesine ve ruhuna 
uymamaktadır. O yüzden anayasanın 85. maddesini çalıştırarak büt-
çe-plan komisyonunu oluşturmak mümkün değildir. Komisyon kuru-
lamıyacağma göre, kurulması caiz olmayan bir komisyonda CHP'li 
üyenin önerdiği gibi, "Yetki Kanunu" adı altındaki bir geçici bütçe 
tasarısını ele alıp incelemek söz konusu olmamak gerekir. Çünkü 
Türkiye'deki uygulamalara ve yerleşmiş parlamento geleneklerine 
göre, komisyon çalışması açısından normal yıllık bütçe tasarılarıyla 
geçici bütçe tasarıları arasında herhangi bir fark yoktur. Her iki ka-
nun tasarısı da usulüne göre kurulmuş bütçe komisyonunda, benzer 
yöntem ve ölçülere uyularak incelenir. Türkiye'deki uygulama böy-
ledir. Bütçe komisyonunu anayasanın ruhuna ve metnine sadık ka-
larak kurmak imkânı yoksa —ki yoktur —yetki kanunu yapıp ince-
lemeye kalkışmak olmazı istemekten başka bir şey değildir. Bu du-
rumda tek çıkar yol, geçen yıl bütçesinin bir süre için —söz gelimi 
üç ay için— yürürlüğünü uzatmak amacıyla meclisin karar verme-
sidir. Geçen yıl bütçesinin uygulaması üç ay uzatılınca, olaki bu süre 
içinde meclis içinden çıkan, onun güvenine layik bir hükümet ku-
rula. O zaman anayasanın istediği hükümet modeli ortaya çıkar. 
Komisyon kurulur, bütçe tasarısı da komisyonda incelenir ve genel 
kurullara sevk edilir, yasalaştırılır. 

10. Danışma kurulu toplantısında AP görüşlerini grup başkan 
vekili Rahmetli İlhami Ertem açıklamıştı. Sayın Ertemin görüşleri 
şöylece özetlenebilir. 
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— Kanımıza göre istifa etmiş hükümetlerde meclise kanun ta-
sarıları sevk edebilirler. Zira metinlerde yazılı kelime "hükümet" 
deyiminden ibarettir. Hükümetlerin istifa ederek yenisi kuruluncaya 
değin icrayı elinde tutan türüyle, diğerleri arasında bir ayrım ya-
pılmış değildir. Esasen istifa etmiş bile olsa anayasaya uygun biçim-
de yenisi kuruluncaya değin icra sorumluluğunu yüklenmiş bir hü-
kümetin bu sorumluluğun gerektirdiği bir kısım yetkilerden kısıt-

1 lanmış olmaları düşünülemez. Bu kısılamalar, yürütme erkinin kul-
lanımını imkânsız hale getirebilir. Ohalde "istifa etmiş hükümetler 
meclise bütçe tasarıları sevk edemezler", şeklindeki iddialar gerçeği 
yansıtmazlar. Kabul edilmeleri de mümkünde değildir. Bugünkü hü-
kümet bütçe tasarısını yapıp hazırlamış, meclise sevk etmiştir. Kar-
şılaşılan zorluk, bu tasarıyı inceleyecek bütçe karma komisyonunu 
oluşturmada ortaya çıkıyor. Danışma kurulu olarak görevimiz, bu 
zorluğu yenecek bir çözümü ortaya koymaktır. Davet bunun için ya-
pılmıştır. 

— Öyleyse biz düşüncelerimizi, bu kurulu davetteki amaca ya-
rarlı olacak yönde açıklamaya çalışacağız. Önce bir ilke üzerinde 
durmak isteriz. Meclisler temsil ettikleri milletler adına gerekli gör-
dükleri kararları zamanında alabilmek için vardırlar. Karar alabil-
mesi için meclisin çalışır durumda olması şarttır. Meclisin çalışır du-
rumda olabilmesi için komisyon teşkilindeki zorluklara bir çözüm 
bulmak şarttır. Anayasamız ve içtüzüğümüz, meclis kendi çalışmala-
rını yine kendi düzenler diyor. Danışma kurulu, işte böyle bir konu-
da, yani meclis çalışmalarını düzenlemede, yardımcı olabilecek bir 
kuruluştur. Kanımıza göre danışma kurulu gündemindeki sorununa 
bu bakış açısından yaklaşırsa bir sonuca ulaşılabilir. Biz Adalet Par-
tisi olarak bu yaklaşım doğrultusunda görüşlerimizi ortaya koymak 
istiyoruz. 

— Anayasamız, bakanlar kurulundan geçip mecliste gelen büt-
çe tasarılarını inceleyecek kaıma komisyonun, nasıl oluşturulacağı 
hakkında 94. maddesinde bir yöntem getirmiştir. Komisyonun 15 se-
natör 35 milletvekili üyesi olacaktır. 50 üyenin 30'u hükümetin da-
yandığı iktidarı, —tek parti ya da partiler koalisyonunun— temsil 
edecektir. Halen istifa etmiş bir hükümet işbaşında bulunduğuna 
göre işbaşmdaki hükümetin dayandığı bir çoğunluk yoktur. Dayana-
cak bir çoğunluğu mecliste bulsaydı güven oyu alır ve istifa etmek 
zorunda kalmazdı. O halde bütçe-plan komisyonunu Anayasanın 94. 
maddesine göre teşkili bugün için mümkün değildir. Meclise işlerlik 
kazandırmak istiyorsak, bu kördüğümü çözümlemeyi arzularsak 
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anayasanın diğer maddelerinden yararlanmalıyız. Kanımıza göre 
anayasanın diğer maddelerinde bize ışık tutacak hükümler vardır. 

— Anayasaya bakıldığında, 85. maddede bize ışık tutacak bir 
hükme rastlamaktayız. Çünkü bu maddede komisyon keşkili için 
getirilmiş bir genel ilke vardır. Bu genel ilke şudur: Her parti kuru-
lacak komisyonlara kendi gücü oranında üye verir. Böyle diyor 85. 
madde. Bütçe komisyonunu Anayasanın 94. maddesine göre seçeme-
diğimiz zaman, 85. maddenin genel nitelikteki hükümlerinden pekâla 
yararlanabiliriz. 

11. Danışma kurulunda MSP adına konuşan Sayın Şevket Ka-
zan'm görüşleri şöyleydi: 

— İçinde bulunulan şartlar bütçe-plan komisyonunun Anayasa-
nın 94. maddesindeki açıklık doğrultusunda oluşturulmasına imkân 
vermiyor. Danışma kurulu, bu durumda ne yapılabilir sorusunu ce-
vaplandırarak meclise bir teklif getirmek amacıyla davet edilmiştir. 
Görevimiz budur. 

— Danışma kurulu meclis çalışmalarında zorluklar çıktığı za-
man, bu zorlukları yenmede Başkana yardımcı olacak istişari bir 
kuruldur. Buradan gidecek öneriler, TBMM'sinde açık seçik tartışı-
lacaktır. Ve bir karara varılacaktır. Biz bir çözüm bulalım, meclise 
teklif edelim, meclis bu çözümü beğenip beğenmediğini kendi irade-
sini ortaya koyarak açıklığa kavuştursun. 

— MSP'si gündemindeki sorunu çözümlemek için şu öneriyi or-
taya koymaktadır. Biran önce bütçe tasarısını inceleyecek komisyo-
nu seçelim. Zira yürürlükteki bütçe Şubat sonunda vadesini doldu-
racaktır. Anayasada bütçe görüşmeleri hakkında süreler bakımın-
dan getirilmiş hükümler vardır. Bütçe-plan komisyonunun kurula-
maması nedeniyle bu sürelerin bir kısmı geçmiştir. O halde komis-
yonu biran evvel kurmak bizim için bir görevdir. Ne kadar kısa za-
manda komisyon kurulursa bütçe görüşmeleri o kadar erken başlar. 

— Memleket bütçesiz kalamıyacağma göre geçici ya da normal 
bir bütçe yapılıp komisyondan geçirilmek gerekecektir. Mademki 
anayasanın 94. maddesi işlemiyor, öyleyse 85. maddedeki hüküm-
lerden yararlanalım, Bütçe-plan komisyonunu kurarak biran önce 
çalışmalara başlıyalım. 

— Eğer 85. maddeye göre oluşturulacak bir komisyon, geçici büt, 
çe tasarısını inçeleyebilecekse, hiç şüphe edilmesin, aynı komisyon 
normal bütçe kanununu da inceleyebilir. Zira geçerlilikleri ve yasal 
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lıklan açılarından geçici bütçelerle normal bütçeler arasında hiçbir 
fark yoktur. 

— MSP'si gündemindeki sorunu çözümlemek için şu öneriyi or-
taya koymaktadır. Biran önce bütçe tasarısını inceleyecek komisyonu 
seçelim. Zira yürürlükteki bütçe Şubat sonunda vadesini doldura-
caktır. Anayasada bütçe görüşmeleri hakkında süreler bakımından 
getirilmiş hükümler vardır. Bütçe-plan komisyonunun kurulama-
ması nedeniyle bu sürelerin bir kısmı geçmiştir. O halde komisyonu 
biran evvel kurmak bizim için bir görevdir. Ne kadar kısa zaman-
da komisyon kurulursa bütçe görüşmeleri o kadar erken başlar. 

— Memleket bütçesiz kalamıyacağma göre geçici ya da nor-
mal bir bütçe yapılıp komisyondan geçirilmek gerekecektir. Ma-
demki anayasanın 94. maddesi işlemiyor, öyleyse 85. maddedeki hü-
kümlerden yararlanalım, bütçe-plan komisyonunu kurarak biran 
önce çalışmalara başlıyalım. 

— Eğer 85. mddeye göre oluşturulacak bir komisyon, geçici büt-
çe tasarısını inceleyebilecekse, hiç şüphe edilmesin, aynı komisyon 
normal bütçe kanununu da inceleyebilir. Zira geçerlilikleri ve ya-
sallıkları açıklarından geçici bütçelerle normal bütçeler arasında 
hiçbir fark yoktur. 

12. Mecliste grubu bulunan partilerden biride Cumhuriyetçi 
Güven Parti'siydi. Danışma Kurulunda bu partiyi temsilen bulunan 
Sayın Hasan Tosyalı verdiği yazılı önergede şu teklifi ortaya atmıştı. 
"Bütçeyi ve mali nitelikteki diğer kanunları görüşmek üzere bütçe-
karma komisyonunun anayasanın 85. maddesi uyarınca seçilmesini 
arz ve teklif ederim". 

13. Danışma kurulundaki üyelerin yukarda özetlenen ifadele-
rinden de anlaşılacağı üzere kurulun Adalet, MSP, CGP partileri tem-
silcileri bütçe-plan komisyonunun anayasanın 85. maddesi hükümle-
ri dahilinde derhal seçilmesinden yanaydı. Danışma Kurulu tavsiye 
kararı lehte ve alehteki görüşlere yer verilmek suretiyle TBMM'sine 
sunulmuştur. Ertesi günü 18 Ocak 1974'de danışma kurulu önerile-
rini görüşmek üzere meclis toplantıya çağrıldı. 

Genel kurulda yapılan görüşmeler sırasında bütçe-plan komis-
yonunun danışma kurulundan gelen öneri doğrultusunda oluşturul-
masına karar verildi. CHP'li konuşmacılarla Demokratik Parti par-
lamenterler danışma meclisi önerisindeki görüşleri yeni deliller ek-
leyerek engellemeye ve çürütmeye çalıştılar. Genel kurul görüşme-
leri sırasında şu yeni deliller ortaya atıldı. 
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— Başbakan adayını Cumhurbaşkanı seçer. Seçmiştir. Başbakan 
adayı hükümetini kurar, kurmuştur. Kurulan hükümet bir program 
hazırlayarak meclise gelir, o da olmuştur. Lâkin program müzake-
releri sonunda TBMM'si kurulmuş yeni hükümete güvensizlik oyu 
vermiştir. 

— Güvensizlik, bu hükümetin, mecliste dayanacağı bir çoğun-
luğa sahip olmadığını ifade eder. Güven oyu alamamış hükümetler 
icrayı yürütseler bile "iktidar" olamazlar. Zira ancak mecliste 
bir çoğunluğa dayanan hükümetler iktidar olabilir. İktidar olama-
yan hükümetler ise bütçe hazırlayamazlar. 

— Bir hükümetin programının mecliste tartışılıp onaylanma-
ması, meclisin o hükümet programını beğenmediği anlamına gelir. 
Bütçeler mahiyetleri gereği hükümetlerin bir tür yıllık icra prog-
ramları demektir. Programı beğenilmemiş bir hükümetin bir yıllık 
icra programı yapmasına izin verilemez. Bu hükümetin bütçesi onay-
lanacak olursa meclis kendi kendisiyle çelişkiye düşer. 

— Bütçeler hükümetlerin çeşitli sosyal, siyasal, ekonomik, mali... 
konulardaki temel tercihlerini yansıtır. Bu tercihlerden birisi, söz 
gelimi, memur maaşlarına uygulanacak kat sayısıdır. Hükümet bize 
programını açıklarken bu kat sayıyı belirledi. Biz onu red ettik. Şim-
di aynı kat sayı bütçe kanun tasarısı aracılığıyla önümüze gelmekte-
dir. Bu hükümetin bütçesini kabul ettiğimiz takdirde eskiden red 
edilmiş öneriyi bu kere kabul etmek durumuna düşeceğiz. İşte, sözü-
nü ettiğimiz kendi kendimizle çelişkiye düşmeye ilişkin ilginç bir 
örnek. 

— Demokratik sürecin işleyişinde hür seçimlerle oluşan meclis-
ler, yürütme erkini oluşturup ona güven verir. Sonra bu verdikleri 
güvenin hesabını sorarlar. İstifa etmiş hükümetler siyasi sorumlu-
luktan kurtarılmış gibidirler. Siyasi sorumluluğu olmayan bir hükü-
mete yetki devri yapılamaz. İcraatının hesabını vermeyecek bir hü-
kümete bütçe kanunu aracılığıyla yetkiler devretmek demokratik 
sürecin ruhuna, özüne olduğu kadar Parlamenter geleneklere de 
ters düşer. Böylesine hatalı bir tutum içine düşmekten kendimizi ko-
ruyanlayız. 

— İç tüzükte bir hüküm var. Bu maddede deniyor ki "hükümet-
ler istifa ettiklerinde sundukları kanun tasarı ve tekliflerinin komis-
yon ve genel kurullardaki görüşmeleri ertelenir" -Madde 79- bu hü-
hüküm şimdi içinde bulunduğumuz durumlar için konmuştur. Biz, 
"istifa etmiş bir hükümetin bütçesi, ne komisyonda ne genel kurul-
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larda görüşülebilir", dediğimizde işte bu hükme dayanmaktayız. Kal-
dı ki istifa etmiş bir hükümetin bütçesini görüşecek bir komisyon 
oluşturmak anayasanın 94. maddesi muvacehesinde imkânsızdır. 

— Her ne kadar, yukarda sözü edilen iç tüzük maddesinin son 
fıkrasında "Bakanlar Kurulu kararıyla görüşülmesi istenen tasarı 
ve tekliflerin incelenmesine devam edilir" biçiminde bir hüküm yer 
almaktaysada, burada şöyle bir incelik vardır. Bu fıkradaki "teklif 
ve tasarı" deyimi, normal zamanlara ilişkin tasarı ve teklifler de-
mektir. İstifa etmiş hükümetin sunacağı teklif ve tasarılar değildir, 
olamaz. İç tüzüğün daha önce zikredilen maddesi istifa etmiş hükü-
metlere ilişkin açık bir hükümdür. Hükümet istifa edince komisyon 
ve genel kurullardaki tasarı ve tekliflerin müzakeresi durdurulur. 
Öyle ise son fıkra olsa olsa güven oyu aldıktan sonra istifa etmiş hü-
kümetlere uygulanabilir. 

— Güven oylamasında sadece 18 beyaz oy almış bir hükümetin 
bütçesi, anayasa hükümleri zorlanarak kurulacak komisyonlarda 
görüşülüp, oradan genel kurullara getirilip onaylanırsa, bu durum 
meclisin saygınlığını yaralar. Zira bütçenin tasvibi bir anlamıyla hü-
kümete güven anlamına gelir. Güven oylamasında kendine ve prog-
ramına inanılmamış bir hükümete, bütçesi kabul edilerek verilen 
güven oyu aynı meclisin bir zaman önce olumsuz bir zaman sonra 
aynı konuda olumlu oy vermesi demektir. Bu tutarsızlık meclis say-
gınlığını yaralar. 

— Bu bütçe komisyondan ve meclislerden geçip tastik edilirse, 
tastik işlemine katılanlar, yani bütçeye olumlu oy verenler, bir ikti-
darın oluşturulması için gerekli çoğunluğu salğamış olurlar. Ma-
demki böyle bir bütçeye olumlu oy verecek bir çoğunluk aramızda 
vardır, neden onlar biraraya gelip bir koalisyon hükümeti kurmu-
yorlar? Böyle bir tutum demokratik geleneklere daha uygun düşer. 
Bizi, sıkıntılardan kurtarır. 

— Her bütçe çeşitli makro dengelere dayanır. Hükümetlerin 
meclislerde sahip oldukları çoğunluk bu dengelerin korunmasına 
olduğu kadar oluşturulmasına da etkili olur. Anayasaya, bütçenin 
bütünlüğünü korumada yararlı olacak hükümler, bu maksatla ko-
nulmuştur. Komisyonda ve genel kurullarda bütçe müzakerelerini 
düzenleyen ve sınırlayan hükümler bu maksatla Anayasaya girmiş-
tir. Ancak anayasanın içinde yer almış bu hükümlerden yararla-
nabilmek için ortada bir iktidarın var olması şarttır. Oysa ki bugün 
işbaşında güven oyu almamış bir hükümet vardır. Böyle bir hükü-
metin getirdiği bütçe tasarısına sahip çıkması mümkün olamaz. 
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Çünkü daha komisyon müzakereleri sırasında, anayasanın 85. mad-
desine göre oluşturulmuş, yani partilerin meclisteki oy sayılarına 
göre üye verdikleri bir komisyonda, müzakereler ölçü sınırlan aşan 
sonuçlar verebilir. Makro dengeler, daha burada, komisyon müza-
kereleri sırasında, alt üst edilmiş olabilir. Oysaki anayasamn devre-
den çıkarılan 94. maddesine göre komisyon kurulmuş olsaydı, böyle 
bir sıkıntıyla karşılaşüması söz konusu olmazdı. Komisyondan sonra 
bütçe genel kurula gidecek. Anayasa "TBMM'si üyeleri bütçe ka-
nun tasarılarının genel kurullarda görüşülmesi sırasında gider art-
tırıcı veya belli gelirleri azaltıcı teklifler yapamazlar" diyor. Ancak, 
hükümetin dayandığı bir çoğunluk olmadığı için, bu anayasa hük-
mü işleyemez hale gelebilir. O zaman, sözünü ettiğimiz makro den-
geler, bir kere de genel kurul görüşmeleri sırasında, ihlal edilmiş 
olur. 

Eldeki bütçe tasarısı yuvarlak hesap 107 milyar olarak bağlan-
mıştır. Bu rakam, sözü edilen sebepler sonucu, komisyon ve genel 
kurullarda, söz gelimi 150 milyara çıkarılsa böylesine bir tutum ge-
lir azaltıcı gider arttırıcı teklifleri sınırlayan anayasa hükmünü ih-
lal etmekle kalmaz; bütçenin dayandığı tüm dengeleri de alt üst 
eder. Ortada, bütçesini savunacak sorumluluğu olan bir hükümet 
olmadığı gibi, dayanacağı bir çoğunlukta yoktur. Bütçe müzakere-
leri sırasında benzeri tasallutlar olduğu zaman, iktidar olan hü-
kümetler, bunlara karşı direnir. Böyle yaparsanız istifa ederim der. 
Ama bu hükümetin elinde böylesine bir savunma silahı yoktur. Za-
ten istifa etmiştir. Özet: biz şayet anayasanın 85. maddesine göre 
bir komisyon kurup, önce orada, sonra mecliste, getirilmiş bütçeyi 
tartışmaya kalkarsak, sahipsiz bir mal üzerinde ölçüsüz tasarruflar-
la son bulacak bir bütçe müzakeresi yapma durumuna düşebiliriz. 
Biz, karşı düşüncelerimizle, işte bu olumsuz sonucu önlemek amacı 
gütmekteyiz. 

— İç Tüzük hükümlerine göre danışma kurulu kararları mec-
lis genel kuruluna gelir ve orada karara bağlanır. Biz şimdi danış-
ma kurulundan gelmiş, bütçe plan komisyonunun oluşturulmasına 
ilişkin bir öneriyi müzakere etmekteyiz. Biran için buradaki ço-
ğunluğun gelmiş öneriyi kabül ettiğini farzetsek, bu durum diğer 
meclisi, yani Senatoyu, bağlarmı? O halde aynı öneriyi bir kerede 
senatoya götürülüp orada tartışmak gerekmiyecekmidir? 

— Danışma kurulu önerisi olumlu bir karara bağlandığında, 
Türk parlamento hayatında acayip bir durum, iki yüzlü bir uygula-
ma ortaya çıkacaktır. Meclislerin güvenine sahip hükümetlerce ha-
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zırlanmış bütçeler, anayasanın 94. maddesine göre teşekkül etmiş 
komisyonlarda incelenecek; güven oyu almamış hükümetlerin büt-
çeleri ise anayasanın. 85. maddesine göre kurulmuş komisyonlara ge-
lecek ve görüşülecektir. Aynı konuda iki ayrı tutum, her halde sağ-
lıklı ve savunulacak bir işlem değildir. 

— Anayasanın 94. maddesinde bütçe-plan komisyonunun seçi-
mine ilişkin özel hükümler varken, bunu görmezlikten gelerek, 85. 
maddeye göre bir komisyon teşkil etmek, sonunda böylesine bir ko-
misyonda görüşülmüş bütçe tasarısı meclisten geçse bile, anayasaya 
aykırı olacağından dava hakkı doğar. Anayasa Mahkemesine bütçe 
kanunu iptali için başvurulabilir. O Zaman geçici bir bütçe yapıl-
ması kaçınılmaz hale gelir. Eninde sonunda geçici bütçeye başvu-
rulacaığna göre, onu şimdiden yapsak en isabetli, en kestirme ka-
rarı almış oluruz. Zaman ve emek kaybı önlenmiş olur. 

— Tartışmalar bu noktalara geldiğinde, meclis üyesi bir sayın 
konuşmacı, "içinde bulunulan çıkmazdan kurtulmamn tek ve sağ-
lıklı yolu anayasayı değiştirmektir; Zira anayasanın 94. maddesindeki 
sarahat karşımızda olduğu sürece bütçe-plan komisyonunun 85. mad-
deye göre oluşturmaya imkân yoktur. Konuyu anayasaya uygun 
biçimde çözümlemek istiyorsak işe anayasayı değiştirmekle başla-
malıyız" biçiminde bir öneri getirdi. 

— Pekiyi! içinde bulunulan zorluklardan kurtulmanın bir yolu 
yokmudur? Bu soruya CHPli ve Demokratik Partili üyeler şu öneri-
lerle cevap vermek istemişlerdir. 

a — Kendi içimizden meclisin güvenine layik bir hükümet çı-
karalım. Bir yeni koalisyonla hem hükümet bunalımını hem de on-
dan kaynaklanan bütçe sorununu çözümleyelim. 

b — 1962 yılında çıkarılmış 77 sayılı bir kanun vardır. "Uzun 
Vadeli Planın Yürürlüğe Konması, Bütünlüğünün Korunması", hak-
kında. Bu kanunun 3. maddesinde meclis ve senatodaki plan komis-
yonlarından söz edilmektedir. Sözünü ettiğimiz kanun bu komis-
yonlara çeşitli yetkiler tanımaktadır. Bu yetkilerden bir tanesi de 
şudur: "Plan komisyonları harcama ve gelirlerdeki artış azalış ge-
rektiren tasarıları, incelerler" diyor. Bu kanunla verilmiş bu yetkiyi 
kullanalım. 77 sayılı kanuna dayanarak her iki mecliste plan komis-
yonları kurup yapılacak geçici bütçeyi bu komisyonlarda inceleylim, 
sonra meclisten geçirip sorunu çözümleyelim. 

c — Anayasada öngörülmemiş durumlarla karşılaşıldığında ne 
yapılabilir? Bize göre benzeri durumları millet adına hakimiyeti ka-
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yıtsız şartsız kullanan meclisler kendi hür iradeleriyle bir çözüme 
kavuşturulabilirler. Çözümlerden biri de bütçe-plan komisyonunu 
anayasanın 85. maddesine göre kurarak içinde bulunulan çıkmaza 
bir çıkış yolu göstermekten ibarettir. Komisyonun kurulması tıka-
nıklığı açacağı için, bütçe sorununa da çözüm getirebilir. 

d — Bütün bu sayılanları kabul etmiyor isek, geriye bir tek se-
çenek kalıyor: Meclisi feshederek seçimleri yenilemek. Seçilecek 
meclis kendi içinden güvenine layık bir hükümet çıkararak soruna 
bir çözüm getirir. 

14. Ortada, zor, o yüzden çözümü güçlükler taşıyan bir duru-
mun var olduğu muhakkaktır. Böyle bir durumda acaba izlenecek 
hangi politika hem anayasanın ve diğer yasaların ruhuna hem de 
Türk toplumunun yararlarına uygun olabilirdi? Hükümet zorluklara 
ve söylenenlere boyun eğerek tasarıyı geri alıp yerine bir geçici 
bütçe getirebilirdi. Ancak hükümet üyeleri böylesine bir-uygulama-
nın Türk toplumun yararına olacağı düşüncesinde değillerdi. Bir 
savaş yılı olan 1974'den sonra, ülkeyi bir başka geçici bütçe ile ida-
reye kalkmak en iyi çözüm olamazdı. Petrol bunalımı tırmanmaya 
başlamıştı. Türkiye'nin uygulama bekleyen bir plânı ve yıllık prog-
ramı vardı. Çözüm bekleyen sayısız sosyal ve siyasal sorunları vardı. 
Bütün bu sayılan şartlar altında, toplum yararına olan tutum, bütçe 
tasarısının savunmak ve onu meclisten geçirmek olabilirdi. Hükü-
met kendini aşağıdaki delilleri öne sürerek savunmaya çalıştı. 

— İstifa etmiş hükümetler meclise kanun teklifleri getiremezler 
demek, hükümetleri olduğu kadar meclisleri de çalışamazlığa. mah-
kûm etmek demektir. Hükümetleri ve meclisleri çalışmazlığa mah-
kum eden tutumlar, savunulmak şöyle dursun, bahsi bile caiz ol-
mayan düşünce ve tutumlar olmak gerekir. Öyle ise hükümetleri ve 
meclisleri çalışmazlığa mahköm etmeyen çözümleri ortaya koymak 
ve onları kabul etmek en doğru yol olacaktır. İşin derinine inildiğin-
de şöyle bir durum karşımıza çıkar. Meclisler hükümetlerden gelen 
bütçeleri incelesinler ve onaylasınlar diye tesis ve teşkil edilmişler-
dir. Çünkü bütçe bir yandan toplum yararına yapılacak işlere diğer 
yandan bu işler için katlanılacak fedakârlıklara ilişkin tahminlerden 
oluşur. Yapılacak işlere ve katlanılacak fedakârlıklara ancak par-
lamento karar verebilir. Parlamentolar, bu tür kararları hükümdar-
lar elinden kurtararak millet iradesine tabi tutsunlar diye kurulmuş-
lardır. Şimdi Türkiye'de seçilmiş bir parlamento vardır. Bu parla-
mentonun toplum adına yapılacak işlere ve o işler için katlanılacak 
fedakârlığa karar vermekten kendini alıkoyması parlamentonun ku-
ruluş amacına olduğu kadar demokratik kurallara da ters düşer. 
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— "Hükümetler istifa edince sorumlulukları da sona erer". Bu 
tür düşünceler hukuki dayanaktan yoksun olduğu kadar uygulama-
daki tutumlara da ters düşer. İstifa etmiş hükümetler, onların yer-
lerini alacak bir yenisi oluşana kadar, çalışmaya devam ederler. 
Çalışmaya devam edebilmek için normal hükümetlerin görev ve 
sorumluluklarını noksansız biçimde taşımaları şarttır. Öyleyse bu 
tür hükümetler, görev yaptıkları sürece sorumluluk taşırlar. 

— 1961 Anayasasında, bütçe-plan komisyonu hakkında, özel bir 
madde vardır. Bu madde meclisin kanun yapma görevini düzenle-
yen bölüm içinde ele alınmıştır. 1961 Anayasasını yapanlar, şöyle 
düşünmüşlerdir. Bütçede bir kanundur. Ama özellikleri olan bir ka-
nundur. Çok önemli bir kanundur. Öyleyse bu yasayı meclis adına 
inceleyecek komisyonu, özel biçimde düzenleyelim. Bu niteliğiyle 94. 
maddedeki hükümler genel değil istisnai nitelikte hükümlerdir. Ay-
nı anayasanın 108. maddesinde, meclisin kendi çalışmalarını yine 
kendisinin düzenleyeceği açıkça belirtilmiştir. 1974 yıl sonu Türki-
ye'sinde bütçe komisyonu 94. maddedeki özel hükümlere göre oluş-
turulamıyor ise, meclisin açlışır halde bulunmasını öne alarak, ko-
misyonu genel hükümlere göre kurmak doğru olur. Hukukun temel 
ilkelerine göre, özel nitelikteki bir şart, gerçekleşme şansını yitir-
miş ise, o zaman şart geçerli olmaktan çıkar. Bu anlayış içinde, ge-
çerli olmaktan çıkmış şartlı maddeye takılarak, genel hükümleri 
işlersiz hale getirmek hukuk adına savunulacak bir tutum olamaz. 
Bizim kanaatimize göre, ihtiyaçlara ve kamu yararına uygun hukuk 
anlayışı, şu anda, anayasanın 85. maddesini uygulamaya koyarak 
bütçe-plan komisyonunu oluşturmaktadır. 

— Bütçe komisyonu 85. maddeye göre teşkil etmek, bugün için-
de bulunulan şartlardan çok farklı durumlarda da karşımıza çıkabi-
lir. Şayet Türkiye, çok özel şartlar dolayısıyla meclisteki bütün par-
tileri içeren bir milli koalisyon hükümeti kurma durumunda olsaydı 
bütçe-plan komisyonu 94. maddeye göre seçilmiyecekti. Zira, yukar-
da da değinildiği üzere, anayasanın oluşturduğu model, mecliste 
çoğunluğa dayalı bir hükümet, onun karşısında da bir muhalefetin 
birlikte bulunacağı bir modeldir. Milli koalisyonda, muhalefet orta-
dan kalkacak, meclisteki tüm partiler iktidar ortağı haline gelecek-
lerdir. O zaman karma komisyonun 50 üyesinden 30'unu iktidara, 
20'sini de üye sayılarına göre muhalefetteki partilere vermek diye' 
bir mesle olmayacaktır. Bütçe-plan komisyonunun teşkili için 85. 
maddenin delaletinden yararlanılacaktır. 1974 yılı sonundaki zor-
lukları, milli koalisyonun varlığı halinde baş vurulacak yöntemi 
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uygulayarak çözümlemek mümkündür. Kamu yaran bu çözümün 
içinde yatmaktadır. 

— Şu anda 1961 Anayasasının 85. maddesinden yararlanılarak 
bir bütçe-plan komisyonu seçilirse, anayasaya bütünüyle ters dü-
şen bir uygulama yapılmış olmaz. Gerçekten anayasanın 94. mad-
desinde 50 üyeli karma komisyonun 30 üyesi iktidara verildikten 
sonra, kalan 20 üyenin, genel esaslara, yani partilerin meclisteki 
üye sayılarına bakılarak seçilecekleri yazılıdır. Bu demektir ki, büt-
çe-plan komisyonun seçiminde, şartlar ne olursa olsun, 85. maddenin 
hükümlerine başvurmak gereği de vardır. Çünkü 20 üye bu mad-
deye göre seçilecektir. Bugünkü durumda doğru olan, karma komis-
yonun 20 üyenin seçiminde başvurulan yöntemin, komisyonun tüm 
üyelerini seçmeye teşmilden ibarettir. "Hikmet-i Hükümete" uygun 
düşen budur. 

— Bütçe kanunun taşıdığı en önemli hukuki değer vergilerin 
toplanmasına ve masrafların yapılmasına ilişkin olarak icra orga-
nına parlamento tarafından verilen izindir. Buna anayasa ve siya-
set bilimi dilinde "yetki devri işlemi" denir. Salt maliye alanında 
ise, bu bir bütçe ilkesi olarak kabul edilir ve adına "ön izin ilkesi" 
denir. İzni veren meclistir. Yetkiyi devralan hükümettir. Demokra-
sinin özü, bu yetkinin sınırını ve niteliklerini, millet adına hakimi-
yeti kullanan hür seçimlerle oluşmuş meclislere tayin ettirmededir. 
Demokrasi bu sayede işlerlik kazanır. Yetkiyi devreden meclis yet-
kilerin nasıl kullanıldığına, hükümetleri denetleyerek dikkat eder. 
Denetim Sayesinde İcranın çalışmalarından iyi sonuç alıp almadı-
ğını takip eder. Demokratik rejimin iyi sonuç vermesi bu sürecin 
iyi işlemesine bağlıdır. Yetki devri iyi işlemiyorsa, ortaya türlü çe-
şitli sorunlar ve sorumluluklar çıkabilir. Demokratik rejimin oyun 
kuralları bu mahzurlu sonuçları da kendi işleyişi içerisinde düzel-
tebilir. Devredilen yetkinin, istifa etmiş bir hükümet tarafından 
kullanılıp kullanılmaması, ne hukuk nede siyaset açısından farklı bir 
durum ortaya koyar. Ama sözü edilen süreç işlemez hale getirilirse, 
o zaman demokrasi çıkmaza girmiş olur. Biz şu anda ya demokrasiyi 
böyle bir çıkmaza sürüklemek, ya da ona işlerlik kazandırmak şık-
larından birini, tercih durumundayız. Biz, hükümet olarak, demok-
ratik yönetimin işlerlik kaznmasından yana olduğumuzu belirterek 
çıkmazdan kurtulmanın tek yolu olan bütçe plan komisyonunun ana-
yasanın 85. maddesine uygun biçimde oluşturulmasını önermek is-
tiyoruz. 

— 1973-1974 mali yıllanna, yine siyasi bunalımlar sebebiyle, ge-
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çici bütçelerle başlanmıştır. Geçici bütçelerin ise, ne kadar büyük 
sakıncalar doğurduğu arka arkaya iki yıl denenmiştir. Yüce meclis 
aynı hatalı tutumu bir yıl daha sürdürme tercihini elbette yapamaz-
dı; yapmamalıdır. Yaparsa, bu kendi varlığına, ona emanet edilmiş 
olan Türk toplumuna yararlı karar alma görevine, ters düşer. 

— Türkiye'deki gibi nisbi temsil esasına dayalı seçim kanunla-
rı olan ülkelerde hükümet buhranları çok ve sık olur. Yüce parla-
mento bu durumun bilinci içinde olmak gerekir. Nisbi seçimde, par-
lamentoda büyük çoğunluk sağlayan partiler istisna, oy bölünme-
sinden doğan, hiçbiri tek başına iktidar olamayan partilerin varlığı 
genel kuraldır. Bu takdirde yapılacak tek şey, partiler arasındaki uz-
laşmalara yani koalisyona gitmektir. Bu deneme yapılmıştır. İyi. so-
nuç vermemiştir. Koalisyon taraflarından birisi ortağıyla yaptığı uz-
laşmayı "tarihi y anıl g ı" diye adlandırmıştır. Parlamentoda 
çoğunluğa sahip yeni bir hükümet ortaya koyabilmek için akla ge-
lebilecek her tedbire başvurulmuştur. Sonuç alınamamıştır. Bu tak-
dirde toplum yararına karar almak isteyen bir meclisin tercihi ne 
olabilir? Bize göre bu tercih, toplumu yeniden geçici bütçelerle işe 
başlamak durumundan kurtarmak olmalıdır. Öyleyse, biran önce, 
bütçe plan komisyonu seçilmeli, getirilmiş bütçe tasarısının meclisten 
zamanında çıkabilmesi için her tedbire başvurulmalıdır. 

— Çağımız devletleri yıllık bütçelerle iş görürler ama çoğu za-
man toplum hayatının istediği şeyleri yıllık bütçelere sığdırmak 
mümkün olmaz. Devletin uzun vadeli taahhütlere girmesi icab ede-
bilir. İçinde yaşadığımız hayat şartları bunu gerektiriyorsa yani hü-
kümet faaliyetleri yıllık bütçenin süresini aşıyorsa, böyle bir durum-
da devlet işleri üçer aylık geçici bütçelerle nasıl yürütülebilir? Geçici 
bütçeler yapılsa bile bu kanunlara uzun vadeli işler ve tasarruflar 
için özel hükümler koyma gereği ortaya çıkar. Böyle yapmaktansa, 
hükümetin getirdiği bütçeyi onaylayarak işleri normal düzene sok-
mak tercih edilmelidir. 

—- Bu hükümet kurulurken sayın Cumhurbaşkanının belirlediği 
Başbakan adayı parti liderleriyle temaslar yaptılar. Onlardan aldık-
ları vaatlere dayanarak hükümetlerini kurdular? Hükümet prog-
ramını hazırlayıp güven oylaması için Türkiye Büyük Millet Mecli-
sine başvurulduğu zaman, eski vaatler unutulmuştu. O yüzden hü-
kümet güven oyu alamadı. Zorunlu olarak istifa etti. Şayet işler bu 
yolda gelişmeyipte, başlangıçta vaad edilen oy desteği esirgenmemiş 
olsaydı durum ne olacaktı? Bugünkü hükümet, güven oyu almış bir 
hükümet olarak, iş başında bulunacaktı. Peki, bugünkü hükümet 
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güven oyu almış olarak bütçe tasarısını meclis başkanlığına günün-
de sunduğu zaman acaba bütçe plan karma komisyonu anayasanın 
hangi maddesine dayanılarak teşkil edilecekti? Mecliste üyesi olan 
partilerin hepsinin desteğine sahip olduğu için, ortaya Milli koalis-
yonda rastlanan bir durum çıkacak, ve, bütçe komisyonu anayasa-
nın 85. maddesindeki esaslara göre, yani partilerin oy sayılarıyla 
orantılı katılacak biçimde oluşturulacaktı. Şimdi insaf ile düşüne-
lim. Hükümet kurulurken vaad edilen oy desteğini sonradan geri 
alarak, hükümeti istifa etmek mecburiyetinde bırakan sorumlu par-
tiler, bütün kabahati hükümete yıkıp, kendilerini temize çıkarıp, 
"hükümet istifa etmiştir", diyerek bütçe komisyonunu seçtirmezlerse, 
böyle bir tutum adalet ve nasafat duygularıyla bağdaşabilirini? Da-
nışma kurulunun önerisi partilerin Irmak hükümetine vermeyi vaad 
ettikleri oy desteğini geri almasalardı uygulanacak anayasa mad-
desinin verdikleri sözü tutmadıkları bir ortamda, uygulamaya kon-
msmı istemekten ibarettir. Yüce meclisin bu isteği reddedeceğine 
inanmıyoruz. 

— Meclis iç tüzüğünün 79. maddesi sarihtir. Bakanlar kurulu, 
hükümet istifa etmiş olsada olmasada, bir kısım kanun tasarılarını 
benimseyerek incelenmelerini meclislerden isteyebilir. Müstafi hükü-
metler bundan yararlanamaz, ya da kendileri bu duruma düşmeden 
önce meclise gönderilmiş tasarıların incelenmesini isteyebilirler de-
mek iç tüzükte olmayan bir düşünceyi ortaya atmak olur. Biz hü-
kümet olarak iç tüzüğün sözü edilen maddesindeki sarahatten ya-
rarlanarak bütçe kanununun görüşülmesini talep ediyoruz. 

15. Damşma kurulu önerisi lehinde ve aleyhindeki görüşmeler 
tamamlandıktan sonra oylamaya geçildi. Aykırı teklif olduğu için 
meclis başkanı önce Halk Partili üyelerce ortaya atılan "yetki kanu-
nu ya da geçici bütçe kanunu" hazırlanmasını ve bununda anaya-
sanın 85. maddesindeki esaslar doğrultusunda oluşturulacak bir ko-
misyonda görüşülmesini oya koydu. Teklif reddedildi. Ardından mec-
lis gündemindeki bütçe tasarısının incelenebilmesi için anayasanın 
85. maddesi esaslarında belirlenmiş yöntemlerle bir bütçe-plan ko-
misyonu oluşturulması yönündeki Danışma Kurulu önerisini oya koy-
du. Bu teklif Adalet Partili, Milli Selamet Partili, Cumhuriyetçi Güven 
Fartili ve o zaman mecliste grubu olmayan Milli Hareket Partili 
mebusların olumlu oylarıyla çoğunluk kazandı ve kabul edildi. 

16. CHP mücadeleyi bırakmak istemiyordu Irmak hükümetinin 
İçişleri Bakanı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa değişik-
lik getiren bir yasa tasarısının komisyonlarda görüşülmesini iste-
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mişti. Adalet komisyonu, "istifa etmiş hükümetler, kendi yaptıkları 
kanun tasarı ve tekliflerinin meclislerde görüşülmesini istiyemezler, 
onların meclislerde görüşülmesini isteyebilecekleri taşarı ve teklif-
ler, güven oyu alamadıklarından istifa etmek durumunda kaldıkları 
günden önceki hükümetler döneminde hazırlanmış tasarı ve teklif-
ler olabilir" gerekçesiyle görüşme isteğini reddetmişti. Bu olayı zik-
reden bir kısım CHP'li hatipler bütçe plan komisyonunun anayasa-
nın 85. maddesinden yararlanarak oluşturulması isteğinin reddini 
teklif ettiler. Teklif oylandı meclis CHP teklifini reddetti. Bu kere iç 
tüzüğün 79. maddesini tefsirde meclisin bir komisyonu ile —yukarda 
sözü edilen Adalet Komisyonu— genel kurul arasında fikir ayrılığı 
çıktı. Bu ikilemi gidermek istiyorsak konuyu anayasa komisyonuna 
götürelim düşünce ve taktiğini ortaya attılar. Anayasa komisyonu, 
bugünkü hükümet gibi meclisin güvenine sahip olmayan hükümet-
lerin, kanun tasarı ve tekliflerinin incelemesini meclislerden isteye-
mezler diye mütalaa verirse sorun kendiliğinden halledilir dediler. 
Bu öneri de oylandı meclis çoğunluğu bu öneriyi de reddetti. Sonun-
da Irmak hükümetleri tarafından hazırlanmış bütçe tasarısının in-
celenebilmesi için anayasanın 85. maddesi doğrultusunda bir komis-
yon oluşturulması teklifi oya kondu. Çoğunlukla kabul edildi. Bütçe 
tasarısının incelenmesini engelleyen komisyon teşkili sorunu bir çö-
züme bağlandı. Ancak, komisyon teşkil edildiği zaman bütçenin bu 
komisyonda incelenmesi için anayasa tarafından tanınmış 60 günlük 
sürenin 20 günü geçmiş bulunuyordu. 

17. Komisyonun oluşması ve çalışmalara başlanması, bir aya 
yakın bir gecikmeyle bir çözüme ulaştırılmıştı. Bu gecikmeyi göz 
önünde tutan bütçe plan komisyonu, çalışma saatlerini uzatıp, gece-
lere de toplantı koyarak geceli gündüzlü yapılan çalışma sonunda, 
anayasanın koyduğu süre içinde, komisyon incelemelerini tamamladı. 

Bütçenin sahibi olan Maliye Bakanı komisyonla çok iyi ilişkiler 
çok olumlu bağlantılar kurmuştu. Bu sayede 1975 bütçesi komisyon-
dan büyük değişikliklere uğramadan çıktı. Gerçekten 1975 bütçesi 
105 milyar 834 milyon 047 bin 308 lira olarak bağlanmıştı. Toplam 
masrafın 97 milyar 833047308 lirası, normal bütçe gelirlerinden, geri 
kalan 8 milyarı da iç borçlar hasılatından karşılanacaktı. Borçlan-
manın normal gelirlere oranı % 8.15 civarındaydı. 
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Bütçe plan komisyonu: 
Cari Harcamalarda 222 milyon lira 
Yatırım Harcamalarında 1072 milyon lira 
Transfer Harcamalarında 602 milyon lira 

TOPLAM 1896 milyon lira artırma yaptı. 

Bu artırmanın 896 milyon lirası Savunma Bakanlığı dışındaki 
cari harcamalardan % 1 indirim yapılarak; Bir milyar lirası da iç 
borçlanmanın 8 milyardan 9 milyara yükseltilmesiyle dengelendi. 
1975 bütçesini hazırlayanlar, bu oranda, bir esnekliği esasen öngör-
müşlerdi. Komisyonda yapılan masraf ve gelir artırıcı teklifler ön-
görülmüş esneklik sınırları içinde kalıyordu. O yüzden 1975 bütçesi-
nin dayandığı makro dengelerin hiçbirisi sarsılmamıştı. Durumun 
doğruluğu bu bütçe uygulandıktan sonra bir kez daha kanıtlandı. 
1975 bütçesi, Cumhuriyet döneminin sayıları sınırlı denk bütçelerin-
den biri olarak maliye tarihimize mal oldu. 

18. 1975 bütçesi meclise; a) yatırımlara ağırlık veren; b) istik-
rarı koruyan; c) gelişme hızını plan hedeflerine ulaştıracak bir büt-
çe olarak takdim edilmişti. Şimdi kısaca 1975 bütçesinin bu özellik-
leri üzerinde duralım. 

a) 1975 bütçesinin yatırım bütçesi olma niteliği 

— Bu bütçedeki ödenek toplamının 23 ü (25 milyar lira) yatırım-
lara ayrılmıştı. Transfer harcamaları içinde yer alan ödeneklerin 
bir kısmı, bu paraları maliyeden alan kurumlarca, yatırım harca-
malarında kullanıldıkları için, bu sonunculardan hesaba katıldığında, 
1975 bütçesindeki yatırım harcamaları toplamı 38150 milyona çıkar. 
Bu, toplam genel bütçenin % 36'tısma eşittir. Ödeneklerinin üçte bi-
rinden fazlasını yatırımlara tahsis edebilmiş bir bütçeye "yatırım 
bütçesi" denilmekte hiç bir hata olmamak gerekir. 

— Türk planlamasında ve bütçe sisteminde sağlık ve eğitim hiz-
metlerine ayrılan ödenekler cari harcamalar içinde mutaala edilir-
ler. Bu harcamaların beşeri sermayeyi oluşturdukları bilinmektedir. 
Bu yönleri dolayısıyla, üretkenliği artırmada doğrudan etkili harca-
ma türleridirler. Bu yüzden olacakki, sözü edilen harcamalar cari-
ler arasına alınmış olmakla beraber, özel bir sıfatla adlandırılmak-
tadırlar. Gerçekten bu harcamalar onları diğer carilerden ayırt et-
mek amacıyla, "yatırım carileri" adı takılmıştır. Plan stratejisinde 
salt cari harcamalara tanınan yıllık artma oranı ile yatırım carile-
rine tanınan artma oranı farklı olarak tesbit edilmiştir. Cari harca-
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malar için % 5'lik bir artış öngörüldüğü halde, yatırım carileri için 
bu artışın % 14'e kadar yükseltilmesine izin verilir. 1975 bütçesin-
de yatırım carileri için, plan stratejisinin öngördüğü tavan artış 
oranı % 14 uygulanmıştır. Bu niteliği ile de 1975 bütçesi yatırımlara 
ağırlık veren bir bütçe özelliği taşır. 

— Nihayet ,aynı yıl İçinde, şanlı ordumuzun yeni malzeme ve 
teçhizatla donatılması için, oluşturulmuş özel programların uygu-
lanmasına da özen gösterilmiştir. Özel programın 1974 bütçesindeki 
ödenekleri, % 55 oranında artırılarak 1975 bütçesine yansıtılmıştır. 
Polis, jandarma gibi kolluk kuvvetlerinin yatırım ve teçhizat har-
camaları, geçen yıla kıyasla, % 22 oranında arttırılmıştır. Hülasa 
neresinden bakılırsa bakılsın, 1975 .bütçesi, yatırım bütçesi niteliği 
ağır basan bir bütçedir. 

b) 1975 bütçesi aynı zamanda istikrar içinde gelişmeyi sağla-
yan bir bütçe olarak tertiplenmiştir. Petrol bunalımı bu yıllar içeri-
sindeki tırmanışına 1974 Kıbrıs barış harekatının getirdiği aşırı mali 
külfetlere rağmen fiyatlar kontrol edilebilmiş mali denge sağlanmış-
tır. O yüzden 1975 bütçesine istikrarı korumuş bir bütçe demekte 
hiçbir yanılgı payı yoktur. 

c) 1975 bütçesi, aynı zamanda, planlı kalkınma döneminin re-
kor sayılacak bir gelişme oranını gerçekleştirmeye imkân vermiştir. 
Üretkenliği artırıcı nitelikteki yatırım harcamalarının bu sonucun 
elde edilmesinde büyük rolü olmuştur. 1975 bütçesinin uygulandığı 
yılın gelişme hızı % 7.5 olarak gerçekleştirilmiştir. 

III. 1975 BÜTÇE TASARISININ DİĞER ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: 

1. 1975 bütçesi, daha yukarda birçok kez değinildiği üzere, dün-
ya petrol bunalımının en süratli tırmanma gösterdiği başlangıç yıl-
larında hazırlanmış ve uygulamaya konmuş bir bütçedir. Bu bunalı-
mın beraberinde getireceği olumsuz etkilerin yayılıp yoğunlaşması 
beklenmekteydi. Diğer yandan, Türk ekonomisinin kaynak kullanı-
mında daha etkin bir düzeye gelmesi, hem kalkınma stratejisinin 
hem kamusal politikanın emrettiği bir husustur. Öyleyse Türk eko-
nomisinin özel yapısındaki bir kısım bozuklukları, ivedilikle düzelt-
mek gerekiyordu. Bu düzeltmeler yapılmazsa, petrol bunalımının do-
ğurduğu olumsuz şartlar dolayısıyla Türkiye istikrar içerisinde kal-
kınmaya veda edebilirdi. 1975 bütçesini hazırlayanlar bu bilincin 
uyanıklığı içindeydi. Her ne kadar 1961 Anayasasının 126. madde-
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sinde "bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiç bir hü-
küm konulamaz" deniliyor idiysede; memleket ekonomisi üzerinde 
olumsuz etkiler yapan her etkenin, bütçe uygulamalarını da aksa-
tacağı düşünülerek bu mantık içinde sözü edilen bozuklukların dü-
zeltilmesi bütçeyle ilgili hükümler sayılacağı varsayılmış ve mevcut 
aksaklıkları gidermek amacıyla 1975 bütçesine çeşitli hükümler ko-
nulmuştu. 

2. Bu anlayış içinde, bütçe kanununa katılan bazı maddelerle, 
iyileştirilmesi düşünülen çeşitli sorunlara, çözüm getirilmek istendi. 
Bu konuların başında çığırından çıkmış gibi görünen Türkiye'deki 
sendikacılık uygulamaları ve toplu iş sözleşmeleri rejimi gelmekteydi. 

— Türkiye'deki toplu iş sözleşmelerinde, bilimsel araştırmalara 
dayalı, aynen kalacak birbirini andıran, ölçülerek konulmuş mad-
delerden oluşan iş sözleşmeleri hükümlerinden ziyade; her biri kendi 
içinde bağımsızlık taşıyan, biri o birinden kopuk, iş kolundamı iş 
yerindemi uygulanacağı tartışılan, yan ödemeleri, bazı hallerde, esas 
ücreti aşan, işçinin günde kaç saat çalışacağını belirlemede bile fark-
lı durumlar sergileyen bir uygulama göze çarpmaktaydı. Kamu kesi-
minde yapılmış 29 toplu iş sözleşmesi bu açılardan incelenmiş, ara-
larındaki büyük farklılıklar çarpıcı biçimde ortaya çıkmış, Türk 
ekonomisini istikrar içinde geliştirmek isteyenlerin bu durumu çö-
zümlemeleri gerektiği sonucuna varılmıştı. Çoğu toplu iş sözleşme-
lerinde çalışma süresi olarak 40 saatlik hafta belirlenmişti. Ama işçi-
sini 48 saat çalıştıran toplu iş sözleşmeleri de vardı. Ele geçen ücret 
konusunda sözleşmeler arasında büyük farklılıklar göze çarpıyor-
du. İşçi statüsündeki bir şoförün eline ortalama 8-10 bin lira geçer-
ken -1974 lerde- ODTÜ şoförleri bu meblağın üç dört katını ala-
bilmekteydiler. Yan ödeme niteliğindeki parasal ve ayni külfetler 
bazı iş kollarında o mertebe abartılmış bulunuyordu ki, eşit işe eşit 
ücret ilkesi, tamamıyla rafa kaldırılmış gibiydi. 

— Birde kıdem tazminatı sorunumuz vardı. Dünyanın hiçbir ül-
kesinde emsaline rastlanmayan bu uygulama, Türk ekonomisini di-
namitleyen büyük bir tehlike boyutuna ulaşmış bulunuyordu. 1975 
bütçesi komisyonda görüşülürken sayın komisyon üyelerine o sıra-
larda televizyonda sık sık "Sümerbank, Sanayide Devlet" diye ken-
dini reklam ettiren iktisadi devlet teşekkülü üzerine şu örnekler ve-
rilmişti. Sümerbank'm o sıralarda 65 bin personeli bulunuyordu. 
Yürürlükteki toplu iş sözleşmelerine göre, ayrılan işçiye yarım mil-
yon lira kıdem tazminatı ödemek asgarinin altında bir rakam sayı-
lırdı. 1980'li yıllara gelindiğinde şişe-cam'dan ayrılan bazı yönetici-
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lere, söylentiler doğruysa, 20 milyonun üstünde kıdem tazminatları 
ödenmişti. Bu rakamların yanında 500 bin liranın ne kadar mütevazi 
kaldığı ortadadır. Ama yarım milyon lirayı 65 bin rakamıyla çarptı-
ğımızda, karşımıza 32.5 milyar gibi, o zamanki Türk lirasının satın 
alma gücüyle, oldukça ağır ve yüklü bir toplam çıkmaktaydı. Çıkan 
toplam Sümerbank'm hesap kayıtlarındaki mal varlığının üç mislini 
buluyordu. Kendi mal varlığını kat kat aşan kıymetleri borçlu ola-
rak taahhüt etmiş kurumlar iflas etmiş sayılırlar. İşte Türkiye'deki 
çoğu işletmelerin durümları böyle idi. 

— Kamu kesimindeki toplu iş sözleşmelerinin getireceği mali 
yükü hesaplamak büyük zorluklar göstermekteydi. Bütçe yapılıp, 
eldeki verilere göre ödenekler bütçeye konduktan sonra, bir toplu 
iş sözleşmesi imzalanıyor, taşıdığı geçmişe yönelik hükümler dola-
yısıyla tüm hesaplar alt üst olabiliyordu. Diyelim söz gelimi, yürür-
lükteki asgari ücrete göre hesaplanarak bütçeye ödenek konmuş 
bir sözleşme, mali yılın sonuna doğru yenileniyor, yeni sözleşmede üç-
retler asgari ücretin üç misline çıkartılıyor -yanödemeler dahil- bu 
sözleşmenin de mali yıl başından başlanarak yürürlüğe konduğu 
hükme bağlanabiliyordu. Bütçedeki ödenekleri yüzde üçyüz artıran 
bir uygulama bütçenin mâli dengesini alt üst ediyordu. O yüzden 
bütçe kanunuyla ihdas edilen "fonlar" katogorisine "toplu iş sözleş-
melerinin gerektirdiği ek giderler fonu" adı altında yeni bir ek koy-
mak zarureti ortaya çıkıyordu. 

— Bütün bu sayılan noktalan bir düzene sokabilmek için 1975 
bütçesine şöyle bir madde konulmuştu. "Kamu kesimindeki tüm ku-
rum ve kuruluşların -bakanlıklar, katma, bütçeli idareler, dönerser-
mayeler, mahalli idareler dahil yapacakları toplu iş sözleşmelerine 
uygulanacak standartları, milli gelir artışlarına, iş kollarındaki kâr-
lılık ve verimlilik artışına, fiat endekslerine bakarak tesbite bakan-
lar kurulu yetkilidir". (1975 Bütçe tasarısı madde 33) 

Bütçe kanununa giren bu hüküm bir kısım işçi kesiminde tep-
kiyle karşılandı. Özellikle devrimci işçi sendikalarından gelen tep-
kiler büyük oldu. Sendikacılığı, iktisadi sistemi değiştirmede araç 
olarak kullanmayı amaçlayan bir zihniyet taşıdıkları için sendikacılık 
uygulamalanna ve toplu iş sözleşmelerine bir düzen getirilmesine 
karşı çıkıyorlardı. Bu kaynaktan gelen tepkileri daha yakından his-
seden zamanın çalışma bakanı, arkadaşı maliye bakanını, birkaç kez 
uyarmak gereğini duymuştu. Gösterilen tepki ne olursa olsun sorun 
Türkiye'nin önemli bir sorunuydu. O yüzden zamanın maliye bakanı 
bu maddeyi sonuna kadar savundu. 
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1975 bütçe tasarısının sözü edilen 33. maddesi, bütçe plan komis-
yonunda da canlı tartışmalara sebebiyet verdi. İstikrar içinde geliş-
meyi önleyen, makro dengeleri bozan Türkiye'deki tatbikat, ilgililer 
tarafından bütün açıklığıyla komisyon üyelerine ve Türk Kamu oyu-
na anlatıldı. Muhalif-muvafık tüm senatör ve milletvekilleri bu alan-
da getirilmek istenen düzenlemeye taraftar olduklarını söylediler. 
Herkes hak verdi, ama kimse oy vermedi. Konuşmalar, tartışma-
lar, lehte; oylama alehte cereyan etti. Sonunda madde kanundan çı-
karıldı. Ama böyle de olsa Türkiye'nin çok önemli bir meselesi ka-
muoyuna yansıdı. Sorun 80'li yıllar geldiğinde, 12 Eylül yönetimi ta-
rafından yeniden ele alındı, ve bir çözüme kavuşturuldu. 

3. Gelir dağılımının ahenkleştirilmesi her toplumun önemli bir 
sorunudur. Dünyanın hiçbir toplumu bu sorunu tümüyle çözebilmiş 
değildir. Ama her ülkede bu yönde atılmış adımlar vardır. Önemli 
olan, toplum üyelerine, elde ettikleri refah payının, izlenen mali po-
litikalarla azamiye çıkarabilmelerini sağlayıcı fırsat ve ortamları 
vermektir. Devletlerin, genel anlamıyla mali politika alanında izle-
dikleri bu amacı sağlamaya yönelik politika tedbirlerine gelir ve fiat 
politikası denir. Bu alanda asgari ücretin tayini, toplu sözleşmelerin 
belli prensiplere bağlı olarak yapılması, istenilen sonucun elde edil-
mesine tek başlarına yetmeyebilir. O yüzden milli gelirin kullanımın-
da, her toplum üyesine mümkün olan en iyi yararı elde edebilmesi 
için, devletçe izlenecek bilinçli girişimlere ihtiyaç vardır. Öyleyse ge-
lir dağılımını bu optimal yararlanma noktasına kendiliğinden ulaş-
tıracak bir tedbirler manzumesi oluşturulmak icab eder. Bu tedbir-
ler manzumesini bazı yasal temellere oturtmak da gerekir. 1975 büt-
çesine bu amaçla özel maddeler konulmuştu. Biz bu amaçla başba-
kanlığa bağlı -Ulusal Ekonomik Danışma Komitesi- kurmağa teşeb-
büs etmiştik. Bu maksatla, 36. maddeye, Devlet Planlama Teşkilatı, 
onun Sosyal Planlama bölümü, İktisadi Kurul, Bakanlıklararası İk-
tisadi Koordinasyon Heyeti, gibi çeşitli kurumlarımız varken bir de 
buna "Ulusal Ekonomik Kurul"u eklemeyi gerekli gördük. Bu kurul-
da devlet, işçi kesimi, işveren kesimi, bilim kurumları, temsilcileriyle 
yer alacaklar gelir ve fiyat politikasını düzenlemek için işbirliği ha-
linde çalışacaklardı. Komisyonda konu üzerinde çok olumlu tartış-
malar geçmesine rağmen gelir ve fiyat politikasını yasallaştıracak 
ve kurumlaştıracak böyle bir kuruluşun tesisi için çoğunluk sağla-
namadı. Sonuç böyle olsada, Türkiye'de bilinçli bir gelir ve fiyat po-
litikası izlenmesi gereğine biz halâ inanmaktayız. 

4. 657 sayılı devlet personel kanunu çıktığı günden itibaren 
eleştirilere maruz kalmışdı. Bizde bu eleştiriyi yapanlar arasmdayız. 
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Konu üzerinde yayınlanmış kitap ve makalelerimizden başka, bütçe 
nutkumuzda, yasa üzerinde kullandığımız aşağıdaki ifadeyi nakle-
dersek sanırım bu kanun konusundaki kişisel görüşlerimizi en açık 
bir ifadeyle ortaya koymuş oluruz. Personel kanunu hakkında se-
nato ve millet meclisinde yaptığımız konuşmalarda şunları söyle-
miştik : "Bu kanun ile, -sözü edilen Devlet Personeli Kanunudur- 21 ci 
yüzyılın eşiğinde bir sosyal hukuk devleti değil, bir aşiret bile idare 
edilemez. Yüce meclise bu konuda düşen acil görev memleket ihti-
yaçlarına cevap verecek yeni bir yasanın hazırlanması için ilgililere 
gerekli talimatı gecikmeden vermektir." Bütçe kanunlarını içine 
657 sayılı kanun ve genel olarak kamu kesimindeki ücret rejiminin 
düzenlenmesi için her yıl çeşitli maddeler konur. 657 sayılı Devlet 
Personel Kanununun sistemi budur. Bizde. 1975 bütçe kanun tasarısı-
na devlet personel kanununun aksayıcı yönlerini düzenleyen çeşitli 
maddeler koyduk. Hemen hepsi meclisin onayına mazhar oldu. Bu 
sayede yapısı ve özü bozuk bir yasanın doğurduğu mahzurlu uygu-
lamaları sınırlamaya çalıştık. 

5. Türk bütçe yapım ve uygulamasının, bir türlü değiştirile-
meyen kötü bir alışkanlığı vardır: Her daire kendini adeta bağımsız 
bir prenslik sayar. Türk devletinin tek bir bütün olduğu, kendisinin 
de onun bir parçası bulunduğunu hiçbir kurum kabul etmek istemez. 
O yüzden devletin bütünlüğü büyük yıpranmalara uğrar. Devletin 
tekliği adeta kaybolur. Tabii bu tutum kaynak israfına da sebeb olur. 
İşler, uyum içinde yürütülemez ve zamanında bitirilemez olur. Söz 
gelimi orman yollarının yapılması ve düzeltilmesi için genel mü-
dürlük bol makina ve teçhizat alır. Orman umum müdürlüğü katma 
bütçeli bir idaredir. Bol geliri vardır. Her türlü esnek uygulamaya 
yer veren dönersermayesi mevcuttur. Bu imkânlardan yararlana-
rak istediği makinayı ve yedek parçayı alır. Turizm bölgelerinde yol 
yapmak ve bozuklukları düzeltmek isteyenler makine ve teçhizat 
bulamazlar. Ama, Karayolları, yol-su-ele-ktrik idaresi, iller ve bele-
diyeler, hülasa devlet yapısının parçası olan diğer kurumlar orman 
umum müdürlüğü elindeki araç ve gereçlerden yararlanamazlar. 
Türkiye'nin işi aksar. Plan uygulamaları gecikir. Bir yılda bitecek iş 
on yıl sürer. Öyleyse makine parkını koordine biçiminde kullanmak 
kaçırılmaz bir ihtiyaçtır. Böyle bir tutuma girilirse çeşitli daireler 
arasında işbirliği ve koordinasyon anlayışı da yerleşir. Her dairenin 
ve kendi başına buyruk olması bazan aynı Bakanlık içindeki umum 
müdürlükler arasında bile göze çarpar. İşte bu ihtiyaç noktasından 
hareket ederek biz devlet daireleri arasında koordinasyon sağlayıcı 
bir hükmü 1975 bütçe kanun tasarısına koymuştuk, -madde 93-, Bu 
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maddeyle ilişkili müzakereler sırasında yukarda şikayetini ettiğimiz 
durum bir kez daha karşımıza çıktı. Hemen herkes hak verdi. Ama 
kimse oy vermedi. Çeşitli bakanlık ve katma bütçeli idareler temsil-
cileri bu maddenin yasallaşmaması için ellerinden gelenlerini yaptı-
lar. Bağımsız prensiplikler içinde hükmederek yaşama isteği, devlet 
bütünlüğü içersinde kaynaşmağa ve işbirliği yapmayg, galip geldi. 
Kanımıza göre sorun bugünde çözüm bekleyen bir husus olarak or-
tadadır. 

6. Genel muhasebe kanunumuz -1050 sayılı yasa- 1927 tarihli-
dir. Artırma ve eksiltme kanunumuz ise 1934'de çıkartılmıştır. Hê  
men her ikiside eskimiş günün ihtiyaçlarına cevap vermez hale gel-
miştir. Gerekli olan, bu iki yasanın yerini alacak tasarıları hazırla-
yarak meclise getirmekti. Ama istifa etmiş bir hükümetin maliye 
bakanımn böyle uzun soluklu girişimlere başvurması çok zordu. 
Oysa ki bütçe kanununa gerekli bazı maddeler yerleştirilerek sözü 
edilen kanunların her ikisinin de işlerliği sağlanabilirdi. Bu mak-
satla 1975 bütçe kanununa çeşitli maddeler eklendi. Ancak özellikle 
Artırma Eksiltme Kanununa ilişkin olan hükümler müzakereler sıra-
sında metinden çıkarılmıştı. 12 Eylül döneminden sonra çıkarılan çe-
şitli yasalarla bizim o zaman doldurmak istediğimiz boşluklar gide-
rilmiştir. Ama yeni bir genel muhasebe kanunu ve yeni bir artırma 
eksiltme kanunu yapma ihtiyacı bügün de kendini hissettirmektedir. 

7. Mevduat Munzam Karşılıkları: Bir para politikası aracı ola-
rak bu gün de kullanılan mevduat munzam karşılıkları Merkez Ban-
kasında oluşturulan bir fondur. Bu fonda toplam paraların, eskice 
bir hikayesi vardır. 1935 tarihli ve 2999 sayılı bakanlar kanununun 
26. maddesi gereği olarak yaratılmışlardı. Sözü edilen yasa banka-
ları kabul ettikleri mevduatı güvence altına sokmak için çeşitli kar-
şılıklar bulundurmağa mecbur tutuyordu. Mevduat munzam karşı-
lıkları bunlardan biri idi. Bankalar, kabul ettikleri mevduatın belli 
bir yüzdesini -o yıllarda % 15- bu ad altında Merkez Bankasında 
açılmış bir fona yatırmakla yükümlüydüler. Türkiye de bir para-
sermaye piyasasının oluşmadığı o günlerde, devlet satışa çıkardığı 
tahvillerine para bulmakda güçlük çekiyordu. Oysaki hazine mua-
melelerinden başlanarak devlet iç istikrazlarına kadar genişleyen 
bir alanda devlet çeşitli tahviller satmakta ve bunları piyasaya yer-
leştirmek -plase etmek- istemekteydi. Bir tahvil onu karşılayacak 
hazır para bulunursa plase edilebilir. 2999 sayılı Bankalar Kanunu, 
bankaları, kabul ettikleri mevduatın yüzde onbeşini Merkez Ban-
kasındaki açılmış bir hesaba yatırmağa zorlamaktaydı. Bu hesaba 
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mevduat munzam karşılıkları hesabı deniliyordu. Çıkarılan genel 
yazılarda hesaptaki paraların "iç istikraz tahvillerine veya bu tah-
viller derecesinde faiz getiren diğer menkul kıymetlere" yatırılması-
nı istemekteydi. İkinci Dünya Savaşı girince, devletin mali ihtiyaç-
ları genişledi. Daha büyük ölçülerle borçlanılmağa başlandı. Çıkar-
dığı borç tahvillerine karşılık yaratabilmek için 1942'de çıkartılan 
4196 sayılı kanunla mevduat munzam karşılıklarının oranı yüzde 
15 den yüzde 20 ye çıkartıldı. O günlerden bu yana bankalar kanu-
nu yeni baştan yazıldı. Merkez Bankası Kanunu değiştirildi. Mevduat 
munzam karşılıkları tedavüldeki para miktarını kontrol altında tu-
tabilmek için kullanılan önemli araçlardan biri haline geldi. Kısaca, 
Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası mevduat munzam karşılıklarını 
piyasadaki satmalma gücünü azaltmada bir araç olarak bugün de 
kullanmaktadırlar. 

Görüldüğü gibi başlangıçta mevduata güvence ve devlet tahvil-
lerine karşılık yaratan bir çare olarak geliştirilmiş olan bu fon, za-
manla para piyasasını kontrol aracı biçimine dönüşmüştür. 1953 yı-
lında bankalar kanunu değiştirildi. -6112 sayılı kanun- Devlet borç-
larını idare etmek üzere kurulmuş olan Amortisman Sandığının sta-
tüsü de değiştirildi. 1935 yılında çıkarılmış 2794 sayılı kanunla kurul-
muş olan Amortisman Sandığı daha 1949 yılında büyük bir istihale 
geçirmişti. -5119 sayılı kanun- 1953 de meclisin yeni bankalar kanunu 
kabul ettiği toplantıda, onayladığı bir başka yasa ile, Amortisman 
Sandığı yeni bir düzenlemeye tabi tutuldu. "Devletin iç ve dış borç-
larına ait tahvillerin, hazine bonolarının piyasasını düzenleme ve 
devlet borçlarmı yönetme" konularında sandığa kuruluşundan beri 
verilmiş asli görev yamnda, "kredi sandığı olarak" çalışma yüküm-
lülüğü de yüklendi. Eski Amortisman Sandığının adı, Amortisman 
ve Kredi Sandığı olarak değiştirildi. Bu değişmeyle sandığın fonksi-
yonlarında ve idari yapısmda değişiklikler yapıldı. Sermayesi arttı-
rıldı. Kredi sandığı olarak bu kuruma kamu kesimindeki daire, 
müessese ve teşekküllerin yapacakları yatırımları finanse  edecek 
yeni görevler verildi. Bir kelimeyle sandık, kamu kesiminin yatırım 
bankası haline getirildi. Bu değişiklikten sonra amortisman sandığı-
nın devlet borçlarına ilişkin faaliyetleri ikinci plana, itildi. Kredi san-
dığı olarak yaptığı faaliyetler, ön plana geldi. Mevduat munzam kar-
şılıkları, kredi sandığına mali imkan sağlayacak bir gelir kaynağı ola-
rak sandık emrine verildi. 1964 yılında, 441 sayılı. kanunla "Devlet 
Yatırım Bankası" kurulunca, kamu kesimindeki yatırımlar için kredi 
müessesesi olarak çalışma görevi bu yeni bankaya verildi. Amortis-
man ve kredi sandığı dağıldı. Sandığın devlet borçlarının idaresine 
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ilişkin işleri Maliye Bakanlığına, kredi sandığı olarak yaptığı faali-
yetler de Devlet Yatırım Bankasına devredildi. Yeni kurulan Devlet 
Yatırım Bankasının sermayesini ve mali kaynaklarını oluşturan ka-
lemler arasına, eski mevduat munzam kanşılıklan da katıldı. 1211 
sayılı yeni Merkez Bankası kanunu bu fonda biriken paraların yüzde 
20 sini tarım ürünleri alım işlerinde kullanılabileceğini söylemek-
teydi. 

1975 bütçesine gerçek anlamıyla bir yatırım bütçesi kişiliği ka-
zandırılmak istenildiğini yukarıda belirtmiştik. Bir bütçeye yatı-
rımlar için ödenek koymak tek başına yeterli olamaz. Öngörülmüş 
ödenekleri besleyecek mali kaynaklara da ihtiyaç vardır. Bu düşün-
celerle, biz o tarihte mevduat munzam karşılıklarından yararlanıp 
kamu kesimindeki yatırımları finanse etmeyi düşünmüştük. Eskiden 
olduğu gibi. Girişimimiz mecliste mukavemetle karşılandı. Anayasa 
mahkemesinin, geçmiş yıl bütçelerinde yer almış benzeri maddeleri, 
iptal ettiği öne sürüldü. Oysaki mevduat munzam karşılıklarının ka-
mu kesimindeki yatırım harcamaları için kaynak olarak kullanıl-
masına izin veren 1974 yılı bütçe kanununun -1923 sayılı yasa- 70 
maddesi yürürlükte idi. Biz bu hususu gözönünde bulundurarak 1975 
bütçe kanun tasarısına mevduat manzum karşılıklarından kamu 
kesimi yatırımlarını finanse edebilmek için özel bir madde koy-
muştuk. Hatta 1974 bütçesinin 70. maddesinin yürürlükte olmasını 
yeterli görmeyip, mevduat munzam karşılıklarının kamu kesimi ya-
tırımlarını finanse etmede kullanılmasını güvence altına almak için, 
1201 sayılı Merkez Bankası Kanununu değiştirecek bir tasarıyı mec-
lise sevk etmiştik. 

Aslına bakılırsa, geçmiş yıllarda, mevduat munzam karşılıkla-
rından, Merkez Bankasında özel bir fonda tutulan bu paralardan, 
milli ekonominin üretkenliğini artıracak yatırım harcamalarını fi-
nanse etmede yararlanılmıştı. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Mer-
kez Bankasıyla mutabakat sağlanmış ve bu özel fondan 6303 milyon 
liraya yaklaşan önemli bir meblğ -doların ö zamanlar 10 lira oldu-
ğunu hatırlayalım- yatırımlar için kullanılmıştı. Ancak bütçe-plan 
komisyonundaki tartışmalar mevduat munzam karşılığıyla ilişkili 
maddeyi yasa tasarısında muhafaza etmeye yarayacak kadar bir 
çoğunluk sağlanmamıza imkan bırakmadı. Konu bugün de üzerin-
de tartışılacak bir sorun olarak ortada durmaktadır. 

8. 1975 bütçe kanunuyla tesis edilen özel fonlaj: Onyılları aşan 
bir süredir Türk bütçelerinde çeşitli fonlara rastlanmaktadır. Bu 
fonlar; a) bütçe uygulamalarında esneklik sağlamaya, b) kamu hiz-



1975 b ü t ç e s i 217 

metlerinde ödeneksizlikten veya ödenek yetersizliğinden doğacak 
duraklamaları önlemeye, c) mali yıl içinde beliren ihtiyaçlar dola-
yısıyla bütçe kanununu değiştirecek önerilerle sık sık meclise baş-
vurmaya gerek bırakmayan, d) bütçede yer alan programların, 
amaçlarına uygun biçimde gerçekleşmesi için, mali destek sağla-
maya ve dolayısıyla plan uygulamalarında amaca ulaşmaya, e) teş-
vik tedbirlerini plnm ve mali politikanın istemleri doğrultusunda 
uygulamağa, fl uluslararası bağlantı ve antlaşmalardan doğan yü-
kümlülükleri yerine getirmeğe yaramaktadır. 

1975 bütçesindeki özel fonlar şunlardır: 

—- Yatırımları  hızlandırma fonu-.  Bu fon, plana girmiş yatırım-
ları mali yıl içinde para yetersizliğinden kesintiye uğramaktan kur-
tarır. Mali yıl içersinde plan değişikliği yapılarak ilave fon ihtiyacı 
ortaya çıkarsa, bunu karşılamaya da yarar. 

— Önemli fiyat  artışlarını karşılama fonuİç  ve dış etkenlerden 
oluşan fiyat artışları, bütçe uygulamalarını sekteye uğratabilir. Sö-
zü edilen fon benzeri durumlarda hizmet aksamasına sebebiyet ve-
recek kesintileri önlemeye yarar. 

— Personel kanunu uygulamalarının ortaya koyacağı ek gider 
leri karşılama fonuBütçe  tasarılarına ödenekler bütçe hazırlığının 
yapıldığı günlerde yürürlükte olan hükümlere göre konur. Oysaki 
personel kanunu, türlü-çeşitli yönetmeliklerin varlığını öngörmüştür. 
Bu yönetmeliklerin pek azı tamamlanarak çıkarılmıştı. Bütçe uygu-
lamaya konulduktan sonra yeni harcamaları gerektiren bir yönet-
melik çıkarılabilir. Mevcutların değiştirilmesi olasılığı da vardır. Bu-
rada sözü edilen fon bu gibi hallerde artacak harcamaları karşıla-
mağa imkân sağlar. 

— Yüksek öğrenimde kapasite artırma fonu  ; Bu fon üniversite 
ve yüksek öğrenim kurumları önündeki birikimleri kısmen veya ta-
mamen ortadan kaldırmak için mâli yıl içinde yapılacak girişimle-
rin getireceği ek mali yükü karşılamağa yarar. Özerk üniversiteler 
mali yıl içersinde kendi yetkili kurullarının aldıkları kararlarla ka-
pasite artımına gidebilirler. Kapasite artırmak için, diğer yetkili ku-
rum ve kuruluşların da girişimlerde bulundukları sık görülen bir 
uygulamadır. Bu gibi hallerde ortaya çıkacak ek mali külfet, yük-
sek öğrenimde kapasite arttırma fonundan karşılanır. 

— Öngörülemeyen giderleri karşılama fonu  : Her ülkede bütçe 
kanunu hazırlanırken öngörülemediği için bütçe kapsamına alma-
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mamış bir takım işler ve hizmetler bulunabilir. Bizim genel muha-
sebe kanunumuz, benzeri durumlar ortaya çıktığında ne şekilde ha-
reket edileceğine dair ayrıntılı hükümler ihtiva etmektedir. Ancak 
benzeri durumlarda tedbirli hareket edebilmek ;için 1927 tarihli 
emektar kanunumuzda öngörülmüş hükümler günün ihtiyaçlarını 
karşılayamamaktadır. O yüzden bütçe kanununa ek ayrı bir fon te-
sis etmek gereği ortaya çıkmıştır. 

— Küçük tasarrufları  yatırıma yöneltme fonuDevlet  Planla-
madairesinin öncülüğü ile bütçeye eklenmiş bir fondur. Fona konu-
lan ödenekler çok ortaklı anonim şirketlerle kooperatifler için kul-
lanılır. 

— Deprem fonuBu  fon Türk yurdunun deprem kuşağı üze-
rinde bulunmasından doğmuş bir fondur. Bu tabii olay dolayısıyla 
ortaya çıkmış öngörülmemiş masrafların karşılanmasında kullanılır. 

— Yabancı ülkelere verilecek proje kredileri karşılığı olarak ge-
liştirilmiş özel fon:  Bu fon günün şartları içersinde kurulmasına baş-
lanan ve yürürlükte olan Kıbrıs Türk Federe Devletine ait projeleri 
desteklemek için ihdas edilmiştir. 

9 — 1°) Mali Dengeyi Sağlamada Gösterilen Titizlik: Daha son-
raki yıllarda iki ayrı bakan tarafından 1975 bütçesini denk olarak 
kapandığı ifade edildiğine yukarda değinilmişti. Kesin hesaplara 
bakıldığında bu ifadelerin doğrulandığı kolaylıkla görülebilir. 1975 
bütçesi hazırlanırken bütçe ve mali kontrol teşkilâtının ve Hazinenin 
titiz çabalarıyla, bu bütçenin dayanaklarını oluşturan makro den-
gelerin isabetle tesbit edilmesine çok itina gösterilmişti. Bu nite-
likteki bir bütçenin bütünlüğünün bozulmaması için komisyon ve 
meclis müzakereleri sırasnıda uyanık ve titiz davranmıştım. Sonun-
da, Kıbrıs barış harekatının ortaya koyduğu olağanüstü mali şart-
lara, petrol bunalımının tırmanışa geçmesinden doğan özel etken-
lere, dış ticaret dengesinin nazik durumuna, dış borçların dış ticaret 
dengesi üzerindeki ağır baskılarına rağmen 1975 bütçesi gerçekçi ve 
samimi, makro dengeleri iyi hesaplanmış bir bütçe olarak tertiplendi. 
Türkiye'de, bir bütçenin makro dengelerinin iyi seçilmesiyle iş bit-
mez. Çünkü Türk bütçeçiliği, proğram bütçe uygulamasını çoktan-
dır kabul etmesine rağmen kaynak israfını önleyememektedir. Per-
sonel kanunu, gibi, kaynak kullanımında etkinlik sağlanmaya im-
kân bırakmayan kusurlu yasalarımız vardır. Her demokratik idare 
gibi Türkiye Cumhuriyeti de sosyal amaçlı masraflar yapmakta cö-
merttir. Kat kat teftiş yapılmasına karşın bir türlü denetim altına 
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alınamayan kamu yönetimi, kaynak israflarını adeta teşvik etmek-
tedirler. Yukarda değinilen, her dairenin kendini bağımsız sayması, 
devlet kurumlan arasında koordinasyonun bulunmaması, kaynak 
kullanımında etkinliğe ters düşen sonuçlar ortaya koymaktadır. 1975 
bütçesi yapılırken, bütün bu olumsuz etkenlerin tesirleri asgariye 
indirilmeye çalışılmıştır. 1975 bütçesinin yatırımlannm enflasyonla 
finanse edilmesine fırsat vermemeye bilhassa özen gösterilmiştir. 
Bütün bu girişimler sonucunda 1975 bütçesi denk olarak hazırlan-
mış denk olarak da kapanmıştır. 

2°) Kalkınma planlann öngördüğü yatırım projeleri için, Dünya 
Bankasından ve para fonundan alınacak krediler vardı. Maliye Ba-
kanı bu maksatla Washington'a gidip IMF ve Dünya Bankası'nm 
ileri gelenleriyle görüştü. Her iki kurumdan, kredi istemiyle sunu-
lan projeler için, olumlu sonuçlar alınarak dönüldü. Ancak artırma 
eksiltme kanunu ve Türkiye'deki uygulaması, başlanılan işlerin za-
manında bitirilmesini önlemekteydi. 1975 bütçesi ve uygulamaları 
bu alanda fazla bir şey getirememiştir. 

3°) Daha öncede değinildiği gibi 1975 bütçesi petrol bunalımı-
nın tırmanışa geçtiği bir dönemde hazırlamıştır. O yıllarda Türk 
Dış Ticareti, Türkiye'i gelişme düzeyindeki ülkelerde görülen insan 
başına düşen dış ticaret payının çok altında kalmaktaydı. Türkiye' 
nin dış borçları o yıllarda da nisbeten büyük bir ağırlık göstermek-
teydi. Türkiye'de bir para ve sermaye piyasası yoktu. Yabancı ser-
mayenin Türkiye'ye akımı, mevcut yasalara rağmen, büyük geliş-
meler gösterememişti. Bütün bu sebeplerden dolayı, Türk parası-
nın değerini gelecek yıllarda tehdit edecek sebepler vardı. Bekle-
nen tehlikeyi önlemek amacıyla Türk parasının kıymetini serbest 
piyasa şartlarına göre ayarlamak mümkündü. Bu hususlarda da 
girişimler yapılmıştı. Dengeli bir istihdam politikası, gerçekçi bir 
taban fiyat politikası, ve nihayet vergi kanunlannda yapılan ısla-
hat ile mali dengenin korunmasına özen gösterilmiş ve iyi sonuçlar 
alınmıştı. Ancak, Türk parasının, gerçek değeri üzerinden serbestçe 
alınıp satılması, yersiz, gereksiz ve sebepsiz devalüasyon dediko-
duları çıkaran basın taarfmdan önlendi. Bu uzun soluklu ise hükü-
metin ömrüde yetmeyecekti. 

IV. SONUÇ 

1. 1975 bütçesi, anayasa, bütçe hukuku, siyaset ilimi, kamusal 
politika bakımlarından ilginç özellikler arzeden önemli bir olaydır. 
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a. Bu Bütçe Meclisten güvenoyu alamadığı için istifa etmek zo-
runda kalmış bir hükümet tarafından meclise sunulmuştur. Bu du-
rumdaki bir hükümet meclise kanun tasarıları sunabilir mi? Hele 
hele bütçe hazırlayarak meclise getirebilir mi? Her iki soru 1975 büt-
çe tasarısı dolayısıyla enine boyuna tartışılmıştır. Tartışmalardan 
müstafi hükümet galip çıkmıştır. Tezini ve sözünü kabul ettirmiştir. 
Böylece, gelecek yıllarda benzeri durumlar ortaya çıktığında, göze-
tilebilecek bir ön model ortaya konmuştur. 

b. Anayasalar, devletin kuruluş ve işleyişi hakkında genel il-
keler koyan çok önemli kanunlardır. Anayasaları, zor durumlarda, 
toplum yararına en uygun düşen çözümlere açık olarak yorumla-
mak ve uygulamak, yüce amacı toplum huzurunu sağlamak olan hu-
kuku, derin ve felsefi anlamıyla anlamakla kabildir. 

Hukuku bu biçimde anlayarak görüşlerini ortaya koyan, onu 
cesaret ve inançla savunan Irmak hükümeti temsilcileri, bu işten 
galip çıkmayı kendileri için bir zafer değil, haklarını ve menfaatle-
rini korumakla yükümlü oldukları Türk toplumu için bir hizmet 
olarak saymışlardır. 

c. Devletin geleceğe yönelik olarak yaptığı tercihleri iyi yap-
mak, iyi uygulamak, uygulamadan olumlu sonuç almak, bunları 
her an ölçmek ve değerlendirmek, yaptıklarının hesabını vermek ve 
bütün bunları demokratik bir rejim içerisinde istikrarlı gelişmeyi 
gerçekleştirerek yapmak... kamusal politikanın belli başlı amacıdır. 
1975 bütçe deneyimi bu açılardan örnek sayılacak bir girişim ola-
rak tarihe intikal etmiştir. 

2. Daha öncede değinildiği gibi, mali araçlar ve onların ge-
lişimiyle, demokratik sürecin yerleşmesi arasında organik bağlar 
vardır. Vergi, bütçe, masraf, borçlanma, maliye politikası... gibi mali 
araçlar demokratik sürecin ortaya çıkmasında ve işlerlik kazan-
masında önemli roller oynamışlardır. 1975 bütçesi etrafında yapı-
lan tartışmalar demokratik yönetimin oyun kuralları içinde kalına-
rak, çıkan anayasal engelleri ya da siyasal çıkmazları mali araçlar 
aracılığıyla nsıl giderilebileceğine ilginç bir örnek teşkil eder. 

3. 1975 bütçe denemesi, 1961 anayasasının, eskiden bir kısım 
taraftarlarının heyecanla savundukları kadar mükemmel bir ana-
yasa olmadığını açıkça ortaya koymuştur. 1961 anayasası temelde 
bir tepki anayasasıydı. 1960 darbesi, bir devrin iktidarını hapse 
atıp, hür seçimlerin yapıldığı bir ülkede 10 yıl süreyle iktidar ola-
mamış muhalefeti başa geçirerek anayasayı onlara hazırlatmıştır. 
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Mali araçların demokratik yönetim biçiminin ortaya çıkışında oy-
nadığı rolü ihmal etmiş ya da görmezlikten gelmiş bir yapısı vardır. 
Geliştirdiği hükümet modeli, çoğunluğa dayalı bir hükümet ve onun 
karşısında azınlığı temsil eden bir muhalefet modeliydi. Oysa ki 
hayatın binbir tecellisi her zaman bu modelin içinde kalkınarak 
meclis çalışmalarını ve devlet işlerini yürütmeye imkan vermeye-
bilirdi. 1975 bütçesi 1961 anayasasının bu aksak yönlerini ortaya 
koymuştur. 

4. 1975 bütçesi bir başka gerçeği daha ortaya koymuştur: Ana-
yasalarda geliştirilen hükümet modelleri, seçim kanunuyla varıla-
cak sonuçlara ters düşmemelidir. Bir yandan anayasada mecliste 
çoğunluğa sahip bir iktidarın sürekli olarak var olacağını düşüne-
ceksiniz, ona göre model geliştireceksiniz, diğer yandan nisbi seçi-
mi esas alan seçim yasalarıyla partiler arasında bölünmüş bir mo-
zayik numunesi gösteren meclisler ortaya koyacaksınız. Bu bir çe-
lişkidir. 1975 bütçesi etrafında yapılan tartışmalar çoğunlukla bu 
çelişkiden kaynaklanmıştır. Ama ne olursa olsun bu paragrafta vur-
gulanan noktanın önemini de ortaya koymuştur: Anayasadaki hü-
kümet modeliyle seçim kanununun ortaya koyacağı meclisler ara-
sında tutarsızlık olmamalıdır. 

5. 1975 bütçesinin meclise sunuluşundan, onaylanıp çıkışma 
kadar çeşitli zorluklar birbirini izlemiştir. Mühim olan bu zorlukla-
rın varlığı değil, 1975 bütçe tasarısının onaylanıp meclisten çıkması-
dır. Bu netice: 

— Onu yapmış meclise getirmiş hükümet için bir başarı sayıl-
malıdır. 

— Denk olarak kapanması iyi hazırlandığını ve meclis müza-
kereleri sırasında bütünlüğünün bozulmasına izin verilmediğini gös-
terir. 

— 1975 bütçesinin komisyondan sadece % 1.25 oranındaki mas-
raf ve gelir arttırıcı değişikliklerle çıkması ve meclislerde hemende 
bu rakkam etrafında bağlanmış olması hükümetin bütçesine iyi 
sahip çıtığını kanıtlamıştır. 

— Bu araştırmada anlatılan zorluklara rağmen 1975 bütçesinin 
meclis trafmdan kabulü istifa etmiş bir hükümete karşı, gecikmey-
lede olsa, verilmiş bir güvenoyu sayılırını? Bütçe kanununun mahi-
yeti üzerine yapılan tartışmalar, bütçe onaylanmasının bir güvenoyu 
sayılıp sayılmayacağı hakkında farklı yorumlar ortaya koymuştur. 
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Ancak Irmak hükümeti, bütçesini meclisten geçirdikten 32 gün son-
ra, mecliste çoğunluğu sağlayan 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti ku-
rulunca, görevi ona devrederek iktidardan ayrılmıştır. Bu demektir ki 
müstafi bir hükümetin bütçesinin meclisce onaylanması, ona veril-
miş güvensizlik oyunu geri alma anlamına gelmez. 1975 bütçesi, 
bütçenin meclisten geçişinin doğurduğu hukukî ve siyasi sonuçları 
aydınlatma bakımından, ilginç bir örnektir. 

6. 1975 bütçesinin kanunlaşması sırasında, müstafi bir hükü-
metin bütçe hazırlıyarak meclise sunamayacağı, bu durumda orta-
ya çıkacak bütçesizliği gidermek için bir geçici bütçe kanununun 
hazırlanmasının doğru olacağı, İsrarla söylendi. Kanımıza göre bu ifa-
delerde bazı kavram karışıklıkları vardı. Gerçekten, demokrasinin 
işlerliği, milli hakimiyeti temsil eden meclisin, güveneceği bir hü-
kümeti seçip, bütçe kanununu aracılığıyla ona yetki vermesi biçi-
minde cereyan eder. Yoksa, hükümete, işleri yürütmek üzere gelir 
toplama ve masraf yapma hakkı tanıyıp bu masrafları karşılayacak 
ödenekleri geçici bir bütçeye koymak, yetki devri anlamına gelmez. 
İkisi arasında şu fark vardır. Normal bir bütçede herşey ölçülüp bi-
çilir, ona göre bir yer alır. Neyin nereye niçin verildiği bilinir. Meclis 
bu bilinç içinde bütçenin gelir ve gider tahminlerini inceler ve onay-
lar. Yalnız ve sadece millet adına hakimiyeti tek başına kullanan mec-
lisler, kendilerine ait olan vergi koyma hakkım bu yetkiye dayanarak 
hükümete devredebilirler. Ama hemen ardından hükümetlerin ken-
dilerine devredilmiş bu yetkiyi nasıl kullandıklarını, beklenen so-
nuçların elde edilip edilemediklerini denetlerler. Geçici bütçe ise, ba-
şı sonu belli olmayan, hesabı ölçülerek yapılmayan, bir zaruret ha-
linde ortaya çıkmış güçlüklere cevap veren bir yöntemdir. Kendi 
özelliklere sahip, olumsuz yönleri sınırlandırılması gereken acayip 
bir tasarıdır. Mecelle, "işlenmesi memnu olan şeyin, istenmesi dahi 
memnu olur" diyor. Geçici bütçe işlenmesi memnu olan bir şeydir. 
Meclisler demokrasi adına geçici bütçeyi bu sebepten dolayı iste-
yemezler. Türkiye'de hiçbir yasa, geçici bütçeler yapılsın diye ko-
nulmamıştır. Tersine tüm yasalar, geçici bütçe olmasın diye hü-
kümler ihtiva etmektedir. İşlenmesi memnu olan şeyin, istenmesi 
caiz olmaması gerekir. 1975 bütçesi bu gerçeği, bir kez daha vur-
gulamıştır. 

7. 1961 Anayasasında "bütçe kanununa bütçeyle, ilgili olma-
yan hiçbir hüküm konamaz." biçiminde bir madde vardır. Ama ha-
yatın içinde taşıdığı dinamik güçler, bu hükmün taşıdığı sertlik için-
de yerine getirilmesine herzaman imkân vermiyoç. Anayasanın ka-
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bulünü takip eden yıllarda bütçe kanunlarına dar anlamıyla bütçe 
kavramı ile bağdaşmıyacak çeşitli hükümler konmuştur. Bütçe içinde 
yer alan maddelerin bir kısmı genel muhasebe kanunu, personel ka-
nunu, harcırah kanunu... gibi yıllık düzenlemelerini bütçe kanununa 
bırakmış yasaların âmir hükümleri gereği bütçe kanununa girmek-
tedir. Henüz teşkilat kanunları çıkarılamamış bakanlıklar, bu nok-
sanlarını bütçe kanununu kullanarak gidermektedirler. Sayılan se-
beplerden ötürü bütçe kanunlarına her yıl hayli madde eklenmek-
tedir. Bu sayılanlara, birde, bütçe uygulamasının gerektirdiği zaru-
retleri ve onlardan kaynaklanarak bütçe kanuna katılmış madde-
leri eklemek gerekir. Daha öncede değinildiği gibi, Maliye Bakanlığı 
teşkilat kanunu eskimiştir. Günün ihtiyaçlarına cevap vermemekte-
dir. Bütçe kanunları bu noksanlığı gidermek için aracı olarak kullanıl-
maktadır. Hülasa, çeşitli nedenlerden doğan bir sürü sokuşturma, 
yıllardır Türk bütçe kanunlarında yer alıp gelmektedir. 1975 bütçe 
teşkilat kanunu eskimiştir. Günün ihtiyaçlarına cevap vermemektedir, 
kanunu bu bakımdan kendinden önceki örneklere tam anlamıyla 
paralellik taşıyan bir nitelik arzeder. Türk bütçe yasalarının bu özel-
liklerinden yararlanılarak 1975 Bütçe tasarısına uygulamadaki sen-
dik, toplu iş sözleşmesi, kıdem tazminatı sakıncalarını düzeltmek, 
bilinçli gelir ve fiyat politikası uygulamak, Türk kamu yönetiminde 
koordinasyon sağlamak için bazı maddeler eklenmek istenmiştir. 
Ama bu girişimden olumlu sonuç alınamamıştır. 

8. Türk bütçe sisteminin ıslaha muhtaç yönleri çoktur. Bun-
ların en çarpıcı olanlarına. kısaca değinelim : 

— Devlet mal varlığının yönelimine ilişkin olan genel muha-
sebe kanunu 57 yıllık ömrü içinde hayli aşınmıştır. Onu günün icap-
larına uygun hale getirme zamanı çoktan gelip çatmıştır. 

— Sosyal hesaplarımız henüz istenilen bir düzeye gelememiş-
tir. O yüzden bütçe yapmada, bütçenin dayandığı makro dengeleri 
hesaplamada, özellikle hazine politikasını izlemede, zorluklarla kar-
şılaşılmaktadır. 

— Program bütçe uygulaması, böyle bir uygulamayı ülkesine 
getirmiş olan memleketlerin ondan bekledikleri sonuçları ne yazık 
ki bize verememiştir. Bizdeki proğram bütçe, çalınmış minarelere ge-
çirilmiş kılıflar gibi, proğram bütçenin kabulünden önce varolan tüm 
gereksizlikleri ve bozuklukları proğram bütçe kılıfı içine sokmuş-
tur. Proğram bütçenin başlıca amacı, kaynak kullanımında etkin-
lik sağlamaktır. Bu, elde edilememiştir. 
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Bugünkü görünümüyle Türk bütçeleri, girdileri veren, fakat 
hasılayı asla ölçemeyen acayip bir bütçe anlayışına doğru kaymıştır. 

— Devlet, bir çok birim ve bölümlerden oluşur. Ama aslında tek 
bir bütündür. Böyle olmak ve anlaşılmak gerekir. Böylesine bir an-
layış, anayasa hukuku, kamu hukuku bakımlarından olduğu kadar, 
siyaset bilimi, siyasi uygulamalar, maliye, maliye politikası, planla-
ma, kamu yönetimi, kamusal politika... hulasa türlü, çeşitli yönler-
den büyük önem taşır. Bütçe, devletin birliğini bütünlüğünü her yıl 
yeni baştan ortaya koyan, onu herkese kabul ettiren bir yasa ola-
rak ele alınıp ona göre hazırlanır. Bütçeyle hükümete yetki devre-
den meclis, hükümeti denetlerken önce devlet birliği ve bütünlüğü 
üzerinde durmalıdır. Oysaki Türkiye Cumhuriyeti bütçeleri, ba-
ğımsız daireler konfederasyonu bütçelerinin bir birine eklenmiş 
örneğine benzer. Bütçe yapımına, uygulanışına ilişkin yöntemler, 
gelecekte Maliye Bakanlığı teşkilat kanunu ele alınırken, yeni dü-
zenlemelere kavuşturulmalıdır. 

— Dönersermaye uygulamaları Türk bütçe sisteminde, birliği, 
beraberliği bütünlüğü, en aşırı sınırlara kadar iten bir anlayış için-
de ele alınmaktadır. Maliye, devlet zoruyla alınıp kullanılan iktisadi 
malların gereği olduğu kadar alınmasına ve en prodiktif biçimde 
kullanılmasına imkan sağlayan yöntemler ilmidir. Oysaki Döner 
Sermaye uygulaması bir çeşit, serbest piyasa ekonomisine açılan bir 
kapıdır. Kaynak kullanımında, devlet otoritesinin varlığını, serbest 
piyasa mekanizmasımn yöntemleriyle bağdaştırmak, önemli bir so-
rundur. Türkiye'deki döner sermaye uygulaması bu bağdaşıklığı çö-
zümleyememiştir. 

— Bir yandan mali teşkilat yapısının eskiliği ve yetersizliği di-
ğer yandan maliye bakanlığının daha fazla yetki, daha esnek uy-
gulama isteği peşinde olması ve nihayet yukarda değinilen herkesin 
başına buyrük olma arzusu bütçe kanunlarında yer alan ve maliye 
bakanlığına tnınan yetkileri giderekten genişletmiştir. Bu yönde de 
yeni bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. 

— Türk kamu yönetiminde teftiş çok, denetim ise hemen hemen 
hiç yoktur. 

Teftişle denetim arasımda şu fark gözetilebilir. Teftiş, bir kurum 
ya da kuruluşun fonksiyonlarını iyi ifa edip etmediğini araştırmak 
demektir. İş bu safhada kalırsa, hiçbir olumlu sonuç elde edilemez. 
Olumlu sonuç elde edebilmek için, aksaklıkları, kötü kullanmaları 
ortaya koymak yetmez. Bunları düzeltme çarelerini belirtmek, so-
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rumiuları yaptıklarının hesabını vermeye davet etmekle olur. İşte 
bu denetimdir. Aynı aksaklığı bütçe yapım ve uygulamasında da 
görmekteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe kanunlarıyla hü-
kümetlere devrettiği yetkinin nasıl kullanıldığını araştırmamakta-
dır. Kesin hesap kanunları, çoğu zaman, üzerinde hiçbir tartışma 
açılmadan meclis gündemlerine girip çıkabilmektedir. Benzeri tu-
tumlara kamu iktisadi teşekküllerinin hesaplarını inceleyen karma 
komisyonunda da rastlamaktayız. 

9. 1975 bütçesi, cumhuriyet hükümetleri tarafından yapılmış 
bütçeler arasında, tahminleri yüzde yüz doğru olarak gerçekleşmiş 
nadir bütçelerden biridir. Bu niteliğiyle de, ilginç bir örnek teşkil 
eder. 

10. 1975 bütçesi hukukçuların siyaset bilimcilerinin dikkatini 
çoktan beri çekmeliydi. Güvenoyu alamamış bir hükümetin 1961 
Anayasası gibi bir temel yasanın uygulandığı bir ülkede meclisten 
geçebilmesi anlamlı bir olaydır. Bütçe bu haliylede orjinal bir örnek 
ortaya koyar. 
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İLKEL TOPLUM-UYGAR TOPLUM İLİŞKİSİ KONUSUNDAKİ 
YAKLAŞIMLARA BİR BAKIŞ 

Ümit HASSAN 

1. İlkel Toplum - Uygar Toplum İlişkisi ve Mukaddime 

Siyaset Teorisi alanında ün yapmış yada esas itibariyle başka 
alanlara mensup olmakla birlikte fikirlerinin siyasal uzantıları ba-
kımından önem taşıdığı varsayılan düşünürler arasında "ilkel top-
lum" ile "uygar toplum" ilişkisini temel bir sorun düzeyinde ele al-
mış, en azından düşüncelerinin bir bölümünde bu ilişkiden hareket 
etmiş bulunan düşünürler azımsanmayacak bir sayıya ulaşır. Kal-
dı ki, sözkonusu eksen çevresinde düşünce üretmiş bulunanların en 
kalburüstü düşünürler arasında yeraldığı sırf yaygın yargılara da-
yanılarak söylenebilir. 

Filozof ile teorisyenin kişiler üzerinde bütünsel bir yöneltici etki 
göstermesinin arızi olduğunu kabul edelim, yine de siyaset felsefe-
lerinin ve siyaset teorilerinin, izleyicisinin (okuyucu/gözlemci/til-
miz'inin) zihnindeki -bir ölçüde kalıcı- etkisi onu düşünce ve dav-
ranışında bir seçim yapmaya zorlayabilir. Seçim, kişiyi/topluluğu 
belirli bir düşüncenin mutlak anlamda takipçisi kılmasa dahi, do-
laylı olarak, sözkonusu kişi ya da grubun ilgi alanını belirlendire-
bilir. 

Özellikle, düşünür-düşünür etkileşiminin, yada çoğu kez gö-
rüldüğü üzere, etki dizisinin, kendi alanının seçilmesinde bir düşü-
nürün diğeri üzerinde ağırlık kazanışı hattâ tayin edici oluşuna 
sık rastlanır. Sırf bu bakımdan -dahi-, spekülatif düşünce ile bi-
limsel metod ve düşünce ilişkisinin tekrar tekrar ele alınması caiz-
dir denilebilir. 

Uygar toplumla birlikte, "gerçeklik"in felsefî-ideolojik yansıma-
ları, hangi tarihsel şartlarda hangi karakterdeki zihinsel ürünlerin 
ele alınmış bulunulduğunun ipuçları olur; bu da, ilişkilere bu açıdan 
bakmasını bilen araştırıcı için önemli bir veri hazinesi demektir. 
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Ancak, "şart" ile "zihinsel ürün" ilişkisinin tek tek incelenme-
sinden ziyade, ilişkiler dizisinin bütünüyle dikkate alınması, diğer 
bir deyişle, "toplum-üstü (sözde) bağımsız düşünce" olayının Tarih'in 
bütünü içerisinde yorumlanması, uygarlık öncesi ile uygarlık'm fark-
lılığına -tabiî ki sınırlı bir ölçüde, fakat anlamlı ipuçları halinde-
işaret eden bir ölçüte sahip olmamızı sağlayabilir. 

Amacımız salt "döküm" yapmak değil. Ancak, konumuz bakı-
mından kısa bir sergileme yapmak varmak istediğimiz noktayı ay-
dınlatacak nitelikte. Kısacası, İbn Haldun'un İlm-ül-Umran'ı bilin-
medikte, çağdaş sosyal bilim; tarih, etnoloji-antropoloji, sosyoloji ve 
siyasal teorinin önemli eksikliklerden ve dolayısıyla yanlışlıklardan 
kurtulamadığını vurgulamak gerekiyor. Çağdaş dünyanın önemli bir 
kesitindeki çıkmazların azımsanamayacak bir bölümü İbn Haldun'un 
düşüncesinin geliştirilmesiyle hâl yoluna girebilecekken İlm-ül-Um-
ran'm sağlamış olduğu teorik imkânlar dizisi altıyüz yıldır tam an-
lamıyla kullanılamamış, böyle bir yönelim hemen hemen hiç dikkate 
alınmamış durumda. 

Metodolojik-teorik eksikliklerin sadece İbn Haldun'dan "model" 
çıkarmayla giderilebileceğini iddia etmiyoruz. Yalnız, ifade etmeğe 
çalıştığımız üzere, Mukaddime'de sağlanmış imkânlar seferber edil-
medikçe sosyal bilim atılımlarında "yaya" kalınmaktadır. İlm-ül-
Umran'm açtığı teorik imkânların geliştirilmesini tekelleştirmek de 
kimsenin haddi değildir. Ancak, muhakkak olan bir husus varsa, o 
da, disiplinlerindeki alan uzmanlaşmasının; birikimsel bilim anlayı-
şından tasnif anlayışına geçilmesine ve mevcut tasnif anlayışları-
nın geliştirilmesine set çekmekte oluşudur. Disiplinler-arası anlaşma 
ve dolayısıyla çalışma, özellikle akademik alanda -maalesef- disip-
linler arası savaşa dönüşmektedir. 

İbn Haldun'un "ilkel toplum" (bedâvet, "b - d" kökenli: ilkel) 
temellendirdiği sosyal bilim'i "sosyo - logos"tan çok daha kapsamlı-
dır, Tarihin kesintisizliğini ön plana alır ve evrimin gelişme-değişme 
özelliğini açığa çıkartmaya çalışır; bir siyaset teorisi içerir. Böyle 
bir çabayla varılmış olan aşamanın Bilimin sonradan yapmış olduğu 
temel sıçramalar ışığında değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yeniden 
üretilmesi gerekir kanısındayız. Oysa, şimdiye kadar "uzman" ve 
"bilirkişi"lerin hemen tamâmına yakınının yaptığı iş, "Ümran İl-
mi"nden -hayranlıkla- bahsetmekten ibarettir, bu ilmin açtığı yolda 
bir kaç adım atmak, asla. 

Mukaddime dikkate alınmadıkça, tarih önçesi kökenine daya-
nan araştırmaların sentezleştirilmesi pek de kolay gerçekleşeceğe 
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benzememektedir. Nitekim, "Batı" âleminden söz açacak olursak, 
etkisini uzun yıllar sürdüren indirgeyici maddecilik ve teknolojik 
determinizm özellikle 1930'lardan sonra adetâ egemenliğini ilân ede-
rek "insan"sız bir bilim yapma gayretine düşmüştür. Denilebilir ki, 
başlangıçta teknik alanlı uğraşılarda boygösteren bu egemenlik za-
manla sosyal bilimin bütününü sultasına almaya koyulmuştur. Yeni 
gelişmelerle teknolojizme ve indirgeyiciğe karşı çıkan birçok çevre-
nin ürünleri, insan üretici gücünün değerlendirilememesinden ötü-
rü güdük kalmakta ve bu çevreler teorik gelişmeyi çoğu zaman ampi-
risizme çatmaktan ibaret sanmaktadırlar. 

İbn Haldun'dan öğrenilecek olan, ilkel toplum'un evrim geçiren 
ve değişen kandaş toplum olduğudur. Öğrenilemeyecek olanların ara-
sında, diğer bir deyişle, "öğrenme" yolunda noksan kalacağımız te-
mel bilgi birikimi içerisinde tarihöncesi toplumunun anahanlıktan 
gelişi keyfiyeti ön plana çıkar. Anahanlığı -hem de pek vurgulu şe-
kilde- gündeme getiren Bachofen'dir.1 Ancak, (komün, teorik bütün-
selliği içerisinde kavranılmış olunmasına rağmen) gentilice örgütün 
klasik biçiminin anlaşılmasından önce, tarihöncesinden kaynaklanan 
sosyal ve "siyasal" gelişimin açıklanması mümkün olamaz. Anahan-
lık adlı "başlangıç" da yine gens "kan") örgütünün açıklanmasıyla, 
anlam kazanır. Bunu da Kadîm  Toplum  (...)'a2 borçluyuz. 

"îbn Haldun bilmemek" sadece önemli bir düşünür hakkında 
bilgi noksanına düşmek değil, Efrikiyye'den kalkarak Asya yoluyla 
tarihöncesine yol veren köprüyü bilmemek demektir. Çağdaş antro-
poloji, erişebildiği -hâlen yaşayan- ilkellerden engellemelere varma-
nın -daha doğrusu varmamanın/varamamanın- peşinde dolanırken 
evrimin bütünselliğinden uzağa düştüğünü farkettiği anda Tarih'e 
yönelmek yerine, -kendi- fikir tarihi'nden medet ummaktır.3 Oysa, 

1 J.J. Bachofen, Myth, Religion and Mother Right, Princeton University Press, 
1967. (Das Mutterrecht Stuttgart 1861.) 

2 Lewis Henry Morgan, Ancient Society or Researches in the Lines of Human 
Prosress From Savagery Through Barbarism to Civilazation, 1877. (Ed. E.B. 
Leacock, Meridian Books, New York 1969 -3. print.-; Ed. L.A. White, Harward 
University Press, 1964: 1878'de tertiplenen nüsha'dan.) 

3 "lEtnolojil... hernekadar geleneksel kavramlarla mücadele ederse de, onlarla iş 
gören bir Avrupa bilimidir. Nitekim, istese de istemese de -ki bu onun ihti-
yarında değildir- etnolog, etnosantrizmin öncülerine karşı çıktığı ân, yine o 
öncüllerin, etnolojinin kendi yargılarına girmesini (sızmasını) kabullenmek 
durumunda kalır" görüşünü öne süren Jacques Derrida'ya ("Structure, Sign 
and Play in the Discourse of the Human Sciences", (eds.) R. Macksey - E. Do-
nato, The Structuralist Controversy, John Hopkins Univ. Press, Baltimore, 1972 
s. 252) ek olarak, bu "sızma"nın bir kaçınılmazlık değil zihniyet olduğunu, 
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bir "Doğu'Tu, objektif vairığı ve Tarih gelenekleri dolayısıyla, "Ba-
tı"nm ürünü olmayı "Batılılığı" yaşayarak (ve gereğinde yadsıyarak) 
sürdüren "Balı"lı araştırmacıların düştüğü açmazlardan kurtulabi-
lir; diyelim özellikle bir Türk, kandaşlıktan uygarlığa "son" geçişin 
kalıntılarını, sosyal "olumluluk" ve "olumsuzluk"ların hemen tama-
mım yaşadığı için "bütün"ü görebilir. 

2. Batı Fikir Tarihi  Geleneğinde "İlkel Toplum" 

"Batı'nı'n içerisinde yaşadığımız gelişim evresinde bile,4 "dü-
şünce'nin düşünce'ye etkisi" ve "düşünce'nin olguları araştırmada 
ihmâl edilmemesi gerektiği" biçiminde fprmüle edilebilecek fikir'i 
(fikir tarihi'ni) vurgulama geleneklerinin de rol oynamasıyla, in-
sandışı reel olgular ile insandaki zihinsel birikimin (düşünce, gide-
rek değerler) arasında önce bir ayırım yapılabileceği varsayımı esas 
alınır, böylelikle sözkonusu olgu-değer ilişki ve etkileşimi araştırı-
lırken düşünce'ye özel bir yer ayrılmasına gayret gösterilir. 

Tarih bütünselliğini kavrayamamaktan doğduğunu ve etnolojik yönelimli araş-
tırmaların özellikle "fikir tarihi"ne eğildikleri ânda (da) gözüktüğünü belirte-
biliriz. 
Hem genel olarak antropolojinin hem de politik antropolojinin "sebeb-i mev-
cudiyetinin tartışıldığı çok sayıda etüdü içeren bir derleme, Reinventing 
Anthropology (ed. Dell Hymes, Vintage Books, New York 1974 -1. ed. 1969-), 
tartışmaların asıl hararetlendiği 1977-1980 dönemine açılan kapılardan biri ola-
rak -hâlâ- örnek verilebilir. Antropolojinin "beyaz"m "beyaz olmayan" toplu-
lukları gözlemek "istemesi" ile başladığı, bunun bir başlangıçtan ötede, ifâde 
ettiği anlam bakımından âdeta temel yaklaşımı olması konusunda bkz.: William 
S. Willis, Jr., "Skeletons in the Anthropological Closet" Reinventing Antlıro-
pology, s. 124. Antropolojinin incelediği yerli'yi -kaçınılmaz biçimde- aldattığı 
kadar kendisini de aldatması (hiyanet: betray) hakkında bkz.: Stanley Diamond, 
"Anthropology in Question", In Search of the Primitive: A Critique of Civili-
zation, Transaction Books, New Jersey 1974, s. 93. Politik antropolojinin; sosyal 
antropolojinin karşısındaki durumu, daha "dinamik" bir kavramlaştırmaya ulaş-
ması, tarih'i dikkate alışının daha kabul edilebilir oluşu gibi hususların incelen-
mesi için bkz.: Georges Balandier, Political Anthropology, trans. by: A.M. 
Sheridan Smith, (Pelican Books) 1972, s. 193 vd. (Söz konusu kitap, hacmiyle 
ters orantılı özellikle politik antropolojinin doğuşunu ve yaklaşımlarını iyi 
özetleyen -ve iyimser- bir el-kitabıdır.) 
4 Antropolog'un "kendi", antropoloji'nin "öteki" olarak ele alınmasıyla, "öte-
ki : obje"nin değişmesinin "kendi: süjel'nin değişmesine yol açtığını öne 
süren ve bu arada antropolojinin "Batı" kurumlarını güçlendirmekle sonuçla-
nan eğilimlerine kritik bir açıdan yaklaşan ilginç bir etüd için bkz.,: Kevin 
Dwyer, Dialogic of Ethnology", DA, 4, 3 (1979), ss. 205-224, özellikle s. 206, 220. 
Aynı yazarın bu zikrettiğimiz etüdündeki görüşlerini temellendirişi için bkz. .• 
"On the Dialogic of Fieldwork", DA, 2 (1977), ss. 143-151. 
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Felsefe ve teorilerini inşa ederken, "ilkel toplum" ile "uygar top-
lum" arasındaki ilişkiyi temel aldığı, teorilerinin bir parçası hâline 
getirdiği, ya da en azından fikirlerini geliştirirken bu ilişkiden yarar-
landığı varsayılan düşünürlerin azımsanmayacak sayıda olduğunu 
kaydetmiştik. Tabiatıyla, bu sayının kabarmasında, düşünürlerin 
kendi açıklamaları kadar, hattâ belki bir bakıma, daha da fazla, çe-
şitli yazarların o düşünürlerin "ilkel toplum" ile "uygar toplum" ara-
sındaki ilişkiyi esas almış oldukları yönünde yarattıkları imaj rol 
oynamaktadır. 

Kadîm felsefe ve tarihçilik ile "Roma"yı5 bilerek ihmâl edersek, 
"teorik" olarak reel olan'ı açıklamaya daha yakın sayılan dönemle-
rin düşünürlerini kısaca sergileyebiliriz. Böyle bir -sırf- sergileme 
dahi yukarıda geliştirmeğe çalıştığımız değerlendirmeyi kanıtlandı-
racaktır. 

Sözkonusu sorunsal açısından Thomas More'dan Jonathan 
Swift'e uzanan çizgi üzerinde durulması, uzmanlık alanları içerisin-
de kalır. Yaygın olan, doğrudan siyasal teoriye eğilmektir. Sözleşme'-
lerinde doğal'ı, "ilkel"i irdeleyen Hobbes,6 Spinoza, Locke, Pufendorf 
ve Hume akla ilk gelen düşünürler arasında yer alırlar. Kant da bu 
öncü isimler dizisine dahil edilmelidir. Vico ve Rousseau'nun çok kısa 
olarak gözden geçirilmesi gerektiği için, bu iki ismi de -şimdilik-
kaydetmekle yetinelim. 

İnsanın doğa karşısındaki durumu ve doğayla ilişkisi açısından' 
Ferguson, Herder8 Franklin, Adam Smith; bireyci düşünürler olmak-

5 Genel bir değerlendirme ve Herodotes, Takitus, Ovid, Seneka ve diğerleri için 
bkz.: Stanley Diamond In Search of the Primitive ("The Uses of the Primitive"), 
Transaction Books, New Jersey 1974, s. 211; ("The Search for the Primitive"), 
s. 121. 

6 Hobbes'un "tabiat hâli"ni tasvirindeki yanılgının genel ve tipik olduğu yönünde 
bir yorum için bkz.: Lucy Mair, Primitive Government, Penguin, 1964, ss. 10, 
35. Krş.: Morton H. Fried, The Evolution of Political Society, New York, 
Random House, 1967, s. 70 

7 Bkz,: Lawrence Krader, The Ethnological Notebooks of Kari Marx 2. ed„ Van 
Gorcum 1974, ss. 70-71. 

8 Herder, Schiller ve Monboddo'nun "geçmişe dönük' gelenek içerisindeki yerleri; 
Montaigne'in kendi oluşturduğu "evren";i Camoens, Dryden ve Pope'un "ilkel-
cilik" karşısındaki durumları için bkz.: Diamond, In Search of the Primitive, 
s. 215. Herder hakkında bkz.: Malve von Hassell, "Johann Gottfried Herder, A 
Lost Ancestor", DA, 5, 4 (1981), ss. 331-339. Von Hassell, Herder'i (1744-1803) 
Alman antropolojisinin olduğu kadar Avrupa antropolojisinin anılmayan öncü-
lerinden sayıyor (s. 331). Herder - Kant ve Herder - Vico ilişkisi için aynı ile-
tişiye (s. 335) bakılabilir. Herder, Vico'nun fikirleriyle hayatının son on yılın-
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la birlikte, insanın kollektifliğe dayanan geçmişini yadsımamaları 
açısından Spencer, Maine ve T.H. Huxley; uygarlığın kökenleri konu-
sundaki düşüncelerinin siyasal kamplar oluşturması bakımından fay-
dacı Bentham ile karşısında ütopyacı Fourier ve Owen; bireyci ikti-
sadî sistemin kollektivist düzenin gerçekleşmesine yardımcı olduğunu 
ve bu konuda insan topluluğunun kökenini dikkate alması açısından 
Saint-Simon... bütün bu düşünürler "uygarlık öncesi"nin uygarlığın 
gidişine ışık tutabilmesi sorunsalı bakımından kayda değer isimler 
arasında yer alırlar. Anarşist Kropotkin'in "kollektivizm"i ve anarşist 
Max Stirner'in insan'm "maya"smı çıkış yolu olarak benimsemesi, 
John Stuart Mill'in bireycilikten reformculuğa geçişte "insan fak-
törü'ne değinmesi, Auguste Compte'un "sosyallik" anlayışı örnekleri 
hep "uygarlık-uygarlık öncesi" ikileminden düşünce'ye dolaysız ya 
da dolaylı temel arama girişimleri arasında yer alır. Bu düşünürler, 
çoğu zaman Tarih'in bütünselliğini bir yana itmiş olsalar bile, "ilkel" 
in rolünü zihinsel olarak inşa etmeye çaba göstermekten geri kal-
mamışlardır. Durkheim ise, açıktır ki, zâten geniş ölçüde bu odak 
çerçevesinden hareket etmiştir. 

Sağ Hegelciler ve Sol Hegelciler de hem "Hegelci" olduklarında 
hem de bunun dışına taştıklarında konuya eğilme fırsatı bulmuşlar-
dır. Marx ve Engels'in ve değişik anlayıştaki takipçilerinin de konu 
üzerinde el'an süren geniş boyutlu tartışmalarını burada belgelemek 
gereksiz. Marx'm hemen bütün takipçileri -Kautsky ve Bernstein de 
dahil olmak üzere- aym konu üzerinde durmuşlardır. 

İki ayrı "yönelim"den, bir Lukacz'm konuyu ele alışı, öte yandan 
bir Weber'in ev-cemaat'in çözülmesi açısından ilkelliği tahlil edişi 
dikkate değer yaklaşımlar arasında bösterilir. XIX. yüzyılda (ve 
XX. yüzyıla geçişte) sosyalist ve anarşistler yanısıra bireycilerin de 
"doğal" ve "ilkel"i anlatmak eğilimleri de neredeyse başlıbaşma bir 
akım (lar) yelpazesi oluşturur.8 

"İlkel ile Uygar"ı uğraşı alanı olarak seçmiş bulunan birçok araş-
tırmacıya yine. bâzı diğer aratırmacılar "düşünür" pâyesi vermiş 

da tanışmış ve onu kendisiyle "fikirdaş" saymıştır. Herder'e göre, yine Vico, 
ilk tarih felsefecisidir (Hassell aynı, s. 339 no 24: Ernst Cassirer, "Funde-
mental Forms and Tendencies of Historical Knovvledge", The Problem of Know-
Iedge, -New Haven, Yale Un. Press, 1950), s. 280.) 

9 Kulisher, Dane, Olufsen; Maurer, Hanssen, Roscher, Tylor, Kovalevsky, Laveleye, 
Geoffroy, Viollet Gierke, Waitz, Vinogradoff; Simkhovich, Kaufman, Chuprov 
ve Kachorovsky; Flatkel, Schurtz, Föhlman ve diğerleri için bkz.: Krader, aynı, 
ss. 71-72. 
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olabilirler. Bunların çoğunu zikretmeğe gerek olmadığı düşünülebi-
lir. Ancak, Bachofen gibi bilim gündemine en önemli bir konuyu ge-
tiren, Morgan gibi Tarih'in kesintisizliğini ve bütünselliğini kendi 
uğraşısıyla keşfeden, gibi McLennan belirli bir okul (lar) bütününün 
yaklaşım ve zihniyet itibariyle öncüsü bilginler etnolojinin "vazgeçil-
mez"leri arasında yer alırlar. Maine, Phear, Lubbock da öyle. 

Psiko-analizci okulların kurucularını da analım. Freud ve Jung'-
un -özellikle Freud'un- aile ve ilkel sürü açısından "ilkel"i ele alış-
ları10 teorilerinin aslî birer yönünü oluşturur. 

Sözkonusu düşünürler arasında, toplumların aşamalı evrimlen-
diği düşüncesine Vico, ilkelliğin uygarlığı anlamada temel teşkil et-
tiği düşüncesine Rousseau örnek gösterebilir. Bu düşünürler, ampi-
rik verilere dayanmamış olsalar bile, toplum gelişiminde bütünsel-
lik aramada bizzat birer merhale teşkil etmeleri dolayısıyle, hem 
fikrî tanık olarak ele alınırlar ve hem de -daha önemlisi- sonraki 
Tarih araştırmaları için (Vico), etnoloji araştırmaları için (Rousseau) 
muharrik olarak addedilirler. 

Konuya genel olarak yaklaşması ve "ilkel"i doğrudan odaklaş-
tırması bakımından, önce Rousseau irdelenebilir. 

Eşitsizliğin kökeninin kavranabilirliğini "doğal durum"da ara-
yarak yola çıkan Rousseau, birçok Batılı yazar tarafından, sonuçta, 
"ilkel" - "uygar" ayırımını "ilk kez" bir sorunsal düzeyine getirmiş 
olmakla anılır. Bu tavır, ya, düşünürün anlaşılması gayesini aşan bir 
övgü, ya da biraz "ince" bir noktada, "Rousseau ilkel uygar ayırımını 
bir sorunsal düzeyine eriştirmekte ilktir, ancak, konunun önemi 
zâten doğrudan tarihte mündemiştir" fikrinde odaklaştırılır.11 Bir 
diğer sık rastlanan yaklaşım, Rousseau'nun "şimdiye kadar" eksik 
ya da yanlış anla-şılagelindiği noktasında toplanır.12 

1 0 Freud'un, devlet'in; ilkel geçmişe karşı uygarlığın dinamik gereği ve evrim-
leşmiş sosyal hayatın baskısı tavrıyla vücut bulduğu yönündeki düşüncesi ve bu 
kabil düşüncelerin yetersizliği hakkında bkz.: Diamond, aynı, ("Introduction: 
Civilization and Progress"), s. 8. 

1 1 Örneğin bkz.: Stanley Diamond, In Search of the Primitive ("Anthropology in 
Question"), ss. 111, 113. 

1 2 Bkz.: Paul de Man, "On Reading Rousseau". DA, 2, 1 (1977), ss. 1-18. Rousseau'-
nun "ilkel"e "nostaljik" bir üslûpla bakmış sayılamayacağı (aynı, s. 3), Discours 
sur l'origine et les fondemente de l'inegalite parmi les hommes'un tek yönlü 
bir uygarlığa-karşı-tez olarak anlaşılmamak lâzım geldiği (s. 6), tasavvur) 
olanla açıklayıcı olanı iyi çözümlemek gerektiği (ss. 16-17) konularını örnek 
verebiliriz. Krş.: Claude L6vi-Strauss, "Rousseau: The Father of Antropology", 
UNESCO Courier 16, 3 (1963), ss. 10-14. 
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Rousseau'nun; teori ve pratik, düşünce ve "hayat", somut ve 
soyut'un birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini kavraması veya "uy-
garlığın zincirleri"ni ortaya koyarak Batı düşünce kalıplarını sars-
ması ya da Robespierre'in deyişiyle "I789"un fikir babası oluşu; 
Goethe'nin deyişiyle "Rousseau'yla yeni bir dünyanın başlaması" 
yadsınacak şeyler değildir. Bunlara, Rousseau'nun "toplumsal söz-
leşme" fikrini "teori için teori" saikiyle geliştirmediğini, bunun "ilkel" 
ve "doğal"ı hareket noktası olarak ele almasının bir uzantısı olduğu, 
sonuçta düşünürün hem fikrî hem tarihsel arayış bakımından "hür-
riyet-eşitlik-kardeşlik" şiarına kapı açtığını da ekleyebiliriz. 

Ancak, çeşitli incelemeler hernekadar "ince eleyip sık dokumak" 
tan vazgeçmeseler de, "dokunanlar", aynı sınırlı örgütlerin tekrar] 
olmaktan kurtulamamaktadır. Zira, ilkel-uygar farkını sorunsallık 
düzeyinde ele alma, çok dikkatli bir metodolojik çabayı gerektirir. 
Rousseau'nun "ilkel"liği "teori" gündemine getirmede "ilk" sırayı 
aldığı veya en azından Platon'un "ilkeli ele alıp çizgisinin13 felsefî" 
egemenliğine kesin 'darbe'yi indirdiği sık sık öne sürülen hususlar 
arasında yer alır.14 

Antropolojinin biçimlenişine yol açan epistemolojik temeller ve 
bu temellerin beşerî bilimler ile doğa bilimleri arasındaki ilişkilerin 
dikkate alınarak ilk ortaya konması Vico'ya bağlanır; bu yaklaşımı 
uzun bir fasıladan sonra XIX. yüzyıl sonlarından itibaren yine revaç 
bulduğu ifâde edilir.15 Yine Vico, "Batı uygarlığı"na amansız eleşti-

1 3 Stanley Diamond, In Search of the Primitive ("Plato and the Definition of the 
Primitive"), ss. 176-202. Devlet'in felsefi, estetik ve psikolojik boyutlarının siya-
sal temeliyle açığa çıkartılabileceğini gösteren Diamond'a göre, "Devlet, nihai 
amacı olan mükmmel adalet Cdoğru'luk) ve âhenk'e yaklaştıkça gayrı-insanl-
liğe mükemmelen ulaşır", (s. 202) Yazarın, Yasalar'ı değerlendirmesi ve Devlet'le 
karşılaştırması için bkz.: Aynı yerde (kitapta), "The Search for the Primitive", 
s. 121. 

1 4 Platon ve Aristoteles sonrasında tarihöncesine ve "ilkel"e bakışın genel bir de-
ğerlendirmesi, özellikle anahanlığın ele alınması konusu için kz.: George Thom-
son, Studies in Ancient Greek Society The Prehistorie Aegean, (ilk basılış 1948), 
The Citadel Press, New York 1965, s. 144 (Eski, Yunan Toplumu Üstüne İncele-
meler Tarihöncesi Ege I, çev: Celâl Üstel, Payel Yayınevi, İstanbul 1983.) 
Thomson'un bu bağlamda örneklediği düşünür ve araştırmacılar şu isimler: 
Adam Smith, Ferguson, Millar, Bachofen, Morgan, McLennan, Tylor; Evans, 
Ridgeway, Harrison, Glotz, Briffault, Rostovtzeff. 

1 5 Kevin Dwyer, "The Dialogic of Ethnology", s. 211 not 40 (s, 222); "Daha Vico 
zamanında formüle edilen bu ayırım Rickert ve Dilthey'de, özellikle Weber'de 
egemen bir tema hâlini alır." Etüdün Dwyer gibi kültür olayını Batı açısından 
irdelemenin tehlikelerine işaret eden bir yazar tarafından kaleme alınmış ol-
ması dikkati çekiyor. 
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riler yönelten bir yazar tarafından "kritik antropolojinin kaynağı 
sayılır.16 Vico'nun uygarlığı incelemesindeki yaklaşımı "kritik" olduğu 
gibi, ayrıca, tarih'i "başlangıç"a ve "ilk"e geriye götürmesi yönüyle 
de çağdaş kritik-antropolojinin kurucusu sayılmalıdır.17 "İnsanın yal-
nızca kendi yarattığını ve dolayısıyla tarih'i bildiğini öne sürmesi"yle 
ya da "matematiğin insan yaratığı olduğunu söylemesi"yle Vico pek 
önemsenir ve övülür. Vico'nun "ilkel''i görünür nitelikleri ve giderek 
şiirselliği itibariyle18 ele alması antropolojik yaklaşımının kanıtların-
dan biri sayılır. Ancak, platonik eğilimleri19 övgüye değer bulunma-
yabilir. Daha önemlisi; tarih, Vico'ya nazaran ölüm ve sonrası için 
bir metofor'dur, böylece birden kutsallaşır.20 

3. Antropoloji'nin Sâbit Değerleri 

Sergilememizle de vurgulamaya çalıştığımız üzere, alan uzman-
laşmasına karşı bir çeşit tepki diyebileceğimiz biçimde, "ilkel"in 
Tarih bütünselliği içerisinde bir temel oluşturduğunu sezen birçok 
araştırmacı, özellikle antropolog, bu temelin ipuçlarını fikir tarihin-
de aramaya yönelmektedirler. Fikir tarihinin bizatihi bir maddî ol-
gular zinciri meydana getirdiğini kabul edebilecek veya edemeye-
cek bilgi teorilerine bağlı çeşitli unsurlar için bu böyledir. 

Okumalarımızdan edindiğimiz çok genel bir intibaı bu arada 
kaydetmeliyiz. Antropolojinin (bütün dallarının) alan araştırması-
na hasredilmesi, veriler yığmağı haline getirilmesi ve diğer indirge-
yici metodlardan uzak kalan antropologların başlıca iki eğilime doğ-
ru yönlendiklerini gördük. Bunlardan birincisi, antropolojiye episte-
molojik düzeyde yaklaşmak şeklinde beliriyor. İkincisi ise, bu ilk 
eğilimi içerdikten başka, bizatihi antropolojinin varlığını, olup ol-
maması lâzım geldiğini gündeme (hattâ bir bakıma olup olmadığı 
konusunu) getirmekte. Aykırı örnekler bulunmakla birlikte, birinci 
eğilime daha çok kıt'a Avrupa'sında, ikinciye A.B.D.'de rastlamak 
mümkün. Tabiatıyla, birinci ve ikinci eğilimleri ayrı yönlerde gelişen 
iki ayrı oluşum saymaktan çok, aynı arayışın iki görünümü olarak 
kabul etmek gerekiyor. Bazılarına göre, belki ikinci eğilim daha ra-
dikal olarak mütalâa edilebilir. 
1 6 Stanley Diamond, "On Reading Vico", DA 2, 1 (1977), s. 19. 
1 7 Diamond, aynı, s. 21. 
1 8 Aynı, s. 27. 
1 9 Bkz.: Aynı, s. 24. 
2 0 Şu kadarını kaydetmekle yetinelim: Vico'nun La scienza nuova'sındaki görüş-

leri -yer yer tanınmaz hâle getirilmiş ve metafizik bir kargaşaya bulanmış ol-
maktan çıkarıldığında, görülebilir ki- tamamıyla İbn Haldun kökenlidir. 
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Antropolojinin ve antropolojik yaklaşımlı etüdlerin önemli bir 
bölümünün arayışlarının temelinde yatan handikapm; öncülerinin 
birçoğu itibariyle Batı değerlerinden kopmamış olan, hiç olmazsa 
fiilen "sanayi toplumu" imkânlarıyla yola çıkan antropolojinin bün-
yesinde bulunan bir tıkanıklıktan kaynaklandığı söylenebilir. Ayrıca, 
bu olayın bilincinde olmanın da çıkış yolu bulabilmek için yeterli 
sayılabileceği düşünülmemlidir. Somut bir örnek vermek gerekirse, 
diyebiliriz ki, belirli zaman-mekân'lardaki terimlerin -teorik bir bü-
tünsellik içerisinde de olsa- kavramsallaşması sürecinin dahi önün-
de ciddî engeller vardır. Lenguistik-filolojik düzeyde, Tarih gelişi-
minin belirli bir görünümünün lafzî ifadesi, belirli Batı dillerinin 
semantik imkânları içerisinde kaldıkça bilim dili ortaklığına b ;r 
türlü tam anlamıyla kavuşulamamaktadır. Kaldı ki, "uluslararası 
bilim" çoğu hâlde Batı dilleriyle gerçekleştirildiği için, kısır döngü, 
bazen, sanayi toplumları dışındaki toplumları da kapsar bir hüviyete 
bürünmektedir. Bu sebeple, Tarih evreleri arasındaki geçişlere tanık 
olmuş ya da tanık olmuş daha eski kaynaklara vukufu bulunan dü-
şünürlere ortak bir platformda ulaşılması çoğu hâlde mümkün ola-
mamaktadır. "ilker'leri betimleyen terminolojiyi seçmek gibi çağdaş 
"dil"in problemleri bir yana, etnolojik bir anlayışla desteklenen ve 
Tarih'in daha "geç" aşamalarını konu alan eserlerin dahi ortaklaşa 
kullanılabilmesi güdük kalabilmektedir . 

Bu bakımdan, çok uzun süre müsteşrik ve filologların inhisarın-
da kalmış olan bir Mukaddime'nin hâlâ tam anlamıyla bilinmemesi 
(bilinememesi), Batı'nın çıkmazlarından birini oluşturur. Bu örne-
ğimizi birbiriyle ilişkili birkaç düzeyde ele almak; mümkündür sa-
nırız. Önce, İbn Haldun'dan öğrenilebilecek olan açısından, sonra, 
benzeri kaynaklar dizisine ulaşılamamış bulunulması bakımından, 
ve nihayet, Tarih gelişimindeki belirli bir görünümün (bir evre, aşa-
ma, Kıt'a ve yöre özelliği) teorik bütünselliği inşaadaki payı yönün-
den. Bir "kahır" ve "tagallup"tan geçerek "hükm"e giden yolda baş-
ka "dil'deki kilometre taşlan çok zor okunabilir.21 

2 1 G.G. Fridriksson ("On Savants, Savages and Civilization" DA, 2, 3 -1977-, ss. 
245-251) vasıtasıyla Ronald L„ Meek'in Social Science and the Ignoble Savage 
adlı eserinde (Cambridge University Press, 1976) yer alan bazı görüşleri öğre-
niyoruz. Bizi Meek'in kitabındaki fikirlerden ziyade ele almış olduğu düşünür-
lerin "döküm"ü ve ayrıca Fridriksson'un değerlendirmesi (sözkonusu "kitabiyat" 
yazısı) ilgilendirdiği için Meekin kitabının aslına gitmeye gerek görmedik. 
XVIII. yüzyılın ortalarında birçok iskoç ve Fransız düşünürün birbirini ta-
kip eden gelişme aşamalarına ve bu aşamaların tekabül ettiği "geçim tarzı"na 
dayanarak sosyal gelişme açıklamağa çalışmaları, Meek'in eserinin konusu 
Bu gelişim aşamaları dörtlü bir evre oluşturuyor. Fridriksson, Meek'in temel 
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İnsan topluluklarının birlikteliğinin kökenleri; kökenin, dolayı-
sıyla birlikteliğin ve dolayısıyla topluluğun uğradığı değişimin ince-
lenmesindeki engeller dizisi içerisinde bir maniayı vurguladık. Ger-
çeklik olarak Tarihten, araştırma yordamı imkânları bakımından 
"siyasal teorf'den soyutlanan antropoloji, belirli bir kapsam ve an-
lam bütünlüğüne fikir tarihi desteğiyle yaklaşmayı deniyor, tabii 
benimsiyerek, eleştirerek. Ne var ki, fikir tarihi içerisinden yapılan 
seçim, kopuklukları giderebilecek nitelikte değil. 

4. Gündem ve İmkânlar 

Tarihöncesi, dünyanın tamamında yazılı tarih'in, olmadığı dönem 
değildir. Tarihöncesi-öntarih-tarih süreci -ya da kısaca Tarih-, uy-
garlıktan sonra da devam etmiştir. Zâten, öntarih ve tarihöncesinin 

ilgisinin, bu aşama teorilerinin Aydınlanmaya etkisini araştırmak olmakla be-
raber, ikinci bir araştırma plânının da "ilkel-vahşi" toplum kavramının sözko-
nusu teorilerin vücut bulmasmdaki yerini kapsadığını belirtiyor. Cs. 245) Meek'in 
eserinde, gerek "teori" sahiplerinin ve gerekse dolaylı olarak bu teoriler bağ-
lamıyla dikkate alınan düşünür ve bilginlerin adlarını sadece sıralayalım: 
Adam Smith John Millar, Turgot; Ferguson. Platon, Aristoteles, Lukretius, 
Takitus, Grotius, Machiavelli, Vico, Bodin, Montaigne, Pufendorf, Locke, Mon-
tesquieu; Mandeville, Hutcheson, Cantillon; Rousseau; J.S. Mili ve diğerleri. 
Fridriksson, Meek'in; Sismondi, Bazard, Richard Jones ve Grossman'ı dikkate 
almamasını eleştiriyor (s. 250). Fridriksson'un iyi niyetli ve Meek'i -bir-
çok noktada- haklı olarak eleştirdiği intibaını veren yazısı bizim için ilginç bir 
noktayı içeriyor. Fridriksson, "Sosyal gelişme üzerine bir hayli yazı yazmış olan 
ve, Vico ve Turgot yanısıra (ile birlikte) anılmavı hak eden ("deserves to be 
ranked alongside...") îbn Haldun'a başvurmamış oîması" dolayısıyla Meek'i eleş-
tiriyor. (s. 250.) Fridriksson'un genel olarak iyi niyetli yazısı ne kadar ciddiye 
alınmak lâzım gelirse, Meek'i İbn Haldun konusunda eleştirirken gösterdiği 
gerekçe ve yaptığı değerlendirme o kadar hafife alınabilir. Sözünü ettiğimiz 
"Batı değeri" bir başka "değerlendirme"yi eleştirirken bu kadarını yapabilmek-
tedir. Tabiî ki bu konumun istisnaları, ve önemli istisnaları vardır. Nitekim, 
Fridriksson, sözünü ettiğimiz eleştirisine dayanak olarak "Harry Elmer Barnes, 
An Intellectual and Cultural History of the Western WorId- Random House, 
New York 1937, ss. 825-828'i tanık göstermekte ve buraya gönderme yapmak-
tadır. Oysa, -İbn Haldun konusunda XIX. yüzyılın başlarından itibaren gözük-
meye başlayan ve yüzyılın ikinci yarısından sonra bir ölçüde artan yayınları 
bir yana bıraksak bile- Harry Elmer Barnes'in ilk "uyarı"sı 1917 tarihlidir. (H.E. 
Barnes, "Sociology Before Comte", American Journal of Sociology, XXIII -1917-, 
ss. 197-198). Aslında, Barnes, Howard Becker ile birlikte İbn Haldun üzerinde, 
Fridriksson'un işaret ettiği kaynaktaki gibi kısaca değil ve fakat bir hayli de-
rinlemesine durmuşlardır. (Bkz.: Becker ve Barnes, Social Thought from Lore 
to Science, -ilk yayınlanışı 1938-, 3 vols., Dover Publications New York, 1961; 
özellikle, 1, ss. 266-279.) Özetle Barnes ve Becker'in konuya yaklaşımı bazı nok-
talarda doğru tesbitleri içeren, önemli bir çalışmadır. 
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anlaşılmasına giden yol, ister istemez, çoğu hâlde, dünya coğrafya-
sında uygarlık ve kadanşlığm bulunduğu dönemlerden geçer. 

Tarihöncesinde yazının sistemlice kullanılışı, para (sikke) ve 
tüccar sınıfı, toplum üstü .zecir-cebir tekeli bulunmaz ve dönemin 
sosyal ilişkileri kültür terimiyle karşılanabilir. Oysa, İbn Haldun'-
dan beri, ("Batı" dünyası için, hiç olmazsa Morgan'dan bu yana) 
yanlışlığa -ya da en toleranslı bir yaklaşımla, vuzuhsuzluğa- düş-
mek için bir sebep yokken, pek çok yazar, tarihöncesi ve öntarih 
için "uygarlık" terimini kullanılabilir addetmektedirler. Bunun ar-
kasında yatan zihniyet teşrih ve teşhir edilmelidir. 

Konuyu, bir terim "seçme" olayı şeklinde yorumlamamak lâzım 
gelir. Medeniyet/uygarlık'm tarihöncesine doğru sürekli eskiye doğ-
ru götürülmesi, gelişim'in değişim olarak kavranabilmesini ve açık-
lanabilmesini mümkün kılan anlayışı yok saymakla eşanlamlı ola-
bilmektedir. 

îbn Haldun, 1376'da sosyal bilimin temelini attıktan ve onun 
uzantısı siyaset teorisini geliştirdikten sonra, konu, Tarih gerçekli-
ğinden kaynaklanan bu bilimin 500 yıl sonra geliştirilmesi gereke-
cektir. Lewis Henry Morgan'm -tabiatıyla Tarihsel evrimin bütünlü-
ğünü kucaklayan fakat sosyallikten siyasallığa geçişi açıklaması ba-
kımından- aynı doğrultudaki bilimsel keşifleriyle,22 Tarih'in iki ana 
ayırımla anlatılabileceği, bunun bir terimsel ifâdelendirme değil, 

2 2 Morgan'ın genel bir değerlendirilmesi için bkz. Eleanor Burke Leacock, "Intro-
duction", L.H. Morgan, Ancient Society, Meridian Books-The World Pub. Comp. 
New York 1969. ("Introduction"m bölümleri büyük romen rakamlarıyla, bölüm-
lerin sayfaları küçük romen harfleriyle belirtilmiştir.) Leacock'un özellikle vur-
gulamak istediğimiz tahlilleri şunlar: Amerika yerlilerinin Asyai kökeni (I ii), 
[Morgan'ın! sosyal değişmenin bütün sorunlarını açıklığa kavuşturması (I v), 
"Demokrasi"nin kökeni ve yeniden evrensellik kazanacağı (I viii), [Morgan'ın 1 
evre-aşamalarının gelişme-değişme'ye ilişkin bilimselliğinin irdelenmesi (I xi) 
Morgan'ın "kanun"un evrelerin kendileri tarafından değil, bunların altında 
yatan süreç fikri tarafından oluşturulduğu (I xiv)... "Matrilocality" olayının 
Morgan'ın görüşleri karşısındaki durumu )II viii), babahanlık "otorite"sinin 
giderek tahakküme (domination) dönüşmesi, kadın soy çizgisi ile "sırf kadınlar 
bağıyla kandaşiık"ın ayrılmâsı gerektiği (III vi)... "gentile" toplumdan "civil/ 
ized" topluma geçiş hakkındaki düşüncelerinin teorik plândaki anlamının irde-
lenmesi (IV i-iii) ve bütünüyle Tarihsel evrim hakkında bugün sahip olduğumuza 
oranla pek küçük bir malzeme ile temel plânı bakımından değişmesi gerekmeyen 
bir şema... Yine Leacockun özetleyişiyle, Morgan'ın belirlediği üç ana nokta: 
1) "Sosyal" örgütlenmeden "siyasal" örgütlenmeye geçiş, 2) Anahanlık gens'inin 
bütün insanlık tarihinin temeli olduğu, 3) "Siyaset" öncesi toplumların genel-
likleri itibariyle 'demokratik" karakterde oldukları (II ii); ve bunlara bağlı ola-
rak "sosyal" - "politik" ayırımının somutlanması (II xi). 
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reel olanın yansıtılması gereğinden doğduğu anlaşılmıştır. İbn Hal-
dun'un kalemiyle, iki ana hayat tarzı, medeniyet-hazâret ile onun 
öncesinde yaşanan bedâvet'tir. (Kavram olarak bedâvet ile belirli 
coğrafyada yaşayan göçebelere verilen isim arasında bir ilgi yok-
tur. " B - d " köklü bedâvet, ilk gelen, önce olan, ilk-sel anlamındadır.) 
İbn Haldun Tarih'in bütünündeki sosyal ilişkilere "ümran" adını 
vermiştir. Morgan'm ayırımı, bilindiği üzere, barbarlık-uygarlık bi-
çimindedir. Aynı şekilde, Morgan'm "barbarlık"mda aşağılayıcı bir 
anlam yüklenimi bulunmaz. Ne var ki, genel olarak "Batı" mirası 
bir bakışı içermesi dolayısıyla terim zaman zaman eleştirilmemiş 
de değildir. İbn Haldun ve Morgan'dan çıkan genel görünüm bedevî-
barbarlarm; korku ve yalan bilmez, şecaatli, bahadır, dürüst, eşitlik-
çi, sözlerinden dönmez, mensûb oldukları birliğe bağlı toplulukla-
rında "birbirlerinin yaralarını saran", savaş sırasında sert ve ge-
rektiğinde acımasız, barışta hoşgörülü, kısaca "hürriyet, eşitlik ve 
kardeşlik" şiârlı olduklarıdır.23 Her iki bilgin de, bu özellikleri mut-
lak anlamda değil, bütün bir gelişmenin değişime açık temel nitelik-
leri olduğunu vurgulamıştır. 

İbn Haldun'un siyaset teorisinin esaslarının da aşıldığı kanısında 
değiliz. Mülk-devlet, ki "kahr ve tegallûb"a dayanır. "hükm"le yöne-
tilir; medeniyet-hazâret'le içiçe geçer. Düşünüre göre, devlet'in baskı-
zor-cebir'e dayanması ethik karakterde bir olay değildir. Devlet'in 
varlığı ve bekası için gereklidir. Devletin oluşumunun bir olgunluğa 
varması "istibdad"m varlığı ile belli olur. İstibdad'da, terime özel-
likle sonradan yüklenen "keyfî ve zalimâne" idare anlamı bulun-
maz. Amacı aşan o tarz idare "zulüm"dür. Bütün bunlar, medenî 
kavramlardır. Bedâvet ise "riyasef'çe yönetilir. Morgan'da ise "baş-
kan" gens'in klasik biçiminden hareketle belirir, barış ve savaş'a 
göre ilkin ayrı kişilerde ortaya çıkar, işlevselliği bakımından "reis'ln 
aynı olarak gelişir. Morgan'm, societas ile civitas'ı,24 genel olarak 
bedevi medenî hayat tarzları platformlarına denk düşmektedir. 

2 3 Şiâr, "lafz-ı murâd" olarak alınmalıdır. Yoksa, kandaşlığın eski dönemlerine 
gidildikçe, toplulukların özgün kelime haznesi içerisinde "hürriyet" sözüne 
rastlanmaz. Onun için de, kandaşlıkta "hürriyet korkusu" bulunmaz. 

2 4 Bkz.: Leslie A, White. The Evolution of Culture, New York, McGraw-Hill, 1959. 
s. 138. 
Morgan "barbar" toplum kurumlarının demokratik niteliğini vurgular ve bun-
ların monarşi ile bağdaşamayacağını belirtir. Ancient Society'nin bütünü buna 
tanıktır. White, (The Evolution of Culture, McGraw-Hill, New York 1959, s. 302), 
ayrıca, Morgan'm bir makalesine atıfta bulunuyor: "Montezuma's Dinner", 
Morth American Review, vol. 122 (1876). 
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Siyasal Teori açısından gündemdeki sorun, siyaset'in kökenine 
eğilmektir. "Köken" anlayışımız, siyaset'in ilk belirginleşmesi anla-
mında değil; ilk vücut bulması öncesinde yer alan gelişmenin, ve 
bu gelişmeyi meydana getiren dinamiklerin irdelenmesi anlamında-
dır. Bu dinamikler özellikle inanç sistemi - örgütlenme ilişkisi açısın-
dan incelendiğinde önemli sonuçlara ulaşabilinecektir. Diğer bir de-
yişle, inanç - sistemi - örgütlenme ilişkisi gibi "beşerî" bir oluşumdan 
hareket ettiğimiz için "kandaşlık" kavramı bütün boyutları itibariy-
le açıklığa kavuşturulmalıdır.25 Özellikle, spesifik olarak göçebe-fe-
tihçi hayat tarzı Türkiye biliminin gündemindedir. 

2 5 Önemli istisnaları olmakla birlikte, "Batı"lı bilginler içerisinde müsteşrikler ço-
ğu hâlde filolog, tarihçiler "misyoner" ve antropologlar da "kâşif" olmaktan 
kurtulamadıkları için, herhâlde, biraraya gelememektedirler. Uygulamalı antro-
poloji yapanlar "alan'lar keşfetmektedirler; teorisyenler de eski teorilerin ka-
lıntılarını. Bu gidiş içerisinde siyaset bilimcisi de yerini alıyor; Warren Lane'in 
"Classical Moral Paradigms and the Meaning of Kinship: A PhilosophicaJ 
Examination" başlıklı yazısı tDA, 5, 3 -1980-, ss. 1923-214) "kandaşlığın kültürel 
anlamını keşf etmeye" yöneliktir (s. 193; altını çizdik). Yazar, hemen ilk cüm-
lesinde, kandaşlığın, Sosyal açıdan tanımlanan bir biyolojik ilişkiler manzu-
mesi olmaktan ziyade; arkadaşlık ve "siyaset arkadaşlığı" (partnership -s. 193-, 
collegiality -s. 210-) boyutları olan bir kamusallık tarzı olarak ele alınması 
gerektiğini belirtmektedir. Lane, kandaşlığın "ailemerkezcil" (familiocentric) 
olduğunu öne süren görüşlerin (Malinowski, Firth, Fortes) eleştirilmelerin-
deki yetersizlikleri; özellikle de kandaşlığı sırf biyolojik bir ojayolarak gös-
termek isteyenlerin ve bunları eleştirmede yetersiz kalanların durumlarını 
irdelemektedir. Etüd, David Schneider'e (bkz.: "What is Kinship Ali About", 
P. Reining -ed.-, Kinship in the Morgan Centennial Year, AnthropologicaJ 
Society of Washington, 1972) yöneltilmiş ve bu bağlam içerisinde ileri sü-
rülen çoğu noktalara katıldığımız haklı bir eleştiri-polemik niteliği taşımakta-
dır. Ancak yazı bütünü ve "tez"i itibariyle, "Amerika'nın" -hem de sadece bir 
kıyısının- "yeniden keşfi" niteliğindedir. Zira, kandaşlığın, "bir biyolojik ilişki-
ler manzumesi olmaktan ziyade, kabile toplumunun birlikteliğinde kendini gös-
teren ve 'siyaset' yapan (hattâ devlet kuran) bir eylemsellik olduğu; biyolojik 
yakmlakla, o yakınlığa sahip imiş gibi davranmanın aynı oluşum içerisinde 
bulunmak ve aynı sonuçları doğurmak şeklinde 'tecelli' ettiğini öne süren gö-
rüş, İbn Haldun'un asabiyet görüşünün bir cüz'üdür, ki bu 'cüz' düşünürün 
'siyaset teorisi'ne dahildir ve Warren Lane'in yazısının yer aldığı derginin ya-
yınlanışından -kesin olarak- tam 613 yıl önce kaleme alınmıştır. 



COMPARATIVE PERSPECTIVES ON MIDDLE EASTERN 
URBANIZATION 

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ 

I. Iîıtroduction 

Unlike many other cultures and religions, the Islamic Religion 
prcvided the most effective instrument for the rise and development 
of urbanization because it needs a fixed settlement and a sedantary 
population. The great achievements attained by the Islamic culture 
rested mainly on the collective accomplishments of scholars, theo-
logians, poets and architects who lived and workşd in the towns*. 
The city of Baghdad, for instance, under Harun al Rashid, represen-
ted the pinnacle of Islamic cultural achievement. 

However, research work on modern urbanization in the Middle 
East is rare, when compared to those on industrialized societies and 
other developing countries of Asia and Latin America, Researches 
that have been confined to a single national setting do not prove 
useful if one aims to reach applied conclusions for future policies to 
the urbanization processes. Neither it helps to clarify the theoretical 
dimensions of urbanism**. Therefore, it is hoped, within the confines 
of this article, that common traits of the patterns of urbanization 
would contribute to the formulation of realistic policies. But we are 
not going to deal here with the implications of our findings for the 
policy makers. The article is a part of a broader comparative research 
that covers several more countries and many more issues. Here we 
will confine ourselves to deal simply with Egypt, Iran, Iraq and Saudi 

* Georges Marçais, "La Conception des Villes dans l'Islam", Revue d'Alger, Tome 
II, No: 10, (1945), p. 525; F. Benet, "The Ideology of Islamic Urbanization" in 
Nels Anderson (ed.), Urbanism and Urbanization, E.J. Brill Leiden, 1964, pp. 
111-126; Riaz Hassan, "islam and Urbanization in the Medieval Middle East", 
Ekistics, Vol. 33 No: 195, (1972), pp. 108-109 

** Louis M. Masotti and John Walton (eds.), The City in Comparative Perspective, 
Sage, Halsted, New York, 1976, pp., 2-10 
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Arabia, and some information will be given on urbanization in 
Turkey. 

II. Egypt 

The strong trend towards urbanization which is at work at least 
since the mid 193Q's is stili continuing in Egypt. According to the 
offical definition which regards urban as "the capitals of governora-
tes and districts" and which applies to organized localities of 20.000 
or more inhabitants, urban areas accounted for 24.3 percent of the 
population in 1937, 30 percent in 1947, 36.9 percent in 1960, 41.0 per-
cent in 1966, and 44.3 percent in 1979. Out of 38.819.006 inhabitants, 
17.641.000 live in urban centers. The 20 cities of 100.000 or more 
inhabitants accounted for 30.6 percent of the total population in 1966, 
and 30.2 percent in 1975. These represent two thirds of the total urban 
population. 

Excessive migration of rural dwellers to urban centers prior to 
adequate expansion of urban employment opportunities, with con-
sequent conditions of unemployment and underemployment, has 
been named as "overurbanization" by several scholars. It literally 
means that the proportion of urban populations far exceeds that of 
those engaged in non-agricultural activity. In other words, metro-
polises in such countries seem to be "prematüre" in the sense that 
they are urbanizing more rapidly than their rate of industrial deve-
lopment justifies. 

In Egypt, the rapid rise in the proportion of people classified 
as urban appeared to support a conclusion of overurbanization. Se-
veral counterbalancing factors, however, serve to modify such a 
conclusion and indicate that the rapid natural increase of popula-
tion and annexation as well as rural migration were majör factors 
in the high rise of urbanization. 

In effect, Cairo and Alexandira overshadowed ali other urban 
areas not only in population, but also in national influence, culture, 
industry and ali kinds of services. S.E.M. ibrahim reports that in the 
early ı960's, Greater Cairo, with only 19 percent of the total popula-
tion, had 40 percent of Egypt's industrial establishments, 50 percent 
of ali installed telephones, and 65 percent of ali television sets. 
Alexandria, with less than 6 percent Qf the total population, ac-
counted for about 25 percent of the country's industrial establish-
ments, 21 percent of ali telephones, and 13 percent of ali television 
sets. Cairo and Alexandria combined, accounted for about 49 percent 
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of the total urban population. The "rank-size rule" which means that 
the size of any city should be equai to that of the largest divided by 
its rank does not hold true for Egypt. Otherwise, the differences 
between the actual and ideal sizes of the following cities should have 
been near zero. 

TABLE 1 

THE RANK-SIZE RULE APPLIED TO THE EGYPTIAN LARGE CİTİES 

Rank Cities Actiual Size ideal Size Diff erence 

1 Cairo 5.715.000 — — 

2 AIexandria 2.317.705 2.857.500 — 593.795 
8 Giza 1.246.713 1.905.000 — 658.287 
4 Subra El Khema 393.700 1.428.750 —1.035.050 
5 El Mahalla El-Kubra 292.853 1.143.000 — 850.147 
6 Tanta 284.636 952.000 — 667.364 

Source : U.N., Demographic Yearbook, 1979, N.Y., pp. 184-204 and 267-294 

It is clearly visible from the above table that in order to fit a 
rank-size rule pattern, ali large cities should have been roughly as 
twice larger than they presently are. The structure of the labor force 
does not warrent such a rapid urbanization which reinforces trends 
towards "primacy". Agriculture represents 50 percent of the labor 
force while the part of manufacturing industries is slightly över İS 
percent. 

Intensive development of several program, to include interme-
diate level of urbanization, to relieve overconcentration in Cairo and 
Alexandria was identified as the critical requirement in the rational 
drive for modernization and promotion of the general welfare. Howe-
ver, urban labor supply grows faster than urban job opportunities 
mainly because the recent industrial development has been of a 
capital intensive nature and increase in labor supply is absorbed only 
by the construction industry. 

Perhaps one of the most characteristic features of the Egyptian 
urbanization is the sharp differences between the rural and urban 
areas and the consequent development of social stratification along 
these lines. The rural urban gap continued throughout the 1970's, 
but it was being reduced through government initiative in education, 
industrial development and administration. Urban incomes were 
twice as much as those of the rural areas in late Ü970's, but services 
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and recurrent public expenditures were notibly biased in favor of 
cities. Income disparities within cities did not appear to be particu-
larly pronounced. Social differentiation and class structure have been 
less pronounced in the rural environment than in the cities, where 
modern tehcnology and the influences of the so called westernaziton 
have been most readily accepted by the people. 

Despite ali improvement, the living standards or most urban 
workers are modest. Beause of the acute housing shortage, most live 
in crowded and unsanitary dwellings. The better paid workers in 
search of housing are at a disadvantage, since controlled rents favor 
resident tenants, and landlords may substantially increase the rents 
whenever an apartment becomes vacant. However, the Rent of 
Premises Act of 1969 put the assesment of rents under the responsi-
bility of rent assessment boards appointed by the commisioners of 
the provinces concerned and landlords are empowered to charge 
rents yielding on an annual basis 5 percent of the cost of the land 
and the buildings. Available housing is frequently rented through 
the extralegal expedient of accepting so called key money from 
prospective tenants. The average number of person per room in the 
existing housing stock in Cairo is 2.8 as contrasted with 2.4 some .15 
years ago. 

Sometime debatable issue of the origin of urban growth in 
Egypt is clear enough since the high birth rate and the high death 

.rate tend to cancel each other, and themigration remains as the 
majör source of urbanization, though the advances of medical tech-
nology affected natural increase to a great extent. Push factors are 
stronger than the pull factors, especially in this country where rural 
population has been progressively outstripping cultivable land area. 
Occasional droughts and natural and human disasters are included 
also in the push factors. 

Egypt is not foreign to strilçing intracity differences, though they 
are becoming less pronounced as compared with those in two decades 
ago. Communities reflecting these contradicting characteristics are 
grouped and very well illustrated by. J. Abu-lughod as the rural, 
traditional urban and the modern urban types of communities. 

Majör authorized institutions responsible for the preparation 
and implementation of urban policies are the Ministry of Local Ad-
minitration, the Ministry of Housing and Public Utilities, and the 
municipalities. 
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III. Iran 

Iran, another Müslim country in the Middle East has similar 
characteristics as far as its urban structure is concerned. By 1979, 
the total population was 35.9 million and the urban population 17.3 
million, or 48.8 percent of the total. The urban population include 
"shahrestan" (county) centers regardless. of their size and ali other 
settlements having 5.000 or more inhabitants. The percentage of 
urban population was no more than 38 percent in 1966. 

The large cities attract more of the migrant populations. For 
example, the portion of urban population living in the cities of 100.000 
and more inhabitants was increased from 51 percent in 1956 to 55.9 
percent in 1979. 

The fact that the large cities are growing much faster than the 
rural areas is clearly indicated in the case of Tehran's primacy. its 
population tripled between 1940 and 1956, and in 1962, it had an 
estimated 2 million residents, a fourfoJ,d increase since 1950. its 
share in the total urban population in 1976 was more than quarter. 

Tehran's population (4.496.159) is över seven times greater than 
that of the country's second largest city, Esfahan (675.825). Only 2 
other cities, Meshhad (670.180) and Tabriz (598.576) had more than 
half a million population. The primacy of Tehran is more visible 
when the actual and the ideal sizes of the largest cities are com-
pared. 

TABLE 2 

THE RANK SİZE RULE APPLIED TO THE IRANIAN LARGE CITTES 

Rank Cities Actual Size ideal Size Diff erence 

1 Tehran 4.496.159 — — , 

2 Esfahan 671.825 2j248.080 —1.576.255 
3 Meshhad 670.180 1.498.720 — B28.540 
4 Tabriz 598.576 1.124.040 — 525.464 
5 Shiraz 416.408 899.232 — 482.824 
6 Ahwaz 396.006 749360 — 420.354 

Suorce: U.N., Demographic Yearbook, 1979, N.Y., pp. 184-204 and 267-294 

The fact that cities smaller than Tehran are too small when 
compared to their ideal sizes makes also the distribution of settle-
ments highly uneven throughout the country. Almost ali cities share 
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many traits. Except on the coast, urban centers are situated on gravel 
slopes with a short distance of the mountains from which they receive 
their water supply, or are located in areas that abruptly end in the 
desert. Almost ali cities have water supply problems. 

The population centers grew rapidly after the World War II as 
peasants came from the countryside seeking woork. Nearly ali feel 
the strain of their large populations. The increase in natural rate of 
population growth coupled with the change in socio-political climate 
of the country during the War years and.immediately after the War 
accelerated the pace of urbanization and formation of a quasi 
hierarchical system of cities. 

It is beyond any doubt that relatively rapid industrialization has 
created a demand for an industrial labor force and stimulated the 
movement of the rural population toward towns and cities, where 
they hoped to find work and acheive a higher Standard of living than 
in their villages. Therefore, in the period between the Censuses of 
1956 and 1976, the rural population decreased from 69 percent to 52 
percent. Most of the inhabitants from the villages are unskilled and 
have difficulty in finding employment, thus adding to the problems 
of unemployment and underemployment in the cities. Many of the 
immigrants to the largest urban centers are semi-skilled workers 
who have previously moved from their villages to small and medium 
sized towns. 

Slightly less than half of the economically active population is 
in the agricultural sector, and more than 20 percent in manufactu-
ring industries. The share of the services is around 30 percent, and 
those of commerce and construction 7.8 and 7.6 percent, respectively. 

In addition to those villagers who migrate to the cities, there is 
a large group of semi-skilled inhşbitants, numbering approximately 
250.000 in 1966 and nearly a million in the late 1970's. These people 
reportedly spend considerable time in the environs of the city, but 
having no permanent residence they have forced to sleep in make-
shift quarters. Included in this category are some nomadic groups. 
The govemment has encouraged these groups to establish permanent 
habitations in local communities. 

Urban living conditions have been adversly affected by the 
influx of more than 9 million people into the cities between 1956 and 
1979. An increase in one or two room family dwellings mainly in 
Tehran, extended the city limits, placing burdens on municipal servi-
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ces not equipped to serve large populations. Most low-income urban 
workers presently live in poor and unsanitary urban quarters. Urban 
residents hav benefited from the better availability of consumer 
goods and of educational, medical and recreational facilities. 

The land prices inflated by rapid urbanization made the solution 
of housing problems almost impossible. They constitute up to 50 
percent of the construction cost of one housing unit. It is reported 
that as a result of land speculation from 1973 on, the average price 
rise on urban land within Tehran city limits has been more than 
100 percent per year. 

As today, 40.1 percent of the housing stock is one room, 29.8 
percent two rooms, and 30.1 percent three or more rooms. Although 
the squatter settlements are not as prevalent in İran as in other 
countries in the area, this does not mean that it does not exist at ali' 
It is striking to note that the national urban average area for each 
unit in 1972 was 142 square meters with sharp difference between 
Tehran with an average of 322 square meters per unit, which is 
highly questionable in terms of efficient use of national resources. 

The present urban system shows five cities apart from Tehran, 
functioning as regional capitals: Esfehan, Tabriz, Meshhad, Shiraz 
and Ahwaz, which have enjoyed to a certain degree from concentra-
tion of public invenstment, but they do not benefit from any real 
decentralization of power, and thus have little regional influence. 
They represent half of the country's urban population. Rural-urban 
contradictions are largely reflective of important differences in the 
distribution of national income. 

TABLE 3 

DIFFERENCES IN THE PRIVATE CONSUMPTION PER CAPITA BY SETTLEMENT 
TYPE ıN ıRAN 

Settlement Consumption (Riyals, in 1977 prices) 

Whole country 15.210 
Rural areas 9.150 
Urban areas 23.680 
Tehran 36.750 
11 largest cities 19.990 
Other places 15.270 

Source: U.S. Towfighi, "The National Settlement Analysis", 1977 



248 r u ş e n k e l e ş 

The primacy of Tehran is not only because of its large popula-
tion size and of the higher rate of its growth, but mostly due to its 
function as the economic hub of the country and taking the lions' 
share of economic activities and investment of the country. 

The urban population as well as the economic wealth of the 
country is concentrated in five provinces, namely, Central, East 
Azarbaijan, Esfahan, Khorasan and Khuzistan. The following table 
illustrates quite well the regional disparities in the distribution of 
secondary employment. 

TABLE 4 

REGİONAL DIFFERENCES IN THE DİSTRİBUTİON OF 
SECONDARY EMPLOYMENT (1972) 

Developed Regions 
Secondary Employment 
(% of total labor force) 

Ardestan 51.0 
Yazd 42.7 
Bam 36.9 
Jiroft 36.9 
Kerman 36.9 

Underdeveloped Regions 
Baluchestan 10.6 
Shar-e-Kord 6.7 
Khuzistan 7.5 
Kordestan 3.2 
Rezaiyeh 2.2 

Sources ı P.S. Towfighi, "The National Settlement Analysis and 
Policies: Iran Case Study", U.N., 1977 

The processes of economic development and urbanization and 
deliberate policies of the government for administrative decentra-
lization and deconcentration of investment during the past two 
decades have already helped to change the city-size distribution for 
the better. One majör factor in changing the city-size distribution 
has been the impact of the first and second waves of industrializa-
tion. The first wave aimed at import substitution, reinforced the 
process of urban concentration, thus providing employment, higher 
incomes, and as a result an expanded market for industrial product. 
Tehran was the most beneficiary. But other historical cities like 
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Tabriz, Esfahan, Shiraz and Meshhad have also benefited from this 
wave. 

The second wave, more deliberately designed to encourage in-
dustrial decentralization and to give priority to heavy industry 
caused the emergence of new poles of industrial growth such as 
Ahwaz, Arak, and the industrial satellite towns of Qazwin, Alborz, 
ete. The development of trade with the outside world has also been 
causing the development of towns along the Arab Gulf coast and new 
industrial development in cities such as Bandar Shahpour and Ban-
dar Abbas. 

The Ministry of Housing and Development, the Ministry of the 
Interior and the municipalities are the main authorities equipped 
with powers pertaining to population distribution and urban deve-
lopment. Ali development plans contain extensive provisions to re-
lieve the housing shortage and to improve the quality of existing 
stock of housing. Economic and administrative problems have tended 
to hamper the implementation of housing projects, and earthquake 
damages, destroying thousands of dwellings in 1968 and 1969, have 
added unforseen difficulties. 

One particular central institution is worth mentioning in this 
respect. This is the Center for National Spatial Planning of the Plan 
and Budget Organization. The task to formulate a national settle-
ment policy is vested with this institution. Since 1974, it helped to 
work out a National Spatial Srategy Plan which aimed at striking a 
balance between rural and urban areas, at slowing down and chan-
neling the growth of Tehran and at developing a network of majör 
cities, and encouraging development of small and medium sized 
towns. 

IV. Iraq 

Iraq is the most urbanized country among the five which are 
the subject of this article, with 72 percent of its total population 
(12 million) living in urban areas in 1979. Urban is officially defined 
as ali administrative centers regardless of size and available facili-
ties. In other words, inhabitants of cities, towns and other communi-
ties which serve as administrative centers, and those places that 
are inhabited by at least 5.000 people is regarded as urban. However, 
it is probable that as much as 45 percent of the population stili Jive 
under essentially rural conditions. Settlement almost invariably 
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clusters near the rivers, streams and irrigation canals. Most rural 
communities are nucleated settlements rather than dispersed farms-
teads. 

Cities and large towns too in this arid country are almost inva-
riably situated on water courses, usually on the majör rivers or their 
large tributaries. In the south, this dependence has had its disad-
vantage. Until the recent development of flood control, Baghdad and 
other cities were subject to the threat of inundation. Morevover, the 
dikes needed to protect them effectively prevented the expansion 
of the urban areas in some directions. 

The growth of Baghdad, for example, was restricted by dikes, 
as absolute physical thresholds, on its Eastern edge. The diversıon 
water to the Thartar depression and the construction of a canal 
transferring water from the Tigris north of Baghdad to the Diyala-
river have permitted the irrigation of land outside the limits of the 
dikes and the expansion of settlement. 

The reported annual growth rate of 3.4 percent in 1965 was 
high by Asian standards. But the total population exceeded 12 million 
in 1979. Although 72 percent of the population is urban, in many 
instances, there is no real distinction between the way of life of 
persons living in the so called urban centers and that of the rural 
population, Many of the smaller district and subdistrict administra-
tive centers are no longer than neighboring villages and only dif-
ferred from them in the possibility of having a school, a post office, 
better roads and one or two resident officials. 

Most of the rural population, as well as a sizable proportion of 
those persons defined as urbanites are settled farmers. In the mid 
1960's, about 75 percent of the population, or about 6.1 million people 
were engaged in agriculture. In the early 1980's, the percentage of 
the agricultural labor force was only less than 45 percent. 

The area of maximum population concentration lies in the center 
of the country and extends north and south of Baghdad along the 
Diyala, Tigris and Euphrates rivers. 

The urban population, especially that of Baghdad has soared 
during the past three decades. This growth has been chiefly a pro-
duct of unfavorable conditions that foster a low standard of living 
in rural areas. Much of the increase was caused by the arrival of 
migrants from rural areas, principally from the four Southern pro-
vinces and Kut in the cetter. 
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TABLE 5 
THE RANK-SIZE RULE APPLIED TO THE IRAQI LARGE CİTİES 

Rank Cities Actual Size İdeal Size Diff erence 

1 Baghdad 1.657.424 
310.950 
264.146 
183.981 
135.622 
111.338 

2 Basrah 
3 Mosul 
4 Kirkuk 
5 Najaf 
6 Hillah 

828.712 
552.475 
414.355 
331.485 
276.237 

—517.762 
—288.329 
—230.375 
—195.863 
—164.899 

Source: U.N., Demographic Yearbook, N.Y., 1979, pp. 184-204 and 267-294 

In Iraq, since the output per man in agriculture is higher than 
most Middle Eastern countries and farm workers are fully employed 
due to the land reform, rural to urban migration has not been as 
rapid as elswhere during the last two and a half decades. However, 
since the natural resources favor a highly capital intensive indust-
rial development an increasing unemployment in urban areas seems 
to be likely. The unemployment occurs primarily in the ranks of 
unskilled. A high incidence is found among the dwellers of the 
sarifas who have drifted to Baghdad and Basrah from rural areas in 
the south. 

Main reasons underlying the internal migration is not only the 
expectation of better jobs and the promise of a more attractive city 
life that has lured the migrants there. Many other factors like 
expropriation, and oppression of tribesmen in the past by tribal 
chiefs, political clashes among peasants, depressed conditions of 
small landholders, shortage of education, and health facilites contri-
buted to the rural to urban migration. 

Industrialization efforts of the recent Iraqi governments have 
helped the creation of pull factors in certain metropolitan areas to a 
large extent, and have encouraged the continuing migration towards 
Baghdad and othar urban centers. Improvement of the health con-
ditions with a result of decreasing the death rates has considerably 
influenced the rate of natural growth of population. 

A growing number of migrants in search of employment have 
flocked to the cities, especially to Baghdad, establishing themselves 
in sarifas; which they set up on vacant lands, tapping the regular 
water and electricity supplies of the permament residents. In response 
to public protest against the presence in the residential sections of 
the city, sarifa dwellers were moved in 1963 by government authori-
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ties to the eastern outskirts of the capital. Their influx, however, has 
continued, and in the mid 1960's, their numbers were estimated at 
about half a million. The sarifa inhabitants form as high as 25-30 
percent a proportion of the total urban population of Iraq. The sarifa 
huts have usually a single room of about 27 square meters where an 
average of six persons live, cook and sleep. They make a long and 
broad belt around the capital with a high density. Lack of skills of 
their inhabitants, their low income and unhealty living conditions 
are their main problems. 

According to a Rent Control Law of 1973 newly built premises 
are exempt from controls for the first three years following their 
construction. Annual rents may not exceed 7 percent of the assessed 
value of the premises. Every five years these assessments and sub-
sequently the rent charges are subject to reassessment. If the change 
in the reassessment is less than 20 percent of the former assessment, 
either the landlord or the tenant is entitled to appeal. 

Regional disparities are not less visible in Iraq than in other 
Middle Eastern countries. In Iraq, nearly 70 percent of ali factory 
employment centered around Baghdad. The same city accounted 
for about 60 percent of ali the country's physicians in the late 1960's. 
There are reasons to beledive that projects of industrial, agricultural 
and social development embedded in the development pla,n of Iraq 
will ocnsiderably reduce the regional disparities in the coming de-
cades. 

Ministry of Municipalities and Public Works, Ministry of Re-
construction of the North, Ministry of Planning, Ministry of the 
interior and the municipalities are responsible for the preparation 
and implementation of the urbanization policy in Iraq. 

V. Saudi Arabia 

Saudi Arabia is the least urbanized Middle Eastern country 
among others covered in this article. Out of 7 million population 
in 1979, 31.8 percent has been reported as urban. Only 1 percent of 
t Ve total area is suitable for setti ed agriculture. The government has 
given high priority to developing its physical infrastructure to mi-
nimize communication and transportation difficulties among the 
widely scattered towns and villages. 

Population in concentrated in a few majör cities and three po-
pulation belts. In the west, the population is densest on the coastal 
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plain that extends from notrh of Medina to Taif, Mecca's summer 
resort; in Asir and Qizan, there is an additional small land of settled 
agricultural areas. The second population belt is in the Najd, be-
ginning near Hail and streching south along the Jabal Tuwaig past 
al Kharj. The cluster of cases in this area has given stimulus to 
larger settlement, the most important of which is the royal capıtal 
of Riyadh. The eastern belt begins on the coast of Gulf at Ras Tanura 
and extends south and west to Harad, an important agricultural 
settlement. 

In the mid 1970's, Saudi Arabia was in the early phase of a 
demographic transition because of its late urbanization. The 'ural to 
urban shift of population was generally increasing the growth of 
cities, which were not prepared to handle the population influx. Saudi 
Arabia was urbanizing at a high rate of 7.85 percent during the i ast 
decade, which was expected to continue throughout the 1970's. In 
fact, it has been 6.5 % in the 1970's. 

Urban medical facilities were far superior to rural ones, so that 
urban areas were experiencing a sharply declining death rate and a 
continuing high birth rate, thus contributing to a spectacular urban 
population growth. 

As it will be seen in the table below, Saudi Arabia is the only 
country which are dealt in this article, where large cities other than 
the primate city are big eııough to comply with the requirement of 
tlıe Rank-Size Rule and where the distribution of urban centers 
among various size categories and among geographic regiotıs is 
relatively even. 

TABLE 6 

THE RANK-SİZE RULE APPLIED TO SAUDİ ARABIAN LARGE CİTİES 

Rank Cities Actual Size ideal Size Difference 

1 Riyadh 666.840 — — 

2 Jeddah 561.104 333.420 —227.684 
3 Mecca 366.801 222.280 —144.521 
4 Ta'if 204.857 166.710 — 38.147 
5 Medina 198.186 133.368 — 64.818 
6 Dammaın 127.844 111.140 — 16.740 

Source: U.N., Demographic Yearbook, N.Y., 1979, pp. 184-204 and 267-294 
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Riyadh, the capital was growing at a rate of about 10 percent a 
year during the last decade. This rate is much greater than those of 
Cairo, Tehran, Baghdad and Ankara. In the first instance, this 
suggests that Saudi Arabia, too, is experiencing the phenomenon of 
the primate city, an urban disproportion that was causing Riyadh to 
grow faster than the next three largest cities combined, Jedda, Mecca 
and Ta'if. As today, Jeddah and Mecca have more than 350.000 each, 
and Ta'if and Medina approximately 200.000. 

By the mid 1970's, infrastructure studies, including master plans 
for the principle cities, had beer initiated or completed for the six 
majör provinces. Riyadh's plan was being implemented in 1974, and 
studies and final designs for Mecca, Medina, Jeddah and Ta'if were 
expected to be implemented starting from 1976. 

In 1974, there were about 3.084 villages and settlements of basi-
cally three kinds in the spatial organization of Saudi Arabia: natu-
ral, accidental and planned settlements. The older villages (natural 
ones), accidental settlements and those generated by technologicel 
improvements that were not originally intended to promote human 
settlement. 

Oil resources and revenues therefrom tend to shape the economy 
as well as the patterns of urban growth, as observed in other oil 
producing countries in the region. Oil contributes to almost 90 per-
cent of the GNP, while the share of construction 3, agriculture 1 
percent, and the remainder come from industry, commerce and 
services. 

The most pressing urban problem seems to be the housing. During 
the period between 1970 and 1975, approximately 75.000 Standard or 
better than standard urban dwellings were constructed compared 
with an estimated need for new houses and replacements of 154.000. 

Land speculation particularly for desirable areas near the center 
of Riyadh had prompted many people of middle incomes to build 
around the perimeter of towns, where such amenities as sewage 
lines, electricity and water supply were exteremely sketchy. Gene-
rally, two storied and built after western styles new houses incor-
porate features of traditional Middle Eastern housing. Overcrowding 
is not less severe than in other Middle Eastern countries. 

Around the principal cities there are tent communities and 
shantytowns that are constructed of tin, packing crates and card-
board; the cardboard houses are usually covered with polyethylene 
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in inclement whether. In such old urban centers aş Mecca and Me-
dina, the houses are frequently of mud brick and are clustered irre 
gularly along winding, narrow streets. 

The Ministry of Municipal and Rural Affairs, the Ministry of 
Public Works and Housing and the Ministry of the interior are the 
majör center institutions responsible for the preparation and imple-
mentation of the urbanization policies. 

VI. Turkey 

Modern Turkey is a rapidly urbanizing country with an average 
yearly increase of urban population of about 6 percent since 1950. 
During the past quarter century, its urban population increased from 
18.7 percent in 1950 to 45.4 percent in 1980. The rapid growth brought 
about an additional 17 million people into urban centers. It is esti-
mated that at least 20 million more people will be urbanized in the 
coming 25 years. Before the World War II, Turkey's rate of urbani-
zation was very low, ranging between one and twc percent annually. 
Oniy af ter the war, did urbanization develop the remarkable momen-
tum that increased annual growth to as much as 7 percent. Despite 
this very high rate of urbanization in recent years,. Turkey is much 
less urbanized thant the U.S.A., Canada, France, Iraq and Switzerland. 

Some clarification may be needed here of the concepts of urban 
and rural. a) Officially, Turkey defines as "urban", ali localities that 
are given by law an administrative status as the seat of a province 
(il or vilâyet) or a cuonty (ilçe or kaza). By this criterion, o total of 
639 localities were classified as urban in 1980, representing 43.9 
percent of the total population. b) A second definition regards as 
"urban", localities of 10.000 or more inhabitants. There were 320 of 
such places in 1980 of which population amounted to 45.5 percent 
of the total. c) A third way to define urban is to enlarge the cate-
gory to encompass ali municipalities. The population of 1587 muni-
cipalities attained almost 60 percent of the total by the end of 1980. 

During the past twenty five years, Turkey's urban population 
has been increasing at a much higher rate than the rest of the po-
pulation. Since 1950, localities with 10.000 or more inhabitants have 
had an average annual rate of growth 7.1 percent, compared with 
1.4 percent for rural areas, and 2.8 percent for the nation as a whole. 
Large cities have grown even faster, experiencing an average rate 
of increase of 9.1 percent during the same period, 
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If cities are grouped by size, some groups will be seen to increase 
faster than the others. Currently, 63.3 percent of the urban population 
live in large cities (those of 100.000 or more inhabitants). It is esti-
mated that by 1990, two thirds of urban population will be living in 
large cities. 

İstanbul has become what Mark Jefferson called a "primate 
city", disproportionately large not only in size, but also in national 
influence. However, "the rank size rule" does not seem to apply to 
spatial structure of Turkey very well. Because, İstanbul, now Ankara, 
are a few times larger than the third, fourth and the fifth larger ci-
ties. However, this has been slowly changing during the l.ast two 
decades. As the share in the urban population of cities with 100.000 
or more inhabitants increases, it is not the two biggest but the others 
which are growing relatively faster. Even the table below shows that 
the rank size rule could not apply to the Turkish spatial structure as 

TABLE 7 

THE RANK SIZE-RULE APPLIED TO THE TURKİSH LARGE CİTİES 

Rank Cities Actual Size ideal Size Difference 

1 İstanbul 4.433.346 — — 

2 Ankara 1.877.755 2.216.673 —338.918 
3 İzmir 1.096.763 1.477.782 —381.019 
4 Adana 574.515 1.108.337 —533.822 
5 Bursa 445.113 886.669 —441.550 
6 Gaziantep 374.290 738.891 —364.601 

Source: State Institute of Statistics, 1982 Statistical Pocket Book of Turkey, 1982 

it was supposed by some researches like Charles Issawi. However, 
one can accept without exaggeration that within most of the urbani-
zing regions, namely, in southern Anatolia (with a degree of urr-
banization of 49.8 percent) and in Central Anatolia (47.4 percent), 
a more balanced distribution of urban centers is not an exceptional 
situation, and the rank-size rule has more validity there than in 
other regions. 

The main source of the urban population increase is the agri-
cultural regions. Although the growth rate of the population has 
been above 2.5 percent since 1950, only a very small portion of urban 
population increase stems from natural growth. The majör factors 
of rural to urban migration have been low agricultural productivity, 
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inadequacy of agricultural income, rural urban income differences, 
disparities in the distribution of land ownership, the fragmentation 
of agricultural landholdings and the mechanization. 

One can say that relatively rapid industrialization has caused 
urbanization, yet has not kept pace with it. External economies 
resulting from the concentration of economic activities and popula-
tion in metropoliten areas initiated further growth there, but soon 
after, the satisfaction and benefits to the inhabitants began to dec-
rease, in other words, the social costs of urban life tend to increase 
rapidly. 

TABLE 8 

THE SHARE OF AGRICULTURE IN GNP AND IN THE LABOR 
FORCE IN TURKEY 

Agriculture as % 

Years of the GNP of the Labor Force 

1950 42.4 78.9 
1970 27.8 68.0 
1980 21.0 56.0 

Source: SPO, Five Year Development Plans, Ankara 

The pull of the large cities can be partly explained by industrial 
development, since in such cities as Ankara and İstanbul, a signi-
ficant number of those economioally active people, mainly living in 
squatter areas (gecekondus) work in marginal, low productivity 
service jobs. Thus, rural migrants to cities are not absorbed by 
industry. 

Despite the fact that urbanization in always a creator of socio-
economic changes, it is also accompanied with increasing inequali-
ties, be it intercity, rural-urban, or interregional. In fact, average 
family income in rural Turkey is only a small fraction of the corres-
ponding urban figüre. However, income differentials should not be 
exaggerated. Because, if the impact of rapid inflation is taken into 
consideration, one has to conçlude that it is not the real income 
increases, but simply the hopes for better jobs and higher incomes 
that attract rural migrants to cities. On the other hand, for most 
of the public services, cities offer better opportunities as compared 
vvith rural areas. 
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Regional disparities in urbanization have caused disparities in 
the settlement pattern. Since the largest metropolises are located in 
the western region, the spread effects of growth on the less develo-
ped hinterlands have been minimal in the east. Contrarily, large 
growth centers exerted strong backwash influences upon smaller 
settlements surrounding them. Therefore, different geographical 
regions vary greatly with respect to income, growth rate, develop-
ment potentials, and the standard of living. In the past twenty 
years, there has been a slight decrease in economic and social dis-
parities as a result of the implementation of the development plans. 

TABLE 9 

A COMPARISON BETVVEEN THE URBANIZED VVEST AND THE LESS 
URBANIZED EAST OF TURKEY (% of total) 

Indicators The Most Urbanized 
Region ı Marmara 

The Least Urbanized 
Region :East 

Area 9.4 29.0 
Population 21.1 16.8 
Urban Population 42.0 11.4 
Manufacturing Industries 42.0 4.0 

Source: State Institute of Statistics, Statistical Yearbook of Turkey, 1981, Ankara 

The internal contradictions of the metropolises can best be ob-
served in the squatter (gecekondu) areas. Official sources estimate 
that there are 1.5 million of these, with approximately 6 million people 
living in them, roughly one fourth of urban population. There are 
striking differences between the gecekondu areas and other parts of 
the cities. For example, the poorest 24 percent of ali. families in İstan-
bul get 5.2 percent of the total income, while the wealthiest 13 per-
cent get as much as 46 percent (in 1973 figures) 

However, urbanization does lead to rapid social change of mig-
rants. Not only their material culture but also their value systems 
undergo a radical change. They form a transitional group between 
rural and urban families and create a separate "gecekondu culture" 
in the process of social change from rural to urban, which may be 
equated with the concept of "culture of poverty". In other words, they 
represent "peripheries in the center". 

The planned development period started in 1963 made the for-
mulation of conscious urbanization and regional development poli-
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cies a crucial necessity. Development plans emphasized on the 
principle of balanced regional development, and priority was given 
to underdeveloped regions in the distribution of public investments 
and measures were taken to encourage private enterpreneurs to 
direct their investments to such regions. 

But there has never been a deliberate strategy to slow down the 
process of urbanization, nor to curb the growth of the biggest cities. 
This was not essentially required for the distribu,tion of economic 
activities and population in a more balanced manner. In fact, it 
would be fair to say that as a result of the implementation of deve-
lopment plans, efforts to reduce regional inequalities have been 1ar-
gely fruitful. 

The majör central institutons responsible in Turkey for the for-
mulation and implementation of urbanization policies are the Mi-
nistry of Reconstruction and Settlement, The Ministry of the interior 
and the State Planning Organization. Municipalities are also exte-
remly influential in solving the urban growth prolplems unless they 
are not in financial troubles. 

VII. Conclusions 

Short reviews of urbanization processes of five Middle Eastern 
countries treated in this article, despite of striking differences among 
themselves due to their socio-economic characteristics and historical 
developments, from more or less homogenous group in the sense 
they differ as a whole from the developed western countries in 
many respects. Some of these differing characteristics concerning 
the process of urbanization are as the following: 

1) Urbanization in these countries is taking place under the 
influence of push and pull factors, but the role played by the former 
is much stronger than the latter. The social and economic conditions 
that impel the villagers to leave the agricultural areas include unba-
lanced distribution of the farmland, excessive fragmentation of 
landholdings, lower levels of per capita agricultural yield and inco-
me, great density of agricultural population and the general disin-
tegration of feudalistic land tenure systems. Although it may be 
misleading to equate the problems arising from rapid urban growth 
with those arising from rural to urban migration, many problems of 
both origins coincide. Greater opportunities, sometime imaginary, 
for employment, cultural and social amenities and the multitude of 
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urban public services are usually the majör factors. pulling the dis-
placed population. 

Economic development has undoubtedly played a majör role in 
the urbanization of ali these countries, but the nature of this deve-
lopment was not always industrial. The growth of oil industry as in 
the case of Iran, Iraq and Saudi Arabia influenced the increase of 
urban population and especially the growth of certain settlement 
units. Manufacturing stili makes a very modest contribution to their 
Gross Domestic Products and the fastest growing sector seems to 
be the services, particularly the government. In fact, this is a majör 
outlet for rural migrants seeking social security and employment 
in the capitals of these countries. Building, transport, and other 
service sectors are among important absorbers. The Palestinian re-
fugees had also no other choice than migrating generally to the ca-
pitals of the neighboring Arab countries. 

2) Urbanization in these countries is rapid in comparison witb 
the pre World War period and with the degree of industrial deve-
lopment of industrialized countries at the same level of urbanization 
in the last century. 

TABLE 10 

URBAN POPULATİON AND LARGE URBAN CENTERS IN THE 
MIDDLE EASTERN COUNTRİES 

Countries Urban Pop. 
% of total Number 

Cities of 100.0000 or more 
inhabitants 

% of total pop. % of Urban pop. 

Egypt 44.3 20 30.2 68.1 
Iran 48.8 22 27.3 55.9 
Iraq 72.0 6 22.2 34.6 
Saudi Arabia 31.8 7 31.8 96.2 
Turkey 45.4 29 28.8 63.3 

Source : U.N. Demographic Yearbook, 1979, N.Y, pp. 184-204 and 267-294 

The movement of urbanization is not only rapid but also one di-
rectional. Primacy rather than a rank-size distribution of settlements 
is the main characteristics of the spatial system, with the exeeption 
of Saudi Arabia where cities are distributed relatively evenly among 
the size groups. In Egypt, the existence of Alexandira as a second 
magnet does not suffice to shadow the primacy of Cairo. In Turkey, 
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only within certain regions, like Southern Anatolian Region, a ba-
laııced pattern of distribution is observed. Overdominance of a single 
city like Cairo, Tehran, İstanbul and-Baghdad seems to be the fami-
liar pattern in many other Middle Eastern countries. This primacy 
also means an increasing concentration of industry, services, govern-
ment and culture in the largest. metropolises. 

3) Urbanization in these countries not only creates but also. 
reinforces and perpetuates certain forms of inequalities, namelyr 
interregional, ryral-urban, and intracity disparities. These are in 
fact spatial configurations of the imbalances embedded in the socio-
economic structures. Therefore, careful observers would not fail to 
perceive striking contradictions within various sections of the metro-
polises, between rural and urban areas with premodern and modern 
social structures, and among developed and backward geographic 
regions. 

4) Although as a common legacy of the Ottoman Empire, the 
institution of Waqf provides a useful tool for the planners to curb 
land speculation and to attempt to solve more efficiently the housing 
problems of the masses, accomodation in urban centers is stili a ma-
jör problem. Various economic sectors competing for the limited 
resources make increasing funds for housing even more difficult. 

As a result of rural to urban migration, squatting and substan-
dard housing, the city in these countries is no longer an exclusive 
residential neighborhood for the cultural and political elite; but it is 
now the poor segments of the society which determine a great part of 
the physical growth and character of the city. Rural migrants are 
generally being accomodated through the invasion of vacant pub-
lic or pricate lands, typically in peripheral areas, with little or no 
provision for the long term improvements, and through a rapid inc-
rease in living densities in central, low-rental, low-income areas,. 
extending and intensifying slum conditions. 

In most of the Middle Eastern cities, occupancy rates vary bet-
ween 2.5 and 3 persons per room which are not acceptable by modern 
standards. Real estate manipulators are highly effective in some 
countries in shaping the urban patterns with varying degrees while 
in some countries like Iraq significant downward trends in urban 
land values is visible över the last decade because of the general 
economic conditions and as a result of the availability of state-owned 
land, and government distribution of this to the public. 
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However, provision of water and sev/age, health and educational 
facilities, transport, traffic and planning, land use for orderly deve-
lopment remain as majör bottlenecks facing the city administration 
in ali these countries. 

5) Ali countries under review have started national develop-
ment planning during the last two decades at least. This Long-term 
and comprehensive approach enabled them to make their housing 
and urbanization policies a part of their long-term national de-
velopment plans. It has undoubtedly certain advantages for empha-
sizing the spatial aspects of development, but at the same time, it 
has several other implications which make the solution of urban 
problems even harder. Programs for industrial development, land 
reform and agricultural modernization tend to aggravate the existing 
problems by fostering rural to urban migration, in the absence of 
deliberate anti-urban policies. Despite this fact, the ultimate solution 
seems to be stili in the planned approach to the process of urbani-
zation and in the ideology of development. 
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KÖY ARAŞTIRMALARI 

Faruk KOCACIK* 

'Yerleşme olayı" insan kümelerinin barınaklarını kurdukları 
çevreyi, insan yaşam ve eylemlerinin oluşturduğu alanı kapsayan 
çok geniş bir kavramdır.1 Bu kavram, çadır yaşamı sürdüren göçebe 
yarı göçebe toplulukların barındıkları geçici yerleşmeler yanında 
kent, kasaba ve köy gibi sürekli yerleşmeleri de içerir. Birbirlerin-
den çok farklı olan ve geçici ve sürekli yerleşmeleri oluşturan bu bi-
rimler, Türk toplum yapışının temelini oluştururlar. 

Sürekli yerleşme biçimi olarak ele aldığımız köyler, ülkemizde 
çoğunlukla devamlı yerleşmeye en uygun yerlerde; dağ etekleri ve 
yamaçlarında, ormancılık, balıkçılık gibi faaliyetlerin yapılabileceği, 
tarımsal faaliyetlerde bulunulabilecek yerlerde kurulmuşlardır. 

Köy adı verilen topluluk tipi, az çok kapalı, işbölümü ve kat-
manlaşma yönünden yeterince farklılaşmamış, aynı cinsten (homo-
jen) birincil bir ilişki ve yaygın denetim sistemine sahip, yardım-
laşmak ve dayanışmalı bir yapıya sahiptir.2 

Köy adı verilen topluluklar, coğrafi ve ekolojik alanda yerleş-
miş, kendine özgü bir işgücü, toplumsal örgütü, kültürü, özel bir adı 
ve tarihi bulunan, kentten daha az nüfuslu insan birlikleridir.3 

Köy yerleşmelerini diğer yerleşmelerden ayırdetmek için genel-
likle nüfus ayırımı ölçüt olarak kullanılmaktadır. Buna göre köy; 

* Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi. 

1 Ali Tanoğlu, Nüfus ve Yerleşme 1. cilt İstanbul 1966 s. 199-201. 
2 Bu özellikler için bk. Muzaffer Sencer, Toplumsal Yapı Ders Notları, TODAIE 

Sevk ve İdare Yüksek Okulu Yayını, Ankara, 1977 s. 87-97: Cavit Orhan Tü-
tengil, Az Gelişmenin Sosyolojisi, 3. b, Ülken yayınları, istanbul, 1980 s. 49-151. 

3 İbrahim Yasa, "Köylerin Sosyolojik Bakımdan incelenmesinde Bazı Esaslar", 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt XIV, Sayı 1, (1959) s. 151: İbrahim Yasa 
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları, TODAIE yayını no. 136 
Ankara 1973 s. 84. 
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nüfusu 2000 den aşağı yurtlara denir. Nüfusu 2000 den fazla yerlere 
kasaba, 20.000 den fazla nüfuslu yerlere de şehir adı verilir.4 Bu ta-
nıma göre köy, idari bir yapı olarak ele alınmaktadır. 

Türkiye'de kır-şehir ayırımı için değişik görüşler öne sürül-
müştür. Bazı coğrafyacılar köy nüfusu için resmi sınır olan 2000 nü-
fus yerine 3000 nüfusu daha uygun görürler.5 Bazı coğrafyacılar ise 
bu sının 5000 olarak kabul ederler.6 

Köy (kır) ile şehir ayırımını nüfus miktarı yerine, fonksiyonel 
farklılıklara göre yapmak daha gerçekçi bir tutum olacaktır. Nite-
kim bu farklılıklara göre ayırım yapan toplumbilimciler vardır. Bu 
ayırıma göre köy; geçimi, başlıca iktisadi dayanağı tarımsal üretim 
olan topluluktur. Şehrin geçimi, iktisadi temeli ise tarımdan ayrı 
üretim ve iktisadi faaliyetlerdir. Bunlar da ticaret ve sanayidir7 

Nominal olarak 40 bin köyü, 60 binden fazla yerleşmesi olan ve 
seçilen ölçüte göre nüfusunun % 65 i ile % 75 i kırsal olarak kabul 
edilen Türkiye'de8 köy ve kentlere ilişkin 1945, 1960 ve 1975 yıllarına 
ait sayım sonuçları şu şekildedir :9 

il ve ilçe genel nüfusa Genel Nüfusa 
Yıllar merkezi oranı % Bucak-Köy oranı % Toplam 
794S~ 4.687.102 24İ) 14.103.072 75.1 18790.174 
1960 8.859.731 31.9 18.895.089 68.1 27.754.820 
1975 16.869.068 41.8 23.478.651 58.2 40.347.719 

Bu verilere göre kırsal nüfus kentlere kıyasla cjaha hızlı artmak-
tadır. Ancak Türkiye nüfusu içindeki kırsal bölge nüfusunun oram 
düşüş göstermektedir. Bunun nedeni hızla artan kırsal bölge nüfu-
sunun iç göçlerle kentlere akmasıdır. 

4 Son Değişikliklere Göre Köy Kanunu, İstanbul 1964 s. 3 (18 Mart 1924 tarihli 
ve 44 sayılı köy yasası) 

5 Besim Darkot, Türkiye İktisadi Coğrafyası, 3. b, İstanbul 1964 s. 60 
6 Necdet Tunçdilek-Erol Tümertekin, Türkiye Nüfusu, İstanbul 1959 s. 4 
7 Behice Boran, Toplumsal Yapı Araştırmaları DTCF Yayını, Ankara, 1945 s. 1: 

C. Orhan Tütengil Türkiye'de Köy Sorunu, Kitaş Yayını, İstanbul 1970 s. 46 
8 Bozkurt Güvenç, "Etnolojik ve Sosyal (Kültürel) Antropolojik Araştırmalar" 

Türkiye'de Sosyal Araştırmaların Gelişmesi, H.Ü. Yayını D-II, Ankara 1971 s. 96. 
' Birsen Gökçe, "Bir İç Iskan Uygulaması Olarak Dönerdere Köyü ve Toplumsal 

Sorunları", Tütengil'e Saygı, İstanbul 1981 s. 133: Ayrıca sayısal veriler için 
bk. A. Şeref Gözübüyük, "Köy İdarelerinin Mahiyeti", Oğuz An, Köy Sosyolo-
jisi Okuma Kitabı, Boğaziçi Üniversitesi yayını no. 114 İstanbul 1977 s. 3-10: 
Cevat Geray, "Türkiye'de Köysel Yerleşme Düzeni", O. An, Köy Sosyolojisi 
Okuma Kitabı, s. 16-47. 
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Toplam nüfus içinde önemli bir yeri olan köylerin sorunları da 
fazladır. Köy sorunları tek bir çözümü olmayacak denli karmaşık ve 
çok boyutludur. Köyün kalkınması, köyle kent arasındaki farklılık-
ların giderilmesi, sorunun toplumsal ve siyasal kaygılardan bağımsız 
bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirmektedir.10 Bu noktadan hareket-
le köy kalkınması (toplum kalkınması), toplumların ekonomik, sos-
yal ve kültürel olanaklarını geliştirmek, bu toplumları ulusal yaşa-
yışa uydurmak, onların ulusal gelişmeye tam katılımlarını sağlamak 
üzere halk ve hükümetlerin birleşik gayretleri sonucu ortaya çıkan, 
ilerlemeyi kapsayan bir terim olarak ele alınmıştır.11 

Yukarıda belirtildiği gibi, köy ve köylü nüfusu, toplumumuzun 
temelini teşkil eder. Bu nedenle köy kalkınmasında köyü tanımak 
gereğini, tek yanlı kalkınma çabalarının yetersizliğini, bölgesel özel-
liklerin dikkate alınması ve köyün toplumsal bir bütün içinde de-
ğerlendirilmesi gereğini gözden kaçırmamak gereklidir. 

Toplumbilim birarada yaşayan insanların ilişkilerini ve bu iliş-
kilerin nasıl ortaya çıktığını, nasıl değiştiğini inceler.12 

Türkiye'de toplumbilim alanında çalışanların amacı, yaşadıkla-
rı toplumu tanımak, sorunlarını saptayarak bunlara toplumun ge-
lişme ve değişme yönünde hareketini sağlayacak ıjyugulanabilir ni-
telikte somut öneriler getirmektir. Bunun için de alan araştırmala-
rına gereksinim fazladır. 

Genel nüfus içinde önemli bir yer kaplayan köy toplulukları ile 
ilgili olarak birçok araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalar köy 
toplumsal gerçeği hakkında bilgiler ortaya koyarak toplumbilimine 
katkıda bulunmaktadır. Köy toplulukları ile ilgili araştırmalar sayıca 
çok ve dağınıktır. 

Ülkemizde Cumhuriyetten önce 1910 lara doğru sosyolojik dü-
şüncenin başlatıcıları olarak Ziya Gökalp ve Prens Sabahattin'i gö-
rüyoruz.13 

1 9 Birsen Gökçe, a.g.e., s. 133-134. 
1 1 İrem Acaroğlu, Toplum Kalkınması Teori ve Uygulanması, ODTÜ Mimarlık 

Fak., Yayını no. 4, Ankara 1966 s. 3-7: Fehmi Yavuz, Memleketimizde Toplum Kal-
kınması, TODAIE yayını no. 72, Ankara, 1964 s. 5-8: Toplum Kalkınması Aracı 
ile Sosyal Gelişme, Çev. S. Nejat Candan, SSYB Sosyal Hizmetler Genel Md. 
yayını no. 49, ş.y. 1967. 

1 2 Emre Kongar, Toplumsal Değişme, 1. b. Bilgi yayınevi, Ankara 1972 s. 19., 
1 3 Emre Kongar, "Ziya Gökalp" Türk Toplumbilimcileri-l, Remzi Kitabevi, An-

kara 1982 s. 29-77: Ali Erkul, "Prens Sabahattin", Türk Toplumbilimcileri-l, 
s. 79-150: Mehmet Ali Şevki, Osmanlı Tarihinin Sosyal Bilimle Açıklanması, 
Elif yayını, istanbul, 1968 6. 7. 
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Ziya Gökalp'in sosyolojik düşüncesi, Durkheim'in etkisi altında 
oluşmaya başlamış ve gelişmiştir. Ziya Gökalp, Türk tarihi, Türk 
folklorü, Türk masalı ile ilgili araştırmalarını Durkheim'den öğren-
diği nedensel belirleyiciliğe göre yapmaya çalışmış ve pozitivist bir 
nesnellik denemiştir.14 

Prens Sabahattin de Gökalp gibi siyasal fikirlerinin sistemleşti-
rilmesine yarayan bir araç bulmak için Le Play ve onun "science 
sociale" ini (toplumbilim okulunu) ve bunun Demolins gibi gelişti-
ricilerinin sosyolojik düşüncelerini benimsemiştir. Ancak Prens Sa-
bahattin bir araştırıcı olmaktan çok Türkiye ile ilgili sosyolojik dü-
şüncesini Le Play okulunun sınıflama ve sistemlerine dayandırarak 
reform programları önermiştir.15 Diğer bir deyişle teorik düzeyde 
kalan Prens Sabahattin, Le Play okulunun ortaya koyduğu yöntem 
ve araştırma tekniklerine dayanarak hiç bir köy incelemesi veya 
araştırma yapmamıştır. 

Prens Sabahattin'den sonra onun eksik bıraktığını doldurmaya 
yönelen, Le Play okulunun ülkemizdeki diğer bir temsilcisi olan 
Mehmet Ali Şevki olmuştur. "Meslek-i İçtimai Cemiyeti"ni kuran 
M.A. Şevki, bu derneğin yayın organı olan dergi ile, "Mülkiye" ve 
"Muallimler Mecmuası" adlı dergilerde yayınlar yapmıştır. 1931 yı-
lında yayınladığı "Memleketi Tanıma Yolu" adlı yapıtıyla ülke ya-
şamını anlamak için istatistiklerin yeterli olmadığını, bunların top-
lumsal incelemeler için bir temel veremeyeceğini ileri sürmüştür. Bu 
görüşten hareketle de monografilerin yapılması, çoğalması, birbirle-
riyle karşılaştırılması sonucunda Türk toplumunu tanıyabileceğimizi 
ileri sürmüştür.16 İleri sürdüğü görüşleri doğrultusunda da ilk bilim-
sel köy çalışmalarını başlatmıştır .1930 yılında İstanbul çevresinde 
bulunan ve bir göçmen köyü olan Kurna'da monografik bir çalışma 
yapmıştır. "Meslek-i İçtimai Dergisi"nde yayınladığı bu monografi-
den başka "Ortakçı Destanı" da M.A. Şevki'nin köylü-kentli ilişkileri 
hakkındaki gözlemlerini yansıtmaktadır.17 

1940 yılına kadar köy araştırmalarına ilişkin olarak dikkati çe-
ken çalışmalar vardır. Bunlardan biri, CHP (Cumhuriyet Halk Par-

1 4 Doğan Ergun, 100 Soruda Sosyoloji El Kitabı, 2.b, Gerçek yayınevi İstanbul, 
1974 s. 232-233. 

1 5 Y. a.g.e. s. 234-235: Hasan Ali Koçer, Türk Sosyologlan-l, Türk Sosyoloji Ta-
rihi Araştırmaları no. 1 Ankara 1975 s.. 92-98. 

1 6 Cevat Geray, Toplum Kalkınması Deneme Çalışmaları, Bünyan Örneği, A.Ü 
Siyasal Bilgiler Fak., Yayını no. 228-230, Ankara 1967 s. XIVII. 

1 7 Hasan Ali Koçer, a.g.e., s. 113: M. Ali Şevki, a.g.e., s. 10. 
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tisi) tarafından 1931 yılında alman bir karar ile Halkevleri'nin ku-
rulmasıdır. Yetişmişlerin, okumuşların, halkı aydınlatması ilkesine 
dayanan Halkevleri çalışmaları arasında, köycülüğe ayrı bir önem 
verilmiştir.18 Genel Merkezin çıkardığı "Ülkü" ile birlikte Halkevleri 
tarafından yayınlanan çeşitli dergilerde, çevreyle, köylerle ilgili ça-
lışmalara yer verilmiştir. Bu çalışmalar köylerin sosyal hayatı, eko-
nomik durumu hakkında pek derinliğine inmeyen, çok defa folk Lor 
sınırlarını aşmayan bir hayli malzeme toplanmasına yol açmıştır.19 

1951 de Halkevleri, CHP'nin siyasal amaçlarına araç olduğu gerek-
çesiyle kapatılmıştı. 

1932-33 yıllarında Kadro Dergisi'nde çıkan makaleler içinde köy 
araştırmalarına yönelik olanları vardı. Ancak bu makaleler daha 
çok folklorik, etnografik ve tarımsal yapıya aitti. Bunlar içinde özel-
likle İsmail Hüsrev'in yazıları çoğunluktaydı.20 

Bilimsel niteliği bakımından dikkati çeken monografik araştır-
malardan biri de Sadri Aran tarafından Evedik Köyü'nde yapılmış 
ve 1938 de yayınlanmıştır. Bu araştırma ekonomik sorunlara ve ta-
rıma ayrı bir ağırlık vermiştir.21 

Le Play okulunun Türkiye'deki diğer bir temsilcisi olan Selahat-
tin Demirkan, Eminönü Halkevinde kurulan sosyal araştırmalar 
kolu başkam ve "Köye Doğru" dergisinin sahibiydi. Demirkan, 1941 
yılında "Küçük Çekmece Köyü", "Celaliye Köyü" adlı iki monografi 
yayınlamıştır. 1942 yılında "Köy Nasıl Tetkik Edilmelidir", 1946 yı-
lında "Köyün Sosyal Tetkikinde Monografya Usulü" ve 'Türkiye'de 
Köy Davası", 1958 de "Tecrübi Sosyolojiye Giriş", 1960 da "Köy Araş-

1 8 Cevat Geray, Toplum Kalkınması Deneme Çalışmalan, Bünyan Örneği, s. 
XIVIII: C, D. Tütengil, Türkiye'de Köy Sorunu, s. 11. 

1 8 Halkevleri yayınlarına örnek olarak bk. İbrahim Dinç, Köy Tetkikleri-1, Orta-
köy, Kırşehir Halkevi yayını, Kırşehir 1940: Köy Tetkikleri-II, Boztepe, Kır-
şehir Halkevi yayını, Kırşehir 1940. 

2 0 örnek olarak bk„ İsmail Hüsrev, "Köy İktisadiyatında Teknik İnkilabı", Kadro, 
(yayına hazırlayan Cem Alper, AİTİA yay. no. 130, Ankara 1979) Cilt 1, Sayı 2 
(Şubat 1932) s. 15-21: 1. Hüsrev, "Türkiye Köy İktisadiyatında Borçlanma Şe-
killeri", Kadro, Cilt 1 Sayı 3 (Mart 1932) s. 25-34.: İ. Hüsrev, "Anadolu'da 
Bir Köy Tipi" Kadro (yayına hazırlayan Cem Alper, AİTİA yay. no. 132 An-
kara, 1980) Cilt II, Sayı 13 (1933) s. 17-21: İ. Hüsrev, "Anadolu Köyünde Bünye 
Tahavvülü" Kadro, Cilt II, Sayı 14 (Şubat 1933) s. 18-24: İ. Hüsrev, "Anadolu'da 
Zirai İşletme Şekilleri", Kadro, Cilt II, Sayı 24, (1933) s. 25-32: İ. Hüsrev, 
Türkiye'de Köy İktisadiyatı, İstanbul 1934. 

2 1 Sadri Aran, Evedik Köyü: Bir Köy Monografisi, Yüksek Ziraat Enstitüsü ya-
yını, Ankara, 1938: Cevat Geray, Toplum Kalkınması... s. XIVIII. 
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tırmalan Kılavuzu", 1962 de "Köy Sosyolojisine Hazırlık' adlı yapıt-
lanyla köy araştırmalarına olumlu katkılarda bulunmuştur.22 

1942 yılında Niyazi Berkes "Bazı Ankara Köyleri Üzerinde Bir 
Araştırma' adıyla yayınladığı yapıt ile 13 köyün toplumsal kurulu-
şunu, aile yapısmı ve ekonomik yaşamını incelemiştir. 1945 yılında 
ise Bellice Boran "Toplumsal Yapı Araştırmalan" adlı yapıtı ile Ma-
nisa ovasmdaki sekiz köyü ele almıştır. Dağ ve ova köylerini birbir-
leriyle karşılaştırarak insan-doğa ilişkilerini, üretim araç ve biçim-
lerini, işbölümü ve mülkiyet durumunu incelemiştir.23 

1940 yılma kadar Le Play okulunun görüşleri çerçevesinde yapı-
lan köy araştırmaları, bu yıldan sonra Niyazi Berkes ve Behice Bo-
ran'm incelemeleriyle farklı bir yaklaşıma yönelmiştir. Berkes ve 
Boran'm araştırmalan, diyalektik yaklaşım doğrultusunda ekono-
mik yöne ağırlık vererek yapılmıştır. Bu yaklaşım, Le Play okulunun 
coğrafyacı determinizmi yerine ekonomik alt yapı sistemlerine önem 
vermiştir. 

1940 ve onu izleyen yıllarda köy sosyolojisi ve araştırmaları ala-
nındaki gelişim yavaşlamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nm yol açtığı bu 
durgunluk, köy sosyolojisinin bilimsel temellerinin araştırılması ge-
reksinimi duyulması bakımından yararlı olmuştur. Bunun etkisiyle 
de birçok köy monografisi çalışması ortaya çıkmıştır.24 

1950 yıllarında çok sayıda yeni köy araştırmaları yapılmıştır. 
Bu araştırmaların öncülüğünü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi, Sosyoloji Bölümü ve Coğrafya Enstitüsü yapmıştır. Karataş 
Köyü, Alacahöyük, İhsaniye, Keçiller, Çatak, Mütevelli, Kayalıoğlu, 
Yenibedir, Eskitaşlı gibi monografiler bunlara örnektir.25 

M Cevat Geray, Toplum Kalkınması..., s. XIVIII: Selahattin Demirkan Celaliye 
Köyü Monografisi, istanbul köyleri no. 2, İstanbul 1941: Selahattin Demirkan, 
Küçük Çekmece Köyü Monografisi, istanbul, 1941: Selahattin Demirkan, Köy 
Sosyolojisine Hazırlık, Devlet istatistik Enstitüsü yayını no. 426 Ankara 1962. 
Selahattin Demirkan, Türkiye'de Köy Davası, İstanbul, 1946: Selahattin De-
mirkan, Köy Araştırmaları Kılavuzu, istanbul, 1960: Selahattin Demirkan, Tür-
kiye'de Köy Sosyolojisi ve Öğretimi, Pedagoji cemiyeti, İstanbul, 1959. 

3 3 Niyazi Berkes, Bazı Ankara Köyleri Üzerinde Bir Araştırma, DTCF yayını An-
kara, 1942: Behice Boran, Toplumsal Yapı Araştırmaları, DTCF yayını Ankara, 
1945. 

2 4 Orhan Türkdoğan, Türkiye'de Köy Sosyolojisinin Temel Sorunları, 2.b. istan-
bul. 1977 s. 26. 

M H. Ziya Ulken-N. Şazi Kösemihai - Cahit Tanyol, "Karataş Köyü" Monografisi" 
Sosyoloji Dergisi, Sayı 6 (1950) s. 85-103: Hamit Zübeyr Koşay, Alacahöyiik, 
Türk Tarih Kurumu yayını seri VII, no. 21 Ankara 1951: C. Orhan Tütengil, 
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1950 yıllarının dikkati çeken araştırmalarından biri de İbrahim 
Yasa'nın "Hasanoğlan" ve "Sindel" adlı incelemeleridir.26 Hasanoğ-
lan araştırmasında sosyal ve ekonomik yapı ortaya konularak top-
lumsal değişme olgusuna yer verilmektedir. Bu dinamik nitelikli 
araştırmanın benzeri olan "Sindel" adlı araştırma da 1950 yılında 
yapılmış ve 1960 yılında yayınlanmıştır. 

Nermin Erdentuğ'un "Hal" ve "Sun" adlarını taşıyan antropolo-
jik araştırmaları da dikkati çekicidir. Erdentuğ daha sonra örnekle-
me tekniğini kullanarak Ankara ili köylerinde Sosyal Hizmet ve Sos-
yal Antropoloji ile ilgili bir araştırma yapmıştır.27 

Antropolojik araştırmalar içinde Orhan Acıpayamlı'nm ve Müm-
taz Turhan'ın araştırmaları da önem taşıyan araştırmalardır. Ay-
rıca 1950'lerde yabancı araştırmacılardan Robinson, makineleşme-
nin etkilerini, Lerner, Balgat yöresini, Kolars, Antalya çevresini, 
Hütteroth, Anadolu'daki son yerleşmeleri incelemiştir.28 

1960 yıllarında önemli sayılabilecek bazı araştırmalar ise şun-
lardır: Beşikçi'nin "Doğuda Değişim ve Yapısal Sorunlar", Kıray'm 

"îhsaniye Köyü İncelemesi" Sosyoloji Dergisi, Sayı 9 C1954) s. 37-58: C. Orhan 
Tütengil, "Keçiller Köyü İncelemesi", Sosyoloji Dergisi, Sayı 10-11 (1955-56) 
s. 36-43: Turhan Yörükan-Turgut Cebe, "Çatak Köyü Araştırması", Sosyoloji 
Dergisi, Sayı 10-11 (1955-56) s. 1-27: Rahmi Taşcıoğlu, "Manisa İli Mütevelli 
Köyü Monografisi" Sosyoloji Dergisi, Sayı: 10-11 (1955-56) s. 32-35: Yusuf Kur-
han. "Eskitaşlı Köyü Monografisi" Sosyoloji Dergisi, Sayı 10-11 (1955-56) s. 44-59: 
Yusuf Kurhan "Yenibedir Köyü Monografisi" Sosyoloji Dergisi, Sayı 10-11 
(1955-56) s. 60-71. 

2 9 İbrahim Yasa, Hasanoğlan, TODAİE yayını, Ankara 1955: İ. Yasa, Sindel Kö-
yünün Toplumsal ve Ekonomik Yapısı, TODAİE yayını, Ankara 1960. 

1 7 Nermin Erdentuğ, Hal Köyünün Etnolojik Tetkiki, A.Ü. DTCF yayın no. 109, 
Ankara 1956: N. Erdentuğ, Sün Köyünün Etnolojik Tetkiki, A., Ü. DTCF yayım 
132 Ankara 1959: N. Erdentuğ, Ankara İli Köylerinde Sosyal Hizmetler ve 
Antropolojik Bakımdan Bir Araştırma, Sosyal Hizmetler Genel md. yayını no. 
45 Ankara 1966. 

3 3 Orhan Acıpayamlı, Türkiye'de Doğumla İlgili Adet ve inanmaların Etnolojik 
Etüdü, Atatürk Üniversitesi yayını no. 15 Erzurum, 1961: O. Acıpayamlı, "Tür-
kiye'de Yağmur Duası" DTCF Dergisi, Cilt XXII, Sayı 3-4 (1964) : Mümtaz Tur-
han, Kültür Değişmeleri, I.Ü. Edebiyat Fak. yayını no. 479 istanbul 1959. 
Yabancı araştırmacılar için bk. Richard D. Robinson, "Tractors in the village", 
Institüte of Current World Affairs, Volume 34, (1952) : Daniel Lerner, The 
Passing of Traditional Society, modernizing the middle east, The Free Press, 
Glencoe, 1958: John F. Kolars, Tradition Season and Change in a Turkish 
village, University of Chicago Press., Chicago, 1963: Wold D. Hütteroth, Berg-
nomadan und yaylabauern im mittleren kurdischen Taunjs, Marburger Geog-
raphische Schriten no. 11 Marburg 1959. 
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"Ereğli", Akşit'in "Kapitalist Pazarın ve Modern Teknolojinin Köye 
Girişi ve İşleyişi" Eröz'ün "Türk Köy Sosyolojisi ve Yörük Türkmen 
Köyleri", Şahinkaya'nm "Orta Anadolu Köylerinde Aile Strüktürü", 
Tunçdilekin "Bozaniç Köyü" v.b.29 

Bu dönemde bazı araştırmacılar ise farklı tipte kırsal yerleşme 
merkezlerinin incelenmesine yönelmişlerdir. Bunlardan özellikle 
Anadolu'ya gelen göçmenlerle ilgili olanları dikkati çekenlerdir.30 

Burada İstanbul Üniversitesi İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü için-
de 1964 yılında kurulan ve 1966 yılında faaliyete geçen "Sakarya 
Sosyal Araştırmalar Merkezi" Adapazarı ile ilgili araştırmalar yap-
mıştır.31 Ayrıca İstanbul Üniversitesi Öğrenci Birliği tarafından 1967 
yılında Urfa'da 50 köyde yapılan araştırma, Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi ve Eğitim Fakültesinin Öğrenci Birlikleri'nin araştırma-
ları, Hacettepe Üniversitesinin Toplum Kalkınması Kulübünün 1967-
1968 öğretim yılında düzenlediği konferans, Köy araştırmalarına 
olumlu katkılarda bulunmuş girişimlerdir.32 

2 9 ismail Beşikçi, Doğu'da Değişim ve Yapısal Sorunlar, Doğan yayınevi, Ankara!, 
1969: Mübeccel Belik Kıray, Ereğli; Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, 
Ankara, 1964: Bahattin Akşit, Türkiye'de Az Gelişmiş Kapitalizm ve Köylere 
Giriş, ODTÜ Öğrenci Birliği yayını, Ankara 1966: Mehmet Eröz, "Türk Köy 
Sosyolojisi Meseleleri ve Yörük-Türkmen Köyleri", Sosyoloji Konferansları, 6. 
Kitap, İstanbul Üniversitesi yayını no. 1192 İktisat Fak., yayını no. 188, istan-
bul 1966: Rezzan Şahinkaya, Orta Anadolu Köylerinde Aile Strüktürü, A.Ü. 
Ziraat Fak., yayını no. 255 Ankara 1966: Necdet Tunçdilek, Bozaniç Köyü, t.Ü. 
Edebiyat Fak. yayını no. 1083, istanbul 1964: Bu konuda daha fazla örnek için 
bk. Gül Ergil, Köylerimizde Yapılan Araştırmalarla İlgili İzahlı Bibliyografya, 
Başbakanlık DPT yayını no. 737, SDP yayını no. 178, Ankara 1968 ve Brian 
W. Beeley, Rural Turkey: A Bibliographic Introduction, H.Ü. yayını no. 10 An-
kara, 1969. 

3 0 Bu konu için bk. Oğuz Arı, Bulgaristanlı Göçmenlerin İntibakı Rekor Matbaası, 
Ankara, 1960: Cevat Geray, Türkiye'den ve Türkiye'ye Göçler ve Göçmenlerin 
İskânı, SBF Maliye Enstitüsü yayını, no. 69 Ankara 1962: Cengiz Orhonlu, "Bal-
kan Türklerinin Durumu" Türk Kültürü, Sayı 21 ) 1964) s. 49-60: Necdet Tunç-
dilek, "Eskişehir Bölgesinde Yerleşme Tarihine Toplu Bir Bakış", İ.Ü. İktisat 
Fakültesi Mecmuası, Cilt XV, Sayı 1-4 (1955) s. 1-20: Necdet Tunçdilek, "Eski-
şehir ve Şehrin Tekamülü", İ.Ü. Coğrafya Enstitüsü Dergisi, Cilt IV, Sayı 8 
(1957) S. 35-47. 

3 1 Bu merkezin yayınlan için bk. Orhan Göçer, Adapazarı ve Fizik Planlaması, 
yayın no. 5 istanbul, 1968: Z. F. Fındıkoğlu, Adapazan'nm Şehirleşmesi ve 
Sosyolojik Problemleri, yayın no. 1 istanbul, t.y.: Arı-C. O. Tütengil, Adapa-
zanna Göç ve Çalışma Hayatına İntibak Araştırması, yayın no. 4 istanbul, t.y. 

3 2 Cevat Geray, "Köy Kalkınması ve Gençlik" TODAİE Dergisi Cilt VII Sayı 4 
(Aralık 1974) 6. 136. 
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Köy İşleri Bakanlığı Toprak İskan Genel Müdürlüğü tarafın-
dan köylerin durumlarını objektif olarak ortaya koymak amacı ile 
illere göre yaptığı köy envanter etüdleri, köyler hakkında ayrıntılı 
bilgiler sunmaktadır.53 

Devlet Planlama Teşkilatı'nın özellikle Sosyal Planlama Dairesi 
tarafından gerçekleştiren ve köy araştırmalarına olumlu katkıları 
olan bir çok çalışma yayınlanmıştır.34 

Yukarıda önemli olanlardan seçilen örneklerle sunulan köy 
araştırmalarını genel bir sınıflama içinde şu şekilde göstermek ola-
naklıdır :35 

A — Tek bir köyü ele alan monografik çalışmalar. 
B — Belli birtakım özelliklere sahip bir köy kümesini veya iki 

farklı köy kümesini karşılaştırmalı olarak ele alan çalışmalar. 
C — İl veya ilçe esasına göre yapılan köy çalışmaları. 
D — Çeşitli kamu kuruluşu ve bakanlıklarca yapılan köy ça-

lışmaları. 
Köy araştırmaları, konu yönünden ilgili olduğu bilim dalı dik-

kate alınarak da sınıflanabilir :36 

A — Sosyolojik araştırmalar. 

B — Sosyal Antropolojik araştırmalar. 

C — Etnolojik ve Etnoğrafik araştırmalar. 

D — Sosyal Psikolojik köy ve kültür araştırmaları. 

E — Tarım, Siyasalbilim, Ekonomi, Tarih, Sanat ve Edebiyat 
ile ilgili veya bu bilim dallarından birkaçı ile ilgili köy araştırmaları. 

3 3 Köy İşleri Bakanlığı, Toprak İskan Genel Müdürlüğü, Ankara, 1962-1967. 47 
ilde envanterler tamamlanmış ve bir kısmı yayınlanmıştır. 

3 4 Örnek olarak bk. Ahmet Tuğaç, v.d. Türk Köyünün Modernleşme Eğilimleri-1, 
DPT yayın no. 860, SPD yayın no. 198 Ankara 1970: Ahmet Tuğaç, Kırsal Top-
luluklarda Değişmeler, DPT yayın no. 1110, SPD yaym no. 241, Ankara 1970: 
İ. Yurt v.d. Orman Köylerinin Sosyo Ekonomik Durumu, DPT yayın no. 1070, 
SPD yayın no. 233, Ankara 1971. 

M Bu sınıflamaya giren örnekler için bk. Turan Güneş Türkiye'de Köy ve Köy-
lünün Ekonomik Sorunları ile İlgili Araştırmaların Amacı, Kapsamı ve Metodu, 
A.Ü. Ziraat Fak., Yayını no. 48, Ankara, 1973 s. 9-35: Beeley, a.g.e, ve Ergil, 
a.g.e. Gül Ergil, Türk Kqyünde Modernleşme Eğilimleri Araştırması-II, DPT 
Yay., no. 999. SPD Yay. no. 226. 

3 8 Bu sınıflama ve örnekler için bk. Bozkurt Güvenç, "Etnoloji ve Sosyal (Kül-
türel) Antropolojik Araştırmalar", s. 95-107. 
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Köy araştırmalarına ilişkin olarak yukarıda yer alan örnekle-
rin değerlendirmesi yapılacak olursa; 1940 yılma kadar yapılan mo-
nografik köy araştırmaları Le Play okulunun deneysel sosyolojisinin 
etkisinde kalanlarca gerçekleştirilmiştir. Bu monografiler toplum-
sal gerçekleri tam olarak ortaya koymaktan uzak, toplumsal de-
ğişmeye yönelmeyen, sadece köylerin fiziksel özelliklerini saptamak 
amacıyla yapılmış çalışmalardır. 

1940 larda ise köy araştırmalarının diyalektik yaklaşım çerçe-
vesi içinde insan-doğa ilişkilerine de yer verilerek yürütüldüğü gö-
rülmüştür. Yine monografi biçiminde yapılan bu çalışmalarda köy-
lerin evriminin, Batı Avrupa ülkelerinin tarihsel evrimindeki be-
lirleyicilik kalıplarına sığdırmaya çalışarak açıklanması, diyalekti-
ğin bütünlük yasasının gözden kaçmasına neden olmuştur.37 

1950-1960 yılları arasında yol, ulaşım araçlarının gelişimi, köy-
kent ilişkilerinin yoğunlaşması, iç göçlerin başlaması gibi değişme-
ler olmuştur. Bu değişmelerle birlikte devlet alt yapı hizmetlerinin 
köye gitmeye başlaması, bazı bölgelerde köy kuruluşlarını temelden 
değiştirmiştir.38 Bu dönemde değişmeleri konu alan, gözleme dayalı, 
öncekilere oranla biraz daha gelişmiş araştırma tekniklerinden ya-
rarlanarak toplumsal gerçeklere yönelik araştırmalar yapılmıştır. 
Ancak bu araştırmacılar da diyalektiğin bütünlük yassını gözden 
kaçırmışlardır.39 

1961-1970 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı ile Köy İş-
leri Bakanlığının kurulmaları, köy sorunları ile ilgili araştırmalara 
ayrı bir yön kazandırmıştır. Devlet ile köyün çabalarını birleştir-
meye dayalı Toplum kalkınması, planlı kalkınma içinde ele alın-
mıştır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında toplum kalkınması baş-
lığı altında romantik değişme çabalarına yer verilmiştir. İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı ise kırsal kesimin sosyo-ekonomik yönleri ve 
değişme sorunları üzerinde daha doğru ve gerçekçi tanımlamalarla 
durumu saptanmıştır.40 Üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 

3 7 Ergun 100 Soruda Sosyoloji El Kitabı, s. 236. 
3 8 Türkdoğan, a.g.e. s. 22. 
3 8 Ergun, 100 Soruda Sosyoloji El Kitabı, s. 237. 
4 0 Kalkınma Planlarında Kırsal kesimin ele alınışına ilişkin değerlendirmeler için 

bk. Mübecel Belik Kıray, "Türkiye'de Köy ve Köylü Sorununa Kalkınma Plan-
larının Yaklaşımı", ODTÜ Gelişme Dergisi Sayı l'den ayn basım Ankara 1971 
s. 59-71: Mübeccel Belik Kıray, "On Certain Aspects of Social Planning of First 
Five Year Plan of Turkey", ODTÜ Gelişme Dergisi Sayı ı'den ayrı basım, An-
kara 1971 8. 72-73. 
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Planlan da gerçekçi tanımlamalarına karşın sorunlara çözüm ge-
tirici bir uygulamaya yol açamamıştır. Bunda çeşitli kurumların ve 
bakanlıkların köye yönelik çalışmalannm birbirinden bağımsız ve 
dağınık biçimde yürütülmesinin rolü büyüktür. 

1960 sonrası araştırmalann en olumlu yönlerinden biri, bazı 
araştırmacılann, bazı toplumları açıklamış olan bir yaklaşımı me-
kanik olarak kendi toplumsal gerçeğimizi açıklamak için uygula-
mak yerine, toplumumuzdaki belirleyiciliğin, kendi tarihsel ve top-
lumsal evrim gerçeğimize göre bulmaya yönelmeleridir.41 

Özellikle son yıllarda kırsal kesim sorunlarını gerçekçi yak-
laşımlarla ele alan, bilimsel yöntemi uygulayarak, son zamanlarda 
gelişmiş olan araştırma tekniklerini, araştırmanın amacına uygun 
bir biçimde kullanan araştırmalar yapılmıştır.42 Buna karşın araş-
tırmacılar, araştırmalarını, önceden saptanmış bir sınıflama ve sı-
ralama doğrultusunda yürütmemektedirler. 

Türkiye'de araştırılacak konularda henüz tam bir sınıflama ve 
sıralama yapılmamıştır. Araştırmalarda saptanacak önem ve ön-
celik sırası, izlenen ulusal amaçlar açısından ele alınabilir. Ulusal 
amaçların ne olduğu bilinir ve buna uygun olarak araştırmaların 
bilimsel nitelikli olarak geliştirilmeleri ve araştırmalarda koordi-
nasyon, işbirliği, denetim sağlanarak, çok olumlu gelişmeler elde 
edilebilir.0 

Türk toplumunu oluşturan temel öğelerden biri olan köy top-
lulukları üzerinde yukanda belirtilen koşullar doğrultusunda yapı-
lacak araştırmalar, Türk toplumunun temel yapısını daha iyi ortaya 
koyacaktır. Türkiye gibi 40 binden fazla ve farklı yapıda köylere 

4 1 Ergun, 100 Soruda Sosyoloji El Kitabı, s. 237-238. 
4 2 örnek olarak bk. Suna Kili, Çayırhan, Boğaziçi Üniversitesi yayın no. 148, is-

tanbul 1978 : Erdoğan Güçbilmez, Yenimahalle ve Kayadibi Karşılaştırmalı Bir 
Köy Araştırması, SBF yayını no. 327, Ankara 1972: Özer Ozankaya, Köyde Top-
lumsal Yapı ve Siyasal Kültür, A.Ü. SBF yayını no. 322 Ankara, 1971: Vedia 
Emiroğlu, Edilli Köyünün Kültür Değişmesi Bakımından İncelenmesi, Varol 
Matbaası, Ankara 1972: Tuğrul Akçura, Ankara : Monografik Bir Araştırma, 
ODTÜ Mimarhk Fak, Yayını Ankara, 1971. 

4 3 Türkiye'de araştırılacak konu ve sorunlar için bk. Arif T. Payaslıoğlu, "Türki-
ye'de Sosyal Araştırma Sorunları ve Çözüm Yollafı Üzerinde Bazı Düşünceleır", 
Türkiye'de Sosyal Araştırmaların Gelişmesi, H.Ü. Yayım D-ll Ankara 1971 
s,_ 211-222: Necati Erder, "Türkiye'de Sosyal Araştırmalardaki Gelişmenin Yönü 
Üzerinde Sorular ve Öneriler", Türkiye'de Sosyal Araştırmaların Gelişmesi, 
s. 227-235: Emre Kongar, "Araştırılacak Konu ve Sorunlarda Öncelikler", 
Türkiye'de Sosyal Araştırmaların Gelişmesi, s. 236-252. 
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sahip bir ülkede köy çalışmaları yapmak demek, toplumu daha iyi 
tanımaya yönelmek demektir. Bu çalışmalar aynı zamanda kalkın-
ma plan ve politikalarına da ışık tutacaktır. 

Köysel topluluklar ve tarım kesimi ulusal bölge kalkınma erek-
lerine yönelmedikçe, bunların katkısı sağlanmadıkça ulusal ve böl-
gesel kalkınma çabalarının başarıya ulaşması güçtür. Ulusal ve 
bölgesel kalkınma planlarının öngördüğü çalışmalar köy düzeyine 
indirgenmedikçe, köy topluluklrınm bunlardan yararlanması, böy-
lece köyde ve tarım kesiminde istenen değişikliklerin, gelişmelerin 
sağlanması beklenemez.44 

Tüm pozitif bilimlerin olduğu gibi toplumsal bilimlerin de son 
ve pratik amacı, alanına giren olguları açıklamak ve tanıtlamakla 
yetinmeyerek, onlar üzerinde geleceğe yönelik çıkarımlar yapmak-
tır. Bu çıkarımlar, olguları yöneten genelliklere dayanılarak yapılır. 
Bu genellikler ise bazı genel tipler veya modeller üzerinde kurulur. 
Bu noktadan hareketle şunu söyleyebiliriz: 

Kır kesiminde köy toplulukları çeşitlilik göstermekle birlikte, 
taşıdıkları bazı ortak ve temel niteliklere göre birkaç tip içinde ele 
almabilir. Kırsal yapı tipolojisi, topluluk düzeyinde yapılacak çıka-
rımlarda dayanılacak genelliklere ulaşma yoludur. 1930 yılından beri 
Türkiye'de yapılan köy araştırmaları, kır topluluğu alanında tipo-
lojik bir yaklaşıma temel olacak miktarda veri sağlamıştır. 

Bu verilerin çözümlenmesi herşeyden önce tek tek köylerin ay-
rıntısal özelliklerinden arındığında bazı ortak niteliklere sahip oldu-
ğunu ortaya koymaktadır.45 

Tek tek köyler önemli görülmeyebilir. Fakat onbinlerce köy 
büyük bir kuvvet olduğu kadar, büyük bir sorundur da. Köyün kuv-
vetinden yararlanmak ve sorunlarını çözmek gereklidir. Türkiye'de 
birtakım köyleri tanımadan ve onları gruplandırmadan bütüne iliş-
kin yargılara varmak doğru değildir. Bu durum geleceğe yönelik 
çıkarımlar yapmamızı, sorunlara çözüm yolları bulmamızı da en-
geller. 

4 4 Cevat Geray, Planlı Dönemde Köye yönelik Çalışmalar, TODAİE yayım, no. 
139 Ankara 1974 s. 15 

4 5 Kırsal yapı tipolojisi için bk. Muzaffer Sencer, Toplumsal Yapı Ders Notları, 
s. 90-91. Sencer burada kırsal yapı tipolojisinde başvurulabilecek iki ölçüt or-
taya koyar: İlki, tarımsal üretim türü, ikincisi, tarımsal işletmecilik biçimi. 
Çıkarsama yollan için bakınız Oskar Large, Ekonomik Politik, Cilt 1 Çev. 
Muvaffak Şeref, May Yayınları, İstanbul, 1975 s. 174-177 ve 186-187. 



İBN HALDUN'UN GELİR VE SERVET DAĞILIMINA İLİŞKİN 
GÖRÜŞLERİ 

İbrahim E. KOZAK 

A. GELİR VE SERVETİN KAYNAĞI 

İbn Haldun'a göre bütün zenginliklerin kaynağı, esas itibariyle 
üretimdir, emektir. Gerçi, emeğin yanında aslî faktör olarak tabiatı 
da zikreder ama tabiat emeğe nazaran pasif ve ikinci plânda bir 
faktördür. Tabiattaki hammaddelerin işlenerek insan ihtiyaçlarını 
karşılayacak hale getirilmesinde, emek aktif ve en önemli unsurdur. 
Doğrudan insan ihtiyaçlarını karşılayabilecek tabiî kaynaklardan ya-
rarlanabilmek için bile, az da olsa insan emeğine ihtiyaç vardır. Böy-
le olunca insanların esas itibariyle, iş görmek ve çalışmaktan başka 
kazanç yolları yoktur. Bir ülkedeki tüm zenginlikler, o ülkedeki üret-
ken insanların emeklerinin, çalışmalarının bir sonucudur. 

Eğer her türlü zenginliğin kaynağı emek ise, o zaman hiç emek 
sarfetmeyen, birşey üretmeyen insanların zenginliklerini nasıl açık-
lamak gerekir diye bir soru akla gelebilir. İbn Haldun'a göre genel 
anlamda zenginliğin kaynağı emektir. Kişisel ve servete gelince onun 
kaynağı emek değildir; daha doğrusu, kişinin harcadığı emekle 
orantılı değildir. 

1. "Rızık" Aşamasından "Kazanç" Aşamasına Geçiş 

İbn Haldun, insanın emek harcayarak veya herhangi bir yolla 
elde ettiği gelirden zorunlu ihtiyaçlarını karşıladığı kısma "rızık" 
demekte; bunu aşan ve zenginliğin, sermaye birikiminin kaynağım 
oluşturan, zorunlu ihtiyaç fazlası kısma da "kazanç" adını vermek-
tedir. Kişisel plânda değil de, genel plânda ele alındığında; insanlı-
ğın ancak zorunlu ihtiyaçlarına yetecek kadar bir üretimde buluna-
bildiği, işbölümüve üretim araçlarının daha fazla üretimi gerçek-
leştirecek düzeyde olmadığı dönemler "rızık" aşamasındadır. Ne za-
man ki insanlar, zorunlu ihtiyaçlarının I harcadıkları emeklerini tek-
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rar üretebilmek için gerekli miktarın) üzerinde bir üretim seviyesine 
ulaştılar (artı-ürün elde etmeye başladılar); böylece, "rızık" aşama-
sından "kazanç" aşamasına da geçmiş oldular. Yani, bu anlamda İbn 
Haldun'un "kazanç" kavramı, genel plânda Marks'ın "surplus pro-
duct" (artı-ürün) kavramına tekabül etmektedir. 

"Rızık" aşamasından "kazanç" aşamasına geçiş, insanlığın iler-
lemesinin, medeniyetin başlangıcıdır. Bu ihtiyaç fazlası ürün, hem 
gelişmenin, sermaye birikiminin; hem de -İbn Haldun bu adı kul-
lanmamakla ve başka biçimlerde açıklamış olmakla beraber- sömürü-
nün (zorunlu ihtiyaç fazlası ürüne başkalarının el koymasının) kay-
nağını oluşturur. 

İbn Haldun, kişisel plânda "rızık" ve "kazanç" ayırımını, baş-
kalarının artı-ürününü ele geçiren, üretken olmayan sınıfların gelir-
lerine de uygulamakta; bu gelirlerin onların zorunlu ihtiyaçlarını 
karşılayan kısmına "rızık", bunu aşana bölümüne de kazanç, servet 
adını vermektedir. 

"Rızık" kavramı ve onunla ilgili meseleler, kelâm ilminin en 
önemli tartışma konularından birini oluşturmaktadır.1 İbn Haldun, 
bu kısır ve verimsiz tartışmalara kısaca yer verdikten sonra; konuyu 
zorunlu ihtiyaç fazlası ürünün elde edilmesi, elde edilme yolları, 
çeşitli sınıfların buna el koymaları ve artı-ürünün ("kazanç") me-
deniyetin gelişmesinde oynadığı rol gibi konulara; iktisadî alana kay-
dırmaktadır.2 

2. "Artı-Ürüın"ün Kaynağı 

İbn Haldun; medeniyetin, ilerlemenin temeli olarak ele aldığı 
"rızık" aşamasından "kazanç" aşamasına geçişin nasıl gerçekleştiği 
üzerinde de durmuştur. O'na göre insanlığın artı-ürün (kazanç) elde 
etme aşamasına geçişinde en önemli faktör işbölümüdür. İşbölümü 
olmadan insanlar, değil ihtiyaç fazlası ürün üretmek, zorunlu ihti-
yaçlarını karşılayacak ürünleri bile elde edemezler. Ancak, işbölümü 
çok düşük ve ilkel düzeyde kalırsa, insan ihtiyaçları da düşük ve 
ilkel bir düzeyde karşılanabilir. Çünkü, zorunlu ihtiyaç fazlası ürün 
miktarı pek azdır. 

1 Ş. Gölcük, Kelâm Açısından İnsan ve Fiilleri, İstanbul: Kayıhan Yayınlan, 1979. 
s. 240-244. 

2 Mukaddime: Ugan C. II, s. 320-322, 452-453; Rosenthal, C. II, s. 311-312, 434. H.Z. 
Ülken ve Z. Fahri, İbn Haldun, istanbul; 1940. 
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Zamanla insanlar kalabalık gruplar halinde biraraya gelip şe-
hirler kurmaya başladıkça ve şehirlerin nüfusu arttıkça, işbölümünün 
gelişmesi imkânları doğmuş; daha ileri üretim araçlarının da üretim-
de kullanılması sonucu elde edilen üretim, zorunlu ihtiyaç sınırını 
çok aşarak zenginlik düzeyine ulaşmıştır. İşbölümünün ilerlemesi ve 
onun bir sonucu olarak da üretim araçlarının giderek geliştirilmesi, 
üretim düzeyini de artırmış; bu durum, ihtiyaçların gelişip çeşitlen-
mesine yol açarak üretim ve işbölümünün artmasını daha da teşvik 
etmiştir. 

İbn Haldun'a göre, gerçekleştirilen üretim düzeyi kişilerin zo-
runlu ihtiyaçlarını çok aşan toplumlarda refah tüm kesimlere yayılır. 
Böyle şehir ve ülkelerde her sınıftan halkın yaşayışı, hayat standar-
dı, diğer şehir ve ülkelerdeki halktan yüksek olur. Öyle ki, işbölümü 
sayesinde yüksek bir zenginlik ve refah düzeyine ulaşan toplumlar-
da dilencilerin bile hayat seviyesi, diğer toplumlardaki orta halli ki-
şilerden iyi olabilmektedr. Nüfusu az, işbölümünün yeterince gelişe-
mediği toplumlarda küçük yerleşim merkezlerinde, küçük şehirlerde 
halkın üretim düzeyi, dolayısıyla hayat standardı çok düşüktür. Bun-
ların ürettikleri, zorunlu ihtiyaçlarını ancak karşılar. Bu gibi yerlere 
şehir değil, köy demek daha doğru olur. Pek az bir kısmı hariç, in-
sanlar buralarda yoksulluk ve sıkıntı içinde yaşarlar. Daha fazla 
üretim yoluna giderek gelirlerini artırma imkânlarını da bir türlü 
bulamazlar. Zengin ve fakir ülkeler arasında, halkın hayat standart-
larında görülen bu fark; o toplumlarda üretim kapasitelerinin, hal-
kın üretkenliğinin değişik olmasından ileri gelir. Çünkü, "her şehir 
ve bölge ahalisinin masrafları istihsalleri nisbetindedir",3 

Diğer yandan, İbn Haldun'un servet (ve sermaye) birikimine, 
milletlerin zenginliğinin zaman içinde artmasına ilişkin görüşleri 
üzerinde şöyle bir değerlendirmede bulunmak da mümkündür: Ser-
vet (ve sermaye) birikiminin oluşması ve zaman içindeki seyri ik-

3 Mukaddime: Ugan, C. II, s. 268-275, 452, 453; Rosenthal, C. II, s. 271-276, 434; 
Pîrîzâde, s. 430. 
Rostow'un şu görüşleri de hemen hemen aynıdır: "Tabanında nüfusu ve zirve-
sinde kültür seviyesini temsil eden bir piramit düşünülecek olursa, tabanın ge-
nişliği ile kültür yüksekliği arasında orantılı bir münasebet kurmak mümkün-
dür. Daha açık bir deyişle; yüksek kültür muayyen bir genişliğe vardıktan son-
ra yaygın bir iş bölümünün tatbikine imkan veren nüfus kütleleri için düşü-
nülebilir. "Kültür piramidi" kanununun mânâsı budur. Nüfusu seyrek pirimitif 
topluluklar hiç bir zaman yüksek bir kültür seviyesine varamamışlardır." (S.F. 
Ülgener, "Alexander Rostow, Bir fikir ve Aksiyon İnsanının. Arkasından", İkti-
sat Fakültesi Mecmuası C. 23, No. 3-4 1963 s. 24-32). 
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tisatçılar arasında tartışılan bir konudur. Bu birikimin uzun bir za-
man süresi boyunca yavaş yavaş ve eşit adımlarla ilerlediği görü-
şüne bazı iktisatçılar karşı çıkmaktadırlar. Marks, burjuva serveti-
nin tasarruf yolu ile azar azar biriktiği yolundaki görüşleri şiddetle 
eleştirmiştir. Schumpeter'e göre de "kapitalist servet gerçekten ta-
sarruf yolu ile azar azar ve biteviye birikip çoğalmamış, bilakis is-
tihsale her defasında değişik bir ufuk açan yahut bir yenilik katan 
"innovation" hamleleri ile dura dinlene teraküm etmiştir".4 İbn Hal-
dun'un görüşleri de bu son açıklamalarla paralellik göstermektedir. 
Şüphesiz, O, çok değişik bir dönemin servet birikimi olgusu üzerinde 
durmuştur. Ancak, genel anlamda, servet ve zenginliğin oluşumu-
nun öyle azar azar, düzenli bir gelişim içinde artan bir seyir göster-
mediğini; aksine, devletlerin, medeniyetlerin ilerleme ve çöküş dev-
relerine; bir başka ifade ile, siyasî ve iktisadî konjonktürün seyrine 
ve tesadüflere göre, zaman ve mekân itibariyle artan ve azalan bir 
seyir izlediğini sezebilmiştir. 

Özetlersek, medeniyetin gelişmesinin, milletlerin zenginliğinin 
temelini oluşturan artı-ürünün ve ondaki artışların kaynağı işbölü-
münün ve üretim araçlarının gelişmesidir; daha doğrusu, işbölümü 
ve üretim araçları sayesinde etkinliği ve verimliliği artan emektir. 
Ayrıca, bu zenginlik de zaman içinde dalgalanmalar göstermektedir. 

B. KİŞİSEL GELİR VE SERVETİN KAYNAĞI 

Yukarıda açıklandığı gibi, genel olarak her türlü kazanç ve zen-
ginliğin kaynağı; organize emeğin üretkenliği, maliyetinin (harca-
nan emeği tekrar yerine koymak için tüketilmesi gereken mal ve 
hizmetlerin) çok üstünde bir deeğr üretmesi olduğu hald; İbn Hal-
dun'a göre, kişisel gelir ve servetin, bir yerde, emek harcamakla, 
üretimle bir ilgisi yoktur. Aksine, büyük gelir ve servetlere sahip 
olanlar, genel olarak üretimle doğrudan ilgisi bulunmayan, üret-
kenlikten uzak gruplardır. Buna karşılık, emekleriyle, ürettikleri 
mal ve hizmetlerle geçinen üreticiler (çiftçiler, zanaatkarlar v.s.) 
çoğunlukla ancak geçinebilecekleri ve hayatlarını sürdürebilecekleri 
(başka bir ifade ile emeklerinin maliyeti) kadar bir gelir elde edebi-
lirler.5 

4 S. Ülgener, "Etüdler-, Joseph A. Schumpeter (1833-1930)", İktisat Fakültesi Mec-
muası, C. 12, s. 8-10. 

5 Mukaddime : Ugan, C. II, s. 345-346, 340-342, 353-354; Rosenthal, C. II, s. 330, 326, 
328, 335-336. 
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Burada ister istemez şöyle bir soru akla gelecektir: Daha önce 
açıklandığı gibi, işbölümü içinde çalışan insanlar, zorunlu ihtiyaçla-
rının çok üstündeki bir üretimi gerçekleştirdiklerine göre;6 eğer, üre-
tici zümreler halâ asgarî geçim düzeyinde yaşamak zorunda kalıyor-
larsa, o zaman üretilen bu zenginlik; zorunlu ihtiyaç fazlası ürün 
(artı-ürün) nereye gitmektedir? İbn Haldun bu soruyu belki bu ka-
dar açık bir biçimde ortaya koymamakta; ama, dolaylı olarak da ol-
sa, cevaplandırmaktadır: Üretici smıflrm ürettikleri artı-ürünleri 
çeşitli yollarla ele geçiren zümreler.7 

Kısaca; İbn Haldun'a göre, genel anlamda üretimin, zenginlik 
ve servetin kaynağı emek olmakla beraber; özel gelir ve servetin 
kaynağı emek değil, "sömürü"dür.8 

Aşağıda, İbn Haldun'un üretici sınıflarca üretilen artı-ürünün 
hangi sınıflara gittiğine ve bu sınıfların artı-ürünü ele geçirme (is-
tismar) yollarına ilişkin görüşlerine yer verilecektir. 

1. Artı-Ürürı  Ele Geçirme Yolları 

a. Siyasî Gücü Kullanma 

İbn Haldun'a göre üretici sınıfların ürettikleri değerlere el ko-
yarak geçinen; bu yolla gelir ve servet devşiren sınıfların başında, 
toplumda siyasî gücü kullanan hükümdar ve diğer devlet yönetici-
leri gelir. Halkın, ürettikleri artı-ürünün bir kısmı, vergiler yoluyla 
onlardan alınarak devlet hazinesine oradan da yöneticilere ve diğer 
devlet görevlilerine aktarılır. Diğer yandan, bu kişiler, devletin ver-
diği maaştan daha çok; sahip oldukları siyasî gücü, mevkilerini ve 
itibarlarını kullanarak da iktisadî imkân sağlarlar. Yönetici sınıflar, 
elde ettikleri gelir ve imkânların bir kısmını günlük ihtiyaçları için 
harcadıktan sonra kalanını biriktirirler. Böylece onların elinde hü-

6 Mukaddime Ugan, C. I s. 101, C. II, s. 268-269; Rosenthal, C. I, s. 89-90, C. II, b. 
271-272. 

' Mukaddime: Ugan, C. II, s. 343-346; Rosenthal, C.. II, s. 326-330. 
8 İbn Haldun "Sömürü" kelimesinin aynen kullanmamakla beraber, sosyal hiye-

rarşide üst tabakadaki sınıfların, sahip oldukları güç ve nüfuz nisbetinde aşağı 
sınıflardan kazanç sağladıklarını söyleyerek aynı şeyi ifade etmiş olmaktadır 
(Bak. Mukaddime: Ugan, C. II, s. 345). Ancak, '"sömürü" kelimesi, katı bir 
değer hükmü taşıdığı İbn Haldun'un ise, konuya objektif bir olgu olarak işaret 
etmenin ötesinde, kötüleme gibi bir tavır takınmaması; aksine bir ölçüde onay-
lama yoluna gitmesi sebebiyle bundan sonra "sömürü" değil, "istismar" keli-
mesini kullanacağız. 
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yük servetler toplanır. Herkes, çıkar sağlamak için bu makam ve 
mevki sahibi kimselere yaklaşmaya; onlara hizmet ederek ve işlerini 
görerek yanlarında itibar kazanmaya çalışır. Daha sonra bunlar da 
ele geçirdikleri bu mevkiler aracılığıyla daha alt derecelerdeki kim-
selerin emek ve hizmetlerini kendi ihtiyaçlarını karşılamada kulla-
nırlar. Böylece en üst seviyede bulunan hükümdardan en alt seviye-
dekilere kadar herkes bir alttaki sınıf veya sınıflardan kazanç sağ-
lar; yani onları istismar ederek, onların ihtiyaç fazlası, artı-ürün ve 
artı-emeklerinin bir kısmını ele geçirir. Bir başka ifade ile -İbn Hal-
dun aynen bu tabiri kullanmamakla beraber- üstten alta doğru uza-
nan bir istismar ağı tüm toplumları sarmıştır. Bu yolla elde edilen 
gelir ve servetler alttan üste doğru çıktıkça artar ve büyük boyut-
lara ulaşır.6 

İbn Haldun'un verdiği bilgilerden, devlet güçüne dayanılarak 
halktan toplanan gelirlerin hükümdar ve diğer yöneticilerin kişisel 
servetleri haline dönüştüğü; ayrıca bu kişilerin siyasî güçlerini kul-
lanarak kazanç sağladıkları anlaşılmaktadır. İbn Haldun, -belli sı-
nırlar içinde kalmak şartıyla- buna itiraz etmemekte, normal bir uy-
gulama gibi bahsetmektedir. Bu durum o devirlerde genel olarak 
hükümdar ve diğer üst yönetici kadro ile devlet ve devlet hazinesi-
nin birbirinden ayrı düşünülmem esinin bir sonucudur.10 Diğer yan-
dan; bu anlayışın bir gereği olarak;, siyasî mevkilerinden uzaklaştı-
rılmaları halinde, azledilen yüksek devlet yöneticilerinin yukarıda 
açıklanan yollarla devşirdikleri servetlerine hükümdarların el koy-
ması da aynı derecede normal karşılanmaktadır. İbn Haldun, daha 

9 Mukaddime: Ugan, C. II, s. 340-345; Rosenthal, C. II, s. 326-330; Pirizâde, s. 356-35&, 
Issawi s. 86. 

1 0 İlk halifeler devrinde devlet hazinesi ile ve genel olarak devletle hükümdar ve 
onun şahsi serveti ayrı tutuluyordu. Halifelikle, hükümdarlık (mülk devleti); 
siyaset-i diniyye ile siyaset-i akliyye arasındaki en önemli farklardan biri İbn 
Haldun'a göre bu noktadadır (Mukaddime: Ugan C. I, 510 vd„ 528; Rosenthal, 
C. I, s. 414 vd„ 428.; Ümit Hassan, "İbn Haldun'un Metodu ve Siyaset Teorisi 
Ankara: S.B.F. Yayını s. 269). Gerçekten, saltanat ile hilafet arasındaki en önemli 
farklılıklardan biri budur. "Padişah, millet hazinesini kendi şahsi malı telakki 
ettiği için istediği gibi sarf eder... Halifeye gelince, O, bu malı Allah'ın ve 
Halkın bir emaneti olarak kabul eder. Bu sebeple beytül mali kanun dairesinde 
tahsil ettiği gibi, yine kanuni hudutlar içinde sarf etmeğe bakar. Hz. Ömer, 
Selman'ı Farisi'ye "Ben halife miyim, yoksa padişah mı?" diye sorduğunda 
Selman şu cevabı verir: "Eğer sen müslümanların malında bir dirhem dahi 
olsa, kanunsuz olarak, hakkın olmadan alırsan ve bir dirhemi keyfin için har-
camaya kalkarsan, o zaman halife değil, padişah olursun" (Mevdudî Hilafet 
ve Saltanat, Çev. Ali Genceli, Ankara: Hilâl Yayınevi, 1972. s. 97-98). 
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sonraki devirlerde de (meselâ Osmanlılarda) görülen bu yaygın 
uygulamaya; söz konusu servetlerin kaynağına dikkati çeken bir 
açıklama getirmekte: Yüksek devlet görevlilerinin servetleriyle bir-
likte başka ülkelere gitmelerine izin verilmemesinin, bunların ser-
ğil; asabiyyet, siyasî güç ön plândadır. İktisadî gücün kaynağı da 
vetleri üzerindeki hükümdarların hak iddia etmelerinin ve görev-
lerinden azledildiklerinde, bir yolunu bularak bu servetlere el koy-
malarının sebebi; bu kişilerin o servetleri çalışıp kazanma yoluyla 
değil, devlet otoritesini kullanarak elde etmeleridir.11 

Farkedileceği gibi, İbn Haldun burada siyasî güçle iktisadî güç 
arasındaki ilişkiyi, Marksist yaklaşıma tam karşıt bir açıdan ele al-
maktadır. O'na göre, iktisadî güç, üretim araçlarına sahip olmak de-
siyasî güçtür. Siyasî gücü elinde tutanlar, üretici sınıfların ürettikleri 
artı-ürün ve artı emeğin bir kısmını elde ederek iktisadî gücü de ele 
geçirirler. Böyle olunca, üretim araçlarını, dolayısıyla iktisadî gücü 
elinde tutanların siyasî gücü de ellerinde bulundurduklarını ve devr 
letin, bu iktisadî yönde güçlü sınıfların diğer sınıflar üzerinde baskı 
aracı olarak kullanıldığını savunan Marksist görüşün; tarihte, özel-
likle doğu ülkeleri için geçerli olup olmadığını ayrıca tartışmak ge-
rekir.12 İbn Haldun'un bu görüşleri yanında; meselâ Osmanlı döne-
mine ait bazı tarihî tesbitler, bunun tam tersinin doğru olduğunun 
göstermektedir: "Osmanlı sisteminde kudret servete üstündür; ser-
vet kudreti yaratmaz, kudret serveti yaratır; ama kudretin yarattığı 
serveti, daha üstün kudret her an mahvedebilir; onunla birlikte sa-
hibini de mahveder. Kapitalist sistemde devlet, zengin, mülkiyetli 
bir sınıfın elindedir. Osmanlı sisteminde (ise) güç sahibi olanların".'3 

Diğer yandan, esas itibariyle siyasî gücün, iktisadî gücü de ele 
geçirmeye yol açtığı üzerinde durmakla beraber; İbn Haldun bu-

1 1 Mukaddime: Ugan, C. II, s. 289-290, 68 vd„ 72-73; Rosenthal, C. II, s. 287, 297 Vd.. 
100-101. 

1 2 M. Duverger. Siyaset Sosyolojisi, Çev. Şirin Tekeli İstanbul: Varlık Yayınları 
No. 156, 1975. S. 238. 
Bu bakımdan Marksist görüşü eleştiren ve meselâ, Hindistan'daki kast siste-
minde üretim araçlarına sahip olmalarının tüccar ve sanatkârların askeri ve 
dinî temele dayalı üst kastlara rakip olmalarına yetmediğini; ayrıca Avrupa'daki 
feodal beylerin de başlangıçta siyasî ve askerî güçlerine dayanarak toprakları 
ele geçirdikleri yolund tenkitler yönelten bir görüş için Bak. Muhammed B. 
Edsasr, İslam Ekonomi Doktrini, Çev. Mehmet Keskin ve Saadettin Ergün, İs-
tanbul : Hicret Yayınevi, 1978. s. 128-129. 

1 3 N. Berkes, 100 soruda Türk İktisat Tarihi, C. II, İstanbul: Gerçek Yayınevi, 
1970. s. 71. 
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rada da meseleyi tek yönlü değil, karşılıklı ilişki ve etkileşim içinde 
ele almakta; iktisadî gücü elinde bulunduranların da devlet ileri ge-
lenlerine, hediye verme gibi yollarla yaklaşarak ticarî işlerini daha 
kolaylıkla yürütme imkânım elde ettiklerinden bahsetmektedir. Böy-
le iktisadî gücü elinde bulunduranların da, siyasî gücü etkileyebil-
diklerini kabul etmektedir.14 

b. Makam ve Mevki Sahiplerine Yaltaklanma 

İbn Haldun'a göre, artı-ürünü ele geçirme yollarından biri de, 
makam, mevki, rütbe sahiplerine yaltaklanma ve boyun eğme (kendi 
tabiriyle: "temellük ve hudû") dir. Zenginlik ve refaha ulaşmak is-
teyen kişiler için iki yol vardır: Birinci yol, bizzat çalışarak birşeyler 
üretmek ve bu yolla bir kazanç sağlamaktır. Ancak, böyle kişilerin 
genellikle kıt kanaat geçinmelerine yetecek kadar bir kazanç elde 
edebilecekleri daha önce belirtilmişti. Bu durumda diğer yola baş-
vurmaktan başka çare yoktur. Eğer kişi bizzat çalışıp para kazana-
cak durumda değilse (bir zanaatı yoksa) veya geçinmesine yetecek 
kadardan fazla gelir ve servet elde etmek, zengin olmak isterse; o za-
man bir siyasî mevki ele geçirecek ve yukarıda açıklandığı şekilde 
gelir sağlayacak; veyahut da eğer bunu yapamıyorsa, siyasî güç sa-
hibi kişilerin yanına yaklaşıp onlara dalkavukluk ederek, boyun eğip 
yaltaknarak ihsan ve lütüflara nail olmaya çalışacaktır. O'na göre, 
servet ve zenginliğe erişenlerin pek çoğu, bu son yola gitmişlerdir. 
Buna karşılık başkalarına yaltaklanmayı gururlarına yediremeyen-
ler, yoksul ve sade bir hayatla yetinmek zorunda kalırlar.15 

İbn Haldun'un, yukarıda açıklandığı şekliyle kendini aşağılaya-
rak ve riyakarlık yoluyla gelir ve servet sahibi olmayı da kötüleme-
diği; bunu da adeta normal ve tabii bir olgu gibi zikrettiği görülmek-
tedir. Üstelik, bu yola gitmeyenlerin, gururlarının cezası olarak, fa-
kir bir hayata katlanmak zorunda kaldıkları gibi ifadeler de kullan-
maktadır. Bunu İbn Haldun'un genel bir tutumu olarak değerlendir-
mek mümkündür. Sosyal ve iktisadî plânda birçok aksaklıkları, yan-
lış uygulamaları, şaşırtıcı ve keskin bir görüşle tesbit ve teşhis etme-
sine rağmen; -çağının genel eğilimine uygun olarak- bunların düzel-
tilmesi konusunda köklü tedbirler tavsiye etmekten kaçınmakta; tu-
tucu bir tavır alarak, onaylama yoluna gitmektedir. 

1 4 Mukaddime: Ugan, C. II, s. 365-366; Rosenthal, C. II s. 345. 
1 5 Mukaddime: Ugan, C. II, s. 342 vd„ 346, 348-352; Rosenthal, C. II, s. 328-335. 
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c. Halk İçinde İtibar Sahibi Olma 

Siyasî gücü kullananlar, devlet ileri gelenleri (hükümdar ve çev-
resi) toplumda en üst mevkide bulunmakla, dolayısıyla da üretilen 
artı-ürünün en büyük kısmını bunlar ele geçirmekle beraber; onların 
dışında da çok çeşitli mevki ve derece sahipleri vardır. Halkın ken-
dilerine büyük bir saygı ve sevgi beslediği, itibar gösterdiği bazı ki-
şiler, din büyükleri bunlar arasında sayılabilir. İşte, toplumdaki bu 
itibarlı yerleri, bu kişiler iktisadî imkânlar sağlar. Halk, kendi is-
tekleriyle bunların hizmetine koşar ve işlerini yapar (tarlalarını 
ekip-biçer, evlerini yapar v.s.). Halkın bu emekleri (artı-emekleri 
de diyebiliriz) de para gibidir. Böylece bu kişiler, aksi taktirde para 
ile satın alacak ve ücret ödeyerek yaptıracak oldukları malları ve 
işleri karşılıksız temin etmiş; çalışmadan, üretmeden zenginlik ve 
servete erişmiş olurlar. Bazı din alimleri, halkın kendilerine saygı 
ve sevgi duyduğu salih ve zahid kimseler bu gruba dahildir. Ken-
dileri çalışıp üretmedikleri, dünya işleriyle ilgilenmeyip evlerinde 
oturdukları halde bu kişilerin nasıl servet sahibi olduklarına halk 
şaşar. Durum yukarıda açıklandığı şekildedir. Halkın ürettikleriyle, 
emekleriyle bu kişilere yardım etmesi de para gibidir.15 

İbn Haldun, esas itibariyle dinî ilimlerle ve hizmetlerle uğra-
şanların gelirlerinin; halkın bunların hizmetlerine o kadar rağbet 
göstermemesi sebebiyle; daha alt seviyedeki işlerle uğraşanlara kı-
yasla bile çok düşük olduğunu söyler. Ancak, yukarıda anlatıldığı 
şekilde, halkın sevgi, saygı ve itibarını kazanan bazı din âlimleri, 
zahid ve salih kimselerin durumları farklıdır. 

d. Siyasî ve İktisadî Konjonktürdeki Değişikliklerden Yararlanma 

İbn Haldun'a göre, büyük servet ve zenginliğle erişmenin bir 
yolu da, siyasî ve iktisadî konjonktürdeki değişmelerden yararla-
narak kazanç sağlamaktır. Bazı kişi ve ailelerin ellerinde çok büyük 
miktarda, servetin, gayrimenkulün toplanmış olmasının kaynağını 
İbn Haldun şöyle izah etmektedir: Hükümdarlık ve diğer yüksek 
siyasî mevkilerin kullanılması hariç, normal şartlarda bir kişi veya 
sülalenin bu kadar büyük miktarda serveti, gayrimenkul ve çiftlik-
leri v.s. kısa sürede, bir nesilde kazanması mümkün değildir. Cetle-
rinin yavaş yavaş biriktirdikleri, satmaldıkları mülk ve servet miras 
yoluyla intikal ederek, sonunda bir kişide toplanmış olabilir. Ancak, 

1 6 Mukaddime: Ugan, C. II, s. 341-342; Rosenthal, C. II, s. 327-328; Pîrizâde, s. 457; 
Issawi, s. 86. 
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bu kadar büyük servetlerin belli ellerde birikmesini, daha çok siyasî 
ve iktisadî konjonktürdeki değişikliklerle açıklamak gerekir. Dev-
letlerin yıkılmaya yüz tuttuğu, siyasî durumun karışıklık içinde bu-
lunduğu dönemlerde iktisadî hayat da alt-üst olur; mülkler çok ucuz 
fiyatlarla elden çıkarılır. Böyle dönemlerde bazı kişiler ellerindeki 
paralarla çok miktarda gayrimenkul satın alabilirler. Eğer satın al-
dıkları bu mülkleri, o siyasî karışıklık dönemlerinde bir sultanın 
veya bir beyin el koymasından kurtarabilirlerse, zamanla kendileri 
veya mirasçıları büyük bir servet temin etmiş olurlar. Çünkü, siyasî 
şartların ve buna bağlı olarak da iktisadî konjonktürün de düzel-
mesi sonucu, bayındırlık ve refah arttıkça pek düşük fiyatlarla alın-
mış bu gayrimenkuller zamanla çok değer kazanır ve bunların sa-
hipleri o şehrin en zengin kişileri haline gelirler. Bu kişilerin servet-
lerinin kaynağı, onların emek ve çalışmaları değil; siyasî ve iktisadî 
konjonktürdeki değişmelerdir; bu kadar büyük servetler çalışarak 
kazanılamaz." 

e. Büyük Ölçüde Tehlikeli ve Riskli veya Meşrû Olmayan İşlere 
Girişme 

İbn Haldun, büyük ölçüde tehlikeli ve riskli işlere girmeyi de 
kısa zamanda servet sahibi olma yollarından biri olarak değerlen-
dirmektedir. Meselâ, o devirde, uçsuz bucaksız çöllerden geçilerek 
ve binbir türlü tehlikelere katlanarak Sudan'a mal götüren ve ora-
dan mal getiren tüccarların kısa zamanda zengin olduklarına işaret 
eder. O'na göre, biraz da maceracılıkla, şans ve tesadüfle karışık 
olan böyle tehlike ve risklere katlanmadan veya ihtikâr karaborsa-
cılık gibi gayrimeşrû yollara sapmadan, normal ticarî faaliyetlerle 
büyük servetlerin toplanması mümkün olmaz.18 

f. Ganimet ve Miras 

İbn Haldun ganimet ve mirası da büyük miktarda servetlerin 
belli kişilerde toplanması yolları arasında saymaktadır. Her ne ka-
dar, başka bir sebeple bu konu üzerinde durursa da, ilk müslüman-
lardan bazılarının yapılan fetihler sonucu elde ettikleri astronomik 
servetlerden ayrıntılı olarak bahseder. Diğer yandan, yukarıda işaret 
edildiği gibi, miras yoluyla da kişilerin, atalarının uzun yıllarda bi-
riktirdikleri büyük servetlere sahip olabileceklerini belirtir. 

1 7 Mukaddime: Ugan C. II, s. 285-287; Rosenthal, C. II, s. 283-285. 
1 8 Mukaddime: Ugan, C. II, s. 341, 359-360, 365-366; Rosenthal, C. II, s. 327, 338, 345; 

Issawi, s. 86. 
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2. Kişisel Servetin Kaynağına İlişkin Görüşlerinin 
Değerlendirilmesi 

İbn Haldun'un, kişisel servetin kaynakları arasında verimli ve 
rasyonel esaslara dayalı hiçbir iktisadî faaliyeti saymaması son de-
rece garip ve önemlidir. O'na göre, kişisel büyük servetleri çalışmak-
la, iktisadî sebeplerle açıklamak mümkün değildir. Aksine, saydığı 
servet edinme yollarının hemen tamamı iktisat dışı ve ahlâkî yön-
den de oldukça lekeli kaynaklara dayanmaktadır. Gerçekte öyle olup 
olmaması bir yana, büyük servet birikimlerinin karanlık ve şaibeli 
kaynaklardan oluştuğu fikrinin bütün devirlerde yaygın olduğu gö-
rülmektedir. "Çok söz yalansız, çok mal haramsız olmaz" atasözü 
de aynı değerlendirmeyi dile getirmiyor mu? Balzac'm (1799-1850) 
kişisel servetin kaynağı ile ilgili şu hükümleri de; asırlar sonra bir 
başka coğrafyada İbn Haldun'un yukarıda açıklanan tesbitlerinin 
hemen aynen tekrarıdır: "Çarçabuk bir servet edinmek,... ya zekâ-
nın parıltısı ya da ahlâkî bozulmadaki ustalıkla açılır bu yol... Pa-
ris'te namuslu adam susan ve paylaşmayı reddeden adamdır. Çalış-
malarının karşılığını hiç bir zaman görmeden her yerde didinip du-
ran ve kendilerini Yüce Tann'nın aletler topluluğu diye nitelendire-
ceğim o zavallılar... Hiç kuşkusuz, erdem, budalalığın bütün güzel-
liğiyle birlikte bunlardadır; ama sefalet de bunlardadır... Zengin 
olmak için büyük oyunlar çevireceksiniz, yoksa çiğnenip gidersin... 
çarçabuk başarıya ulaşmış on kişiye rastlanıyorsa, halk bunları hır-
sız diye anmaktadır. Siz gerekli sonuçları çıkarın bundan. İşte oldu-
ğu gibi hayat... İşte çağımızın bütün ahlâkı... Bunu söylerken halk 
adına zenginleri suçlandırıyor değilim; insan yukarıda da, aşağıda 
da ortada da hep aynıdır... Gözle görülen nedenler olmadıkça, bü-
yük servetlerin sırrı hep unutulmuş bir cinayette saklıdır. Bu cina-
yetler unutulmuştur, çünkü büyük bir ustalıkla yapılmıştır... Büyük 
ya da zengin olmayı istemek aynı zamanda yalan söylemeyi kabul 
etmek değil midir? Aynı zamanda, eğilmiş, yalan söylemiş, sürün-
müş kimselerin uşağı olmayı kabul etmek değil midir bu? Suç ortağı 
olmadan önce onlara hizmet etmek gerekir".19 

Kanaatimizce, İbn Haldun'un kişisel servetin kaynağıyla ilgili 
tesbitleri -her ne kadar kendisi bu yönde değerlendirmelerde bulun-
muyorsa da İslâm dünyasının geri kalış sebeplerine bir açıklama 
getirmesi bakımından ayrıca önemlidir. Mukaddime'de açıkça ser-

1 9 Honore De'Balzac, Goriot Baba, Çev. Cemal Süreyya, istanbul: Cem Yayınevi, 
1981. s. 143-145, 152-153. 
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gilendiği gibi, o çağlarda ve daha sonraki yüzyıllar boyu; içinde bu-
lunulan sosyal ve siyasî şartların, kazanç ve zenginlik yolunu ikti-
sadî alandan ve üretken faaliyetlerden saptırarak, üretken insan-
ların sırtından geçinmeye dönük, kısır ve verimsiz alanlara yönelt-
mesi; İslâm dünyasının gerilemesinde rol oynayan faktörlerin belki 
de en önde geleni olmuştur. Bir yandan bu olumsuz zihniyet, diğer 
yandan geniş ölçüde ganimet üzerine kurulu sistemler; kendi üret-
ken kaynaklarına ve onları geliştirmeye dönük sağlıklı bir iktisadî 
yapının ortaya çıkmasını geniş ölçüde engellemiştir. Yakın zaman-
lara kadar, hattâ şimdi bile kısmen görülen, kazancı üretken alan-
larda değil, "devlet kapısında" arama zihniyeti ve bunu oluşturan, 
siyasî ve iktisadî şartlar gelişmenin en büyük düşmanı olmuştur. 
Buna karşılık, üretken ve icatçı alanların en önemli zenginlik yolu 
olarak ortaya çıktığı yeni çağ Avrupası, ortaçağların durgunluğun-
dan kurtularak günümüze kadar süren gelişme yoluna girmiştir. 

C. GELİR VE SERVETİN DAĞILIMI 

1. İstismar Olgusunun Değerlendirilmesi 

Kişisel servetin kaynağını tüm toplumu saran bir istismar ağı 
ile açıklarken, İbn Haldun, aslında gelir dağılımındaki dengesizlik 
ve adaletsizlikleri de ortaya koymuş olmaktadır. Toplumdaki sosyal 
ve ekonomi kilişkiler yoluyla, üretken insanların ürettikleri artı de-
ğerin ve onların artı emeklerinin üst tabakalara aktığını; bunun 
6onucu olarak da, üretenler kıt kanaat geçinirken, diğer sınıfların, 
yukarıya çıktıkça artan bir zenginlik ve refah içinde yaşadıklarını 
açıkça ifade etmektedir. 

İbn Haldun'a göre bu istismar olayı, medeniyetlerin gelişmesin-
de, üretim ve zenginliği artmasında faydalı fonksiyonlar görmekte-
dir. Bir kere artı ürünleri ellerinden alman insanlar, geçinebilmeleri 
için üretim faaliyetine, işbölümüne sürekli olarak katılmak zorunda 
kalırlar. Her alt kademedeki kişinin bir üst kademedekine hizmet et-
mesi, onun işinde çalışmasıyla toplumsal işbirliği ve işbölümü sağ-
lanmış olur. Böyle olmasaydı, bu kişiler üretimden, işbölümünden 
uzaklaşabilirlerdi. Geniş kitleleri, işbölümü içinde bir üretim faali-
yetine sürekli olarak koşmak ve bu yolla toplumun üretimini, zen-
ginliğini artırmak için, bu istismar olgusu gerekli ve faydalıdır. Her 
ne kadar üretimin yükü, çalışmanın zahmeti, bu üretken sınıfların 
sırtına binse de, sonunda tüm toplum bu üretim artışından yarar 
sağlar. Toplumun tümünün yararı uğruna da belli bir zümrenin zah-
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mete girmesinde, buna zorlanmasında mahzur yoktur. Küllî hayrın 
elde edilebilmesi, için bu kadarcık şerre katlanmak; küllî adaletin 
sağlanması için bu kadarcık zulme rıza göstermek gerekir.20 Eğer 
siyasî gücü elinde bulundurma ve gelir-servet dağılımındaki bu 
dengesizlik olmasaydı, insanların pek çoğunu üretime sevk etmek 
imkânsız olurdu. Bundan da tüm toplum zarar görürdü. Siyasî ve ik-
tisadî yönden güçlü kişiler, diğer insanları belli bir meslek edinerek 
çalışmaya, üretmeye zorlarlar.21 

Diğer yandan İbn Haldun'a göre dünyanın düzeni, medeniyetin 
ilerlemesi, zenginliğin artması, bu istismar ağmdan ayrı düşünüle-
mez. Ancak üretilen artı-ürünün belli ellerde toplanması yoluyla, 
hem işbölümününo gelişmesi, hem de gelişmeyi sağlayacak ilim 
adamları, sanatkârların geçimlerinin sağlanması (kalkınma için ge-
rekli sermaye birikiminin oluşması) mümkün olabilir.32 

2 0 İbn Haldun burada, Mecelle'de "Genel zararı gidermek için özel (kısmi) zarar 
tercih edilir", "daha büyük zarar, daha küçük zarar ile giderilir" şekünde ifade 
edilen genel kaidelerden hareket ederek bu istismar olgusunu meşrulaştırmak 
istemektedir. Ancak, bu açıklaması mantıki yönden tutarsızdır. Çünkü, bir 
toplumda üretken kesimle, onların sırtından geçinen üretken olmayan kesim 
kıyaslandığında hangisinin daha çok olduğu meydandadır. O zaman İbn Hal-
dun'un öne sürdüğü kurallar "küçük bir azınlığın çıkan için büyük bir kitlenin 
zaran tercih edilir" şekline dönüşmüş olmaktadır. Bu tutarsızlığı, sonunda üret-
ken kesim de dahil toplumun bütün fertleri bundan yarar sağlarlar şeklinde bir 
yorumla kapatmaya çalışmaktadır ama, üreticilerin genellikle asgarî geçim 
düzeyinde yaşadıklarını söyleyen de kendisidir. Bu felsefe biraz, "General Mo-
tors'un yaranna olan tüm Amerika'nın yararınadır" zihniyetini hatırlatmaktadır, 

2 1 İbn Haldun'un bu açıklamalan, sömürgeci ülkelerin halkı çalışmaya zorlamak 
için bazı Afrika ülkelerinde kişi veya aile başına vergi ödemekle yükümlü tut-
maktadır. 

2 t O. Spengler, de şu görüşleriyle, İbn Haldun'la aynı yaklaşımı paylaşmaktadır, 
"...yeni gelişmelerin icadı, keşfi, idrâki, hesaplanması ve yönetimi, velûd be-
yinlerin yaratıcı hareketidir. Durum icabı işin uygulama vazifesini, yaratıcı 
olmayanlar yüklenmişlerdir... kumanda etmek için doğan insanlarla, hizmet 
etmek için doğan insanlar, güden insanlarla güdülen insanlar arasında tabiî bir 
heyerarşik düzen vardır... Gerileme (tereddi) devirlerinde, çoğunluk, yani küt-
leler bu gerçeği inkâra veya görmemezlikten gelmey zorlanmıştır. Ama "Bütün 
insanlar eşittir" formülünün durmadan tekrarlanması bile ispatlanmaya ihtiyaç 
duyulan bir durumla karşı karşıya bulunulduğunu, kendiliğinden, sezdirecek 
kadar uyancıdır... Az sayıda, birkaç elde toplanmış iktisadî zenginlik olmadan, 
ne "san'at zenginliği", ne "düşünce zenginliği" ne de "kibarlık" olamaz. İktisadi 
fakirlik, peşinden derhal manevî ve san'at fakirliğini sürüklemektedir" (O. 
Spengler, İnsan ve Teknik, Çev. Kâmil Turan, Ankara: Töre-Devlet Yayını, 
s. 104). 
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Ayrıca, İbn Haldun, bu istismar olgusunu, Kur'an-ı Kerim'den 
bir âyeti gerekçe göstererek meşrûlaştırmaya çalışmakta;23 Allah'ın 
dünya nizamını bu temel üzerine yarattığını ileri sürmektedir.24 

a. Liberal Görüşle Karşılaştırma 

İbn Haldun'un yukarıda açıklanan, istismar olgusuna ilişkin gö-
rüşleri liberal bir felsefe ve dünya görüşüne dayanmaktadır. İstis-
marın kaldırılması yönünde bir teklif getirmediği gibi, çeşitli aklî, 
dinî, iktisadî gerekçeler ortaya koyarak meşrû göstermeye çalışmak-
tadır. İktisadî ve sosyal hayatta; kişilerde asabiyyet duygusunun ge-
lişmesine imkân veren bir hürriyet, serbesti havasını savunması; 
ayrıca, devletin doğrudan iktisadî faaliyetlere girişmesine karşı çı-
kan görüşleri de buna eklenirse, yukarıdaki hüküm biraz daha ay-
dınlık kazanacaktır. 

Aslında, insanlar arasında istismar olgusunun belirli sınırlar ve 
ölçüler içinde normal ve önlenemez olduğu inancı ve buna dayanan 
dünya görüşleri, çok eski devrelerden beri yaygın bir şekilde benim-
senmiştir. Bu konu; gelir dağılımı (paylaşım) meselesi; bugün de 
çok tartışılan, ideolojik ayrılıkların fikrî plândaki hareket noktasını 
oluşturan en temel meselelerden biridir.25 İbn Haldun'un yukarıdaki 
tutum ve görüşlerini .savunduğu adalet ilkeleriyle bağdaştırmak güç 
ise de, o devrin şartlarında; iktisadî ve siyasî güç dengesizliklerinin 
oluşturdukları baskı ve zorlama olmaksızın geniş halk kitlelerini 
üretime yöneltmenin imkânsız olduğunu düşünmekte; bundan daha 
iyi ve âdil bir yol görmemekte pek haksız sayılmaz. İnsanlığın bu 
yolu, aradan geçen bunca zamana rağmen, bulabildiğini söyleyebi-

2 3 İbn Haldun şu ayete atıfta bulunmaktadır: "...Dünya hayâtında onların geçim-
liklerini aralarında biz taksim ettik ve onlardan kimini ötekine derecelerle 
üstün kıldık ki biri, diğerine iş gördürebilsin" (Zuhrur (43) : 32). Gazâli'nin aynı 
konudaki görüşleri ve bu ayete yaptığı atıf için bak. Gazali, İhya'u Ulumi'd-din 
Çev. A. Serdaroğlu, İstanbul: Bedir yayınevi, C. I, 1974. s. 168. 
Maxim Rodinson, yukardaki âyetle, anlam bakımından yakınlık gösteren diğer 
bazı âyetlere işaret ederek (Isrâ (17) : 21; Nisâ (4) : 32), Kur'anın "eşitsizlikleri 
mesele haline getirmemeyi" öğütlediğini ileri sürmekedir. (Bak. Maxim Rodin-
son, İslam ve Kapitalizm, Çev. Orhan Suda, İstanbul: Hürriyet Yayınevi, 1978. 
s. 31.). Buna karşılık söz konusu ayetlerin yaratılıştan gelen farklara işaret ettiği 
ve bunun ötesindeki iktisadi eşitsizlik, sömürü şartlarını onaylama şeklinde yo-
rumlanamayacağına dair bir görüş için bak. M. Mutahhari, Tevhidi Dünya 
Görüşü, İstanbul: Pınar Yayınları 1981, s. 104-108. 

2 4 Mukaddime: Ugan, C. II, s. 342-345; Rosenthal, C. II, s. 328-330; Pirîzâde, s. 457. 
2 5 Erich Fromm, Freud Düşüncesinin Büyüklüğü ve Sınırları, Çev. Aydın Arıtan, 

İstanbul, 1981, s. 8. 



ibn h a l d u n ' u n g ö r ü ş l e r i 291 

lir miyiz? Bugün de çağdaş sistemler, geniş kitleleri çalışmaya zor-
lamak ve kalkınma için gerekli sermaye birikimini sağlamak için 
onların ürettikleri artı-ürünün önemli bir kısmını ya sermaye çevre-
lerine veya devlete aktarma yolunu seçmiyorlar mı? 

b. Marksist Görüşle Karşılaştırma 
İbn Haldun ile Marks ve Marksizm arasında sık sık benzerlik-

ler kurulmakta; İbn Haldun'un da tarihi nmateryalist açıklamasını 
yapan, tarihî materyalist çizgide bir düşünür olduğu zaman ileri sü-
rülmektedir.26 

Bilindiği gibi Marks'a göre de, insanlık tarihi, ihtiyaç fazlası 
ürünün (artı-ürünün) elde edilmesiyle; başka bir ifade ile, üretimin 
zamanla ihtiyaç sınırının üstüne çıkmasına imkân veren ilk üretim 
aracının bulunmasıyla başlar.27 İnsanlık tarihi, bu artı-ürünün ele 
geçirilmesi için yapılan mücadelelerin tarihidir. "Toplum kendisini 
meydana getiren ve üretim faaliyetlerini yürüten bireylerin en zo-
runlu ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek üretim miktarını aşan bir 
seviyede üretimde bulunabilecek bir gelişme aşamasına ulaştığında, 
bir üretim fazlasına sahip olur. Bu fazlalığa toplumun artık-ürünü 
diyebiliriz... Toplumsal fazla ya da artık ürünün kime ait olacağı, 
toplumun belli gelişme dönemlerindeki... üretim güçlerine ve üretim 
ilişkilerine bağlı bulunur... Üretim güçlerindeki gelişme, bir yandan 
artığın miktarını büyütürken, öte yandan bunun kime ait olacağını, 
hem de ne şekil alacağını tayin edecek toplumsal şartlan, yani üre-
tim ilişkilerini birlikte belirler... Sosyalist toplumda... artık ürün... 
toplumun bütününe ait olur".28 

Kanaatimizce, istismar olayını tesbitte İbn Halduun ile Marks 
aynı noktadadır. Her ikisi de, "çalışanların kazanmadığı, kazananla-
rın da çalışmadığı" bir sosyal ve iktisadî yapıya işaret etmektedir.29 

Ancak, bu olgunun değerlendirilmesine gelince, bu ortak yön orta-
dan kalkmakta ve tam karşıt taraflarda yer almaktadırlar. Marks, 
yukandaki tesbitten hareket ederek, bun dayalı bir mücadele, isyan 
2 6 Bak. İbrahim E. Kozak, "İbn Haldun'da İktisadî Faaliyetin Yeri önemi ve Te-

sirleri", İşletme Fakültesi Dergisi, Erzurum, 1981, s. 166 vd. 
2 7 Roger Garaudy, Marks İçin Anahtar, 1. Basım, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1975. 
2 8 M. Selik, Marksist Değer Teorisi Ankara: S.B.F. Yayını, 1969, s. 44-46. 
2 9 Marks, özel mülkiyetin olmadığı, şahsî çıkar duygusunun köreldiği bir düzende 

insanların çalışmaktan kaçınacakları ve tembel olacakları yolundaki eleştiri-
lere ünlü "Çağrı" da şöyle cevap vermekteydi: "Eğer öyle olsaydı, burjuva top-
lumu uzunca bir zamandır avareliğe gömülü olurdu. Değil mi ki bu toplumda, 
çalışanlar kazanmıyor ve kazananlar çalışmıyor." (Alpaslan Işıklı, Ücret, An-
kara: S.B,F. Yayını, 1975, s. 29). 
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teorisi geliştirme ve "tarihi değiştirme" yoluna giderken; İbn Hal-
dun'un konumu çok farklıdır. O, tüm insanlık tarihini artı-ürünü 
ele geçirme mücadelesi olarak görmemekte; muhafazakâr ve gerçek-
çi bir tutumla meseleye yaklaşarak-zulüm şeklini alan, aşırı ve kaba 
biçimleri hariç- bu istismar olayını kötü bir değer hükmü yükleme-
den objektif bir olgu olarak nakletmekte; hattâ bir yerde tabiî, ge-
rekli ve faydalı görmektedir. O'nun Marks gibi tarihi değiştirmeye, 
devrim yapmaya pek niyeti yoktur; tarihi anlamaya ve açıklamaya 
çalışmaktadır. 

2. Gelir ve Servetin Kullanımı 

İbn Haldun'un üretken zümrelere yapılan haksızlığı, istismar ol-
gusunu onaylamasından; daha da ileri giderek, bu görüşünü bir âyet-
le desteklemeye çalışması ve Tanrı'nın kurduğu böyle, Tanrı böyle 
istiyor gibi bir sonuca gitmesinden; gelir ve servet eşitsizliklerine 
dayanan, güçlü olanın ayakta kalacağı ve zayıfların ezileceği acıma-
sız bir sosyal düzeni savunduğu sonucuna varılabilir mi?.30 Hayır!.. 
İbn Haldun, alışılan normal ve makûl ölçülerde bir istismar olgusu-
nun tabiî ve kaçınılmaz olduğunu ve bazı faydalı fonksiyonlar gör-
düğünü söylemekle beraber; önceki bölümlerde yer yer işaret edil-
diği gibi; kazanç ve harcama alamnı tamamen başı-boş da bırak-
mamakta, dinî ve ahlâkî sınırlamalar getirmektedir. Kişisel servetin 
kaynağı konusunda oldukça müsamahakâr olmasına; üretkenliğe da-
yanmayan, bir ölçüde şaibeli gelir ve servet yollarına fazla itiraz 
etmemesine rağmen; elde edilen bu servetin kullanılması konusun-
da aynı tutumunu sürdürmemektedir. Bu konuda, zenginlerin özel 
hizmetlerinde hizmetçi kullanmalarının tabiata aykırı ve iktisadî ba-
kımdan da zararlı olduğuna ilişkin görüşleri örnek olarak gösteri-
lebilir. 

İbn Haldun, yukarıda sayılan yollarla elde edilen gelir ve ser : 
vetlerin lüks, israf ve sefahate gitmeden verimli ve tabiî yollarda 
kullanılması gerektiği görüşündedir. Ülkenin, medeniyetlerin bayın-
dırlığının, refahının artması ve sürmesi buna bağlıdır. Eğer böyle 
yapılmazsa, bir süre sonra üretken kaynaklar kurumaya başlar. Çün-
kü, zengin smıflrın (yönetici-zengin sınıflar da dahil) lüks, israf ve 
3 0 Burada gelir ve servet dengesizliği ile ilgili olarak, I. Napolyon'un şu sözleri 

ilginçtir: "Dinsiz bir devlette düzen nasıl korunabilir? Servet eşitsizlikleri ol-
madan toplum olamaz; din olmadan da servet eşitsizlikleri var olamaz. Karnı 
tıka-basa dolu birinin yanında açlıktan ölen kişinin bu durumu kabul edebil-
mesi için ona "Tanrı böyle istiyor" diyecek birinin bulunması gerekir..." I. Na-
polyon, nakleden Maurice Duverger, Sociologie Politique, PUF, Paris 1966, s. 241. 
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sefahate kayan ölçüsüz yaşayış tarzları, -bunların servetinin kay-
nağı, artı-ürün olduğuna göre- üretken sınıfların sırtındaki yükün, 
istismarın ağırlaşması demektir. Bir yandan bu durumun, diğer yan-
dan kaynakların üretken olmayan alanlarda kullanılmasının ülkeyi 
iktisadî çöküşe götürmesi kaçınılmaz olur. Ama istismar olgusu nor-
mal ve makûl sınırlarda cereyan eder ve belli sınıfların ve devletin 
elinde toplanan servetler de lüks ve israfa dönük alanlarda değil„ 
verimli alanlarda değerlendirilirse, bu servetler devlet ve zengin sı-
nıflar ile halk arasında devreder; böylece tüm toplumun zenginliği 
artar, Zamanla alt tabakalar da artan zenginlik ve refahtan paylarını 
alırlr.31 

3. Zengin ve Hâkim Sınıflarla  İlgili Değerlendirmeler 

Kişisel servetin kaynaklarına ilişkin yukarıdaki görüş ve değer-
lendirmelerine rağmen; İbn Haldun'un, zengin sınıfları (yöneticiler 
de dahil), tarih boyunca tüm toplumları dejenere eden ve iktisadî-, 
sosyal ve siyasî yönlerden çöküntüye götüren bir zümre olarak de-
ğerlendirdiği ve onlara hiç de iyi gözle bakmadığı görülmektedir. 
Şüphesiz, İbn Haldun'un bu görüşlerinin servete ve servet sahipleri-
ne karşı olmakla bir ilgisi yoktur. Ancak, belli sınıfların elinde top-
lanan servet ve zenginliğin tarih boyunca genellikle meşrû ve tabiî 
sınırlan aşan yollarda kullanılması sebebiyle bu yönde değerlendir-
melerde bulunmaktadır. O, önce zengin ve yönetici -zengin sınıflar-
da başlayan lüks, israf ve gösterişe dönük harcamaların; onların ver-
dikleri kötü örnek sonucu, zamanla tüm topluma yayıldığını; bunun 
da toplumları yıkıma götürdüğünü sık sık belirtir.32 Söz konusu sı-
nıfların tüm toplumu ifsat edici ve felâkete götürücü yönlerini ve bu-
nun toplumların, medeniyetlerin gelişimindeki etkilerine ilişkin gö-
rüşlerini de şu âyetle destekler: "Bir memleketi helâk etmek istedi-
ğimiz vakit, onun nimet ve refahtan şımarmış ele başlanna emre-
deriz de orada (bu emre rağmen) itaattan çıkarlar. Artık o (memle-
kete) karşı azab hak olmuştur..." (İsâ (17) : 16). Diğer yandan, Hu-
cûrat Suresinin 49. âyetinde de; servetlerini meşrû ve tabiî hudutları 
aşan zevkleri ve israf yolunda kullandıklan için; devlet ve servet 
sahiplerinin azarlandığını söylemektedir.33 

3 1 Mukaddime, Ugan, C. II, s. 297-304; Rosenthal, C. II, s. 291-297. 
3 2 Mukaddime: Ugan, C. I, s. 366, 511, 427-430; C. II, s. 300; Rosenthal C. I, s. 293, 

415; C. II, s. 294; Erwin I. J. Rosenthal, "Political Thought in Mediavel islam", 
s. 92. 

3 3 Mukaddime, Ugan, C. I, s. 366, 511; C .II, s. 300; Rosenthal, C. I s. 293, 415; 
C. II, s. 294. 
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a. İslâmî Görüş x 

İbn Haldun'un zengin ve yönetici-zengin sınıfların, toplumu yı-
kıma götürmelerine ilişkin düşünceleri ve bu kesime karşı takındığı 
olumsuz tavır da genel İslâmî yaklaşımı yansıtmaktadır. Kur'anı 
Kerim'de, Mukaddime'de zikredilen âyetin dışında daha birçok âyette 
de yönetici ve zengin sınıfların tarih boyunca sosyal plânda yol aç-
tıkları kötülüklere işaret edilmekte; bu zümrelere genellikle iyi gözle 
bakılmamaktadır. Bu konuda şu âyetleri örnek vermek mümkün-
dür :34 

"Böyle her kentte ileri gelenleri, oranın suçluları kıldık..." (En'am 
(6) : 123). 

"...içlerinde servet sahibi olanlar..." (Tevbe (9) : 86) 

"...Onlar büyüklük tasladılar..." (Mü'minûn (23) : 46, 47) 

"...refah  içinde şımarmış..." (Kasas (28) : 58) 

"...(Kaarun)  Süsü, (debdebesi)  içinde kavminin karşısına çıktı... 
Nihayet biz, onu da, evini de yere batırdık..." (Kasas (28) : 79, 81). 

"...Ve dediler ki : 'Rabbimiz, biz beylerimize ye büyüklerimize 
uyduk da bizi yoldan saptırdılar' " (Ahzâb (33) : 67) 

"...oranın varlıkla şımarmış kimseleri..." (Sebe' (34) : 34). 

İslâmda, zengin sınıfların tüm toplumu bozulmaya götürücü dav-
ranışlarının, harcamalarının kontrol altında tutulmasına; etkin bir 
harcama terbiyesinin tüm topluma hâkim olmasına özel bir önem 
verilmektedir. Hz. Ömer'in, ihtiyaç sınırlarını aşan, lüks ve gösterişe 
dönük yüksek binaların yapılmasının önlenmesine ilişkin, İbn Hal-
dun'un naklettiği emrini de bu açıdan değerlendirmek gerekir.33 

Maverdî, varlıklı kesimin, toplumda alışılagelen ev tiplerinden çok 
farklı; servetlerini sergilemeye dönük, ihtiyacın ötesinde yüksek ve 
gösterişli binalar yapmalarını önlemeyi devletin görevleri arasında 
saymaktadır.88 

3 4 Bu konuda şu kaynaklara da bakılabilir: Mehmet Selik, 100 Soruda İktisadî 
Doktrinler Tarihi, Gerçek Yayınevi, 1973, s. 101; A. Mutahhari. Tevhidi Dünya 
Görüşü, İstanbul: Pınar Yayınları, 1981, s. 111-115, 7. 

3 5 Mukaddime Ugan, C. II, s. 263-264; Rosenthal, C. II, s. 268. 
3 8 El Maverdî, Ahkâm'ı-Sultaniye, Çev. Ali Şafak, istanbul: Bahar Yayınevi, 976, 

s. 290; 
İslâmda harcama terbiyesi sadece devletin denetimine bırakılmamıştır. Bundan 
daha çok, dinî ve ahlâkî değerlerin oluşturduğu için kontrol ve sosyal kontrol 
önemlidir. Ancak bunların işlemediği durumlarda devletin müdahalesi söz ko-
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Buna rağmen, İslâm tarihinde de zenginler ve yöneticilerin ta-
rihsel rollerini oynamaya devam ettikleri, İslâm tarihinde de zen-
ginler ve yöneticilerin tarihsel rollerini oynamaya devam ettikleri, 
İslâmm koyduğu tüketimi kayıtlamaya dönük kuralların çoğu za-
man fazla etkili olmadığı görülmektedir. Maxime Rodinson'a göre, 
varlıklı sınıfların ve iktidar zümrelerinin İslâm tarihinde oynadıkları 
rol de, diğer zaman ve toplumlarmkinden farklı olmamış; İslâmî il-
kelerin, bu zümrelerin sahip oldukları imkânları kötüye kullanma-
larını önlemedeki etkisi çok sınırlı kalmıştır: "Zenginlik genellikle 
ahlâka ve dinî kurallara karşı bir kayıtsızlık yaratmaktadır. İktidar, 
taraftarlarının ve kendisinin zenginliğini artırmak için gereğinde 
hlâk dışı, gereğinde şeriata aykırı usûller telkin etmektedir... Ne ya-
zık ki, hayır işleri bütçelerini artırmak için müslüman yöneticilerin 
pek azı lüks masraflardan, askerî masraflardan fedakârlık etmişler-
dir... Pek dindar hükümdarlar, başlangıçta devrimci bir hareketle 
iktidara gelen hanedanlar... istisnadır".37 

b. Çağdaş Görüşler 

Çağımızda da bazı düşünürler, belli kesimlerde toplanan aşırı 
servet ve güç birikiminin kötülükleri; devrimizde ve tarihte toplum-
lar üzerinde yaptığı olumsuz etkiler üzerinde durmuşlardır. İbn Hal-
dun'un görüşleri ve genel İslâmî değerlendirme ile benzerlik gös-
termesi bakımından bu görüşlerden birkaçına işaret edelim.: 

Aşırı zengin sınıfların tüm toplumu ifsad edici etkilerini, çağı-
mızda, en keskin bir alay ve iğneleme uslûbuyla sergileyen düşünür 
muhakkak ki Veblen'dir. O'nun The Theory of  Leisure Class (Aylıklı 
Sınıf Teorisi) adlı kitabında tamamen bu konular işlenmektedir.38 

Write Mills de İktidar Seçkinleri adlı kitabında benzer konular üze-
rinde durmaktadır.39 

nusu olur. Gazali, bu harcama terbiyesi ve onun topluma yaygınlaştırılması ile 
ilgili olarak, İhyâ'da şu enteresan örneğe yer verir: "Süfyan-ı Servi (Küfe so-
kaklarında) bir arkadaşıyla gezerken önlerine çıkan muazzam ve süslü bir ko-
nağın (şatafatlı) kapısına arkadaşı bakınca: "Böyle yapma, eğer gelen geçen se-
nin gibi yapmayıp bu binaya bakmasa adamcağız lüzumsuz bu kadar masrafa 
girmezdi. Böyle hayretle bakmak, israfda bu adama yardımcı olmaktır" dedi" 
(İhyâ, C. I, s. 338) 

3 7 M. Rodinson, İslâmiyet ve Kapitalizm, Çev. Orhan Suda, Hürriyet Yayınları 
1978, 6. 84-85. 

3 8 T. Veblen, The Theory of The Leisure Class, New York. Keza bak. Burhan 
Ulutan, İktisadî Doktrinler Tarihi, İstanbul: ötüken Neşriyat, 1978, s. 450-451. 

39 vvıite Mills, İktidar Seçkinleri, (Çev. Ünsal Oskay) Ankara: Bilgi Yayınevi, 
1. Baskı, 1974. 
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Russel, tarihte ve günümüzde, zengin ve yönetici kimselerin ya-
şadıkları toplumun mutluluğunu engelleyici özellikleri üzerinde dur-
maktadır: "Bütün gelişmiş endüstriyel ülkelerde toplumun zengin 
kesimleri kendilerini yasaların üstünde görür; yasalar çıkarlarını 
zedeler bir özellik gösterirse kuvvete başvururlar. Bu kişilerin kendi 
sayılarının düşünüldüğünden çok fazla bir kuvvete sahip olmaları, 
ilerici tutumlu bütün hükümetlerin gözönünde bulundurmaları gere-
ken bir durumdur. Çünkü bu özellik demokrasinin sahip olması ge-
reken gücü önemli ölçüde sınırlar... bütün yöneticilerde kendilerini 
Tanrı gibi görme, her yeni düşüncenin iyi mi, kötü mü olduğunu 
ayırt etme yeteneğine sahip olduklarım sanma eğilimi vardır".40 

Schumacher, aynı konuları şöyle dile getirmekte: "Bugün her-
hangi bir toplumda haddinden fazla zengin kişilerin bulunmasının 
çok büyük kötülük olduğunu görmek için -her ne demekse- mutlak 
eşitliğe inanmış olmak şart değildir. Bazı servet ve gelir eşitsizlik-
leri kuşkusuz 'doğal' ve işlevsel açıdan haklıdır; bunu kendiliğin-
den kavramayan pek az kişi vardır zaten. Ama işte burada da, tüm 
insanî konularda olduğu gibi, bir ölçek sorunu vardır. Aşırı servet 
de, aşırı güç gibi insanı yolsuzluğa sürükler. Zenginler, "boş gezen" 
türden olmsaalar da, herkesten fazlı çalışıyor olsalar da, değişik 
tarzda çalışmakta, değişik kıstaslar koymakta ve olağan insanlardan 
ayrı kalmaktadırlar. Açgözlülükleriyle kendilerini; kıskançlık duy-
gularını dürterek de toplumun geri kalan kesimini bozmaktadırlar".41 
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GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE 
İHRACATIN GELİŞTİRİLMESİNDE DEVLETİN İŞLEVLERİ 

Yard. Doç. Dr. Naci Birol MUTER* 

ihracat faaliyeti ile uğraşanlara tanınan bir dizi vergisel ve di-
ğer parasal çıkarlardan oluşan ihracatın teşviki uygulamalarını da 
içeren "ihracatın geliştirilmesi politikası", özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde uygulayıcı hükümetleri birçok sorunu çözümleme zorun-
luluğu ile karşı karşıya getirir. Bu sorunların en önemlisi, yabana 
piyasaların sunduğu imkânların ihracatın geliştirilmesi planlarına 
temel olacak biçimde gerçekçi bir değerlendirmesinin yapılabilmesi-
dir. Hükümet bu değerlendirmeye dayanarak üretim kapasitesini 
güçlendirecek bir dizi önlemler alır, ihracat teşvikleri ve ihracat hiz-
metleri sunabilir ve ulusal bir ihracatı geliştirme stratejisi oluştu-
rabilir. 

İhracatın geliştirilmesinde devleti etkin bir rol oynamaya iten 
nedenler arasında gelişmekte olan ülkeler bakımından en geçerli 
olanı, bu ülkeler ihracatçılarının dış pazarlara girmeden gelişmiş ül-
keler ihracatçılarına göre karşılaştıkları güçlüklerdir. Dış pazarlar 
gelişmekte olan ülkelerin üretici ve tacirlerine yeni imkânlar sun-
duğu halde,1 bu pazarlarda hüküm süren yoğun rekabet nedeniyle 
bunlardan yararlanmak son derece zordur. 

Özellikle, ithalâtı ikame politikalarının neden olduğu aşırı ko-
ruyucu bir ortamda gelişen teşebbüsler için rekabet şartlarına ayak 
uydurmak kolay değildir. Bunlara ek olarak, gelişmiş ülkeler ihra-

* Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Manisa Maliye Y.O. 
1 İhracatın gelişmekte olan ülkeler üretici ve tacirlerine yeni imkânlar sunması 

iç pazarlara dayalı bir gelişmenin imkânsızlığından kaynaklanmaktadır. Zira, 
gerek bunların çoğunda nüfusun azlığı ve tümünde gelir düzeyinin düşük ol-
ması nedeni ile iç pazarlar genel olarak çok ufaktır. Dış pazarlar ise geniş satış 
imkânları sunarak yeterli bir ihtisaslaşmaya ortam hazırladıkları gibi verimli 
çapta fabrikaların ve bunları destekleyen yan endüstrilerin gelişmesini de sağ-
lar (Anne O. Krueger "Kambiyo Sistemi ve Gelişme", Dış Ticaret ve Ekonomik 
Gelişme, İstanbul, Çeltüt Matbaası, 1969, s : 341) 
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catçılarının içinde çalıştıkları uygun ortam genellikle gelişmekte 
olan ülkeler ihracatçıları için sözkonusu değildir. Örneğin: 

— Güçlü ticaret örgütleri, ticaret odaları, ihracatçı birlikleri, 
ihracat pazarlaması kuruluşları gibi gelişmiş birimleri içeren bir 
İhracat sektörünün varlığı; 

— Büyük çap tüketim piyasalarına yönelik büyük çap üretim 
nedeniyle ihracat mamullerinin birim maliyetlerinin düşük olması; 

— Kamu ve özel sektörde her düzeyde bol miktarda nitelikli per-
sonel ve uzun bir ihracat örgütlenmesi deneyiminin varlığı2 gibi. 

Gelişmiş ülkeler ihracatçıları bunlara ek olarak; ticaret haber-
almaları, ihracat teşvikleri ve kredileri, ticaret fuarlarına katılma 
ve ihracat reklâmları gibi kamusal hizmetlerden de geniş ölçüde ya-
rarlanmaktadırlar. Gelişmiş ülke hükümetlerinin ihracata uygun bir 
ortam yaratılmasında olumlu bir rol oynamaları ve ihracatçıların da 
katılabileceği ihracatı geliştirme ulusal proğramları hazırlamaları 
da bu konuda sözü edilebilecek diğer hususlar arasında sayılabilir. 

Buna karşılık, gelişmekte olan birçok ülkede ihracatçıların ba-
şarılı olmalarına katkıda bulunabilecek benzeri etkenler olmadığı 
gibi, olanlar da kendilerini özel kesim üzerinde çok az duyururlar. 
Oysa, gelişmekte olan ülkelerin yöneticileri ithalâtı ikame yerine 
ihracatın geliştirilmesine dayalı politikanın başarılı olması yönünde 
bir seçim yapmış iseler, öncelikle ihracatın geliştirilmesini onayla-
yacak ve destekleyecek bir kamuoyu oluşturmak zorundadırlar. 

Ancak, gelişmekte olan bir ülke hükümetinin ihracatı geliştir-
me uygulamasında başarılı olabilmesi için çok geniş kapsamlı faali-
yetleri üstlenmesi bir zorunluluktur. Hükümet öncelikle bir hareket 
planı, yani strateji saptamalıdır. Ulusal ihracat stratejisi modeli an-
cak kalkınma planlarında ihracata kesin bir öncelik tanınması so-
nucu oluşturulabilir ve etkin bir biçimde uygulanabilir. 

Genel bir yaklaşımla ele alınacak olursa, ihracatın teşvikinde 
uygulanacak strateji, genel strateji tanımına uygun olarak3 dört 
fonksiyonel aşamadan oluşabilir: Hedeflerin saptanması, kaynak-

2 L'expansion des Exportations des Pays en Voie de Developpement FORUM du 
Commerce International, Octobre-Decembre 1974, s : 4 

3 Bir "Streteji" zorunlu olarak; hedeflerin tanımını, bu hedeflere ulaşabilmek için 
kaynakların harekete getirilmesini ve tahsisini nihayet, faaliyetlerin öngörü' 
len hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayacak biçimde yönetilmesini içerir. 
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larm tahsisi ve harekete geçirilmesi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve 
denetleme.4 Şimdi bu aşamaları daha ayrıntılı olarak ele alacağız. 

Bir strateji modelinin ilk aşamasının gözetilecek hedeflerin sap-
tanması olacağı açıktır. Bir ihracatı teşvik stratejisinin hedefleri sa-
yısal olarak ifade edilmeli ve gerçekçi olmalıdır. Yani gerçekten ula-
şılabilecek hedefler olmalıdır. Hedefler geleceği dikkate almalı, üre-
tim kapasitesinin ve ihracatın şimdiki durumu ile yetinmelidir. Sap-
tanan hedeflerin temel işlevi, kaynakların ulusal ve teşebbüs düze-
yinde ihracatın.geliştirilmesine tahsisinin sağlanması amacını ger-
çekleştirmektir. 

İhracatı geliştirme stratejisinin mikro-ekonomik unsurları çok 
sayıda endüstri tarafından saptanan ihracat hedefleri olduğundan, 
ihracat hedeflerinin saptanmasına endüstri kuruluşlarının da ka-
tılmalarının sağlanması yararlı olacaktır. Ancak, sanayicilerin ulusal 
ihracat hedeflerini saptamaya yeterli araç ve bilgilerinin olmadığım 
da unutmamak gerekir. Bu hedefler ancak ulusal ihracat strateji-
sinde önemli bir rol oynyacak olan kamu kuruluşlarının çabaları 
ile saptanabilir. O halde, hükümet endikatif bir planlama modeli ka-
bul ederek değişkenleri ve teşvik kampanyasımn kapsamını sapta-
malı, sonra da özel sektör temsilcilerini genel ulusal politika çerçe-
vesinde ihracat hedeflerini belirtmeye davet etmelidir.5 

2. Kaynakların Harekete Geçirilmesi 

İhracatı geliştirme politikaları, hedeflerin gerçekleştirilmesi için 
gereken kaynakların harekete geçirilmesi ve tahsisini yönlendire-
rek, hedefler ve sonuçlar arasındaki farkı ortadan kaldırmaya yö-
neliktirler. Bu amaçla yapılacak ilk iş, işletme düzeyinde ihracat 
hedeflerinin gerçekleştirilmesini engelleyecek kaynak yetersizlikle-
rini belirlemektir. Bu yetersizliklerin önemi işletmeden işletmeye de-
ğişecektir. Ancak, ihracat açısından bir bölümü diğerlerinden daha 
önemli olacaktır. Üzerinde durulması gereken konu da budur. 

Kaynakları ihracatı geliştirmek için hareket geçirmek amacıyla 
yapılacak ikinci işlem ise, saptanmış olan bu yetersizlikleri ortadan 
kaldırmak veya azaltmak için kamu kuruluşlarının sahip oldukları 
araçların belirlenmesidir. Bu işlem ulusal ihracat programlarının 
hazırlanmasının ve kapsamlarının belirlenmesinin temelini oluştu-

4 Franklin R. Root "Les Composantes de la Promotion des Exportations", FORUM 
du Commerce International, Juillet-Septembre 1971, s : 11. 

5 Root, s : 12 
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racaktır. Bu amaçla hükümetin gerçekleştirmesi veya gerçekleştiril-
mesine katkıda bulunması gereken faaliyetleri şöyle sıralayabiliriz: 

— Ülkenin ihracat potansiyelinin sistemli bir biçimde araştırıl-
ması, 

— Yabancı pazarlardaki satış imkânlarının incelenmesi, 
— İhracatı geliştirme kampanyasını desteklemek için etkin bir 

kurumsal alt yapı oluşturulması, 
— Mevcut üretim kapasitesinden en iyi biçimde yararlanılma-

sının sağlanması, 
— Kamu ve özel sektörde ihracat servislerinde çalışanların for-

masyonlarının ihtiyaca göre geliştirilmesi, 
— Piyasalar hakkında bilgi toplanması ve bunların iş muhitine 

ulaştırılması, 
— İhracat konusunda kamu sektörü ile özel sektör arasında et-

kin bir işbirliğinin sağlanması6. 
O halde ihracat programları, ihracatçı, üretici ve yapımcıların 

kısa ve uzun dönemdeki sorunlarını kamu görevlilerinin de yardım-
ları ile çözümlemeyi öngörmelidir. Kaynakların ihracat amacıyla ha-
rekete geçirilmesi doğal olarak işgücünün, fonların ve diğer üretim 
faktörlerinin en etkin biçimde tahsisini de içerir. 

3. İhracatı Geliştirme ve Teşvik Programları Hazırlanması 
İhracatı geliştirme programlarının hazırlayıcıları ve uygulayı-

cıları ülkenin ihracat hedefleri ve politikaları tarafından yönlendi-
rilirler. İhracatı geliştirme programları ihracatı teşvik stratejisini 
uygulama için gerekli bir faaliyetler dizisine dönüştürür. Her faali-
yetin nasıl yürütüleceği, kimlerin nelerden sorumlu olacağı ve za-
man içinde ihracatı geliştirici diğer faaliyetlerle olan ilişkileri ihra-
catı geliştirme politikaları tarafından saptanan esaslar çerçevesinde 
kararlaştırılır. 

İhracatı geliştirme stratejisinin proğram unsuru, hükümetin ih-
racatı geliştirmek amacıyla organize olmasını gerektirir. Yeni ih-
racatı geliştirme programlarının mevcut kuruluşların uzmanlıkları 
ile smırlandırılamayacağı düşünülürse, bu programları uygulayabil-
mek için bürokratik gelenekleri ve rekabeti aşmak gerekecektir. Bu 
konuda, ihracatı geliştirme programlarının uygulanmasında uzman-
laşmış idarî ve teknik bir personel kadrosunun tahsis edilmesi de çok 

6 L'expansion des Exportations des Pays en voie de D^veloppement, s : 4 
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önprnlidir. Programlar hükümette ve iş muhitinde saygı duyulan ki-
şilerce yönetilmelidir.7 

4. Denetim 

Denetim bir ihracatı teşvik stratejisinin temel unsuru olduğu 
halde, kişilerin günlük faaliyetlerinin akışı içinde amacın ne olduğu 
ve buna ulaşılıp ulaşılamadığı çoğunlukla kolayca unutulabilmek-
tedir. İşletme yönetiminde denetim, faaliyetlerin öngörülen sonuçları 
ile gerçekleştirilen sonuçlar arasındaki "farklılıkları" bulmaya ve ölç-
meye imkân veren bir sistemdir. Farklılıklar olduğu zaman, ki kesin-
likle olacaktır, bunların nedenlerini saptamak ve düzeltici tedbirleri 
almak yöneticilere düşen bir görevdir. Hedeflerle sonuçlar arasındaki 
farklılıklar uygulama hatalarından doğabileceği gibi strateji planı-
nın varsayımlarla ortam değişiklikleri arasındaki uyuşmazlıklardan 
da doğabilir. 

O halde, bir denetim sistemi yöneticilere öngörülen hedefleri ger-
çekleştirip gerçekleştiremedikleri konusunda bilgi verir. Denetim de-
ğişkenleri, faaliyetlerde veya hedef ve politikalarda değişiklik ya-
pılmasına heden olabilir. Böylece denetim, hedefler, politikalar ve 
faaliyetler arasında vazgeçilmez bir ilişki oluşturmaktadır. 

Denetim sisteminin ilk unsuru endüstrilerden kamu kuruluşla-
rına doğru olan bilgi atımlarıdır. Bu akımlar kamu kuruluşlarından 
da ihracat politikalarını ve hedeflerini saptamakla sorumlu olan üst 
yönetim kademelerine yönelir. Gerekli bilgileri edinen sorumlular, 
hedeflerle sonuçlar arasındaki farklılıkların nedenlerini belirlemek 
ve gerektiğinde hedefler, politikalar ve programlarda düzeltici ted-
birler almak durumundadırlar. Burada asıl olan, ihracat proğram-
ları sonuçlarının ihracatçı sanayicilerin gerçek ihtiyaçlarına göre 
değerlendirilmesidir.8 

Yukarıda, ihracatı geliştirme politikası çerçevesinde devlete dü-
şen işlevleri özellikle gelişmekte olan ülkeler bakımından belirtme-
ye çalıştık. Ancak, ihracatı geliştirmenin günümüzde tüm ülkeler 
için önem taşıyan bir konu olduğunu dikkate alırsak, bunların tüm 
ülkeler hükümetlerinin üstlenmesi gereken işlevler olduklarını ileri 
sürebiliriz. Bu işlevleri hükümetlerin üstlenmesinin gelişmekte olan 
ülkeler bakımından taşıdığı önem, daha önce de belirttiğimiz gibi, 
ihracata ilişkin sorunların çözümünde bu ülkelerin daha büyük zor-
luklarla karşı karşıya bulunmalarıdır. 

7 Root, S : 13 
8 Root, S : 14 





DER KAP AZITAETSERWEITERUNGSEFFEKT DER 
ABSCHREIBUNGEN UND SEINE BEDEUTUNG FUR DİE 

ENTWICKLUNGSLAENDER* 

Doç. Dr. M. Tamer MÜFTÜOĞLU 
A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi 

işletme Bölümü 

A. Darstellung des Problems 

Ein in der Deutschen Betriebswirtschaftslehre sehr intensiv 
bearbeitetes betriebswirtschaftliches Phânomen, nâmlich "der Kapa-
zitâtserweiterungseffekt der Abschreibungen", auch "Lohmann-
Ruchti- Effekt" oder "Marx-Engels-Effekt" bezeichnet, fand in der 
Türkischen betriebswirtschaftlichen Literatür keine entsprechende 
Beachtung, und wurde in einigen Werken1 nur dem Begriff nach 
erwâhnt. Dieser Effekt kann aber gerade für die "junge Industries-
taaten, bei denen die Industrialisierung bereits einige Jahrzehnte im 
Gange ist, und die deshalb schon ein gewisser Industrialisierungs-
fundament besitzen",2 und die durch Kapitalknappheit bei standig 
steigender Nachfrage charekterisiert werden könneıı, eine willkom-
mene Finanzierungsreserve darstellen. 

Es handelt sich hier um einen Vorgang, der durch die Vermö-
gensumschichtung dann eintritt, wenn die verdienten Abschreibungs-
betrâge wieder in Aggregate der gleichen Art reinvestiert werden. 
Auf diesen Zusammenhang hat Kari Marx schon 1867 in einem Brief 

* Bu makale daha önce Türkçe olarak yayınlanmıştın Tamer Müftüoğlu: "Amor-
tismanların Kapasiteyi Genişletme Etkisi ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından 
Önemi", Seha L. Meray'a Armağan, Cilt: II, A.Ü. S.B.F. Yayınları: 500, Ankara 
1982, S. 753-775. 

1 Tokay Hayri, İşletme İktisadı, 2. B.„ Ankara 1968 s. 103. Yüksel, Ali Sait: Para 
Bulma ve Kredi İşleri, İstanbul, 1971, s. 181. 

2 Hax, K.: Die Bedeutung der betrieblichen Abschreibungs-und Investitionspolitik 
für das wirtschaftliche Wachstum der modernen Industriestaaten, in: ZfhF 
1958, s. 248. 
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an Friedrich Engels hingewiesen3. Marx fragte seinen Freund Engels 
als Fabrikant, was mit den verdienten Abschreibungen gemacht 
wird, die im Erlös fortlaufend in die Unternehmung als liquide Mittel 
wieder zurüfckfliessen. Engels gibt zwei Aufstellungen über die Ver-
wendung dieser liquiden mittel: In Aufstellung Nr. 1 nimmt er an, 
dass der Fabrikant sein Geld auf Zinsen legt; in der Aufstellung Nr. 2 
wird vorausgesetzt, dass er das Geld jedes Jahr in neue Maschinerie 
steckt. Engels kommt zum Ergebnis, dass es in beiden Fâllen einen 
Vorteil für eden Kapitalisten resultiert. Im ersten Fail entsteht ein 
Geldüberschuss von rund 12%, bei der zweiten Fail eine Kapazitat-
serweiterung rund 60%. Dieses Problem wurde dann, unabhângig 
von Marx und Engels, durch Polak untersucht.'4 Das Problem wurde 
noch eingehender von Lohmann und Ruchti behandelt, nach denen 
der "Kapazitatserweiterungseffekt der Abschreibungen mit dem 
Begriff "Lohmann-Ruchti-Effekt" bezeichnet wurde.5 Seitdem wird 
dieses Probıem in verschiedenen Dimensionen sehr eingehend be-
handelt.6 

Wie in diesem Aufsatz darzustellen ist, wird die Theorie des 
Kapazitâtservveiterungseffektes der Abschreibungen in ihrer reinen 
Form auf sehr einfache Voraussetzungen eingebaut. Obwohl in den 
wirklichen Verhâltnissen nicht möglich ist, den Effekt in vollem 
Zuge in die Realitât umzuwandeln, ist die Finanzierungsfunktion 
der verdienten Abschreibungen nicht abzusprechen. So gewinnen 
die Abschreibungsbetrâge als Finanzierungsmittel für langfristige 
Investitionen -insbesondere für die Entwicklungslânder- eine grosse 
Bedeutung. 

In diesem Aufsatz wird an erster Stelle das Ziel gesetzt. diesen 
Effekt in der Türkei den interessierten Kreisen bekannt zu machen. 
Mit diesem Ziel wird zuerst die Kapazitâtservveiterung aus Abschrei-
bungen erklârt und dann die Prâmisse und Voraussetzungen des 
Modells dargestellt und ihre Modifikationen untersucht. Am Ende 
wurde kurz versucht, diesen Kapazitâtservveiterungseffekt in bezug 
auf die Verhâltnisse der Entwicklungslânder zu analysieren. Der 

3 Hax, K.: Mitteilung, Kari Marx und Friedrich Engels über den Kapazitâtser-
weiterungseffekt, in: ZfhF, 1958, s. 248. 

* Polak, N. J. Grundzüge der Finanzierung mit Rüsksicht auf die Kreditdauer 
Berlin-Wien 1926. 

5 Lohmann, M.: Abschreibungen, was sie sind and was sie nicht sind. in: 
Wirtschaftsprüfer, 1949, s. 353. Ruchti, H.: Die Abschreibung, Stuttgart 1953. 

* Für die weitere Literatür über dieses Problem, sehe: Müftüoğlu T.: İşletme İk-
tisadı Açısından Sanayi İşletmelerinde Üretim Kapasitesi, Diss, Ankara, 1975, 
e. 217, Foussnote 81. 
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Verfasser stellt das Ziel vor, diesen letzten Teil der Arbeit weiter zu 
untersuchen. 

B. Die Finanzierungsfunktion  der Abschreibungen 

Die in den Erlösen wieder in die Unternehmung zurückfliessende 
Abschreibungsbetrâge werden ais "verdiente Abschreibungen" 
bezeichnet und bilden eine Finanzierungsquelle der Unternehmung. 
Die Abschreibungen haben biianzmâssig die Aufgabe, den Beschaf-
fungs- oder Wiederbeschaffungspreis der Aggregate auf die Dauer 
ihrer Nutzung zu verteilen. Sie bilden den periodischen Wertminde-
rungen. Sie stellt aber keineswegs eine Wertvernichtung, "sondern 
nur eine Wertwandlung, d.h. eine Ânderung der Vermögensstruktur : 
Teile des Anlagevermögens verwandeln sich in liquide Mittel. Die 
Wertteile eines Webstuhls verwandeln sich in Werteile des erzeugten 
Tuches, diese beim Verkauf in Iiquide Mittel... Theoretisch gesehen 
werden also von Periode zu Periode die liquiden Mittel in dem 
gleichen Umfang angesammelt wie sich die Werte der Anlagegüter 
vermindern".7 Das ist aber nur möglich, Wenn die Erlöse die Kösten 
(einschliesslich die Abschreibungen) decken. Dies wird durch die 
Verrechnung der Abschreibungsaufwendungen auf die erstellte 
Produkte (Kostentrâger) sichergestellt. 

Diese in den Erlösen in die Unternehmung fliessende Abschrei-
bungsbetrâge in Form liquider Mittel stellen einen finanziellen 
Überschuss dar. Das liegt daran, das sie Gegemverte von Aufwen-
dungen darstellen, die nicht kurzfristig durch Ausgaben ausgeglie-
chen werden müssen8 Sie zeigt sich in der Bilanz als Verringerung 
des Anlagevermögens in Höhe der Abschreibungen bei gleichzeitiger 
Erhöhung der liquiden Mittel in Höhe der verdienten Abschreibun-
gen. Es findet sich also in der Aktivseite der Bilanz eine Vermögen-
sumschichtung statt. Dieser Vorgang geschieht, ohne es in die Unter-
nehmung von aussen ein zusâtzliches Kapital zugeführt wird. Diese 
Abschreibungsbetrâge stellen auch keinen Gewinn dar, sondern 
Wiederfreisetzung des am Anfang der Nutzungsdauer investierten 
Kapitals. Diese liquide Mittel sind für die Ersatzinvestitionen zu 

7 Löffelholz J . : Repetitorium der Betriebswirtschaftslehre, 2. Aufl. Wiesbaden 
1967, s. 723. 

8 Hier wird angenommen, dass die Ausgaben für Aggregate am Anfang der 
Nutzungsdauer anfallen. Dieser Ausgabenbetrag wird als Abschreibungen auf 
die Nutzungsdauer verteilt. Ausserdem wird von Ausgaben abgesehen, die 
wâhrend der Nutzungsdauer anfallen, wie Instandhaltungs-, und Reperaturaus-
gaben. 
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benutzen, aber sie sind bis zum Ersatzzeitpunkt frei und können als 
Finanzierungsmittel beliebig vervvendet werden. 

C. Der Kapazitütserweiterungseffekt  der Abschreibungen 

Der Kapazitâtserweiterungseffekt tritt nur dann ein, wenn die 
durch infolge des Vermögensumschichtungsprozesses gewonnenen 
Abschreibungsbetrâge in Form liquider Mittel wieder zur Ervveite-
rungsinvestitionen verwendet werden. Es ist hier Schâfer zuzustim-
men, wenn er sagt, "...ob man nach der hier angedeuteten Erklâ-
rung überhaupt von einem Effekt im Sinne der Wirtschaftstheorie 
sprechen kann";9 "denn die Bezeichnung Effekt verbindet sich mit 
der Vorstellung des Zwangslâufigen und Automatischen. Eine solche 
Zwangslâufligkeit ist aber in diesem Fail nicht gegeben. Der dispo-
nierende Unternehmer braucht die frei werdende Abschreibungs-
betrâge nicht notwending wieder zu investieren".10 

Im folgenden, in der Erklârung des Kapazitâtserweiterungseffek-
tes der Abschreibungen und in der Darstellung dieses Modells, wird 
unterstellt, dass die verdienten Abschreibungen zum Kauf neuer 
gleichartigen Maschinen vervvendet werden. Es ist nur in dieser 
VVeise möglich, den Kapazitâtserweiterungseffekt der Abschreibun-
gen in seiner reinen Form darzustellen. 

1. Die Erklârung des Kapazitâtserweiterungseffektes 
der Abschreibungen 

Es wird vorausgesetzt, dass die aus den Verkâufen in die Unter-
nehmung zurückfliessende Abschreibungserlöse in gleichartigen 
Aggregate wieder investiert werden. Diese Reinvestition bewirkt 
tatsâchlich eine Kapazitâtserweiterung, die im folgenden zu erklâren 
ist. 

"Bei Unternehmungen mit hohem Anlagevermögen machte man 
schon früh die Beobachtung, dass die liquiden Mittel die Tendenz 
zeigten, sich von Jahr zu Jahr zu vergrössern... Weiterhin erkannte 
man schon früh, dass sich der Kapitalbedarf für die Errichtung eines 
Unternehmens mit hohem Anlagevermögen erheblich verminderte, 
wenn man -soweit das technisch möglich war- den Aufbau nicht auf 
einmal, sondern in Etappen durchführte. Man könnte dann die aus 
dem Betrieb des ersten Teilabschnitts verdienten Abschreibungen 
zum Aufbau des zweiten Teilabschnitts heranziehen. Das führte zum 

9 Schâfer, E.: Abschreibung und Finanzierung. in: ZfhF., 1955, s. 140. 
1 0 Hax, K.: Abschreibung und Finanzierung, in.: ZfhF, 1955, s. 145. 
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Erkenntnis, dass es überhaupt möglich sei, durch stândige Reinves-
tition der aus Abschreibungen gewonnenen liquiden Mittel die Leis-
tungsfâhigkeit einer Anlage wesentlich zu steigern, ohne dass von 
aussen neues Kapital herangezogen werden müsse".11 Ein einfaches 
Bilanzbild mag dies verdeutlichen. Es wird angenommen, dass es im 
Betrieb zu Beginn der Periode 1 ein Anlagevermögen von der Höhe 
1.000.000.— TL. gebe. Die Nutzungsdauer der Maschinen betrâge 10 
Perioden, d.h. der Abschreibungssatz solle auf 20% festgelegt und 
gelte lineares Abschreibungsverfahren. Weiterhin ist anzunehmen, 
dass die erstellte Produkte in derselben Periode abgesetzt worden 
sind, und zwar mit einem Preis, der mindestens die Kösten deckt. 
Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich, wenn man vereinfachend 
aile anderen Posten vernachlâssigt, folgende Bilanzen 

Eröffnungsbilanz der Periode 1 
Anlagevermögen 1.000.000.— Kapital 1.000.000-

Schlussbilanz der gleichen Periode 1 
1. Anlagevermögen 9.000.000 
2. Liquide Mittel aus 

Abschreibungen 100.000 

Kapital 1.000.000 — 

Die im Schlussbilanz ausgewiesene liquide Mittel aus Abschreibungen 
sind zur Substanzerhaltung vorgesehen und darf nicht als Gewinn 
ausgeschüttet werden, da ein solches Vorgehen die Verminderung 
des Kapitals bedeuten würde. Bis zum Erneuerungszeitpunkt aber 
werden diese liquide Mittel als totes Kapital bleiben, wenn man sie 
nicht verwendet. Hier bietet aber -gemâss der Voraussetzungen 
des Kapazitatservveiterungseffektes der Abschreibungen- die Mögli-
chkeit an, diese liquide Mittel am Ende jeder Periode oder kontinuier-
lich in gleichartige Maschinen zu reinvestieren. Nach dieser Reinves-
tition würde sich für die Bilanz folgendes Bild ergeben. 

Eröffnungsbilanz der Periode 2 
1. Anlagevermögen 1.000.000 
2. Liquide Mittel 

aus Abschreibungen — 

Kapital 1.000.000.-

Obwohl der Bilanzwert des Anlagevermögens der Periode 2 im Ver-
hâltnis der Periode 1 nicht geândert hat, besitzt das Unternehmen 
ıı Hax, K.: a.a.o., s. 141. 
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am Anfang der Periode 2 insgesamt elf Maschinen anstatt zehn 
Maschinen am Anfang der Periode 1, weil es mit den in der Periode 
1 angesammelten Abschreibungsbetrage von der Höhe 100.000,— TL. 
eine zusâtzliche neue Maschine angeschafft worden ist. Durch die 
Beschaffung dieser zusâtzlichen Maschine muss auch die Kapazitat 
des Betriebes gestiegen sein. Nun werden die Abschreibungen in der 
Periode 2 nicht auf zehn, sondern auf 11 Maschinen beziehen. Dann 
vvürden die Schlussbilanz der Periode 2 und die Eröffnungsbilanz 
der Periode 3 nach der Reinvestition der liquiden Mittel aus Abschrei-
bungen von insgesamt elf Maschinen, die wâhrend der Periode 2 
angesammelt worden sind, folgendes Aussehen haben: 

Schlussbilanz der Periode 2 

1. Anlagevermögen 890.000.— Kapital ı.ooo.ooo 
2. Liquide Mittel 

aus Abschreibungen 110.000.— 

Eröffnungsbilanz der Periode 3 

1. Anlagevermögen 990.000.— Kapital 1.000.000.— 
2. Liquide Mittel aus 

Abschreibungen 10.000.— 

Am Anfang der Period 3 besitzt das Unternehmen insgesamt zwölf 
Maschinen. Es bleiben liquide Mittel von der Höhe 10.000.— TL. übrig, 
weil es wegen der Unteilbarkeit der Maschinen mindestens 100.000.— 
TL. erforderlich ist, um eine zusâtzliche Maschine anzuschaffen. Die 
am Ende der Periode 2 angesammelte liquide Mittel aus Abschreibun-
gen von der Höhe 110.000.— TL. können wegen der Unteilbarkeit der 
Maschinen nicht insgesamt zur Reinvestition in gleichartigen Maschi-
nen verwendet werden. 

Wie von den Bilanzen sofort ersichtlich ist, bleibt der Bilanzwert 
unverândert, wâhrend die dem Betrieb zur Verfügung stehende 
Maschinenzahl und damit der Kapazitat des Betriebes immer steigt. 
Am Ende der zehnten Periode werden die zehn Maschinen den Betrieb 
verlassen und der Betrieb wird einen Kapazitâtsabfall in Kauf neh-
men, Aber die Steigungstendenz wird weitergehen. Dieser Kapazi-
tâtszuwachs durch Reinvestition der liquiden Mitteln aus Abschrei-
bungen dauert, nachdem es mehr oder weniger starken Schwankun-
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gen unterworfen ist, die jedoch immer schwâcher werden, bis zu 
einem Gieichgewichtszustand, bei dem sich der vorhandene Maschi-
nenbestand sich auf die verschiedenen Altersstufen gleichmâssig 
verteilt, und bei dem in jeder Periode aus der verdienten Abschrei-
bungen genau so viel neue Maschinen angekauft werden können 
wie alte Maschinen aus dem Betrieb ausscheiden. Im obigen Beispiel 
wird die Masclıinenzahl im Betrieb im Gleichgewichtszustand auf 
rund achtzehn Maschinen steigen. 

Wenn man annimmt dass die Maschinen beiiebig teilbar sind, 
so kann das obige Beispiel wie folgt interpretiert werden: Ein Teil 
des am Anfang investierten Kapitals (1/10)  wird bereits nach eiııer 
Periode frei, ein Teil (2/10)  nach zwei Perioden und der zehnte Teil 
nach zehn Jahren. Im Durchschnitt ist ein Teil des Kapitals (1/10) 
also fünf Perioden lang im Betrieb gebunden. Dementsprechend wird 
für die Erhaltung des -am Aufang investierten- Anlagevermögens 
langfristig nur Kapital in der Höhe des halben Anschaffungspreises 
benötigt, oder was das gleiche bedeutet, es wird mit dem ersten 
Anlagenbestand möglich sein, durch Reinvestition der liquiden Mittel 
aus Abschreibungen den anfânglichen Anlagenbestand zu verdoppeln, 
und damit die Kapazitat auf zweifache zu erweitern. Dabei ândert 
sich der Bilanzwert des Anlagenbestandes nicht und bleibt bei seiner 
ursprünglichen Höhe. Am Anfang der Periode 1 hat das Unterneh-
men zehn Maschinen mit einem Bilanzwert je 100.000.— TL. und ins-
gesamt 1.000.00.— TL. Im Gleichgewichtszustand besitzt das Unter-
nehmen -bei der beliebigen Teilbarkeit- insgesamt zwanzig Maschi-
nen, die sich auf die zehn Altersstufen gleichmâssig verteilt sind. Die 
zuletzt beschafften Maschinen haben einen bilanzwert von 100.000.— 
TL., wâhrend die altesten Maschinen aber vor dem Ausscheiden ste-
hen und ihr Bilanzwert geht zum Null. Die Bilanzwerte der zwanzig 
Maschinen liegen zwischen Null und 100.000.— TL., und der durs-
chnittliche Bilanzwert je Maschine betrâgt 50.000.— TL. Dementspre-
chend bleibt der Bilanzwert von zwanzig Maschinen auch im Glei-
chgewichtszustand in der ursprünglichen Höhe von 1.000.000.— TL. 
"Wenn die Gesamtnutzugsdauer gleich n ist, dann ist die mittlere Nut-
zungsdauer bei konstanter Leistungsabgabe gleich n/2.  Der Erweite-
rungsmultiplikator der Periodenkapazitât ergibt sich dann wie 
folgt"12 

1 2 Hax, K.: Die Kapitalwirtschaft des wachsendeıı Industrieunternehmens in.; 
ZfhF, 1964, s. 262. 

1 3 Ebenda. 
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EMP = n : n/2  = 2 
Die Periodenkapazitat im Gleichgewichtszustand wird also im Ver-
hâltnis zu der anfânglichen Periodenkapazitât verdoppelt. Diese For-
mel gilt aber nur bei der beliebigen Teilbarkeit der Aggregate und 
damit ermöglichten kontinuierlichen Reinvestion. "Wenn wir anneh-
men, dass die Reinvestition immer erst am Ende der jeweiligen 
Nutzungsperiode vorgenommen wird, ist die mittlere Kapitalbin-
dungsdauer eine halbe Periode lânger als die mittlere Nutzungs-
dauer".13 Der Erweiterungsmultiplikator wird durch folgende allge-
meine Formel errechnet: 

EMP = n : n + 1 = 2 . n + 1 
2 n 

Die Grösse des Erweiterungsmultiplikators hângt also von der Grösse 
(n) ab., d.h. von der Zahl der Nutzungsperioden der Aggregate. Je 
grösser die Nutzungsdauer (n) ist, desto mehr nâhert sich der Ervvei-
terungsmultiplikator dem Grenzwert 2, bei dem die Anfangskapazitât 
des Betriebes am Ende des Prozesses, also im Gleichgevvichtszustand, 
verdoppelt wird. Wenn der Wert von (n) gleich eins ist, tritt über-
haupt keine Kapazitâtservveiterung ein. 

2. Das Wesen  des Kapazitatserweiterungseffektes  der 
Abschreibungen 

Man kann das Problem des Kapazitâtserweiterungseffektes der 
Abschreibungen von zwei Seiten her betrachten: "einmal von der 
Seite der Leistuhgskapazitât und ihrer Wachtumstendenz her, und 
zum anderen vom Kapitalbedarf her."14 

2a) Kapazitatserweiterungseffekt  der Abschreibungen und 
Kapitalbedarf 

Die Möglichkeit der Kapazitâtservveiterung durch Reinvestition 
der verdienten Abschreibungen beruht auf der Tatsache, dass der 
zur Finanzierung der neuen Anlagen erforderliche Kapitalbedarf 
nicht wâhrend der gesamten Nutzungsdauer aufrecht erhalten bleibt. 
Wie im oben dargelegt wurde, ist der anfâgliche Kapitalbedarf 
theoretisch doppelt so gross wie der durchschnittliche Kapitalbe-
darf. So wird es möglich, die Anfangskapazitât durch Reinvestition 

1 4 Hax, K.: Abschreibung und Finanzierung, s. 141. 
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der verdienten Abschreibungen am Gleichgewichtszustand -maxi-
mal- zu verdoppeln, oder anders ausgedrückt, der Kapitalbedarf für 
die errichtete Gesamtanlage betrâgt nur die Hâlfte des Anschaf-
fungspreises. 

Was also in diesem Zusammenhang wichtig ist, besteht in der 
Kapitalfreisetzung durch den verdienten Abschreibungen Die Absch-
reibungen bewirken primâr Geldbetrâge frei, "die eine Vorbedin-
gung zur eventuellen Kapazitâtserweiterung bedeutet. Hier handelt 
es sich eher um eine automatisch eintretende Wirkung und damit 
um einen Effekt, da die dauernde Deckung der Abschreibungen 
(wie aller Aufwendungen) für die gewöhnlich angestrebte Erhal-
tung der Unternehmung unerlâsslich ist."15 

Erich Schâfer untersucht das Problem der Kapazitâtserweite-
rung aus Abschreibungen in erster.Linie von der Seite des Kapi-
talbedarfes her: "Für Finanzierungsfragen ist die Umschlagsdauer 
entscheidend und zwar nicht nur bei Umlauf-, sondern auch bei 
Anlagegüter. Der Berechnung der Abschreibung wird dagegen die 
Nutzungsdauer der Anlage zugrundegelegt. Nur wenn die Umsch-
lagsdauer gleich der Nutzungsdauer wâre, könnte die Abschreibung 
neben ihrer Kostendeckungsfunktion auch die finanzielle Deckung 
prâzise ausüben".16 Die durchschnittliche Umschlagsdauer (oder die 
durchschnittliche Kapitalbindungsdauer) eines Anlagegegenstandes 
ist aber theoretisch halb so gross wie seine Nutzungsdauer; aber auf 
jeden Fail, wenn in Praxis diese Höhe nicht erreicht werden kann, 
in der Regel ist die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer wesent-
lich kürzer als die Nutzungsdauer der Aggregate. "Wâhrend für die 
Aufwandsverteilung die Nutzungsdauer die gemâsse Bezuggrösse 
darstellt, muss sich die finanzielle Deckung grundsâtzlich an die 
Umschlagsdauer orientieren. Wenn die Abschreibungsbetrage an die 
Nutzungsdauer orientiert wird, liegt eine Überfinanzierung und wenn 
dieser Überschuss zur Anschaffung weiterer Anlagen benutzt wird, 
ist die Kapazitâtservveiterung nicht als eine Folge eines Effektes, 
einer zu hohen Veranschlagung des Kapitalbedarf es".17 

In diesem Zusammenhang ist auch die nützliche Unterscheidung 
zwischen dem Kapitalfreisetzungseffekt und Kapazitâtserweiterungs-
1 5 Kâfer, K.: Kapazitâtserweiterung aus Anlagennutzung, in: Betriebswirtshaf tliche 

Forschung in internationaler Sicht, Festschrift für Erich Kosiol zum 70. Geburts-
tag Hrsg. : Heinrich Kloidt, Berlin 1969, s. 492, 

1 6 Schâfer, E.: Abschreibung und Finanzierung, in: ZfhF, 1955, s. 138-139. 
1 7 Schâfer, E.: a.a.o. s. 139. 
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effekt der Abschreibungen zu beachten.18 Wâhrend die Kapitalfreiset-
zung aus Abschreibungen den primâren Vorgang darstellt, liegt die 
Kapazitâtserweiterung aus Abschreirungen nur dann vor, wenn die 
freigesetzte liquide Mittel, also Kapitalfreisetzung, zur Erweiterung 
der Kapazitât reinvestiert wird. Sonst bleibt jegliche Kapazitât-
serweiterung aus. 

2b. Kapazitâtserweiteru\ngseffekt  der Abschreibungen und die 
Wachtumstendenz  der Kapazitat 

In bezug auf die Kapazitâtserweiterung aus Abschreibungen ist 
es nötig, den Kapazitâtsbegriff dadurch zu prâzisieren, dass man 
hinzufügt, auf welchen Zeitraum er sich bezieht. So unterscheidet 
man zwischen Periodenkapazitât und Totalkapazitât.19 Die Totalka-
pazitât eines Aggregates wird durch den Umfang der Produktion 
gekennzeichnet, dass dieser Aggregat wâhrend seiner technischen 
oder -betriebswirtschaftlich noch zweckmâssigeren- wirtschaftlichen 
Lebensdauer zu prodizieren in der Lage ist. Nach dem zur Bestim-
mung der Kapazitat festgelegten Zeitraum kann man verschiedene 
Kapazitâtsarten definieren, die aile als Periodenkapazitât bezeich-
net werden können: Jahreskapazitât, Monats-, Wochen-, Tages, 
Schicht-, Stunden-, Minuten- und sogar Sekundenkapazitât.20 

Diese Unterscheidung in bezug auf die Kapazitâtserweiterung 
aus Abschreibungen ist darum wichtig, weil sie nur für die Perioden-
kapazitât gilt, wâhrend die Totalkapazitât wâhrend des Prozesses 
und am Gleichgewichtszustand in ihren ursprünglichen Höhe kons-
tant bleibt. Die Totalkapazitât der einzelnen Aggregate wird dabei 
als einen Vorrat von Nutzungen vorgestellt, der mit jeder produzier-
ten Produktionseinheit sukzessive verbraucht wird. Dagegen bleibt 
die Periodenkapazitât jeder Anlage in jeder Pericde wâhrend der 
Nutzungsdauer des Aggregates konstant. Die Totalkapazitât wird 
mit jeder vervvirklichten Periodenkapazitât allmâchlich abgebaut 
und am Ende der Nutzungsdauer auf Null herabgesenkt. Unter diesen 
Voraussetzungen sind an Stelle von neuen Aggregaten mit anfânglich 
noch voller Totalkapazitât im Laufe der Zeit Aggregate mit untersc-
hiedlich verbrauchter Totalkapazitâten eingetreten, und im Gleichge-
wichtszustand bleiben Aggregate, die eine durchschnittliche Totalka-
pazitât aufweisen, die nur halb so gross wie die Totalkapazitât am 
Anfang der Nutzungsperiode ist. Man erreicht dagegen im Gleich-
gewicht eine Periodenkapazitât des Gesemtbetriebes, die doppelt so 

1 8 Hax, K.: Die Substanzerhaltung der Betriebe, Köln und Opladen 1957, s. 178. 
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hoch wie die Periodenkapazitât bei der Gründung ist. "Geândert hat 
sich lediglich die Jahreskapazitât (Periodenkapazitât). Aber von 
dieser Jahreskapazitât hângt die jâhrliche Produktionsmenge des 
einzelnen Unternehmens ab und damit auch die Grösse des jâhrlic-
hen Sozialprodukts, dass durch die Summe aller Unternehmungen 
erstellt sind".sı 

3. Die Prâmissen und Voraussetzungen des 
Kapazitatserweiterungseffektes  der Abschreibungen 

Es müssen die Prâmissen und Voraussetzungen der oben ausge-
führten Theorie des Kapazitâtservveiterungseffektes der Abschrei-
bungen in bezug auf die betriebswirtschaftliche Realitât hin unter-
sucht werden, damit ihre Grenzen und ihr Geltungsbereich bestimmt 
vverden können. Nach der obigen Darstellung des Kapazitâtserwei-
terungseffektes der Abschreibungen muss zugegeben werden, dass 
diese Theorie zum grossen Teil auf Annahmen und Voraussetzungen 
bauen, die der viel komplizierten VVirklichkeit nicht entsprechen 
kann. Als eine angewandte Wissenschaft sind in der Betriebswirtsc-
haftslehre Versuche zur Annâherung an die tatsâchliche Verhâltnisse 
unerlâsslich. 

Es können folgende Prâmisse und Voraussetzungen der Theorie 
des Kapazitâtserweiterungseffektes der Abschreibungen unterschie-
den werden: 

1) Es wird unterstellt, dass in jedem Aggregat in jeder Periode 
wâhrend seiner ganzen Nutzungsdauer die gleiche Produktionsmen-
ge produziert wird. Nur mit dieser Annahme ist es möglich, mit der 
Verdoppelung der Aggregate im Gleichgewichtszustand zugleich die 
anfângliche Periodenkapazitât des Gesamtbetriebes zu verdoppeln; 
oder allgemein gesagt, die Periodenkapazitât des Gesemtbetriebes 
steigt proportional mit der Zahl der Aggregate. 

1 9 Müftüoğlu, Tamer: İşletme Ekonomisi Açısından Sanayi İşletmelerinde Üretim 
Kapasitesi Diss. Ankara, 1975, s. 21. 

2 0 Im allgemeinen die zur Periodenkapazitât zugrundegelegte Zeitspanne von 
einem Jahr (Jahreskapazitât) ist an sich eine willkürliche Festlegung, die 
lediglich von Zweckmassigkeitsgründen bestimmt wird. Man könnte ebenso gut, 
wenn es zweckmâssiger erscheint, mit einer Saison-, Monats-, Tages oder 
Stundenkapazitât rechnen. 

2 1 Hax, K.: Die Bedeutung des betrieblichen Abschreibungs- und Investitionspolitik 
für das wirtschaftliche Wachstum der modernen Industriestaaten, in: ZfhF. 
1958. s. 252. 
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Diese Prâmisse einer gleichbleibenden Leistung der Aggregate 
trifft aber in der tatsâchlichen Verhâltnissen nur selten ein. "In der 
Regel ist ein allmâchlicher Leistungsabfall zu beobachten: von Jahr 
zu Jahr verringert sich einmal die quantitative Leistung der Anlagen 
und zum anderen ihre qualitative Leistung, und drittens erhöhen sich 
die Aufwendungen für Instandhaltung, für Energieverbauch usw.22 

Man kann zwar die Periodenkapazitât der einzelnen Anlagen durch 
Reperaturen, Instandhaltungen usw. konstant halten; es wird aber 
einmal wâhrend dieser Zeiten die Produktion eingestellt (Stillstands-
zeiten) und damit die vervvirklichte Kapazitât abnehmen, und zwei-
tens es wird dadurch Kösten verursacht. Ausserdem wird durch die 
Abnahme der qualitativen Kapazitât der Aggregate lâsst sich die 
Genauigkeit der erstellten Produkte nach, treten mehr Fehler auf. 
Dadurch können die Preise der Produkte sinken, und noch sahlim-
mer, der Absatz dieser Produkte kann zurückgehen oder ganz aus-
fallen. 

2) Der Abschreibungsverlauf entspricht genau dem Nutzungs-
verlauf, d.h. es handelt sich um "leistungsproportionale Abschrei-
bung".23 Das bedeutet, dass in der Theorie des Kapazitâtserveiterung-
seffektes das lineare Abschreibungsverfahren gilt und die Abschrei-
bungsdauer genau gleich der Nutzungsdauer der Aggregate ist. 

In Praxis kann an die Stelle der linearen Abschreibung am 
hâufigsten die degressive Abschreibung treten. Durch die Anwen-
dung der degressiven Abschreibung wird der Kapazitâtserweiterung-
seffekt nur verstârkt vverden, und durch die Anwendung der in 
Praxis selten auftretende progressive Abschreibung gebremst. Sowohl 
die Höhe als auch die Schnelligkeit des Kapazitâtswachstums hângt 
weitgehend von der Verteilung der Abschreibungskoeffizienten ab. 
"Die Abhângigkeit besteht in der Weise, dass das erzielbare Kapa-
zitâtswachstum um so schneller erreicht wird, je degressiver das 
zugrundeliegende Abschreibungsverfahren ist".24 

Das Auseinanderfallen von Abschreibungsdauer und Nutzungs-
dauer bedeutet, dass der Abschreibungsverlauf dem Nutzungsverlauf 
vorangeht. Das bedeutet aber, die -Anwendung der degressiven 

2 2 Hardach, F.W.: Der Geltungsbereich des Kapazitâtserweiterungseffektes, I. 
Fragestellung, in: ZfhF 1958 s. 532. 

2 3 Kâfer, K. a.a.O. s. 479. 
2 4 Buchner, R. Und Weinreich, J . : Der Einfluss des Abschreibungsverfahrens auf 

die Kapazitâtsverânderung im Zeitablauf beim Marx Engels-Effekt, in: ZfhF, 
s. 466. 
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Abschreibung trotz linearen Nutzenverlaufs oder die Verkürzung 
der Abschreibungsdauer in Vergeich zur Nutzungsdauer. Durch 
ein solches Vorgehen. wird der ausgewisene Gewinn vermindert, 
d.h. es werden stille Reserven gebildet. Diese überhöhte Abschrei-
bungen enthalten Gewinnbestandteile und durch die Reinvestition 
solcher überhöhen Abschreibungen kann neben der Periodenkapa-
zitât des Betriebes auch die Totalkapazitât erweitert werden. In der 
Theorie des Kapazitâtserweiterungseffektes soll aber nur die Mög-
lichkeiten der Kapazitâterhöhung aus Abschreibungen untersucht 
vverden und nicht auch die Möglichtkeiten der Gewinne.25 "Soweit 
Wirkungen von Gewinnteile enthaltenden Buchabschreibungen 
einzogen werden, wird der Rahmen des Themas überschritten".26 

3) Es ist ertens notwendig, ein Kapital von aussen als Eigen-oder 
Fremdkapital in das Unternehmen zufliesst, das in neuen Aggregaten 
investiert wird, damit der Kapazitâtservveiterungseffekt überhaupt 
zur Wirkung kommen kann. Wenn diese Erstausstattung mit Fremd-
kapital finanziert ist, dann werden die Abschreibungsgegenwerte zur 
Tigung der Schulden benötigt und so wird die Kapazitâtserweiterung 
aus Abschreibungen unterbleiben. 

Diese Voraussetzung braucht aber nicht zu gelten. Einmal kann 
der Kreditgeber diesen Betrag wieder an das gleiche Unternehmen 
ausleihen, and wenn dieses Unternehmen ihn wieder zur Kapazitât-
serhöhung investiert, dann kommt der Kapazitâservveiterungseffekt 
wieder in dem gleichen Unternehmen voli zum Zuge, das die 
Abschreibungen verdient hatte. Der Kreditgeber kann aber den 
Betrag an ein anderes Unternehmen ausleihen; dann kann der Kapa-
zitâtservveiterungseffekt nicht in dem Unternehmen eintreten, das 
die Abschreibungen einmal verdient hatte, sondern bei einem ande-
ren Unternehmen. Aber der Effekt wird auch in diesem Fail seine 
Wirkungen zeigen. Der Kapazitâtservveiterungseffekt der Abschrei-
bungen, wenn so vvas gibt, hângt also von der Art der Finanzierung 
nicht ab. 

2 5 Hax sieht aber auch hier eine zweite Ursache des Kapazitâtserweiterungseffektes: 
"ein zusâtzlicher Kapazitâtserweiterungseffekt, den Marx und Engels noch nicht 
kannten, wird dann ausgelöst, wenn der Abschreibungsverlauf dem Nutzungs-
verlauf vorangeht". 
Hax, K,: Mitteilung, in: ZfhF 1958, s. 226 und Hax, K.: Die Kapitalwirtschaft des 
wachsenden Industrie-Unternehmens, in: ZfhF, 1964 s. 263. 

2 6 Kâfer, K.: a.a.O. s. 478. 
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4) Es wird vorausgesetzt, dass die Abschreibungen wieder in 
gleichartigen Aggregate reinvestiert werden, aus denen sie stammen. 
So wird eine Gruppe von gleichartigen Aggregate isoliert betrach-
tet. "Das ist aber ein didaktischer Kunstgriff, weil man dann am bes-
ten die Wirkung der Kapazitâtserweiterung zeigen kann".27 

Der Kapazitâtserweiteringseffekt tritt aber auch dann ein, wenn 
die verdienten Abschreibungen zum Kauf andersartign Aggregate 
verwendet werden: "ein Unternehmen kann z.B. zunâchst als rein 
Montagewerk errichtet werden, sich also lediglich auf die Endstufe 
des Produktionsprozesses beschrânken. Aus den Abschreibungen, 
die aus den vorhandenen Anlagen anfallen, können nach und nach 
weitere Vorstufen der Produktion aufgebaut werden. Dann ândert 
sich als Folge dieser Form der Kapazitâtservveiterung zwar nicht die 
Menge der verkaufsfâhigen Endprodukte, also die Produktionsbreite, 
vvohl aber die gesamte produktive Leistung oder die Wertschöpfung, 
technisch ausgedrückt s die Produktionstiefe".28 

Zum anderen kann es im allgemeinen in einem Betrieb mit 
mehrstufigen Produktionsprozess überhaupt nicht möglich sein, 
durch die Investition nur in gleichartigen Aggregate die Produktka-
pazitât des Betriebes zu erhöhen, ohne dass gleichzeitig die meisten 
übrigen Teilkapazitâten, aber auch das Umlaufvermögen, entsprec-
hend vermehrt würden. Die Abstimmung der Teilkapazitâten ist 
eine unausweichliche technische Notwendigkeit zur Erhöhung der 
Produktkapazitât des Betriebes.29 Die Kapazitâtserweiterung durch 
Investition in gleichartigen Aggregaten kann nur in einem Betrieb 
mit einstufigem Produktionsprozess möglich sein. Die gleichzeitig 
im Betrieb befindliche Aggregate sind von sehr verschiedener Art 
und Grösse. Sie geben aile zusammen an die Produkte Leistungen ab, 
deren Werte in Erlösen zurückfliessen. "Die Gelder kommen herein 
im Erlös, aus dem künstlich ein Teil als Abschreibungentgelt heraus-
geschnitten wird. Dabei handelt es sich nun aber um eine Zusammen-
fassung der Abschreibungen sâmtlicher Anlagen... Die bisherige 
Hypothese, dass es möglich sei, die Nutzungsentgelte für einzelnen 
Anlagenkategorien zu trennen, kann fallengelassen werden",30 d.h. 

2 7 Hax, K.: Der Geltungsbereich des Kapazitâtserweiterungseffektes, II. Stellung-
nahme, in: ZfhF 1958, s. 534. 

2 8 Hax, K.: ebenda. 
2 9 Müftüoğlu, Tamer, a.a.O. s. 67-87. 
3 0 Kafer, K.: a.a.O. s. 490. 
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es ist unmöglich, die Abschreibungsgegenwerte der bestimmten 
Aggregate abzugrenzen, aus denen sie stammen. 

In der Praxis besteht keinen Grund, die verdienten Abschrei-
bungen zum Kauf von neuen Aggragaten zu vervvenden, sei es zur 
Erhöhung der Produktionsbreite oder zur Erhöhung der Produk-
tionstiefe. "Die Verwendung dieser gesamten, im Erlös enthaltenen 
Entgelte (einschliesslich die verdiente Abschreibungen) ist Gegens-
tand der Finanzpolitik des Unternehmens. Ihre Bestimmung • zum 
Ersatz oder zur Ervveiterung von Anlagen ist wohl oft sinnvoll, doch 
-entgegen mancher Aussagen- weder natüıiich noch immer wirtsc-
haftlich oder gar zwingend".31 

5) Eine andere wichtige Voraussetzung ist, dass die Abschrei-
bungen wirklich verdient worden sind. Sie besagt einmal, dass es 
für die erstellte Produkte in den erweiterten Kapazitâten immer 
Absatzmöglichkeiten besteht und zum anderen die Produkte mit 
solchen Preisen abgesetzt werden können, die mindestens die 
Kösten decken. Aber im allgemeinen wird diese Mindestvorausset-
zungen nicht ausreichen, um die verdienten Abschreibungen sofort 
in gleichartigen Aggregate zu reinvestieren. Die Erhöhung der Ka-
pazitât muss zu einem angemessenen Erfolg führen, sonst wird auf 
diese Investitionen verzichtet. 

Nach dem Vorgang des Kapazitâtserweiterungsprozesses müsste 
die Absatzentwicklung genau der Kapazitâtsentwickiung eııtsprec-
hen, eine Voraussetzung also, die die Wirklichkeit ganz in umgekehr-
ter Weise widerspiegelt. Doch die Unternehmen richten ihre Investi-
tionspolitik nicht nach dem Kapazitâtserweiterungseffekt, sondern 
vor allem nach Absatzmöglichkeiten. 

6) Die Theorie des Kapazitâtservveiterungseffektes der Absch-
reibungen beruht auf der Annahme, dass es möglich sei, jeden, auch 
den kleinsten Betrag an liquiden Mitteln aus Abschreibungen zur 
Beschaffung von Aggregaten zu vervvenden. "Es wird die Möglichkeit 
der Feinanpassug an die gewünschte Kapazitâtshöhe vorausgesetzt".53 

Es kann nur mit dieser Voraussetzung möglich sein, im Gleichge-
wichtszustand den ursprünglichen Bestand an Aggregaten zu ver-
doppeln. Es liegt aber ohne Zweifel auf der Hand, dass die Beschaf-
fung von Aggregaten lângerer Lebens- und Ausnutzungsdauer Min-
destbetrâge an liquiden Mitteln erfordert, d.h. diese Aggregate sind 

3 1 Ebenda 
3 2 Kâfer, K.: a.a.O. s. 145. 
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nicht unendlich teilbar. So erfüllt diese Annahme im Modeli lediglich 
den Zweck, Diskontinuitâten in der rechnerischen Darstellung zu 
vermeiden. Hier soll Schâfer zugestimmt werden, nâmlich "die 
rechnungstechnischen Vorstellungen... zeitwellig ganz zu verlassen 
und die Sachphânomene selbst anzugehen".33 

Eine solche Teilbarkeit der Aggregate ist oft schon aus technis-
chen Gründen nicht möglich. Auch die wirtschaftliche Gründe erfor-
den meistens eine Mindestgrösse der Aggregate, sie zu unterschrei-
ten aus wirtschaftlichen Uberlegungen nicht geboten wird. Dadurch 
wird der Kapazitâtserweiterungseffekt der Abschreibungen ganz 
erheblich vermindern"; er kann sogar ganz fortfailen, wenn die 
Anlage nur insgesamt erneuert werden kann, wenn man also die 
Abschreibungen wâhrend der ganzen Lebensdauer der Anlage 
ansammeln muss, ehe man sie wieder in eine Ersatzanlage inves-
tiert".34 

In der Regel kann die Erweiterung der Kapazitât durch Reinves-
tition der verdienten Abschreibungen nur in der Weise möglich 
vverden, dass man so lange wartet, bis die notwendigen Betrâge zum 
Kauf eines neuen Aggregates genügen. Je lânger dieser Zeitraum 
İst, desto geringer wird der Kapazitâtserweiterunsmultiplikator. 

Diese Eigenschaft der Teilbarkeit ist aber nicht absolut, sondern 
relativ zu verstehen. Es handelt sich dabei um das Verhâltnis der 
Einzelanlage zur Gesamtanlage. Der Teilbarkeitshypothese wird um 
so mehr entsprochen und der Erweiterungsmultiplkator erreicht den 
theoretisch möglichen Maximalwert von 2 umso eher, je grösser dieses 
Verhâltnis ist. Die Grösse dieses Verhâltnisses hângt aber einmal von 
der Betriebsgrösse und zum anderen von der technischen Grössendi-
mensionen der einzelnen Aggregate, d.h. von der Einzelkapazitâten 
der Aggregate ab. Je grösser der Betrieb ist und je kleiner die Ein-
zelkapazitâten der Aggregate sind, um so grösser wird dieses Ver-
hâltnis und damit der Erweiterungsmultiplikator. 

7) In den Ausführungen über den Kapazitâtserweiterungseffekt 
der Abschreibungen wurde der Zuwachs der Unterhalts-, Uberho-
lungs- und Reperaturkosten insbesondere in den spâteren Nutzungs-
jahren der Aggregate nicht berücksichtigt. In der Regel ist aber die 

3 3 Schâfer, E. a.a.O. s. 138. 
3 4 Hax, K.: Die Bedeutung der betrieblicben Abschreibungs und Investitionspolitik..., 

a.a.O. s. 256. 
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Konstanthaltung der Periodenkapazitât der einzelnen Aggregate (An-
nahme 1) nur durch steigende Unterhalts- und Reperaturkosten 
möglich sein. Die Steigung dieser Kösten werden aber die Selbstkos-
ten steigern und damit den Gevvinn schmâlern. Die Kösten können 
solange steigen, bis das Unternehmen die Kösten durch die Erlöse 
nicht mehr decken kann. Das widerspricht aber der Annahme (5). 
Ausserdem vverden in den Aggregaten wâhrend Unterhalts-, Repera-
tur- und Uberholungszeiten nicht mehr produziert (Stillstandszeiten) 
und das bedeutet die Verminderung des Kapazitâtsausnutzungsgra-
des. 

8) Eine weitere Voraussetzung besteht darin, dass die Aggrega-
te standig optimal oder gleichbleibend ausgenutzt werden müssen. 
Durch diese Voraussetzung wird intensitâtsmâssige und zeitliche 
Anpassung der Aggregate ausgeschaltet. Die Leistungsânderungen 
vverden nur durch quantitative Anpassung bevvirkt. 

9) In der Theorie des Kapazitâtservveiterungseffektes vvird 
bevvusst von dem technischen Fortschritt abgesehen, d.h. es vvird 
vorausgesetzt, dass nach dem Ausscheiden der alten Maschinen 
immer vvieder die gleiche Maschinen angeschafft vverden. Die 
Bedeutung des technischen Fortschrits auf den Kapazitaserweite-
runsgseffekt kann in zweifacher Weise relevant sein: vvenn man 
annimmt, dass die neuen Maschinen leistungsfâhiger als die alte 
Maschinen sind, aber keinen entsprechend höheren Kapitalaufvvand 
erfordern, so kann man den Schluss ziehen, dass der technische 
Fortschritt den Kapazitatservveiterungseffekt der Abschreibungen 
verstarkt. Wenn man auf der anderen Seite davon ausgeht, dass die 
neue Maschinen einen geringeren Teilbarkeitsgrad besitzen, so 
vvird der technische Fortschritt den Kapazitâtseevveiterungseffekt 
vermindern. 

10) Es vvird vveiter vorausgesetzt, dass die Anschaffungspreise 
der Aggregate konstant bleiben. Wenn man davon ausgeht, dass die 
Anschaffungspreise der Aggregate im Zeitablauf steigen, so vverden 
die neue Maschinen teurer als die alten Maschinen, und dadurch 
vvird die Wirkung des Kapazitatserweiterungseffektes vermindert. 

3 5 Hax K.: Die Bedeutung der betrieblichen Abschreibungs- uııd Investitionspolitik 
für das wirtschaftliche Wachstum der modernen Industriestaaten, in: ZfhF 
1958, 6. 247-257. 
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D. Die Bedeutung des Kapazitâtserweiterungseffektes  der 
Abschreibungen in bezug auf  die Entwicklunslânder 

In einem Artikel misst Hax dem Kapazitâtserweiterungseffekt 
der Abschreibungen gerade für die in Entwicklungsprozess befind-
lichen Lânder eine wichtige Rolle bei.35 Dabei unterscheidet er drei 
Entwicklungsstufen :36 

6) Volkswirtschaften mit vorwiegend agrarischer und kleinge-
werblicher Wirtschaftsstruktur, bei denen der Industrialisi-
erungsprozess noch nicht begonnen hat, 

2) Junge Industriestaaten, bei denen die Industrialisierung 
bereits einige Jahrzehnte im Gange ist, und die deshalb 
schon ein gewisses industrielles Fundament besitzen, 

3 Entwickelte Industriestaaten mit einem seit langem bestehen-
den bereits ausgebauten Produktionsapparat". 

Es ist in der zweiten Entwicklungsstufe, die er 'Aufbaustadium" 
ııennt, ist zu prüfen, "ob nicht wâhrend dieses Stadiums der Entwick-
lung Wirkungen auftreten, die den Einfluss der finanziellen Bremse, 
die in dem Mangel an zusâtzliches Geldkapital besteht, in gewissem 
Umfange ausser Kraft setzen kann und so eine Kapazitâtsausdeh-
nung ermöglichen, ohne den Betrieben von aussen neues Kapital 
zugeführt wird".37 Der Kapazitâtservveiterungseffekt der Abschrei-
bungen wird als ein solcher Faktör dargestellt, der in der zweiten 
Entwicklungsstufe (Aufbaustadium) die finanzielle Bremse gegen 
den weiteren Industrialisierung in gewissem Umfange ausser Kraft 
setzt. Es handelt sich in der zweiten Stufe um ein Unternehmen, 
"welches das Stadium der Gründung soeben hinter sich hat, aber 
noch die Möglichkeit besitzt, auf Grund der gegebenen Absatzaus-
sichten seine Produktionskapazitât aufzubauen. In einem solchen 
Unternehmen sind die vorhandenen Maschinen und Apparate neu, 
brauchen also auf lange Jahre hinaus nicht ersetzt zu werden".38 In 
der ersten Stufe kann der Kapazitâtservveiterungseffekt der Abschrei-
bungen nicht wirksam werden, weil es hier das Kapital für die 
Gründung fehlt; in der dritten. Stufe fehlt er (oder ihre "VVirksamkeit 
vvird relativ geringer sein) dagegen, weil der Kapazitâtservveite-

3 6 Hax, K. a.a.O. s. 248. 
3 7 Hax, K. a.a.O., s. 249. 
3 8 Hax, K.: a.a.O. s. 250. 
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rungsprozess den Gleichgewichtszuztand erreicht hat oder ihn bald 
erreichen wird. 

Die Beschreibung der zweiten Stufe ist charakteristisch für die 
Entwicklunslânder, die sich in einem starken Industrialisierungspro-
zess befinden und auch eine genügende Erfahrung mit der Industri-
aiisierung haben. Mit ihren Eigenschaften kann auch die Türkei 
ohne weiteres in diese Stufe eingeordnet werden. 

Hax wiil die Bedeutung des Kapazitâtserweiterungseffektes der 
Abschreibungen in bezug auf die Volkswirtschaften in der zweiten 
Stufe an den Verstârkungsfaktoren der Kapazitatausweitung dars-
tellen. "Die Wirkung des Kapazitâtserweiterungseffektes kann also 
auf doppelte Weise verstârkt werden: einmal durch die Betriebs-
vergrösserung und zum anderen durch Verkürzung der Absch-
reibungsdauer gegenüber der Nutzungsdauer".38 Oben wurde fest-
gestellt, dass die freigesetzte Mittel, die auf der Ursache beruhen, 
dass der Abschreibungsverlauf dem Nutzungsverlauf vorangeht, in 
Tatsache Gewinnbestandteile darstellen. Darum wird in dieser Arbeit 
der zweite Wirkungsfaktor, nâmlich die Abschreibungspolitik, ausser 
Betracht gelassen. In dieser Arbeit wird davon ausegangen, dass die 
Wirkung des Kapazitatservveiterungseffektes 1) durch die Betriebs-
grösse, b) durch die Art der Betriebsgrössenerweiterung, nâmlich die 
multiple und mutative Betriebsvergrösserungen und 3) durch den 
Grad der Modernitât der angewandten Produktionstechnik bestimmt 
ist. 

1. Die Betriebsgrösse und der Kapazitâtserweiterungseffekt  der 
Abschreibungen 

In der Formel des Ervveiterungsmultiplikators, nâmlich. 

EMP = 2 . 
n + 1 

ist ersiclıtlich, dass die Höhe der Kapazitâtserweiterungsmöglichkeit 
durch die Reinvestition der liquiden Mittel aus Abschreibungen von 
der Grösse (n) abhângt. Die Grösse (n) gibt die Zahl der Perioden 
für die gesamte Nutzungsdauer der gleichartigen Aggregate an. 

3 9 Hax, K.: Die Kapitalwirtschaft des wachsenden Industrieunternehmens, in: 
ZfhF 1964, s. 264. 
Hax, K.: Die Bedeutung a.a.O., s. 263. 
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Mit der Zunahme der Grösse (n) wird der Erweiterungsmultip-
likator steigen und im Extremfall, wenn n = unendlich ist, den 
maximalen Wert 2 erreichen. Mit der Abnahme von (n) wird dage-
gen der Multiplikator sinken und wenn n = 1 ist, wird der Multip-
likator ebenfalls 1, und damit wird jegliche Kapazitâtservveiterungs-
möglichkeiten entfallen. 

Diö Grösse (n) ist im Grunde zwar eine Zeitgrösse. Die Lange 
dieser Perioden und damit -bei konstanter Nutzungsdauer der Anla-
ge- ist der Wert der Grösse (n) abhângig von der Zahl der gleicharti-
gen Aggregate bei der Gründüng, weil der Wert der Grösse (n) sicb 
durch die Division der Nutzungsdauer der Lange dieser Perioden 
ergibt. "Den Berechnungen ist diej eniğe Periode zugrunde zu leğen, 
die sich ergibt, wenn man die gesamte Lebensdauer der Anlage durch 
die Zahl der (gleichartigen) Aggregate in der Erstausstattung divi-
diert".40 Die Lange der Periode zeigt also den Zeitraum an, in dem 
man durch die angesammelten Abschreibungsbetrage einen zusâtz-
lichen gleichartigen neuen Aggregat beschaffen kann. Sie ist also 
die "Re-Investitionsperiode".41 

Die Re-Investitionsperiode hângt also -bei konstanter Gesamtnut-
zungsdauer des Aggregates- von der Zahl der gleichartigen Aggre-
gate bei der Gründüng und damit von der Grösse der Gründungs-
kapazitât, oder von der Betriebsgrösse ab. Die Re-Investitionsperiode 
wird kleiner und damit der Wert der Grösse (n) und der Ervveite-
rungsmultiplikator grösser sein, je grösser die Zahl der gleichartigen 
Aggregate bei der Gründüng, d.h. je grösser der Betrieb ist. 

Bei grossen Unternehmen, insbesondere bei grossen Konzernen 
sind deshalb die Möglichkeiten der Kapazitâtserweiterung durch 
laufende Reinvestition Ider verdienten Abschreibungsbetrage we-
sentlich grösser als bei kleinen Unternehmen. Wâhrend eine Eisen-
und Stahlfabrik mit nur einem Hochofen mit 20 jâhrigen Nutzungs-
dauer insgesamt 20 Jahre braucht, um aus den verdienten Abschrei-
bungen einen neuen Hochofen anzukaufen, ist diese Zeitdauer (Re-
Investitionsperiode) bei einer Fabrik mit 2 Hochofen 10 Jahre, wâh-
rend sie bei einem Konzern mit 20 Hochofen nur 1 jahr und bei einem 
grossen Konzern mit 40 Hochofen sogar nur 6 Monate betrâgt. 

Die Wirkung des Kapazitâtservveiterungseffektes vvird also durch 
eine zentrale Investitionslenkung verstârkt. Die Bedeutung einer 

4 0 Hax, K.: Die Kapitalwirtschaft..„ a.a.O. s. 262. 
4 1 Ebenda 
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solchen zentralen Investitionslenkung wird noch klarer darzustellen 
sein, wenn man in Annahme (4) erklârte Voraussetzung der Re-Inves-
tition in gleichartigen Aggregate fallenlâsst: die verdiente Abschrei-
bungen brauchen nicht unbedingt in gleichartige Aggregate rein-
vestiert zu werden. Es ist eine Angelegenheit der Leitung, ob diese 
Mittel zur Erhöhung der Produktionsbreite oder der Produktionstiefe 
in eigenem oder fremden Unternehmen oder anderswo reinvestiert 
werden collen. 

2. Die Art der Betriebsvergrösserung und der 
Kapazitatserweiterungseffekt  der Abschreibungen 

Hier wird als die Arten der Betriebsgrössenervveiterungen 
zwichen multiplen und mutativen Betriebsvergrösserung unterchi-
den,42 und versucht, die Bedeutung des Kapazitâtservveiterungseffek-
tes der Abschreibungen für diese beiden Arten der Betriebsgrösse-
nervveiterungen darzustellen. 

Die multiple Betriebsvergrösserung ist eine Kapazitâtservveite-
rung bei unverânderter Produktionsfunktion, d.h. die technisch-orga-
nisatorische Produktionsbediengungen ândern sich nicht. Das ist 
z.B. dann der Fail, wenn zur Ervveiterung der Kapazitât die Einsatz-
mengen eines im Betrieb vorhandenen Aggregates (oder mehreren 
Aggregaten) um ein x-faches vermehrt wird, ohne die Produktions-
funktion des Betriebes zu ândern. Die Fertigungstechnik und die Fak-
torqualitâten bleiben also bei dieser Kapazitâtservveiterung kons-
tant. Es handelt sich damit um eine quantitative Anpassung mit 
linearem Verlauf der Gesamtkostenkurve. "Die Gesamtkostenkurve 
verlângert sich also gewissermassen über die durch die bisherige 
Kapazitât gegebene Grenze hinaus, und zwar ohne Knick oder das 
Auftreten irgendeiner anderen Formânderung".43 Die Stückkosten 

4 2 Diese Unterscheidung beruht auî Gutenberg. Eine dritte Art der Betriebsg-
rössenerweiterung, die von Busse von Colbe unterschieden wird, namlich "die 
zelluare Kapazitâtserweiterung" erscheint nach dem betriebswirtschaftlichen 
Standpunkt nicht nötig, weil sie in multiplen und mutativen Betriebsvergrös-
serungen erfasst werden kann. Busse von Colbe, W.: Die Planung der Betriebs-
grösse, Wiesbaden 1984, s. 116. 
Über multiple und mutative Betriebsvergrösserung sehe Müftüoğlu, T.: a.a.O. 
s. 153-175. Kilger, W. Produktions und Kostentheorie, Wiesbaden 1958, s. 111. und 
Lücke, W.: Produktions-und Kostentheorie, 3. AufL, Würzburg-Wion 1973, s. 126. 

4 3 Gutenberg, E.: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Erster Band: die 
Produktion, 8/9.  Aufl. Berlin-Göttingen-Heidelberg 1963 s. 311. 
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bleiben also konstant, und es entsteht durch die Kapazitâtserweite-
rung keine Kostenvorteile.44 

Bei der mutativen Betriebsvergrösserung ândert sich die tech-
nisch-organisatorische Produktionsbedingungen und damit die 
Produktionsfunktion. Bei der Kapazitâtserweiterung von der muta-
tiven Art wird ein unvollkommeneres Produktionsverfahren durch 
ein vollkommeneres ersetzt und dabei werden -erfahrungsgemâss-
variable Kösten durch fixe Kösten substituiert. Dies bedeutet in der 
Regel, dass der Betrieb- mit wachsender Betriebsgrösse zu kapita-
lintensiveren Methoden übergeht, wodurch die fixe Kösten steıgen, 
wâhrend die variable Stückkosten fallen. Je kapitalintensiver der 
Betrieb wird, um so flacher verlâuft die Gesamtkostenkurve, d.h. 
um so stârker fâllt die variable Stückkostenkurve und um so 
stârker steigt die Kapazitat -als Folge der Mechanisierung und Auto-
matisierung- bei sinkenden Stückkosten, d.h., ein Betrieb arbeitet 
um so wirtschaftlicher, je grösser er ist, vorausgesetzt natürlich, 
dass die wachsende Produktion abgesetzt werden kann.45 Hierzu 
lassen sich aus der Literatür und der betrieblichen Praxis eine Anzahl 
von Beispielen anführen. In ailen diesen Fallen liegt "das Gesetz der 
Massenproduktion" vor.46 Dieser Trend der fixen Kösten als Folge 
der zunehmenden Mechanisation und Automation hat auch zur For-
mulierung des "Gesetzes von der Steigerung der fixen Kösten" 
geführt.47 

Wenn eine von den Voraussetzungen des Kapazitâtserweiterungs-
effektes der Abschreibungen darin besteht, dass die liquide Mittel 
aus Abschreibungen -zur Kapazitâtserweiterung- in die gleichartige 
Aggregate reinvestiert werden, aus denen sie stammen, so bedeutet 
dies, dass die Kapazitâtserweiterung unter dieser Voraussetzung 
durch die multiple Betriebsvergrösserung zu verwirklichen ist. In 
der Theorie der Kapazitatserweiterungseffekt der Abschreibungen 
wird also die Möglichkeit der Kapazitâtserweiterung durch die mu-
tative Betriebsvergrösserung ausgeschlossen. 

4 4 Über den Verlauf der Kostenkurve bei der multiplen Betriebsvergrösserung 
vergleiche: Müftüoğlu, T. a.a.O. s., 153. 

4 5 Über den Verlauf der Kostenkurve bei der mutativen Betriebsvergrösserung 
vergleiche: Müftüoğlu T.: a.a.O. s. 160. 

4 6 Mellerowicz, K.: Kösten und Kostenrechnung, Bd. 1. Theorie der Koston, 3. 
Aufl. Berlin, 1957, s. 339. 

4 7 Bücher, K.: Das Gesetz der Massenproduktion, in: Zeitschrift für die gesamte 
Staatswissenschaft, Nr. 3, 1910, s. 1. 
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Mit dieser Voraussetzung der Reinvestition in gleichartigen 
Aggregate sind damit aile kostenmâssige Nachteile der multiplen 
Betriebsvergrösserung gegenüber der mutativen in der Theorie des 
Kapazitâtservveiterungseffektes enthalten. 

Eine reine multiple Kapazitâtservveiterung wird nur bei kleinen 
Betriebserweiterungen eintreten können, eine Mögiichkeit also, die 
den Voraussetzungen des Kapazitâtservveiterungseffektes der Absch-
reibungen eher entspricht: die kontinuierliche Reinvestition der 
liquiden Mittel aus Abschreibungen kann in der Regel -als Folge des 
Umfanges der angesammelten Betrâge- nur die schrittweise Ervvei-
terung der Kapazitât (Kapazitâtservveiterung in kleinen Einheiten) 
ermöglichen. Es ist aber für die Verhâltnise der betrieblichen Praxis 
realistischer, von der mutativen Betriebsvergrösserung auszugehen, 
weil diese Art der Kapazitâtservveiterung in der Regel eher dem 
VVirtschaftlichkeitsprinzip entspricht. "Aus welchen Gründen kommt 
es zu einer Abfolge von Produktionsfunktionen (mutative Betriebs-
vergrösserung) , bei der die nâchstfolgende, bezogen auf die entsprec-
hende Ausbringung, stets günstiger ist als die vorhergehende? 
Warum arbeitet ein Betrieb nicht von ailen Anfang an unter den 
Bedingungen, die durch die günstigste Produktionsfunktion gekenn-
zeichnet werden? Das ist offenbar deshalb nicht möglich, weil die 
günstigere Produktionsmethode die Verwertung von technischen 
AnJagen voraussetzt, die eben in wirtschaftlicher Weise nur für 
grosse Produktionsmengen verwendbar sind. Diese Tatsache ist 
darauf zurückzuführen, dass diese Anlagen nicht in Form beliebig 
grosser Teilaggregate verfügbar sind... Wâren diese Aggregate beli-
ebig teilbar, dann würde das Unternehmen von Anbeginn an die 
günstigste Methode anvvenden können.48 

3. Der Technische Modernitâtsgrad der Aggregate und der 
Kapaztâtserweiterungseffekt  der Abschreibungen 

Einer von den Faktoren, die die Leistungsfâhigkeit des Betriebs-
mittelbestandes eines Betriebes toestimmen, ist seine Modernitât 
-neben dem Grad seiner durchscnittlichen Abnutzung und seiner 
Betriebsfâhigkeit-.49 Die moderne Aggregate, die dem Verlauf der 
technischen Entwicklung entsprechen, sind in der Regel kapitalin-
tensiver, weisen einen höheren Anschaffungskosten auf, und sind mit 

4 8 Gutenberg, E.: a.a.O.,. s. 315. 
4 9 Müftüoğlu, s. a.a.O. s. 135-144 und 145-152. 
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einer grösseren Kapazitat gekennzeichnet. Durch sie vverden die 
Arbeitskosten gesenkt, vvâhrend die Kapitalkosten steigen. Damit 
vvird die variable Kösten durch die fixe Kösten substituiert und kann 
durch die Senkung der Stückkosten eine vvirtschaftlichere Produktion 
ermöglicht vverden.50 Diese kapitalintensivere Fertigungsverfahren 
sind aber erst von einer bestimmten Betriebsgrösse an vvirtschaftlic-
her als die vveniger kapitalintensivere Verfahren (kritische Mengen 
bei Gutenberg) ,51 

Oben wurde festgestellt, dass der Ervveiterungsmultiplikator um 
so grösser sein vvird, je grösser die Anzahl der gleichartigen Aggre-
gate im Betrieb ist. Damit vvird die Betriebsgrösse als einer von den 
Faktoren herausgestellt, die den Ervveiteringsmultiplikator bestim-
men. Mit der Vergrösserung der gleichartigen Aggregate vvird die 
Reinvestitionsperiode kürzer, d.h., der Ervveiterungsmultiplikator 
grösser. Die Reinvestitionsperiode hângt aber auch von dem Ansc-
haffungspreise der Aggregate ab: je niedriger die Anschaffungpreise 
der Aggregate sind, um so kürzer vvird der Zeitraum, in dem die aus 
den Abschreibungen angesammelte liquide Mittel genau ausreichen, 
um ein neues gleichartiges Aggregat zu beschaffen. Dieser so defini-
erte Zeitraum ist aber nichts anderes als die Reinvestitionsperiode. 
Damit kann gesagt vverden, dass der Ervveiterungsmultiplikator um 
so grösser sein vvird, je niedriger die Anschaffungspreise der gleich-
artigen Aggregate sind. Die billigere Aggregate haben aber -in der 
Regel- kleinere Kapazitâten und vveisen solche technische Eingensc-
haften auf, die die untersten Stufen der technischen Entvvicklung rep-
râssentieren. Sie sind durch ein niedriegeres Niveau des Mechanie-
sierungsgrades gekennzeichnet, und liegt die Stückkosten entsprech-
end höher. Ein solcher Betrieb ist nicht in der Lage, mit der Ervvei-
terung der Kapazitat gevvonnene Chance, nâmlich die Grössendeg-
reission, auszunutzen. Das vviderspricht aber dem Wirtschaftlich-
keitsprinzip. 

4. Die Bedeutung der Theorie  des Kapazitâtseryveiterungseffek-
tes in bezug auf  die Entwicklungslânder 

Auf dem Weg der Industrialisierung in den Entvvicklungslân-
dern bildet die Kapitalknappheit den vvichtigsten Engpass. "Est ist 
deshalb zu prüfen, ob nicht vvâhrend dieses Stadiums der Entvvick-
lung VVirkunken auftreten, die den Einfluss der finanziellen Bremse, 
5 0 Gutenberg, E.: a.a.O., s. 284. 
5 1 Gutenberg, E.: a.a.O.. s. 85. 
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die in dem Mangel an zusâtzlichem Geldkapital besteht, in gewissem 
Umfange ausser Kraft setzen und so eine Kapazitâtsausdehnung 
ermöglichen, ohne dass den Betrieben von aussen neues Kapital 
zugeführt wird".52 Es ist also die Frage zu stellen, ob der Kapazitât-
serweiterungseffekt der Abschreibungen einen Faktör darstellt, der 
die Bedeutung des in dem Industrialisierungsprozess der Entwick-
lungslânder den wichtigsten Engpass bildenden Kapitalmangels mehr 
oder weniger herabsetzen und damit die Entwicklung beschleunigen 
kann. 

Dieses Problem kann an Hand auf folgenden drei Investitions-
modellen untersucht werden: 

a) Die Gründungskapazitât soll möglichst mit modernsten 
Technologien errichtet werden, damit die Kostenvorteile 

der modernen Techniken ausgenutzt werden können. Sie 
werden in der Regel einen höheren Mechanisations- und 
Automationsgrad aufweisen und entsprechend mehr Kapi-
tal erfordern. Die Einzelkapazitaten der eingesetzten Aggre-
gate werden auch um so höher sein, je grösser der Mecha-
nisations- und Automationsgrad dieser Aggregate sind. Das 
bedeutet aber in der Regel, dass der Teilbarkeitsgrad dieser 
Aggregate relativ klein, dagegen ihre Anschaffunsgskos-
ten relativ gross ist. 

Wenn man davon ausgeht, dass die Anwendung der 
modernen Techniken -in der Regel- eine grössere Grün-
dungskapazitat voraussetzt, die wegen den Absatzmangel 
nicht voli ausgenutzt werden kann.53 Als Folge einer solchen 
möglichen Unterbeschâftigung werden die Stückkosten stei-
gen und diese Steigung wird um so grösser sein, je grösser 
der Mechanisations- und Automationsgrad, d.h. je kapitalin-
tensiver der Fertigunstechnik ist. In dem Zeitablauf kann 
diese Unterbeschâftigung mit der Entwicklung des Absatz-
es kontinuierlich oder stufenvveise zur Vollbeschâftigung 
geführt und damit die Stückkosten gesenkt werden. 

5 2 Hax, K.: Die Bedeutung der betrieblichen Abschreibungs-und Investitionspolitik 
für das wirtschaftliche Wachstum der modernen Industriestaaten, in: ZfhF. 
1958, s. 249, 

5 3 Eine Unterbeschâftigung kann auch u.â. auf Personal-ımd Materialmangel 
oder auf Fehler der Führung beruhen. Solche Erscheinungen sind für die 
Entwicklungslânder typisch. 
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Für dieses Investitionsmodell ist eine multiple Kapazitâtserwei-
terung nicht typisch, einmal weil der Betrieb im allgemeinen am 
Anfang unterbeschâftigt ist und somit nicht seine Kapazitâten zu 
ervveitern braucht, sondern erst seine bestehende Leerkapazitâten 
abzubauen hat. Und zweitens, weil der Betrieb -in diesem Investitions-
modell- mit der Vergrösserung der Kapazitât -entsprechend der kri-
tischen Mengen- neue Techniken anwenden wird. Das bedeutet aber 
in der Regel die Investition in andersartigen Aggregate; eine Investi-
tionspolitik also, die der Voraussetzungen der Theorie des Kapazi-
tâtservveiterungseffektes der Abscheibungen widerspricht. Hier sind 
auch die Einzelkapazitâten der Aggregate relativ gross, sie sind 
kapitalintensiver, haben also einen höheren Mechanisations- und 
Automationsgrad; sie weisen also solche Eigenschaften auf, die einem 
höheren Beschaffungspreis entsprechen. Bei einer bestimmten Bet-
riebsgrösse ist die Reinvestitionsperiode in diesem Invstitionsmodell 
lânger und damit der Erweiterungsmultiplikator entsprechend klei-
ner. Auf der anderen Seite sind die Beitrâge aus Abschreibungen re-
lativ grösser, da die Betriebe in diesem Investitionsmodell kapitalin-
tensiver eind. 

b) Die Gründungkapazitât wird relativ klein gehalten und wenn 
eine solche Investitionspolitik das Verzicht auf der modernen 
Techniken bedeutet, so verzicht man eben auf diese Techni-
ken und nimmt die entsprechende Kostennachteile in Kauf. 
Dagegen wird die Vollbeschâftigung des Betriebes sicher-
gestellt und man braucht in der Gründung relativ weniges 
Kapital, weil die Gründungskapazitât relativ klein gehalten 
und ausserdem -entsprechend des niedriegeren Niveaus der 
technischen EntwiCklung- der Betrieb weniger kapitalin-
tensiv errichtet wird. Durch die Reinvestition der liquiden 
Mittel aus Abschreibungen in gleichartigen Aggregate (mul-
tiple Betriebsvergrösserung) kann die Kapazitât almâchlich 
erweitert werden. 

Eine solche Investitionspolitik entspricht den Annahmen und 
Voraussetzungen der Theorie des Kapazitâtserweiterungseffektes der 
Abschreibungen eher als das erste Invstitionsmodell. Ausserdem wird 
in diesem Investitionsmodell dem herschenden Kapitalmangel in den 
Entwicklungslândern entsprochen, weil hier ein Betrieb -wegen im 
oben ausgeführten Gründen- mit relativ wenigem Kapital errichtet 
werden kann. Auf der anderen Seite wird aber hier auf die Kosten-
vorteilen der modernen Techniken und der kapitalintensiven Ferti-
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gungsmethoden verzichtet. In manchen Industriezweigen erreichen 
diese Kostenvorteiie auf grössere Betrâge, in denen das Verziciıt auf 
die kapitalintensive moderne Techniken dem Wirtschaftlichkitsprin-
zip widerspricht. Dies giit ebenfaiis für die stândige Anwendung der 
multipien Kapazitâtservveiterung, weil der Übergang auf andere 
Produktionstechniken (mutative Betriebsvergrösserung) nach dem 
Erreichen bestimmter Ausbringungsumfânge (kritische Mengen) 
unumgânglich ist. 

c) In einer dritten Investitionsalternative können die liquide 
Mittel aus Abschreibungen nicht zur Erhöhung der Produk-
tionsbreite, sondern zur Erweiterung der Produktionstiefe 
reinvestiert werden; d.h. der Betrieb wird zunâchst als reines 
Montagewerk errichtet, beschrânkt sich also lediglich auf 
die Endstufe des Produktionsprozesses. Aus den liquiden 
Mitteln aus Abschreibungen, die aus den vorhandenen An-
lagen anfallen, können nach und nach weitere Vorstufen 
der Produktion aufgebaut, d.h. die Produktionstiefe erwei-
tert werden. Dann ândert sich als Folge einer solchen Inves-
titionspolitik zwar nicht die Ausbringungsmenge der ver-
kâufsfâhigen Endoprodukte, also die quantitative Kapazitat 
des Betriebes, wohl aber steigt die gesamte produktive Leis-
tung oder die Wertschöpfung des Betriebes. 

Eine solche Investitionspolitik wird in vielen Entwicklungslân-
dern mit Erfolg angewendet. Es soll hier nochmals wiederholt Wer-
den, dass die Kapazitâtserweiterung aus Abschreibungen nur eine 
unter anderen Investitionsmöglichkeiten der verdienten Abschrei-
bungen bildet. Hier werden nâmlich die Abschreibungsbetrâge als 
langfristige Finanzierungsmittel nicht zur Kapazitâtservveiterung, 
also zur Erhöhung der Produktionsbreite reinvestiert, sondern sie 
werden zur Erweiterung der Produktionstiefe des Betriebes vervvandt. 
Wenn es aus wirtschaftlichen Gründen nicht gerechtfertig erscheint, 
diese Mittel weder in Form einer grösseren Produktionsbreite noch 
in Form einer grösseren Produktionstiefe zu vervvenden, dann 
können diese frei werdende Betrâge auch in anderen Unternehmun-
gen investiert werden, etwa in Form von Beteiligung oder durch 
Gewâhrung von Darlehen oder in anderen Formen. Wenn diese 
Mittel irgendwo in produktiven Formen investiert werden, dann zeigt 
sich der Kapazitâtservveiterungseffekt der Abschreibungen in Form 
der Erhöhung der Produktionsbreite, der Ervveiterung der Produk-
tionstiefe, der Gründung neuer Produktionsstâtten oder in anderen 
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Formen. In ailen diesen Fâllen wird der Wahrheit Rechnung getra-
gen, dass der Kapitalfreisetzungseffekt (Geldfreisetzungseffekt) der 
Abschreibungen der Primâreffekt ist und die Kapazitâtserweiterung 
nur eine unter vielen anderen Investitionsmöglichkeiten dieser Mit-
tel darstellt. 

Die Untersuchung dieser drei Investitionsmodelle hat herausges-
tellt, dass sie im Umsatzprozess des Unternehmens frei gewordene 
Abschreibungsbetrage als langfristige Finanzierungsmittel verwandt 
werden können und damit der Einfluss der finanziellen Bremse, die 
in dem Kapitalmangel in dem Industrialisierungsprozess der Ent-
vvicklungslânder eine grosse Bedeutung besitzt, in gewissem Umfan-
ge ausser Kraft gesetzt werden kann. Dies braucht aber nicht in 
dem eigenen Unternehmen zu geschehen. In manchen Industriezvvei-
gen haben die Kostenvorteile der modernen Technik und Betriebsg-
rösse so gross, dass man darauf nicht verzichtet werden kann, die 
Gründungskapazitat relativ gross zu errichten. Wenn es aber diese 
Kostenvorteile nicht sehr gross sind, kann die Kapazitat des Betriebes 
kleingehalten, und auch. mit Hilfe der Reinvestition der liquiden 
Mittel aus Abschreibungen etappenweise in multipler Art erweitert 
werden. Eine solche Investitionspolitik wird besonders in solchen 
Industriezweigen möglich sein, wo die technische Entwicklung ausge-
reift ist. Die dritte Investitionsalternative wird insbesondere in solc-
hen Industriezweigen Erfolg haben, in denen das Entvvicklungsland 
noch keine genügende Erfahrungen besitzt. 

Durch die Verwendung der Abschreibungsmittel, die aus Unter-
nehmen des ersten Investitionsmodells stammen, in solchen Indust-
riezvveige, die des zweiten oder dritten Investitionsmodells entsprec-
hen, kann eine noch grössere Wirtschaftlichkeit erreicht werden. 
Das kommt praktisch insbesondere dann vor, wenn die Unterneh-
mungen konzernmâssig verbunden sind und die Vervvendung der 
freien Mittel aller beteiligten Unternehmen auf Grund eines 
zentralen Investitionsplanes erfolgt. Eine solche Möglichkeit zeigt 
sich in der Türkei für die staatliche Unternehmen. Durch eine zent-
rale Investitionslenkung dieser in sehr verschiedenen Industriezvvei-
gen verteilten staatlichen Unternehmen können diese liquide Mittel 
aus Abschreibungen viel effektiver reinvestiert vverden. 
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Bu incelemede para konusunu ele alıp ücretin insanları çalışmaya yö-
neltmekte etkili olup olmadığını, etkili oluyorsa nasıl etkili olduğunu so-
racağız. Dolayısıyla önce üstünde duracağımız konu, paranın işgörenlerin 
işbaşarımını artırmakta nasıl bir rol oynadığı olacak. Bundan başka, iş-
görenlerin işbaşarımını artırmak için fazla para verilmesi gerektiği sağ-
duyuya uygun bir düşünce gibi görünüyorsa da, her zaman fazla ücretle 
işbaşarımı arasında doğrudan bir ilişki olmadığı görülmektedir. Buradan 
da ücretlerin düzenlenmesi işin içine girmektedir. Bu incelemede onlar 
üstünde de duracağız. 

I. Bir güdüleyici olarak para 

Paranın işgörenleri çalışmaya yöneltmekte nasıl bir etkisi olduğu so-
rusuna verilecek kesin bir yanıtımız yok. Genel güdüleme alanında insan-
ların davranışlarına ilişkin çeşitli güdülenme kuramları bulunduğundan 
paranın da insanların davranışlarına nasıl bir yön vereceği sorusuna çe-
şitli kuramlar ayrı yanıtlar vermektedir (Opsahl, Dunnette, 1966, Campbell, 
ct. al., 1970, Lawler, 1971). Ancak kuramları gördükten sonra daha kolay 
varabileceğimiz bir sonucu şimdiden belirtebiliriz: Bu yanıtlar birbirinin 
karşıtı değildir, birbirlerini ortadan kaldıran yanıtlar değildir, daha çok 
birbirini tamamlayıcı görüşlerdir. 

1. Edinilmiş bir dürtü olarak para: Para elde etmenin doğuştan ge-
len bir dürtü olduğu söylenemez. Ama açlık, susuzluk gibi temel dürtülerin 
giderilmesi için uzun bir süre kullanıldığı, onlarla bir arada bulunduğu 
için bir dürtü özelliği aldığı ileri sürülmüştür. Böylece artık temel dürtü-
ler ortada görülmese de para elde etmek başlıbaşına bir dürtü haline gel-
miştir. Yalnız olumlu dürtüler açısından değil, olumsuz dürtüler açısından 
da durum böyledir. Paranın "kaçınma" dürtüleriyle de ilgili olduğu, özel-
likle endişe giderici bir rolü olduğu da ileri sürülmüştür (Opsahl, Dunnette, 
1966, Lawler, 1971). Çocuk, büyüklerinden paranın yokluğunun endişe ve-
rici bir durum olduğuna ilişkin birtakım imler almışsa, bu endişeyi gider-
mek için para elde etmeyi öğrenecektir. Bu para elde etme isteği bir dür-
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tüye dönüşmeyebilir, yani endişe ortadan kalktığında para isteği de kal-
mayabilir. Ama bir dürtüye dönüşmesi, "neurotic" bir istek olarak sürme-
si de olanaklıdır. 

Paranın edinilmiş bir dürtü olduğu görüşünü pek geçerli sayamaya-
cağız. Çünkü araştırmalar dürtülerle birleşen dürtülerin onlardan ayrı 
olarak yerleşemeyeceğini, böylece dürtü edinilemeyeceğini göstermiştir 
(Lawler, 1971). Ayrıca Cofer, Appley (1964) çoğu insan davranışım yeter-
li olarak açıklayamadığı için "dürtü" teriminin de kullanılmaması gerek-
tiğini belirtiyorlar. 

2. Genelleşmiş ikincil pekiştirici olarak para: îlgisiz bir uyaran temel 
pekiştirmeyle birlikte bulunduğu zaman bu uyaran da pekiştirici bir ni-
telik almakta, böylece temel pekiştirme olmadığı zaman.da davranışı baş-
latmakta ya da temel pekiştiricilerin hiç bulunmadığı durumlarda "ödül" 
yerine geçmektedir. Deney odasında fareler yiyecek elde etmek için bir 
kola basmayı öğrenmişlerdir. Kola her basıldığında bir de ses çıkmak-
tadır. Yiyecek kaldırıldığında fareler bir süre sonra artık kola basmamak-
tadırlar. Ama yiyecek kaldırıldığı halde ses süregidiyorsa kola basma iş-
lemi de uzun süre sürmektedir (Onaran, 1981). Hull ile Spence'in kuram-
larında yer alan bu kavramın açıklanmasına göre, ikincil pekiştiricilerin 
ortaya çıkabilmesi için canlının mutlaka bir eksiklik duyup bir şey elde 
etmek istemesi, yukarıdaki örnekte farelerin açlık duyup yiyecek isteme-
leri gerekmektedir. İkincil pekiştiricileri edinilmiş dürtülerden ayıran da 
budur: Edinilmiş dürtüler temel dürtülerden ayrı, onlardan bağımsız ola-
rak ortaya çıkabildikleri halde, ikincil pekiştiriciler pekiştiricisi oldukları 
istekten ayrı düşünülemezler. 

Skinner ise genelleşmiş ikincil pekiştiricilerin geliştirilebileceğini ile-
ri sürmüştür. Bunlar birden çok temel pekiştiricilerle birleşen pekiştiri-
cilerdir. Para da çocukluğumuzdan beri bize yiyecek, güvenlik, barınak, 
eğlence, saygınlık gibi birçok pekiştirici satın aldığına göre onun da ge-
nelleşmiş ikincil bir pekiştirici olduğu akla yakın gelmektedir. 

3. Koşullu bir özendirici olarak para: Bir işi yapma güdüsü uyan-
dırmak amacıyla kullanılan ödül gibi nesnelere özendirici denir (Cofer, 
Appley, 1964, 769). Demek, özendiriciler bir dürtüyü ya da güdüyü uyan-
dırarak davranışı başlatan nesnelerdir. Öyleyse para da çeşitli güdülerin 
harekete geçirilmesine-giderilmesine yarayacağı için genel bir özendirici 
sayılabilir. Kaçınma davranışı için de aynı şey söylenebilir. Yani insan 
endişeden kurtulmak için para elde1 etmek isteyebilir. Bu durumda para 
genel değil, özgül bir özendirici olmaktadır. Paranın "pekiştirici" olmasıy-
la "özendirici" olması arasında kuramsal açıdan bir ayrım vardır. Para 
özendirici olarak görüldüğünde bir dürtüyü uyandırıp onu gidermesi söz 
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konusudur, pekiştirme kuramındaysa bir dürtü söz konusu değildir. Ama 
bu ayrım eninde sonunda gelip şuraya dayanıyor: Para kişinin tepkisin-
den (davranışından) önce verilirse özendirici, sonra verilirse pekiştirici 
kılığına bürünmektedir. 

Genel güdülenme kuramlarından çıkarılan bu görüşler daha çok hay-
vanlarla yapılan deneylere dayanmakta, dolayısıyla bunların bir iş orta-
mında uygulanıp oradan birtakım taslamlar geliştirilmesi gerekmektedir. 
Şimdi böyle görüşleri ele alacağız. 

4. İstenen sonuçları elde etmede bir araç olarak para: Genel beklen-
ti —değer kuramına dayalı bir beklenti— valence taslamı geliştiren Vroom'a 
(1964) göre istenen, değerli bulunan birtakım sonuçları elde etmek için 
bir araç olarak algılandığında para değer kazanacak, para elde etmek için 
çaba gösterilecektir. Böylece bir bireye göre paranın valence'ını (elde edil-
mesi beklenen değerini) hesaplamak için, paraya bağlı olarak elde edile-
cek her sonucun valence'ıyla para dolayısıyla bu sonucun elde edilmesi 
olasılığını (bireyin düşündüğü olasılığı) çarpıp bunları toplamak gereke-
cektir. Örneğin, bir birey güvenlikle saygı istiyorsa, bunları da parayla 
elde edeceğine inanıyorsa o birey için paranın değeri fazla olacaktır. 

Beklenti de bireyin giriştiği belli bir eylemin belli sonuçlar doğura-
cağı inancıdır. Beklentiler, belli bir eylemin belli bir sonuç doğuracağına 
ilişkin tam bir kesin inançtan (1) bunun tersine, yani bir eylemin kesin 
olarak bir sonuç doğurmayacağı inancına (0) kadar değişen çeşitli değer-
ler alabilir. O zaman beklentiyle valence'ın çarpımı herhangi bir işe giriş-
me gücünü gösterecektir. Demek bir işe girişme isteğinin bulunması için 
hem beklentinin hem de valence'ın bulunması gerektir. 

Bu kurama göre bir eylemin çeşitli sonuçları olabilir. Öyleyse bütün 
bu sonuçları göz önünde tutmak gerekecektir. O zaman herhangi bir işte 
çaba göstermek için gereken güç, bütün sonuçların valence'larıyla bütün 
beklentilerin çarpımlarının toplamına eşit olacaktır. [G=E(BXV)]. Para 
açısından düşünecek olursak bu şu anlama gelir: Herhangi bir işgören için 
paranın değerinin yüksek olduğunu, ayrıca paranın işbaşarımına bağlı ol-
duğunu varsaysak bile, yorgunluk, çalışma arkadaşları tarafından hor gö-
rülme gibi birtakım olumsuz sonuçlar yüzünden bu işgören çalışmak iste-
meyebilecektir. Ayrıca, işte başarı gösterme yüksek bir (BXV) değeri ala-
bilir, böylece bu işgören çalışmaya güdülenmiş olacaktır. Ama işte başa-
rılı olmamanın da yüksek bir (BXV) değeri varsa bu işgören fazla çalış-
mak istemeyecektir. 

Kuramla ilgili tartışmalara girmeden bu kurama göre paranın işgö-
renleri güdülemesi için şu koşulların gerekli olduğu söylenebilir (Lawler, 
1971, 91-92) : (i) îşgörenler para elde etmeye yüksek bir değer vermelidir-



334 OĞUZ ONARAN 

ler, para onlar için önemli olmalıdır, (ii) İşgörenler işte başarı kazanmak-
la daha fazla para alacaklarını beklemelidirler, (iii) Bir işgörenin işinde 
başarı göstererek daha fazla para kazanacağına inanması için işinin nite-
liğini nasıl yükselteceğini bilmesi, işinin niteliğini yükseltmesinin kendi 
elinde olması gerekir, (iv) İşgörenlerin işte başarı göstermenn olumlu so-
nuçlarının olumsuz sonuçlarından daha fazla olduğuna inanmaları gere-
kir. Ödenen ücret olabildiğince az olumsuz sonuçlar doğuracak biçimde 
düzenlenmelidir. (İşte burada işin içine aşağıdaki görüşler de katılmak-
tadır.) (v) İşgörenler çeşitli davranış seçenekleri arasında en çekici ola-
rak başarılı iş çıkarma davranışını görmelidirler. Çünkü (BXV) değeri 
yüksek başka bir davranış seçeneği varsa işte başarı göstermek istemeye-
ceklerdir. 

5. Bir sağlık etmeni olarak para: "İki etmenli kuram" adı verilen gü-
dülenme kuramına göre (Herzberg, Mausner, Syndeman, 1959, Herzberg, 
1966) çalışma ortamıyla ilgili olan başarı kazanma, tanınma gibi bazı et-
menler (güdüleyiciler) daha iyi iş çıkarmak için işgörenleri güdüler, on-
ların çalışma isteklerini artırır. Para gibi bazı etmenlerse (sağlık etmen-
leri) üretimi sınırlandırıcı bir etki yapar. Bu etmenlerin yokluğunda sağ-
lıklı bir çalışma ortamı da yok demektir. Ayrıca kurama göre güdüleyiciler 
işgörenlerin işten doyum duymasına yol açar. Buna karşılık sağlık etmen-
lerinin olmaması da doyumsuzluğa yol açar, ama sağlık etmenlerinin tam 
olması işgörenlerin işlerinden doyum duymasını gerektirmez. 

Bununla birlikte bu kurama ilişkin yapılan araştırmalar her zaman 
bu sonuçları vermediğinden bu görüşü özellikle para açısından doğru ola-
rak kabul etmemek gerekir. Zaten para ancak bir işgörenin sağlıklı bir 
çalışma ortamı içinde olması için gerekli koşullardan biriyse, o zaman bü-
tün yapılacak iş işgörenlere "yeterli" bir ücret ödeyip onların işbaşarım-
larını artırmak için para dışında başka etmenler üstünde durmaktır. Bu 
durumda işbaşarımını artırmak için paranın o kadar da önemli olmadığını 
kabul etmemiz gerekir. Oysa araştırma sonuçları paranın önemli bir et-
men olduğunu göstermektedir. 

6. Paranın denkser olarak algılanması: Adams'ın (1963, 1965) geliş-
tirdiği denkserlik kuramına göre işgörenlerin herhangi bir işte eğitim, de-
ney, ustalık, işte gösterilen çaba gibi birtakım "katkıları" vardır. Buna 
karşılık para ya da başka ödemeler, yardımlar, status simgeleri gibi ödül-
ler alırlar. İşte bir işgören herhangi bir işte kendi katkı/ödül oranıyla baş-
kalarının katkı/ödül oranını karşılaştırır, arada bir açıklık varsa bundan 
bir hoşnutsuzluk duyar. Bu iki oran arasındaki açıklık arttığı oranda iş-
görenin duyacağı gerginlik de artar. Adams, bir işgörene yapılan ödemey-
le benzer katkıları olan başkalarına yapılan ödemeler arasında bir açıklık 
olduğunda bu ödeme fazla da olsa, eksik de olsa, bu bireyin denksizlik 
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duyup bu denksizliği azaltmaya yöneleceğini söylüyor. Fazla ödeme du-
rumunda, işgörenler katkılarım artırmaya çalışacaklar, ödeme saatle yapı-
lıyorsa üretimin niteliğini yükselteceklerdir. Düşük ödeme durumunday-
sa, işgörenler katkılarını azaltmaya yönelecekler, ödeme parça başına ya-
pılıyorsa işin niteliğini düşürerek daha fazla sayıda üretime geçecekler-
dir. Böylelikle katkılarında bir. artış göstermeden, daka doğrusu niteliği 
feda ederek, daha fazla birim üretmek için daha fazla çaba göstermeden 
fazla ücret alacaklardır. Saatle ödeme yapılanların nereye ağırlık vere-
cekleri, yaptıkları işin özellikleriyle nitelikle niceliğin ne ölçüde birbirine 
bağlı olduğuna göre değişecektir. 

7. Paranın içsel güdülemeyi azaltması: Deci (1971, 1972, 1975) para 
gibi dıştan verilen ödüllerin dışsal güdülenmeye, yaratıcılık gerektiren bir 
işin başarılması gibi içsel ödüllerin de (bireyin kendi kendini ödüllendir-
mesi) içsel güdülenmeye yol açacağını söylüyor. (Burada dışsal güdülen-
meyi, bireyin davranışlarını kendi dışında, denetimi dışında birtakım ne-
denlere bağlaması, içsel güdülenmeyi de bireyin davranışını kendi dene-
timinde olan birtakım nedenlere bağlaması olarak anlamak gerekir.) Bun-
dan sonra, dışsal ödüllerin verilmesinin içsel güdülenmeyi azaltacağını, dış-
sal ödüllerin azalmasının ya da kaldırılmasının tersine içsel güdülenmeyi 
artıracağını varsayıyor. Başka bir deyişle işbaşarımlarına bağlı olarak 
kendilerine daha fazla para verildiğini gören işgörenler fazla çalışıp ba-
şarı göstermelerinin nedenini fazla para kazanmaya bağlayacaklar, başka 
çalışma nedenleri daha az akıllarına gelecektir. Bundan şöyle bir sonuç 
çıkıyor: Herhangi bir ödüllendirme dizgesine para önde geliyorsa işgören-
ler için de para önde gelecek, işgören işinden para dışında bir şey bekle-
meyecektir. 

II. Paranın işbaşarımına bağlanması 

Böylece kimi zaman birbirinden ayrı, çoğu kez de birbirini tamam-
layan çeşitli kuramları kısaca gördük. Bunların hangisi daha doğru so-
nuçlar vermektedir? Bir işletmede ödeme dizgesini düzenlerken hangi ku-
ramı göz önünde tutmamız gerekir? Bu sorulara karşılık vermek oldukça 
güç. Çünkü bu kuramların doğrulukları kesin olarak ortaya konamamıştır. 
Bunları sınamak için yapılan araştırmaların kimi bunları doğrulamış, ki-
mileri doğrulamamıştır. Sonra bu araştırmaların bir bölümü deney oda-
sında yapılmıştır. Deney odasında alınan sonuçların işletmelerde geçerli 
olup olmadığı sorusu birtakım yöntembilimsel sorunlar doğurmaktadır. 
Bize göre bu konuda yapılması gereken, çeşitli kuramları birleştirmeye 
çalışmaktır. Çünkü dikkat edilirse bu kuramların çoğu kez aynı olayı çe-
şitli açılardan açıklamaya çalıştıkları anlaşılır. Lawler'm (1971) insan dav-
ranışını güdülemede paranın nasıl etkili olduğunu açıklamaya yarayan 
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güdülenme taslamı kuramları birleştirme girişimine iyi bir örnektir. (Ar-
tan, 1981 b). 

Çoğu güdülenme kuramlarında ortak bir nokta, ödüllerin (paranın) 
işbaşarımına bağlı olması, İşgörenin ne kadar başarı gösterirse ne kadar 
para alacağını bilmesi konusudur. Çünkü yapılan işle alman para arasın-
da herhangi bir bağlantı yoksa paranın güdüleyici bir etkisi olamaz. Peki 
bu bağlantı nasıl sağlanacaktır? Bunun için de çeşitli özendirme dizgele-
rini incelememiz gerekir. Ödeme dizgeleri genellikle üçe ayrılabilir: (1) 
bireysel ödeme, (2) kümelere yapılan ödeme, (3) bütün örgüt göz önünde 
tutularak yapılan ödeme. Şimdi bunları genel çizgileriyle incelemeye ça-
lışalım. 

1. Bireysel ödeme: Bilindiği gibi işgörenlere ya belli bir çalışma saati 
üstünden ödeme yapılır ya da parça başına ya da yeterlik ölçütüne göre 
(son 6-12 aylık işbaşarımının üstleri tarafından yapılan değerlendirmesine 
göre) ödeme yapılır, ikincilerin saatle ödemeye göre güdülenme açısından 
üstünlükleri olduğu açıktır. Çünkü bu ödeme dizgelerinde alman para da-
ha doğrudan işbaşarımına bağlanmaktadır. Lawler (1971) parasal ödüllerin 
işbaşarımına bağlanması sonucu güdülenmenin, dolayısıyla üretkenliğin 
arttığını gösteren araştırma bulgularını yermektedir. Bununla birlikte bu 
konuda hemen kesin bir yargıya varmamak gerekir. Çünkü başka sonuçlar 
veren araştırmalar da vardır. Örneğin bir şirkette 62 yöneticiyle yaptığı 
araştırmada Greene (1973) yöneticilerin bir önceki yılın ücretine göre bel-
li bir oranda artan ücretlerinin (yeterliğe göre ödeme) gerek işten doyum-
la gerek işbaşarımıyla olan bağlantılarını hesaplamıştır. Araştırma sonun-
da ödemedeki artışın gerek işbaşarımıyla gerek doyumla bağıntılı olduğu 
görülmüştür. Ama nedensellik ilişkisi bu kadar açık değildir. Yani öde-
mede bir artış olduğu için mi işbaşarımının arttığı, yoksa işbaşarımı arttığı 
için mi ödemede bir yükselme olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ay-
rıca, işbaşarımındaki artışın daha fazla doyuma yol açtığı anlaşılmıştır 
ama daha fazla doyuma ulaştıkça işgörenlerin daha fazla üretimde bulu-
nacakları varsayımı doğrulanmamıştır. 

Bireysel ödeme planlarının birtakım yan etkileri olduğunu Lawler 
(1971) söylemektedir. Bunların en önemlisi üretimin sımrlandırılmasıdır. 
İşgörenler üretebilecekleri miktarın altında bir miktar saptayıp o kadar 
üretmektedirler. Bilindiği gibi bu olay işgörenlerin, yüksek üretkenliğin 
daha yüksek üretkenlik ölçütlerine ya da parça başına daha az ödeme ya-
pılmasına, hatta işsizliğe yol açacağına olan inançlarından doğar. Dola-
yısıyla işgörenler arasında yüksek üretkenliğin genellikle olumsuz sonuç-
ları olacağı konusünda yaygın bir kanı vardır. Bu bir toplumsal baskı da 
oluşturur. Ayrıca bireysel ödeme planları işgörenler arasında gereksiz bir 
rekabetin doğmasına da yol açar. Bu da işin yapılması için gerekli olan iş-
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birliğini bozabilir. Bundan başka, bireysel ödeme planlarının işgörenlerin 
dikkatini yalnız işin nicel yönlerine çektiği, dolayısıyla işin niteliksel önem-
li yönlerinin ihmal edildiği de ileri sürülmüştür (Katzell, Yankelovich, 
et. al., 1975). 

Bireysel ödemeyle ilgili olarak işlemsel koşullanma kuramını da kı-
saca görmek gerekir. Skinner'in görüşlerinden kaynaklanan bu kuram pa-
ranın genel bir ikincil pekiştiriri olduğunu kabul etmekte, ama davranı-
şın gerisindeki bilişsel kavramlarla işlemleri bir yana bırakıp doğrudan 
doğruya davranışın istenilen yöne çevrilmesi için nelerin yapılması ge-
rektiğini sormaktadır. Skinner'e (1953) göre bir örgenliğin davranışıyla 
bu davranış sonucunda aldığı pekiştiriri arasında bir uyumluluk (contin-
gency) varsa, pekiştiririnin elde edilmesi için aynı davranış yinelenecek-
tir. Pekiştiriciler de iki türlü düzenlenebilir (Skinner 1953, Jablonsky, 
DeVries, 1972, Schneier, 1974, Hamner, 1974, Nord, 1974): (a) sürekli pe-
kiştirme, (b) tikel pekiştirme. Sürekli pekiştirmede, her davranıştan son-
ra (doğru davranış olmak koşuluyla) pekiştirme verilir. Böylece istenen 
davranış çabucak yapılmakta ama pekiştirme kalktığında hemen eski du-
ruma dönülmektedir. Bu yüzden yönetimde bu uygulayımın yararlı oldu-
ğu söylenemez. Tikel pekiştirmedeyse, pekiştirme doğru davranışı her za-
man izlememekte, ara sıra verilmektedir. Bu durumda öğrenme daha ya-
vaş ama etkisi daha sürekli olmaktadır. 

Ferster'le Skinner (1957) dört tür tikel pekiştirme olduğunu söylü-
yorlar: (a) Belli aralık uygulayımı: Bu uygulayımda bir önceki pekiştir-
meden belli bir süre geçtikten sonra doğru davranış pekiştirilir. Bir işlet-
mede her hafta sonu ödeme yapılması buna bir örnektir. İşgörenleri en az 
güdüleyen uygulayım budur. Çünkü istenen davranışın yapılması pekiş-
tiriri almaya yakınken artıp o andan uzaklaşıldıkça azalır, (b) Değişken 
aralık uygulayımı: Bu uygulayımda pekiştirme rasgele verilir, davranışta 
bulunan ne zaman pekiştiriri alacağını bilemez. Bu uygulayım ödeme ya-
pılırken kullanılamaz da övgü, yükselme gibi pekiştiricilerin kullanımın-
da çok etkili olabilir. Bir üst'ün ara sıra bir iş yerini gezip görmesi de bu-
na bir örnektir, (c) Belli oran uygulayımı: Burada parça başına yapılan 
ödemede olduğu gibi belli sayıda istenen davranıştan sonra pekiştiriri ve-
rilir. Bu uygulayımda istenen davranışın yapılması olasılığı, zamana bağ-
lı uygulayımlara oranla daha yüksektir, (d) Değişken oran uygulayımı: 
Burada da istenen davranış bir miktar yapıldıktan sonra pekiştirici verilir 
ama kumar oyunlarında olduğu gibi istenen davranışın sayısı belli değil-
dir. En güçlü davranış başlatma-sürdürme uygulayımının bu uygulayım 
olması gerekir. 

Bu uygulayımlara göre gerek deney odasında gerek alanda çeşitli de-
neyler yapılmıştır (Onaran, 1981). Ancak deney odasındaki deneylerle 
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alandaki deneyler birbirini tutmayan sonuçlar vermiştir. Whyte (1972) 
temelde Skinner'le uyuşmakla birlikte, işlemsel koşullanma kuramının iş 
yaşamında davranışı kestirip denetleyemediğini söylüyor, bunun nedenle-
rini sayıyor. Önce, örgütlerdeki davranış karmaşıktır, işgörenler yaptıkla-
rı katkılar karşılığında ne aldıklarına bakarlar, genellikle birincileri azal-
tıp ikincileri artırmak isterler, bunu yaparken başkalarıyla kendilerini de 
karşılaştırırlar. Bu yüzden örgütlerde pekiştirme düzenlemek çok güçtür. 
İkincisi, iş ortamında birbiriyle çatışan uyaranlar bulunur, bir davranış 
bir yerden ödül, başka bir yerden ceza alabilir. Sonra örgütlerde pekiştir-
me uygulayımlarının kullanılmasının güç olmasının bir nedeni de istenen 
tepkinin ortaya çıkmasından hemen sonra pekiştiririnin verilememesi, 
başka bir deyişle ödemeyle davranış arasında bir sürenin geçmesidir. Bu 
durumda işgörenlerin yönetime güvenip güvenmedikleri sorunu da işe 
karışmaktadır. Bir de, deney odasında denekler çevrelerinden soyutlan-
mıştır. Oysa örgütlerde çalışanlar başka insanlardan oluşan bir çevre için-
de bulunurlar. O zaman böyle bir işgörenin davranışını, etkileşimde bu-
lunduğu öteki insanların davranışlarından ayrı ele alamayız. Onun davra-
nışını değiştirmek istiyorsak, etkileşimde bulunduğu öteki insanların dav-
ranışlarını da istediğimiz yönde değiştirmeliyiz. O zaman da bütün bir ki-
şilerarası ilişki dizgesini göz önünde tutmamız gerekecektir. Whyte (1972) 
böyle düzenlenmiş planlara' örnek olarak tüm örgüte yapılan ödeme plan-
larını (Scanlon planı, Yugoslav uygulaması gibi) gösteriyor. 

Bireysel ödeme uygulayımlarının kuramsal açıdan sağlam olduğu, de-
ney odasındaki deneylerle de doğrulandığı anlaşılmakla birlikte sanayide 
araya başka değişkenlerin girip bunların etkililiğini azalttığı anlaşılmak-
tadır. Ayrıca, uygulamada da birtakım güçlükler ortaya çıkmaktadır (Lup-
ton, 1964, Sirota, 1966). Önce, fazla makineleşmiş bir iş ortamında işgöre-
nin kendi hızı üstünde fazla bir denetimi kalmamıştır, bu yüzden çıktısını 
istediği gibi ayarlayamaz. Sonra işgörenler gösterdikleri çabayı artırma-
dan parça başına aldıkları ücreti artırmak için çeşitli düzenlemeler yapa-
bilirler. Bir de, sanayide işler gitgide birbirine daha bağımlı bir duruma 
gelmekte, bir ürünün ortaya çıkması için çeşitli işgörenlerin katkısı ge-
rekmektedir. Katzell, Yankelovich, et. al., (1975, 318), işin karmaşıklığının 
ödeme planının etkililiğini azalttığını gösteren bir araştırma aktarıyorlar. 
Bütün bu nedenlerle bireysel ödemenin üretkenliği artırmada fazla ya-
rarlı olmadığı ileri sürülebilir. 

2. Kümelere yapılan ödeme: Bu tür ödemelerde, kümenin etkililiğine 
göre saptanan bir para (ikramiye - bonus) küme üyelerine dağıtılmakta-
dır. Bu ödemenin işgörenler arasındaki rekabeti ortadan kaldırarak daha 
etkili olduğu söylenebilirse de bu konuda yapılmış fazla araştırma yoktur 
(Lawler, 1971, Katzell, Yankelovich, et. al., 1975). Yalnız eldeki birkaç 
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araştırmaya dayanarak şu sonuçlara varılabilir: Küme büyüdükçe bu öde-
me planının etkililiği azalmaktadır, çünkü işgörenlerin kendi çabalarıy-
la işbaşarımları - ödül arasındaki ilişkiyi görme olasılığı büyük kümeler-
de azalmaktadır. Kümeye yapılan ödemede üretimin sınırlanması olayına 
daha az raslanmaktadır. 

Araştırmalara bakarsak, parça başına yapılan ödeme, kümeye yapılan 
ödeme, bir de aylık konularında işgörenlerin algılarını inceleyen bir araş-
tırmada (Schwab, 1973) parça başına ödemede işgörenlerin aldıkları üc-
reti daha fazla işbaşarımma bağladıkları anlaşılmıştır. Bu bağlantının al-
gılnması bakımından kümeye yapılan ödeme ikinci sırada gelmektedir, 
işlerin birbirine benzediği, benzer ödeme dizgelerinin (kümeye yapılan 
ödeme) kullanıldığı iki birimi karşılaştıran bir araştırmada (Cammann, 
Lawler, 1973) bir birimin daha az etkili olduğu görülmüş, bu birimdeki 
işgörenlerin gösterdikleri çabayla aldıkları ücret arasında daha az ilişki 
gördükleri anlaşılmıştır. Demek ödeme dizgeleri birbirine benzemekle bir-
likte daha az etkili çalışan birimde işbaşarımı - ücret ilişkisi yeterince açık 
değildir. 

3. Örgüt düzeyinde yapılan ödeme: Bu tür ödemede kârlılık, satış 
hacmi vb. gibi örgütsel etkililik ölçütüne göre saptanan bir ikramiye bü-
tün örgüte dağıtılmaktadır. Bunların en çok bilineni Scanlon Planıdır. 
Gerçekten de uygulandığı yerlerde bu plan genellikle başarılı olmuştur. 
Ama Lawler (1971) bu planların yalnızca para ödeme dizgesinde yapılan 
bir değişikliği değil, yönetim anlayışında da değişiklik gerektirdiğini, do-
layısıyla etkililik artışının yalnız ödemeden ileri gelemeyebileceğini, bunu 
sınamanın da, denetim kümeleri kurmak hemen hemen olanaksız oldu-
ğundan, çok güç olduğunu söylemektedir. Scanlon planını örnek alarak 
bu konuyu biraz açmaya çalışalım. 

Bu plan üstüne yapılan bir araştırmaya göre, (Frost, Wakely, Ruh, 
1974, 1): 

Scanlon Planı bir felsefe, bir örgüt kuramı, bir dizi yönetim ilke-
sidir. Felsefe olarak Scanlon planı şu varsayıma dayanır: Her du-
rumda, bu arada çalışma durumunda da insanlar kendilerini ifa-
de etmek isterler, bunu yaparken de yapıcı olurlar, öteki insanlar-
la üyesi oldukları kümeleri destekleyici olurlar. Bunu izleyen ku-
ram da şunu ileri sürer: Bir örgütün bütün üyeleri örgütün faali-
yetlerine tam olarak katıldıklarında, katkıları karşılığında da denk-
ser olarak ödüllendirildiklerinde temel felsefe yerine getirilmiş 
olur. İnsanları çalışma kümeleriyle özdeşleşmeye, olabildiğince ka-
tılmaya yönelten, bütün örgüt üyelerine denkser ödüller verilme-
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sine ağırlık veren bütün yönetim ilkeleri de Scanlon planı felsefe-
* sinin uygulama yolları olarak görülmelidir. 

Anlaşılacağı gibi, üretkenlik artışında paranın daha geniş olarak pay-
laşılması yanında, üretkenliği artırmak için daha geniş katılma olanakla-
rının tanınması da bu planda yer almaktadır. İşgörepler genellikle 15-20 
kişilik kümeler halinde örgütlenmekte, amaçların saptanması, üretim yön-
temlerinin belirlenmesi, disiplin, vb. gibi konularda karar alabilmektedir-
ler. Her düzeydeki yöneticiler de Likert'in içiçe geçmiş kümeleri biçimin-
de örgütlenmiştir. 

Bu planın etkileri konusunda 6 şirkette (2636 işgörenle) yapılan bir 
araştırmanın (Frost, Wakeley, Ruh, 1974) sonuçlarına göre Scanlon planı 
işgörenlerin "şirket hakkındaki bilgilerini artırmakta," "işlerine ilişkin 
daha fazla bilgi sahibi olma fırsatı vermekte," ama "işlerine ilişkin karar-
ları gerçekten de etkilemeye" pek olanak tanımamaktadır. Planın çalışan-
ların güdülenmesini artırıp artırmadığı sorusuna gelince, işgörenlerin ço-
ğu Scanlon planının "daha fazla çalışmaya ittiği"ni, "daha iyi iş çıkarma-
ya" yaradığım söylemiştir. Ayrıca, işi benimseme (job involvement), işe 
güdülenme, örgütle özdeşlik ölçülmüş, katılımı yüksek olarak algılayan 
işgörenlerde bunların da yüksek olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte 
Katzell, Yankelovich, et. al., (1975) bu bulguları şöyle yorumluyorlar: 

Bu verilerin hep Scanlon planını uygulayan örgütlerden alındığı 
belirtilmelidir. Dolayısıyla bunların, Scanlon planının öteki plan-
lardan daha güdüleyici olup olmadığı sorusuyla ilişkisi yoktur. 
Bunların gösterdiği şudur: Bu planla daha fazla erkle daha fazla 
etkileme gücüne sahip olduklarını düşündükleri ölçüde işgörenler 
daha fazla güdülenmiş olabileceklerdir... Scanlon planının işle il-
gili kararlarda işgörenleri önemli bir etkileme gücüne sahip kıl-
madığı bulgusuyla birleştirilince, bu planın işgören etkisiyle güdü-
lenmesini artırması gerekmediği sonucu çıkarılabilir, ayrıca bu 
planın kimi uygulamalarının bu açıdan daha etkili olduğu da söy-
lenebilir. (s. 361). 

Gerçekten de yukarıda adı geçen araştırma sonuçlarına göre (Frost, 
Wakeley, Ruh, 1974) işgörenlerin çoğu, Scanlon planının "şirket hakkın-
daki bilgileri"yle "yönetime güvenlerini" artırdığını, "şirketin mâli duru-
munu" düzelttiğini söylemekle birlikte, daha önce belirtildiği gibi kendi 
etkilerini artırmadığmı, "planın, yönetimin işçilerden daha çok şey elde 
etmek için bir yol olabileceğini" de belirtiyorlar. Bundan başka, Scanlon 
planının genel olarak üretkenliği, örgütsel etkililiği artırmakla birlikte 
her yerde başarılı olamadığı da görülmektedir. 
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III Sonuç 

Paranın güdüleyici etkisini incelediğimiz bu incelemede önce kuram-
sal çalışmaları gözden geçirdik. Sonra bu çalışmaları birleştirmeye uğra-
şan bir taslamı gözden geçirdik. Sonra da çeşitli ödeme planlarım ana çiz-
gileriyle ele alarak bunların yararlarıyla sakıncalarının neler olabileceği-
ni bulmaya çalıştık. Şimdi buradan özellikle ödeme planlarıyla ilgili ne 
gibi sonuçlara varabiliriz? 

1. Genel bir kural olarak, işgörenlere ödenen para onların işbaşarım-
larma bağlandığı ölçüde üretkenliğin artacağını söyleyebiliriz. Demek özel-
likle bireysel ödeme dizgeleri düzenlenirken ödemeyle işbaşarımı arasın-
da bir ilişki kurmaya dikkat etmek gerekir. Ayrıca bu ilişkinin işgörenin 
anlayacağı biçimde açık olması da gerekmektedir. 

2. Bu kuralın hemen arkasından belirtilmesi gereken nokta şudur: 
Bu kuralı bozan, başka bir deyişle ödemenin işbaşarımına bağlanmasıyla 
üretkenlik arasındaki ilişkiyi etkileyen birtakım ara değişkenler vardır, 
işin karmaşıklığı, işlerin birbirine bağlı oluşu, işbirliğinin gerekli oluşu, 
işgörenlerle yönetim arasında karşılıklı güvenin olmayışı,, işgörenlerle yö-
netimin amaçlarının birbirine karşıt olması gibi etmenler özellikle birey-
sel ödeme planlarında ödemenin işbaşarımına bağlanmasının etkilerini or-
tadan kaldırmaktadır. 

3. Güdülenme alanında yapılan çalışmalar daha çok tek bireyin gü-
dülenmesini kapsayan çalışmalardır. Oysa işletmelerde birey bir toplum-
sal çerçeve içinde iş görmektedir. Dolayısıyla kuramsal açıdan ne kadar 
sağlam olursa olsun bireysel ödeme planları yerine kümesel ya da örgüt-
sel ödeme planlarının daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. 

4. Genel olarak bunu söylemekle birlikte, asıl*sorulması gereken so-
ru hangi ödeme planının daha etkili olduğu değil, hangisinin hangi koşul-
larda daha etkili olduğudur. Çünkü herbiri belli işlerde, belli teknolojik -
örgütsel yapıda birtakım yararlarla sakıncalar doğurabilmektedir. Örneğin 
yararlı olduğunu gördüğümüz Scanlon planını inceleyen Strauss'la Sayles 
(1957) bu planın başarılı olması için şunların gerektiğini söylüyorlar: (a) 
taraflar arasında yüksek bir etkileşimle işbirliği, (b) taraflar arasında bir 
çatışmanın olmaması, dolayısıyla yönetimin eleştirilerle önerileri kabul et-
mesi, (c) üretimle maliyete ilişkin bilgilerin serbestçe akması, (d) artan 
üretimin emilebilmesi için satışın da artabilmesi, (e) örgüt büyüdükçe 
her birimin ana amaçlara uygun olarak kendi üretim amaçlarını sapta-
yabilmesi. 

Lawler de (1971, 274-281) (a) örgüt iklimine (kişilerarası ilişkilerin 
otoriter ya da demokratik yönetilmesine göre), (b) üretim teknolojisine, 
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(c) örgütün büyüklüğüne, (d) merkezleşme derecesine gre ödeme planla-
rının ne zaman etkili olacağını incelemiştir. 
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ŞEMSEDDİN SAMİ'NİN "KADINLAR'KİTABI 
—19. Yüzyıl Sonlarında Türk Düşünce Yaşamında Aile Konusundaki 

Gelişmelere Bir Örnek— 

Prof. Dr. Özer OZANKAYA 

SUNUŞ 

Ünlü Türk dil bilgini ve ansiklopedisti Şemseddin Sami (1850-1904)'nin, 
ilk basımı 1881, ikinci basımı da 1895 yılında yapılan "Kadınlar" başlıklı 
küçük kitabı, Türk toplumsal kurumlarında 19. yüzyıl ortalarında belir-
ginleşen değişim eğilimlerini olduğu kadar Tanzimatçı yaklaşımın eksik-
lerini de ortaya koyması bakımından kanımca dikkatle incelenmeğe değer 
bir yapıttır. Bu nedenle Türk toplumsal tarihi araştırmalarında eski alfa-
beyi ve ağdalı osmanlıcayı tilmiyenlerin yararlanabilmesini sağlamak üze-
re, Şemseddin Sami'nin Kadınlar kitabım tümüyle günümüz Türkçesine 
aktardım. 

Ulusçuluk ve laiklik kavramlarının yokluğunda, bir yenilikçi düşünü-
rün aile ve kadın konusundaki görüşlerinin ne gibi önemli kısıtlamalara 
uğradığını, Türk Sosyal Bilimler Derneğince yayınlanacak olan "Laikliğin 
Yokluğunda Şemseddinn Sami'nin Türk Aile Düzenine İlişkin Düşünce-
leri" başlıklı incelememde belirtmeğe çalışmış bulunuyorum. Burada ise 
Şemseddin Sami'nin Kadınlar adlı incelemesini, yorum eklemeksizin, bü-
tünlüğü ile sunmakla yetiniyorum. 

K A D I N L A R 

(Ş. Sami, Cep Kütüphanesi Yayını, Sayı 3; Maarif Nezareti Celilesinin 
Ruhsatıyla basıldı; 1895 (1311); yeni harflere çevirerek sadeleştiren: Prof. 
Dr. Özer Ozankaya). 

— 1 — 

Bu kitapçık (Risale) pek büyük, pek geniş, pek önemli bir konuya 
ilişkindir. Kadınların durumundan söz ediyor. Kadın, insanın dişisi de-
mek olduğundan ve gerek insanların gerekse öbür hayvanların dişileri 
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aşağı yukarı erkeklerine eşit sayıda olduğundan, kadınlar insan türünün 
yarısı demektir. 

Yeryüzünde yaşamakta olan insan türünün yarısının durumunu böy-
le ufacık bir kitapçık ile anlatıp bildirmek savında bulunmak istemem. Bu 
kitapçık ile —insan türünün yarısı olan— genellikle kadınların ve özel-
likle de bizim kadınların, yani İslam kadınlarının durumu hakkında bir-iki 
söz söylemek isterim. 

Kadınlar yeryüzü halklarının yarısı olduklarından dolayı, bu durumun 
doğrudan bir sonucu olarak taşıdıkları önemden başka, erkekler yetişti-
ren, yani insan toplumlarını eğitip oluşturan da yine kadınlar olduğu için, 
önemlerinin pek çok olması gerekir. 

Böylesine önemli bir konu üzerine kalem oynatmaya kalkışabilişim 
ise kadınların durumlarının düzeltilmesini en önce gereksinim duyduğu-
muz bir konu ve belki de ilerleme ve kurtuluşumuzun açık nedeni say-
mamdan ve bu önemli sorun üzerine dillerimizde hiçbir şey yazılmamış 
olduğunu görmekten doğan üzüntümden dolayıdır. 

— 2 — 

Kadınların nitelik ve önemi pek geç anlaşılmış ve kendilerine hiç bir 
zaman gereken biçimde davranılmamıştır, dersek abartma yapmış olma-
yız. Kadına hiçbir zaman gerçek bir bakışla, yani dişi bir insan olarak ba-
kılmamıştır; kadın kimi kez erkeklerin malı, mülkü ve kimi zaman da on-
ların oyuncağı, eğlencesi, süsü sayılagelmiştir. Kadın hakkında eski ve 
yeni toplulukların bir takımı bir yönde, öbür takımı başka yönde aşırılığa 
gitmişlerdir. 

Genel bir bakışla bakılırsa kadının da olağan bir insan olduğu görü-
lür; kısrağın attan ne kadar farkı varsa, kadının da erkekden o kadar far-
kı olması gerekir; kısrak atın kullanıldığı herbir işde kullanıldığı gibi, ka-
dının da erkeğin gördüğü herbir işi görebilmesi gerekir. Ancak özel bir 
bakışla bakıldığında kadının yaratılışı ve doğası bakımından erkekden 
biraz farklı olduğu ve erkeğin her gördüğü işi görmeyip, erkeğin göremi-
yeceği pek çok işleri de görebildiği anlaşılır. 

Kadın erkekten daha zayıf, sabır ve dayanma gücü daha az, inceliği 
ve duygusallığı daha çok, skıl ve zekâsı erkeğinkinden daha dar ise de, 
ondan daha keskin ve daha çabuk bir insandır. İşte bu ve bunun gibi baş-
ka farklardan dolayı erkeklerle kadınların hak ve görevleri kimi nokta-
larda ayrılmış ise de, öbür noktalarda kadınların erkeklerin hak ve gö-
revlerinden ayrılmaması ve ne erkeklerin elde ettikleri haklardan yok-
sun, ne de onların görevlerinden bağışık tutulmaması gerekir. 
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Kadın insan toplumunun temeli, genel ahlakın temel direği, aile de-
nilen ve insanı canavarlıktan çıkarıp uygarlaştıran bir kutsal bağın düğü-
mü, insanlığın bir bahçesidir. 

İnsan toplumunun ahlakını, tutumlarını ve davranışlarını yumuşata-
rak insanları bir biriyle yakınlık ve tatlılığa yönelten kadınlardır. Kadın-
ların bu doğal etkileri olmasaydı erkeklerin ezinç ve yabanlığı savuştu-
rulamayacak ve belki barış içinde yaşamaya mecbur olmayacaklardı. 

Kadınların kendilerine özgü bir çok kusurları varsa da, bu kusurla-
rının çoğu duygularının güçlülüğünden ileri geldiğinden, kendilerinin do-
ğaları gereği erkeklerden aşağı oldukları ileri sürülemez. Kadınlar çok 
sevdiklerinden çok kıskanırlar ve çok kıskandıkları için çoğu kez pek acı-
masız görünürler; kadınlar küçük bir şeyden etkilenip ağladıkları gibi en 
değersiz bir sözden dolayı da kendilerini yitirip yaptıklarını şaşıracak 
ölçüde kızarlar. Bir kadın güzel ahlakın cisimleşmiş bir örneği olarak bir 
toplumun övünülecek ahlakını koruyabileceği gibi, bir kadının ahlak bo-
zukluğu ve düşkünlüğü de bir toplumun ahlakını bozabilir. 

— 3 — 

Kadınlar iyiliği de kötülüğü de aşırılığa götürürler. Çoğu halklar ve 
özellikle eskiler (eski insanlar, Ö.O.) kadınların iyiliklerini görevlerinden 
sayarak ve çoğu kez zavallıların iyilik edebilecekleri yolu keserek, yalnız 
kötülüklerini tanırlardı. Her topluluğun eski yazarlarının her zaman ka-
dınların aleyhinde bulunmaları bundan ileri gelmiştir. 

Bir adamın bir kabahatini görüp de o kabahatin neden ileri geldiğini 
ve o adamın o kabahati işlemeğe neden mecbur kaldığını sorup anlamak-
sızın, o adamın aleyhine kalkışmak büyük bir haksızlıktır. İnsan türünün 
eskiden beri tarihi gözden geçirilse kadınlar tarafından uyandırılmış (çı-
karılmış Ö.O.) bir takım bozgunluklar görünür; ama onların yanında er-
kekler tarafından işlenmiş nice kıyımlar, nice haksızlıklar, nice yabanıl 
davranışlarla karşılaşılır. Erkeklerin hep bu kabahatlerini görmeyip de, 
dünya yaradılalıdanberi bir kaç kadının çıkardığı bozgunculuklarla genel 
olarak kadınları suçlamak insafın dışındadır. 

Özellikle de kadınların bilim ve eğitimde erkeklerden ne ölçüde geri 
ve belki bilim ve eğitimden büsbütün yoksun bırakıldıkları da hesaba ka-
tılırsa bu husus ve kabahatlarının bağışlanabileceğine kuşku yoktur. 

— 4 — 

Yukarda dediğimiz gibi, yineliyelim ki kadının akıl ve zekâsı erkeğin-
kinden çok değilse de ondan daha keskin ve daha çabuk kavrayışlı oldu-
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ğuna kuşku yoktur. Kadının aklı belki erkeğin aklı kadar büyük ve cid-
di bilgileri kaldıramayabilir, ama öğrendiğini elbette erkekten daha ça-
buk ve daha kolay öğrenir. 

İnce işlerle nazik davranışlar ise kadınlara vergidir; cahil bir kadın 
bilgin bir erkeği nazik davranışlarıyla hayran edebilir; ve becerikli bir 
erkeğin yapamıyacağı ince bir işi bir kadın çok kolaylıkla yapabilir. 

Kadınlar bilim ve eğitimden yoksun oldukları halde yalnız doğal ze-
kâları sayesindedir ki kendileri kadar cahil ve eğitimsiz erkeklerden pek 
çok farkları vardır. Kadınlar bu yetenek ve yetileriyle, erkekler kadar bi-
lim ve eğitim görseydiler, hiç kuşku yok ki erkeklerden daha çok bilim ve 
eğitimde başarılı olabilirlerdi. 

Kadınların eğitim ve öğretimini zararlı sayan adamların bugün bile 
çok olduğu ne yazık ki görülüyor. Bunların ileri sürdüğüne göre bilim ka-
dınların kötülük, bozgunculuk ve kabahatlerini arttırmaya araç olabilirmiş! 
Cahil bir erkek bir kabahat işlediğinde o kabahati cahilliğine bağlar ve 
bilgili adamlardan öyle davranışlar ummayız. Bu kuralı kadınlar için ni-
çin kullanmıyalım? Kadınların kabahatlerini niçin cahilliklerine bağlamı-
yoruz ve niçin bilim ve eğitim gördüklerinde böyle kabahatler yapmıya-
caklarına güvenimiz yoktur da, bunun tersi bir tutum takınarak erkek-
lerde olgunluk etkeni olan bilim ve eğitimin kadınların kabahatlerini art-
tıracağı düşüncesinde buiunuruz? 

Bu dünyada görülen kabahatlerin, kusurların, eksiklerin, kötülük ve 
bozgunculukların birinci e eken ve nedeni bilim ve eğitimin eksikliğidir. 
Kadınlarda gördüğümüz kusur ve kabahatleri de eğitimlerinin eksikliğin-
den başka bir şeye bağlıyamayız. 

Hava ve heves, çekememezlik, kin, kızgınlık gibi nitelikler insana pek 
çok kötülükler yaptırabilir ve bu niteliklerin kadınlarda erkeklerdekinden 
daha güçlü olduğu yadsınamaz ise de eğitim böyle niteliklere dizgin ye-
rini tutar. Eğitimli ve namuslu bir kadın hafifmeşreb bir kadından daha 
çok sevebilir, ondan daha çok kıskanabilir, daha çok çekemez-huylu ola-
bilir; ama bu duygular, bu ritelikler kendisini hiçbir zaman ötekinin yap-
tığını yapmağa ve söylediğini söylemeze itemez. 

— 5 — 

Kadın insanın her yaşta, her zaman ve her durumda gereksindiği bir 
sığmak ve insan toplumunun bireylerini birbirlerine bağlıyan bir bağdır. 
İnsan dokuz ay bir annenin rahminde durup onun kanıyla beslendikten 
ve onun hayatıyla yaşadıktan sonra, dünyaya gelir gelmez o sevecen an-
nenin memesine asılır, hiç bir şey bilmediği, kendisini bile tanımadığı 
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halde annesini bilir ve tanır; kavrama ve ayırdetme yetisi kazanıp konuş-
maya başladığında en önce "anne" sözünü söylemeği öğrenir; yürümeğe 
başladığında ilk işi annesinin yanından ayrılmayıp o nereye giderse arka-
sından gitmektir. Babası da annesi gibi hayatının nedeni ise de, çocuk 
ancak babasına olan gereksinimini anlıyabilecek bir yaşa ulaştıktan sonra 
kendisini sevmeğe başlar; annesinin sevgisi ise içtiği sütle birlikte kanına 
işler. İnsan ergin yaşa gelinceye değin hep erkeklerden kaçmaya, onlardan 
tiksinmeye, ve kadınların içinde bulunmaya eğilimlidir. Ergin yaşa ulaş-
tıktan sonra, gençlik denilen on-onbeş yıllık yaşamında, gerçekten yaşamın 
bahçesi demek olan o mutlu günlerde ise insan, kadının o mutluluk bah-
çesinin bir gülü, o tatlı göklere yükselen (samaiye) düşlerinin bir meleği 
olduğunu görür. O zaman kadının yalnız insanları yetiştirip büyütmek 
ve kendilerine bakıp hizmet etmek için yaratılmayıp, birinci derecede er-
kekler tarafından nerdeyse tapılmaya değebilecek bir biçimde sevilmek ve 
kendilerinin mutluluk ve (bahtiyarlığını) sağlamak için yaratılmış oldu-
ğunu anlar. İnsan, yaşamını birlikte geçirmek üzere bir kadınla evlilik söz-
leşmesi yaptıktan sonra ise, eşini nasıl kutsal bir sevgiyle sevdiği, arala-
rında nasıl güçlü bir bağ oluştuğu, o kadının sevgisiyle ne denli mutlu ve 
(bahtiyar) bulunduğu ve o kadının aşk ve sevgiyle karışık olan hizmeti 
sayesinde nasıl rahat bir yaşam sürdüğü, yoksulluk, sıkıntı, üzüntü, güç-
lük, hepsinin o evlilik sevgisinden doğan mutluluğun önünde nasıl eri-
yip yok olduğu anlatılamaz. Yaşlılık dünyasını böyle bir eşin beraberli-
ğinde değiştirip yumuşatan ve nihayet onun kucağında canını teslim eden 
adam geçmişinin tatlı hayalleriyle uğraşarak, dünyadan memnun olarak 
gider; ve yerini tutmak üzere eşinin göz bebeklerinde —gözyaşıyla besle-
nip korunan— hayalini bırakır. 

Kadın çocukluğunda ana ve babasının erkek çocuktan daha çok sev-
dikleri ve onlardan daha yumuşak, daha ince, daha sevimli bir çocuktur. 
Gençliğinde nerdeyse insanlık durumundan çıkıp bir melek görünümünü 
alır; ayağının bastığı yerler şenlenir; gözünün baktığı şeyler ışıklanır; eli-
nin dokunduğu şey adeta elektriklenmiş gibi titrer! Genç bir kadın, güzel 
bir kız —dünya yaşamını insanlara bu kadar tatlı gösteren ve belki insan 
yaşamının ereği olan— aşk aleminin melikesi, mutluluk göklerinin me-
leğidir! Bir süre böylece düşsel kanatlar açarak insanların gönüllerine ve 
kafalarına konmakla, bir mutluluk yaydıktan sonra yer tutup bir daha 
ayrılmayacak bir yürek bulur; kutsal bir bağ onun ince yüreği ile seçtiği 
adamın sadık yüreğini bağlar; aşk ve sevgi perisi üzerlerine kanadını uza-
tarak mutluluk gölgesinde kendilerini mutlu eder! Aşk bağını ev yöneti-
mi, namus ve saygınlığın korunması, aile üyelerinin uyum ve sevgisi ve 
en sonunda —başka hiç bir sevgiye benzetilemiyecek olan— çocuklarına 
karşı sevgisi bir kat daha geliştirir. O zaman kadın başka bir görünüm 
alır, ana olur, yüreğinde başka bir sevgi, çocuk sevgisi duyar; o çocukla-
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rm kendisini sevdiklerini, kendisinin şefkat dolu bakışlarına muhtaç ol-
duklarını, adeta vücudunun parçaları durumunda olduklarını görür! Evet, 
çocuklar annenin vücudunun parçaları gibidir, annelerinin ruhuyla yaşar-
lar; bir anne oğlunun hastalığından duyduğu acıyı, bir organının acıma-
sından duymaz! Çocukları kendi canından tatlıdır! Anne olmak ne büyük 
nimet, ne büyük şereftir! Kadın anne olduktan sonra melek niteliğini sür-
dürmek için kendi güzellik ve hoşluğuna muhtaç değildir; anne olma ni-
teliği kendisini bir anne-sevgisi-meleği yapmaya yeter! Kadın yaşlanıp 
güzellik ve hoşluğunu yitirmekle şeref ve saygınlıktan düşmez; kendisi-
nin çocuklarına olan sevgisi, çocuklarının kendisinin ağırbaşlı uyarı ve 
öğütlerine ve övgülerine muhtaç olması, yaşlı kadına başka bir şeref ka-
zandırır. Yaşlı bir kadının başkanlığı altında bulunan bir aile toplantısın-
da başka bir tad vardır. Her biri ayrıca bir aile oluşturan iki-üç oğlu, 
iki-üç gelini bulunan, çocuk şefkat ve sevgisine torun sevgi ve şefkatini 
de ekliyen bir yaşlı kadın, o aileler halkının ortak değeri olur; böyle bir 
ortak başkanın koruyuculuk ve şefkati altında birlikte yaşıyan o aileler 
mutlu ve yaşlı kadın onların mutluluğuyla memnun olur. 

İşte kadının niteliği ve dünyada hak ve görevi budur. Şimdi bu ka-
dının böylesine önemli, böylesine kutsal olan haklarını koruyabilmek ve 
görevlerini gereğince yerine getirebilmek için bilim ve eğitime muhtaç 
olup olmadığı düşünülsün! Yukarda tasvir ettiğimiz kadın güzel eğitim 
almış bir kadındır; her bilim ve eğitimden yoksun olan bir kadının ise, 
her yaşında, her durumundaki kutsal haklarını koruma ve nazik görev-
lerini yerine getirememesiyle bundan ne ölçüde kötülükler doğduğunu 
—kadın cinsine saygım gereği— anmak istemem. Yalnız şu kadar derim 
ki: eğitim görmüş bir kadın anasını, babasını ve ailesinin öteki üyelerini 
ne kadar memnun, kendisini görenleri nasıl övünçlü, kocasını ne kadar 
mutlu kılar, çocuklarını ne ölçüde güzel eğitirse, bunların hepsini ne ka-
dar mutlu eder ve kendisi re kadar esenlik içinde yaşarsa, eğitim görme-
miş kadın da anasını, babasını ve öbür aile halkını o ölçüde bezdirir, in-
sanları kendisinden öylesine tiksindirir ya da kendini aleme destan, koca-
sını o ölçüde mutsuz eder, çocuklarını o kadar kötü eğitir; ve hepsinin ya-
şamını acılar, üzüntülerle geçirmesine neden olduğu gibi, kendisi de mut-
suz olarak yaşar; kızlık, eşlik, annelik gibi tatlı nimetlerden yoksun ka-
lır ve daha doğrusu bu tatlı nimetleri kendi eğitimsizliğinin ve kötülüğü-
nün etkisiyle zehire dönüştürür! 

— 6 — 

İnsan toplumu "aile" denilen küçük topluluklardan kuruludur; insan 
toplumunun mutluluğu ailelerin mutluluğuna bağlıdır. Gerçi çarşılarda, 
sokaklarda, hükümet dairelerinde, iş-güç ve genel işlemlerin yapıldığı yer-
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lerde hemen tümüyle erkeklerden oluşan topluluklar görüp, bu topluluk-
larda ailelerin varlığını görmeyiz; ancak o topluluklarda sürekli bir ha-
rekette, bir emek ve işte, bir telaşta, bir dağdağada gördüğümüz her bir 
adamın bu zahmetleri akşam evine gidip bir aile içinde rahat etmek ve 
ailesi halkını iyi geçindirmek amacıyla çektiğini düşündüğümüzde ve ge-
ce o çarşıların, sokakların, hükümet yerlerinin ve öbür genel yerlerin boş 
kalmasiyle, insanların ailelere ayrıldığını gördüğümüzde, insan toplumu-
nun aile topluluklarından kurulu olduğunu anlarız. 

Aile demek, kadın demektir. Erkek küçük iken kadınların elinde bir 
iştir; büyüdükten sonra ailenin dışardaki üyelerinden olur. Erkekler gün-
düzün işlerine gidip akşam evlerine döndüklerinde, yiyeceklerini, içecek-
lerini, çamaşırlarını, giysilerini, her bir rahat ve gereksinimlerini hazıı 
bulmak isterler; hep bu şeyleri hazırlıyan, bütün zorunlu gereksinimleri 
gideren kadınlardır. 

İnsan ailesi içinde yalnız yiyeceğini, içeceğini, giyeceğini hazır bul-
muyor; başka yerde de bulabileceği bu gereksinimlerden başka bir sevgi, 
bir şefkat bulur; bir aile üyesinin biribirlerine olan sevgi ve bağları, aile-
nin dışında bulunması olanaksız bir nimettir; o nimetten yoksun olan ada-
mın sürdüğü yaşama yaşam denilemez. Bu dünya seferini bir sevgilisiz, 
bir arkadaşsız, yapa yalnız yapmaya, gördüğü zahmetleri, çektiği sıkıntı 
ve güçlükleri yalnız olarak çekmeğe, zevk ve eğlenceleri de yalnız olarak 
sürmeğe mecbur olan, ne zevkinde, ne üzüntüsünde, ne memnunluğunda, 
ne gönül kırıklığında kendisine gönülden katılacak bir adamı bulunmayan 
bir zavallının durumuna acımalı! 

Erkekleri ne sevgi, ne hısımlık, ne ihtiyaç, hiç bir şey bir yere topla-
yıp bir aile kuramaz; erkekleri bir ailede toplıyan, aileler kuran kadın-
lardır. Her ailenin temelinde bir kadını bulmak şarttır; o kadın ailenin 
merkezidir; ailenin öbür üyeleri ise onun çevresinde —gezegenlerin güne-
şin çevresinde bulundukları durumuna benzer— bir durumda bulunurlar. 
Gezegenler nasıl güneşe bağımlı ise ve nasıl güneşin ışığıyla aydınlatılır-
sa, bir ailenin üyeleri de o ailenin temeli olan bir kadına öyle bağımlıdır-
lar ve onun şefkat ve sevgisi etkisiyle varlıklarını koruyabilirler. 

Bir ailenin temeli olmuş olan bir kadının ölmesi ve ailenin içinde 
onun yerini tutacak başka kadın bulunmamasıyla kadınsız kalan erkek-
ler, bir süre aile durumunda kalabilirlerse de, bu durumu uzun süre ko-
ruyamıyacaklarından başka, korudukları aile de pek düzensiz, pek peri-
şan, pek soğuk bir durumda bulunur. Bir kaç erkeğin bir aile durumun-
da bulunması için bir anneye, bir kız-kardeşe, içlerinden birinin eşi bulun-
masına ve hiç olmazsa bir halaya, bir teyzeye ihtiyaçları vardır. 
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Bu nedenle, yineliyelim ki, aile demek kadın demektir. İnsan toplumu 
ailelerden kurulur; insan toplumunun mutluluğu aile mutluluğuna ve aile-
lerin mutluluğu kadınların eğitimine bağlı olduğundan, "kadınların eğiti-
mi insan toplumunun mutluluğunun nedenidir" ve "İnsan toplumunun 
mutluluğu kadınların eğitimine bağlıdır" öncülleri kanıtlanmış olur. 

— 7 — 

İnsan toplumunun mutluluğu kadınların eğitimine bağlıdır; öyleyse 
uygarlaşma ve ilerlemenin birinci dersi kadınların eğitimi olmak gerekir. 
İlerleme ve uygarlığın sonul amacı (illet-i gaiye) insanların rahat ve ko-
laylıkla, ve mutlu olarak ve esenlik içinde yaşayabilmesinden ibarettir; 
oysa bir adam ne denli bilgin, ne ölçüde varlıklı, nasıl saygın olursa ol-
sun, bilgisiz ve eğitimsiz bir eşi olması durumunda mutlu olabilir mi? 
Aradığı mutluluğu ailesi içinde bulamazsa ailesi dışında bulabilmesine 
olanak var mıdır? 

Uygarlık insanlara kolaylık olması için demiryolları, vapurlar, ile-
tişimlerini hızlandırmak için telgraflar, telefonlar bulur; oysa insan yol-
daki kolaylıktan önce evinde bir rahata ve kolaylığa muhtaçtır; ticaret-
teki ortağıyla iletişim ve ilişki kurmaktan daha çok —yaşamı boyunca 
ortağı olan— eşiyle birlik ve sevgi içinde bulunmak gereksinimindedir. 

— 8 — 

Kadınların eğitimine şimdiye değin gösterdiğimiz gereklilik, erkekle-
rin ancak eğitilmiş kadınların eşliğinde mutlu ve esen yaşıyabileceğin-
den ibarettir. Kadınların eğitiminin önemini ortaya koyacak iki neden 
daha vardır: biri, kadınların yeryüzü nüfusunun yarısı olmaları dolayı-
sıyla, bunların eğitilmesiyle insanlığın (insan türünün) yarısının eğiti-
leceği, öbürü de kadınların adeta insan fabrikası olması ve insanların on-
lar tarafından dünyaya getirilip onlar tarafından eğitilmeleri nedeniy-
le kadınların eğitimi çocuklarına geçeceğinden, kadınların eğitilmesiyle, 
gelecek için bütün insanlığın eğitilmiş olacağı maddesidir. 

— 9 — 

Bu iki nedenin önce birincisini biraz açıklıyalım: Bu kitapçığın baş-
larında söyledik, yine söyleriz ki kadınlar akıl ve kavrayış ve zekâca er-
keklerden geri kalmazlar, ve belki kavrayışları ve zekâları daha keskin ve 
daha çabuk işleyişlidir. İnsan yaradılışından ve özellikle tarih ve durum-
ları gereğince düzenli olan zamanlardan beri, erkeklerin akıl ve kavrayış-
larıyla ne kadar şeyler bulup yaratmış, insanlığa ne kadar hizmet etmiş, 
uygarlığı ne ölçüde genişletmiş oldukları bilinmektedir. Bu hizmetlerin 
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içinde kadınlar tarafından görülmüşü hiç yok gibidir. Bu neden? Hiç kuş-
ku yok ki kadınların eğitimsiz ve bilgisiz-becerisiz bırakılmasından. 

Uygarlığın başlıca genel kurallarından biri insanın yararlanabileceği 
hiçbir şeyi yok etmeyip, her şeyden yararlanmaya çalışılması öncülüdür. 
Dünyada en çok yararlanılabilecek en büyük nimet ise akıl ve zekâdır. 
Bir makine yüz kişinin gücünde olabilir ve beşyüz insan elinin göremi-
yeceği işi görebilir; ama insan aklının edeceği hizmeti başka hiçbir şey 
edemez. Demek ki insan aklı dünyada ulu tanrının en büyük bir nime-
tidir, ondan yararlanmamak büyük bir kabahattir. 

İnsanların yarısına, yani kadınlara verilen akıldan yararlanılmayıp, 
zekâ ve kavrayış çabukluğu akıllara hayranlık veren nice kadınlar, —er-
keklerin kendilerinden uzak tuttukları ya da kendilerine gereksiz ya da 
zararlı sandıkları— bilim ve eğitimin yokluğundan dolayı akıl ve kavrayış 
çabukluklarını fistanlarının dantelleri gibi pek bayağı şeylere harcamak-
la, insan toplumu kendilerinin edebilecekleri hizmetlerden yoksun kalıyor! 

Kural dışı olarak eğitim ve öğrenim gören kadınlardan bilim ve be-
ceride ve düşünce ürünleri bırakmada erkekleri pek çok geçebilenler bu-
lunduğundan, onların ettikleri hizmetler düşünüldükçe, başka kadınların 
hizmetinden yoksun kalındığına gerçekten üzülünür. 

Kadınların çocuk büyütmek ve ev işlerine bakmak gibi özel görevleri 
varsa da, her kadının her zaman bakacak çocukları olmadığından ve ev 
işleri de bir ailede bulunan kadınların hepsini meşgul edemiyeceğinden 
ve çocuk büyütmekte, ev idare etmekte olan kadınlar da akli ve fikri bir 
iş görmek için vakit bulabileceklerinden —her biri bir ve belli bir kaç işle 
uğraşan— erkekler düşünce güçleriyle insanlığa hizmet ettikleri gibi, ka-
dınlar da o hizmeti pek güzel edebilirler. Fransanın ünlü kadınlarından 
önceki yıl ölen Georges SANDE'in erkek yazarların en büyükleri sırasına 
geçebilmesiyle yapıtlarının pek çok erkek yazarların yazılarından daha 
çok beğenilip saygın tutulması bu kanımıza bir kanıttır. 

Özellikle her bir kadın, görevlerini yapabilmek için okuyup yazma-
ğa ve hesap, ekonomi, sağlık bilimi, fizik ve kimya ile öbür bilimlerle az 
çok tanışık olmaya muhtaç olduğu gibi, —güzellik ve tatlılığı kaldırıp et-
kisiz bırakan— sakat sözlerinden ve yanlışlardan kurtulmak için edebiyat, 
coğrafya, tarih ve öbür bilimlerden habersiz olmaması gerekir. Bu bilim-
lerden yoksun olan bir kadın görevlerini gereğince yerine getiremiyeceği 
gibi, bilgin bir adamın eşi olmaya da hak kazanamaz; çünkü kocasının 
söyliyeceği sözü anlayamaz, ya da aralarında söyleşi ve sevgi oluşması için 
kocasının bilgisiz kişi düzeyine inmesi gerekir; bir adamın ise kendisini 
bulunduğu düzeyden aşağıya inmeğe mecbur eden bir kadına sevgisi olsa 
da onun hakkında saygısı ve gözetmesi olamaz. 
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İnsan toplumu kadınların edebilecekleri düşünsel hizmetlerden yok-
sun kaldığı gibi, onların, pek çok maddi hizmetlerinden de yoksun kalı-
yor. İnsanın geçimi ancak emeğinin verimine bağlı bulunduğu ve insan-
ların hepsi yaşıyabilmek için hepsinin çalışması gerektiği halde, insanlı-
ğın tüm üyelerinin yarısı olan kadınların pek çoğu hiç bir iş ile meşgul 
olmuyorlar. 

Kadınlar çocuk büyütmek ve ev yönetimine (işlerine) bakmak gibi 
başlıca görevlerinden başka ayrı bir işle de uğraşmağa vakit bulabilecek-
lerini ve bütün kadınların küçük çocukları bulunmadığı gibi hepsinin de 
ev işleriyle uğraşmadığını yukarda gösterdiğimizden yinelemeğe gerek 
yoktur. 

Kadınlar öğrenimlerini kızlıklarında tamamlamış olacaklarından, ev-
lendikten sonra ev işleri ve çocukların eğitimiyle birlikte yapabilecekleri 
birer sanat da öğrenmeleri gerekir. 

Pek çok sanatlar vardır ki kadınlar erkeklerden daha iyi görebilirler. 
Örneğin iğne ve makara ve kesip biçmek işlerine kadının eli erkeğin elin-
den d/ıha  yatkın bulunduğundan, kadınlar yalnız nakış işlemek, dantel ve 
oyalar yapmak, çamaşır ve kadın giysileri biçip dikmek değil, erkek giy-
sileri biçip dikmeğe ve iğne ve makasla görebilecekleri başka işleri de gö-
rebilirler. Terzilik sanatını erkeklerin elinden çekip alabilirler. 

Tıbbın uygulamasında da kadınlar erkeklere çok üstün gelebilirler. 
Hangi erkektir ki bir hastaya bir kadının baktığı kadar iyi bakabilsin. Ka-
dınlar tıptan büsbütün habersiz ve belki tıbbın buyurduğu şeylerin ter-
sini yapmağa alışkın oldukları halde, yine çoğu kez hastalanan yakınları-
na bakıp, bu işlerdeki beceriklilikleriyle ve gösterdikleri dikkatle hasta-
ları iyi ederler. Erkek hekimin ağır tutumundan çoğu kez hasta üzülüp 
hastalığı artar; oysa tıp kadınların yumuşak tutumları ve yatıştırıcı söz-
leriyle birlikte olsa hastanın düşüncesini de yumuşatarak iyileşmesine pek 
çok yarıyacağı kuşkusuzdur. 

Zaten doğa erkeklerden önce kadınları tıp mesleğine yöneltmiştir. Es-
ki çağlarda tıp bir teknik durumuna girmezden önce tıbba ait olarak bili-
nen yalan yanlış kimi sağaltımlar çoğunlukla kadınlar tarafından yapılır-
dı. Bugün bile doktor bulunmayan köylerde bu görevi kadınlar yapmak-
ta ve hatta içlerinden kimileri uzakça yerlerden bile özel olarak getirtile-
rek hastalara bakmaktadırlar. Doktor bulunan yerlerde bile bir adam ge-
ce yarısı hastalanıp da doktor getirtmek istemediğinde evinde bulunacak 
kadınlar hemen bu görevi yapmaya koyulur ve her biri bir ilaç yapmağa 
seğirtirler; ve çoğu kez doktora güvenmeyip hastalarına kendileri bakar-
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lar; ve komşuları da kendilerine bildikleri ilaç yapımlarını salık vermek-
ten geri durmazlar. 

Kadınların bu doğal eğiliminden niçin yararlanmamak? kendilerine tıp 
bilimi öğretimi yaptırmalı; isteyenler onu sanat edinsinler; Tıbbı sanat 
edinecek ölçüde öğrenemiyen ya da bu mesleğe girmek istemeyenler de 
hiç olmazsa öyle bir gereksinim ve zorunluluk durumunda, kendi adam-
larına bakıp tekniğe aykırı ilaç ve uygulamalarıyla onlara zarar verme-
sinler; ve çocuklarının sağlığını koruyabilsinler. 

Kadınlar tıbbın her bölümünü ve özellikle cerrahlığı yapamıyacakla-
rından, bu sanatı erkeklerin elinden büsbütün alamazlarsa da, erkek dok-
torlar sırasında onlar da iyi hizmet görebilirler. Eczacılık sanatı da kadın-
ların erkekler kadar ve belki onlardan daha iyi yapabilecekleri bir sanattır. 

Ticaretin —bir dükkân ya da mağazada oturup müşterilerin aradık-
ları eşyayı vererek, karşılığı parayı almak ve alış-verişinin bir defterini 
tutmaktan oluşan— bölümünü de kadınlar kuşkusuz erkeklerden daha iyi 
yapabilirler. 

Kadınların erkekler kadar ve belki erkeklerden daha iyi görebilecek-
leri daha nice işler vardır ki sözü uzatmaktan kaçınarak saymak istemi-
yoruz. 

Kadınların göremiyecekleri bir iş var ise o da çift sürmek, toprağı kaz-
mak, odun kesmek, arkalarına yük yüklemek gibi ağır ve kaba hizmet-
lerdir; oysa köylerde zavallı yoksul karılarının bu ağır ve kaba işleri gör-
düklerini görüyoruz. Bu ise kadının, alışması durumunda, her işi görebi-
leceğini gösteriyorsa da, biz bu nazik cinsin her işte çalıştırılmasını uygun 
görenlerden olmayıp, —incelik ve tatlılıklarına zarar vermiyecek, vücut-
larını zahmet ve sıkıntıya sokmayacak ve kendilerinin zaten doğaları ge-
reği eğilimli bulundukları-[- işlere alıştırılması gereğini benimsiyoruz. 

— İ l -
işte yeryüzünde —birer iş görmek için yaratılmış— bu kadar insanlar, 

yalnızca "kadın terzi olur mu? Kadın tüccar olur mu? Kadın doktor olur 
mu?" gibi kanıtsız, doğrulamasız bir takım boş inanç ve adetlerden dolayı 
işsiz duruyorlar! Bir yandan insan toplumu bu bireylerin yapabilecekleri 
hizmetlerden yoksun kalıyor ve zaten giderleri erkeklerin giderlerinin iki 
katı oranında olan kadınların geçindirilmesi ağır yükü erkeklerin üzerine 
düşüyor ve kocaları ölüp dul kalan kadınlar küçük çocuklarıyla birlikte aç 
ve düşkün kalıyorlar. Bir yandan da bu işsizlik kadınları kötülüklerin ana-
sı olan tembelliğe alıştırıyor, ki o tembellikten pek çok kötülükler çıkabi-
leceği kesindir. Kadınların tembelliği vücutlarını hareketsiz bırakmaları 
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zayıf ve güçsüz kalmalarına neden olduğu gibi, bu durumlarına —yine tem-
bellikten ileri gelen— can sıkıntısı ve üzüntü, gönül kırıklığı de eklenip 
çoğu kez verem olma sonucunu verir. 

Bunca kötülüklerin, zararların önünü almak için kadınlara birer iş, 
birer uğraşı bulmak, kendilerine yalnız güzel söz söyleyebilecek, bir mek-
tup yazacak ve bir defter tutacak ölçüde bilgi ve eğitim vermekle yetin-
meyip, birer teknik, birer sanat da öğretmek gerekir. 

Sözün kısası insan toplumu —biri erkeklerden ve öbürü kadınlardan 
oluşan— iki eşit bölüme ayrılmış olduğu halde, bu iki bölümden birisi bil-
gisiz, tembel, eğitimsiz bulundukça, insan toplumunun istenen biçimde 
ilerleyip uygarlaşmasına olanak bulunamaz. İstenen biçimde uygarlaşma 
olması, insanların bu dünyada olabileceği ölçüde mutlu olmaları için, ka-
dınların haklarını tanımak ve görevlerini yaptırmak gerekir. 

— 1 2 — 

Kadınların eğitiminin önemini kanıtlıyacak nedenlerin ikincisine, ya-
ni kadınların eğitilmesiyle gelecek için genel olarak insan toplumunun 
eğitilmiş olacağı konusuna gelelim: 

Önce okuyucuların hatırına gelebilecek bir itiraza yanıt vermek ge-
rekir; erkeklerin hepsi eğitim görmeyip yeryüzünün pek çok yerlerinde 
erkekler de kadınlar gibi bilgisiz ve eğitimsiz bulunduğu halde, onlara ge-
rekli olan eğitim ve öğretim vermeden, kadınların eğitimine neden gerek 
görülüyor? denilebilir. Yanıtlamak üzere deriz ki: Uygarlığa ulaşan top-
lumlarda eğitim ve öğretimin yaygınlaşmasıyla gelecek kuşaklara da mi-
ras bırakılması, kadınların eğitilmesine bağlı olduğu gibi hâlâ uygarlaşa-
mamış toplulukların uygarlığa pek büyük bir kolaylık ve hızla girmesi de 
ancak kadınların eğitilmesiyle olabilir. 

Bir erkeğin aldığı eğitim ve öğrendiği bilgi ve beceri yalnız kendi 
özünde kalır, oysa kadın bilgi ve eğitiminden çocuklarını ve belki hizmet-
çilerine varıncaya değin bütün ev halkını, bütün aileyi yararlandırır. Ka-
dın verimli bir toprağa benzer, bilgi, eğitim, güzel ahlak, her neye sa-
hip olursa hepsini dünyaya getirip büyüteceği çocuklara da verir. İnsan 
toplumuna verilmesi istenen eğitim kadınlara verilmeli, insan toplumuna 
öğretilmesi istenen bilimler ve teknikler kadınlara öğretilmeli, yayılması 
amaçlanan düşünceler kadınların zihnine konulmalı. 

İnsanların fabrikası annelerin kucağıdır! akılsız, anlayışsız, iradesiz, 
nerdeyse cansız nesneler gibi bir durumda dünyaya gelen insan o şefkat 
kucağında insan denilebilecek bir duruma dönüşür; yaşadığı sürece bıra-
kamıyacağı ahlakı, annesinin kucağında iken alır; çocuk bir yaşından se-
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kiz yaşına değin annesinden hiç ayrılmaz, annesi kendisinin sanki tapın-
dığı bir kişidir. Annesinin her hareketini, her tutumunu yorumlamaya ça-
lışır, annesinde ne görürse onu öğrenir, ona alışır, annesinde terbiye gö-
rürse terbiyeli, terbiyesizlik görürse terbiyesiz olur. 

Çocuk sekiz yaşını bulduktan ve annesinden gördüğü eğitim kanın-
da, düşüncesinde kökleştikten sonra, kendisini alıp bir öğretmene vermek 
neye yarar? O zaman öğretmen kendisine okuyup yazmayı öğretebilir, 
ama ahlak ve huyunu değiştirmeğe gücü yetmez. Özellikle ki bir çocu-
ğun ahlakını düzeltmekle, kendisini gerçekten eğitebilmek için, kendisi-
ne ahlaka ilişkin kitaplar okutmak yetmez, kendisine ahlaktan örnekler 
göstermek gerekir. Elinde değnek olduğu halde kendisine ürkütücü ve 
ağırbaşlı bir bakıcı korkutmasıyla bakan, yalnız dersini anlatmak ya da 
kendisini azarlamak için ağzını açan bir öğretmen çocuğun ahlakını nasıl 
düzeltebilir ve çocuğu nasıl eğitebilir? 

Çocuk annesinin şefkat kucağından ayrılıp, her günün bir kaç saatini 
annesinden, oyuncağından uzak ve özgürlüğünden yoksun olarak okulda 
geçirmek zoruda kalmakla, okula tutsak evi ve öğretmene zebani gibi bak-
tığı halde yalnızca korkusundan kendisine gösterilen dersi öğrenmek zo-
runda kalırsa da öyle isteksiz, gönülsüz, zorlama yoluyla okuduğu dersten 
gereğince yararlanamadığı gibi, ahlâk ve tutumlarını düzeltmekten de 
yoksun kalıp, bilgin olsa bile yine terbiyesiz kalır. 

Kadın eğitimli ve bilgili olursa çocuğuna eğitimi sütüyle birlikte ve-
rir; o çocuk annesinin eğitimi içinde büyür, vücudu soluduğu temiz hava 
ile ve içtiği besleyici sütle beslendiği gibi, kafası ve yüreği de annesinin 
eğitimiyle beslenir. Böyle bir annenin oğlu olmak mutluluğuna ulaşan 
çocuk sekiz yaşını bulduğunda aldığı güzel eğitim kendisinde öyle yer-
leşmiş bulunun ki, sonradan o eğitimi yitirmesine olanak yoktur. 

Eğitilmiş ve bilgili bir kadının oğlu dev, peri masallarına ilişkin ve ak-
la, ahlâka aykırı örnekler dinleyip ahlâkı bozulacak yerde, annesinin tatlı 
ninni şarkılarıyla birlikte ahlâkını düzeltecek, yüreğini yumuşatacak, zih-
nini açacak güzel güzel örnekler dinler. Konuşup anlamaya başlar başlamaz, 
temeli ve özü olmayan bir takım şeylerle kafası doldurulup kalınkafalı 
kılınacak yerde annesindeki bilim ve tekniğe ve gerçeğe uygun bilgiler 
öğrenir, ve doğal bilimlerden daha o zamandan ders almaya başlar. Oku-
yup yazmayı ve öbür ilk bilgileri güçlük çekmeksizin ve belki farkında 
olmaksızın oyun sırasında öğrenir ve eğlenerek öğrendiği için öğrendiği 
şeylere sevgisi olup daha çok öğrenmeğe istekli olur. 

Üç ile sekiz yaşları arasında bulunan bir çocukla bir odada bir kaç 
dakika başbaşa kalıp kendisiyle konuşmağa, yaşamlarında bir kez bile 
olsun mecbur kalmış olanlar bilir ki, çocuk o yaşta her ne görürse temelini 
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öğrenmek, her ne işitirse gerçeğini anlamak merakında bulunur. Madde-
leri ve eşyayı yeni görür, büyük adamlar gibi her şeyi adıyla çağırmakla 
gerçeğini anlamış olmak iddiasında bulunmadığından, her gördüğünün özü-
nü ve gerçeğini anlamak ister; her sorusu bir bilime, bir tekniğe ilişkin-
dir. Ayı görür, ne olduğunu, ne kadar büyük, ne kadar uzak olduğunu so-
rar; yıldızları görür, gündüzün niçin görünmediklerini sorar; demek ki 
gökbiliminden bir ders ister. Bir hayvanı görür, ne kadar güçlü olduğu-
nu, ne yediğini, ne içtiğini, nasıl uyuduğunu, insanı ısırıp ısırmadığını, 
iki hayvandan hangisinin hangisini yenebileceğini sorar; demek ki doğal 
tarihten bir ders ister. Yağmur yağdığını görür, o su damlalarının nere-
den düştüğünü, gök gürlemesini işitir, o ürkü verici sesin nereden geldi-
ğini sorar. Demek ki meteoroloji biliminden bir ders ister. Kitap görür, 
a'yı, b'yi bilmediği halde okumak ister, kâğıt-kalem görür, yazmak ister. 

Sözün kısası bir kaç yıl sonra, yani sorduğu sorulara inandırıcı bir 
yanıt alamayıp da her şeyi öğrenmek merakından vazgeçtikten, soluduğu 
havayla birlikte yer yüzünü kaplamış olan bilgisizliğe alıştıktan ve baş-
ka isteklere, başka heveslere düştükten sonra, kendisine zorla öğrettiril-
mek ve zorlanarak kabul ettirilmek istenilecek her şeyi, küçüklüğünde 
kendisi sorup öğrenmek ilgisini gösterir. 

O zaman çocuğa, yalnız kendisini susturmak için yalandan bir yanıt 
verip de hem gerçeği öğrenmesine engel olmak, hem kendisini daha son-
ra kafasından çıkarılması güç-bir takım yalan yanlış düşünce ve sanılara 
yöneltmek pek büyük bir ezinç ve haksızlıktır. Ama çocuğun sorduğu o 
kadar şeylere yanıt verecek, her bir merakını giderecek annesinden baş-
ka kim olabilir? Çocuk o yaşlarda her zaman annesinin yanında bulun-
duğundan, bu soruları doğal olarak annesine soracak ve yanıtı da annesin-
den alması gerekecektir. Çocuğun sorduğu şeylerden kendisinin de haberi 
olmıyan anne çocuğa vereceği bilgi ve eğitimi nerede bulacak? 

însanı istenen bir uygarlık ve eğitime kavuşturabilmek için, insan-
lara eğitimi dünyaya gelişlerinden hemen sonra vermeli; çocuk dünyaya 
gelir gelmez, vücudunu beslemek için kendisine süt verildiği gibi, ruhu-
nu beslemek için de eğitim verilmesi gerekir. Eğitimsizlik kendisini ele 
geçirdikten sonra verilecek eğitimin az yararı olur. Eğitim kendisine an-
nesinin sütüyle birlikte verilmeğe başlamalı ve bundan dolayı kendisine 
sütü veren annesi tarafından verilmelidir. 

—• 13 — 

Şu bilinen bir şeydir ki, insan sevdiği adamdan işittiği sözü pek büyük 
kolaylıkla kabul eder, ve sevmediği adamın sözünü, ne kadar doğru, ne 
kadar iyi olsa kabul etmez. Çocuğun ise dünyada en çok sevdiği annesi 
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ve en az sevdiği, belki en çok gizli düşmanlık duyduğu okul öğretmenidir. 
Şimdi çocuğa öğretmek istediğimiz şeyleri en çok sevdiği annesinin ağzıyla 
mı, yoksa en çok gizli kin duyduğu asık yüzlü ve eli değnekli bir öğret-
menin ağzıyla mı söylerse daha çok etki eder, ve amaç hangi yolla daha 
kolay elde edilir? 

İnsan çocuk iken sevgili annesinin şefkatli ağzından işittiği sözleri, 
yaşadıkça unutmaz; annesinden işittiği söz, gördüğü davranış, kafasında 
gönlünde yer tutup, hiç ayrılmaz. Hangi adamdır ki elli, altmış, yetmiş 
yaşında olduğu halde çocukluğunda annesinden işittiği ninni şarkılarıyla 
masalların tadı hatırından çıkmış olsun? Hangi adamdır ki o ninnileri an-
dıkça gözlerinden yaş akmasın? İşte bir annenin ağzından işitilen bir ninni 
müziği ile bir takım anlamsız masallar insanın hafızasına ve yüreğine o 
kadar yerleşirse ve kendisine o kadar tatlı görünürse, bir anneden öğreni-
len gerçeklerin insanın kafasına, bir anneden alınan ahlak derslerinin yü-
reğine nasıl kazınacağı, o adamın gözünde bilim ve ahlakın ne kadar de-
ğerli, ne kadar kutsal olacağı düşünülsün! 

Dünyada çıkmış olan büyük adamlardan çoğunun eğitimli anneleri 
bulunmuştur. Dünyada olağanüstü işler görebilen büyük yönetim adam-
larından çoğu o dereceyi annelerinin eğitimde başka kadınlardan az çok 
farklı olması sayesinde bulmuşlardır. Ünlü Filozof Kant, annesinin bilim-
den pek az bilgisi bulunmuş olduğu bilinmekle birlikte, öğrendiği bilimin 
temelinin, çocukluğunda annesinden aldığı pek yakın kimi doğa dersleri 
olduğunu itiraf ediyor; ve "kendimde duyduğum iyiliğin tohumunu yüre-
ğime koyan annemdir" diyor. 

— 14 — 

Yüce yaratan çocuk büyütüp eğitmek hususunu kadınlara vermiş ol-
duğundan, çocuk annesinin şefkatli kucağında iken aldığı ilk ve temel eği-
timden sonra, bir okula gitmek zorunluğunda bulunduğu zaman, o okul-
da kendisine eğitim ve öğretim verecek, ders verecek öğretmenin bile ka-
dın olması eğitimin kolay ve çabuk olmasını sağlar. Bu nedenledir ki uy-
garlıkta yeryüzünün her yanına göre ileri bulunan A.B.D. de ana okulla-
rının öğretmenliğine yalnız kadınlar atanmaktadırlar. 

İnsan zihninin açılmasına, yüreğinin temiz ve yumuşak tutulmasına, 
ahlak ve davranışlarının düzeltilmesine yarıyacak derslere gereksinimi 
oldukça, kadınların eğitici elinde bulunmalıdır; kendini anlayıp yönete-
bilecek bir duruma geldikten sonra teknikleri ve ciddi bilimleri erkek öğ-
retmenlerden öğrenebilir. 

Sözün kısası çocuk erkek öğretmenlerin eline düşmezden önce, eğitim 
ve biliminin birinci dersini evinde, ailesi içinde, oyuncaklar sırasında an-
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nesi tarafından ve ikinci dersini bir ana okulunda yine br kadın öğret-
menden almalı, sonra çocukluktan çıktığında, başka bir okula geçip bü-
yük dersleri erkek öğretmenlerden dinlemelidir. 

Yurdumuzda pek çok adamlar çocukların kadınların içinde durması-
nı zararlı ve üç-dört yaşlarında bulunan çocukları bile erkeklerin içinde 
yaşatmayı yararlı sanırlar. Bu sanı çok yanlıştır. Gerçi eğitimsiz ve cahil 
kadınların içinde büyüyen bir çocuğun pek terbiyeli olamıyacağı doğal 
bir sonuç ise de, erkeklerin içinde büyüyen çocuklar da hiçbir vakit ter-
biyeli olamaz. 

Kadınlar doğaları ve yaradılışları gereği çocuk büyütüp eğitmek ni-
teliğine sahiptirler; kendilerinin birinci görevi de budur. Kadınları bu gö-
revden ayırmak, bu görevi kendilerinden alıp erkeklere vermek, doğaya 
aykırı bir davranış demek olacağından, hiç bir zaman olanaklı olamaz ve 
hiçbir zaman iyi sonuç veremez. Kadınlarda eğitimli çocuk yetiştirecek 
güç görmüyorsak, çocukları eğitmeye çalışacağına, kadınları eğitmeliyiz, 
kadınların eğitimi çocukların eğitimini sağlamaya yeter. 

— 15 — 

Erkeklere verilen eğitim yalnız kendi kişiliklerinde kalıp, kendilerinin 
ölmesiyle birlikte yok olur; kadınlara verilen eğitim ise çocuklarına ve 
torunlarına ulaşır. Erkekleri eğitmek gölge verecek bir ağaç dikmek ise, 
kadınları eğitmek hem gölge, hem yemiş verecek bir ağaç dikmektir. Göl-
ge kendi eğitiminden insan toplumuna ilişkin olacak iyilik ve yemiş, ye-
tiştireceği eğitimli çocuklardır. 

Kadınları eğitmeksizin, yalnız erkekleri eğitmeye çalışan bir toplum 
—kumun üzerinde temelsiz bir köprü kuran ve yağmur yağdıkça o köp-
rünün yıkıldığını görüp yeniden kurmak zorunda kalan— bir adama ben-
zer. Bir toplumun eğitiminin temeli kadınların eğitimidir. 

Bir toplumun durumu her zaman kadınlarının durumuyla orantılı 
olur. Kadınları eğitimli" bulunan toplum eğitimli, kadınları eğitimsiz bu-
lunan toplum eğitimsiz, kadınları tutumlu ve çalışkan bulunan toplum 
varlıklı ve bayındır, kadınları tutumsuz ve tembel bulunan toplum yok-
sul ve yıkık, kadınları namuslu bulunan toplum namuslu, kadınları sefa-
hetde bulunan toplum düşkün (sefil) olur. 

Kadınlar insan toplumunun temelidir. Uygarlığın ortaya çıkışı, insan 
toplumunun mutluluğu kadınların eğitimine bağlıdır. 

İnsan toplumunu kötü davranışlardan ve suç ve sapıklıklardan kur-
tarmak amacıyla, böyle işleri yapanlara uygulanmak üzere bunca yasa-



ŞEMSEDDIN SAMI'NIN "KADıNLAR"! 361 

lar, kurallar düzenlenmiş, bunca cezalar, eziyetler, işkenceler bulunmuş! 
İnsan hemcinsine böyle bir işlem yapmayı elbette istemez; ancak kötü-
lüğün önünü almak için öyle bir işlem yapmak zorunda kalır. Oysa bu kö-
tülük olduktan sonra bir daha olmasın diye, başkalarına ders vermek üze-
re, yapanı cezalandırma pençesi altına sokacak ve örneğin insan toplumun-
dan öldürülerek eksilen bir bireyin öcünü almak için, katil olan bir baş-
ka bireyini eksiltmekten ise, bu kötülüğün olmazdan önce önünü almaya, 
kökünü kurutmaya çalışmalıdır. Bu ise ancak kadınların eğitilmesiyle ola-
naklıdır. 

Amacım cezalandırmanın kaldırılmasını salık vermek değildir. İnsan-
ların doğal olan insan durumlarından sıyrılıp melek özelliklerine girme-
lerini olanaklı görenlerden de değilim. Ancak eğitilmiş adamların eğitim-
siz adamlar kadar kötülük etmediklerini gördüğüm için, insanlar daha çok 
eğitildikçe, eğitim insan toplumu içinde yayılıp genişledikçe, kötülükle-
rin azalacağına kuşku yoktur. Eğitimin böylece yayılıp genişlemesi ise 
ancak kadınlar, anneler yoluyla olabilir. 

Eğitilmiş bir babanın çoğu kez eğitimsiz oğlu ve eğitilmemiş bir ba-
banın eğitimli oğlu görüldüğü halde, eğitilmiş annenin eğitimsiz oğlu ve-
ya eğitilmemiş annenin eğitimli oğlu pek seyrek görülüyor. Yalnız kadın 
oğlunu kendisi eğitmemiş ve yanında bulundurmamış ise, o zaman oğlu-
nun annesine benzemiyeceği doğaldır. 

Büyük Bonaparte Fransa'nın ünlü kadınlarından Madame Campane'a: 
"Fransa'da çocukların, eğitilmek için, ne eksikleri vardır?" dediğinde, Ma-
dame Campane "Anneleri!" bilgece yanıtını vermiş. Sözü geçen Bonaparte 
dermiş ki: "Bir çocuğun geleceği annesinin elindedir." İngiliz filozofların-
dan biri demiştir ki: "Doğanın yüreğimiz üzerine yazıp kazımak için kul-
landığı kalem kadındır." 

— 1 6 — 

Buraya değin kadınların görevlerinden ve bu görevleri gereğince ye-
rine getirebilmek için eğitime gereksinimleri bulunduğundan ve kadınla-
rın eğitilmesinin öneminden söz ettik. Şimdi de kadınların haklarından, 
eski ve yeni çağların türlü hakları arasında onlara nasıl davranıldığından, 
nasıl davranılması gerektiğinden ve başka kimi durumlarından söz ede-
lim. 

Erkekler kadınlardan daha güçlü ve doğaları gereği kadınlara üstün 
bulunduklarından ve her şey erkeklerin elinde bulunduğundan, kadınla-
rın eskidenberi biraz haksızlığa uğramış oldukları yadsınamaz. Kadın-
lar haklarının ellerinden alındığını ve kendilerine haksızlık edildiğini gö-
rerek, erkeklerden aldatma ve oyunla öç almaya kalkmışlar ise de, bu 
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davranışları erkeklerin gözünde yazgılarını bir kat daha aşağı düşürerek 
hem haksızlığa uğramalarına, hem aşağılanmalarına yol açmıştır. 

Eski toplulukların kimilerinde —şimdi bile kimi halklar arasında ol-
duğu gibi— kadın insan ve erkeğin arkadaşı sayılmayıp, tıpkı eşya gibi, 
ve erkeğin bir malı gibi görülüyordu. İlkellik döneminde Arabistan'da, 
Hindistan'da ve başka yerlerde bir erkeğin istediği sayıda karısı olabi-
lirdi. Hindistan'da daha düne gelinceye değin bir erkeğin ölümüyle bir-
likte karılarından da bir-ikisini diri diri yakarlardı. Bu ise o zavallı kadın-
ları hemen de insan saymadıklarından ileri gelir. 

Bazı toplulukların dinleri, kadınları cennetin, cehennemin, ruhlarının 
kalıcılığının, her şeyin dışında tutup hemen de hayvan, belki bitki düze-
yine indirirdi. 

Bir takım halklar kıskandıklarından kadınları güneşin yüzünü görmi-
yecek biçimde kapıyarak içerde tutmuş, bir takımı din adamlarının meşru 
nimet ve zevkleri de yasaklamaya kalkmalarıyla, örneğin kaşlarını, kirpik-
lerini yolup bir kadın için en büyük nimet ve en çok övünme nedeni olan 
güzellik ve tatlılıktan kendilerini yoksun bırakmış; ve bir takımı da ka-
dınları çarşılarda, pazarlarda hayvan gibi alıp satmak ölçüsüne dek var-
mışlardır! 

Uygarlaşmamış halklardan kadınlara gerektiği biçimde davranan bir 
bölüm var ise, onlar da göçebe araplardır. Bunlar kadınlarıyla eşitlik üze-
re yaşarlar ve kadının vücutça zayıf, ince yürekli olduğunu bildiklerinden, 
haklarında ona göre davranırlar. Araplarda kadın pek değerli olup düş-
manın kötü niyetinden bile korunmuş bulunur. 

İlkellerde erkek, kadın hepsi birlikte yaşar ve bir tutum ve davranış-
ta bulunurlar ise de, onların kadınlara bir tür saygısı olmayıp, yalnızca 
onları ayırmaya güçleri yetmeyip hayvanlar gibi birlikte yaşadıklarından, 
buradaki eşitliği kadınlara gösterilen saygıya bağlıyamayız. 

— 17 — 

Kadın erkek gibi bir insan olup dünyada aile ve toplum kurmak için 
erkeklerin kadınlarla birlikte ve birbirine alışmış olarak yaşamaları zo-
runlu olduğundan, erkeklerle kadınlar arasında eşitlik bulunması gerekir. 

Şu kadar var ki kadın ailenin içerde temeli ise de, erkek ailenin ko-
ruyucusu olduğundan ve zaten kadın erkekten zayıf olduğu için, erke-
ğin etkisinin daha çok olması gerekir. Ancak erkeğin bu üstünlüğü kar-
şılıklı . görüşmelerde oyunun daha etkili olmasından ibaret kalıp, koca 
ile karı arasında astlık, üstlük farkı bulunmamalıdır; çünkü bu fark eşler 
arasında eşitsizlik doğurur, eşitsiz arkadaşlık ise olanaksızdır. 
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Erkeğin oyunun daha etkili olmasına ve kadının erkeğe uyum göster-
mesine karşı, kadının erkekten daha çok olan bir hakkı vardır ki, o da 
kendisinin zayıf ve korunmaya gereksinimli olması dolayısıyla, erkeğin 
onu koruması ve her güçlük ve tehlikenin önünde kendisini siper etmesi; 
kadının yüreği ve ruhu pek ince olup aşağılanmaya katlanamıyacağmdan 
ona karşı her zaman saygılı davranması ve isteklerini yerine getirmesi 
gereğidir. 

Kadın hakkında buna yakın bir davranış göçebelerde bulunup, Avru-
pa'da ise bu kural tümüyle yürürlükte ise de, neye yarar ki kadınlara öz-
gürlük ve eşitlik vermek isteğiyle onlara erkekleri hemen de aşağılayacak 
ölçüde başıboşluk verildiğinden ve davranışlara bir takım gereksiz tören-
ler karıştığından kadının Avrupa'daki durumunun da düzeltilmesi ge-
reklidir. 

Eski çağlar ve orta çağlar toplulukları ile günümüzdeki Asya halk-
ları ise kadına her zaman erkeğe uymayı, süslenmemeği ve kapalı olarak 
yaşamayı salık vermekte bulunuyorlar. 

—• 1 8 — 

Avrupalılar kadınlar dolayısıyla İslam dinine pek çok suçlamalarda 
bulunmaktadırlar. Gerçi İslam dinine bağlanan şeylerin çoğu bugün müs-
lüman halklar arasında bulunuyorsa da, müslüman halklarda bulunan 
yanlış tutumların hepsi dininden gelmeyip, pek çoğu da dinin buyruk 
ve tavsiyelerine aykırı davrandıkları için, müslüman halkların her bir 
eksiğini dinlerine bağlamak gerekmez. 

Diyorlar ki: İslam dini kadını hemen de eşyaymış gibi sayarak koca-
sına bir arkadaş ve ortak niteliğiyle vermeyip, bir mal ve mülk, ya da 
bir köle niteliğiyle veriyor. Hâşâ! İslam dininin kadınlara karşı ne kadar 
saygıyı buyurduğunu anlamak için evrenin şafağı hazretlerinin (Peygam-
berin) yaşam öykülerini gözden geçirmekle, Hazreti Hatice, Ayşe ve Fat-
ma'ya ne denli uygunlukla ve saygıyla davrandıklarını görmek ve bu ka-
dınların İslam dininin büyüklerinden sayılmaları dolayısıyla, peygamber 
sözlerinden çoğunun kendilerinden iletilmiş olduğunu bilmek yeter. 

İslam dininin kadınlara saygısı, Kur'an-ı Kerim'in her bir buyruk 
ve yasağında "Erkek Müslümanlar" ve "Kadın Müslümanlar", "Erkek ina-
nanlar" ve "Kadın inananlar" diye anılmalarıyla, kadınların hiç bir şey-
den dışarda ve yoksun bırakılmamalarından da anlaşılır. 

Bir din ki peygamberi 'cennet annelerin ayağı altındadır!" buyuru-
yor, bir din ki peygamberi aşık olup evlenenlere şehitlik muştuluyarak 
sevgiyi kutsuyor, o dinin kadınlara haksızlık ettiği öne sürülebilir mi? 
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Peygamberin yaşamı sırasındaki mutluluk döneminde ve Öğreten Ha-
lifeler zamanında, Hazret-i Ayşe ve Hazret-i Fatma'nın ve peygamberin 
öteki kadın arkadaşlarının siyasal ve askeri işlere bile karışıp, öylesine 
etkide bulunmaları ve hatta Hazret-i Ayşenin kendisi bir tarafın başka-
nı olup bizzat savaşa da gitmesi, İslam tarihinin başlangıçlarında kadın-
ların ne ölçüde özgür ve ne denli etkili bulunmuş olduklarına bir kanıttır. 
Abbasi halifeleri döneminde ve daha sonra da halife vasiliği yapmış ve 
başka büyük işlerde bulunmuş nice ünlü kadınlar yetişmiş ve hele şiir ve 
güzel yazıda üiı kazanmış müslüman kadınlar sayısız denecek ölçüde çok 
olmuştur. 

İslam dininin gerek inanç, gerekse tapınma ve davranıma ilişkin 
yönleri az çok bilime, hiç olmazsa okuyup yazmak becerisine bağlı bulun-
duğuna göre ve kadınlar da bu inanç ve tapınmalardan bağışık olmadık-
larından, müslüman kadınlar okuyup yazmak zorunluğundadırlar. Hatta 
inanç ve mezhebe ilişkin kitapların hem erkekler, hem kadınlar için ya-
zılmış olduğu görülüyor. 

Avrupalıların çoğu islam dininin kadınları cennete de kabul edip sok-
madığının ileri sürüyorlar ki, bu savları pek gülünecek bir şey olup öbür 
savlarının da ne ölçüde yanlış düşünce ve sanılara dayalı olduğunu gös-
teriyor. 

Avrupalıların kadınlar hakkında islam dinine bağladıkları eksikler 
başlıca: çok karılılık, örtünme, talak (boşama) ve köleliğe izin verme nok-
talarıdır. 

Bu dört şey hakkında müslüman halkların kimilerinde gördükleri yan-
lış şeyleri islam dinine bağlamaları yalnızca islam dininin bu dört şey 
hakkındaki buyruklarıyla yasaklarım bilmemelerinden ileri geliyor. 

Bu dört noktayı birer birer açıklıyalım: 

— 19 — 

Çok Karılılık: Bir erkeğin bir kaç karı alabilmesidir. İnsanın birden 
çok karı almasının doğal mı, yoksa doğaya aykırı mı olduğu konusunda 
filozoflar pek çok görüş ayrılıklarında bulunmuş ve buna ilişkin bir çok 
yapıtlar yazmışlardır. 

Gerçekten başka hayvanlara bakılırsa bir takımının erkekleri birer 
dişi ile yaşamlarını geçirdikleri halde bir takımında da her bir erkek için 
bir kaç dişi, ya da her bir dişi için bir kaç erkek bulunduğu görüldüğün-
den, hayvan türlerinden sayılan insanın bu iki cinsden hangisine gir-
diği, ve insanın doğası gereği olarak bir karı ile yaşam geçirmek için mi, 
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yoksa daha çok karı almak için mi yaratılmış olduğu kolay anlaşılır şey-
lerden değildir. 

İnsanın doğal eğilimi onu kimi kez bir karıya gönül verip onunla ya-
şamağa ve kimi kez de alabildiği sayıda kan almaya yöneltegelmiştir. 
Çağdaş topluluklardan kimilerinde çok karılılık uygun ve alışılmış, ve ki-
milerinde yasak ve pis, ve günümüz dinlerinin kimisi çok karılılığa ola-
nak verici ve kimi yasaklayıcı olduğu gibi, eski çağlar toplumlarının ve 
dinlerinin de kimileri arasında çok karılılık uygun görülüyor ve kimile-
rinde yasaklanıyordu. 

Geçimleri doğal ve yalın olan topluluklarda çoğunlukla çok karılılık 
alışılmış olmayıp herkes bir karı ile yetiniyorduysa da, barış dönemle-
rinde varlık ve bayındırlık içinde yaşıyan ve özellikle başka topluluklara 
üstün gelerek bir egemenlik durumunda geçinen toplumların çoğunda çok 
karılılık yürürlükte bulunagelmiştir. 

Eski Hintlilerle îskitlerin ve islam öncesi dönemde Arapların erkek-
leri istedikleri kadar karı alabilirlerdi; hele büyük adamların sayısız ka-
rıları bulunuyordu. 

Yeryüzünde ne kadar erkek varsa aşağı-yukarı o kadar da kadın bu-
lunması gerekiyorsa da, erkeklerin pek büyük bir bölümü savaşlarda ve 
başka tehlikeli işlerde yok olup azaldıkları halde, kadınların bu tehlike-
lerden uzak bulunmaları da çok karılılığı kolaylaştırarak zorunlu olacak 
bir durum getiriyordu. 

îbranilerde de çok karılılık yürürlükte olup, yalnız Yunanlılarla Ro-
malılarda alışılmış değildi. Hatta Romalılar birden çok karı alanları ölümle 
cezalandırırlardı. 

— 2 0 — 

Bir kadının birden çok koca alabilmesi hiçbir zaman, hiç bir toplum-
da alışılmamış ve hatta karıları az ve erkekleri çok olan ülkelerde bile 
böyle bir şey hiç bir zaman uygun görülmemiş olduğundan, düşünülürse, 
bunun da üstünlük ve güç etkenleri gereğinden olduğu anlaşılır. 

Erkekler daha güçlü olup işlerin tümünü kendi ellerine aldıklarından, 
kendileri istedikleri sayıda karı almayı da uygun görmüşlerdir. Yoksa ev-
lenme demek bir erkek ile bir kadının evlenme sözleşmesi yapıp hem in-
sanların birbirlerini izlemesine birbirlerine eklenmesine ve çoğalmasına, 
hem birbirlerinin gönenç ve rahatlıkla yaşamasına yaramaktan ibaret ol-
duğu halde, bir erkeğin bir kadınla bu yolda bağ kurduktan sonra başka 
bir kadınla da ayrıca evlenme sözleşmesi yapması birinci kadından ayrıl-
masını gerektirmelidir. 
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Erkeklere çok karı almak hakkını kazandırmak için insanları tavuk 
ve koyuna benzetmek pek büyük bir haksızlıktır. İnsanlar için evlenme 
yalnız bir doğal gereksinim ve insan türünün yok olmaması nedenine da-
yalı olmayıp, başlıca iki kutsal temel üzerine dayalıdır, ki bunların biri 
aşk, ve öbürü aile kurma isteğidir. İnsan, her birini başka bir sevgiyle 
sevmek üzere, bir kaç kişi sevebilir; ama aşk denilen türden bir sevgiyle 
bir kişiden daha çoğunu sevemez; bir erkek bir kadın severse aynı za-
manda başka bir kadın daha sevmesine olanak bulunmadıktan başka se-
vilebilecek ve bundan dolayı sevgilisiyle yarışabilecek kadınlara bir tik-
sinme bakışıyla bakmaması da olanaksızdır. 

Bu varsayım kabul edildikten sonra, iki karı alan bir erkeğin o karı-
ların ya birini sevip öbürüne adeta düşman olması, ya da hiç birini sev-
memesi doğal gerekliliklerdendir. 

Birden çok karı alan bir erkeğin aile denilebilecek bir aile kurması 
da olanaksızdır. Aileyi kuran, koca ile karı arasındaki sevgi ve bağlılık-
tır; koca ile karıyı bağlıyan sevgi (karşılıklı aşk) öbür aile üyelerini de 
biribirlerine bağlamak için bir dayanıklı bağ ve tarafların sevgisinden do-
ğan birlik ve karşılıklı uyum çocuklara da örnek olup genellikle aile üye-
leri için bir mutluluk temeli yerine geçer. 

Kıskançlık yalnız insanda değil, hayvanlarda bile bulunan bir doğal 
özelliktir. Hele kadınların ne denli kıskanç oldukları ve kıskançlıktan na-
sıl akıl ve bilinçlerini yitirip ne yaptıklarını bilemiyerek pek büyük cina-
yetlere bile kalkıştıkları bilinen ve denenmiş bir olgudur. 

Kocasını seven bir kadının dünyada en büyük düşmanı —kocasının 
kendisinden başka sevdiği— kadındır; böyle birbirine düşman ve ellerin-
den gelse birbirinin kanını içmeğe susamış iki kadının bir eve toplanma-
sıyla —ve eğlenme ve sevgiden başka temeli olmıyan— aile yapısını kur-
maları nasıl tasarlanabilir? 

Bir kaç karı alan adam her birine ayrıca bir ev ya da geçim sağla-
maya gücü yetse bile, o karılarını her biri kendisini kendi yanına çekip 
öbürlerinden uzaklaştırmaya ve tiksindirmeye ve her biri karşıtları hak-
kında bir takım karalamalarda bulunup kendisini kandırmağa çalışacağın-
dan, o adamın hiç bir saat rahat edemiyeceği ve en sonunda ya eşlerin-
den birini sevip öbürlerini bir tür kölelik altında tutmak ve kıskançlık 
gibi bir acı üzüntüye salmak, ya da hiç birini sevmeyip hayvanca bir ya-
şam geçirmek zorunda kalacağı kuşkusuzdur. 

Aşk ve sevgi konusunda kadınların erkeklerden bir farkı varsa, o da 
kadınların erkekler kadar çabuk sevmeyip, ama sevdiklerinde daha çok 
sevmeleri, aşkta daha sözünde-durur olmaları ve aşklarına daha bağlı bu-
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lunmaiarıdır. Aşk oldukça nazik bir duygudur; kadının gönlü ise erkeğin 
gönlünden daha ince, daha dikkatli ve daha duygulu olduğundan, aşk er-
keğin katı ve sert yüreğinden daha çok kadının yumuşak ve ince yüre-
ğinde yer tutar. 

Bu varsayım benimsendiğinde bir erkeğin eşinin kendisinden başka 
birisini sevmesine ve kendinden başka bir kocası daha bulunmasına kat-
lanıp katlanamıyacağı düşünülsün de, aşkı daha şiddetli olan bir kadının 
kocasının kendinden başka birisini sevmesine ve kendinden başka bir 
karısı daha bulunmasına nasıl katlanabileceği karşılaştırılsın. Karısının 
başkasını sevdiğini ve başkasınca sevildiğini anlıyan erkeğin bir şey dü-
şünmüyerek hem karısını hem de rakibini yok ettiği çok kez görülmüş-
tür. Kocasının başka bir karısı daha bulunduğunu gören kadının katlan-
ması ise yalnızca zayıflığından ve elinden bir şey gelmemesinden dolayı-
dır. 

— 2 1 — 

Çok karılılığın zararları ve uygunsuzlukları üzerine söylenecek daha 
pek çok sözler varsa da, islâm dininin bu konudaki buyrukları ve yasak-
larıyla, Avrupalılarca islâm dinine yapılan suçlamaların haksızlığı konu-
suna girişmeden önce, çok karılılığın dince, yasaca yasaklanmasının zarar-
ları üzerine de bir iki söz söyliyelim: 

Her şeyin gerçeğini anlıyabilmek için şairce düşüncelere bağımlı ol-
mıyarak, her şeyi olduğu gibi görmek gerekir. İnsanlara mal imişler gibi 
bakmayıp insan olarak bakmak, kendilerini yetkin saymayıp eksik ve yan-
lışlarım da göz önünde bulundurmak gerekir. Yeryüzünde herkes bir aile 
kurup kutsal bir aşk ve sevgi içinde yaşamak ve insanlık görevlerini ye-
rine getirmek için evlenmiyor; bir takım adamlar da yalnızca doğal ge-
reksinimlerini gidermek için ve bir takımı da işlerine bakmak üzere bir 
karı almak için evlenirler. Kadınların kural dışı günleri olduğuna, sıcak 
yerlerde doğal gereksinimlerin daha çok olduğuna bakılırsa, evlenmeleri-
ni başlıca bu gereksinim dolayısıyla yapanların içinde yasa dışı düşkün 
davranışlara mecbur olacak adamlar bulunacağı kuşkusuzdur. Bu zorun-
luluğun doğurduğu işler ise dünyada —insan toplumunun kutsal temelini 
yıkabilecek— pek büyük kötülükler getirir. Çok karılılığın yasaklanması 
bu kötülüğün kapısını açacağından bu yasaklama çok karılılıktan daha çok 
kötülüklere yol açar. 

Kadın bir hastalığa, bir sakatlığa, bir illete yakalanabilir, ki o durum-
da doğal gereksinimin zorlamasıyla ya da evinde işlerini görecek bir ka-
dın bulundurmak amacıyla evlenmiş olanların eşlerinden yararlanama-
yacakları gibi, bir aile kurmak isteğiyle evlenmeğe karar vermiş olanların 
da isteklerine kavuşamayıp yoksun kalacakları kuşkusuzdur. 
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Bu yoksunluk kendilerini, işlerini unutup savsaklayarak ve belki sı-
kıntı ve yokluk içinde bırakarak, istek ve rahatlarını evlerinin dışında 
aramağa mecbur ederek, yine yukarda anılan kötülüğün doğmasına ne-
den olur. Oysa öyle bir duruma düşen bir kadının şansının yargısına ba-
ğımlı olarak kocasının başka bir kadınla da evlenmesini kıskanmıyacağına 
kuşku olmadığından, çok karılılık bu durumda yalnız erkek için değil, 
kadın için de yararlı olur. 

Çocuk getirmiyen kadınların kocaları da çoğu kez çocuğa muhtaç bu-
lunduklarından, o durumda da çok karılılığın yararı yadsınamaz. 

Bundan başka varlıklıların safahatının önünü almak için de çok karılı-
lığa izin vermekten başka çare yoktur. 

— • 2 2 — 

Gelelim islâm dininin çok karılılık konusundaki buyruk ve yasakla-
rına: 

İslâm dini —Avrupalıların sandıkları gibi— çok karılılığı buyurup be-
nimsemiyor ama büsbütün yasaklayıp önlemiyor da. Bilindiği gibi Kuran-ı 
Kerim yalnız ahlâk ve öğütlere ilişkin olmayıp hükümler ve yasaları da 
içinde topladığından ve bir yasa ise uygulanıp korunması güç hükümle-
ri içerirse uzun süre yürürlüğünü sürdüremiyeceği apaçık olduğundan, 
Kuran-ı Kerim çok karılılığı yasaklıyamadı. Hristiyanlık dini çok karılılığı 
yasaklıyor; ama bu hükmü her zaman yürüyebilmiş midir? Hristiyanlık 
etkisinin en güçlü olduğu zaman bile Avrupa'da Hristiyan hükümdarlar-
dan çoğunun birçok karısı bulunduğu ve açıktan çok karılılığa cesaret ede-
miyenlerden de çoğunun gizli dostlar tutup onlarla çocuk yaptıkları bi-
linmektedir. 

İşte böyle bir hüküm, korunup uygulanamadıktan başka böyle yasa 
dışı karılar ile yasa dışı çocuklar bulunmasına ve bu durumdan doğan sı-
nırsız kötülüklere de yol açıyor. 

Engellenemiyecek bir şeyi engelliyen yasa doğa tarafından yıkılır, sü-
remez. Bundan dolayı Kuran-ı Kerim çok karılılığı yasaklamıyor, sefihli-
ğin ve yasa dışı gizli evliliklerin önünü almak için çok karılılığa müsaade 
ediyor. 

Kuran-ı Kerim çok karılılığı yasaklamıyor ise de buyurup tavsiye de 
etmiyor. Kuran-ı Kerim'in yasa yönü çok karılılığa müsaade ediyorsa da 
ahlak yönü çok karılılığı övgüyle karşılamıyor. Çok karılılığa müsaade edil-
diğini bildiren âyet-i kerime'nin altında "bir karı ile yetinmek daha hayır-
lıdır" anlamını içeren bir bildirim bulunduğu unutulmamalıdır. 
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Bu bildirim islâm dininin çok karılılığı buyurmadığma ve benimseme-
diğine yeterli bir kanıttır. Dünyada her şeyin çift yaratıldığını ve bir in-
sanın iki kalbi olduğunu bildiren âyet-i kerimeler de çok karılılığa karşı 
iki âdil tanık sayılabilir. 

— 23 — 

Çok karılılığı ortaya çıkaran İslâm dini değildir. İslâm öncesi Araplar-
la Hintliler ve daha başka halklar arasında bir erkeğin alabileceği karı-
ların sayısı sınırlı ve belirli olmayıp herkes alabileceği sayıda karılar al-
makta bulunmuş iken, Kuran-ı Kerim "bir karı almanın hayırlı olduğu-
nu" bildirmekle birlikte, bir müslümamn en çok alabileceği karıların sa-
yısını dört olarak belirlemiştir. Bu değiştirme ise islâm dininin çok karı-
lılıktan yana olduğunu değil, belki bu durumu olanak bulunacak ölçüde 
kaldırıp sona erdirmek istediğini gösterir. 

Bundan dolayı çok karılılık hususunda islâm dinine yapılan suçlama-
lar büsbütün haksızdır. İslâm dininin insanlığa yaptığı hizmetler toplu-
luğundan biri de erkeklerin alabilecekleri kanların sayısını sınırlayıp 
azaltması ve bir karı ile yetinilmesinin hayırlı olduğu uyarısını yapma-
sıdır. Çok kanlılığı büsbütün yasaklamak ise yukarda anılan ve İsa'yı 
izliyen topluluklarda görülen uygunsuzluklara neden olmak demek ola-
cağından, islâm dininin bu konudaki müsaadesi de insanlığa aynca bir 
hizmettir. 

Kur'an-ı Kerim'in çok karılılık konusundaki buyruk ve uyarılan ge-
reğince anlaşılıp korunsa ve müsaadeleri kötüye kullanılmasa, kadın cin-
sinin İslâmi hukukun hükmünden memnun olup yakınmayacağı kuşku-
suzdur. Ancak her işte olduğu gibi bu konuda da kötüye kullanmalar gö-
rüldüğünden bu kötüye kullanmalarının önü alınmak gerekir. 

Bir din ya da bir yasa buyrukları ve yasaklamalarıyla eleştirilebilir, 
o din ya da yasaya bağımlı olanların kötüye kullanmaları ile eleştirilmesi 
geçerli değildir. 

— 24 — 

Örtünme konusuna gelince: Bu konuda da bizce gelenek ve görenek 
hükmüne geçmiş olan davranış biçiminden söz etmeden önce islâm dini-
nin buyruk ve yasaklarıyla örtünme konusundaki şeriat sınırlamasını be-
lirtmeğe girişmeli. 

Avrupalılann çoğu kadınların dışarıya çıkmaması uygulamasını is-
lâm dinince ortaya çıkarılmış bir şey sanıyorlar. Oysa bu adet eski çağ-
lardan beri Asya halklarının çoğunda ve hatta Yunanlılar arasında bile 
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yürürlükte bulunmuştur. İslâm dini bu adete bir şey eklemedikten başka 
pek çok değiştirip hafifletmiştir bile! 

Eski İranlıların kadınlara özgü "şebistan" denilen kapalı daireleri olup 
kadınları erkeklerden büsbütün ayrı yaşamış olduğu gibi, Yunanlıların da 
"yinkiyun" adlı kadınlara özgü daireleri bulunurdu. Atina'da "Etre" yani 
sevgililer ya da eşler adıyla anılan bir takım kızlar vardı ki —Fransızla-
rın "kokof'ları gibi— erkekleri evlerine toplayıp kendilerine açık görünür 
ve kendilerini eğlendirirlerdiyse de, bunlarla namuslu kadınlar arasında 
tam bir fark olup namuslu kadınlar kimseye görünmezlerdi. 

İslâmın ilk dönemlerinde ise kadınlar örtünmekle görevli olmayıp 
daha sonra kimi halklar arasında kadınlar gereğinden çok özgür bırakıl-
mış ve son ölçüde terbiyesiz bir duruma gelmiş olduklarından, örtünmeleri 
ve perdelenmeleri buyurulmuştur. 

Perdelenme ayet-i kerimesi her ne kadar kadınları evlerinde tutup 
islâm öncesi zamandaki durumlarından yasaklamış ise de, zorunlu ge-
reksinimlerden olan iş ve güçlerini görmek için dışarıya çıkıp dünya iş-
lemlerine karışmaktan yasaklamamıştır. Kur'an-ı Kerim kadınlara saç-
larını, gerdanlarını, kollarını, baldırlarını ve vücudun başka yanlarım 
göstermeyi yasak buyuruyor. Bu ise akıl ve bilgeliğe ve ahlâka uygun bir 
yasaktır; çünkü kadının gerdanını, kollarını, baldırlarını göstermemesi 
kendisi için bir tutsaklık sınırlaması olamıyacağı gibi, saçlarını da bir baş 
örtüsüyle örtmesinde hiçbir güçlük yoktur. İslâm dini kadınları İranlılar 
ve Yunanlılar arasında bulundukları gibi kapalı "şebistan"lara, "yinki-
yon"lara kapatmayıp ırz ve namusu koruyacak sınırlar içinde kendilerini 
özgür bıraktıktan başka, kadınlara —kendileri için öylesine elverişli sa-
yılan Avrupa adetlerinin bile vermediği— pek çok haklar vermiştir. İs-
lâm dini kadınları yalnız doğaları gereği yapamıyacakları halifelik ve 
imamlık gibi pek az şeylerin dışında tutup, başka haklardan yoksun bı-
rakmamıştır. Peygamberin yaşadığı yıllarda ve dört halife zamanında 
kadınların, yalnız basit işlemler değil, siyasal işlerde bile ne denli karı-
şımları ve etkileri bulunmuş olduğu bilinmektedir. 

Kur'an-ı Kerim'in örtünme konusunda belirlediği sınır, peygamber 
hazretleri ve yakın arkadaşlarının kadınlarının en önemli toplantılara ve 
yerlere girip görüş bildirmelerine, her işe karışmalarına ve hatta savaşa 
bile gitmelerine engel olmadı. Hazret-i Ayşe'nin kendine özgü bir siyasal 
yol tutup bir yanın başkanı olduğu ve kendi siyasal yolu ile yanını tutup 
genişletmek için bizzat savaştığı tarihlerde yer almıştır. Peygamber söz-
lerinden çoğunun Hazret-i Ayşe, Hazret-i Fatma, ve Hazret-i Zeynep gibi 
kadınlarca iletildiği ve bundan dolayı müslüman kadınların din işleri, si-
yasal işler ve hukuksal işlerde hizmet ve etkileri bulunmuş olduğu yad-
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sınamaz. Abbasi halifeleri zamanında arap şiir ve müziğinin ilerlemesine 
başlıca kadınlar hizmet etmiştir. 

Böyle önemli işlere karışabilen, bunca haklara malik bulunan müs-
lüman kadınıyla bir şebistan ya da bir yinkiyon'un içine kapatılarak ve 
tıpkı bir mal ya da cansız bir şey gibi sayılarak hiçbir şeye karışamayan 
bir İranlı mecusi ya da bir Yunanlı putatapar kadın arasında ne büyük, 
fark vardır. 

Muhammet hukukunun kadınlara verdiği haklarla peygamberin za-
manında ve dört halifenin zamanında müslüman kadınların sahip olduk-
ları etki ve güç Avrupa kadınlarının bugün kavuşmuş bulundukları özgür-
lük ile de karşılaştırılamaz; islam dini ciddi işlerde kadınlara günümüz 
uygarlığının bugün bile vermeğe razı olamadığı hakları vermiştir. Çün-
kü Avrupa'da bugün bile bir adam kızını —tıpkı bir at ya da bir bağ ve-
rir gibi— istediği adama verebiliyor; islâm dini ise kadına, istediği adama 
varmak üzere tam özgürlük veriyor. 

Durum böyle iken, İslâm dininin kadınlar için köleliğe yol açtığını 
ileri sürmek ne büyük hakbilmezliktir! 

İslâm dininin kadınlar hakkındaki buyrukları ve yasakları Kur'an-ı 
Kerim'de açıkça ve besbelli bir biçimde yer aldığı ve bundan dolayı is-
lâm mezhepleri ve yollarının hepsinde bir durum ve biçimde bulunması 
gerektiği halde, mezhepleri bir olan müslüman halkları ve toplulukları 
arasında çok eski adetlerden kalma olarak tam bir farklılık görülüyor. 

İran'da kadın gözlerini ve parmaklarını bile örterek, tıpkı insan ba-
kışlarına karşı zırhlı bir durumda bulunmağa mecbur olduğu ve büyük-
lerin kadınlarını o zırhın üzerinden de görmek yasak olup öyle bir kadı-
nın geçeceği yoldan erkekler kamçı ile kovulduğu halde, Arap adasında 
(Arabistan'da), Afrika'da müslüman arabın çadırı çevresinde kadın açık 
ve özgürce gezerek yabancılardan kaçıp saklanmak şöyle dursun, misafir-
leri kendisi kabul ve onlara güzel sözler söyleyip ağırlamakla görevlidir. 
Bosna'da kızlar açık gezip evlendikten sonra kapandıkları halde Arnavut-
luk'ta kızlar saklanıp evli kadınlar evleri içinde açık olarak konukları 
kabul ederler. İstanbul'da —İslâm hukuku hükümlerini daha iyi anlıyan— 
kimi kocakarılar çoğu kez başörtüsüyle saçlarını ve gerdanlarını kapıya-
rak çıktıkları halde, genç kadınların çoğu görünmesi yasak ölan saçlarını 
açık bırakarak, yüzlerinin örtülmesi gerekmiyen yerlerini kaparlar ve ku-
maştan oluşup vücutlarını örten giysilerini yine öyle bir kumaştan ya-
pılmış bir üstlük (ferace) iJe örtmeyi gerekli sayarlar. Öte yandan din-
darlık gösterilerinde bulunarak sarı pabuç giyen kadınların çoğu topuk ve 
baldırlarını görünebilecek bir durumda bulundururlar. 
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— 25 — 
İşte müslüman halkların her biri arasında kadınların örtünmesi ko-

nusunda yürürlükte olan âdet ve törenler her halkın islâm öncesi âdet-
lerinden arta kalmış bir takım şeylerdir, ki çoğu islâm yasası hükmüne 
uygun düşmüyor. Bımdan dolayı bu adetlerde görülen yanlışlıkların is-
lâm dinine bağlanması geçerli değildir. 

Müslüman halklardan çöl göçebesi Arapların kadınlara ilişkin işlem-
leri adalete, hak ölçülerine ve doğanın gereklerine başka birçok halkların 
işlemlerinden daha çok yakm bulunuyor. Bu durumda islâm dininin ka-
dınların örtünmesine ilişkin buyruk ve yasakları, yani dinsel örtünme 
kadınlara karşı haksızca bir işlem olarak görülemez. 

Müslüman toplulukların her biri kadınların örtünmesi konusunda 
kendi âdetlerini islâm yasalarına uygun sanıyorlarsa da, islâm yasaları-
nın bu konudaki buyruk ve yasakları pek kısa ve pek açık olduğundan, 
bugün yürürlükte olan âdetlerin hemen tümüyle eski çağ âdetlerinden 
kalma ve çoğunun islâm yasalarına aykırı olduğunu saptamak güç bir şey 
değildir. 

Bu durumda kadınların eğitimini kolaylaştırıp genişletmek, meşru 
özgürlük haklarından kendilerini yoksun bırakmamak ve görevlerini ge-
reğince yapabilmeleri yolunu açmak için, bu konuda Kur'an-ı Kerimin 
buyruk ve yasaklarına bir şey eklememek ve eski İranlılardan ve öbür 
islâm dışı topluluklardan kalma âdetlerden vazgeçerek, kadınları din 
yasaları sınırları içinde özgür bırakmak ve okullarda bilim ve terbiyeyle 
eğitmek gerekir. 

— 2 6 — 

Boşanma konusuna gelince islâm dini erkeklerin karılarını boşuyabil-
melerine izin verdiği için, Avrupalıların görüşünde düne gelinceye dek 
ne denli kınanıyorduysa, bugünkü düşünürler de hıristiyanlığın boşama-
yı yasaklamasına o ölçüde karşı çıkıyorlar. 

Evlenme demek bir erkekle bir kadının birlikte yaşamak, çocuk ye-
tiştirmek ve bir aile kurmak üzere sözleşip birleşmesi demektir. Bundan 
dolayı bir erkeğin bir kadınla evlenme sözleşmesi yapıp bir süre birlikte 
yaşadıktan ve özellikle dünyaya çocuk getirdikten sonra o kadını neden-
siz olarak ve haksız yere bırakıp boşaması büyük bir haksızlık, büyük 
bir acımasızlıktır! Dünyada nice kadınlar kocalarınca böyle bırakılarak 
sıkıntıya ve yokluğa düşmüş ya da üzüntülere uğrayıp kötü yollara sap-
mış ve niceleri o üzüntünün ağır yükü altında ya da acımasız kocası ve 
haksızlığa uğramış çocuklarının özlemiyle dünyadan ayrılmışlardır! 
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İşte boşamanın bu kötülükleri ortada ise de, yasaklanmasının kötü-
lükleri de yadsınamaz. Evlenme bir sözleşme ve birleşmedir, dedik; evet, 
bir yaşam birleşmesi, bir yaşam ortaklığıdır. Bu birleşmeyi yapan iki ki-
şinin yani koca ile karının huyları birbirine uymazsa, biribirinden hoş-
lanmazsa, geçinemezlerse, o durumda ne yapmak gerekir? Sabretmek mi? 
İnsana birkaç günlük, bir kaç aylık ve olsa olsa birkaç yıllık bir arkadaşın 
uygunsuz huyuna karşı sabır ve katlanma salık verilebilir; ama birlikte 
bir yaşamı geçireceği bir arkadaşın uygunsuzluğuna karşı sabır ve katlan-
ma büyük bir üzüntüdür. Birbiriyle geçinemiyen ve sevişmiyen bir koca 
ile bir karının geçirdikleri yaşam cehennem acısından beterdir. İnsanla-
rın böyle acılardan kurtarılması için boşanmadan başka çare yoktur. 

Bundan dolayı nedensiz olarak karıyı boşamak kadınlar ve çocuklara 
karşı ne denli büyük bir acımasızlık ise, boşanmanın büsbütün yasak ol-
ması da kadınlar ve erkeklere karşı o ölçüde kötüdür ve çocukların kötü 
eğitilmelerine neden olur. 

İslâm dini boşamaya izin vermekle birlikte, zorlayıcı bir neden ol-
maksızın eşleri boşamaya karşı Kur'an-ı Kerim'de yasaklama ve korkut-
ma içeren çok sayıda âyetler vardır. Dahası, kadını boşamayı gerektirecek 
neden çıktığında bile, (Kur'an-ı Azim-ü-şan) ünü büyük Kur'an bağışla-
mayla davranılmasını salık veriyor. 

Sözün kısası Kur'an-ı Kerim'in yasa yönü boşamaya izin verip bu-
nun yasaklanmasından doğan ve Avrupa son çağ düşünürlerinin —Hıristi-
yanlığın bu konudaki yasaklamasından dolayı ortaya çıkan— yakınmala-
rına yol açan kötülüklerin önünü alırken, ahlâk yönü boşamanın istenilip 
beğenilecek bir şey olmadığını belirterek, böyle bir girişimden elden gel-
diğince kaçınılmasını salık veriyor. 

Bundan dolayı boşama konusunda İslâm dininin buyruk ve yasaları 
pek bilgece ve gereklilik ve gereksinimlere göre olup, karşı konulacak 
hiç bir yönü yoktur. 

— 27 — 

Kölelik erkek ve kadınları ilgilendirir bir konu ise de, en çok kadın-
lar satın alınıp hizmetçi gibi kullanıldıklarından ya da odalık yapıldıkla-
rından başlıca kadınların köleliğinden söz edilir. 

Kölelik islâm dininin yarattığı bir şey olmayıp, islâmdan önce eski 
toplulukların hepsinde yürürlükteydi. Eski toplulukların en uygarlaşma-
ları olan Yunanlılarla Romalılarda bile köleliğin ne denli geçerli ve kul-
lanılır olduğu, o kölelerin ne denli kötü işlem görüp, nasıl hayvan gibi 
kullanıldıkları tarihin saptadığı bir şeydir. 
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Başka topluluklarda olduğu gibi Araplarla onlara komşu topluluklar-
da da geçerli olan bu âdeti islâm dini kesinlikle önleyip kaldıramadıysa 
da, beğenmediği şununla saptanmıştır ki, İslâmlıkta birinci derecede se-
vap ve hayır olacak bir davranış varsa o da bir köle özgür kılmak mad-
desidir. Andına aykırı davranma v.b. kabahatlerin bile bir kulu özgür kıl-
makla bağışlanacağı sözü verilmektedir. Kölesi olmayan adam başkasın-
dan bir köle satın alıp özgür kılmakla görevlidir. 

Avrupalılar buralarını bilmiyerek ve Hıristiyanların Amerika'da et-
tiklerini hatırlarına getirmiyerek, Hıristiyanlığı köleliğe engel ve islâm 
dinini köleliği buyurur göstermek istiyorlar. Oysa İslâm dini köleliğe izin 
veriyorsa da, köleliği buyurmuyor, belki istemiyerek müsaade ediyor. 

— 2 8 — 

Açıklanan dört maddeyle ilgili olarak islâm dinine yapılan suçlama-
ların haksız ve yanlış olduğunu kanıtlıyabildim sanırım. Gerçi bugün is-
lâm toplulukları arasında bu dört konuda kötüye kullanmalar olmuyor 
diyemem; ancak bir dinin buyurduğu şeyle o dine bağlı adamların, o 
buyruğa aykırı olarak görülen eksikleri ve kötüye kullanmaları arasında 
büyük bir fark vardır. Bu eksikler ve kötüye kullanmalar hiç bir vakit 
—onları buyurmıyan— dine bağlanıp, onun üzerine atılması doğru olamaz. 

Umarız ki müslüman toplulukları ilerleyip uygarlaştıkça dinin buy-
rukları ve yasaklarından olmıyarak, adetler ve kötüye kullanmalardan 
oluşan böyle uygunsuz ve zararlı durumlardan vazgeçerek, islâmın hak-
sız yere karşı-koymalara uğramasına neden olmıyacaklardır. 

— 29 — 

İslâm dininin kadınlarla ilgili olarak, —yabancıların suçlamalarım ge-
ri çevirecek— daha pek çok hükümleri vardır. 

Gerek erkekler ve gerek kadınlar için din-adamlığmın yasaklanma-
sıyla, her erkek ve kadın müslümanın evlenmekle görevli olması ve ev-
liliğin pek kutsal sayılması islâm dininin —başka kimi dinler gibi— ka-
dınlardan tiksinmediğini gösterir. 

Kur'an-ı Kerim'in her bir buyruk ve yasağında "Erkek ve kadın müs-
lümanlar", "erkek ve kadın inananlar" buyurularak kadınların anılma-
sının hiç bir konuda savsaklanmaması, islâm dininin erkek ve kadınlara 
hemen de eşit gözle baktığına ve kadınları hiç bir hakkın dışında tut-
madığına yeterli bir kanıttır. 

Eski ve yeni çağ topluluklarının çoğunda kadınlar ana-babalarmın 
kalıtından yoksun bulundukları halde, Kur'an-ı Kerim kadınların kalıt-
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taki paylarını ayrıntılı olarak belirliyor. Bu konuda erkeklerle tam eşit-
likte olmayıp onlardan az paya konmalarına ise karşı çıkılamaz, çünkü 
kadın —geçimini üstlenecek— bir kocaya varacağından, gereksinmesi da-
ha azdır. 

Kadınların tanıklığının kabul olunması ve daha başka uygar işlem-
lerden paylarının olması gibi eşitlik belirtileri de, islâm dininin kadınlara 
gösterdiği saygı ve ağırlamaya bir kanıttır. Kadınlardan olan tanıkların er-
kek tanıklardan daha çok (sayıda) olması ise, kadınların duygularına ka-
pılmaları daha çabuk olduğundan daha kolay etkilenip yansız bulunma-
ları güç olmak gibi kimi doğal durumlardan kaynaklanan bir yasal ön-
lem olup, kadınların haklarını hiç bozmuş olmaz. 

"Erkekler kadınların üstünüdür" yüce hükmüne ise hiç bir diyecek 
yoktur, çünkü eskidenberi her halk ve topluluk arasında erkek kadının 
üstü bulunagelmiş olduğu gibi, bugün kadınlara onca özgürlük veren Av-
rupalılar bile yalnız salonlarda ve toplantılarda kendilerine öncelik verip, 
işe gelince, her zaman erkekler oy ve buyruk verip, kadınlar ise o oya ba-
ğımlı olarak o buyruğun yerine getirilmesine koşarlar. 

Hıristiyanların arasında kadınlarının okuyup yazmasının uygun gö-
rülmesi gerekip gerekmediği konusunda bunca söz sav olmuş iken, islâm 
dini müslüman kadınlarına okuyup yazmağı farz biçiminde gösteriyor, 
çünkü kadınlar namaz ve öteki mezhep işlemlerinden dışarda tutulma-
mışlardır, oysa bu işlemlerin okuyup, yazmak bilmeden yerine getirilme-
sine olanak yoktur. 

— 30 — 

Müslüman topluluklarda şimdiki durumda kadınların oldukça eğitil-
meğe muhtaç oldukları ve belki bütün müslüman topluluklarının eğitim 
ve ilerlemesinin kadınlarının eğitimine bağlı bulunduğu kuşkusuzdur. 
Müslüman topluluklar gereğince ilerleyip uygarlaşmak için adet ve ge-
leneklerden vazgeçip islâm hükümlerinin müsaadesi dairesi içinde kadın-
lara özgürlük vermeli ve eğitim ve öğretimlerine olağanüstü özen göster-
melidirler. 

Bununla birlikte müslüman kadınlarına Avrupa kadınlarına verilen 
•—gereğinden çok— özgürlüğü ve en doğru deyişle özgürlük adıyla verilen 
köleliği de vermeyip akla, bilgeliğe ve doğa yasasına ve islâm dininin 
gerçek kurallarına uygun olarak kendilerini haklarından yararlandırmak 
ve namus ve utanma dairesi içinde eğitmek gerekir. 

Bu kitapçığa son vermeden önce Avrupa kadınlarının hak ve görev-
leriyle düzeltilmesi gerekli durumlarına ve müslüman kadınlara bulaştı-
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rılmamasma dikkat edilmesi gereken kimi adetlerine ilişkin olarak da bir 
iki söz söyliyelim. 

— 31 — 

Bilindiği gibi Avrupalılar kadınlara ilişkin olarak büsbütün başka 
davranışlarda bulunuyorlar. Kendileri kadınlarının haklarına tümüyle 
kavuştuklarını ve bunun da hıristiyanlık sayesinde olduğunu öne sürüyor-
lar. Biz bu savlarının ikisini de çürütebiliriz: 

Önce kadınlar Avrupa'da da tüm haklarına malik değildirler; dahası 
haklarının en birincisi, en zorunlusu, en kutsalı olan eş seçme özerkliği 
kendi ellerinde olmayıp baba ve annelerinin keyif ve istemine bağlı ol-
maya mecburdurlar. Bu ise kişiliğine malik olmayıp, tıpkı köle olmak 
demektir. Kendine malik olmıyan bir kadın hangi haklara malik olabilir? 
Kendi kişiliğine istenci geçmiyen kadın nasıl özgür sayılabilir? 

Kadın Avrupa'da sedirde oturur, erkeklerden önce geçer, her türlü 
ağırlamada önde gelir, görünüşte erkeklerle eşit değil, neredeyse erkek-
lerden daha ayrıcalıklı görünür; ama gerçekte insan haklarının çoğundan 
yoksundur. Avrupa'da kadın bir küçük çocuğa benzer; küçük çocuğu se-
dirde oturturlar, herkes kendisini değerli, saygın tutar; herkes kendisini 
sevmeğe, okşamaya, gönlünü kırmamaya çalışır; ama bu ayrıcalıklar bir 
gösterişten oluşur; zavallı çocuğun insan haklarından hiç bir payı yoktur; 
kendisi tıpkı meclisin bir oyuncağı, bir eğlencesidir. Eğlence şaka sırasın-
da çocuk tıpkı meclisin başkanıdır; herkes onu dinler, ona seslenir; ama 
önemli ve ciddi bir söz sırası geldi mi, zavallı çocuk kimsenin kendisine 
kulak astığını göremez, ağzını açsa, hemen susturulur. İşte Avrupa'da ka-
dının da durumu budur; kadının hakları da bundan başka bir şey değildir. 

Kadınlar Avrupa'da bir oyuncak, bir süs, bir takı yerinde görülür. 
Kendileri gördükleri biçimsel bir saygıya kapılarak haklarını bırakmış ve 
tıpkı erkekleri eğlendirmek için bir araç durumuna geçmişlerdir. 

Kadın doğası gereği süse eğilimli olup, takıları hem kendilerine, hem 
de genellikle insan toplumuna güzellik verirse de, doğal sınırların dışına 
çıkmaması ve kadınları başka her işten çevirip haklarını ve görevlerini 
unutturacak ölçüde olmaması şarttır. 

Avrupa kadınları oldukça eğitim görüyorlarsa da zaten kafaları süs-
leriyle uğraşıp başka bir şey düşünmeğe vakitleri olmadığı gibi, çoğun-
lukla öğrendikleri şeylerin çoğu yalnız zevk ve eğlenceye ilişkin olan 
görevlerinin yerine getirilmesine yarıyacak şeyler olduğundan, ciddi gö-
revlerini unuturlar. Kadınların en ciddi, en kutsal görevleri de evlerinin 
işlerine bakmak ve çocuk yetiştirmekten oluşur. Avrupa'da bu görevlerin 
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ikisinin de çoğunlukla savsaklanmış olduğu kesindir. Eğitimli geçinen ka-
dınlar ev işlerini aşağılık hizmetlerden sayarak tenezzül etmedikleri gibi, 
çocuklarını da doğurdukları gibi süt annelerin eline teslim ederler; ya da 
teslim etmeğe mecbur olurlar; çünkü hep tembel durmalarıyla hareket 
etmediklerinden öylesine zayıftırlar ki çocuklarına süt vermeğe ve onla-
ra bakmağa güçleri olmaz. 

— 32 — 

Niçin aşırılıklara yönelmeli? Niçin kadınlara, kendilerini baştan çıka-
racak ölçüde ağırlamada ve dalkavuklukta bulunulsun? Niçin ciddi işler-
de kendilerine danışmağa, kendilerinden görüş istemeğe tenezzül olunma-
•Gin? Niçin kadın haklarından yoksun bırakılsın? Niçin görevlerini yap-
maya mecbur edilmiyor? 

Kadınların özel görevleri olan ev işleriyle çocuk eğitimi kadınların 
çabalarına bağlı bulunduğu gibi kendilerinin görebilecekleri —yukarda 
açıkladığımız— bunca işler varken, insan toplumunun yarısı olan kadın-
ların elleri niçin boş dursun? 

Kadınlar haklarını kazanmak isterlerse, kendilerini erkeklerin bir süsü 
ölçüsünde tutmayıp, erkekler gibi sınırlamasız ve özgür bir durumda bu-
lunmağa çalışmalı; ve erkekler kadınların görevlerini yaptıklarını gör-
mek isterlerse kendilerini bebek gibi tutmayıp eş ve arkadaş gibi tutmalı 
ve boş şeylerle vakit geçirmelerine yer bırakmamak için kendilerine iş 
göstermeli, uğraş vermelidirler. 

Ancak Avrupa'da kadınların bu durumda kalmayıp, uygarlık ilerle-
dikçe ve bilgin, olgun kadınların sayısı arttıkça kimi akla aykırı tutum-
lardan vazgeçip daha doğal ve insan toplumuna daha yararlı bir durum 
alacaklarına ve o zaman haklarına tam olarak malik olup görevlerini gereği 
gibi yapabileceklerine kuşku yoktur. 

İlerleme yolunda Avrupa'dan önemli bir ölçüde ileri gitmiş olan Ame-
rika'lılar kadınların durumunu oldukça iyileştirmişlerdir ve günden güne 
iyileştirmektedirler. A.B.D.'de kadın —Avrupa'da olduğu gibi— bir bebek, 
ya da —Asya'da olduğu gibi— bir köle olmayıp, tıpkı erkekler gibi insani 
görevlerle görevli bir arkadaş olmağa başlamıştır. 

— 33 — 
İslâm topluluklarının ilerlemesi ve uygarlaşması kadınların durumu-

nun düzeltilmesine bağımlıdır. Müslüman kadınların şimdiki durumları-
nın ilerleme ve uygarlaşmaya ve özellikle insan toplumunun eğitilmesine 
ve iyi ahlâkına engel olduğu gibi, Avrupa kadınlarının durumları da ge-
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rek ve ihtiyaçlarına göre olmayıp, ahlâk bozulmasına neden olduğundan, 
müslüman kadınların durumlarının düzeltilmesi için Avrupa'daki yol ve 
adetleri yansılamak gerekmeyip, islâm dininin buyrukları ve müsaadesi 
içinde kadınların hakları onaylanmalı ve görevleri gereğince belirlenerek 
kölelikten kurtarılmakla birlikte, kukla durumuna geçirilmeyip doğal ge-
rekliliklere uygun bir durumda bulunmaları gerekir. 

Bir topluluk kadınları eğitmedikçe ilerliyemez ve kadınların güzel 
ahlakına özen göstermedikçe toplulukların yıkıcısı olan düşkünlük ve kö-
tü ahlâktan kurtulamayıp varlığını koruyamaz. 

Bundan dolayı ilerleyip uygarlaşarak durumunu düzeltmek istiyen 
topluluklar en önce kadınların eğitiminden başlamalı, kadınların hakla-
rının onaylayıp görevlerini belirlemelidirler. 

Hakları elinden alınan kadın haksızlığa uğramış bir köle durumunda 
olup görevlerini de yapamaz; görevlerini yapmıyan kadın ise üyesi oldu-
ğu topluma büyük bir kötülük etmiş, yıkılıp yok olmasına çalışmış olur. 

Biz, yani genellikle islâm toplulukları, ilerleme ve uygarlaşmaya muh-
taç olup bu amacımıza ulaşabilmek için bir yol aramakta olduğumuzdan 
o yolun başlangıcını kadınların eğitilmesinde aramalıyız, din kurallarının 
kendilerine verdiği haklardan kendilerini yoksun bırakmamağa ve yara-
tılış ve doğanın kendileri için belirlediği görevleri yaptırmağa, ve bir yan-
dan da Avrupa kadınlarında geçerli olan övülmeğe-değmez kimi adet ve 
törenlerin uygarlık etkenleriyle birlikte kadınlarımızın ahlâk ve durum-
larına girip bulaşmamasına olağanüstü dikkat etmeliyiz. 

— 34 — 

Bu kitapçığa son vermek için amacımı bir-iki sözde toplayıp özetli-
yeyim. 

Kadınların görevleri çok kutsal olup, savsaklanması insan toplumu-
nun uygarlaşmasına ve mutluluğuna engel olur; kadınların görevlerini 
gereğince yerine getirebilmeleri ise haklarına kavuşmalarına bağlıdır. Ka-
dınlara doğal haklarını verelim, sonra kendilerinden görev istiyelim. 

U Y A R I 

Örtünme konusu daha bir çok görüşleri içerip pek ayrıntılı idiyse de, 
basımına izin alınabilmek için, bu kitapçığın üçte biri oranında olan söz-
konusu görüşlerin çıkarılması zorunlu olmuştur. 



KEMALİZM VE İLKELERİ 

Doç. Dr. Mehmet E. PALAMUT* 

1 — GİRİŞ 

Bilindiği gibi, belli-başlı bir düşünceyi, san'at anlayışını, renk ve ses 
uyumunu, biçimi, sezişi, farklı bir felsefe ya da edebiyat akımını simgele-
meye çalışan okullar, yaygın konuşma ve yazışma dilinde bir sonek 
(suffixe) ile ifade olunurlar ki, bu, lâtin kökeninden gelen "isme"dir. Ba-
şımızı kaldırıp şöyle bir etrafımıza bakacak olursak, yaşanmış ve yaşan-
makta olan dünyanın nice "izm"lerle dolu olduğunu görürüz. 

Bununla beraber hemen belirtelim ki, sözkonusu "izm'Ter, genellikle 
XX. yüzyılın başlarına kadar, felsefe, mimari, musikî, san'at ve edebiyat 
akımlarına ilişkin bulunuyorlar ve ait oldukları akımı nitel yönleriyle de-
ğerlendirip ayrımlamağa yarıyorlardı. Fakat, üst düzeydeki idarecilerin 
uyguladıkları uzun vadeli ve birtakım temel esaslara dayanan politikaları 
nitelemek için, gene o idarecilerin adlarından türetilen "izm"ler ise, daha 
çok, içerisinde yaşadığımız çağın ürünleridir. Sözgelimi, Kemalizm, Fran-
coisme, Gaullisme, Titoisme, v.b... 

Burada bir noktayı şavkıtmakta yarar var: Kemalizm, çağımızda varo-
lan diğer siyasal, sosyal ve ekonomik okulların öncüsü olup, onlardan bir-
takım temel yönleriyle ayrılmaktadır. Gerçek Atatürkçülük'ün tâ kendisi 
olan "Kemalizm'in, eskilerin deyimiyle "efrâdmı câmi, ağyârını mani" 
bir tanımını vermek, şüphesiz oldukça zordur. Çünkü, Osmanlı İmpara-
torluğunun yıkıntıları üzerine kurulan Yeni Türkiye'nin ebediyen yaşa-
ması, devamlı gelişmesi ve saygınlığının artması konusunda, Türk'e özgü 
birtakım dinamik temel çarklara ihtiyaç bulunmaktaydı ki, işte Kemalizm, 
bu temel çarkların heyet-i umumiyesidir. Bizce, üç heceden oluşan bu ke-
lime, kendi milletinin bağrından fışkırıp gelişen bir başkanın yönetimi 
altında teşkilâtlanan çâresiz ve yorgun bir milletin, kölelik ve müstevli 
baskısı karşısındaki kahramanca şahlanışını ve asırlarca yaşadığı ülkeyi 
düşman istilâsından arındırışmı ifade eder ki, bu da, yeni Türk halkı için, 

* Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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şüphesiz bir yeniden varoluş şeklini ve yepyeni bir hareket tarzını sim-
geler. Dr. Stephan RONART'm tanımıyla Kemalizm, "Yüce bir milletin 
bayraklaşan genel irâdesi, yaşama ilkesi ve hayat felsefesidir".1 

Hiç şüphe yok ki, yalnız Türk halkının genel eğiliminin ve yüce duy-
gusunun bir ürünü olan, Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmpa-
ratorluğunun maruz kaldığı birtakım iç ve dış sebepler dolayısiyle sür'atle 
şekillenen Kemalizm, belli amaçları gerçekleştirme ereğiyle yanıp tutu-
şan, başlı başına bir sosyo-ekonomik tutumu bulunan, bir "Hürriyet ve 
demokrasi anlayışıdır".2 Belirtelim ki, bu anlayış, tamamen Türkiye'nin 
özünden fışkıran hasletlerin, gene o özden gelen Yüce Önder ATATÜRK 
tarafından formüle edilip yeni Türkiye halkına, çağdaş, evrensel, akılcı ve 
yenilikçi bir karakterde uygulanmasıdır. Türk milletinin disipline edilmiş 
düşünce potansiyeli demek olan sözkonusu anlayışın gerçekleştirmek iste-
diği amaçlar, kısaca şunlardır: 

— Millet irâdesini her zaman ve her yerde hâkim kılmak; 
— Batılılaşmak ya da çağdaşlaşmak; 
— Millî bütünlük ve bağımsızlığı sağlamak; 
— Sosyo-ekonomik yönden ileri bir toplum yaratmak; 
— Türk milliyetçiliğini esas almak; 
— Halkçılığı şiar edinmek; 
— Hukukî ve demokratik temellere dayanmak; 
— Devlet yönetiminde katı şeriat kurallarını tanımamak; 
— İnsana ve onun yarattığı değerlere saygı duymak; 
— İçte ve dışta genel barışı sürdürmek; 
— Akılcı ve ilmî yaklaşımdan asla sapmamak; 
— Milletin korunmasını ve refahını temin etmek. 

Görüldüğü üzere Kemalizm, iptidaî ve ortaçağ zihniyet kalıntıları-
nın tamamen yıkılıp yerine, halkın demokratik ve rasyonel bir biçimde 
seçtiği gerçek temsilciler vasıtasıyla yeni bir varoluş plânının hazırlanması 
ve bu plân üzerine yeni zamanların inşasıdır. 

II — KEMALİZMİN DAYANDIĞI ANA KAYNAKLAR 

Yukarıda da vurguladığımız gibi, Kemalizmi tanımlamak ve O'nun 
bütün müesseselerini kısa bir araştırmanını kapsamı içerisine sığdırmak, 
1 Stephan RONART, "La Turquie cI'Aujourd'hui", Librairie Orientaliste Paul Geuth-

ner. Paris-1937, p. 162. 
2 Kamza EROĞLU, "Atatürkçülük", Olgaç Matbaası, Ankara-1981, s. 55. 
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mümkün değildir. Bununla beraber, Kemalizmin kaynaklandığı felsefî 
kaynakları, kısa da olsa, görmekte yarar var. Bu kaynaklan şu başlıklar 
altında incelemeğe çalışacağız: 

— Cumhuriyetçilik, 
— Milliyetçilik, 
— Halkçılık, 
— Inkilâpçılık, 
— Devletçilik, 
— Lâiklik. 

Pek detaya girmeksizin, şimdi bunları görelim. 

a) Cumhuriyetçilik: 

Bilindiği gibi arapça "cumhur" kelimesi "halk"ı, "belli bir ahali kala-
balığı"nı tavsif etmek için kullanılır. Aynı kökten gelen "cumhuriyet" ise, 
tamamen lâtinceden türetilen "res publica" (=halka ilişkin şey) nın kar-
şılığı olarak kullanılan Fransızca "la republique"in anlamdaşıdır; ve gü-
nümüzdeki genel anlamı, "halka dayanan siyasal yönetim şekli"dir. 

Gerek tarih içerisindeki sosyo-ekonomik yaşama şeklinin ve gerekse 
yüce islâm dininin bir sonucu olarak, cumhuriyet (hükümet-i cumhuriyye), 
ezelden beri hür yaşamayı kendine şiar edinen —ki bu şiar onun genel ni-
teliğini de oluşturmaktadır— Türk milletine uygun düşen bir yönetim tar-
zıdır. Belirtelim ki, her ne kadar Türk toplumu, hem semavî ve hem de 
yeryüzündeki siyasî iktidarı tekelinde bulunduran halife-sultanın sevk ve 
idaresi altında asırlarca yaşamışsa da, bunu, sözkonusu niteliklere haiz 
sultanların temsil ettikleri teb'a üzerinde zulme varan bir kuvvet gösterisi 
şeklinde görmemek gerekir. Osmanlı İmparatorluğunun doğuş ve yükselme 
dönemlerinde, alınan toplumsal nitelikteki kararlar, büyük ölçüde, hali-
fe-sultanın çevresindeki ulemânın tavsiyeleri doğrultusunda oluşuyor; ül-
kenin ve toplumun genel çıkarıyla yakınan ilişkili teşebbüsler, meşveretten 
geçiyordu. Ulemâ sınıfının ihmali ve meşveret sisteminin kısmen kapan-
ması, Osmanlı imparatorluğunun gerileme ve inhitat dönemlerine rastlar 
ki, o zaman da, bizzat Osmanlı toplumu içerisinde, halkın kendisine lâyık 
olan yönetim şeklinin uygulanması konusundaki ısrarlı çabalara ve bir-
takım yenilik hareketlerinin ülkeye ithali girişimlerine tanık oluyoruz. 
Sözgelimi, Sened-i İttifak, Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu, Birinci ve İkinci 
Meşrutiyet, Balkan Savaşı sonunda ülkede görülen "Modernleşmek" ("İç-
tihad"-ı çıkaranlarca destekleniyor), "Türkleşmek" ("Türk Yurdu" gru-
3 Geniş bilgi için bkz.: Peyami SAFA, "Türk inkılâbına Bakışlar", 2. b„ inkılâp Ki-

tabevi, istanbul-?, ss. 27-67. 
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bunca savunuluyor) ve "İslâmlaşmak" ("Sebilürreşad", "Sıratımüstakim" 
dergileri tarafından temsil olunuyor) konusundaki düşünceler.3 

İşte, necip Türk milletinin genel karakterini pek iyi tanıyan ve O'na 
en uygun düşen siyasî yönetimi o eşsiz dehasıyla daha çok önceden kav-
ramış olacak ki, Mustafa Kemal, el'an ülke yabancı müstevliler tarafından 
kuşatılmakta olduğu bir sırada, 21-22 Haziran 1919 günü Amasya'da ya-
yınladığı ilk tamimin 3. maddesinde: 

"Milletin istiklâlini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır"4 de-
dikten sonra, Erzurum'a geçiyor ve meşhur 7/8 Ağustos 1919 Erzurum 
Kongresinin hitamında, yeni oluşturulacak olan devlet yönetiminin adını 
iki yakın arkadaşına açıklamaktan kaçınmıyordu: 

"Devlet şeklimiz Cumhuriyet olacaktır".5 

Cumhuriyetin ne olduğunu ve onun faziletlerini, yine eşsiz Büyük 
Önder'den dinleyelim: 

"Bugünkü hükümetimiz, teşkilâtı devletimiz, doğrudan doğruya 
milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir teşkilâtı devlet 
ve hükümettir ki, onun ismi Cumhuriyettir".6 

"Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli de-
mektir".7 

"Böyle bir hükümet, hâkimiyeti milliye esasına müstenit halk hü-
kümetidir".8 

"Demokrasi prensibinin, en asri ve mantıkî tatbikini temin eden 
hükümet şekli, cumhuriyettir".9 

"Türkiye Cumhuriyeti, demokrasi esasına müstenit bir devlettir. 
Demokrasi ise, esas itibariyle, siyasî mahiyettedir; fikrîdir, ferdî-
dir, müsavatperverdir".10 

"Cumhuriyet, fazileti ahlâkiyeye müstenit bir idaredir. Cumhuri-
yet fazilettir".11 

4 Kemal ATATÜRK, "Nutuk", c. 1, T.D.T. Enstitüsü Yay., lstanbul-1960, s. 31. 
5 Afet JNAN, "Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi", 2. b., T.T.K. Yay., Arıka-

ra-1977, s. 130. 
6 "Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri", c. 2, T.l.T. Enstitüsü Yay., Ankara-1961, s. 230. 
7 Afet İNAN, "Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler" T. İş Bankası Kültür Yay., 

Ankara-1959, s. 251. 
8 Kemal ATATÜRK, "Nutuk", c. 2, T.D.T. Enstitüsü Yay., lstanbul-1960, s. 438. 
9 Afet İNAN, "M. Kemal Atatürk'ten Yazdıklarım", 1000 Temel Eser, M.E.B. Yay., 

İstanbul-1971, s. 73. 
1 3 İbidem, s. 61. 
1 1 "Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri", 2. c., a.g.e., s. 231. 
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"Hürriyet, Türk'ün hayatıdır." 
"Türkler, demokrat, hür ve mes'ul vatandaşlardır; Türkiye Cum-
huriyetinin kurucuları ve sahipleri bizzat kendileridir".12 

"Türk milletinin tabiat ve şiarına en mutabık olan idare, Cumhu-
riyet idaresidir".13 

"Türkiye Devletinin şekli hükümeti Cumhuriyettir".14 

Neden Büyük ATATÜRK, Cumhuriyet'e bu denli değer atfediyor ve 
onu bir "fazilet" olarak görüyor? Hiç şüphesiz, sözkonusu idare şekli, bü-
yük Fransız düşünürü Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778) nun özlediği 
"Gerçek demokrasi" değildir; zaten ideal anlamdaki o demokrasi, "hiç te 
varolmayacaktır". Ama, mevcut olan rejimlerin en az mahzurlu olanıdır. 
Çünkü halk egemenliği, bölünmez ve devredilmez bir nitelik taşıdığı sü-
rece, bu böyle olacaktır. Onun için, Yüce ATATÜRK, sözkonusu idara 
şeklini bir "nur" olarak görür: 

"Hakimiyet-i milliye öyle bir nurdur ki bunun karşısılıda zincirler 
erir, taş ve tahtlar y?nar, mahvolur"." 

Zira Cumhuriyet, demokrasinin tâ kendisidir. Demokrasi ise zamanı-
mızda, "Bir felsefe, bir yaşama şekli, bir din ve tâli olarak da, bir hükümet 
biçimidir".16 

b) Milliyetçilik: 

Hareketli ve canlı yaratıklar arasında insanı diğer varlıklardan ayıran, 
değişik şartların (biyolojik, sosyolojik, coğrafî ve tarihî) oluşturduğu şuur-
lu ve ulvî duygu vardır ki, biz buna "milliyet duygusu" diyoruz. Bu 
duygunun oluşup kuvvetlenmesinde, yaşanan müşterek tarihin, üzerinde 
oturulan vatanın, ortaklaşa yaratılıp birlikte sergilenen edebiyatın ve bü-
tün güzel sanatların, ahlâkî değerlerin, an'ânelerin, halkın bütünlüğüne 
yönelmiş siyasî iktidarların, dilin, dinin, hayli uzun bir sürede biriktiril-
miş kültürün, birlikte duyulan ülkünün, ekonomik refahın, adalet bağla-
rının, geçmiş ve geleceğe bakış açılarının büyük rolü vardır. Bir toplumun, 
belli bir coğrafya üzerinde siyasal yönden bağımsız olarak örgütlenmesine, 
müşterek amaç ya da ülkü etrafında bütünleşmesi olgusuna (Milliyetçilik) 
1 2 Afet İNAN, "M. Kemal Atatürk'ten Yazdıklarım", a.g.e., s. 83. 
1 5 Hüseyin CEVİZOĞLU, "Atalrükçülük", Ufuk Ajansı Yay., No: 4, ?-1973, s. 18. 
1 4 29.10.1923 gün ve 364 S.K. la 1921 Teşkilâtı Esasiye Kanununun 1. maddesine ya-

pılan ilâve. 
1 5 Enver Ziya KARAL, "Atatürk'ten Düşünceler", 3. b„ T. îş Bankası Kültür Yay., 

Ankara-1969, s. 39. 
16 Georges BURDEAU, "La Democratie", nouvelle <§dition, Ed. du Seuil, Paris-1969, 

p. 9. 
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denir. Hiç şüphesiz, milliyetçilik, niteliği ve oluşumu bakımından, "de-
mokratik bir ruhî hadisedir. Onun için... ancak hür ve demokratik millet-
lerde inkişaf edebilme" imkânına sahiptir.17 

Çağdaş dünyada, çağdaş, etkin ve kalımlı bir yer oluşturabilmek için, 
milliyetçiliğe zaruret vardır. Çünkü milliyetçilik, devleti doğurgan ve de-
vamlı kılmanın ana kaynağıdır. Bunu pek iyi bilen ATATÜRK, "Biz, ya-
şamak isteyen, haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz"18 diye 
vurguladıktan sonra, eklemektedir: 

"Asırların getirdiği bir millî ruha, hiçbir kuvvet mukavemet ede-
mez".19 

"Bu memleket tarihte Türktü, halde Türktür ve ebediyen Türk 
olarak yaşayacaktır." 
"Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka birşey 
değildir".20 

"Bilmeli ki, millî benliğini bilmeyen milletler, başka milletlerin 
şikârıdırlar".21 

Türk milliyetçiliği, asıl gücünü dayanışmadan alır; ve asla taklitçi de-
ğildir. Bunu Büyük Önder şöyle ifade etmektedir: 

"Türkiye halkı ırkan veya dinen v6 harsen müttehit, yekdiğerine 
karşı hürmeti mütekabile ve fedakârlık hissiyatiyle meşbu ve mu-
kadderat ve menafii müşterek olan bir heyeti içtimaiyedir".22 

"Hiçbir millet, aynen diğer bir milletin mukallidi olmamalıdır. 
Çünkü, böyle bir millet, ne taklit ettiği milletin aynı olabilir; ne 
de kendi milleti dahilinde kalabilir. Bunun neticesi şüphesiz ki, 
hüsrandır".23 

c) Halkçılık: 

Kemalizm'in dayandığı felsefî esaslardan en geniş kapsamlı bulunanı 
ve en bulutlu (flou) olanı, hiç şüphesiz ki "halkçılık"tır. "Halkçılık" ne-

" Sadri Maksudi ARSAL, "Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları", Çeltüt Bası-
mevi, İstanbul-1955, s. 97. 

1 8 Kemal ATATÜRK, "Nutuk", c. 2, a.g.e., s. 624. 
1 9 Utkan KOCATÜRK, "Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri", Edebiyat Yay., Anka-

ra-1969, s. 25. 
»o İbidem, s. 25. 
2 1 Afet İNAN, "Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk'ün El Yazmaları", T.T.K. Yay., 

Ankara-1969, s. 25. 
2 2 "Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri", c. 1, T.İ.T. Enstitüsü Yay., Ankara-1961, s. 101. 
2 3 "Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri", c. 2, a.g.e., s. 150. 
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dir? "Halk" diye tavsif ettiğimiz kesim, "millef'in hangi kesimini oluş-
turmaktadır? Çiftçiler midir, işçiler midir, iş verenler midir, alt tabaka mı-
dır? Köylüler mi, yoksa şehirde yaşayanlar mı? Kuşkusuz, "halk" anla-
yışı, her siyasî sisteme ve ekonomik modele göre değişgen bir tarzda an-
laşılmaktadır.24 Toplayıcı, bütünleştirici bir niteliğe sahibolan Kemalizmde 
halkçılık, milletin asla bir bölümü olmayıp tamamıdır. Çünkü halk mef-
hûmu, ATATÜRK'ün ağzında ve zihninde, "herhangi bir sınıfa münhasır"23 

değildir. Çünkü Yüce Önder'e göre: 
"Mevcut sınıflar, yekdiğerinin lâzım ve melzumu mahiyetindedir."28 

"Mesaliki muhtelife erbabının menafii yekdiğerine memzuç oldu-
ğundan, onları sınıflara ayırmak imkânı yoktur ve onların heyet-i 
umumiyesi, halktan ibarettir".27 

"Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, amele, tüccar, sanatkâr, asker, 
doktor, velhasıl herhangi bir içtimaî müessesede faal bir vatanda-
şın hak, menfaat ve hürriyeti müsavidir. Devlete bu telâkki ile 
azamî nafi olmak ve milletin emniyet ve irâdesini mahalline sarf 
edebilmek, bizce, bizim anladığımız mânada, halk hükümeti ida-
resiyle mümkün olur."28 

"Çiftçiler, küçük san'at sahipleri ve esnaf, amele ve işçi serbest 
meslek sahipleri, sanayi sahipleri, tüccar ve memurlar, Türk ca-
miasını teşkil eden başlıca çalışma zümreleridir. Bunlardan birinin 
çalışması, diğerinin ve umumî camianın hayat ve saadeti için za-
ruridir".29 

"Bence halk devri, iktisat devri mefhumu ile ifade olunur. İkti-
sadiyat demek, herşey demektir. Yaşamak için, mes'ut olmak için, 
mevcudiyeti insaniye için ne lâzımsa onların kâffesi demektir. Zi-
raat demektir, ticaret demektir, sây demektir, herşey demektir".30 

"Türkiye'nin sahibi hakikisi ve efendisi, hakiki müstahsil olan köy-
lüdür".31 

Görüldüğü gibi halkçılık, bütünleşmeye ve sürekli çalışmaya dayalı 
kollektif bir harekettir, çabadır. Zira ATATÜRK'e göre: 

2 4 Geniş bilgi için bkz.: Cafer UNAY, "Atatürk ve Halkçılık", B.l.T.I.A. İktisat Fakül-
tesi Dergisi, c. 2, Sayı: 2,Ağustos-1981. 

2 5 Doğan AVCIOĞLU, "Türkiye'nin Düzeni", c. 1, Tekin Yay., lstanbul-1976, s. 358. 
2 6 "Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri", c. 2, a.g.e., s. 82. 
2 7 Ibidem, s. 98. 
21t Afet İNAN, "Medeni Bilgiler ve M. Kemal...", a.g.e., s. 427. 
2 9 CEVlZOĞLU, a.g.e., s. 44. 
3 0 "Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri", c. 2, a.g.e., s. 111. 
3 1 "Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri", c. 1, a.g.e., s. 225. 
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"Çalışmak, umumî kanundur; irat sahipleri, zenginler dahi bu ka-
nundan hariç kalamazlar; mevcut serveti, millî servetin ziyadeleş-
mesine yardım edecek surette kullanmalıdır".32 

"Çalışma, insanların cismanî kuvvetlerini inkişaf ettirir ve hayat 
için elzem olan şeyleri temin eder. Çalışmaksızın, fikr' inkişaf ve 
ahlâki tekemmül de mümkün değildir".33 

Belirtmemizde yarar var ki, "halkçılık" ilkesi, bazan "Cumhuriyetçi-
lik" ile iç-içe girmiş ve birbirlerini tamamlar bir nitelik göstermiştir. Bu 
konuda, gene ATATÜRK'Ü dinleyelim: 

"Halkçılık kuvvetin, kudretin, egemenliğin, yönetimin doğrudan 
doğruya halka verilmesidir, halk elinde bulunmasıdır".34 

d) İnkılâpçılık: 

İnsanoğlunun, sür'atle değişen ve değiştiği ölçüde de küçülen dünya-
ya ayak uydurabilmesi için, devamlı bir surette kendini yenilemesi ve hız-
la değişen şartlara, ilmî ve teknik yöntemlerle uyması gerekir. Hiç şüphe-
siz, "inkılâpçılık", bazı anarşistlerin ve aşırı sosyalistlerin anladıkları mâ-
nada, "Destruam et aedificabo" (Yıkacağım ve yapacağım) genel esprisin-
den kaynaklanmamakta; içerisinde yaşanılan zamanın "icaplarına göre 
milletimizin medeniyet yolunda gelişmesi için faydalı" görülen şartları 
daima gözönünde bulundurma; "her yıpranmış ve geri kalmış durumda 
olan kuruluşları",35 yeniliklere açık, doğurgan ve sürekli gelişebilen ku-
rumlar şekline dönüştürme olgusudur. Bu ise, ilmî ve teknolojik esaslara 
dayalı bulunan, akılcı ve metodik gelişme hareketidir ki, bu da, Fransızca 
bir tâbirle "la revolution" (devrim) değil ve fakat "I'evolution" (evrim) dur. 
Büyük Önder bunu şu şekilde tanımlamaya çalışıyor: 

"İnkılâp, Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan müessese-
leri yıkarak; yerlerine, milletin en yüksek medenî icaplara göre 
ilerlemesini temin edecek, yeni müesseseleri koymuş olmaktır".38, 

"İnkılâp, milleti ve sosyal çevreyi hazırılyarak yapılır".37 

Arzulanan inkılâbın bir gayesi vardır. Modernleşmeye ve ülke halkı-
nı daha müreffeh bir sosyo-ekonomik düzeye çıkarmaya yönelik bulunan 
bu gayeyi, ATATÜRK şöyle açıklamaktadır: 

3 2 Afet İNAN, "Medenî Bilgiler ve M. Kemal...", a.g.e., s. 538. 
3 3 İbidem, s. 535. 
3 1 "ATATÜRK", Genel Kurmay Yay., Ankara-1980, s. 542. 
3 5 Afet İNAN, "Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi", a.g.e., s. 199. 
3 8 "Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri", c. 2, a.g.e., s. 121. 
3 7 İbidem, s. 237. 
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"Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların gayesi; Türkiye 
Cumhuriyeti halkını, tamamen asri ve bütün mâna ve eşkaliyle me-
denî bir heyeti içtimaiye hâline isâl etmektir. İnkılâbımızın umdei 
aslisi budur".38 

Belirtelim ki, inkılâpçılık, yüce Türk milletini devamlı surette Batılı-
laştırma ve O'nu, her türlü çağdaş vasıtalardan akılcı bir şekilde yararlan-
dırma girişim ve çabasıdır. Eşsiz Önder bunu: 

"Memleketimizi asrileştirmek istiyoruz. Bütün mesaimiz Türki-
ye'de asri, binaenaleyh batılı bir hükümet vücuda getirmektir. 
Medeniyete gitmek arzu edip de, batıya yönelmemiş, millet han-
gisidir? Bir istikamette yürümek azminde olan ve hareketinin 
ayağında bağlı zincirlerle güçleştirildiğini gören insan ne yapar?" 

diye sorduktan sonra, gerekli ve yeterli cevabı yine kendisi vermektedir: 

— Zincirleri kırar, yürür!...39 

Çünkü: 

"Memleket mutlaka asri, medenî ve yepyeni olacaktır. Bizim için 
bu, hayat dâvasıdır. Bütün fedakârlığımızın faydalı sonuçlar ver-
mesi buna bağlıdır" 40 

e) Devletçilik: 

Atatürk devletçiliği, gerçek ruh ve şeklini, tamamen necip Türk mil-
letinin asil değerlerinden, onun belli yaşama ve çalışma kalıplarından, ev-
rensel nitelikteki maddî ve mânevî ülküsünden almıştır. Bu bakımdan, 
"Devlet ve fert birbirine muarız değil", aksine, "birbirinin mütemmimi-
dir".41 

Kemalist devletçiliğin gerçekleştirmek istediği ana hedefler şunlardır: 
— Her sahada bağımsız ve güçlü bir devlet oluşturmak, 
— Halkın birinci derecedeki ihtiyaçlarını tez elden karşılamak, 
— Ülke sathında yaygın bir yol şebekesi kurmak, 

— "Türkiye idealinin belkemiği" olan "ekonomik kalkmma"yı sür-
dürmek, 

— Batı nitelikli düşünce akımlarını ve reformlarını halka maletmek. 

3 8 İbidem, s. 214. 
3 5 KOCATÜRK, a.g.e., s. 57. 
4 0 CEVİZOĞLU, a.g.e., s. 59. 
4 1 Afet İNAN, "Medenî Bilgiler ve ...", a.g.e., s. 445. 
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Şüphesiz, yukarıdaki büyük hedeflerin başlatılıp gerçekleştirilmesi, 
Millî Kurtuluş Savaşı sonrası devralman sosyo-ekonomik mirasın liberal 
bir iktisat politikası uygulamasına teslimiyetiyle sağlanamazdı. Nitekim, 
Cumhuriyetin ilânını izleyen yıllarda böyle bir uygulamaya gidilmiş; fa-
kat, çağdaş anlamda bir teşebbüs sınıfının yokluğu, tasarruf yetersizliği, 
piyasanın kapalılığı ve dünyada o vakitler hüküm süren olumsuz konjonk-
türün varlığı bunu büyük ölçüde engellemiştir. Bu nedenle, devletin söz-
konusu amaçları gerçekleştirmesi adetâ zorunluluk haline gelmiştir. Ata-
türk bunu, bizzat şöyle açıklıyor: 

"Bizim takibini muvafık gördüğümüz (mutedil devletçilik) pren-
sibi, bütün istihsal ve tevzi vasıtalarını fertlerden alarak, milleti 
büsbütün başka esaslar dâhilinde tanzim etmek gayesini tatip eden 
Sosyalizm prensibine müstenit Kollektivizm yahut Komünizm gi-
bi hususî ve ferdî iktisadî teşebbüs ve faaliyete meydan bırakma-
yan bir sistem değildir".42 

"Türkiye'nin takip ettiği devletçilik sistemi, ondokuzuncu asırdan 
beri sosyalizm nazariyecilerinin ileri sürdükleri fikirlerden alına-
rak tercüme edilmiş bir sistem değildir. Bu, Türkiye'nin ihtiyaç-
larından doğmuş, Türkiye'ye has bir sistemdir. Devletçiliğin bizce 
mânası şudur: Fertlerin hususî teşebbüslerini ve faaliyetlerini esas 
tutmak, fakat büyük bir milletin bütün ihtiyaçlarının ve birçok şey-
lerin yapılmadığını gözönünde tutarak, memleket ekonomisini dev-
letin eline almak".43 

Görüldüğü gibi Kemalizm'in "devtçilik" anlayışında, sosyalist, kol-
lektivist ya da komünist ekonomik yaklaşımların hiç birine iltifat edil-
memekte; aksine, özel teşebbüse imkân tanınmaktadır. Fakat, milletin bi-
rinci derecedeki kollektif ihtiyaçlarının doyumlandırılamadığı ve yapıl-
ması gereken bazı faaliyetlerin başlatılamadığı gerçeği karşısında, başlıca 
ödevi, milletin güvenlik ve refahını sağlamak olan devletin de kayıtsız 
kalamıyacağmı ve kalmaması gerektiğini dile getiren Kemalist devletçi-
lik, tamamen Türkiye'nin o zamanki ihtiyaçlarından doğmuş olup, yalnız 
"Türkiye'ye has bir sistemdir". O tarihlerdeki liberal ekonomi anlayışın-
dan da farklı bulunan Kemalizm'in iktisadî politikasında, devlete, "ferdin 
inkişafı için umumî şartları gözönünde bulundurma" ve onun şahsî faali-
yetini ekonomik gelişmenin "esas menbaı olarak" ele almak kaydiyle, kuş-
kusuz bazı fonksiyonlar terettübetmektedir. Fakat, ekonomik alanda dev-
lete tanınan rol mutlak olmadığı gibi, kamu teşebbüslerinin faaliyet alan-

4 2 İbidem, s. 449. 
4 3 Nurullah Esat SÜMER, Sümerbank Dergisi, Sayı: 29 ve s. 138'den naklen zikre-

den: CEVİZOĞLU, a.g.e„ s. 53. 
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lan da sınırsız değildir. Devletin rolü ve faaliyetlerindeki sınırı nedir? Bu 
"rolü" ve "sınırı" yine bizzat Mustafa Kemal ATATÜRK'ün kendi kale-
minden okuyalım: 

"Prensib olarak, devlet, ferdin yerine kaim olmamalıdır. Fakat,, 
ferdin inkişafı için umumî şartları gözönünde bulundurmalıdır. 
Bir de, ferdin şahsî faaliyeti, iktisadî terakkinin esas membaı ola-
rak kalmalıdır. 

"O halde diyebiliriz ki, ferdiyet inkişafının mâni karşısında kal-
maya başladığı nokta, devlet faaliyetinin hududunu teşkil eder. 
Buna nazaran, umumiyetle, zaman ve mekânda, daimi bir hususî 
vasıf gösteren iktisadî bir işi devlet üzerine alabilir. Meselâ, bir 
iş ki büyük ve muntazam bir idareyi icap ettirir ve hususî fertler 
elinde inhisara düçar olmak tehlikesini gösterir veyahut umumî bir 
ihtiyaca tekabül eder, o işi devlet üzerine alabilir. Madenlerin, or-
manların, kanalların, demiryollarının, deniz seyrüsefer şirketleri-
nin devlet tarafından idaresi ve para ihraç eden bankaların milli-
leştirilmesi; kezalik su, gaz, elektrik ve saireye ait işlerin mahallî 
idareler tarafından yapılması, yukarıda izah ettiğimiz neviden iş-
lerdir. 

"Bu izah ettiğimiz mâna ve telakkide, "devletçilik, bilhassa içti-
maî, ahlâkî ve millîdir". Millî servetin tevziinde daha mükemmel 
bir adalet ve emek sarfedenlerin daha yüksek refahı; millî birli-
ğin muhafazası için şarttır. Bu şartı daima gözönünde tutmak, 
millî birliğin mümessili olan devletin mühim vazifesidir. 
"Umumî menfaata hizmet eden umumî müesseselerin çoğaltılma-
sı devletin, ehemmiyetle gözönünde tutacağı bir meseledir. Bu sa-
yede sırf menfaatperest faaliyetler tahdit olunur. Bu, vatandaşlar 
arasında ahlâkî tesanüdün inkişafına yardım eden mühim bir amil-
dir. 
"Bir insanın iki türlü menfaati vardır. Bu menfaatların bir kısmı 
şahsîdir. Diğer kısım menfaatlar, müşterektir. Cemiyetin hayatım 
muhafaza eden bu müşterek menfaatlardır. İyice, düşünülürse bu 
iki nevi menfaat, birbirine muadildir".44 

Yapılan açıklamalardan da kolaylıkla görüleceği üzere, Kemalizm'in 
benimseyip uygulamaya koyduğu devletçilik ilkesi, bir taraftan içerisin-
de yaşanılan mekân ve zamana, diğer taraftan da, kişilerin kamusal ka-
rakterli ihtiyaç gamlarındaki değişimlere bağımlı olarak bir değişgenlik 
arzetmektedir. 

4 4 Afet İNAN, "Medenî Bilgiler ve M. Kemal...", a.g.e., ss. 441-446. 
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f) Lâiklik: 
Kemalizm'in en önemli felsefî dayanaklarından biri olan "lâiklik", Tür-

kiye'de çok tartışma konusu olmuş ve kendisine değişik mânalar atfedil-
miş bir kavramdır. Aslında, Atatürk inkılâplarını tamamlayan ve onun 
dışında diğer ilkelerin de izah imkânı hemen hemen bulunmayan, lâik-
liğin (la laicite) bu denli tartışma konusu edilmesinin değişik sebepleri 
vardır: Bir kere, ötedenberi Halife-Sultanın dinî ve siyasî sultası altında 
yaşamaya alışmış bulunan Türk milletinin Cumhuriyet yönetimine geç-
miş bulunması, pek öyle görüldüğü kadar, hemen hazmedilmesi mümkün 
bir olay değildir. İkinci olarak, toplumun tamamına yakın kısmı koyu 
müslüman olup, çoğunun eğitim düzeyi oldukça zayıftır. Cahil, cesur ki-
şidir. Cesur kişilerden oluşan bir toplumda, her türlü yenilikçi adımın 
ilk basamağını oluşturan lâikliğin değişik anlaşılmaya neden olmasını ve 
zaman zaman kısmen tepki görmesini, olağan karşılamak gerekir. Üçün-
cü olarak, toplumda bulunan eğitilmiş kişilerin (aydın ya da yarı aydın-
ların), Batı'dan gelen bu kavramı yeterince Türk kamuoyuna lanse ede-
memeleridir. Yani hata aydınlarındır. Çünkü bu terim, uzun süre "din-
sizlik"in ve/veya "din düşmanlığı"nm müteradifi (synonyme) olarak kul-
lanılmış; aydınlara gelince, onlar, bu şekildeki yanlış ve tutarsız yakla-
şımları düzeltecekleri yerde, aksine lâikliği, konuşmalarının polemik ve 
mürekkeplerinin sulandırılmış istismar vasıtası yapmayı —çoğu kere— 
tercih etmişlerdir. Sonuncusu ise, Kemalizmi, kendi maksatlı ve dışa dö-
nük doğmatik faaliyetlerine, en büyük ve en etkin bir engel olarak gören 
aşırı uçların lâikliğe cephe almaları; vatan ve milletin parçalanması hu-
susunda, sağcı ve solcu uç akımların, bölücülük faaliyetlerini birlikte sür-
dürmeleridir. 

Oysa, Kemalist düşünce ve yönetim sisteminin anladığı gerçek lâik-
lik, hiçbir zaman "din düşmanlığı ve aleyhtarlığı demek değildir".45 Batı 
düşüncesinin ve çoğulcu demokratik düzenin temelini dokulayan lâiklik 
ilkesi, "Devletin din sahası dışında kalması, din işlerine karışmaması, bir 
dini diğer bir dine tercih edecek veya kayıracak şekilde hareket etmeme-
si, hiç kimseyi muayyen bir dinin icrasına, muayyen bir ibadete veya âyi-
ne mecbur tutmaması, hiç kimseyi herhangi bir dine girmekten veya iba-
det veya âyinden mahrum edememesi, hiç kimseyi bağlı bulunduğu dinî 
inançları veya dine aykırı fikirleri ve düşünceleri sebebiyle cezalandırma-
ması, dinî teşekkül ve grupların faaliyetlerine, ister âleni ister gizli hiç 
bir şekilde müdahale edememesi"46 anlamına gelir. Bunun mânası, devlet 
dünya işlerinin düzenleyicisi olarak kalacak, yani temsil ettiği teb'anın 

4 5 Hamza EROĞLU, "Türk Devrim Tarihi", 5. b„ Ankara-1981, s. 348. 
4 3 İlhan ARSEL, "Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esasları", 1. Kitap, Ankara-1965, 

ss. 161-162. 
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maddî ve manevî ihtiyaçlarını tespit ve tedarik edecek, onların doyumlan-
dırılmasına çalışacak; din de, sürekli bir arayış içinde olan insanın kendi 
beğendiği ve inandığı idealin kaynağını oluşturacaktır. Bir başka anla-
tımla, lâik düşünce, dünyevî ve uhrevî faaliyetleri ve bunları sevk ve ida-
re eden güçleri birbirinden tamamen ayırma amacına yönelik bulunmak-
tadır. Belirtmemizde yarar var ki, din ile devlet gücü arasındaki bu ay-
rılık, sözkonusu güçler arasında her hangi bir rekabet ve düşmanlık ya-
ratma eğiliminden olmayıp, aksine bunların hayat yolunda işbirliği yap-
malarını, gerek devletin ve gerekse dinin değişik alanlardan ve farklı yol-
lardan, sırf kişinin mutluluğu için elbirliğiyle çalışmalarını istihdaf eder.47 

Hiç kuşkusuz, böyle bir amaç da, hem çağdaş devlet anlayışının, hem de 
insan mutluluğunu ve refahını en üst düzeye çıkarmak ereğiyle tutuşan 
sosyal devletin, başlıca hedefi ve temel ödevidir. 

Görüldüğü gibi lâiklik, devletin hiçbir dine mensup olmamasını zo-
runlu kılarken; onun egemenliği ve korurluğu altındaki milletin, şu ya 
da bu uhrevî eğilime temayül göstermesi gerçeği karşısında, devletin ka-
yıtsızlığını ve hiçbir etkileşim içerisine kendisini sokmamasını gerekli kıl-
maktadır. Belirtelim ki, hıristiyan dininin koyu taassubuna ve akolâstik 
çağın karanlığına karşı bir tepki olarak doğup gelişen lâiklik, tamamen 
Batı düşünce ve felsefesinin bir ürünüdür. Zira islâm hukukunda (Mecelle 
m. 39), "Zamanın değişmesiyle hükümlerin de değişme göstereceği" (Lâ 
yünker tagayyür-ül ahkâm bi tagayyür-ül ezman) genel kuralının bulun-
ması; islâm dininin, insanın öbür dünya işlerinin yanında bu dünyadaki 
ticarî, sosyal, demografik, ekonomik, malî ve siyasî hayatına ilişkin bir 
sürü konularla da uğraşması, lâikliği çok kere gereksiz kılmıştır. Bunun 
içindir ki, Cumhuriyetin ilânından sonra Hilâfet kaldırıldığı (3.3.1924) 
halde, 1924 Anayasası'nm 2. maddesinde, "Türkiye devletinin dini, dini is-
lâmdır" hükmü, 18 Nisan 1928 tarihine kadar korunmuştur. Fakat ne var 
ki, bir taraftan bazı sarıklıların dini bir istismar vasıtası olarak kullanma 
temayülü göstermeleri, diğer taraftan da, ilme ve fenne daima açık bulu-
nan islâmiyetin gitgide doğurganığını kaybedip, statik bir mahiyet arzet-
meye başlaması, millî ve çağdaş nitelikteki Kemalist müesseselerin iste-
nen boyutta gelişmelerini zaman zaman kösteklemişlerdir ki, işte bütün 
bu olumsuz engellerin kaldırılması da, ancak lâiklik ilkesinin benimsen-
mesiyle mümkün olabilmiştir. 

Bütün bu gerçeklere rağmen, maalesef bazı kötü niyetli kimseler, 
bedâhaten Büyük Önder'i "İslâm dininin düşmanı" gibi göstermeye yel-
tenerek, mel'ûn ve menhûs düşüncelerini yayabileceklerini sanmakta; bir 

4 7 Geniş bilgi için bkz.: Ali Fuad BAŞGlL, "Din ve Lâiklik", 2. b„ Yağmur Yay., 
Istanbul-1962. 
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takım mülevves hareketlerle Türkün adetâ can simidi olan Kemalizmi 
kargılamaya çalışmaktadırlar. Oysa, islâm dinini, tarihini ve medeniye-
tini çok iyi hilen Mustafa Kemal ATATÜRK'ün verdiği hutbeler ve bu 
konuda yaptığı konuşmalar ortadadır. Geliniz, kendilerinden birlikte oku-
yalım: 

"Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına im-
kân yoktur. Yalnız şurası var ki, din, Allah ile kul arasındaki bağ-
lılıktır." 
"Din vardır ve lâzımdır. Temeli sağlam bir dinimiz var. Malzeme-
si iyi, fakat bina uzun asırlar ihmale uğramış".48 

"Milletimiz, din ve dil gibi iki kuvvetli fazilete maliktir. Fakat,... akvamın 
cehlinden ve taassubundan istifade ederek... dini alet ve vasıta olarak kul-
lanmak teşebbüsünde bulunanların, dahil ve hariçte mevcudiyetlerini"49 

de açıkça işaret eden eşsiz Önder, 7 Şubat 1923 günü Balıkesir'deki Zanos 
Paşa Camiinde verdiği hutbede, islâm dininin niteliklerini şöyle dile ge-
tirmiştir: 

"İnsanlara feyz ruhu vermiş olan dinimiz, son dindir, ekmel din-
dir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakikate tamamen uyuyor. Eğer 
akla, mantığa, hakikate uymamış olsaydı bununla diğer ilâhi ve 
tabiî kanunlar arasında aykırılıklar olması gerekirdi. Çünkü bütün 
kevnî kanunları yapan Cenabı Haktır".50 

Kişinin din konusundaki inancının islâma uyup uymadığını tespit 
edebilmek için de, gene ATATÜRK, milletine genel bir miyar (kıstas) 
göstermektedir: 

"Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde bir miyar vardır. Bu 
miyarla hangi şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca tak-
dir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa halkın menfaatine uy-
gundur; biliniz ki o, bizim dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve 
mantığa, milletin menfaatine, islâmın menfaatine muvafıksa kim-
seye sormayın; o şey dinîdir. Eğer bizim dinimiz aklın, mantığın 
tetabuk ettiği bir din olmasaydı ekmel olmazdı, âhir din olmazdı. 
"Büyük dinimiz, çalışmayan insanlıkla alâkası olmadığını bildiriyor. 
Bazı kimseler, asri olmayı kâfir olmak sanıyorlar. Asıl küfür onla-
rın bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı, islâmların 

4 8 Hüseyin CEVİZOĞLU, "Atatürkçülük", Ufuk Ajansı Yay., No: 4, 1973, s. 31. 
4 9 Mustafa Kemal ATATÜRK, "Nutuk", C. 2., T.D.T. Enstitüsü Yay., lstanbul-1960, 

s. 708. 
5 0 Sadi BORAK, "Atatürk ve Din", Anıl Yay., lstanbul-1962, s. 29. 
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kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca 
sanmayın! Hoca olmak sarıkla değil, dimağladır".51 

Yine büyük Kurtarıcı'mn 1 Mart 1924'de, T.B.M.M.'nin 2. Dönem Bi-
rinci Toplanma yılını açarken yaptığı bir konuşmaya göre, dinimizi, "her 
türlü menfaat ve ihtiraslarla teselli sahnesi olan siyasetten ve siyasetin 
bütün uzviyatından bir an evvel" kurtarmak gerekli olup, üstelik bu, "mil-
letin dünyevî ve uhrevî saadetinin emrettiği bir zarurettir". Çünkü, "An-
cak bu suretle diyanet-i islâmiyenin yüksekliği tecelli eder".52 Bu sebeple-
dir ki, "Dinden maddî menfaat temin edenler" ve bu mülâhaza ile dinî 
faaliyet gösterisinde bulunanlar "iğrenç kimselerdir".53 

Bizzat ATATÜRK tarafından söylenen ve kısa pasajlar şeklinde yu-
karıda kayda çalıştığımız alıntılar açıkça göstermektedir ki, Yüce Önder, 
dine inanmakta ve dinin toplum hayatındaki gereğini her fırsatta ifada 
etmektedir. Yalnız, gerçek islâm dininin yanlış anlaşılıp kavranmasına; 
çalışmaya, sosyal dayanışmaya, ilme, kişiler arasındaki iyi ilişkilere da-
yanan ve evrensel bir karakteri haiz olan müslümanlığın, ehil olmayan 
kimseler tarafından maddî ve siyasî emellerle istismarına da karşıdır. Hiç-
bir ayrıcalık gözetmeksizin islâm dininin yüceliğini, müsavatpetverliğini, 
ilmiliğini ve toplumsallığını, gayet yerinde olarak, Mustafa Kemal şöyle 
anlatır: 

"Bizim dinimiz en makul ve en tabiî bir dindir. Ve ancak bundan 
dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin tabiî olması için akla, fen-
ne, ilme ve mantığa uygun olması lâzımdır. Bizim dinimiz bunlara 
tamamen uygundur. İslâm içtimaî hayatında, hiç kimsenin husu-
si bir sınıf halinde mevcudiyetini muhafazaya hakkı yoktur. Ken-
dilerinde böyle hak görenler, dinî ahkâma muvafık harekette bu-
lunmuş olmazlar. Bizde ruhbanlık yoktur. Hepimiz müsaviyiz ve 
dinimizin ahkâmını mütesaviyen öğrenmeye mecburuz".54 

Üstte verilmeye çalışılan bilgilerden de açıkça anlaşılacağı üzere, Ke-
malizm, lâiklik esasına dayanmaktadır. Fakat bu lâiklik anlayışı, hiçbir 
zaman dinsizlik olmayıp; aksine, akla ve mantığa hitap eden, herkesçe 
kolaylıkla görülebilen bir evrenselliğe sahip bulunan islâmın, kendine has 
bütün nitelikleriyle gerçek rayına oturtulması amacına yöneliktir. 

5 1 İbidem, s. 33. 
5 2 İbidem, s. 42. 
5 3 Kılıç ALÎ, "Atatürk'ün Hususiyetleri", s. 116'ya atfen Hüseyin CEVİZOĞLU, a.g.e., 

s. 35. 
5 4 Sadi BORAK, a.g.e., s. 34. 
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III — SONUÇ 

"Kemalizm" konusunda genel bir sonuca varmadan önce, buraya ka-
dar yapılan açıklamaların ışığında, ilkin şu hususların tespiti gereklidir: 

1) Yeni Türkiye için Kemalizm, ilmî bir düşünce yaklaşımı, hürri-
yetçi ve demokratik bir siyasal yaşama biçimidir. 

2) Ekonomik politika anlayışı bakımından Kemalizm, yaşanılan çağ-
la paralel yürüme azim ve çabası; millî bütünlük ve karma ekonomi mo-
deli içinde, yurdu sürekli geliştirme ve sosyal refahı toplumun her kesi-
mine yayma yöntemidir. 

3) Asıl amacı, insanın "özü insanlık olan idealler" muvacehesinde 
yetiştirilmesi ve "onun elden geldiği kadar insanca yaşamasını"55 temin 
olan Kemalizm, engin bir güvenle insana her yönden inanan ve onun ras-
yonel ürününe saygı duyan, evrensel nitelikte bir insanlık ve san'at an-
layışıdır. 

4) "Zaruri ve hayatî" bulunmadıkça, savaşı asla geçerli ve lüzumlu 
bir vasıta olarak görmeyen Kemalizm, içte ve dışta, sürekli barış içinde 
yaşama isteği ve tutkusudur. 

5) Kemalizm, cumhuriyet ölçüleriyle ve iyi bir hükümetle milleti 
yönetmektir. "Milletin mahfuziyetini" ve "refahım temin"56 amacını gü-
düp, bunu başaran hükümetler, daima iyi hükümetlerdir. İyi yönetim, Ke-
malizm'in başlıca hedefi ve tek gayesidir. 

6) Adına "Atatürk ilkeleri" denen ve yukarıda etraflıca incelemeğe 
çalıştığımız birtakım ilkeler vardır ki, bunlar, Türk'ün akılcı hayat tarzı 
ve dünyada ebediyen varolma felsefesi demek olan Kemalizm'i sürekli 
besleyen, yenileyen ve doğurganlaştıran temel dinamiklerdir. 

Görüldüğü gibi, gerek siyasî muhteva, gerekse günün değişgen şart-
larına göre gösterdiği ilmî ve metodik gelişve sosyo-ekonomik konularda-
ki ağırlık bakımlarından Kemalizm, hürriyetçi ve demokratik esaslara 
dayanan, akılcı, evrensel, lâik, milliyetçi ve bütünleştirici ekonomik bir 
gelişme sistemidir. Başka tür bir anlatımla, Türk'e getirilen yenilikçi ve 
doğurgan canlı bir soluk; necip Türk milletinin devamlı varolma potan-
siyeli; O'nun bayraklaşan irâdesi, uygarca yaşama ilkesi ve rasyonel ha-
yat felsefesidir. Yani Kemalizm, tarihten gelip ebede müteveccih yüce 
bir milletin nesilleri arasında sürdürüp yaşatmaları elzem olan tutarlı ve 
rasyonel bir bayrak yarışı; Türk'ün ve Türkiye'nin dünyada varolma şar-
tıdır. 
5 3 Suat SİNANOĞLU, "Türk Hümanizmi", T.T.K. Yay., Ankara-1980, s. 159. 
5 6 Bkz.: Mehmet E. PALAMUT, "Kemalizm ve Atatürk Döneminde Borçlar", Bur-

sa-1982, s. 14. 



KITA SAHANLIĞI KAVRAMI VE EGE KITA SAHANLIĞI SORUNU 

Doç. Dr. Hüseyin PAZARCI 

/.  KITA  SAHANLIĞI  KAVRAMI 

Çok kabaca tanımlanırsa, kıta sahanlığı, denize kıyısı olan bir 
Devletin ülkesinin su altında doğal olarak devam edeıı deniz yatağı 
ve onun toprak altına verilen ad olmaktadır. 

Uluslararası hukukta kıta sahanlığı kavramını ve gösterdiği 
gelişmeleri incelemeden önce, deniz diplerinin yerbilimi (jeoloji) açı-
sından gösterdiği özellikleri bilmek gerekmektedir. Zira, kıta sahan-
lığı kavramı bu veriler üzerine kurulan bir kavramı oluşturmaktadır. 

A. Deniz diplerinin yerbilim açısından yapısı 

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi, olağan olarak, deniz ya-
tağı kara ülkesi ile okyanus tabanı arasında yukarıdan aşağıya 
doğru şu yerbilimsel öğeleri kapsamaktadır. 1) Yerbilimsel anlam-
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da kıta sahanlığı; (continental  shelf;  plateau continental; Festland-
sockel) 2) Kıta yamacı ya da şevi (continental  slope; talus continen-
tal; Kontinentalabhang) 3) Kıta yükselimi ya da eşiği (continental 
rise; glacis precontinental; Kontinentalanstieg) ,1 Ancak kimi bölge-
lerde kıta yükseliminin bulunmadığı ve kara ülkesinin doğal uzan-
tısının yalnızca yerbilimsel kıta sahanlığı ve kıta yamacı ile okyanus 
tabanına ulaştığı da gözlenmektedir.2 Kara ülkesi ile okyanus ta-
banı arasında yer alan bu yerbilimsel öğelerin tümü kıta kenarı 
(continental  margin; marge continentale; Kontinentalrand) adını 
almaktadır.3 Kıta kenarından sonra ise okyanus tabanı başlamak-
tadır. 

Gerek kıta kenarının gerekse okyanus tabanının ayrı nitelikler 
gösteren birer sedimantasyon tabakası ile örtüldüğü gözlenmekte-
dir.4 Yine, kıta kenarında sedimantasyon tabakasının altında granit 
bir yapıya rastlanmasına karşın okyanus tabanında sedimantasyon 
tabakasının altında bazalttan oluşan bir yapı ile karşılaşılmaktadır. 

B. Hukuk kavramı olarak kıta sahanlığı ve gösterdiği gelişmeler 

1. Truman Bildirisi (1945). 

Kıta sahanlığı kavramının uygulanan hukuk kavramı olarak orta 
ya çıkması 28 Eylül 1945'te A.B.D. başkanı Truman'm bir bildirisi ile 
olmaktadır.5 Gerçi bu bildiriden önce kimi Devletlerin deniz yata-
ğına ilişkin birtakım hak iddialarına6 ya da sınırlandırma andlaş-

1 Bkz. M-J. Keen, An introduction to marine geology, Oxford and London, Per-
gamon Press, 1968, s. 35; E.D. Brown The legal reglme of hydrospace, London, 
Stevens, 1971, s. 76; A.J. Guilcher, "The configuration of the ocean floor and 
its subsoil: geopolitical implications", in J. Sztucki (ed.), Symposium on the 
International regime of the sea-bed, Rome, Accademia Nazionale dei Lincei, 1970, 
s. 4; H. İnandık, Deniz ve Kıyı Coğrafyası, İstanbul, İstanbul Üniv. Coğrafya 
Enstitüsü Yayını, 1967, s. 35-88. 

2 M.-J . Keen, a.g.y., s. 37 ve 38; J. S. Creager, "Coastlines and continental shel-
ves: geological history and characteristics", in T. Sounders (ed.), Ocean resour-
ces and public policy, Washington, University of Washington Press, 1973, s. 13. 

3 Geniş bilgi için Bkz. J.L. Worzel, "Survey of continental margins", in D.T. 
Donovan (ed.), Geology of shelf seas, Edinburg and London, Oliver and Boyd, 
1968, s., 117-154. 

4 Bkz. E.D. Brown, a.g.y., s. 77. 
5 C.I.J., Affaires du plateau continental de la mer du Nord, 1969, s. 32-33. 
6 Örneğin, 9.11.1910 tarihli bir Portekiz yönetmeliğinden ve 29.9,1916 tarihli bir 

Rus bildirisinden söz edilmektedir: Bkz. B. Rüster, Die Rechtsordnung des 
Festlandsockels, Berlin, Duncker und Humblot 1977, s4 133-135. 
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malarına7 rastlanmaktadır. Ancak, bunlar henüz bir hukuk kavramı 
oluşturma niteliği göstermemekte idiler. 

Truman bildirisi öz olarak, doğal kaynaklarının korunması ve 
bunlardan yararlanılması amacıyla A.B.D. kıyılarına bitişik olan 
ve açık deniz altında yeralan kıta sahanlığını oluşturan deniz yatağı 
ve onun toprak altında yetkilerin A.B.D. hükümetine ait olduğunu 
bildirmektedir.8 Bildiri, ayrıca, komşu Devletlerle bu alanın sınır-
landırılması gerekiyorsa bunun hakça ilkelere göre yapılacağını vur-
gulamaktadır. Bu arada, kıta sahanlığı üzerinde yeralan açık deni-
zin rejiminde herhangi bir değişiklik olmayacağı da ilan edilmekte-
dir. 

Truman Bildirisinin sözünü etmediği temel sorunlardan olan bir 
kıyı Devletinin kıta sahanlığı alanının nereye kadar uzanacağı ko-
nusundaki açıklama ise, bu Bildiriye ilişkin olarak A.B.D. Hüküme-
tince yapılan basın bildirisinde yeralmaktadır.9 Buna göre kıta sa-
hanlığı deniz yatağının 100 kulaç (fathom) derinliğine kadar olan 
bölgeyi kapsayabilecektir.10 

Truman bildirisinin hemen arkasından başlayarak birçok Dev-
letin kendi kıta sahanlıkları üzerinde çeşitli haklar ve yetkiler öne 
sürdükleri gözlenmektedir. Güney Amerika Devletleri ile başlayan 
bu uygulama11 İngiliz sömürgeleri (özellikle Basra Körfezi ve Güney 
Amerika sömürgeleri) için Birleşik Krallık12 ve Commonwealth üyesi 
Devletlerce13 de izlenmiştir. 1950'li yıllarda ise İzlanda,14 Filipinler,15 

7 Venezuela ile Trinite ve Tobago sömürgesi adına ingiltere arasında 26.2.1942 
tarihinde imzalanan Paria Körfezi Anlaşması bu konudaki ilk andlaşma örne-
ğini oluşturmaktadır. Andlaşma metni için Bkz. B. Conforti ve G. Francalanci 
(eds.) Atlante dei confini sottomarini - Atlas of the seabed boundaries, Milano, 
Giuffre, 1979, s. 185-187. Söz konusu andlaşmaya ilişkin geniş bilgi için Bkz., B. 
Rüster, a.g.y., s. 138-139; U. - D. Klemm, Die Seewartige Grenze des Festland-
sockels, Berlin, Springer, 1976, s. 15-17; O. de Ferron, Le droit international de la 
mer, Geneve ou Paris, Droz ou Minard, 1960, vol. II, s. 136-138; Ch. Vallee, Le 
plateau continental dans le droit positif actuel, Paris, Pedone, 1971, s. 35-38. 

8 Metin için Bkz. UJST., Law and regulations on the regime of the high seas, U.N. 
Legislative Series, ST/LEG/SER.B/1,  s. 38-39. 

9 Metin için Bkz. aynı yapıt, s. 39. 
1 0 Bu derinlik aşağı-yukarı 200 m.nin karşılığıdır. 
1 1 Bkz. F.V. Garcia-Amador, Latin America and the law of the sea, Kingston (R.I.) 

Law of the Sea Institute, 1972, Occasional paper no. 14. 
1 2 Bkz. U.N., a.g.y. (Law and...) s. 23-38 ve 304-305. 
1 3 Bkz. Pakistan için aynı yapıt, s. 303; Avustralya için ayni yapıt fST/LEG/SER. 

B/8),  s. 3-9; Hindistan için, aynı yapıt, s. 13-14. 
1 4 Bkz. eynı yapıt, s.. 10-13. 
1 5 Bkz. aynı yapıt (ST/LEG/SER.  B/l),  e. 19. 
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İsrail,16 Portekiz17 ve Kore Cumhuriyeti18 gibi Devletlerin kıta sahan-
lığı ilan ettikleri görülmektedir. 

2. Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi (1958) 

Kıta sahanlığı kavramının ulaştığı ikinci aşama, 1958 Cenevre 
Deniz Hukuku Konferansı ile vardığı aşama olmuştur. Bu Konferans 
çerçevesinde yapılan andlaşmalardan biri de Kıta Sahanlığı Sözleş-
mesidir. Bu Sözleşme ile kıta sahanlığı konusunda açıklığa kavuştu-
rulan sorunlar arasında adaların da ilke olarak kıta sahanlığına 
sahip olduğunun belirtilmesini sayabiliriz.19 Ancak, 1958 Cenevre 
Sözleşmesinin kıta sahanlığı kavramı konusunda en belirgin katkısı 
bu alanın dış sınırı ile ilgili olanıdır. Sözleşmeye göre, bir kıyı Dev-
letinin kıta sahanlığının dış sınırı, birbirinden farklı iki ayrı ölçüte 
göre saptanabilecektir: 1) 200 metre (ki bu aşağı-yukarı 100 kulaça 
denk gelmektedir) derinlik; 2) 200 metre derinlikten sonra eğer bu 
bölge işletilmeye olanak verirse işletilebilme.20 

1958 Sözleşmesi, ayrıca kıta sahanlığı kavramı çerçevesinde kıyı 
Devletinin sahip olduğu haklar ve yetkilerin niteliği konusunda da 
ışık tutmaktadır. Buna göre, bu haklar ve yetkilerin münhasır ola-
rak kıyı Devletine ait olduğu ve kıyı Devletinin bunlara sahip olmak 
için herhangi bir uygulama ya da ilan etmeye gerek olmadığı kabul 
edilmektedir.21 

3. Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davaları (1969) 

Bir yandan Hollanda, Danimarka ve öte yandan F. Almanya ara-
sında doğan Kuzey Denizi bölgesindeki kıta sahanlığı uyuşmazlıkla-
rı da kıta sahanlığı kavramının daha da açıklığa çıkmasında bir baş-
ka aşamayı oluşturmaktadırlar.22 Adı geçen davaları birleştirerek in-
celeyen Uluslararası Adalet Divanı'nm bu çerçevede en büyük katkısı, 
kıyı Devleti ülkesinin denizin altındaki doğal uzantısı olması olgu-
sunun kıta sahanlığı kavramının temel ilkesi olduğunu bildirmesi-
dir.23 Öte yandan Divan kıta sahanlığı sınırlandırılmasında uygulan-

1 6 Bkz. aynı yapıt (ST/LEG/SER.  B/8),  s. 14. 
1 7 Bkz. aynı yapıt, s. 16. 
1 8 Bkz. aynı yapıt, s. 14-15. 
1 9 Madde 1 
2 0 Madde l 
2 1 Madde 2 
2 2 Bkz. C.I.J., Affaires du plateau continental de la mer du Nord, 196S 
2 3 Bkz. ayni yapıt, s. 22, 29, 31, 51. 
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ması gereken yapılageliş kuralının da hakça ilkeler olduğunu bil-
dirmektedir.24 

4. III.  Deniz Hukuku Sözleşmesi (1982) 

1958 Cenevre Sözleşmesinde kıta sahanlığının dış sınırının sap-
tanmasında 200 m. derinlik ölçütünün yanında işletilebilme ölçütü-
nün de kabulü, bu alandaki işletme teknolojisinin gösterdiği geliş-
melere bağlı olarak, kıta sahanlığının dış sının konusunda büyük 
tartışmalara olanak verir olmuştur. Bu durum karşısında, 1969 Ku-
zey Denizi Kıta Sahanlığı Davalarında da görüldüğü gibi, hukuksal 
bakımdan kıta sahanlığı kavramının yerbilimsel anlamında kıta sa-
hanlığını aştığı görüşü kabul edilir olmuştur. Başka bir deyişle, ge-
nellikle 200 m. derinliğe kadar uzanan yerbilimsel anlamındaki kıta 
sahanlığı anlayışından giderek ayrılmdığı ve ülkenin deniz altındaki 
tüm doğal uzantısının kıta sahanlığı kavramı içinde kabul edildiği 
gözlenmeğe başlamıştır. Ancak, bu doğal uzantının nerede son bul-
duğu konusu III. Deniz Hukuku Konferansına kadar açıklığa kavuş-
mamış bir sorun olarak kalmıştır. 

III. Deniz Hukuku Konferansı ve onun sonucunda ortaya çıkan 
Sözleşme bu sorunlann çözümünde son aşamayı oluşturmaktadır.25 

Bugün hukuksal bakımdan kıta sahanlığı kavramı yukarıda belirt-
tiğimiz yerbilimsel öğelerin üçünü birden kapsamaktadır. Nitekim, 
adı geçen Sözleşmenin 76. maddesi, kıta sahanlığının bir Devlet ül-
kesinin doğal uzantısı olduğunu bildirdikten sonra, ilke olarak, kıta 
kenarının uç noktasına kadar devam edeceğini kabul etmektedir. 
Başka bir deyişle, bugün kıta sahanlığı kavramı, hukuksal bakım-
dan, yerbilimsel anlamındaki kıta sahanlığı, kıta yamacı ve kıta 
yükseliminin tümünü içermektedir. Ancak, yine Sözleşmenin adı ge-
çen maddesine göre, eğer kıta kenarının uç noktası karasularının 
ölçülmesinde esas alman çizgiden başlayarak ölçüldüğünde 200 mi-
lin berisinde kalıyorsa bir kıyı Devletinin kıta sahanlığının ilke ola-
rak, 200 mile kadar uzanacağı kabul edilmektedir. Oysa bu, hukuk-
sal anlamında kıta sahanlığı kavramının, kıta kenarının yeterli ge-

2 4 Ayni yapıt, s. 46-47, 
2 5 III. Deniz Hukuku Konferansının 30 Nisan 1982'de 4 karşı ve 17 çekimser oya 

karşı 130 oyla kabul ettiği Sözleşme, 10 Aralık 1982'de 117 Devlet tarafından im-
zalanmıştır. Ancak, yürürlüğe girmesi için 60 Devletin onayı gereken bu Söz-
leşme henüz yürürlüğe girmemiştir (Kasım 1983). Bununla birlikte, özellikle 
kıta sahanlığına ilişkin hükümlerinin ana verileri itibariyle bir yapılageliş kuralı 
oluşturduğu görüşü giderek ağırlık kazanmaktadır. 
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nişlikte olmadığı durumlarda, okyanus tabanının bir bölümünü de 
içerebileceğini göstermektedir. 

C. Kıta sahanlığının sınırlandırılması 

Yukarıda belirtilen nitelikteki bir kıta sahanlığının sınırlandı-
rılması konusu Devletleri ve uluslararası hukuk uzmanlarını en çok 
uğraştıran sorunlardan birini oluşturmaktadrı. Bugün de bu alan-
daki kuralların neler olduğu konusunda tartışmalar sona ermiş de-
ğildir. Ancak, 1950'li yıllara göre bu alanda bir hayli ilerleme de kay-
dedilmiş bulunulmaktadır. 

Bir deniz alanının sınırlandırılması söz konusu olunca kuram-
sal düzeyde, üç tür sınırın saptanması gerekmektedir: 1) İç sınır; 2) 
dış ön sınır; 3) yan sınır. 

Kıta sahanlığının iç sınırına ilişkin kuramsal düzeyde herhangi 
bir sorun yoktur. Kıta sahanlığının iç sınırı kıyı Devletinin karasu-
larının bittiği çizgi olmaktadır. Başka bir deyişle, bir kıyı Devletinin 
kıta sahanlığı bu Devlet karasularının bitiş çizgisinin deniz yatağı 
üzerindeki izdüşümünden başlamaktadır. 

Kıta sahanlığının dış ön sınırı ile yan sınırının saptanmasına 
gelince, bu, komşu kıyıdaş Devletlerin bulunması durumunda gerek-
mektedir. Bir bölgede iki ya da daha çok kıyıdaş Devletin kıyıları 
birbirlerine karşılıklı bulunuyorlarsa dış ön sınırın saptanması ge-
rekmektedir. Kıyıdaş Devletler bir kıta sahanlığına göre ayni cep-
hede yer alıyorlarsa -başka bir deyişle yan yana bulunuyorlarsa- o 
zaman da kıta sahanlığının yan sınırının saptanması gerekmektedir. 
Ancak, kimi coğrafi veriler kıyıdaş Devletlerin kıyılarının birbirle-
rine göre konumlarının bu iki ölçüte göre kesin bir biçimde ayrılma-
sına da her zaman olanak vermemektedirler. Bu nedenledir ki, ön-
celeri dış ön sınır ile yan sınır saptanmasına ilişkin kuralların ayrı 
ayrı değerlendirilmesine20 karşın, bugün sınırlandırma konusunda 
bu iki dış sınıra ilişkin kuralların bir elde düzenlenmesi yoluna gi-
dilmektedir." 

Kıta sahanlığının sınırlandırılmasına ilişkin ilk uygulanan hu-
kuk hükmü, 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesinin 6. maddesi 
olmaktadır. Söz konusu madde, ön sınır ile yan sınır saptanmasını 
düzenleyen hükümleri ayrı ayrı belirlemesine karşın, her iki sınır 

2 6 örneğin 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi, mad. 6. 
2 7 Örneğin, III. Deniz Hukuku Sözleşmesi, mad. 83/1. 
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için de sonuçta öngördüğü kuralı şöyle özetleme olanağı vardır: 
Aynı kıta sahanlığına kıyıdaş Devletler sınırlandırmayı anlaşma yo-
luyla gerçekleştirirler. Ancak, böyle bir anlaşma gerçekleştirileme-
miş ve özel durumlar (special  circumstances,- circonstances speciales) 
başka bir sınırlandırmayı gerektirmiyor ise, kıta sahanlığı sınırlan-
dırılması eşit uzaklık ilkesine göre yapılır. 

1958 Sözleşmesinin bu hükmü kimilerince, eğer taraflar arasın-
da bir anlaşma gerçekleştirilememiş ise, eşit uzaklık ilkesinin esas 
kuralı ve özel durumların kural-dışılığı oluşturduğu biçiminde yo-
rumlanmaya çalışılmıştır.28 Ancak, özel durumlar kavramı içine gi-
ren durumların belirlenmesinde karşılaşılan zorluklar ve eşit uzak-
lık ilkesi uygulandığında hakça olmayan her sonucun özel durum 
oluşturmasının kabulü bir yandan, eşit uzaklık ilkesinin yapılageliş 
hukukunda da hiçbir zaman esas kural oluşturmamış olmasının ve 
esas kural olarak Truman Bildirisinden beri hakça ilkelerin kabul 
edilmiş olması öte yandan, 1958 Sözleşmesi hükmünde de aslında 
hakça ilkelerin uygulanmasının kabul edildiği biçiminde yorumlan-
maktadır. Bu görüş bugün hem yazarlarca29 ve hem de uluslararası 
mahkemelerce30 kabul edilen yorumu oluşturmaktadır. 

1958 Sözleşmesinden sonra evrensel düzeyde kabul edilen bu ko-
nudaki ikinci andlaşmayı oluşturan III. Deniz Hukuku Sözleşmesi de 
1958 Sözleşmesinin yukarıda kabul edilen yorumu yönünde bir hü-
küm içermektedir. Söz konusu Sözleşmenin 83. maddesi kıta sahan-
lığı sınırlandırılmasına ilişkin olarak özde şöyle bir kural öngör-
mektedir : Kıta sahanlığı sınırlandırılması kıyıdaş Devletlerce an-
laşma yoluyla uluslararası hukuka uygun olarak hakça bir sonuca 
varılacak biçimde gerçekleştirilir. Bu da, gerek bir andlaşma aracılı-
ğıyla gerekse böyle bir andlaşmanın yapılamaması durumunda, sı-

2 8 örneğin, Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davalarında Danimarka ve Hollanda bu 
görüşü savunmuşlardır: Bkz. C.I.J., Affaires du plateau continental de la mer 
du Nord-Memoires, 1968, vol. I, s. 203 ve 356., Bu görüşte olan yazarlar için Bkz.: 
F. Rigaldies, "La delimitation du plateau continental entre £tats voisins", C.Y.I.L., 
1976, s. 123; D. W. Bowett, The legal regime of islands in international law, Dobbs 
Ferry (N.Y.) or Alphen, Oceana or Sijthoff and Noordhoff, 1979, s. 149-150. 

2 9 Örneğin Bkz.: M.S. Mc Dougal and W.T. Burke, The public order of the oceans, 
New Haven and London, Yale Univ. Press, 1963, s. 726-729. Ayrıca Bkz. J.-P. 
Queneudec, "L'affaire de la delimitation du plateau continental entre la France 
et le Rouyaume-Uni", R.G.D.I.P., 1979, s. 79-80. 

3 0 örneğin, Manş Denizi Davasındaki Hakemlik Mahkemesi: Bkz. Delimitation 
du plateau continental entre la France et le Royaume-Uni-Decision du 30 juin 
1977, Paris, Documentation française, 1977, s. 78-80. 
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nırlandırmanm hakça ilkelere göre gerçekleştirilmesi gerektiğinin 
kabulü olmaktadır. 

Kıta sahanlığı sınırlandırılmasında yapılageliş kurallarının ne 
yolda olduğuna bakıldığında ise, uluslararası mahkeme kararları sü-
rekli olarak sınırlandırmanın hakça ilkelere göre yapılması kuralını 
kabul etmektedirler.31 Bu, Uluslararası Adalet Divanı'nm Kuzey De-
nizi Kıta Sahanlığı Davaları (1969) ile başlayıp bir uluslararası ha-
kemlik mahkemesinin Manş Denizi Davası (1977) ve yine Divan'm 
Tunus-Libya Kıta Sahanlığı Davası (1982)32 ile ilgili kararlarında 
tekrarlanmıştır. 

Gerek yazılı hukuk belgelerinde gerekse yapılageliş hukukunda 
kıta sahanlığı sınırlandırmasında uygulanması gereken hakça ilkeler 
nelerdir? Uluslararası mahkemelerin yukarıda saydığımız kararları 
çerçevesinde aşağıdaki verilerle karşılaşılmaktadır : 

i) En başta, hakça ilkeler uygulanan hukukun bir öğesi olup, 
hukuk-dışı verilerin de gözönünde tutulması suretiyle karar 
verme yetkisini tanıyan ex aequo et bono çözüm yolundan ay-
rıdır. Başka bir deyişle, bir uyuşmazlıkta eski adıyla hakka-
niyet ve nısfet yolu diye adlandırdığımız ex aequo et bono 
çözüm yönteminin bir uluslararası mahkemece uygulanabil-
mesi için tarafların bu yönde kesin rızası gerekmektedir. Oy-
sa, uluslararası hukukun olağan kaynaklarından doğan ve 
uygulanan hukukun bir parçasını oluşturan hakça ilkelerin 
bir uluslararası mahkemece uygulanabilmesi için tarafların 
bu yönde herhangi bir özel rızası gerekmemektedir. 

ii) Hakça ilkelerin somut olarak saptanmasında gözönünde tu-
tulması gereken verilere ilişkin herhangi bir sımr yoktur. 
Her somut olayda hakça sonucu sağlayacak tüm verilerin 
smırlandırılmada hesaba katılması gerekmektedir. Bu ne-
denle, söz konusu bölgenin bu açıdan anlamlı bütün verile-
rinin değerlendirilmesi sonucu bir karara varılmalıdır. Bu 
veriler değerlendirilirken birkaçının çeşitli derecelerde hak-
ça sonucu etkilediği görülürse bunların tümünün birarada 
gözönüne alınması gerekmektedir. 

iii) Kıta sahanlığı sınırlandırmalarında özellikle etkileyici olan 
öğeler aşağıdakiler olmaktadır: 

3 1 Bu konuda geniş bilgi için Bkz, H. Pazarcı, La delimitation du plateau Continen-
tal et les iles, Ankara, S.B.F. Yayını, 1982, özellikle s. 168-242. 

3 2 C.I.J., Affaire du plateau continental (Tunisie/Jamahiriya  arabe libyenne), 1982. 
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— Yerbilimsel öğeler (kıta sahanlığının ayrı jeofizik yapı-
lara sahip olması; bölgenin biçimini oluşturan jeomorfo-
lojik ve topografik öğeler; değişik nitelikteki sedimantas-
yon tabakaları vb.); 

— Coğrafi öğeler (sınırlandırılacak alanın boyutları; kıyıla-
rın iç bükey ve dış bükey olması; kıyılarda özellikle uzun 
çıkıntı ve yarımadaların ya da derin girintilerin varlığı; 
adaların varlığı; kıyıdaş Devletlerin kıyılarının uzunlu-
ğunun birbirlerine oranı; kimi coğrafi öğelerin iki taraf 
bakımından simetrik bir durum oluşturmamaları; ada-
ların ana ülkeden uzaklığı ve komşu Devlet ana ülkesine 
yakınlığı; adaların boyutları ve ekonomik yeterlilikleri; 
insancıl coğrafyaya ilişkin veriler; vb.); 

— Bölgede saptanmış başka sınırların varlığı; 

— Devletlerin yaşamsal çıkarları (güvenlik; deniz ulaştır-
ması; kıta sahanlığına bağımlılık; vb...); 

— Sınırlandırmada etkili olan ülkenin hukuksal statüsü 
(adanın bağımsız olup olmaması vb.); 

— Bölgede ortak petrol yatağı varlığı; 

— Tarihsel hakların varlığı (kısıtlı bir biçimde etkili olabil-
mektedirler) . 

D. Kıta sahanlığının hukuksal rejimi 

Gerek 1958 Cenevre Sözleşmesi (madde 2) gerekse III. Deniz 
Hukuku Sözleşmesi (madde 77) kıta sahanlığı üzerinde kıyı Devle-
tinin egemen haklara sahip olduğunu bildirmektedir. 

Bu egemen hakların özelliklerine gelince ise, en başta, söz ko-
nusu hakların kıyı Devletinin doğal olarak sahip olduğu hakları oluş-
turdukları görülmektedir. Zira, kıyı Devletinin bu haklara sahip ol-
ması için herhangi bir biçimde bu alanda bizzat birtakım eylemler-
de bulunması ya da bu alan üzerindeki söz konusu haklarını ilan et-
mesi gereği yoktur. Bu nedenle, Uluslararası Adalet Divanı Kuzey 
Denizi Kıta Sahanlığı Davalarında (1969) kıyı Devletinin haklarının 
kıta sahanlığı üzerinde fiilen (ipso  facto)  ve başlangıçtan beri (ab 
initio) varolduğunu teyid etmiştir.33 

3 3 C.I.J., Affaires du plateau Continental de la mer du Nord, 1969, s. 22, 29 ve 31. 
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Kıyı Devletinin kıta sahanlığı üzerindeki haklarının ikinci özel-
liği, bu hakların münhasır olarak bu kıyı Devletine ait olmasıdır.24 

Başka bir deyişle, bir Devlete ait kıta sahanlığı üzerindeki haklar 
yalnızca bu Devletin yararlanacağı ya da onun açık izniyle yarar-
lanılacak haklardır. 

Üçüncü olarak, kıyı Devletinin kıta sahanlığı üzerindeki bu hak-
ları yalnızca doğal kaynaklardan yararlanması amacına yöneliktir. 
Kıyı Devleti bu alan üzerinde yalnızca doğal kaynakların araştırıl-
ması ve ekonomik işletilmesi konusunda haklara sahip bulunmakta-
dır.53 

Kıyı Devletinin üzerinde hakkı olduğu doğal kaynakların nite-
liklerine gelince, bunlar iki tür kaynağı kapsamaktadır: 1) Maden-
ler ve öteki cansız kaynaklar; 2) deniz yatağı ve toprak altı ile sü-
rekli fiziksel dokunma durumunda bulunan canlılar. Görüleceği gi-
bi, kıyı Devletinin üzerinde hak sahibi olduğu canlı kaynaklar ya 
süngerler, midyeler, mercanlar gibi tam olarak tabana yerleşik bir 
biçimde bulunan sabit deniz ürünlerinden, ya yengeçler, İstakozlar, 
salyangozlar gibi tabana sürekli fiziksel dokunma içinde hareket 
eden sürüngenlerden, ya da deniz tarakları, deniz kestaneleri gibi 
deniz yatağının toprak altına yerleşen canlılardan oluşmaktadır.38 

Bu canlı kaynaklara ayrıca deniz yosunları ve öteki deniz bitkileri 
gibi deniz tabanına yerleşik bulunan bitkileri de eklemek gerekmek-
tedir. Madenler ve öteki cansız kaynaklara gelince, bunlar gerek 
deniz yatağı üzerinde sedimantasyon tabakası içinde bulunan maden 
yumrularını, gerekse toprak altında bulunan her türlü madeni ve 
hidrokarbürleri içermektedir. 

Kıyı Devletinin yukarıda sayılan haklarını kullanırken kıta sa-
hanlığı üzerinde suni adalar, çeşitli nitelikte tesisler ve araç-gereçler 
yerleştirmek ya da yerleştirilmesine izin vermek yetkisi vardır.37 

Bunların kıta sahanlığına yerleştirilmesi durumunda tesisler üzerin-

3 4 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi, mad. 2/2;  III. Deniz Hukuku Sözleşmesi 
mad. 77/2.  Ayrıca Bkz. C.I.J., Affaires du plateau continental de la mer du Nord, 
1969, fi. 22. 

3 5 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi, mad. 2/4;  III. Deniz Hukuku Sözleşmesi, 
mad. 77/4. 

3 6 Bu canlı kaynaklar konusunda daha geniş bilgi için Bkz. Y. İnan, Devletler Hu-
kuku Bakımından Kıyı Sulan Balıkçılığı Sorunları, Ankara, Aj.T.l.A. Yayını, 
1976, e. 110-111. 

3 7 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi, mad. 5; III. Deniz Hukuku Sözleşmesi 
mad. DO. 
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de kıta sahanlığı Devletinin yönetsel ve yargısal yetkileri geçerli ol-
maktadır. Kıta sahanlığı Devleti bunların çevresinde en çok 500 met-
reye kadar varabilecek güvenlik kordonu kurma yetkisine de sa-
hiptir. Öte yandan, kıta sahanlığı Devleti bu tür tesislerin varlığını 
tehlike işaretleri koymak suretiyle belirtmek zorundadır. 

Ayrıca, III. Deniz Hukuku Sözleşmesinin bir maddesi ile (Madde 
82), 200 milden fazla kıta sahanlığı alanına sahip olan kıyı Devlet-
lerinin bu sınırdan sonraki kıta sahanlığından elde edeceği maden-
ler ve hidrokarbürler üzerinden uluslararası deniz tabanını düzen-
lemek ve işletilmesini denetlemekle görevlendirilen Uluslararası Oto-
rite'ye, kimi koşullara uygun olarak, bir tür vergi ödemesi öngörül-
mektedir. 

Kıyı Devletine kıta sahanlığı üzerinde tanınan bu hakların kul-
lanımı kıta sahanlığı üstünde bulunan su alanının ve onun üstünde 
yer alan hava sahasının rejimini hiçbir biçimde değiştirmemekte-
dir.38 Başka bir deyişle, kıta sahanlığı üstündeki su alanı açık denizi 
oluşturuyorsa, açık deniz rejimi bütün koşulları ile geçerliliğini ko-
rumaktadır. Eğer, kıta sahanlığı üstünde, kıyı Devletine ait bir mün-
hasır ekonomik bölge yer alıyorsa, o zaman da bu kavram çerçeve-
sinde söz konusu su alanı üzerinde geçerli olan rejim bütün geçer-
liliğini koruyacaktır. Oysa, adı geçen her iki rejim çerçevesinde de 
üçüncü Devletlerin bu su alanından gemicilik bakımından tam ya-
rarlanma özgürlükleri vardır. Yine, bu su alanının açık deniz oluş-
turması durumunda üçüncü Devletlerin başka hakları ve özgürlük-
leri (örneğin, balıkçılık vb.) söz konusu olmaktadır. Kıta sahanlığı 
Devleti kıta sahanlığı üzerinde haklarını kullanırken üçüncü Dev-
letlerin bütün bu haklarına ve özgürlüklerine hiçbir zarar verme-
mekle yükümlüdür.89 

Öte yandan, üçüncü Devletler bir Devletin kıta sahanlığı üze-
rine, kıyı Devletinin kimi bakımlardan isteklerini de gözönünde tut-
mak suretiyle, kablolar ve petrol ya da gaz taşıyan borular yerleştir-
me hakkına sahiptirler.40 

3 8 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi mad. 3; III. Deniz Hukuku Sözleşmesi, 
mad. 78/1. 

3 9 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi, mad. 5/1;  III. Deniz Hukuku Sözleşmesi 
mad. 78/2. 

4 0 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi, mad. 4; III. Deniz Hukuku Sözleşmesi, 
mad. 79. 
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II. EGE KITA SAHANLIĞI SORUNU 

Türkiye de, yukarıda belirttiğimiz gibi, herhangi bir ilana ya da 
fiilen işletmesine gerek olmadan, karasularının dış sınırından baş-
layarak uzanan kıta sahanlığı alanlarına sahiptir. Ancak, bugün için 
Türkiye yalnızca Karadeniz'de Sovyetler Birliği ile kıta sahanlığı sı-
nırlandırmasını gerçekleştirebilmiştir. Nitekim, Türkiye ile Sovyetler 
Birliği arasında 23 Haziran 1978 tarihinde bir kıta sahanlığı sınırlan-
dırması anlaşması imzalanmıştır.41 Öte yandan 1983 tarihli bir and-
laşma ile Bulgaristan ile de kıta sahanlığı sınırlandırılmasını da içe-
ren deniz alanlarının sınırlandırılması konusunda çalışmalara baş-
lanması kararı alınmıştır. Buna karşılık, Yunanistan ile Ege deni-
zinde kıta sahanlığına ilişkin bugüne kadar herhangi bir sınırlandır-
ma gerçekleştirilemediği gibi, bunun iki ülke arasında önemli bir 
uyuşmazlık konusunu oluşturduğu gözlenmektedir. 

Ege kıta sahanlığı sorununun kamuoyu önüne çıkması 1972-1973 
yıllarına rastlamaktadır. Yunanistan'ın Ege denizinde petrol araş-
tırılması konusunda aldığı birtakım kararlarını izleyerek Türkiye de 
18 Ekim 1973 tarihinde TPAO'ya Ege'de kıta sahanlığı üzerinde kimi 
petrol arama ruhsatları vermiştir.42 Anadolu ve Trakya'ya yakın 
Yunan adalarına karasuları dışında kıta sahanlığı alanı bırakmayan 
ve bunların arkalarına da geçen bu araştırma ruhsatlan verme ola-
yını Yunanistan 7 Şubat 1974 tarihinde resmen protesto etmiştir.43 

Türkiye ise 27 Şubat 1974 tarihli bir nota ile bu alanların Türkiye'nin 
doğal uzantısı içinde bulunduğunu ileri sürerek Yunan protestosu-
nu reddetmiştir/4 

Bu karşılıklı yazışmalardan Türkiye'nin temelde doğal uzantı 
ilkesine dayanarak ana ülkeler arasında bir sınırlandırma yapılması 
ve çizginin doğusunda kalan adalara yalnızca karasuları tanınması 
tezine karşı, Yunanistan'ın da en doğudaki adaları ile Türkiye ana 
ülkesi arasında eşit uzaklık ilkesine göre bir sınırlandırmanın ger-
çekleştirilmesi tezini ileri Sürdüğü açıklık kazanmıştır. Başka bir de-
yişle, Yunan tezine göre, Türkiye ile Yunanistan arasında kıta sa-
hanlığı sınırlandırılması özde yalnızca Anadolu ile Türk kıyılarının 
tam karşısında yeralan Yunan adaları arasında sözkonusu olup, bu 
4 1 Bkz. Resmi Gazete, 20 Ocak 1981, Sayı 17226. Sözkonusu Anlaşma 15 Mayıs 1981 

günü onay belgelerinin değişimi ile yürürlüğe girmiştir. 
4 2 Bkz. Resmî Gazete, 1 Kasım 1973, Sayı 14699. 
4 3 Metin için Bkz. C.I.J., Affaire du plateau continental de la mer Egee-Memoires, 

1980, s. 21-22. 
4 4 Metin için Bkz. ayni yapıt, s. 23-25. 
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sorun da aslında karasuları sınırlandırılması ile çözümlenmiş du-
lumda görünmektedir. 

Bu gelişmeler karşısında, Türkiye bir yandan Ege'de Çandarlı 
gemisi ile sismik araştırmalar yapma etkinliklerini sürdürürken öte 
yandan da 2 Mayıs 1974 ve 2 Temmuz 1974 tarihlerinde TPAO'ya 
yeni petrol arama ruhsatları vermiştir.45 Yunanistan da 14 Mayıs 1974 
ile 10 Şubat 1975 tarihleri arasında Türkiye'ye çeşitli notalar vere-
rek bunları protesto etmiştir.46 

17-19 Mayıs 1975 tarihlerinde iki Devlet arasında bir an sorun-
larını çözüme bağlayabilme yolunda adımlar atılması ümitleri doğ-
muştur. Bu tarihlerde Roma'da toplanan dışişleri bakanları ve he-
yetleri burada; da herhangi bir sonuca varamamışlardır.47 Zira, Yu-
nanistan'ın iki Devletin bir tahkimname hazırlayarak sorunu Ulus-
lararası Adalet Divanı'na götürmeyi önermesine karşın bu konunun 
incelenmesinde Türkiye'nin öncelikle öze ilişkin anlamlı görüşmeler 
yapılması gereği üzerinde durduğu izlenimi ortaya çıkmaktadır. An-
cak, soruna bir çıkış bulma ümitleri yitirilmediğinden Mayıs 1975 
sonunda iki Devlet başbakanlarının başka bir nedenle bulunacakları 
Brüksel'de bu konuda da görüşmeleri kararlaştırılmıştır. 31 Mayıs 
1975'te başbakanların yayınladığı ortak bildiri, iki Devlet arasındaki 
sorunların görüşmeler yoluyla ve Ege kıta sahanlığına ilişkin ola-
rak La Haye Adalet Divan'mca çözülmesi gerektiği yolunda karar 
verdiklerini bildirmektedir.48 Ayni bildiri bir alttaki paragrafta, bu 
konuda tarafların uzmanları arasındaki toplantıların hızlandırılma-
sını öngörmektedir. 

Daha sonraki tarihlerde Mayıs 1975'teki bu Roma ve özellikle 
Brüksel görüşmeleri ve onların sonunda ortaya çıkan ortak bildiri-
lerin iki Devlet yetkililerince değişik yorumlandığı göze çarpmakta-
dır. Nitekim, Yunanistan taraflar arasında varılan aşamanın uyuş-
mazlığı Divan'a götürecek tahkimnamenin hazırlanması olduğu gö-
rüşünü çeşitli vesilelerle açıklarken,49 Türkiye ise Yunanistan'a ver-
diği 30 Eylül 1975 tarihli bir notada bunun ancak öze ilişkin görüş-
melerde çözüme bağlanamayan sorunlar için geçerli olacağını dola-

4 5 Bkz. Resmî Gazete, 6 Haziran 1974, Sayı 14907 ve Resmî Gazete, 18 Temmuz 1974, 
Sayı 14949. 

4 6 Yunan ve Türk notaları için Bkz., C.I.J. Affaire du plateau continental de la mer 
Egee - Memoires, 1980, s. 26-32. 

4 7 Ortak bildiri metni için Bkz. ayni yapıt, s. 33. 
4 8 Metin için Bkz. ayni yapıt, s. 33. 
4 9 Örneğin, 2 Ekim 1975 tarihli Yunan notası: Bkz. ayni yapıt, s. 36-40. 



408 HÜSEYIN PAZARCı 

yısıyla, bu nitelikteki görüşmelerin bir an önce başlaması gereğini 
vurgulamaktadır.50 Bu çerçevede, iki Devlet arasında, 2 Ekim 1975 
ile 19 Aralık 1975 tarihleri arasında çeşitli nota değişimlerine tanık 
olunmaktadır.51 

31 Ocak - 2 Şubat 1976 tarihleri iki Devlet arasında uzmanlar dü-
zeyindeki toplantıların Bern'de tekrar başladığı tarihleri oluşturmak-
tadır.52 Bunu 19-20 Haziran 1976 tarihinde yine Bern'de yapılan bir 
uzmanlar toplantısı izlemiştir.53 Bu toplantılar sırasında da, Türki-
ye'nin sınırlandırmanın özde doğal uzantı ilkesi üzerine gerçekleş-
tirilmesi gerektiği yanında geçici olarak bu alanda bir ortak işletme 
kurulabileceği görüşünü ileri sürdüğü izlenimi doğmaktadır. Ayrıca, 
Türkiye bu sonuca varabilmek için, yöntem bakımından, yine an-
lamlı görüşmelerin yapılmasında ısrar eder görünmektedir. Yunanis-
tan'a gelince, özde, Yunanistan'ın ülkesel ve siyasal bütünlüğünü 
vurguladıktan ve adaların da kendilerine özgü kıta sahanlıkları bu-
lunduğunu belirttikten sonra, sınırlandırmanın doğu Yunan adaları 
ile Türkiye arasında çizilecek eşit uzaklık çizgisine göre gerçekleş-
tirilmesi gereği üzerinde durmaktadır. Yöntem bakımından ise, Yu-
nanistan doğrudan Uluslararası Adalet Divanı önüne gidilmesini ıs-
rarla savunur görünmektedir. 

6-9 Ağustos 1976 tarihlerinde Türkiye MTA - Sismik I gemisi ile 
Ege'de açık deniz alanında sismik araştırmalar yaptırtıyor. Gergin-
liğin bir hayli arttığı bu tarihlerde Yunanistan, 6 ve 9 Ağustos 1976 
tarihli notalar ile, bu açık deniz alanı altında bulunan kıta sahan-
lığının kendisine ait olduğunu ileri sürerek Türkiye'yi protesto et-
miştir.54 10 Ağustos 1976 tarihinde ise, Yunanistan, bu konu ile ilgili 
olarak, bir yandan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, öte yan-
dan da, tek-taraflı bir biçimde Uluslararası Adalet Divanı'na baş-
vurmuştur. 

Yunanistan'ın Güvenlik Konseyi'ne başvurusu Türkiye'nin bu 
araştırmalarının kıta sahanlığı haklarını çiğnediği ve dolayısıyla 
uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği gerekçesine dayanmak-

5 0 Metin için Bkz. ayni yapıt, s. 35-36. 
5 1 Metinler için Bkz. ayni yapıt, s. 36-43. 
5 2 Bu toplantılarda herhangi bir resmî tutanak tutulmaması karan alındığı göz-

lenmektedir. Ancak, Yunanistan kendi uzmanlannca tutulan gayrî resmi ni-
telikteki notları Uluslararası Adalet Divanı'na Dava sırasında sunmuştur. Bu 
gayrî resmi notlar için Bkz. ayni yapıt, s. 152-158. 

5 3 Yine gayri resmî Yunan notları için Bkz. ayni yapıt, s. 159-166. 
5 4 Bu proteste notalan için Bkz. ayni yapıt, s. 54, 55-58. 
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tadır. Güvenlik Konseyi, 25 Ağustos 1976 tarihli ve 395 (1976) sayılı 
kararı ile, bir yandan taraflara uyuşmazlıkları konusunda doğru-
dan görüşmelere tekrar başlamalarını tavsiye etmiş, ve öte yandan, 
sorunu Divan'a götürme olanağı üzerinde tarafları düşünmeye davet 
etmiştir. 

Yunanistan'ın Uluslararası Adalet Divanı'na tek-taraflı biçim-
de sunduğu başvurusuna gelince, Divan'dan iki istekte bulunmak-
tadır. Yunanistan'ın birinci isteği öze ilişkin bir karar verene kadar 
Divan'm koruma önlemi (ihtiyatî tedbir) kararı vermesine ilişkin-
dir.55 Yunanistan'ın Divan'dan ikinci isteği ise, doğudaki Yunan ada-
ları ile Türkiye arasındaki kıta sahanlığı sınırlandırılmasınm hangi 
kurallara göre yapılacağının saptanması olmaktadır.66 Yunanistan'ın 
bu uyuşmazlığın özüne ilişkin isteğinden de anlaşılacağı gibi, Tür-
kiye'nin batısında bulunan adaların Yunanistan'a bakan tarafları 
ile daha beride kalan adaların otomatik olarak Yunanistan lehine 
kıta sahanlığı doğurdukları varsayımından hareket edilmekte ve böy-
lece bu alan uyuşmazlık dışı kabul ettirilmeye çalışılmaktadır. 

Uluslararası Adalet Divanı Yunanistan'ın bu başvurusu karşı-
sında, durumu Türkiye'ye bildirerek görüşünü isterken, Statüsünün 
41. maddesine dayanarak koruma önlemi (ihtiyatî tedbir) konusun-
da bir karara varma yoluna girmiştir. Yunanistan'ın Divan'a bir 
ad hoc yargıç atamasına karşın, Türkiye herhangi bir ad hoc yargıç 
atama yoluna gitmediği gibi, 25-27 Ağustos 1976 tarihlerinde yapılan 
davanın sözlü aşamasına da katılmamıştır.57 Ancak, Türkiye'nin 26 
Ağustos 1976 tarihinde bir mektup ile Divan'm özellikle yetkisizliğini 
ileri süren gözlemlerini Divan'a ilettiği görülmektedir.58 Davaya hem 
yazılı hem de sözlü aşamasında katılan Yunanstan'm koruma önlemi 
istemini Divan 11 Eylül 1976 tarihli kararı ile reddetmiştir.59 Çok özde 
belirtirsek, Divan'm red gerekçesi Türkiye'nin yapmış olduğu sismik 
araştırmaların, Yunan kıta sahanlığı üzerinde yapıldıkları bir an için 
kabul edilse bile, Yunanistan'a onarılmaz zararlar verecek bir ni-
telikte olmadıklarıdır; zira, sismik araştırmalar kıta sahanlığı üze-
rinde herhangi bir delme ya da zarar verme eylemini gerektirmemek-
tedir/0 

5 5 Metin için Bkz. ayni yapıt, s. 61-66. 
5 6 Ana metin için Bkz. ayni yapıt, s. 3-11. 
5 7 Resmî tutanaklar için Bkz. ayni yapıt, s. 77-146. 
5 8 Metin için Bkz. ayni yapıt, s. 67-76. 
5 9 Karar metni için Bkz. C.I.J., Affaire du plateau Continental de la mer Egee - De-

mande en indication de mesures conservatoires, 1976. 
6 0 Özellikle Bkz. ayni yapıt, s. 10-11. 
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Türkiye'nin yetkisizliğini ileri sürmesi üzerine Divan önündeki 
davanın ikinci aşamasını, öze geçmeden önce, Divan'm yetkisi ko-
nusunu incelemesi oluşturmuştur. Bu konuda Divan ilgili hazırlık-
larını yaparken, öte yandan, tarafların aralarında yeni görüşmele-
re başladıkları görülmektedir. Nitekim, uzmanlar düzeyindeki he-
yetler 2-11 Kasım 1976'da Bern'de tekrar buluşmuşlardır. Bu toplan-
tının sonunda ise, 11 Kasım 1976 tarihinde yayınlanan bir bildiri 
ile tarafların uyuşmazlıklarını çözüme götürecek kuralları saptamak 
üzere çalışmalar yapmak ve görüşmeleri rahatsız edecek nitelikteki 
her türlü eylemden kaçınmak kararı aldıkları ortaya çıkmaktadır.61 

Ancak, bu toplantıdan sonra iki yıla yakın bir süre taraflar arasında 
uyuşmazlığa çözüm getirici nitelikte herhangi bir toplantının yer 
almadığı gözlenmektedir. 

İki Devlet arasında diyalogun tekrardan 10-11 Mayıs 1978 tarih-
lerinde Montreux'de bu kez de başbakanlar düzeyinde başlatıldığı 
görülmektedir. 11 Mayıs 1978 tarihli ortak bildiri ile iki başbakan 
görüşmelerin sürdürülmesi kararını bildirmektedir.62 Bu Montreux 
ortak bildirisini 29 Mayıs 1978 tarihinde başbakanların Washington 
ortak bildirisi ile Temmuz ve Eylül 1978'de Dışişleri Bakanlığı genel 
sekreterleri arasında yapılan görüşmeler sonucu 5 Temmuz 1973 ile 
20 Eylül 1978 tarihlerinde yayınlanan ortak bildiriler izlemişlerdir.63 

Ancak, bu görüşmelerin hiç birisinden somut herhangi bir sonuca 
varıldığı yönünde bir izlenim edinilmemektedir. 

Bu arada, Divan yetki konusunda yazılı aşamasını bitirmiş64 

olup, Türkiye yetkisiz olduğunu ileri sürdüğü Divan'a herhangi bir 
yazılı görüş bildirmemiştir. Divan tarafları 9-17 Ekim 1978 tarihle-
rinde sözlü aşamaya çağırmıştır.65 Türkiye, bu aşamaya da katıl-
mamış ancak 10 Ekim 1978 tarihinde Yunanistan'ın yetki konusunda 
ileri sürdüğü görüşlerini çürütmeye yönelik bir mektubu Divan'a 
sunmuştur.66 Gerek yazılı ve gerekse sözlü aşamada Yunanistan Di-
van'm yetkili olduğunu iki ana gerekçeye dayandırmaktadır. Birin-
ci gerekçe Türkiye ile Yunanistan'ın da taraf oldukları 1928 tarihli 

6 1 Metin için Bkz. C.I.J., Affaire du plateau continental de la mer Egee - Memoires, 
1980, B. 280. 

6 2 Metin için Bkz. ayni yapıt, s. 516. 
6 3 Metinler için Bkz. ayni yapıt, s. 519-521. 
0 4 Yunan muhtırasının metni için Bkz. ayni yapıt, s. 191-278. 
6 5 Yalnızca Yunanistan'ın katıldığı sözlü aşamaya ilişkin Divan'm resmî tutanak-

ları için Bkz. ayni yapıt, s. 294-500. 
0 6 Metin için Bkz. ayni yapıt, s. 593-611. 
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Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçı Çözümü Konusunda Genel Se-
nedin 17. maddesi olmaktadır.67 Adı geçen maddeye göre, taraflar 
aralarında doğan hukuksal uyuşmazlıkları belirli bir süre içinde ha-
kemliğe sunma kararı almamışlarsa taraflardan her biri sorunu 
Divan önüne götürme yetkisine sahip olmaktadır. Yunanistan'ın 
Divan'm yetkisine ilişkin olarak ileri sürdüğü ikinci gerekçe ise, 
Türkiye'nin özellikle 31 Mayıs 1975 tarihli başbakanlararası Brüksel 
ortak bildirisi ile uyuşmazlığın Divan'a götürülmesini kabul etmesi 
olmaktadır.®8 

Uluslararası Adalet Divanı, Yunanistan'ın her iki gerekçesi ile 
Türkiye'nfn görüşlerini de inceledikten sonra, 19 Aralık 1978 tarihli 
kararı ile kendisinin bu uyuşmazlığa bakmaya yetkisiz olduğuna 
karar vermiştir.69 Divan, Yunanistan'ın 1928 Genel Senedine daya-
narak ileri sürdüğü yetki konusunda yetkisizlik gerekçesini Yunanis-
tan'ın Genel Senede taraf olurken koyduğu bir çekinceye dayandır-
mıştır.70 Söz konusu çekince, ana çizgileriyle, Yunanistan'ın ülkesel 
yetki alanına giren sorunları Genel Senedin öngördüğü yöntemlerin 
dışında bıraktığını bildirmektedir. Kıta sahanlığı sınırlandırması da 
bir ülkesel sorunu oluşturduğundan, Divan Genel Senet çerçevesinde 
Türkiye bakımmdan'da yetkili olamayacağını kabul etmiştir. Divan, 
Yunanistan'ın 31 Mayıs 1975 tarihli Brüksel ortak bildirisine dayanan 
yetki gerekçesini ise, bu ortak bildiri ile her haliyle Türkiye'nin Yu-
nanistan'a tek-taraflı olarak Divan'a başvurma hakkı tanımadığı bi-
çiminde yorumlamak suretiyle reddetmiştir.'1 

Uluslararası Adalet Divan'm yetkisizlik kararı ile taraflar ara-
sında Ege kıta sahanlığı sorununu bir çözüme bağlama ümidi yine 
görüşmelere kalmış göründüğünden Türk ve Yunan uzmanları ara-
sında Aralık 1978 ve Şubat 1979 tarihlerinde iki görüşme daha yapıl-
mıştır. Ancak, sonuçsuz kalan bu toplantılardan bu yana teknik dü-
zeyde herhangi bir toplantı gerçekleşmemiştir. Bununla birlikte, si-
yasal düzeyde olmak üzere, özellikle dışişleri bakanları arasında za-
man zaman bir çözüm aramaya yönelik kimi kısa görüşmelerin baş-
ka toplantılar vesilesiyle gerçekleştirildiği de görülmektedir. 

6 7 Yunan muhtırasında bu konuda ileri sürülen görüşler için Bkz. ayni yapıt, s. 
199-259. 

6 8 Yunan muhtırasında bu konudaki görüşler için Bkz. ayni yapıt, s. 260-278. 
6 9 Karar metni için Bkz. C.I.J., Affaire du plateau Continental de la mer Egee-

Arret, 1978. 
, 0 Divan'ın Genel Senedi incelediği kesimler için Bkz. ayni yapıt, s. 13-38. Çekince 

konusuna ilişkin Divan'ın incelemesi için Bkz. ayni yapıt, s. 20-38. 
* Divan'ın bu gerekçeye ilişkin incelemesi için Bkz. ayni yapıt, s. 39-45. 
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Resmen ortaya çıktığı 1973 yılından bu yana Ege kıta sahanlığı 
konusunda iki tarafın hukuksal tezlerinin çok genel birer değer-
lendirilmesi yapılsa şu durum ortaya çıkmaktadır. Türkiye önceleri 
çok büyük ağırlık verdiği doğal uzantı tezi yanında giderek sınırlan-
dırmada hakça ilkelerin uygulanmasını da o ölçüde vurgular gö-
rünmektedir. Uluslararası mahkeme kararlarının özellikle Manş De-
nizi Davası ile Tunus - Libya Kıta Sahanlığı Davası çerçevesinde so-
mutlaştırdığı gibi, adaların ve özellikle komşu Devlet ülkesine kendi 
ülkesinden daha yakın bir konumda bulunanların, kıta sahanlığı sınır-
landırılmasında etkilerinin çok az olduğu ya da hiç bulunmadığı görü-
şü72 Türkiye'nin tezini bir hayli güçlendirmiştir. Yunanistan ise, adala-
rın kendi başlarına kıta sahanlığı olduğu görüşünün bir genel nitelik 
taşıdığının ve sınırlandırmada her adaya kıta sahanlığı üzerinde kar-
şısındaki komşu ülke ile eşit etki tanınmayacağının anlaşılmasından 
sonra, adaları ile ana ülkesinin bir siyasal ve ülkesel bütün oluştur-
ması öğesi üzerinde daha ısrarla durmaktadır.73 Bu yolla, adaları ile 
ana ülkesinin arasında Türkiye'ye ait bir kıta sahanlığı alanı girme-
sini engelleyeceğini ümid etmektedir. Öte yandan salt kıta sahanlığı 
sınırlandırılması konusunda tezinin uygulanan hukuk bakımından 
bir hayli zayıf kaldığının farkında olan Yunanistan, başka deniz 
alanlarını genişletme yoluyla Ege'yi aşağı-yukarı tümüyle ele geçir-
me planları yapar izlenimi vermektedir. Nitekim karasuları geniş-
liğini 12 mile çıkarmak suretiyle kıta sahanlığı kavramı ve sınırlan-
dırılması yoluyla elde edemeyeceği deniz ve deniz yatağı alanlarına 
sahip olma denemeleri basında ve kamuoyunda Yunanistan'a son 
yıllarda sık sık atfedilir olmuştur. 

7 2 Bu konudaki pozitif hukuk verilerine ilişkin geniş bilgi için Bkz. H. Pazarcı; 
a.g.y., s. 243-333. 

7 3 Örneğin, Yunan başvurusunda da bu belirtilmektedir: Bkz. C.I.J., Affaire du 
plateau continental de la mer Egee - Memoires, 1980, s.. 10. 



KALKINAN EKONOMİLER AÇISINDAN ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME 
FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ 

Prof. Dr. Necdet SERİN* 

Kalkınmanın devamlı bir olay haline gelebilmesi, kişi başına ortalama 
gelir ya da refah düzeyinin devamlı, gerçek ve önemli miktarda artabil-
mesi işgücünün veriminde aynı şekilde artış sağlanmasına bağlı bulun-
maktadır. Oysa, işgücünün verimi birlikte çalıştığı sermaye donanımının 
miktarına ve kullanılan tekniğin ne derece ileri olduğuna ve teknolojik 
gelişme hızına bağlıdır. Şu halde ekonomik kalkınma bir anlamda teknik 
ilerlemeyi ve teknolojik gelişmeyi içeren bir sermaye yığılımı sorunu ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. 

Kalkınma veya modernleşme süreci, hemen hemen daima eski usulle-
rin yerlerini daha yeni ve daha etkin usullere terketmesi veya tamamen 
yeni ürünlerin üretilmesi ve yeni bir yaşayış şeklinin ortaya çıkarılması 
anlamına gelmektedir. Bütün bu değişmeler ise, kalkınma ile eş anlamlı 
duruma gelmiş olan teknolojik değişmeler ve yeniliklerle sağlanır. Bu se-
beple, yeni teknolojilere sahip olunması ve yeni tekniklerin yayılması bü-
tün ülkeler bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Buna göre, tekno-
lojik değişmeyi sağlama açısından her ülkenin yararlanabileceği kaynak-
lardan birincisi, her ülkenin kendi örgütlenmiş araştırma ve geliştirme 
faaliyetini oluşturması, ekonominin gelişmesini ve buluşlarını kendi çaba-
larına dayandırması ve kendi çalışmalarının sonuçlarını yayması; ikinci-
si, başka ülkelerde elde edilmiş teknik ve bilimsel gelişmelerden yararla-
nılmasıdır. Birinci durum teknoloji üretimini, ikinci durum teknoloji trans-
ferini ifade etmektedir. 

Ekonomistler, uzun bir süre ihmal ettikten sonra, İkinci Dünya Sava-
şı'ndan bu yana, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ekonomik gelişme 
hızı ve verimlilik artışı arasındaki ilişkileri incelemeye yönelmişlerdir. 
Ekonomik gelişme ve teknoloji değişme arasındaki ilişikleri inceleyen ilk 
önemli çalışma 1950'li dönemin ortalarında yapılmıştır. Robert Solow, ka-
pasite-hasıla ilişkisini sabit, sermaye ve emeğe marjinal hasılalarına eşit 

* A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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bir ödeme yapıldığını ve teknolojik değişmenin tarafsız olduğunu varsa-
yarak Amerikan Ekonomisinin tarım dışı kesiminde 1909-1949 döneminde 
meydana gelen teknolojik değişme hızım belirlemeye çalışmıştır. Solov/un 
bulgularına göre teknolojik gelişme hızı yılda ortalama yüzde 1.5 dolayla-
rındadır. Başka bir deyişle, girdi miktarı sabit kaldığı halde hasılada mey-
dana gelen artış yılda yüzde 1.5 dolayındadır. Solow'a göre, kişi başına 
hasılada, bu dönemde görülen artışın yüzde 90 dolayındaki kısmı tekno-
lojik gelişmeden kaynaklanmış olup, sadece yüzde 10 dolayındaki küçük 
bir kısım işçi başına kullanılan fiziki sermaye miktarındaki artışla ilgi-
lidir. 

Abramovich yaptığı araştırmada, A.B. Devletlerinin gelişmesinde ge-
lir artışında etkili olan unsurlardan en büyük payın, teknolojik gelişme-
lerle ilgili olarak fiziki sermayenin etkinliğinin artışı ve ekonomik örgüt-
lenmede, eğitim, bilgi ve yöntemde meydana gelen değişmelerle ilgili ol-
duğu sonucuna ulaşmıştır. 

Denison, 1929-1957 döneminde ABD'inde milli gelirde meydana gelen 
artışın yüzde 23'ünün işgücünün eğitim düzeyindeki artışla, yüzde 20'sinin 
belli miktardaki kaynakla daha fazla üretimi mümkün kılan teknik bilgi 
ve iş yönetimi bilgisindeki artışla ilgili olduğunu ortaya koymuştur. Baş-
ka bir deyişle, Denison'a göre, 1929-1957 döneminde çalışan kişi başına 
milli gelirde meydana gelen toplam artışın yüzde 40 kadarı bilgi düzeyin-
deki artışla ilgilidir. Denison'a göre, ekonomik gelişmeye yapılan katkı-
nın beşte biri doğrudan doğruya örgütlenmiş araştırma ve geliştirme faa-
liyeti ile ilgilidir. 

Mansfield tarafından yapılan başka bir araştırma ise, 1962 yılında 
ABD'lerinde tüm yapım (imalât) sanayiinin yüzde 47'sinin araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerinin amacının yeni mal üretmek, yüzde 13'ünün ise 
yeni üretim süreçleri geliştirmek olduğunu göstermektedir. 

Sanayi devriminden beri bilimin gösterdiği büyük ilerlemenin bir so-
nucu olarak, bugün, gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında gelişmiş 
ekonomilerde teknolojik olanaklarla iş hayatının önderlerinin davranış, ve 
uygulamaları arasındaki fark oldukça küçüktür. Aynı şey teknolojik ola-
naklar ve üretken faaliyetlerdeki teknoloji düzeyi arasındaki fark için de 
söylenebilir. Bu sebeple, kalkınmakta olan ekonomilerde bu alanda ba-
şarı sağlanması, büyük bir olasılıkla, mevcut teknolojik bilginin gelişmiş 
ekonomilere göre, daha geniş çapta üretim faaliyetlerine uygulanmasına 
bağlı kalmaktadır. 

Yeni tekniklerin bir kısmı kalkınma çabası içinde bulunan ekonomi-
lerde uygulama alanı bulmuş olmakla birlikte, bu ekonomilerin belli ba-
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zı sınırlı faaliyet dalları üzerinde etkileri görülmüş olup, bu ülkelerin 
toplumsal ve ekonomik yapılarını değiştirecek etkiler doğurması, başlıca 
önemli üretim faaliyetleri ilkel görünüşlerini korumuştur. Bu sebeple, 
özel bir çaba gösterilmedikçe, gelişmekte olan ülkelerde teknolojik geliş-
menin seyri oransal olarak yavaş olacak ve gelişmiş ülkelerde bilimsel 
ilerleme ve araştırma geliştirme faaliyetleri sürdükçe, kalkınan ekono-
milerle olan teknolojik fark devamlı olarak büyüyecektir. 

Üretim unsurlarının daha değişik şekillerde ve daha etkin kullanılma-
sı açısından gelişen ekonomiler yönünden bazı imkanlar mevcut olmakla 
birlikte, yeni ürünler yeni üretim usulleri bulunması ve bu usullerin tüm 
üretim unsurlarının etkinliğini arttıracak şekilde ve daha çok emek yo-
ğun olması açık bir ihtiyaç olarak belirmektedir. Bu sürecin oluşması tek-
nolojik gelişmeyle yakından ilgili olup, teknolojik gelişmenin varlığı ise 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin boyutu ve etkinliği ile ilgilidir. 
Oysa, teknolojik gelişme ve araştırma-geliştirme faaliyetinin önemi, ge-
lişme çabası içinde bulunan toplumlarda çok az anlaşılmıştır. Kalkman 
ekonomiler, sosyalist dünya dışındaki ülkelerde yapılan araştırma-geliş-
tirme harcamalarının sadece yüzde 2'sini gerçekleştirmektedir. Bu ülke-
lerdeki sanayi firmaları ise satışlarının sadece yüzde 0.1-0.2'sini araştırma 
ve geliştirmeye ayırmaktadır. Buna karşılık ABD'lerinde sanayi firmala-
rı satışlarının ortalama olarak yüzde 2'sini bu amaçla harcamaktadırlar. 

Araştırma ve geliştirme harcamalarının kalkman ülkelerde bu kadar 
düşük olmasının çeşitli sebepleri vardır. Bunlar; gelir seviyesinin düşük-
lüğü, yetişmiş insangücü stokunun yetersizliği, firmaların küçük oluşu, 
gelişmiş ekonomi teknolojilerinin kullanılma imkanın varlığı ve bu tek-
nolojilerin ülkenin ihtiyaçlarına uygun hale sokulmasını düşünmeksizin 
sadece transferine yönelmesi, araştırıcıları icatlara yönelten koşulların ve 
başlanın yokluğu, eğer araştırma-geliştirme faaliyetinde bulunuyorlarsa 
çokuluslu şirketlerin varlığı, olarak belirlenebilir. 

Araştırma-geliştirme faaliyetlerin yetersiz oluşundan dolayı, kalkın-
ma çabası içinde bulunan ülkelerde emek-yoğun üretim teknikleri geliş-
tirilememiştir. Eğer yapılabilseydi artan insan gücüne daha çok sayıda 
iş alanı sağlamak ve düşük gelirli tüketicilerin bol olarak satın alacakları 
malları üretmek mümkün olacaktır. Ulusal araştırma-geliştirme çabala-
rına dayanan teknikler yeterli düzeyde geliştirilebilseydi uygun ürün ve 
uygun teknoloji özümsenmesi de gerçekleştirilebilirdi. Araştırma-geliştir-
me faaliyetlerinin yoğun bir şekilde yürütüldüğü çokuluslu firmaların, 
şöhretleri çok kaliteli ve ileri teknoloji içeren mallar üretmelerine bağlı 
olduğunu gözönünde tutacak olursak, bazı özel durumlar dışında, kalkı-
nan ülkelerin ihtiyaçlarına uygun ürün ve teknoloji geliştirmeye yönel-
melerinin zayıf bir olasılık olduğu anlaşılır. 
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Biraz önce değindiğimiz özel durumlara örnek olarak, bazı çokuluslu 
firmaların faaliyet gösterdikleri kalkınan ülkelerde, bu ülkelerin koşulla-
rına ve ihtiyaçlarına uygun otomobil, kamyon, lastik, besleyici niteliği 
yüksek yeni gıda maddeleri üretmeleri gösterilebilir. 

Kalkınan ülkelerin yeni ürünlere, yeni teknolojilere olan ihtiyaçları-
nın gittikçe arttığı, gelişmiş ekonomi tekniklerinin ancak bazı hallerde uy-
gun düştüğü, çokuluslu firmaların sağladığı imkânların sınırlı oluşu göz-
önünde tutulacak olursa, kalkınan ülkelerin kendi gelişmelerini mümkün 
olduğu kadar kendi teknolojilerine, kendi araştırma-geliştirme çabalarına 
dayandırmaları gereği ortaya çıkar. 

Kuşkusuz, kalkınan ekonomilerde yeni tekniklerin geliştirilmesi, bu-
lunması, ülke koşullarına uygun hale getirilmesi sözkonusu olmaktadır. 
Fakat bu yöndeki çabalar yetersiz, eşuyumdan uzak ve çok kere rastlan-
tılara bağlıdır. 

Gelişmiş ekonomiler bugünkü sanayi yapılarını yoğun teknolojik araş-
tırmalara borçlu bulunmaktadır. Rekabet dünyasında sanayinin sürekli 
olarak yenileşmek ihtiyacı içinde bulunması, araştırma faaliyetlerini vaz-
geçilmez bir olay haline getirmiştir. Özellikle, uzun-dönemli araştırma ve 
geliştirme faaliyetleri firmaların tüm ilgi alanları açısından önem taşıyan 
projelerin gerçekleştirilmesi üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Bu amaca yö-
nelik araştırma ve geliştirme ise, genellikle, yeni tekniklerin geliştirilme-
si ve icatlar şeklinde belirginleşmiştir. Bu tip uzun-dönemli projelerin 
başarısı ise, harcanan kaynakların miktarı ve araştırma kesiminde ça-
lışan elemanların bilgi ve yetenekleri ve bunların en etkin şekilde kul-
lanımı ile yakından ilgili olduğu için, merkezi araştırma labratuvarlarının 
varlığı ile yakından ilgili olmuştur. 

Oysa, kalkınmakta olan ülkelerde durum bundan farklıdır. Araştırı-
cı sayısı, araştırma bütçeleri bu noktanın çok gerisindedir. Dolayısıyla ge-
lişmiş ekonomilerin teknolojilerini ve çok kere kendi koşulları ile uyum 
sağlamadan kullanmak zorundadırlar. 

Bu durum da sanayileşme hızını, yeni ürünlerin yararına uygulama im-
kanını sınırlamakta, dışpazarlara yönelme şansını da çok azaltmaktadır. 
Çünkü aynı tekniklerle çoktan beri üretmekte olan gelişmiş ülkeler piyasa-
lara egemen bir durumdadır ve, çok kere, kalkınmakta olan ülkeler pazara 
girdiklerinde satmayı umdukları pekçok mal yerini daha nitelikli ve da-
ha yeni mallara terketmiş bulunmaktadır. 

Dünya araştırma gücünün tamamına yakın bir kısmının gelişmiş, ileri 
derecede teknolojileri içeren ve kullanılan teknolojinin devamlı olarak 
değiştiği bir sanayileşme düzeyine ulaşmış bulunan zengin ülkelerin elin-
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de bulunduğu gözönünde tutulacak olursa, iki grup ülke arasında böyle 
bir farklılığın ortaya çıkması normal ve kaçınılmazdır. 

Bugün dünya araştırma sektöründe yaklaşık olarak üst düzeyde üç 
milyon bilim adamı çalışmaktadır ve her yıl dokuz trilyon TL. sı dola-
yında araştırma harcaması yapılmaktadır. Bu kapasitenin % 90 dan faz-
lası gelişmiş ekonomilerin elindedir. 

Araştırma harcamalarından en büyük payı savunma kesimi almak-
tadır. Dünyada yapılan araştırma harcamalarının % 24 ü askerî amaca yö-
neliktir. Geri kalan kısmın % 15 i temel araştırma, % 8 i uzay, % 8 i ener-
ji, % 7 si sağlık, % 5 i ulaştırma, % 5 i çevre korunması ve kirliliği ile sa-
vaş, % 5 i haberleşme, % 3 ü tarım ve % 20 si doğrudan doğruya sanayi 
kesimi ve yukarıda belirtilen alanlar dışında yürütülen araştırma faali-
yetlerine gitmektedir. 

Bazı sanayileşmiş Avrupa ülkelerinin çeşitli alanlar için yaptıkları 
araştırma harcamalarının genel bütçeleri içindeki payları ise şöyledir: 

BATI ALMANYA: % 51.5 temel araştırma, % 11.4 savunma, % 11.0 
enerji, % 6.8 sanayi ve teknoloji, % 4.5 uzay, % 4.3 sağlık, % 2 tarım, 
% 8.5 diğer alanlar. 

FRANSA: % 29.5 savunma, % 25.3 temel araştırma, % 11.8 sanayileş-
me ve teknoloji, % 8.5 enerji, % 5.5 uzay, % 5.4 sağlık, % 4.3 tarım, % 9.7 
diğer alanlar. 

HOLLANDA: Temel araştırma % 54.3, tarım % 7.4, sanayi ve tekno-
loji % 4.8, eenrji % 4.7, savunma % 3.2, uzay % 2.7, diğer alanlar % 15.9. 

İNGİLTERE: Savunma % 47.7, temel araştırma % 23.4, enerji % 7.7, 
sanayi ve teknoloji % 7.0, tarım % 4.3, sağlık % 2.8, uzay % 2.3, diğer 
alanlar % 4.8. 

İTALYA: Temel araştırma % 44.5, enerji % 20.7, sanayi ve teknoloji 
% 10.3, uzay % 8.8, savunma % 4.5, sağlık % 3.7, tarım % 3.1, diğer alan-
lar % 4.4. 

Yukarıdaki birkaç örnekte görüldüğü gibi gelişmiş ekonomilerde araş-
tırma sektöründe yapılan harcamaların büyüklüğü, gelişmiş ve gelişmek-
te olan ülkeler arasındaki teknolojik farklılığın temel sebebini oluştur-
maktadır. 

Fakat burada şunu da belirtelim ki, böyle bir farklılığın oluşu kal-
kınan ekonomiler bakımından aleyhte bir durumu yansıtmakla birlikte, 
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bu ülkelere geniş olanaklar, kolaylıklar ve tasarruflar da sağlamaktadır. 
Çünkü gelişmiş ülkelerde denenmiş olan geniş bir teknik ve bilgi hazine-
sinden gerektiğinde yararlanılarak, bu ülkelerde transfer edilen teknolo-
jilerin ülke koşullarına ve gereksinimlerine uygun bazı değişiklikler ya-
parak, daha ileri teknikleri üretime sokmak ve sanayileşmeyi hızlandırmak 
mümkün olur. 

Özellikle sınırlı kaynaklarla hızla kalkınmak isteyen ekonomilerin du-
rumu gözönünde bulundurulunca, büyük ölçüde ve devamlı bir şekilde 
eğitim, araştırma ve geliştirme alanına yatırım yaparak çok güç ve çok 
masraflı bir şekilde teknoloji üretme durumunda kalacak olan kalkınan 
ülkeler, kendi çıkarlarına uygun koşullar altında ve yeterli çaba ve dü-
zenlemelerle gelişmiş ekonomilerden teknoloji aktararak, kendilerini ileri 
ülkelerden ayıran teknolojik farkı yavaş yavaş kapatma ve kaynaklarını 
daha iyi kullanarak daha yüksek bir kalkınma hızı elde etme olanağını 
bulurlar. Bu sebeple, gelişmiş ülkelerde teknoloji üretimi gelişmenin baş-
lıca uyarıcı unsuru olduğu halde, kalkınma sürecinin henüz başında bu-
lunan ülkeler büyük ölçüde teknoloji transferine dayanarak, ekonomik 
kalkınmalarını beslemek, gereksiz masraflardan kaçınma imkânına sahip 
oldukları için de bu işi daha ucuza gerçekleştirmek imkânına sahip bulun-
maktadırlar. 

Bu imkânın varlığına rağmen, gerek teknoloji üretiminin gerçekleş-
tirilmesi, gerek ileri ve pahalı teknikleri kopye etmekten çok ülke ko-
şullarına uygun yeni ve ileri teknikler şeklinde uygulama alanına soku-
labilmesi önemli miktarda araştırma ve geliştirme yatırımını gerektirir. 
Bu sebeple, örnek olarak Türkiye'yi ele alacak olursak, bugün Türkiye'de 
6000 dolayında olan araştırıcı sayısının ve gayri safi milli hasılanın binde 
4'ü dolayında (gelişmiş ekonomilerde % 4) olan araştırma ve geliştirme 
harcamalarının önemli ölçüde arttırılması, her kademede eğitime, eko-
nomik kalkınma amaçlarına gerçekten uygun düşen bir yön verilmesi zo-
runludur. 

Başka bir deyişle, ekonomik kalkınmayı destekleyecek ve hızlandıra-
cak oranda araştırma ve geliştirme gücüne sahip, kısacası yaratıcı insan-
gücü kaynağının hızla ve kalkınma amaçlarına uygun olarak geliştiril-
mesi zorunludur. Aksi halde, daha hızlı ve daha dengeli bir kalkınma sağ-
lamak için yeteri kadar fiziksel sermaye yatırımı yapmak mümkün olsa 
bile, insangücü kaynağının gelişmesi fiziksel sermaye yığılımına ayak uy-
duramadığı için, fiziksel sermayeyi emme gücü çok düşük kalır. Bu du-
rum, aynı zamanda araştırma-geliştirme faaliyetlerinin ve yatırımlarının 
aksamasına, etkisini göstermemesine yol açar. Teknoloji üretimi ve tek-
noloji transferi ve transfer edilen teknolojinin ülke koşullarına uydurul-
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ması mümkün olmaz veya çok yetersiz kalır ve kalkınma hızlanacağı 
yerde yavaşlar. 

Bu sebeple, sadece fiziki sermaye, işgücü, doğal kaynaklar gibi klâsik 
üretim unsurlarının değil, bilim ve teknolojinin de vazgeçilmez bir un-
sur olarak en yoğun ve en etkin bir şekilde kalkınma sürecine sokulması 
ve bir "bilimsel araştırma kesimi" yaratılması ve bu kesimi hızla besle-
yerek, ekonomiyi bütünleştirici bir strateji saptanması, kalkınma politi-
kasının veya plânlarının daha başarılı bir şekilde uygulanması, kalkın-
manın hızlı ve dengeli olması bakımından büyük önem taşır. 

Bunu sağlama yönünden, ilgili bütün kuruluşların teknoloji üretimi 
ve transferi başta olmak üzere her alanda ayrıntılı araştırmalar yapma-
ları ve özellikle bilim ve teknoloji politikasını, ekonomi politikasından 
ayrı düşünmeden bu tür araştırmalara yönelmeleri gerekir. 

Başka bir deyişle, bu alanda sağlanacak başarının büyüklüğü, ekono-
mistlerle mühendislerin "iktisat plâncısı ile bilim plâncısının" ne derece 
işbirliği yaptıklarına bağlı kalacaktır. Kalkınan ülkelerde ve, genellikle 
hızlı bir kalkınma süreci içinde bulunan Türkiye'de böyle bir işbirliğinin 
yokluğu veya son derece yetersiz oluşu ise, ekonomik ve sosyal gelişmeyi 
sınırlayıcı en önemli unsurlardan biridir. 





KONVERTİBİLİTE VE TÜRK EKONOMİSİ AÇISINDAN 
BİR İRDELEME 

Dr. Kadir D. ŞATIROĞLU* 

I. KONVERTİBİLİTENİN TEORİK TANIM, KAPSAM VE ÇEŞİTLERİ 

I.A. Giriş 

Uluslararası ticaretin teorik yönü ve özellikle pür ticaret teorisi ül-
kelerarasmdaki ticaretin oluşum mekanizmasını basite indirgeyerek geo-
metrik açıklamalar yaparken söz konusu ticari ilişkileri başlangıçta para-
sal parametre ve/veya değişkenlerden soyutlama yoluna gider. Başka bir 
deyişle, geometrik anlamda, iki ülke arasındaki ticaretle ilgili olarak X-Y 
düzleminde ortaya çıkarılan dış ticaret hacmini gösteren ticaret üçgeni 
(trade triangle) reel anlamdadır. Bu sebeple üçgenin dik kenarlarından 
biri ihracat diğeri de ithalat miktarlarını (ikisinin toplamı dış ticaret hac-
mini) belirler. Dış ticaret üçgeninin hipotenüsünün eğimi ise ticarete ko-
nu iki mal arasındaki reel mübadele oranını verir. 

îşte böylesi bir soyut açıklama malın malla mübadelesine yani takas 
esasına dayandığı için ulusal paraların birbirine çevrilemiyeceğini ya da 
bu çevirme işleminin bulunmadığını varsayar. Eğer, tüm ülkelerin ulusal 
paraları birbirlerine çevrilme imkan ve olasılığından yoksun ise takas 
dışında uluslararası ticaretin varlık ve gelişmesinden söz edilemez.1 Ulus-
lararası ticaretin varlık ve gelişmesi çoğunlukla ulusal paraların birbir-
lerine ve/veya uluslararası ödeme araçlarına çevrilebilmesine bağlıdır. 
Ulusal paraların bu tür çevrilebilme serbestisine, lügat anlamında, kon-
vertibilite denir. Eğer, herhangi bir ulusal paranın, döviz kurları ne olur-

* A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi. 
1 Böylesi bir ilkel ticaret aşamasında bile ülkeler (daha doğrusu kabileler), takas 

ile birlikte ulusal paralarını (eğer varsa) herhangi bir ortak kıymetli bir ma-
dene, mesela altın ya da gümüşe çevirerek (gold or silver convertibility) ve el-
de edilen kıymetli madeni karşısındaki ülkeye vererek mal alımında bulunabilir. 
Ancak, gelişmenin bu aşamasında toplum ya da ulusların paraları ya genellik-
le kıymetli bir madendir ya da kıymetli madenler "mal" olarak algılandığında 
yapılan ticaret nihai bir analizde yine takasa dönüşmektedir. 
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sa olsun, başka ülke para ya da mallarına karşı meşru yollarla değiştiril-
mesi imkansız ise bü paranın "çevrilemez'liğinden (inconvertibility) söz 
edilir.2 Çevrilemezlik durumunda, takas dışında uluslararası ticaret de 
son bulacağından kambiyo kontrollerinin en sert biçimde uygulandığı za-
man mekan ve ortamda bile uluslararası ticari ilişkilerin devamı için 
ulusal paraların birbirlerine çevrilebilmesi minimum düzeyde de olsa 
kabul edilmiştir. 

Konvertibilite terimiyle ilgili bir başka konu da konvertibilitenin en 
az iki ulusal paranın varlığını içermesidir. Uluslararası ticarete kullanı-
lan ulusal para sayısı çoğaldıkça konvertibilite işleminin karmaşıklığı da 
artmaktadır. Bunun tamamen tersi bir durum, uluslararası ödemelerde 
kullanılan ulusal para sayısının azalması ve nihai bir durumda bu sayı-
nın bire inmesilye konvertibilite işleminin son bulmasıdır.3 Buradan çı-
karılabilecek bir sonuç, konvertibilitenin yoğunluk ve kompleksliği ulus-
lararası ekonomik ve pölitik entegrasyonların yoğunluk ve homogenliği 
ile ters disetegrasyon ve heterojenliği ile doğru orantılıdır, c e t e r i s 
p a r i b u s . 

I.B. Altın Konvertibilitesi 

Konvertibilitenin başlangıcında ya da oluşumunun temelinde ulusal 
paraların altına çevrilebilmesi serbestisi vardır. Eğer, herhangi bir gerçek 
ya da tüzel kişi mülkiyetinde bulundurduğu herhangi bir ulusal parayı 
belirli ve sabit bir oran üzerinden sınırsız miktarlarda altına çevirebiliyor 
ve söz konusu kişinin bu işlemde ikamet ve amacına bakılmıyorsa ve de 
geniş anlamda konvertibilite uygulaması var demektir. Demek ki burada 
bir ulusal paranın önce ülke içinde altın paraya değiştirilmesi ve daha 
sonra bu "altın para"nın ülke dışına çıkartılarak bir başka ülkenin ulu-
sal parasına dönüştürülmesi hak ya da yetkisi ve de imkanı vardır. 

I.C. Tam ya da Genel Konvertibilite 

Ekonomik, sosyal, siyasal ve hatta kültürel evrimlerin sonucunda kon-
vertibilite de altın konvertibiiltesinden ulusal paralar konvertibilitesine 
doğru kaymıştır. Bu konuda en sonuncu olay da Amerika Birleşik Dev-
letleri'nin doları altına çevirme serbestisini 15 Ağustos 1971 de kaldırma-
sı olmuştur.4 

2 R. Triffin, Europe and Money Muddle, New Haven 1957, s. 235. 
3 G. Çelebican; Konvertibilite, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, No: 

190, 1964, s. 29. 
4 Böylece 1944 yılında kurulan Bretton Woods Uluslararası Para Sistemi de de 

f a c t o ortadan kalkmış oldu. Bu olaydan sonra çeşitli tarihlerde dolar da al-
tın karşısında devalüe edilmiş, 1974 yılında da Amerika Birleşik Devletleri do-
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Böylece konvertibilitenin anlam ve kapsamı da daraltılmış oldu. Bu 
durumda konvertibilite günümüzde ulusal paraların karşılıklı olarak bir-
birine çevrilebilmesini ifade eder. Daha geniş ifadesiyle konvertibilite, 
"bir milli para ile tespit olunmuş alacak haklarını, hak sahibinin ikamet 
mahalline ve yabancı memleket parası elde etmekte güttüğü maksada 
bakılmaksızın ve önceden herhangi bir makamın müsaadesini almağa 
lüzum olmadan sabit ya da serbestçe dalgalanan —cari kambiyo hadleri 
üzerinden—• herhangi bir memleket parasına çevrilebilme serbestisi" de-
mektir.5 

Tanımın analizinden tanımın elemanlarını bulmak mümkündür. Bu 
tanıma göre6 bir milli parayı elinde bulunduran, 

(a) Herkes herhangi bir yabancı memleket parasını serbestçe satın 
alma hakkına sahiptir ve bu işlemde alıcının ikametgahına bakılmaz, 

(b) Bu satın alma hakkının kullanılmasında amaca da bakılmaz. 
Başka bir deyişle, elde edilen yabancı paranın kullanımında herhangi bir 
sınırlama yoktur; dışarıdan ister mal ve hizmet satın alınır, isterse ser-
maye transfer edilir. 

(c) Değiştirme işlemi için herhangi bir resmi ya da özel makamın iz-
nine de gerek yoktur. 

I.D. Kısmi Konvertibilite 

Yukarıdaki tanımdan anlaşılan "genel ya da tam konvertibilite"dir. 
Altın konvertibilitesinden bu tanımı ayıran iki önemli özellik bulunuyor. 
Bunlardan birincisi, ulusal paranın altına konvertibilitesi hakkı bu tanım-
da yer almaz. İkincisi de, ulusal paraların birbirlerine çevrilebilmesi be-
lirli ve sabit bir oran üzerinden (Sabit Kur) olabileceği gibi dalgalanan 
kambiyo kurları üzerinden de bu işlemin yapılmasının mümkün olduğu-
dur. 

Çevirme serbestisine getirilen kısıtlamaların şekil ve yoğunluğuna 
göre uygulamada tam konvertibiliteden sapmalar görülmekte ve değişik 

ları uluslararası para piyasalarında altın ve diğer konvertibl paralar karşısında 
dalgalanmaya bırakmıştır. Bu konuda daha geniş bilgi için bkz.: E. Öney, Uluslar-
arası Para Sistemi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, No. 448, 
Ankara 1980, Beşinci Bölüm; ve Dilek S. Özbek Uluslararası Para Sistemi ve Pa-
rasal İlişkiler, Ankara iktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Yayın No. 169, An-
kara 1982. 
Ayrıca, Gül G. Turan, Uluslararası Para Sistemi: Dünü ve Bugünü, T. İş Bankası 
Kültür Yayınları, Ankara, 1980. 

s G. Çelebican, a.g.e., s. 31. 
* G. Çelebican, a.g.e„ s. 31. 
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"kısmi konvertibilite"ler oluşmaktadır. Bu kısıtlamalar genellikle amaç-
lar, kişiler (belirli şartların yerine getirilmesi gibi) ya da hem amaç hem 
de kişiler (birlikte) bakımındandır. Ayrıca miktar bakımından da özel-
likle uluslararası sermaye transferlerinde sınırlamalar getirilmiştir. Bu-
na bağlı olarak oluşabilecek kısmı konvertibilite şekillerini aşağıdaki gibi 
özetleyebiliriz.' 

a) Cari işlemler için tanınan konvertibilite 
(Current account convertibility) 

Burada tanınan değiştirme serbestisi amaç açısından sınırlandırılmış 
olup sadece ödemeler bilançosunun cari işlemler sınıfına giren kalemler 
için söz konusudur. Başka bir deyişle, ülkede ikamet eden kişiler (ger-
çek ve tüzel) ülke parasını yalnız yabancı ülkelerden alacakları mal ve 
hizmetin karşılığını ödemek (ve transfer etmek) için yabancı bir paraya 
çevirebilirler. Eğer kişi ülkede ikamet etmeyen bir kişi ise bu durumda 
çevirme hakkı söz konusu kişilerin ülkeye sattıkları mal ve hizmet ala-
caklarının ülke dışına çıkarılmasıyle sınırlandırılmıştır. Bununla birlikte, 
ülkede ikamet eden kişilere sadece cari işlemler konvertibilitesi verilir-
ken ikamet etmeyen kişilere (yabancılara) tam konvertibilite tanınması 
da mümkündür. 

b) İkamet etmeyen kişiler için konvertibilite 
(Convertibility for non-residents) 

Ülkede ikamet etmeyen kişiler eğer her türlü alacak haklarını dile-
dikleri ülke parasına serbest ve çoğu kere sınırsız bir şekilde çevirebili-
yor, buna karşılık ülkede ikamet edenlere hangi amaçla olursa olsun böy-
lesi bir hak verilmiyorsa uygulamada "ikamet etmeyen kişiler için konver-
tibilite" söz konusudur. Bunun tersi bir uygulamada da tabii ki müm-
kündür; yani, "ikamet edenler için konvertibilite" (Convertibility for re-
sidents). Görüldüğü gibi burada kişi yönünden sınırlandırma vardır. 

c) Ülkede ikamet etmeyen kişilerin cari işlemleri için konvertibilite 
(Current account convertibility for non-residents) 

Bu tür sınırlandırma (a) ve (b) alternatiflerinin birlikte bir uygula-
masıdır. Aynı sınırlandırma ters yönde de yapılabilir ve "ikamet eden-
lere cari işlemler için konvertibilite" (current account convertibility for 
residents) uygulaması görülür. 

Bu sayılanlar dışında; 

'' G. Çelebican, a.g.e., s. 32-36. 
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d) Yabancı Merkez Bankaları için Konvertibilite 
(Convertibility for F oreign Central Banks) 

e) Bölgesel Konvertibilite 
uygulamaları da mümkündür. Bunlardan (d), kişilerin serbestçe yabancı 
para elde etme imkanını ortadan kaldırır ve genellikle yabancı ülkelerde 
uygulanan sıkı bir kambiyo denetiminin sonucudur. Merkez Bankalarına 
tanınmış bulunan konvertibilite yaygınlaştırıldığı ve çok taraflı bir ma-
hiyet kazandığı takdirde ülkelerarası alacak ve borç bakiyeleri Merkez 
Bankalarınca uluslararası bir kliring (takas) kurumuna bildirildiğinde iki 
taraflı alacak ve borç durumları birbirleriyle mahsup edilebilir. Bu işlem 
«onunda borçlu ülkeler alacaklı ülkelere bakiyeyi istenilen bir ülke pa-
rasıyla ödeyebilirler. Böylesi bir çok taraflı konvertibilite (multulateral 
clearing convertibility) nin başlıca yararları uluslararası ödeme araçları 
olarak kullanılan altın ve konvertibl dövizden tasarruf sağlaması ve bu 
amaçla tutulan rezerv ihtiyacını azaltmış olmasıdır.8 

Bölgesel konvertibilite ise aslında coğrafi bir temele dayanır. Bunun 
oluşturulabilmesi için bölge ülkelerinin birbirlerine —sınırsız— bir gü-
veninin bulunması ve birbirlerine sınırsız bir şekilde kredi açmayı kabul 
etmesi gerekir. Ayrıca, bölgesel konvertibiliteye gidecek ülkelerin birbir-
leri karşısında ödemeler bilançosu dengesizlikleri oluşumu engelleyecek 
düzeyde olmamalıdır. Böylesi bir konvertibilitenin sürdürülmesi bölge 
ülkelerinin dış ticaret ve ödemeler bilançosu denetleme ve düzeltme me-
kanizmalarının birbirleriyle uyumlu (harmonized) ve homojen olmasına 
bağlıdır. 

I.E. Konvertibilite - Dış Ticaret İlişkisi 

Ulusların birbirleri paralarına karşılık konvertibilite tanımaları ara-
larındaki ekonomik ve ticari işlemleri hem geliştirmek hem de kolaylaş-
tırmaktır. Uluslararası ticareti olumsuz yönde etkilemenin başlıca araç-
ları, ya ticarete sınırlamalar getirmek, ya reel ticareti smırlandırmak-
sızm bu ticari akımlara sınırlamalar getirmek, ya da bu iki sınırlamayı 
birlikte uygulamaktır. Uluslararası ödeme işlem ve mekanizmasına getiri-
lecek her sınırlama aslında uluslararası ticarete getirilen serbestiyi kıs-
men ya da tamamen ortadan kaldırır. Başka bir ifadeyle, uluslararası ti-
caret ve bunun sonucunda ulaşılacak ulusal refah düzeyleri i n t e r a l i a 
hem bizatihi ticarete hem de buna bağlı olarak ortaya çıkacak olan ulus-
lararası ödemeler sistemine getirilebilecek serbestinin bir fonksiyonudur. 
" R. Triffin: Gold and Dollar Crises, New Haven, 1960. Burada Triffin çok taraflı 

takasa dayanan bir konvertibl paralar sistemi önerir ve bu da aslında Keynes'in 
"Clearing Union" önerisine kadar uzanmaktadır. 
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Demek oluyor ki ticarete tanınan serbesti ödemelere getirilecek kısıtla-
malarla, amaca ulaşmak için bertaraf edilmemelidir ya da v i c e v e r s a . 
Bir sistem bütünlüğü içinde bu ikisi birlikte bulunmalıdır. 

Konvertibiliteye bu tür bir yaklaşım onu serbest ticaret mantık ve 
felsefesiyle bütünleştirir. Bu felsefenin temelinde ise en azından teorik 
veya soyut anlamda uluslararası ticarete (daha doğrusu ekonomik faali-
yetlere) herhangi bir şekilde müdahalede bulunulmayacağı varsayılmak-
tadır.9 Çünkü herhangi bir ülke milli parasını tam anlamda konvertibl 
yaparken uluslararası ticaretine, özellikle ithalatına sınırlamalar getirir-
se tam konvertibilitenin anlamı da yoktur. Sistemin mantığına göre ele-
manlardan (ticaret ve ödeme) birisine getirilecek bir sınırlama ya da kont-
rol diğerine tanınan serbestiyi kısmen ya da tamamen ortadan kaldıra-
bileceği için reddedilmesi gerekir. Bu durumda, ulusal parasına konverti-
bilite tanıyan bir ülke dış ticaret ve ödemeler üzerindeki sınırlama ve 
kontrolleri kaldırdığı ölçüde serbest ticaret sistem ve felsefesine uygula-
malı olarak yaklaşıyor demektir.10 O halde, konvertibilitenin serbest dış 
ticaret felsefe ve uygulamasının ayrılmaz bir parçası olması gerekir. Bu, 
sistem mantığı, daha doğrusu varlığının bir sonucudur. Aksi halde siste-
min (serbest dış ticaret sistemi) varlık ve uygulamasından bahsetmek im-
kansızdır^11 

Ancak, konvertibilitenin amacı serbest dış ticaret ve doğuracağı so-
nuçlara ulaşmak ya da yaklaşmak yerine uluslararası ticaretin çok ta-
raflı bir şekilde yapılmasını kolaylaştırmak olarak tanımlanır ya da al-
gılanırsa yukarıdakinden daha değişik içerikli bir sonuca ulaşılır. Çün-
kü, uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerin çok taraflı yapılması ve 
bunun —konvertibilite yoluyle— kolaylaştırılması tamamen serbest bıra-
kılmasını gerektirmez. Başka bir ifadeyle, ulüslararası ticaret serbestisi 
çok tarafçı ödemeleri gerektirir; ancak, çok taraflı ödemelerin yapılabil-
mesi için serbest dış ticaretin varlığı şart değildir. O halde, çok taraflı 
ödemeler ilişkisinin kurulmasına engel olmayan ticaret ve ödeme sınır-
lamalarının konvertibilite kavram ve mantığına ters düşmemesi gerekir.12 

Uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerin varsayımlarından birisi, 
ulusal refahın optimizasyonu bakımından, ithalat ve ihracatın mukaye-

9 Ancak serbest dış ticaret ve buna bağlı kurumlan uluslararası platformda sa-
vunan Batı ülkelerinde uygulama kendi ulusal çıkarları doğrultusundadır. Bu 
konuda toplu bir eleştiri için bkz.: İ. Küçükömer, Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülke-
lerin İlişkileri Üzerine (Politik İktisata Dönüş Denemesi) İstanbul Üniversitesi 
Yayını (İktisat Fak.) No. 200, 1966 (özellikle s. 68-87). 

1 0 G. Çelebican, a.g.e., s. 40. 
1 1 Sanayileşmiş Batı ülkelerindeki uygulama bu düşünce biçimine daha yakındır 
1 2 G. Çelebican, a.g.e., s. 40. 
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seli üstünlükler çerçevesinde oluşacağıdır. Herhangi bir ülke, ithal ede-
ceği bir mal hangi piyasada daha ucuz ise (malların homojen olduğu ka-
bul edilmekte) o piyasadan satın alacak, buna karşılık ihracatım da en 
yüksek fiyatla satabileceği piyasaya yapacaktır. Bu tür bir düşüncenin 
temelinde ithal malı açısından minimum maliyet, ihraç malı açısından 
da maksimum ihtiyaç kavramları vardır. Çünkü birincisinde en düşük 
fiyat, ikincisinde ise en yüksek fiyat oluşabilecektir. İşte ithalat ve ihra-
catçıları (dolayısıyle tüketicileri) bu tür ekonomik rasyonaliteden ve ti-
caretin tabii seyrinden uzaklaştıran ve başka piyasalara yönelten ayırım-
cı sınır ve kontroller hem çok taraflı ticaret hem de çok taraflı ödemeler 
ilişkilerinin kurulmasına engel olurlar.13 Yani, ayırımcı uygulamalar ras-
yonel olmadığı sürece konvertibilitenin gelişmesini engelleyen unsurlar 
taşır. 

II. KONVERTİBİLİTENİN EKONOMİK ETKİLERİ 

II.A. Konvertibilitenin Olumlu Etkileri 
1) Konvertibilite uluslararası ticaretin çok taraflı olarak yapılma ve 

yayılmasına imkan verir. 

Yukarıda yapılan analizlerde tam bir konvertibilitenin soyut anlam-
daki serbest ticaret doktrin ve felsefesinin ayrılmaz bir unsuru olduğunu 
göstermiştir. Ancak, serbest ticarete getirilen her kısıtlama ve/veya de-
netim konvertibiliteyi de sınırlar. Aynı zamanda konvertibiliteye getiri-
len sınırlama ve denetimler de (kısmi konvertibilite) serbest dış ticarete 
dolaylı yoldan konulmuş bir sınırlamadır. Öyleyse, konvertibilitenin asıl 
amacı uluslararası serbest ticaret ortamının hazırlanma ve gelişmesi de-
ğil çok taraflı ödemeler sistemini yaygınlaştırarak çok taraflı ticaretin 
gelişmesini sağlamaktır. Diğer bir deyişle, konvertibilitenin serbest dış ti-
caretin gelişmesine katkıları ikinci derecede bir fonksiyondur. 

2) Konvertibilite ile gerçekleştirilerin çok taraflı ödemeler sistemi, 
uluslararası işbölümü ve uzmanlaşmaya ve üretim faktörlerinin optimal 
dağılımına hizmet eder. 

Uluslararası ticarette hiçbir ülkenin ulusal parasının konvertibl ol-
madığı bir ortamda, yani takas ticaretinde, ülkeler karşılıklı (ikili) tica-
ret dengelerini ihracat ve ithalat miktarlarıyle oynamak suretiyle ger-
çekleştirmek zorunda kalırlar. Mesela ticaret ortağına karşı ödemeler bi-
lançosu açığı veren bir ülke bunu kısa dönemde ihracatını arttırmak su-

1 3 Uluslararası ticaret ve ödemelere konulan sınırlama ve denetimlerin konvertibi-
liteye uygunluğu konusunda daha geniş bilgi için bkz.: G. Çelebican, a.g.e„ s. 41-46. 
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retiyle kapatamıyorsa söz konusu ülkeden gelecek dönemlerde yayacağı 
ithalatı kısıtlamakla (azaltmakla) gerçekleştirecektir. Böylece, ihracatı 
azalan bir ülkede de üretim faktörlerinin mukayeseli avantajlar doğrul-
tusunda (mal ve hizmet üretiminde) optimum dağılımı olasılığı zayıfla-
yacaktır. 

Diğer taraftan, konvertibilitenin olmadığı bir uluslararası ticaret or-
tamında ülkeler dış ticaret dengelerini kurabilmek bakımından ithalatla-
rını ikili ticarette "açık" verdikleri ülkelerden "fazla" verdikleri ülkelere 
kaydırmak eğlimindedir. Oysa, bu nedenle ihraç malına karşı talebi ar-
tan bir ülkenin o malda düşük maliyetle (dolayısıyle düşük fiyat) üretim 
yapıyor olması gerekmez. Bu suretle söz konusu ülkenin üretim kompo-
zisyonunda da bir değişme görülmesi olasılığı vardır. Kaldı ki ticaretin 
(ithalatın) bir ülkeden diğerine kaydırılması, bu durumda, serbest tica-
rete sınırlama ve denetleme uygulanmasıyle sağlanacaktır. O halde, kon-
vertibilitenin yokluğu dış ticarete zaman ve mekân şartlarına göre bazı 
sınırlama ve denetlemelerin getirilmesini zorunlu kılabilir. Bu uygula-
maların sonucu olarak hem ülkelerin üretim kompozisyonları hem de dış 
ticaretin yönü ve hacmi olumsuz yönde etkilenecektir. Konvertibilitenin 
varlığı durumunda ise borçlu olan ülke bir başka ülkeden ikili ticaretinde 
alacaklı olabilir (fazla verebilir) ve bunu yine ikili ticaretinde "açık" ver-
diği ülkeye devredebilme imkanına sahiptir. 

3) Konvertibilte ithalatın en ucuz piyasalardan yapılmasına, ihraca-
tın da en yüksek fiyatın elde edilebildiği piyasalara yapılmasına imkan 
verir. 

Ülkelerin birbiri paralarına konvertibilite tanımaları, yani çok taraf-
lı ticaretlerinde birbiri paralarını bir ödeme aracı olarak kabul ederek 
bu tür optimizasyona gitmeleri daha önceki olumlu etkilerin bileşik bir 
sonucudur. Böylece dünya toplam üretiminin (ve dolayısıyle tüketiminin) 
arttırılması imkan dahiline girer. 

4) Konvertibilite özellikle mobiliteye sahip üretim faktörlerinin ulus-
lararasında optimum dağılımına yol açar ve bu konvertibilitenin ulus-
lararası derecesiyle doğru orantılıdır. 

Burada hareketliliğe sahip olan asıl faktörün sermaye olduğu gözlem-
lenebilir. En geniş anlamda konvertibilite tanıyan iki ülke arasında ser-
maye teorik olarak serbestçe dolaşma, en verimli ve kârlı alanlara yatı-
rımda bulunma imkanına kavuşur. Öyleyse uluslararası yatırımlardan el-
de edilen kâr ve kazançların serbestçe transferine imkân veren bir kon-
vertibilite sistemi uzun dönemli sermaye hareket ve yatırımlarının bir 
ön şartıdır. 
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5) Ulusal paranın konvertibl olması iktisat politikasına sorumluluk-
lar yükler. 

Konvertibilitenin ön şartlarında açıklanacağı üzere, konvertibilitenin 
devamı ülkenin ödemeler bilançosunun denge düzeyinde olması ya da bu-
nun kolaylıkla sağlanacağına uluslararası bir güvenin bulunmasına bağlı-
dır. İşte bu motivasyondan hareketle iktisat politikasını uygulamakla so-
rumlu kişi ve kuruluşlar daha dikkatli ve dengeli davranmak zorunda ka-
lırlar (eğer sorumluluk duyguları var ise). Bunun sonucu ülke eknomi-
leri daha dengeli bir yapıya kavuşabilir. Üstelik, konvertibilite ülkelerin 
ekonomik ilişkilerinin birbirine bağımlı olduklarının da bir işaretidr. Da-
ha doğrusu bu bağlardan birisidir. Bu sebeple birbirlerinin gelişmelerini 
daha yakından izlemek ve işbirliği yapmak zorundadırlar. Bu ise bir çe-
şit dinamiklik demektir. 

6) Konvertibilite uluslararası ekonomik entegrasyon faaliyetlerinin 
vazgeçilmez bir unsurudur. 

Bölgesel ekonomik işbirliği ve ticaretin ve dolayısıyle bölgeye dahil 
olan ülkelerin ulusal refahlarının arttırılmasına yönelik tüm ekonomik 
entegrasyon faaliyetlerinin temelinde, gerçekte ulaşılması imkansız olan 
serbest dış ticaret uygulamasını sınırlı bir biçimde de olsa sınırlı bir böl-
gede oluşturması çabaları vardır. Söz konusu bölgesel entegrasyonlar üye-
ler arasında sadece ticari sınırlamaların kaldırılmasından ibaret olabile-
ceği gibi nihai bir durumda, entegrasyonunu daha ileri aşamalarında, bir-
likteki ülkeler ekonomik ve ticari faaliyetlerde tek bir ülke ve fonksiyon-
ları görünümünü alabilirler. Entegrasyonun derecesine göre de ekonomik 
birliğe dahil ülkelerin ulusal paraları arasında, ödemelerin serbestçe ya-
pılabilmesi bakımından, derecelendirilmiş bir konvertibilitenin varlığı zo-
runludur.14 Entegrasyonun nihai aşamasında ülkelerin zaten tek bir or-
tak ödeme aracında anlaşmış olmaları gerekir. Bu tam entegrasyonun olu-
şumunun bir gereğidir. 

7) Ulusal paraların konvertibl olmaması uluslararası ticaretin çok 
taraflı olması olasılığını azaltır. 

Konvertibilitenin varlığı bakımından bu olumlu etken aslında bun-
dan öncekilerin bir sonucudur. Ticari ilişkilerde bulunan ülkelerin ulusal 
paralarının birbirleri karşısında konvertibl olmaması daha önce de be-
lirtildiği gibi ticaretin yönü, hacmi ve kompozisyonunu olumsuz şekilde 
etkiler. Mesela, böyle bir durumda, ithalat en düşük fiyatla alınabilecek 
ülkeye değil, parası daha kolay elde edilebilen ya da borç verme ve kredili 

u L. Erhard; Germany's Comeback. in the World Market (Çeviri W.H. Johnston) 
London, 1954, s. 151. 
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satış imkanları yaratan ülkeye sapacaktır. İthal malları alış fiyatları böy-
lece nisbeten yüksek olacağından ticaret hadleri de ithalatçı ülke aley-
hine dönebilir. Bu sebepledir ki ulusal paraların yabancı ülke paraları 
karşısındaki konvertibilite yoğunluk ve yaygınlığı söz konusu ülkenin 
dış ticaretlerini olumlu yönde etkiler. Daha doğrusu, herhangi bir ülke-
nin, konvertibilitenin ön şartları yerine getirildiği varsayımı ile, uluslar-
arası ticareti ve özellikle ihracatı bu ülke parasının konvertibilite yoğun-
luk ve yaygınlığı15 ile doğru orantılıdır. 

Konvertibilitenin uygulama ve sonuçları bakımından "para bölgeleri" 
bazı özellikler arzeder. Para bölgelerinin asıl özelliği, "ana para" olarak 
kabul edilen herhangi bir ulusal paranın bölgeyi oluşturan ülkeler ara-
sında ödeme aracı olarak kabul edilmesidir. İşte böyle bir bölgede "ana 
para"nın bölge dışındaki başka ulusal paralara konvertibl olmaması böl-
geyi oluşturan ülkeleri "ana para" sahibi ülkeden ithalat yapmaya zor-
lar ve bölge içi ticaret ana para ülkesi lehine, diğer ülkeler aleyhine ge-
lişir. Yani, bölge içinde dış ticaret hadleri ana para ülkesi lehine gelişir. 
Ancak uzun dönemde "ana para"nın bölge dışı paralar karşısında da kon-
vertibl olması zorunludur. Aksi halde, daha düşük maliyet ve fiyatla ulus-
lararası rekabet imkanı yaratan bölge dışındaki ülkeler para bölgesindeki 
ülkeleri bölgeden ayrılma yönünde etkileyebileceklerdir.16 Ancak, sana-
yileşmiş ülkelerin paralarının konvertibilitesi yaygınlaştıkça (Konvertibl 
döviz sayısı çoğaldıkça) para bölgeleri de de f a c t o fonksiyonlarını yi-
tirmişlerdir. 

II.B. Konvertibilitenin Olumsuz Etkileri 

1. Ulusal iktisat politikasında dış dengenin iç denge yerine geçmesi. 

Konvertibilitenin sürdürülmesi, konvertibiliteden yararlanacak kişi ve 
kurumların yabancı para taleplerinin sürekli bir biçimde sağlanmasını ge-
rektirir. Bu, ülke bakımından, sürekli yabancı para bulma ve ödemeler 
bilançosunu dengede hatta bir miktar güvence payı ile "surplus"da tut-
ma demektir. Böylece, ülkede dış dengeyi sağlama pahasına daha yavaş 
işleyen bir gelişme mekanizması kurulması olasılığı artar. Başka bir ifa-
deyle ülkenin para, maliye ve istihdam politikası dış dengeyi bozmayacak 
şekilde ayarlanmak zorunda kalınabilir. Yani, politikalar arasında öncelik 
dış dengenin sağlanmasıdır. Bunun sonucu olarak, dış dengenin alterna-
1 5 Konvertibilitenin yoğunluğu ile tam konvertibiliteye yakınlığı, yaygınlığı ile de 

söz konusu ulusal paraların konvertibl olduğu yabancı ülke paralarının çoklu-
ğunu kastediyoruz. 

1 0 P. Jacobsson: "Problems of the Return to Convertibility", Economia Internazionalo, 
Vol. VIII, No. 1, Fezbraio, 1955, s. 41. 
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tif maliyeti ülkede kronikleşen bir düşük istihdam, düşük kapasite ve dü-
şük gelir düzeyidir. Oysa, tercih yapmaları icap eden durumlarda uluslar 
iç dengeye ağırlık vermeleri şeklindedir. Dış dengenin ağırlık kazanması 
bir bakıma statikleşmeyi beraberinde getirebilir. Bu tamamen bir tercih 
ve uygulama meselesidir. 

2. Ticaretin ortaklarının ikili ticarette "fazla" verme arzuları ve dün-
ya ticaretinde azalma olasılığı ulusal paranın diğer paralar karşısında 
konvertibl hale gelmesi ticari ve ekonomik ilişkilerde bulunan ülkeleri 
özellikle ihracatlarını arttırma ve ithalatlarını azaltmaya yöneltebilir. 
Böylece lehlerine oluşacak bir fazla, konvertibiliteden yararlanılarak bir 
başka uluslararası konvertibiliteye sahip ülkenin parasına çevrilerek dı-
şarı çıkarılabilir. 

Bu tür bir gelişmenin muhtemel sonuçlan ise, 

(a) Ülkenin ödemeler bilançosu zorlanması, 
(b) İhracatın azalıp, ithalatın artması, 
(c) Ticaret hadlerinde aleyhe dönmesi 
(d) Ülkenin deflasyonist politikalara başvurması, 
(e) Dış ticaret ve ödemelerinde kısıtlama ve kontrollere gitmesidir. 
(f) Bunların ortaklaşa sonucu olarak uluslararası ticaretin artacağı 

beklenirken azalma görülebilir. 
Ancak, parasını konvertibl yapan bir ülkenin ihraç ürünleri uluslar-

arası piyasalarda rekabet edebilecek kalite ve fiyatta ise söz konusu olum-
suz gelişmeler minimuma indirilebilir. 

3. Ülke bazında "sermaye kaçışı"nın hızlanması. 

Konvertibilite ile birlikte ülke bazı durumlarda geçici olarak faiz had-
lerinde yükselmeler yaparak yabancı sermayeyi ülkeye çekebilir ve öde-
meler bilançosunu denkleştirebilir. Ancak bu arızi bir durumdur. Burada 
asıl kastedilen, ülkenin olağanüstü ekonomik ve siyasal kararlar almasının 
beklenildiği durumlarda bir kere bu ülkeye parası konvertibl olsa da dış 
sermaye girmez. İkincisi ve daha önemlisi, ülkedeki mevcut yabancı ser-
maye de güvenin yitirilmesi sonucu daha güvenilir paralara çevrilerek 
ülkeyi terkeder.17 Konvertibilite imtiyazlarının sınırlandırılması ya da yük-
sek oranlı devalüasyon beklentisi böylesi hareketliliğin müsebbibidirler. 
Bu nitelikteki sermayeye uluslararası finansmanda kaçak sermaye anla-
mında "sıcak para" (hot money) denilmektedir. 

1 7 H.W. Arndt/J.N.  Perkins, "The Cost of Convertibility", The Australiaıı Quarterly, 
Dec. 1954, Vol. 26, No. 4, s. 87. 
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Benzer bir güçlük de ülkeye ihracatta bulunan yabancı ihracatçıların 
davranışlarıyla ortaya çıkabilir. Yabancı ihracatçıların ithalatçı ülkede 
tuttukları paraları güven yitirilmesi durumunda ülke dışına çıkarmaları 
olasılığı her zaman vardır. Bunun için konvertibilitenin sadece cari işlem-
lere tanınmış olması yeterli olup tam konvertibilite şart değildir. 

Ülkede ikamet eden kişi ya da kuruluşlara da konvertibilite hakkının 
tanınmış olması bunalımlı dönemlerde bunalımın boyutlarının ve yoğun-
luğunun zincirleme olarak artmasına yol açar. Zaten böylesi durumlarda 
ülke yöneticileri ilk planda konvertibilite uygulamasını kaldırırlar. 

4. Konvertibilitenin ulusal ekonomiyi yabancı ülke ve uluslararası 
ekonomiye daha bağımlı hale getirmesi. 

Konvertibilite ve bunun bağımlı bulnduğu dış ticaret rejimlerinin di-
ğer faktörlerle birlikte ülke ekonomilerini birbirlerine daha bağımlı ve 
etkilenir yapması bağımsız bir iktisat politikası uygulamasını ortadan kal-
dırma gücüne sahip olabilir. Bu nedenle, mesela, depresyon dönemlerinde 
ülkelerin ihracatlarını arttırıp ithalatlarını azaltarak durgunluklarını ti-
caret ortaklarına aktarmalarını konvertibilite kolaylaştırır. Böylesi du-
rumlrda ticarete konulan sınırlamalardan gümrük vergileri de etkili ola-
mamakta, ülkeler hem miktar tahditleri hem de kambiyo kontrolleri uygu-
lamak zorunda kalmaktadır. 

Benzer bir bağımlılık ve ülkelerin hareket serbestisinin kısıtlanması 
ithalatçı ülkelerde görülen durgunluk devrelerinde görülür. İthalatçı ül-
kelerdeki durgunluk c e t e r i s p a r i b u s ihracatçı ülkenin ihracatının 
ve dolayısıyle döviz gelirlerinin azalmasına yol açar. Bu, ihracatçı ülke-
nin ödemeler bilançosunda açıkların oluşmasına sebep olabilir. Dış den-
geyi sağlamak ve kendi parasının konvertibilitesine işlerlik ve güven sağ-
lamak için ihracatçı ülke deflasyonist bir para ve maliye politikası izle-
mek zorunda kalabilir. Oysa, konvertibiliteye güven ve işlerlik kazandır-
ma sorumluluk ve zorunluluğu bulunmasaydı ihracatçı ülke, dış denge 
uğruna iç dengeyi feda etmeyebilirdi. 

Ulusal iktisat politikalarının bağımsız bir şekilde uygulanabilme ser-
bestisini kısıtlayan bir başka örnek de ülkenin kalkınmanın gerçekleşti-
rilebilmesi için izlediği yatırım politikasıdır. Özellikle azgelişmiş ülkeler-
de milli gelirin arttırılabilmesi için yatırımların artması, yatırımların teş-
viki için de faiz oranlarının düşürülmesi gerekir. Ulusal parası konvertibl 
olan böylesi bir azgelişmiş ülkede faiz oranlarının düşürülmesi hem ya-* 
bancı hem de yerli sermayenin kısmen de olsa daha kârlı görülen ülkele-
re akmasına yol açar. Öyleyse, konvertibiltienin olduğu ülkelerde ulusal 
iktisat politikası uygulamalarının bazen arzulanmayan ters sonuçlar ver-
mesi de mümkündür. 
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Ülkeler enflasyonist bir eğilim ya da baskı altında kaldıklarında çoğu 
durumlarda yine para politikası araçlarıyle problemi çözmeye çalışırlar 
ve emisyon hacmini daraltırken faiz oranlarını yükseltirler. Böylece özel-
likle yatırım harcamalarının artış hızım azaltmak amaçlanır. Oysa, faiz 
oranlarının ülke içinde yükseltilmesi uluslararası mobiliteye sahip kısa 
dönemde karlı plasman alanları arayan sermayeyi ülkeye çekebilir. Bu 
tür uluslararası sermaye akımları bir kere ülke içinde para hacminin art-
masında rol oynayabilir. Üstelik, kısa dönem karlılık asıl amaç olduğuna 
ve yatırıma dönüştürülmeyeceğine göre bu çeşit sermayeler şartların de-
ğişmesi durumunda ülkeyi terkedebileceklerinden ulusal ödemeler bilan-
çosunda dengesizlik ve dalgalanmalara yol açar. O halde, bu tür serma-
yelere iç ve dış denge bakımından ülkelerin güvenmemeleri gerekir. Hatta 
bunların olumsuz etkilerini nötralize edecek tedbirlerin de önceden alın-
ması şarttır. 

Özetlemek gerekirse, bazı zaman ve mekân şartlarında ülkelerin ulu-
sal paralarına konvertibilite tanımamaları lehte sonuçlar verebilmektedir. 

III. KONVERTİBİLİTENİN KURULMASI VE DEVAMI İÇİN 
GEREKLİ ŞARTLAR 

Uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerin çoktaraflı bir sistem içeri-
sinde oluşum-evrim sürecine girmesi sisteme dahil ve dahil olacak ülke-
lerin ulusal paralarının birbirine konvertibl olmasını gerektirir. Ancak bu 
gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Çünkü bizatihi konvertibilitenin 
kendisi çoktaraflı ekonomik ve ticari ilişkileri hazırlayan şarltardan birisi 
ve çoğu kere de bu şartların bir bileşkesidir. Bu nedenle söz konusu şart-
ların oluşturulamaması, yani yokluğu konvertibilitenin varlığını ve anla-
mını yitirmesine yol açar. Konvertibilite asıl itibariyle çoktaraflı ticaretin 
gelişmesine imkan veren çoktaraflı ödemeler sisteminin bir elemanı, bir 
gereğidir. Çoktaraflı ödemeler sisteminin esasını ulusların dış ödemeleri-
ni ikili düzende değil toplam, çoktaraflı bir düzende çözmeye çalışmaları 
oluşturur. Çünkü bu yolla ülkeler birbirlerinden alacak ve borçlarını ara-
larında yani bir üçüncü ülkeye devretme imkanı ve kolaylığı bulurlar. 

Konvertibilitenin ön şartları amaca ulaşmada yani konvertibiltenin 
anlam kazanma ve fonksiyonunu yerine getirmede rol oynarlar. Buraya 
kadar yapılan açıklamalarda tüm önşartların var olduğu kabul edilerek 
olumlu ve olumsuz yönleri belirtildi. Oysa mekanizmanın kurulma ve iş-
lemesi ön şartların varlığına bağlı olduğu gibi söz konusu olumlu ve olum-
suz sonuçlar da yine önşartların yerine getirilmesine bağlıdır. Bu bakım-
dan, mesela şartlarda aksama ya da yokluk olumsuz etkileri çoğaltacağın-
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dan ya da olumlu etkileri ulusal ve uluslararası alanda aşındıracağından 
kurulmuş bir konvertibilite kaldırılabilir. 

Diğer taraftan, konvertibilitenin önşartları bir sistem mekanizması ya 
da bütünlüğü içinde algılanmalıdır. Yani, şartlar aralarında bir bütünlük 
arzederler. Birisinin yokluğu ya da aksaması bile hem konvertibiliteyi 
hem de konvertibilitenin bağlı bulunduğu uluslararası ticaret ve ekonomik 
sistemin işleyişini olumsuz yönde etkiler. Söz konusu ön şartları aşağıdaki 
gibi özetleyebiliriz. 

III.A. Ulusal Döviz Piyasalarının Varlığı ve Yüksek 
Performans Düzeyi 

Sistem felsefesi ve bütünlüğü içerisinde kurulmuş ve kurulacak olan 
tüm düzenekler hem kurulma hem de çalışma aşamalarında (bir bakıma) 
sibernetik kurallara uymak zorundadır. Çünkü mekanizmanın kurulma 
ve işlemesinin özünde kendi kendine bilgi alış-verişi, ayarlama, karar ve-
rebilme kontrol planlama ve programlama, dil ve modeller teorisi, bilgi 
işleme ve sistem analizi vardır ki bunlar sibernetik biliminin konularını 
oluşturur.18 Sibernetik kuralların işlemesi mutlaka mekanik düzeneklerin 
bulunmasını gerektirmez. Kaldı ki en basit bir mekanik dışı sistemde bile 
mekanik kurallarının varlık ve işleyişini görmek mümkündür. 

Ulusal bir paranın diğer paralar karşısında konvertibl yapılması da 
"tıpkı elektronik beyinle çalışan bir matematiksel mükemmeliyet içinde 
işleyen döviz piyasasını gerektirir. (Bundan), fevkalade kurumlaşmış ha-
ber alma, haber iletme, süratli çalışma, dış dünyadan gelen fiyat tepkile-
rine derhal intibak sağlama, özellikle dalgalı kur sisteminde dış dünya 
ile bilgi alışverişi",19 kastedilmektedir. Çünkü, döviz piyasası, günümüz 
şartlarında, yabancı paraların alım ve satım işlemlerinin yapıldığı basit 
ve sınırlı bir "yer" değil, bir "organizasyondur ve bu organizasyonun çok 
yönlü ve çok boyutlu olması gerekmektedir. Ayrıca, döviz piyasalarının 
asli elemanları (ajanları) da kişiler değil, kurumlar, özellikle bankalardır. 
Aslında çoktaraflı uluslararası ticarette kurumlararası ilişkiler zaman ve 
mekan boyutu içinde artmaktadır. Her ne şekilde olursa olsun döviz pi-
yasalarında asli fonksiyon, aracı kuruluşlar olmasına rağmen, bankalara 
verilmiştir. 

Uluslararası çoktaraflı ticaretin ve çoktaraflı ödemeler sisteminin ak-
satılmadan gerçekleştirilmesi, sisteme taraf olan ülkelerin iç ve dış den-
1 8 E. Lang: Zu Einer Kybernetischen Staatslehre Anton Pustet, Salzburg, 1970, s. 10 

(Toygar Akman, Bilimler Bilimi Sibernetik, Karacan Yayınları, 3. baskı, 1982, 
s. 20 den naklen). 

1 9 G. Kazgan, "Konvertibilite ve Türkiye Ekonomisi (Açık Oturum)," Para (Dergisi), 
Ağustos 1982, sayı 15, s. 28. 
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gelerinin kısa bir zaman boyutu içerisinde yeni denge durumlarına yak-
laşma ya da ulaşması uluslararası finansman ve döviz piyasaları arasında-
ki artan yoğunluk ve hızına bağlıdır. İşte böyle bir ortamda sibernetiğin 
"karar alma", "yönetme" ve "kontrol" ilkelerine uygun bir piyasalararası 
bilgi transferinin bulunması şarttır. Ancak bu mekanizma yoluyle ulusal 
ve uluslararası mikro ve makro dengeler geriden besleme (feedback) et-
kisiyle kurulabilir. Aslında böylesi bir mekanik yapı piyasalar arasındaki 
mikro ve makro dengeleri de bozucu unsurlar taşımaktadır. Bu nedenle 
sistemin yapısı statiklikten çok dinamik bir karakter arzeder. Bu dinamik 
sistem uluslararası finansman ve döviz piyasalarında bu alanlarda uzman-
laşmış çokuluslu bankalar (multinational banks) sistemini ortaya çıkar-
mıştır. Ya da olguya tersinden bakıldığında böylesi bir dinamik ve hatta 
denge bozucu (destabilizing) sistemin çokuluslu bankalarca yaratılmış ol-
duğunu söylemek belki daha doğru olur. Sistemin dengesizliği ya da den-
ge bozucu niteliği de yönetim, karar ve kontrol mekanizmalarının çok-
uluslu bankalar elinde olmasından kaynaklansa gerek. 

Uluslararası bankacılık sisteminin oluştuğu şebeke yapı içerisinde ulu-
sal para ve döviz piyasaları birbirinden ayrılamazlar. Ancak bu suretledir 
ki, yani sistem ya da şebeke yapı yüzündendir ki herhangi bir ulusal pa-
ranın ya da dövizin uluslararası döviz piyasasında yaklaşık tek bir fiyatı 
oluşur. 

Diğer taraftan, ulusal döviz piyasalarının uluslararası piyasalara uyum 
sağlayabilmesi ülke yönetimlerinin bu piyasalara müdahale derecelerine 
ve müdahalede uyumlaşmaya bağlıdır. Dış dünya ile uyum sağlayamayan 
bir ulusal döviz piyasası ve konvertibl para hem kendi hem de uluslararası 
para ve döviz piyasaları üzerinde olumsuz sonuçlar doğurur. 

Bunlardan anlaşılan, ulusal (hatta uluslararası) döviz piyasalarının 
ortaya çıkması ve konvertibilite bir evrim-oluşum meselesidir. Diğer bir 
deyişle ekonomik, sosyal, siyasal ve hatta kültürel belirli aşamalardan 
geçmiş ve belirli düzeylere erişmiş olmak, hazırlanmak gerektiğidir. 

III.B. Ödemeler Bilançosunda Denge (Dış Denge) 
Sağlanması 

Ödemeler bilançosu, bir ülkenin belirli bir dönemde diğer ülkelerle 
her türlü resmi ilişkilerinden doğan alacak ve borç haklarının doğurduğu 
parasal ödemelerin toplu bir belgesidir. Ülkenin, diğer ülkelere yaptığı 
ödemeler muhasebe (bilanço) anlamında kendisine yapılan ödemelerden 
fazla ise bu ülkenin ödemeler bilançosunda "açık", aksi halde "fazla" var 
demektir. İşte parasını konvertibl hale getiren bir ülkenin bu tür denge-
sizliklerden ve özellikle "açık"lardan kaçınması gerekir. Ödemeler bilan-
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çosu dengesinden esas kastedilen, ülkenin ne döviz (yabancı para) ve al-
tın rezervlerinin cari işlemler ve sermaye harekeleri sonucu ortaya çıkan 
bir dengesizliği giderebilecek düzeyde bulunma ya da bulundurulabilme-
sidir. Bir "başka deyişle, herhangi bir ülke ödemeler bilançosunu denkleş-
tirilmek için aşağıdaki işlemlere başvurmamalıdır: 

(a) Ticaret ve kambiyo denetimleri, 
(b) Döviz kurları ile oynamak, 
(c) Dış yardım, 
(d) İç dengeyi bozucu tedbirler. 

Görüldüğü gibi bu ve benzeri terbirler ödemeler bilançosunu denk-
leştirmek için başvurulan zorlayıcı tedbirlerdir. Bunlara başvurmaksızın 
denge sağlanamıyorsa ekonomik ve ticari faaliyetlerin yapı ve işleyişinde 
bozukluk var demektir. O halde, bu tür zorlayıcı tedbirlere başvurarak 
kurulan bir ödemeler bilançosu dengesi gerçek bir denge sayılamaz. Çün-
kü, bu tedbirlerin uygulanmasından vazgeçildiğinde dengesizlik ortaya çı-
kar. Bu nedenle, bu tedbirler sayesinde kurulmuş gibi görülen denge hem 
gerçek hem de sürekli olamaz. 

Ödemeler bilançosundaki dengesizliklerin ise başlıca iki kaynağı var-
dır: 

(a) Yapısal değişikliklerden doğan dengesizlikler, 
(b) Uluslararası fiyat farklılıklarından ileri gelen dengesizlikler. 

Yapısal değişiklikler genellikle kaynakların zamanla kıtlaşması ya da 
yok olması ve üretim kapasitesinin düşmesinden doğar. Buna teknolojik 
gelişmelerin duraklamasını da eklemek mümkündür. Ayrıca, rakip ülke-
lerdeki verimlilik ve etkinliğin artması, ya da zevk ve tercihlerin değiş-
mesi de aynı sonuçlar doğurur. Bu ve benzeri sebeplerden ileri gelen den-
gesizlikleri ülke parasının yabancı paralar karşısındaki değerini düşür-
mekle (devalüasyon) gidermek imkânı genellikle yoktur. 

Uluslararası fiyat diferansiyelleri sonucu ortaya çıkan ödemeler bilan-
çosu dengesizlikleri (disequilibria) yapısal (structural) ve esaslı (funda-
mental) nitelikli değildir. Ancak bunların, döviz kurları ile oynamak su-
retiyle dengeye getirilmesi olasılığını ya azaltır ya da ortadan kaldırabilir. 
Rakip ülkelerin ihracatları artıp döviz kazançları yükselirken söz konusu 
ülkeninki tersine bir seyir izler, hem uluslararası ticaret haddi hem de 
ödemeler bilançosu dengesi aleyhe döner. 

Aynı sonucu ihraç malları fiyatlarının yükselme eğilimlerindeki fark-
lılıklarda da görmek mümkündür. Yani, herhangi bir ülkede ihraç malı 
fiyatı ya da genel fiyat endeksi (enflasyon oranı) diğer ülkelerdeki fiyat 
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ya da endekslerden daha hızlı bir biçimde artıyorsa söz konusu ülkenin 
ihracatının azalma, ithalatının artması olasılığı fazladır. Sonuç yine tica-
ret dengesi, dolayısıyle ödemeler bilançosunda aleyhe dengesizlik ihtima-
linin yükselmesidir. Benzer bir durum, ihracatta rakip ya da ithalat yapı-
lan ülkelerin kambiyo kuru ayarlamaları sonucu da ortaya çıkabilir. 

Ödemeler bilançosunda dengesizlik yaratacak bu ve benzeri değişme-
lere karşı alınabilecek hemen her türlü ulusal ekonomik ve ticari politi-
ka sisteme bağlı diğer ülkelerin iç ve dış dengesini etkiler. Enflasyonist 
tedbirlerden genellikle ulusal dış denge, deflasyonist tedbirlerden de ilişki-
de bulunulan diğer ülkelerin dış dengeleri olumsuz yönde etkilenir, c e t e -
r i s p a r i b u s . Öyleyse, ülkeler birlikte düşünüldüklerinde ulusal dış 
dengeleri ulusal iç dengelerinden ve bunlar da uluslararası dengelerden 
bağımsız değillerdir. 

Dengesizlik kaynağı ister yapısal isterse fiyat farklılıkları olsun ulu-
sal paraların konvertibilitesinin kurulma ve sürdürülmesi olasılığını zayıf-
latır. Yapısal dengesizlik ülkeler arasında yaygın ve yoğun değilse (yani 
uluslararası ticaret ve ödemeler sisteminde az bir orana sahipse) bu sebep-
ten ileri gelen dengesizliği gidermek için ülkeler ticaret ve ödeme kısıtla-
maları koyabilirler ve sistem bundan fazla zarar görmez. Ancak, yapısal 
dengesizlik uzun dönemde giderilmek zorundadır. 

Bununla birlikte, yapısal değişme ve bundan ileri gelen ödemeler bi-
lançosu dengesizliğine maruz bir ülkeye karşı diğer ülkeler farklı bir eko-
nomik ve ticari politika uygulamaya yönelirse (discrimination) bu ülke-
nin ulusal parasının konvertbl olmasına ve/veya konvertibilitesinin de-
vamına imkan kalmaz. Çünkü, bu tür uygulamalardan uluslararası tica-
ret ve ödemelerin yön ve hacmi yapısal değişme ya da durgunluğa düşen 
ülkenin aleyhine gelişir. Bunun yaygınlık ve yoğunluk derecesine göre de 
ulusal paraların konvertibilitesinin kurulma ve devamı artan ölçüde olum-
suz şekilde ekilenir. Çünkü, yapısal ve fiyat değişmeleri gösteren ülkenin 
(ülkelerin) sürekli ve büyük açık veren ödemeler dengesi (dengeleri) yü-
zünden ulusal parasından (paralarından) uluslararası alanda bir "kaçış" 
söz konusudur. Fakat bu tür bir "kaçış"ın olması ve uluslararası çokta-
raflı ticaret ve ödeme (bu arada konvertibilite) ilişkilerini olumsuz yönde 
etkilemesi denge sağlamada güçlük çeken ülkenin bu dengesizliği esaslı 
(fundamenatl) ve uzun dönemde kapatılamayacağına uluslararası alanda 
inanılmış olması gerekir. Yani bu noktada asıl önemli olan bizatihi denge-
sizliğin kendisi değil, mahiyet, büyüklük ve sürekliliğidir. 

III.C. Uluslararası Ekonomik ve Ticari İşbirliği 
Ulusal paraların birbirleri karşısında konvertibilitesinin kurulma ve 

sürdürülmesi ulusal ekonomik (sosyal ve siyasal) kararların bağımsız ol-



438 KADIR D. ŞATıROĞLU 

maları halinde mümkün olamaz. Çoktaraflı ticaret ve ödemelerin özü bir 
sistem yapı ve mekanizmasına eleman olarak girmek olduğuna göre bir-
birleri üzerinde etki ve tepki gösterecek karar ve uygulamaların da or-
taklaşa alınması ve yürütülmesi zorunludur. Yönetim, karar ve kontrol 
mekanizmalarının ortak yönü elemanların "geri besleme" (feedback) et-
kisiyle aralarında sürekli bilgi alış verişinde bulunmasıdır. Daha önce de 
temas edildiği gibi bunun ekonomik anlamı, ülkeler mesela herhangi bir 
ekonomik ya da mali konularda karar alırken bunun diğer ülkeler üzerin-
deki muhtemel olumlu ve/veya olumsuz sonuçlarını da hesaba katmak 
ve ilgili ülke ve kurumlara bilgi vermek zorundadır. İşte bu ilişki ve et-
kileşim nedeniyledir ki uluslararası işbirliği bazı durumlarda zorunlu ol-
maktadır. Yani, uluslararası toplumda yer alan ülkeler birbirlerinden so-
yutlanamazlar. 

Uluslararası ekonomik (ve sosyal, siyasal) düzende önemli olan un-
sur ülke ya da kurumların tek tek dengeleri değil, bu ve bununla bir-
likte ortaklaşa dengelerin kurulması ve uyum içinde yürütülmesidir. As-
lında ideal olanı da budur.20 Ülkelerin karar ve uygulama heterojenliğin-
den kurtulmalarının bir yolu ya oyunun kurallarına (rules of game) ya 
da aralarında bilgi alış-verişinde bulunmaktır.21 Bunların sıklık, yoğunluk 
ve yaygınlıkları oranında uluslararası harmonizasyon ve homojenliğin ar-
tacağı iddia edilebilir.22 Aynı durum konvertibilite uygulaması için de 
geçerlidir. Zaten ulusal bir paranın konvertibilitesi tek taraflı (unilateral) 
ekonomik ve hukuki bir işlemin değil, çoktaraflı (multilateral) bir işlemin 
sonucudur. Başka bir ifadeyle ulusal parasına herhangi bir ülke tek ta-
raflı olarak konvertibilite tanıyamaz. Daha doğrusu böyle bir tanıma ye-
tersizdir. Konvertibilitenin gerçekleşmesi ulusal planda alman bu kararın 
uluslararasında kabul ve uygulanması da şarttır. Çünkü, ulusal kararla-

2 0 Ancak, ülkelerin çoğu durumlarda buna uymadıkları ve ferdi çıkarları doğrul-
tusunda davrandıkları görülür. Bu konuda bkz.: Kadir D. Şatıroğlu, "Sistem-Bu-
nalım Tezi Üzerine Felsefi ve Mantıki Bir İrdeleme," Ankara Üniversitesi Si-
yasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 37, sayı 3-4. 

2 1 G. Çelebican, a.g.e., s 75. 
2 3 Uluslararası ekonomik ve ticari dengesizliklerin bir çözüme ulaştırılması bakı-

mından, uluslararası anlaşmaların, uyumlaştırma ve işbirliğinin uluslarüstü 
(supranational) bir organa bırakılması gerektiği iddia edilebilir. Ancak ne var 
ki hemen hiçbir ülke ulusal egemenlik haklarından kısmen ya da tamamen 
vazgeçmek eğiliminde değildir. Bugün uluslararası ekonomik ve ticari fonk-
siyonlar üstlenmiş olan Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (World 
Bank) gibi kurum ya da organlar uluslarüstü birer kuruluş sayılamaz. Çünkü 
uluslarüstü bir organın en belirgin özelliği karar ve uygulamalarında, herhangi 
bir şekilde herhangi bir ülkenin nüfuz, denetim ve yönetimi altında olmaması 
gerektiğidir. Bu ve benzeri kuruluşların bu niteliğe sahip olduklarını ileri sür-
mek c e t e r i s p a r i b u s güçtür. 
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rm uluslararası kabul görmedikçe çoğu kere herhangi bir uygulama ala-
nı ve müeyyidesi yoktur. Üstelik, ulusal ya da uluslararası kural ya da 
anlaşmalar c e t e r i s p a r i b u s şartına p a c t a s u n d s e r v . a n d e 
(ahde vefa) prensibine tabidir. Konumuz bakımından bunun ifadesi, her-
hangi bir ülkenin ulusal parasını mevcut şartlar altında konvertibl ka-
bul eden ülke/ülkeler şartların değişmesi durumunda bu karar ve uygu-
lamalarından vazgeçebilirler. Bu nedenledir ki konvertibilitenin kurulma 
ve sürdürülmesinde taraf ülkeler arasında anlaşma ve işbirliği şarttır. Di-
ğer bir deyişle, "konvertibilite bir uluslararası kabul sistemidir".23 

III.D. İstikrar ve Güven Ortamı 

Ulusal parasına konvertibilite tanımak isteyen bir ülkenin ekonomik, 
politik ve sosyal yönlerden de istikrarlı olması gerekir. Bunların varlık ve 
devamına hem ülke içinde hem de ülke dışında güvenilmesi de şarttır. İs-
tikrarın ya da güvenin yitirilmesi durumunda ilk planda kısa dönemde ol-
dukça uluslararası mobiliteye sahip "kaçak paralar" (hot money) ülkeyi 
terkederek ödemeler bilançosunda dengesizliklere, mevcut dengesizlikle-
rin artmasına yol açarlar. Politik ve ekonomik istikrar ve -güvenin azal-
ması durumunda ulusal servet ve sermaye de ülke dışına kaçmanın yol-
larını arar. Ülke parasının konvertibl olmaması bu tür kaçışlara ve oluşa-
cak dengesizliklere meydan vermez. Ancak, konvertibilite var ise istikrar-
sızlık halinde kaçışların önlenmesi için genellikle konvertibilite kısıtlanır 
ya da son verilir. İstikrar ve güven ortamı ulusal olduğu kadar bölgesel 
bir anlam da ifade eder. 

III.E. Ulusal Paraya Güven Olması 

Herhangi bir ulusal paraya konvertibilite hakkının tanınması ya da 
var olan bir konvertibilitenin sürdürülmesi için söz konusu ulusal paranın 
satın alma gücü ve yabancı paralar karşısındaki değerine, değerinin düş-
meyeceğine ulusal ve uluslararası alanda bir güvenin varlığı şarttır. As-
lında bu güven bundan önceki şartların bir türevidir. "Paralara güven 
olması dış ticari işlemlerde kullanılmasının temel öğesidir."24 

III.F. Konvertibiliteyi Sürdürecek Düzeyde Altın ve 
Döviz Rezervi Bulundurulması 

Ödemeler bilançosunda başlangıçta denge bulunması ve tüm önşart-
larm gerçekleşmesi durumunda dahi mevsimlik ya da devri dalgalanma-
lar sonucu cari işlemler ve sermaye hareketleri bakiyelerinde olumsuz ge-

2 3 G. Kazgan, a.g.m., (açık oturum), s. 29. 
2 4 G. Kazgan, a.g.m., (açık oturum), s. 29. 
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üşmeler belirebilir. Bu gelişme ülke içinden kaynaklanabileceği gibi ülke 
dışından da gelebilir (mesela herhangi bir ülkede effektif talebin düşmesi 
sonucu deflasyona maruz kalması). 

Bu tür olasılıklarda parası konvertibl olan bir ülkenin dengesizlik ya 
da bunalımı yaygınlaştıracak ekonomik ve ticari tedbirler almaması mev-
cut altın ve döviz rezervinin bulunma ve kullanılmasına bağlıdır. Ayrıca, 
söz konusu rezervlerin dengesizliğin kapatılmasında kullanılması uluslar-
arası işbirliği ve yardımlaşmanın da bir gereğidir. Aksi halde dengesizliğe 
uğrayan ülke döviz rezervinin bulunmadığı ya da yetersiz düzeyde olduğu 
durumlarda dış ticaret ve ödemeler mekanizmasına zorlayıcı tedbirler 
getirmek zorunda kalır. Ancak rezerv miktarı izafîdir. 

Döviz rezervlerine özellikle konvertibilitenin kurulduğu ya da den-
gesizliklerin ortaya çıktığı ya da istikrar ve güvenin yitirildiği durum-
larda daha çok ihtiyaç vardır ve sık sık başvurulur. Çünkü böylesi du-
rumlarda yabancı paralara ülke içinde talep artacaktır. Bu talebi karşı-
layacak düzeyde dövizin bulunmaması ya da bulunamayacağı korkusu bu-
nalımı şiddetlendirir ve konvertibiliteyi imkansızlaştırır. 

IV. TÜRK LİRASINA KONVERTİBİLİTE TANIMA OLASILIĞI 
VE EKONOMİK YÖNDEN İRDELENMESİ 

Türk Lirasına konvertibilite tanınma olasılığı ve bunun muhtemel so-
nuçlarının irdelenmesi dış ekonomik ilişkiler bakımından Türk ekonomi-
sinin de dolaylı yoldan bir irdelenmesi olacaktır. 

IV.A. Genel Özellikler 

1. Uluslararası ekonomik ve ticari işlemlerde azgelişmiş ya da geliş-
mekte olan ülkelerin ulusal paraları ya hiç ya da pek az kabul görürler. 

Bunun sebebi i n t e r a l i a söz konusu ülkelerin dünya ticaret hac-
mi içindeki toplam ve tek tek paylarının düşük olmasıdır. Bu husus, bu 
ülkelerin hem kendi aralarında hem de gelişmiş ülkelerle yaptıkları tica-
rette geçerlidir. Bu paraların uluslararası ödemelerde kullanılması genel-
likle iki taraflı sözleşmelerle (bilateral agreement) mümkündür ve bunun 
diğer konvertibl paraların kullanılmasına oranı oldukça düşüktür. Bunun 
arkasında yatan sebeplerden birisi azgelişmiş ülkelerarası ticaretin geliş-
memiş olduğudur. Bu ülkeler ticaretlerinin çok yüksek bir oranını geliş-
miş ülkelerle yapmaktadır. Gelişmiş ülkelerin hemen hepsinin paraları 
konvertibl olduğuna ve dünya ödemeler sistemine hakim bulunduğuna gö-
re azgelişmişlerin ulusal paralarının uluslararası bir ödeme aracı olarak 
kullanılması olasılığını zayıflatmaktadır. 
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Türk ekonomisi ve Türk lirasının bu genel görünüm ve trendden 
farklı olduğunu düşünmek iyimserlik olur. 

2. Türk dış ödemeler bilançosunda görülen dengesizlikler (genellikle 
açık) yapısal (structural) nitelik arzeder. 

Türk ekonomisinin yapısı tarım, endüstri ve hizmetler sektörü ayırı-
mında özellikle dış ticaret yönünden halâ tarımsal niteliğini sürdürmekte-
dir. Buna bir de uluslararası fiyat farklılıklarından ileri gelen faktörler 
eklenince ödemeler bilançosu dengesizlikleri gelişmiş sanayi ülkelerinkin-
den farklı faktörlerin etkisinde olduğu görülür. 

3. Konvertibilite ile ödemeler bilançosu dengesi arasında bir bağım-
lılık vardır. 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin kalkınma felsefelerinin teme-
linde, ödemeler bilançosu dengesi (dış denge), de dahil dışa bağımlı olmak-
sızın ya da minimum bir bağımlılıkla reel milli geliri sürekli ve dengeli 
arttırmaktır. Oysa, konvertibiliteye geçiş, sürekli bir biçimde dış denge 
durumunu ya da bu dengeyi ekonomiyi zorlamaksızın kısa bir dönemde 
güven verecek şekilde sağlamayı gerektirir. Bu sebeple iç dinamik den-
gelerin ikinci plana atılması mümkündür. Yani, dış dengenin (dolayısıyle 
konvertibilite) alternatif maliyeti olarak iç dengelerden vazgeçilmesi ola-
sılığı yüksektir. Dış denge şartıyle kalkınma ise özü ve felsefesi itibariyle 
kalkınmanın asıl amacına zıttır. Hele bu dış denge şartı bir de sırf kon-
vertibilite amacıyle olursa. 

IV.B. Türk Lirasının Konvertibilite İmkânları 

1. Olumsuz Faktörler 

Bu faktörler Türk lirasının konvertibl yapılmaması gerektiğini belir-
ten faktörlerdir ve özellikle meseleyi ödemeler bilançosu dengesi açısın-
dan ele alır. Yani konvertibilite amacıyle dış dengenin sağlanması olası-
lığının zayıf olduğunu vurgular. 

(a) Kalkınma Zorunluluğu: 

Ekonomik kalkınma sürecinde olan bir ülkenin hem ihracatı hem de 
ithalatı mutlak ve nisbi anlamda artma eğilimindedir. Çoğu kere de itha-
lat dominanttır. Çünkü, kalkınma için sanayi ve yatırım malları ithalatı 
gelişme ile doğru bazen artan orantılıdır. Türk ekonomisinde ise geçmiş-
te izlenen politika ithalata bağımlı bir sanayileşme sürecidir. 
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(b) Türk dış ödemeler bilançosu enflasyonist baskıların etkisindedir 
ve bu yüzden denge olasılığı zayıftır. 

Ulusal alanda reel (ya da parasal) gelir ve harcamaların artması it-
halatı da arttırmaktadır. Bunun nedeni Türkiye gibi ülkelerde ortalama 
ve özellikle marjinal ithal eğiliminin yüksek olmasıdır. Ulusal gelirin yük-
selmesiyle iç talep yükselmekte ve bir kısım ihraç mallarının yurtiçi sa-
tışı daha kârlı olmaktadır. Bu eğilim ihracat formalitelerinin uzunluğu 
ve Türk Lirasının aşıri değerlendirildiği (overvalued) dönemlerde artmak-
tadır. İhracatın arttırılması, bu gibi durumlarda ancak teşvik tedbirleri 
ile mümkün olmaktadır. Enflasyon dönemlerinde maliyet unsurlarının 
artması da ithalatı teşvik etmekte, ihraç malları fiyatlarının yüksekliği 
dolayısıyle uluslararası rekabet gücünü zayıflatmaktadır. 

Diğer taraftan, Türkiye'nin enflasyonist eğilimlere müsait ve de da-
yanıksız olması ekonomik yapıdan kaynaklanmaktadır. Bir kere, ihraç 
malları sayısının azlığı yanında bu malların uluslararası talep esneklik-
leri de düşüktür. Buna bir de arz esnekliğinin düşüklüğü eklenirse ihraç 
gelirleri zaman boyutu içerisinde yapısal bir dalgalanma gösterebilecektir. 

Enflasyonist baskıları iç dengenin elemanlarından (tam) istihdam 
amaçları da arttırmaktadır. Üstelik para ve maliye politikalarındaki de-
netim eksiktir. Para, mal, hizmet ve sermaye piyasaları gelişmiş ve sana-
yileşmiş ülkelerdeki özellikleri göstermez. Başka bir deyişle piyasalarda 
kurumlaşma henüz sağlanamadığından gelişmiş ülkeler niteliğinde bir pa-
ra ekonomisi henüz yoktur (bankacılık, döviz piyasaları v.b.). Bu sebeple 
enflasyonla mücadelede para politikası yetersiz kalmakta, başvurulan ma-
liye politikası ise siyasal nitelik taşımaktadır. Sonuç ödemeler bilançosun-
da olumsuz gelişmelerdir. 

Öyleyse, Türkiye'nin ihraç mallarına dışarıda sürekli ve yoğun bir 
talep yaratılma olasılığının zayıflığı karşısında, sürekli artan ithalat ve 
içeride özellikle sanayileşmiş ülkelerdekinin çok üstünde bir enflasyon 
hızı yüzünden ihracat gelirlerinin ithalat harcamalarının, mevcut şartlar 
altında, gerisinde kalacağını söylemek mümkündür. O halde, konvertibili-
tenin ön şartlarından biri, ödemeler bilançosu dengesi, dış ticaret açıkları 
nedeniyle ihlal edilmiş oluyor. 

(c) Konvertibiliteden sonra Türkiye artan miktar ve oranda ticaret 
ve ödeme tahditleri koymak zorunda kalabilir. 

Konvertibilitenin amacı çok taraflı ödemeler ve dolayısıyle çok taraflı 
ticareti geliştirmektir. Mevcut şartlar altında bile ülkedeki enflasyon ve 
(dışa bağımlı) kalkınma sebebiyle sürekli açıklar veren Türkiye, özellik-
le dalgalı kur sisteminde ticaret hadlerinin de sürekli aleyhe gelişmesine 
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maruzdur. Diğer konvertibl paralar karşısında sürekli parite değişikliği 
de özellikle yapısal dengesizliği giderecek güçten yoksundur. Daha doğ-
rusu, Türk lirasının günlük kur ayarlamalarına bırakılması, bilhassa yük-
sek ihracat artışları yaratarak dış dengeyi sağlamaya yetmemiştir. Bunun 
başlıca nedenleri arasında şunlar sayılabilir: 

(1) İç dengedeki olumsuz etkileri de düşünülerek Türk lirasının ser-
best döviz piyasası şartlarına göre değerinin oluşmasına imkân verilme-
mektedir. 

(2) İthalat beklenildiği ölçüde azalmamıştır (yapısal dışa bağımlılık). 
Çünkü ithalat yapmak ihracat yapmanın bir ön şartı durumuna gelmiştir. 

(3) Dünya talebi sanayi mallan lehine gelişmekte, geliştirilmektedir 
(esnek talep). 

(4) Ticaret hadleri özellikle dalgalı kur sisteminde otomatik olarak 
azgelişmiş ülkelerin aleyhine dönmektedir. Bu sanayileşmiş ülkelerin ay-
nı miktar döviz ile azgelişmiş ülkelerden daha çok mal alabilmeleri de-
mektir ki sonuçta gelişmiş ülkelerde arzın arttırılması yoluyle enflasyo-
nun önlenmesine yol açar.25 

Konvertibiliteye geçilmesi durumunda ülkede döviz talebinin artması 
olasılığı yüksektir. Mevcut şartlar altında bile d e n g e y i sağlayamayan Tür-
kiye ilave taleplerle karşılaşınca ticaret ve ödemelere tahditler koymak ya 
da arttırmak zorunda kalabilecektir. Bu ise konvertibilitenin amaç ve fel-
sefesine ters düşer. 

(d) Konvertibiliteden sonra ihracatın artması olasılığı zayıftır. 
Ulusal paraların konvertibl yapılmadığı dönemlerde bazı ülkelerle iki 

taraflı ticaret ve ödeme sözleşmeleri yapılmaktadır. Oysa, ulusal paraya 
konvertibilite tanınmasından sonra bu tür munzam ihracat pazarları or-
tadan kalkabilir ve önceleri ikili anlaşma yapılan ülkeler için de ilave dö-
viz tutmak zorunlu hale gelir. Özellikle azgelişmiş ülkelerin paralarını 
konvertibl yaparak ikili anlaşmalarım otomatik olarak ortadan kaldırma-
ları aralarındaki ticareti azaltabilir. İlave döviz tutma zorunluluğu bir 
bakıma bu ülkeleri kendi kendine yeter olmaya itebilir. 

(e) Türk Lirasının konvertibilitesiyle dış kredi ve sermaye kazalıma 
olasılığı da zayıftır. 

Uluslararası ödemelerde kullanılma olasılık ve sıklığı düşük olan pa-
raların bankalarda tutulmasmdaki zayıflık bu paraların en kısa sürede 
daha kuvvetli paralara çevrilmesini gerektirir. 
2 5 O. Akgüç, "Dalgalı Döviz Kuru Sistemi Dış Ödemeler Dengesi İçin Bir Çözüm 

Mü?", Banka ve Ekonomik Yorumlar, Ocak 1982, sayı 1, s. 51. 
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Özetlemek gerekirse, Türk lirasının, uluslararası ödemelerde kullanıl-
maması ya da bu kullanmanın cüz'i oluşu nedeniyle, yabancılara tanına-
cak konvertibilite hakkının kullanılması yabancılara olan borçların Türk 
lirası ile değil, herhangi bir konvertibl yabancı para ile ödenmesi (daha 
kolay ve otomatik) sonucunu doğurur. Ülkede oturanlara tanınacak kon-
vertibilite hakkı sermaye kaçışını hızlandırabilir ve ek bir döviz talebi ve 
sonuçta döviz darboğazına yol açar. Bunu artan ihracat ile karşılamak 
mümkün değildir. Sınırlamaların olmadığı bir durumda (her türlü lisans 
v.s. kalkarsa) cari işlemleri kontrol imkansız olacağından sanayi malları 
yerine lüks tüketim malları ithal edilebilir. Bu durumda kısıtlamalar ge-
tirilmesi ise konvertibilitenin amacına ters düşebilir. 

Özellikle ithalat hacım ve kompozisyonunun kontrolünün zayıflama-
sı ödemeler bilançosunda artan açıkların oluşmasını hızlandırır. Bura-
dan çıkarılabilecek bir sonuç, döviz kazanmanın da harcamanın da bir de-
netim altında olması gerektiğidir. 

Diğer taraftan, herhangi bir ülke parasının konvertibl yapılması ge-
nellikle şartların zorlamasının bir sonucudur. Eğer ulusal parasının kon-
vertibl olmaması nedeniyle herhangi bir ülke ihracat pazarlarını kaybet-
me olasılığı ile karşı karşıya ise parasını konvertibl yapmak ve böylece ih-
racatını arttırmak imkanına ulaşmak isteyebilir. Türkiye için arz ve talep 
yönünden böyle bir zorunluluk yoktur. 

(f) Ertelenen dış borç anapara taksitleri ve faizlerinin ödenmesinin 
başlamasından sonra Türkiye'nin döviz ihtiyacı artacaktır. 

Türk lirasının konvertibl olmasını (dıştan) zorlayan şartlardan birisi 
de bu faktör olabilir. Çünkü bu suretle alacaklılar alacaklarını daha kolay 
tahsil edebilme imkanına kavuşurlar. Oysa, Türk ekonomisinin mevcut 
şartlar altında (ekonomik, sosyal ve siyasal) ilave döviz yükleri kaldırma 
kapasitesi ve bu yüklere direnci zayıftır. 

O halde, konvertibiliteye geçiş Türk lirası ve Türk ekonomisine daha 
önce de sayılan tüm olumsuz etkileri getirebilecek potansiyeldedir. Özel-
likle sanayileşmede dışa bağımlı olan ekonomi daha da bağımlı olabilir. 

2. Olumlu Faktörler 
Türk Lirasına konvertibilite tanınması bir hazırlık, bir ortam ve ge-

lişme sürecinin sonunda olabilir. Bunları da şöyle sıralamak mümkündür: 
Bunlar bir bakıma ön şartlara benzer. 

(a) Konvertibiliteyi sürdürecek düzeyde döviz rezervine sahip olmak 
(Bunun gerçekleşme olasılığı yukardaki analiz çerçevesinde imkansız gö-
rülüyor, c e t e r i s p a r i b u s ) . 



KONVERTBLTE VE TÜRK EKONOMISI 445 

(b) Ekonomik yapıda sanayi lehine yapısal değişikliklerin gerçekleş-
tirilmesi. Oysa, 1960 lardan beri sürdürülen politika dışa bağımlı bir ithal 
ikamesi sanayinin kurulması şeklindedir. Türkiye'de ithal ikamesi ve ko-
rumacılığın temel felsefe ve uygulaması bu olmuştur. Bu amaçla da Türk 
lirası uzun bir süre aşırı değerlendirilmiştir (overvalued) ,26 (Kısa vade 
hatta orta vade analizlerinde). Bu olasılığı yani yapısal değişikliklerin ger-
çekleşmesini de zayıf görmek mümkündür. 

c) Kamu iktisadi teşebbüslerinin dinamik bir yapıya kavuşturulması 
da Türk lirasının konvertibiliteye hazırlanmasında olumlu bir faktör ola-
rak düşünülmelidir.27 

(d) Kur politikasını destekleyecek diğer önlemlerin alınması zorun-
ludur. Bu bakımdan "Bütünleşmiş İhracat Projeleri"nin geliştirilmesi (üre-
timden satılma aşamasına kadar zincirleme bir şekilde), "Dış Ticaret ke-
siminde reel maliyetlerin düşürülmesi" (kısa ve uzun dönemde), "Talebin 
Kontrolü ve faiz haddi" Türk lirasının günlük kur ayarlamasına bırakıl-
masına ihracatı arttırma ve konvertibiliteye hazırlık bakımından destek-
leyici olabilir.28 

Yapılan açıklama ve yorumlardan Türk lirasının orta vadede, mevcut 
şartlar altında, konvertibl yapılamayacağı sonucuna ulaşılır. Konvertibili-
te, daha önce de belirtildiği üzere, hazırlık safhasından geçmiş yani orta-
mı hazırlanmış bir ekonomik, mali ve siyasî "birikim" meselesidir. Bu ne-
denlerle Türk lirasının konvertibilitesi de ancak uzun dönemde, o da şart-
lar gerçekleştirildiği takdirde, düşünülebilir ve uygulama alanı yine de sı-
nırlı ve kontrollü olmak zorundadır. Türk ekonomisi için acil ve öncelik-
li mesele, parasının diğer önemli paralar karşısında konvertibilitesi değil, 
bizatihi ekonominin konvertibilitesi, daha doğrusu yapısal ve fonksiyonel 
transformasyonudur. Bu transformasyon sürecinde konvertibilite için ge-
rekli ön şartlar da zaten kendiliğinden oluşur ve hatta bizzat transformas-
yon konvertibiliteye geçilmesini zorlayabilir. Türk ekonomisinin konver-
tibiliteden önce çözmesi' gereken idarî, malî, siyasî ve ekonomik problem-
leri vardır. Yani, bu problemler karşısında konvertibilitenin herhangi bir 
önceliği yoktur. Konvertibilitenin gerçekleşmesi zaten bu tür problemle-
rin çözümüne bağlıdır. Bu durumda Türkiye belirli bir süre transformas-
2 6 E. Alkin, "İzlenen Kur Politikaları", Türkiye'de izlenen Kur Politikası: Tarihçe, 

Bugünkü Durum, Sorunlar, Öneriler, Meban Sermaye Piyasası Araştırma Mer-
kezi (SPAM) Semineri, Temmuz 1981, s. 23-42. 

2 1 N. Serin, "Konvertibilitenin Ön Şartları ve T.L. nin Durumu" 1981'den 1982'ye 
Türkiye Ekonomisi Semineri, 26-27 Mart 1982, Ankara, s. 103-111. 

2 3 G. Kazgan, "Türkiye'de Kur Politikası ve T.L. nin Konvertibilitesi (1981-1986)" 
Dışa Açılmada Kambiyo Politikası, Meban Sermaye Piyasası Araştırma Merkezi, 
Temmuz 1981, s. 23-39 
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yon sürecinde kalabilir ve ancak cari işlemlerde ve özellikle görünmeyen 
kalemlerde dış ödemeler bakımından belirli kolaylaştırıcı "düzenlemeler" 
getirebilir. Bu düzenlemeler konvertibilite olarak nitelendirilemeyeceği gi-
bi bunların getirilmesi ve uygulanması için de Türk lirasına kısmî ya da 
tam konvertibilite tanınması şart değildir. 
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AVRUPA TOPLULUKLARI HUKUK DÜZENİ İÇİNDE 
CEZA HUKUKUNUN YERİ 

Dr. Durmuş TEZCAN 

I — G İ R İ Ş : 

1 — Avrupa Toplulukları (Communautes Europeennes), İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupa Devletlerinden altısının (Bel-
çika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Lüksemburg), A.B.D. 
ve S.S.C.B. gibi iki süper güç karşısında ezilmemek ve kendilerini ka-
bul ettirebümek için, sahip oldukları güçleri birleştirerek, ekonomik 
dayanışmayı örgütleme yönünde başlattıkları bir çabanın ürünü-
dür.1 

Siyasi örgütlenmeyi esas alan Avrupa Konseyi yanında, ekono-
mik örgütlenmeyi tercih eden Avrupa Toplulukları,  Avrupa'da her 
alanda işbirliğinin artmasında, ticaretin gelişmesinde önemli görev-
ler üstlenmişlerdir. Gerçekleştirilen bu ekonomik örgütlenme olum-
lu neticeler verince, başlangıçta herbirinin ayrı Komisyonu ve Ba-
kanlar Konseyi varken, 1967 den itibaren, Komisyonlar ve Konseyler 
birleştirilmiştir.2 Böylece, ekonomik birleşmeden siyasi birleşmeye 
doğru uzanan yolda, Avrupa Toplulukları, üstlendikleri görevleri 
başarıyla sürdürmeye devam etmektedirler.3 

* A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Ceza Hukuku Yardımcı Doçenti. 
1 Bkz. İzzettin Doğan, Türk Anayasal Düzeninin Avrupa Toplulukları Hukuk Dü-

zeniyle Bütünleşmesi, I.Ü.H.F. yayını, 1979, s. 1 vd.; Öte yandan devletlerin ulus-
lararası alanda örgütlenme çabası konusunda bkz. Mehmet Gönlübol, Millet-
lerarası Siyasi Teşkilatlanma, A.Ü., SBF. yayını, 3. baskı, s. 1 vd.; Ayrıca bkz. 
John Karsky, Batı Avrupa Entegrasyonu CWestern European Integration), 
Maliye Enstitüsü Konferansları, 14. Seri -1967, l.Ü. İk. Fak. Mal. Ens. yay., 6. 153 
vd.; Avrupa Topluluklarının tarihçesi için bkz. Paul Reuter, La C.E.CA., Paris, 
L.G.D.J., 1953, s. 9 vd. 

2 Bkz. Emile Noel, Avrupa Topluluğu Organları, Avrupa Topluluğu yayını, Maya 
Matbaası, Ankara, 3. baskı, s. 6 vd.; Berthold Goldman, Precis de Droit Commer-
cial Europeen, Ed. Dalloz, Paris, 1971, 2. baskı, s. 7. 

3 Avrupa Topluluklarının sadece bir gümrük birliği oluşturduğunu ve bu örgütü 
yaratan nedenlere dikkatle bakıldığında, Avrupa'ya yerleşen çok uluslu şir-
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Avrupa Toplulukları,  18 Nisan 1951 tarihli Paris Anlaşmasıyla 
kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT-CECA), 25 Mart 
1957 tarihli Roma Anlaşmalarıyla oluşturulan Avrupa Ekonomik 
Topluluğu (AET-CEE) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (AAET-
EURATOM)'un üçüne birlikte verilen isim olmaktadır. 

Avrupa Toplulukları bünyesinde güçlerini birleştirmeyi karar-
laştıran altı Devlete, daha sonra İngiltere, İrlanda, Danimarka ve 
bilahare Yunanistan resmen katılmıştır. İspanya ve Portekiz'in de 
katılma aşamasında bulunduğu Avrupa Topluluklarına, Ankara An-
laşmasıyla Türkiye de ileride katılmaya aday Devletler arasında yer 
almaktadır.4 

2 — Maddi güçlerini birleştirmeyi, yürürlüğe koydukları Avru-
pa Topluluklarını kuran Anlaşmalarla somutlaştıran Taraf Devlet-
ler, bu Anlaşmalardan AET Anlaşmasıyla, Topluluk içinde malların 
serbest dolaşımına (md. 9 vd.) çalışma ve yerleşme serbestisine (md. 
48-52), ortak dış gümrük tarifesine (md. 18 vd.), serbest rekabetin 
sağlanmasına (md. 85 vd.) ve ulusal mevzuatların birbirine yaklaş-
tırılmasma (md. 100 vd.) yer vermek suretiyle, ekonomiyi serbest-
leştirmeyi hedeflemişlerdir. 

Avrupa Topluluklarında, 1958 yılından 1970 yılma kadar, ortaklık 
içi ihracat 5,2 ve ithalat 3-4 defa artmış olduğu halde, aynı dönemde 
İngiltere ve ABD sırasıyla 1,75 ve 1,9 defa dış ticaretlerini arttıra-
bilmişlerdir. Bugün AET ülkelerinin topluluk içi dış ticaret hacmi, 
tahminen % 50'dir. 1958 de ise, bu rakam % 34 idi.5 İşte bu anlaşma-
larla öngörülüp gerçekleştirilmeye çalışılan maddi güçleri birleştir-
me amacının ahenkli bir şekilde somutlaşması ve işleyiş şartlarının 

ketlere daha geniş bir faaliyet alanı sağlayarak bunların bütün Batı Avrupa'yı 
kapsayacak biçimde büyümelerine ortam hazırlama hedefinin ortaya çıktığını 
iddia eden görüşlerin de bulunduğunu hatırlatmak isteriz. Bu konuda bkz. 
Bernard Jaumont/Daııiel  Lenegre/Michel  Rocard, Le Marche commun contre 
l'Europe, Ed. du Seuil, Paris, 1973, s. 3 vd. (özellikle bkz. s. 58 ve 61). 

* Bkz. Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Açısından Avrupa Ekonomik Top-
luluğunun Yaptığı Anlaşmalar, A.Ü. SBF. yayını, s. 9 vd.; ayrıca Türkiye'nin 
Avrupa Topluluklarına katılması konusunda Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti 
ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında imzalanan Anlaşma ile ilgili geniş 
bilgi için bkz. Türkiye-AET İlişkileri, Avrupa Topluluğu yayını, Doğuş Matb. 
Ankara, s. 17 vd.; öte yandan Türkiye-AET arasındaki ticarette gümrük rejimi 
konusunda bkz. Claude Jacquemart, La Nouvelle Douane Europeenne, Ed. 
Jüpiter, Paris, 1971, s. 373-377. 

5 Bkz. Alain Buzelay, Integration Europeenne et Fluctuations Economiques, Revue 
d'Economie politique, 1983, no. 4, s. 577 vd. 
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korunması için de, bazı kurallara ve bu arada özellikle ceza hukuku 
kurallarına da ihtiyaç duyulması kaçınılmazdı. Nitekim, uluslararası 
tüzel kişiliğe sahip Avrupa Topluluklarının Komisyonu ile Adalet 
Divanına topluluk bünyesinde ticaretin sağlıklı işleyebilmesi için ser-
best rekabet kurallarına aykırı eylemlere karşı, AET mevzuatıyla, 
ismine özel hukuk yaptırımı denilse de, para cezası verme yetkisi 
tanmması, böyle bir ihtiyacın ifadesidir. 

Avrupa Topluluklarında beliren bu ihtiyaçlar, ceza kurallarına 
yer vermeyi ve uluslararası adli yardımlaşmayı çok geniş boyutlarda 
tutmayı giderek zorunlu kılmış ve böylece Avrupa Toplulukları  Ceza 
Hukuku kavramı oluşmaya başlamıştır. 

Yıllarca iktisat dersleri okutarak pek çok değerli öğrenci yetiş-
tiren Fakültemiz öğretim üyelerinden merhum Prof. Aziz Köklü'nün 
anısına çıkarılan bu Armağan'da, iktisadi bütünleşmeye öncelik ve-
ren Avrupa Topluluklarında, gittikçe önemi artan ekonomik suçlar 
sebebiyle, Avrupa Toplulukları  Ceza Hukuku kavramını incelemeyi 
yararlı bulduk. 

Bu çalışmada ele alman konular, Avrupa Toplulukları içinde, 
daha ziyade, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilgilidir. Öte yandan, 
Avrupa Toplulukları  Ceza Hukuku kavramı ülkemizi de ilgilendir-
mektedir. Zira, Türkiye Avrupa Topluluklarına üye olma yolunda 
olan bir ülkedir. 

II — AVRUPA TOPLULUKLARI CEZA HUKUKU KAVRAMI VE 
İÇERİĞİ 

3 — Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye ülkelerin ekonomik ör-
gütlenmesini düzenlemeye yönelik kuralların Avrupa Ekonomi Hu-
kukunu oluşturması gibi,6 Avrupa Toplulukları  Ceza Hukuku kav-
ramının da, bu ekonomik örgütlenmeyi düzenlemeye yönelik ceza 
hukuku kurallarım içerdiğini düşünüyoruz. 

Son yıllarda, ekonomik örgütlenmenin beraberinde getirdiği ve 
getireceği cezai sorunları ortaya koyan, bunlara çözüm yolları ara-
yan ve bulunan çözüm yollarını değerlendirerek Avrupa Topluluğu 
bünyesinde "ekonomik suçlara" ağırlık veren bir ceza hukuku dalı 
olarak, Avrupa Toplulukları  Ceza Hukuku kavramı, günümüz hukuk 

6 Bkz. Alex Jacquemin/Guy  Schrans, Le Droit Economique, Ed. Presses Univer-
sitaires de France (P.U.F.), Paris, 1974, 2. baskı, s. 76 vd. 
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literatüründe yer almaktadır. Yazarların çoğunluğu, Avrupa Toplu-
luklarına ilişkin bir ceza hukukunu esas aldıklarını vurgulamak ve 
böylece Avrupa Konseyince yapılan çalışmalarla Avrupa Topluluk-
larının Ceza Hukukunu ayırt etmek amacıyla, Avrupa Toplulukları 
Ceza Hukuku başlığını kullanmayı tercih etmektedirler.7 

4 — Bu kavramın ortaya çıkışı, günümüzde, ceza müeyyidelerine 
başvuran hukuk dallarının çoğalışına bağlı bir isimlendirmeyle ya-
kından ilgilidir. Nitekim, ticari hayatla doğrudan ilgili ceza müey-
yideleri kapsamına alan hukuk dalı olarak "Ticari  Ceza Hukuku" ve 
çalışma hayatını düzenleyen cezai hükümleri içeren hukuk dalı ola-
rak "Çalışma Ceza Hukuku" kavramları, bugün, Türkiye'de de kul-
lanılmaya başlamıştır.8 Bizim kullandığımız Avrupa Toplulukları 
Ceza Hukuku kavramı ise, henüz "cenin" halinde olup, ne mevcudi-
yeti ve nede uygulaması bir "Topluluk Ceza Hukuku" sisteminin bü-
tün unsurlarını tam olarak taşımamaktadır. Bunun nedeni, herşey-
den önce, Avrupa Toplulukları kavramının II. Dünya harbi sonra-
sında ortaya çıkışı sebebiyle henüz çok yeni olması kadar, Toplu-
luğun Ceza Hukuku konularına başlangıçta ilgi göstermemesinden 
de kaynaklanmaktadır. Zira, Avrupa Toplulukları Komisyonunun 
girişimleriyle, 1 Mart 1962 de Brüksel'de toplanan Topluluk üyesi ül-
keler, Topluluk Hukukundaki suçların tesbitine ve tecziyesine ilişkin 
bir anlaşma hazırlamak üzere anlaşmışlar, fakat çalışmalar Toplu-
luk için bazı mali ve ekonomik suçların önemine ve Topluluğa üye 
bütün devletlerin topraklarını tek bir Topluluk ülkesi şeklinde değer-
lendirip her ülkede bu suçları yargılayacak düzenlemelere gidilmesi 
gereğine rağmen, başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ancak Komisyon, ko-
nuya verdiği önem sebebiyle, bu alanda gayret göstermeye devam 
etmektedir.' 

7 Bu konuda bkz. W.C. van Binsbergen, Le Droit Penal des Communautes 
Europeennes, in Droit penal europĞen, Presses Universitaires de Bruxelles 
(P.U.B.), 1970, s. 203 vd.; Hartmut Johannes, De nouvelles tendances dans Ie 
droit penal des Communautes Europeennes, Revue Internationale de Droit 
Pânal (RIDP), 1971, s. 89 vd.; Marcel Rigaux, Sur la route du droit penal 
europeen, Journal des Tribunaux (J.T.) 1973, s. 53 vd. 

8 Bkz. Sahir Erman, Ticarî Ceza Hukuku, Matematik Araştırma Enstitüsü Baskı 
Atölyesi, İstanbul, 1976, s. 1 vd.; Duygun Yarsuvat, Çalışma Ceza Hukuku, 
İ.Ü.H.F. yayını, 1978, S. 10 vd. 

9 Bu başarısızlık durumu Avrupa Toplulukları Komisyonunun bir yazılı soruya 
verdiği 10.1.1969 tarihli cevapta etraflı bir şekilde açıklanmıştır. Topluluk ceza 
hukuku kavramının gelişimi yönünden ilginç bulduğumuz bu cevapta özellikle 
şu bilgiler yer alıyordu: "Avrupa Topluluklarına ait yönetmelik, direktif ve ka-
rarların öngördükleri alanlardaki suçları tesbit ve tecziyeye ilişkin bir anlaş-
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Sözkonusu çalışmaların başarısız kalmasının nedenleri arasın-
da, Fransız Delegasyonunun, böyle bir sözleşmeye gerek bulunma-
dığı ve gerçekleşmesinin imkânsız olduğu şeklinde takındığı kesin 
olumsuz tavrın büyük rol oynadığı, bu çalışma grubunu yöneten 
W.C. Van Binsbergen tarafından ileri sürülmüştür.10 

Öte yandan, Avrupa Topluluklarına yeni katılan dört devletle 
Topluluğun üye sayısı arttığından, oybirliğiyle yürürlüğe konulacak 
ekonomik ceza hukukuna ilişkin yeni anlaşmaların yapılması, daha 
da güçleşmiştir. Çünkü, yeni üye olan devletlerden İngiltere ile İr-
landa, Anglo-Sakson hukuk sistemine dahil olup, bu ülkelerin klasik 
mülkîlik sistemini bozacak yenilikleri kabullenmeleri çok güç ol-
maktadır. Nitekim Avrupa Konseyi bünyesinde ceza hukuku alanın-
da yapılan sözleşmelerden mesela tedhişçiliğin önlenmesine dair 
Avrupa Sözleşmesi haricinde hiç birini İngiltere onaylamadığı gibi, 
imza bile etmemiştir. İrlanda ise, sadece Suçluların Geri Verilmesine 
Dair Avrupa Sözleşmesini onaylamıştır.11 

5 — Avrupa Toplulukları bünyesinde gerçekleştirilen ekonomik 
bütünleşmeye rağmen, malî ve ekonomik suçlar konusunda görülen 

maııın üye Devletler arasında yapılması amacıyla 1962 de başlatılan çalışma-
lar, 1966 da kesildi, zira böyle genel bir anlaşmayı hazırlamaya devam etmek 
için üye altı devlet arasında birlik mevcut değildi. Özellikle AET anlaşmasında 
böyle bir anlaşmanın öngörülmediği ve ayrıca üye devletler tarafından AET 
anlaşmasının iyi uygulanması için bu tür bir anlaşmanın gerekmediği ileri sü-
rüldü. 
Komisyon, bu konuda kesin bir teklif verme hakkı olmamasına rağmen, birçok 
kez bir genel anlaşma yapılmasına ilişkin çalışmaların yeniden başlamasını 
sağlamak amacıyla gayret gösterdi. Bu çabalar şu ana kadar semeresiz kaldı-
ğından, Komisyonun ilgili servisleri ekonomik ceza hukuku alanında öncelikle 
ele alınması gereken bazı meseleleri çözme imkânlarını araştırmaktadır. Bu 
durumda söz konusu olan hususlar şunlardır: 
— Üye devletlerde milli hukuka göre idari hükümleri ihlal suçları veya kaba-
hatleri olarak nitelendirilen Topluluk Hukukuna ve bunun milli hukukta uy-
gulanmasına ilişkin suçlar; ve 
— İşlendikleri suç yerinden bağımsız olarak Topluluğun her yerinde cezalan-
dırılabilir olması gereken ortak gümrük tarifesine, zirai pazarların düzenlen-
mesine ve uyumu sağlanmış veya henüz sağlanmakta olan malî hükümlere 
ilişkin suçlar". (Avrupa Toplulukları Komisyonunun Bay Vredeling'in 1.10.1968 
tarihli yazılı sorusuna verdiği bu cevap metni için bkz. Journal Officiel des 
Communautes Europeennes, 22.1.1969 -nö: C/6/1)" 

1 0 Bkz. W.C. Van Binsbergen, Le Droit Penal des Communautes Europeennes, 
op. cit., s. 215-216. 

1 1 Bkz. Etat des Signatures et des Ratifications des Conventions et Accords du 
Conseil de l'Europe, 1.5.1983, Avrupa Konseyi yayını, ISSN 0252-9122, s. 43-47. 
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bu olumsuz tablonun oluşmasında, bu suçlara ilişkin uluslararası adli 
yardımlaşmanın, çok uzun yıllar bütün ülkelerde ilgisizlikle karşı-
lanmasının da büyük payı vardır. 

Gerçekten, bugün bile, bir çok ülkede geçerliliğini sürdüren, hiç 
bir Devletin diğer bir Devletin vergi tahsildarı olmadığı görüşü, Dev-
letlerin ekonomik suçlarda uluslararası yardımlaşmayı yıllarca ih-
mal ediş nedenlerini açıklayacak niteliktedir.12 

Buna karşılık, Avrupa Toplulukları içinde ekonomik örgütlen-
meye giderken, ekonomik suçlar konusunu ihmal etmek, Topluluk 
bünyesinde vergi cennetleri oluşmasına, gümrük ve vergi suçlarının 
artmasına ve böylece Topluluğun yıkılmasına sebep olacak bir ne-
dendir. 

Son yıllarda "Ticari Ceza Hukuku", "Ekonomik Ceza Hukuku" 
gibi isimler altında konuyu ele alan çalışmaların hızla artması, 
uluslararası suç şebekelerinin buldukları yeni kazanç yollarıyla et-
kili bir şekilde, gerek ulusal ve gerekse uluslararası planda müca-
dele etme arzusunun bir sonucudur.13 Böyle bir arzu ise, Avrupa Top-
lulukları üyesi ülkeler için sahip oldukları örgütlenme sebebiyle da-
ha da belirgindir. 

a ABD'de, David Visser davasında (bkz. H.M. The Queen of Holland v. Drukker, 
1928, I, ch. 877, in Hudson, Cases and other materials on international law, 
1929, s, 523), Hakim J. Tomlin'in bu hususu şöyle izah ettiği belirtilir: "Şahsi 
fikrime göre/tahminen  en az ikiyüz yıldan beri geçerli olan bir kural vardır, 
buna göre, mahkemeler yabancı devletlerin vergilerini bu yabancı devletlerin 
hükümdarları yararına tahsil etmezler; ve burada mahkemelerin kabul ede-
meyeceği türden bir dava söz konusudur." Bu karar ve eleştirisi konusunda bkz. 
François Rigaux, Droit public et droit prive dans les relations internationales, 
Chaire Franqui, Brüksel Hukuk Fakültesi, 1974-75 syllabus, s. 62, olay no: 5. 

" Devletlerin iktisadi sistemlerine karşı kamu oylarının güvenini sarsan eko-
nomik suçların, serbest kişi ve mal dolaşımından yararlanarak ticaret hayatı-
nın genel akışı içinde kazandığı uluslararası nitelik konusunda bkz. Jean P. 
Spreutels, Vers un droit penal international des affaires? RIDP, 1982, no: 1-2, 
s. 173 vd.; son yıllarda ekonomik suçlar konusunda pek çok kitaplar, makaleler 
yazılmaya ve uluslararası bilimsel toplantılar yapılmaya başlamıştır. Bir fikir 
edinmek için bkz. P. Dupont-Delestraint, Droit penal des affaires et des societes 
commerciales, Ed. Dalloz, Paris, 2. baskı, 1980; Mireille Delmas-Marty, Droit 
penal des affaires, P.U.F., 2. baskı, 1981; öte yandan ticari-ekonomik suçluluk 
konusunda yapılan uluslararası toplantı ve seminerler için bkz. Aspects cri-
minologiques de la delinquance d'affaires (12. Kriminoloji Enstitüleri Müdürleri 
Konferansında sunulan tebliğler), Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesi ya-
yını, Strasbourg, 1977; La criminalite d'affaires (Uluslararası seminer çalışma-
ları, Syracuse, 24-29 Kasım 1980), RIDP, 1982, no: 1-2. 
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Bu nedenle, Avrupa Toplulukları bünyesinde oluşmakta olan 
Topluluk Ceza Hukukunun başlıca ilgi alanına, haksız rekabet ey-
lemleri, gümrük sahtekarlıkları ve kaçakçılıkları ile rüşvet suçları 
gibi konular girmektedir. Bu alanlarda ise, ağır da olsa, bir gelişme 
vardır. Bu gelişme, sorunlar ortaya çıktıkça daha da hızlanacaktır. 
Klasik devlet anlayışından, bölgesel ekonomik topluluklara yönelme 
arttıkça, üye ülkelerin ortak sınırlarına verilen önem daha da arta-
cak, üye devletlerden birinde işlenen suç, diğerlerinde de işlenmiş 
sayılacaktır. Avrupa Toplulukları, işte bu deneyimin yaşandığı ör-
neklerden biridir. 

III — AVRUPA TOPLULUKLARI CEZA HUKUKUNUN 
KONUSUNU OLUŞTURAN BAŞLICA SUÇLAR 

A) AET İÇİNDE  SERBEST REKABET KURALLARİNA  AYKIRI 
EYLEMLER: 

6 — Avrupa Ekonomik Topluluğunun temel politikası içinde, 
serbest rekabetin işlemesini sağlamak büyük bir öneme sahiptir. 
Bunun iyi işlenmesini denetlemek ve haksız rekabet halinde yaptı-
rım uygulamak ise, Topluluk Komisyonu ile onun kararlan üzerin-
de yargı denetimine sahip olan Topluluk Adalet Divanına aittir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Roma Anlaşmasının di-
bacesinde de belirtildiği üzere, "Taraf Devletler, Avrupa halkları 
arasında gittikçe daha sıkı bir birliğin temelini atmaya azmetmiş ola-
rak, Avrupa'yı bölen engelleri kaldırarak, ülkelerin ekonomik ve sos-
yal gelişmesini ortak bir eylemle sağlamaya karar vererek, halk-
ların hayat ve istihdam koşullarını sürekli olarak iyiye götürmeyi 
temel amaç edinerek, mevcut engellerin kaldırılmasının, ekonomik 
gelişmede istikran, ticarette dengeyi, rekabette dürüstlüğü güvence 
altına almak için de üzerinde görüş birliğine vanlmış bir hareketi 
gerekli kıldığını inanarak..." üçüncü bölümde, 85-94. maddeleri ara-
sında rekabet kurallarını düzenlemişlerdir. 87. madde uyarınca da, re-
kabet kuralları konusunda 6.2.1962 tarihli ve 17 sayılı Yönetmelik 
yürürlüğe konulmuştur. 

7 — Rekabeti engelleyen eylemler, AET Anlaşmasında iki mad-
dede toplanmıştır: 

a) İşletmeler arasında amaçlan veya etkileri AET içerisinde 
rekabetin işleyişini önlemek, sınırlamak veya bozmak olan bütün 
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anlaşmalar, işletmeler arasında kurulmuş ortaklıklarca alman bü-
tün kararlar ve birlikte davranışların tamamı (md. 85); 

b) Bir ya da birkaç işletmenin AET'de veya AET'nin önemli bir 
bölümü üzerinde sahip oldukları üstün bir durumu kötüye kullana-
rak üye devletler arasındaki ticareti olumsuz şekilde etkilemeleri 
(md. 86). 

8 — Anlaşmanın bu hükümlerine aykırı davranışları tesbit edi-
len işletmelere, 1962 tarihli 17 nolu Yönetmeliğin 15. maddesinin 2. 
fıkrası uyarınca, Avrupa Topluluklarının yönetim organı durumun-
da olan Komisyonun para cezası uygulama yetkisi bulunmaktadır. 
Fakat bu maddelerde tavsif edilen yasaklamalara riayeti sağlamak 
için Komisyon, ceza verme yerine zorlayıcı tedbirlere de başvurabil-
mektedir (AET anlaşması md. 87/2a). Şayet Komisyon para cezası uy-
gularsa, buna karşı ilgililer Topluluk Adalet Divanına başvurabilir-
ler. Divanın, cezayı azaltmak veya kaldırmak yetkisi kesindir. Ko-
misyonun vereceği para cezasının ceza hukuku özelliklerine sahip 
olmadığı, anılan yönetmeliğin 15/4. maddesinde ifade olunmuştur. 
Doktrinde, bu açık hükme rağmen, Komisyona tanınan para cezası 
verme yetkisinin, bu müeyyidenin cezai niteliğini ortadan kaldırma-
dığı ve bu sebeple ceza hukuku kurallarına göre değerlendirilmesi 
gerektiği ileri sürülegelmiştir.14 

Öyle sanıyoruz ki, aslında, bu para cezasını özel hukuk kavra-
mı olarak açıklayan bir hükmün AET mevzuatına konulması, teknik 
sebeplerden kaynaklanmıştır. Çünkü Komisyon bir yürütme organı 
olduğundan, ceza hukuku anlamında bir ceza veremez. Ancak, belir-
lediği cezaya karşı Topluluk Adalet Divanına başvurma imkânı var-
dır. Divanın yaptığı iş ise, bir ceza muhakemesi niteliğine sahiptir. 

1 4 Bu konuda bkz. Claude Lombois, Droit penal international, Ed. Dalloz, Paris, 
1971> no., 163-164; W.C. van Binsbergen, op. cit., s. 204-206; Marcel Rigaux, Sur la 
route du droit penal europeen, op. cit., s. 56, Jean P. Spreutels, op. cit., s. 184-185; 
Robert Legros, La penetration du droit europeen dans la justice belge, in L'ame-
lioration de la justice repressive par le droit europeen, Ed. Bruylant-Bruxelles/ 
Vander-Louvain, 1970, s. 39 vd.; ancak bu yaptırımların idari müeyyideler oldu-
ğunu savunanların azınlıkta olsa da mevcut olduğunu belirtmek gerekir. Bu 
konuda bkz. Henri D. Bosly, Responsabilite et sanctions en matiere de crimi-
nalite des affaires, RIDP, 1982, no. 1-2, s. 133. Ayrıca AET anlaşmasındaki müey-
yidelere ilişkin ilk değerlendirmeler konusunda bkz. Georges Levasseur, Les 
sanctions dans Ie traite constitutif du Marche Commun, in Les Problömes 
Juridiques et Economiques du Marche Commun, Ed. Libr. Techniques, Paris, 
1960, S. 95-119. 
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Ayrıca, ceza hukukunda tüzel kişilere ceza verilmesi bütün Av-
rupa Topluluklarına üye ülkelerde kabul edilmiş değildir. Bu ko-
nuda "Societas delinquere non potest" (tüzel kişi suç işleyemez) pren-
sibi, son yıllarda ortaya çıkan ve tüzel kişilerin cezai sorumluluğunu 
benimseyen yeni gelişmelere rağmen, bir çok ülkede hâlâ geçerlili-
ğini sürdürmektedir.15 Hele, AET'yi kuran anlaşmanın yapıldığı 1957 
yıllarında, tüzel kişilerin cezai sorumluluğu olmadığı fikri, daha çok 
taraftara sahipti. 

Böyle bir hükmü koyduran sebep ne olursa olsun, Komisyon ka-
rarma karşı Topluluk Adalet Divanına gitme yolu açık olduğundan, 
Divana başvuru halinde, eyleme ceza hukukunda geçerli olan su-
çun kanuniliği, cezaların geriye yürümezliği, "non bis in idem", 
sanık şüpheden istifade eder kuralı, delillendirme, adli güvence ve 
zaman aşımı gibi ilkelere uyulması gerekir.16 

Fakat uygulamada Topluluk Adalet Divanının, bazen non bis in 
idem kuralına tam uymadığı ve aynı eylemden Topluluk dışında ce-

1 5 Tüzel kişilerin cezai sorumluluğu konusunda bkz. XV. Journöes Franco-Belgo-
Luxembourgeoises de science penale, 14-15/5/1976,  Brüksel, Sanctions penales 
et personnes morales, (Cezai müeyyideler ve tüzel kişiler) başlıklı tebliğler için 
bkz. M.A. Huss, s. 1-27; F. Rouquet, s. 28-36, G. Levasseur, s. 37-50; P.E. Trousse, 
s. 51-61; J. D.'Haenens, s. 63-92, Ed. O. Vande Meulebroeke, Belçika-Lüksemburg 
Ceza Hukuku Birliği yayını, 1976, Brüksel.; R. Screvens, Les sanctions applicables 
aux personnes morales, in La responsabilitâ penale delle persone giurdiche in 
diritto comunitario, Ed. A. Giuffre, Milano, 1981, s. 165 vd.; Tüzel kişilerin cezai 
sorumluluğu Türkiye'de de tartışmalıdır. Anayasa Mahkemesi 16.6.1964 günlü 
1963/101  - 1964/49  K. sayılı kararında ekonomik suçlara ilişkin düzenlemelerle 
öngörülen cezaların tüzel kişilere uygulanabileceğini ve bunun 1961 Anaya-
sasına aykırı olmadığına karar vermiştir. (Bkz. An. Mah. K.D., c. 2, s. 185-196; 
Anayasa Yargısı, c. II, M. 33, s. 7) Bu konuda bkz. S. Dönmezer-S. Erman, 
Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, I.Ü. Hukuk Fak. yayını, c. II, 5. baskı, s. 455 vd.; 
T.T. Yüce, Ceza Hukuku Dersleri, E. Ü. Hukuk Fak. yayını, Şafak Basımevi, 
Manisa, 1982, s. 203-204.; S. Donay, Anayasalarda Ceza Hukuku ile İlgili Kural-
lar ve Anayasa Mahkemesi Kararlan, Atatürk ilkeleri ve Ceza Hukuku Sem-
pozyumu, istanbul, 15-18/12/1981,  teksir, I. D, s. 4-5; H.İ. Bıyıklı, Tüzel Kişilerin 
Ceza sorumluluğu ve Türk Ceza Hukuku Sistemi, Yargıtay Dergisi, c. 7, 1981, 
no. 4, s. 505-518 ve c. 8, 1982, no. 1, s. 70 vd.; Öte yandan Türk Ticaret Kanunun-
da haksız rekabet suçu 64. maddede düzenlenmekte olup bu suç şayet tüzel kişi-
nin işi görülürken işlenirse, 65. maddede şu hükme yer verilmektedir: "Hükmi 
şahıslann işleri görülürken bir haksız rekabet fiili işlenirse 64ncü madde hükmü, 
hükmi şahıs namına hareket etmiş veya etmesi gerekmiş olan organın azalan 
veya ortaklar hakkında tatbik olunur. Şu kadar ki; para cezası ve masraflardan 
hükmi şahıs bu hakiki şahıslarla birlikte müteselsilen mesul olur." 

1 6 Cl. Lombois, op. cit. no. 161; ayrıca yukanda 14 nolu dip notta belirtilen eserler. 
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zalandırılan bir işletmeye yeniden ceza verme yoluna gittiği görül-
mektedir. Bunu yaparken mesela, 15.7.1970 tarihli 41/69, 44/69 ve 
45/69 sayılı üç kararında Divan, A.B.D.'de verilen eski mahkumiyet 
kararı ile Komisyonun verdiği cezaya esas teşkil eden eylemler ara-
sında fark olduğunu belirterek, non bis in idem kuralını tamamen 
ihmal etmediğini de vurgulamaya çalışmıştır." Oysa bu tür gerek-
çeler, yabancı mahkumiyet kararma kesin hükmün yeniden dava 
açmayı önleme etkisini tanımayı reddeden ülkelerin uluslararası ce-
za hukukunda ileri sürdükleri gerekçelerden farklı değildir denile-
rek tenkit edilmiştir.18 

Öte yandan rekabet kurallarına aykırı eylemlerin kovuşturul-
masmda AET Komisyonu ile üye devletlerden biri arasında, yetki 
çatışması çıkabilir. Mesela AET Anlaşmasının 85 veya 86. madde-
sine göre Komisyonun kovuşturacağı bir eylemi, AET üyesi Devlet-
lerden biri iç hukuk kurallarına göre yargılayabilir. Bu durumda 
Komisyonun görüşüne göre, üye Devlette başlatılan kovuşturmanın 
durdurulması çözüm yollarından birini teşkil eder.19 

9 — Görüldüğü üzere, Avrupa Topluluklarında ekonomik alan-
da rekabet kuralını işletmek için konan müeyyidelere, mevzuatta 
şimdilik cezai nitelik tanmmasa da, doktrinde bu nitelik verilmekte, 
bu ise, Topluluk Adalet Divanını, verdiği kararlarda etkilemektedir. 
Halen bu çerçevede, AET Komisyonu ve Topluluk Adalet Divam, 
Roma Anlaşmasının 85 ve 86. maddelerinde tanımlanan rekabet ku-
rallarına aykırı davranışları müeyyidelendirmeye devam etmekte-
dir.»0 

1 7 Bkz. Robert Legros, Observations, J. T., 27.2.1971, no. 4733, s. 148-149. öte yandan 
AET Komisyonu, Adalet Divanının, ABD'de verilen cezanın Komisyonun ver-
diği para cezasından indirilmesi konusunda 15.7.1970 tarihli kararlarda bir hü-
küm getirmediğinden bahisle indirim yapmadı. Bunun üzerine Avrupa Toplu-
lukları Adalet Divanı aynı konuda verdiği 14.12,1972 tarihli kararda, Topluluk 
kararlarıyla ABD kararlarının kapsamlarının farklı olduğunu belirterek Ko-
misyonun son kararım onadı. Bu konuda bkz. Revue Trimestrielle de Droit 
Europ^en, 1973, s. 87-110. Ayrıca bkz. H.G. Lyklema, La gravite des infractions 
au droit communautaire en rapport avec la prescription de leurs poursuites, 
Cahiers de droit europ6en, 1971, s. 522 vd. 

1 8 R. Legros, Observations, op. cit., s. 149. 
1 9 Cevap metni için bkz. Revue critique de droit international priv6 CRCrDI), 

1983, no. 1, s. 132-133. Ayrıca Topluluk hukukuyla milli hukukların ilişkisi ko-
nusunda bkz, B. Goldman, Precis de Droit Commercial Europeen, op. cit., s. 589 vd. 

2 0 Bkz. K. Tiedemann, Les atteintes â la concurrence (pratiques restrictives de la 
concurrence et abus de position dominante dans les pays industrialisâs et dans 
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B — GÜMRÜK  SAHTEKARLIKLARI  VE KAÇAKÇILIKLARI: 

10 — Gümrük sahtekarlıkları, Gümrük İdarelerinin uyulmasını 
sağlamakla görevli oldukları çeşitli kanun ve diğer mevzuata karşı 
işlenen suçlara verilen genel bir ad olarak tanımlanabilir.21 

Bunlar arasında, gerçeğe aykırı beyanname vererek veya her 
ne şekilde olursa olsun hile yahut suistimal gibi kanunsuz yollarla 
işlem yaptırarak eksik resim veya vergi ödemek; yahut vergi veya 
resimleri ödemeksizin ödemiş gibi göstererek veya muafiyete tabi 
göstererek mal veya eşya ithal etmek gibi suçlar sayılabilir. Çoğu 
zaman vergi iadesi sağlamak, ya da az vergi vermek veya hiç ver-
memek veyahut sokulması yasak mal veya eşyayı Topluluğa sok-
mak gibi konularda bu suçların işlendiği görülmektedir. Bizim huku-
kumuzda da 1918 sayılı Kaçakçılığı Men ve Takiben Dair Kanunun 
20. maddesinde, bu suçlara yer verilmektedir.22 

11 — Gümrük sahtekarlıkları yanında, diğer bir kavram ise, 
gümrük kaçakçılığıdır. Gümrük kaçakçılığı, esas itibariyle, mal ve 
eşyanın, gümrük büroları dışında, ülke sınırlarından kanun dışı yol-
larla ülkeye sokulmasını ifade eder.23 Ancak, bu kavramın, mesela 
ülkemiz mevzuatında, çok geniş tutulduğu görülmektedir. Gerçekten 
1918 sayılı Kanunun 1. maddesinde, "Aşağıdaki fiilleri işlemek ka-
çakçılıktır" denilmekte; en başta herhangi bir maddeyi veya eşyayı 
gümrük işlemine tabi olmaksızın Türkiye'ye ithal veya Türkiye'ye 
ithale teşebbüs etmek kaçakçılık olarak nitelendirilmekte ve bunun 
yanında daha başka eylemler de kaçakçılık sayılmaktadır.24 

12 — Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde, Topluluk mevzuatına 
karşı hilelere başvurarak doğrudan Avrupa Topluluklarına zarar 
veren eylemler, özellikle Topluluğun tarım politikasında uygula-
dığı teşvik primiyle, ithalatta hilelere başvurarak Topluluk dışmda 
üretilmiş bir malı Topluluk içinde üretilmiş gibi gösterip, bu malları 
Topluluk içinde pazarlama durumlarında görülmektedir. 

les pays en voie de d^veloppement), RIDP, 1982, no. 1-2, s, 306 vd. Ayrıca AET 
içinde rekabet hukuku konusunda geniş bilgi için bkz. Berthold Goldman, 
PrĞcis de Droit Commercial Europeen, op. cit., s. 233 vd. 

2 1 J. Bastid/J.  P-Demumieux, Les Douanes, Ed. P.U.F., 3. baskı, 1976, s. 114. Ayrıca 
bkz. Douanes (Droit penal), Repertoire de Droit International, 4/2. 

2 2 Bu konuda bkz. S. Erman, Kaçakçılık Kanunu Şerhi, Kervan yay., İstanbul, 1973, 
s. 138 vd. 

2 3 J. Bastid/J.P.  Demumieux, Les Douanes, op. cit., s. 114. 
2 4 Bkz. S. Erman, Kaçakçılık Kanunu Şerhi, op. cit., s. 1 vd. 
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a) Avrupa Topluluklarından İhracatı Teşvik Primi Almada 
Sahtekarlık: 

13 — AET'yi kuran Anlaşmada ortak tarım politikasına yer ve-
rilmiş ve bu görevin yürütülmesi, F.E.O.G.A. (Fond Europeen d'Orien-
tation et de Garantie Agricoles - Avrupa Tarımı Yönlendirme ve Gü-
vence Altına Alma Fonu) ya verilmiştir. Bu fon (FEOGA), Topluluk 
dışına tarım ürünü ihraç edenlere teşvik primi uygulamaktadır. 

Avrupa Topluluğu bünyesinde bir takım firmalar, büyük mik-
tarda mallan, FEOGA'dan teşvik primi almak amacıyla, hayali olarak 
Topluluğa dahil olmayan bir ülkeye ihraç etmekte, sonra da bu malı 
AET içinde ve hatta çoğu zaman üretilen ülkede satışa arzetmekte-
dir. Malların gideceği yer hakkında yalan beyanda bulunmak su-
retiyle elde edilen primler konusunda Avrupa Topluluklarının cezaî 
müeyyideler öngören bir düzenlemesi yoktur. Olayın ortaya çıkarıl-
dığı ülkede, o ülke mevzuatına göre kovuşturma yapılmaktadır. Me-
sela Alman ceza hukukunda, Avrupa Toplulukları aleyhine işlenen 
bu suçu kovuşturabilmek için Alman Ceza Kanunun dolandırıcılık 
suçuyla ilgili 146. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Zira bu değişik-
likten önce bu suçlardan Almanya'da kovuşturma yapmak mümkün 
olamıyordu.85 

2 5 J. Gosson, La fraude fiscale et la fraude douaniere en France et les fraudes 
interaationales. RIDP, 1982, no 1-2, s. 226 vd.; Öte yandan, Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun, Topluluk dışı ülkelere tarım ürünü ihracatını teşvik uygula-
malarında işlenen sahtekarhk cürümlerini ortaya çıkarma konusunda, alınan 
bazı kararlar sebebiyle, üye devletlerin aşırı istekli davranmadıkları, H. Johannes 
tarafından ileri sürülmüştür. Adı geçene göre, tarım ürünlerinin Topluluk dı-
şına ihracında teşvik primi uygulayan FEOGA, ihracatçı ülkenin ihracatçısına 
uyguladığı primi, ödeme makbuzu karşılığı bu ülkeye iade etmektedir. Fakat 
Konseyin 21.4.1970 tarihli 729 sayılı Yönetmeliği (bkz. J.O. des Comm. Eur. 
28.4.1970 - no. L. 94) gereğince, sonradan hayali olduğu ortaya çıkarılan bir ih-
racat için, bu suçun işlendiği devletçe suçlulara ödenmiş olan primi, FEOGA 
iade etmemektedir. Bu nedenle, üye devletler, teşvik primi uyguladıkları bazı 
ihracatın hayali olduğu şeklinde behren şüpheleri, FEOGA tarafından duyul-
maması için, gizli tutmakta ve çok ciddi deliller bulunmadıkça, kovuşturma 
yoluna gitmemektedir. Zira, olayın duyulması halinde, FEOGA ilgili devletçe 
ödenen teşvik primini iade etmemektedir. Bu ise, bu tür suçlulukla mücadelede 
olumsuz bir etken olmaktadır. Bkz. H. Johannes, De nouvelles tendances dans 
le droit penal des Communautes europeennes, op. cit., s. 94. Ayrıca Avrupa Top-
luluklarının ekonomik müdahaleleri ve FEOGA'nın görevleri konusunda geniş 
bilgi için bkz. Louis Carou, Droit Financier et Fiscal Europeen, Ed. Dalloz, 
1972, s. 52 vd.; aynı konuda bkz. J. V. Louis/D.  Vignes/J.  Megret, Le droit de la 
C.E.E., vol. 2, Ed. PUB, Bruxelles, 1973, s. 203 vd. 
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b) Yabancı Kökenli Malların Kanundışı Yollardan Avrupa 
Topluluklarına  îthali 

14 — Ekonomik ve sosyal düzenleri Avrupa Ülkelerinden farklı 
olup, işçilerin çok düşük ücretle çalıştırıldığı ve sosyal güvenlik mev-
zuatının işçilere yeterli sosyal güvenceler sağlamadığı Hong-Kong, 
Taiwan, Singapur gibi bazı Uzak Doğu ülkeleriyle Afrika ülkelerinde 
çok ucuza üretilen malların veya Sosyalist ülkelerin maliyet fiyat-
larının altında pazarladıkları malların AET ortak gümrük tarifesine 
(AET Anlaşması, md. 18 vd.) rağmen kanundışı yollardan AET ül-
kelerine sokulup etiketlerinin değiştirilerek AET içinde diğer ülke-
lere ihraç edilmek suretiyle satışa sunulması Avrupa Toplulukları-
nın ortak gümrük tarifelerine aykırı eylemleri oluşturur. 

Fransız Yargıtay Üyesi Jean Gosson, Fransa'da dava konusu 
olmuş bir şarap kaçakçılığıyla bu duruma örnek veriyor. Söz konusu 
olayda, Liechtensteinli bir şirketin temsilcisi gibi görünerek hareket 
eden birkaç Fransız vatandaşı 160.000 hektolitre Yunan şarabını, he-
nüz Yunanistan'ın Avrupa Topluluklarına tam üye olmadığı bir dö-
nemde, Panama bandıralı üç gemiyle İtalyan şarabı olarak Fran-
sa'ya ithal etmişlerdir. Buldukları yöntem ise oldukça basitti: Yu-
nanistan'ın Girit Adasındaki Heraklion Limanından Yunan şarabı 
yükleyen gemiler, İtalya'da Sicilya Adasının Catane limanına ikmal 
için iki saatliğine uğrayıp burada bir Liechtenstein şirketi tarafın-
dan Fransız tüccarlar adına düzenlenmiş ve şarapların Milano'daki 
hayali bir şirketten alınıp satıldığını ve İtalyan şarabı olduğunu be-
yan eden faturayı alarak şarabı, İtalyan şarabıymış gibi gümrük 
ödemeden, Fransa'nın Le Havre limanına boşaltıyorlardı. Yapılan 
araştırmada, böyle bir Milano firmasının mevcut olmadığı tesbit 
edilmiştir. Bu büyük gümrük kaçakçılığını gerçekleştiren uluslarara-
sı suç örgütünün Fransız uyruklu suç ortakları ise mevzuat karma-
şıklığına sığınmışlardır.26 Benzeri türden suçlar, özellikle çok uluslu 
şirketlerin çeşitli ülkelerdeki şubeleri arasında kurulan işbirliği sa-
yesinde, Avrupa Toplulukları içinde işlenebilmektedir. Mesela kim-
ya sanayinde çalışan çok uluslu Promatex şirketinin Fransa'daki şu-
besi olan Promatex-France, aynı şirketin Belçika şubesi Promatex-
Belgique firmasından boya maddeleri ithal ediyor, böylece AET üyesi 
iki ülke arasında Topluluk menşeli serbest mal dolaşımı söz konusu 
olduğundan, gümrük vergisi ödemek gerekmiyordu. Bu konuda üye 
ülkelerin işbirliğiyle yürütülen bir soruşturma, Belçika firmasının 
bu maddeleri kendisi üretmediği halde, çok ucuza Doğu ülkelerin-
2 6 Bkz. J. Gosson, op. cit., S. 226-227. 
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den ithal edip, sonra Belçika'da üretilmiş gibi belge düzenleyerek 
Fransa'daki şubeye gönderdiğini ortaya koyuyordu.27 

Bu tür suçlarla mücadele ise, Avrupa Toplulukları üyesi devlet-
lerin Gümrük Teşkilatları arasında sıkı bir işbirliğini gerçekleştire-
cek 7.9.1967 tarihli bir anlaşmanın, Roma'da imzalanıp, yürürlüğe 
konulmasını zorunlu kılmıştır. 

C) VERGİ  SUÇLARI: 

15 — Gümrük sahtekarlıkları ile gümrük kaçakçıları dışında, 
AET bünyesinde sağlanan kolaylıklardan yararlanarak, firmaların 
vergi suçları işlemeleri de mümkündür. 

AET ülkelerinde uluslararası vergi kaçakçılıkları özellikle alım 
veya satımda Topluluk dışı bir ülkedeki bir firma aracılığıyla fiyatı 
yüksek ya da düşük göstermek suretiyle yapılmaktadır. Mesela bir 
Belçika firması (A) ülkesine satacağı malı gerçek satış fiyatının çok 
altında bir fiyatla vergi cenneti olan Liechtenstein'deki paravan fir-
masına, bu firmada gerçek fiyata esas satış yapılan ülkedeki firma-
ya fatura eder. Böylece aradaki fark vergiden kaçırılır. Bunun tersi 
de sözkonusu olabilir. Mesela AET ülkelerinden birinde bulunan bir 
firma, bir malı, gene vergi cenneti diğer bir ülkedeki aracı firma 
vasıtasiyle, normal fiyatın üzerinde bir fiyatla satmalmış görüne-
bilir. Böylece gerçek fiyatla fazla fiyat arasındaki fark, ilgili firma-
nın vergi cenneti ülkedeki gizli hesabına yatırılır. Bu sonuncu türdeki 
eylemler sebebiyle, 1970 yılında Fransa'da, Ciba, Sandoz ve Geigy 
isimli büyük ilâç firmaları mahkum olmuştur.28 

2 7 Bkz. Mireille Delmas-Marty/Klaus  Tiedemann, La Criminalite, Le Droit P6nal 
et Les Multinationales, Juris-Classeur Juridique (J.C.J.-La semaine juridique), 
1979, I, Doctrine, 2935/no.,  28-29. 

2 8 M. Delmas-Marty/K.  Tiedemann, "La Criminalite...", op. cit., no. 28. Vergi suç-
larının uluslararası boyutları artık bu suçlan işleyen eserlerde ele alınmaya 
başlamıştır. Hatta Mali Ceza Hukuku adı altında kitaplar da yazılmaktadır, 
bkz. Gilbert Trxier/Jean-Marie  Robert, Droit Penal Fiscal, Ed. Dailoz, 1980, 
Paris (Uluslararası vergi kaçakçılığı konusunda bkz., s. 72 vd.). Öte yandan 
vergi hukuku içinde ceza hukuku kurallarının yeri Türk hukukunda zaman za-
man ele alınmıştır. Ancak uluslararası yönüne pek değinilmemiştir. Bu konu-
da bkz. Sahir Erman, Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ceza Hukuku Kaideleri, 
Maliye Enstitüsü Konferansları 5. Seri-1959, 1. Ü. İktisat Fak. yay., s. 205-226; 
Erdoğan öner, Vergi Açısından Türk Kamu Hukuku, Maliye Bakanlığı Tetkik 
Kurulu yayını, Ankara, Başbakanlık Matb. 1981, s. 183-195; Nail Çelenoğlu, Vergi 
Hukukunda Delil Sistemi, Maliye Enstitüsü Konferansları, 14. Seri-1967, s. 187-
192; Vedat D. Özgözen, Türk Mali Yargı Sistemi, Maliye Enstitüsü Konferans-
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Ancak, uluslararası ticaret çerçevesinde çokuluslu şirketlerin 
vergi kaçırarak, hem AET üyesi ülkelerin her birine ve hem de 
AET'nin kendisine verdikleri zararın ispatı, oldukça zor bir iştir. 
Zira, malî operasyonlar, çokuluslu şirketin çeşitli ülkelerdeki şube-
leri arasında gerçekleştirilir ve olay dışarıya aksetmez.29 Bu yüzden, 
sıkı bir uluslararası işbirliği gereklidir. 

D) AVRUPA  TOPLULUKLARI  PERSONELİNE  YAPILAN 
KANUNDIŞI  ÖDEMELER: 

16 — Kamu personeline gördürülen, işler için kanundışı ödeme-
lerin başında gelen rüşvet ve irtikap suçları bütün ülkelerin üzerin-
de her zaman aynı hassasiyetle durdukları bir konu değildir. Fakat, 
AET üyesi ülkelerde bu tür eylemler oldukça ağır suçlardan sayıl-
maktadır. 

Rüşvet en genel biçimiyle, kamu görevlisinin yasal olarak yap-
makla görevli olduğu şeyi yapmak veya yapmamak için sağladığı 
kişisel menfaattir.80 

lan, 17. Seri-1968, s. 267-293. Türk Hukukunda vergi suçlanndan hürriyet bağ-
layıcı cezayı gerektirenler, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 30.12.1980 günlü 
2365 sayılı Kanunla değişik 344. maddesinin 1-6. bendlerinde sayılan vergi ka-
çakçılığı eylemleriyle (V.U.K. md. 359: 3 aydan 3 yıla kadar hapis...), 358. mad-
dede tanımlanıp 360. maddede müeyyidelendirilen (1 aydan 1 yıla kadar ha-
pis...) vergi kaçakçılığına teşebbüs cürümleri olmaktadır. 

E 9 M. Delmas-Marty/K.  Tiedemann, op. cit., no. 32-34. Diğer taraftan, M. Frank'a 
göre, çeşitli ülkelerin Maliye Teşkilatlan arasında sıkı bir işbirliği kurulma-
dan, yurt dışına yatırılan mevduatların faizleriyle şirketlerin ve özellikle çok 
uluslu şirketlerin kârlannın denetimi peşinen kaybedilmiş bir savaştır. Mesela 
yurt dışına yatınlmış menkul değer gelirlerinin % 90'ı Belçika Maliyesinden 
kaçınlmaktadır. Bu konuda bkz, M. Frank, RĞsorption de la fraude et moder-
nisation du systeme fiscal belge, in Les frontiöres de la repression, Ed. P.U.B., 
1974, s. 223 vd. Aynca uluslararası şirket-çokuluslu şirket terminolojisi için 
bkz. Kadir D. Şatıroğlu, Çokuluslu Şirketler, Doçentlik tezi (teksir), Ankara, 
1982, s. 8 vd.; öte yandan bu tür şirketlerin kazançları konusunda bkz. Nuri 
Yıldırım, Uluslararası Şirketler, Cem yay. istanbul, 1979, s. 133 vd.; Çokuluslu 
şirketlerin ekonomik gücü konusunda bkz. Cem Alpar, Çokuluslu şirketler ve 
Ekonomik Kalkınma, AİTİA yayını, Ankara, 1978, s, 28 vd. 

3 0 Türk hukukunda, TCK.nun 2. Kitabının "Devlet idaresi Aleyhine İşlenen Cü-
rümler" başlığını taşıyan 3. babında yer alan bu suçlar konusunda bkz. Faruk 
Erem/Nevzat  Toroslu, Türk Ceza Hukuku-Özel Hükümler, A.Ü.H.F. yayım, 1973, 
s. 141 vd. (özellikle rüşvet suçu için bkz. s. 171 vd.); A.P. Gözübüyük, Türk Ceza 
Kanunu Açıklaması, Kazancı yay. Ankara, 3. baskı, c. III. s. 101-149. Rüşvet 
suçu konusunda aynca bkz. İsviçre Ceza Kanunu md. 314-315 (Özel Hükümler 
başlıklı ikinci kitabın 18. babı görev yükümlülüklerine ve mesleki mükelle-
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Avrupa Toplulukları, uluslararası bir tüzel kişiliğe sahip ve üye-
leri arasında ekonomik örgütlenmeyi her geçen gün daha geniş bir 
alana yayan uluslararası bir örgüt olarak, üye ülkeler için çok önem-
li konularda kararlar almakta ve üye devletleri bağlayan düzenle-
meler yapmaktadır. Bu nedenle Avrupa Toplulukları görevlilerinin 
rüşvet suçu işlemeleri konusunun bütün üye ülkeleri bağlayacak şe-
kilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

Pierre-Henri Bolle'a göre, Birleşmiş Milletler Teşkilatında çözüm-
lenemeyen bu konu, AET içinde çözümlenmek üzeredir. Avrupa 
Toplulukları Bakanlar Konseyince kurulan, "Adalet Divanı ve Cezaî 
Koruma" konulu bir Özel Çalışma Grubu, "Avrupa Topluluklarının 
tek bir Konsey ve tek bir Komisyon oluşturulmasına ilişkin sözleş-
meyi, Avrupa Topluluklarının memur ve diğer görevlilerinin cezaî 
sorumlulukları ve korunmaları konusunda ortak bir yönetmelik yü-
rürlüğe koymak amaciyle değiştirecek" bir çalışmayı yürütmekte-
dir." 

E) AVRUPA  TOPLULUKLARI  ADALET DÎVANINDA  YAPILAN 
YARGILAMADA  YALANCI  ŞAHİTLİK  VEYA  BİLİRKİŞİLİK 
YAPMA SUÇU: 

17 — Avrupa Topluluklarının işleyişi içinde, önemli bir yere sa-
hip olan Topluluk Adalet Divanının, sağlıklı karar alabilmesi için, din-
lediği tanık ve bilirkişilerin yalan söylememesi gerekir. Şayet bu ki-
şilerin yalan beyanda bulundukları görülürse ne olacaktır? AET Ada-
let Divanı Yönetmeliğinin 27. maddesiyle Euratom Adalet Divanı Yö-
netmeliğinin 28. maddesi, bu tür eylemlerde bulunanların kendi ulu-
sal mahkemelerinde yapılan bir yargılamada bunları işlemiş gibi 
tabiiyetinde bulundukları ülke mahkemelerince cezalandırılacakla-
rını hüküm altına almıştır. 

fiyetlere karşı işlenen suçları içermektedir, bkz. md. 312 vd.); Belçika Ceza Ka-
nunu md. 246-253 (Bkz. Andr6 Marchal, Crimes et delits contre l'ordre public 
commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leur ministere, in Les Novelles, 
Droit penal, tome III, 4e partie, s. 3-337, rüşvet suçu: s. 154-194); Fransız Ceza 
Kanunu md. 177-183 (Bkz. F. Goyel, Droit penal special, Ed. Sirey, Paris, 1958, 
7. baskı, s.. 83-91; ayrıca bkz. J. Vassogne, Corruption, in Encyclopedie Dalloz, 
Droit criminel, s. 582-589). 

3 1 Bkz. Pierre-Henri Bolle, Pratiques de corruption et Transactions commerciales 
internationales, Revue Internationale de Criminologie et de Poliçe Technique, 
1981, no. İ, s. 33 vd.; öte yandan uluslararası yolsuzluk örnekleri için bkz. Ü. 
Berkman, Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Rüşvet, T.O.D.A.Î.E. yay., Ankara, 
1983, s. 83 Vd. 
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Avrupa Toplulukları mevzuatında yer alan bu hükümler uyarın-
ca, suç sanığını tabiiyetinde bulunduğu ülke adli makamları, Divan'm 
yapacağı suç duyurusu üzerine kovuştururlar. Böyle bir kovuştur-
ma için, ilgili devletin iç hukukunda, ayrı bir hüküm bulunup bulun-
madığını araştırmaya gerek yoktur.32 Zira, Topluluk mevzuatı, iç hu-
kuk kurallarının üzerindedir ve doğrudan uygulanma kabiliyetini 
haizdir. 

F) AVRUPA  KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU  ANLAŞMASIYLA 
AVRUPA  ATOM ENERJİSİ  TOPLULUĞU  ANLAŞMASINA 

(  AYKIRI  BAZI DAVRANIŞLAR  : 

18 — Avrupa Ekonomik Topluluğu Anlaşmasından önce, Avru-
pa Topluluklarının oluşmasında ilk adımı oluşturan 17 Nisan 1951 
tarihli Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Anlaşması, 58, 59, 64, 65, 
66 ve 68. maddelerinde, üretim kotasını geçme, belirtilen talimatı 
yerine getirmeme, bazı fiyat uygulamaları, birlikte hareket etme 
(entente-fiili tekel) ve kümeleşme Cconcentration) gibi davranışları 
yasaklamış ve bunlar için müeyyideler ve yasaklamalar öngörmüş-
tür. Ancak AET Anlaşması çerçevesinde çıkarılan, 1962 tarihli 17 
sayılı Yönetmelik gibi bir yönetmelik, AKÇT Anlaşması için çıkarıl-
mamıştır. Öte yandan, AET Anlaşmasıyla birlikte, 1957 yılında Ro-
ma'da imzalanan Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom) An-
laşmasının 83. maddesi, güvenlik kontrolü mükellefiyetlerine uyma-
mak şeklindeki eylemler için, uyarma ve geçici olarak idare emrine 
alma müeyyideleri öngörmektedir.33 

G) DİĞER SUÇ TÜRLERİ: 

19 — Bu sayılan suçlar dışında, Avrupa Toplulukları bünyesin-
de örgütlenmenin bir sonucu olarak, ülkelerin ulusal sınırlan dışı-
na taşan mali operasyonlara bağlı yeni bir suç türü doğmuştur. Bu 
suç, işletmelerin karar organlarında yer alan bazı kişilerin kamu 
oyunca bilinmeyen bilgiler sayesinde mali operasyonlara girişerek 
haksız kazançlar sağlamalanyla oluşmaktadır. Mesela çok zengin 

3 2 Bu konuda geniş bilgi için bkz.ı H. Johannes, Le droit penal et son harmonisation 
dans les Communautes Europeennes, op. cit.» s. 326 vd. 

3 3 Bkz. Cl. Lombois, Droit Penal International, op. cit. no. 160; Diğer taraftan 
Euratom sözleşmesi güvenlik kontrolüne riayetsizliği 83. maddesinde müeyyi-
delendirmiştir. Bu konuda bkz. Richard M. Stein, Le contröle de securite, in Les 
Novelles-Droit des Communautes Europeennes, Ed. F. Larcier, Bruxelles, 1969, 
s. 1154 (no. 2880 Vd). 
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bir petrol bulmak üzere olduğu kesinlik kazanan çok uluslu bir şir-
ketin hisse senetlerini, uluslararası piyasada başkaları tarafından 
durum bilinmediği ve henüz bir açıklamada yapılmadığı için top-
layan bir yöneticinin eylemi buna basit bir örnek teşkil edebilir. 

Adına Fransızca "inities", İngilizce "insider trading" denilen bu 
tür kişilerin sahip oldukları veya sahip olduklarını iddia ettikleri bil-
giler sayesinde hisse senedi alım satımından kişisel çıkarlar sağla-
mak suretiyle işledikleri ekonomik suçları cezalandırıcı ve AET ül-
keleri arasmda uluslararası yardımlaşmayı sağlayıcı bir düzenleme-
ye gidilmesi AET için önemli konulardan birini oluşturmaktadır. As-
lında bu sorunun cezai yönü kadar, hukuki ve İdari yönleride vardır. 
Hepsini birlikte çözümlemek gerekir. 

16-18 Kasım 1983 tarihleri arasmda Milano'da Bocconi Ticaret 
Üniversitesiyle Avrupa Konseyinin ortak işbirliğiyle düzenlenen 
"İnities (insider trading) 7er Tarafından  Gerçekleştirilen Mali Ope-
rasyonlar" konulu bir kollokyumda, pek çok ülkede konunun tam bir 
çözüme kavuşturulmadığı ortaya konulmuş, banka sırrı engeli gibi 
sorunlar da dahil, sorunu bütün boyutlarıyla ele alan bir çalışma-
nın ve uluslararası bir sözleşmenin yapılmasının yararlı olacağı 
vurgulanmıştır.14 

20 — Avrupa Topluluklarını yakından ilgilendiren diğer bir ko-
nu ise, Topluluk Hukuku çerçevesinde kullanılan belgelerde sahte-
cilik suçlarıdır. Topluluğa üye ülkeler bunları müeyyidelendiren mad-
delere milli mevzuatlarında yer vermektedirler. Fakat konuyu Top-
luluk bünyesinde yeknesak bir biçimde düzenlemek faydalı olacak-
tır. Zira böylece Topluluk Hukukunu doğrudan ilgilendiren suçlarda 
bütün üye ülkeler için aynı suç ve ceza geçerli olacaktır. Bu durum 
ise, sanıkların bazı ülkelerin mevzuatlarmdaki boşluklardan yarar-

sa Bkz. 28.11.1983 günlü 1 (83) 99 sayılı Bulletin de la presse et de l'information 
du Conseil de l'Europe (Operations financieres des "inities"); Conclusions du 
colloque sur les operations financieres realisees par les "inities" (Milan, 
16-18.11.1983), 82.692-05.2; "initiĞs'lerin mali operasyonlarına ilişkin cezai konu-
larda uluslararası adli yardımlaşmalar da ortaya çıkabilecek sorunlar için bkz. W 
Walter, Application possible des instruments internationaux d'entraide en ma-
tiere penale aux affaires portant sur des operations financieres realisees par les 
"inities", Avrupa Konseyi, Strasbourg, 28.9.1983, no: CJ-IN-COL (83) 2, 5 s.; öte 
yandan bu konuda hukuk davaları yönünden uluslararası yardımlaşmaların 
bugünü ve geleceği hakkında bkz. Michel Verwilghen/Denis  Philippe, Les ins-

. truments de cooperation çivile internationale face aux operations financieres 
des inities, realites et perspectives, Avrupa Konsey^ 12.10.1983, no: CJ-IN-COL 
(83) 3, 27 6. 
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lanma teşebbüslerine engel olacaktır. Ayrıca, ülke mevzuatlarının 
birbirlerine yaklaştırılması politikasına da böyle bir düzenleme uy-
gun düşmektedir. 

IV — AVRUPA TOPLULUKLARI CEZA HUKUKU ALANINDA 
YAPILAN ÇALIŞMALAR 

21 — Avrupa Toplulukları içinde özellikle Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Anlaşmasıyla ortaya çıkan ekonomik örgütlenmeye bağlı 
ekonomik suçlar konusu, ağır da olsa, "Avrupa Toplulukları  Ceza 
Hukuku" kavramını oluşturma yönünde bir gelişme kaydetmekte-
dir. 

Gelişmeler, öncelikle gümrük ve vergi suçları konusunda sıkı 
bir işbirliğinin sağlanması yönünde, kendisini göstermiştir. Bu suç-
larla mücadelede işbirliğini sağlamak ise, bazı düzenlemelerin ya-
pılmasını gerekli kılmıştır. 

A) GÜMRÜK  SAHTEKARLIKLARI  VE KAÇAKÇILIKLARIYLA 
MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ: 

22 — Avrupa Toplulukları, Toplulukları kuran Avrupa Kömür 
ve Çelik Topluluğu Anlaşmasının 4., Euratom Anlaşmasının 93-94. 
ve AET Anlaşmasının 9. maddeleriyle bir gümrük birliğini oluştur-
muşlardır. Bunun anlamı ise, aralarında gümrük işlerinde, belli bir 
örgütlenmeye gitmeleridir. Lahey Uluslararası Daimi Adalet Diva-
nının Almanya ile Avusturya arasındaki gümrük birliği rejimi ko-
nusunda vardığı görüşe göre, gümrük birliğinin karakteristik özel-
likleri şunlardır :ss 

— Gümrük kanunlarının ve gümrük tarifelerinin yeknesaklığı, 
— Birliğe taraf olmayan diğer devletler karşısında geçerli or-

tak sınırlar ve gümrük alanı, 
3 5 Bkz. La Cour Permanente de Justice Internationale de La Haye, Avis sıır le 

rögime douanier entre l'Allemagne et rAutriche, Serie A/B,  Fasc. no. 41. Divanın 
bu kararına esas teşkil eden 25.3.1931 tarihli Avusturya-Almanya Gümrük Bir-
liği Protokolünün II/1.  maddesi, gümrük mevzuatının birleştirilmesini, tek 
gümrük tarifesi uygulanmasını III/l.  maddesi, iki ülke arasında gümrük resmi 
alınmasının ve VI/1.  maddesi de masraflar çıktıktan sonra her iki ülkede top-
lanan gümrük gelirlerinin orantılı olarak bölüştürülmesini öngörüyordu. Bu 
konu ve kararın değerlendirilmesi konusunda bkz. A.-F.F., L'Accord douanier 
Austro-AUemand de mars 1931, in Dictionnaire Diplomatique, Ed. A.D.I. Paris, 
c. III, s. 256-260. 
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— Taraf ülkeler arasında mal ve eşyanın giriş çıkışında güm-
rük harç ve resimlerinin kaldırılması, 

— Gümrük harç ve vergilerinin belli bir barem çerçevesinde 
Taraf Devletlere dağıtımı. 

Avrupa Toplulukları içinde de, böyle bir gümrük birliği sağlan-
dığına göre, taraf ülkelerden birinde işlenen gümrük suçu, diğerle-
rini de yakından ilgilendirdiğinden, gümrük suçları konusuna ağır-
lık vermek ve sıkı bir işbirliği sağlamak mecburiyeti vardır. 

Böyle bir işbirliği, Avrupa Toplulukları üyesi Devletler arasın-
da, 7 Eylül 1967 de Roma'da imzalanan bir anlaşma ile sağlam temel-
lere oturtulmuştur. Sözkonusu bu anlaşma, "Tarafların  Gümrük Teş-
kilatları Arasında Karşılıklı Yardımlaşmaya Dair Belçika, Almanya 
Federal Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda Ara-
sında Anlaşma ve Ek Protokolleri" adını taşımaktadır. 

Bu Anlaşmanın 1. maddesiyle, taraf Devletlerin ihraç ve ithal 
harç ve resimlerini düzenli tahsil etmek, gümrük kanunlarına ay-
kırı eylemleri önlemek, soruşturmak ve cezalandırmak için birbir-
lerine kendi gümrük teşkilatları aracılığıyle yardım etmeleri yü-
kümlülüğü getirilmiştir. 6. maddede, her üye Devlet Gümrük Teşki-
latının, kendiliğinden veya istek üzerine, gümrük suçları konusunda 
çeşitli denetimleri yapması düzenlenmiştir. 10. maddede, Gümrük 
Teşkilatları arasında doğrudan işbirliği yapmak için, bu Teşkilat-
larca gerekli düzenlemenin yapılmasına ve 11. maddede ise, kendi-
sinden talepte bulunulan Devletin muvafakatıyla, talepte bulunan 
Devlet Gümrük memurunun bu ülkede gümrük suçunun kovuştur-
masına katılması ve belge suretlerini alabilmesi gibi ülkelerarası 
sıkı işbirliğinin belirtileri olan yardımlaşmalar düzenlenmiştir.36 

B) VERGİ  SAHTEKARLIKLARI  VE KAÇAKÇILARIYLA 
MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ: 

23 — Nihai hedeflerinden biri de üye Devletler arasında malî 
sınırları ortadan kaldırmak olan Avrupa Topluluklarında, vergi suç-
ları konusunda da bazı düzenlemelere gidilmiştir.37 

2 6 Belçika taralından 13.6.1970 tarihli kanunla tasdik edilen bu Anlaşmanın Fran-
sızca metni için bkz. Moniteur Belge-16.4.1970. Ayrıca yeni Avrupa gümrük 
işbirliği konusunda bkz. Cl. Jacquemart, La nouvelle douane europeenne, op. 
cit., s. 17 vd.; Hüsamettin Kılıç, Ortak Pazar, Maliye Enstitüsü Konferansları, 
14. seri-1967, s. 39 vd. 

3 7 AET ülkeleri arasında vergi uyumuyla ilgili düzenlemeler konusunda, Avrupa 
Toplulukları adına, l.l.T.l.A. Ekonomi Fakültesinin İstanbul Kültür Merkezinde 
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Bu düzenlemeler arasında Avrupa Toplulukları Komisyonunun 
teklifi yönünde Topluluklar Konseyince 10.2.1975 tarihinde kabul edi-
len ve vergi sahtekarlıkları ile vergi kaçakçılarının uluslararası bo-
yutuna değinen ve bu eylemlere karşı üye ülkeler arasında sıkı bir 
işbirliği yapılmasına yer veren tavsiye kararı ile bu kararın uygula-
nabilirliğini sağlamak için Komisyonun teklifiyle Konseyin kabul 
ettiği 19.12.1977 tarihli 77/799 sayılı Direktif  sayılabilir.38 

Bu Direktif,  1 Ocak 1979 tarihinden itibaren üye Devletlerin Ma-
liye Teşkilatları arasmda gelir vergisi ile aktif sermaye vergileri ko-
nusunda sıkı bir işbirliğini öngörmektedir. 7.9.1977 tarihli üye devletler 
gümrük işbirliği anlaşmasıyla parelellik arz eden bu Direktif, bir 
devletin isteği üzerine derhal veya kendiliğinden yapılan bir yar-
dımlaşmayı içermektedir. Ayrıca kendisinden bilgi istenen devlet, bu 
bilgilere sahip değilse, gerektiği takdirde bu bilgileri elde etmek 
için, gerekli bütün araştırmayı yapmak yükümlülüğü altına gir-
mektedir. Bunun dışında, anılan Direktif, Topluluk üyesi devlete, bir 
vergi suçunu aydınlatmak için gerekirse diğer üye devlet Maliye 
Teşkilatında görevli memurun soruşturmada hazır bulunmasını ka-
bul imkânı tanımaktadır. 

Avrupa Toplulukları Komisyonunun önerisi üzerine Konseyin 
16 Aralık 1979 tarihli bir kararıyla Katma Değer Vergisi (T.V.A.) de 
77/799 sayılı Direktifin kapsamma alınmıştır.39 

Öte yandan, yukarıda değinildiği üzere, Avrupa Toplulukları 
personelinin kanundışı yollardan çıkar sağlamalarını müeyyidelen-
diren bir düzenlemeye gidilmesi çalışmaları sürdürülmektedir.40 

24 — Avrupa Topluluklarına üye diğer ülkelerde işlenen ve 
AET'yi kuran Roma Anlaşması ile Topluluğun koyduğu Yönetmelik 

21-23 Ocak 1981 tarihleri arasında düzenlediği Vergi Reformları Kongresi'ne 
katılan AET Vergileme Bölümü Baş Danışmanı Pierre Guieu'nün, Un panorama 
des principaux acquets de la politique fiscale de la CEE (AET Vergi Politikasının 
Belli Başlı Unsurlarının Bir Panoraması) başlıklı Tebliğinin 12 vd. sahifelerine 
bakınız (teksir). Ayrıca aşağıda 38 nolu dipnota bakımz. 

3 8 Bu düzenlemelerin metni için bkz., Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi (Journal 
Officiel des Communautes EuropĞennes)'nin 14.2.1975 günlü C. 35 sayılı nüshası 
(s. 1 vd.) ile 27.,12.1977 günlü.L. 336 sayılı nüshası (s. 15 vd.). Ayrıca bu konuda 
bkz. J. Gosson, op. cit., s. 229 vd. 

3 9 Bkz. 27.12.1979 günlü L. 331 sayılı Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi (J. O. 
des Comm. Eur.) 

4 0 Bkz, yukarıda 31 no.lu dipnot. 
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ve Direktiflere aykırı davranışları cezalandıran düzenlemelere bazı 
ülkelerde ulusal planda gidildiği de görülmektedir.41 

Bu tür düzenlemelere gidiş, bir yandan Avrupa Toplulukları mev-
zuatını iç hukuk hükümleriyle tamamlamayı ve diğer yandan da, 
Topluluk üyesi ülkeleri bağlayıcı Anlaşma, Yönetmelik veya Direk-
tifler  gibi düzenlemelerin yapılıp yürürlüğe konulmasındaki gecik-
melerin ekonomiye zarar veren sonuçlarını önlemeyi amaçlamak-
tadır.42 

25 — Ekonomik örgütlenmeyi gerçekleştiren Avrupa Topluluk-
larında bu örgütlenmenin gereği olan ekonomik suçlar alanında iş-
birliğini bütün yönleriyle gerçekleştirici ve üye ülkelerin herhangi 
birinde işlenen bu tür suçu üye her ülkede yargılama yetkisini sağ-
layıcı ve bir üye ülkede bu suçlar için verilen yargı kararlarının 
diğer üye ülkelerde infazını temin edici bir düzenlemeye gidilmesi 
Avrupa Topluluklarının ceza hukuku alanında gerçekleştirmeleri 
gereken temel konular olmaktadır. Bunların gerçekleştirilmesi, üye 
ülkelerin egemenlik hakkını zedeleyici bir sorun değildir. Hatta böy-
le bir düzenlemeye gitmek, AET Anlaşmasının 100-102. maddelerinde 
öngörülen üye ülkeler mevzuatlarının birbirine yaklaştınlması po-
litikasıyla da uyum içindedir denilebüir.43 

4 1 Bu konuda bkz. M. Migay, L'application des reglements communautaires en 
droit penal français, Revue Trimestrielle de Droit Europeen, 1971 s. 53 vd.; 
Michel Melchior, Contribution â 1 etüde de la sanction des infractions aux 
röslements de la CEE, in Les frontieres de la repression, Congres International 
de Criminologie, Ed. P.U.B., 1974, s. 342 vd.; H. Johannes, Le droit penal et son 
harmonisation dans les Communautes europeennes, op. cit., s. 324 vd. 

4 2 Bu tür iç hukuk düzenlemelerinin yararı konusunda Avrupa Toplulukları Ko-
misyonu Hukuk işleri Müdürü M. Bel'in görüşü için Avrupa Ceza Hukuku 
Kongresinde yaptığı konuşmaya bakınız, in Droit penal europeen, Ed. P.U.B^ 
1970, s. 232; öte yandan, AET Anlaşmasının 5/1.  maddesinde, bu tür düzenle-
melere gidilmesi bir yükümlülük olarak da nitelendirilmiştir. Buna göre, "Üye 
devletler, bu Anlaşmadan ya da Topluluk kurumlarının işlemlerinden doğan 
yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacak genel veya özel bütün tedbir-
leri alırlar; Topluluğun görevini yerine getirmesini kolaylaştırırlar". Roma An-
laşmasının bu maddesinde öngörülen mükellefiyetlerin yerine getirilmesini sağ-
lamaya ilişkin hükümler konusunda milli ceza hukuklarının müdahalelerinin 
zorunlu olduğu mesela Belçika Yargıtayınca teyit edilmiştir. Bu konuda Belçika 
Yargıtayı 2. Dairesinin 16.6.1975 tarihli kararıyla Yargıtay Baş Yardımcısı F. 
Dumon'un esas hakkındaki mütalaasına bakınız, R.D.P. et de Cr., 1975, s. 67 vd. 

4 3 Bkz. H. Johannes, "Le droit penal et son harmonisation...", op. cit., s. 349 vd. 
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V — AVRUPA KONSEYİNİN CEZA HUKUKU ALANINDAKİ 
ÇALIŞMALARIYLA BENELÜKS SÖZLEŞMELERİNİN 
AVRUPA TOPLULUKLARI CEZA HUKUKUNA ETKİLERİ : 

A) AVRUPA  KONSEYİ  ÇALIŞMALARININ  AVRUPA 
TOPLULUKLARI  CEZA HUKUKUNA  ETKİSİ: 

26 — Avrupa Topluluklarına üye olan on devletin aynı zaman-
da Avrupa Konseyi üyesi olması, şüphesiz Avrupa Toplulukları ce-
za hukuku alanında mevcut boşlukların Avrupa Konseyince hazır-
lanan sözleşmelere göre doldurulmasında önemli bir yere sahiptir. 

Avrupa Konseyi, üyeleri arasmda yakın işbirliğini sağlamak 
için, bilhassa ceza hukuku alanında sözleşmeler yoluyla, ileri adım-
lar atmıştır. Bu sözleşmeler arasında, 1957 tarihli Suçların Geri Ve-
rilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi, 1959 tarihli Ceza İşlerinde Adli 
Yardım Avrupa Sözleşmesi ile 1970 tarihli Ceza Yargılarının  Ulus-
lararası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi ve 1971 tarihli Ceza 
Kovuşturmalarının Aktarılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, büyük 
önem taşımaktadır.44 Özellikle malî ve ekonomik suçlarda adlî yar-
dımlaşmayı ve suçluların geri verilmesini öngören ek protokollerde,45 

iade ve adlî yardım sözleşmeleri Avrupa Toplulukları bünyesinde 
işlenen suçlarda kovuşturmayı kolaylaştırıcı kaynaklar olmaktadır. 
Ancak bu sözleşmelere, yargı sistemleri ve gelenekleri sebebiyle Av-
rupa Toplulukları üyesi İngiltere hiç taraf olmadığı ve İrlanda ise, 
sadece suçluların geri verilmesine ilişkin sözleşmeye taraf olduğu 
için, anılan Avrupa Sözleşmelerinden, Avrupa Topluluklarına tam 
bir fayda sağlanması mümkün görülmemektedir. Bu sebeple, Avrupa 
Topluluklarına üye ülkeler arasmda, en azından ekonomik suçlar 
bakımından, Avrupa Konseyinin yaptığı Sözleşmeler paralelinde 
düzenlemelere gitmek gerekmektedir. 1966'lı yıllarda Avrupa Toplu-

4 4 Bu sözleşmelerin mülkilik prensibine ve yargı çatışmalarına etkisi konusunda 
geniş bilgi için bkz. Durmuş Tezcan, Territorialite et conflits de juridictions en 
droit penal international, A.Ü. SBF. yayını 1983, s. 322-348, 

4 5 Bu ek protokollerden 17.3.1978 tarihli Suçluların Geri Verilmesine Dair Avrupa 
Sözleşmesi 2 nolu Ek Protokolü, 98 numarayla ve aynı tarihli Ceza İşlerinde 
Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi Ek Protokolü, 99 numarayla Avrupa Konse-
yince Fransızca ve İngilizce olarak yayınlanmıştır. Bu protokollerin, her ikiside 
Danimarka, Hollanda ve İsveç tarafından onanmış olup, iadeye ilişkin protokol 
5.6.1983 tarihinden beri ve adli yardıma ilişkin diğeri 12.4.1982 tarihinden beri 
anılan bu ülkeler arasmda yürürlüktedir. Bu konuda bkz. Etat des si?.natures 
et des ratifications des conventions et accords du Conseil de I Europe, 1.5.1983, 
s. 43. 
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İlıklarında terkedilen bu tür çalışmaların yeniden başlatılması, bu 
bakımdan zorunluluk arzetmektedir. 

B) BENELÜKS  EKONOMİK  BİRLİĞİ  BÜNYESİNDE  YAPILAN 
SÖZLEŞMELERİN  AVRUPA  TOPLULUKLARI  CEZA 
HUKUKUNA  ETKİSİ: 

27 — Batı Avrupa'nın ortasında bulunan Belçika, Hollanda ve 
Lüksemburg Devletlerini biraraya getiren 66.000 km2 lik bir yüzöl-
çümde 23 milyon insamn yaşadığı ve Dünya Ticaretinin % 7'ye ya-
kınını elinde tutan bu Ekonomik Birlik, üç üye ülke arasında güm-
rük birliği oluşturan 5 Eylül 1944 tarihli Londra Anlaşmasıyla ku-
rulmuş olup üyeleri arasmda çok sıkı bir işbirliği sağlamaktadır.40 

Avrupa Konseyine ve Avrupa Topluluklarına da üye olan bu üç 
küçük ülke, kendi aralarında hukuk birliği sağlamak için Avrupa 
Konseyi Sözleşmelerine benzer sözleşmeler yapmışlardır. Avrupa 
Konseyi Sözleşmelerinden daha kapsamlı olan bu sözleşmeler, 27 
Haziran 1962 tarihli Ceza İşlerinde Adlî  Yardım ve Suçluların Geri 
Verilmesi  Benelüks Sözleşmesi, 26 Eylül 1968 tarihli Ceza İşlerinde 
Verilen İlâmların Yerine Getirilmesine Dair Benelüks Sözleşmesi ile 
11 Mayıs 1974 tarihli Kovuşturmaların Aktarılmasına Dair Benelüks 
Sözleşmesinden oluşmaktadır. 

Bu sözleşmeler yanında, ekonomik işbirliğini güçlendirmek için 
29 Nisan 1969 da Lahey'de imzalanan ve 1 Şubat 1971 de üye ülkeler-
de yürürlüğe giren Benelüks Ekonomik Birliğinin Amaçlarını Ger-
çekleştirmeye Yönelik Düzenlemeler Konusunda Adli ve İdari İşbir-
liğine İlişkin Benelüks Sözleşmesi ile üç ek protokolü mevcut bulun-
maktadır. 

Bu sözleşme, kişilerin ve malların serbest dolaşımını sağlamak 
için gerekli hukuki ve idari tedbirleri düzenleyip uygulamak amacın-
dan hareket etmektedir. Bu çerçevede, bir yandan idari işbirliği dü-
zenlenirken (md. 6-8), 9. maddesinde Benelüks Ekonomik Birliğinin 
amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik her üç ülke mevzuatının üye 
ülkelerin hepsinde uygulanacağı ve bunlara aykırı eylemlerin her 
üç ülkede de işlenmiş sayılacağı ve 10. maddede suç yeri ülkesinde 
ve bunun bilinmemesi halinde ikamet yeri ülkesinde kovuşturma 
yapılacağı öngörülmektedir. 13. maddede bir ülkede verilen ceza 

4 6 Bu konuda bkz. Le Benelux en chiffres, Benelüks Ekonomik Birliği Genel Sek-
reterliği yayını; ayrıca bkz. F. Gay/P.  Wagret, Le Benelux, Ed. P.U.F., 4 baskı, 
1970, 6. 5 vd. 
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ilâmının diğer ülkeleri de bağlayacağı, 14. maddede ise, bütün üye 
ülkelerde verilen cezaların diğerlerinde de suçta tekerrüre esas teş-
kil edeceği ilkesi yer almaktadır. Diğer taraftan sözleşmenin 24/1. 
maddesinde, suçları araştırmakla görevli üye ülke memurlarına 
kendi toprakları üzerinde başlattıkları s o r u ş t u r m a y ı diğer ülke top-
rağında sürdürme yetkisi tanınmıştır.47 

Özet olarak denilebilir ki, Benelüks Ekonomik Birliği, bu birliğin 
gerektirdiği hukuki düzenlemelerle de desteklenmiştir. Böyle bir iş-
birliğini içeren bir sözleşmenin Avrupa Topluluklarında da gerçek-
leştirilmesi gerekir. Zira uzunca bir süredir başarıyla uygulanan 
Benelüks Sözleşmelerinin, Avrupa Topluluklarının başlatacakları ça-
lışmaları yönlendirebilecek özelliklere sahip olduğu açıktır. 

VI — S O N U Ç 

28 — Avrupa Toplulukları, ekonomik örgütlenmeyi en yüksek 
zirvesine ulaştırmayı amaçlayan bir teşkilat olarak, ekonomik suç-
lar konusunda sıkı bir işbirliğini gerçekleştirmek ve Topluluk Ceza 
Hukuku kavramına işlerlik kazandırmak durum ve zorunluluğu al-
tında bulunmaktadırlar. Zaten Avrupa Topluluklarının yapısı, eko-
nomik örgütlenişi, ekonomik suçlulukla mücadele ihtiyacını ortaya 
çıkarmakta gecikmemiştir. 

Artık geçmiş yıllardaki çekingenlik ortadan kalkmıştır. Bugün 
yapılan düzenlemeler, hep yeni ihtiyaçları karşılama arzusunun bir 
ürünüdür. Şu halde Avrupa Toplulukları, ekonomik suçlar alanında, 
ceza hukuku ilkeleriyle uyum içinde, üye devletler arasında suç-
ların tasnifini, adlî yardımlaşmaları, tüzel kişilerin cezai sorumlu-

4 7 Bu sözleşmenin 24/1  maddesiyle tanınan suçu diğer ülke topraklarında takibe 
devam imkânı herhangi bir mesafe sınırlamasına tabi tutulmamıştır. Halbuki 
bu 1969 tarihli sözleşmeden daha önce imzalanıp yürürlüğe konulan 27.6.1962 
tarihli Ceza işlerinde Adli Yardım ve Suçluların Geri Verilmesine Dair Bene-
lüks Sözleşmesi 27/2.  maddesinde, acil operasyonlarda kesintisiz takip imkânını 
mahalli makamlara müracaatın mümkün olmaması halinde ve sınırdan on kilo-
metrelik bir mesafeyle sınırlıyordu. 1969 tarihli sözleşmede böyle bir sınırlama ge-
tirilmemesini önceki uygulamaların başarısıyla açıklamak mümkündür., Bu ko-
nuda her iki sözleşmenin Açıklayıcı raporlarına bakınız. Expose des Motif s au 
Traite Benelux d'extradition et d'entraide judiciaire en matiere penale, 20. suppl. 
Textes de base, s. 39-40; Exp. des Motifs comm. de la conv. concernant la coope-
ration administrative et judiciaire dans le domaine des reglementations se rap-
portant â la realisation des objectifs de l'Union Economique Benelux, M (69) 3, 
s. 38. 
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luğunu48 ve hasılı ceza hukukunun temel sorunların açıklığa kavuş-
turan bir anlaşmanm yapılması çalışmalarını bir an evvel yeniden 
başlatmalıdır. 

Kanaatimizce Benelüks Sözleşmeleri, bugüne kadarki uygulama-
sıyla Avrupa Topluluklarında başlatılacak çalışmalara ışık tutacak 
niteliktedir. 

Buna karşılık, amacı üyeleri arasmda sıkı bir işbirliğini gerçek-
leştirmek olan Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanıp yürürlüğe 
konulan ceza hukuku alanına ilişkin sözleşmelerle cezalandırma-
nın daha adil ve daha etkin kılınması hedeflendiğinden, Avrupa Top 
luluklarmı yakından ilgilendiren ekonomik suçlar konusunda yapı-
lacak düzenlemelerin eksiklikleri Avrupa Sözleşmeleriyle dolduru-
labilir. 

4 8 Tüzel kişilerin cezai sorumluluğu konusunda yukarıda 15 nolu dipnotuna ba-
kınız. Ayni konuda ayrıca bkz. J. Constant, La responsabilite penale noıı indi-
viduelle, Xe Congres International de Droit Compare, Rapport göneral, Ed. 
Vaillant-Carmanne, Liâge, 1978. 



DÜNYADA YOKSULLUKLA MÜCADELEDE TARIMIN ÖNEMİ 

Prof. Dr. Erdinç TOKGÖZ* 

İnsanlık XX. yüzyılın sonuna yaklaşıldığı halde dünya'da yok-
sullukla mücadelede başarıya ulaşamadı. Bu mücadelede başarıyı sı-
nırlayan temel etken, gelişmekte olan ve yoksul ülkelerdeki hızlı nü-
fus artışıdır. Dünya ülkelerini gelişmiş, gelişmekte olan ve yoksul 
ülkeler diye üçe ayırarak söylersek .yoksul ülkelerde 1950-1980 ara-
sında toplam nüfus % 100 artarken, kişi başına gelir sadece % 50 
oranında artmıştır. Bu durum dünyanın zengin ülkeleriyle yoksul 
ülkeleri arasındaki mesafenin daha da açılması anlamına gelmekte-
dir. 

Ülkeler düzeyinde "mutlak yoksulluk" üç temel göstergeyle, "ki-
şi başına gelir", "ortalama yaşam süresi" ve "okuma yazma oranı" 
ile ölçülebilir. Son otuz yıl sonunda yoksul ülkelerde ikinci ve üçüncü 
göstergelere göre olumlu gelişmelere karşın, birinci gösterge yönün-
den durum kötüye gitmektedir. Dünya Bankası uzmanlarının tespit-
lerine göre, bu ülkelerde "Dünya Sağlık Örgütü'nün de katkılarıyle, 
ortalama yaşam süresi 1950 yılında 35 yıl iken ,1978 yılı sonunda, 50 
yıla çıkmıştır. Bu süre ,aynı yıl için gelişmiş ülkelerde 73,5 yıl olarak 
belirlenmiştir. Okuma-yazma bilenlerin oranında da, aynı dönemde, 
artış olmuş ve bu oran % 30'dan % 50'ye yükselmiştir. Halen yoksul 
ülkelerde "okuma-yazma" bilmeyen büyüklerin sayısı 100 milyon 
civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

Tıpkı bir ülkede belirlendiği gibi, Dünya'daki ülkeleri zengin-
ler, orta gelirliler ve yoksullar diye ayırmak mümkündür. Bu du-
rumu, aşağıdaki tabloda, "Dünya Bankası verilerine dayanarak, kişi 
başına gelir göstergesine göre tesbit etmiş bulunuyoruz. 

* Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim Üyesi. 
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KİŞİ BAŞINA GELİRE GÖRE DÜNYA ÜLKELERİ 
(Ortalama ve Dolar Olarak) 

1950 1930 1983 

1 — Gelişmiş Ülkeler 3 841 5 197 9 684 
II — Gelişmekte Olan Ülkeler 625 802 1 521 

III — Yoksul Ülkeler 164 174 245 

Kaynak : Banque Mondiale, "Rapport Sur Le Developpement Dans Le Monde 1982" 
Août 1980, s. 41-42. 

Görülüyor ki 1980 yılı sonunda Dünya'nm en zengin ülkelerinde 
kişi başına gelir düzeyi on bin dolara yaklaştığı halde, yoksul ül-
kelerde 250 dolar civarında kalmıştır. Bu iki rakam arasında kırk 
misli bir fark, diğer bir deyişle, ülkeler arasındaki gelir dağılımın-
daki büyük adaletsizliğin derecesini belirlemektedir. Son otuz yıllık 
gelişme durumun giderek kötüleştiğini göstermektedir. 

Dünya ekonomisinin, son üç yıldan (1980-1982) beri içinde bu-
lunduğu durgunluğun, petrol üretmeyen tüm gelişmekte olan ülkeler 
üzerindeki yıkıcı etkisinin hangi boyutlara ulaştığı, aşağıda üç te-
mel göstergeyle belirlenmiştir : l 

1) Dış Borçlar: Petrol üretmeyen gelişmekte olan ülkelerin top-
lam dış borçlan hızla artmış ve 1979 yılında 396 Milyar Dolar iken, 
1982 yılı sonunda 599 Milyar olmuştur. Bu borcun 92,7 milyar Doları 
kısa vadeli, geri kalan 506,4 milyarı da uzun vadeli borçtur. 

2) Cari İşlemler Açığı: Son üç yılın sonuçlarına göre, OPEC ül-
keleri dışında kalan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin dış öde-
melerinin cari işlemleri sürekli açık vermiştir. Petrol ihracatcısı ol-
mayan, gelişmekte olan ülkelerin cari işlemler açığı 1979'da 61 mil-
yar Dolar iken, 1982 sonunda 90 milyar Dolar olmuştur. 

3) Ekonomik Büyüme : OPEC dışında kalan tüm gelişmekte olan 
ülkelerde GSYİH'nın büyüme oranı 1979 da % 5 iken, 1982 yılı so-
nunda yıldan yıla azalarak, % 1.8'e düşmüştür. Bu ülkelerde hızlı bir 
nüfus artışı olduğunu dikkate alırsak, yoksullaşmanın hangi boyut-
lara vardığını tahmin etmek kolaylaşmaktadır. 

1 IMF World Economic Dutlook Ocak 1983 
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I — NEDEN ÖNCE TARIM? 

Kalkınmanın ön koşulu olarak tarım alanında sahip olunan do-
ğal kaynakların en verimli biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Günümüzün kalkınmış ülkelerinde, "tarım reformu" gerçekleştiril-
dikten sonra, tarımsal üretimde sağlanan verim artışı, tarımdan sa-
nayi sektörüne kaynak aktarılmasına olanak vermiştir. Tarımdan gir-
di alan sanayiler, örneğin tekstil, sanayileşmede geleneksel ve sürük-
leyici bir nitelik kazanmışlardır. Ayrıca tarım ürünleri, büyük çapta 
insanın yaşamını sürdürmesi için zorunlu mallardır. Özellikle ülke-
lerin kendi kendini dışa muhtaç olmadan besler hale gelmesi, günü-
müzde büyük önem kazanmışır. 

Dünyamızda tarıma elverişli toprakların ve iklim koşullarının 
çok dengesiz biçimde dağılmış olması, temel tarım ürünleri üretimi-
nin de ülkelere göre değişmesine yol açmaktadır. Günümüzde halâ 
çok sayıda ülke, temel tarımsal faaliyetlerde başarılı olamadığı için, 
asgari düzeyde beslenme, giyinme ve barınma olanağına kavuşmuş 
değildir. 

Son otuz yıl sonunda Dünya nüfusu ikiye katlanmış olmasına 
karşın, çok az sayıda ülke dışında, bütün ülkelerde tarım sektörün-
de büyüme hızı düşmüştür. Aşağıdaki tabloda yer alan verilerden 
anlaşılacağı gibi Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Latin Amerika 
ve Çin Halk Cumhuriyeti dışında bütün ülke guruplarında, tarımda 
büyüme hızı 1950-1980 arasmda küçülmüştür. 

Dünya Bankası uzmanlarının tespitlerine göre, Dünya toplam ih-
racatında tarım ürünlerinin payı son yirmi yıl içinde sürekli azal-
maktadır. 1963 Yılında bu oran "% 29,2 iken, 1980 de % 15 ve 1981 de 
de % 14,7'e düşmüştür.2 Bütün gelişmiş ileri sanayi ülkeleri, büyük 
çapta iç politika nedeniyle, tarım sektörlerini çeşitli düzeyde dış 
rakebete karşı korumaktadırlar. Özellikle tahıl, et ve şeker gibi te-
mel tarım ürünlerinde devlet müdahaleleriyle Dünya üretimi ve ti-
careti kısılmaktadır. Üretici ülkelerin iç politikalarına bağlı olarak 

• uyguladıkları koruma düzeylerinin farklı olması, bu ürünlerin iç 
piyasada toptan fiyatlarının büyük farklılıklar göstermesine neden 
olmaktadır. Ayrıca bu temel tarım ürünleri ticaretinin büyük çapta 
ikili ve uzun vadeli antlaşmalara bağlanmış olması, serbest ticareti 
engellemektedir. 

2 Finances et Developpement Washington, Mars 1983, s, 4. 
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DÜNYA TARIMINDA BÜYÜME HIZI 

(Ortalama ve % olarak) 

ÜLKELER 1951 - 1930 1960 - 1970 1970 - 1880 

Dünya 
A.B.D. ve Kanada 
Batı Avrupa 
Japonya 
Doğu Avrupa - S. Rusya 
Latin Amerika 
Çin Halk Cumhuriyeti 
Afrika 
Gelişmekte Olan Ülkeler 
Yoksul Ülkeler 

3,3 
1,0 

2,7 

4.4 
3.5 

2,5 
3,2 

3,9 

2,6 
1,8 
2,3 
0,9 
2,9 
3,0 
3,0 
2.7 
2.8 
2,5 

2,6 
2,0 
1,9 
0.1 
2,1 
3,4 
3,3 
1,1 
2,6 
2,1 

Kaynak: Economic IMPACT, 1982/3,  s. 18. 

Genellikle A.B.D.ni sanayi alanında gelişmiş ileri bir ülke olarak 
düşünürüz. Oysa, Dünya tarımında bu ülkenin yeri ve önemi çok 
büyüktür. Örneğin, Dünya soya fasülyesi üretiminin % 62 si, mısır 
üretiminin % 46'sı, pamuk üretiminin % 21'i ve buğdayın % 16'sı, 
1981 yılı sonuna göre, A.B.D. tarafından üretilmiştir. Günümüzde 
A.B.D.nin hem temel tarım ürünleri üretiminde, hem de bu ürünlerin 
ihracatında sahip olduğu üstünlük, ekonomik olduğu kadar, siyasal 
ve askeri açıdan da büyük önem taşımaktadır. İşin ilginç yanı A.B.D. 
bu üstünlüğünü tarım sektöründe aktif nüfusunun sadece % 2'sini 
çalıştırarak elde etmektedir. Bu oran S. Rusya'da % 17, Fransa'da 
% 9 ve Türkiye'de % 60'dır. 

Dünya tarım ürünleri ticaretinde A.B.D.'nin yerini araştırdığı-
mızda işin önemi bir kat daha artmaktadır. Örneğin 1981 yılı sonuna 
göre temel tarım ürünlerinin ihracatında A.B.D.'nin payı, soya fa-
sulyesinde % 77, mısırda % 74, buğdayda % 45, pamukta % 34 ve 
pirinçte % 22'dir.3 Tahıl ihracatında A.B.D. yanında Kanada, Fransa, 
Avusturalya ve Arjantin önemli paya sayiptirler. Batı Avrupa ülke-
leri, Japonya v»? S. Rusya gibi gelişmiş ülkeler net tahıl ithalatçısı 
ülkelerin büyük çoğunluğunda tahıl ithalatı yıldan yıla artmaktadır. 

3 John E. Lee, Jr. "Agricultural Productivity: Potential For Growth" Economic 
IMPECT, Washington, 1982/3,  s. 17. 
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TARIM İHRACATI VE İTHALATI 
(Milyar Dolar) 

1970 1977 1978 1979 1980 

Tarımsal ihracat 7,0 24,0 27,0 32,0 41,0 
Tarımsal ithalat 6,0 13,0 14,0 16,0 17,0 

Denge + 1,0 + 11,0 + 13,0 + 16,0 + 24,0 
Sınai Ürün. İhraç. 34,0 94,0 104,0 136,0 170,0 
Sanai Ürün İthaları 33,0 129,0 152,0 177,0 221,0 

Denge + 1,0 —35,0 —48,0 —42,0 —51,0 
GENEL DENGE + 2 —24 —34 —26 —27 

Kaynak: Economic IMPACT, 1982/3,  s. 23. 
G.E.SCHUH, "U.S.A. Agriculture, in the World Economy," 

Görülüyor ki A.B.D. dış ticaretinde tarım ürünleri alanında son 
on yıl boyunca artan bir fazlalık sağlanırken, sınai ürünleri ticare-
tinde açık verilmiştir. Dolayısiyle toplam dış ticaret açığının küçül-
mesinde tarım sektörünün katkısının önemini artırmaktadır. 

Burada hemen önemli bir gelişmeyi belirtmekte yarar var. Dün-
yanın içinde bulunduğu durgunluğa bağlı olarak A.B.D.'nin tarım 
ürünleri ihracatı 1982 yılında bir önceki yıla göre azalmış ve 1980 yılı 
seviyesine düşmüştür. 1983 yılı tahminleri bu düşmenin devam ede-
ceğini göstermektedir. Bu durumu, Nisan ayı içinde, ülkesinin tarım 
ürünlerine yeni pazarlar aramaya çıkan ve Türkiye'ye de gelen A.B.D. 
Tarım Bakanı John BLOCK şöyle açıklıyor : 

"En önemli nedenin uluslararası resesyon olduğu söylenebilir. 
Doların aşırı güçlülüğünün daha ucuz paralarla rekabet etme şan-
sımızı azalttığını da unutmamak gerek. Dünya ülkelerinin, rekabet 
içinde oldukları diğer ülkelere uyguladıkları ticaret politikası ve 
AET'nin uyguladığı ihracat sübvansiyonları, Birleşik Amerika tarım 
sektörüne darbe indiren etkenler arasındadır".4 

II — DÜNYA TARIMINDA SON GELİŞMELER5 

1 — Tahıl: 

Dünya tahıl üretiminde 1982 yılında % 2'lik bir büyüme olmuş 
ve toplam üretim 1.544 milyon tona çıkmıştır. Bu çok önemli artış 

4 RAPOR Gazetesi, 24 Mart 1983. 
5 The OECD Observer, No. 120, Jan. 1983 s, 8-9. 
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daha çok gelişmiş ülkelerde sağlanan üretim artışından kaynaklan-
maktadır. 

Dünya tarımmdaki gelişmeleri belirleyen temel ürün olan buğ-
day üretiminde, 1982 yılında rekor kırılmış ve toplam üretimin 467 
milyon tona ulaştığı tahmin edilmektedir. A.B.D.'nin elinde çok önem-
li tahıl stokları meydana gelirken, önemli tahıl üreticisi ülkelerden 
olan Avusturalya'da kuraklık nedeniyle üretimde azalma olmuştur. 
Türkiye'de tarıma elverişli toprakların yıldan yıla çeşitli ihtimallara 
bağlı olarak azalmasına karşın tahıl üretimi, özellikle buğday üre-
timi 17,5 milyon ton düzeyinde gerçekleşmiştir. O.E.C.D. uzmanları-
nın hesaplarına göre, 1982-1983 - döneminde dünya ticaretine konu 
olan buğday/ve tahılın miktarı, önceki döneme göre azalacak ve 200 
milyon tonun altına düşecektir. Dünya pazarlarında bu alandaki 
çekişmenin, A.B.D. ile AET arasında süreceği anlaşılmaktadır. Bu 
rekabet tahıl fiyatlarının düşmesine yol açtığı oranda, ithalatçı yok-
sul ülkelerin satın alma gücü artacaktır. 

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) açıklamasına göre, 
"özellikle Asya'da pirinç üretiminin düşük gerçekleşmesi ile gıda 
açığı veren yoksul ülkelerde, tahıl üretiminin gerilemesi, bir bütün 
olarak gelişmekte olan ülkeler üretimini olumsuz yönde" etkilemiş 
bulunmaktadır. Bunabağlı olarak, gıda açığı olan yoksul Afrika ül-
kelerinde toplam tahıl üretiminin % 7-15 ve kişi başına üretimin de 
% 10-17 arasında düşüş gösterdiği hesaplanmaktadır. 

Dünya ekonomik durgunluğuna bağlı olarak tahıl ihracatcısı ül-
kelerde, stoklarda artış olurken, özellikle Sovyetler Birliğinde tahıl 
açığı sürmektedir. Dolayısıyle bu ülkenin tahıl ithalatçısı olmaya 
devam edeceği, fakat önceki döneme göre ithalatın düşük kalacağı 
tahmin edilmektedir. 

2 — Hayvansal Ürünler: 

Dünya et piyasasında önemli yeri olan sığır etinin talebi, yük-
sek fiyat nedeniyle, düşme göstermektedir. Çok sayıda ülkede sığır 
etine göre daha düşük maliyetle üretilen domuz ve tavuk etine talep 
artmaktadır. OECD ülkelerinde artan maliyetler nedeniyle sığır ye-
tiştirme cazip olmaktan çıkarken, başta Avusturalya ve Yeni Zelanda 
olmak üzere, AET ülkelerinde koyunculuk gelişmesini sürdürmek-
tedir. Et ihracatında Kuzey Amerika'nın üstünlüğü sürerken, OECD 
ülkeleri yanında et pazarlarına yeni ülkelerin girmiş olması, reka-
bete yeni boyutlar kazandırmaktadır. Yakın gelecekte dünya et pi-



DÜNYADA YOKSULLUKLA MÜCADELEDE TARıMıN ÖNEMI ı479 

yasalarında görülen daralma veya durgunluğun giderilmesinin ko-
lay olmayacağı anlaşılmaktadır. 

Süt ürünleri piyasalarındaki olumlu gelişmeler sürmektedir. 
OECD ülkelerindeki artışı izleyen bir talep artışı gözlenmektedir. 
A.B.D. Kanada ve AET ülkelerinde 1982 yılı süt ürünleri artış hızı 
% 2 civarında gerçekleştiği hesaplanmaktadır. Süt ürünleri tüketi-
minde peynir dışmda önemli bir yavaşlama görülmektedir. Bu yüz-
den başta A.B.D. olmak üzere stokları kabaran ülkeler yeni pazar-
lar aramak zorunda kalmışlardır. İthalatçı ülkelerin taleplerini kıs-
maları 1982 yılında stokların zamanında eritilmesine olanak verme-
miştir. Bu yüzden Kuzey Amerika ve AET ülkeleri iç tüketim artırıcı 
ve üretimi sınırlayıcı önlemler almak zorunda kalmışlardır. 

Türkiye OECD ülkeleri içinde kişi başına hayvansal ürünler tü-
ketimi en düşük ülke durumundadır. Buna karşın Türkiye bu ürün-
lerde kendi kendine yeterli kabul edilmektedir. Çünkü Türkiye hay-
vansal ürünler ithal etmemektedir. Tersine son yıllarda Ortadoğu 
ülkelerine, başta et olmak üzere, çeşitli hayvansal ürünler ihraç et-
mektedir. 

T -

3 — Şeker: 

Dünya şeker fiyatları 1980 yılında vardığı düzeyi koruyamadı, 
ve düşmeye devam ediyor. Londra fiyatlarına göre şeker fiyatları 
1968 yılında yaşanmış olan fiyat düzeyine, Ekim 1982 de düşülmüş-
tür. Şeker fiyatlarında görülen bu hızlı düşüşün temel nedeni, 1981-
1982 döneminde dünya şeker üretiminin önceki döneme göre % 14 
civarında artmış olması gösterilmektedir. Özellikle AET ülkelerinde 
anılan dönemde pancar ekim alanlarının genişletilmiş olması bu 
ülkelerde üretimin artmasına neden olmuştur. Bu durum karşısmda 
AET ülkeleri 1882-83 döneminde pancar ekim alanlarını % 3 oranın-
da azaltmış bulunuyor. Fakat yinede dünya şeker üretiminin top-
lam olarak aynı düzeyde kalacağı ve dolayısiyle fiyatlarda düşme-
nin mümkün olduğu ileri sürülmektedir. Büyük şeker üreticisi ül-
keler .biriken stokları eritmenin yollarını aramakta oldukları ve ge-
rektiğinde kolayca fiyatları etkiliyecekleri anlaşılmaktadır. Bu du-
rum ithalatçı bütün ülkelerin şekeri daha ucuza satın almalarını 
mümkün kılacaktır. 

Türkiye'de şeker üretimi alanında son beş yılda önemli dalga-
lanma olmuştur. Bu yüzden bazı yıllarda iç talebi karşılamak için 
şeker ithal edilmiştir. 1982 yılında, yaklaşık 1.450 bin ton civarda 
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gerçekleşen üretim, bir miktar ihracata olanak vermiştir. Bu olumlu 
gelişmenin gelecek sallarda da devam etmesi beklenmektedir. 

S O N U Ç 

XX. Yüzyılın sonuna yaklaşırken Dünya'ya gelen insanların bü-
yük çoğunluğu asgari düzeyde beslenme, giyinme ve barınma ola-
nağından yoksun bulunmaktadırlar. İyi niyetli devlet adamları ve 
düşünürlerin girişimlerine rağmen insanlığın sahip olduğu kıt eko-
nomik kaynakların büyük kısmı, silah sanayilerinde kullanılmak-
tadır. Zengin ve silahlanma yarışını sürdüren ülkeler, yoksullukla 
mücadele eden ülkelere yardımlarını sınırlı tutmaları, yoksul ülke-
lerle zengin ülkeler arasındaki mesafenin açılmasına neden olmak-
tadır. Yoksul ülkelerin öncelikle ve ivedilikle sahip oldukları tarım-
sal potansiyeli kullanmaları ve gıda maddeleri üretimlerini arttır-
maları gerekmektedir. Ayrıca kalkınmanın temel hedefi olarak, hızla 
artan Dünya nüfusu karşısmda, her ülkenin tarıma öncelik vermesi 
kaçınılmaz görünmektedir. 

Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında nüfusu 13 milyon civa-
rında olduğu halde un ve şekerini dışardan satın alıyordu. 1980'li 
yıllarda nüfusu 45 milyonu aştığı halde, anılan ürünleri komşu ülke-
lere satar hale gelmiş bulunmaktadır. Fakat Türkiye, Dünya'nm kar-
şı karşıya bulunduğu tarım ürünleri açığını dikkate alarak, tarımı 
modernleştirme ve özellikle tarıma dayalı sanayi yatırımlarını hız-
landırmalıdır. Türkiye gıda malları ithalatçısı değildir, fakat eksik 
beslenen bir ülkedir. Hızlı nüfus artışı karşısında 2000 yılında 70 
milyona varılacağı dikkate alınırsa, sahip olduğu tarıma elverişli 
kaynakları en iyi şekilde kullanıp temel gıda malları üretiminde ve 
ihracatında, daha istikrarlı bir duruma gelmeyi Türkiye planlamak 
zorundadır. Öncelikle, tarıma elverişli toprakların kullanımını ve 
korunmasını düzenleyen bir temel yasanın çıkarılması gerekmek-
tedir. 



ULUSLARARASI KONGRE TURİZMİ VE TÜRKİYE 

Doç. Dr. Doğan TUNCER* 

GİRİŞ : 

Çağımızda, turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve politik yön-
leri nedeni ile çok büyük kitleleri ilgilendiren bir olgu olduğu ve son 
otuz yılda kaydettiği gelişme bilinmektedir. Turizmin gelişmesine pa-
ralel olarak, gelişen bir turizm çeşidi de, eskidenberi var olan, ancak 
son yıllarda farklı özellikleri nedeni ile dikkati çeken, toplantı tu-
rizmidir. Her yıl binlerce uluslararası toplantı yapılmakta ve bu tu-
rizm çeşidi giderek önem kazanmaktadır. Dünya turizm hareketle-
rinden aldığı paya paralel olarak, ülkemiz toplantı turizminden de 
çok küçük bir pay almaktadır. Yılda ortalama 3000 uluslararası top-
lantı yapılırken, Türkiye'de yapılan uluslararası toplantıların yıllık 
ortalama sayısı 13 civarında kalmaktadır.1 Bu olgu, bizi bu kısa ça-
lışmada toplantı turizmini incelemeğe özendirmiştir. 

Çalışmamızda toplantı turizminin gelişmesi, tanımı, öneminin 
hangi özelliklerden kaynaklandığı, Türkiye'nin bu alandaki olanak-
larının irdelenmesi konuları ele alınacak ve ülkemizin pazar payı 
artırılabilirini sorusuna cevap aranmaya çalışılacaktır. 

I — GELİŞİM VE TANIM 

A — Toplantı  Turizminin Gelişmesi 

Toplantıların tarihi, insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. 
Bugün gelişen toplantılar, iletişim, bilgi alışverişi, yönetim ve karar 
verme aracı olmaları nedeniyle çok eskidenberi varolagelmişlerdir. 
Gerçektende insan topluluklarının birarada yaşamaya başladığı dö-
nemlerden bu yana, insanlar toplantıları, iletişim, tartışma ve karar 

* Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi. 
1 UAI (Union des Associations Internationales) kaynaklan. 
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verme yöntemleri olarak kullanmışlardır. Doğrudan demokrasilerde 
ise toplantılar, yönetim aracı niteliğini kazanmışlardır. Toplumların 
büyümesi ve ülke insanlarını biraraya toplamanm zorlukları, top-
lantıların delegelerle yapılması sonucunu doğurmuştur. 

Bilimsel olarak gerçekleştirilen ilk uluslararası toplantı, 10 Mart 
1681 - 18 Haziran 1682 tarihleri arasında Roma'da yapılan "Ulus-
lararası Tıp Kongresi"dir. Modern anlamda yani yazılı sonuçlara 
bağlanan ilk devletlerarası konferans ise 30 yıl savaşları sonrası, Av-
rupa'nın kaderini çizmek üzere 1644-1648 yılları arasında gerçekleş-
tirilen Westphalia konferansıdır.2 

Görüldüğü üzere bugün olduğu gibi geçmişte de toplantıların 
gelişmesinde ilk itici güç bilim olmaktadır. Buna ek olarak günümüz 
toplumlarında işbirliği yapma eğilimi nedeni ile yaratılan binlerce 
dernek, örgüt ve gurupların, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
alanlarda toplantılara öncülük etmeleri sayılabilir. Ayrıca büyük ulu-
sal veya çok uluslu işletmelerin binlerle ifade edilebilen toplantıla-
rını unutmamak gerekmektedir. 

Turizme paralel olarak, turizmin gelişmesini sağlayan faktör-
ler, toplantı turizminin gelişmesine de genel olarak neden olmuşlar-
dır. Ancak doğrudan toplantıların gelişmesini sağlayan bazı özel 
nedenler de vardır. Bunları arz ve talep açısından ele almak müm-
kündür. 

1 — Talep Açısından 

Talep açısından ele alındığında aşağıdaki nedenleri saymak 
mümkündür: 

— Resmi ve resmi olmayan uluslararası kuruluşların sayısın-
daki artış, resmi ve resmi olmayan kesimlerde toplantı gereksini-
mine yol açmaktadır, 

— Çok uluslu işletmelerin artışı ile birlikte, bu kuruluşların böl-
gesel toplantı yapma gereksinimlerinin doğması, 

— Teknolojik gelişmelerin, yeni yöntem ve bilgilerin aktarılma-
sı gereği, 

— Yeni ürünlerin dünya pazarlarına sürülmesi ve satışı için 
sergi ve fuar düzenlemeleri eşliğinde toplantı gereği, 

3 LANQUART Robert ve diğerleri, Congrös, Semiııaires, Voyage de Stimulation, 
Presses Universitaires de Fraııce, Paris, 1980, s. 5. 
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— Kamu özel kesim ilişkileride toplantıları geliştirici bir fak-
tördür. 

2 — Arz Açısından 

Arz açısından yaklaşıldığında şu nedenler sayılabilir: 

— Resmi ve resmi olmayan kuruluşların kendi bünyelerinde 
oluşturdukları kongre bürolarının gelişmesi, 

— Kongre merkezleri, sergi ve fuar düzenlenmesine yönelik ya-
tırımların yapılması, 

— Büyük otel zincirlerinin özel kongre olanak ve servisleri sun-
maları, 

— Turizm endüstrisinin temel öğeleri olan konaklama işletme-
leri, seyahat işletmeleri ve hava yollarının kongre seyahatlerine iliş-
kin çalışmaları. 

Görüldüğü gibi toplantıların gelişimi, genel" nedenler yanında 
özel nedenlerden de etkilenmektedir. 

B — Tanım 
Çalışmamızın başlığını "Kongre Turizmi" olarak belirlemekle 

birlikte, kongre sözcüğünden daha çok toplantı sözcüğüne yer veril-
diği dikkati çekmiş olsa gerektir. Bunun böyle olmasına özen göste-
rilmiştir. Çünkü kongre turizminin kapsamı "kongre" sözcüğünün 
sınırlarını büyük ölçüde taşmaktadır. Kaldıki toplantılarla ilgili bir 
sınıflandırma yapmak, terminolojinin farklılığı ve değişik dillerde 
kelimelerin farklı anlamlar ifade etmesi nedeni ile oldukça zor gö-
rülmektedir. Nitekim bu alanda çalışmalar yürüten UAI de bu ko-
nuda kesin bir çözüme ulaşmış görülmemektedir. UAI'ye göre3 de-
ğişik tür toplantılar şunlardır: Kongre, Konferans, Sempozyum, Se-
miner, Panel, Yuvarlak masa, Genel kurul, Açık oturum, Kollok-
yum, Brifing. Bunlara ek olarak çok özel toplantı biçimleri de alt 
başlık olarak verilmektedirler. 

Açıklamaya çalıştığımız güçlükler dikkate alınarak, değişik top-
lantı türlerinin yarattığı turizm hareketlerinin, tek bir deyimle ifade 
edilmesi yoluna gidilecek ve bu tutum önemli kolaylıkları da bera-

8 SPEECKAERT G.P. Les Dıvers Types de Reunions Internationales, l'Amenage-
ment des salles, l'equipement et les services, UAI, Publ. no. 199, Bruxelles, 1967, 

. s. 5. 
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berinde getirecektir. Böylece bir sınıflandırma yapmak yerine top-
lantı turizmini, kongre turizmi olarak ele almak yoluna gidilmekte-
dir. 

0 halde kongre turizmini, uluslararası nitelik taşıyan toplantı-
ların yarattığı turizm hareketleridir, diye tanımlamak mümkün ol-
maktadır. 

II — KONGRE PAZARI VE GELİŞİMİ 

Bu bölümde kongre turizminin oluşmasını sağlayan uluslararası 
toplantıları düzenleyen kuruluşlar, yani toplantıların kaynakları ve 
kongre pazarının gelişimi incelenmektedir. 

A — Uluslararası  Toplantıların  Kaynakları 

Genel olarak kaynaklar üç başlık altında ele alınmaktadırlar.4 

Bunlar Uluslararası resmi örgütler, uluslararası resmi olmayan ör-
gütler ve endüstriyel kuruluşlardır. 

• ' _ . S 

1 — Uluslararası  Resmi Örgütler 
Bu kuruluşlar, uluslararası işbirliğini geliştirmek üzere, devlet-

lerin iradesi, anlaşma ve antlaşmalarla kurulmuşlardır. 

Bunları iki grupta ele almak mümkündür: 

— Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve alt kuruluşları, 

— Diğerleri. 

Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler Teşkilatına bağlı, Dünya Sağlık 
Teşkilatı, UNESCO, FAO, ONUDI, Uluslararası Çalışma Teşkilatı, v.b. 
gibi 30 civarında kuruluş vardır. 

Diğerlerine, en tanınmış birkaçı örnek verilebilir; CEE, OCDE, 
OMT v.b. gibi. 

Uluslararası resmi kuruluşlar birçok toplantı düzenlemektedir-
ler. Öncelikle statülerine bağlı periyodik toplantılar ki bunlar; Gene] 
Kurul, Komisyon, Komite toplantıları v.b. gibidir. Ayrıca bu kuru-
luşlarca zaman zaman uluslararası konferanslar da düzenlenmek-
tedir. Örneğin; 1974'te Bükreş'te nüfus, 1976'da Vancouver'de konut, 
1978'de Buenos Aires'de kalkınma yolundaki ülkeler arası teknolojik 

4 LANQUART Robert ve diğerleri, a.g.k. s. 17. 



ULUSLARARASı KONGRE TURIZMI VE TÜRKIYE 485 

işbirliği, 1980'de Manila'da turizm konularında konferanslar düzen-
lenmiştir. 

Bunların yanında gelecek toplantıların hazırlıklarını yapmak 
üzere, birçok küçük ve ortaboy toplantılar bu kuruluşlarca düzen-
lenmektedirler. 

2 — Uluslararası  Resmi Olmayan Örgütler 

Uluslararası resmi olmayan örgütler, devletler arası anlaşma-
larla yaratılmamış kuruluşlar olarak ele alınmaktadırlar. Bu yüzden 
genellikle, bu örgütler uluslararası hukuk kurallarına göre statülen-
dirilmemişler ve örgüt merkezlerinin bulunduğu ülke yasalarına gö-
re yürütülmektedirler. 

UAI'nın 1977 yıllığına göre 1976 yılında bu tür kuruluşların sa-
yısı 6000 civarındadır. Yine UAI'ye göre bu kuruluşların uğraşı alan-
larının % dağılımı aşağıdaki gibidir : 

Uğraşı Alanı % 
— Sağlık ve Tıp 13 
— Ticaret ve Endüstri 11 
— Fen Bilimleri 8 
— Teknoloji 7 
— Eğitim ve Gençlik 6 
•— Sosyal Bilimler 6 
— Uluslararası ilişkiler 5.5 
— işveren ve Meslek Grupları 5.5 
— Dini 5 
— Sosyal Gelişme 5 
— Spor ve Eğlence 5 
•— Tarım 4 
— Seyahat, Ulaşım 4 
— Sanat, Edebiyat, Radyo, Televizyon 4 
— Bibliyografya, Dokümantasyon 3 
— Sendikal 3 
•— Ekonomi, Finans 2 
— Hukuk, Yönetim 2 
— Politik 1 

Toplam 100 

Resmi olmayan uluslararası kuruluşların üyesi olan ulusal ku-
ruluşlar vardır. Bunlar yerel, bölgesel ve ulusal kongreler düzenle-
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dikleri gibi uluslararası kongreler de düzenlemektedirler. Bu tür ku-
ruluşların uluslararası kongrelerinin 1 ila 3 yıl arasında yenilendiği 
gözlenmektedir. 

3 — Endüstriyel Kuruluşlar (İşletmeler) 

Bu kuruluşların toplantı gereksinmeleri ticari bir nedene da-
yanmaktadır. Yeni ürünlerin pazara sürülmesi ve satışı için sergi 
düzenlemeleri şeklinde de gerçekleşmektedir bu kuruluşların yaptığı 
toplantılar. Bu alanda yapılmış uluslararası inceleme ve istatistik 
verilere pek rastlanmamakla birlikte, Amerika Birleşik Devletlerine 
ilişkin inceleme ve istatistikler vardır. 

B — Kongre Pazarının Gelişimi 

Kongre pazarının gelişimi incelenirken, kongrelerin sayısal ge-
lişimi, coğrafi dağılımı, ülkeler ve şehirlere dağılımına göre pazarın 
görünümü ve kongre delegelerinin harcamaları dikkate alınacaktır. 

1 — Uluslararası  Kongrelerin Sayısal Gelişimi 

Kongrelerin sayısı ve yıllara göre dağılımı incelendiğinde, Ulus-
lararası turizm hareketleriyle bir paralellik gözlemek mümkündür. 
Nitekim geçmiş yıllarda uluslararası turizm hareketleri nasıl sürekli 
artış göstermişse, uluslararası kongreler de ayni şekilde sürekli bir 
artışa konu olmuştur. • 

TABLO — I 

YILLAR İTİBARİYLE ULUSLARARASI KONGRELER 

Yıl Kongre Yıl Kongre Yıl Kongre 

1954 1058 1975 3320 1978 3763 
1964 2201 1976 3699 1979 4354 
1974 4148 1977 3727 1980 4812 

Kaynak: Şükrü Yarcan, Uluslararası Kongre Pazarı, Kongreciliği Türkiye'de yer-
leştirme ""semineri, 24-25 Nisan 1982, İstanbul, s. 4. 

Tablo I'den izlenebileceği gibi, 1974 yılma kadar kongre sayısın-
da sürekli bir artış ve 1974 yılında dört binin üzerine çıktıktan son-
ra önemli bir düşüş görülmüş ve 1975 ten sonra yeniden sürekli bir 
gelişimle, 1979 yılında dört bin kongrenin ötesine geçilmiştir. 
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1960-69 ve 1970-79 gibi on yıllık dönemler dikkate alındığında, 
kongre sayılarındaki yıllık artış % 6 olarak belirlenmektedir. Bu ar-
tış oranının, uluslararası kuruluşların mali sorunlar nedeniyle top-
lantıları sınırlandırma çalışmalarına rağmen, devam edeceği kanısı 
yaygındır. 

2 — Ulusararası  Kongrelerin Coğrafi  Dağılımı 

Uluslararası turizm hareketlerindeki gelişme ile, kongre sayıla-
rındaki gelişmelerde gözlenen benzerlik, coğrafi dağılımla daha an-
lamlı bir görünüm kazanmaktadır. Uluslararası turizm hareketle-
rinden en büyük payı alan ülkeler, kongre pazarından da hemen 
hemen ayni oranda pay almaktadırlar. 

TABLO — II 
KONGRELERİN KITASAL DAĞILIMI (1974-1980 Yıllan) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

AFRİKA 146 137 146 133 129 119 152 
AMERİKA 805 644 791 778 754 793 816 
ASYA 379 309 360 377 429 479 500 
AVRUPA 2709 2166 2327 2376 2392 2884 3254 
AVUSTRALYA 109 64 75 63 59 70 90 

TOPLAM 4148 3320 3699 3727 3763 4345 4812 

Kaynak: Şükrü YARCAN, a.g.k. s. 6. 

Tablo Il'de görüldüğü gibi, kongre pazarından en önemli payı 
Avrupa almaktadır. 1960-1969 yılları arasmda Avrupa'nın pazar payı, 
% 70 iken daha sonra azalarak 1976 yılında % 63'e kadar inmiştir. 
1977'den itibaren artmaya başlayan Avrupa'nın kongre pazarındaki 
payı 1979-1980 yıllarında % 66'yı geçmiştir. Bu artışta 1979 yılında 
Londra, Paris ve Batı Berlinde hizmete açılmış olan büyük kongre 
saraylarının rolü olabilir. 

Kongre pazarındaki paylarına göre, Avrupayı, Amerika kıtası 
izlemekte ve diğer kıtalar, Asya, Afrika ve Avustralya biçiminde sı-
ralanmaktadırlar. Avrupa'nın kaybettiği pazar, Amerika ve Asya 
arasmda paylaşılmıştır. Nitekim son yıllarda Asya'da önemli kongre 
merkezleri olarak, Hong-hong, Singapur, Tokyo, Osaka ve Manila 
dikkati çekmektedirler. 
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TABLO — III 
1975-1979 YILLARI ARASINDA EN ÇOK KONGRE DÜZENLENEN 

ÜLKE ve ŞEHİRLER (Yıllık Ortalama) 

Ülkeler Sayı Şehirler Sayı 

A.B.D. 
İNGİLTERE 
FRANSA 
ALMANYA 
İSVİÇRE 
BELÇİKA 
İTALYA 
AVUSTURYA 
KANADA 
İSRAİL 
TÜRKİYE 

450 
370 
367 
217 
215 
175 
168 
122 
121 
100 
15 

Londra 
Paris 
Cenevre 
Brüksel 
Viyana 
Roma 
New York 
Kopenhag 
Washington 
Berlin 
İstanbul 

180 
174 
131 
102 
71 
66 
53 
49 
46 
44 
13 

Kaynak: Şükrü YARCAN, a.g.k. s. 6. 

Burada dikkati çeken ve vurgulanması gereken nokta, uluslarara-
sı kuruluşların merkezlerinin bulunduğu ülke ve şehirlerle, kongrele-
rin dağılımı arasında bir ilişki bulunduğudur. Çünkü özellikle ulus-
lararası resmi kuruluşlar, kongrelerini merkezlerinin bulunduğu yer-
lerde yapmaya son yıllarda özen göstermektedirler. Bunun en önemli 
nedenleri arasında kendi kongre olanaklarından yararlanmak sure-
tiyle, maliyetleri düşürmek olsa gerektir. 

Coğrafi dağılım konusundaki genel eğilimleri üç ana başlıkta 
özetlemek mümkündür: Büyük kongreler, ortaboy kongreler ve kü-
çük kongreler. 

Büyük kongreler 2000 delege ve daha yukarısını içermektedir-
ler. Avrupa ve Kuzey Amerika'nın bu pazara tamamen hakim ol-
duğu gözlenmektedir. Bu hakimiyetin devam edeceği varsayılmak-
tadır. Özellikle son yıllarda hizmete giren büyük kongre sarayları-
nın varlığı, bu kanıyı yaygınlaştırmaktadır. Paris, Londra ve Batı 
Berlinde açılan büyük kongre sarayları bunlara örnek gösterilebilir. 
Ayrıca kongrelere ev sahipliği yapan bu tür büyük şehirlerin konak-
lama kapasiteleri de büyük kongreleri ağırlamaya yeterli görülmek-
tedir. 

Ortaboy kongreler 200 ilan 2000 delegenin katıldığı kongreler-
dir. Bunlar için yeni kongre merkezleri, pazarda rekabet edebilir 
fiyatlar sunarak devreye girmektedirler. Daha çok Asya ve Afrika'-
daki kongre merkezleri bunların örneğini teşkil etmektedirler. 
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80-200 delegenin katıldığı küçük kongreler, geleneksel kongre 
merkezlerinin dışına daha kolaylıkla kayabilmektedirler. Bu nedenle 
pazara girmeye çalışan, olanakları sınırlı ülke ve kongre merkez-
leri, çalışmalarını pazarın bu kesiminde yoğunlaştırdıkları taktirde, 
pazar paylarını artırma şanslarını güçlendirebilirler. 

3 — Kongrelere Katılan Delege Sayıları ve Harcamaları 

15 yıldan beri kongrelerin ortalama büyüklüğü pek değişmemiş-
tir. Kongrelere katılan ortalama delege sayısı 600'dür.5 UAI kaynak-
larına göre, coğrafi bölgelere göre bu ortalama değişmektedir. Ör-
neğin; Avrupa'da ortalama delege sayısı dünya ortalamasına yak-
laşırken, A.B.D. de bu ortalama 1500, Asya ve Afrika'da dünya orta-
lamsınm altında bulunmaktadır. 

TABLO — ıV 

1977 YILINDA KONGRELERİN DELEGE SAYILARINA GÖRE % DAĞILIMI 

Katılan Delege Sayısı % 
100 den az 17.9 
101- 500 arası 49.6 
501 - 1000 arası 13.6 

1001 - 2000 arası 10.8 
2000 den fazla 8.1 
TOPLAM 100.0 

Kaynak: Şükrü YARCAN, a.g.k. s. 8, 

1977 yılı dikkate alındığında kongrelerin % 7.5'i 500 delegeden 
daha az katılımla gerçekleşmiş, 501-1000 arası % 13.6, 1001-2000 arası 
% 10.8 ve büyük kongreler ise % 8 oranında olmuştur. Böylece pa-
zarın önemli bir bölümünü küçük kongrelerin oluşturduğu gözlen-
mektedir. 

Kongrelerin önemini artıran özelliklerden biri, delegelerin yap-
tığı harcamaların, turist harcamalarına oranla, oldukça yüksek ol-
masıdır. Bunun böyle olmasında, kongre harcamalarının vergiden 
düşülebilmesi ve sübvansiyonların önemli etkisi olabilir. Delegelerin 
harcamaları, kongrenin yapıldığı ülke ve şehirlere göre farklılık 
göstermektedir. Ayrıca harcamaların dağılımı da ülke ve kongre 
merkezlerine göre farklılaşmaktadır. 

5 LANQUART Robert ve diğerleri, a.g.k. s. 23, Şükrü Yarcan, a.g.k. s. 7. 
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TABLO — V 

DELEGE HARÇ AMAL ARNIN DAĞILIMI (1977 YILINA GÖRE) % OLARAK 

Dünya 
Ortalaması Londra 

A.B.D. 
10 şehir Ortalaması) 

Konaklama 34 44.8 37 
Lokantalar 25 22.5 22 
Alış veriş 15 14.6 12 
Eğlence 8 13.4 12 
Yerel ulaşım 5 4.6 10 
Diğer 13 0.1 7 

Toplam 100 100.0 100 

Kaynak: Lanquart Robert ve diğerleri, a.g.k. s. 26. 

Harcamaların toplamı içinde en önemli yeri konaklama ve yi-
yecek-içecek harcamaları almaktadırlar. Kongre seyahatlerinin ço-
ğunluğunun, yoğun turizm sezonu dışında gerçekleştiği de dikkate 
alınırsa, bu durumun oteller ve lokantalar için ne kadar önemli oldu-
ğu ortaya çıkmaktadır. 

C — Kongre Turizmini  Önemli Kılan Nedenler 

Daha önce de belirttiğimiz gibi kongre turizminin önemini arttı-
ran özel nedenler vardır. Bu nedenleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz : 

1 — Kongrelerin çoğunluğunun ilkbahar ve sonbahar mevsim-
lerinde yapıldığı dikkate alınınca, sezon dışında konaklama kapa-
sitesinin kullanımı olanağı yaratılmaktadır. Bundan diğer turizm iş-
letmeleri de ayni ölçüde yararlanabilmektedirler. 

2 — Kongre delegelerinin harcamaları, turist harcamalarına gö-
re oldukça yüksektir. Böylece daha az sayıda kişiye hizmet vererek 
daha yüksek gelir elde etmek mümkün olmaktadır. 

3 — Kongreye katılan kişiler artık sadece kongre oturumlarıy-
la yetinmemektedirler. Bu nedenle kongrelere paralel olarak gezi, 
eğlence ve diğer aktiviteler düzenlenmekte ve turizm sektörüne se-
zon dışı bir canlılık getirilmektedir. 

4 — Kongrelere katılan delegelerin, beraberlerinde getirdikleri 
kişiler (eş, sekreter v.s.), delegelere oranla daha fazla harcama yap-
maktadırlar. 
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5 — Ayrıca kongrelerden yararlanarak, kültür alışverişi, ülkeyi 
tanıtma ve politik görüşlerin etkilenmesi gibi yararlar sağlanabil-
mektedir.6 

III — KONGRE TURİZMİ AÇISINDAN TÜRKİYE 

Bu bölümde Türkiye'nin pazar payı ve kongre turizmi olanakla-
rına yer verilecektir. . 

A — Kongre Pazarında Türkiye'nin Payı 

Türkiye'nin Uluslararası kongre pazarından aldığı pay oldukça 
küçüktür. 1974-1979 yılları incelendiğinde, toplam pazardaki payı-
mızın % 03 ila % 05 arasmda değiştiği gözlenmektedir. Türkiye'nin 
elde ettiği en yüksek pay, 1976 yılında % 05 olmuş ve daha sonra bu 
pay azalarak % 03'e kadar inmiştir. Nitekim 1970-1979 yılları arasm-
da ülkemizde 132 kongrenin yapıldığı ve bunlardan 19'unun, zirve yıl 
olan 1976 yılında gerçekleştiği saptanmaktadır. Anılan yıllar içinde 
ortalama kongre sayısı 13'tür. 

Türkiye'de yapılan kongrelere katılan delege sayıları ve harca-
maları hakkında kesin veri hemen hemen yok gibidir. Bu nedenle 
kongre büyüklükleri ve delegelerin harcamaları konusunda bir yo-
rum yapmak oldukça güçleşmektedir. 

Kongrelerin büyük bir bölümü ilkbahar ve sonbaharda gerçek-
leşmiştir. 1970-1979 yılları arasında kongrelerin, Eylül, Ekim, Mayıs 
ve Haziran aylarında yoğunlaştığı gözlenmektedir. 

Türkiye'de İstanbul, Kongre merkezi olarak kesin bir üstünlüğe 
sahiptir. Anılan yıllar arasmda en çok kongre yapılan şehir İstan-
bul'dur. (132 kongreden 62'si İstanbul'da yapılmıştır.) Bunun başlıca 
nedenleri arasmda, İstanbul'un geleneksel kongre merkezleri gibi, 
tarihi bir kent olması, turistik çekicilikleri ve imajının diğer şehirlere 
oranla, daha belirgin olması yanında önemli bir ticaret ve sanayi 
merkezi olması sayılabilir. Ankara'nın, kongre olanakları bakımın-
dan İstanbul'la ayni düzeyde olmasına karşın, kongre düzenlenme-
sinde 1/3 oranını tutturabilmesi bu yorumu güçlendirmektedir. 

6 DERBENT Özkan, Kongre Turizminin Uluslararası Turistik Faaliyetlere Etki-
sinde Türkiye'ye Düşen Pay, Turizm İşletmeciliği Dergisi, Yıl: 2 Sayı: 5-6 Ha-
ziran-Eylül, Muğla, 1980, s, 55. 
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B — Türkiye'nin Kongre Olanakları 
Buradaki kongre olanakları deyimi, kongre turizminin arz yö-

nünü, bir başka deyişle pazara sunmaya çalıştığımız mamulü ifade 
etmektedir. Bu nedenle Türkiye'nin kongre olanaklarını incelemek, 
kongre pazarına sunduğumuz mamulün de incelenmesi anlamına 
gelmektedir. 

Kongre turizminde mamul, ayni işletmeye bağlı olmayan değişik 
elemanlardan oluşmaktadır. Bu elemanlar; kullanılabilecek toplantı 
salonları, delegeleri konaklatacak konaklama kapasitesi, ulaşım ola-
nakları, kongre merkezinde çevresel koşullar ve teknik hizmetlerdir.1 

Bunları sırasıyla ele alarak kongre olanaklarımızı değerlendimekte 
yarar vardır. 

1 — Toplantı  salonları 

Teknik donanımlı toplantı salonları, kongre turizminin gerekli ve 
zorunlu altyapılarıdır. İstanbul'da 1973 yılında yapımına başlanan 
"Kongre Sarayı" kompleksi ile Konya, Nevşehir, Alanya ve Kuşada-
sı'nde proje aşamasında bulunan toplantı salonlarının hizmete giri-
şine kadar, Türkiye daha uzun bir süre mevcut alt yapısı ile pazar-
dan pay alma çabalarını .sürdürmek zorunda kalacaktır. Kültür ve 
Turizm Bakanlığının 1982 yılında yaptığı envanterden izlenildiğin-
de (Ancak bu envanterin çok sağlıklı olmadığı yapılış biçiminden bi-
linmektedir. Zira envanter anket yoluyla yapılmış ve kurum ve ku-
ruluşlar, kongre salonları ve donanımlara ilişkin bilgileri kendileri 
vermişlerdir.) Konferans salonu ve konferans odaları olmak üzere, 
1982 yılında ülkemizde 163 adet toplantı salonu bulunmaktadır. Bun-
lardan sadece 34 adedi 300 ve daha çok kişiyi alabilen toplantı sa-
lonlarıdır. Dağılım şöyledir: 300 kişilik 7 adet, 400 kişilik 5 adet, 500 
kişilik 9 adet, 600 kişilik 5 adet, 700 kişilik 2 adet, 800 kişilik 4 adet 
ve 1000 kişilik 2 adet. Görüldüğü gibi ülkemizde toplantı salonları, 
genelde 30 delegeden daha az toplantıların yapılabileceği, küçük sa-

7 JACCARD P.H. Le marketing du Tourisme de Congres, Publications de 1AIEST, 
Vol. 10, Bern, 1970, s. 42. 
ICCA (International Congress and Conventions Association) 
ACE-Int. (International Association of Conference Executives) 
AIPC (Association Internationale de Palais de Congres) 
APACB (Asia Pacific Association of Convetion Bureaus) 
IAPCO (International Association of the Profesional Congress Organizers) 
INCOM (International Convention Organizers Meeting) 
FEVG (Federation Europeenne de Vilte de Congres) 
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ioniardır. Teknik donanım açısından ele alındığında da pek parlak 
bir sonuçla karşılaşmak olanak dışı görülmektedir. Zira bu 163 sa-
londan, Ankara'da 9, İstanbul'da 8, İzmir'de 5, Antalya, Erzurum ve 
Trabzon'da birer adet olmak üzere, toplam 25 salonda simültane çe-
viri donanımı mevcuttur. Audio-Visuel cihazları bakımından ise 
gerekli tüm araç ve gereci birarada bulunduran kuruluş yok gibi-
dir. Bu kongre olanaklarına ek olarak, ülkemizde 3000 delegeyi aşan 
birkaç büyük kongrenin gerçekleştirildiği, İstanbul Atatürk Kültür 
Merkezini de saymak gerekmektedir. 

2 — Konaklama Kapasitesi 

Konaklama kapasitesi açısından bakıldığında, Türkiye'nin, mev-
cut salon olanakları dikkate alındığında, kongre merkezi olabilecek 
İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlerinde delegeleri ulus-
lararası standartlara uygun konaklatma olanakları da sınırlı gözük-
mektedir. Özellikle bu üç şehirde belirli standartlara uygun otellerin 
doluluk oranları, şehir oteli olmaları nedeniyle zaten yüksektir. 
Kongre turizminden beklenen yararların önemlilerinden birinin, se-
zon dışı doluluk oranlarım artırmak olduğu düşünülürse, bu mer-
kezlerde yeni kapasite yaratılması zorunlu hale gelmektedir. Ayrıca 
kongre delegelerinin, mümkün olduğu kadar toplantı yerine yakın 
konaklatılması ve ulaşım kolaylıkları bakımından da özellikle İstan-
bul'da bazı olumsuzluklarla karşılaşılmaktadır. 

3 — Ulaşım Olanakları 

Mamulü oluşturan elemanlardan en önemlileri sayılabilecek, top-
lantı salonları, konaklama kapasitesi ve ulaşım olanakları arasında 
bir uyum olması zorunludur. Bunların her zaman uyum içinde ol-
dukları da kolay gözlenen bir olgu değildir. Bu nedenle mamülü de-
ğerlendirirken en gelişmemiş olanı üzerinde önemle durmak gerek-
mektedir. Kongre merkezine ulaşımda kara, hava ve demiryolu ula-
şım olanaklarının yeterli düzeyde olması kaçınılmazdır. Uluslararası 
kongrelerde hava ulaşımı önem kazanmaktadır. Türkiye'nin bu ba-
kımdan da çok şanslı olduğu söylenemez. Ancak T.H.Y.nın ulus-
lararası kongrelerde delegelere % 60'a varan indirimler yapması di-
ğer olumsuzlukları bir miktar kapatabilir inancındayız. 

4 —r Çevresel Koşullar! 

Kongre merkezinin çevresel koşullan, yani endüstriyel, ticari, 
kültürel, sanatsal yapısı ile merkezin turistik çekicilikleri, tarihi zen-
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ginlikleri de kongre merkezinin tercih edilmesinde önemli bir yere 
sahiptir. Bu açıdan ülkemiz hiç de şanssız değildir. Ancak bu tür çe-
kiciliklerin bilinçli bir şekilde kullanılması da kaçınılmazdır. 

5 — Teknik olanakların başında profesyonel kongre organiza-
törlerinin kongrenin düzenlenmesinde ve gerçekleştirilmesinde sağ-
layacakları hizmetler sayılmaktadır. Buna ek olarak iletişim olanak-
larından bahsedilebilir. 

Dünya pazarlarında uzmanlık alanları "kongre organizasyonu" 
olan uzmanlar, kongre düzenlemelerini üstlenirlerken, ülkemizde 
kongrelerin düzenlenmesinde kongre ile ilgili yerel kuruluş temsil-
cileri görev almaktadırlar. Bu uzmanlık alanının Türkiye'de yete-
rince gelişmediği söylenebilir. 

İletişim olanaklarına gelince, Ülkemizde son yıllarda büyük ça-
balar gösterilmesine karşın, haberleşme olanakları dünya standart-
larının altında kalmaktadır. 

C — Türkiye'nin Kongre Turizmine  İlişkin Sorunları 

Bu başlık altında ülkemizin kongre turizminden az bir pay al-
masının nedenleri araştırılmaya çalışılacaktır. Bu nedenleri beş gu-
rupta toplamak mümkündür. 

1 — Alt yapı sorunu 

Alt yapıya ilişkin değerlemeler bir önceki bölümde yer almak-
tadır. Bu nedenle yeniden ayni değerlemeleri tekrarlama yoluna gi-
dilmeyecektir. Salon büyüklükleri, donanımları, yetersiz konaklama 
kapasitesi, ulaşımdaki tıkanıklıklar, haberleşme olanaklarındaki stan-
dart düşüklüğü gibi sorunlar, daha rahat koşullarda yapılması gere-
ken kongrelerin büyük özverilerle gerçekleştirilmelerine neden ol-
maktadırlar. 

2 — Örgütlenme ve Uluslararası  Kuruluşlarla İşbirliği Sorunu 

Kongre Turizminden alman payın artırılmasında nitelik ve nice-
lik bakımından gerekli altyapıya sahibolunmanm yanında, toplantı 
olanaklarının uluslararası alanda tanıtılması, reklam ve pazarlama 
çalışmalarının yürütülmesinde çalışmalar yapacak, uzmanlaşmış ele-
manların görevlendirileceği kurumların oluşturulması da gereklidir. 
Türkiye'de bu tür kuruluşlar bulunmamaktadır. Kültür ve Turizm 
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Bakanlığı bünyesinde bir kongreler şube müdürlüğü bulunmakta an-
cak bu müdürlüğün çalışmaları yurt içinde bilgi yaymaktan öteye 
gitmemektedir. 

Kongre turizminden en çok payı alan ülkelerde resmi ya da gayri 
resmi bu tür kuruluşların varlığı dikkati çekmektedir. Bu kuruluş-
lar, ICCA, ACE-International, AIPC, APACB, IAPCO, LACVB, INCOM, 
FEVG v.b. gibi uluslararası kuruluşlara üye olarak toplantı ve salon-
ların tanıtılmasında ve pazarlanmasmda kolaylıklar sağlamaktadır-
lar. Ülkemiz bu olanaklardan da yeterince yararlanamamaktadır. 

3 — Tanıtma Ve Pazarlama Sorunu 

Bir önceki sorunun doğal sonucu olarak, Türkiye kongre olanak-
larının pazarlanmasmda uluslararası kuruluşların bu alanda sağla-
dıkları yararlardan yeterince yararlanamamaktadır. Bunun başlıca 
nedeni gerekli örgütlenme ve uluslararası kuruluşlara üye olunma-
ması olmamakla birlikte, önemli bir neden olarak bu alandaki boş-
luk karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca yapılmış bir envanterin dışında 
kongre olanaklarımızın tanıtılmasında yeterli ve gerekli reklam ve 
promosyon çalışmalarının yapıldığı da söylenemez. Nihayet bu yıl 
Kültür ve Turizm Bakanlığı "Kongre Broşürü" bastırma yolunda te-
şebbüse geçmiştir. Yeterli olmamakla birlikte hiç Olmazsa konunun 
önemi nihayet anlaşılmaya başlanmıştır. 

4 — Toplantıların  Organizasyonu Sorunu 

Ülkemizde bir kongre yapılmak istendiğinde ortaya çıkan sorun-
ların başında, bunun kimler tarafından ve nasıl organize edileceği 
gelmektedir. Ülkemizde toplantılar genellikle ev sahibi kuruluşların 
patronajı altında veya kuruluşlararası oluşturulan komiteler tara-
fından organize edilmektedirler.8 Daha önce de belirttiğimiz gibi 
kongre pazarına girmiş ülkelerde kongrelerin organizasyonu, profes-
yonel kongre organizatörlerince gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de 
profesyonel kongre organizasyon kuruluşlarının gelişememe neden-
lerinden belki en önemlisi, Seyahat Acentaları Kanununda kongre 
organizasyonu görevinin A grubu seyahat acentalarma verilmiş ol-
masıdır. Bu yüzden bu tür bir kuruluş seyahat acentalığı da yapmak 
zorundadır. Bu da uzmanlaşmayı engelleyici bir neden olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. 

8 Derbent Özkan, a.g.k. s 60. 
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5 — Toplantıların  Daveti Sorunu 
Uluslararası resmi ve resmi olmayan kuruluşların toplantılarının 

nerede yapılacağı konusu, yapılan toplantılar veya müteakip gün-
lerde kararlaştırılmaktadır. Çoğu kez uluslararası kuruluşların ma-
halli üyeleri kongrenin kendi ülkelerinde yapılması teklifinde bu-
lunmaktadırlar. Özellikle resmi olmayan uluslararası kuruluşlara 
üye ulusal kuruluşlara ülkemizde yoğun olarak rastlanmamaktadır. 
Hatta bazı kuruluşlara üyelikler kuşku ile karşılanmaktadır. Ulusal 
kuruluşların kongrelerin davetindeki etkinliği uluslararası kurulu-
şun kongreye ilişkin işlemlerinin yürütülmesinde alacağı görevler-
den (ki bunların en önemlisi kongre sekretaryası görevidir.) kay-
naklanmaktadır. 

Ayrıca bir kongreye katılan kişi veya kuruluşların kongreyi ül-
kelerine davet edebilmeleri için, ülkelerinin kongre olanakları hak-
kında yeterli ve doğru bilgilere sahip olması gerekmektedir. Bunu 
sağlayacak, broşür, deplian v.b. gibi malzemenin Türkiye'de bulun-
madığı daha önce de belirtilmişti. 

SONUÇ 

Son yıllarda gelişmesini sürdüren kongre turizmi, giderek önem 
kazanmaktadır. Basit bir hesapla, yıllık ortalama % 6'lık bir geliş-
me gösteren kongre sayıları, 1980 yılında 4800'ü geçmiştir. Günümü-
zün uluslararası işbirliği eğilimi ve iletişim olanaklarındaki geliş-
menin insanları birbirine daha çok yaklaştırdığı dikkate alındığın 
da, uluslararası kongrelerin artmaya devam edeceği varsayılabilir. 
Kongre turizminin önemi, sadece kongrelerin sayısına dayanma-
maktadır. Bunun yanında, delege harcamalarının turist harcama-
larına oranla yüksekliği, kongrelerin çoğunluğunun yoğun turizm 
sezonu dışında yapılması gibi diğer etkenler de kongre turizminin 
önemini artırmaktadır. Bu nedenle Türkiye'de diğer ülkeler gibi, 
kongre turizmine eğilmek zorundadır. 

Bilindiği gibi kongre turizmi pazarında yoğun rekabet vardır. 
Bu rekabet ortamında, Türkiye'nin pazar payını artırması, mevcut 
sorunlarını çözmekle mümkün görülmektedir. 

Kongre turizmi olanaklarımızın pazarlanmasmda izlenmesi ge-
reken yol şöyle olmalıdır: Birinci aşamada, arz kapasitemiz en iyi 
şekilde belirlenmeli ve ürün analizi yapılmalıdır. III. bölümde ürün 
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analizi çalışmasına yer verilmiştir. Bu analizden hareketle, hedef 
pazarı belirlemeye yönelik, pazar bölümlemesi yapmak gerekmek-
tedir. Uluslararası kongrelerin, üç kategoride ele alındığı bilinmek-
tedir. Bunlar: 2000 kişi ve daha çok delegenin katıldığı büyük kong-
reler, 200-2000 delegenin katıldığı ortaboy kongreler, ve 200'e kadar 
delegenin katıldığı küçük kongrelerdir. Ürün analizimizin sonuçla-
rına göre, ülkemizin kongre olanaklarına en uygun pazar bölümü, 
küçük ve ortaboy kongrelerin 300 delegeye kadar olan kesimi ol-
maktadır. Dünya pazarına çeşitli ülkelerce sunulan olanaklar dik-
kate alındığında da, rekabet şansımızın en yüksek olduğu kongre 
kesiminin, küçük kongreler olduğu kendiliğinden ortaya çıkmakta-
dır. Ayrıca, küçük kongrelerde kongre dışı turizm faaliyetlerine daha 
çok yer verildiği ve bu nedenle yer seçiminde geleneksel kongre mer-
kezleri dışına kaymanın daha kolaylıkla gerçekleştiği unutulmama-
lıdır. 

Ürün analizi ve hedef pazar bölümleri belirlendiğine göre üçün-
cü aşamada, satış olanakları kararlaştırılmalıdır. Kongre turizmin-
de satış olanaklarını üç başlıkta toplamak mümkündür. Bunlar: 
Basın, yazışma, halkla ilişkiler ve kişisel kontakt gibi araçlardır. 
Böylece kongre turizminde satış olanakları, reklam ve kişisel satış 
olarak belirlenmiş olmaktadır. 

Basından daha çok reklam için yararlanılmaktadır. Ancak kong-
re turizminde tamamen bu alan yönelik çalışmalar yapan basından 
ya da mesleki yayınlar yapan periyodiklerden yararlanmak etkili bir 
yöntem olmaktadır. Kongre turizmine yönelik yayınlar daha çok 
kongre ile ilgili uluslararası kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. 
Bu yüzden Türkiye'nin bu tür basından yararlanmasının yolu, söz-
konusu uluslararası kuruluşlara üye olunmasıdır. 

Yazışma kongre turizminde çok sık kullanılan bir yöntemdir. 
Bunun en önemli yararı direk ve iki yönlü ilişkiyle imkân vermesi-
dir. Burada dikkat edilmesi gerekli en önemli nokta yazılacak kişi-
sel mektuba ek olarak, ülkenin kongre olanaklarını, merkezlere iliş-
kin bilgileri ayrıntılı biçimde içeren dokümanların gönderilmesidir. 
Demekki bu yolun kullanılabilmesi yeterli ve doğru bilgileri içeren 
broşür ve benzeri basılı materyelin bulundurulmasına bağlıdır. 

Halkla ilişkiler ve kişisel ilişki, diğer alanlarda olduğu gibi kong-
re olanaklarının satışında da en etkili araç olma niteliğini korumak-
tadır. Bu aracın kullanılması da, daha önce de belirttiğimiz gibi, 
kongreleri düzenleyen uluslararası resmi kuruluşlar yanında resmi 
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olmayan kuruluşlara da üye olunması ve bir devlet politikası olarak 
bu tür üyeliklerin özendirilmesine bağlıdır. 

Kongrelerin yapıldığı merkezlerin, genelde uluslararası kuruluş-
ların merkezlerinin bulunduğu yerler olduğu dikkate alındığında, 
Türkiye'nin uluslararası kuruluşların merkezlerinin, Türkiye'de oluş-
masında gerekli çabaları göstermesi de kongre pazarındaki payı ar-
tırmada önemli bir faktör olarak görülmektedir. 

Özetle Türkiye mevcut olanakları ile kendisine en uygun pazar 
kesimini belirler, arz kapasitesinin satılmasında kullanılabilecek sa-
tış araçlarını en iyi şekilde kullanma yoluna giderken, sorunlarının 
çözümüne de çareler ararsa kongre pazarındaki payını artırması 
mümkün görülmektedir. 



TÜRKİYE'DE İSTİHDAM POLİTİKASI* 

Doç. Dr. Orhan TÜRK AY** 

1929 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan ve başta bu ül-
ke olmak üzere bir çok ülkeyi sarsan Büyük İktisadî Bunalım, üretim ve 
istihdamda çok büyük bir azalış olarak özetlenebilir. Amerika Birleşik 
Devletleri'nde carî fiyatlarla millî gelir 1929 yılında 96 milyar dolar iken 
1933'de 48 milyar dolara, 1929 fiyatları ile hesaplanmış millî gelir ise 96 
milyar dolardan 64 milyar dolara düşmüştü.1 İstihdamdaki düşme işsizli-
ğin artması demektir. 1929-1933 döneminde ABD'de ve bazı başka ülkeler-
de işsizlik o kadar büyüktü ki 1936 yılında yayınlanan ve iktisat teorisinde 
ve politikasında bir dönüm noktası olarak kabul edilen kitabında Key-
nes'in üzerinde durduğu en önemli konu işsizlikti. İşsizlik neyin sonucu 
idi? Hangi iktisat politikası tedbirleri ile önlenebilirdi veya tam istihdam 
nasıl sağlanabilirdi? Keynes ve ondan sonraki pek çok iktisatçı bu soru-
lara cevap bulmağa çalışmışlardır. Buna paralel olarak pek çok ülkede 
siyasî iktidarlar tam istihdamı hedef alan iktisat politikalarını benimse-
mişlerdir. 

Bu kadar önemli fikir ve politika akımları doğuran bu çok büyük 
işsizlik olayı acaba ne kadar büyüktü? Bunalımın başladığı ve kendisi-
ni en şiddetle hissettirdiği ABD'de işsizlerin faal nüfusa oranı acaba yüz-
de kaça kadar çıkmıştı? Bu sorunun cevabı yüzde 25'dir.2 ABD'de bunalı-
mın en şiddetli döneminde faal nüfusun yüzde 25'i işsizdi. 

Türk işçi hareketinin en önemli liderlerinden biri olan Halil Tunç'un 
25 Nisan 1982 tarihli Milliyet Gazetesindeki "Dev İşsizlik" başlıklı yazısı 

* Türkiye Ekonomi Kurumu'nca düzenlenen ve 7 Mayıs 1982 günü Ankara'da ya-
pılan Türkiye'de İstihdam ve Ücret Politikası Semineri'nde okunan tebliğin met-
nidir. 

** A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim Üyesi. 
1 Paul A. Samuelson, Economics, Tenth Edition, McGraw-Hill Kogakusha, Ltd 1976, 

s. 183. 
2 William J. Baumol and Alan S. Blinder, Economics, Principles and Policy, Har-

court Brace Jovanovich, Inc., 1979, s. 75. 
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"En yetkili kişilerin ifadesine göre ülkemizde işsizlik oranı yüzde 
20'ye yaklaşmıştır. Şu anda çalışma yaşma gelmiş her yüz kişiden 
yirmisi işsizdir." 

cümleleriyle başlıyor, 

"Bu konuda çok âcil ve sorunun önemi ile orantılı tedbirler alın-
mazsa işsizlik devi toplumumuzu her geçen gün biraz daha fazla 
tehdit etmeye ve korku yaymaya devam edecektir." 

cümlesi ile sona eriyordu. 

Gerçekten en yetkili ağızlar Türkiye'de yüzde 20 civarında bir işsiz-
lik bulunduğunu bir kaç yıldır tekrar edegelmektedirler. Son haftalarda 
Çalışma Bakanı sayın Turhan Esener'in bu yolda bir açıklaması gazete-
lerde yer aldı. 1979'da zamanın başbakanı sayın Bülent Ecevit yüzde 20 
rakamını basına yaptığı açıklamalarda bir kaç defa tekrarlamıştı. 

Türkiye'de yüzde 20'lik bir işsizlik... Tarihin tanıdığı en büyük işsiz-
lik olayı yüzde 25'den daha büyük olmadığına göre son yıllarda Türlüye, 
tarihin tanıdığı en büyük işsizlik olaylarından birine sahne oluyor demek-
tir. Üstelik, böyle bir dönemde uygulanmakta olan iktisat politikası bir 
enflasyonla mücadele politikasıdır. Iç talep kısılmağa çalışılmaktadır. îç 
talepteki daralma hemen ve aynen dış talepteki artış ile telâfi edilmezse 
bu politikanın kaçınılmaz sonuçlarından biri daha fazla işsizliktir. Demek 
ki 24 Ocak 1980'de uygulanmağa başlanan istikrar politikası temelinden 
yanlıştır. Milyonlarca insanın açlığını, çıplaklığını, ilâçsızlığını, kısacası 
fizyolojik ve psikolojik çöküntüsünü umursamamak demektir. 

İnsanlar her zaman hata yapabilirler. Politikacılar da insandır. Onlar 
da her zaman hata yapabilirler. İyi niyetlerle bir yola girenler, varmak 
istedikleri yere değil istemedikleri yere vardıklarını bazan tam oraya var-
dıklarında ancak farkederler. Nitekim 1929'da başlayan Büyük İktisadî 
Bunalımın, sık sık görülebilen bir iktisadî gerileme (recession) olayını ön-
lemek iyi niyeti ile Amerikan Merkez Bankası tarafından uygulanan para 
politikasının bir sonucu olduğu bir çok taraftar toplayabilecek bir inan-
dırıcılıkla ileri sürülmüş olan bir tezdir. 

Eğer Türkiye'de işsizlik ileri sürüldüğü kadar büyük çaplı bir olaysa 
iki yıldır uygulanmakta olan istikrar politikası, bu politikayı hazırlayan-
ların ve uygulayanların iyi niyetleri ne kadar büyük olursa olsun, yanlış 
politikadır. 

Bereket versin ki Türkiye bazan farkında olamadığımız ölçüde talih-
li olabilen bir ülkedir. Çünkü, yüzde kirmilik bir işsizlik iddiası zaten cid-
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dî verilere ve değerlendirmelere dayanmıyan bazı tahminlerin bir de yan-
lış anlaşılmasının bir sonucudur. 

Türkiye'de işsizlik konusunun tartışılması 1960;da Devlet Plânlama 
Teşkilâtının kurulması ile başlayan ve 22 yıldır sona ermeyen bir garip 
olaydır. Az sonra gözlerinizin önüne koymağa çalışacağım şey bir bakı-
ma bu garip olayın hikâyesidir. Bu hikâyeyi bilmeyenler işsizlik hakkın-
daki resmî beyanları, verilen rakamları, hattâ rakamlardan önce, kulla-
nılan işsizlik kavramlarını kolay kolay anlayamazlar. 

# 
* * 

1950'lerin son ve 1960'ların ilk yıllarında Türkiye'de yaygın olan ina-
nışa göre tarım sektöründe önemli bir gizli işsizlik, tarım dışında da gene 
önemli bir açık işsizlik ülkenin en önemli meseleleri arasında idi. Bu ina-
nış hiç bir istatistikî veriye dayanmıyordu. Ülke çapında işsizlik konusun-
da bilgi verecek tek kaynak nüfus sayımları idi. Ama sayım sonuçlan, 
yani işsizlik rakamları, bunları yanlış saymamıza yetecek kadar küçüktü. 
Nüfus sayımları dışındaki, İş ve İşçi Bulma Kurumu istatistikleri gibi, ba-
zı bölük pörçük verilerin hiç biri önemli bir işsizlik olayının varlığını gös-
termiyordu. 

Bu inanışın başlıca iki dayanağı vardı. Biri az gelişmişlik edebiyatı 
idi. Milletlerarası literatürde az gelişmiş ülkelerin temel özelliklerinden 
birinin işgücü fazlalığı olduğu genel kabul görüyordu. Türkiye de az ge-
lişmiş bir ülke idi. O halde Türkiye'de de yaygın bir açık işsizlik olayı 
bulunmalı idi. İkincisi, 1950'lerde büyük şehirlerin çevresinde oluşmağa 
başlayan gecekondu kuşağı idi. Türkiye'de nüfus büyük bir hızla artmak-
ta idi. Tarımdaki fazla işgücü şehirlere akmağa başlamıştı. Ne var ki ik-
tisadî gelişme temposu yeteri kadar hızlı olmadığı için artan ve şehirlere 
yığılan nüfusa yeni iş imkânları yaratılamıyor, açık işsizlik durmadan bü-
yüyordu. Gecekondu kuşakları işsizlik kuşakları idi. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı böyle bir dönemde kuruldu, 1960 sonba-
harında. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı da 1963'de uygulanmağa baş-
ladı. 

İşsizlik konusundaki inanış Birinci Plâna aynen yansımıştır. 

Birinci Plânın istihdam ve işsizlik rakamları plânın 365 numaralı tab-
losunda yer almıştır.3 Bu tabloya göre 1962'de işsizler toplamı 1,5 milyon-
dur, 1977'de 0,7 milyona inmektedir. Aynı yıllar için işgücü arzı rakamla-
rı sırası ile 14.2 ve 19.9 milyondur. Bu rakamlardan hesaplanan işsizlik 

3 Devlet Plânlama Teşkilâtı, Kalkınma Plânı, Birinci Beş Yıl, 1963-87, Ankara 1953, 
s. 454. 
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oranları 1962 için yüzde 10.6, 1977 için yüzde 3.5'dur. Plân metninden do-
laylı bir şekilde anlaşıldığına göre 1962'deki 1.5 milyonluk işsizler topla-
mının 0.5 milyonu açık işsizler, 1 milyonu da tarım kesimindeki gizli iş-
sizlerdir. Demek ki 1962 yılında açık işsizlik oranı yüzde 3.5 kadardır. 

Burada bu iki işsizlik kavramı hakkında bir hatırlatma faydalı ola-
caktır. 

Bir ülkenin nüfusu, konumuz açısından "çalışma çağındaki nüfus" ve 
"çalışma çağı dışındaki nüfus" olarak ikiye ayrılır. Çalışma çağının sı-
nırları kesin ve değişmez değildir. Günümüzde genellikle kabul edilen sı-
nırlar 15 ve 64 yaşlardır. 15-64 yaş grubu çalışma çağındaki nüfusu, geriye 
kalanlarsa çalışma çağı dışındaki nüfusu oluşturmaktadırlar. 

Çalışma çağındaki nüfusun tamamı iktisadî bakımdan faal değildir. 
Öğrenciler, bazı hastalar ve sakatlar, ev kadınları, emekliler, rantiyeler, 
mahpuslar faal nüfus içinde yer almazlar. Silâh altındaki erler bazan faal 
sayılmakta bazan sayılmamaktadırlar. Yapacak bir işi olmadığı halde iş 
aramayanlar yani iradî işsizler de faal nüfus dışında tutulmaktadırlar. 

İktisadî bakımdan faal olan nüfus bir işte çalışanlarla iş arayanlardan 
yani işsizlerden oluşmaktadır. Buradaki işsizlik açık işsizliktir. İşsizlik 
dendiği zaman ilk akla gelmesi gereken kavram budur. Ayrıca belirtilme-
mişse işsizlik açık işsizlik demektir. Açık işsizlik ise yapacak bir işi "ol-
mayan ve iş aramakta olan kimselerin oluşturduğu işsizliktir. Bazı tek-
nik ayrıntılar bir yana bırakılırsa açık işsizliğin temel kriteri iş aramak-
ta olmaktır. 

İşsizler sayısının faal nüfus toplamı içindeki nisbî büyüklüğü işsizlik 
oranıdır. 

Herhangi bir ülkede faal nüfusun yüzde yüzünün her an işte olması 
mümkün değildir. Emek piyasasına yeni girenlerin, işini kaybetmiş olan-
ların, işini değiştirmek isteyenlerin oluşturduğu bir işsizler topluluğu her 
ülkede her zaman var olacaktır. Bu kaçınılmaz işsizliğin sınırı pek kesin 
olarak çizilemez. Bir zamanlar gelişmiş ülkeler için yüzde 3 civarında bir 
işsizlik tam istihdam tarifi olarak kullanılıyordu. 1977 yılına kadar Ame-
rikan hükümeti yüzde 4'ü resmen benimsemiş iken 1977'de bu rakamı yüz-
de 5'e yükseltmiştir. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında adı geçen ikinci işsizlik türü 
gizli işsizliktir. Gizli işsizlik emeğin marjinal verimliliğinin sıfır veya ne-
gatif olması demektir. Başka her şey sabitken emek miktarını azalttığı-
mızda üretimde bir azalma olmuyorsa orada gizli işsizlik var demektir. 
İktisat literatüründe üretime katkısı olmayan bir işçiye hiç bir işverenin 
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ücret ödemeyeceği varsayımı ile gizli işsizliğin sadece ücretsiz aile işçileri 
arasında bulunabileceği kabul edilmekte, dolayısı ile gizli işsizlik tarım 
sektörünün bir özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Açık işsizlik ve gizli işsizlik kavramları hakkındaki bu hatırlatmadan 
sonra tekrar edeyim. Birinci Plânda tarım dışında önemli bir açık işsizlik 
olayı, tarımda da önemli bir gizli işsizlik bulunduğu kabul edilmiş, bu iki-
sinin toplamı olarak 1962 yılı için 1.5 milyon rakamı verilmiştir. 

1962 yılında açık işsizler hakkında hiç bir güvenilir istatistik bulunma-
dığını biliyoruz. Gizli işsizlik hakkındaki istatistik derlenmesi zaten im-
kânsızdır. Ancak dolaylı bazı tahminler yapılabilir. Şu halde 1962 için 
kullanılan rakamlar son derece kaba birer tahmin olmaktan öteye geçe-
mezler. Ne var ki bu kaba tahminler daha sonraki yıllara ait projeksiyon-
ların başlangıç verileri olarak kullanılmışlardır. İstihdamla ilgili projek-
siyonlar yapılırken üretime bağlı işgücü esneklik katsayıları kullanılmış-
tır. Bu katsayı, üretimde meydana gelen yüzde birlik bir artışın istihdam 
hacmini yüzde kaç artıracağını göstermektedir. Bunlar geçmiş yılların 
üretim ve istihdam rakamlarından elde edilmişlerdir. Bu katsayılar her 
yıl gerçekleştiği tahmin edilen üretim rakamlarına uygulanarak emek ta-
lebi rakamları bulunmaktadır. Emek arzı rakamları da nüfus projeksi-
yonlarından elde edilmektedir. Emek arzı ile emek talebi arasındaki fark 
işsizlik rakamını vermektedir. Bu tahmin metodunun sonuçlarının ne ka-
dar az güvenilir oldukları ortadadır. 

Nitekim daha plân hazırlıkları sırasında işsizlik verileri ile ilgili ola-
rak başlayan bir tartışma Birinci Plân uygulanmağa ve yıllık programlar 
hazırlanmağa başlandıktan sonra yoğunluk kazanmıştır. Çünkü, eldeki ve-
riler yaygın veya önemli bir açık işsizlik bulunduğunu göstermemekte 
idi. Gecekondu kuşaklan işsizliğin bir belgesi olarak kullanılamazdı. Çün-
kü köyden şehre gelen bir kimse belli bir süre içinde iş bulamazsa köyü-
ne dönmek zorundadır. İşsizlik aranacaksa gecekondu kuşaklarında değil 
köylerde aranmalı idi. Simitçinin, ayakkabı boyacısının işte mi, işsiz mi 
sayılacağı sorusu da tartışmada üzerinde durulan konulardan biri idi. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı içinde de devam eden bu tartışma açık iş-
sizlik konusunda bir fikir verecek olan özel bir anketin düzenlenmesi ge-
rektiğini açıkça gözler önüne sermişti. 1966 sonbaharında ilk olarak sekiz 
il merkezinde uygulanan bir özel anket bu maksatla ve DPT'nin isteği 
üzerine Devlet İstatistik Enstitüsünce gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 
kapsamı genişletilerek tekrarlanan bu anket bugün Hanehalkı İşgücü An-
keti olarak bilinmektedir. Bu anketin sonuçlanna göre Türkiye'de ciddi 
bir açık işsizlikten söz etmek yanlıştır. Çünkü bulunan işsizlik oranlan 
yüzde 3-4 gibi rakamlardır. Bu da tam istihdam demektir. 
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İşsizliği Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri olarak kabul eden 
Birinci Plân çözüm yolu olarak hızlı gelir artışını öngörmüştür. Mümkün 
olan en kısa zamanda mümkün olan en büyük istihdamı yaratacak bir 
emek-yoğun teknoloji stratejisi yerine modern, yüksek verimli, sermaye-
yoğun bir teknoloji stratejisini benimseyen Birinci Plân kendi teşhisi ile 
çelişen ama Türkiye gerçeklerine daha uygun bir seçim yapmıştı. 

İstihdam tartışmasının İkinci Plâna yansıyan bir yönü gizli işsizlikle 
açık işsizliğin birbirlerinden ayrılmasıdır. Gerçekten, bu ikisini bir arada 
ifade etmenin çok ciddi sakıncaları vardır. Çünkü adları işsizlik olmakla 
birlikte mahiyetleri çok farklıdır. Açık işsizlik en kısa zamanda çözüm 
gerektiren bir kişisel ve toplumsal faciadır. Gizli işsizlik ise bir potansi-
yelin yeteri kadar kullanılmamasıdır. Gizli işsizlikte iş arayan kimse yok-
tur. Gizli işsiz olduklarını tahmin ettiğimiz kimselere işsiz olduklarını 
söylediğimizde kızgın bir tepki ile karşılaşmamız mümkündür. İkinci 
Plân gizli ve açık işsizleri ayrı ayrı belirtmiştir. 

İkinci Plânda Hanehalkı İşgücü Anketinin sonuçlarını göremiyoruz. 
Üretim esneklikleri yolu ile bulunan yeni yaratılmış istihdam ve nüfus 
projeksiyonlarından elde edilen işgücü arzı rakamları kullanılarak istih-
dam ve işsizlik tahminleri yapılmış ye 1967 yılı için açık işsizlik oranı yüz-
de 9.5 olarak Plânda yer almıştır. Aynı yıl için tarım sektöründe 910 bin 
kişilik bir gizli işsizlik bulunduğu da tahmin edilmiştir.4 

İkinci Plân, tıpkı birincisi gibi, işsizliği ciddî bir mesele olarak ka-
bul etmekle birlikte bunun ancak hızlı gelir artışı ile çözülmesi gerektiği-
ni ifade etmektedir. 

Üçüncü Plânda çok önemli bir değişiklik görüyoruz. İşsizlik terimi 
burada yerini "İşgücü fazlası" terimine bırakmıştır. Bu terimin içine açık 
ve gizli işsizlikten başka şeyler de sokulmuştur. Ayrıca açık işsizliğin bü-
yüklüğü konusundaki şüpheler veya Hanehalkı İşgücü Anketinin sonuç-
ları kendini hissettirmiştir. Gerçi Hanehalkı İşgücü Anketine hiç bir atıf 
yapılmamaktadır ama açık işsizliğin eski plânlardaki kadar önemli sayıl-
madığı görülmektedir. Açık işsizliğin miktarı veya oranı hakkında hiç 
bir tahmine yer de verilmemiştir. Üçüncü Plân'ın 1273. paragrafı aynen 
şöyledir: 

"Bu yapısıyla, istihdamın er büyük sorunu işgücü fazlası olmak-
ta ve yaygın bir açık işsizlikten çok eksik istihdam şeklinde or-
taya çıkmaktadır. Ancak, bugün, işgücü fazlası içinde bulunan 
açık işsizlerin büyüklüğünü kesinlikle belirleyecek istatistik bil-

4 Devlet Plânlama Teşkilâtı, Kalkınma Plânı, İkinci Beş Yıl, 1968-72, Ankara 1967, 
s. 133 ve 134. 
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giler bulunamadığı için, açık işsizleri, gizli işsizleri, verimsiz ve 
geçici işlerde çalışanları kapsayan bir kavram olarak işgücü faz-
lası tahmininden öteye gidilememektedir."5 

Bu şekilde tarif edilen toplanı işgücü fazlası 1972 yılı için 1.6 milyon 
kişi olarak tahmin edilmiştir. Bu rakam yıllarca Türkiye'deki açık işsiz-
lerin miktarı olarak alınmıştır. Maliye bakanları bile bu rakamı böyle 
değerlendirmişlerdir. 1.6 milyonluk bu işgücü fazlası 1972'deki toplam iş-
gücü arzının yüzde 11.2'sidir. Bu rakam da, içerde ve dışarda açık işsiz-
lik oranı olarak kullanılmıştır. Oysa Üçüncü Plânda açıkça belirtildiğine 
göre bu toplamın 850 bini tarım sektöründeki gizli işsizlerdir. Geriye ka-
lan 750 bin kişi tarım sektörü dışındaki işgücü fazlasıdır. Bunun da sade-
ce bir kısmı açık işsizlerdir. Geriye kalanlar düşük verimli ve geçici iş-
lerde çalışanlardır. Açık işsizlerin ve verimsiz ve geçici işlerde çalışanla-
rın miktarları hakkında Plânda hiç bir bilgi yoktur. Yalnız, bildiğim ka-
darı ile 1972 yılı için açık işsizler toplamı olarak kullanılan rakam 400 bi-
nin altında idi. Bunu 400 bin olarak kabul edelim. Demek ki, 1972 yılında 
1.6 milyon olarak tahmin edilen işgücü fazlasının sadece dörtte biri açık 
işsiz idi. Oran olarak bu yüzde 3 dür. Ama yıllarca yüzde 11.2 rakamı açık 
işsizlik oranı olarak kullanılmıştır. 

Birinci ve İkinci Plânda yer alan istihdam ve işsizlik projeksiyonları-
nın gerek başlangıç verileri, gerekse kullanılan yöntem bakımından gü-
venilir olmadıklarını daha önce belirtmiştim. Üçüncü Plânda 1962-1972 dö-
neminde istihdamdaki genel gelişmeler yeniden değerlendirilmiştir. Yani 
bu dönem içinde elde edilen yeni verilerden aynı yöntemle yeni tahmin-
ler elde edilmiştir. Yeni veriler 1960 ve 1965 nüfus sayımlarının kesin ve 
1970 sayımının örnekleme sonuçları ile gerçekleşmiş üretim rakamlarıdır. 
1962 yılı için Birinci ve Üçüncü Plânda yer alan tahminler birbirinden 
çok farklıdır. Tarımdaki gizli işsizlik birincide 1 000 000, üçüncüde 750 000 
kişidir. Yeni tahmin eski tahminin yüzde 75'idir. Birinci Plânda açık iş-
sizler 500 000 kişi, Üçüncü Plânda tarım dışı işgücü fazlası 235 000 kişidir. 
Yeni tahmin eski tahminin sadece jüzde 47 sidir. Demek ki Üçüncü Plân-
daki rakamları daha doğru kabul etmek gerektiğine göre Birinci Plân 
hazırlanırken Türkiye'nin istihdam meselesi gerçekte olduğundan çok da-
ha büyük tahmin edilmiştir. 

Üçüncü Plânın 1962-1972 dönemi istihdam tahminlerini veren 508 nu-
maralı tablosunun altında yer alan açıklamalardan biri şöyledir: 

"(a) İstihdam sektöründeki gelişmelerin tespiti ve ileriye ait 
tahminleri veren çalışmalar 1970 nüfus sayımı yüzde 1 örnekle-

5 Devlet Plânlama TeşkilâU, Kalkınma Plânı, Üçüncü Beş Yıl, 1973-77, s. 653. 
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me sonuçlarına dayanmaktadır. Tam sayım sonuçlarının yüzde 1 
örnekleme sonuçlarından farklı olması halinde, varılan bulgular 

ve yapılan tahminlerde değişmeler olabilecektir."6 

Bu yeni değerlendirme 1977 yılında yapılmış ve uzmanların bekleme-
dikleri bir sonuçla karşılaşılmıştır. Bilebildiğim kadarı ile 1977'de 1972 yı-
lı için yapılan tahminin sonucu 1.6 milyonluk bir işgücü fazlası değil bir 
işgücü açığıdır. Sanıyorum ki bu durum 1978 Yılı Programında ifadesini 
bulan yepyeni bir yaklaşımın benimsenmesine yol açmıştır. 

1978 Yılı Programının 591. paragrafında şöyle denmektedir: 

"1977 Eylülünden Ekimine devredilen, İş ve İşçi Bulma Kurumuna 
kayıtlı işsizler sayısı 206 bin kişidir. DPT'nin tahminlerine göre 
ise, Ekim 1977'de ülkedeki gerçek açık işsiz sayısının en az 241 bin 
kişi olduğu tahmin edilmektedir. Buna ek olarak 1 milyon 136 bin 
iş aramayan işsiz ve aym ayda, tarımdaki işgücü fazlasının da 740 
bin kişi kadar olduğu tahmin edilmiştir. Böylece 1 milyon 117 bin 
kişi kadar "işgücü fazlası" sayısına ulaşılmaktadır.'" 

Bu bilginin tekrarlandığı 221 numaralı tabloda 1977 yılı işgücü fazla-
sı oranının yüzde 13.1 olduğu gösterilmektedir. 

Buradaki yenilik Üçücü Plândaki verimsiz ve geçici işlerde çalışanlar 
olarak belirtilenlerin yerini "iş aramayan işsizler"in almasıdır. İş arama-
yan işsizler iş bulunamayacağına inananlar ve iş bulmaktan ümidini kes-
miş kimselerdir. 

Bu son yaklaşım Dördüncü Plânda da benimsenmiştir. 1977 yılı için 
Dördüncü Plânda yer alan işgücü fazlası tahmini 2 175 000 kişidir. Bunun 
740 000'i tarımdaki gizli işsizler, 240 000'i açık işsizler, 1 194 000'i ise "iş 
aramayan işsizler veya iş bulma ümidi kırılmış işsizlerdir". İşgücü fazlası 
oranı yüzde 13.5'dur. 

Zamanın başbakanı sayın Ecevit'in bir kaç defa atıfta bulunduğu ve 
başkaları tarafından sık sık tekrar edilmiş olan yüzde 13.5 luk "açık iş-
sizlik" işte bu "işgücü fazlası"dır. Sayın Ecevit Türkiye'de açık işsizliğin 
yüzde 13.5 olduğunu, buna tarım sektöründeki gizli işsizlerin eklenmesi 
ile yüzde 20'lik bir işsizlik rakamına ulaşılacağını söylemiştir. Oysa görül-
düğü gibi yüzde 13.5'luk işgücü fazlasının yarıya yakını zaten tarım kesi-
mindeki gizli işsizlerdir. 

İki milyonun üzerindeki işsizlik rakamlarının çıktığı yer gene bu plân 
belgeleridir. Ama görülüyor ki bu belgelerde yer alan açık işsizlik ıakam-

8 Devlet Plânlama Teşkilâtı, a.g.e., s. 654. 
' 1978 Yılı Programı, Resmî Gazete, 16 Nisan 1978, Sayı 16261, s. 211. 
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lan toplam işgücü fazlası rakamlarının çok küçük bir parçasıdır. 1978 Yılı 
Programındaki rakamlara göre açık işsizler işgücü fazlasının sadece yüzde 
11.4'üdür. İşgücü fazlası oranı, gene aynı belgeye göre, yüzde 13.1'dir. Ama 
açık işsizlik oranı sadece yüzde 1.5'dur. İş aramayan işsizler ise toplam 
işgücü fazlasının yüzde 53.7 sini oluşturmaktadır. 

DPT uzmanlan "iş aramayan işsizler'ln sayısını nasıl tahmin etmiş-
lerdir? Bu soruya DPT'nin bir yayınında şöyle cevap verilmektedir. Nüfus 
sayımlarında iktisadî bakımdan faal olmayan nüfus kendi içinde sınıflan-
dırılmaktadır. Ev kadınları, öğrenciler, rantiyeler, emekliler gibi. Bu sı-
nıflandırmada bir de "diğerleri" kalemi vardır. 

"DPT'nin görüşüne göre, bu grup, aslında işbulma ümidi kırıl-
mış işçiler yahut iş aramayan işsizler alt grubunu (ve bir kısım 
gönüllü olarak işsiz durumunda bulunan kişileri) ihtiva etmek-
tedir."8 

İş aramayan işsizler yeniliğinin asıl gerekçesinin bana göre ne oldu-
ğunu az yukarda belirtmiştim. Bunu bir an için unutup, kavramla ilgili 
ileri sürülebilecek eleştirileri de bir yana bırakıp, 1.2 milyonluk iş arama-
yan işsizler tahminini Hanehalkı İşgücü anketinin bazı sonuçları ile de-
ğerlendirelim. Bu anket sonuçlarında işsizler, iş arayanlar ve aramayanlar 
olarak ikiye aynlmıştır. İşsizim ama iş aramıyorum diyenler de işsiz sa-
yılmıştır. 1973 ve 1974'de kırsal yerlerde uygulanan Hanehalkı İşgücü An-
ketlerinde iş aramayanların hangi sebeplerle iş aramadıkları da gösteril-
miştir. Sebeplerden biri bölgede iş olmadığına inanılmasıdır. Bölgede iş 
olmadığı için iş aramadıklarını bildirenlerin iş aramayanlann toplamına 
oranı Haziran 1973'de yüzde 20, Ekim 1973'de yüzde 38.5 ve Nisan 1974'de 
yüzde 41.6 idi. İş araayn ve aramayan işsizler toplamının mutlak ve nisbî 
rakamlan da son derece küçüktü. Dolayısı ile, 241 bin kişinin açık işsiz 
olarak kabul edildiği bir yıl için 4.7 katının iş aramayan işsizler olarak 
alınması verilerin bizi götürdüğü bir sonuç olamaz. 

DPT'nin yayınlanmış en son yıllık programı olan 1981 programında 
istihdam durumu şöyle anlatılmaktadır: 

"1980 yılında Türkiye'de İş ve İşçi Bulma Kurumu kanalıyla iş 
arayanlar sayısı Temmuz-Ağustos döneminde 280 bin kişi civarın-
dadır. Yaklaşık 650 bin kişinin başka kanallarla iş arayan açık 
işsiz olduğu, aynca 1.1 milyon kişinin de iş aramamakla beraber 
işgücü fazlası durumunda bulunduğu tahmin edilmektedir. Ayrı-
ca, tarımda çalışıyor görünen 700 bin kişinin de aslında gizli iş-

® Devlet Plânlama Teşkilâtı, Türkiye'de İstihdam ve İşsizliğin Ölçülmesi Deneyleri, 
DPT Yayın No. 1643, Ankara 1978, s. 13. 
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siz durumunda olduğuna dair deliller mevcuttur. Özet olarak 2,7 
milyon kadar işgücü fazlasının 900 bin kadarı iş arayan, 1.1 milyon 
kadarı iş aramayan işsizlerden oluşmakta, 700 bin kadarı ise ta-
rımda gizli işsiz durumundadır."9 

Aynı sayfadaki 274 numaralı tabloda işgücü arzı toplam 17 342 000 
olarak verilmektedir. Açık işsizler toplamı da 932 000 kişidir. Demek ki 
açık işsizlerin nisbeti yüzde 5.4 dür. Toplam işgücü fazlası oranı ise yüzde 
15 8'dir. 

DPT'nin üzerinde durmak istediğim son belgesi "Türkiye'nin İnsan-
gücü ve İstihdam Raporu, 1982" başlığını taşımaktadır. Bu rapora göre 
1981 ve 1982 yılları için açık işsizlik oranları sırası ile yüzde 5.53 ve 6.11 
ve işgücü fazlası oranları da yüzde 16.88 ve 18.17'dir. Hiç şüphesiz Çalışma 
Bakanı Sayın Esener'in basma açıkladığı yüzde 18'lik işsizlik iddiasının 
kaynağı bu rapordur. 

Bu rapor, bazı bakımlardan, üzerinde dikkatle durulması gereken bir 
belgedir. 12. sayfasında: 

"... diğer OECD ülkeleriyle karşılaştırılabilir işsizlik rakamının 
Türkiye için 1 ile 2.2 milyon arasmda bir sayı olmasına mukabil 
daha geniş anlamda potansiyel işgücü fazlası rakamının 3 milyon 
kişiden az olmadığı anlaşılmaktadır." 

denilmektedir. 27. sayfada ise: 

"1981'de 15-24 yaş grubunda, işgücü dışı olan 2.7 milyon kadar, 
kız ve erkek genç nüfusun mevcut olduğu tahmin ve tespit edil-
miştir. Bu işgücü dışı gençler grubu, 1.4 milyon kadar tutan aynı 
yaş grubu öğrenci nüfusa, yani iktisaden gayri faallere ilâveten 
mevcut olan bir gruptur. 
"Nitekim, bu 2.7 milyonluk kitleyi ve 25-54 yaş (orta yaş) gru-
bundaki 400 bin kadar mazeretsiz gayri faalleri alıp, yukarda sö-
zünü ettiğimiz 3 milyona yakın potansiyel işgücü fazlasına ilâve 
edecek olursak, Türkiye.deki işgücü fazlasının 6 milyon olduğu 
ortaya çıkar. Bu 6 milyon kişi, ülkede mevcut ve çalışabilir du-
rumda olmakla birlikte ekonomiye katkıda bulunma imkânı ve-
rilmeyen kitleyi temsil etmektedir." 

iddiası vardır. 

Diğer OECD ülkeleri ile karşılaştırılabilir işsizlik rakamı sözü ile ra-
por ne kastetmektedir? İşsizliğin belli bir tarifi olması gerekmez mi? Bu 

9 lSSi Yılı Programı, DPT Yayın No. 1752, Ankara 1981, s. 354. 
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tarifin ülkeden ülkeye değişmesi ile ülkeler arası karşılaştırma nasıl müm-
kün olur? Bırakalım ülkeler arası karşılaştırmayı 1963'den bu yana de-
vamlı değişen işsizlik kavramları kullanılarak Türkiye'de işsizlik olayı-
nın zaman içindeki seyri nasıl izlenebilir? 

Milletlerarası istatistiklerde işsizlik açık işsizliktir. Açık işsizliğin ne 
olduğu ise 1954 yılında Cenevrede toplanan İstihdam İstatistikçileri Mil-
letlerarası Sekizinci Konferansında kabul edilen kriterlere göre belirlen-
mektedir. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 1981 İstatistik Yıllığının 
309, 311, 313. sayfalarında kriterler üç ayrı dilde sayılmıştır, yani 1954 den 
bu yana işsizlik tarifinde bir değişiklik olmamıştır. DPT Raporunun 7. 
sayfasında da belirtildiği gibi OECD ülkeleri işsizlik rakamlarında gizli 
işsizler yoktur. Gene aynı belgeye göre: 

"(b) geri kalan 2.275.300 kişi de, potansiyel işgücü fazlasını gös-
termekte olup, standart bir işgücü hane halkı anketi uygulandı-
ğında, bu rakama dahil kişilerden, en azından bir kısmının, diğer 
OECD ülkeleri ortamında dahi, kendilerini "işsiz" değil "işgücü 
dışı" nüfus olarak rapor etmeleri çok muhtemeldir". 

Şu anda bu rapor üzerinde uzun boylu duracak zamanımız ne yazık 
ki yok. DPT'nin konuya yaklaşımı konusunda daha genel bazı değerlen-
dirmelere geçmeden yukarıya aldığım paragraflardaki rakamlarla ilgili 
bir iki gözlemde bulunmak istiyorum. OECD ülkeleri işsizlik oranlarıyla 
karşılaştırılabilirliği olan, Türkiye için geçerli, (fakat bilinmeyen) gerçek 
işsizlik oranının yüzde 5.53 ile yüzde 12.9 arasında bir rakam olması ge-
rektiği" raporun 11. sayfasında ifade edilmektedir. Yüzde beş son yıllar-
da Amerika Birleşik Devletlerinde resmî tam istihdam sınırıdır. Demek 
ki, Türkiye'de ya tam istihdam vardır, ya da önemli bir işsizlik. Öte yan-
dan, işgücü fazlası toplamı 3 milyon olarak tahmin edilmiştir ama aslında 
6 milyon kişidir. Bu kadar önemli bir konuda uzmanlardan biraz daha 
dikkatli olmalarını istemek sanırım vatandaş olarak hepimizin hakkıdır. 

İşsizlik konusunda DPT'nin dramı çok yetersiz verilerden hareket 
ederek ve kaba bir metodoloji ile elde edilen tahminlerin ilke olarak doğ-
ru kabul edilmesinin bir sonucudur. Daha doğrusu, yetersiz olan, güve-
nilir olmayan fakat her biri işsizlik olayının çapının küçüklüğünü gösteren 
bütün veriler bir yana itilmiş, büyük bir işsizlik olayının varlığı bir ger-
çek olarak ifade edilmiştir. Zaman içinde daha fazla, daha güvenilir ve-
riler ortaya çıktığında ve bu veriler kökleşmiş klişelerin yanlışlığını gös-
terdiğinde durum cesaretle göğüslenememiştir. 

Üçüncü Plânın yukarıya aldığım 1273. paragrafında "bugün işgücü 
fazlası içinde bulunan açık işsizlerin büyüklüğünü kesinlikle belirleyecek 
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istatistik bilgiler bulunamadığı için açık işsizleri, gizli işsizleri, verimsiz 
ve geçici işlerde çalışanları kapsayan bir kavram olarak işgücü tahmini 
fazlasından öteye gidilememektedir" denilmiştir. Görebildiğim kadarı ile 
bin küsur sayfalık plân metninin hiç bir yerinde Hanehalkı İşgücü Anke-
tinin sonuçlarına bir atıfta bulunulmamıştır. Oysa bu anket DPT'nin is-
teği üzerine gerçekleştirilmiştir ve açık işsizlik konusunda en güvenilir ol-
ması gereken rakamları vermektedir. Türkiye'deki işsizliğin herhangi bir 
çeşidi hakkında bundan daha güvenilir bir başka istatistik yoktur. Tarım-
daki gizli işsizlerle ilgili- dolaysız hiç bir istatistik derlenemez. Ayrıca, 
plânlarda kullanılan gizli işsizlik tahminlerinin yanlışlığı iddia edilmiştir. 
Düşük verimli ve geçici işlerde çalışanları gösteren hiç bir istatistik de 
mevcut değildir. Üstelik nedir düşük verimin sınırı? Hanehalkı İşgücü 
Anketi ve İş ve İşçi Bulma Kurumu İstatistiklerini kesin veya doğru ol-
madıkları için kullanamıyorsak gizli işsizler ve verimsiz ve geçici işler-
de çalışanlar hakkındaki tahminleri nasıl kullanabiliriz? Bu tespitin man-
tıklı sonucu ya işsizlik veya işgücü fazlası konusunda hiç bir rakam ver-
memek ya da mevcut açık işsizlik rakamlarını, yapılabilecek düzeltme-
leri yapmağa çalışarak, kullanmaktır. 

Yirmi yıldır DPT içinde ve dışında süregelen işsizlik tartışmasında 
mevcut verileri görmezlikten gelmenin yanı sıra bu verilerin yanlışlığını 
önceden kabul edip bunu göstermeğe çalışmak da sık sık benimsenen bir 
yaklaşımdır. Bu yaklaşımı benimseyenlerin ileri sürdükleri gerekçelerin 
bazıları üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Bir görüşe gröe, anketlerde veya istatistiklerde istihdam edilir görü-
nenlerin bazıları aslında işsiz sayılmalıdırlar. Çünkü bunların yaptıkları 
iş iş değildir, elde ettikleri gelir gelir değildir. Bu tip işler için en sık ve-
rilen örnekler ayakkabı boyacılığı, simitçilik, işportacılık gibi meslekler-
dir. 

Bu iddianın ciddî bir eleştiriye dayanamayacağına inanıyorum. Bir 
kere, herhangi bir mesleğin gerekli veya gereksiz olduğuna kim nasıl ka-
rar verebilir? Ayakkabı boyacılığı gereksiz midir? Herkes kendi ayak-
kabısını boyasın dersek gereksizdir. Ama pek çok iş için durum böyle de-
ğil midir? Gerektiğinden fazla sayıda boyacı var diyorsak gerekli ile ge-
reksiz arasındaki sınırı nereden ve nasıl geçirdiğimizi açıklamak zorun-
dayız. Ayrıca, Türkiye'de istihdam edilenler toplamı içinde ayakkabı bo-
yacılarının tuttuğu yer nedir? Bunların ve benzer iş sahiplerinin hepsini 
işsiz sayarsak istatistiklerin gösterdiği çok düşük işsizlik oranları hangi 
ölçüde artış gösterir? 

Elde edilen gelirin işsizle iştekini birbirinden ayırmak için kullanıl-
ması da güç değil imkânsızdır. Niçin? Herkesin gelirini doğru olarak na-
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sil tespit edebiliriz? Ayrıca, Türkiye'deki tartışma açısından hemen her-
kes simitçi, boyacı, işportacıyı işsiz sayarken, işsiz oldukları hiç ileri sürül-
meyen bir grubun, küçük devlet memurlarının geliri ile simitçi, boyacı ve 
işportacının gelirini karşılaştırmayı düşünmemektedir. Oysa gerek 1960'la-
rm başlarında gerekse bugün en düşük gelirli devlet memurlarının orta-
lama gelirlerinin sözünü ettiğimiz "işsizlerin" ortalama gelirlerinden daha 
düşük olduğunu ortaya koymak hiç de güç bir iş değildir. 

Üzerinde durmak istediğim bir başka iddia yurt dışındaki vatandaş-
larımızın işsizler toplamına eklenmesi gerektiğidir. Onlar işsiz oldukları 
için yurt dışına gitmişlerdir, ya da Türkiye'ye döndüklerinde işsiz kala-
caklardır. Bu iddianın da ciddî bir yanı yoktur. İşsizlik çok kısa bir za-
man parçasına atıfta bulunularak tespit edilen bir durumdur. Meselâ 
Ekim ayının son haftasında şu kadar kişi işsizdir dediğimizde herhangi bir 
potansiyelden söz etmediğimiz ortadadır. Yurt dışına gidenlerin hepsi iş-
siz oldukları için gitmiş olsalar bile —ki gidenlerin pek azının bu durum-
da olduklarını biliyoruz— gitmiş oldukları için Türkiye'deki işsizler ra-
kamı küçülecektir. Çünkü onlar artık Türkiye emek piyasasında iş ara-
mamaktadırlar. Dönerlerse ne olacağı başka bir konudur. Döndükleri za-
man işsiz kalırlarsa o zaman yapılacak sayımlarda veya anketlerde işsiz 
olarak görünürler, işsizlik oranını büyütürler, ama yurt dışında bulun-
dukları bir sırada Türkiye'de yapılan bir işsizlik tespitini etkilemezler. 
Eğer etkileyeceklerini kabul edersek daha pek çok durumu işsizlik hesap-
larımıza yansıtmamız gerekirdi. 

Son olarak üzerinde durmak istediğim bir görüş DPT tarafından da 
benismenmektedir. Buna göre, kullanılmakta olan işsizlik kavram ve ta-
nımları gelişmiş olan ülkelerin ihtiyaçlarına göre şekillendirildikleri için 
gelişmekte olan ülkelerin şartlarına uygun değillerdir. 

Türkiye'de îstihdam ve İşsizliğin Ölçülmesi Deneyleri adındaki DPT 
yayının 3. sayfasında şu paragraf vardır: 

"Gelişmiş ülkelerin toplumsal ortamında, açık işsizlik oranı, ger-
çekten o ülkelerin emek kaynaklarından, ekonomisinin kullana-
madığı, değerlendiremediği bölümü, yeterli olarak yansıtabilmek-
tedir. Gelişmekte olan bir ülkenin toplumsal ortamında ise, o ül-
kenin emek kaynaklarından ekonominin kullanamadığı, değer-
lendiremediği bölüm, tıpatıp aynı tarif ve yöntemlerle ölçülse de 
açık işsizlik oranında yeterince yansımamaktadır. Zira gelişmekte 
olan ülkelerde, emek kaynaklarından ekonominin kullanamadığı, 
değerlendiremediği bölüm değişik ve karmaşık şekillere bürün-
mekte, çok az bir bölümü açık işsiz olarak ortaya çıkmaktadır."10 

1 0 Bakınız: 8 numaralı dipnot. 
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Aynı metnin 36. sayfasında: 
"DPT'nin görüşüne göre, işgücü fazlası bulunan gelişmekte olan 
bir ülke şartlarında yukarda açıklanan haliyle bir toplam işgücü 
fazlası kavramı, Batı'daki anlamda işsizlik kavramına denk düş-
mekte olup..." 

denmektedir. 

Bu görüşü de pylaşmak mümkün değildir. Bir kere, aile işletmeleri-
nin hâkim olduğu ilkel tarım toplumlarında açık işsizliğe rastlanmayaca-
ğı ileri sürülebilir ama Türkiye'nin böyle bir ülke olmadığı ortadadır. Öte-
yandan açık işsizlik belli bir olaydır. Bir ülkenin iktisadî ve toplumsal ya-
pısı yüzünden orada açık işsizlik bulunmadığını beliıtmek bir şeydir, açık 
işsizlikle ilgisi olmayan kategorileri açık işsiz saymak bir başka şeydir. 
Meselâ İtalya tarımmdaki gizli işsizleıin Türkiye tarımındaki gizli işsiz-
lerden farklı olduğu, ve bu farklılık yüzünden İtalya'daki gizli işsizliğin 
açık işsizlik rakamları içinde yer almaması fakat Türkiye'deki gizli işsiz-
liğin açık işsizlik olarak ifade edilmesi gerektiği hangi inandırıcı gerek-
çelere dayandırablir? DPT, ciddî bir eleştiriye dayanamayacak olan bu 
görüşünü, biraz yumuşatarak, 1982 İnsangücü ve İstihdam Raporunda da 
tekrar etmektedir. 

1960'ların başlarından bu yana istatistiklerin göstermediği önemli bir 
işsizlik olayının var olduğu iddiasının hangi gerekçelerle ileri sürüldü-
ğünü, bu gerekçelerin nasıl değiştiğini göstermeğe çalıştım. Bu tartışma-
nın devam edip geldiği yıllarda acaba Türkiye'de işsizlik olayının gerçek 
yüzü ne idi? Özellikle de son iki yıldır işsizliğin çapında nasıl bir değiş-
me görülmektedir? Uygulanan istikrar politikası bu açıdan nasıl değerlen-
dirilebilir? Gelecekte Türkiye'nin istihdam politikası nasıl olmalıdır? Bu 
soruları sırası ile cevaplandırmağa çalışayım. 

Türkiye'de istihdam istatistikleri yetersizdir. Ama, bazıları Türkiye 
çapında bazıları bölgesel bütün işsizlik istatistikleri Türkiye'de ciddî bir 
işsizlik olayı bulunmadığını göstermektedir. Bu istatistiklerin doğru ve 
kesin olmadıklarını tekrar edeyim. Ama bunların gösterdiği durumun 
tam tersini gerçek olarak ilân etmenin ciddî bir gerekçesi olması gerekir. 
Kullanılan gerekçeler devamlı değişmiş ve hiç bir zaman inandırıcı ola-
mamıştır. 

Acaba mevcut istatistiklerin gösterdiği durum gerçek olabilir mi? 
Veya Türkiye'nin ciddî bir açık işsizlik olayı ile karşı karşıya bulunma-
masını açıklamakta kullanılabilecek etkenler var mıdır? 

Bu konuda ilk anda şunlar ekla gelebilir. Bir kere Türkiye, genellikle 
paylaşılan bir inanışın tersine, 19ö0"dan bu yana, çok hızlı değişen, geli-
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şen bir ülkedir. Bu gelişmenin yarattığı yeni iş imkânları projeksiyonlar-
da kullanılan istihdam/üretim esneklik katsayıları ile tahmin edildiğinden 
çok daha büyük olabilir. İkinci olarak, yurt dışına gidenlerin pek azı iş-
siz oldukları için gitmektedirler. Onların bıraktıkları işler geride kalanlar 
tarafından doldurulmaktadır. Yurt dışına göç, Türkiye'de yeni iş imkân-
ları yaratılması gibi bir etki yapmaktadır. Son olarak, Türkiye'de kamu 
sektörü bir işsizlik sigortası olarak görev yapmaktadır. 

Sanıyorum bu son nokta, üzerinde ayrıca durulmasını gerektirecek 
kadar önemlidir. Konu ile uzaktan yakından ilgili herkesin çok iyi bil-
diği gibi kamu kesiminde istihdam edilenler, yani merkezî ve mahallî ida-
reler ve kamu iktisadî teşebbüsleri personeli, yapılan işe göre aşırı de-
recede kalabalıktır. Kadrolar devamlı şişmektedir. Tam kapasite ile çalış-
tırıldığı zaman 5000 kişilik bir kadrosu bulunacak olan bir tesis henüz bu 
kapasitenin çok altında iken 18 000 kişiye ücret ödemektedir. Aynı ürünü 
üreten ve âşağı yukarı aynı kapasitede olan iki tesisten özel sektöre ait 
olanında 400 kişi çalışırken kamu sektörüne ait olanında 5 000 kişi çalışa-
bilmektedir. Türkiye'de asıl gizli işsizlik tarım sektöründe değil, kamu 
sektöründe mevcuttur. Ama iktisat literatüründeki kabule uygun olarak 
Türkiye'de de gizli işsizlerin tarım sektöründe ücretsiz aile işçileri ara-
sında mevcut olabileceği kabul edilmektedir. Ücret alan bir kimse gizli 
işsiz olamaz. İşveren kendi çıkarını düşünerek hareket ettiği ve işçi alıp 
almamakta serbest olduğu zaman bu doğrudur. Ama Devlet Daireleri ve 
Kitler için durum hiç de böyle değildir. Kamu kesiminde emeğin marji-
nal verimliliğin bazı işyerlerinde sıfır değil negatif olduğunu düşündüren 
örnekler vardır. 

Türkiye'de açık işsizliğin önemli boyutlara ulaşmamasının sebeplerin-
den belki de birincisi kamu sektöründe uygulanan istihdam politikasıdır. 
Bu politika ile bir çeşit işsizlik sigortası yaratılmıştır. 

Son iki yıldır istihdamda nasıl bir değişme gerçekleşmiş olabilir? 1982 
İstihdam Raporunun 2 numaralı tablosuna göre İş ve İşçi Bulma Kuru-
muna kayıtlı işsizler 1979 da 169 bin, 1980 de 245 bin ve 1981 de 295 bin-
dir. Kurum dışı kanallarla iş arayanların Kurum yolu ile arayanların iki 
üç katı olacağı varsayımı ile aynı belge aynı yıllar için iş arayanlar yani 
açık işsizler toplamını, 703 bin, 896 bin ve 975 bin olarak vermektedir. Bu 
rakamlar 1979'dan 80'e işsizliğin yüzde 27, 80'den 81'e yüzde 9 artmış ol-
ması demektir. Bu rakamlar gerçeği hangi ölçüde yansıtıyorlar, bir şey 
söylemek güçtür. Ama, normal olarak 1979, 1980 ve 1981'de Türkiye'nin 
istihdam problemini büyütecek sebepler vardır. Yakıtsızlık, ham madde-
sizlik yüzünden iş yerlerinin çok düşük kapasite ile çalıştığı 1979 yılı, uy-
gulanan politika ile iç talebin kısılmağa çalışıldığı 1980 ve 1981 yılları her 
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ülkede olacağı gibi Türkiye'de de işsizlikte bir artışın beklenebileceği yıl-
lardır. Ama burada da her ülkede bulunmayan iki faktörü gözönünde tut-
mak gerekmektedir. Birincisi kıdem tazminatı müessesesidir. Bir çok ül-
kede firmalar iş hacimleri daraldığında bazı işçilerine yol verirler, gerek-
tiğinde yeniden işe alırlar. Kıdem tazminatı yüzünden böyle bir uygulama 
Türkiye'de son derece güçtür. Aslında o sırada üretime katkısı olmayan 
işçiye yol vermek ve yüklü bir kıdem tazminatı ödemek yerine işverenleı 
ücret ödemeye devamı daha uygun bulabilmektedirler. İkincisi Sıkıyö-
netim kararları ile işçi çıkarmanın yasaklanmış veya büyük ölçüde kısıt-
lanmış olmasıdır. Bu iki faktörün yokluğu halinde Türkiye'deki istatistik-
lerin daha büyük bir açık işsizlik rakamı göstereceği kolaylıkla tahmin 
edilebilir. 

Ayrıca, toplam talepte gerçekten önemli bir daralma ortaya çıkmış 
fakat belirttiğim sebeplerle işte olanların işlerini kaybetmeleri sonucunu 
vermemiş olsa bile son iki yılda işsizlik rakamlarının daha büyük olması 
gene de gerekirdi. Çünkü işgücüne yeni katılanlar veya ilk defa iş ara-
makta olanlar iş bulmakta daha büyük bir güçlükle karşılaşırlardı. 

Bütün bunların ışığında Türkiye'de büyük bir işsizlik olayı bulun-
duğu gerekçesi ile uygulanmakta olan istikrar politikasından vazgeçilme-
si bence çok yanlış olur. Çünkü görünüşe göre Türkiye yıllardan beri 
önemli bir işsizlik olayı ile karşı kerşıya olan bir ülke değildi. Ama yay-
gın inanış doğru olsa idi, yani bugün Türkiye'de yüzde 18-20 lik bir işsiz-
lik bulunsa idi uygulanmakta olan politika panzehir değil, zehir etkisi 
yapardı. 

Geleceğe dönük olarak istihdam politikası hakkında düşündüklerimi 
de şöyle özetleyebilirim. 

Birinci olarak, duruma doğru bir teşhis koyma zamanının gelmiş de-
ğil çoktan geçmiş olduğu artık kabul edilmeli ve ciddî gerçekçi bir yak-
laşımla istihdam meselesinin boyutları ortaya konmalıdır. Bunun ilk şartı 
eldeki verilerin zenginleştirilmesidir. Bu da herşeyden önce uzun zaman-
dır tekrarlamayan Hanehalkı İşgücü Anketlerinin her yıl yapılır hale ge-
tirilmesidir. Bir politika kararının başarısı önce başlangıç verilerinin gü-
venilirliğine dayanır. İşsizlik konusu, iktisadî politika açısından son dere-
ce önemlidir. Bir ülkede önemli ölçüde bir açık işsizlik varsa iktisat po-
litikasının oradaki ilk amacı bu kişisel ve toplumsal sefaleti hafifletmek-
tir. Bu da en kısa zamanda daha çok iş imkânı yaratmakla mümkündür. 
Bunun da yolu emek-yoğun teknolojilerin benimsenmesi demektir. İşsiz-
lik değil de gelir seviyesinin düşüklüğü veya fakirlik birinci meselemiz 
ise o zaman sermaye-yoğun bir teknoloji tercih edilecektir. O halde önce 
önümüzdeki meselenin ne olduğunu bilmek zorundayız. 
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İçinde bulunduğumuz dönem açısından dokunmak istediğim bir ko-
nu da son haftalarda basına yansıyan sünger projeler tasarısıdır. İşsizlikle 
ilgili daha inandırıcı belgeler ortaya konulmadıkça böyle bir yola gidil-
mesinin açıkça bir kaynak israfı olacağına inanıyorum. 

Türkiye'de nüfus hızla artmaktadır. Daha uzun süre artan nüfusa iş 
yaratma meselesi var olacaktır. Burada kamu sektörünün bir işsizlik si-
gortası olarak kullanılması yerine açıkça bir işsizlik sigortası uygulama-
sına geçilmesinin daha uygun olacağına inanıyorum. Çünkü bugün bir 
çok kamu işletmesinde işgücünün bir kısmını, aldıkları ücreti ödemeye 
devam ederek, o iş yerlerinden uzaklaştırmakla verimliliğin ve kârlılığın 
artabileceğine inanıyorum. 

İstihdam meselesine nüfus politikası yolu ile çözüm getirilmesi üze-
rinde de çok durulduğu bilinmektedir. Ancak böyle bir politikanın çok 
uzun bir dönemde sonuç verebileceği unutulmamalıdır. Bugün çalışma 
çağma girecek olan nüfus bundan 15 yıl önce doğmuştur. Nüfus politika-
sı sayesinde doğum hadlerinde meydana gelecek önemli bir düşme bu düş-
me gerçekleştikten 15 yıl sonra çalışma çağındaki nüfusu ekliyecektir. 

Türkiye'nin ana hedefi üretimi mümkün olan en büyük hızla artırmak 
olmalıdır. Türkiye hızlı bir üretim artışını yakın geçmişte gerçekleştire-
bilmiş bir ülkedir. Yakın gelecekte aynı başarıyı tekrarlayacak potansi-
yele de sahiptir. Bu potansiyeli kullanabilmenin iktisadî şartları vardır. 
Ama belki de en önemli şart siyasî istikrarın uzun dönemli olarak sağ-
lanabilmesidir. 





TÜRKİYE'DE TARIMSAL KREDİ SORUNLARI 

Doç. Dr. Hikmet URGANCI* 

I. GİRİŞ 

1. Tarım İşletmelerinde Kredi Gereksinimini Doğuran Nedenler 

Tarım işletmelerinde kredi gereksinimini doğuran nedenler iki grupta 
incelenebilir. Birinci grupta kuraklık, don, su baskını, hastalık ve zarar-
lılar gibi olayların neden olduğu üretim azalmaları sonucu ortaya çıkan 
kredi gereksinimleri yer alır. Bu sayılan nedenlerle verimde görülen azal-
malar, üretici gelirlerinin azalmasına neden olur. Gelirleri azalan üretici 
gelecek yıl üretimi için gerekli işletme sermayesini tasarruf edemiyece-
ğinden kredi kaynaklarına başvurmak zorunda kalır. 

Tarımda kredi gereksinimini doğuran ya da artıran ikinci grup et-
menler ekonomik ve sosyal nedenler başlığı altında toplanabilir. Bu grup 
içinde yer alan en önemli etken, tarım işletmelerinin çoğunun yeter bü-
yüklükte olmaması ve sermaye bakımından yetersizliğidir. Bunun yanı-
sıra tarım işletmelerinde önceleri daha çok üretici ailesinin öz tüketimi 
için yapılan tarımsal üretimin giderek pazara yönelmesi üretimin artma-
sını gerektirmektedir. Üretimin artması geniş ölçüde verim artırıcı ön-
lemlerin alınmasını gerektirdiğinden işletmelerin sermaye gereksinimi 
artmakta ve bu gereksinimin kredi ile karşılanması kaçınılmaz olmaktadır. 

2. Tarımsal Kredinin Amaçları ve Etkinliği 

Tarımsal kredi kaynaklarının yararlı biçimde kullanılabilmeleri üre-
timi arttırıcı, modern yöntem ve tekniklere yön verici ve tarımsal işlet-
melerin yapılarını sağlamlaştırıcı amaçlara hizmet etmelerine bağlı bulun-
maktadır. Çağdaş ekonomilerde tarımsal kredi, üretim planlamasının yü-
rütülmesinde, makina, ilaç, tohumluk gibi üretim araçları arasında yer 
almaktadır. Kredinin uygun biçimde kullanılması verimliliği artırmakta, 
işletmenin teknik gelişmelere uyumunu kolaylaştırmakta ve işletme ge-
lirlerinde artış sağlamaktadır. 

* Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim Üyesi. 
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Tarımsal kredinin etkinliğini belirleyen en önemli faktör kullanma 
alanının seçimi ile ilgilidir. Kuşkusuz önemli olan kredinin üretimin ve 
işgücünün verimliliğini artırmak amacıyla kullanılmasıdır. Ancak, tarım 
işletmelerinin güçlü bir yapıya kavuştuğu ve üretim tekniğinin ileri oldu-
ğu gelişmiş ülkelerde tarımsal kredi daha çok üretimi artırmak amacıyla 
kullanıldığı halde, gelişmekte olan ülkelerde esasen kıt olan kredi kay-
naklarının tüketim amacıyla kullanıldığı görülmektedir. Bunun en önemli 
nedeni, kredilerin yetersizliği kadar üreticinin bilgi düzeyinin yetersizli-
ği ve üretici ile kredi ve tarımsal yayım kuruluşları arasında gerekli işbir-
liğinin sağlanmamış olmasıdır. Klasik kredi uygulamasının bu yetersiz-
liklerini gidermek amacıyla "Kontrollü Tarımsal Kredi" tekniği geliştiril-
miştir.1 

Kontrollü kredi, çiftçiye kredi ile birlikte teknik yardımı da götüren 
ve kredinin tarımsal üretimi artırılmasında kullanılmasını sağlayan dola-
yısıyla çiftçinin gelir ve yaşam düzeyinin yükselmesine yardım eden bir 
programdır. Kontrollü kredinin amacı üreticinin açılan krediyi rasyonel 
biçimde kullanmasını sağlamaktır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde 
kredi programları çiftçi eğitimi ile birlikte yürütülmektedir. 

Tarımsal kredinin amaçları; üretim tekniğini geliştirmek, üretimi ve 
üretici gelirlerini artırmak, tarım işletmelerinin yapısını genel ekonomi 
ve tarım politikası önlemleri almaya elverişli bir niteliğe kavuşturmak 
biçiminde özetlenebilir. Buna göre tarım kredisi özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde tarım kesiminin ekonomik kalkınmaya olan katkısını güçlendi-
ren önemli bir araç niteliği taşımaktadır. Ancak, bu katkının gerçekleş-
mesi için tarımsal kredilerin öteki tarım politikası önlemleri ile tamam-
lanması gerekmektedir. Başka bir deyişle tarımsal krediler tarım politi-
kası önlemleriyle desteklenmedikçe etkileri sınırlı kalmaktadır. Nitekim 
F.A.O. ya üye çeşitli ülkeleri kapsayan bir araştırmaya göre,2 tarımsal 
kredinin başarıyla uygulanabilmesi için, toprak reformu yapılması, tarım-
da sulama ve alt yapı yatırımlarını da kapsayan ileri üretim teknikleri-
nin uygulanması, ürünlerin değerlendirilmesini kolaylaştıran teknoloji ve 
pazarlama tesislerinin kurulması, etkin bir tarımsal yayım ve eğitim ser-
visinin kurulması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

II. TÜRKİYE'DE TARIMSAL KREDİ HACMİ VE DAĞILIMI 

Gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kişi başına 
düşük gelir düzeyi tasarrufları sınırlayarak yatırımların dolayısıyla üre-
1 Kontrollü Tarımsal Kredi konusunda ayrıntılı bilgi için Bkz. İbrahim Aksöz, Zi-

rai Kredi A.Ü. Ziraat Fakültesi, Erzurum, 1972. 
T.S. Rao, Guide to Methods and Procedures of Rural Credit Surveys, Rome, 1962. 
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timin artırılmasını güçleştiren en önemli etkendir. Oysa Türkiye'de eki-
lebilir toprakların sınırına ulaşıldığında,3 üretimde artış sağlamak ancak 
verim artışlarıyla gerçekleştirilebilir. Verimde artış sağlamak için çağ-
daş tarım tekniklerinden yararlanmak kaçınılmaz olduğundan üreticinin 
kredi gereksinimi önemli boyutlara ulaşmaktadır. 

Türkiye'de tarımsal kredi kurumlarının başında 1981 yılı sonunda 
1053'e ulaşan şube ve ajansları ile T.C. Ziraat Bankası gelmektedir. Şeker-
bank, T. Tütüncüler Bankası, T. Bağcılar Bankası ve Egebank da tarımsal 
kredi veren kurumlar arasında yer almakla beraber dağıttıkları krediler 
önemsiz düzeylerde bulunmaktadır. Ziraat Bankası, Tarım Kredi ve Ta-
rım Satış Kooperatiflerine kredi açmak, bunları denetlemek ve kontrol 
etmek görevini de üstlenmiş bulunduğundan, üreticiye ya doğrudan doğ-
ruya ya da bu kooperatifler aracılığı ile kredi vermektedir. Bankalarca 
tarım kesimine açılan kredilerin 1974 yılında % 99,2 si, 1977 yılında ise 
% 98,4'ü Ziraat Bankası tarafından verilen kredilerdir. Bu nedenle Zi-
raat Bankası kredilerinin boyutlarının ve dağılımının incelenmesi ülke-
mizde tarımsal kredi sorunlarına açıklık getirecektir. 

1. Tarımsal Kredi Hacmi 

Bir ülkede tarımsal kredi gereksiniminin saptanması işletme büyük-
lükleri, toprak verimliliği, ürün çeşidi, tarımın yoğun ya da yaygın me-
totlarla yapılması, tarım işletmelerinde çalışan işgücü miktarı ve çeşitli 
bölgelerdeki çeşitli işletmelerin geliştirilmesi için alınması gereken ön-
lemlerin niteliği gibi pek çok değişkenin gözönünde tutulmasını gerekti-
ren güç bir araştırmadır.4 Ülkemizde bu tür araştırmanın tek örneği, Re-
şat Aktan, Osman Tosun ve Lindsay A. Brown tarafından yapılan ve 
1963-1967 dönemi tarımsal yatırımları için gerekli kredi miktarını sapta-
mayı amaçlıyan çalışmadır.5 

Bununla beraber tarımsal krediler ile tarım kesiminin ulusal gelire 
olan katkısının karşılaştırılması bu fonların tarım kesiminin gereksinimini 
ne ölçüde karşıladığı sorusuna yanıt verebilir. Böyle bir karşılaştırma ül-
kemizde tarımsal kredinin yetersiz olduğunu göstermektedir. Her neka-
dar istatistik verilere göre (Çizelge 1), tarımsal kredilerin toplam kredi-
ler içindeki payı 1975-1977 yıllarında % 25,3 ile % 21,3 düzeylerinde gö-
rünmekte ise de bu kredilerin yarıdan fazlasını Tarım Satış Kooperatif-
3 Fethi Açıl, Türkiye Tarımında Sermaye Sorunları, Türkiye Ziraat Mühendisliği 

I. Teknik Kongresi, Ankara, 1965. 
4 Erhan Koksal, Türkiye'de Tarımsal Kredi Sorunları, ODTÜ Gelişme Dergisi, An-

kara 1971, s. 509. 
5 Cento, Credit For Agricultural Development Symposium on Rural Development, 

1963. 
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leri aracılığı ile verilen krediler oluşturmaktadır. Tarım Satış Kooperatif-
leri kredilerinin büyük bir bölümünün tarım ürünleri destekleme alım-
ları finansmanında kullanılmaları bunların daha çok desteklemeye konu 
olan ürünlerin stoklanmaları ve pazarlanmaları amacına yönelik ticari 
krediler olduklarını göstermektedir. Tarım kesiminin işletme ya da donat-
ma sermayesi gereksinimini karşılamaya yönelik olmayan bu krediler bir 
yana bırakılırsa tarımsal kredilerin toplam krediler içindeki payı % 9,6 ile 
% 9,2 düzeylerinde bulunmaktadır. Buna göre Türkiye'de ulusal gelirin 
% 25'ini sağlayan tarım kesiminin toplam kredilerden aldığı payın ulusal 
gelire olan katkısıyla orantılı olmadığı ve tarımsal kredilerin yetersiz dü-
zeylerde kaldığı söylenebilir. 

ÇİZELGE : 1 

Banka Kredilerinin Sektörel Dağılımı 
(%) 

SEKTÖRLER 1975 1976 1977 

1. Üretim Sektörü 38.0 39.1 40.3 
— Sanayi 25.1 25.6 26.3 
— Madencilik 0.5 0.8 0.8 
— Tarım 9.6 9.3 9.2 
— Küçük esnaf 2.8 3.4 4.0 

2. Konut ve Bayındırlık 7.0 7.8 8.2 
3. Dağıtım Sektörü 34.8 30.9 29.4 

— Dışsatım 4.1 3.6 2.9 
— Tarım Satış Kooperatifi 15.7 12.2 12.1 
— Turizm 0.4 0.4 0.4 
— Dışalım 4.5 4.7 3.9 
— İç Ticaret 10.1 10.0 10.1 

4. Sektöre Dağıtılamayan 20.2 22.2 22.1 

TOPLAM 100.0 100.0 100.0 

Kaynak : Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, (1979-1983) s. 115-116. 

2. Tarımsal Kredilerin Dağılımı 

A. Tarımsal Kredilerin Vadelerine Göre Dağılımı 

Tarımsal kredilerin vadelerine göre dağılımı incelendiğinde, kısa va-
deli kredilerin önemli yer tuttuğu, orta vadeli ve uzun vadeli kredilerin 
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toplam krediler içindeki payının 1976 yılında % 21 oranında olduğu gö-
rülmektedir.6 Buna göre üretimde artış sağlamak ve ekonomik gelişmeyi 
hızlandırmak için gerekli donatma kredilerinin yeterli olduğu söyleneme-
yecektir. 

B. Tarımsal Kredilerin Kişisel Dağılımı 

Tarımsal kredilerin kişisel dağılımı incelendiğinde, kredilerin hem ye-
tersiz olduğu hem de dengesiz dağıldığı ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki çi-
zelgeye göre (Çizelge 2), 1975 yılı sonu itibariyle Ziraat Bankasınca doğ-
rudan doğruya üreticiye açılan kredilerde üreticilerin % 62.8'inin aldığı 
krediler 2000 TL'nin altında bulunmaktadır. Üreticilerin % 81.7'sinin 5000 
liranın altında, % 92'sinin de 10.000 liranın altında kredi aldığı gözönünde 
tutulursa, kredi miktarının üreticilerin gereksinimini karşılamaktan uzak 
olduğu söylenebilecektir. 

Öte yandan üreticilerin % 92'sinin kredilerin % 44.3'ünü kullanmala-
rına karşın % 8'inin % 55.7 sini kullanmaları kredilerin dağılımındaki den-
gesizliği belirgin biçimde ortaya koymaktadır. (Çizelge 2). Nitekim, 1000 

ÇİZELGE : 2 

Ziraat Bankasınca Doğrudan Doğruya Üreticiye Açılan 
Kredilerin Dağılımı (1975 Sonu İtibariyle) 

Kredilerin Üreticilerin 
Kendi Grupları %si %si 

500 liraya kadar 1.6 22.3 
501-1000 3.4 19.2 
1001-2000 7.5 21.3 
2001-5000 14.8 18.9 
5001-10.000 17.0 10.3 
10.001-20.000 13.0 4.1 
20.001-50.000 19.6 2.8 
50.001-100.000 10.5 0.8 
100.000 den fazla 12.5 0.3 

TOPLAM 100.0 100.0 

Kaynak : T.C. Ziraat Bankası 1975 Hesap Yılı Genel Müdürlük Raporu, 
— Ankara, s. 78'deki tablodan hesaplanmıştır. 

6 T.C. Ziraat Bankası 1976 Yılı Çalışma ve Plasman Programı, s. 20. 
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liranın altında kredi alanlar üreticilerin % 41.5'ini oluşturmakta ve kre-
dilerin % 5'ini paylaşmaktadırlar. 20.000 liranın üzerinde kredi alanlar ise 
üreticilerin % 3.8'ini oluşturdukları halde dağıtılan kredilerin % 42.7'sini 
paylaşmaktadırlar. Buna göre, tarımsal kredilerin üreticiler arasındaki 
dağılımının eşitlikten uzak olduğu söylenebilecektir. Büyük miktarda kre-
di alabilen üreticilerin büyük üreticiler olduğu gözönünde tutulursa kü-
çük üreticilerin tarımsal kredilerden yeterince yararlanamadığı gerçeği 
ortaya çıkmaktadır. 

Kuşkusuz bu olguda toprak varlığının üreticiler arasındaki dengesiz 
dağılımının da önemli bir rolü bulunmaktadır. Ziraat Bankası yasasının 
değiştiği 1979 yılı başlarına kadar, banka kredilerinden ancak ipotek edi-
lecek toprağı olan çiftçilerin yararlanabilmeleri kredi dağılımındaki den-
gesizliğin en önemli nedeni olmuştur. 1960 sonrası dönemde tarımsal kredi 
hacmi arttığı halde, uzun süre tarım işletmelerinin salt 1/3'ü tarımsal 
kredilerden yararlanabilmiştir.7 Yapılan hesaplamalara göre 1976 yılında 
tarımsal kredilerden yararlanabilen çiftçilerin ülkemizdeki tüm üretici-
lerin % 62.4'ü olduğu belirlenmiştir.8 

Öte yandan Türkiye'de 1964 yılından beri uygulanan kontrollü tarım-
sal kredi yeterince gelişmemiştir. 1975 sonu itibariyle Ziraat Bankasınca 
açılan kontrollü zirai kredi miktarı ancak 913,7 milyon liraya ulaşabilmiş 
ve çiftçi başına düşen ortalama kredi miktarı 17.294 lira düzeyinde kal-
mıştır.9 

C. Tarımsal Kredilerin Bölgesel Dağılımı 

Ülkemizde tarımsal kredilerin bölgesel dağılımı da dengesizlik göster-
mektedir. 1976 yılında toplam tarımsal kredinin 27.3'ü Akdeniz, % 24.4'ü 
Ege, % 20'si Orta Kuzey Anadolu, % 10'u Karadeniz Bölgesinde kullanıl-
mıştır. Orta Güney, Kuzey Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin 
toplam tarımsal kredilerinden aldığı % 9'luk paya karşın Marmara Böl-
gesinin tek başına toplam tarımsal kredilerden aldığı pay % 8.4'tür.10 

Akdeniz, Ege ve Orta Kuzey Anadolu Bölgeleri gerek sahip oldukları 
işletme sayısı gerekse işledikleri topraklara oranla daha fazla kredi al-
maktadır. Bu üç bölge tarımda nisbeten ileri tekniklerin uygulandığı böl-
gelerdir .Karadeniz Bölgesi ise yetiştirdiği ürünler nedeni ile kredi çek-
mektedir. Buna göre, yeni üretim metodlarından yararlanabilen işletme-

7 Suat Aksoy, Türkiye'de Toprak Meselesi, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1969, s. 73. 
8 Tuncay Artun, Türkiye'de Bankacılık, İstanbul 1980, s. 176. 
9 T.C. Ziraat Bankası, 1975 Hesap Yılı Genel Müdürlük Raporu, s. 68. 

1 3 M. Ali Tunaboylu, Kredilerin Dağılımı, Cumhuriyet Gazetesi, 29.1.1979 daki ve-
rilerden hesaplanmıştır. 



TÜRKİYE'DE TARIMSAL KRED SORUNLARI 523 

ler ve destekleme alımları kapsamına giren ürünler lehine bir dağılımın 
söz konusu olduğu söylenebilir. 

Öte yandan Akdeniz, Orta-Kuzey bölgelerinde kullanılan tüm kredi-
lerin bu bölgelerdeki bankalarca toplanan mevduatların iki katma ulaş-
ması, bankalarca öteki bölgelerde toplanan mevduatın gelişmiş yörelerde 
kullanıldığının göstergesi sayılabilir. 

III. UYGULAMAYA İLİŞKİN SORUNLAR 

Ülkemizde kaynak yetersizliği nedeniyle üreticiye yeteri kadar kredi 
verilemeyişi, verilen kredilerin daha çok kısa vadeli ve küçük dilimlerden 
oluşması; kredilerin tarım dışı amaçlarla kullanılmaları ve çiftçilerin ör-
gütlenmemiş kredi piyasasına yönelmeleri sonucunu doğurmaktadır. 

1. Tarımsal Kredilerin Amaç Dışı Kullanımı 

Çiftçilerin çok büyük bir bölümünün çok düşük kredi dilimlerinde yer 
alması, üreticilerin büyük çoğunluğunun gereksinimlerini karşılayacak öl-
çüde krediden yararlanamadıklarını göstermektedir (Çizelge: 2). Böylece 
küçük üreticilere açılan küçük tutarlardaki krediler tüketime yönelmek-
tedir.11 Başka bir anlatımla, verilen kredi çiftçinin gereksinimini karşıla-
yacak miktarda olmadığından yerinde kullanılmakta ve üretimin artırıl-
masında etkili olmayarak tüketime yönelmektedir. DPT'nin bir araştır-
masına göre,12 Ziraat Bankasının yıllık net kredi artışının % 80'i verildiği 
anda likiditesini kaybederek donmuş kredi durumuna gelmektedir. Ban-
kanın Tarım Kredi Kooperatiflerine açtığı kredilerin % 90'ı, Tarım Satış 
Kooperatiflerine açtığı kredilerin % 95'i likiditesini kaybetmektedir. 

Tarımsal kredilerin amaç dışı kullanımının önemli bir nedeni de ül-
kemizde küçük üreticiliğin yaygın olmasıdır. 1970 tarım sayım sonuçla-
rına göre,13 Türkiye'de toplam çiftçi ailelerinin % 75.2'si 1-50 dekar, % 
14.6'sı 1-100 dekar araziye sahip üreticilerdir. Buna göre, üreticilerin % 
89.8'i 100 dekardan daha az araziye sahip bulunmaktadır. Bu üreticilerin 
işlenen alanların % 52.8'ine sahip oldukları dikkate alındığında Türkiye'de 
işlenen alanların yarıdan fazlasının 1-100 dekarlık işletmelerden oluştuğu 
görülmektedir. Küçük tarım işletmelerinin çoğu gelirlerinin düşüklüğü 

1 1 Gülten Kazgan, ikinci Dünya Harbinden Günümüze Kadar Tarım Kesiminde 
Gelişme ve Tarım Politikası, Bursa I.T.l.A. Türkiye Ekonomisi 50. Yılı Semineri, 
İstanbul 1973, S. 622. 

ıa DPT_ Tarım Kredisi Sorunu, DPT Yaym No: 776, Ankara, Nisan 1969, s. 5-6. 
1 3 Çelik Aruoba, Tarımda Geleneksel Geçimlik Kesim, Büyüklüğü, Yapısı ve İşle-

yişi, A.Ü. S.B.F. Dergisi Cilt XXVIII. Eylül-Aralık 1973, No: 3-4, 1976. 
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nedeniyle tüketim gereksinimlerini bile güçlükle karşılayabilen işletme-
lerdir. Bu bakımdan hükümetlerin tarımsal kredilerin bir kısmını küçük 
üreticiliği subvansiyone etmek amacıyla kullandıkları söylenebilir.14 

2. Örgütlenmemiş Kredi Piyasasının Boyutları 

Türkiye'de üreticinin örgütlenmemiş kredi piyasasından ne ölçüde ya-
rarlandığı konusunda yapılmış geniş çapta bir araştırma bulunmamakla 
birlikte bölgesel düzeydeki araştırmaların sonuçlarına göre, çiftçinin ör-
gütlenmemiş kredi piyasasından sağladığı krediler oldukça önemli düzey-
lere ulaşmaktadır. Arazi sahiplerinden, tüccardan ve faizle borç para ve-
ren tefeciden alınan bu krediler genellikle kısa vadeli ve yüksek faizlidir. 
"Başlangıçta köylü ekonomisine arızi olarak bir kerelik girer görünen te-
feci sermayesi, belli bir dönem sonunda, borç ödemek de ek bir finans-
man sorunu haline gelince sürekli ve kronik bir durum almaktadır".15 

Yabancı bir araştırıcının yapmış olduğu bir incelemeye göre, 1962'de 
tarımsal kredi gereksiniminin % 50 - % 70'i tefeci piyasasından karşılan-
mıştır.16 1963 yılında DPT'nin Hatay'ın Altınözü ilçesinde yaptığı anket 
bu bölgede kullanılan tarımsal kredilerin % 59'unun örgütlenmemiş kre-
di piyasasında sağlandığını göstermektedir. Yapılan araştırmalara göre, 
1963 yılında Ankara'nın Balâ ve Keskin ilçelerinde tarımsal kredilerin, 
% 45'i örgütlenmemiş kredi piyasasından alınan kredilerdir.17 

1973 yılında Adana ovası tarım işletmelerinde yapılan bir araştırma-
ya göre,18 araştırmaya konu olan işletmelerin % 70'inin örgütlenmiş kredi 
kurumlarından, % 30'unun örgütlenmemiş kredi piyasasından kredi aldığı 
ve tarım işletmeleri küçüldükçe örgütlenmemiş kredi piyasasından yarar-
lanmanın daha çok olduğu sonucuna varılmıştır. 

IV. SONUÇ 

Türkiye'de tarımsal kredilerin tarımsal üretimin finansmanından çok 
bu ürünlerin pazarlanması amacıyla kullanılmaları ülkenin kıt kredi kay-

1 4 Güneri Akalın, Tarımımızın Sosyo Ekonomik Yapısı Vergileme ve Gelişme A.Ü. 
S.B.F. Ankara 1975, s. 141. 

1 5 Korkut Boratav, Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm, İstanbul 1981, s. 37-38. 
1 6 Momduh Yaşa ve Diğerleri, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi, 1923-1978, 

Akbank Kültür Yayını, istanbul 1980, s. 150. 
1 7 Kemal Bilgin, Tarımsal Krediler, TZM 2. Teknik Kongresi, Ankara 1970. 
: 8 Mehmet Bülbül, Adana Ovası Tarım İşletmelerinin Ekonomik Yapısı, Finansman 

ve Kredi Sorunları, Basılmamış Doçentlik Tezi, A.Ü. Ziraat Fakültesi, Ankara 
1973, S. 235-240. 



TÜRKİYE'DE TARIMSAL KRED SORUNLARI 525 

ııaklarının tarımsal kalkınmanın finansmanında kullanılmalarını engelle-
mektedir. 

Öte yandan üreticiye verilen kredilerin yetersiz miktarlarda olması 
bu kredilerin üretimin artırılmasında etkin olmayarak tüketime yönelme-
leri sonucunu doğurmaktadır. Bu durumda, ekonomik nitelikte olmayan 
tarımsal kredilerin sosyal ve politik amaçlarla kullanıldıkları söylenebilir. 
Ayrıca, likiditesini kaybeden tarımsal krediler ekonomideki enflasyonist 
baskıların artmasına neden olmaktadır. Bu yüzden üreticiye sosyal yar-
dım sağlamak için tarımsal kredilerden yararlanmak yerine başka çözüm-
ler aranması zorunlu bulunmaktadır. 

Türkiye'de tarım işletmelerinin büyük çoğunluğu küçük tarım işlet-
meleridir. Tarımsal gelişme bu küçük işletmelerin pazar için üretim ya-
pan işletmeler durumuna getirilmeleri ile gerçekleştirilebilir. Böyle bir 
değişikliğin varolan kredi sistemi ile gerçekleştirilmesi çok güç görün-
mektedir. 

Tarımda üretim artışı ve gelişme ileri üretim tekniklerinin uygulan-
ması ile sağlanabilir. Bu nedenle orta ve uzun vadeli kredilere ağırlık ve-
rilmesi gerekmektedir. Bu kredilerin işletme yapısına uygun belli bir prog-
rama göre kullanılmalarının sağlanması tarımsal gelişmeye önemli kat-
kıda bulunacaktır. Kısa vadeli kredilerin ekonomik gelişmeye katkıda bu-
lunmaları ise gübre, iyi tohum, tarım ilaçları gibi girdilerin satın alın-
ması için kullanılmalarına bağlıdır. Bu nedenle kredilerin aynı olarak ve-
rilmelerini kolaylaştıran kontrollü tarımsal kredi uygulamasının gelişti-
rilmesine ve Ziraat Bankası kredilerinin kontrollü kredi haline dönüş-
türülmesine çalışılmaktadır. Ancak, tarımsal kredilerin başarıya ulaşma-
sı için, fiyat politikası ağırlıklı tarım politikası önlemlerinden çok toprak 
reformunu da kapsayan strüktür politikası önlemlerine ağırlık verilmesi-
nin zorunlu olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. 
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FÜTÜROLOJİ (Gelecek Hakkında Düzenli Kurgu) 
ve 

ROMA KULÜBÜ* 

Prof. Fehmi YAVUZ 

İnsanoğlu geçmişini ve geleceğini, sürekli olarak düşünmüştür. 
Bunun, çevreyi tanımak, gereksinmelerini karşılamak, güven içinde 
olmakla yakından ilgisi vardır. Bu türden düşünmelerde, spekülasyo-
nun ağır bastığını görüyoruz. Günümüzde, gelecekle ilgili spekülas-
yonların çokça yapıldığı da bir gerçek. İşte FÜTÜROLOJİ, hergün hız-
lanan bir akımın adıdır. 

Fütüroloji için ülkemizde "Gelecek hakkında sistemli spekülas-
yon" deyimi de kullanılıyor. Biz, bunun öz-türkçe karşılığı olan "gele-
cek hakkında düzenli kurgu" deyimini yey tuttuk. Kimi Alman yazar-
lar buna "bilimsel ütopi (Wissenschaftliche Utopie) diyorlar. 

Fütüroloji sistemlidir, düzenlidir. Çünkü bu alanda en ileri araş-
tırma yöntemleri kullanılmakta, örneğin elektronik beyinden de yarar-
lanılmaktadır. Öte yandan Dünya'nın en büyük ve tanınmış üniversi-
telerindeki bilim adamları, türlü özel kuruluşlar, ya da kamu kuruluş-
ları fütüroloji yapmaktadırlar. 

Bütün verileri değerlendirmek olanağı bulunmadığı için de, fütü-
loloji spekülasyondur, kurgudur. Verileri seçerken, belli bir ideolojiyi 
savunmak, ya da eleştirmek (kötülemek), belli çıkar çevrelerini kolla-
mak yolu tutulabilmekte, en azından, böyle bir kuşku yaratılmaktadır. 
Bütün verileri kullanmak olanağı elde edilse ve de tarafsızlığı kuşku 
götürmeyen uzmanlar fütüroloji yapsa bile, yine de spekülasyondan 
kurtulma olanağı yoktur. 

Örneğin enerji sorunu, teknolojik gelişme, geri kalmış ülkelerin 
kalkınması, ilerlemesi... konularında tahminde bulunan uzmanların 
hiçbiri, Arapların 1973 yılının sonuna doğru, petrol silahmı kullanacak^ 
larını hesaba katmamışlar, veri olarak kullanmamışlardır. 
* Siyasal Bilgiler Fakültesinde, 9/2/1977  Çarşamba günü yapılan, tartışmalı bi-

limsel toplantıda sunulan bildiri. 
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Bu nedenle, Dünya kaynaklarının kullanılması, politik gelişmeler, 
kapitalizmin, sosyali2;min, Üçüncü Dünya ülkelerininin geleceği hak-
kında söylenenler büfük ölçüde, değerini yitirmiştir, diyebiliriz. Belki 
yeni verilerin bir kesimi, petrol kadar çarpıcı olmayacaktır. Ancak, yer 
yer, zaman zaman sözü edilen MİNİ OPEK'lerin ulusal, uluslararası 
ölçüde, şaşırtıcı sonuçlar yaratması da beklenmektedir. 

Kavram, Süre ve Yer Sorunu : 

Sanat, din ve bilim, gelecek konusunu, durmadan işlemişlerdir. 
İnanç'a, tartışma götürmeyen verilere (doğmalara) dayandığı için, 
dinlerin gelecek hakkındaki öğretilerini bir yana bırakıyoruz. Sanat 
alanında, bilim kurgu (Science fiction) yapıtları, imgeleri başka Dün-
yalara götürmektedir.1 Biz daha çok, bilim adma yapılan, düzenli dedi-
ğimiz kurgularla ilgili kavramlar üzerinde durmak istiyoruz. 

Planlı çalışmaların tümünde tahmin ve projeksiyon vardır. Yapı-
lan tahminlerin, saptanan amaçların, belli araçlardan yararlanüarak 
projelendirilmesi ve gerçekleştirilmesi istenir. 

Prof. Lerner 1974 yılında, Hacettepe Üniversitesinin düzenlediği 
toplantıda Bilimle uğraşanları: "Scholar", "Scientist", "Füturist" ola-
rak, üç kümede toplamıştır. Birinciler geçmişle, ikinciler hâl ile, üçün-
cüler de gelecekle ilgili çalışmalar yapar. Yine Lerner'e göre, dördüncü 
kümeyi "Policy sientisf'ler oluşturur, bunlar geçmiş, hâl ve gelecekle 
uğraşırlar. Süre'ye gelince, ne kadar ilerisi öngörülebilir? 10 yıl mı, 50 
yıl mı? Dünyanın, insanoğlunun sonu (Kıyamet günü) hakkında da 
tahminde bulunabilir miyiz? 

Bir kent planı yapılırken, belki 40-50 yıllık gelişmelerden sözedile-
bilir. Ulusal savunma planlarında ise 15 yılı yeterli bulanlar vardır. Beş 
yıllık kalkınma planları, 15-20 yıllık stratejiler hep bununla ilgilidir. 

Yer (mekân) konusu şöyle sıralanabilir : 

— Dünya (Biosphaire) ölçüsünde yapılan fütüroloji, 
— Uluslararası fütüroloji, burada ülke sınırları gözönünde bulun-

durulur. 
— Bölgesel fütüroloji, bir ülke içindeki bölgelere göre yapüır. 
— Yerel düzeyde fütüroloji: yerel yönetimleri kapsar. 

- — Aile ölçüsünde fütüroloji, 
— Bireysel ölçüde fütüroloji. 

1 Türk Dili Dergisi, 1 Ocak 1973, özel bölüm; BİLİM-KURGU. 
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Fütürolojinin Disiplinler Arası Niteliği: 

Fütüroloji, bir bakıma ,çevre sorunlarına dayanarak, gelecek hak-
kında tahminde bulunmak anlamına gelir. Bu niteliği onu bir tek, ya 
da birkaç disiplinin işi olmaktan çıkarır. Çevre sorunlarını, canlılarla 
cansızlar ve de canlıların kendi aralarındaki ilişkiler yarattığına göre, 
hiçbir disiplin dışarda bırakılamaz. Bir adım daha ileri giderek, fütü-
rolojinin disiplinler üstü bir nitelik taşıdığı söylenebilir. 

Öyle ise, gelecekle ilgili araştırmaları her hangi bir bilim dalının 
tekeline almasına karşı çıkmak zorunluğu vardır. Bunun doğal bir so-
nucu da, tahlile dayanan bilim anlayışının yerini (Analytical Science'm 
yerini), terkipçi (Synthesising )anlayışının almasıdır. 

Çevre sorunlarının yaratılmasında, doğa-insan dengesinin (ekolo-
jik dengenin) bozulmasında, terkipçi anlayıştan uzak kalmanın payı 
çok büyük olmuştur. Aşırı uzmanlaşma, yan etkileri ve de başka alan-
larda "yaratılabilecek sonuçları hesaba katmadan, bir alanda derinleş-
mek anlamına gelir. Bireyci ekonomi anlayışına göre, herkes kendi çı-
karını artırırsa, bunların toplamı olan, ulusal çıkar da artar. Bunun 
sonucu olarak, girişimci yalnız, dar anlamdaki maliyeti düşünecektir. 
Sosyal maliyetten son günlerde sözediliyor. Toprağın, suyun, havanın, 
insanların uğradığı zararlar, gerikalmış ülkelerde kaynakların, orman-
ların, canlıların yokedilmesi, onların maliyet hesabına girmez. Bunun 
adı kovboy ekonomisi, fırsat ekonomisi, talan ekonomisidir. 

ROMA KULÜBÜ : 

Roma Kulübü, The Limits to Growth adlı kitabı yayınlayan örgüt-
tür. Kurucularına ve sözcülerine bakılırsa, ıbuna örgüt dememek bile 
gerekir. Kulüp için ,başta kurucusu italyan "Aurelio Peccei" olmak 
üzere, görünmeyen kollej "İnvisible College" deyimini kullanırlar. 

1968 Nisanında 30 kadar bilim adamı, sosyolog, sanayici, Roma'da 
"Academia dei Lincei" de toplanır. Kulüp bu toplantıda doğmuştur. 
Toplantıda, insanlığın bugün karşı karşıya bulunduğu ve gelecekte 
karşılaşabileceği güç durum (Predicament) tartışılır. Amaç, durmadan 
yoğunlaşan bu kritik durumu anlamak, uygulanması gereken politika-
lara yön verecek, akıllıca davranışları önermektedir. 

Kulübün 1972 yılında yayınladığı The Limits to Growth adlı kitap 
için model ve yöntem olarak, Amerika'nın tanınmış üniversitesi MİT' 
de prof. olan Jey Forrester'iıı, büyük firmaların pazarlama sorunları 
hakkıda geliştirdiği System Dynamies'i benimsenmiştir. Forrester, son-
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radan kendi modelini Dünya'ya ve kentlere uygulayarak, World Dyna-
mics ve Urban Dynamics kitaplarını yayınlamıştır. 

The Limits to Growth'da .insanlığın geleceği hakkındaki tahmin-
ler şu beş veriye göre yapılmıştır : 

— Nüfus artışı, 
— Tarımsal üretim ve beslenme, 
— Doğal kaynaklar, 
— Endüstri alanındaki üretim, 
— Kirlenme 

Hemen ekleyelim, Raporda varılan sonuç karamsardır. Yetkililer, 
sorumlular elini çabuk tutmazlarsa, hepimizi çok karanlık günler bek-
lemektedir. Roma Kulübü'nün bu konuya sahip çıkmasının nedenini, 
Kitap'm 19. sayfasında yer alan aşağıdaki çizelgeden yararlanarak 
açıklayacağız: 
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Bu çizelge, İstanbul İktisat F. İşletme E.'nün yayım olan ekonomik BÜYÜME-
NİN sınırlan başlıklı çeviri, s. 3 den alındı, (yıl 1978) Prof. Kemal Tosun'un 
başkanlığında çevirenler: Duygu Sezer, Beyza Oba, Eser Uzun, Sera Özbaşar, 
Tomris Somay, Fulya Aykar. 
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Dünya nüfusunun çoğunluğu, ailesini, dostlarını, kısa süreler için-
de etkileyen olaylarla ilgilenir. Bunların bir kesiminin bakış alanı, za-
man ve yer bakımmdan biraz geniş olabilir. Çok az kişi, kent ve ulus 
gibi, geniş ve uzak geleceğe dönük perspektife sahiptir. 

İşte "Roma Kulübü" : insanoğlu hangi yöntemlere başvurarak, ge-
niş kapsamlı sorunları çözecek ve bu amaçla gösterilen çabaların sonu-
cu ne olacak? sorusuna sahip çıkmıştır. Başka sözlerle, insanoğlunun 
karşı karşıya bulunduğu ve gelecekte karşılaşabileceği kötülükler 

, (Predicament) sahipsizdir, diyor. Roma Kulübü, gönüllü olarak bu 
boşluğu doldurmak iddiasındadır. 

Sözünü ettiğimiz kitabm giriş bölümünde, varılan sonuçlar üç kü-
mede, şöyle toplanmıştır : 

1 — Eğer Dünyanın nüfus artışı, sanayileşme, kirlenme, besin üre-
timi ve kaynakların yokedilmesi hızı, değişmeden, bugünkü ölçülerde 
sürüp giderse, önümüzdeki Yüzyıl içinde, büyüme sınırlarına erişilmiş 
olacaktır. Çok büyük bir olasılıkla bu, nüfus ve endüstrinin çöküşü so-
nucunu doğuracaktır. 

2 — Büyüme eğilimini değiştirmek, uzak gelecek için ekonomik ve 
ekolojik alanda süreklilik (stability) sağlamak olanağı vardır. 

3 — Dünya insanları, birinci sonuçtan kurtulmak, ikinci sonuç için 
çaba göstermek yolunu seçerler ve bu işe en kısa zamanda başlarlarsa, 
başarı şansları o kadar artacaktır. 

Kitap Hakkındaki Eleştiriler : 

Eleştirileri şu iki kümede toplayabiliriz : 
— Kendi üyelerinin yaptığı eleştiriler, 
— Başkalarının eleştirileri. 
Sıra ile bunları da görelim? 
Kendi üyelerinin yaptığı eleştirilere kitapta yer verilmiştir. Kitap 

basılmadan önce, 40 kadar nüsha, çoğunluğu kendi üyeleri olan, uz-
manlara gönderilmiş ve eleştiri istenmiştir. Ayrıca 1971 yılında Mos-
kova ve Rio de Janerio'da iki uluslararası toplantı yapılarak, Raporda 
yeralan bulgular (findings) tartışılmıştır. Bu eleştiriler, Kitap'da, ana 
çizgileri ile, şu dört kümede verilmiştir : 

1 — Modelde çok az sayıda değişkene yer verilmiştir. 
2 — Bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle, doğumu azaltıcı yöntem-

lerin gelişebileceği, fosil yağlarından protein üretilebileceği, güneş ener-
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jisi dahil, başka kaynaklardan, enerji açığının kapatılabileceği, hava-
dan, sudan besin elde edilebileceği, türlü kayalardan maden elde edi-
lebileceği konularına, yeterince ağırlık verilmemiştir. 

3 — Günümüze dek yeterince aranmamış olan alanlardan ham 
madde elde edilebileceği konusu, modelde, yeterince işlenmemiştir. 

4 — Model, kritik sosyal öğeleri içermemekte, teknokratik gözlem-
lerle yetinmektedir. Bu eleştiriyi, Moskova'da yapılan, uluslararası top-
lantının başkanı şöyle özetlemiştir : "İnsanoğlu yalnızca biocybernetic 
device değüdir." 

Öteki eleştiriler: Bunların tümünü görmüş, incelemiş değiliz. Bu-
nun başlıca nedeni, hiç beklemediğiniz yerlerde, Roma Kulübü'nden, 
kimi zaman Kulübün adı verilmeden, sözedilmesidir. Sözkonusu kitap 
ve Roma Kulübü'ııün çıkışları bütün dünyada büyük yankılar yarat-
mıştır. İleri ve geri ülke ayırımı yapmadan, devlet adamları, politika-
cılar, bilim adamları... bu alanda söylemiş ve yazmışlardır.2 

Stockholm konferansında Çin delegesi Tung-ke : "Doğum kontrolü 
Süper Devletler tarafmdan, gerikalmış ülkelerde, kendilerinin çevreye 
verdikleri bilinen zararların sorumluluğundan sıyrılmak için keşfedil-
miş bir devayı-kül (Allheilmittel)dür." diyor (Die Neue Gesellschaft 
dergisi). 

Güney Amerikalı iktisatçı Josue de Castro, bu kitabın, gerikalmış 
ülkeler için hazırlanmış bir tuzak olabileceği kuşkusundadır. (Courrier 
Dergisi). Gunnar Myrdal ise, The Limits to Growth'un bilimselliğini 
çok zayıf buluyor. (Courrier D.). 

Brezilyalı ekoloji ve ekonomi uzmanları, Roma Kulübü'nün arka-
sına gizlenen kişilerin, araştırmanın gerçek amacının farkında olma-
yan bilim adamlarından yararlanarak, bir kamuoyu yaratmak istedik-
lerini söylemişlerdir. Amaç, azalan doğal kaynaklardan kendileri yarar-
lanmak, gerikalmış ülkeleri, nüfuslarını artırmak, ekonomilerini ve 
teknolojilerini geliştirmek yolunu seçmekten uzaklaştırmaktır. 

S O N U Ç L A R : 

Fütüroloji yapmak, türlü adlar altında, İkinci Dünya Savaşmdan 
sonra çok yaygınlaşmıştır. Özellikle Batı ülkelerinde, ileri dediğimiz 

1 Şu iki kaynakta önemli eleştiriler vardır: 
1 — Unesco'nun yayınladığı, aylık Courier dergisi, Ocak, 1973. 

2 — Die Neue Gesellschaft dergisi, Kasım, 1972. 
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toplumlarda, gelecek hakkında tahminde bulunmak, spekülasyon yap-
mak eğilimi, hızını artırarak sürüp gidiyor. Gerikalmış ülkeler bu ko-
nuda bir savunma, bir şaşkınlık içindedirler. Öte yandan, şu gerçeği 
dile getirmekte yarar vardır. İleri ülkeler kısa, ya da uzunca aralıklar-
la, 3-5 yüzyıl önce akıllarını kullanmağa başlamışlardır. Bu ülkeler, adı-
na Rönesans, Reform, Rasyonalizm, Hümanizm dediğimiz akımlarla, 
doğmalardan kurtulmayı, olayların nedenlerini aramayı, teknolojileri-
ni gelştirerek, doğal kaynaklardan yararlanmayı, servetlerini artırma-
yı başarmışlardır. 

İleri ülkeler, aklın yoluna giremeyen geri kalmış ülkeleri, son 3-5 
yüzyılda sürekli olarak sömürmüşlerdir. İleri ülkeler şimdi, gerikalmış 
ülkeleri de düşünür görünerek, planlar hazırlamayı, böylece zaman ka-
zanmayı da başarıyorlar. Bunun en somut örneği Birleşmiş Millerler 
Örgütünün 1960-70 yıllarını Kalkınmanın Birinci On Yılı (First Deve-
lopment Decade) 1970-80 yıllarını da Kalkınmanın İkinci On Yılı ka-
bul etmesidir. Yeşil Devrim (Green Revolution) da bunlara eklenebi-
lir. 

Bu alanlardaki başarısızlık, gerikalmış toplumları düşünmeğe, 
kendi sorunlarına sahip çıkmağa itmektedir. Örneğin Kalkınmanın Bi-
rinci On Yılında, geri ve ileri ülkeler arasındaki gelişme farkının, da-
ha da açılması nedeni ile, Kalkınmanın İkinci On Yılını kimse ciddiye 
almıyor. Yeşil Devrim, Birleşmiş Milletlerin Cenevre'de düzenlediği 
Kalkınma için Bilim ve Teknoloji (Science and Technology for Deve-
lopment) toplantısı da düş kırıklığı yaratmıştır. 

İleri ülkeler, onların adına çalışan türlü uluslararası örgütler, ye-
ni reçeteler hazırlamayı sürdüreceklerdir. Çünkü onlar, kendi gelecek-
leri hakkmda, korku ölçüsüne varan, büyük kuşkular içine düşmüşler-
dir. 

Örneğin, kendi ülkelerinde nüfusun artmamasına karşın, gerikal-
mış ülkelerde hızlı nüfus artışının görülmesi, onları çok rahatsız edi-
yor. Bunu açıkça söylemeden, sanki her toplumda nüfus artışı varmış 
gibi, bu konu üzerine yüklenmeleri, nüfus artışını kötülüklerin anası 
(ümmül-habâis), nüfus kontrolünü da devayı-kül (Allheiîmittel) gibi 
Dünya kamuoyuna sunmaları, bu rahatsızlıklarının sonucudur. 

Bir Güney Amerikalı iktisatçının dediği gibi, "Nüfus artışı fakirli-
ğin nedeni değil, sonucudur." Dünya Nüfus yılı nedeni ile, 1974 yılın-
da, Bükreş'de yapılan toplantıda, gerikalmış ülke temsilcileri, ileri ül-
ke temsilcilerine şu soruyu yöneltmişlerdir : "Sizin ülkelerinzde nüfus 
neden artmıyor?" Bunun karşılığını, yine soru sahipleri şöyle vermiş-
lerdir: "Çünkü siz zenginsiniz, nüfusunuz ondan artmıyor." 
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Öyle ise, bizim de zengin olmamızın yol ve yöntemlerini, beraber 
arayıp bulalım, göreceksiniz bizim ülkelerimzide de nüfus artışı hızını 
büyük ölçüde yitirecektir. Yine gerikalmış ülke temsilcileri, doğum 
kontrolünün, aile planlamasının, dikkatleri dağıtmak, temel sorunlar-
dan uzaklaştırmak ve Üçüncü Dünya ülkelerini avutmak olduğunu 
açıkça ortaya koymuşlardır. 

Bakınız, Birleşik Amerika'da yayınlanan Worldwatch No. 5 de, nü-
fus artışının 22 boyutu arasında neler var : 

1 — Literacy Okur yazarlık 
2 — Oceanic Fisheries Büyükdeniz Balıkçılığı 

Doğal Dinlenme yerleri 3 — Natural Recreation Areas 
Büyükdeniz Balıkçılığı 
Doğal Dinlenme yerleri 

4 — Pollution Kirlenme 
5 — Inflation Enflasyon 
6 — Environmental İllnesses Çevresel hastalıklar 
7 — Hunger Açlık 
8 — Housing Konut 
9 — Climate Change İklim Değişikliği 

10 — Overgrazing Aşırı Otlatma 
11 — Crowding Kalabalık 
12 — Income Gelir 
13 — Urbanization Kentleşme 
14 — Deforestation Ormanların yok olması 
15 — Political Conflicts Politik Çekişmeler 
16 — Minerals Madenler 
17 — Health Services Sağlık Hizmetleri 
18 — Water Su 
19 — Unemployment İşsizlik 
20 — Endangered Species Tehlikeye Düşen Türler 
21 — Energy Enerji 

22 -— Individual Freedom Bireysel Özgürlük. 

Roma Kulübü'nün akıl hocası J . Forester'in World Dynamics adlı 
kitabında şunları da buluyoruz : 

"Bugünkü gerikalmış toplumların, sanayileşmiş toplumlarda gö-
rülen yaşam düzeyine ulaşmaları için realist bir ümit görülmeyebilir. 
Dünyamn çevre üzerine ileri ülkelerde, kişi başına kirlenme payı ve 
doğal kaynaklara düşen yük, gerikalmış ülkelerde yaratılandan belki 
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de 20-50 kat fazladır. Gerikalmış ülkelerde -ileri ülkelerdekinden dört 
kat fazla, insan yaşadığına göre, onların ileri toplumların yaşam düze-
yine ulaşması için, doğal kaynaklara yüklenen yük ve Dünya çevresi-
nin kirlenmesi on kat daha artmış olacaktır. 

Şimdiye kadar toprak, hava ve özellikle büyük denizlerde yapılan 
tahribat karşısında, böyle bir hayat düzeyi yükseltme gücünün bulun-
madığı ortaya çıkar, gerçekte, gerikalmış ülkelerle ileri ülkeler arasın-
da görülen bugünkü fark, geri ülkelerin gelişmesi ve ileri ülkelerin ge-
rilemesi ile giderilebilir. Yüksek düzeyde sanayileşmiş bir toplum bel-
ki de dayanıksızdır. Böyle bir toplum, bağlı olduğu kaynakları tüketir-
se, kendi varlığını söndürebilir. Ya da azalan doğal kaynakların yerine 
yenilerinin konması karşısında, kirlenme ve çevre hakları için yapıla-
cak uluslararası çekişmeler sonunda, Dünya ölçüsündeki ortalama ya-
şam düzeyi yüz yıl öncesine döner. 

100 yıllık bir dönem göz önünde bulundurulunca, gerikalmış ülke-
lerin bugün göstermekte olduğu sanayileşme çabası belki de akılsızlık-
tır. Onlar, belki bugün ulaşılması özlenen dengeli bir çevreye, sanayi-
leşmiş ülkelerden daha yakın bulunuyorlar. Bugün gerikalmış ülkeler, 
Dünya ölçüsündeki çevre koşulları ve ekonomik baskılar yönünden, 
belki de ileri ülkelerden daha iyi durumda bulunuyorlar. Eğer Dünya 
nüfusunu çöküntüye uğratacak güçteki nedenlerden biri ortaya çıkar-
sa, gerikalmış ülkeler bu olaydan daha az zararla kurtulabilirler. Çün-
kü bunların ekonomileri daha az organize olmuş ve bütünleşmiştir. Da-
ha az uzmanlaşmış olmak da çöküntüden daha az zararla çıkmayı sağ-
lar." (s. 11-13). 

Roma Kulübünün, giderek tutumunu yumuşattığı, tüm Dünya 
için vardıkları sonucun geçersizliğini, bir ölçüde kabullenerek 7 ayrı 
bölgede araştırmalar yaptırdığı bilinmektedir. Yine Roma Kulübü 
iyimserlerle kötümserleri bir araya getirerek, daha üımlı sonuçlar, se-
çenekler aramaktadır.3 Bütün bu çabalar, yeni reçetelerle zaman ka-
zanmak anlamına gelir. 

* 

A 

Çizelgeye bir daha gözatalım. Roma Kulübünün sağ üst köşede 
yeraldığı, sözü edilen kitapta belirtilmiştir. İleri ülke yazarlarının, dev-
let adamlarının, onlar adma araştırma yapan bilim adamlarının, fütü-
roloji yapan enstitülerin yeride orasıdır. Onlar, kitleler yalnız kendi 
yakın çıkarları ve yakın gelecekleri ile uğraşabildiklerine göre, "Dün-

3 Economic împact Dergisi No. 12, yıl 1975 s. 30-37: The Club of Rome By 
Alexander King. 
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yanın geleceği ile uğraşmak görevi, şerefi, belki de sorumluluğu bize 
kalmıştır", demek isterler. Liberalizmin dayandığı, bunalımlardan kur-
taran GİZLİ EL'in yerini, Dünyanın geleceğini kurtarmak ölçüsünde, 
Roma Kulübü ve destekçileri almak yolundadır, diyebiliriz. Roma Ku-
lübü'nün adı Görünmeyen Kollej (İnvisible College) değil mi? Böylece, 
gerikalmış ülkeler, dinsel doğmalardan kurtulmanın yollarını ararken, 
ileri ülkelerin bilim adamları, devlet adamları, görünen ya da görün-
meyen kollej leri, enstitüleri, karşılarına çıkarak, kalkınma reçeteleri, 
Dünyayı kurtarma modelleri, önerileri ileri sürerek, bir kat daha zihin-
leri karıştırmaktadır. 

Kimi olumlu önerilerin, seslerin geldiğini de görüyoruz. The Limits 
to Growth kitabının gaşma konan, o zamanki Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri U'Thant'm sözleri arasmda: "Silahlanmaya gem vurmak" 
(To curb the arms race) de var. Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreteri 
iken Kurt Waldheim, 1972 Haziranında, Stockholm'da toplanan Dünya 
Çevre Sorunları Konferansında şöyle diyor: 

"Eğer Dünya milletleri karşılaştıkları muazzam sorunları çözmek--
te başarıya ulaşmak istiyorlarsa, öncelik listesinde, başdöndürücü bir 
değişiklik yapmak zorundadırlar. Bugün askeri amaçlarla harcanan 
paralarm büyük bir kesimini toplumun ve yaşamın sorunlarına ayır-
madığımız sürece ,açlık, nüfus, kirlenme, gelişmiş ve gelişmemiş ülke-
ler arasındaki farkın daha çok artması ve benzeri, karşı konamayacak 
ölçüdeki sorunların üstesinden gelemiyeceğimiz açıkça anlaşılmakta-
dır." 

Roma Kulübü'nün raporunda silahsızlanma konusundan, dikkatle 
kaçınılmıştır. Onlar "Görünmeyen Kollej" rolünü oynayarak, Dünya-
nın karşılaştığı ve ilerde karşılaşabileceği fenalıkları (Predicameııts) 
önlemek iddiasındadırlar. 

* * ~ 

Gerçek şudur: Teknolojik alanda hızlı bir gelişme olmuştur. İleri 
ülkeler, bundan yararlanarak Dünya kaynaklarını talan etmişlerdir. 
Kendi gelecekleri, yaşam düzeyleri tehlikeye girince, Dünya kaynakla-
rının sınırlı olduğunu, tavanına yaklaştığını ileri sürerek, gerikalmış 
ülkeleri kuşkudan kuşkuya itecek rapor, öneri, reçete hazırlamak yolu-
na girmişlerdir. 

Öte yandan geri kalmış ülkeler kendi toplumları için oynanan 
oyunları sezmekte ve bulup çıkarmakta, eskisi kadar başarısız değiller-
dir. Örneğin, Birleşmiş Milletler Örgütünde seslerini duyurabilmekte-
dirler. Amerika Birleşik Devletleri başkanı iken Ford, Birleşmiş Mil-
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letler Örgütünün kendi kontrollerinden çıkmasını, bu örgütün yozlaş-
ması olarak nitelendirmişti. Kurt Waldheime ise, örgütün "Gerçek ni-
teliğine kavuşma yoluna girdiğini" söylemiştir. 

A 

Teknik alandaki gelişme ile, sosyo-ekonomik alandaki gelişmenin 
ve araştırmaların eşit düzeyde gitmemesi, insanlığın karşılaştığı sorun-
ların kaynağıdır, demek abartma olmaz. 

Hemen her ülkede teknoloji ve fen bilimleri alanındaki araştırma1 

lara milyarlar harcanırken, sosyo-ekonomik araştırmalar savsaklan-
makta, ya da tek yanlı olmakta, özellikle ileri ülkelerde, gerikalmış ül-
keleri sömürmek amacına yönelmektedir. Onlar bu araştırmalarla Neo-
colonialisme, Neo-emperialisme gibi akımları maskelemek yolundadır-
lar. 

Kendi ülkemizde Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) nun yanında, Sosyal Bilimler Araştırma Kurumu'nun ya-
ratılması için gösterilen çabaların sonuç vermemiş olması, bu akımla 
açıklanabilir. Bir adım daha ileri giderek, ülkemizde sosyal bilim ala-
nında çalışanların, zaman zaman kıyıma uğradığını da söyleyebiliriz 

Türkiye İnsan ve Toplum Araştırmaları Kurumu (TİTAK) için 
Unesco'nun hazırladığı kanun tasarısının gerekçesinden şu satırları ak-
tarıyoruz : 

"Bugün ileri ülkelerde araştırmanın yeri ve önemi, gittikçe sayı-
ları artan, ulusal araştırma kurumları ve bunlara yapılan yardımlarda 
açıkça görülmektedir. Ancak, fen bilimleri ile karşılaştırılırsa, beşeri 
ve toplumsal bilimlerdeki ilerlemenin yetersiz olduğu açıkça görülür. 
Bu yüzden fen ve teknikteki büyük ve şaşırtıcı ilerlemeye rağmen, Dün-
yanın çeşitli toplumsal sorunlarla çalkalanmasını, bu dengesizlikle 
açıklayan düşünürler vardır. 

Özellikle bizim toplumumuz gibi kalkınma çabasında olan toplum-
larda, gerek ekonomik, gerek sosyal kalkınma açısmdan fen ve teknik 
alanlarında olduğu kadar beşerî ve toplumsal bilim alanlarındaki araş-
tırmalara da şiddetle ihtiyaç vardır. 

Sorunlarımızı, çözüm yollarını, öncelikleri, yabancı uzmanlardan 
değil, kendi araştırmacılarımızdan öğrenmek esastır. Bunun içiıı de her 
türlü dogmatizmi bir yana iterek, gerçekleri akim kılavuzluğunda araş-
tırmak gerekir. Sorunlara doğru ve güvenilir çözüm getirmenin başka 
bir seçeneği de yoktur... Bu nedenlerle, ülkemizde gerçekten büyük bir 
isabetle kurulmuş bulunan, fen ve teknik araştırmalarını destekleyen 
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Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu'na paralel olarak. 
Türkiye İnsan ve Toplum Araştırmaları Kurumu'nun en kısa zamanda 
kurulması için EK'de bulunan kanun tasarısı hazırlanmıştır.4 

* 

Yukarıdaki çizelgeye dönerek, Dünya'nm geleceği hakkında tah-
minde bulunmanın, söz söylemenin Roma Kulütoü'ne ve çoğunluğu ka-
ramsar tablolar çizen, ileri ülkelerin sözcülerine bırakılmaması gerek-
tiği sonucuna varırız. Bunun anlamı "Dünyanın geleceğini kolonileş-
mekten kurtarmaktır."5 

Öyle ise, geri ve ileri, hangi toplumda olursa olsun, çizelgenin alt 
sol köşesindekilerin, burada yığılanların, hızla yerlerini değiştirmeleri, 
tüm Dünya ve uzun süreler için düşünülebilecek düzeye ulaşmaları için 
elden gelen yapılmalı, her çareye başvurulmalıdır. 

s , 
Bu alandaki başarı, ya Kurt Waldheime'm dediği gibi davranmak, 

güvenlik ve savunma için yapılan masrafların sağlık, eğitim, kalkınma, 
sanayileşme, zenginleşme alanlarına aktarılmasını sağlamakla ulaşıla-
caktır. Böylece bilim ve teknik, yakmak-yıkmak için değil, tüm insan-
lığın mutluluğu için kullanılmış olacaktır. 

4 Unesco Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Raporu, 18-20 Ağustos, 1975, 
s. 137-138. 

5 To Choose a Future, Stockholm, 1974, s. 28. 
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Dr. Cengiz YILMAZ* 

Anayasa taslağı üzerinde yapılan tartışmaların ardından sanırız 
dikkatler siyasi partiler ve seçim yasası üzerinde odaklaşacak. Geçmiş-
ten alman örnekler demokratik rejimin yozlaşmasmda ve anayasanın 
işlemez hale gelmesinde seçim sisteminin birinci derecede etkili fak-
törler arasında yer aldığını gösterir. O halde dikkatlerin seçim yasası 
üzerinde yoğunlaşması, seçim sisteminin demokratik rejim ve anaya-
sanın geleceği üzerinde etkili bir faktör oluşunun kaçınılmaz sonucu-
dur. 

Parlamenter bir rejimden istenen ilk özellik: parlamentoların top-
lumu en iyi şekilde temsil etmesidir. O halde seçim sisteminin ilk ama-
cı, toplumu en iyi şekilde temsil eden bir parlamento oluşturmasıdır. 
Bu amacın yanısıra, seçim sisteminin kalıcılığı veya daha uzun ömürlü 
oluşu da istenir. 1950-1960 döneminde iktidar partisinin tek parti üs-
tünlüğü kurmasına olanak tanıyan sonuçlarıyla liste usulü çoğunluk 
sistemi, toplumu yukarıda sıralanan amaçlara ulaştıramadığı için 1961 
de yeni bir seçim sistemi arandı ve nisbî temsil sistemine karar verildi. 
Bugün yeni bir seçim sistemi arayışımızın nedeni ise 1961 sonrası uygu-
lanan sistemin istikrarlı hükümetler kurulmasına olanak vermemesi 
ve parlamentonun çalışmasını engelleyici sonuçlar doğurmasıdır. Çok 
partili dönemin başlangıcından bu yana iki başarısız deneyim geçirmiş 
bulunuyoruz. Bunun doğal sonucu olarak, Hikmet Sami Türk'ün de be-
lirttiği gibi "Büyük bir olasılıkla yeni seçim sistemi, 1950-1960 ve 1961-
1980 arası deneylerin sentezinden çıkacaktır". 

ÖNCEKİ ÖNERİLER 

Geçmiş deneyler ve bu konuda yapılan çalışmaların ışığında yeni 
seçim sisteminin; 1) tek parti üstünlüğüne olanak vermeyen, 12) güçlü 
bir muhalefetin temsili ile birlikte, 3) parlamentonun çalışmasını en-
geleyici sonuçlar doğurmayan, 4) istikrarlı hükümetlerin kurulmasını 

* Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi . 
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sağlayan ve 5) toplumu en iyi şekilde temsil eden parlamentoyu oluş-
turan bir sistem olması gerekir. 

Yeni seçim sisteminin aranan özellikleri olarak yukarıda sıralanan-
ların bazıları ilk bakışta birbiriyle çelişiyor gibi de görünebilir. Örne-
ğin, güçlü muhalefet-güçlü iktidar birbiriyle çelişen ilkelerdir. Ama se-
çim sisteminde aranan özelliklerin biri bunlar arasmda dengeyi kur-
maktır. 

Yukarıda sıralanan özellikleri taşıyan bir seçim sistemini bulma-
nın zorluğu yadsınamaz. Her gün değişik çevrelerden değişik öneriler 
kamuoyuna yansıyor. Bu öneriler iki ana grupta toparlanabilir. Nisbi 
temsil sistemini benimseyip bu sistemde kullanılacak aritmetik dizi 
üzerindeki öneriler birinci grubu oluştururken, ikinci gruptaki öneriler-
de dar bölge sistemi üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Danışma Meclisi üyelerinden Ender Ciner ve Orhan Baysal 450 
milletvekilinden oluşan meclisin 300 üyesinin 120 dar bölgeden çoğun-
luk yöntemiyle, 150 üyesinin de milli bir listeden nisbi temsil yöntemiy-
le seçilmesini öneriyorlar (Milliyet, 21.9.1982, s. 1). Dar bölgede çoğun-
luk yönteminin uygulama amacı, seçmenin seçtiği temsilciyi tanıması 
olabilir ki bu durumda 300 üyenin 300 dar bölgeden seçilmesi daha iyi 
bir uygulama olur. Böylece her bölgede eıı çok oy alan aday seçilir. Bu 
uygulamanın sakıncası bazı partilerin az bir farkla kazanması olabilir, 
ama büyük sayılar kuralına göre bir bölgede A partisi az bir farkla 
kazanırken- diğer bölgede B partisi az bir farkla kazanacağından denge 
sağlanmış olur. Diğer 150 üye de meslek grupları tarafından seçilerek, 
her seçmenin mecliste iki yönlü (bir coğrafi temsilci, birde mesleki tem-
silci olarak) temsili sağlanmış olur. 

Nisbi temsil sistemini benimseyip bu sistemde kullanılacak değişik 
artimetik dizi önerileri getiren Doç. Dr. Hikmet Sami Türk; "Türkiye 
koşullarmda -nisbi temsil sisteminin temel felsefesine dokunmaksızın 
Millet Meclisi'nde küçük partilerin temsil oranını biraz daha azaltacak, 
büyük partilere biraz daha prim verecek formüllere gereksinme duyul-
duğu söylenebilir" diyor (Milliyet, 21.6.1982, s. 2). Geçmiş deneyler 
gözönünde tutulursa H.S. Türk'e katılmamak olanaksız. Yine de yeni 
seçim sisteminin arayışında salt geçmiş deneylerin olumsuz sonuçlarını 
gözönünde tutmak sağlıklı bir yaklaşım olmasa gerek. Daha önce de 
vurguladığımız gibi asıl istenen, seçim sisteminin parlamentoya ger-
çek temsilcileri getirmesi ve seçmenin görüşlerini aynen yansıtacak bir 
temsilciler karması oluşturmasıdır. 

1980 yılma kadar Türkiye'de uygulanan aritmetik dizi ve H.S. 
Türk tarafmdan önerilen aritmetik diziler 1977 milletvekili genel se-
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çimlerine uygulandığında elde edilen sonuçlar Tablo 1 de gösterilmiş-
tir. 

TABLO: i 

DEĞİŞİK ARİTMETİK DİZİLERİN 1977 SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Bağım-
Aritmetik Dizi CHP AP MSP MHP CGP DP sız 

, 1 1;2;3;4; 213 189 24 16 3 1 4 
2 1,5;2;3;4; 217 196 21 11 1 — 4 
3 1;1,5;2;2,5;3; 224 193 19 9 1 — 4 
4 1,5;2,2;5;3; 227 202 15 4 — — 2 
5 8;7;6;5; 232 202 12 2 — — 2 

Tablo l'in 'başka bir özelliği ise aritmetik dizilerin belirli bir düze-
ne sokulmuş olmasıdır. Dikkat edilirse sona doğru gidildikçe ilk iki 
parti daha avantajlı duruma geçiyor ve küçük partiler güçlerini yiti-
yorlar. Bunun aksine 1 ci ve 2 ci aritmetik dizi uygulandığında, diğer 
üç aritmetik dizinin uygulanmasına göre küçük partiler daha avantaj-
lı oluyor. Değerlendirme ikinci büyük parti açısından yapıldığında en 
iyi aritmetik dizinin ikincisi (1;5;2;3;4;...) olduğu görülür çünkü en 
büyük parti üe arasındaki fark 21e düşüyor. En büyük parti için ise 
en iyi aritmetik dizi 3 cü veya 5 ci dizi olur çünkü ikinci büyük parti 
ile arasındaki fark her iki dizide de 31 e yükseliyor. O halde birinci di-
zi seçüdiğinde küçük partilerin tarafı tutulurken, ikinci dizi seçildiğn-
de ikinci büyük parti lehine davranıldığı, 3 cü veya 5 ci dizi seçüdiğin-
de en büyük partiye avantaj tanındığı için bu dizilerin seçimi bizi ger-
çek temsilden uzaklaştıracaktır. 

ÖNERİLEN YAKLAŞIM 

Tablo 1 incelendiğinde sonuçların bazı partilerin lehine veya aley-
hine olmasmı etkileyen iki etmenin varlığı görülür; 

1. Aritmetik dizinin başlangıç katsayısı, 

i2. Aritmetik dizinin aralık büyüklüğü. 

Aritmetik dizinin başlangıç katsayısı 1 den 1.5 e çıktığında, sonuç-
lar büyük partilerin lehine ve küçük partilerin aleyhine olur ve aynı 
olgu aritmetik dizinin aralık büyüklüğü 1 den 0.5 e düşürüldüğünde de 
gözlemlenir. Aritmetik dizinin başlangıç katsayısı ve dizinin aralık bü-
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yüklüğü önceden saptanırsa, bazı partilerin lehine veya aleyhine tavır-
takmılmış olur ve bunun sonucu olarak parlamentolar seçmenin terci-
hini değil, seçim sisteminin tercihini yansıtır duruma gelir. O halde 
kullanılacak aritmetik dizinin başlangıç katsayısı ve aralık büyüklüğü 
yapılan seçimin sonuçlarına göre saptanırsa yukarıda vurgulanan sa-
kınca kısmen giderilmiş olur. 

Dizinin Başlangıç Katsayısının Saptanması 

Bölgedeki seçim sonuçları en büyükten en küçüğe doğru sıralandı-
ğında birinci parti ile ikinci partinin aldıkları oy yüzdeleri arasındaki 
fark, o partilerin gerçek gücü (büyüklüğü) hakkında bilgi vereceğine 
göre aritmetik dizinin başlangıç katsayısının saptanmasında bu bilgi-
ler gözönünde tutularak; 

A - B 
1 + 

2 

formülü uygulanabilir. Burada A en büyük partinin oy yüzdesini, B 
de ikinci büyük partinin oy yüzdesini verir. Her iki partide eşit oy yüz-
desine sahipse bu formül sonucu 1 olacağı için başlangıç katsayısı 1 
olarak uygulanır. Bunun karşıtı olarak bir partinin tüm oyları alması 
kabul edilebilir ki, bu durumda formül uygulandığında sonuç 1.5 olur 
ve aritmetik dizi 1.5 ile başlar. Bu iki ucun arasında oy yüzdelerine gö-
re formül 1 ile 1.5 arasında sonuç verir ve bulunan sayı aritmetik dizi-
nin başlangıcı olarak kabul edilir. 

H.S. Türk'ün çalışmasının ışığında amacımız adil bir şekilde arit-
metik dizi başlangıç katsayısının 1 veya 1.5 olarak saptanmasıdır ve 
görüldüğü gibi önerilen formül bizi bu amaca ulaştırmaktadır. 

Dizinin Aralık Büyüklüğünün Saptanması 

Nisbi temsil sisteminde kullanılan aritmetik diziye göre sonuçların 
bazı partilerin lehine veya aleyhine olmasını etkileyen iki etmenden 
biri de aritmetik dizinin aralık büyüklüğüdür. Birinci dizide, dizi 1 ile 
başlar ve aralık büyüklüğü 1 dir. Üçüncü dizide, dizi yine 1 ile başlar 
ama aralık büyüklüğü yarımdır. Tablo 1 de verilen sonuçlar, aralık bü-
yüklüğünün küçülmesinin büyük partilerin (özellikle en büyük parti-
nin) lehine olduğunu göstermektedir. Aynı olgu ikinci ve dördüncü di-
ziler karşılaştırıldığında da görülür. 

Dizi aralığının büyüklüğü belli bir tercihi ortaya koyduğuna göre, 
bu büyüklüğün önceden saptanması sakıncalıdır. O halde aralık bü-
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yüklüğü de, seçim sonuçları belli bir formüle uygulanarak saptanabilir 
Diğer bir deyişle büyük partiler, diğer partilerle aralarındaki oy yüz-
deleri farkına göre pirimlendirilirler. Aralık büyüklüğünün saptanması 
için; 

A - C 
1 

2 

formülü uygulanabilir. Bu formülde A en büyük partinin aldığı oy 
yüzdesini, C de üçüncü büyük partinin aldığı oy yüzdesini gösterir. Bu 
formül önerilirken her bağımsız aday ayrı bir parti gibi ele alındı vs 
bir seçim bölgesinde ilk üç parti (en büyük üç parti) oyların büyük 
kısmını alacağı varsayımıyla, diğer partilerin aldıkları oylar arasında-
ki farkın önemsenmiyecek kadar küçük olduğu kabul edildi. 

Önerilen formüllerin analizinde ele alınması gereken uç noktalar : 

(1) Enbüyük ve üçüncü büyük partilerin aynı oy yüzdesine sahip 
olması, 

(2) Enbüyük partinin bütün oyları alması olabilir. Birinci du-
rumda aralık büyüklüğü formülü uygulanırsa sonuç 1 olur ve dizi ara-
lık büyüklüğü 1 olarak kabul edilir. Başlangıç katsayısı daha önce he-
saplanmıştı ve 1 olarak bulunmuştu. O halde birinci durumda uygulan-
ması önerilen aritmetik dizi tablo 1 deki birinci aritmetik dizidir. 

9 

İkinci durumda dizi aralık büyüklüğü formülü uygulanırsa sonuç 
0.5 olur ve dizinin aralık büyüklüğü 0.5 olarak kabul edilir. Daha önce 
ikinci durum için başlangıç katsayısı 1.5 olarak bulunmuştu. O halde 
ikinci durumda uygulanması önerilen aritmetik dizide tablo 1 deki 
dördüncü dizidir. Partilerin aldıkları oy oranları değiştikçe uygulama-
nın sonuçları bu iki dizinin sonuçları arasında değişiklik gösterecektir. 
Böylece, seçim sisteminin seçilmesi aşamasında büyük veya küçük par-
tilerin lehine veya aleyhine bir seçim yapılmamış olacaktır. Partiler 
diğer partilerle aralarındaki oy yüzdesi farklarına göre prim alacaklar-
dır. 

SONUÇ 

Yeni seçim sisteminin, tek parti üstünlüğüne olanak vermeyen, 
güçlü bir muhalefetin yanısıra parlamentonun çalışmasını engelleyici 
sonuçlar doğurmayan, istikrarlı hükümetlerin kurulmasını sağlayan 
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olgunlaşmasını zorunlu kılmaktadır. Denilebilir ki, ülkemizde her yıl ger-
çekleştirilebilen tasarruflar tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ve pazarlan-
masının gerektirdiği giderler, ticaretin, ihracatın ve ithalatın gerektirdiği 
harcamalar, mevcut sanayinin hammadde ve işçilik masrafları gibi kısa 
sürede paraya dönüştürülmesi mümkün harcamaların gerektirdiği finans-
man üzerinde bir fon birikimine imkân vermemekte; tasarrufları sabit ser-
maye yatırımlarına yöneltmek için Devlet tarafından çeşitli tedbirlerin 
alınmasını zorunlu kılmaktadır. 

Gerçekten, Cumhuriyetin kuruluşundan beri iktisadi kalkınma için 
harcanan çabalarda sermaye kıtlığı en büyük dar boğazı teşkil etmekte-
dir. Ülkemizde ileri ekonomilerde olduğu gibi, sermayenin mobilizasyo-
nunu sağlıyan kıymetli senetlerin, menkul kıymet borsaları, yatırım ban-
kaları gibi halkın tasarruflarını sanayi ve ticaretin sabit sermaye yatırım-
larına akmasını sağlıyan aracı kurumların gelişmemesinin asıl nedeni de 
budur. 

Ülkemizde gelir seviyesi ile ilgili olarak tasarruf hacminin düşük ol-
ması, ev idareleri ve işletmelerin tasarruf ettikleri paralardan uzun süre 
vazgeçmek istememeleri daha çok mevduat ve ticaret bankacılığına elve-
rişli bir ortam yaratmaktadır. Nitekim, ülkemizde faaliyet gösteren özel 
sektör bankalarının tamamına yakın bölümü mevduat ve ticaret bankası 
tipinde bankalardır; 1920 lerde Atatürk'ün sermaye iştirakiyle mevduat ve 
ticaret bankacılığı yanında kalkınma bankacılığı yapmak üzere kurulan 
Türkiye Iş Bankası giderek mevduat ve ticaret bankacılığı ağır basan bir 
kuruluş haline gelmiştir; Devlete ait fabrikaları devir alarak, bunları tek-
nik gereklere göre rasyonalize etmek, iktisadi birer işletme haline getir-
mek, sınai işletmelere sermaye iştirâkinde bulunmak ve kredi vermek ama-
cı ile kurulan Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası devir aldığı veya taah-
hüt ettiği iştirâkler dışında kalan sanayi işletmelerine kredi verme gücü-
ne kavuşturulamamıştır; yapı ve onarım işlerine kredi vermek amacı ile 
kurulan Emlâk ve Eytam Bankası İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Tür-
kiye Emlâk Kredi Bankası adı altında yeni organizasyon ve olanaklara 
kavuşturulana kadar önemli bir varlık gösterememiştir. 

Bununla beraber, 1930 larda iktisadi kalkınmayı sağlama yolunda alı-
nan çeşitli tedbirler arasında Devlet sermayesi ile kurulan özel amaçlı 
bankalarla yeni bir dönem başlatılmış; İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 
iç ve dış kaynaklardan sağlanan kamu fonları ile sınai ve ticari yatırım-
ların, yapı ve onarım işlerinin orta ve uzun vadeli finansman ihtiyacını 
karşılamak, büyük sermaye ve ileri teknik istiyen sınai tesislerin kuruluş 
ve işletmelerine teknik yardım sağlamak, sermaye piyasasını geliştirecek 
faaliyette bulunmak amacı ile yeni kalkınma bankaları kurulmuştur. 
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Bugün ülkemiz, ticaret, tarım, sanayi, yapı ve onarım alanlarında 
özel ve kamu kuruluşlarının kredi ihtiyacını karşılamaya çalışan, iştirâk-
leri ile ülkenin sanayileşmesinde önemli rol oynayan ve her türlü bankacı-
lık hizmeti arzeden bir banka ağına sahiptir. Ancak, nisbi sermaye kıtlığı 
Türk Ekonomisi'nin ana problemi olmakta devam etmektedir.^ 

Bu durum Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Devleti kredi piya-
sasına müdahale etmeye, faiz oranlarının ekonomideki normal kazanç 
düzeyinin üzerinde yükselmesini önlemek amacı ile en yüksek faiz oran-
larını tespit etmeye zorlamıştır. 1933 e kadar geçen süre içinde 1887 de 
yürürlüğe konulan Mürabaha Nizamnamesi uygulanmış; 1933 te "İstanbul, 
Ankara ve İzmir gibi büyük kentler dışında ülkenin büyük küçük diğer 
kentlerinde banka kredilerine uygulanan faiz oranlarının % 38 i aştığı, ban-
ka dışı kredilerde ayda % 5-10 arasında faiz talep edildiği, ekonomide bu 
kadar yüksek faiz ödiyecek kazanç sağlamanın mümkün olmadığı" gerek-
çesi ile 2279 sayılı Kanun'la ödünç para verme işlerinde en çok % 12 ye 
kadar faiz alınması, % 12 nin üzerinde alınacak faizin artan oranlarda ver-
giye tabi tutulması kabul edilmiştir. 

Ancak, bu Kanun'un % 25 e kadar faiz alınmasına olanak sağlaması 
yanında, % 12 oranı da yüksek görülerek, 1938 de kabul edilen 3399 sayılı 
Kanun'la ödünç para verme işlerinde uygulanacak en yüksek faiz oranı, 
açık kredilerde % 12 oranı muhafaza edilerek, % 8,5 a düşürülmüş ve bu 
oranların üzerinde faiz alınması yasaklanmıştır. 

Gerçekte bankaların faize ilaveten ödünç para verme işlerine bağlı 
olarak yaptıkları hizmet karşılığı komisyon ve ücret almaları, ödenen faiz 
ve komisyon üzerinden % 20 oranında ödenen gider vergisinin, ödünç ver-
me işlerinin gerektirdiği P.T.T. ücretlerinin, iç ve dış muhabir giderlerinin, 
teminat olarak gösterilen malların sigorta giderleri, damga resmi, mal 
karşılığı açılan kredilerde ekspertiz ve ardiye ücretleri gibi giderlerin 
kredi alana ödettirilmesi kredinin kredi alana maliyetini % 20 nin üzerine 
çıkartmaktadır. 

Kuşkusuz bu maliyet batılı sanayi ülkelerinin standartlarına göre çok 
yüksektir. Ancak, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce bankaların bu maliyette 
plâsman güçlüğü çekmemeleri, organize olmıyan kredi piyasasında kanuni 
faiz oranının 2, 3 katı daha yüksek faizle ödünç para alınıp verilmesi, % 
20 oranının denge faiz haddinin altında olduğunu göstermektedir. 

Ne var ki, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Dünyada izlenen ucuz pa-
ra politikası ülkemizde de etkisini göstermiş; 1951 de çıkartılan 5851 sayılı 
Kanun'la ödünç para verme işlerinde uygulanacak en yüksek faiz oranı 
açık kredilerde % 12 den % 9 a, teminat karşılığı kredilerde % 8,5 tan 
% 7 ye düşürülmüştür. 
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Amaç yatırımları teşvik etmek; iktisadi kalkınmayı çabuklaştırmak-
tır. Gerçekten, düşük faiz oranlarının sermaye teçhizatının kapitalize de-
ğerini (talep fiyatını) artırması sanayi, ticaret ve tarımda normal randı-
manlı işletmelere yatırım taleplerini artırıcı yönde etkilemiştir. Ne varki, 
bir ülkede gerçekleştirilebilecek yatırım miktarı ülkenin tasarruf gücüne 
ve dışarıdan sağlanabilecek sermaye ithaline bağlıdır. Nitekim, ekonomi-
nin tasarruf gücü ile ülkeye yabancı sermaye geliminin sağladığı olanak-
lar üzerinde yatırım yapılmak istenmesi, ekim alanlarının genişletilmesi 
ve elverişli hava şartlarının etkisi ile 1950 de başlıyan bereketli mahsul 
yıllarını, 1953 ten sonra kötü mahsul yıllarının izlemesinin de etkisi ile 
ülkede giderek şiddetini artıran bir enflâsyonist baskı yaratmış; içine dü-
şülen döviz darboğazı iktisadi kalkınmayı durma noktasına getirmiştir. 

Bu duruma 4 Ağustos 1958 istikrar programının tedbirler paketi ile 
çare aranmış; ancak, enflâsyonun durdurulamaması, kanuni faiz hadleri-
nin 1951 de kararlaştırılan düzeyde tutulması kredi alış verişinin organi-
ze olmıyan kredi piyasalarına kaymasına, bu piyasalarda uygulanan faiz 
oranları ile kanuni faiz oranları arasındaki farkın giderek büyümesine ne-
den olmuştur. 

Nitekim, 27 Mayıs 1960 dan sonra kurulan Milli Birlik Hükümeti bir 
yandan genel ve katma bütçelerde kısıntı yapmak, yatırım projelerini göz-
den geçirerek, zorunlu olmıyanlarm uygulanmasından vazgeçmek, Hazine 
ve iktisadi devlet teşebbüslerinin donmuş borçlarını tahkim etmek, öte 
yandan ödünç para verme işlerinde uygulanan en yüksek faiz oranlarını 
yükseltmek suretiyle fazla talebi ortadan kaldırmaya ve ekonomik istik-
rarı sağlamaya çalışmıştır. 

Ağustos 1960 ta ödünç para verme işlerinde uygulanacak en yüksek 
faiz oranı % 7 den (açık kredilerde % 9 dan) % 12 ye yükseltilmiş; an-
cak, tarım ve ihracat sektörlerinin bu kadar yüksek faizi ödiyemiyeceği 
gerekçesi ile bu sektöre açılacak kredilerden en çok % 10 oranında faiz ta-
lep edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar ülkemizde günümüzedek uy-
gulanagelen, zamanla kapsamı genişletilen ve biçim değiştiren farklı faiz 
rejiminin başlangıcı olmuştur. 

Öte yandan 18 ve 302 sayılı kanunlarla ödünç para verme işlerinde 
ve mevduat kabulünde uygulanan en yüksek faiz oranları ile ödünç para 
verme işlerine bağlı olarak yapılan hizmet karşılığı kredi alandan talep 
edilecek komisyon, ücret ve diğer giderlerin azami miktarlarının kanun 
yerine kararname ile tespit edileceği kabul edilmek suretiyle faiz oranla-
rının iktisadi gidişe göre süratle değiştirilebilmesi olanağı sağlanmıştır. 

Fakat aradan bir yıl geçmeden, Mayıs 1961 de normal kredilerde uy-
gulanan en yüksek faiz oranı % 12 den % 10.5 a, tarım ve ihracat sektör-
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lerine açılan kredilerde % 10 dan % 9 a düşürülmüş; tercihli faiz uygula-
ma alanı Halk Bankası eli ile küçük sanayi, esnaf ve esnaf teşekküllerine 
açılan kredilerle Devlet Plânlama Teşkilâtınca teşviki öngörülen sanayi 
kollarına verilen kredilere genişletilmiştir. 

Aslında ne 1950 lerde uygulanan % 7 oranına nazaran % 5 daha yük-
sek olan % 12 faiz oranı, ne de % 3,5 daha yüksek olan % 10,5 oranı ül-
kemiz için denge oranları olmamıştır. Bu faiz oranlarında da ödünç veri-
lebilir fon talebi ödünç verilebilir fon arzının üzerinde seyretmiş ve ban-
kalar bir çeşit kredi tayınlaması uygulaya gelmişlerdir. Buna rağmen ül-
kenin iktisadi kalkınması için önemli görülen, fakat kazanç durumu bu 
faiz oranını ödemeğe elverişli olmayan sektörlere düşük faiz oranı ile kre-
di sağlanması yoluna gidilmiştir. Örneğin, T.C. Ziraat Bankası'nca açılan 
orta ve uzun vadeli donatma, verımlendirme ve iyileştirme kredileri ile 
ziraat sanatları, yerli imalat tarım aletleri ve hayvancılığı geliştirme kre-
dilerine % 7, 5389 sayılı Kanun gereğince tahvil hasıllarından verilen kre-
dilere Ağustos 1950 kararı ile % 5, Mayıs 1961 den itibaren de % 3 ora-
nında faiz uygulanması; Türkiye Emlâk Kredi Bankası'nm konut yapımı-
na % 4-8,5 arasında değişen faizle kredi vermesi; özel sektör sanayi yatı-
rımlarının % 8-9 faizli Türkiye Sınai Kalkınma Bankası kredilerinden ya-
rarlandırılması; Devlet Yatırım Bankası'nm iktisadi devlet teşebbüsleri-
ne % 1-7 arasında değişen faizle kredi açması, bazı özel maksatlar için iç 
ve dış kaynaklardan sağlanan fonların çok düşük faizle ödünç verilmeleri 
gibi. 

Görülüyorki, 1960 larda faiz oranlarında yapılan değişikliklerle faizin, 
ödün; verilebilir fonları en verimli alanlara yönlendirme fonksiyonu sağ-
lanamamış; kredinin ekonomik etkinliğe göre dağılımı yerine, çeşitli sek-
törlerin kazanç durumuna göre ödıyebilecekleri faiz üzerinden tevzii uy-
gulamasına devam olunmuştur. Böylece denge faiz oranında gerçekleş-
mesi mümkün olmayan bir kısım yatırımların, daha düşük faiz oranların-
da gerçekleştirilmesine olanak sağlanmıştır. 

Bu arada özel amaçlı bankalarımızın iç ve dış kaynaklardan sağladık-
ları özel fonlarla teşviki öngörülen yatırımlar için düşük faizle kredi ver-
meleri, ülkemizde uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kredilere nazaran 
daha düşük faizle verilmesi gerektiği yolunda yanlış bir düşüncenin oluş-
masına neden olmuştur. 

Öte yandan, faizin ekonomideki normal kazançlar düzeyi üzerinde 
yükselmesini önlemek amacı ile narha tabi tutulması ve sektörlerin ka-
zanç olanaklarına göre, farklı faiz uygulamasına geçilmesi kaynak soru-
nunun da buna uygun biçimde çözümlenmesini zorunlu kılmıştır. Ödünç 
para verme işlerinde uygulanan faiz oranları narhlarla düşük tutulurken, 
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mevduat kabulünde uygulanan faiz oranları da narhlarla düşük tutul-
muştur. Örneğin, 1933 te 2279 sayılı Ödünç Para Verme îşleri Kanunu ile 
kredilere en çok % 12 ye kadar faiz uygulanması, bu oranı aşan faizden 
vergi alınması kabul edilirken, mevduata en çok % 4,5-6,5 arasında faiz 
uygulanması uygun görülmüş; bunu aşan faiz oranlarının vergilendiril-
mesi yoluna gidilmiştir. 

1938 de 3399 sayılı Kanun'la kredilere uygulanan en yüksek faiz oranı 
% 8,5 a düşürülürken, mevduata ödenen en yüksek faiz oranlarına doku-
nulmamışsa da, 1951 de 5841 sayılı Kanun'la kredilere uygulanan en yük-
sek faiz oranı % 7 ye düşürülünce, mevduata vadelerine göre % 2,5-4 ara-
smda değişen faiz ödenmesi kararlaştırılmıştır. Bu oranların özellikle 
1953 ten sonra giderek şiddetini artıran enflâsyonist gelişme karşısında 
bankalara para yatıranlar yönünder negatif faize dönüştüğü dikkat çeki-
cidir. 

Ne varki, ülkemizde para ekonomisinin tam olarak gelişmediği, Orta-
çağ düşünce biçimine özgü kıymet hükümlerinin etkisinden tamamen sıy-
rılanamıyan bu dönemde halk tarafından belli süre kullanılmayan para-
ların bankaya tevdi edilmesi dışında değerlendirme olanağı son derece kı-
sıtlı idi. Örneğin, firmaların sermayelerine iştirak etme veya' doğrudan 
firmalara ödünç verme biçimindeki değerlendirmenin riski büyüktü; ser-
maye piyasası gelişmediğinden, hisse senedi ve tahvillere yatırılan tasar-
rufların mobilizasyonu sağlanamamıştı; altın satınalma ve emlâke yatırım 
yapma alışkanlığı devam etmekle berabeı, bu şekildeki değerlendirmeler, 
tasarruf edilen paranın mobilitesini yitirmesine neden olduğundan, özel-
likle ödeme gereksinimini karşılamak üzere tutulan paraların altın ve em-
lâke yatırılmasını önlüyordu. Kısaca, halk tarafından belli bir süre kulla-
nılmıyan paraların bankalara tevdii yegâne muhafaza ve değerlendirme 
biçimi olarak görülüyordu. 

Bu nedenle bankaların kabul ettikleri mevduata ödedikleri faiz ora-
nının düşük tutulmasının, bazı iddiaların aksine, mevduat artışını olum-
suz yönde etkilediğinin ileri sürülmesi pek gerçekçi görülmemektedir. Ger-
çekten, bu dönemde banka mevduatı emisyon hacmindeki artışlara bağlı 
olarak ve bankaların şube sayılarını artırarak halkın küçük ve dağınık 
tasarruflarına bile ilgi göstermeleri sayesinde oldukça hızlı denilebilecek 
bir artış göstermiştir. Ne varki, bankalarda toplanan mevduatın büyük 
bir bölümü vadesizdir. 

Beş yıllık kalkınma plânları döneminin başladığı 1960 larda özellikle 
vadeli mevduata ödenen faiz oranlarının yükseltilmesi de bu mevduatta 
beklenen yükselmeyi sağlıyamamıştır. Çünkü halkın elindeki paradan uzun 
süre vazgeçmek istememesi bir yana, altı aydan bir yıla kadar vadeli mev-
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duat için ödenmesi kararlaştırılan en yüksek % 5 faiz oranı ile birbuçuk 
yıl ve daha fazla vadeli mevduat için ödenmesi kararlaştırılan en yüksek 
% 6,5 faiz oranının bazı yıllarda toptan eşya fiyatlarındaki yükselmenin 
altında kaldığı görülmektedir. Yani negatif faiz söz konusudur. 

10 Ağustos 1970 İstikrar Programı, faizi, ekonomideki normal kazanç-
lar düzeyinin üzerinde yükseltilmesini önleme amacı ile narha tabi tutma 
ve kazanç olanaklarına göre farklı faiz üygulama politikasında fazla bir 
değişiklik getirmedi. Sadece orta ve uzun vadeli kredilere uygulanan en 
yüksek faiz oranı kısa vadeli normal kredilere uygulanan en yüksek faiz 
oranlarına nazaran biraz yükseltilerek, orta ve uzun vadeli kredilerin kı-
sa vadeli kredilere nazaran daha düşük faize tabi tutulmaları yolunda 
1960 larda mevcut yanlış düşünce ve uygulamaya son verilmiş oldu. 

1970 lerde getirilen bir önemli değişiklik de, kredi maliyetinin düşü-
rülmesi istenen sektörlere açılan kredilerde faiz farkı iadesine dayanan 
açık sübvansiyona gidilmesi oldu. 1960 larda tercihli krediler daha çok T.C. 
Merkez Bankası kaynakları ve uzmanlaşmış bankalara iç ve dış kaynak-
lardan sağlanan fonlarla karşılanırken, 1970 lerde mevduat ve ticaret ban-
kalarını da tercihli kredi vermeye teşvik etmek amacı ile kredi maliyeti 
düşürülmek istenen sektörlere açılan kredilerde bankaya ve kredi alana 
faiz farkı ödeme yoluna gidilmiştir. 

Gerçekten, 10 Ağustos 1970 devalüasyonu'ndan sonra alman çeşitli 
tedbirler arasında bankaların ödünç para verme işlerinde uygulayacakları 
on yüksek faiz oranı normal kısa vadeli kredilerde % 10,5 tan % 11,5 a; 
tarım ve ihracat- sektörlerine, teşviki öngörülen sanayi kollarına, T. Halk 
Bankası tarafından küçük sanayi, esnaf ve esnaf teşekküllerine açılan kre-
dilerde % D daıı % 10,5 a yükseltilirken, orta ve uzun vadeli kredilere % 12 
oranında faiz uygulanması kararlaştırılmış; bankaların kalkınma planı 
ve programlarında teşviki öngörülen sektörlere kredi vermelerini teşvik 
etmek amacı ile bankaya ve kredi alana faiz farkı ödenmesi kabul edil-
miştir. Mart 1973 te kısa vadeli normal kredilere uygulanan en yüksek 
faiz oranı % 10,5 a düşürülürken, orta ve uzun vadeli kredilere uygulanan 
% 12 oranı değiştirilmemiş; Ekim 1974 te normal kısa vadeli kredilere uy-
gulanan en yüksek faiz oranı yeniden % 11,5 a yükseltilirken, orta ve uzun 
vadeli kredilere uygulanan en yüksek faiz oranı % 14 e yükseltilmiştir. 

Kredilere uygulanan faiz oranlarının yükseltilmesine paralel olarak, 
aynı dönemde bir yıldan fazla vadeli mevduata ödenen en yüksek faiz ora-
nının % 9 a yükseltilmesi, mevduat kompozisyonunun vadeli mevduat le-
hine değişmesine yol açmıştır. 

Ne varki, bütün bunlar kredinin ekonomik etkinliğe göre değil, çeşit-
li sektörlerin kazanç durumuna göre ödiyebilecekleri faiz üzerinden da-
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ğıtılması yolunda eskiden beri mevcut ana düşünce ve uygulamada bü-
yük bir değişiklik husule getirmemiştir. Faiz yine narha tabidir; farklı 
faiz rejimi devam etmektedir. Sadece eskisinden farklı olarak, orta ve uzun 
vadeli kredilere uygulanan en yüksek faiz oram biraz yükseltilmiş; mev-
duat ve ticaret bankalarının plân ve programlarda teşviki öngörülen alan-
lara kredi vermelerini teşvik etmek amacı ile faiz farkı iadesine dayanan 
açık sübvansiyon uygulamasına geçilmiştir. 

Bilindiği gibi, farklı faiz rejimi tercihli krediler için özel fonlara ihti-
yaç göstermektedir. Çünki kâr amaçlı bankalar, topladıkları mevduatı kı-
sa vadeli normal kredilere uygulanan en yüksek faiz oranı ile ödünç verme 
olanağına sahip oldukları sürece düşük faizli, riski fazla kredi vermezler. 
Ülkemizde de böyle olmuştur. Bankalar kısa vadeli normal kredilere uy-
gulanan en yüksek faiz oranında kısa vadeli kredi taleplerini karşılaya-
mazken, tercihli kısa vadeli kredilerle orta ve uzun vadeli kredi gereksi-
nimlerinin kalkınma bankalarına iç ve dış kaynaklardan sağlanan özel 
fonlar ve T.C. Merkez Bankası kaynakları ile . karşılanmalarını zorunlıî 
hale getirmiştir. 

10 Ağustos 1970 devalüasyonu'ndan sonra T.C. Merkez Bankası kay-
nakları ile finansmanı ölçülü tutma zorunluğu ve kalkınma bankalarına 
iç ve dış kaynaklardan sağlanan özel fonların sınırlı olması yüzünden mev-
duat ve ticaret bankalarının da plân ve programlarda teşviki öngörülen 
sektörlere kredi vermelerini sağlamak amacı ile faiz farkı uygulamasına 
gidilmiş; T.C. Merkez Bankası 1972 de banka plâsmanlarının en az % 
10 unun projeye bağlı yatırım, tevsi ve modernleştirme ile ilgili orta va-
deli sanayi, maden, gemi yapımı ve turizm kredileri ile faaliyete yeni 
girecek bu türlü girişimlerin yine orta vadeli ve projeli işletme kredilerine 
tahsis edilmesini kararlaştırmıştır. 

Başlangıçta faiz farkı ödemeleri Devlet Bütçesi'ne konulacak ödenek-
lerle T.C. Merkez Bankası'nda oluşturulan "Selektif Kredi Fonu"ndan ya-
pılmış; 1978 den itibaren normal banka kredilerinden alınan faiz farkı ia-
desi payları ile T.C. Merkez Bankası'nda açılan "Faiz Farkı İadesi Fo-
numdan yapılmak suretiyle kaynağı Bütçeden sağlanan selektif kredi fo-
nu ikinci plâna düşürülmüştür. Böylece özendirilmesi istenen alanlara açı-
lan kredilerin maliyetleri faiz farkı iadesi ile düşürülürken, normal kredi 
maliyetleri faiz farkı iadesi kesintileri kadar yükseltilmiştir.* 

Görülüyor ki, 1970 lerde de plân ve programlarda öngörülenin aksine 
faizin düzenleyici fonksiyonuna bir türlü işlerlik kazandırılamamıştır. 
Kaldıki, 10 Ağustos 1970 devalüasyonu'ndan sonra, talep ve maliyet ar-
* Servet Taşdelen: Faiz Farkı İadesi Uygulaması, Türkiye Bankalar Birliği Kon-

feranslar Serisi No: 23. 
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tışmdan kaynaklanan ve giderek şiddetini artıran enflâsyonist gelişmeye 
rağmen, uzun süre faiz oranlarında kredi talebini daraltmaya yönelik 
yükseltmelere gidilmemiş; 1978 ve 1979 da faiz oranlarında yapılan yük-
seltmeler ise, negatif faiz olgusunu ortadan kaldıramamıştır. 

Gerçekten, Şubat 1978 de Bakanlar Kurulunun 7/14687 sayılı Kararı 
ile en yüksek faiz oranı 1 Nisan 1978 den itibaren orta ve uzun vadeli kre-
dilerde % 16 ya, T.C. Merkez Bankası tarafından öncelik verilen kısa va-
deli kredilerde % 14 e, diğer kredilerde % 16 ya yükseltilmiş; bankalar ta-
rafından orta> ve uzun vadeli krediler için alınan faizlerin 1/16 nin, T.C. 
Merkez Bankası tarafından öncelik verilen kısa vadeli krediler için alman 
faizlerin 2/24 ünün, diğer krediler için alman faizlerin de 1/4 ünün T.C. 
Merkez Bankası'nda teşviki arzu edilen sektörlerin faiz maliyetlerini dü-
şürmek için kurulacak olan Faiz Farkı İadesi Fonuna yatırılması öngö-
rülmüş; tercihli kredilerde ödenecek faiz oranlarında ise, bir değişiklik 
yapılmamıştır. 

Bir yıl sonra Nisan 1979 da Bakanlar Kurulu'nun 7/17359 sayılı Kararı 
ile yukarıdaki faiz oranları sırasiyle % 20, % 16 ve % 19 a yükseltilmiş; 
bankaların orta ve uzun vadeli krediler için alacakları faizin 2/20 sini, 
T.C. Merkez Bankası tarafından öncelik verilen kısa vadeli krediler için 
alacakları faizin 3/16 sını, diğer krediler için alacakları faizin de 6/19 unu 
T.C. Merkez Bankası'nda Faiz İadesi Fonuna yatırmaları istenmiştir. Ter-
cihli kredilere uygulanacak en yüksek faiz oranları ise, T.C. Ziraat Ban-
kası tarafından tarım sektörüne açılan kısa vadeli kredilerde % 14e, orta 
ve uzun vadeli kredilerde % 16 ya, Türkiye Halk Bankası tarafından kü-
çük sanayici, sanatkâr, esnaf ve esnaf teşekküllerine açılan kısa vadeli 
kredilerde % 15 e, orta ve uzun vadeli kredilerde % 16 ya, Türkiye Em-
lâk Kredi Bankası tarafından konut yapımına açılan orta ve uzun vadeli 
kredilerde % 12 ye yükseltilmiş; kalkınma ve yatırım bankaları tarafın-
dan yurt içinde tahvil çıkarılması yolu ile sağlanan, en az beş yıl vadeli 
kaynaklar karşılığında açılan kredilerde faiz oranının banka ile ödünç 
alan arasında saptanması kararlaştırılmıştır. Böylece, bir yandan farklı 
faiz uygulaması sürdürülürken, öte yandan ödünç para verme işlerinde 
faiz narhlarının kaldırılması yolunda ilk adım atılmıştır. 

Mevduata ödenen en yüksek faiz oranlarına gelince, Şubat 1970 ka-
rarı ile resmi ve ticari mevduata faiz ödenmemesi; tasarruf mevduatına 
ödenen en yüksek faiz oranının vadesiz tasarruf mevduatında % 3 ten baş-
lıyarak, üç yıldan dört yıla kadar vadeli tasarruf mevduatında % 20 ye 
yükselen oranlarda faiz ödenmesi; dört yıldan fazla vadeli mevduata öde-
necek faiz oranının banka ile mudi arasında serbestçe tesbit edilmesi ön-
görülmüş; Nisan 1970 Kararı ile üç yıldan dört yıla kadar vadeli mevdu-
atta % 24 e varan yükseltmeler yapılmıştır. 
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Bu oranlar, yurt dışında çalışan Türk işçileri tarafından havale yolu 
ile gönderilen veya efektif olarak bozdurulan dövizlerin kesin satışı su-
retiyle açılacak bir yıldan üç yıla kadar vadeli tasarruf mevduatında Şu-
bat 1978 Kararı'na göre 4 puan, üç yıldan fazla vadeli tasarruf mevduatın-
da 5 puan; Nisan 1979 Kararı na göre, bir yıldan üç yıla kadar vadeli ta-
sarruf mevduatında 10 puan, üç yıldan fazla vadeli tasarruf mevduatında 
15 puan artırılarak uygulanması öngörülmüştür. 

1971-1979 arasında toptan eşya fiyatları endeksi, 1975 yılı hariç,* % 
15,6-63,9 arasında değişen, yılda ortalama % 27,8 oranında; Ankara geçin-
me endeksi % 14,6-62,0 arasında değişen, yılda ortalama % 26,8 oranında; 
İstanbul geçinme endeksi de % 14,0-63,5 arasında değişen, yılda ortalama 
% 29,1 oranında hızlı bir artış gösterdiği** nazara alınırsa, faiz oranların-
da 1978 ve 1979 yıllarındaki yükseltmelerin negatif faiz olgusunu önliye-
mcdiği ortaya çıkar. 

Bu durum 24 Ocak 1980 İstikrar Programı'mn uygulamaya konulma-
sından sonra, 8/174 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bankaların ödünç 
para verme işlerinde ve mevduat kabulünde uygulayacakları en yüksek 
faiz oranları bir kaç puan yükseltilmek, bankaların faiz iadesi fonuna ya-
tıracakları oranlarda bazı değişiklikler yapmak suretiyle devam ettirilmiş 
ise de, 29 Mayıs 1980 de çıkartılan 8/909 sayılı Kararname ile bankaların 
açacakları kredilere ve bankalararası mevdut ile vadeli tasarruf mevdu-
tına uygulanacak faiz oranlarını serbestçe tespit etmelerine izin verilmek 
suretiyle uzun yıllardan beri devam edegelen narh yöntemine son veril-
mek; belli alanlarla sınırlı olsa da, faiz oluşumu serbest bırakılmak isten-
miştir. Gerçekten, Kararnamede resmi ve ticari mevduata faiz verilme-
mesi, vadesiz tasarruf mevduatı ile .diğer mevduata en çok % 5 oranında 
faiz ödenmesi, ihracatı teşvik fonundan kullandırılacak kredilere uygula-
nacak faiz oranı ile bankaya bırakılacak miktarın Para ve Kredi Kuru-
lu'nca tespit edilmesi öngörülürken, i) banka kredilerine uygulanacak faiz 
oranının banka ile kredi alan arasında, ii) vadeli tasarruf mevduatına 
uygulanacak faiz oranının banka ile mudi arasında serbestçe tespit edil-
mesine, iii) bankaların altı ay ile iki yıla kadar vadeli hamiline yazılı 
mevduat sertifikası çıkarmalarına izin verilmiş; iv) faiz farkı iadesinden 
yararlanması öngörülen ihtisas bankalarınca kanunlarında belirtilen ih-
tisas kredilerine, bu bankalar tarafından diğer krediler için tespit ve ilan 
edilen faiz oranlarından faiz iadesi oranları kadar düşük faiz oranı uy-
gulanması; v) bankaların tahakkuk ettirdikleri faizin kredi çeşidine göre 

* 1975 yılında toptan eşya fiyatları endeksinde aylık ortalamalar itibariyle yük-
selme % 10,1; Ankara Geçinme Endeksi'nde % 19,9, İstanbul Geçinme Endeksin-
de ise, % 21,2 olmuştur. 

** Ani Zarakolu: İktisat İlminin Temel İlkeleri, 4. Bası, Ankara 1981, s. 159. 
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% 10 ile % 25 arasında değişen bölümünün, özendirilmesi istenen sektörlere 
kredi maliyetlerini azaltmak için T.C. Merkez Bankası nezdinde açılan 
Faiz Farkı İadesi Fonu'na yatırılması; vi) işçi dövizlerinin kesin satışı 
suretiyle açılacak tasarruf mevduatına ödenecek faiz oranının çeşidine 
göre 5 puan artırılması ve bunun faiz farkı iadesi fonundan karşılanması 
kararlaştırılmıştır. 

Acaba bankalararası mevduat, vadeli tasarruf mevduatı ve krediler 
için öngörülen faiz serbestisi ile kredinin ekonomik etkinliğe göre dağıtıl-
ması sağlanabilmiş midir? Başka bir deyimle, faizin ödünç verilebilir fon-
ları en verimli alanlara yönlendirme fonksiyonuna işlerlik kazandırılabil-
miş midir? Bu soruyu olumlu yöııde yanıtlamak mümkün değildir. 

Gerçekten, 1978, 1979 yıllarında ve 24 Ocak 1980 de faiz oranlarında 
yapılan yükseltmelerin enflâsyon oranından düşük tutulması, tasarrufla-
rın banka dışına kaymasına; kendilerine banker adını veren ve organize 
olmayan kredi piyasasında ödünç alış verişine aracı olan, menkul kıymet 
ticareti yapan, halktan banka sertifikası, ileri tarihli çek ya da bono kar-
şılığı para toplayan çeşitli kuruluşların meydana gelmesine neden olmuş-
tur. 

Ancak, para ve sermaye piyasalarının yasal düzenlemelerindeki boş-
luklardan yararlanarak, özellikle ikincil sermaye piyasasında faaliyet gös-
teren bu kuruluşların tasarruf sahiplerine resmi faiz oranının çok üzerin-
de (ayda % 10-11) ödiyerek, tasarrufların önemli bir bölümünü banka dışı 
kredi piyasasına çekmeyi başarmaları bankaları etkilemekte gecikmemiş; 
bankalar aralarında anlaşarak, 1 Temmuz 1980 den geçerli olmak üzere 
mevduata ödiyecekleri faiz oranlarım, altı aydan bir yıla kadar vadeli ta-
sarruf mevduatında % 15 e, bir yıldan iki yıla kadar vadeli tasarruf mev-
duatında % 33 e, dört yıldan uzun vadeli tasarruf mevduatında, % 36 ya; 
kredilerden alacakları faiz oranlarını ise, normal kısa vadeli krediler-
de % 31 e, beş yıla kadar orta vadeli kredilerde % 33 e, beş yıldan uzun 
vadeli kredilerde % 36 ya yükseltmişler; 1 Ocak 1981 den geçerli olmak 
üzere bu oranları, altı aydan bir yıla kadar vadeli tasarruf mevduatı 
ile hamiline yazılı mevduat sertifikalarında % 32 ye, bir yıldan fazla va-
deli tasarruf mevduatı ile hamiline yazılı mevduat sertifikalarında % 32 ye, 
bir yıldan fazla vadeli tasarruf mevduatı ile hamiline yazılı mevduat ser-
tifikalarında % 40 a; 2 Şubat 1981 den geçerli olmak üzere altı aydan bir 
yıla kadar vadeli tasarruf mevduatı ile hamiline yazılı mevduat sertifi-
kalarında % 42 ye, bir yıldan fazla vadeli tasarruf mevduatı ile hamiline 
yazılı mevduat sertifikalarında % 50 ye; kısa vadeli normal kredilerde 
% 36 ya, beş yıla kadar vadeli kredilerde % 38 e, beş yıldan fazla vadeli 
kredilerde % 41 e yükseltmiş; 1 Ocak 1982 den itibaren de 1, 2, 3 ay vadeli 



556 AYNİ ZARAKOLU 

tasarruf mevduatı hesapları vadeli mevduat kapsamına alınarak, altı ay 
vadeli tasarruf mevduatı ile altı ay vadeli mevduat sertifikalarına % 50, 
üç ay vadeli tasarruf mevduatına % 45, iki ay vadeli tasarruf mevduatına 
% 35, bir ay vadeli tasarruf mevduatına % 25 oranında faiz ödenmesi ka-
rarlaştırılmıştır. 2 Şubat 1981 den itibaren kredilere uygulanmasına baş-
lanan faiz oranlarında ise bir değişiklik yapılmamıştır. 

Bankaların tasarruf mevduatına ve kredilerine uyguladıkları faiz oran-
larını önemli ölçüde yükseltmeleri, 24 Ocak 1980 İstikrar Programı ve 
12 Eylül harekâtı ile alınan bazı ek tedbirlerin de etkisi ile enflâsyon hı-
zının % 100 den % 35-40 a düşmesi karşısında negatif faiz olgusunu orta-
dan kaldırmış ve banknot emisyonundaki artışların da etkisi ile bankala-
rın mevduat hacminde hızlı bir artış husule gelmiştir. 

Ne varki, bankaların kredilerine uyguladıkları faizden başka, kredi 
işlerine bağlı olarak yapılan hizmet karşılığı ücret ve komisyon almaları, 
faiz farkı iadesi fonuna yatırdıkları payları, kredi işlemlerinin gerektirdi-
ği P.T.T. ücretlerini, teminat olarak gösterilen malların sigorta ücretleri-
ni, ekspertiz ve ardiye giderlerini, damga resmini ve gider vergisini kredi 
alandan tahsil etmeleri nedeni ile artan kredi maliyetlerinin ekonomideki 
normal kazanç düzeyinin üzerine çıkması yatırımları durma noktasına 
getirmiştir. Hiper enflâsyonu önliyebilmek için belki de istenen budur. 
Gerçekten, maliyeti % 60 ı aşan kredilerle normal kazanç beklenen yatı-
rımlara girişilmesi beklenemez. Nitekim, yatırımların devamı istenen bazı 
sektörlere açılan krediler, Faiz Farkı İadesi Fonuna kesinti yapmamak ya 
da Faiz Farkı İadesinde bulunmak suretiyle ucuzlatılmıştır. 

Kuşkusuz bu durum, bir ölçüde 1960 larda başlatılan farklı faiz uygu-
lamasının uzantısından başka bir şey değildir. Bazı kredilerde Faiz Farkı 
İadesi Fonuna ödeme istenmemesi, bazı kredilerde faiz farkı iadesi yapıl-
ması suretiyle kazanç durumu yüksek faiz ödemeye elverişli olmayan bazı 
alanlara daha düşük maliyetle kredi sağlama yoluna gidilmiştir. Yeni uy-
gulamanın eski uygulamadan farkı: Eskiden, çeşitli sektörlere kararname 
ile tespit edilen farklı faiz oranları ile kredi verilirken, 24 Ocak 1980 Ka-
rarlarından sonra, banka kredilerine uygulanacak faiz oranlarının tespiti 
bankalara bırakılmış; ancak, özendirilmesi istenen sektörlere verilecek kre-
dilerin maliyetleri faiz farkı iadesi payı kesilmemesi, ya da faiz farkı iadesi 
yapmak suretiyle düşürülmeğe çalışılmıştır. Böylece, Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı'nda "kredi fiyatının ucuzlatılması gerektiği hallerde faiz 
farkı iadesine dayanan sübvansiyon uygulamasına gidileceği" yolundaki 
ilkeye uyulmuş olmaktadır. Ne varki, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı'n-
da banka ve kredi alana faiz farkı ödenmesi Genel Bütçeden ayrılacak 
ödeneklerle T.C. Merkez Bankası'nda oluşturulacak Selektif Kredi Fo-
nu'ndan yapılacağı öngörülmüşken, 24 Ocak 1980 Kararları'ndan sonra 
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bazı kredilerde uygulanan faizden faiz farkı iadesi farkı kesilmesi, bazı 
kredilere faiz farkı iadesi yolu ile kredi maliyetlerinin düşürülmesi yo-
luna gidilmiştir. 

Böylece eski farklı faiz uygulamasında kredi sisteminin normal ve ter-
cihli krediler kompartımanlarına ayrılmasının ortaya çıkardığı sakınca-
lar bir ölçüde giderilmek istenmiştir * Ne varki, bu uygulama ile de ödünç 
verilebilir fonların ekonomik etkinliğe göre dağıtımının sağlandığını ileri 
sürmek güçtür. Kredi 24 Ocak 1980 Kararları'ndan önce olduğu gibi, bu 
Kararlar'dan sonra da ekonomik etkinliğe göre değil, bir ölçüde çeşitli 
sektörlerin kazanç durumuna göre ödiyebilecekleri faiz üzerinden dağıtıl-
maya devam olunmaktadır. 

Kaldıki, bankaların tasarruf mevduatına ve kredilerine uyguladıkları 
faiz oranlarının önemli ölçüde yükseltmeleri tasarrufların banka dışına 
kaymasını tamamen önliyememiş; kredinin fiyatından çok elde edilebilir-
liği sorunu devam etmiştir. Gerçekten, kendilerine banker adını veren ve 
enflâsyon koşulları içinde giderek sayıları ve iş hacmi genişliyen aracı ku-
ruluşlar** bankaların vadeli tasarruf mevduatına verdikleri faizin iki ka-
tım aşan faiz ödiyerek, tasarrufların giderek artan bir bölümünü kendi-
lerine çekmeyi başarmışlar; işletmelerin yeterli işletme sermayesine sahip 
olmamaları, yabancı kaynakların öz kaynaklarına oranın yüksek olması 
ve enflâsyon hızı düşmekle beraber, % 30-40 dolayında seyretmesi kredi ta-
lebinin azalmasına engel olmamış, eskiden olduğu gibi, kredinin fiyatın-
dan çok elde edilebilirliği ana sorun olarak devam etmiştir. 

Bu arada Temmuz 1981 de sermaye piyasasının güven, açıklık ve ka-
rarlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korun-
masını düzenlemek ve denetlemek amacı ile hazırlanan Sermaye Piyasası 
Kanunu'nun çıkartılması, Eylül 1981 de Ödünç Para Verme İşleri Kanu-
nu'nda Değişiklik Yapan Kanun, Kasım 1981 de banka mevduat sertifi-
kalarının banker eli ile pazarlanmasınm yasaklanması, Aralık 1981 de 
menkûl kıymet satışına aracılık edenlerin faaliyet alanları, sermayeleri, 
çalışma usulleri ile diğer koşulların belirlenmesi gibi düzenlemelerle or-
ganize olmayan kredi piyasasında kredi alış verişine aracı kuruluşların faa-
liyetlerine çekidüzen verilmek istenmesi, Ekonominin ödiyemiyeceği ka-
dar yüksek faizle halkın tasarrufunu toplayarak, vadesinde geri alınabil-
mesi şüpheli ödünç verme işlerinde veya paraya dönüştürülmesi güç ya-
* Avni Zarakolu: Para Kredi ve İktisadi Faaliyetler, geliştirilmiş 2. basım, T. Ban-

kalar Birliği Yayın No: 41, s. 113. 
** Maliye Bakanlığının 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Yasası'nda değişiklik 

yapılmasına dair 2520 sayılı Yasaya ilişkin 3 No.lu Tebliği eski izinlerini yeni-
lemek üzere Maliye Bakanlığı'na 278 bankerin başvurması bu aracı kuruluşla-
rın sayısı hakkında bir fikir verebilir. 
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tırımlarda kullanarak değerlendirmeye çalışan ya "da sırdaş hesaplarda 
gizi iyen bu kuruluşların kaçınılmaz akıbetini çabuklaştırdı. Bankerlerin 
hemen tamamına yakın bir bölümünün ödeme gücünü yitirmesi, yüksek 
faizin cazibesine kapılarak, bir kenara ayırdığı tasarrufunu, bankadaki va-
deli mevduatını çekerek veya kolundaki bileziğini, evini, arabasını sata-
rak elde ettiği parayı bankere yatıran kimselerin maddi kayıpları ile so-
nuçlandı. Olayın halkta yarattığı güvensizlik bankacılık sektörünü de et-
kiledi: Küçük bankalardan mevduat çekilmesi olurken, bir iki büyük ban-
kanın mevduatında hızlı artışlar görüldü ve bu olayın bankacılık sektö-
ründe yarattığı likidite sorunu T.C. Merkez Bankası'nın desteği ile gide-
rilebildi. 

Fakat kredi maliyetlerinin ekonomideki normal kazanç düzeyinin üze-
rinde olmasına rağmen, ülkemizde işletmelerin işletme sermayesine olan 
gereksinimlerini büyük ölçüde kredi ile karşılamaları, enflâsyonun işlet-
me sermayesine gereksinimi artırması sonucu kredi talebi canlılığını mu-
hafaza etti. 

Bu durum bize, bu yazının başında değindiğimiz gibi, Türk Ekono-
misi'nin gerçekleştirebildiği yıllık tasarrufun, tarım ürünlerinin yetiştiri-
lebilmesi ve pazarlanmasmı, iç ve dış ticaretin finansmanını, sanayinin 
hammadde ve işçilik masrafları gibi kısa- sürede paraya dönüştürülmesi 
mümkün olan harcamaları karşılamanın ötesinde sabit sermaye yatırım-
ları için fazla bir olanak sağlamadığını göstermektedir. 

Ne varki, ekonomik büyüme, özellikle mal üreten tarım ve sanayi sek-
törlerinde üretim kapasitesinin genişletilmesi için normal kazançlı ağır 
aşınan sermaye yatırımları da gereklidir. Yüksek kredi maliyeti yatırımın 
kapitalize değerini olumsuz yönde etkiliyerek, talep fiyatını düşürdüğün-
den, bu türlü yatırımları ekonomik olmaktan çıkarmaktadır. 

Gerçekten, % 30 kâr beklenen bir işe, % 60 kredi maliyeti ile yatırım 
yapılabilmesi için yatırılan sermayenin yılda enaz iki kez dönmesi, başka 
bir deyimle, kendisini enaz altı ayda bir yenilemesi gerekir. Yüksek kredi 
maliyeti, kendisini kısa zamanda amorti edemiyen sabit sermaye yatırım-
ları şöyle dursun, ürünleri kısa zamanda paraya çevirme olanağına sahip 
bulunmayan işletmelerin işletme sermayesi taleplerini bile olumsuz yön-
de etkiler. Yüksek kredi maliyetini verimdeki yükselme ile karşılama ola-
nağına sahip olmıyan işletmeler, farkı piyasanın elverdiği ölçüde ürettik-
leri malların fiyatlarını yükselterek karşılamaya çalışırlar. Böylece enf-
lâsyonun yükselttiği kredi maliyetleri enflâsyona neden olur. 

Çünkü, faiz sadece yatırımların talep fiyatını etkiliyen bir değişken 
olmayıp, aynı zamanda yatırımların ve üretilen mal ve hizmetlerin arz 
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fiyatlarını etkiliyen bir değişkendir. Başka bir deyimle, yüksek faiz oran-
ları maliyetleri yükselterek, fiyatların yükselmesine neden olabilir. 

Ülkemizde de faiz oranlarının yükseltilmesi, bir yandan yatırımlarda 
duraklamaya neden olarak, gerçek talebi azaltırken, öte yandan maliyet-
leri yükselterek, fiyatları yükseltici yönde etkilemiştir. Hatta yüksek faiz 
oranlarının ülkemizde halen yaşanan stagflâsyonun nedenlerinden biri ol-
duğunu söylemek mümkündür. 

Gerçekten, ülkemizdeki faiz oranlarının ne 24 Ocak 1980 Kararların-
dan önce, ne de bu Kararlardan sonra denge faizleri olduğunu, ödünç ve-
rilebilir fonların ekonomik etkinliğe göre dağılımını sağlıyan bir fonksiyon 
ifa ettiğini söylemek mümkün değildir. Tarım, sanayi ve ticari işletmeler-
de prodüktivite (verimlilik) artırılarak, üretilen mal ve hizmetlerin, Türk 
Lirası'nın dış değerini düşürmeden, yabancı mal ve hizmetlerle rekabet 
edebilecek düzeye çıkarılması, Devlet harcamalarında milli hasılanın bü-
yüklüğünü unutacak artışlara son verilmesi, Merkez Bankası'nm Hazine 
ve tarımsal ürünlerle ilgili kredi sorumluluklarını ekonomideki nakti den-
geyi bozmıyacak biçimde kullanması gibi, genel ekonomik dengenin sağ-
lanması için gerekli koşullar sağlanmadan faizin ekonomideki işlevini ye-
rine getirmesi beklenemez. Nitekim, bankaların ödünç para verme işle-
rinde ve vadeli mevduat kabulünde uygulıyacakları faiz oranlarını ser-
bestçe tespit etmelerine izin verilmesi, faize ödünç verilebilir fonların arz 
ve talebini denkleştirici ve ödünç verilebilir fonların ekonomik etkinliğe 
göre dağılımını sağlayıcı işlevini kazandıramamıştır. 

Bankalar, uygulamada ortaya çıkabilecek bazı sakıncaları önliyebil-
mek amacı ile kredilere ve vadeli tasarruf mevduatına uygulanacak en 
yüksek faiz oranlarını aralarında anlaşarak tespit etme yoluna gitmişler; 
enflâsyonun ve birbirini izliyen devalüasyonların iç ve dış girdi fiyatları-
nı yükselterek, işletme sermayesine olan gereksinimi durmadan artırması 
sonucu kredi talebini hızla artırması; buna karşılık banka kredilerinin 
bu talebi karşılayacak ölçüde büyümemesi, yukarıda değindiğimiz gibi, 
organize olmıyan kredi piyasasında kendilerine banker adını veren aracı 
kuruluşların faaliyetlerini genişletmelerine neden olmuştur. 

Ne varki, bu aracı kuruluşlar ya da kişilerce verilen ve alınan faiz 
oranlarının ekonominin kazanç durumuna göre ödiyebileceği faizin çok 
üstünde olması, çoğu kez bankalarda kredisi olmıyan, ödeme gücü zayıf 
kimselere ödünç verilmesi ya da kısa sürede paraya dönüştürülmesi müm-
kün olmıyan taşınmazlara yatırılması veya sırdaş hesaplarda gizlenmesi 
bu kuruluş ya da kişilerin ödeme güçlüğüne uğrıyarak tasviye edilmele-
rine neden olmuştur. 
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Enflâsyon hızının 1980 de % 107 den 1981 de % 36,8 e, 1982 % 25,2 ye düş-
mesine rağmen, faizin 1970 ten önce Türk Ekonomisi için normal sayılan 
düzeye düşürülmesi negatif faiz olgusuna, tasarrufların, 24 Ocak 1980 ka-
rarlarından önce olduğu gibi, banka sistemi dışına kaymasına neden ola-
bilir. Nitekim, tasarruf mevduatına ödenen faiz oranlarının düşürülmesi-
nin enflâsyon oranının % 40 a yükseldiği bir döneme rastlaması negatif 
faiz olgusuna yol açarak, bankalardaki mevduat artış hızının düşmesine 
neden olmuştur. 

Bu durum esasen faiz oranlarının düşürülmesine karşı olan Özal Hü-
kümeti tarafından 12 Aralık 1983 tarihinde kabul edilen 83/7507 sayılı Ka-
rarname ile bankaların ödünç para verme işlerinde ve mevduat kabulün-
de uygulıyacakları faiz oranları yeni bir düzenlemeye tabi tutulmuş; va-
deli mevduata ödenen faiz oranları % 50 ye kadar yükseltilmiştir. 83/7507 
sayılı Kararname, bankaların mevduat kabulünde uygulıyacakları en yük-
sek faiz oranları ile bunların uygulama esas ve şartlarının T.C. Merkez 
Bankası tarafından üç aydan fazla olmıyan sürelerle tespit edilmesi; ödünç 
para verme işlerinde uygulanacak faiz oranları ise, bankalarca kaynak 
maliyetlerine göre ayarlanması esasına dayanan bir düzenleme getiril-
miştir. 

Bu düzenlemenin aldıkları faiz ve komisyonlarla verdikeri faiz ve 
komisyonlar arasındaki farkın mutlak ve nisbi olarak azaldığını gören 
bankaları ödünç para verme işlerinde aldıkları faiz oranlarını yükseltme-
ye yöneltmesi doğaldır. Ne var ki, halen normal kredilerde % 60 ı aşan 
kredi maliyetleri yürürlükteki faiz oranlarının daha fazla yükseltilmesi 
için elverişli bir ortam oluşturmamaktadır. Nitekim, mevduat faiz oran-
ları yükseltilmek suretiyle bankaların kaynak maliyetlerindeki artışı, faiz 
farkı iadesi fonu'na kesinti ve gider vergisi oranları düşürülerek karşı-
lanmaya çalışılmıştır. 

Yeni düzenleme, T.C. Merkez Bankası'na iskonto politikası ile etkili-
yemediği kredi faiz oranlarını mevduata ödenen faiz oranlarını tespit et-
me yolu ile etkileme olanağı vermektedir. Ne varki, Türk Ekonomisinin 
içinde bulunduğu koşullar, kredi piyasasının durumu eskiden olduğu gibi, 
günümüzde de faizin ödünç verilebilir fonların ekonomik etkinliğe göre 
dağıtılmasını sağlayıcı fonksiyonuna işlerlik kazandıracak ortamın bulun-
madığını göstermektedir. 24 Ocak 1980 kararlarından sonra faiz oranları-
nın tespitinde bankalara tanınan nisbi serbesti faizin ekonomik etkinliğe 
göre düzenleme fonksiyonunu sağlamaya yetmemiştir. 

Öte yandan, iktisadi gelişme faiz oranlarının Ekonominin kazanç du-
rumuna göre ödiyebileceği düzeye düşürülmesine bağlıdır. Bu durum enf-
lâsyon ile mücadele tedbirleri ile birlikte faiz oranlarının düşürülmesine 
yönelik önlemlerin önemini ortaya koymaktadır 






