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AYIN EKONOMİ POLİTİĞİ

Cumhuriyetin kuruluşu 
aydınlanma felsefesine 
dayanmaktadır. 
Bunun böyle olacağı 
kuruluş sürecinde 
yaşanılanlardan 
çıkarmak zaten 
mümkündür. 
Cumhuriyetin 
kurucularının asker 
kökenli olması bunu 
beraber getirmiştir. 
Çünkü bu nesil Balkan 
Savaşlarını ve I. Dünya 
Savaşını görmüştü ve 
artık ne Osmanlıcılık 
ile ne de Pan-İslamizm-
Türkizm ile devletin 
kurtulamayacağını 
ve Batı emperyalizmi 
karşısında ayakta 
kalınamayacağını 
görmüşlerdi.

Giriş

Türkiye Cuhuriyetinin kurum-
sal yapısı 1923-1938 yılla-
rında kurulmuştur. Bu yapı-

lırken Osmanlı Devleti’nin çökmüş 
olan kurumsal yapılanmasından ka-
lanlarda büyük ölçüde temizlenmiş-
tir. Yeni yapılanma oldukça da hızla 
gerçekleştilmiştir. Dünya da bunun 
bir örneği yok gibidir. SSCB’nin 
yıkıldığı, Çin’de Mao’nun kurduğu 
yapının tümü ile ortadan kaldığı dü-
şünülürse Cumhuriyet Devriminin 
farklılığı ortaya çıkmaktadır. 

Cumhuriyetin kuruluşu aydınlanma 
felsefesine dayanmaktadır. Bunun 
böyle olacağı kuruluş sürecinde ya-
şanılanlardan çıkarmak zaten müm-
kündür. Cumhuriyetin kurucularının 
asker kökenli olması bunu beraber 
getirmiştir. Çünkü bu nesil Balkan 
Savaşlarını ve I. Dünya Savaşını 

görmüştü ve artık ne Osmanlıcılık 
ile ne de Pan-İslamizm-Türkizm ile 
devletin kurtulamayacağını ve Batı 
emperyalizmi karşısında ayakta ka-
lınamayacağını görmüşlerdi.

Cumhuriyeti kuranların ortak 
özelliği anti-emperyalist olmalarıdır. 
Türkiye’nin Cumhuriyet Devrimi, 
dünyanın ilk anti emperyalist ve 
emperyalist olma emeli beslemeyen 
hareketinin (yurtta barış, 
dünyada barış ilkesi) sonucunda 
gerçekleşmiştir. Bundan dolayı da 
Sovyet Devrimi’nden farklıdır. 

Kuruluş felsefesi aydınlanmaya 
dayanıyor olsa da, kurucuların 
iktisadi kalkınma konusunda 
kafaları karışıktı. İçlerinde iktisat 
eğitimi almış olan çok azdı. Üstelik 
Osmanlı Devleti’nden sermaye 
birikimi, sanayisi hatta işçisi 
olmayan bir tarım toplumu devir 
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almışlardı. Köylü bile yoktu, reaya’dan bozma 
bir kırsal nüfus vardı. Bundan dolayı köylü de 
Cumhuriyet’in eseridir diyebiliriz.

İktisat politikası konusundaki bir başka kısıt ise 
Cumhuriyetin ilanından altı yıl sonra dünyanın 
1929 Krizine girmesidir. Bundan dolayı karışık 
kafalarla 1923 Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi’nde 
liberalizme meyil eden,  bu çerçevede 1927 Teşviki 
Sanayi Kanunu’nu    çıkaran Cumhuriyet Hükümeti 
kısa süre sonra liberal modelden vazgeçmek 
zorunda kalmıştır. 

Ayrıntıya girmeden şunu özellikle de, son 
dönemlerle Cumhuriyetın Kurucuları ve 1923-
1945 dönemine ilişkin yalan bombardımana tutulan 
gençler için belirtmek zorundayım:   Türkiye 
Cumhuriyeti, Osmanlı  Devletinden kötü bir miras 
devralmıştır. Bundan dolayı öncelikle ülke insanına 
üç beyazı, şeker, un ve bezi (Amerikan bezi, kumaşı) 
sağlamaya çalışmıştır. İmalat sanayinde bunun 
özel sektör tarafından sağlanamayacağı ortaya 
çıkınca da devlet kendi kollarını sıvamak zorunda 
kalmıştır. 1929 bunalımı ise bu olgunun uluslararası 
tabanını sağlamıştır.  Cumhuriyet sanayi sektörünü 
yaratmaya çalışırken bir taraftandan reayadan, 
köylüye -çiftçiye- geçiş yapma uğraşına da girmiştir. 
Bu süreç aynı zamanda siyasal zeminde kuldan 
vatandaşlığa geçişinde  temeli olmuştur.

Bu sürecin kilit tarihi olan 1932 yılına gelindiğinde 
uygulanacak olan iktisat modelinin-politikasının adı 
da, çerçevesinde belli olmuştur. Türkiye Devletçilik 
ile kalkınacaktır.2  

Devletçiliğin Oluşumu
Osmanlı Devletinde tımar sisteminin çöküşünün 
ardından, özellikle sınai bitkilerinin  üretimindeki 
artış ile birlikte, toprakta özel mülkiyete geçiş 
eğilimi güçlenmeye başlamıştır. Ancak bu eğilim 
tarım sektöründe mülkiyetin eşit dağılımını 
sağlamamış, tam aksine toprakların büyük bir kısmı 
toprak ağası ve bölgesel derebeylerin ellerinde 
toplanmıştır (Issawi, 1980: 199-229).

Osmanlı Devletinde tarım sektörü dışında öne çıkan  
sektör madencilik sektörü olmuştur. Madencilik 
alanında üretimin büyük kısmı yabancıların 
elindedir. Maden üretiminde, 1869 yılında çıkartılan 
maden yasası ile birlikte yabancılar atağa kalkmış 

ve kısa sürede (1911 yılına gelindiğinde madenlerin 
%75,28’i) ülkedeki üretimin büyük kısmını kontrol 
eder hale gelmişlerdir (Ökçün, 1969: 86).

Batı Avrupa Ülkelerinde  sanayi devrimi yaşanırken 
Osmanlı sanayi, loncaların denetiminde atölye dü-
zeyinde üretim yapıyordu. 1838 Ticaret Anlaşması 
ile birlikte bu atölyeler de hızla tasfiyeye uğradı. 
Sonuçta, başta halı olmak üzere belli başlı malların 
üretiminde, 16.yüzyıldan itibaren sınırlı ölçüde var-
lığını sürdüren “putting-out” sistemi etkinleşmeye 
başladı. Sistemin manufacture  üretime geçemeyişi-
nin nedeni ise lonca sistemi ve sermaye birikiminin 
yetersizliğidir.   

Osmanlı Devletinde  XX. yüzyılın başlarında ik-
tisadi alanda atağa kalkma çabaları görülse de bu 
davranışın altındaki amaç, askeri üstünlüğü yeniden 
yakalama hayalidir. Bunun için bir taraftan devlet 
çeşitli sanayi kuruluşlarına aracılık ederken diğer 
taraftan da 1913 yılında, sanayii teşvik  yasası çıkar-
tılarak bireysel girişimler özendirilmek istenmiştir. 
Ancak, altyapı eksikliği, yeterli sayıda nitelikli iş-
gücü ve en önemlisi sermaye birikiminin olmayışı 
tüm bu çabaları sonuçsuz bırakmıştır. 

Sanayi sektörü yalnızca İstanbul, Bursa, Bandırma, 
İzmir, İzmit, Uşak ve Manisa illerinde kendine yer 
bulabilmiştr. 1915 yılı sanayi sayımına göre, sanayi 
işletmesi denilebilecek 264 işletme vardır. Sanayi 
sektörü (eğer bu işletmelere sanayi işletmesi denile-
bilirse) içinde yer alan işletmelerin % 28.6’sı gıda, 
% 27.5’i dokuma sektörüne aittir.  Yani sanayinin 
yapısı oldukça zayıftır. Öte yandan,  sanayi sektö-
ründeki işletmelerin %35’i İstanbul ve çevresin-
de yer  alırken  dokuma sektöründeki işletmelerin 
%74’ü İstanbul’dadır. İşletmelerin %81’i’ini oluş-
turan 214 firma özel kişilerin ellerindeyken yalnız-
ca %10.6’sı anonim şirket şeklindedir. Bu işletmele-
re ait makine gücünün (beygir cinsinden) %37.6’sı 
gıda, %29.8’i dokuma ve %18.2’si toprak sanayiine 
aittir (Çavdar, 1973:165).

Sanayide mülkiyet egemenliği, yabancılar ile le-
vanterlere aittir. İşyerlerinde kullanılan sermayenin 
ancak %15’i Türklere aittir. Kullanılan emeğin yine 
%15’i Türkler tarafından oluşturulmuşken  bu oran 
Rumlarda %60, Ermenilerde %15, Yahudilerde ise 
%10’dur (Ökçün, 1984: 26-33; Aydemir, 1988: 35).  
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Bu yapının farkına varıp yeni bir politika üretme 
çabası  1914-1918 yılları arasındaki savaş dönemi 
sürecinde gösterildi. Bu süreçte İttihat Terakki Par-
tisi Eylül 1914’de emperyalist  olarak gördükleri 
tüm ülkelere kapitülasyonları kaldırdığını bildirdi. 
Bunun hemen ardından da  advalorem olarak alınan 
%11 oranındaki gümrük vergisini %15’e, daha son-
ra da %30’a çıkardı. 1916 yılında da ithalata spesi-
fik vergi koyarak ülke içindeki üreticileri korumaya 
gayret etti (Tezel, 1986: 138-139-; Müderrisoğlu, 
1988: 120-121).

İttihat Terakkinin iktisadi arayışlarını, ömrü tüken-
mekte olan İmparatorluğun son çırpınışları olarak 
algılamak gerekir.  F.List’in korumacı görüşlerinden 
yola çıkarak ülkedeki iktisadi yapının milli unsurlar-
dan oluşturulmasının, devleti kurtaracağı düşüncesi 
özellikle savaş sürecinde işlenmeye çalışılmıştır. Zira 
savaş öncesi Osmanlı burjuvazisi aslında ticarette yo-
ğunlaşmış bir gayri müslümler topluluğudur (Boratav, 
1988: 15;  Hüseyin Avni , 1943: 483-485).  

İktisadi Sistemin Yapılanması

Cumhuriyetin 1923 yılında kurulması ile birlikte 
yeni rejim iktisadi ve siyasi alanda hızlı bir şekil-
de yapılanmaya çalışmıştır. Doğal olarak bu süreç 
içinde Osmanlıdan kalan bir çok kurumun tasfiyesi 
gerekiyordu. Bunun için Cumhuriyet iki unsura gü-
venmekteydi; birincisi 1924 Anayasası  (Teşkilat-i 
Esasiye Kanunu), diğeri de 1923 yılı sonunda im-
zalanan Lozan Anlaşmasıdır (Kuruç, 1988: XXXII). 

Böylece Cumhuriyet, hem içte hem de dışta kendini 
güvenceye almaya gayret ediyordu. Ancak bu yapı-
lanma kesintisiz gerçekleşmemiştir. Yani bu süreçte 
ortaya çıkan siyasi ve  iktisadi oluşumlar tam bir 
birliktelik göstermez. 

Genel olarak  Cumhuriyetin  ilk yılları (1923-1938) 
iki döneme ayrılır: 1923-1930 liberal dönem, 1930-
1939 devletçi dönem. Fakat bu yıllar arasında yer 
alan 1930-1932 dönemi kendi içinde diğer dönem-
lerden farklılaşmaktadır. Nitekim 1929 bunalımının 
hemen ardından sadece bir yılı kapsayan bir prog-
ram (1931) yapılmış,  bu programın hedeflerine 
ulaşması, Birinci  Sanayi Planının hazırlanmasına 
öncülük etmiştir.

Buna göre, 1923-1929 yılları devlet tarafından 
özel kesimin (sermayesinin) teşvik edildiği dönem, 

1930-1932 yılları arası devletin özel sermayeyi teş-
vik ve himaye ettiği, ithal ikameci dönem ve son 
olarak 1932-1939 dönemi de devletçilik yılları ola-
rak adlandırılabilir (Boratav, 1977: 40-41). 

1923-1929 yıllarını kapsayan özel sermayenin teş-
vikler ile desteklendiği ve nisbi olarak liberal olarak 
adlandırılan bu dönem, dünya ekonomisini sarsan 
ve Türkiye’yi de etkileyen büyük bunalım ile sona 
ermiştir. Bu dönemi 1929 ile kapatmamızın bir baş-
ka nedeni  Lozan Anlaşması gereği, bu yıla değin 
gümrükler üzerinde  etkinleşemeyen devletin bun-
dan sonra gümrük tarifelerini uygulamaya koyabil-
me olanağına kavuşmasıdır.

1929 bunalımı Türkiye’de özellikle dış ticaret ve 
tarım sektöründe önemli sarsılmalara neden olmuş-
tur. Bu etkiyi azaltabilmek için devletin ekonomiye 
müdahalesi artmış ve sonunda 1932 yılında bir sa-
nayi planı hazırlanarak 1933’de yürürlüğe konmuş 
böylece farklı bir döneme girilmiştir.

Birinci Sanayi Plan ile başlayan (1933) üçüncü dö-
nem, II. Dünya Savaşı ile sona ermiştir. Bu dönem-
de devlet, bölüşümde olduğu gibi üretim aşama-
sında da ekonomide yoğun bir müdahaleci politika 
yürütmüştür. 

Türkiye -İzmir- İktisat Kogresi ve 1929 Krizi

17 Şubat 1923 yılında İzmir’de  toplanan Kongrenin 
üç amacı vardır. Kongre, öncelikle ekonomide var olan 
sınıfların isteklerini belirlemek  ve buna göre bir  ge-
lişme stratejisi çizmek amacındadır. Bu belirlenirken 
diğer yandan yabancı sermayeye karşı güdülecek po-
litikanın ne olacağının saptanması düşünülmüştür. Öte 
yandan Kongre,  ara verilen Lozan görüşmelerinde, 
diğer devletlere karşı Türkiye’nin iktisadi bağımsızlı-
ğı konusundaki kararlılığını göstermeyi amaçlamıştır 
(Ökçün, 1981 : 6, 10, 13-15, 34,42-43). 

Kongrede iktisadi sınıfların birlikteliği, İktisat Vekili M. 
Esat (Bozkurt) tarafından da dile getirilmiş ve Türki-
ye’nin iktisadi rejimi mesleklerin birliği (korporatizm) 
ilkesine dayandırılmak istenmiştir. Teorik yapısını bü-
yük ölçüde Ziya Gökalp’in çizdiği korporatist düşünce 
ile sınıf kavramı ardıl hale getirilmekte, mesleki temsil  
öne çıkartılarak, Alman Tarihçi Okulundan etkilenerek 
Milli İktisat kavramı  öne çıkartılmıştır. (Parla, 1989: 
104-114). 
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Bu kavram çerçevesinde oluşturulan ekonomik yapı 
anti-emperyalist, korumacı ve kendi burjuva sınıfı-
na dayanmaktadır (Parla, 1989: 112-115; Toprak, 
1982; Hershlag, 1968). Nitekim  Atatürk, kongrede 
yaptığı konuşmada, halkın yararının “sınıf halinde 
değil, bilakis  mevcudiyetleri ve muhessala-i me-
saisi yekdiğerine lazım olan sınıflardan ibarettir” 
düşüncesinde olduğunu açıklamıştır (Ökçün, 1981: 
255).

Kongrede  ülke ekonomisinde egemenliğin ulusal 
burjuvazinin elinde olması gerektiği vurgulanırken, 
yabancı sermayeye karşı düşmanlık duyulmadığı ve 
bu sermayeye gereksinim olduğu  yetkili ağızlarca 
açıklanmıştır.  Kongre öncesi yabancı sermaye düş-
manlığına ilişkin olarak M. Esat Bey’in düşünceleri  
gazetelerin manşetlerinde yer almıştır. M. Esat şöyle  
demektedir: “... Bizim ecnebi sermayesine düşman 
olduğumuzu iddia ediyorlar. Bunlar külliyen yalan 
ve iftiradır….Milletimizin hukukuna ve memleketi-
mizin kavaninine riayetkar herhangi bir ecnebi ser-
mayesine kat’iyyen düşman olmadığımıza bundan 
daha kuvvetli  bürhan (kesin kanıtı) olabilir mi?...” 
(Ökçün, 1981: 10-11;  Tezel, 1970: 287-318).

Buna ilişkin olarak  M. Kemal kongrenin  açılışında 
şöyle konuşmaktadır: “...Zannolunmasın ki, ecnebi 
sermayesine hasımız,  hayır bizim memleketimiz  
vasidir. Çok say (emek) ve sermayeye ihtiyacımız 
var. Kanunlarımıza riayet şartıyla ecnebi serma-
yelerine lazım gelen teminatı vermeye her zaman 
hazırız. Ecnebi sermayesi bizim sayimize inzimam  
etsin (eklensin) ve bizim ile onlar için  faydalı neti-
celer versin…” (Ökçün, 1981: 252-253).

Kongre sonrasında yayınlanan ve Misak-ı İktisadi 
esasları adı altında kabul edilen metinde görülece-
ği üzere, henüz Lozan Anlaşması imzalanmadan 
Türkiye, yabancı sermayeye karşı olmadığı gibi, 
sınıf ayırımına dayalı bir devlet olmayacağının ve 
girişimciliğe dayalı liberal bir iktisat politikası izle-
yeceğinin işaretlerini vermiştir  (Ökçün, 1981: 387-
383).

1923-1929 yılları arasında göreli olarak liberal bir 
sistemle iktisadi altyapısını kurmaya çalışan Cum-
huriyet 1929 krizi ile büyük bir darbe yemiştir. 1929 
krizinin ilk etkisi Türk Lirası’nın  diğer yabancı pa-
ralar karşısında değer kaybetmesi şeklinde ortaya 
çıkmıştır. Aynı yıl Osmanlı borçlarının ödenmeye 

başlanması ve Lozan Anlaşması gereği, gümrük 
vergilerini yükseltebilme olanağının doğması, eko-
nomiyi özellikle dış ticaret sektörüne karşı duyarlı 
hale getirmiştir (Effimianidis, 1936 : 152-165). İt-
halat üzerinden alınan vergilerin arttırılacağı varsa-
yımı ile 1929 yılına değin yapılan spekülatif ithalat 
ve ihracattaki düşüş Türk Lirasının aşağıya doğru 
gidişini hızlandırmıştır. Bu düşüş ancak 1931’de 
durdurulabilmiştir.  Bu nedenle, Türkiye’de yaşa-
nan durgunluğun başlangıcı 1929 yılıdır diyebiliriz.       

Devletçilik Düşüncesinin Oluşumu

Cumhuriyeti kuranlar iktisadi sistemde sınıf çatış-
ması kavramına kesinlikle yer vermek niyetinde 
değildi. Cumhuriyetin yöneticileri temellerini Z. 
Gökalp’de bulabileceğimiz mesleklerin birliğini 
(korporatizm)  temel alan bir iktisadi sistemi yarat-
ma hevesindedirler. Yunus Nadi buna ilişkin olarak 
şöyle diyordu: “Bizim halk hükümetimiz Avru-
pa’daki biçimiyle demokrasi değildir... Biz nazari-
yede değil gerçekte ve pratikte halkı hakim kılmak 
istiyoruz ve halkın filan veya falan sınıfın değil 
bütün halkı... Bizim  halkın hayatında partiler yok 
muhtelif mesleklerde çalışan insanlar vardır ve bu 
insanlar birbirleriyle mücadele etmiyorlar, birbirini  
tamamlıyorlar...” (Toprak, 1977: 17). Böylece yeni 
cumhuriyetin milliyetçilik-halkçılık  kavramları 
ile birlikte  devletçilik kavramlarının birlikteliğini 
oluşturmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Nitekim dev-
letçilik kavramı 1931 yılında Cumhuriyet Halk Fır-
kası kurultayında altı oku oluşturan öğelerin içinde 
yer almıştır.

Ancak devletçilik kavramının ele alınışı 1931 yılı 
öncesindeki içeriği ile bu tarihten sonraki içeriği 
arasında fark vardır. 1931 öncesinde devletçilik, 
devletin üretim sürecinde ekonomiye müdahalesi 
anlamından öte, devletin dolaylı müdahaleleri 
ile ekonomiyi yönlendirmeye çalışmıştır. 
Yani “1920’lerde devlet desteğinin doğrudan 
kullanılmasıyla sağlanacak elverişli koşullarla, bir 
Türk işadamları sınıfının yaratılacağı, bunun da 
kalkınmayı gerçekleştirmeye yeteceği umulmuştur” 
(Tezel, 1986:1973). Böylece devlet, devletçiliğin 
etkinleşmeye başladığı 1932 yılına değin, liberal 
ekonomi kurallarını uygularken  milli sermayeye 
yardımcılık  görevini de üstleniyordu. 1930’lu 
yıllara girerken artık özel sektörün korunması 
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ile milli iktisadın kurulamayacağı görülmüş ve 
devletin kamu iktisadi girişimleri yolu ile doğrudan 
müdahaleye girişmesi düşüncesi öne çıkmıştır. 

Bu dönüşümde  etkili olan unsur 1929 bunalımının 
ülke ekonomisi üzerinde yarattığı olumsuzluklardır. 
Nitekim “bunalım ağırlaşıp özel sermayenin ve ser-
best girişimciliğin yetersizliği ve güvensizliği açık 
seçik görülünce, devlet düzenin her dalında libe-
ralizm bırakılmış, Türkiye’nin kendine yeterli bir 
ekonomiye (otarşiye) kavuşması için gerekli bütün 
tedbirlerin devlet eliyle alınmasına karar verilmiş-
tir” (Eliçin, 1965: 42).  W.M. Hale ise  devletçiliğe 
geçişte üç etkenin rol oynadığını söyler. Bunlardan 
ilki “buhranın başlaması ile birlikte düzenli bir eko-
nomik gelişmeyi garanti edebileceği yolunda serbest 
Pazar ekonomisine duyulan yaygın güvenin sarsıl-
mış [olması], ikincisi; koruyucu vergi tarifelerinin 
uygulanmaya başlanması özel yatırımları arttırma-
ması... üçüncüsü ise Atatürk’ün 1930 Ekim-1931 
Mart ayları arasında yapmış  olduğu yurt gezisin-
den elde ettiği izlenimlerdir.  Atatürk gezi sürecinde  
yeni rejimin halkın yerleşmiş yoksulluğunu yenme-
deki başarısızlığını görmüştür ” (Hale, 1984:724).    

Devletçiliğe geçiş sancısız gerçekleşmemiştir. İsmet 
İnönü’nün Aferistler (Celal Bayar ve ekibi) olarak 
adlandırdığı grupların egemenliği, ilk yıllardan 
itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu egemenlik 
ile birlikte de idealize edilmiş hedeflerden çıkılıyor 
ve sistemin  içinde varolmaya çalışan devrimcilik 
vasfı yitiriliyordu (Özbudun, (1970: 387-393, 1975: 
34-36). Sistemin dışında kalanlar büyük ölçüde 
köylüler iken, sisteme destek verenler yerel orta sınıf 
ticari kesim (eşraf) ile büyük toprak sahipleriydi 
(Huntington-Moors, 1970:50, Özbudun, 1975:389).

Devletçiliğe İlişkin Resmi Çevrelerin 
Görüşü ve Devletçilik Politikasının 
Özellikleri

Türkiye’de devletçiliğin uygulanmaya başlandığı 
tarih olarak 1933 yılı, yani Birinci Beş Yıllık Sanayi 
Planının  yürürlüğe girdiği yıl kabul edilir  (Boratav, 
1981: 40-41; Okyar, 1965: 100). Ancak 1921-1931 
yılları arasında, “liberal dönem” olarak adlandırılan 
bu dönemde devletin  ekonomiye, özel girişimciler 
lehine dolaylı müdahalelerde bulunmuştur.  Bu 
politika birdenbire ortaya çıkmamış, Cumhuriyetin 
kuruluşu ile birlikte bilinçli olarak uygulamaya 
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Peker’in liberalizme karşı çıkışının ardında 
algıladığı devletçiliği 1932 yılı bütçe görüşmelerinde 
yapmış olduğu konuşmada şöyle tanımlamaktadır: 
“Fırkamızın nokta-i nazarına göre devletçilik 
şudur: “Tek vatandaşın yapamayacağı işleri devlet 
yapmalıdır. Amma bize göre devletin yapması 
lazım gelen işler  bundan ibaret değildir. Devlet 
aynı zamanda da bazen tek vatandaştan mürekkep 
şahsiyeti hukmiyenin, hususi şirketi yapabileceği 
şeyleri de memleketin, milletin umumi menfaatine 
tallük noktasından bizzat devletçe yapılmasında 
fayda ve lüzum görürse memleketin umranına, 
ilerlemesine, ileri gidişine hizmet noktasından 
fayda ve lüzum görülürse bu taktirde  bu işleri de 
yapar. İşin mahiyetine göre ya tanzim ve müdahale 
suretiyle devlet kendisini ihsas ve reyini infaz eder”  
(Kuruç, 1988: 257).

CHF’nın Cumhuriyet Halk Partisine dönüştüğü 1935 
yılında yapılan 4. Büyük Kurultayında halkçılık ve 
devletçilik kavramları arasında  1930’lu yıllarda 
kurulmaya çalışılan birliktelik, bir başka tanımla 
korporatist düşünce  yeniden ortaya atılıyordu. 
Partinin bu kongrede kabul edilen programının 
ikinci kısmında şöyle deniliyordu: “Kanun, 
karşısında salt bir eşitlik kabul eden ve hiçbir aileye, 
hiçbir klasa, hiçbir  cemaate  ayrılık tanımayan, 
yurtdaşları, halktan ve halkçı olarak kabul ederiz.  
Türkiye Cumhuriyeti halkını  ayrı ayrı klaslardan 
karşıt değil, fakat ferdi ve sosyal hayat için,  iş 
bölümü bakımından türlü hizmetlere ayrılmış bir 
sosyete saymak esas prensiplerimizdendir.  Çiftçiler, 
küçük zanaat sahipleri, esnaf ve  işçilerle özgür 
ertik [meslek] sahipleri, endüstriciler, tecimerler 
ve işyarlar Türk ulusal kuramının başlıca çalışma 
organlarıdır... Partimizin bu prensiple amaçladığı 
gaye, klas kavgaları yerine sosyal düzenlilik ve 
dayanışma elde etmek ve asigler [menfaatler] 
arasında birbirine karşıt olmayacak surette uyum 
kurmaktır.....Özel... çalışma esas olmakla beraber, 
imkan olduğu kadar az zaman içinde ulusumuzu 
genişliğe ve bayındırlığa eriştirmek için... ekonomik 
alanda devleti fiili surette ilgilendirmek başlıca 
esaslarımızdandır. Devletin ekonomi ile ilgisi fiili 
surette yapıcılık olduğu kadar, özel girişimlere 
önem vermek ve yapılmakta olan işleri düzenlemek 
ve kontrol etmektir” (1935 yılı CHP Programı, 
Partinin 4. Büyük Kurultayı , 1935: 8-10).

koyulmuştur.  Atatürk’ün 1923 yılında Balıkesir’de 
halka yaptığı ve devletin kapitalist girişimci 
ve büyük toprak sahibine bakışını özetleyen 
konuşması bu görüşümüzü doğrulamaktadır: 
“Çiftçilerin karşısında olduğunu farzettiğimiz 
büyük arazi sahipleri gibi bir ticaret erbabının 
karşısında da  büyük sermaye sahibi insanlar yoktur. 
Kaç milyonerimiz var? Hiç. Binaenaleyh biraz 
parası olanlara da  düşman olacak değiliz. Bilakis 
memleketimizde milyonerlerin hatta milyarderlerin 
yetişmesine çalışacağız” (Atatürk, 1959: 98),

Atatürk böylece  dolaylı olarak Türk devletçiliğinin 
sosyalizm ile ilişkili olmadığını belirtmektedir. 
1930 yılının başında Atatürk devletçiliği “bireysel 
çalışma ve etkinliği temel ilke saymakla birlikte, 
olabildiğince az zaman içinde  ulusu refaha ve ülkeyi 
bayındırlığa eriştirmek için ulusun genel ve yüksek 
çıkarlarının gerektirdiği  işlerde özellikle ekonomik 
alanda devleti doğrudan ilgilendirmektedir” olarak 
tanımlıyordu  (Ökçün, 1981: 142-157; Başar, 1966 : 
52-55; Avcıoğlu, 1982: 367-371) 3

İş Bankasının çevresinde yer alan ve Cumhuriyetin 
kuruluşu ile birlikte doğan komisyoncular, tüccarlar 
sınıfı arasındaki ilişkinin sıkıfıkılığı, devletin gücünü 
kullanarak belirli çevrelere çıkar sağlıyordu. Başbakan 
İ. İnönü bundan dolayı İş Bankasının çevresindekilere 
çıkarcılar (Affaires) diyordu. Onlara ilişkin görüşlerini 
ise şöyle anlatıyordu: “Bir iş ki, kimse yapmaz, devlet 
yapar, bunu anlıyorum. Fakat devletin nüfusunu 
kullanarak  şahıslar veya bankalar yapar, bunu 
anlamıyorum. Ben devletçilik denen şeyi anlarım, 
fakat dolapçılığı anlamam”  (Atay, 1984: 457).

Devletçilik  kavramının algılanışındaki farklılıklar 
özellikle 1931 yılında CHF’nin  kurultayında  “altı 
ok” tan birisi olarak kabul edildikten sonra daha da 
artar. Kurultayın devletçilikten anladığı şudur: “Ferdi 
mesai ve faaliyeti esas tutmakla beraber,  mümkün 
olduğu kadar az  zaman içinde milleti refaha ve 
memleketi mamuriyete eriştirmek için, milletin 
umumi ve yüksek menfaatlerinin  icap ettirdiği 
işlerde bilhassa iktisadi sahada devleti fiilen alakadar 
etmek mühim esaslarımızdır” (Kuruç, 1987: 129).  

Kurultayda kabul edilen bu tanımlama sonrasında 
devletçilik liberalizme karşı ancak komünizmden  
de farklı bir sistem olarak yansıtılmaya çalışılmıştır. 
Partinin genel sekreteri ve ideoloğu olarak R. 
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en katı savunucusu olarak nitelendirilen İ.İnönü ve 
liberal sayılan Celal Bayar’ın “devletçilik politikası 
için çizdikleri gelişme çizgisi “mutedil” olmakta ve 
birliktelik göstermektedir.

Devletçilik Üzerine Resmi Görüşten 
Farklılaşma Çabaları

Devletçilik dönemini ele aldığımız 1932-1938 yıl-
ları arasında bu kavrama ilişkin olarak ortaya çıkan 
görüşleri temelde iki başlık altında toplayabiliriz. 
Bu görüşlerden birisi olan ve cumhuriyetin  ilk ku-
ruluş yıllarında ortaya çıkan Kadro Dergisi içinde 
yer alanlar, “aydın kesim içinde kendi konumları-
nı farklılaştırmak, içinden geldikleri bu toplumsal 
kesimi belli ölçülerde yadsımak” durumu ile karşı 
karşıya kalmışlardır (Tekeli-İlkin, 1984: 36).  

Kadro Dergisi çevresinde toplananlara göre “Türki-
ye’nin bugünkü iktisadi geriliğine rağmen iktisaden 
bağımlı bir yarı sömürge olmak halinden çıkarıp, ileri 
teknikli bir siyasi ve iktisadi  birlik getirmeyi amaç 
edinen inkılabımızın devlet anlayışının esası, yeni 
toplumumuza, bir takım çelişmeli nizamların artık 
tefessüh etmiş müesseselerini  nakletmek demek 
değildir. Biz iktisadi gerilikten ve  sömürge şartla-
rından kurtulabilmek için, bütün toplum yapımızın, 
yeni esaslar  üzerinde düzenlenmesini, kurulmasını 
hedef tutan bir oluş içinde  bulunuyoruz. Bu oluşun 
nizamı , elbette ki başı boş bir gelişme değil, planlı 
bir devlet düzeni, bir devletçiliktir. Öyle bir devlet-
çilik ki: “Hem bu tekniksiz ülkede, yüksek tekniği 
benimseyecek, yaratacak, yerleştirecektir.... Toplu-
mun yapısını bizzat toplum yararına gelişmesi işi, bu 
toplumda  devletlerin esas görevi olacaktır” (Ayde-
mir, 1986:176). Kadroculara göre, Kemalist hareket 
sosyalizm ve kapitalizmden farklıdır ve uluslar ara-
sında etkisi büyük olmuştur. Bundan ötürü de kad-
rocular, Kemalist hareket ideolojisini (üretmeyi) ve 
savunmayı üstleniyorlardı (Kadro Neden Çıkıyor, 
Sayı:1, İkinci Kanun 1932: 12).4    Kadroculara göre 
Türkiye’de  liberal iktisat kuralları uygulanarak ge-
lişmek mümkün değildir. V. Tör bunu şöyle açıklı-
yordu: “Türkiye fert, dünya iktisadiyatının bugünkü 
şartları içinde azamisini yapmıştır. Ondan daha çok 
şey  beklenemez. Bu ferdin beceriksizliğinden değil, 
davanın münferit cehitlerle, münferit teşebbüslerle 
hallolunmayacak kadar mürekkep olmasından ileri 
gelmektedir” (Tör, 1932: 12).

Devletin ekonomide etkin duruma gelmesi 1923’den 
itibaren kurulan bürokrat-eşraf-ticari burjuvazi itti-
fakını bozmamıştır. Nitekim devletçilik uygulama-
sına özel sektör karşı çıkmamıştır. Kalkınma veya 
1930’lu yılların tanımlanması ile “imar ve inşa poli-
tikası” cumhuriyet yöneticileri için stratejik bir öne-
me sahiptir. Bundan dolayı da devletin ekonomiye 
müdahalesinde önemli olan nokta bunun ideolojik 
boyutu değil iktisadi boyutu olmuştur (Sarc, 1948a: 
430-431).

Bunu Başbakan İnönü’nün  1930 Sivas konuşma-
sında  Serbest Fırka Partisi’ne karşı yaptığı konuş-
ma ile  1933 yılında Kadro Dergisine yazdığı “Fır-
kamızın Devletçi Vasfı” adlı makalesinde görmek 
mümkündür. Başbakan İ. İnönü Ağustos 1930’da 
yaptığı konuşmada liberalizmi eleştirirken devlet-
çilik politikalarının  mutedil (ılımlı) olduğunu vur-
guluyordu (Kuruç, 1988: 101). Nitekim Kadro Der-
gisinin 22. sayısına yazdığı yazıda şöyle diyordu: 
“İktisatta devletçilik siyaseti, bana her şeyden evvel 
bir müdafaa vasıtası olarak kendi lüzumunu göster-
di. Asırların ihmalini telafi edecek, haksız tahripleri 
imar edecek, yeni zamanın çetin şartlarına mukave-
met edecek sağlam bir devlet  bünyesi kurabilmek 
için, her şeyden evvel, devleti iktisatta yıpratacak 
amillerden kurtarmak lazım geliyordu. …..Devlet 
ancak ferdin yapmayacağı şeyleri yapmaya çalışma-
lıdır, nazariyesi basiretle mütalaa olunmalıdır. Bir 
defa efradın yapabileceği bir şeyi devletin, bahusus 
bizim devletimizin yapmaması şayanı arzudan da 
fazla bir şey, lazım bir şeydir” (İnönü, 1933: 4-6).

Bu görüşün daha ileriye götürülmesi 1937 yılında 
Celal Bayar’ın Başbakan olması ile sağlanır. Ba-
yar’ın hükümet programı devletin iktisadi alandaki  
işlevini daha da  netleştirir. Hükümet programında 
bu konu şöyle özetlenmiştir: “Kemalist rejim, mül-
kiyet, ferdi mesai ve çalışma kıymetini ekonomik 
politikasının esası olarak almaktadır.... Fert tarafın-
dan yapılabilecek işlerin fertlerce yapılmasını hima-
ye ve teşvik edeceğiz. Bu maksatla  sanayii teşvik 
siyasetimize devam edeceğiz. Fakat ferdi mesai 
veya sermayenin bugün için yetmediği veya gide-
mediği işlerde, milli korumanın gerektirdiği hu-
suslarda, milli emniyeti ve umumi menfaati temin 
etmek, ferdi mesai ve sermayenin çeşitlenip  büyü-
mesini kolaylaştırmak için devlet iş başına geçecek-
tir” (Dağlı-Aktürk,  1989: 62,65). Yani devletçiliğin 
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Bundan dolayı da iktisadi bir devlet olacak olan Türki-
ye’de girişimciler inkılap işinde sadece malzemedirler, 
“ve ancak Milli İktisat planının tatbik ameliyesinde işe 
yarar bir malzeme oldukça müspet bir kıymet ifade 
edebilir” (Tör, 1932-a: 9). Kişiyi dışlayan ve devle-
ti  üretim aşamasında ekonomiye müdahaleci olarak 
sokan kadrocular, bu müdahalenin başarısı için gerek-
li olan unsurun, geleceğin düzeni olarak gördükleri  
“planlı toplumdur.”  Çünkü, “millet iktisadiyatı, ancak 
bir planlı iktisadiyat  ve planlı iktisadiyat ta ancak bir 
millet iktisadiyatı olabilir”  (Aydemir, 1932-a: 9).  

Kadrocuların istedikleri planlı ekonomi , sosyalist 
bir ekonomi olmadığı gibi sınıfsız bir ulus olma  
özlemleri de Marksist anlamdaki sınıfsız bir toplum 
olma düşüncesi değildir (Tör , 1933: 15-21; Aydemir, 
1933: 9-15). Bundan dolayı onların gözünde “Türk 
İnkılabı hem Fransız İnkılabına, hem de Rus 
İnkılabına karşı bir reaksiyondur... Türk İnkılabı , 
bir sınıf  inkılabı değil, sınıfsız ve tezatsız millet 
oluş inkılabıdır” (Tör, 1932: 17-18). Bundan dolayı 
Kadrocuların felsefelerinin özünü “Marksizmin, 
milliyetçilik ve korparatizmin sathi derlenmiş bir 
karması” olarak görmek mümkündür (Karpat, 
1967: 66). Resmi çevrelerin devletçiliğe ilişkin 
görüşlerinden ayrılan Kadrocular, bu çevrelerin “fert 
faaliyetlerinin esas kalmasını ve devletin ancak bazı 
nafia işlerini üzerine almasını” yeterli görmekle 
suçlanmaktadırlar  (Tökin, 1933: 25).  Çünkü onlar 
için Milli İktisat Devletçiliği ancak sınıfsız ve 
devletin güdümündeki bir ekonomi ile gerçekleşir.

Kadrocuların devletçiliğe ilişkin görüşlerinden 
tümü ile farklılık göstermeyen ancak belirli 
noktalarda  onlardan ayrılan A. Hamdi Başar da 
devletçi düşünce ile Kemalist ideoloji arasında 
birliktelik oluşturmaya çalışanlardandır. Ancak o, 
milli iktisat uygulaması içinde devletçiliğin geçici 
bir uygulama olduğunu kabul eder (Tekeli-İlkin, 
1982:89). Onun için  devletçilik, sosyalizm, faşizm, 
ve liberalizmden farklı bir sistemdir. A.H. Başar 
iktisadi devletçilik ile “milleti iş bölümlerine ve 
yeni iktisadi örgütlerle kendi içinden terkip etmek” 
olarak algılanmaktadır.  Bir başka tanımla onun için 
“millet iktisat sisteminin  istediği devlet... insanların 
ve sınıfların sistem içinde istismarına değil, büyük 
ve muvazeneli bir iş ve  mübadele birliğine dayanan 
devletçiliktir” (Başar, 1936: 43).
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A. H. Başar da kadrocular gibi  sınıfların ülkedeki 
varlığını yadsır, zira Türkiye’de henüz sınıflar oluş-
mamıştır. Bundan dolayı da sınıf kavgası yapanlar 
vatana ihanet içindedirler. A.H. Başar bu  düşüncesi 
ile “ferdin kaldırılmasını ve devletin müteşebbis suret 
ile iktisadiyatla uğraşmasını memleket için pek teh-
likeli addediyoruz” diyen Ahmet Ağaoğlu’na yaklaş-
maktadır (Ağaoğlu, 1933: 74).  Ona göre “biz henüz 
işçisiyle, tüccarıyla sosyal sınıfları teşekkül etmemiş 
bir toplum olduğumuz için yapacağımız iş,Türk ola-
rak bu sınıfları yaratmak ve aynı zamanda bunların 
birbirine düşman olmamasına ve elbirliği ederek ikti-
sat meydan muharebesini kazanma (ya)” çalışmalıyız 
(Başar, 1966: 574). Ancak  Başar Avrupa’da kapitalist 
sınıfın nasıl doğduğunu bilmektedir. Bu nedenle gü-
dümlü politikalar yoluyla kapitalist sınıf yaratıcılığın-
dan pek emin değildir (Başar, 1981: 3).

Sonuç

Her yeni kurulan ülke gibi Türkiye’de kuruluş süre-
cinde iktisadi ve siyasi bunalımları yaşamıştır. Cum-
huriyet kuran Mustafa Kemal ATATÜRK ülkenin 
kurtarıcısı ve karizmatik kişiliğine rağmen ülkeye 
ilişkin kararları geniş bir ekiple tartışarak almıştır. 
Devletçilikte bu geniş kitlenin sahiplenmesi ile haya-
ta geçirilmiştir.

Cumhuriyetin kuruluşunun hemen ardından 
tarım sektörüne yönelik olarak yapılan en önemli 
düzenleme aşar vergisinin  1925 tarihinde 
kaldırılması olmuştur.  Aşar’ın kaldırılması ile 
aynı zamanda Osmanlı tımar  sisteminin bozulması 
sonrasında ortaya çıkan iltizam sistemi de sona 
ermiştir. 1938 yılında kurulan Toprak Mahsulleri 
Ofisi ise eskisi kadar olmasa da  halen faaliyetlerini 
sürdürmektedir.  

Ulusal Merkez Bankası hatta doğru dürüst ticari 
bankası olmayan bir ülkede TCMB’nı kurulmuştur. 
1924 yılında kurulan T. İş Bankasıise ülkemizin ilk 
ulusal ticari bankasıdır desek yeridir. 

1932 sonrası uygulanan I. Sanayi Planı ise bir başarı 
öyküsünün adıdır. O dönemde temeli atılan kurum-
lar 2000’li yıllarda özelleştirilmiştir. Son olarakta 
1935’de kurulan Etibank Türkiye Varlık Fonu’na 
devredilmiştir.

Kuruluş dönemi iktisat politikaları elbette bugün 
uygulanamaz. Ancak ekonomi'de kuralcı, kurumcu 

politikaların başarısını anlamak için o dönemi anla-
malı ve analiz etmeliyiz.

Son Notlar
1 Bu makale daha  öne yazmış olduğum “Savaş Eko-

nomisi: II. Dünya Savaşı Dönemi İktisat Politika-
ları” başlıklı yayınlanmamış tez çalışmama dayan-
maktadır. Doğal olarak eklemeler, çıkarmalar ve 
kısaltmalar yapılmıştır.

2 Türkiye’deki resmi çevrelerin bunalıma bakışı, bu-
nun dışarıdan gelen bir yansıma olduğu şeklindedir. 
Dönemin İktisat bakanı Mustafa Şeref şöyle diyor; 
“Dünya büyük bir bunalım içindedir. Bu bunalımın 
kaynağı ülkemiz değildir. Bizim zorluğumuz dün-
yadaki bu genel olayın ülkemizdeki yansımasıdır.” 
Bkz: Goloğlu (1974: 32)

3 F.R.Atay’ın yorumu ile “bizim devletçiliğimiz  bir 
sol teoriden değil,  Osmanlıca değimi ile “zaruret-i 
eşya” dan  doğmuştur.” Bkz. (Atay,1980:4). Benzer 
bir yorumu Muhlis Efe şöyle yapar: “Bizim devlet-
çiliğimiz ne bir devlet kapitalizmidir ne de devlet 
sermayedarlığıdır,  yani nevi şahsına munhasır bir 
devletçiliktir.” 

4 1932 yılında, çıkmaya başlayan derginin yönetim 
kadrosu  şu kişilerden oluşuyordu: İsmail Hüsrev 
Tökin, Şevket Süreyya Aydemir, Yakup Kadri Ka-
raosmanoğlu, Vedat Nedim Tör, Şevket Yazman ve 
Burhan Belge, Derginin tıpkı basımı 1980 yılında 
Ankara İ.T.İ.A. tarafından  Cem Alpar’ın yöneti-
minde yeniden yapılmıştır. Dergiye yapılan gön-
dermelerde tıpkı basım kullanılmıştır.
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