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Dayan be kardeşim, dayan be bacım! ...
Devam ateşe! ... Hürlük uğruna bu,
kıran kırana! ...
Hürlük dediğin pes etmez öyle
bir iki bozgunla;
hürlük dediğin pes etmez zaten
Halkın ilgisizliği, nankörlüğü
ve döneklik edenler hep bir yana…
Pes etmez öyle tekmeye, yumruğa,
topa, tüfeğe, ceza kanunlarına…
Bel bağladığımız, inandığımız şey o…
Var olagelmiş… O oldum olası…
O dört iklim dört köşe…
Ne gel gel etmiş, ne gelirim demiş,
oturmuş ışığa karşı öyle
huzur içinde, dosta düşmana karşı
Sabır taşı öyle beklemiş,
beklemiş eşref saati.

Walt WHITMAN
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Yazımızın
başında
alıntıladığımız
Brecht’in “Okumuş Bir İşçi Soruyor” şiiri bu
noktada anlamlıdır. Zira, önümüzde irdelenmesi
zaruri olan neo-liberalizm, küreselleşme, sanayi
sonrası toplum ve prekaryalaşma gibi konu
başlıkları ve bu konu başlıklarına Kemalist
yaklaşımın ne olduğu sorusu durmaktadır.
Dergimizin 5. Sayısı bu noktada bir giriş
mahiyetinde olup, sevgili Tolga Sağlam, Deniz
Yüce, Beyza Çaldır, Aykur Can Kızıldoğan,
Doğacan Başaran ve saygıdeğer hocamız Dr.
Serdar Şahinkaya ve araştırmacı-yazar Sait Kaya
yazılarıyla bu sayımızda ekonomi konusunu
işlemektedir.
Ayrıca, kalkınma ekonomisti sayın Bartu
Soral ile “Türkiye ve Dünya Ekonomisi” üzerine
gerçekleştirdiğimiz
röportajımız
ilerleyen
sayfalarımızda yer almaktadır.
Yine, Ali İhsan, Erhan Sandıkçı, Sait Kaya,
Mustafa Ertuğral, İpek Esen ve Beyza Selen
Çavuş’un tarih, bilim, felsefe, kültür gibi çeşitli
konu başlıklarında kaleme aldıkları yazıları bu
sayımızda sizlerin okumasına sunulmuştur.
İyi okumalar…

SUNUŞ

Muharrem ANIL
Genel Yayın Yönetmeni
muharremanil@anlikdergisi.com

Kitapların her sayfasında bir zafer yazılı.
Ama pişiren kim zafer aşını?
Her adımda fırt demiş fırlamış bir büyük adam.
ama ödeyen kimler harcanan paraları?
İşte bir sürü olay sana
Ve bir sürü soru.
Bertolt Brecht
Enflasyon, döviz kuru, işsizlik ve zam
oranlarının her gün yükseldiğine dair yeni haberler
aldığımız Türkiye’mizde, ekonomi, bugün biz
Kemalistlerin nedense eline almaktan çekindiği bir
“yakar top” görüntüsü çizmektedir.
Laiklik, ulusçuluk, dış politika, kadın
hakları gibi konularda sayfalarca yazabilen,
saatlerce konuşabilen Kemalistler; konu iktisat
olunca, “devletçilik” ilkesini özetlemek veya 19231938 arasına gözlerini çevirmekten öteye pek az
geçebilmektedir bugün.
Oysa, açık bir iktisat perspektifi ve güncel
ekonomik tasarımları olmayan bir ideolojinin, taze
ve gündemde kalabilmesi de ne yazık ki mümkün
değildir.
Manifestomuzda “çözüm bekleyen en acil
meselenin yaygın yoksulluğun ortadan kaldırılması
olduğunu” dile getiren ANLIK ekibi olarak, bu
sayımızda “ekonomi” başlığını işlemeyi uygun
bulduk.
Elbette, ekonomi bir tek sayıyla ve yüzeysel
olarak geçiştirilebilecek bir konu başlığı değildir.
3
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dayanmayan, eksik ve çoğu zaman da gerçek dışı
olan bu hükümlere dayanarak çeşitli yorumlar
yapmakta
ve
güncel
bazı
sonuçlara
varabilmektedirler. Kısacası çoğu kez olduğu gibi
Tarih bilimi, güncel ideolojik konumlanmaların
savunma aracına dönüşmekte ve bu tür yorumcular
kendilerini haklı çıkarmak için adeta tarihten delil
toplamaya girişmektedirler. Bunun doğal bir
sonucu olarak da işlerine gelen verileri öne
çıkarmakta, işlerine gelmeyen verileri de
gizlemekte ya da çarpıtmaktadırlar. Bu sağlıksız
yaklaşımlar yüzünden, Mustafa Kemal’in de büyük
bir isabetle söylediği, “Tarih yazmak, tarih yapmak
kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa,
değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir
mahiyet alır” sözünde olduğu gibi, gizlenen ve
çarpıtılan gerçekler, halkımızı yanıltıp şaşırtacak
bir mahiyet alabilmektedir.

KEMALİZM’İN İKTİSAT
POLİTİKALARININ
TEORİ VE PRAKSİS AÇISINDAN
YORUMLANMASI

Sait KAYA
Oysa bilimsel bir alanda yorum yapabilmek
için önce o alanda somut ve kapsamlı bilimsel
“bilgi”nin öncelikle üretilmiş ve biliniyor olması
gerekmektedir. Ki bu durumda bile bir bilim adamı
yorum yaparken sözgelimi bir heykeltıraş veya bir
ressam kadar özgür değildir. Bilimsel yöntem
bellidir:
Metodoloji
ve
Tarih
Felsefesi
tartışmalarına girmeden en temel noktada
diyebiliriz ki bu yöntem, “BİRİNCİ EL”
kaynakların
“KARŞILAŞTIRMALI”
incelenmesinden ibarettir. Bütün bunlardan
habersiz ve üstelik bazıları akademik unvan sahibi
bir yığın insan, isimlerinin arkasında “Ortadoğu
Uzmanı”, “Terör Uzmanı”, “Strateji Uzmanı” v.b.
iddialı sıfatlarla TV kanallarını ve gazete köşelerini
paylaşmış durumdadır. Bu zevat, çoğu zaman
kendi söylediklerine kendileri de inanarak hararetli
tartışmalara girişmekte ve geniş bir izleyici kitlesi
de bu yapay tartışmalarda taraf olmaktadır. Örnek
olarak belli bir kesim Cumhuriyet’in ilk yıllarını ve
devletçilik deneyimini adeta (ve çoğu zaman da
yeterince
bilmeden
ve
anlamadan)
kutsallaştırmaktadır. Diğer bir kesim de
devletçiliği (yine bilmeden ve anlamadan) yerden
yere vurmakta ve bu bahaneyle “kamu yararı”,
“kamusal ekonomi” gibi kavramları çiğneyip
geçerek birkaçbin büyük sermaye sahibinin
çıkarlarını geniş halk kesimlerinin çıkarıymış gibi
göstermeye çalışmaktadır. Oysa ne yürütülen bu
yapay tartışmaların ne de bu tartışmalar
eksenindeki taraflaşmaların “hayatta bir karşılığı”
bulunmamaktadır. Yani bütün bu faaliyetlerin
sonucunda Dünya ve Türkiye gerçeğini anlamak,
yaşadığımız sorunları gerçekçi olarak teşhis edip
çözümler üretmek mümkün olmamaktadır.

KEMALİZM’İN İKTİSAT POLİTİKALARININ
TEORİ VE PRAKSİS AÇISINDAN
YORUMLANMASI

Türkiye’nin Cumhuriyet dönemindeki
ekonomik gelişmesini çeşitli yönleriyle ele alan
kitap ve makalelerin sayısı oldukça fazladır. Ne var
ki, belki de 1960’larda başlayan planlama
deneyiminin araştırmacıya sağladığı kolaylıklar
nedeniyle yeni çalışmaların önemli bir bölümü
planlı dönemden sonrasını ele almakta, az sayıdaki
araştırmada 1950’ye kadar inilmektedir. Daha
öncesini ele alan yeni araştırmaların sayısı daha da
azdır. Zaman içinde geriye gidildikçe, sistematik
bilgi yetersizliği, birincil kaynakların zor
bulunması ve işlenmemiş oluşu araştırmacıların
önüne büyük güçlükler çıkarmakta; bu da,
Cumhuriyet’in ilk dönemleriyle ilgili iktisadî tarih
çalışmalarının kesintili ve spekülatif olmasına yol
açabilmektedir. Ortada sağlıklı ve yeterince
kapsamlı bilimsel çalışmalar olmayınca da bu alan
herkesin özgürce kalem oynatabildiği bir “serbest
bölge”ye dönüşmektedir.

Esasen “Tarih” biliminin “talihsizliği” de
budur. Sözgelimi Kuantum Fiziği ya da
Elektromanyetik Alan Teorisi hakkında dilediği
gibi atıp tutan bir köşe yazarı görmek mümkün
değilken,
hemen
tüm
köşe
yazarları,
televizyoncular ve politikacılar, tarihle ilgili
hüküm vermekte kendilerini son derece özgür
hissetmektedirler. Ayrıca hiçbir bilimsel temele
4
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Böylelikle yazılı ve görsel medyanın büyük bir
bölümü, sosyal medyanın da neredeyse tümü,
kamplaşmaya ve bilgi kirliliğine sebep olan
“psikolojik
harekât”
enstrümanlarına
dönüşmektedir. Yaşamları boyunca eline ders
kitabından başka kitap almamış milyonlarca
insanın, sadece sosyal medyadaki spekülatif
paylaşımlardan beslendiği düşünülürse sorun daha
da büyümektedir.

Binaenaleyh bu arazi sahipleri de himaye edilecek
insanlardır. Sonra sanat sahipleriyle kasabalarda
ticaret eden küçük tüccarlar gelir. Bittabi bunların
menfaatlerini…
temin
ve
muhafaza
mecburiyetindeyiz… Kaç milyonerimiz var? Hiç.
Binaenaleyh biraz parası olanlara da düşman
olacak
değiliz.
Bilakis
memleketimizde
milyonerlerin, hatta milyarderlerin yetişmesine
çalışacağız”. (7 Şubat 1923)

Üzerinde çalıştığımız alanın güncel durumu
hakkındaki bu genel tespit ve değerlendirmelerden
sonra konumuz olan Cumhuriyet dönemi iktisadî
tarihine dönecek olursak Türkiye, 2. Dünya Savaşı
öncesinde, azgelişmiş ülkeler arasında, iktisadî
kalkınmaya yönelik “İLK” geniş kapsamlı
politikaların hazırlandığı ve uygulandığı az
sayıdaki ülkeden biridir. 1923-1950 arasında
Türkiye’nin siyasal yönetiminde söz sahibi olan
kadronun, hızlı sanayileşme politikasını yaygın bir
devletçi uygulamaya dayandırması da evrensel
önemi olan bir bilgi konusunu oluşturmaktadır.

1950’lerdeki Demokrat Parti iktidarının
“her mahallede bir milyoner” sloganıyla başladığı
sanılan bu düşüncenin kökleri, Kemalist kadronun
çoğunun içinden yetiştiği bir okul olan, İttihat ve
Terakki dönemine kadar iner. Devlet gücünün ve
olanaklarının, kişilerin zenginleştirilmesi için
kullanılmasının, ulusal ekonominin geliştirilmesi
için gerekli olduğu düşüncesi, Kemalist yönetici
kadronun içinde de sürdü.

Bununla birlikte Cumhuriyet’in lider
kadrosunun birinci ana hedefi, Türkiye’nin
sanayileşmesini hızlandırmaktı. Ülkede oluşmuş
olan mamul mallar iç pazarını, koruyucu bir
gümrük politikası ile yurtiçi üretimine tahsis
etmek; sanayi kesimindeki sermaye birikimini
birtakım doğrudan desteklemelerle artırmak
kararındaydılar.

Ulusal Bağımsızlık Savaşı ve Cumhuriyetin
lider kadrosunu oluşturan Kemalistler, Osmanlı
İmparatorluğu’nun kapitalist dünya sistemi ile
giderek bütünleştiği koşullarda, bir yandan
Aydınlanma Çağı’nın ve Fransız Devrimi’nin
akılcı, hürriyetçi ve eşitlikçi fikirleriyle, öte yanda
kapitalist gelişme modeli ile önemli bir tanışıklık
kazanarak toplumsallaşmışlardı.

Askerî hareketin 1922 yılında başarıyla
sona ermesinden hemen sonra Mustafa Kemal
Paşa, 15 Ocak 1923’te başlayan ve Mart sonuna
kadar süren uzun bir yurt gezisine çıktı. Paşa’nın
bütün gezi boyunca vurguladığı ana tema,
Türkiye’de oluşturulacak yeni siyasal yapının,
herhangi bir sınıfın çıkarlarını korumaya yönelik
olmayacağı, uyumlu bir bütünlük içinde bütün
sınıflara çıkar sağlayacağıydı. Ancak Balıkesir
Paşa Camii’nde minberden yaptığı konuşmada
olduğu gibi, iktisadi ve toplumsal gelişme için,
zengince kesimlerin daha da güçlendirilmesi
gerektiğini de açıkça belirtti:

28 Mayıs 1927 tarihli Teşvik-i Sanayi
Kanunu da bu kararın bir sonucu olarak
çıkarılmıştı. Başlangıçta vurgulanan alt sektörler;
şeker, tekstil, çimento gibi ithal ikamesine elverişli
ve hammaddesi Türkiye’de üretilen ya da kolayca
üretilebilecek olan sektörlerdi. Ancak, bir demirçelik sanayinin kurulması konusunda daha 19251926 yıllarında yoğunlaşan istekler, sanayi
yapısının niteliksel olarak farklılaştırılarak
geliştirilmesi yönünde bir eğilimin de var olduğunu
göstermekteydi. 1935-1939 Birinci Beş Yıllık
Sanayi Planı ve 2. Dünya Savaşı sonrası oldukça
iddialı ikinci bir sanayi planı ile ön plana çıkan bu
eğilim, Savaş sonrası iç ve dış şartların getirdiği
yeni dengeler içerisinde 1947 CHP Kurultayı’nda
kesin bir tasfiyeye uğratılacaktı.

“Bizde büyük araziye kaç kişi mâliktir? Bu
arazinin miktarı nedir? Tetkik edilirse görülür ki
memleketimizin vüs’atine (yüzölçümüne S.K.)
nazaran hiç kimse büyük araziye mâlik değildir.

Hükümetin,
iktisat
politikalarını
uygularken dikkat edeceğini açıkladığı sınırlamalar
arasında, yabancı sermayeye karşı takınılan tavır
dikkat çekmektedir. Yabancı sermaye çevrelerinin
5
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Türk hükümetinin karar alma egemenliğini
sınırlayabilecek müdahaleleri, Osmanlı’nın son
yıllarındaki
yıkıcı
deneyimler
nedeniyle
engellenmesi
gereken
bir tehdit
olarak
algılanmaktaydı.
Bu
duyarlılık,
yabancı
sermayenin Türkiye’deki iktisadî gelişme sürecine
müdahalelerinin sınırlarını çizmiştir.

Osmanlı, Sanayi Birikimi Yapsaydı
1930’larda “Devletçilik”e Gerek Kalır mıydı?

Bugün bazı kesimlerce yerden yere vurulan
“Devletçilik” politikası, Atatürk liderliğindeki
genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti için, neden bir
zorunluluk hâlini almıştı? Körü körüne bazı
konulara taraftar olmak ya da karşı çıkmak, bizim
gibi az okuyup çok konuşan toplumlarda sık
karşılaşılan bir durum. Tarihsel süreçleri analiz
ederken, tarafsız, dönemin koşullarını bire bir
yansıtan kaynaklara dayanmaktan başka çare yok.
Hâl böyle olunca, “Devletçilik” gibi kritik
konuları, siyasi kamplaşmaların etkisinden uzak,
somut verilere dayanarak irdelemek daha da
önemli hâle geliyor.

Fiyatlar genel seviyesinin kararlı tutulması
ve özellikle Türk parasının dış değerinin korunması
da, iktisat politikalarının ikinci önemli
sınırlamasını oluşturdu. Dış ticaret ve bütçe
açıklarından
kaçınılması,
bu
kararlılığın
sağlanmasının
başlıca
yolları
olarak
değerlendirildi.

Hükümetin iktisadî gelişme için öngördüğü
toplumsal ve kurumsal yapı, kapitalist modele
uygun bir yapıydı. Daha da öte, Kemalist liderler,
yaşanacak olan gelişme içerisinde sınıf
çatışmalarının çıkmasını, birtakım siyasal ve
ideolojik denetleme yöntemleriyle önlemek
konusunda da kararlıydılar.

1929 Dünya Ekonomik Buhranının etkisi
sonucu ekonomide yeni arayışlarla başlayan ve
1932 yılında ulaşıldığını kabul ettiğimiz
“Devletçilik” seçeneğinin, uzunca bir geçiş süreci
sonunda şekillendiği görülüyor.

Peki bu geçiş sürecinde neler yaşandı?
Şüphesiz dönemin siyasî iktidarı, keyfî bir
yaklaşımla “Haydi Devletçiliğe geçiyoruz”
iddiasında olmadı.

Kısaca özetlemeye çalıştığımız bütün bu
gelişme stratejisinin başarılı bir şekilde
gerçekleşmesi için, bir yanda varlıklı kesimlerin
dinamik bir birikimci-gelişmeci rolü benimsemesi,
öte yanda Türkiye’nin gelişme potansiyelinin
toplumsal kullanımında var olan etkisizliklerin
azaltılması gerekmekteydi. Ne var ki bu
etkisizliklerin birçoğu, varlıklı sınıfların tarih
içinde sahiplendikleri çıkarlarla ve bu çıkarları
ayakta tutan insan ilişkileriyle yakından ilişkiliydi.

Lozan Andlaşması’ndaki bazı geçici
sınırlamalar, Türkiye’nin gümrük tarifeleri ve diğer
dış ticaret kontrolları yoluyla iç üretimi koruyan bir
politika izlemesini büyük ölçüde imkânsız
kılmaktaydı. Bu sınırlamalar 24 Ağustos 1928
tarihinde sona eriyordu. Cumhuriyet Hükümeti
Ekim 1929’dan itibaren yeni ve korumacı gümrük
tarifelerini yürürlüğe koymaya karar verdi. Bu
karar, 1923-28 yıllarının “açık kapı” politikasının
terk edileceğinin bir belirtisiydi ve dış çıkar
çevreleri ile bunların Türkiye’deki uzantıları
arasındaki bağlantıların kesintiye uğrayacağına
işaret ediyordu.

Bu tarihsel sebepten ötürü varlıklı
kesimlerin, kendilerine sağlanan devlet desteğini
etkin ve verimli yatırımlarda kullanacak yerde dış
ticaret v.b. spekülasyonlarla kısa yoldan kâr elde
etmeye yönelmeleri ve aynı zamanda 1929 yılında
patlak veren Dünya Ekonomik Buhranı’nın
Türkiye’yi de sarsması, iktisat tarihimize
“Devletçilik” adıyla geçen iktisat politikalarının
uygulanması sonucunu doğurmuştur.

Ancak, yeni gümrük tarifeleri uygulanmaya
başlamadan önce Türkiye çok ciddi bir “para
bunalımı”na sürüklendi. Dış çevreler ve
ithalâtçılar, muhtemelen siyasî iktidara sızmış
dostlarından sağladıkları bilgiler üzerine geniş
çapta spekülatif ithalâta giriştiler. Ve 1929 yılında
ithalât 256 milyon lirayı, dış ticaret açığı ise bir

Şimdi Türkiye’nin “Devletçilik”e geçiş
sebeplerini göstermeye çalışacağız.
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önceki yıla göre iki kat artarak 100 milyon lirayı
aştı. Üstelik Türk ihraç ürünlerinin dış satın alma
gücünde önemli bir düşüş başlamış ve bu gelişme,
spekülatif ithalâtla birleşince Türkiye’nin dış
ticaret açığı 1929 yılında kendini iyice
hissettirmişti.

Kısacası Türk sanayi burjuvazisi ne 19231929 yıllarının “Açık Kapı” ve “Teşvik-i Sanayi”
politikaları ve ne de 1930-1932 döneminin
“gümrük himayeleri arkasında teşvik” politikaları
süresince rüştünü ispat edememişti. Birçok
alanlarda, özellikle dış ticaret, madencilik,
armatörlük gibi faaliyet kollarında özel teşebbüsün,
kısa dönemli kârlar uğruna uzun dönemli “kamu
yararı”nı pervasızca çiğnediği görülüyordu. 19231929 döneminde millî gelirdeki sanayi payı
%13’ten %10’a düşmüştü. 1929’dan itibaren
uygulanan himaye politikaları da özel sanayicilerin
aşırı kârlar elde etmelerine ve bunu sağlamak için
tüketiciye insafsızca yüklenmelerine yol açtı.

1929 bunalımıyla birlikte, dış ticarette
himayeci, içerde ise “liberal” iktisat politikalarının
egemen olduğu bir döneme girilmekteydi. Siyasî
iktidarın, mevcut dünya ve Türkiye koşullarında
bunun geçerli bir seçenek olmadığını anlaması için
3 yıl daha geçmesi gerekecekti.

Her yıl giderek artan temel tüketim malları
ithalâtını, sadece tarım ve madencilik ürünleri
ihracatıyla karşılamak nereye kadar mümkün
olacaktı? Türkiye’nin tarımsal ihraç ürünlerine
dünyadaki talep daha da azalır ve bu ürünlerin
dışarıdaki satın alma gücü daha da düşerse
Türkiye’nin durumu ne olurdu? Gelişmeyi
hızlandırmak için temel tüketim mallarında ithalâta
bağımlı olmaktan kurtulmak gerekmiyor muydu?
1929 yılında bu ve benzeri sorulara yanıt bulmak,
ekonomi çevrelerinin başlıca sorunu haline geldi.

Ayrıca 1930 yılı içinde, Dünya Buhranı’nın
etkileri Türkiye’de de şiddetle yaşanmaya başladı.
Dış ticaretteki fiyat ilişkilerinin Türkiye aleyhine
dönmesi nedeniyle iç ticaret hadlerinde de 1930
yılında tarım aleyhine %30 oranında bir bozulma
ortaya çıktı. İç Ticaret Hadleri” teriminin, en basit
deyişle kaç kilo buğday karşılığı ne kadar mazot
(ya da şeker, kumaş v.b.) alınabildiği anlamına
geldiği düşünülürse bu durum, halkın büyük
çoğunluğunu oluşturan köylünün reel gelirinde ânî
ve önemli bir çöküntü anlamına geliyordu.

Her Türlü Teşvike Rağmen Özel Sektör
Neden Doymadı?

Serbest Fırka’ya İlginin Nedeni…

Dışta himayeci, içte “liberal” (özel
teşebbüsün teşvikine dayanan) bir iktisat
politikasının doğal sonucu, himaye rantı diye
adlandırılan büyük tekelci kârların sanayi
sermayesine intikal etmesi oluyordu. Eğer
Türkiye’de güçlü ve dinamik bir sanayi burjuvazisi
olsaydı ve bu burjuvazi ülkeyi Büyük Bunalım
koşullarında
ciddi
bir
sanayileşmeye
götürebilseydi, sorun sadece bölüşüm ilişkilerinde
ve devletin sınıf ittifaklarında bir yeniden
düzenleme olarak kalır ve “Devletçilik”e geçiş
zorunlu olmayabilirdi.

11 yıl aralıksız süren savaş ve seferberlik
koşullarında yüzbinlerce evladını kaybeden ve son
atımlık barutuyla mucizevî bir direniş göstererek
Anadolu’yu emperyalist işgalden kurtarmayı
başaran bu yorgun ve yoksul millet, özlediği refaha
yeterince kavuşamamıştı. Bu noktada, 1930’da çok
partili demokrasi denemesi sürecinde kurulan
Serbest
Fırka’nın,
Cumhuriyet’in
kurucu
kadrolarını tedirgin edecek kadar büyük ve
beklenmedik bir rağbet görmesinde, halkın günlük
yaşamına yansıyan bu olumsuz etkilerin de büyük
payı vardı.

Fakat bütün teşvik ve himayelere rağmen
doğası gereği hep daha fazla kâr etmeye
odaklanmış olan özel teşebbüs doymuyor, daha
fazla himaye, daha fazla muafiyet ve imtiyaz
istiyordu. Devletin özel teşebbüsle kurduğu
ortaklıklar, devlet hazinesi aleyhine sonuçlar
doğurmuştu.

Serbest Fırka deneyiminin de etkisiyle
Mustafa Kemal, ülkedeki siyasî hoşnutsuzluğun
nedenlerini bizzat yerinde incelemek için,
kalabalık bir uzmanlar heyetiyle birlikte uzun bir
yurt gezisine çıktı. 18 Kasım 1930 ve 4 Mart 1931
tarihleri arasında; Kayseri, Sivas, Tokat, Amasya,
Malatya, Konya, Afyon, Samsun, Trabzon,
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İstanbul, Edirne, Kırklareli, Bursa, İzmir, Aydın,
Denizli, Balıkesir, Muğla, Antalya, Mersin ve
Adana’yı dolaştı. O günün koşullarında demiryolu
ve denizyoluyla gidilebilecek her yere gitti.

kısımlarını ve Kuzey Amerika’nın da doğu
sahillerini çevreliyordu. Dünyanın tezgâhı hâline
girmiş olan bu sahalar, sanayileşmemiş milletlere
mamulât gönderiyor ve bu şekilde büyük sanayiin
tufanı altındaki dünya pazarlarında mevcut
üretim araçları dağılıyor ve daha dün bağımsız
birlikler hâlindeki topluluklar büyük sermayenin
hegemonyası altına girerek, hukuken bağımsız
fakat ekonomik olarak bağımlı birer varlık hâline
düşüyordu.

Gezi tamamlandığında ülkeyi yöneten
kadrolar,
iktisadi
gelişmeyi
“hemen”
hızlandırabilecek bir şeyler yapılmazsa, sadece
halkın refahının değil, rejimin siyasî
güvenliğinin dahi tehlikeye düşebileceğini
anlamış bulunuyorlardı.

Batının sanayi ülkeleri ile tarım ve
hammadde ülkeleri arasındaki bu bağımlılık,
sanayi ülkelerini ihya edici fakat hammadde
ülkelerini de giderek dağıtıcı (çökertici) durumlar
meydana getirdi.

Özetlemeye çalıştığımız bu iç ve dış
gelişmeler sonucunda bir dönüm noktasına girildiği
hissedildikten sonra, “Devletçilik” zorunlu bir
seçenek
durumuna
geliyordu.
Ekonomik
bağımsızlığı koruyarak hızlı kalkınabilmek için
yabancı sermayeye güvenmek mümkün değildi.
Yerli özel sermaye de sanayileşme ve
kalkınmayı başaramayınca (daha doğrusu böyle
bir hedefi benimsemeye bile niyetinin
olmadığını
gösterince)
tek
çıkar
yol
kalmaktaydı: Devletin bizzat kendi sanayisini
kurması, temel altyapı yatırımlarına bizzat
girişmesi ve bunu yaparken de ekonomik
hayatın diğer yönleri üzerindeki kontrolünü
artırması.

Türkiye’nin dünya ticaretindeki konumu,
Batı sanayi mallarına bir pazar ve buna karşılık
da o sanayiye hammadde yetiştiren bir tarım
ülkesi olmasında anlamını bulmuştur.

Büyük Sanayici ülkeler, aralarındaki
bütün siyasî ve ekonomik çekişme ve
anlaşmazlıklara rağmen, tarım ülkelerini her
zaman için hammadde üreticisi konumunda
bırakmak ve bu ülkelerin piyasalarına hâkim
olmak dâvâsında müttefiklerdir. Bu itibarla tarım
ülkelerinin bu silkinme hareketlerine ergeç set
çekmek
hususunda
siyasî
nüfuzlarını
kullanmakta da birleşeceklerdir. Bazı tarım
ülkeleri de ufak bir tâviz karşılığında bunu kabul
etmekten çekinmeyeceklerdir.

Bütün
bu
politikaların
hayata
geçirilmesinin en önemli aracı da Birinci Beş Yıllık
Sanayi Planı olmaktaydı. Aşağıda; değerli bilim
insanı Prof. Dr. Korkut Boratav’ın, “Son elli yıllık
tarihimiz boyunca (ki günümüz açısından son 90
yıl denebilir S.K.), içinde yaşanılan an için bu
derece doğru teşhis koyabilmiş bir ikinci resmî
metin bulabilir miyiz? Pek sanmıyorum” dediği
çok önemli bir belgeyi, Birinci Beş Yıllık Sanayi
Planı’nın 1933 yılında kaleme alınan sunuş
bölümünü mercek altına alacağız.

Özellikle bu gerçek, ihtiyacımız olan
sanayii zaman kaybetmeden kurmak için en
büyük harekete geçiren gücümüzdür.”

84 yıl önce çok önemli bir resmî belgede
yer alan bu görüşler, birkaç bakımdan ilgi çekicidir.

Bu metin, Cumhuriyet tarihimizdeki en
önemli belgelerden biridir. Bakanlar Kurulu’nun
16.12.1933’te
görüşmeye
başlayarak
17.04.1934’te (planın uygulanmasından sorumlu
olan) Sümerbank’a tebliğ ettiği BBYSP’nın sunuş
bölümünde şu satırları okuyoruz:

Bu ifadeler, emperyalist “merkez”ler ile
onlara bağımlı olan “çevre”yi, yani gelişmişlik ile
geri kalmışlığı tek bir bütünün birbirini
tamamlayan parçaları olarak görmektedir. Bu
görüş, günümüzde emperyalizmi adeta yok sayan
bazı “aydın” ve “uzman”larımızın kulağına küpe
olması gereken bir yaklaşımdır.

“Batı kültürünün, yani tekniğin ve büyük
sanayiin sahası, Avrupa’nın bütün batı
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“…Bizim sanayimiz dün doğmuş bir çocuktur.
Bunu 20 yaşında bir atletle koşturmak
istiyorsunuz… İstisnaî durumları dile dolayarak
genç Türk endüstrisini hırpalamaya… Meclis izin
vermez.”

Ayrıca
sözü
geçen
uluslararası
işbölümünde Türkiye’nin yeri net bir şekilde
saptanmıştır. Türkiye, bu dünya sistemi içinde
Batı’nın saflarında değil, bağımlı ve geri kalmış
kutupta yer almaktadır ve diğer hammaddeci
tarım ülkeleriyle kader birliği içindedir. Fakat
aynı zamanda ülkeyi yönetenler, Türkiye’ye
dayatılan bu uluslararası ekonomik işbölümünü
reddetmektedirler.

Evet, o zamanlar Türkiye’nin ekonomik
bağımsızlığına sahip çıkan bir Ekonomi Bakanı ve
bunun hırpalanmasına izin vermeyen bir Meclis
varmış.

Öte yandan, emperyalist sistemin 1929’dan
sonra sürüklenmiş olduğu bunalımın, dünyanın
geri kalmış ülkelerinde “silkinme hareketleri”nin
doğması için bir fırsat yarattığı değerlendirmesi
yapılmaktadır. Bu değerlendirme, emperyalizmin
güçlenmesi ve gelişmesinin, geri kalmışlığı da
güçlendirdiği ve kalıcı hâle getirdiği teşhisinin
doğal bir uzantısıdır.

Bugün Demokrat Parti’nin devamı
olduklarını her yerde ve her vesileyle ilân eden bazı
çevreler, acaba bu sözler ve dönemin uygulamaları
hakkında ne düşünürler?

Şimdi de; Birinci Beş Yıllık Sanayi
Planı’nın makro ekonomik göstergeler ve
tamamlanan projeler açısından gerçekçi bir başarı
değerlendirmesini ve Devletçilik ile dış ticaret
politikaları arasındaki ilişkiyi inceleyelim.

Son olarak bu sunuşu yazanlar, 1929
Küresel Krizi’nin dünyanın geri kalmış ülkeleri
için tarihî bir fırsat yarattığını görmekle birlikte,
gelecek açısından pek iyimser değildirler.
“İhtiyacımız olan sanayii zaman kaybetmeden
kurmak” gerekmektedir. Çünkü emperyalist
ülkeler bunalımdan sıyrıldıklarında, yoksul ülkeleri
“hammadde üreticisi konumunda bırakmak ve bu
ülkelerin piyasalarına hâkim olma”ya devam etmek
için bu ülkelerin “silkinme hareketlerine er geç set
çekmek hususunda siyasî nüfuzlarını kullanmakta
birleşeceklerdir.” İşte o zaman geri kalmış ülkeler
ve kimbilir belki de Türkiye, “ufak bir taviz
karşılığında bunu kabulden çekinmeyeceklerdir.”

2. Dünya Savaşı sonrası son derece iddialı
hedefler içeren ikinci bir Sanayi Planı
çalışmalarını, o günlerin iç ve dış koşullarında bu
planın nasıl engellendiğini, planın arkasında duran
siyasî kadronun ve “Devletçilik” politikasının 1947
CHP Kurultayı’nda nasıl kesin olarak tasfiyeye
uğratıldığını başka bir yazıda inceleme sözünü de
verelim.

Bu inceleme belli bir kesimde yaygın olan,
1950’li yılların Cumhuriyet Tarihi’nde önemli bir
kırılma noktası olduğu kanısının tarihsel
gerçeklerle örtüşmediği; mutlaka bir kırılma
noktası tanımlanacaksa bunun 1944-1947 yıllarına
yerleştirilmesinin daha doğru olacağını da
gösterecektir.

Sonuç olarak, aktardığımız metinde,
Türkiye’ye dayatılan tarıma ve hammadde
üretimine dayalı yapının, adeta zamanla yarışarak,
hızla sınaî bir yapıya dönüştürülmesi gerektiği ve
zaman kaybının gelecekteki bedelinin çok ağır
olacağı bilinci hâkimdir.

“Onlar Ortak, Biz Pazar” Anlayışını,
Celâl Bayar Bile Paylaşıyordu

“Dış Borçlanma Olmadan Büyüme
Olmaz” Tezini, Genç Cumhuriyet Nasıl
Çürütmüştü?

Bu noktada, Demokrat Parti’nin en önemli
iki isminden biri olan Celâl Bayar’ın, dönemin
Ekonomi Bakanı olarak sanayileşmeye bakışı çok
dikkat çekici ve bugün için fazlasıyla öğreticidir:

1935-1939 yılları arasında uygulanan
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın (BBYSP)
başarı değerlendirmesini yaparsak, varacağımız
sonuçları ve bu sonuçlar hakkındaki yorumları
9
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nicel göstergelerle de desteklemiş oluruz. Bu başarı
değerlendirmesinin dış ticaret dengeleri ve dışa
bağımlılık yönünden analizini yazının sonuna
bırakarak önce makro ekonomik göstergeler ve
tamamlanan projeler açısından gerçekçi bir
değerlendirme yapmaya çalışalım.

sistemin bu krizine
geliştirilmişti.

karşı

bir

tez

olarak

Diğer bir seçenek ise, tarım-sanayi fiyat
ilişkilerini tarım aleyhine tutmaya devam etmek ve
elde edilen kaynağın tümünü bir sanayileşme fonu
olarak ulusal sermaye birikimine tahsis etmektir.
Ki, “Devletçilik” politikası ile yapılmak istenen de
işte buydu.

Devletçiliğin, önceki politikalardan
farklı olarak sağladığı olanaklar nelerdi?

En önemli olanak, yukarıda “himaye rantı”
olarak sözü geçen ve “liberal” koşullarda gümrük
duvarları arkasında korunan yerli sermayenin elde
ettiği tekelci kârların devlet sanayisine aktarılması
oluyordu. Bir diğer önemli etken de 1929 Buhranı
ile birlikte aniden tarım aleyhine ve sanayi lehine
dönen iç ticaret hadleriydi. [İç ticaret hadleri
kavramı, yukarıda da değindiğimiz gibi günlük
hayatta çiftçilerimizden sıkça duyduğumuz bir
yakınma olan, “geçen yıl şu kadar ürün karşılığında
1 litre mazot alırken bu sene aynı mazot için daha
fazla ürün satmam gerekiyor” sözleriyle
açıklanabilir.] Reel olarak bu durum, tarımdan
tarım dışı kesimlere önemli bir kaynak aktarımı
anlamına gelir. Serbest piyasa koşullarında bu
kaynak; tarımla alışveriş yapan tüccar kesimi,
sanayi sermayesi ve (dış ticaretin ekonomideki
payına göre) dış merkezler arasında bir çekişme
konusu olur. Tarım kesimi ile iç ve dış piyasalar
arasına girmeyi başaran bir devlet, teorik olarak
sözü geçen bu kaynağın tümüne el koymayı
başarabilir.

“İktisadi Planlama” yapan ilk ülke
Türkiye’ydi

Sovyetler Birliği’nden sonra dünyada
planlama denemesine girişmiş olan ilk ülkenin
Türkiye olduğunu biliyor muydunuz?

1929 buhranı yıllarında Sovyetler Birliği,
ihtilâl ve iç savaş sarsıntılarını atlatmış ve kendi
kendine yetebilen bir ekonomi sayesinde buhranın
etki alanı dışında kalmayı başararak planlı ve hızlı
bir gelişme sürecine girmişti. Kurtuluş Savaşı
yıllarından beri yakın ilişkilerimiz olan Sovyetler
Birliği’nin bu durumu, Türk devlet adamlarının da
planlı ekonominin başarı şansı üzerinde olumlu
düşünmesini sağlamış olsa gerek. Nitekim
Başvekil İsmet Paşa’nın 1932 yılında Sovyetler
Birliği’nin ziyareti sırasında imzalanan anlaşmalar
uyarınca Prof. Orlof başkanlığındaki Sovyet
uzmanlar heyeti Türkiye’ye geliyordu. Türk
hükümeti, başta temel tüketim malları ihtiyacının
yerli üretimle karşılanması olmak üzere,
Türkiye’nin sanayi politikası hedeflerini ortaya
koymuş ve heyetten bu hedeflere ulaşmak için
gereken fabrika ve tesislerin, hangi üretim
kapasiteleriyle, nerelerde kurulabileceği gibi
hususlarda ayrıntılı bir rapor hazırlamasını
istemişti. Orlof heyetinin, Türkiye’de kurulması
istenen sanayi tesisleri hakkında hazırlayıp aynı yıl
İktisat Vekâleti’ne verdiği rapor, bazı düzeltme ve
eklemeler de yapılarak, 17 Nisan 1934’te Bakanlar
Kurulu’nca “Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı” adı
altında kabul ediliyordu.

Tarım dışı kesimlere akan bu kaynağın nasıl
kullanılacağı ayrı bir konudur. Seçeneklerden biri,
devletin sanayileşme hedefini bir kenara bırakıp
popülist bir politika izleyerek tarım ürünlerini
yüksek fiyata satın alması ve (kâr amacı gütmek
zorunda olmadığı için) bu ürünleri tüketiciye ucuza
satmasıdır. Bu politikanın örneklerini, özellikle
seçim dönemlerinde ürün taban fiyatları için dile
getirilen “Ne verirlerse 5 lira fazlası benden” gibi
seçim vaadlerinde görmek mümkündür. Bu
durumda belki kısa bir süre üretici ve tüketici
memnun olur. Ancak sanayileşme hedefi
gerçekleşmediği, üretim ve istihdam artışı
sağlanmadığı için, en küçük bir dalgalanmada ülke
iflas bayrağını çeker. Sözünü ettiğimiz dönem ise,
konjonktürel dalgalanmalar bir yana zaten çok
büyük bir ekonomik krizin dünyayı sardığı bir
dönemdi. Ve “Devletçilik” de esasen kapitalist

Vurgulamak gerekir ki “Devletçilik”
modeli, bir iktisat politikası olarak Sovyetler
Birliği’nin bazı yöntemlerinden esinlenmiş olabilir.
Ancak bir sistem olarak Sosyalizm’e özenme hiçbir
zaman, “devletçi” politikaların en ileri noktaya
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vardığı dönemlerde bile, söz konusu olmamıştır.
Mustafa Kemal’in şu sözleri de bunu herhangi bir
şüpheye meydan vermeyecek kadar açık bir şekilde
anlatıyor:

BBYSP, kâğıt üzerinde kalmayan, yaşayan
bir programdı. Türkiye’de 1960’lı yıllardan bu
yana “Plan” terimi genellikle belli bir zaman aralığı
içinde, ekonominin ve toplumun hedeflenen veya
tahmin edilen makro büyüklüklerini ve dengelerini
vurgulayan bir anlamda kullanılıyor. BBYSP, bu
türden bir makro planlama olmadığı gibi içeriğinde
de bu tür büyüklükler ve dengelerle ilgili bir
ifadeye rastlanmıyor. Yukarıda sözü edilen 17
Nisan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı, bir
“yatırım projeleri listesi” niteliğindedir. Ancak
sonraki yıllarda yapılan hemen hemen bütün
planların kâğıt üzerinde kaldığı dikkate alınırsa, bu
ilk planlama çalışmasını küçümsemek de büyük bir
hata olur.

“Bizim tatbikini uygun gördüğümüz,
‘mutedil devletçilik prensibi’, bütün üretim ve
dağıtım araçlarını kişilerin elinden alarak,
milleti büsbütün başka esaslar dâhilinde
düzenlemek
amacını
güden
sosyalizm
prensibine dayalı kollektivizm yahut komünizm
gibi özel ve kişisel iktisadi girişim ve faaliyete
meydan bırakmayan bir sistem değildir” (*)

Mustafa Kemal bir başka yerde de,
Türkiye’deki devletçiliğin, “bırakınız yapsınlar,
bırakınız geçsinler” deyimiyle ifadesini bulan pür
liberal ekonomi anlayışından da farklı olduğunu
ortaya koyuyor:

BBYSP, öngörülen sürenin sonunda büyük
ölçüde tamamlanmıştı. 1938 yılı sonu itibariyle:
Bakırköy pamuklu fabrikasına yapılan ekleme,
Kayseri, Nazilli ve Konya Ereğli’de kurulan pamuk
ipliği ve kumaş fabrikaları bitmiş ve üretime
başlamıştı. 1939’da tamamlanan Malatya pamuklu
kombinasıyla birlikte 110.000 iğ ve 2.900 otomatik
tezgâhlık üretim kapasitesi kurulmuş oluyordu.
7.000 iğlik Bursa Merinos yün ipliği fabrikası ve
300 ton/yıl kapasiteli Gemlik sunî ipek fabrikası
tamamlanmıştı. İzmit’te 9.500 ton/yıl kapasiteli
birinci kâğıt fabrikası, İstanbul Paşabahçe’de 8.000
ton/yıl kapasiteli şişe ve cam eşya fabrikası, Isparta
gülyağı fabrikası, Keçiborlu kükürt madeni ve
10.000 ton/yıl kapasiteli saflaştırma tesisleri ile
66.000 ton/yıl kapasiteli Zonguldak sömikok
fabrikası tamamlanmış ve öngörülen süngercilik
şirketi de kurulmuştu. En pahalı proje olan ve
Karabük’te kurulması planlanan demir-çelik
kompleksi, 1936 yılı sonunda bir İngiliz firmasına
ihale edildi. Tesisler 1940 yılında, 320.000 ton/yıl
ham demir, 148.000 ton/yıl çelik ve 70.000 ton/yıl
haddehane kapasitesi ile tamamlandı. Selüloz,
sülfürik asit, süperfosfat, kostik soda ve klor
tesisleri de 1940’ların başında tamamlandı.

“Bu (Devletçilik, S.K.) Türkiye’nin
ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye’ye has bir
sistemdir. Devletçiliğin bizce manası şudur:
Kişilerin özel girişimlerini esas tutmak; fakat
büyük bir milletin bütün ihtiyaçlarını ve birçok
şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak,
memleket ekonomisini devletin eline almaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk vatanında
asırlardan beri kişisel ve özel girişimlerle
yapılmamış olan şeyleri bir an evvel yapmak
istedi ve kısa bir zamanda yapmaya muvaffak
oldu. Bizim takip ettiğimiz yol görüldüğü gibi
liberalizmden başka bir yoldur” (**)

Sovyet
uzmanların
çalışmalarıyla
yetinmeyen hükümet, Vaşington Büyükelçisi
Ahmet Muhtar Bey aracılığı ile dönemin tanınmış
iktisatçısı Edwin Kemmerer başkanlığındaki
Amerikalı bir uzmanlar heyetini de Türkiye’ye
davet etmişti. Bu heyetin Mayıs 1934’te sunduğu
raporda, BBYSP’nda yer alan projelerin her biri
için de ayrıntılı teknik değerlendirmeler yer
alıyordu. Adeta caydırıcı bir giriş bölümü
bulunmasına rağmen raporda yer alan fizibilite ve
maliyet-yarar
analizleri,
birçok
projede
Türkiye’nin dünya fiyatlarına göre kârlı üretim
yapabileceğini gösteriyordu.

Programa sonradan eklenen projeler
arasında Sivas’ta 90.000 ton/yıl kapasiteli çimento
fabrikası 1943’te, İzmit’te 11.000 ton/yıl kapasiteli
ikinci kâğıt ve 3.600 ton/yıl kapasiteli kaolin
fabrikaları da 1941-1944 yılları arasında üretime
başladı.

Cumhuriyet’in “iktisadi” kazanımları
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Bu fabrikaların yer seçiminde ise İstanbul,
İzmir ve kıyı şeridinden uzak durulduğu
görülmektedir. Denizden yapılabilecek bir
bombardıman endişesi, özellikle demir-çelik ve
kimya tesislerinin yeri için kıyıdan yaklaşık 100
km. içerideki Karabük’ün seçilmesinde etken
olmuştur.

gösterge bakımından 1933-1939 dönemi, önceki
bütün dönemlerden (ve sonraki birçok
dönemden) üstündür.

Bu sonuç, 1945 sonrasında Türkiye’ye ve
bütün azgelişmiş ülkelere dayatılan, “dış
yardım, dış borçlanma ve yabancı sermaye
olmadan kalkınma olmaz!” tezini temelden
çürüten bir kalkınma yolunun ve alternatif bir
stratejinin
mümkün
olabileceğini
göstermektedir ve bu bakımdan son derece
önemlidir.

Vurgulanması gereken bir diğer nokta da;
ekonomik gelişmenin sadece büyük merkezlerle
sınırlı kalmaması, ülkenin çeşitli yörelerine dengeli
bir şekilde dağıtılması çabasıdır. Plandaki ifadeyle,
“Yeni teşebbüslerimizden, kazanç ve refah
itibariyle gerikalmış muhitlerimizi müstefit
etmek (yararlandırmak S.K.)” isteği, büyük
pamuklu dokuma ve iplik tesislerinin Konya
Ereğli, Nazilli, Kayseri ve Malatya’da kurulmasını
sağlamıştır.

"…kanunlarımıza riayetkâr olmak
şartiyle yabancı sermayelere lazım gelen
teminatı vermeğe her zaman hazırız ve arzuya
değer ki, onların serveti çalışmamıza ve
servetimize eklensin. Bizim için ve onlar için
faydalı neticeler versin, fakat eskisi gibi değil.
Gerçekten geçmişte (…) yabancı sermaye
memlekette müstesna bir mevkie sahip oldu. Ve
ilmi manasıyla denebilir ki, Devlet ve hükümet
yabancı sermayesinin jandarmalığından başka
birşey yapmamıştır. Artık her medeni devlet
gibi, yeni Türkiye de buna razı olamaz. Burası
esir ülkesi yapılamaz." (***)

Son olarak makro ekonomik göstergeleri de
önceki dönemlerle karşılaştırmalı olarak bir tablo
şeklinde vermek yararlı olur:
Veri / Yıl
Milli
Büyüme
(%)

Gelir
Hızı

19231929

19301932

19331939

10,9

1,5

9,1

Milli
Gelirde
Sanayi Payı (%)

11,4

13,6

16,9

Milli
Gelirde
Yatırım
Payı
(%)

9,1

9,7

10,7

Milli
Gelirde
İthalât Payı (%)

14,5

8,9

6,6

Dış
Ticaret
Dengesi
(milyon T.L.)

-56,6

+6,6

+12,4

Üretmeyen
Türkiye
Hastalığını Tedavi Edemez!

Cârî

Açık

Cari
Açık
tartışmalarının
yıllardır
gündemde olduğu bir süreçte Devletçilik ve dış
ticaret politikaları arasındaki ilişkileri ele
alacağımız bu satırların ilgi çekici olacağını
umuyorum.

Bu yazıyı hazırlarken çalışmalarından
yararlandığım isimlerden biri olan değerli bilim
insanı Prof. Dr. Korkut Boratav’ın 27.07.2011
tarihinde www.sol.org.tr internet sitesinde
yayınlanan yazısında yer alan dikkate değer bir
saptamayı, tam da bu kısımda ele alınan konuyla
ilgili olması nedeniyle, paylaşmak istiyorum.
Boratav Hoca, döviz kurları, cari açık ve dış
sermaye girişleri arasındaki ilişkileri ele aldığı
yazısının sonunda:

Kapitalist sistem, tarihinin en uzun ve
derin ekonomik bunalımını yaşarken, Türkiye
ekonomisi bir yandan dışa bağımlılığını belirgin
biçimde azaltıyor (tablodaki son iki veri bunu
göstermektedir), bir yandan da % 9’u aşan bir
büyüme hızı yakalıyor ve ekonominin başarı
göstergeleri hep olumlu yönde seyrediyordu.
Üstelik Osmanlı’dan kalan dış borç da
ödenmeye devam ediyordu. Birçok temel
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ANLIK, Aralık 2017-Ocak 2018

“Döviz pahalılaşırken, cari açıktaki artış
hızlanarak sürmektedir; çünkü üretimin,
ihracatın, tüketimin ithalâta bağımlılığı yapısal
hale gelmiştir. Bazı üretim kolları tasfiyeye
uğramıştır. Onların yeniden hayata dönmesi
için döviz kurunda “düzelmeler” artık yeterli
değildir. Sanayide açıkça ithâl ikamesine dayalı
bir üretim planlamasına gereksinim vardır.”
(italik vurgu bana ait S.K.)

Devrimi’nin ve bu bağlamda onun iktisat
politikalarının, hâlâ günümüze ışık tutmaya devam
ettiğini göstermek de bu görevin bir parçası.

Bunun güncel örneklerinden biri 2011
yılında hükümetin “yerli malı” kullanmayı teşvik
etmek için yaptığı çıkış oldu. İthalâtın patlamasıyla
birlikte ihracatın ithalâtı karşılama oranının hızla
düşmesi ve ihracatın “kronik” bir biçimde ithalata
bağımlı hâle gelmesi karşısında hükümet, kamu
kurumlarının, daha pahalı bile olsa yerli malı
kullanmalarını teşvik eden bir söylem geliştirdi.
Böylece, 80 yıl önce aynı sorunlarla yüzyüze kalan
Türkiye’nin geliştirdiği çözümlerin bugün de
güncelliğini koruduğunu görüyoruz.

Değerlendirmesini
yapmaktadır.
Bu
değerlendirmenin doğruluğunu tartışmak, bir
tarihçi olarak haddimi aşmak olur. Hayatında tek
bir belge okumamış sözde uzmanların her gün tarih
konusunda ahkâm kestiği bir ortamda, “haddini
bilmek” ne derece doğru ve yararlı bir tavırdır
bilemiyorum ama biz yine de bize yakışanı yapalım
ve
alanımızın
dışında
iddialı
yorumlar
yapmayalım.

Daha birkaç hafta önce de ABD’nin,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaları için bazı
özel silahları satmayı reddetmesi üzerine Erdoğan,
“hepsini kendimiz içerde yapacağız” mealinde bir
konuşma yapmıştı. Millî bir Savunma Sanayii
kurulması yolunda gösterilen çabalar ve yerli
otomobil üretimi için duyulan istek de ortadadır.

Ancak;

- 1929 yılında 256 milyon lirayı aşan
ithalâtla ve 100 milyon lirayı aşan bir dış ticaret
açığı ile karşı karşıya kalan Türkiye’nin, esas
olarak ithâl ikâmesine dayalı bir sanayi
planlamasıyla bu durumdan kurtulması,

Daha düne kadar ithal ikameciliği,
“Devletçilik”i, yerli malı söylemini, tek parti
dönemini yerden yere vuran “liberal” çevrelerin bu
gelişmeyi
nasıl
yorumlayacağını
ilgiyle
izleyeceğiz. Hele “Bağımsızlık” sözünü duyunca
tüyleri diken diken olan, “İktisadi Bağımsızlık”
gibi kavramları modası geçmiş ve çağdışı
söylemler olarak görüp alay eden, aşağılayan
“Küreselleşme” tarikatı müritlerinin alacağı tavır
da ayrı bir merak konusu…

- 1930’lu yıllarda dünya kapitalizmi büyük
bir bunalım içindeyken (ki bugün de öyledir) çok
anlamlı bir büyüme hızına ulaşması,

- Dış ticaret açığını kapatıp milli gelirde
ithalâtın payını hızla düşürmesi,

Bugünkü Sanayileşme Algısıyla Cari
Açığın İlacı Yok!

- Üstelik bir yandan Osmanlı’dan kalan dış
borçları da ödemeye devam etmesi

Yukarıda değinildiği gibi Türkiye, Lozan
Andlaşması hükümleri gereği 5 yıl süreyle gümrük
tarifelerini değiştirememişti. Yeni gümrük
tarifeleri yürürlüğe girmeden önce de bunu haber
alan dış çevreler ve bunların içerideki uzantısı
konumundaki ithalâtçıların büyük miktarda
spekülatif ithalâta girişmeleri sonucu, 1929 yılında
100 milyon lirayı aşan büyük bir dış ticaret açığı
ortaya çıkmıştı. Bu durum, “devletçilik” teziyle
birlikte buna uyumlu bir dış ticaret politikasının da
geliştirilmesine neden olmuştu. “Sanayileşme

Olguları da tarihsel bir gerçek olarak ortada
durmaktadır.

Bu ilginç karşılaştırmayı ve paralellikleri
ortaya koymanın da tarihçinin görevlerinden biri
olduğuna inanıyorum. Bir kısım çevrelerce modası
geçmiş addedilen ve hatta büyük bir densizlikle
“Reklam Arası” olarak görülen Cumhuriyet
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hedefinden hareketle himayeciliğe yönelme ve
uluslararası sistemin dayattığı işbölümünün
reddedilmesi…” olarak özetlenebilecek bu
politika, 1933-1939 dönemi dış ticaret politikasının
ana çizgisini oluşturuyordu. Bu çizginin temelleri,
1930 ve 1931 yıllarında çıkarılan, Türk Parasının
Kıymetini Koruma Kanunu ve ihracatı koruyan,
ithalâtı da ilgili ülkenin Türkiye’den mal alması
şartına bağlayan iki kanunla atılmıştı. Bunun
günümüzdeki adıyla anlamı ithâl ikamesiydi.

açığının ortadan kalkması ve ithalâtın milli
gelirdeki payının hızla azalması da sağlanmıştı.

Bu kanunların da etkisiyle 1930’dan sonra
dış ticaret, esas olarak ithalâttaki azalma sayesinde,
sürekli olarak fazla vermiştir. Bu yıllardaki ithâl
kısıtlamaları, dış ticaret dengesini sağlamayı ve
yerli üretimi korumayı amaçlıyordu. Ne var ki, çok
düşük bir ithalât hacmi pahasına sağlanan bu dış
ticaret dengesi, hızlı sanayileşme hedefi ile
bağdaşmıyordu. 1932 ve 1933 yıllarında
Türkiye’nin
ithalât
hacmi,
1924-1929
ortalamasının yarısına düşmüştü. Esasen 1929
Bunalımı’yla birlikte küresel ticaret hacmi de
dramatik bir düşüş göstermiş ve 1932 yılındaki
dünya ticareti, 1929 yılının üçte biri düzeyine
inmişti.

Veri / Yıl

19231929

19301932

19331939

İthalâtın Milli
Gelirdeki Payı
(%)

14,5

8,9

6,6

Dış
Ticaret
Dengesi
(Milyon T.L.)

-56,6

+6,6

+12,4

Dış ticarette Nazi Almanyası ile dikkat
çeken artış

Bu dönemde görülen dikkate değer bir olgu
da, dış ticaretin tek bir ülkeye yönelmesi
bakımından önceki ve sonraki dönemlerde
görülmemiş bir yoğunlaşmanın ortaya çıkmasıdır.

Bu nedenle Hükümet, sanayileşme için
gereken ithalâtı, dış ticaret açığına yol açmadan,
kliring ve takas anlaşmaları yoluyla sağlamaya
yöneldi. Kliring, döviz sıkıntısı çeken ülkelerin, bir
kliring ofisi veya ulusal merkez bankası
aracılığıyla, kendi aralarında kendi ulusal paraları
cinsinden ticaret yapmasıdır. Takasta ise herhangi
bir parasal ilişki söz konusu olmayıp, doğrudan mal
değiş tokuşu yapılır. Son yıllarda Türkiye, İran,
Rusya gibi bölge ülkelerinin kendi aralarındaki
ticarette kendi ulusal para birimlerini kullanma
yönünde yaptıkları anlaşmalar düşünülürse,
1930’ların bu dış ticaret politikaları daha da anlam
kazanmaktadır.

30 Ocak 1933’te Hitler’in iktidara
gelmesiyle
birlikte
Almanya,
Versay
Andlaşması’nın sınırlamalarından kurtulmaya
başlamıştı. Balkanlar ve Ortadoğu’da, Bağdat
Demiryolu Projesi yıllarındaki geleneksel iktisadi
genişleme politikasına geri dönen Nazi
Almanyası’nın, Türkiye’nin ihraç ürünlerini dünya
piyasasındaki fiyatlardan daha yüksek fiyatlarla
satın alarak ve Türkiye’yle olan kliring hesabında
açık vererek, Türk hükümetini Almanya’dan daha
çok ithalât yapmaya zorladığını görüyoruz. Bu
yolla Almanya, Türkiye’den daha çok mal satın
alarak
ve
Türkiye’nin
başka
ülkelerde
kullanamayacağı kliring hesabı bakiyeleri
oluşturarak, Türkiye’nin toplam ithalâtının ve
ihracatının yarısından fazlasını kendine bağlamıştı.

Yabancı ülkeleri, Türkiye’ye daha çok mal
satabilmek için Türkiye’den daha çok mal almaya
zorlamak amacıyla, 1932 yılının sonlarına doğru
ithalât kotaları, ülkelerin Türkiye ile ticaret
dengesine göre dağıtılmaya başlandı. 1933-1939
yıllarında kliring ve kotalar yoluyla yapılan ticaret,
Türkiye’nin ithalâtının %84’ünü ve ihracatının da
% 81’ini oluşturuyordu. Böylece bu yılların en
dikkat çeken özelliği olarak hızlı bir ekonomik
gelişme ve sanayileşmeyle birlikte, dış ticaret

Hükümet, Almanya karşısındaki bu
bağımlılıktan rahatsız olmaya başladı. İngiltere de
bu durumu, Ortadoğu’daki çıkarları açısından
tehlikeli görüyordu. 1936 ve 1938 yıllarında
yapılan iki anlaşma ile İngiltere, kendisinden
yapılacak makina ve silah ithalâtında kullanılmak
ve karşılığı da Türk ihraç ürünleriyle ödenmek
üzere Türkiye’ye 19 milyon sterlin (o günkü kurla
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118 milyon T.L.) kredi açtı. Türk Hükümeti ayrıca,
Almanya’nın dış ticaretteki payını azaltmak için
İngiltere, Fransa, Hollanda, İsviçre, İsveç, İspanya
ve Yunanistan’la olan ithalâtı büyük ölçüde serbest
bıraktı. Ancak dış ticaret açığı ve döviz kıtlığı ile
karşılaşılınca, 1938 yılında bundan vazgeçildi.
İkinci Dünya Savaşı başladığında Türkiye, dış
ticarette hâlâ büyük ölçüde Almanya’ya
bağımlıydı.

ithalâtının cari değerinin, yurtiçi arzın cari değerine
oranı (yani kabaca dışa bağımlılık oranı) şöyleydi:

Türkiye’nin 1930’lardaki ticaretinde payı
artan diğer bir ülke de Sovyetler Birliği’ydi. Bunun
nedeni, sanayi projelerinin dış finansmanında
önemli ölçüde Sovyet kredisi kullanılması ve gerek
bu kredi borcunun gerekse Sovyetler’den alınan
makina ve teçhizat bedelinin Türk ihraç ürünleriyle
geri ödeniyor olmasıydı.

Gıda mallarında %3,

Lastik
ve
kauçuk
ürünlerinde %38,

Tekstilde %18,

Kimya ürünlerinde %
26,

Elbise, ayakkabı ve
deri eşyalarda %1,

Temel metallerde %69,

Kereste ve ağaç
ürünlerinde %20,

Metal mamullerde %70,

Kâğıtta %37,

Metal
dışı
maden
ürünlerinde %32,

Petrol
%100

Cari Açık Sarmalından Kurtulmanın
Tek Yolu Üretmek!

ürünlerinde

Bu tablo, Türkiye’nin ihtiyacı olan birçok
imalât sanayii ürünlerinde ithalâta bağımlılığın
devam ettiğini göstermekle birlikte, bu durumun
yorumlanmasında yanılgıya düşmemek gerekiyor.
Öncelikle dünya sistemi içinde varlığını sürdüren
Türkiye gibi küçük ölçekli bir ekonominin, “bütün”
imalât sanayisi ürünlerinde kendi kendine yeterli
duruma gelmesi pratikte mümkün değil.
Sanayileşen bir ülkenin, mamûl mal ithalâtına olan
ihtiyacının da ortadan kalkacağı varsayımı, dünya
iktisat tarihine bakıldığında doğrulanmıyor. Diğer
yandan, pamuklu ve yünlü dokuma, şeker gibi
geniş halk kesimlerince kullanılan temel
tüketim mallarında, ithalâta olan ihtiyacın
hemen hemen tümüyle ortadan kaldırılmış
olmasının önemi küçümsenmemeli. 1923 yılında
İstanbul, İzmir, Trabzon gibi sahil kentlerinin
ekmeklik buğday ununun bile dışarıdan geldiğini,
(yeterli yol şebekesi ve motorlu nakil vasıtası
olmadığı için Orta Anadolu’nun buğdayı, sahillere
getirilemiyordu), ihracat gelirlerinin üçte ikisinin
kumaş satın almak için kullanıldığını da bilmek
gerekiyor. Bu mallarda ithâl ikamesi
sağlanmasaydı, sonraki yıllarda Türkiye, dış
satın alma gücünü yatırım ve ara malları
ithalâtına yöneltemezdi ve 1950 sonrasının
sanayileşme atılımları çok daha sınırlı kalırdı.
Hülâsâ, bugünün Türkiyesi’nde başarı kazanan bir
sanayileşme varsa bu, Cumhuriyetin ilk döneminde
büyük ölçüde zorunluluğun getirdiği bilinçle
filizlenen “üretme” ve “üretmek zorunda olma”
şiarının hâlâ diri kalmasıyla mümkün olmuştur.
Emperyalizmin en basit tanımının, hedef ülkeyi

Devletçilik döneminde uygulanan dış
ticaret politikası, ithalâtın niteliğini, hızlı
sanayileşme hedefine uygun bir biçimde
dönüştürmeyi başarmıştır. Sanayileşme ihtiyacı
için gereken yatırım ve ara malları ithalâtında
önemli artışlar görülürken, yine bu sanayileşme
sayesinde de şeker, kumaş, kâğıt v.b. temel tüketim
mallarının ithalâttaki payı hızla azalmıştır.

Bu
başarılı
sonucun
alınmasında,
Türkiye’nin gerek Batılı sanayi ülkelerinin kendi
aralarındaki gerekse bu ülkeler ile Sovyetler Birliği
arasındaki siyasi ve ekonomik çekişmeleri iyi
değerlendirmesi önemli bir rol oynamıştır. Türkiye,
1929 Bunalımı yıllarında Türk ihraç mallarına
talebin oldukça azaldığı bir dönemde, Nazi
Almanyası’nın Balkanlar ve Ortadoğu’daki
genişleme politikasından yararlanarak ihracat
hacmini artırabilmiştir. Diğer yandan, sanayileşme
politikasının gerektirdiği makina ithalâtının
önemlice bir kısmının Sovyetler’den sağlanan
kredi ile bu ülkeden getirilmesi de önemli bir
gelişmedir.

Bu politikaların ne ölçüde amacına
ulaştığına gelince… 1950 yılı itibarıyla Türkiye
ekonomisinin çeşitli mamul mal gruplarındaki
15
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hammadde kaynakları açısından yağmalamak,
mamul maddeler için bir pazara dönüştürmek ve
serbest yatırım alanı olarak kullanıp kendi ülkesine
kâr transferi yapmak olduğunu düşünürsek,
Devletçilik politikalarının emperyalizm karşıtı
olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Bu yazının hazırlanmasında temel kaynaklar
olarak;

Bu yazının hem Cumhuriyet tarihi boyunca
taş üstüne taş konmadığını ve her ne yapıldıysa
kendilerinin yaptığını iddia eden çevrelere, hem de
Türk Devrimini, “kapitalist” bir yol seçtiği için
“sınıfsal” açıdan yerden yere vuran çevrelere bir
cevap oluşturacağını umuyorum. Cumhuriyet
Devrimi kadroları içinde bulunan Halkçı ve
Devrimci unsurların zaman içerisinde tasfiye
edilmesi ve ülkenin NATO ittifakına
sürüklenerek
bir
“Kontrgerilla
Cumhuriyeti”ne dönüşmesi; kaçınılmaz bir
kader değil, bir yenilgi ve karşıdevrimdir.

eserlerinden yararlanılmış ve geniş alıntılar
yapılmıştır. Yapılan her alıntı için dipnot
göstermek, metnin okunmasını güçleştirecekti.
Esasen bu yazı, yıllar önce hem bir öğrenci
dergisinde hem de bir internet sitesinde daha geniş
hacimde bir yazı dizisi şeklinde yayınlanırken, her
iki yazardan da şifahen izin alınmıştı. Şimdi o eski
yazılardan bir seçki ve derleme yaparken her ne
kadar ayrıca izin almaya gerek olmasa da,
kaynaklar hakkında bu bilgiyi vermeyi, zevkli bir
görev sayıyorum.

1-) Korkut Boratav, Türkiye’de Devletçilik,
2-) Yahya Sezai Tezel, Cumhuriyet Dönemi’nin
İktisadi Tarihi (1923-1950)

Eğer bu gelişmeleri ve gelinen noktayı,
“sınıfsal” tercihten kaynaklanan kaçınılmaz bir
kader olarak görürsek, ne diye İstiklâl Harbi
yaptığımızı da izah edemeyiz. İstiklâl Harbi’ni
ve Cumhuriyet Devrimi’ni, sınıfsal karakteri
nedeniyle sözde “solculuk” adına yerden yere
vurursak, bunlara sahip çıkamayız ya da sahip
çıkmamızın bir anlamı kalmaz. Madem
NATO’cu ve gerici yönetimler, sınıfsal tercihten
kaynaklanan kaçınılmaz bir kaderdi, o halde
Vahdettin ve Damat Ferit yönetiminde
yaşamaya devam etseydik(!!!)

Hakkıyla inceleyebilmek için başka bir
yazıya bıraktığımız 1945 sonrası iktisat
politikalarında kalkınma iddialarından nasıl
vazgeçildiği ve küresel sistemin dayattığı
işbölümüne nasıl boyun eğildiği görüldüğünde, ne
demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır.
------------------------------------------------------------------------------------------(*) Utkan Kocatürk, Atatürk’ün
Düşünceleri, Ankara 1969, s. 214.

Fikir

ve

(**) a.g.e., s. 113.
(***) Mustafa Kemal’in 1923 İzmir İktisat
Kongresi açış konuşması.
------------------------------------------------------------------------------------------16
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KEMALİZMİN İKTİSADİ
DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

etmek zorunda olduğu bir kaideler silsilesi de
değildir. İfadelerimizin tezatlık içerdiğine şüphe
yoktur. Ancak, bu anlatımımızın amacı
Kemalizm’in çeşitli dönemlerde bazı çevrelerce
teori, ideoloji, kurallar haline getirilmeye çalışılmış
olmasına rağmen bunda çeşitli nedenlerle de olsa
başarılı olunamadığına dikkat çekmektir. Peki
öyleyse bugünkü haliyle nedir Kemalizm? Bize
göre bugünkü haliyle Kemalizm, emperyalizmin
saldırısına uğramış Türk devlet ve milletinin,
uğradığı saldırıya başkaldırışından itibaren
bağımsızlık ve modernleşme adımlarında izlediği
yol ve bu adımların sonunda ulaşılmak istenen
ülküdür. İşte geçmişte yapılmaya çalışılan
Kemalizm’i doktrinleştirerek ideoloji haline
getirme çabaları, bu ülküye ulaşmak adına
savunulacak fikir ve izlenilecek yolu sistemli ve
belirgin bir hale getirmek içindi. Peki
başarılamayan bu uğraşı, tekrar edilmeye
değmeyecek bir uğraşı mıdır? Bilakis içinde vatan
ve millet sevgisi barındıran her Türk’ün bu
uğraşıya iştirak etmesi ve başarılması için azami
ölçüde faaliyette bulunması bizce zorunludur. Aksi
takdirde Türk milletinin geleceği pek parlak
gözükmüyor. Dolayısıyla böylesi bir uğraşının
gerekliliğine olan inancın ürünü olan ANLIK
dergisi, tarihi bir misyona sahiptir. Bizde bu
yazımızda buraya kadar Kemalizm’in ne olup
olmadığına kısaca değindikten sonra yazımızın
devamında yukarıda bahsettiğimiz Kemalizm’i
ideoloji haline getirmeye çalışanlardan bahsedip,
bu kişilerin iktisadi görüşleri ışığında Kemalizm’in
iktisadi yönünü tartışacak, son olarak da
Kemalizm’in
bugünü
ve
yarınına
dair
fikirlerimizden bahsedeceğiz. Yazımızın geri kalan
kısmına geçmeden önce böylesi tarihi bir misyonla
yola çıkan ANLIK dergisi ve ekibine, hem bu tarihi
misyonu üstlendikleri hem de sayfalarında bizlere
yer verdiği için can-ı gönülden teşekkür ediyoruz.

YÖNÜ:

Tolga SAĞLAM

Kemalizm, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan
beri farklı çevrelerce çeşitli amaç ve saiklerle de
olsa tartışıla gelmiştir. Kimine göre bir
diktatöryanın devlet ve toplum düzeninin
prensipleri, kimine göre Türk bağımsızlık
savaşının ideolojisi, kimilerine göre Türk burjuva
demokratik devriminin teorisi, kimilerine göre ise
Türk devlet ve milletinin bağımsızlığını koruması
ve muasır medeniyet seviyesine ulaşabilmesi için
benimsemek ve uygulamak zorunda olduğu
kaideler silsilesidir. Kanaatimiz odur ki;1.görüş
dışındakilerin hem hepsidir hem de hiçbirisidir.
Hepsidir, çünkü evet Türk bağımsızlık savaşı
Mustafa Kemal ve onun fikirleri doğrultusunda
gelişmiş ve sonuca ulaştırılmıştır. Evet, Kemalizm,
burjuva demokratik devrimini tamamlamamış olan
Türk toplumunun bu devrime başlangıcının teorik
ve pratik zeminini oluşturur. Evet, Kemalizm, Türk
devlet ve milletinin bağımsızlık ve muasır
medeniyetler seviyesine ulaşması için bir rehber
niteliği taşırama aynı zamanda hiçbiri de değildir.
Çünkü hayır, Kemalizm bir savaş ideolojisi
değildir. Savaş, bu ideoloji doğrultusunda değil
misak-ı milli temelinde başlamış ve sonuca
ulaştırılmıştır. Hayır, Kemalizm Türk burjuva
demokratik devriminin teorisi de değildir. Çünkü
Kemalizm adı altında bir teorik çerçeve çizilerek
bizzat burjuva sınıfı aracılığıyla devrimlere
başlanmamıştır. Hayır, Kemalizm, Türk devlet ve
milletinin bağımsızlık ve muasır medeniyetler
seviyesine ulaşmak için benimsemek ve takip

KEMALİZMİN İKTİSADİ YÖNÜNÜN DÜNÜ
-ZİYA GÖKALP-YUSUF AKÇURA
Bu iki ismi tek başlıkta incelememizin
nedeni, her iki şahsında aynı dönem içerisinde
yetişip, faaliyet göstermiş olmalarıdır. Yoksa aynı
amaca hizmet etmek yolunda iki farklı kutbu temsil
ettikleri açıktır. Bu iki farklı kutba değinmeden
önce ifade edilmesi gereken bir hususta şudur;
esasen Ziya Gökalp’in kategorik olarak
Kemalizm’in
inşası
yönünde
faaliyet
göstermesinden söz edilemez. Elbette ki bunun
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nedeni Kemalizm’in inşa sürecine dahi
girilmeden,1924 yılında hayata gözlerini yummuş
olmasıdır. Ancak Türk modernleşme tarihindeki
tarihsel önemi neticesinde, Kemalizm adına devleti
yöneten ve Kemalizm’in inşası için kafa yoran tüm
şahsiyetleri şu ya da bu nedenlerle bir şekilde
etkilemiştir. Dolayısıyla Kemalizm’in inşasında
Ziya Gökalp’in harcının katkısı yadsınamaz. Ziya
Gökalp ve Yusuf Akçura’nın Kemalizm’in
inşasında iki farklı kutbun temsilcileri olduklarını
belirtmiştik. Bu iki farklı kutbu açmak için
François Georgeon’un şu ifadelerine yer vermek
açıklayıcı olacaktır:

teşhis ve çözümler üretmiştir. Görüldüğü üzere
bilgi, tarih ve siyaset felsefesi konularında oldukça
farklı görüşleri benimsemiş olan bu iki
aydınımızdan, kendilerinden sonraki dönemlerde
Kemalizm inşasına girişecek olanlara önderlik
edenin Yusuf Akçura olduğu yazının devamında
görülecektir. Buna rağmen, devlet yönetimine ve
toplumsal dönüşüme etki etmek anlamında
kazananın, Türkiye’deki sınıfları reddederek
komprador burjuvazi ve toprak ağalarının iktidarını
tedarik ve tahkim edenlere (istemeden de olsa)
ideologluk eden Ziya Gökalp’in olduğu da tarihsel,
ama acı bir gerçekliktir.

‘’20.yy başında Osmanlı devletinin ve
toplumunun önündeki siyasal ve toplumsal
sorunlarla karşı karşıya kalan Ziya Gökalp ve
Yusuf Akçura, onları çok farklı entelektüel ve
kavramsal araçlarla ele almışlardır. Biraz
basitleştirerek, sorunlara Gökalp’ın sosyolog,
Akçura’nın ise tarihçi olarak eğildiği söylenebilir.
İçinde yaşadığı toplumu gözlemleyen Gökalp,
toplumsal yaşamı yöneten idealleri araştırır ve
onların niteliğini, etkilerinin işleyiş biçimlerini
sorgular. Evrensel tarih analizcisi olan Akçura
ise, derindeki güçleri keşfetmeye, tarihin büyük
akıntılarını bulup çıkarmaya, tarihin anlamını
ortaya koymaya çalışır. Her ikisi de ideal
kavramına büyük bir önem verir, ama bu
kavramın anlamı konusunda aralarında önemli
farklılıklar vardır. Gökalp, ideali toplumsal bir
oluntu olarak kavrar; ona göre ideal, bir bunalım
döneminde bireyin ve değerlerinin ait olduğu
toplumsal grubun varlığının ortaya çıkışıdır.
Demek ki Gökalp’te ideal (mefkure) toplumu
toplum olarak harekete geçiren gizli bir gücün
ortaya çıkışı olarak belirir. Akçura’ya göre
ideal(emel) ani bir ortaya çıkışın değil bir evrimin
ürünüdür ve onu öne çıkarmak tarihçinin işidir.
Tarihin anlamının araştırılması insanlığın ulusal
ideal ya da demokratik ideal gibi, çeşitli insan
toplumlarının doğasını aşkın ideallere doğru
ilerlediğini ortaya koyar. Akçura, insanlığın
tarihsel evrimini koşullandıran etkenler arasında
ekonomiye büyük önem verir. Ayrıca oluntulara
tarihsel materyalist bir yaklaşım içindedir.
Aslında bu dikkat edilmesi gereken bir noktadır.
Darwin’in düşüncelerinden etkilenen, takipçisi
olduğunu söylediği Karl Marks okumalarından
esinlenen Akçura, ekonomiye tarihsel evrim ve
toplumsal gerçeklik içinde öncelikli bir rol
tanımaya yönelmiştir.’’1

-MAHMUT ESAT BOZKURT
Milli Mücadelenin önemli simalarından
olan Mahmut Esat Bozkurt, 1892 yılında İzmir’in
Kuşadası ilçesinde doğmuştur. II. Abdülhamit
istibdadına karşı mücadele eden dayısı Ubeydullah
Efendi ile birlikte İstanbul’a gelerek 1908’de
Hukuk Mektebi’ne girmiştir. İstanbul Hukuk’tan
1912’de mezun olduktan sonra İsviçre’de Fribourg
Üniversitesi’nde yeniden hukuk öğrenimi görerek
önce lisans diploması almış sonra ‘’Osmanlı
Kapitülasyonları Rejimi Üzerine’’ adlı doktora
teziyle hukuk doktoru olmuştur. Yurdun işgali
üzerine derhal İsviçre’den ayrılıp vatana dönmüş,
Kuşadası bölgesinde Kuvay-i Milliye’yi kurarak
başına geçmiş ve efelerle birlikte Milli Mücadeleye
katılmıştır. 12 Temmuz 1922’de kurulan Rauf
Orbay kabinesine 30 yaşında İktisat Bakan’ı olarak
katılan Mahmut Esat Bozkurt, milli mücadelenin
kazanılmasından sonra 17 Şubat 1923’te İzmir
İktisat Kongresi’ni toplamıştır.1924’te Adalet
Bakanlığına getirilen Mahmut Esat Bozkurt,17
Şubat 1926’da TBMM’de oybirliğiyle kabul edilen
Medeni Kanun’un da mimarıdır. Bu kanunun tarihi
gerekçesi onun eseridir. 1927’de Ege Denizinde
Türk gemisi Bozkurt ile Fransız gemisi Lotus’un
çarpışması ve 8 Türk denizcisinin ölümünü
takiben, Türk Adliyesinin Fransız kaptanı
tutuklaması üzerine Fransa ile aramızda çıkan
anlaşmazlığı sonuçlandırmak için Atatürk’ün
onayını alarak konuyu Lahey Adalet Divanı’na
götürmüştür.7 Eylül 1927 günü Lahey’de Türk
hükümetini temsil ederek yaptığı başarılı savunma
ile davayı kazanarak dünya hukuk literatürüne
’’Lotus-Bozkurt davası’’ olarak yerleşmesini
sağlamıştır. Bu başarısı nedeniyle Atatürk,
Mahmut Esat Bey’e ‘’Bozkurt’’ soyadını tevdi
etmiştir. Görüldüğü üzere soyadını dahi ülkesine
yaptığı hizmetlerin neticesinde elde eden bu büyük
vatanseverin anısı önünde bir kez daha saygıyla
eğiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin gerek
kuruluşunda
gerekse
kurulduktan
sonraki

Toparlarsak, Ziya Gökalp her türlü meseleye dair
sorunlara ‘’üst yapı’’ içerisinden teşhis ve çözüm
üretirken, Yusuf Akçura ise ‘’altyapı’’ içerisinden
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süreçlerde böylesi hayati hizmetleri bulunan
Mahmut Esat Bozkurt, Türk milletine olan
hizmetlerine, Kemalizm’in inşası sürecine eşsiz
katkılar yaparak da devam etmiştir. Bu hizmetinin
bir nevi hülasası olan iki ciltlik Atatürk İhtilali
isimli eseri, Kemalizm’i anlamak ve geliştirmek
isteyen her Türk kafasının okuması zorunlu olan bir
eserdir. Dolayısıyla bizde, Mahmut Esat
Bozkurt’un
Kemalizm’e
yaptığı
katkılara
değinmek için, kendisinin bu eserini temel referans
kaynağı olarak belirlemiş bulunuyoruz.

önce Türk milleti içindir. İslamlık,
insanlık,
bundan
sonra
gelir.
Komünizmde, teori olarak Rus yoktur;
uluslararasılık vardır. Eski üç mısrayla bu
iki rejimi birbirinden ayırt edebiliriz.
Komünizm: ‘’Vatanım ruyu zemin,
milletim nevi beşer’’ diyor. Türk İhtilali
ise; ‘’ Ben bir Türk’üm, dinim cinsim
uludur. Sinem, özüm ateş ile doludur.’’
diyor
2. Komünizm bütün insanlığı bir rejim içine
almak, komünist federasyon halinde
yaşatmak davasını güder, emperyalizmin
şekli değiştirilmiştir. Türk İhtilali, her
millete bağımsızlık hakkını tanır. Her
millet kendi kaderini istediği gibi tayine
yetkilidir prensibini benimsemiş, ne
şekilde olursa olsun emperyalizmi
reddetmiştir.
3. Komünizm,
proleter
diktatörlüğüne
dayanır. Türk rejimi, ne şekilde olursa
olsun diktatörlüğü reddeder.
4. Komünizm, ferde mülkiyet hakkını ve
ekonomik alanda teşebbüs yetkisi tanımaz.
Fert yoktur, kamu vardır der. Türk rejimi,
devletçiliği, devlet sosyalistliğini kabul
etmekle beraber, ferde mülkiyet hakkını ve
ekonomik alanda faaliyet yetkisi tanır.
Fert
de
var,
kamu
da.
Kemalizm ile komünizmin anlaştığı nokta
devlet şeklidir ki, cumhuriyettir.4

Eserinin yazılış amacını ‘’Bu kitabı,
Osmanlı İmparatorluğu’nun düşüşüyle başlayan
Atatürk İhtilal’ini, Türk ulusuna safha safha
anlatmak için yazdım’’2 olarak ifade eden büyük
vatansever şöyle devam ediyor ‘’Olguları, olayları
elimden geldiği kadar, oldukları gibi anlatmaya
çalıştım. Olgular ve olaylar oldukları gibi
çıkartılıp ortaya konmadıkça, Atatürk İhtilali’ni,
yahut Kemalizm’i sentetize etmek, prensiplerini
tespit ile belirli bir duruma sokmaya imkan
yoktur. İmkanı elde etmek içindir ki, bu usulü
kabul etmiş bulunuyorum. Eğer bu ödevi
başarabilirsek, az bir şey öğrenmiş olmayacağız.
En başta kendimizi, Türk ulusunun anlamını,
kendi içimizden bilmiş, öğrenmiş olacağız.’’3
Büyük vatanseverin Kemalizm’le ilgili görüşlerine
değinmeden önce son olarak eseriyle ilgili bir
hususu belirtmekte fayda var. Kitabın önemli bir
bölümünü, insanlığı etkileyen hemen hemen bütün
iktisadi, siyasal, toplumsal olay ve düşüncelerin ve
de bunlarda rol alan kişilerin analizi, bunların Türk
devrimi-Türk milletiyle olan ilişkisinin bir nevi
kıyas ve değerlendirmesi oluşturmaktadır. Magna
Carta Metni’nden, Fransız ihtilaline, İslam
devletinde Fatımılerin ihanetinden, sosyalizmfaşizm-nazizm gibi ideolojilere kadar çeşitlilik arz
eden bu görüşler, kitabın okunmasının önemini bir
kez daha ortaya koymaktadır.

1.

2.

Yazar eserinin Kemalizm’le ilgili olan
bölümünde Kemalizm’i ‘’Altı Ok’’ olarak ifade
ettikten sonra Kemalizm’i, dönemin güncel rejim
ve ideolojileriyle kıyaslıyor:
3.

‘’-Kemalizm ve Komünizm arasındaki Ayrılık
Türk ihtilalinin verimi olan rejimin mahiyeti
nedir? Bu rejim nasıl ifade olunabilir. Komünist
miyiz? Milli Sosyalist miyiz? Faşist miyiz? Yoksa
klasik demokrat mıyız? Türk İhtilalinin verimi
olan yeni rejim, bunların hiçbirisi değildir.
Bunların hiçbirisiyle ifade olunamaz. Kemalizm
komünizmden şu bakımlardan ayrılır:

4.

-Kemalizm ve Milli Sosyalizmin(Nazizm)
Ayrıldıkları Noktalar
Ekonomik bakımdan bu rejimle Türk
rejimi arasında esasta fark yok gibidir.
Her ikisi de devlet sosyalistliğine dayanır.
Mülkiyet hakkını ve ferdi tanırlar
Türk ve Alman rejimleri her ikisi de
milliyetçi olmakla beraber, aralarında bir
fark vardır. Alman rejimi raciste, yani
ırkçıdır. Türk rejimi ise ırkçı değildir.
Daha ziyade kana değil, kültüre ve dile
önem verir.
Türk rejimi, Alman rejiminden prensip
itibariyle şu bakımdan da ayrılır; Milli
sosyalizm emperyalisttir. Türk rejimi bunu
kabul etmek şöyle dursun, esasından
reddeder ve bu gibi eğilimleri suç sayar.
Milli sosyalizm, Hitler diktatöryasıdır.
Türk rejimi ferdi diktatörlüğü de kabul
etmez, ulus egemenliğine dayanır.5

-Kemalizm
ve
Ayrıldıkları Noktalar

1. Kemalizm rejimi milliyetçidir. Bunun
anlamı kısaca şudur: Her şey ve her şey
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1. İtalyan rejimi diktatörlüktür. Türk
rejimiyle bunda uyuşmaz.
2. Korporasyonlar devletidir. Kuvvetini
bundan alır. Milleti bu kurumlar temsil
eder. Türk rejiminde millet kendi kendini
temsil eder.
3. Emperyalisttir. Bu emel Türk rejiminde
nefret edilen bir şeydir
4. Faşizm, hükümdarlığı kabul eder.
Kemalizm
cumhuriyetçidir.
Her bakımdan bu rejimle bizimki arasında
benzerlik yoktur. Geri bir rejimdir.
Ortaçağ rejimidir.6

şu kanunlardan hiç bahsetmeyiniz. Çünkü
hırsızlığın müeyyideleridir.’’7
Emek-sermaye çelişkisinin bir nevi kabulünü
de yansıtan bu bölümde, yazar bu durumla ilgili
Kemalizm’in iktisadi yönünü de tayin edici çok
önemli bir itirazda bulunur:
‘’ Mutlak serbest rejim, serbest rekabet
rejiminde, başka bir deyimle liberal ekonomi
sisteminde bu tez geçerli olabilir. Fakat bizim
deyimimizle devletçilikte, ilmi terimiyle devlet
sosyalistliğinde ileri sürülebilir ve ayakta
durabilir mi? Hayır ve asla! Bunu ispat
edebilmek için önce devletçiliğin yahut devlet
sosyalizminin ne olduğunu bilmemiz lazımdır.
Devlet sosyalizmi nedir? Özel mülkiyeti
tanıyan, fakat insanın insan tarafından
sömürülmesini önlemek ve milli kalkınmayı
başarmak için devlete ekonomik işlerde
kontrol ve teşebbüs hak ve yetkilerini kabul
eden bir sistemdir.’’8

Görüldüğü üzere eklektik bir özgünlüğü ispat
amacından çok öte olarak yapılan bu kıyas,(O
dönem için)Türk rejimi olan Kemalizm’in
diğer ideoloji ve rejimlerle olan nesnel
farklılığını ortaya koymaktadır. Bölümün
devamında Komünizmin aksayan yerlerini de
analiz eden yazar, Marksist değer teorisine,
Marks’ın bu konudaki görüşlerine değindikten
sonra, devletin ve kanunun buradaki rolünü
Marks’ın görüşlerine yer vererek şöyle
tartışıyor: ’’… Her şeye ve kapital ve kapitalist
hakimdir. Hürriyet, adalet, eşitlik hep onun
çıkarına çalışmaktadır. Jandarma, polis, ordu
onun menfaatlerini bekliyor. Tıpkı firavunlar
ve feodalite devirlerinde bu kuvvetler nasıl ki,
firavunları ve derebeylerini beklediler,
onların çıkarlarına çalıştılarsa, şimdi de
bunların yerine geçen kapitali ve kapitalistleri
beklemektedirler. Hakikatte değişmiş bir şey
yoktur. Göz boyayan anayasalar içinde
değişen şekildir. Ama diyeceksiniz ki, işine
gelmiyorsa işçi çalışmasın ve kendisini
soydurmasın. Bunu söylemek kolaydır. Fakat
yapmak zordur. İşçi çalışmaktan başka ne
yapabilir ki? Çalışmazsa aç kalır. Çoluk
çocuğu perişan olur. O istese de istemese de
çalışacaktır. Yine diyeceksiniz ki, patron bu
malzemeyi meşru, haklı olarak babalarından
miras buldu.(Sermaye birikimi) Yahut kendisi
kazandı. Elinden nasıl alalım? Kanunun
tanıdığı bir hakkı, biz ne hakla şundan
bundan
alabiliriz?
Fakat
niçin
unutuyorsunuz ki, patron, bu malzemeyi
yahut bu sermayeyi babalarından miras
bulmuş ise, bulduğu şeyler de, babalarına iş
ve işçi tarafından bahşolunmuştur. Eğer
kendi kazancı ise, hırsızlık malı almış ve hırsız
olmuştur ve bu sermaye ile herkesi soymaya
hazırlanmış veya başlamıştır.(İşçinin üretimi
olan ‘Artı Değer’e patronun el koyması)Hele

‘’ Öyle ya.. Devlet bir tokat vuranı bile
cezalandırıp dururken, kalın sermayeleriyle
binlerce ve binlerce insanı sömürenlere nasıl
göz yumabilir? İşte bize göre, sosyal haksızlığı
önleyecek olan gerekli tedbirler, devletçilik
sistemi içinde kafi derecede gözetilmiştir.
Türk devletçiliği de kendisini bu esaslarla
ifade etmektedir.’’9
‘’…Halbuki devlet sosyalistliği pratiktir.
Tatbik kabiliyetine sahiptir. Karşımızdaki
Almanya bunun en büyük misalidir. İç ve dış
bakımdan ekonomik ve sosyal kalkınmasını
eski sosyal demokrasisine, şimdiki devlet
sosyalistliğine borçludur. Bugün Türkiye’miz
bunun en yakın ve en güzel bir örneğidir.
Türkiye’miz bugünkü ekonomik ve sosyal
kalkınmasını
devletçiliğe,
devlet
sosyalistliğine borçludur. Niçin? Bence
Tanzimat’la
beraber,
fizyokrasinin
‘’Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler’’
prensibi Osmanlı devletinin ekonomik
politikası
olduğu
günden
beri,
imparatorluğun bu yüzden de düşüş ve
dağılma sebebi hazırlanmış oldu.’’10
‘’Bize her yönden uyan ekonomik politika:
Devletçilik, devlet sosyalistliği idi. Bu kabul
edildi. Artık iktisadi teşebbüsü devlet ele
alacak ve sermayeyi o bulacaktı.Bu
politikanın diğer bir önemi de ferdin fert
tarafından sömürülmesinin önüne geçecek
olan bütün tedbirlerle donatılmış olmasıydı.
Çünkü: devletin ekonomik hareketlerde
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şiddetli kontrol yetkisi sömürüyü tepeleyen en
keskin bir silahtır. İşte biz tarihimizin,
kaderimizin burada en ussal(rasyonel) bir
verimi olan devletçiliği bu suretle benimsedik.
Bu politika bize hem dışa karşı himayeyi
yapacak, hem parayı bulacak, hem bilgiyi
getirecek, hem de muhtaç olduğumuz işleri
başartacaktır.
Başarttı,
başartıyor,
başartacaktır. Yaptığımız yollar binlerce
kilometreleri buldu. Demiryollarımız sekiz bin
kilometreye yaklaştı. Şeker, mensucat, kağıt,
cam, demir, kumaş vs. fabrikalarımız harıl
harıl işlemeye başladı. Bugün yiyeceğimiz,
içeceğimiz, giyeceğimiz, hemen her şeyimiz
memleketimizin
yetiştirdiği,
yarattığı
şeylerdir.’’11

devlet sosyalizmi yerine devlet kapitalizmine
dönüştürülmüş, ve bilinen sonuçlar hasıl
olmuştur. Ancak buna rağmen, Kemalizm’in
inşası işine girişmiş olan yazarın, Kemalizm ve
onun iktisadi yönelişine yönelik görüşleri,
bizler için bağlayıcı olacaktır. Sonuç olarak
Kemalizm’i inşa etme uğraşını Celal Bayar,
İsmet İnönü gibi devlet sosyalistliğini devlet
kapitalizmine dönüştürenler vermemiş ve
vermeyecektir.

‘’Asla unutmayacağız ki, biz Türkler istiklal
savaşlarında bütün dünyaya üstün geldikten
sonradır ki, medeni kamu bize kapılarını açtı
ve girdik. Burada kalmanın çaresi her yönden
daima ve daima kuvvetli olmaktır. Devletçi
sistem, komünizme şu bakımdan üstündür ki,
komünizm
gerçekleşmeyen
ve
gerçekleşmeyecek olan bir dava peşindedir.
Devletçi sistem ise gerçekleşmesi her vakit
mümkün ve verimli bir tez ardındadır.
Devletçi sistem, sosyal haksızlıkları, insanın
insan tarafından sömürülmesini tam olarak
ortadan kaldıracak mı? Hayır!.. Şu halde ne
yapacak? Soygunculuğu asgari hadlerine
indirecektir.
Fakat
unutmayalım
ki,
komünizmin bütün güzel ve yüksek vaatlerine
rağmen tatbikattaki verimi geri çekilmek
oldu.(NEP politikası)Biz tarihle beraber
yürüyoruz. Tarihin icaplarıyla beraber
yürüyoruz. Biz realistiz. Nereye kadar
gideceğiz ve nerede duracağız? Tarih nerede
durursa! Fakat tarih durmayacaktır.
Durmak;
ölmek
demektir.
Hayat
ilerlemededir. Faşistlik hayatı gerilerde
arıyor. Ölecektir!..(Öldü)Komünizm hayatı
tarihinde ilerisinde arıyor. Düşecektir!..
Hayatın dışında kalacaktır.(Düştü ve hayatın
dışında
kaldı)’’12Yazarın,Faşizmin
ve
Komünizmin geleceğiyle ilgili büyük öngörüsü
karşısında hayret ve şaşkınlıkla irkilmemek
mümkün değil. Bununla beraber, Kemalizm’in
iktisadi yönelimi konusundaki öngörüsüzlüğü,
şüphesiz Türk devlet ve milletinin yaşadığı
karşı devrim süreci denilen talihsizliğin bir
ürünüdür. Büyük vatanseverin, Türkiye
Cumhuriyeti’ni modern, gelişmiş bir devlet
yapacak, Türk milletini de refaha erdirecek
iktisadi sistem olarak gördüğü devletçilik;

1932-1936 yılları arasında yayınlanmış
Kadro dergisi ve onu çıkaranları, Kemalizm’in
özellikle iktisadi alandaki inşası yönündeki en
sistemli ve kolektif bir uğraşı içinde olanlar
olarak nitelersek abartmış olmayız sanırım.
Kemalizm’i bir ideoloji haline getirme
uğraşının ne derece açık bir şekilde
yürütüldüğünü derginin ilk sayısındaki
derginin çıkış amacını anlatan metinden bir
pasajla ortaya koyabiliriz:’’ Türkiye bir inkılap
içindedir. Bu inkılap kendine prensip ve onu
yaşatacaklara şuur olabilecek bütün nazari ve
fikri unsurlara maliktir. Ancak bu nazari ve
fikri unsurlar inkılaba İDEOLOJİ olabilecek
bir fikriyat sistemi içinde terkip ve tedvin
edilmiş değildir. Gerek milli mahiyeti gerek
beynelmilel şümul ve tesirleri itibariyle,
tarihin en manalı hareketlerinden biri olan
inkılabımızın, zatinde mündemiç bu ileri fikir
ve prensip unsurlarını, şimdi inkılabın seyri
içinde ve onun icaplarına uygun bir şekilde
izah
işi,
bugünkü
Türk
inkılap
münevverliğine düşen vazifelerin en acil ve en
şereflisidir. İnkılabımızın, her biri ayrı ayrı
kıymetli ve orijinal olan bu fikir ve nazariye
unsurları birer birer izah edildikçe, bu esaslar
inkılap nesli için kriteryumlar olacak, yeni ve
standartlaşmış inkılapçı tip böyle doğacaktır.
Bu tip her nerede, her ne şart altında olursa
olsun, karşılaştığı her inkılap sahasında, aynı
hadiseyi aynı kriteryumlara vuracak, aynı
ölçülerle düşünecek, aynı neticelere varacak,
ve inkılabın kendine has CİHAN TELAKKİ
TARZI böyle vücut bulacaktır. Hülasa:
Cihanın bin bir çeşit hadisata gebe olan
bugünkü
esrarengiz
gidişi
içinde,
mukadderatını
kendi
inkılabının
mukadderatına bağlayan inkılap neslimizin
muhtaç olduğu inkılap şevkini her zaman

-KADRO DERGİSİ(ŞEVKET SÜREYYA
AYDEMİR,BURHAN
ASAF
BELGE,YAKUP
KADRİ
KARAOSMANOĞLU,VEDAT
NEDİM
TÖR,İSMAİL HÜSREV GEREDE)
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uyanık tutmak ve inkılabımızın bir bakışta
idrakimizi durdurur gibi görünen coşkun ve
mürekkep
cereyanına
daima
hakim
kılabilmek için, onun prensiplerini hududu
muayyen kriteryumlar şeklinde bilmeye,
benimsemeye ve benimsemeye mecburuz.
KADRO BUNUN İÇİN ÇIKIYOR.’’13

kafadan bin bir garip ses çıkmaya başlar.
Çünkü Tanzimat’tan sonra Avrupa sanayi
emteasile beraber memleketimize giren fikir
emteası arasında liberalizm de vardır. Avrupa
sanayi emteasının memleketimize serbestçe
girebilmesi için ‘Bırakın yapsın! Bırakın
geçsin’ prensibinin de beraber girmesi şarttı.
Fakat şimdi gümrük kapılarımız kontrolümüz
altındadır.Kafalarımızın
da
gümrük
kapılarını yabancı, çürük ve zararlı fikir
emteasına karşı kapatalım.’’16

Derginin çıkış amacını sarih bir şekilde
daha ilk sayıdan ortaya koyanların kahir
ekseriyeti, esas olarak tarihsel materyalizmi
benimsemiş eski TKP üyeleridir. Dolayısıyla
derginin ele aldığı konular arasında felsefe,
edebiyat, sosyoloji olsa da ağırlıklı olarak
Marksist bir ifadeyle ‘’altyapı’’ sorunları, yani
iktisadi meseleler ve bunların toplumsal
sorunlardaki etkileridir. Bununla birlikte dergi,
paradoksal olarak yayınlarında sınıfların
reddini işlemiştir.’’ İnkılabın öylece fikriyatını
yapmak lazım ki, cihana ‘tezatsız yeni milleti’
vermek için canından kanamağa katlanmış
Türk milleti, bu işte her hangi bir tağşiş
teşebbüsünün kale duvarına çarpan zehirli bir
ok gibi ikiye bölüneceğinden emin olsun.’’14
Bunun kişisel ya da kurumsal bir tercih
olmaktan ziyade, devlet ricalinin ‘’sınıfsız,
imtiyazsız, kaynaşmış’’ bir toplum ideali
yönündeki kararına uymanın, amaçlarını
tahakkuk ettirmedeki tek araçları olan derginin
selameti için, dergi kadrosunun kişisel
görüşlerinden bu anlamda gösterdikleri bir
feragat olduğu açıktır. Bu açıklığı şuradan
anlıyoruz. Sınıfların reddi iddiasındaki bir
dergi ve yazar kadrosu, nasıl olurda sürekli
şekilde, Milli İktisat yaratmanın önündeki
engeller olarak yabancı sermayeden, onun yerli
işbirlikçisi tüccar(sermayedar) sınıfından ve
toprak ağalığından bahseder:

‘’…İleri teknikli ziraat, rasyonel sanayi,
modern ticaret ‘kendiliğinden olmaz’, şuurlu
ve sistemli bir faaliyetle yapılır. İşte bu yapma
azminin ifadesi de ‘plan’ dır. Kendiliğine
terkedilmiş bir iktisat bize bugünkünün
devamından başka bir şey vermeyecektir.
Bugün ki halimiz ise; Ziraat sahasında: en az
randıman, yüksek maliyet, cinsi karışık,
daima tabiatın cilvelerine esir, rekabet
kabiliyeti geri mahsuller. Sanayi sahasında:
Gümrük ve vergi himayesine rağmen küçük
bir sarsıntıya tahammülü olmayan, halinden
daima şikayetçi, daima daha fazla himaye
isteyen bir zanaat zümresi ve gümrük resmi
veren ecnebi malına karşı bile zar zor rekabet
edebilen, gerek istihsal, gerekse idare ve
sürüm sahasında geri ve iptidai bir tekniğin
bütün mahzurlarını taşıyan mahsuller.
Ticaret sahasında: yabancı rekabet karşısında
daime gerileyen, modern ticaret usullerinin
her emrine menfi,her nehyine müspet cephe
alan küçük tacir zihniyeti.’’17
‘’Türk köy iktisadiyatının da henüz
mühim bir kısmı mahalli ihtiyaçlar nisbetinde
istihsal
tarzından
ve
‘derebeylik’
bakayasından kurtulamamıştır. Türkiye’de
köyün hakiki içtimai çehresi, şark
hudutlarımızdan Ege denizi sahillerine kadar
kesafeti mıntıkalara göre değişen ‘derebeylik’
izleri taşır.’’18

’’Davamızın hususiyeti ve yeganeliği
yüzünden değil midir ki, memleketimize bu
güne kadar gelen ecnebi muhtahassısların
öne sürdükleri tedbirler inkılabımızın ruhuna
ve hedeflerine tamamen ayrı bir mahiyettedir?
Onlar, bizim milli sanayi siyasetimize
muarızdırlar.
Onlar,
bizim
gümrük
siyasetimize muarızdırlar. Onlar, bizim maliye
siyasetimize muarızdırlar.’’15

Yukarıda, derginin ilk iki sayısından
verdiğimiz
misallerden
de
hareketle,
Kadrocular,
üstü
örtülü
bir
şekilde
Türkiye’deki özellikle sömürücü sınıfların
varlığına ve bu sınıfların yarattığı tahribata
dikkat çekmek arzusundadır. Dolayısıyla
kendileri ile aynı dönemde faaliyet halinde olan
Mahmut Esat Bozkurt’un devlet sosyalizmi
görüşünü takip ederek, bu politikanın hayata
geçirilip, söz konusu sınıfların tahakkümü
sınırlandırılmadıkça,
Milli
İktisadın
kurulamayacağını defalarca işlemişlerdir.

‘’...Fakat iktisat sahasında? İşte burada iş
değişiyor. Devlet, memleketin müdafaa
kuvvetlerini tanzim edebilir. Devlet, fertlerin
hukuki münasebetlerini tanzim edebilir.
Devlet, milletin terbiye sistemini tanzim
edebilir. Fakat devlet, memleketin istihsal ve
mübadele işlerine el uzatırsa, o vakit bin bir
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Türkiye’nin başta iktisadi sorunları olmak
üzere, tüm sorunlarını ele alışlarındaki
bilimsellik, ve bunları ifade edişlerindeki
vatansever üslup, başlarda başta Atatürk olmak
üzere devlet ricalinin takdirini kazanmış,
’’mutedil’’ devletçiliği savunan İsmet İnönü
dahi, Celal Bayar’ın başını çektiği İş bankası
çevresinin karalamaları karşısında derginin
yanında tavır almıştır. Ancak yukarıda
söylediğimiz üzere dergi, devlet ricalinin
sakıncalı bulduğu konuları eleştirel bir şekilde
ele almaya ve eleştirilerinin dozunu arttırmaya
başlamasıyla birlikte, söz konusu destek
kesilmiş ve adeta derginin en ufak bir hatası
kollanagelmiştir. Nitekim artan iftira ve
karalamalar sonucu devletin dergiye olan mali
desteğini kesmesi, ve yazarlarının bir
bölümünü yurt dışında görevlendirip adeta
sürgüne göndermesi sonucunda 1936’da
36.sayını da çıkartıp, gördüğü işlev bakımından
paha biçilemez olan bu dergi yayın hayatına
son vermiştir.

üzerine eğilen yazar, Türkiye’de sosyalizmin
Kemalist bir yorumunu yaparak bu düşüncenin
iktidar olabilmesi için gelişen süreç içinde askeri
ihtilal örgütlenmesine varan çeşitli girişimlerde
bulunmuştur.1967’de YÖN ‘ün kapanmasından
sonra
yapmak
istediği
devrimin
teorik
çalışmalarına ağırlık vermiştir. Bu çalışmaların
arasında Türklerin Tarihi, Milli Kurtuluş Tarihi
gibi hacimli yapıtlarının yanında ‘’Türkiye’nin
Düzeni’’ gibi bugün hala akademik çalışmalarda
kaynak olarak kullanılan bir baş yapıt ortaya
koymuştur. Bu baş yapıtın birinci bölümünde,
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sürecini tarihsel
materyalist bir perspektifle inceleyip, Osmanlı’nın
yıkılışını toplumsal düzen ve üretim ilişkilerinde
arayan yazar, ikinci bölümde Jöntürkler ve Milli
Mücadele dönemini inceledikten sonra, üçüncü
bölümde 1950’lerde başlayan Amerikancılaşma
sürecini Tanzimat Batıcılığına Dönüş başlığı
altında değerlendirdikten sonra, yazımızın
konusuyla da pek ilgili olan son bölümünde ise
Kemalizm’in iktisadi yönünü Milli Devrimci
Kalkınma Stratejisi başlığı altında incelemiştir.
Burada sözü daha fazla uzatmadan Doğan
Avcıoğlu’na bırakıyoruz:

-YÖN DERGİSİ(DOĞAN AVCIOĞLU)
1950’li yılların ortalarından itibaren Türk
siyasal düşünce hayatında Ulus, Akis gibi
yayınlarda yazdığı yazılarıyla kendini göstermeye
başlayan Avcıoğlu,27 Mayıs 1960 ihtilali
sonrasında CHP’den temsilciler meclisine
girmiştir.1961 Anayasasının hazırlanmasına da
katkıda bulunmuştur.1961’de Mümtaz Soysal ve
Cemal Reşit Eyüboğlu’yla birlikte kurduğu ve
1967’ye kadar yayımını sürdürdüğü YÖN
dergisiyle,1960 sonrası Türk siyasal düşünce
hayatında etkin bir rol oynamıştır. Kemalizm’in
inşası görev ve bayrağını Kadroculardan teslim
alan Avcıoğlu, kamucu iktisadi kalkınmacılığa
ağırlık vermesiyle onlarla bu yönde benzer
görüşlere sahip olmakla beraber, geçmiş dönemin
üst yapı devrimlerini sahiplenip ve savunup, ancak
altyapı
devrimlerinin
gerçekleştirilemediği
eleştirisini yönelterek onlardan ayrılmaktadır.
Kadrocular ve Doğan Avcıoğlu’nu farklılaştıran
diğer bir etken ise, açıktan Türkiye’deki sınıfların
varlığı ve eleştirisini yapmış olmasına ek olarak
açıktan sosyalizm düşüncesini işlemiş olmasıdır. O
dönemdeki SSCB’nin yayılmacı emperyalist bir
politika
izlemesi
nedeniyle
bu
ülkenin
Türkiye’deki takipçisi olan diğer sosyalist
gruplarla da fikir mücadelesi yürütmüştür. YÖN’
ünü üçüncü dünya ülkeleri sosyalizmine çeviren
Avcıoğlu, bu doğrultuda dönemin etkili
uluslararası aktörlerinden olan Bağlantısızlar
Hareketinin belki de Türkiye’deki tek takipçisi
olmuştur. Özellikle Mısır, Hindistan ve Küba

‘’Komünist kalkınma yolu, proleterya
hegomonyası temeline oturmaktadır. Amerikan
tipi kalkınma, tutucular koalisyonu dediğimiz
sınıflara
yaslanmaktadır.
Milli
devrimci
kalkınma yolu ise, tutucular koalisyonu dışındaki
geniş bir kitle hareketine dayanmaktadır.
Proleterya hegemonyası olmadığı için birinci
yoldan, tutucular koalisyonuna karşı bulunduğu
için de ikinci yoldan ayrılmaktadır. Genellikle
küçük burjuva çevrelerden gelen milliyetçi
aydınlar bu tip kalkınmada ön planda rol
oynamaktadır. Her iki tarafa ve daha çok
Amerikan modeline kayması mümkün gözüken
bu kalkınma yolu, emperyalizme karşı milletçe
girişilen mücadeleden sonra elde edilen siyasi
bağımsızlığın, ekonomik bağımsızlıkla gerçek bir
bağımsızlık haline getirilmesi için zorunlu bir yol
olarak belirmektedir. Bu model, ana çizgileriyle
şöyle özetlenebilir:
1. Kamu sektörü, ekonomide daimi bir yere
sahiptir. Kamu sektörünün büyüme hızı,
özel sektörün büyüme hızından daha
yüksektir. Böylece, kamu sektörü giderek
bütün ekonomide egemen duruma
gelmektedir.
2. Stratejik nitelikteki belli üretim kolları
devletin elindedir. Bu faaliyetlerde kamu
sektörü egemenliği, en kısa zamanda
gerçekleştirilmelidir.
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3. Birinci ve ikinci şıklar sonucu, tekelci
karakterdeki yerli ve yabancı sermayenin
faaliyet alanı daraltılmaktadır.
4. Ortaçağ kalıntısı sınıfların tasfiyesi ve
tarımın
kalkınmada
gerekli
rolü
oynayabilmesi için, köklü bir toprak
reformu zorunludur.
5. Temel sanayilerin kurulmasına öncelik
veren ve esas itibariyle kamu sektörüne
dayanan planlı sanayileşme, ülkenin
kalkınmasını
gerçekleştirmek
ve
ekonomik bağımsızlığını sağlam temellere
oturtmak amacını gütmektedir.
6. Kaynakların hem mali, hem de fiziki
planlanmasını öngören şumullü ve
gerçekleştirilmesi zorunlu bir plan, bu tip
kalkınmanın vazgeçilmez aracıdır.

liberalizm, kapitalizm ve serbest piyasa ekonomisi
değildir. Denilebilir ki, öyleyse pratikte yaşananlar
neydi? Buna verilecek yanıt, devrim-karşı devrim
ikileminde
aranmalıdır.
Devrimin
tamamlanmadığı,
‘’Kemalist
Devrimi
tamamlama’’ iddiası güncelliğini bugün dahi
koruduğuna göre, karşı devrim süreci ne zaman
başlamıştır? Bugünkü Kemalistlerin buna yönelik
2 türlü ezberi bulunuyor:
1. 1940-1945 arası (Milli Şef Dönemi)
2. 1950 sonrası (Demokrat Parti Dönemi)
Kemalizm’in teorisyenlerinden olan Doğan
Avcıoğlu’nun dönemin Kemalist aydınlarından
olan Falih Rıfkı Atay’dan aktardığına göre, karşı
devrim süreci, tıpkı Fransız İhtilalinde olduğu gibi
devrimin en sıcak günlerinde başlamıştır: ‘’ …
İttihat ve Terakki’nin ‘milli iktisat’ günlerinde
ticaret tadını alan Kurtuluş Savaşı kadrosunun
bir kısım üyeleri, bu yolda güçlü bir baskı grubu
teşkil etmektedir. Ne var ki, devlet eliyle
zenginleşme hareketi, inkılapçı kadronun bir
kısmının kısa zamanda muhafazakarlaşmasına
yol açacaktır. Görüldüğü gibi, eşrafa ve zaferin
kazanılmasıyla birlikte bir kısmı çabuk gevşeyen
ve çeşitli yönlere çekilebilen bir aydın kadroya
dayanan bir hareketin, esasen güçlü bir
muhalefetin bulunduğu ve kütleden hiçbir
baskının gelmediği bir ortamda, onu kendi
desteğinden yoksun bırakacak köklü devrimlere
yönelebilme olanağı pek yoktu. Hiçbir hareketin
kendi bindiği dalı kesmeye kalkışması
beklenemez. Kurtuluş Savaşı kadrolarının en
ilericilerinden sayılan Falih Rıfkı’nın şu sözleri,
Mustafa Kemal’in içinde bulunduğu ortamı iyi
dile getirmektedir ‘’ Hemen hiç kimse de
gidişattan memnun değildi. İleri hareketçiler,
fırka seçimlerinde yüksek kadroya hocaların,
ağaların sokulmasından şikayetçi idiler. Bu
kadrolarda, inkılaba inanarak Mustafa Kemal ile
sonuna kadar çalışacak olanlardan hemen hiçbir
genç yoktu. Büyük taktikçi, bu gençlerin kendisi
ile birlik kalacağını bilmekte, asıl öteki ve aykırı
kalabalığı nasıl yürüteceğini hesaplamakta idi.
Onlar imtiyazlandıkça Mustafa Kemal’den
ayrılmayacaklar,
ikbal
nimetleri
uğruna
kanaatlerini kolayca feda edeceklerdi. Feda
etmeyecek olanları da, muhalif olarak karşısına
alacaktı. Bizler, kendimizin ne kadar azınlıkta
olduğumuzu unutuyor ve bir ‘tek’ in bu bir avuç
azlıkla
nasıl
bir
duruma
düşeceğini
hesaplamıyorduk. ‘’20

Kalın çizgileriyle özetlemeye çalıştığımız
bu kalkınma yolu, güçlü ve azimli bir halk
hareketine dayanabildiği ve tutucular
koalisyonunun kaçınılmaz direnmesi ile
pusuda
bekleyen
emperyalizmin
oyunlarını-bilinçli
kitle
gücüne
dayanarakyenebildiği
ve
köklü
reformları
en
kısa
sürede
gerçekleştirebildiği
ölçüde
başarılı
olabilir.’’19

Bu misalle birlikte Kemalizm’in özellikle
iktisadi yönünün inşası işine girişmiş olan
milliyetçi-devrimcilerin görüşlerine son vermiş
olduk. Hiç şüphesiz, Kemalizm’in inşası işine
girişmiş olup da görüşlerine yer vermediklerimiz
de mevcuttur. Örneğin Reşit Galip’i, Şeref
Aykut’u, Yusuf Hikmet Bayur’u, Niyazi Berkes’i,
Munis Tekin Alp’i, göz ardı ederek Kemalizm’in
anlaşılması pek mümkün değildir. Ancak hem bir
hayli uzattığımız yazımızı daha fazla uzatmaktan
kaçınmak, hem de bu sayıdaki dergi içeriğinin
Kemalizm’in iktisadi konularıyla sınırlı olması
bakımından, sözü geçen şahsiyetlerin Kemalizm’in
inşasına dair yaptığı katkılara değinmemiş
bulunuyoruz.

KEMALİZMİN
İKTİSADİ
BUGÜNÜ VE YARINI

YÖNÜNÜN

Yukarıda bizzat kendi görüşlerine yer
verdiğimiz Kemalist aydınlarımızdan öğreniyoruz
ki: Kemalizm’in iktisadi yönü kesinlikle

Yaban, Çankaya gibi erken cumhuriyet
dönemi romanları yukarıdaki ifadelere benzer
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örneklerle doludur. İşte böylesi örneklerin işaret
ettiği nesnel bir gerçeklikten hareketle,
Kemalizm’in iktisadi yönünün inşası işine
girişenlerin tüm gayretkeşliklerine rağmen;
‘üstyapı’ da gerçekleştirilen devrimlere koşut
olarak toplumsal düzeni ve üretim ilişkilerini
değiştirecek
‘altyapı’
devrimleri
gerçekleştirilemediği için Kemalist Devrim
donmuş, karşı devrim süreci başlamış ve ‘pratik’
teki uygulamalar meydana gelmiştir. Sarih bir
nesnellik arz eden bu durumu göz ardı ederek,
Kemalist devrimin iktisadi yönünü ‘’ Atatürk
Döneminde’’ uygulanan iktisat politikaları olarak
görmek ve kabul etmek, bilim dışı bir davranış
olacağı gibi, yenilgiyi de baştan kabullenmek olur.
Bugünün Kemalistleri olarak bizler kimin safında
duracağız? İnsanın insanı sömürmesine, toprak
ağalığına karşı çıkan, milli, planlı kalkınmacılık
isteyen Mahmut Esat Bozkurt’un, Kadrocuların,
Doğan Avcıoğlu’nun mu? Yoksa devletçiliği,
himaye arayışlarının manivelası olarak kullanıp,
bugünkü soyguncu, talan ve sömürü düzeninin
tohumlarını atan Celal Bayar’ın, Recep Peker’in,
Salih Bozok’un mu? Bu saflaşmanın kesin ve
keskinliğine inanmakla beraber, yine de, meseleyi
şahıslar üzerinden çıkarmak gerekirse, bugün
Kemalizm’in inşası işine girişecek olanların cevap
bulması gereken temel sorular şunlar olacaktır:

KAYNAKÇA
1. François
Georgeon,Osmanlı-Türk
Modernleşmesi,YapıKredi yay.,syf 94-95
2. Mahmut
Esat
Bozkurt,Atatürk
İhtilali,Kaynak Yay,syf 27
3. Mahmut
Esat
Bozkurt,Atatürk
İhtilali,Kaynak Yay,syf 27
4. Mahmut
Esat
Bozkurt,Atatürk
İhtilali,Kaynak Yay,syf 218-219
5. Mahmut
Esat
Bozkurt,Atatürk
İhtilali,Kaynak Yay,syf 219-220
6. Mahmut
Esat
Bozkurt,Atatürk
İhtilali,Kaynak Yay,syf 220
7. Mahmut
Esat
Bozkurt,Atatürk
İhtilali,Kaynak Yay,syf 222-223
8. Mahmut
Esat
Bozkurt,Atatürk
İhtilali,Kaynak Yay,syf 223
9. Mahmut
Esat
Bozkurt,Atatürk
İhtilali,Kaynak Yay,syf 224
10. Mahmut
Esat
Bozkurt,Atatürk
İhtilali,Kaynak Yay,syf 229-230
11. Mahmut
Esat
Bozkurt,Atatürk
İhtilali,Kaynak Yay,syf 230
12. Mahmut
Esat
Bozkurt,Atatürk
İhtilali,Kaynak Yay,syf 231-232
13. Kadro Dergisi,1.sayı syf 3
14. Kadro Dergisi 2.sayı syf 3-4
15. Kadro Dergisi 1.sayı
16. Kadro Dergisi 2.sayı syf 10-11
17. Kadro Dergisi 2.sayı syf 13-14
18. Kadro Dergisi 2.sayı syf 19-20
19. Doğan
Avcıoğlu,Türkiye’nin
Düzeni,Bilgi
Yayınevi
-1969
yılı
basımı,syf 477
20. Doğan
Avcıoğlu,Türkiye’nin
Düzeni,Bilgi Yayınevi -1969 yılı basımı
syf 156

1. Reformcu mu olacağız devrimci mi?
2. Dünyadaki ve Türkiye’deki sınıfların
varlığını kabul edecek miyiz etmeyecek
miyiz?
3. Liberal mi olacağız devlet sosyalisti mi?
4. Serbest piyasacı mı olacağız planlı
kalkınmacı mı?
5. Bireyci mi olacağız kamucu mu?

Bu gibi sorulara cevap arayanlar, buldukları
cevapları günümüzün Türkiye’sine uyarlamakla da
yükümlüdürler. Türkiye, bugün bir köylü ülkesi
değil, bir işçi ülkesidir. Dolayısıyla, bugün milletin
efendisi köylü değil, işçidir. Günümüzde
emekçilerin iktidarını kurma iddiasıyla ortada
dolaşanları yarattığı teorik ve pratik tahribatın
doğal sonuçlarından olan, Türk milletinin
kafasındaki ‘emek mücadelesi’ önyargısını kıracak
olanlarda bizleriz. Emeğin iktidarı, Türk milletinin
iktidarıdır. Bunu milletimize bıkmadan usanmadan
anlatmaya mecburuz. Aksi takdirde bizden sonraki
Kemalist kuşakların; bizim, bizden önceki
Kemalist kuşakları andığımız gibi, bizleri sevgi,
saygı, minnet ve de hürmetle yad etmeyecekleri
gayet açıktır.
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üzerinden hesaplanan) bir tarife idi. " (1)

LOZAN, MİLLİ İKTİSAT VE
KAPİTALİZM

Yeni gümrük tarifeleri ile ilgili çalışmalar
1925 yılında başlayacak, 1929 yılından itibaren
uygulanmaya başlanan tarife ile de %12.9 olan
ortalama nominal koruma %45.7'ye yükselecekti.
Ayrıca
aşarın
kaldırılması
devlet
gelirlerinde azalmaya yol açmıştır. 1929'da borç
ödemeleri ve ekonomik buhranın ilk etkileri
paranın dış değerinin düşmesinde etkili olmuştur.
İlk korumacı kanunlar ise 1930 yılı itibariyle
çıkarılmaya başlanmıştır.
Nasıl ki; 1923-1931 arası dönemde
uygulanan
iktisadi
politikalar
dönemin
koşullarından kaynaklandıysa, yaygın şekilde
"liberal" olarak adlandırıldıysa; 1931-1939 arası
dönemde de yine dönemin koşullarından kaynaklı
olarak farklı bir iktisadi politikaya yönelmiştir. Bu
bir anlamda; dönemin idarecilerinin, gerçekçi ve
pragmatist davranmasıyla paraleldir.

Deniz YÜCE

Cumhuriyet dönemine iktisadi açıdan
bakarken, çok sayıda kişi önemli bir noktayı
gözardı etmektedir. 1923-1939 arası dönemi
şekillendiren en önemli unsur ülkeyi yönetenler
değil, dönemin koşulları özellikle de Lozan
Antlaşması, ardından imzalanan ticaret antlaşması
ve 1929 ekonomik buhranıdır.

Ülkede hükümete karşı oluşan tepkinin
iktisadi açıdan kaynaklanması, 1923-1931 arası
politikaların etkisiz kalması ve Kemalist rejimin
1931 yılı itibariyle ilke edindiği "iktisadi
bağımsızlık"
ve
"hızlı
kalkınma"nın
gerçekleştirilmesinin
"liberal"
politikalarla
olmayacağının anlaşılması devlet politikasının
değişmesine sebebiyet vermiştir.

"Milli iktisat" olarak şekillendirilen
görüşün, 1923 sonrası tam olarak uygulamaya
konulamaması Lozan ve gümrük politikasına
konan engeller yüzündendir. Lozan'da konulan
ekonomik engellemeler ise; 1929 buhranı ile
çakışmıştır. Türkiye'nin Osmanlı borçlarını
ödemeye başlaması da yine 1929 yılına tesadüf
etmiştir. Türkiye bu borcun 2/3'sini ödemek
durumunda kalmıştı. Bu ise cumhuriyetin ilk
yıllarında bir ayak bağı gibi görülmekteydi.
Lozan'da tüm kapitülasyonların kaldırıldığı hükme
bağlansa da , Osmanlı borçları ve dış ticaret
(gümrük) politikasındaki sorunların çözümü
aleyhimize olmuştur.

"1923-1931 arasında, milli bağımsızlığa
saygı göstermesi şartıyla yabancı sermayenin
teşvik edileceği devlet adamları tarafından
defalarca söylenmiş olmasına rağmen, imar ve
kalkınma hamlelerine katkılar yapacak genişlik
ve biçimde Şirketlerinin bünyelerine sızarak
giren yabancı sermaye, ülkenin iktisadi
çıkarlarına uygun bir faaliyet biçimi
göstermiyordu. Bütün bu olgular, iktisadi
bağımsızlık
ve
kalkınma
ilkelerinin
gerçekleşmesinde
yabancı
sermayenin
katkılarının sadece olumsuz olabileceğini
gösteriyordu." (2)

"Lozan'a ek ticari sözleşmede; beş yıl
süreyle Türkiye'nin dışarıya ithalat ve ihracat
yasaklarının kaldırılmasını ve yenilerinin
konmamasını; gümrük tarifelerinin ise beş yıl
süre
ile
değişmemesini
öngörmekteydi.
Uygulanması kabul edilen tarife; 1916 Osmanlı
gümrük tarifesini esas almaktaydı. 1916
tarifesi; büyük ölçüde vergileme amacıyla
yaygın tarımsal tüketim mallarına %30-40
oranında vergi koyan, sanayiyi koruma gibi bir
amaç izlemeyen spesifik (yani, ithal edilen malın
değeri üzerinden değil, kg gibi fizik birimi

"Peki
1923'te
neden
devletçiliğe
geçilemedi?" sorusunun yanıtını ilk bölümde
açıklamış olduk. Lozan'ın bazı hükümleri ve o
dönem aynı zorunlulukların varolmaması şeklinde
özetleyebiliriz. Eğer zorunluluklar varolsaydı
farkına varılamama ihtimali de söz konusu
olabilirdi. Yine 1929 buhranının da etkisi
mevcuttur. Hemen belirtelim; SSCB'den sonra
planlama yöntemine başvurmuş ikinci ülke
Türkiye'dir.
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Bu noktada; dünden bugüne çokça tartışılan
bir konu daha vardır.

müdahaleci olacak, devlet kendi kaynaklarını
seferber etmeye çalışacaktı." (5) 1923-1939
döneminde Türkiye iki seçeneği de denemiştir.
Sadece
Kadrocular,
bu
müdahaleciliği
(devletçiliği) alternatif bir sistem olarak
yorumlamışlardır.

"Kemalizm kapitalist midir; antikapitalist
midir?"
Bu konuda öncelikli olarak, marksist
kökenli bazı yazarlardan örnek vermek konuya
bakış açısını geliştirecektir. 1923-1939 dönemi
uygulamalarına bakarak şunlar söylenebilir:

Benzer anlamda önemli bir eleştiri de
Kemalizmin
"sınıfsız
toplum"
kabulüne
gelmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Hikmet
Kıvılcımlı; Türkiye'de çok erken tarihlerden
itibaren sınıfların varolduğunu, ancak sınıf
bilincinin oluşmadığını ifade etmiştir. Dolayısıyla
bu kabülü reddetmiştir.

Korkut Boratav bu konuya ilgili olarak
şunları söylemiştir: "Sloganlar düzeyinde de olsa,
Milli Mücadele yıllarının radikal anti-kapitalist
terminolojisinin zaferden sonra hızla terk
edildiğini görüyoruz. Aslında, bu geri dönüş,
aslında görünüştedir ve bu yüzden sancısız
olmuştur." (3) Ayrıca 1908-1922 dönemi ile
1923-1931 dönemini şaşırtıcı benzerlik olarak
birbirinin devamı olarak niteler.

Benzer tartışmalar bundan sonra da
süreceğe benzemektedir. Bahsedilen bu görüşler
bir anlamda Kemalizm'in iktisadi politikalarına
eleştiri olarak da düşünülebilir. O döneme yönelik
eleştiriler olmasına rağmen, bundan sonraki süreçte
Kemalizmin iktisadi açıdan nerede, nasıl
konumlanması
gerektiğinin
belirlenmesi
hususunda da göz önünde tutulması gerekir.
Yazının amacı; Kemalizmin kapitalist / antikapitalist olduğunu ispattan ziyade, Kemalizme
yapılan
kapitalist
eleştirilerini
dikkatlere
sunmaktır.

Taner Timur ise Londra Konferansı,
Celaleddin Arif Bey olayı ve Chester projesi
örneklerini verdikten sonra şu yorumu getirir:
"Önce
mukavelenin
(Chester
projesi)
TBMM'nce kabul edildiği tarihe dikkat
çekelim: 9 Nisan 1923. Bu tarihte Lozan
görüşmelerinin son safhası başlamak üzeredir.
Ankara hükümeti açıkça emperyalistler arası
çelişkilerden yararlanmak ve Avrupalılara
karşı Amerika desteğini sağlamak amacını
gütmektedir. Fakat acaba neden Sovyet desteği
reddedilmek suretiyle Milli Mücadelenin
başında olduğu gibi, sosyalist-kapitalist
çelişkilerden
yararlanılmamıştır
da,
emperyalistler arasında taraftar aranmıştır.
Bunun nedeni açıktır: artık Milli Kurtuluş
Savaşı bitmiştir. Türkiye'nin iktisadi ve sosyal
sistemi itibariyle belli bir blokta yer alması
gerekmetedir ve bu blok Kurtuluş Savaşımızın
sınıfsal ve ideolojik niteliği açısından Batı
bloğudur." (4)

KAYNAKÇA:
(1) Korkut Boratav - Türkiye İktisat Tarihi sf. 44
(2) Korkut Boratav - Türkiye'de Devletçilik sf. 141
(3) a.g.e. sf. 70
(4) Taner Timur - Türk Devrimi ve Sonrası sf. 46

Bu
görüşlere
ek
olarak,
Doğan
Avcıoğlu'nun da konuyla ilgili yorumu şu
şekildedir:

(5) Doğan Avcıoğlu - Türkiye'nin Düzeni 1. Cilt sf.
367

Doğan Avcıoğlu; "O günün şartlarında,
kapitalizmden
başka
bir
sistem
düşünülemiyordu" dedikten sonra; "Kapitalist
kalkınma yolu, iki biçimde uygulanabilirdi:
Liberal ya da müdahaleci bir denemeye
gidilebilirdi. Liberalizm, sonuçları itibariyle,
cılız Türk burjuvazisini kendi haline bırakmak,
daha
doğrusu
onu
yeniden
Avrupa
kapitalizmine teslim etmek demekti... Bu
kaderden kurtulmak isteyen milliyetçi Türkiye,
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önlemler almak, bütün ülke ürünlerinin
güvenilirliğini azaltacak karışımı yasaklamak.

KURTULUŞ MÜCADELESİNDEN SONRA
EKONOMİDEKİ TEMEL İLKE:

2 – Ülkeyi dışardan gelecek ürünlerle fabrika
kurma ve yapma ihtiyacından mümkün olduğu
kadar kurtarmak; bunun için ülkede kullanılacak
ve dışarda satıldığı zaman para edecek sanayii
çoğaltmak, vatanın yetiştirdiği ham maddelerin
ülkede içinde işlenmesinin sağlamak, sanayiimizi,
özellikle yetiştirdiğimiz ham maddelerin yabancı
ülkelerde işlenip gelmesine meydan vermeyecek
380bir yönden geliştirmek.

“BİZ MEMLEKETİMİZİ ARTIK ESİR
ÜLKESİ YAPTIRMAYIZ”

3 – Sanayiimizi ve ürünlerimizi koruyacak bir
gümrük tarife siyaseti ve bunun yanında ihracatı
teşvik siyaseti gütmek.
4 – Bütün bu önlemlerle ithalat ve ihracat arasında
devlet lehine bir durum sağlamak.
5 – Kredi işlerini düzenlemek.
6 – Kara, deniz ve hava nakil vasıtaları ve limanlar
tarifelerini, nakil vasıtaları ile liman hizmetlerini
düzenlemek.
Beyza ÇALDIR

7 – Sigorta işlerini düzenlemek.
8 – Sermaye ile çalışma arasında denge kurmak.
İşçilerin durumlarını düzenlemek.

“Ekonomi Nedir?” sorusu ile yazımıza bir giriş
yapacak olursak bu sorunun en güzel cevabını
Mustafa Kemal Atatürk vermiştir: “İktisadiyat
demek, her şey demektir. Yaşamak için, mes’ut
olmak için, mevcudiyet-i insaniye için ne lazımsa
bunların kaffesi demektir, ziraat demektir, ticaret
demektir, sây demektir, herşey demektir.”1

9 – İç ve dış ticareti düzenlemek. Ticaretin
gelişmesini sağlamak ve değişim esaslarını
kolaylaştırmak.”2
Ekonomi; siyasetin altında yatan asıl etmendir. Bu
yüzden ekonomi; bir ülkenin can damarıdır
diyebiliriz. Hal böyle olunca; “tam bağımsızlık”
ilkesinin içerisinde de ekonomik bağımsızlık
olukça önemli bir yer tutar.

Medeni Bilgiler kitabında ekonominin amaç ve
niteliklerinin bahsedildiği bölümde şu ifadeler yer
alır:

“Bir milletin doğrudan doğruya hayatiyle alakadar
olan, o milletin iktisadiyatıdır. Tarihin ve
tecrübenin tespit ettiği bu hakikat bizim milli
hayatımızda ve milli tarihimizde tamamen
mütecellidir.”3

“Her ülkenin yaşayışında ve çalışmasında her
zaman birinci derecede önem verilmiş olan
ekonomi sorunları, büyük savaşın yaptığı karışıklık
ve yıkımdan sonra adeta hayatın üstünde bir nitelik
aldı. Bir ülkede ekonomik faaliyetlerin amacı milli
serveti arttırmaktır.

***
“Teslimiyet”

Uygulaması itibariyle çok ayrıntılı bir iş olan
ekonomik sorunlar başlıca şu esaslarda toplanır:

Osmanlı Devleti’nin çöküş sebeplerinde de en
büyük paydayı ekonomik sebepler kapsamaktadır.

1 – Toprak, hayvan, maden, orman ve deniz
üretimlerini miktarca arttırmak, cinslerini
çeşitlendirmek ve özellikle iç ihtiyaçta çok
sarfolunan, dış pazarlarda çok satılan maddeleri
çoğaltmak, diğerlerini azaltmak, iyileştirme ve
gruplandırma ile bu ürünlerin değerlerini
yükseltmek, ürünün maliyet fiyatlarını indirecek

1835 yılında Von Moltke’nin Osmanlı Devleti’ne
dayanan gözlemleri şu şekildedir:
“Para değerinin düşmesi son haddine varmıştır.
(…) Ticaret yabancı malların yerli ham
maddelerle değişmesinden ibaret. Türk, ham
maddesini kendi yurdunun yetiştirdiği bir okka
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işlenmiş kumaşa karşılık on okka ham iplik
veriyor. Tarım durumu daha da kötü. Eskiden
ürünlerinin yarısını Boğaziçine getiren Eflâk,
Buğdan, Mısır’ın zahire anbarları buraya
kapandı. (…) Başkentin yakınında uçsuz
bucaksız yerler bomboş durur, hükümet
Odesa’dan buğday satın alır. Topraklar,
ormanlar,
sular
olduğu
gibi
duruyor.
Türkiye’nin,
bütün
ticaretinin,
kendi
kanunlarının himayesi altında yaşayarak bu
devletin içinde bir sürü devlet yaratan yabancılar
elinde olması bundan. Türkiye ham maddelerini
yabancı ülkelere sattığı halde elde ettiği para ile
yabancı endüstri ürünlerini ödeyip alamıyor.
Para kurunun durumu, parayı tağşiş etme gibi
hazin tedbirlere bundan ötürü baş vuruluyor. Bu
güzel denizlerden geçen buhar gemilerinde
Avusturya, İngiliz, Rus ve Fransız bayrakları
dalgalanıyor, Türk denizlerinde dalgalanmayan
yalnız Türk bayrağıdır. Bu son derecede zengin
ülkenin görülmedik fakirliğinin nedenleri işte
bunlar...”4

ekonomisine öldürücü bir darbe indirmiş, ülkedeki
geleneksel üretici kesim Batı ürünlerinin rekabeti
karşısında ekonomik hayattan çekilmiştir. Osmanlı
topraklarına gümrüksüz giren İngiliz gelişmiş
makine endüstrisi malları Osmanlı’nın korumasız
el tezgahı endüstrisini kısa zamanda ezmiştir. Bu
yanlış politika sonucunda Osmanlı Devleti’nde
yeni sanayi atılımları olmamış, var olanlar da
gelişememiştir. Böylelikle ihracatın çok üstünde
ithalat harcamaları yapılmış, bu durum savaşlarla
da birleşince devasa ekonomik açıklar ortaya
çıkmış ve Osmanlı Devleti dış borç almak zorunda
kalmıştır.” 8
Baltalimanı Anlaşması’nın imzalanmasından 20 yıl
sonra 1853’te İngiliz Edward Michelsen ise bu
anlaşmanın etkilerinden şöyle bahsediyor: “Diğer
taraftan, eskiden Türkiye’de yetişen ve yabancı
memleketlerde
büyük
ünü
olan
Türk
endüstrisinin birçok kolları şimdi tamamiyle yok
olmuştur. Bunlar arasında pamuklu endüstrisi
gelir ki bugün tamamiyle İngiliz endüstrisi
tarafından sağlanmaktadır. Şam’ın çelik
bıçakları, Kıbrıs’ın şeker endüstrisi, İznik’in çini
endüstrisi, Tesalya’nın Türk kızılı iplik boya
endüstrisi hep yok olmuştur. Bütün bu
endüstrinin kollarının bugün Türk topraklarında
artık izi bile kalmamıştır.” 9

Tarih 16 Ağustos 1838
Osmanlı Devleti ve İngiltere arasında bir serbest
ticaret anlaşması imzalanıyor:
Baltalimanı Anlaşması

Dış borçlarının gitgide büyümesi sonucunda;
borçların artık ödeyemeyeceği raddeye gelmesiyle
“Osmanlı Devleti, 6 Ekim 1875’te yayımladığı bir
kararname ile borçlarını ödeyemeyeceğini tüm
dünyaya duyurdu.” 10 Alacaklı devletlerin
İstanbul’da, Osmanlı Devleti’nin maliyesini
yönetebileceği, milletlerarası bir komisyon
kurulmasına karar verildi: Duyun-u Umumiye.
“Devlet bütçesini bu komisyon yapacak ve
uygulanmasını denetleyecekti! Bu kararın
Babıali’de yarattığı telaş içinde, ehven-i şer
sayılan Düyunu Umumiye sistemi, ‘Muharrem
Kararnamesi’ ile 1881’de yürürlüğe kondu.”11

Doğan Avcıoğlu, Baltalimanı Anlaşması’nı
“Türkiye,
1838'de
imzalanan
ticaret
antlaşmasıyla, ileri Avrupa ekonomisinin açık
pazarı haline geldi.” 5 şeklinde tanımlar.
Avcıoğlu’nun aynı kitabında yer alan ifadeye göre
“Osmanlı İmparatorluğunun, Doğu ve Batı
arasında köprü durumunda olan coğrafi mevkii ve
Batılı kapitalistlerin hammadde deposu ve pazar
olarak iştahını kabartan olanakları, Türkiye’yi
yalnız ekonomik planda değil, politik ve askeri
planda da Avrupa’nın baş hedefi yapmaktaydı.” 6
Durum hala aynıdır. Türkiye, hala birilerinin
iştahını kabartmaktadır, hala birilerinin baş
hedefidir.

Bu, teslimiyetin belgesiydi.
Doğan
Avcıoğlu’nun
deyişiyle
“Düyunu
Umumiye, ikinci bir maliye bakanlığı”12 izlenimi
taşıyordu.

Dönemin İngiliz Dışişleri Bakanı Henry
Palmerston, “Baltalimanı Anlaşması’nı ‘Capo
d’Opera’ (şaheser) diyerek coşkuyla” 7 karşılar.

Ülkenin ekonomisinin, Duyun-u Umumiye’nin
avuçlarına bırakılmasının yanında “Tuz ve tütün
tekeli bu idareye verilmişti.”13

“1838 Baltalimanı Ticaret Anlaşması ile Osmanlı
Devleti serbest ticarete geçmiştir. Osmanlı
Devleti’nin serbest ticaret politikasının ilk sonucu
ucuz Avrupa mallarının Osmanlı pazarlarını
doldurması olmuştur. Böylece Osmanlı Devleti
önce İngiltere’nin sonra diğer Batılı ülkelerin açık
pazarı haline gelmiştir. Bu antlaşma, Osmanlı

Tütün rejisi kurulmuş ve çiftçinin karşısına düşük
fiyatla tek başına yabancı bir şirket olarak
çıkmıştır.
Çiftçi, Reji İdaresi’ne adeta mecbur bırakılmıştır.
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“Reji, tütün alım fiyatlarını düşük tutmuş, satış
fiyatlarını arttırmıştır. Mesela 1885-1886 yılında
tütün alış fiyatı 7,6 kuruş, satış fiyatı 26,1 kuruştur.
1912-1913 yılında ise alış fiyatı 10,3 kuruş, satış
fiyatı 35,03 kuruştur.”14

Madde 3: Türkiye halkı, tahribat yapmaz, imar
eder. Bütün çalışması memleketi iktisaden
yükseltmek gayesine yöneliktir.
Madde 4: Türkiye halkı, sarf ettiği eşyayı
mümkün mertebe kendi yetiştirir. Çok çalışır,
vakitte, servette ve ithalatta israftan kaçar. Milli
istihsali temin için geceli gündüzlü çalışmak
şiarıdır.

Çiftçi zor durumdadır.
Düyun-u Umumiye İdaresi…
Reji İdaresi…

Madde 5: Türkiye halkı, servet itibarı ile bir altın
hazinesi üzerinde oturduğunu bilir. Ormanlarını
evladı gibi sever, bunun için ağaç bayramları
yapar, yeniden orman yetiştirir. Madenleri kendi
milli üretimi için işletir ve servetlerini herkesten
fazla tanımaya çalışır.

Tüm bunlara daha sonra İzmir İktisat Kongresi’nde
alınan kararlar doğrultusunda 1929 yılında,
Cumhuriyet döneminde son verilecektir.
***
“ASIL MÜCADELE ŞİMDİ BAŞLIYOR”

Madde 6: Hırsızlık, yalancılık, riya ve tembellik,
en büyük düşmanımız taassuptan uzak,
dindarane bir davranış her şeyde esasımızdır. Her
zaman faydalı yenilikleri severek alırız. Türkiye
halkı inananlarına, topraklarına, şahıslarına ve
mallarına karşı yapılan düşman fesat ve
propagandalarından nefret eder ve daima
bunlarla mücadeleyi bir vazife bilir.

Ateşi ve ihaneti gördüğümüz, barut kokusunun en
keskin halini soluduğumuz, bağımsızlık için
özgürlük için canımızı ortaya koyduğumuz
“Kurtuluş Savaşı padişahın altınlarıyla değil
Anadolu insanının kağnılarıyla kazanılmıştır.” 15
Bu, Türk ulusunun var olma mücadelesiydi. Şimdi
ekonomi alanında da ciddi anlamda bir mücadele
vermek gerekiyordu. Asıl mücadele şimdi
başlıyordu. Savaş yığınlarının arasında her şeyi
yeniden kurmak lazımdı. Çünkü “Siyasi, askeri
başarılar ne denli büyük olursa olsunlar
ekonomik
başarılarla
taçlandırılamazlarsa
sürekli olamaz, az zamanda sönerler…”

Madde 7: Türkler, irfan ve marifet ışığıdır. Türk
her yerde hayatını kazanabilecek şekilde yetişir
fakat her şeyden evvel memleketinin malıdır.
Maarife verdiği kutsiyet dolayısıyla Mevlit ve
Kandil gününü aynı zamanda kitap bayramı
olarak kutlar.

17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de,
Türkiye’nin
ziraat,
ticaret,
sanayi,
işçi
temsilcilerinden seçilmiş 1135 üyenin katılımıyla
1. İzmir İktisat Kongresi toplandı.

Madde 8: Birçok harpler ve zaruretlerden dolayı
eksilen nüfusumuzun fazlalaşması ile beraber,
sıhhatlerimizin, hayatlarımızın korunması en
birinci emelimizdir. Türk, mikroptan, pis
havadan, salgından ve pislikten çekinir. Bol ve saf
hava, bol güneş ve temizliği sever. Ecdat mirası
olan binicilik, nişancılık, avcılık, denizcilik gibi
bedeni
terbiyenin
yapılmasına
çalışır.
Hayvanlarına da aynı dikkat ve ehemmiyeti
göstermekle beraber cinslerini düzeltir ve
miktarlarını çoğaltır.

Açılış konuşmasında Atatürk şu ifadelere yer verdi:
“Eğer vatan kupkuru dağ ve taşlardan, viran köy,
kasaba ve şehirlerden ibaret olsaydı onun
zindandan farkı olamazdı. (…)Bu vatan evlad ve
ahfadımız için cennet yapılmaya layıktır. Bu
faaliyet-i iktisadiye ile kaabildir.”16
Ekonomik
bağımsızlığın
ve
kalkınmanın
amaçlandığı İzmir İktisat Kongresi’nde Misak-ı
İktisadi Esasları oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 9: Türk, dinine, milletine, toprağına,
hayatına ve kurumlarına düşman olmayan
milletler ile daima dosttur. Yabancı sermaye
aleyhinde değildir. Ancak kendi yurdunda kendi
diline ve kanununa uymayan müesseselerle
münasebette bulunmaz. Türk, ilim ve sanat
yeniliklerini nerede olursa olsun, doğrudan
doğruya alır ve her türlü münasebette fazla
mutavassıt (aracı) istemez.

“Madde 1: Türkiye, milli hudutları dahilinde,
lekesiz bir istiklal ile dünyanın sulh ve gelişme
unsurlarından biridir.
Madde 2: Türkiye halkı, milli hakimiyetini, kanı
ve canı pahasına elde ettiğinden hiçbir şey feda
etmez ve milli hakimiyete dayanan meclis ve
hükümetine daima güvenir.

Madde 10: Türk, açık alın ile serbestçe çalışmayı
sever, işlerde inhisar (tekel) istemez.
30

ANLIK, Aralık 2017-Ocak 2018

Madde 11: Türkler, hangi sınıf ve meslekte olursa
olsunlar, candan anlaşırlar. Meslek, zümre
itibarıyla el ele vererek birlikte, memleketini ve
birbirlerini tanımak için seyahatler ve birleşmeler
yaparlar.”17

Yoktan var edilecekti birçok şey. Bu da elbette
iktisat ile mümkündü.
“Cumhuriyet ilan edildikten sonra ( 760.000
Kilometre kare ve 1.2 milyon nüfuslu) Türk
Devletinin ekonomik gelişmeye imkan nisbetinde
hız vermesi iki yönde olmuştur:

Kongrede; çiftçi, tüccar, işçi ve sanayi gruplarının
esasları başlıklar altında toplanmıştır.

1 - Yabancı şirketler elindeki imtiyazları satın
alarak millileştirmek.

Düyun-u Umumiye, Reji İdaresi’nin ilgası, aşar
vergisinin kaldırılması, ormanların muhafazası,
sanayi teşviki, demiryolları, ulaştırma, milli
banka…

2 - Endüstrileşmeye gidilirken, ulaşım için
memleket yollarını bir plana göre yapmak.
3 – Devletçilik ilkesine göre yurdun doğal
kaynaklarını tespit ederek nerelerde endüstri
tesislerinin kurulabileceğini ekonomik koşullara
göre planlamak. Devletin yapacağı ve işletecekleri
yanında bu plana göre özel teşebbüse imkan
sağlamak.”20

Her konu konuşulmuştur.
Atilla İlhan’ın “Hangi Atatürk?” adlı eserinde “Üç
Misak-ı Milli” başlıklı bir bölüm vardır. O
bölümde üç milli andın bütünleşmesi, uluslaşma
sürecini başlatır.
“(…) Hangi öğrenciye Misak-ı Millî’yi sorsan,
Anadolu
dikdörtgenindeki
Türkiye
Cumhuriyeti’nin o ateş, kan ve barut yıllarında
kesinleştirilmiş, ‘toprak bütünlüğü’ nü anlar.
Oysa Gâzi Mustafa Kemal’in inkılâp idrakinde
‘Üç Misak-ı Millî’ birbirini tamamlıyor; böylece,
ciddi bir ‘uluslaşma’ sürecini başlatıyor: İlk
Misak-ı Millî, Anadolu’nun toprak bütünlüğü,
Osmanlı
‘mülkünün’
nihayet
üzerinde
yaşayanlara bir ‘yurt’ ya da ‘vatan’ olmasıdır.
Ama bu yetmez. O yurtta yaşayan halkın ‘millete’
dönüşmesi, vazgeçilmez bir şarttır; bu şartın
gerçekleşmesi ise diğer iki – ve nedense es geçilenMisak-ı Millî’ye bağlıdır; İlki ‘Sây’ı (Emek)
Misak-ı Millî’si, ikincisi ‘Maarif Misak-ı
Millî’si!. Mustafa Kemal, ilkinde İzmir İktisat
Kongresinde adınca söz etmişti…”18

Bu topraklar kendi ihtiyaçları doğrultusunda
kendine özgü, öykünmecilikten uzak bir ekonomi
modeli geliştirmişti ve bu ekonomi modeli,
sonrasında birçok ülke tarafından örnek alınacak
bir modeldi.
“Devletçilik, Türkiye’de uygulanan, bir Türk
modelidir. Zamanla diğer ülkelere de örnek
olduğunu göstermiştir.
Devletçilik bir politik uygulama ve yöntem olarak
Türk toplumunun gerçeği üzerine inşa edilmiştir.
Bu binanın temelinde uzak görüşü ve fikirleri ile
Atatürk vardır.”21
Öncelikle; Atatürk,
tanımlıyor:

devletçiliği

şu

şeklide

“Devletçiliğin bizce manası şudur; fertlerin
hususi teşebbüslerini esas tutmak, fakat büyük bir
milletin bütün ihtiyaçlarını ve birçok şeylerin
yapılmadığını göz önünde tutarak, memleketin
iktisadiyatını devletin eline almak.

***
“BİZ BİZE BENZERİZ”
Savaştan yeni çıkmış bir ülke.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk vatanında
asırlardan beri ferdi ve hususi teşebbüslerle
yapılmamış olan şeyleri bir an evvel yapmak istedi
ve görüldüğü gibi kısa bir zamanda yapmaya
muvaffak oldu. Bizim takip ettiğimiz yol,
görüldüğü gibi liberalizmden başka bir
sistemdir.”22

Düşman mezalimine uğramış yıkık dökük köyler.
Her eve düşmüş bir ateş.
…ve Osmanlı’dan kalma büyük borçlar
Yakup Kadri’nin de deyimiyle: “Bunlar artık
hiçbir iyi şeye inanmıyorlardı. Bunlar sefaletin
yoksulluğun, açlığın, çıplaklığın en son haddinde,
yere geçecekleri, toprağa gömülecekleri anı
bekler gibiydiler.”19

…ve bu modeli şöyle anlatıyordu:
“Türkiye Cumhuriyetini yönetenler, demokrasi
esasından ayrılmamakla beraber “devletçilik”
prensibine uygun yürümeleri, bugün içinde
bulunduğumuz
durumlara,
şartlara
ve
zorunluluklara uygun olur.

Oysa yaşamalıydı bu millet. Hem de en iyi şekilde,
en güzel biçimde yaşamalıydı.
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Bizim
izlenmesini
uygun
gördüğümüz
“devletçilik” prensibi, bütün üretim ve dağıtım
araçlarını bireylerden alarak milleti büsbütün
başka esaslar içinde düzenleme amacını izleyen
özel ve bireysel ekonomik girişim ve faaliyete
meydan bırakmayan sosyalizm prensibine dayalı
kollektivizm, komünizm gibi bir sistem değildir.

- Tramvay yabancılardan alınmıştır.

Özetle, bizim izlediğimiz devletçilik, bireysel
çalışma ve faaliyeti esas tutmakla beraber,
mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti
refaha ve ülkeyi bayındırlığa eriştirmek için
milletin genel ve yüksek çıkarlarının gerektirdiği
işlerde -özellikle ekonomik alanda- devleti
gerçekten ilgilendirmektedir.”23

- Ziraat Bankası geliştirilmiştir.

“Atatürk’ün 1933’te açıkladığı devletçilik
rejiminin esasları şunlardan oluşuyordu: Özel
teşebbüsün teşviki esastı. Ancak özel teşebbüsün
ele alamadığı sektör, devlet yatırımlarıyla ele
alınacak, böylece kalkınma ve sanayileşme
hızlandırılacaktı. Böylelikle devlet sermayesi ile
özel
sermaye
arasında
bir
çatışma
yaratılmamasına özen gösterilmiş olacaktı. Devlet
kesimi, özel kesimle bir rekabete girmeyecekti.
(…) Onun devletçilik anlayışı liberalizmden de
ayrıydı. Bireyin yapamadığını devletin yapması,
bireyin kâr görmediği kamu yararına işleri
devletin
gerçekleştirmesi,
bireylerin
özel
girişimlerini devletin kontrolü ve denetimi altında
tutması, belli bir plana dayanarak yurt işlerinde
öncülük ve yol göstericilik etmesi, belirli kişilerin
değil geniş halk kesiminin yararının ve çıkarının
ön plana çıkarılması gibi temel ilkeler bize
sistemin nasıl çalıştığını gösterir.” 24

- Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları yasası
çıkarılmıştır.

- Devlet Hava Yolları kurulmuştur.
- Tünel yabancılardan alınmıştır.
- Kömür işletmeleri yabancılardan alınmıştır.
- Telefon şirketleri yabancılardan alınmıştır.

- Emlak ve Eytam Bankası kurulmuştur.
- Ticaret ve Sanayi Odaları yasal nitelik
kazanmıştır.
- ‘Gümrük Tarife Kanunu’ yürürlüğe girmiştir.

- Türkiye Merkez Banaksı kurulmuştur.
- Aşar Vergisi kaldırılmıştır.
- Yüksek İktisat Meclisi kurulmuştur.
- 1. Beş Yıllık Sanayi Planı uygulamaya
konulmuştur.
- Türkiye’nin değişik yerlerinde 16 büyük fabrika
kurulmuştur.
- Sümerbank kurulmuştur.
- Etibank kurulmuştur
- Denizbank kurulmuştur.
- Halk Bankası kurulmuştur.
- Devlet Ziraat İşletmeleri kurumu kurulmuştur.

Birçok ağaç dikilmişti bu kısa süreçte. Amaç;
kalkınmaktı ve başarılıyordu.

- Zirai Kredi Birlikleri kurulmuştur.
- Zirai Kredi Kooperatifleri kurulmuştur.

“ - İş bankası kurulmuştur.
- Türkiye Sanayi
kurulmuştur.

ve

Madenler

- Ziraat Okulları kurulmuştur.

Bankası

- Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulmuştur.

- Devlet Sanayi Ofisi kurulmuştur.

- Yüksek Veterinerlik Enstitüsü kurulmuştur.

-Türkiye Sanayi ve Kredi Bankası kurulmuştur.
- Yabancıların
alınmıştır.

elindeki

Reji

İdaresi

- İpekböceği Enstitüsü ve İpekböcekçiliği Okulları
kurulmuştur.

satın

- Tohum Islah İstasyonları kurulmuştur.

- Barut ve Patlayıcı Maddeler Tekeli kurulmuştur.

- Örnek Çiftlikler kurulmuştur.

- İspirto ve Alkollü İçkiler Tekeli kurulmuştur.

- ‘Hayvanları İyileştirme Kanunu’ çıkarılmıştır.

- Yabancıların elindeki demiryolları satın alınarak
millileştirilmiştir.

- Yonca Tohumu Temizleme Kurumu kurulmuştur.
- ‘Kabotaj Kanunu’ kabul edilmiştir.

- Devlet Demiryolları ve Limanları Genel İdaresi
kurulmuştur.
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- ‘Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’
çıkarılmıştır.

Her şey yapılmalı ve yapılanların sahibi bu millet
olmalı idi. Türk’ün parası varsa Türk, Türk’ün
parası yoksa devlet yapacaktı. Geçmişten
korkuyorduk. Kapitülasyonlar kabusu henüz dün
akşam uykularımızda idi.

- Elektrik İşleri Etüd İdaresi kurulmuştur.
- Devlet İstatistik Umum Müdürlüğü kurulmuştur.

Devletçilik yeni Türkiye’de milliyetçilik demekti.
(…)

- Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü kurulmuştur.
- Toprak Mahsulleri Ofisi kurulmuştur.

İmtiyazlı yabancı şirketleri tasfiye etmek ve
hepsini yüzde yüz Türk kadro ile işletmek… Ve bu
geri Asya memleketini ileri Avrupa memleketi
haline getirecek her şeyi, her şeyi temelinden
kurmak…

- Ankara Türk Sigorta AŞ. kurulmuştur.
- Anadolu Anonim
kurulmuştur.”25

Türk

Sigorta

Şirketi

Falih Rıfkı Atay, “Çankaya” adlı eserinde Atatürk
dönemi ekonomi politikalarının yarattığı mucizevi
sonuçları şu şekilde anlatır:

Meclis kürsüsünde bir de ‘üç beyaz’ parolası
revaç bulmuştu: Ekmeğimizi kendi unumuzdan
yoğurmak, şekerimizi kendi pancarımızdan
almak,
bezimizi
kendi
pamuğumuzdan
dokumak… Ah bir buna muvaffak olsaydık…

“Hitler, Atatürk’ü övdüğü sırada, ‘Bir milletin
bütün vasıtalarından mahrum edilmiş olsa dahi,
kendi
kendini
kurtarma
vasıtalarını
yaratabileceğini ispat eden adamdır’ demişti.

1923 kafası ve iradesi imkansızlığa meydan
okumuştur. Doğru, eğri, eksik, tamam, fakat
“Türk’ün yapamayacağı’ sabit fikrini yenmiştir.

1923-1924 Türklüğü düşünülürse Hitler’e ikinci
defa hak vermek lazım gelir.

1923 iradesinin ve kafasının eline geçmişten
yalnız tarihi anıtlar miras kalmıştı. Tarihi anıtlar
dışında ne varsa, iktisat, teknik, ticaret, ziraat
teşebbüslerinden doğma ne görünürse hemen
hiçbiri Türk değildi. Şimdi tarihi anıtlar dışında
olan ve görünen şeyler misillerce artmıştır ve
hepsi millidir.

Bir de sömürgesizleşme davamız vardı.
Demiryolları, tramvaylar, şehir ışıkları, suları,
gaz, rıhtımlar, fenerler hepsi imtiyazlı yabancı
şirketler elinde idi. Bunları satın alarak
millileştirecektik. (…)
Yeni Türkiye’de Devletçilik, bir ekonomik meslek
olarak doğmamıştır. Bu tarihi zaruret olarak
doğmuştur. Yapılacak şeyleri devletten başka
yapabilecek olan yoktu. Mesele bundan ibaret.
Yani Türkiye kendi yapmak veya hiçbir şey
yapılmamasına boyun eğmek arasında seçim
yapmalı idi.

Türk tarihi 1923 iradesinin ve kafasının
mucizesini unutamaz. (…) Meşrutiyet’te
Direklerarası’nda bir pabuççu dükkanının
açılmasını Türklerde iktisadi teşebbüsçülüğün
müjdesi gibi sayan bizler bugün, 1923 kafasının
ve iradesinin kurmuş olduğu demir ve çelik
endüstrisini İsveçliler kadar verimleştirmek
imkanlarını arayabilen bir seviyeye çıkmışızdır.”

Partinin bir iki yüz bin lirasını bir yabancı
bankaya yatırarak hissedar olmak teklifinde
bulunduğumuz vakit, ‘Türkler bankacılık
edemezler. Paranızı bize bırakırsanız, faizini
veririz’ diyorlardı.

26

Başarmıştık.
“Muasır medeniyetler düzeyine ulaşmak, hattâ o
düzeyi aşmak…” denilen noktadaydık.

Bir vatanı kurtarmak fakat bir banka
kuramamak. Bir fabrika işletememek… Zaferin
verdiği üstünlük duygusu ile bu iddiaların
doğurduğu aşağılık duygusu çarpışıyordu.
1923’ün şevkli iradesi on dokuzuncu asır iktisat
öğrencilerinin şüpheci ve bozguncu telkinlerini
nihayet yendi. Bilmediğimiz şeyleri yapmaya
koyulduk. Ankara köy mü idi? Şehir olacaktı.
Demiryolu Erzurum’a kadar ulaşmalı mı idi?
Ulaşacaktı.

***
Ve sonra…
Kemalist ilkelerden uzaklaşıldı.
İthal fikirler alındı.
“özelleştirme seferberliği” gerçekleştirildi.
Kemal Derviş aktörü sahneye konuldu.

Aldanmak, avlanmak, yaptığımızı bozmak veya
kullanmamak, hepsi hesapta idi.
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24 Ocak kararları yabancı menşeili kalemlerle
yazıldı. “Demir yumruk” 27 gibi masaya indi.
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Birinci Sanayi Planı, kaynakların kıt olduğu zor
zamanların ürünüdür ve Sanayi Devrimi trenini
kaçırmış ve de yatırımcılığı öğrenememiş Osmanlı
ile
Cumhuriyet
arasında
kritik
farklardan biridir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN
BİRİNCİ SANAYİ PLANI (1933) VE
ÜÇ VURGU

Türkiye
Cumhuriyeti’nin
Birinci Sanayi Planı1933,
doğru
tasarlanan projelere
garantili
kaynak
tahsisi ile süreklilik
kazandırmış
böylelikle üretimde
teknolojinin
algılanması başlamış
ve ulusal (büyük)
ölçeği, yatırımların ileri – geri etkilerini işleyerek /
göstererek aynı zamanda devletçilik politikasının
da merkezi olmuştur.

Dr. Serdar ŞAHİNKAYA

Ayrıca bu plan, Cumhuriyet Türkiye’sinin
sanayileşme politikasında 1930'lu yıllarda yaptığı
önemli bir değişikliğin simgesidir. Devletçilik,
öncelikle sanayide yeni ve doğru yatırımcılık ve
bunu sürdüren işletmecilik demektir.

Devletçiliğin, 1931 yılında Cumhuriyet Halk
Fırkası’nın (CHF) program ve tüzüğüne girmesi ile
resmiyet kazanan stratejik tercihin arkasında
tamamen tesadüfî,
ampirisist;
yani
sadece günü idare
etmeye çalışan bir
anlayışın
ötesinde
ciddi bir kavrayış
olduğunun
izleri,
Gazi
Mustafa
Kemal’in
iktisat
temalarının
ağır
bastığı
konuşmalarından da
açıkça izlenebilir.

Aydınlanmamız ve dönemin iktisat anlayışındaki
temel dönüm noktalarını kavramamız için
dünyadaki iktisadi işbölümünün ciddi bir tahlilinin
yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti’nin Birinci Sanayi
Planı’nın 11 sayfalık ‘Giriş’ bölümünde yer alan üç
noktaya farklı bir ifade ile üç kritik vurguya göz
atmak gerekmektedir. Bu metinde, 1930’lu yılların
koşulları üzerinde üç vurgulama var.
Birincisini planda yer alan kelimelerle ve
imlâsına dokunmadan kaydedelim:
“Garp kültürünün, yâni
tekniğin ve büyük sanayin
sahası Avrupanın bütün
garbî kısımlarını ve şimalî
Amerikanın
da
şark
sahillerini ihata ediyordu.
Dünyanın ‘Tezgâh’ ı haline
girmiş olan bu sahalar,
sanayileşmemiş milletlere
mamulât gönderiyor, bu
suretle büyük sanayinin
tufanı altındaki dünya
pazarlarında
mevcut
istihsal cihazları inhilâl
ediyor ve daha dün
müstakil
vahdetler
halindeki camialar büyük

Türkiye’de
Cumhuriyet
rejiminin kuruluş çabaları içinde, program kavramı
sık
sık
duyulur
olmuştur.
Sovyetler’in
deneyiminden de esinlenerek, planlama 1932’den
başlayarak gündemde yerini alır.
Kast edilen şey, bir düzen içinde sanayiler kurmak,
bunu bir organik hareket haline getirmekti. Bazen
plan, bazen de program denilmesine rağmen
1930’larda sanayileşme çabası projeler katında,
ama bir bütünlük anlayışı ile toplumun nabzına
yerleşti.
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sanayinin
hegemonyası
altına girerek hukuken
müstakil, fakat iktisaden
tâbi birer varlık haline
düşüyordu.

bütün siyasî ve iktisadî
münazaalara ve ihtilaflara
rağmen
ziraatçi
memleketleri her zaman
için hammadde müstahsili
mevkiinde bırakmak ve bu
memleketlerin
piyasalarına hakim olmak
davasında müttefiktirler.
Bu
itibarla
ziraatçi
memleketlerin bu silkinme
hareketlerine, er geç, set
çekmek hususunda siyasi
nüfuzlarını kullanmakta da
birleşeceklerdirler.
Baz
ziraatçi memleketler de
ufak bir taviz mukabilinde
bunu kabulden imtina
etmeyeceklerdir. Bilhassa
bu
hakikat
muhtaç
olduğumuz sanayi, zaman
kaybetmekten kurmak için
en
mühim
muharrikimizdir”.

Garbın
sanayi
memleketleriyle ziraat ve
hammadde memleketleri
arasındaki bu tâbiyet,
sanayi memleketlerini ihya
edici, fakat hammadde
memleketlerini de tedricen
inhilâl ettirici vaziyetler
ihdas etti.”
Evet, iktisat ve tarihle ilgili olanlar meseleyi
kavramış olmalıdır. 1933’te yazılmış olan bu
kısım 30-35 yıl sonra Batı sosyal bilimine
bağımlılık ekolü olarak geçen bir dizi sosyal
bilimcinin katkılarının özünü içermekte, yani
uluslararası işbölümünün sömürge düzenleri son
bulduktan sonra dahi, süregelen bağımlılık
yaratıcı özelliklerini teşhir etmektedir. Dünya
kapitalist sistemi hakkında yapılan bu teşhis,
akademik sosyal bilimlerde Marksistler hariç
tutulursa, ancak 30 yıl sonra yapılabilmiştir.

Birinci Sanayi Planındaki bu üç vurgudan hareketle
belirlenen stratejik tercih, bir aciliyet gereksinimi
üzerine kurulu, yani derhal yapılması gereken bir
atılımın vurgulanmasına dayalı. Görüldüğü üzere
dış dünyaya ilişkin de çok doğru bir teşhis var:
Faşizmin
ayak
sesleri
hissedilmektedir,
Almanya’da ve Avrupa'da emperyalist ülkeler
arasında çatışmalar vardır; bir hegemonya boşluğu
vardır. Bu boşluk, Türkiye gibi ülkeler için geçici
bir fırsat yaratmaktadır ve hızla kullanılmadığı
takdirde bu fırsat kaybolabilecektir.

İkinci vurgulama, Türkiye'nin bu çerçeve
içindeki konumu ile ilgili ve yine plandaki
kelimelerle:
“Türkiyenin Dünya emtea
mübadelesindeki
Garp
sanayi mamulâtına bir
mahreç ve buna mukabil de
o sanayie hammadde
yetiştiren
bir
ziraat
memleketi
olmasında
manasını bulmuştur”

İşte,
Cumhuriyet
kadroları
bu
değerlendirmek için kolları sıvamışlardır.

fırsatı

Sıra, ilk Sanayi Planıyla, Devletin, ‘ana
hammaddeleri ülkemizde bulunan veya kolay
sağlanabilecek olan’ öncelikli yatırım alanlarını
belirlemesine gelmiştir. Bu alanlar; mensucat,
demir, kömür, bakır, kükürt, selüloz ve kâğıt, ipek,
seramik, kimya, enerji ve petrol’dür. Plan, Meclis’e
sunulur, Alkışlarla ve oybirliğiyle kabul olunur.

Bu kritik cümle ile Türkiye’nin de bu büyük
kutuplaşmadaki yeri, hiçbir yanılsama olmadan
teşhis ediliyor.
Üçüncü vurgulama ise izlenmesi gereken
stratejiyle ilgili ve yine plan dili-imlası ile:
“Türkiyeyi müstakil millet
yapmak şiarının bugünkü
manâsı Türkiyeyi iktisaden
müstakil ve tam teşekküllü
bir vahdet haline getirmek
demektir. Bu münasebetle,
ehemmiyetli bir noktayı
belirtmeli: büyük sanayici
memleketler, aralarındaki

Yukarıda özetlenen stratejik algıya dayanan yeni
ve yoğun bir sanayileşme dönemiyle, Cumhuriyet
tarihinde iktisadi açıdan müstesna bir parlak sayfa
yaratılmış olmaktadır. Temel stratejik sentezin
yapıldığı 1932 sonrasında, bu dönemin ortalama
büyüme hızı yüzde 8’e yakındır ve sanayinin
öncülüğündedir. O yüzdendir ki, İkinci Dünya
Savaşının büyük tahribatına rağmen, savaş
sonunda Türkiye ekonomisi, bu yılların kuvvetli
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yatırım temposu sayesinde 1945 sonrasında tekrar
hızla canlanabilmiştir.

1930’lar Türkiye’sinde imalat sanayi katma
değerinin artış hızı yıllık ortalama yüzde 12’dir.
Grafik son derece nettir. Bu parlak sanayileşme
deneyimi imalat sanayi katma değerinin ulusal
gelir içerisindeki payında meydana gelen
gelişmelerden de görülebilir: 1929 yılında imalat
sanayi katma değerinin ulusal gelir içindeki payı
yüzde 8,4’dür. Halkçı - Devletçi ekonomi
yönetiminin dönem sonunda ise bu pay yüzde
14,7’ye yükselmiştir. Bu başarının arkasında,
korumacılık ve devletçiliğin harika sentezi
yatmaktadır. Sentezdeki korumacı faktör, dünya
krizine karşı doğru bir koruma mekanizması
sağladı.
Depresyonda,
Türk
ekonomisini
emperyalist sistemden kısmen koparabildi.
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Demiryolları + Sanayileşme = Devletçilik sihirli
denklemi temelinde ekonomisini örgütleyen
Kemalist Türkiye, ilk defa yirminci yüzyılda geri
kalmış ve bağımlı bir ülkenin dış açıkları, kronik
dış borçlar ve mali esareti olmadan, kendi kendine
yeten bir sanayileşmeyi gerçekleştirmesinin, ütopik
bir fantezi olmadığını göstermiştir.

Umarım bu kısa not, “1930’ların CHP’si değiliz”
diyen çevrelerce de okunur ve tartışılır.
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politikalarına maruz kalmıştır. 1980’lerin hemen
başında İngiltere’de Demir Leydi Lakaplı Margret
Thatcher’in hükümeti, maden işçilerinin grevine
karşı yürüttüğü savaşı kazanmasıyla birlikte,
Thatcher serbest piyasa ekonomisini uluslararası
burjuvazi için yeni bir çıkış yolu olarak benimsedi
ve uluslararası alanda benimsetti.

TÜRKİYE’NIN EN RADİKAL DÖNÜM NOKTASI:

24 OCAK KARALARI

1970 ve 1980’lerde değişen dünya düzenine
Türkiye’nin de ayak uydurması gerekmekteydi.
Liberal Ekonomiye geçiş, aşama aşama
uygulanması ve yıllara yayılarak uygulanması
gereken bir ihtiyaçtı. Kısmen uygulanan
Devletçilik’i ise Enerji, Tarım gibi sektörlerde
uygulamaması Türkiye’ye günümüze kadar devam
eden işsizlik, göç, terör gibi sosyal sorunlara yol
açmıştır.

Aykut Can KIZILDOĞAN

1961 – 1977 yılları arasında Türkiye iç pazara
yönelik üretim modelini uygalamaktaydı. Bu
yıllarda halkın refah seviyesine baktığımızda,
emekli olan bir işçi ikramiyesi ile bir ev, bir araba
alabilmekte ayrıca çocuklarının düğününü
gerçekleştirebilmekteydi. Çalışan işçiler de
kooperatiflere katılarak bir ev sahibi olabiliyordu.
Bu refahı kazandıran tercih ise iç pazar
ekonomisinin
uygulanmasıdır.
İç
pazar
ekonomisinde, üretilen ürünleri talep edecek kişiler
yine üretim yapan emekçi sınıfı olduğundan işçi ve
memur refahına önem veriliyordu. Özel sektörde
ise işçiler sabit çalışma saatlerine, düzenli
ikramiyeye, sosyal haklar ve iş güvenliğine sahipti.
İşçiler sendikalar sayesinde bu haklarını
koruyabiliyorlardı.

24 Ocak 1980’de dönemin Başbakanı Süleyman
Demirel ve Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal
tarafından hayata geçirilen ‘’İstikrar Önlemleri’’
kararları Cumhuriyet tarihinin en radikal
kararlarından ve kırılma noktalarından biri
olmuştur.
24 Ocak Kararları olarak bilinen ve Türk
Toplumuna dayatılan yeni ekonomik hayat,
ülkenin iktisadi ve siyasal yaşamını doğrudan
etkilemiştir. Özellikle 24 Ocak Kararları Türk
köylüsünü, işçi sınıfını ve memur kesimini yeni bir
kılıfa sokmuştur. Bu değişimin acısı, sonradan
hissedilen bir bıçak yarası olarak Türk Milleti’nin
sırtında kalmıştır. 24 Ocak Kararları koşullarından
dolayı o yıllarda uygulanması çok zordu. Nedeni
ise kırılgan ve istikrarsız siyasi hükümetlerin
karşısında, işçilerin ve sendikaların bu sert geçişe
izin vermeyecek güce sahip olmasıdır. Olağan
koşullarda uygulanması çok zor olan bu kararlar;
12 Eylül Askeri darbesi ile sendikasız,
muhalefetsiz kısacası örgütsüz bir toplumda sessiz
sedasız hayatımıza giriş yaptı.

Türk ekonomisi 1970’li yılların ikinci yarısında dış
ödeme güçlükleri ve yüksek oranda fiyat artışları
görünen ağır bir bunalıma sürüklendi. 1973-1977
döneminde ağırlaşan ekonomik bunalımının temel
özelliği, sayısal ve niteliksel olarak önceki
bunalımlardan çok daha etkili olmasıdır. Daha önce
Türkiye’nin yaşadığı 1957-1958 ağır bunalıma
baktığımızda
enflasyon
%20-25
seviyelerindeyken;
1975-1978
arasındaki
ekonomik bunalımda enflasyon, 1957-1958’in
enflasyonunun 7-8 katını bulmuştur. 1977-1980
yılları arasında ise yaşanan bunalım sonucunda, iç
pazar ekonomisi talebe karşılık veremedi; bu
sebeple sermaye ücretlerinde ve sosyal haklarda
düzenlemelere gidildi. Emekçi kesimin ve
sendikaların bu düzenlemelere tepkisi ise büyük
grevlerle oldu. Bu grevler neticesinde neredeyse
tüm büyük sanayi kuruluşlarında üretim durdu.
Uzun görüşmeler sonucunda işçiler haklarını geri
almalarıyla fabrikalarda üretim tekrar başlanmıştır.
Üretimde devamlılığın sağlanamaması, OPEC’in

24 Ocak Kararları’nın etkilerini ve yarattığı
değişimi iyi anlamak için 1980 öncesi ve 1980
sonrası olarak dünyanın, Türkiye’nin durumunu ele
almak gerekmektedir.
Dünya 1974 –1975’ten başlayarak ekonomik bir
krizin içine girmiştir. Emperyalist devletler kar
oranlarının düşmesini önleyemeyip; pazar
sorununu çözmek için kendi dışında çözüm
arayışlarına
gitmişlerdir.
1973’te
Şili’de
gerçekleşen askeri darbe ile işçi haklarının azaltma
süreci ilk kez karşımıza çıkmıştır. Ardından
dünyanın her yerindeki işçi sınıfı kemer sıkma
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dünyadaki petrol fiyatların beş katından daha fazla
arttırması, Kıbrıs Barış Harekatından sonra
Türkiye’ye uygulanan ambargo, savunma
masraflarının artışı ve yurt dışından alınan
yardımların kesilmesi, Türk ekonomisine olumsuz
etkisini iyiden iyiye hissettirmişti. Bu gelişmeler
işssizliği arttırdığı gibi, yurt dışına işçi
gönderememe durumu krizi büyütmüştür.

-

24 Ocak Kararları Türk halkına o kadar ağır geldi
ki belirttiğim gibi ne dönemin Başbakanı Süleyman
Demirel ne de Devlet Bakanı Turgut Özal hayata
geçirebildi. Bu kararlar partilerin ve sendikaların
kapatıldığı, öğrencilerin tutuklandığı, toplumu
baskı altına alındığı koşullar uygulandı. Kısacası
itiraza göz açtırılmadığı 12 Eylül Askeri
Darbesiyle hayata geçirildi. 24 Ocak Kararları,
Türkiye’nin gelir dağılımının bozulmasında baş
etkenlerinden biri olmuştur. 1980 sonrası
uygulanan ekonomik politikalar ise zengini daha
zengin, fakiri ise daha fakir yapmıştır. 24 Ocak
Kararları’yla uygulanan ihracata dayalı kalkınma
planı yüksek faiz tercihinin bir sonucu olarak
ücretleri ve ücretlileri baskı altına alıp servetten
alınan payı ücretliler aleyhine bozmuştur. 24 Ocak
Kararları’nın sonuçları ise serbest piyasa
ekonomisine geçiş yapan Türkiye’nin Devlet
hazinesi kendi doğurduğu piyasaya mahkum
olmuştur, bu durum gelir dağılımını bozan faizle
beslenen bir sermaye grubu oluşturulmuştur.
Ekonomide yaşanan rant mantığı toplumsal gelir
uçurumunu daha da büyütmüştür.

24 Ocak Kararları’na kadar gelinen süreçte, ithal
ikameci ve devletçilik politikalarının yanlış
uygulanması neticesinde; ülke karaborsa cennetine
dönüşmüş, ekonomik olarak kıtlığa sürklenmiş ve
sosyal olarak kaos yaşayan bir ülke durumuna
gelmiştir. Serbest piyasa ekonomisinin Türkiye
gibi ülkelerde uygulanması iç pazara yönelik ithal
ikamesi sanayileşme modeli dönemine son
vermiştir. Bu durum serbest piyasa ekonomisine
dayalı ihracata yönelik sanayileşmeye geçmesine
etken olmuştur. 24 Ocak Kararları’yla Türkiye
ekonomisinin temel taşları, kapitalist dünyaya
entegre edilmeye çalışılmış; kar maksimizasyonu
ve rekabetçi fiyat politikaları üzerine yeni bir
anlayış başlamıştır. Makroekonomik hesaplarla;
özel sektörün, yabancı sermayenin önü açılmıştır.
Türkiye o güne kadar uyguladığı dışa kapalı
devletçi politikalardan vazgeçmiş, her türlü
yabancı ürünün ülkeye girişinin önü açmıştır.

24 Ocak 1980’de Türkiye’nin dış borcu 20 Milyar
Dolar iken, 2017 yılında ise Türkiye’nin dış borcu
412 Milyar Dolar olarak hesaplanmıştır. Bu borç
Türkiye’nin Gayri Safi Milli hasılanın yarısından
fazladır. Bu borçlanma Türkiye’nin sırtında
oldukça tehlikeli ve ağır bir yüktür. 24 Ocak’tan
günümüze kadar olan süreçte özelleştirmeler
tamamlanmış; Çimento, Şeker Fabrikaları,
Sümerbank, Tekel, Tüpraş, THY, Türk Telekom
demeden neredeyse tüm Kamu İktisadi
Teşekkülleri özellleştirilmiştir.

İstikrar önlemleriyle yaşanan değişimin faturası
Türk halkına %37’lik bir devalüasyon ile karşısına
çıktı. Ayrıca, yabancı ürünlerde vergi indirimine
gidildi, tarıma destek sınırlandırıldı ve hizmet
sektörüne %35 zam yapıldı. Türkiye direk geçişi
günlük hayatında doğrudan hissetti.
Ana hatlarıyla 24 Ocak Kararları’nın temel
özelliklerini sıralayacak olursak,
-

Fiyatların denetimi kaldırılmış, Kamu
kurumlarının ürettikleri malların fiyatları
yükseltilmiştir.

Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisine
geçmesi hedeflenmiştir.
Yabancı sermayeye büyük teşvikler ve
vergi indirimleri uygulandı.
Fiyatlar devletçilik ilkesine göre değil arz
talep ilkesine göre belirlenmesi hedeflendi.
Kamunun ekonomi içinde payı azaltıldı.
Kambiyo
rejimi
serbestleştirilmesi
hedeflendi.
Faiz oranlarını devlet değil, piyasa
tarafından belirlenip real faiz oluşması
amaçlanmıştır.
Döviz ticareti serbest bırakılmıştır.
Vergiler indirilmiş, teminatlar düşürülmüş,
ithalat kolaylaştırılmıştır.

Devletin ana görevi olan Eğitim, Sağlık gibi Kamu
hizmetleri ticarileştirilip, paralı hale getirilmiştir.
Öte yandan çok uluslu firmalar Türkiye’de borsa ve
şirketlerde kendilerine yer edinip, yabancı
yatırımcılar Türkiye’ye Milyar Dolarlık yatırım
yapmıştır. Bu yatırımların neticesinde karlar bazı
ülkelerin kasalarına girmiştir.
1980 – 1983 arasında ise IMF ile imzalanan Standby’lar kamu ağırlığının azaltılması, tarım ve
Hayvancılıkta Sübvansiyonların asgariye, esnek
kur sözlerinin verilmesiyle uygulandı. Krizin
etkilerini yumuşatmak için yürürlüğe dönemin
Başbakanı Tansu Çiller imzalı meşhur 5 Nisan
kararları hayata geçirildi. 5 Nisan Kararları, 24
40

ANLIK, Aralık 2017-Ocak 2018

Ocak Kararları’nın güncel hali olarak karşımıza
çıktı. 1994’ten sonra Türkiye liberal ekonominin
tam ortasında yer alarak günümüze kadar gelmiştir.
24 Ocak Kararlarının sadece ekonomik etkisi
olmayıp Türk Halkının sosyal ve kültürel yapısını
değiştirmiş ve değiştirmeye devam etmektedir.
Türkiye liberal ekonomiye 24 Ocak Kararları gibi
çok sert geçmeyip, en az 10 yıl planlı ve kademeli
bir şekilde geçseydi; Türkiye bugün ekonomisiyle,
demokrasiyle daha güçlü bir devlet olabilirdi.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünde
verdiği mesaj gibi “Ekonomisi zayıf bir ulus,
yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü
bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz;
toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz.’’
ekonomimizi daha güçlü ve tam bağımsız tutma
mecburiyetindeyiz.
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konferansında oluşturulan ekonomi sistemiyle
doğrudan ilişkilidir. İşte bu yüzden Bretton Woods
sistemi, Amerikan hegemonyasını sağlamlaştıran
ve hatta hegemonyanın temelini oluşturan yapıdır.
Sermaye hareketinin serbestleşmesine dayanan
Bretton Woods sistemi, ulus ötesi şirketler
aracılığıyla uygulanan ve küreselleşmenin
ideolojisi olarak tanımladığımız neoliberalizmin
yükselişini temsil eder.3

KÜRESEL KAPİTALİST SİTEMDE
‘‘ÇİN ÜSTÜNLÜĞÜ’’ ÇAĞI MI?

Yukarıda
ifade
edilen
Amerikan
hegemonyasının kurumsallaşma şeklinin bir
benzerine son yıllarda Pasifik coğrafyası tanıklık
etmektedir.
Amerikan
hegemonyasının
imparatorluk tahayyülüne bağlı olarak saldırgan bir
vizyona dönüşmesi, hegemonyanın işlevselliğini
sağlayan küresel rızayı ortadan kaldırmaya
başlamış, sistem içerisindeki aktörler güç dengesi
arayışına yönelmiş ve neoliberalizm içerisine
girdiği bu sistemsel krizi aşabilmek için yeni
hegemonik inşa süreçlerini öne çıkartmaya
başlamıştır. Bu bağlamda Pasifik coğrafyasında,
Çin kalkınması oldukça dikkat çekici bir görünüm
sergileyerek öne çıkmaktadır. Her ne kadar Çinli
elitler, Çin’in sosyalizmle yönetildiği vurgusu
üzerinden yorumlamalar yapsalar da, Çin’in
kapitalist sisteme uyum sağlamış olmanın
meyvelerini topladığı açıktır.4
Çin son 10 yılda tarihinin en hızlı büyüme
oranlarını yakalamıştır. 2000’li yıllarda ortalama
%10.4’lük bir oranla büyüyen Çin ekonomisi,
dünyanın ekonomik mucize olarak adlandırdığı
şekliyle, son 10 yılda 5 kat büyümüştür.5 Çin’in bu
kalkınması Çinli siyaset elitlerini de küresel bir
ekonomik model ortaya koymaya yönelik
arayışlara itmiştir. Bu arayışlar ilk aşamada BRİCS
projesini ortaya çıkartmış ve günümüzdeyse Bir
Kuşak Bir Yol (Yeni İpek Yolu) projesiyle daha da
ileri bir aşamaya taşımıştır.
BRICS; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve
Güney Afrika’nın oluşturduğu ekonomik, sosyal ve
siyasi bir projedir. Başlangıçta dörtler grubu olarak
adlandırılan bu gruba Güney Afrika daha sonradan
katılmıştır. BRICS grubunun ismi üye ülkelerin
İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşmaktadır.

Doğacan BAŞARAN

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerikan
hegemonyasının kurumsallaştığı yer Bretton
Woods konferansı olmuştur. Bu konferansta
devletler,
korumacı
Keyneyen
ekonomi
politikalarını terk etmiş ve uluslararası ticaret ile
uluslararası
ekonomiyi
ABD’nin
başında
bulunduğu bir ekonomik sistem üzerinden
şekillendirmeyi içeren kararlar almıştır.
Ticaret
ve
finansın
küreselleşmesi
sonucunu yaratan Bretton Woods konferansı,
Amerikan hegemonyasının ekonomik sacayağı
olan Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve
Dünya Ticaret Örgütü gibi üç önemli kuruluşu
yaratmıştır. Bu kuruluşlarla birlikte küresel para
sistemini Amerikan dolarına endeksleyen bir kur
yapısı oluşturulmuştur1. Bu noktada ABD’nin
küresel
kapitalist
sistemin
liderliğini
2
üstlenmesinde , Amerikan dolarının uluslararası
para birimine dönüşmesinin ve New York’un
uluslararası bir finans merkezi haline gelmesinin
kritik bir önem taşıdığı görülmektedir. Amerika bu
şekilde, başlıca ticaret ortaklarının ve siyasi ve
askeri müttefiklerinin pazarını yönlendirebilecek
ekonomik güce ulaşmış ve az gelişmiş ülkelere borç
verip onlara yatırımlar yaparak bu ülkelerin
ABD’ye rıza göstermelerini sağlamıştır. ABD’nin
bu ekonomik kapasitesi, Bretton Woods

İncelenmesi, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Giresun 2017, s.49
4
Kerem Gökten, Çin Yüzyılını Anlamak, Noa Bene
Yayınları, İstanbul 2012, s.52
5
Mehmet Savaş Kafkasyalı, ‘‘Küresel Üstünlük Mücadelesi
ve Çin’in Yükselişi Muhayyilenin Ontolojik Sırları’’, Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012, sayı 1,
s.110 456

1

Gökhan Özkan, ‘‘Uluslararası Güç Dengeleri Bağlamında
Uluslararası Finans Sisteminin Yeniden Yapılandırılması:
Disiplinler arası Bir Değerlendirme’’, Uluslararası İlişkiler, Cilt 7,
Sayı 27, Güz 2010, s.4
2
Harry Magdoff, Emperyalizm Çağı, Sosyalist Yayınlar, Doğan
Şafak(Çev.), İstanbul 1997, s.83

Doğacan Başaran, Uluslararası Güç İlişkileri Bağlamında
İkinci Dünya Savaşı Sonrası Hegemonik Mücadelelerin
3
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(Brazil, Russia, India, China, South Africa).6 Bu
ülkeler nüfus olarak dünyanın %40’ına tekabül
ederken,
ekonomik
anlamda
da
dünya
ekonomisinin %25’ine tekabül eden bir kapasiteyi
karşılamaktadır. Bu ifade edilen veriler, BRİCS’in
etkisinin önemini gösterirken daha da önemlisi
BRİCS yapılanmasının BRİCS üyesi olmayan
ülkelere de BRİCS Kalkınma Bankası üzerinden
krediler verilerek özellikle gelişmekte olan
ülkelerin kalkınmasına katkı sağlıyor olmasıdır.
Dış politikada soft-power dediğimiz yumuşak güç
unsurlarının kullanımını gösteren bu durum,
Amerikan
hegemonyasının
kurumsallaşması
sürecinde, ABD’nin gelişmekte olan ülkelere
yönelik verdiği krediler ile de benzerlik
göstermektedir.
Çin, BRİCS projesiyle inşa etmeye çalıştığı
21.yüzyılın Bretton Woods yapılanmasını bir adım
daha öteye taşıyarak, kendi liderliğinde küresel bir
ticaret ağı oluşturmak istemektedir. Bu amaç
doğrultusunda Çin’in, tarihteki İpek Yolu’nu
güncel bir şekilde yeniden inşa etmek istediği
görülmektedir.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2013
yılında gerçekleştirdiği Kazakistan ve Endonezya
ziyaretleri sırasında ‘‘Bir Kuşak Bir Yol’’ olarak
adlandırılan tarihi İpek Yolu’nun yeniden
canlandırılması projesini dünya kamuoyunun
gündemine sunmuştur. Çin’den başlayarak
Anadolu ve Akdeniz üzerinden Avrupa ve
Kızıldeniz’e sonrasında da Afrika’ya kadar uzanan
bir İpek Yolu ile küresel bir ticaret ağı yaratılmak
istenmekte ve bu yaratılacak ticarete ağı sistemine
Çin liderlik etmeye hazırlanmaktadır.
Sonuç olarak hızla kapitalistleşen Çin,
küresel kapitalizmin liderliğini üstlenmeye yönelik
önemli
adımlar
atmakta
ve
Amerikan
hegemonyasının
yerini
alabilmek
için
hegemonyanın ekonomik boyutunu oluşturmaya
yönelik bir kapitalist ekonomi modeli olarak Çin
modelini geliştirmeye odaklanmış görünmektedir.
Her ne kadar ABD’nin yerine Çin hegemonyasının
kurumsallaşması kısa süre içerisinde gerçekleşecek
bir gelişme olmasa da, orta ve uzun vadede Çin, bu
potansiyele sahip olduğunu ortaya koymakta ve
çeşitli verilerle bu durum desteklenmektedir.

6

Başaran, a.g.m., s.102

43

ANLIK, Aralık 2017-Ocak 2018

mı?.. Yoksa Ortak Pazar toplantılarında bir geri
kalmış ülke ismi mi?.. Son on yılın örneğinden ve
sonuçlarından hoşnut olanlar, dünün köşe başı
milyonerlerin-den başkaları değildir.

TÜRK SOSYALİZMİ*

Atatürk devletçiliği ne kaybettirmiştir, veyahut
iktisadi şartlarımızda ne derece bir değişiklik
olmuştur? Bu soruların cevapları Türk
sosyalizminin anahtarıdırlar. Sistemleri, tarihi
oluşlarıyla birlikte memleket şartlarıyla düşünmek
gerek. Sosyalizm, Lenin'in tarifinde bir işçi
diktatörlüğü, batılı tariflerde bir iktisadi
demokrasi, yani halkın iktisaden kendi kendisini
idare etmesidir. Bunun içindir ki, aynı sosyalizm
altında çeşitli yönler vardır. Türk sosyalizmi ne
Marks'ın sosyalizmine benzemeli, ne de batı
sosyalizminin bir kopyası olmalı. Memleket
şartlarının yarattığı ve siyasi rejime en uygun olan
bir sosyalizm...

Uğur MUMCU
“Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan”
mısraı, genç bir Türkiye'nin onuncu yılında mutlu
yarınlara seslenişiydi. Gel gör ki, birkaç on yılın
ardından Türkiye batılı tarifiyle iktisaden geri
kalmış bir ülke oldu.

Türkiye'de demokrasi, kadrosuzluktan dolayı ideal
safhaya erişememiş ve acı sonuçlar vermiştir.
Kadrosuz sosyalizm ise kötü bir liberalizm olur.
Acılarını yine milletçe çekeriz. Bugünkü bürokrasi
kartvizit imtiyazı, rüşvet alışkanlığı kalkmadıkça,
bilgili, rasyonel, dinamik bir kadro bulamadıkça,
sosyalizmden mucizeler beklemeyelim.
Kelimelerin sihrine değil, tatbikine önem verelim.

NATO subayları Türkiye'de çöl zammı alırlar.
İktisadi durumumuz ve itibarımız için en acı
misal... Geri kalmış ülke damgasını, Türk aydını,
Türk halkı, bir suçlu gibi alnında taşıyor.

İşte Türk halkı, şartların yarattığı bir Türk
sosyalizmin ve dinamik ve rasyonel bir kadroya
muhtaç...

Yıllarca kendi çilesine terk edilen fakir halk,
geciken yarınların ıstırabı içinde. Toprakparlamento ağalığına dayanan demokrasimiz, son
on yılda sadece köşe başı milyonerleri türetmiş.
Mutlu azınlıklar, umutsuz çoğunluğun
ıstıraplarıyla zenginleşmiş. İktisadi planlar siyasi
müteşebbislerin kasalarına bağlanmış. Vergiler
dar gelirlilerin omuzlarına yüklenmiş. Vergi
adaleti, sosyal adalet, işçi hakları fantezi bir
edebiyattan ileri gidememiş ve en fenası, siyasi ve
iktisadi ahlak yoksunluğu bir sari hastalık
olmuştu.

Her şeye Atatürk gücüyle ve onuncu yıl umuduyla
başlayacağız, başlamalıyız.

Son on yılın iktisadi tablosu karşısında ibretle
düşünmeye mahkûm bir kuşağız. Gelecek nesilleri
değil, gelecek seçimleri düşünen politikacılarımız
bu tablonun ressamlarıdırlar. “Bırakınız yapsınlar,
bırakınız geçsinler” parolası ile liberalizm, en acı
örneğini Türkiye'de vermiştir. Amerikan
kapitalizmini sosyalizme antitez misali olarak
verenler; bünye farklarını tahlil edemeyenler, oluş
şartlarını mukayese edemeyenlerdir. Ne
kazandırmıştır on yıllık liberalizm memlekete?!..
Kalkınma hızı mı?.. Sosyal adalet mi?.. Çalışma
gücü mü?.. İktisadi itibar mı?.. Milli gelirde artma

* Cumhuriyet, 26 Ağustos 1962,Yunus Nadi Armağanı,
Makale Yarışması Ödülü
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RÖPORTAJ:

BARTU SORAL ile
‘TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ’
ÜZERİNE

“Neo-liberal yıkımı
onarmak iddiasında
olması gereken
muhalefet, sistemin tam
içinde ve o dar elbise ile
ayakta kalmaya
çalışıyor.”

üç kat büyüyen bir milli gelir var. Bu büyüyen gelir
içinde hane halkı borç oranı 14.4 puan arttı. Aynı
dönemde reel sektör için yüzde 26.9’iken yüzde
69.8’e çıktı. Artış yaklaşık 43 puan. Bankacılık
kesiminde ise 2001 başında milli gelire oranla
yüzde 50.6 olan borç, 2017 ortasında yüzde 94.8’e
yükseldi Burada verilerin miktar değil milli gelire
oranla verilmesi olayın ne kadar korkutucu, ne
kadar aşırı olduğunu göstermesi açısından önemli.
Türkiye’nin son 15 yılı bir borçlanma hikayesidir.
Televizyonlarda yorum yapanlara bakıyorum,
Türkiye 2008’e kadar müthiş bir hikaye yazdı
diyorlar. Bu kadar borçlanan reel sektör üretim
arttırıcı alanlara yatırım yapmadı. Hane halkı
içeride üretilen malları almadı. Bu borçla ithalat
finanse edildi. İthal mallar alındı. O sebeple her
sene dış ticaret açığımız arttı. 2003 yılından bugüne
toplam dış ticaret açığı 720 milyar dolara, cari açık
530 milyar dolara ulaştı. Üretimi planlamayan,
üretime yatırım yapmayan ama ithalat yapan, yol,
köprü, inşaat yapan bir modeli izledik. İşte şimdi
tedirginlik ondan. Dışarıdan gelen spekülasyona
karşı savunmasız oluşumuz bu yüzden.

Hazırlayan:
Muharrem ANIL
Doğacan BAŞARAN
Deniz YÜCE

- 2008 krizi sonrası Türkiye ekonomisini nasıl
yorumluyorsunuz? Yakın gelecekte neler
beklemeliyiz?
Türkiye’nin gündemi gergin, tedirgin edici
gelişmelere her gün yenisi ekleniyor. Ekonomi
açısından da durum farklı değil. Bu çeyrek büyüme
verisi belki çift haneli gelecek ancak bu hiçbir şey
ifade etmiyor. Türkiye son 13 yıldır sürekli bir
büyüme hikayesi anlatıyor. Ancak büyüme
dışarıdan giren döviz sayesinde bütün kesimlerde
borçlanma ve ithalata dayalı olup, yeni yatırımlara
gitmeyince, işsizlik sorunu ve gelir dağılımı sürekli
büyüyen bir sorun olarak karşımızda. Türk
ekonomisinin son 10 yılı döviz girişi, her alanda
borçlanma ve dış ticaret açığıdır. Hane halkının,
şirketlerin borcuna bakalım, dış ticaret açığını
inceleyelim, hemen görürüz.

- Son dönemde Körfez Ülkelerinde yaşanan
siyasi istikrarsızlıkların Türkiye ekonomisine
etkisi nasıl olacaktır?
Bölgede sürekli bir istikrarsızlık var. Bunun
kaynağı ise Amerika’nın Ortadoğu politikaları. En
son Kudüs kararı da Birleşmiş Milletler kararlarına
aykırı olarak, Ortadoğu’da tansiyonun artması,
karışıklığın ve öfkenin büyümesi için alınmış bir
karar. Şunu saptayalım petrol ve doğalgaz çok
önemli enerji kaynakları ve halen yerine bir şey
konabilmiş değil. Bu bölge ve çevresi de dünyadaki
rezervlerin dörtte üçüne sahip. Bütün politikalar

Hane halkı borcunun milli gelire oranı 2001
başında yüzde 3.4’tü, 2017 ortasında yüzde 17.8’e
yükseldi. Düşünün bu süre içinde nominal olarak
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bunun üstünden kurgulanıyor. ABD, sıkışıp
politikalarını
yürütmekte
zorlandıkça
saldırganlaşıyor.

Türkiye bu projeye tarımsal üretimi planlama ve
tarım sanayi ile katılabilir. Bu sayede hem tarım
üretimimiz bir planlamaya, ciddiyete kavuşur hem
tarım sanayini kurabilir hem de bu üretimin
müşterisini İpek Yolu içinde bulabiliriz. Türkiye
bunu rahatlıkla yapabilir ama AKP kadrosunun bu
işe inancı da yok, isteği de yok.

- Sizce şu an Türkiye ekonomisi önündeki
riskler ve fırsatlar nelerdir?
Önümüzde iki yol var; ya dışarıdan döviz girişinin
devamı için faiz arttırıp borcu borçla ödeyeceğiz
veya ortaya yeni bir vizyon, yeni bir ekonomik
model koyacağız. Önümüzdeki 12 ayda 205 milyar
dolar civarı para bulmamız gerekiyor. Bunun 176
milyar doları vadesi gelmiş dış borç için, geri
kalanı cari açığı finanse etmek için. Finansal
kesimin borcunun milli gelire oranı yüzde 94.8
demiştim. Bunun yüzde 42’si Avro yüzde 25.6’sı
dolar bazında yapılmış. Toplam yüzde 69.2 döviz
borcu var. Reel sektör de öyle. Şimdi borcu geri
ödemek için tekrar borç bulacağız. Ayrıca şunu da
belirtelim; dolar ve Avro karşısında TL hala suni
olarak değerli. 2015 yılında reel kurun değerinde
dolar 3.80 demiştik, gecikerek o seviyeye geldi.
Türkiye kendini zorunlu olarak dengelediğinde reel
kur olmak zorunda. O rakam da bugün yaklaşık
doların 4.80 TL civarı olmasıdır. Türkiye bu reel
kuru uygulamadan bu sarmaldan çıkamaz.

- Sizce Çin, kimi çevrelerce iddia edildiği gibi
Atatürk Dönemi'nin kalkınma anlayışı ile mi
büyüyor? Çin örneğinden ne gibi dersler
çıkarabiliriz?
Çin planlı kalkınmayı uyguluyor ve 20 senede
dünyaya damgasını vurdu. Satın alma gücü paritesi
ile dünyanın en büyük ekonomisi haline geldi.
Devasa bir dış ticaret fazlası, 4 trilyon dolar rezervi
var. Türkiye aynı modeli 1930-1945 arası uyguladı.
Ardından 1947’de Marshall yardımları kapsamında
kendi kalkınma planlamasından vazgeçti. Ülkü
birliğini bıraktı. Köy Enstitülerini kapattı. Siyasal
İslam’ı komünizmden korunmak adına destekledi.
Hatırlayın komünizmi tel’in mitinglerini ve
komünizmden korunma derneklerini. Bunlar
Amerikan planıydı ve bizim hükümetlerin de pek
hoşuna gitti. Bugün ülkenin geldiği nokta,
dünyadaki konjonktür bambaşka bir yerde. Ama
görünen o ki Türkiye hala aynı yerde sayıyor.
Üstüne giydirilen bu elbiseyi yırtamıyor.
Siyasetçisi, düşünce dünyası, basını, iş adamı
giydirilen elbiseye tutsak durumda, farklı
bakamıyor. Farklı düşünemiyor. Farklı hareket
edemiyor.

- Günümüzde Çin'in BRİCS Kalkınma Bankası
üzerinden üçüncü dünya ülkeleriyle ilişki
geliştirdiği ve Bir Kuşak Bir Yol Projesi ile bir
ticaret sistemi yaratmaya çalıştığı görülüyor. Bu
anlamda iktisadi olarak Amerikan üstünlüğüne
dayanan küresel modelin yerini Çin modelinin
alması olası mıdır?

- Kemalizmin özel sektör ile devletin birlikte
işlediği karma ekonomi politikasının bir model
olmaması,
sosyal
demokrat
çözümlerle
eşdeğerleşmesi durumuna yol açmış mıdır? Bu
durum Kemalizmin lokal bir ideoloji olarak
kalıp evrenselleşmesini engellemiş midir?

Tek kutuplu dünyadan birkaç kutuplu dünyaya
geçtik. Bence bunun ilk yansıması Suriye’de ve
Irak’ın kuzey kesimindeki ayrılıkçı hareketlerde
görüldü. Irak’ın Kuzey’inde oluşturulan Kürdistan
1991 çekiç güçten beri bir Amerika projesidir.
Amaç ise bu topraklardan bir Kürdistan
çıkartmaktır. Görünen o ki emperyalizm Sevr’den
beri yeni bir proje yapmamış!.. Suriye de aynı
amaçla parçalanmak istendi. Ancak ABD bu
projesinden sonuç alamadı. Karşısında İran,
Türkiye, Rusya çıktı. Türkiye bu ortaklığa
parmağının ucu ile ve mecburiyetten girmiş
görünüyor. Ve aynı anda öyle adımlar atıyor ki;
emperyalizmin bu projesine karşı direnecek güveni
vermiyor.
Çünkü
hükümetin
genlerinde
emperyalizmle mücadele, tam bağımsız, devrimci,
ilerici Türkiye bulunmuyor. Çin’in Bir Kuşak Bir
Yol projesi çok büyük bir proje. Bütçesi yüksek.

Model olmadığını söyleyen kim? Neden Batı
Avrupa’nın 1980’e kadar olan uygulamalarına
bakmıyorsunuz. Keynes ne diyor, neyi savunuyor?
Kemalizmin ekonomi politikası Avrupada da
uygulandı. Batı Avrupa, devlet ve özel sektörün
beraber strateji kurması, ortak hareket etmesi ile
belli kazanımlar elde etti. Oluşan zenginlikten
çalışan sınıf da payını aldı. Bakın İsviçre, İsveç
örneğine. Geçenlerde işsizlik maaşı 2.500 avro
olmalı mı üstüme referandum yaptılar. Somut
başarı budur. Gayet doğru ve başarılı bir model
kurgulandı. Şeffaf, hukuka bağlı, evrensel değerleri
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savunan, rekabetçi kapitalizmi denetleyen,
kazanımları yüksek vergi ile dengeleyen bir devlet
yapısı. 1980’e kadar bu modeli uygulayan Avrupa
ülkeleri hem sermaye birikimini başardı hem de
çalışan kesim bundan payını aldı ve refaha ulaştı.
İnsanlar bu dönemde, bu modeli uygulayabilen
ülkelerde mutlu yaşadı. Devlet hem aktif olarak
ekonomi içinde yer aldı hem de düzenleyici ve
dengeleyici rolünü doğru konumlandırdı. 1980
sonrası neo-liberalizm ise bambaşka bir düzen.
İçinde finansal sermaye hareketleri, iletişim
teknolojilerinin gelişmesi dışında insanlığa hiçbir
değer vermeyen bir sistem. Bu sistem Batı
Avrupa’dan İspanya, Yunanistan, Portekiz gibi
ülkeleri de esir aldı. Biraz Almanya paçasını
kurtarabildi. Bizimle birlikte dünyada pek çok ülke
ekonomik krizler yaşadı. Şimdi bu sistemin
yarattığı tahribat çok yüksek. Bu sistemden
beslenen finansal karteller çok kuvvetli. Yeter
diyen halk kitlelerin önüne kurtarıcı olarak Trump,
Macron gibi oyuncakları çıkartarak, onları
çaresizliğe mahkum ediyor. Düşünün neo-liberal
sistemin yıkımını onarmak, sistemi sorgulamak
için Amerika’da Trump, Fransa’da Macron oyuna
sürülüyor.
Türkiye’ye bakın. Neo-liberal yıkımı onarmak
iddiasında olması gereken muhalefet, sistemin tam
içinde ve o dar elbise ile ayakta kalmaya çalışıyor.
İşte CHP, MHP ve yeni katılan İyi Parti. Meral
Akşener’in programını okuyun. Anadolu’ya ayak
basıyor mu? Neo-liberal küreselleşmeyi sallayacak
bir kalkınma politikası var mı? Kadro? AKP’nin
Merkez Bankası Başkanı, Abdullah Gül’ün Baş
Danışmanı Sayın Durmuş Yılmaz ekonominin
başında. Buradan devrimci, sistemi düzeltecek bir
hareket çıkar mı? Dikkat edin, kurtarıcılığa
savunan, sistemi sorguladığı iddiasındaki kişi, bizi
buraya getirenin ta kendisi. Yani muhalefet
olmadığı için kendi kendine muhalefet yaratıyor.
- Neo-liberal ekonomi
sürdürülebilir mi?

politikaları

sizce

Yok sürdürülemez ama ben dünyaya elbise biçecek
değilim. Beni kendi ülkem öncelikli ilgilendiriyor.
Bizim bu sistemden sıyrılıp hareket etme
potansiyelimiz var. Bazı ülkelerin yok, bizim var.
Ben o potansiyel için planlama yaparım. Doğru
strateji ile bu sıkışıklıktan kimseye değmeden
çıkarım. Küresel konjonktür buna uygun.
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iddiasını kendi döneminde de devam ettirerek
emperyalizme karşı mücadelede ekonomik
kalkınmaya öncelik vermektedir. Atatürk’ün “Tam
bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla
mümkündür” şiarından hareket ederek bağımsız bir
Türkiye’yi kurmak için her şeyden önce bağımsız
bir ekonomiye ihtiyacın
olduğu ortaya
konmaktadır. Türkiye’nin bağımsızlığına giden
yolun bağımsız bir ekonomiden geçtiği tespitinin
ardından bu ekonominin “ulusal” niteliğine de
vurgu yapılmıştır. Bir başka deyişle Türkiye’nin
temel ekonomik ihtiyaçlarını kendi karşılayacağı,
ithalatın azaltılıp ihracata yöneleceği, kendi
ayakları üzerinde durabilen güçlü ve bağımsız bir
ülke yaratabilmek için “ulusal” nitelikte bir
ekonominin varlığı tereddütsüz bir biçimde kabul
edilmektedir.

60-80 DÖNEMİ TÜRKİYE SOLU VE
“ULUSAL” HASSASİYET

Ali İHSAN

İkinci husus ise “ulusal” savunma
politikasının geliştirilerek ulusal savunma sanayi
kurulmasını sağlamaktır. Bilindiği üzere Türkiye
solunun ulusal güvenlik bağlamında aldığı en temel
tehdit NATO üyeliği ve buna bağlı olarak
Türkiye’deki Amerikan üslerinin varlığıdır. II.
Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin NATO’ya
üye olma süreci ve bununla birlikte ABD ile
yapılan askeri anlaşmaların niteliği Türkiye
solunun bu süreci derin bir şekilde sorgulamasına
sebep olmuştur. Ulusal savunma meselesi de ulusal
kalkınma meselesi ile doğrudan ilintili bir konudur.
Kalkınma meselesi Türkiye’nin ulusal güvenlik
sorunları açısından çok önemli bir noktayı
oluşturmaktadır.

Türkiye solunun “ulus” ve “ulusal”
kelimeleri ile yaşadığı tecrübe bir bakıma tarihsel
sürecinde yaşanan kırılmaları özetler niteliktedir.
Zira Türkiye solunun “ulus” ve “ulusal” kavramları
ile ilişkisi aslında Kemalizmle arasındaki mesafeyi
ölçmek için de kullanılmaktadır. Ana kırılma
noktaları ile bakılacak olursa Kemalizmle daha az
mesafeli olduğu hatta belirli bir bölümünün
Kemalist devrimi referans aldığı 1960-1980
döneminde “ulusal” hassasiyetin daha yoğun
olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Türkiye
solunun milli/ulusal olarak nitelendirdiği iki
önemli konu vardır. Bunlardan birincisi ekonomik
kalkınma bağlamında ulusal ekonominin inşası,
ikincisi de NATO üyeliğinin yarattığı tehdit algıları
bağlamında ulusal savunma sanayinin inşasıdır.

TİP VE TKP örneği solun “ulusal” kavramı
ile ilgili tecrübesini açıklamakta daha faydalı
olacaktır. Zira 60-80 dönemine damga vuran diğer
ana damarların “ulusal” kavramı ile ilişkisi
ideolojik
referans
zemininde
değerlendirilmektedir. Başka bir ifadeyle solun
belirli bir bölümü açısından “ulusal” kavramını
ideolojik düzlemde zikretmek herhangi bir sorun
teşkil etmemektedir. Yön, MDD ve Aybar dönemi
TİP’e baktığımız zaman solun “ulusal” kavramı ile
oldukça yakın temas halinde olduğunu söylemek
yanlış olmayacaktır. Solun Kemalist devrimi
referans alan yapıları içinde bu durumun şaşırtıcı
olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu sebeple
bu çalışmanın örnekleri olarak solun bu kısmı
tercih edilmemiştir. Yön, MDD ve Aybar dönemi
TİP’i bu şekilde tarif ederken bu üç yapıyı
homojenleştirme
gibi
bir
iddia
ortaya
atılmamaktadır. Ancak solun Kemalizmle
arasındaki mesafe daraldıkça “ulusal” kavramı ile
ilişkisinin de doğal olarak yakınlaştığını söylemek

Kalkınma meselesi, 27 Mayıs sonrası
dönemde Türkiye solunun öncelikli gündem
maddelerinden birisini teşkil etmektedir. Devlet
Planlama Teşkilatı’nın kuruluşu ile birlikte
yükselişe geçen kalkınma meselesi hem iktidar
hem de muhalefet bağlamında temel tartışma
konularından birisi haline gelmiştir. DPT ile
birlikte başlayan 5 yıllık kalkınma planları,
Avcıoğlu’nun “Milli Devrimci Kalkınma” modeli,
Erbakan’ın “Ağır Sanayi Hamlesi” (yalnızca bir
isim benzerliği olarak düşünmek daha doğru olur)
vb. başlıklara bakıldığı zaman kalkınma meselesini
Türk siyasal hayatı açısından oldukça önemli bir
noktada durmaktadır. İlk etapta bir iç politika
sorunu gibi görünse de esas itibariyle bir dış
politika konusu olan kalkınma meselesi solun
emperyalizm kavramına yaklaşımıyla doğrudan
alakalıdır. Türkiye solu, Osmanlı’dan günümüze
Türkiye’nin bir sömürgeleşme süreci içinde olduğu
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gerekir. Bu tavır Türkiye solunun belli bir kısmı
açısından “sosyalist olmamakla” suçlanmasına
kadar devam etmiştir.

nitelendirebileceğimiz Yön ve MDD’yi merkeze
aldığımız zaman “ulusal” (hatta daha yaygın bir
kullanım olarak “milli”) olandan kastedilen şey
yalnızca ve/veya doğrudan topluma ait olan manevi
öğeler değil daha çok kamuya ait olan maddi
öğelerdir. Başka bir ifadeyle “ulusal” kavramı bu
dönemde solun belli bir bölümü açısından altyapısal değerleri temsil etmektedir. Yön Dergisi
üzerinden hareket edildiği zaman ulusal/milli
kavramını en yoğun olarak kullanıldığı noktanın
dış
politika
olduğunu
söylemek
yanlış
olmayacaktır. Bağımsız bir dış politikanın ancak ve
ancak “milli” bir dış politikadan geçtiğini ifade
eden Yön çevresi açısından “milli” bir dış politika
ile Türkiye’nin bağımsızlığı arasında doğrudan bir
ilişki kurulmaktadır.7 Fethi Naci, ulusal/milli
kavramları ile ilişki kurarken savunma, dış politika
ve ekonomik kalkınma kurduğu paydaşlık ile
kavramı alt-yapısal bir düzlemde ele almaktadır:

Yalnızca Türkiye’de değil genel olarak sol
siyasetin uzun yıllardır tartışma gündeminde olan
“ulusallık” meselesi süreç içinde bir tartışma
zemininden çok bir ayrışma vesilesi haline
gelmiştir.
“Ulus” ve “ulusal” kavramlarının
tarihsel olarak burjuvazi üzerinden temsil edilen
kökenini baz alarak bu meseleye yaklaşanlar
açısından “ulusal” kavramı hiçbir şekilde kabul
edilmemekle birlikte “ezen ulus-ezilen ulus”
ikilemi üzerinden “ulusal” kavramına “devrimci”
bir önem de atfedilmeye başlanmıştır. Kürt
sorununun sol içi bir tartışmadan öteye geçerek
solu tahakküm altına aldığı dönemle paralel olarak
gelişen bu algıyla birlikte solun “ulusal”
kavramıyla farklı bir yoldan yeniden barıştığını
söylemek de mümkün olacaktır. Bu bağlamda artık
sol açısından iki farklı “ulusallık” söz konusudur ki
bunlardan ilki Kemalizmin temsil ettiği burjuva
nitelikli bir “ulusal” algı, diğeri de Kürt sorunu
merkezli temsil edilen devrimci karakterli bir
“ulusal” algı.

“Gerçek bir milli savunma ancak milli
kalkınmamızla mümkün. Milli kalkınmamız için
durmadan
üretken
yatırımlar
yapmamızı
gerektiriyor; milli gelirimizin büyük bir kısmını
sınai ve zirai üretimimizi arttıracak alanlara
yatırmamızı gerektiriyor. Bu ancak milletlerin
barış
içinde
birlikte
yaşamalarının
gerçekleştirilmesiyle mümkün. Bunun için
Türkiye‟nin kalkınması iç imkanları kadar dış
ilişkilerine de bağlı. Az gelişmiş Türkiye‟nin
sürekli bir barış, genel silahsızlanma ve barış
içinde
birlikte
yaşamak
düzeninin
gerçekleşmesinde sadece ama sadece milli
çıkarları vardır.(...) Milli savunma, milli kalkınma,
milli dış politika... Hepsi birbirine bağlı, hepsinin
ötesinin olmazsa olmaz şartı...”8

Bu temel ayrımın ortaya konulmasının
sebebi aslında ilkinin merkez alınıyor olmasıdır.
Güncel tartışmalar zemininde bakıldığı zaman sol
ve ulusal kelimeleri yan yana geldiğinde iki şey
akla geliyor. Bunlardan ilki Kemalizme “faşist”
diyebilmek için sol ve ulusal kavramları üzerinden
varılan “nasyonal sosyalizm”, ikincisi de Kürt
sorununa vurgu yapabilmek için kullanılan “ulusal
sorun” kavramı. Buna karşılık 60-80 döneminin
ana damarlarını baz aldığımız zaman “ulusal”
kavramının kullanılış biçimi açısından özellikle de
60-71 dönemine bakıldığında faşizme ya da Kürt
sorununa doğrudan ulaşıldığını söylemek oldukça
zordur. 71-80 dönemine bakıldığında da “ulusal”
kavramının kullanılışında yaşanan değişim ve
dönüşüm henüz kuruluş aşamasındadır.

Ulusal/milli kavramları üzerinden kurulan
siyasal algı bu bağlamda daha farklı bir ulusallık
arayışı içinde olunduğunu oldukça net bir şekilde
ifade etmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi solun
Kemalizmle en yakın mesafeye sahip olan kısmı
açısından ulusal hassasiyetin üzerinde durduğu
zemin şaşırtıcı değildir. Fakat öte yandan oldukça
da öğreticidir. Ulusal ya da milli olabilmek her
şeyden önce ülkenin bağımsız bir dış politika
üretmesine ve bağımsız bir ekonomi inşa etmesi ile
doğrudan ilgilidir. Yalnızca Fethi Naci’nin bu
satırları dahi dönemin “millilik” anlayışının hangi
temellere sahip olduğunu idrak etmeye oldukça
yardımcıdır. Güncel tartışmaları da göz önüne
aldığımız zaman “ulusal” ya da “milli” hassasiyet
her şeyden önce ülkenin alt yapısal sorunlarına

Günümüzde solun “ulus” ve türevi
kavramları kullanırken aldığı pozisyon bu
kavramlara üst-yapısal bir anlam yüklenmesi ile
ilgilidir. Bu bağlamda “ulus” ve ona ait olan her şey
devlet eliyle zorla kurulmaya çalışılan hatta “icat”
edilen soyut bir kavramdır. “Ulus”a ait veya
“ulusal” olan öğeler genel olarak dil, kültür, tarih
vb. üst-yapısal formları temsil etmektedir. Halbuki
60-80 döneminin solu açısından “ulusal”/”milli”
kavramlarının alt-yapısal niteliği daha belirgindir.
Solun Kemalizm ile mesafesi en yakın olarak
7

Dış Politika. (1962). Yön. (5), s. 6.

Naci, F. (1965). Milli Kalkınma ve Milli Savunma. Yön.
(97), s. 5.
8
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çözüm üretebilmekten geçmektedir. Ülkenin alt
yapısal sorunlarına çözüm üretebilmek için
gündelik değil uzun vadeli projelere ihtiyaç
bulunmaktadır.

“Emperyalizm,
ülkemizin
ulusal
egemenliğine ve bağımsızlığına karşı olan
işbirlikçi iktidarların vizesiyle, dünya çapında
güttüğü sömürücü, baskıcı, saldırgan politikasını
Türkiye’ye de dayatabilmektedir.”

Türkiye solunda “ulusal” kavramının
kullanımında iki önemli istisna bulunmaktadır.
“Ulusal” veya “milli” kavramlarının kullanımı
daha çok Kemalizmle daha yakın ilişki içinde olan
yapılanmaların bir tavrı olarak bilinmesine rağmen
dönemin TKP’si ve TİP’i de “ulusal” kavramını
kullanarak bu konuda farklı bir açılım geliştiren iki
parti olarak göze çarpmaktadır.

“Ülkemiz, emperyalizmin en saldırgan
mihraklarının kumanda ettiği, ulusal bağımsızlığın
en gözü dönmüş düşmanı NATO paktına ve onun
bir uzantısı olan CENTO’ya bağlanmıştır. Böylece
yurdumuz, emperyalizmin, sosyalizme ve ulusal
kurtuluş hareketlerine karşı bir saldırı üssü ve
hedefi durumuna getirilmiştir. Ülkemizin ulusal
bağımsızlığı ve egemenliği ayaklar altına
alınmıştır.”11

Türkiye Komünist Partisi’nin 1978 yılında
yayınlanan parti programına bakıldığı zaman
“ulusal” kavramının “ulusal egemenlik” şeklinde
parti programı içinde yer aldığını görmek
mümkündür. Burada kullanılan “ulusal egemenlik”
kavramı ülkenin bağımsız bir dış politika
yürütebilmesi ve emperyalist boyunduruk altından
kurtulmasını talep etmeye yönelik olarak ifade
edilmiştir.
“Ulusal
Egemenliğin
Yeniden
Kurulması” başlığı altında ülkenin dış politika
meselelerine değinilerek, 27 Mayıs’tan sonra
Türkiye solunun gündeme taşıdığı çeşitli başlıklar
bu programa da yansımıştır. NATO’dan çıkılması,
ABD üslerinin kapatılması ve ikili anlaşmaların
feshedilmesi gibi talepler TKP’nin bu dönemdeki
parti programında yer alan maddeler olmuştur.9
Bunun yanı sıra ekonomi alanında da bağımsız ve
güçlü bir ekonominin tesisi için yine “ulusal
ekonomi” kavramına başvurulduğunu görmek
mümkündür.10

“(…) Emperyalizme köle olmayı reddeden
emekçi halkımız, bağımsız yeni Türkiye devletini,
ortaçağ kalıntısı bir saltanatı yıkıp yerine bir
cumhuriyeti kurarak yarattı. Ulusal kurtuluş
mücadelesinin ateşleri içinde ulusal egemenliğin
ancak gerçek ulusal bağımsızlığı kazanarak
gerçekleştirebileceği, ulusal bağımsızlık korunup
güçlendirilmedikçe demokratik cumhuriyetin de
ayakta tutulamayacağı kanıtlamış bulunuyor.”12
Yukarıdaki örnekler ışığında bakıldığı
zaman Türkiye solu “ulusal”/”milli” kavramlarına
kendi siyasal terminolojileri ölçüsünde yer
vermiştir. Türkiye’nin coğrafi bütünlüğü ve NATO
üzerinden yaratıldığını iddia ettikleri güvenlik
problemleri
çerçevesinde
Türkiye’nin
bağımsızlığını sağlayabilmek için “ulusal”/”milli”
bir siyasetin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu
kavramların kullanımı ise güvenlik ve dış politika
ekseninde yoğunlaşmıştır. Bu kavramlar Türkiye
solunun belli bir bölümü açısından bir ideali değil,
sosyalizme giden yolda bağımsız bir devlete sahip
olmak için ileri doğru bir adımı anlatmaktadır.

Bu dönemde “ulusal” kavramının kullanımı
ile ilgili bir başka ilginç örnek de TİP’in “2.
Dönemi” olarak adlandırılan Behice Boran’ın
Genel Başkanlık görevini yürüttüğü dönemdir.
1978 yılında yayınlanan ve bir kampanya başlatma
amacıyla yayınlanan “Ulusal Bağımsızlık İçin
NATO’ya Hayır” başlıklı kitapçıkta “ulusal”
kavramının kullanımı TKP’nin kullanımına benzer
bir şekilde temelde dış politikaya vurgu yapan bir
kullanımdır. Yine tıpkı TKP gibi “ulusal
egemenlik” kavramına da yer vermektedir. Burada
da “ulusal egemenlik” kavramı emperyalizme karşı
set çekebilmek ve bağımsız bir Türkiye hedefine
ulaşabilmek için çizilen yolun ifadesidir. TKP’ye
göre daha çarpıcı olan çeşitli pasajlarda “ulusal”
kavramının kullanımı şu şekildedir:

Ancak TİP ve TKP örneği bu noktada
diğerlerine nazaran daha ilginç iki örneği
oluşturmaktadır. Zira bu iki parti de programlarını
ya da ideolojik referanslarını kurarken Kemalizmle
diğerleri kadar bir ilişki içine girmemiştir. Bunun
da ötesinde Yön, MDD ve Aybar dönemi TİP’i
solun belirli bir bölümü tarafından Kemalizmle çok
yakın ilişki içinde olduğu yönünde olumsuz bir
eleştiriye tabi tutulmuştur. Ancak, Boran dönemi
TİP’i bu perspektifin dışında ve SSCB ile ilişkileri
daha yakın bir parti görüntüsü verirken dönemin
TKP’si Moskova merkezli siyaset üreten bir parti
gibi görünmektedir. SSCB tecrübesini kendisine

(1978). Türkiye Komünist Partisi Program. İstanbul:
Başaran Matbaası. s. 38.
10
a.g.e., s. 39, 40.

(1978). Ulusal Bağımsızlık İçin NATO’ya Hayır. İstanbul:
Türkiye İşçi Partisi Yayınları. s. 16.
12
a.g.e., s. 24.
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referans alan bu iki partinin “ulusal” hassasiyetini
dönemin çatışmaya ve ayrışmaya yatkın geleneği
üzerinden değil, daha nesnel bir noktadan okumak
gerekir. Dönemin bu iki önemli siyasal örgütü
“ulusal” kelimesini burjuvazinin hapsettiği alandan
çıkarmak suretiyle ona halkçı-devrimci bir anlam
yüklemişlerdir. Marksist terminoloji açısından
kabaca burjuvaziye ithaf edilen bu kavram, dünya
genelinde emperyalizme karşı verilen ve daha çok
Üçüncü
Dünya’yı
temsil
ettiğini
söyleyebileceğimiz “Ulusal Kurtuluş Savaşları”
üzerinden yeni bir anlama daha sahip olmuştur. TİP
ve TKP özelinde “ulusal” kavramının kullanımında
farklı sebepler aramak yerine bu kullanımın
“ulusal” hassasiyeti ne kadar doğru bir noktaya
getirdiğini göz ardı etmemek gerekir. Bu kullanımı
siyasal bir manevra olarak değil, aksine bir hareket
noktası olarak almak, “ulusal” kavramını
sermayenin sömürüsünden kurtarabilmek adına bir
başlangıç noktası olarak belirlemek oldukça
önemlidir.
TİP ve TKP üzerinden ifade etmeye
çalıştığımız husus, “ulusal” hassasiyet noktasında
ne denli önemli bir adımın atıldığını
gösterebilmektir. Bu örnek hem günümüzde
Kemalistlerin hem de “ulus” gördüğü her yerde
“burjuvazi”, “devlet” ve “gericilik” arayan sekter
tavrın bir nebze düşünmesi gereken bir örnek
olarak karşımızda durmaktadır. Günümüzde
Kemalistler açısından “ulusal”, yalnızca üstyapısal kavramları açıklamaya çalışan, dilsel ve
kültürel öğeler arasına sıkışmış bir kavram haline
gelmeye başlamış ve meselenin özellikle de
iktisadi ayağı göz ardı edildiği ve alt yapısal bir
temele oturtulmadığı için durağa bir noktaya
gelmiştir. “Ulusal” kavramının ekonomi, savunma
ve kalkınma kavramları ile beslenerek geleceği
nokta içinde Türk Devrimi’nin gerçek ruhunu
barındırmaktadır.
Bu konu ve bu çalışmanın önermeleri bir
“son nokta” koymaktan ziyade, zenginleşmeyi
bekleyen
bir
tartışmaya
giriş
olarak
değerlendirildiği sürece bir anlam ifade edecektir.
Geçmişte çizilmeye başlayan sınırlar bugün halen
belirginleşmeyi
beklemektedir.
Kavram
mezarlığına dönen düşünce dünyamızın temelini
oluşturan öğeler için yeni mezarlar aramaktan
ziyade, zoru tercih ederek içini devrimci mirasın
gereklerine
uygun
olarak
doldurarak
toplumsallaşmasını sağlamak belki de bizlere
emanet edilen bu mirasa daha layık olmayı
sağlayacaktır.
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halinde olduğunu görürüz. Zira yukarıdaki ulus
tanımı, din, dil, yurt, ırk gibi olguların hiç birisini
esas almayan, ulusların oluşumundaki öznel
sebepleri bir kenara bırakan ve ulus olmayı bir
‘hissediş’ ve ‘istek’ meselesi haline getiren,
evrensel bir ulus tanımıdır.” Öncelikle burada
sanırım bir el sürçmesi yaşanmıştır. Zira din, dil,
yurt, ırk gibi olgular öznel değil nesnel olgulardır.
İnsanların inandıkları din, konuştukları dil,
yaşadıkları yurt ve mensup oldukları ırk kişiden
kişiye göre farklı değerlendirilen değil bütün
gözlemcilerin aynı sonucu çıkaracakları olgulardır.
Devamlı olarak camiye giden Müslümandır,
“koniçiva” ile söze başlayan Japonca konuşuyordur
vs... Tam tersi, kişilerin dil, din gibi nesnel
niteliklerden bağımsız olarak birileriyle birlikte
yaşama irâdesi göstermesi öznel bir tutumdur.

BİR “TERSİNDEN TÜRK TARİH
TEZİ” DENEMESİ ÜZERİNE

Medenî Bilgiler’den yapılan alıntı ile bu alıntıya
yapılan yorum arasındaki uyum sorununa gelince,
burada açık bir uyuşmazlık vardır. Medenî Bilgiler
kitabındaki “Millet” bölümünde Türk milletinin
unsurları târif edildikten sonra bunları özetlemek
için “Türk milletinin oluşumunda etkili olduğu
görülen doğal ve tarihî vakıalar şunlardır:” denerek
“siyasî varlıkta birlik”, “dil birliği”, “yurt birliği”,
“ırk ve menşe birliği”, “tarihî yakınlık”, “ahlâkî
yakınlık” maddeleri sayılmıştır. Bu maddelerin
sayılışı ve târif edilişi bu kadar açık iken
Kemâlizmin millet ve milliyetçilik anlayışını bu
unsurlara atıf yapmayan bir şekilde tasvir etmek
şaşılacak bir durumdur. İşin ilginç tarafı, yazıda bu
altı maddeden de bahsedilmiştir. Yâni yazar hem
“din, dil, yurt, ırk gibi olguların hiç birisini esas
almayan bir tanım”dan hem de “dil birliği, yurt
birliği, ırk ve menşe birliği” maddelerinden söz
etmektedir. Daha sonra da bu maddeleri ayrı ayrı
yorumlamaktadır.

Erhan SANDIKÇI

İnternet üzerinde yayınlanan Anlık dergisinin
(www.anlikdergisi.com)
dördüncü
sayısı
milliyetçilik tartışmalarıyla dolu bir içerikle yayına
girdi. Bizim de iki yazı ile katkı sağladığımız bu
sayıda, derginin Genel Yayın Yönetmeni
Muharrem Anıl’ın “Ulusçuluk ve Türk Ulusu
Üzerine Bir Deneme” başlıklı yazısında millet ve
milliyetçilik hakkına ifâde edilen bâzı görüşleri
ayrı bir yazıda ele almak ve üzerinde konuşmak
gerektiğini düşündük. Bu yazıda, bahsedilen
değerlendirmeler tartışılacak ve konular üzerine
sağlıklı bir yol bulunmaya çalışılacaktır.

Sözü uzatmadan yazının “Ulus Nedir?” alt başlıklı
bölümünden başlayalım. Burada Medenî Bilgiler
kitabındaki millet târifi alıntılanıyor ve
yorumlanıyor:

“- Zengin bir hatıra mirasına sahip bulunan, Birlikte yaşamak hususunda ortak arzu ve bunu
kabulde samimi olan, - Ve sahip olunan mirasın
korunmasına birlikte devam hususunda istek ve
dilekleri ortak olan insanların birleşmesinden
oluşan topluma millet adı verilir.

Ernest Renan’ın “Millet Nedir?” adlı eserini
değerlendiren Kemal Gözler, Renan’ın milletin
oluşumunda ırk, dil, din ve yurt faktörlerini esas
almayan anlayışı için “milletin objektif faktörlerle
oluştuğu düşüncesini” reddettiğini söylemektedir.
Bkz. Kemal Gözler, Devletin Bir Unsuru Olarak
“Millet” Kavramı, Türkiye Günlüğü, 64. sayı,
2001, s.114

Bu tanımı inceleyecek olduğumuzda, Atatürk’ün,
‘Bir ulusun varlığı her gün yapılan bir
referandumdur.’diyen Renan ile tam bir mutabakat

Medenî Bilgiler’de “zengin bir hatıra mirası” ile
başlayan üç madde; Türk milletini oluşturan
etkenler açıklandıktan sonra bu etkenlerin her
millette mevcut olmayabileceği, dolayısıyla her
millete oturabilecek “daha genel bir târif” yapılırsa
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nelerin sayılması gerektiği söz konusu olunca
sıralanmıştır. “En genel târif” bu maddelerle
yapılmıştır ama bu, dil, yurt, ırk gibi unsurları
dışlayan değil, onları da içine alan fakat daha geniş
bir târiftir. Zâten alıntının yapıldığı yerde, sıralanan
bu maddelerden önceki paragrafa bakıldığında
“müşterek mazi, birlikte yapılmış tarih, vicdanları
ve zihinleri doğrudan doğruya birleştiren müşterek
dil” gibi unsurların “milletin teşekkülünde en
mühim amiller olduğu” belirtilmiştir. Şu hâlde
bunları ifâde eden maddelerin “dil, yurt, ırk”ı
dışarıda bıraktığını, bunları esas almadığını
söylemek mümkün değildir.

varlıkta birlik”, “yurt birliği”, “ırk ve köken
birliği”, “tarihî yakınlık” maddelerini inceliyor.

Mâlûmunuz, sosyal bilimlerde etnisite, ırk, millet,
bunların yanında Türkçe konuşanlara özgü milletulus ayrımı gibi kavram sorunlarında pozitif
bilimlerdeki gibi kesinlikler değil farklı
yaklaşımlara göre yapılan tanımlamalar söz
konusudur. Millet olgusunun ortaya çıkışı da farklı
yaklaşımlara
göre
çeşitli
şekillerde
değerlendirilmektedir. Konunun özünü tartışmak
bir yana, Türk Devrimi’nin meseleyi nasıl ele
aldığı hakkında konuşulacaksa yazarın bahsettiği
gibi milleti siyasî egemenlikle ilişkilendiren
“modernci” yaklaşımın (Millet olgusunun
tarihlendirilmesi konusundaki farklı yaklaşımlar
için bkz. Melih Çoban, Milliyetçilik Teorileri, Türk
Yurdu, 295. sayı, 2012, s. 345) mevcut olduğunu
söyleyebiliriz. Fakat bu, Türklüğün modern
“millet/ulus” aşamasından önceki dönemlerinde
taşıdığı niteliklerin tamamen göz ardı edilmesine
yol açmış mıdır? Yoksa tam tersi mi olmuştur?
Birazdan değineceğiz.

Kitaptaki cümleler açık olmasa bile biz maddeleri
okuyunca aynı sonuçlara ulaşabilirdik. “Zengin bir
hatıra mirası”na nasıl sâhip olunabileceğini
düşünmek gerekir. Miras, eskiden yeniye
devredilendir. Geleceğe devredilecek ortak anıların
var olması için anıyı yaşayan kişilerin (ve
atalarının) bir arada yaşaması gerekir. Bunu da
mekân bağlamında ele alacak olursak, ya beraber
yapılan bir göç veya aynı toprak parçası üzerinde
yaşamış olmak söz konusu olacaktır. Bunlar
“zengin hatıra mirası”nın olmazsa olmazıdır.
Çünkü aynı anda bir arada yaşamamış insanların
anısı olmaz. Bunlardan birincisi (göç) soy birliği,
ikincisi (toprak) yurt birliği, sonuçta her ikisi de dil
birliğidir. Bir arada yaşamak kültür birliği
oluşturacağı için, kültür de (laiklik öncesi
devirlerde) çoğu zaman dinin önemli bir yer tuttuğu
bir olgu olduğu için din birliği de karşımıza
çıkmaktadır. (Gerçi kitapta din birliğinin milletin
oluşumundaki etkisi inkâr edilmişse de, dinin
enternasyonal niteliğine vurgu yapılmış ama aynı
dili konuşanlar arasındaki din birliğinin millî
bağları güçlendirici etkisine değinilmemiştir. Bu
inkâr, dönemin laikleşme politikasının doğal bir
sonucudur. Bilimsel değil siyasîdir.)

“Yurt birliği” bahsinde, yazar “Türk Ulusu, Türk
vatanında, Türkiye’de var olmuştur ve varlığını
burada sürdürür. Bu bakımdan Türkiye, Türklerin
‘anavatanıdır’ da.” demektedir.
Bu, yazının başka bir bölümündeki“Türk
Ulusçuluğu tartışmasız bir biçimde (...)Türk
İstiklal Savaşı ile birlikte ortaya çıkmış (...) bir
düşüncedir.” cümlesiyle ve devamındaki “Bir
Kemalist için ‘Türk kime denir?’ sorusuna
verilecek yanıt son derece yalın ve açık olmalıdır:
‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına
Türk milleti denir.’ Türk, Türkiye Cumhuriyeti
yurttaşlarını çağırmak için kullanılan bir isimdir.
Irk ve etnisite kaygılarından bağımsız olarak,
açıkça bir ulusu ifade etmektedir.” ifâdeleriyle de
uyumludur.

Tüm bunların yanında, velev ki bu üç maddedenin
dil, ırk, din, yurt gibi unsurlarla ilgisi olmasın; bu
üç madde “genel” bir millet târifidir ve özel olarak
Türk milletinin târif edildiği bölümde dil, ırk, yurt
unsurları vardır. O hâlde bu varsayımda dahi Türk
milliyetçiliği açısından “genel” târifin bir önemi
kalmıyor.

Yazıda iki Türk aydınından da alıntı yapılmıştır.

Yazar, Türk milletinin oluşumunda etkili olan
olgular, diye sayılan altı maddenin dördünü; “siyasî

“Irk ve köken birliği” bölümünde ise yazar şu
satırları yazıyor: “Türk Ulusu, Anadolu’nun
doğudan ve batıdan gelen binlerce yıllık göç

Sabahattin Eyüboğlu: “Anavatan bizim için adalar
ve Rumelisiyle Anadoludur. Başka yerlerde
kardeşlerimiz, uzak yakın akrabalarımız olabilir.
Ama Türkiye’nin asıl kökleri Türkiye’dedir.”
Melih Cevdet Anday: “Bizim Anayurdumuz Orta
Asya ise, Anadolu nemizdir? Buna ‘cici anne
yurdumuz’ diye mi karşılık vereceğiz?”
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katmanlarının birikimi üzerine yine Anadolu’da
bugünkü halini almış bir etnik bütündür. (...) Türk
Ulusu’nun ataları yalnızca göçlerle Anadolu’ya
gelen Orta Asyalı ön-Türk kavimler değil, bu göçer
kavimler Anadolu’ya geldiklerinde karşılaştıkları
Anadolu’nun otokton ahalisidir de. (...) Biz Türk
Ulusu’nun oluşumuna etki eden ırk ve köken birliği
olgusundan, Orta Asya’dan gelmiş olmayı değil,
Türkiye’de kaynaşmış olmayı anlıyoruz. (...)
Yurdumuzun
ilk
uygarlık
yapıcılarını,
Çatalhöyük’ü, Göbekli Tepe’yi inşa edenleri,
İyonları, Hititleri ve Urartuları, Hunlardan yada
Göktürklerden daha az atamız olarak saymıyoruz.
(...) İlk yazılı antlaşma, paranın icadı, Büyük
İskender’in fetihleri, Doğu Roma’nın yükselişi (...)
tıpkı Çin Seddi’nin inşası gibi, Türk Ulusu’nun
hafızasında taptaze durmaktadır. (...) Truva ile
Ergenekon, Homeros ile Dede Korkut Türk
Ulusu’nun hatırında yan yana, el ele
bulunmaktadır. Türk Ulusu’nun sahip olduğu tarihi
yakınlık işte bu nevi bir yakınlıktır.”

İşte bu sorulara “evet” demek gerçeği fahiş
derecede tersyüz etmek olacağı için yukarıdaki
cümleye “fahiş ölçüde çarpık” diyoruz.
Millî kimlik gerçekten de pozitif hukuka bu kadar
kesin bir şekilde endekslenebilir mi? Meselâ Kırım
Tatarları 2014’ten önce Ukraynalı veya Ukrayn idi
ve 2014’ten sonra Rus mu oldu? Hayır, onlar
Tatardı ve hâlâ Tatarlar. Kuzey Kore ve Güney
Kore’de yaşayan insanların konuştukları dil ve
geçmişe uzanan soyları ortak, ama yaklaşık 50
yıldır siyasî egemenlik bakımından farklılık
gösteriyorlar diye Kuzeyli ile Güneylinin aynı
milletten olmadığını mı söylemeliyiz? Biri
Kosova’da, diğeri Arnavutluk’ta yaşayan iki
insanın ikisine de Arnavut demekten imtina mı
edeceğiz? Hayır, millet hukukî değil sosyolojik
verilere dayanır. Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülke
olduğu için dünya üzerinde 193 milletin var
olduğunu iddia edemeyiz. Hukukî veriler
hedeflediği sosyolojik duruma ulaştığı ölçüde
geçerlidir. Bir yasama faaliyeti ile Fransız
milletinin adını değiştirebilirsiniz, ama sosyolojik
durum buna uymadıkça onlar Fransız olmaya
devam edecektir.

Bütün bu düşünceleri özetlemek gerekirse:

Ulus-devletler (veya millî devletler) siyasî sınırlar
içinde yaşayan topluluğun homojenleştirilmesiyle
var olur. Bilindiği gibi ulus-devlet yalnızca
egemenliğin kraldan alınıp ülkede yaşayan
insanlara verilmesinden ibâret bir kavram değil. Bu
sâdece cumhuriyettir. O ülkenin uyruklarının bir
millî kimlik etrafında örgütlenmesi de gerekir. Bu
da tarihî hâkimiyet, siyasî güç, kültür ve nüfus
bakımından en kuvvetli olan unsurun kimliği olur.
Anlık’ın bu sayısında bir başka yazarın, Giresun
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi’nin
yazdığı “‘Millet’ ve ‘Ulus’ Kavramları Üzerinden
Türkiye Düşlemi” başlıklı yazıdaki şu ifâdelere
katılıyoruz: “Ulusal-kimlikler, bir etnik grubun
tarihsel olarak başka etnik ve dinsel gruplar
üzerinde kendi hegemonyasını kurarak ve bu
hegemonyaya süreklilik kazandırması yoluyla
oluşturulabilir.”

1- Türk milleti 1923’te ortaya çıkmıştır.
2- “Türk” sâdece
vatandaşlarının adıdır.

Türkiye

Cumhuriyeti

3- Türklerin tarihi, Anadolu’nun tarihidir. Türk,
Anadolu’da yaşayan bütün eski kavimlerin
torunlarıdır.
4- Doğal olarak
Anadolu’dur.

Türklerin

anavatanı

da

Bahsettiğimiz gibi sosyal bilimlerde alışık
olduğumuz üzere ulus/millet kavramının farklı
yaklaşımların etkisiyle birbirinden farklı şekillerde
tanımlanması “Türk milleti”nin ortaya çıkışını
modern
zamanlara
tarihleyen
görüşlere
“kendiliğinden” bir haklılık payı veriyor olsa da
burada tarihlenen Türk milleti kavramı değil Türk
kavramıdır ve fahiş ölçüde çarpıklık dikkat
çekmektedir. Türk, gerçekten de Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarını çağırmak için
kullanılan bir isim midir? Kuzey Kıbrıs’ta
yaşayanlar Türk diye
çağrılmıyor mu?
Bulgaristan’daki Türkçe konuşan azınlığa Türk
denmiyor mu? Kerkük’te, Telafer’de Türkçe
konuşan insanların kendilerinden bahsederken
kullandığı kelimedeki “Türk”ten sonra gelen –men
eki, onların Türk olmadığı anlamına mı geliyor?

Siyaseten doğruculuk ile olaya yaklaştığımız
zaman uluslaşma sürecini doğru bir şekilde
anlayamayız. Uluslaşma sürecinde hâkim
etnik/millî unsurun kimliği diğer unsurlara
benimsetilir. “Kimlik” derken de dil ve tarihin
başta geldiğini söylemek gerekir. (Bkz. Türk Dil
Kurumu ve Türk Tarih Kurumu.) Ayrıca bu belirli
bir tarihî olaya indirgenemeyecek nitelikte, bir
süreç meselesidir, anlık bir gelişme değildir.
Osmanlı imparatorluğu yerinde dururken ve
Cumhuriyet’e 19 yıl var iken Yusuf Akçura, Üç
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Tarz-ı Siyaset’te Türklüğü benimsememiş
unsurların Türkleşmesini açık açık yazmıştır.
(“Türk birliği siyasetindeki faydalara gelince, (...)
esasen Türk olmadığı hâlde bir dereceye kadar
Türkleşmiş sair Müslim unsurlar daha ziyâde
Türklüğü
benimseyecek
ve
henüz
hiç
benimsememiş unsurlar da Türkleştirilebilecekti.”
Bkz. Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, TTK
Basımevi, 1976, s. 33 5 Bkz. İskender Öksüz,
Millet ve Milliyetçilik, Panama Yay., 2016)

Milletin târifinde soy farklılığını bir engel olarak
görmeyen, “Hayvanlarda ırkın büyük bir
ehemmiyeti vardır. İnsanlarda ise (...) şecere
aramak doğru değildir.” diyen Ziya Gökalp’ı ele
alalım. O, olaya böyle bakmakla farklı etnisitelerin
tarihinden üretilen bir millî kimlik târifi yapmış ve
Türk’ün bu “karışım”nın modern dönem ürünü
sayılmasını savunmuş mudur? Kuşkusuz hayır,
Ergenekon’un yanına Truva’yı eklememiştir.
Kurdun adı Lykaon değil Börteçine’dir.

Şimdi, bir süreç içinde hâkim unsurun kimliğinin
tüm uyruklara teşmil edilmesi ne demek? Bugün
bir Laz’ın, üstelik Lazcayı da bilen ve konuşan bir
Laz’ın Alparslan ve Bilge Kağan için “atam”
demesi demek. Dedeleri 19. yüzyılda Anadolu’ya
göçmüş bir Çerkes’in Malazgirt’e atıfla “Gelecek
bin yılda da bu topraklardayız!” şeklinde bir cümle
kurması demek. Irk, soy olarak Laz’ın Bilge
Kağan’la, Çerkes’in Alparslan’la bir ilişkisi yok.
Ama Türklerin atalarını kendi ataları sayıyorlar.
Çünkü -İskender Öksüz’ün tercih ettiği deyimle5“aynı soya mensup olma şuuru”na sâhipler. Bu, bir
Laz’ın Türk’ün tarihini kendi tarihiymiş gibi
benimsemesi demektir. O yüzden ifâdenin sonunda
“şuur” yâni “bilinç” var.

1930’da yayınlanan meşhur Türk Tarihinin Ana
Hatları kitabına bakalım: “Büyük Kadırgan
(Kingan) dağlarından Baykal havzasına, oradan
Altay dağları boyunca İtil havzasına vararak, Hazar
denizi havzası, Hindukuş, Pamir, Karakurum,
Karanlık dağlar yolu ile ve Sarı ırmakla tekrar
Kingan dağlarına ulaşan çizgi içinde kalan
mıntakaya Orta Asya yaylâsı denir. İşte Türkün
Ana - Vatanı bu yaylâdır.”
“Türklerin şimalî Çine ilk girişlerini milâttan en az
7000 yıl evveline götürmek lâzımgelir.”
Demek ki Kemâlizmin tarih anlayışında anavatan
Anadolu değil Orta Asya’dır. Demek ki
Kemâlizmin
tarih
anlayışında
Türklerin
Anadolu’ya girişinden önceki tarihi bir kenara
atılmamıştır.

Kuşkusuz, Kemâlist milliyetçilik şuura, bilince,
hissetmeye dayanır. Ama bu his, bilinç, irâde, daha
açık bir ifâdeyle, gerçekte var olmayan şeyi hisle
benimseme durumu; kendi adına “Türk” demekten
ibâret bir eylem değildir. Türklüğü bütün tarihiyle
benimsemektir. Yâni zihinlerde değiştirilen şey
Türk’ü meydana getiren tarih değil, Türkler
dışındaki unsurlara mensup olanların kişisel
tarihidir. Türklük 1923’te ortaya çıkmadığına
göre, daha önce de kendisine Türk diyenler, Türkçe
konuşanlar var olduğuna göre yapılması gereken
Homeros’u Türklüğe dâhil etmek şeklinde beyhûde
bir çaba değil, eğer Homeros’un torunu bugün
Türkiye’de yaşıyorsa Bilge Kağan’ın torunu
olmayı benimsemesidir. Yoksa çocuklarımıza
ilkokulda 1923’ten önceki Türk tarihini
öğretmemizin
bir
anlamı
kalmayacaktır.
Dedelerimin dedeleri neredeydi, hangi devletin
uyruğu, hangi ordunun neferi, hangi ülkenin
tebaası, hangi bölgenin zanaatkârıydı? Bunları
kesin olarak bilmenin olanağı olmadığı için
kendimizi kimliksizleştirecek miyiz? Veya bunları
biliyorsak ve bu bilgi bizi Orta Asya’dan
Anadolu’ya göçen halktan farklı bir yere
çıkarıyorsa ne olacak? Ulus-devletin bu soruna
getirdiği çözüm bellidir: Dedemin dedesinin kim
olduğunu bilmiyorum ama kendimi Orta Asya’dan
Anadolu’ya göç eden insanların torunu olarak
görüyorum.

Dört maddede özetlediğimiz bu milliyetçilik
anlayışı
Kemâlist
milliyetçilikten
çok
Osmanlıcılığa benzer. Osmanlıcılık, bütün etnik
kökenleri ve millî hâfızaları silip herkesi yapay bir
Osmanlı kimliğinde buluşturmak istiyordu. 400
çadırdan meydana gelmiştik. Herkes Anadolu’da
meydana gelen bu milletin evlâdı idi. Osmanlı
milliyetçiliğinde en azından adlandırma olarak bir
tutarlılık vardır. Ama yazarın milliyetçilik
anlayışında bu açıdan bir tutarlılık gözükmüyor.
Zira Orta Asya’dan gelmeyi değil Anadolu’da
kaynaşmayı esas alan bir millet ve milliyetçiliğin
adı Türk olamaz. Buna “Anadoluculuk” denebilir
veya “Mavi Anadoluculuk”... Kemâlizm de bu gibi
bir anlayışı benimseseydi belki milletin adını
“Kemâlî milleti” yapabilirdi. Ama Kemâlizmin
böyle bir çabası olmadı. Türk kelimesinin anlamını
değiştirerek onu “Anadolu’da yaşayan farklı
kavimlerin zaman içinde kaynaşarak bir millet
hâline gelmesi” şekline sokmaya çalışmadı. Türk,
Anadolu’dan önce de vardı. Atatürk dönemindeki
tarih kitaplarında da bu gizlenmemiş, Osmanlı’nın
son dönemlerine kadar hâkim olan 400 çadırdan
meydana gelme gibi efsânelerin aksine eski
çağlardaki Türk tarihi araştırılıp öne çıkarılmıştır.
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Bu söylediklerimize itiraz amacıyla Türk Tarih
Tezi’nde ve dönemin diğer çalışmalarında yer alan
ve Anadolu ve çevresindeki eski uygarlıkları
Türklüğe dâhil eden, onları Türk tarihinin bir
parçası sayan cümleler gündeme getirilebilir.
Elbette o dönemde Hititler, Sümerler, Frigyalılar
gibi eski medeniyetleri yapanların Türkler olduğu
söylenmiştir.
Bunlar
meçhûlümüz
değil.
Avrupa’nın birtakım antropoloji tezleriyle Türkleri
medeniyet kurma yeteneği olmayan bir ırk olarak
yargıladığı bir dönemde bu gibi karşı tezler
üretilmiştir. Fakat yazarın olayı ele alışı ile Türk
Tarih Tezi’nin meseleye bakışı bambaşkadır.
Yazara göre bu medeniyetler zaman içinde
birleşerek ve kaynaşarak Türk milletini ortaya
çıkarmıştır. Türk Tarih Tezi’ne göre ise Türkler
anavatanları olan Orta Asya’dan çıkıp geldikleri
Anadolu’da bu uygarlıkları meydana getirmiştir,
bu uygarlıklar zâten Orta Asya’dan gelen Türklerin
ürünüdür. Yâni Türk Tarih Tezi, Anadolu
medeniyetlerini merkeze alarak bugünkü Türkleri
târif
etmez,
eski
Türklerden
Anadolu
medeniyetlerine ulaşır.

“Bu üç kavm (Sumerler, Akatlar, Elamlar -ES),
Baykal ile Balkaç gölleri arasındaki Altaylardan
gelmiş Türk kabileleridir.”
Devamını getirmenin mümkün olduğu bu
alıntıların içeriğine geçmeden önce kitapta
oryantalizmin peygamberi Ernest Renan’ın Türkler
hakkındaki değerlendirmelerinin eleştirildiğini de
not edelim.
Şimdi, bu cümlelerdeki düşünce ile “[Anadolu’ya]
son olarak biz Türkler geldik ve onlara karıştık. (...)
Vakit vakit Anadolu’ya gelmiş ve bu yurda kısa ya
da uzun bir süre sahibolmuş ne kadar insan varsa
damarlarımızda hepsinin de kanı vardır. (...)
Yabancımız sayarak yadırgadığımız şeylerin biz
hem fiilen, hem de hukuken mirasçısıyız.” gibi
düşüncelerin aynı tarih ve ulus görüşünde
birleştikleri söylenebilir mi?
Burada gördüğümüz resim açıktır. Türk kimdir ve
anavatanı neresidir? Türk binlerce yıl önce Orta
Asya’da ortaya çıkan halktır ve doğal olarak
anavatanı Orta Asya’dır. Türk’ün Anadolu ile
ilişkisi nedir? Türk, Anadolu’ya göç etmiş ve orada
Hitit, Frigya, Lidya gibi medeniyetler kurmuştur.

Türk Tarihinin Ana Hatları’ndan aktaralım:
“Tarihin bugün milâttan 4:5 bin yıl kadar geriye
götürebildiği Akdeniz medeniyeti, Turova, Girit,
Lidya ve İyona adları verilen saha ve safhalarile
birlikte beşer istidat ve kabiliyetinin en kıymetli
incilerle süslü bir tacı olmuştur. İnce bir haşmetle
mümtaz bu Akdeniz medeniyetini kimler yaptı?
(...) Bu brakisefal kavmlerin, dünyanın brakisefal
insanlar kaynağı olan Orta Asyadan, Ana Türk Yurdundan tabiat hâdiselerinin zorile ayrılmağa
mecbur kalmış olanlar zümresine mensubiyetleri,
bizce, şüphesizdir. Giritte, Turuvada bulunan en
eski Neolitik eserlerle Hazar şarkındaki Türk
ellerinde bulunan eserler arasında tesbit edilen
benzerlik, Akdeniz medeniyetinin olduğu kadar
onu yapan insanların menşeini de göstermeğe yarar
dellilerdendir.”

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, uluslaşma sürecinde
hâkim unsurun (Türk’ün) tarifi değiştirilmemiş,
tam tersine diğer etnisitelerin tarihi Türk tarihine
dayandırılmıştır. Atatürk’ün “Diyarbekirli, Vanlı,
Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve
Makedonyalı hep bir ırkın evlâtları, hep aynı
cevherin damarlarıdır.” sözü15 de bunun örneğidir.
Türk kimliğinin Türkiye’de yaşayan tüm etnik
grupları kapsaması için bütün bu unsurların Türk
ırkından türemiş olduğunu gösterme yoluna
gidilmiştir.
Yoksa,
1071’de
Anadolu’ya
geldiğimizde karşımızda bulduğumuz kavimlerle
kaynaşarak Türklüğü meydana getirdiğimiz
şeklinde bir anlatı oluşturulmamıştır. Öyle olsa idi
mantıken 1071’den önceki Türk tarihinin silinip
atılması gerekirdi. Fakat bu yapılmamıştır. Örneğin
aşağıdaki şu ilkokul fotoğrafında16 duvarda asılı
olduğunu gördüğümüz Göktürk yazısı, Anadolu’da
kullanılmış bir yazı değildir. Ama Türk tarihinin
bir parçası olduğu için Türk tarihinin bir simgesi
olarak Türk çocuklarına gösterilmektedir.

“Mezopotamyadaki ilk Sumer, Elam medeniyetleri
keşfiyatını takip eden yıllarda (...) vesikaların beliğ
şehadetini dinleyen hakikî âlimler bu medeniyetler
menşeinin Türküstan olduğunu ifadeyi ilmin şeref
borcu bilmişlerdi.”
“Bütün kadîm medeniyetleri kurmuş olanların
şarktan ve bilhassa Orta Asyadan geldikleri umumî
denebilecek bir ekseriyetle kabul edilmekte...”

Peki, bugün eski Anadolu medeniyetlerini ne
yapmalı? Bizce, bunları Türklerin soyundan gelen
kavimler olarak algılamak bilimsel olarak hata
olacağı için -artık bugün olduğu gibi- Türk
kimliğinin ve Türk tarihinin dışında bırakılmaları
gerekir. Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine

“Küçük Asya ahalisi, Hittite ve emsali isimlerle
tanıttırılmış Türklerdir. Bunlar tarihten evvel Orta
Asya yaylâsından garba vukubulan muhaceretlerde
buraya gelmişlerdir.”
56

ANLIK, Aralık 2017-Ocak 2018

çıkma yolunda karşımıza çıkan ırkçı tezlere
yönelik bir tepki olarak geliştirilen Türk Tarih
Tezi’nin amaç yönünden değerli olması bir yana,
bilimsel açıdan bugün bu tezi savunmanın yeri
yoktur. Tıpkı Güneş-Dil Teorisi’ni 2017 yılında
savunmanın yeri olmadığı gibi. Neticede bizim
Kemâlistliğimiz 1923-1938 arasında yapılan her
şeyi aynen kopyalayarak bugüne taşımayı zorunlu
kılan bir anlayışa sâhip değil. Zamanla değişen
şartlara,
bilimlerdeki
gelişmelere,
siyasî
konjonktüre, ihtiyaçlara göre -temel ilkelerinizi
bozmadan- kendinizi güncellemeniz ve ideolojinizi
çağdaş koşullara ayak uydurabilir hâle getirmeniz
gerekir. Yoksa “donarız çocuk”. Bu bakımdan, bu
düşünceye iştirak ettiğini bildiğim yazarın da
yazısında savunduğu anlayışı gözden geçirmesinde
fayda vardır.
Bugünkü Çin sınırlarının bir kısmında bir zamanlar
Türkler yaşıyordu. Ama Çinliler, Türkleri ataları
olarak kabûl etmezler. Bugünkü Hindistan
sınırlarının bir bölümü de yüzyıllar önce Türklerle
meskûn idi. Peki Hint kimliğinde Türklüğün yeri
nedir? Osmanlıların Doğu Anadolu’dan önce
fethettiği ve yüzlerce yıl Türklerin yurdu olan
Makedonya’nın bugünkü sâhipleri “Türkler en az
İskender kadar atamızdır.” diyor mu acaba?
Moskova’da “Yüzyıllar önce bu topraklarda
yaşamış Hazar Türklerinin torunlarıyız!” diye
övünülmekte midir? Romanya’da Attila’ya başbuğ
mu denmektedir?
Bizce bu soruların yanıtı bellidir.
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Başlıkta, bu projeden “Genişletilmiş
Kafkas Seddi” olarak söz etmemin nedeni, bu
planın sadece Kafkasya devletleriyle değil, Doğu
Karadeniz bölgesinde kurulması hedeflenen Pontus
Cumhuriyeti aracılığıyla da uygulanmak istenmiş
olmasıdır. Yani emperyalistler ve onlarla işbirliği
yapan yerli halkların yöneticileri, Türkiye’nin
sadece Kafkasya’dan karayoluyla çıkışını değil,
Türkiye ile Sovyet Rusya’nın Karadeniz üzerinden
denizyolu bağlantısını da kesmek istiyorlardı.
Tıpkı yakın geçmişteki Büyük Ortadoğu
Projesi’nin, zamanla Genişletilmiş Ortadoğu ve
Kuzey Afrika Projesi adı altında Fas’tan
Afganistan’a uzanan bir mahiyet kazanması gibi;
bu Kafkas Seddi Projesini de, (Pontus planlarını
içermesinden dolayı) Genişletilmiş Kafkas Seddi
olarak isimlendirmeyi uygun buldum. Bu
bağlamda geçtiğimiz yıllarda Gürcistan ve
Ukrayna’daki Sorosçu “Turuncu Devrim”
teşebbüslerini de hatırlarsak, emperyalizmin
planlarının 100 yıl sonra bile güncelliğini
koruduğunu görmek hiç de zor olmayacaktır.

TARİH

GENİŞLETİLMİŞ KAFKAS SEDDİ
PROJESİ – 1920

Sait KAYA (Araştırmacı-Yazar)

Anlık Dergisi’nin 3. sayısında yayınlanan
“İstiklâl Savaşı’nın Kırmızı Kitabı” başlıklı
yazımda, Mustafa Kemal Paşa’nın 5 Şubat 1920
tarihli durum değerlendirmesini tam metin olarak
sunmuş
ve
yorumlamıştım.
Bu
durum
değerlendirmesinde Paşa, emperyalist devletlerin,
Kafkasya’daki devletlere destek olmak suretiyle;
Anadolu direnişinin en önemli çıkış kapısı olan
Kafkasya üzerinden Sovyet rejimiyle temas
kurmasını engellemek ve Türkiye’nin etrafını
sarmak planını görmüş ve Anadolu direnişinin
tamamen kuşatılıp yok edilmesi anlamına gelen bu
planın hayata geçirilmesini engellemek için
kapsamlı bir strateji ortaya koymuştu. Yazıyı fazla
uzatmamak için o zaman bu Kafkas Seddi
projesinin sahadaki uygulama çabalarına yeterince
değinememiştim. Şimdi bu eksiği tamamlamak ve
emperyalist Küresel Çete’nin bu ölümcül planının,
Anadolu direnişi ile Sovyet rejimi tarafından nasıl
dayanışma içinde bertaraf edildiğini daha iyi ortaya
koymak istiyorum. Yazıda yararlandığım arşiv
kaynaklarını Salahi SONYEL’in “Türk Kurtuluş
Savaşı ve Dış Politika” adlı iki ciltlik eserinden
alıntıladım.

Yazı boyunca Kafkasya’daki olaylar ve
Pontus planlarına dair tarihleri okurken hep
Mustafa
Kemal
Paşa’nın
durum
değerlendirmesinin tarihi olan 5 Şubat 1920’yi de
göz önünde tutmak aydınlatıcı olacaktır. Hatta
öncelikle “İstiklâl Savaşı’nın Kırmızı Kitabı”
başlıklı yazının sonunda tam metni verilen bu
durum değerlendirmesini dipnotlarıyla birlikte
yeniden okumayı tavsiye ederim.
15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal eden
Yunanlılar, asırlardır hayalini kurdukları Bizans
İmparatorluğu’nun yeniden canlanacağı günlerin
artık elle tutulacak kadar yakın olduğuna
inanıyordu. Yunanistan yönetimi aynı zamanda
Pontus Cumhuriyeti’ni de yeniden ihya etme
hayalini kuruyor, Karadeniz kıyısı boyunca uzanan
bölgelerde karışıklık çıkarmakla uğraşıyordu.
Esasen İstanbul Hükümeti’nin, Mustafa Kemal
Paşa’yı Samsun’a “Ordu Müfettişi” sıfatıyla
göndermekteki hedefi de, bu karışıklıkları
yatıştırmak ve bölgedeki Türk direnişini etkisiz
hâle getirmekti.
Pontusçuları temsil eden eski Yunan
subaylarından Katheniotis ve Rus ordusunun eski
subaylarından (muhtemelen Çarlık rejimine bağlı
bir subay) Albay Ananias’la, Ermenistan’ı temsil
eden General Termenasian arasında 16 Ocak
1920’de Tiflis’te imzalanan anlaşma gereğince,
Bolşeviklerin söz konusu ülkelere sızmasını
engellemek amacıyla ortak tedbirler alınması

Bu alıntılarda geçen iki kısaltma: FO,
Foreign Office, doğrudan İngiltere Dışişleri
Bakanlığı arşivlerini; DBFP, Department of British
Foreign Policy, İngiliz Dışişleri tarafından
yayınlanan ciltleri ifade etmektedir.
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kararlaştırılıyordu. Pontus akımının öncüleri,
Pontus ve Ermenistan birleşirse, Bolşevizm ve
Türk milliyetçilerine karşı güçlü bir engel
yaratacaklarına
inanıyorlardı.
(Kaynak:
FO/5192/E621. Konstantinis ile Pissanis’ten Lloyd
George’a tarihsiz yazı. İngiliz Hariciyesinde
alındığı tarih: 26.02.1920. Ayrıca Times
Gazetesi’nin 01.03.1920 tarihli nüshasındaki
“Caucasia and Bolshevism” adlı yazı.)

Anadolu direnişinin, askerî ve ekonomik
anlamda yardıma acilen ihtiyacı vardı. Bolşevikler
de hiçbir şey için olmasa bile kendi devrimlerinin
yaşayabilmesi için Türkiye’ye yardım etmek
istiyordu ancak iki ülke arasındaki kara ulaşımı
Ermenistan ve Gürcistan tarafından kapatılmıştı.
Rusya’dan malzeme yardımı sağlayabilmek için
Kafkas engelinin ortadan kaldırılması gerekiyordu.
Öte yandan 1920 yılı Ocak ayında İngiltere başta
olmak üzere emperyalist devletler; Gürcistan,
Ermenistan ve Azerbaycan’ı tanıyarak bu
devletlere silah yardımı yapmak kararını
almışlardı. (Kaynak: DBFP, I/II s. 65 ve 67)

Kaynakta adı geçen ve Pontus Cumhuriyeti
kurmak peşinde olan bu iki Rum (Konstantinis ve
Pissanis), İngiliz Başbakanı Lloyd George’a
gönderdikleri dilekçede, Pontus’la Ermenistan’ı bir
federal devlet şeklinde birleştirerek “Mustafa
Kemal’le Lenin arasında bir set haline getirmeyi”
tasarlıyorlardı.

Anadolu direnişinin Azerbaycan’dan iki
önemli beklentisi vardı:
1-) Malî ve askerî yardım,
2-) Bolşeviklerle işbirliğini kolaylaştırmak.

Sonyel’in kitabında, bu dilekçenin son
sayfasının silik de olsa bir fotoğrafı mevcut olup,
oradan kâğıda döktüğüm İngilizce metin ve
tarafımdan
yapılmış
tercümesini
aşağıda
sunuyorum:

Ermenistan ve Gürcistan, emperyalist
devletlerle yakın işbirliği içinde Kafkasya yolunu
tıkadıkları için, Azerbaycan’ın yardımı özellikle
gerekliydi.

“Armenia and Pontus cannot boast of large
and wellequipped armies, the flower of their
population has perished under the knife of Turk,
but their soldiers will fight with the ardour of men
defending a liberty of which they have dreamt five
centuries and which is only now coming within
sight. By promoting the emancipation of both
peoples from the Turkish yoke and encouraging
their collaboration the Allied Governments will set
up a real barrier against Mustapha Kemal and
Lenin alike.”

Birinci Dünya Savaşı sonunda İstanbul’a
dönünce İngilizler tarafından yakalanıp hapsedilen
Halil Paşa, 1919 yılı Ağustos ayında Türk gizli
servisinin bir operasyonuyla, tutuklu bulunduğu
Bekirağa Bölüğü’nden firar ederek Anadolu’ya
geçmişti. Sivas’ta Mustafa Kemal ile görüşen Halil
Paşa, O’nun talimatıyla Doğu’ya hareket etmiş ve
Karabekir tarafından Azerbaycan’daki Müsavat
Hükümeti’ni Türkiye’ye yardım konusunda ikna
etmek için 23 Eylül 1919’da Bakü’ye
gönderilmişti. Yine İngilizler tarafından Batum’da
esir tutulan Nuri Paşa da 1919 yılı Haziran ayında
firar
ederek
Kafkasya’ya
geçmiş
ve
Azerbaycan’daki Türk ve Azeri subaylarını
örgütlemeye başlamış bulunuyordu. Tam 1 yıl önce
Birinci Dünya Savaşı’nın son haftalarında 15 Eylül
1918’de Bakü’yü fetheden bu iki komutan,
Kafkasya’da büyük şöhret ve saygınlığa sahipti.

Çeviri:
“Ermenistan ve Pontus, büyük ve donanımlı
ordularıyla övünemez,
Nüfuslarının çiçeği (genç nüfus) Türk kılıcı
altında yok oldu
ancak onların askerleri, beş yüzyıldır hayal
ettikleri ve şu anda görünür olan bir özgürlüğü
savunan adamların hararetiyle savaşacaklar.

Karabekir daha önce birkaç kez
Azerbaycan’la haberleşmiş olmasına rağmen,
Türkiye’nin “artık öldüğünü” ileri süren Müsavat
Hükümeti yardıma yanaşmamıştı. Halil Paşa’nın
ikna çabalarına rağmen Azerbaycan yönetimi Türk
direniş
hareketiyle
ilişkilerinde
çekingen
davranıyor, Paris’te sürmekte olan Barış
Konferansı’nda İngiltere’nin desteğini sağlamayı
hedefliyor, Türk direnişine açıktan yardımda
bulunarak riske girmek istemiyordu.

Her iki halkın da Türk boyunduruğundan
kurtulmasını ve işbirliğini teşvik ederek Müttefik
(İtilaf) Hükümetleri hem Mustafa Kemal hem de
Lenin’e karşı hakiki bir engel oluşturacak.”
*****
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Müsavat
Hükümeti’nin
İngiliz
emperyalizmine eğilim gösteren bu tutumu, esasen
sosyal demokrat karakteriyle de uyumlu bir tavırdı.
Bilindiği gibi Avrupa genelindeki sosyal demokrat
partiler, özellikle 1914’ten itibaren savaşa destek
vererek hem kendi ülkelerindeki emekçilere hem
de sömürge halklarına ihanet etmişlerdi.

düşman olan emperyalizme karşı mücadele eden
iki ülkenin ve “somut durumun somut tahlilini”
başarıyla yapan iki devrimci liderin stratejik
işbirliği mahiyetinde olduğu görülmektedir.
1920’de Türk ve Sovyet rejimleri tarafından
ortadan kaldırılan Kafkas Seddi, Türkiye’nin
NATO’ya girmesiyle birlikte ülkemizin bütünüyle
bir “Kafkas Seddi”’ne dönüşmesiyle yeniden
güncellenmiş oldu. Türkiye’nin bugün Suriye krizi
çerçevesinde yaşadığı bütün sorunların temelinde
de bu dönüşüm yatmaktadır. Ülkemize yönelik
NATO öncülüğündeki emperyalist kuşatmayı
kırmak için Türkiye yine 100 yıl önce olduğu gibi
Rusya üzerinden Avrasya kıtasına yaslanmaya
çalışıyor. 100 yıl önce bu iki ülkenin başında
Mustafa Kemal ve Lenin gibi iki büyük lider vardı.
Umalım ki şimdi de bu kuşatmayı kırmak mümkün
olsun.

Mustafa Kemal ve Karabekir başta olmak
üzere
Türk
direniş
hareketi
liderleri,
Azerbaycan’daki Müsavat yönetiminin İngilizlere
yakın durmasından büyük rahatsızlık duyuyorlar ve
bu yönetimi iktidardan düşürmek için muhalefet
partisine ellerinden gelen yardımı yapıyorlardı.
Halil Paşa ve diğer İttihatçı subayların
Azerbaycan’daki faaliyetleri bu bakımdan büyük
önem taşıyordu.
Mustafa
Kemal
Paşa’nın
Değerlendirmesi”nde geçen;

“Durum

Geçtiğimiz günlerde NATO tatbikatında
Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın hedef alınmış olmasını, bir de bu tarihi
bilgiler ışığında yeniden düşünmeye ne dersiniz?
Yıllardır TV’lerde kafa ütüleyen filanca zırtapozik
araştırma kurumunun feşmekanca masası başkanı
sözde uzmanların “derin” açıklamalarından daha
faydalı olmaz mı?

“Yeni Kafkas hükümetleriyle ve özellikle
Azerbaycan ve Dağıstan İslam hükümetleri ile
acele olarak ilişki kurarak İtilaf planına karşı
kararlarını ve durumlarını anlamak,
Kafkas milletleri bize set olmaya karar
verdikleri
takdirde
taarruz
hareketimizi
birleştirmek için Bolşeviklerle anlaşmak”

Tarih, geçmişin bilimi değildir. Bugünü anlamanın
ve geleceği görmenin TEK yoludur. Türkiye,
emperyalizmin hizmetindeki “Tarihçi Çetesi”
mensubu, sirk soytarısı görünümlü tiplerden daha
iyi tarih danışmanlarını hak etmektedir.

İfadelerinin yaşamsal önemi de böylece
daha iyi anlaşılmaktadır.
Azerbaycan’daki Türkler de, Türkiye’ye
yardım sağlayabilmek için İngiliz yanlısı Müsavat
hükümetinin düşürülerek, Bolşeviklerle anlaşmaya
varacak bir hükümetin işbaşına getirilmesi
gerektiğine inanıyorlardı. 1920 Mart’ında,
Azerbaycan’da Anadolu direnişine yardım edecek
dost bir hükümeti iktidara getirme çabalarında
Sovyet kuvvetlerine yardımda bulunmaları için
Bakü’deki Türkler teşvik ediliyordu. Türklerle
Kızılordu arasında çıkması muhtemel bir çatışma
da Halil Paşa’nın çabalarıyla engelleniyor ve 28
Nisan 1920’de Sovyet ordusu Türklerin yardımıyla
Azerbaycan’ı işgal ediyordu.
Türkiye’deki
Türkçü
ve milliyetçi
çevrelerin öteden beri kafasını kurcalayan ve çeşitli
argümanlarla izah edilmeye çalışılan bir durum da
böylece açıklığa kavuşmuş oluyor. Soğuk Savaş
yıllarının NATO’cu antikomünist saplantılarıyla
bakıldığında büyük bir çelişki olarak görülen bu
olayların; 1945 sonrası egemen olan çarpık
zihniyetten arınarak 1920’ye gidildiğinde, ortak
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“Göründüğü kadarıyla ikimiz de güzellik ve iyilik
hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. O, hiçbir şey
bilmediği halde bir şeyler bildiğini sanıyor, oysa
ben hiçbir şey bilmemekle birlikte bunun
bilincindeyim. Bu durumda hiçbir şey bilmediğimi
bildiğim için az da olsa ondan daha bilgeyim
sanırım.”[3]

SOKRATES'İN SAVUNMASINDAN
GÜNÜMÜZE NOTLAR

Siyasetçilerden sonraki durağı ise önce ozanlar,
daha sonra ise zanaatçılar[4] olmuştur. Konuştuğu
her insanın bilgeliğini sorgulamış ve her seferinde
aynı kanıya varmıştır. “Tek bildiğim, hiçbir şey
bilmediğimdir”

Karşısındaki insanların bilge olmadıklarını ortaya
çıkarmak ona düşmanlar kazandırmıştır. Sokrates
bu düşüncesiyle Atina sokaklarında dolaşıyor ve
gördüğü herkesi bilgelik konusunda sorguya
çekiyordu. İnsanların bilgisizliğini ortaya çıkarma
işine gençler de ortak olunca bundan rahatsız
olanlar onu, gençleri yoldan çıkarmak ve
tanrısızlıkla suçladılar.

İpek ESEN

Sokrates bundan yaklaşık 2500 yıl önce Antik
Yunan’da yaşayan ve Atina sokaklarında insanların
bilgeliklerini sorguya çekerek ünlenmiş bir
filozoftu. Bugün hemen herkesin ismine aşina
olduğu bu filozofun başına gelenler de kendisinin
ününe ün katmıştı. Sokrates’in ölümü “erdem”
meselesi üzerinden ahlak felsefesi, yurttaşlık
üzerinden de siyaset felsefesi açısından oldukça
tartışmalı bir olaydır.

Sokrates’in davası önemliydi çünkü kamu
davasından yargılanıyordu. İddia edilen suç,
Polis’e[5] karşı işlenmiş bir suç olması bakımından
önem teşkil ediyordu. Bu suçlama ile Sokrates’i
hem hukuken yargılamak hem de onun toplumdaki
itibarını zedelemek isteniyordu. Bu suçlamalarla
500 kişilik bir mahkeme önünde yargılanmıştır.
Savunmasında kendisine atılan bu suçun sebebini
de yukarıda belirtildiği gibi yaptığı bilgelik
sorgulamaları sonucunda kazandığı düşmanlıklara
dayandırmıştır.

“Adil”, “eşitlikçi” ve “çoğunlukçu” kavramlarıyla
anılan demokrasi kuramının sorgulandığı şu
zamanlarda Atina demokrasisinde yaşanan bir
ölümü tekrar hatırlamanın anlamlı olacağını
düşünüyorum.
Bu
yazıda
Sokrates’in
Savunması[1] esas alınarak yargılanma sebebi,
savunmasının içeriği ve ölümü üzerine birkaç söz
edeceğim.

Sokrates savunması boyunca iddiaları reddetmiş
kendi mantığı içerisinde bunu açıklamaya
çalışmıştır. Mahkemeyi suçsuzluğuna inandırmak
için asla taviz vermemiş ve inandığı erdemli
davranışlara göre bir savunma yapmıştır. Sokrates
yaptığı bu sorgulamalarla insanlara yardım ettiğini
düşünmektedir. Bu sebeple ucunda ölüm de olsa bu
sorgulamalardan vazgeçmeyeceğini belirtir. Ayrıca
savunmasında bu sorgulamalardan –yani hayat
tarzından- vazgeçmesi şartıyla serbest kalma
ihtimaline tümden karşı çıkacağını da ekler.[6]

Sokrates, yazının başında da belirttiğim gibi Atina
sokaklarında insanları bilgelikleriyle ilgili sorguya
çekiyordu. Bu sorgulamanın sebebi ise şu
rivayetten
çıkarılır;
Tanrı
Apollon’un[2]
kehanetine göre dünyanın en bilge kişisi
Sokrates’tir.
Sokrates
bu
kehanete
inanmamaktadır. Kehanetin yanlış olduğunu
kanıtlamak için önce siyasetçilere gitmiştir.
Onların
bilgeliğini
sorgulamıştır.
Bu
sorgulamaların sonucunda şu kanıya varmıştır:

Sokrates bu yargılamadaki savunmasını yalnız
kendi için değil tüm polis için yaptığını belirtir. Ve
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mahkeme sonucunda alacağı cezanın aslında polise
zarar vereceğini söyler.

damga vuracak niteliktedir: “İnsanları öldürerek
sizi doğru yaşamamakla suçlayacak birilerinin
ortaya çıkmasını engelleyeceğinizi sanıyorsanız
yanılıyorsunuz. Denetlenmekten bu şekilde
kurtulmak hem olanaksız hem de kötü bir
çözümdür.
Başkalarının
sizi
eleştirmesini
engellemek yerine mümkün olduğunca daha iyi biri
olmaya çalışmalısınız.”

“Onlar beni öldürebilir, sürgüne gönderebilir ya da
yurttaşlık haklarımı elimden alabilirler. Bunları
yaparak başıma büyük belalar açtıklarını
sanabilirler, ama ben öyle düşünmüyorum. Bence
asıl kötü olan, şimdi yaptıkları gibi, bir adamı
haksız yere öldürmeye çalışmalarıdır. Atinalılar,
işte bu yüzden herhangi birinin düşüneceği gibi
savunmamı kendim için yapmıyorum. Beni
mahkum ederek, tanrının size bahşettiklerine karşı
bir günah işlememeniz için savunmamı sizin
adınıza yapıyorum. Beni öldürürseniz kendini
kentimize böylesine adamış başka birini kolay
kolay bulamayacaksınız.”[7]

Sokrates infaz gününü beklemek üzere zindana
kapatılır. Onu zindanda Kriton adlı dostu ziyaret
eder. Kriton, Sokrates isterse eğer, onu zindan
kaçırabileceklerini ve hatta rejimin de bu kaçışa
göz yumacağını söyler. Kaçmayı reddetmesi
halinde “çoğunluk; biz dostlarının bunca ısrarına
karşın senin buradan çıkmak istemediğine
inanmayacaktır.”[10] der.

Sokrates yargıçları ikna etmek için düşünceleriyle
tutarsız hiçbir sav ileri sürmemiş, hiçbir söz
söylememiştir savunmasında. Beraat etmek için
yargıçlara da yalvarmayacağını peşinen söyler.
Böyle davranmayacağını daha en başında belirttiği
gibi yine de ondan bunu bekleyen mahkeme
üyelerine şunu söylemiştir. “Yargıç adaleti lütuf
gibi değil, yasalara göre hüküm vermek için o
mevkie getirilir.”[8]

Sokrates, çoğunluğun düşüncelerine önem
verilmemesi gerektiğini, düşüncelerine önem
verilmesi gereken bilge kişilerin de nasıl
davranılması gerekiyorsa öyle davrandığını
düşünecekleri yanıtını verir. [11]

Kriton, tüm bu felaketlerden sonra Sokrates’in hala
çoğunluğu umursamamasına içerlemiştir. “Ama
görüyorsun ki Sokrates, çoğunluğun düşüncelerine
de önem vermek gerekir. Şu başına gelenlerin
kanıtlandığı gibi, insan bir defa gözden düşmeye
görsün, çoğunluk ona kötülüklerin sadece
küçüklerini değil, en büyüklerini bile yapmaktan
çekinmez.”[12]

Bu sözlerinden sonra yargıçlar toplanıp onun
suçluluğu hakkında bir karara varırlar. Sokrates
suçlu bulunmuştur. Bu karardan sonra, cezanın
belirlenmesinden önce, tekrar kürsüye çıkar ve bir
konuşma yapar.

Sokrates, mahkumiyetine üzülmediğini belirtir.
Yargıçlar arasında idam cezası isteyenlere karşı
Sokrates, kendisi için bir ceza önerir. Kendisinin
Atinalılara iyilik yaptığını öne sürerek hak ettiği
“cezanın” Prytaneion’da[9] karnının doyurulması
olduğunu söyler.

Bu noktada Kriton doğru ya da yanlıştan öte bir
gerçeği ifade eder. Egemenin -hadi daha
demokratik bir dille çoğunluğun- tahakkümü söz
konusudur. Sokrates, çoğunluğa kulak vermemiz
gerektiği düşüncesine diyaloğun ilerleyen
kısımlarında şu sözlerle yanıt verir. Çoğunluk her
konuda bir şey söyleyebilir. Bildiği ya da bilmediği
her konuda… Kişinin bu söylemlere göre
davranması ona zarar verebilir. Zira çoğunluk
bilmeden yanlış ve kötü bir şey söylerse ve kişi
buna uyarsa ona zarar gelebilir. Çoğunluğu
dinlememek gerekir. Kriton “Çoğunluk bizi
öldürebilecek güçtedir.” der. Sokrates ise
çoğunluğa uymamak gerektiğini uyduğumuz
takdirde de zarar görebileceğimizi –belki
ölebileceğimizi- yineler. [13]

Sokrates’in bu teklifini mahkeme saygısızca bulur
ve onu ölüme mahkum ederler. Bu kararın ardından
son kez konuşma yapar. Konuşmasında ölümün iyi
ya da kötü bir son olup olmadığını kesin olarak
bilemeyeceğimizi ve bu yüzden üzülmenin bir
anlamı olmadığını söyler. Kendisine verilen
cezanın haksızlığını belirtirken şu sözleri sanırım
hem ahlak felsefesine hem de dünyadaki tüm
demokrasi görünümlü diktatörlüklere/ tiranlıklara
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Sokrates dostlarının yaptığı kaçma teklifini
reddeder ve bir odada dostlarınla vedalaşıp
baldıran zehrini içerek bu dünyaya veda eder.

KAYNAKÇA

Platon, Sokrates’in Savunması, İş Bankası Kültür
Yayınları, 6. Basım, İstanbul.
Sokrates’in başka bir şehre gitmek istememesinin,
kaçışı kabul etmemesinin birkaç sebebi vardır.
Öncelikle kendisi ile çelişmek istemez. Davadan
önce, özgür bir yurttaş olduktan sonra, poliste
kalarak başka bir kente gitmeyerek o kentin
yasalarına örtük bir rıza göstermiştir. Şimdi yasa
kendi aleyhine döndüğü için polisi terk etmesi
tutarlı değildir. Üstelik bir kaçak olarak gittiği
şehirde barınamayacağını bilir. Ayrıca ona göre her
şeyin bir erdemi vardır. Yurttaşı özel insandan
ayıran onun kamu işleriyle, devletle ilişkili
olmasıdır. Kamu işlerinden biri de yasalara itaattir.
Bu bakımdan ölümü erdemli ve kendi içinde
tutarlıdır.

“2500
Yıl
Sonra
Gelen
Beraat”,
http://www.haberturk.com/dunya/haber/7455932500-yil-sonra-gelen-beraat

[1] İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan
Euthyphron, Apologia(Savunma), Kriton, Phaidon
kısımlarından oluşan kitaptır..
[2] Apollon: Antik Yunan’da sanatların, müziğin,
şiirin ve aşkın tanrısıdır. Kehanetleriyle de ünlüdür.

Sokrates eğer kaçmayı kabul etseydi siyasal
düşünceler tarihinde bu kadar önemli yer etmez,
2500 yıl sonra bile anılıp onu aklayan mahkemeler
kurulmazdı[14]. Onu sanıyorum ki bu kadar önemli
kılan yasa-yurttaş ilişkisindeki bu tutarlı ve erdemli
tavırdı.

[3] Platon, Sokrates’in Savunması, İş Bankası
Kültür Yayınları, 6. Baskı, s. 36.
[4] Antik Yunan’da Sanatçılar ve zanaatçılar
arasında bir fark gözetilmiyor.
[5] Polis, Antik Yunan’da
organizasyon biçimi, kent…

Sokrates’in çoğunluğun düşüncelerini öneme
almamamız konusundaki düşüncesini daha da ilgi
çekici hale getirecek bir detayı burada vermek
yerinde olur sanıyorum. Sokrates öldükten sonra,
Laertius’a göre Atina onu ölüme mahkum ettiği
için pişman olmuş, suçlamaları yapanları sürgüne
göndermiş ve Sokrates’in bakırdan heykelini
dikmişlerdir.[15] İşte tam da bu sebeple Sokrates’i
ve onun ölümünü hatırlamamız gerek… Demokrasi
görünümlü tiranlıklarda demokrasi bir insanı
öldürdüğü gibi başka bir gün o insanı kahraman
ilan edebilir. Galiba Platon demokrasiyi filozoflara
yakıştırmakla doğru bir şey yapmış…

bir

toplumsal

[6] Platon, age., s.48.
[7] Platon, age., s.49.
[8] Age., s.55.
[9] Akropolis’te yer alan kamu binası. Atina’da
Prytaneion’da ömür boyu bedava yemek yeme
hakkı kazanmak yurttaşlara verilebilecek en büyük
onurdur. Ayrıca bu ödül olimpiyatlarda altın
madalya alanlara verilmektedir.
[10] Platon, age., s.69
[11] Age., s.69
[12] Age,, s.69.
[13] Age., s.74.
[14]
http://www.haberturk.com/dunya/haber/7455932500-yil-sonra-gelen-beraat
[15] Platon, age., Sonnotlar 66. not, s.193.
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BİLİM:

KÖMÜR KARASINDAN
AYDINLIĞINA

Türkiye´nin geç kalmış bir yatırım ile otomobil
üretmeye kalkışması gerçekten ekonomosinde
beklenen kalkınmayı sağlayabilir mi?

GÜNEŞ

Bu sorunun cevabına bir önceki sayımızda kısa bir
giriş yapmıştık.
Türkiye’nin otomobil sektörüne yapacağı giriş
geçmişin teknolojisi (fosil yakıtlar ile çalışan
motorlar) üzerine olursa dışa bağımlığımızda hiçbir
değişim yaratmayacağı
gibi; fosil yakıt
rezervlerinin 100 yıllık bir süreçte bitecek
olabilmesi göz önüne alındığında, ölü bir yatırım
olma riski taşımaktadır. Bu yüzden Türkiye’nin
sıfırdan yapacağı yatırım hamlesinin geleceğe
dönük bir altyapı üzerine kurulması gerekmektedir.
Dünyanın dördüncü sanayi devrimini konuştuğu
bugünlerde; Türkiye´nin hala fosil yakıt kullanan
motor üretme çabası, bugüne kadar yaptığı gibi,
teknolojiyi yalnızca geriden takip etmek olacaktır.

Mustafa ERTUĞRAL

Bir önceki yazıda ‘’Türkiye yerli otomobilini
üretmeli mi üretmemeli mi ? ‘’ bunun üstünde
durmuştuk. Geçen iki ay gibi kısa sürede yaşanan
gelişmeler geleceğe olan umudumuzun biraz daha
artmasına sebep oldu. Görünüşe göre 2020´den
önce Türkiye yerli arabasının ilk prototiplerini
üretmeyi başaracak ve bu prototipler arasında bir
de elektrik ile çalışan model olacak gibi duruyor.

Türkiye´nin yerli otomobilini üretmesi artık
kaçınılamaz bir süreç, bu da beklendiği gibi
ekonomisinde de bir hareketlenme yaratacak bir
haber ama enerjide dışa olan bağımlılığımızı
kaldırmadığımız sürece yeterli bir gelişme
olmayacaktır.
Üretilecek aracın elektrik ile çalışacak olması
Türkiye´nin petrol konusundaki dışa bağımlılığını
azaltacak ama, bu araçların kullanacağı elektrik
nasıl üretilecek? Petrole olan bağımlığımızın
azalmasını, yine dışarıdan ihraç ettiğimiz kömür ve
doğal gazdan ürettiğimiz elektrik ile mi
dolduracağız? Bugün Türkiye´nin elektrik üretimin
%38´i doğal gaz, %28´i kömür, %26´sı
hidroelektrik, sadece %4.5´i rüzgar ve %1´i güneş
enerjisi kullanılarak yapılıyor. Yani ürettiğimiz
elektriğin %66´sı yine fosil yakıtlar kullanılarak
üretiliyor. Bu %66´luk elektrik üretiminde
kullanılan doğal gaz ve taş kömürünün ise %90´ı
ithal ürün. Sadece %10´luk kısım milli kaynaklar
kullanılarak üretiliyor. Bu bilgiler ışığında
elektrikli araç üretmek dışa olan bağımlılığımızın
sadece şekil değiştirmiş hali olacaktır. Petrole olan
bağımlılığımızın yerini kömür ve doğal gaz
alacaktır;
ki
karbondioksit
emilsiyonların
%40´ından fazlasının kömürden kaynaklandığını
düşünürsek bu değişimin çok da yararlı bir değişim
olmayacağını açıktır.

Yeni bir oluşum "Türkiye'nin Otomobili Ortak
Girişim Grubu''’nun ortaya çıkması ve Elon
Musk’ın Türkiye’ye gelişi.
"Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu''
tanıtım toplantısında açıklama yapan Türkiyenin
beş büyük şirketinin yöneticilerinin (Anadolu
Grubu, BMC, Kıraça Holding (Karsan Otomotiv),
Turkcell, Zorlu Holding (Vestel) ) bu konudaki
kararlılıkları yerli otomobil üretiminin artık bir
seçim vaadi olmadığının göstergesi. Bizi
heyecanlandıran bir başka gelişme ise Tesla
Motors’un kurucusu Elon Musk’ın Cumhurbaşkanı
ile görüşmek üzere Türkiye´ye gelişi oldu.
Görüşme içeriği tam olarak yayınlanmasa da,
konuşulan konular arasında ‘’elektrikli arabalar ve
yenilenebilir enerji’’ olduğunu biliyoruz. Bu
toplantıdan sonra Elon Musk’ın yıllık olarak yeni
teknolojilerini tanıttığı toplantısında elektrikli tır
projesi ‘’Tesla Semi Truck’’ı tanıtması ve yaptığı
açıklamlarda Asya pazarı üzerinde durması ve
Türkiye ziyareti; Tesla’nın da Türkiye´ye yatırım
mı yapacağı sorusunu akıllara getirdi. Bunu
şimdilik bilemiyoruz ancak ilerleyen günlerde
göreceğiz.

Peki bu durumu tersine çevirip, Türkiye´nin milli
kaynakları ile bu sorunu çözmek mümkün mü?
Bugün birçok bölgemizde kömür çıkarılmakta ama
bu kömürün kalitesi düşük olduğundan hem yanma
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enerjisi hem de karbondioksit üretimi göz önüne
alındığında mantıklı bir seçenek olmadığı ortaya
çıkıyor. Yapılımına başlanan atom enerjisi
santralleri ise tamamen başka bir tartışma konusu.
Bunlara alternatif
seçenekler ne diye
düşündüğümüzde akla ilk gelen yenilenebilir enerji
kaynakları oluyor. Şu anki altyapımız diğer
ülkelere göre çok düşük olsa da; eğer Türkiye yerli
arabası ile yeni bir sanayi adımı atacaksa bu tam
kapsamlı bir adım olmalı. Bu yatırım gelişmiş
ülkelerin terk etmeye başladığı eski teknolojinin
altyapıları ile değil, hızla gelişmekte olan
teknolojiler ile olmalı.
Yatırım maliyetleri göz önüne alındığında kömür,
doğal gaz ve hatta nükleer enerji kullanımı daha
cazip gelebilir ancak Türkiye geleceğine yatırım
yapmak istiyorsa, elini cebine atmalı, güneş ve
rüzgar enerjisi gibi
yenilenebilir enerji
kaynaklarına yatırım yapmalıdır. Sadece fabrikalar
ve santraller kurmakla kalmamalı üniversitelerini
bu konuda yapılacak arge çalışmaları için teşfik
etmelidir.
2000’lerin başında Almanya enerji üretiminin
%6´sını yenilenebilir enerji kaynaklarından
sağlıyorken Energiewende (Enerji geçişi) programı
ile 2025’te enerji ihtiyacının %40’nı yenilenebilir
kaynaklardan yapmayı planlamakta. Bugün
Türkiye; Almanya´nın güneşten ürettiği elektrik
enerjisinin sadece binde 4´ünü güneşten
üretebiliyor.
Bunun
sebebiyse
ortalama
güneşlenme potansiyeli yıllık 1200 ile 2000 saat
arası olan Almanya´nın yıllık güneşlenme süresi
2500 saatin üstünde olan Türkiye´den daha fazla bu
yöne yatırım yapıyor olması.
Fosil yakıtlara bağımlılığımızı ortadan kaldırmak
için bu yönde yapılacak yatırımları desteklemeli ve
dışa bağımlılığımızı azaltmalıyız. Bu şartlar
sağlanmadığı sürece Türkiye´de atılacak her sanayi
adımı hiçbir zaman tam bir kalkınma
getirmeyecektir.
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Çünkü Fırıncı palyaço kılığında, oyun boyunca,
kimi zaman bir sandalyenin üstüne çıkarak ve
düdük çalarak şiiri okudu. Dekor ve kostümün
içerikle bağlantısı çözülemese de, Taranta Babu’ya
Mektuplar’ı güzel okuduğunu söyleyebilirim. Salt
Nazım şiirleri dinletisi olsa idi, fena bir iş olmazdı.
Taranta Babu, sadece bir örnek. Bir de, espriler
komik olmasa dahi, sırf komedi türünde bir oyuna
geldiği için, en anlamsız esprilerle kahkahalara
boğulan bir kitle var ki, Cibali Karakolu’nda Zihni
Göktay’ın “Şoka girmedim, Migros’a girdim.”
esprisine müzikal boyunca gülebilir bu kitle.
Çünkü biz komedi türünde olsun veya olmasın,
komediyse espriler komik olsun veya olmasın,
kendimizi gülmeye şartlıyoruz, tiyatro sadece
gülmek için. Yine de Cibali Karakolu’nda Göktay
ve tüm ekip, üç buçuk saat, üç perde boyunca
seyirciyi diri tutuyor; fakat 1951’den bu yana
sahnelenen, bu denli köklü bir müzikalin içine Şok,
Survivor, Nusret, “kuş öldü beybi” gibi fazla
güncel malzemeleri katmak ne kadar doğru,
tartışılır.

KÜLTÜR:

TİYATRO NE DEĞİLDİR?

Beyza Selen ÇAVUŞ

Üniversite için İstanbul’a geldiğimden beri,
özel sahnelerde, İBB Şehir Tiyatroları ve Devlet
Tiyatroları’nda birçok oyuna gittim. Çoğunda,
uzunca bir süre bilet kovaladım; çünkü birçok özel
sahnede, Şehir ve Devlet Tiyatroları’nda, hele ki
Zihni Göktay’ın oynadığı Cibali Karakolu ve Musa
Uzunlar ve Ülkü Duru’nun oynadığı Yaşamak
Denen Bu Zahmetli İş adlı oyunlarında yer bulmak,
oyunların ve ekibin ününden dolayı oldukça zor.
Bulsanız bile, İBB Şehir Tiyatroları’nın, internet
sitesinin altyapısını asla düzeltmemesinden dolayı,
almak üzere olduğunuz bileti kaybedebilirsiniz.

Seyirci meselesi bittiğine göre, Taranta
Babu’daki gibi bir uyumsuzluğa şahit olduğum bir
başka oyuna, Duende Tiyatro tarafından, ilk kez 1
Kasım 2017’de, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde
sahnelenen, Zweig’ın meşhur kitabından uyarlanan
Satranç’tan bahsetmek istiyorum. Bilindiği Satranç
oldukça kısa bir kitaptır. Sanırım Duende Tiyatro
ekibi de bundan faydalanmak istemiş ve kitabı
sahne tekniğine uyarlamak yerine, sahneye çıkıp
okumayı tercih etmiş. Hâlbuki eminim ki oradaki
herkes, Dr. B.’nin Nazilerce alıkonuluşunu, sorgu
odasındaki ceketin cebinden çaldığı satranç
kitabıyla yalnızlığına çare bulmasını; fakat bundan
sonra yaşadığı çöküşü, yıllarca bir satranç taşına
elini sürmemişken, hırslı şampiyon Czentovic ile
maç yapmasını izlemek istemiştir. Malzemesi bol,
sahneye rahatça aktarılabilecek bir kitap çünkü.
Fakat bunun yerine, kitapla tamamen alakasız bir
merdivenin üstünde kimi hareketler yapan İpek
Daştan tarafından Satranç’ı bir de bu şekilde
“dinlemiş” olduk. Oyunun sonunda merdivene
teşekkür etmesine başta anlam veremesem de şimdi
anlıyorum: Merdiven daha başarılıydı. Zaten özel
sahnelerde, bu tip işlevsiz tezatlıklara daha çok
denk geliyorum: Alakasız bir kostüm ve dekor.
Şehir ve Devlet Tiyatroları’nın bu konuda hakkını
yememek gerekir; Macbeth, Fehim Paşa Konağı,
Hisse-i Şayia, İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı,
Ellerimin Arasındaki Hayat ve diğer oyunlarda her
bir dekorun, duvara asılı çerçevenin bile oyunda bir
işlevi olduğu gibi, kostümler de içeriği seyirciye
yansıtmada başarılıydı. Bu da oyun boyunca -ki

Tiyatro bileti kovalarken ne kadar
sabırsızlansam da, tiyatroya olan bu ilgi hoşuma
gitmişti. Sanatsal bir etkinliğe olan rağbeti
gördükçe mutlu oluyordum. Bu yüzden gittiğim
oyunlarda, sadece sahneyi değil, seyircileri de
izlemeye başladım. Gerçi bile isteye dikkat
etmeseydim bile, yine de sonunda fark ederdim;
çünkü güldürü öğesi taşımayan oyunlarda dahi
kahkahalara boğulan, gülmese de konuşan
seyircileri fark etmemek imkânsız!
Nazım Hikmet’in Taranta Babu’ya
Mektuplar’ı herkesçe bilinir. Oyun Sandalı’nın
sahne tekniğine uyarladığı ve Cansu Fırıncı
tarafından sahnelenen daha doğrusu okunan
Taranta Babu’nun güldürü malzemesi içermediğini
düşünürdüm; fakat bir saatten biraz fazla süren tek
perdelik oyun sırasında defalarca gülen seyirci
tarafından yanıldığımı(!) anladım. Oyundan sonra
şiiri defalarca okumama rağmen, halen gülünecek
ne olduğunu bulamamıştım. Ben de bunun
sebebini, Cansu Fırıncı’nın uzun inlemelerine ve
dekor, kostüm, içerik uyumsuzluğuna bağladım.
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Devlet Tiyatroları oyunları genelde tek perde
olmasına karşın, Şehir Tiyatroları oyunları en az iki
perdedir ve uzundur- izleyicinin oyuna bağlı
kalmasını sağladı. Özel sahnelerde ise bu konuda
takdir ettiğim iki oyun oldu: Genco Erkal ve Tülay
Günal’ın Yaşamaya Dair’i ile Ferhangi Şeyler.
Adı geçen ustalara saygı ile ezcümle
diyeyim: Tiyatro, sadece gülmek için gidilecek bir
etkinlik değildir. İşlevsizlik ve bu işlevsizliğin
getirdiği tezatlık hiç değildir. Hele ki, yüksek fiyata
bilet satıp sadece kitap okumak asla değildir!

67

ANLIK, Aralık 2017-Ocak 2018

68

