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ATATÜRK VE DEVLETÇILIK*
Prof. Dr. HAMZA ERO~LU
Devletçilik, Türkiye'nin toplumsal ihtiyaçlar~ na cevap veren, ekono~ ran bir
mik, sosyal ve kültürel kalk~nmas~ na ve geli~ mesine olanak kazand
politik uygulamad~ r. Devletçilik bir politik uygulama ve yöntem olarak
~ n temelinde
Türk toplumunun gerçe~i üzerine in~a edilmi~tir. Bu binan
uzak görü~ ü, fikir ve ideali ile Atatürk vard~ r.
Atatürk, Türk ink~lâbm~ n yarat~c~ s~, ba~~~ve mimari oldu~ u kadar ileri
~~d~ r.
fikirlerin, topluma yeni de~erler katan ideallerinde güç kayna
Daha 1922 y~ llar~ nda devletçili~i ilke olarak dile getiren, milli ihtiyaçlann zorunlu k~ld~~~~hallerde, devleti vazife ve hizmete davet eden,
ça~~ ran Atatürk olmu~tur.
~~~ na
Atatürk, fikirleri ve uygulad~~~~politikas~~ile Türk devletçilik anlay
yön vermi~tir.
eklinde belirlenIncelememizin ba~l~~~n~ n, "Atatürk ve Devletçilik" ~
mesi, devletçilik ilkesinin ancak Atatürk fikir ve ideali içinde birlikte birarada de~erlendirilmesindendir.
I - ANLAMI:
Devletçilik, uzun süreden beri Türkiye'de uygulanan ekonomik, sosyal
ve kültürel kalk~nman~ n özelliklerini gösteren, niteliklerini belirten bir politik uygulamad~ r. Di~er bir deyimle bu uygulamaya yön veren bir temel
ilkedir.
Toplum için, toplum yarar~ na lüzumlu ve faydal~~hizmetler görmekle
görevli ça~~m~z~ n devleti, klasik kamu hizmet ve faaliyetleri ötesinde toplum
n hizmet görmekle yükümlü olmu~tur.
yarar~ na çok daha geni~~ve yayg~
Devletin ekonomik, sosyal ve kültürel alana yay~l~~~~kollektif ihtiyaçlar~~
devlet eliyle kar~~lama gere~inin bir sonucu olmu~tur.
~kilât kuraDevlet bu tür ihtiyaçlar~~ kar~~ lamak için teknik alanda, te
~~t~r.
rak farkl~~ faaliyetlerde bulunmak zorunda kalm
lu, Atatürk ve Devletçilik, Ankara, 1980 ba~l~kl~~
* Ayr~ nt~l~~ bilgiler için (Hamza Ero~
z.
yeni kitab~ m~za bak~n~
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Devletçilik, devlet yetkilerinin artmas~, geni~lemesi, kamu hizmet ve
faaliyetlerinin yay~lmas~~demektir. Devletçilik, bir tür devlet müdahelesi,
daha önce devlet faaliyet alan~ na girmeyen konularda, kamu menfaati nedeni ile devletin bu alana kar~~ mas~, kat~lmas~ , müdahalesi demektir. Ancak
devlet, böyle bir müdahelede bulunurken klasik devlet te~kilat~~ yan~~ s~ ra,
idari alanda teknik hizmet görmekle görevli yeni kurulu~lar kurmay~~ hizmetin icab~~ gerekli görmektedir.
Bizde devletçilik ~ümullü ve yayg~n anlamda kullan~lm~~t~ r. Bu anlamda devletçilikte devlet, ekonomik, sosyal ve kültürel kalk~ nman~ n temel
faktörü, hareket ettirici gücü olmu~tur. Devleti ekonomik, sosyal ve kültürel
alanda geni~~ve yayg~ n faaliyetleri görmekle görevli, üstün güce sahip, yetkilerle donat~lm~~, kamu tüzel ki~isi olarak de~erlendirmek bizdeki devletçilik anlay~~~ n~ n sonucu olmu~ tur.
Daha dar anlamda devletçilik ise, devletin ekonomik alanda do~rudan
do~ruya müdahalesini öngören sistemi ifade etmektedir.
Devletin, ekonomik alanda görünümü, de~erlendirilmesi, karma ekonomi ~eklinde olmu~tur. Devletçilikte as~l uygulama alan~~ ekonomide, devletin ekonomik faaliyetlerinde göründü~ünden, devletçilik ve karma ekonomi e~~anlamda kullan~lm~~t~ r.
Karma ekonomi, bir taraftan ekonomide devlet denetimine yer verme,
devlet endüstrisi kurma ve geli~ tirme, di~er taraftan da özel te~ebbüse ekonomide sadece yer verme de~il, ayn~~zamanda geli~tirme gibi temel ilkelere
dayan~ r.
Karma ekonomi, özel te~ebbüs serbestli~i ile devlet i~letmecili~inin
birlikte bir arada bulunmas~~ demektir. Devletçilik, ancak karma ekonomi
ile varl~~~ n~~ sürdürebilir.
Devletçilik, güçlü devleti, devletin ekonomiye müdahalesini zorunlu
k~lmaktad~ r.
II - AMACI:
Devletçili~in amac~, öncelikle devletin amac~~ile ilgilidir.
Yeni Türk devleti kurulu~unda, ekonomik bak~mdan sömürge tipi geri kalm~~~bir ülke oldu~undan süratle kalk~ nmak zorunda idi. Türkiye'nin
kalk~ nmas~~ bir var olmak veya yok olmak meselesi olarak ele al~ nm~~t~.
Demokratik düzen içinde süratle kalk~nmak, Türkiye'yi devletçili~e, devlet
yetkilerini toplum refah~ na yönelterek hareket etmeye mecbur k~lm~~t~.
Tan~nm~~~Frans~z iktisatç~s~~ H. Laufenburger'e göre, Türkiye'de uygulanan devletçilik, ~~9'uncu yüzy~ldan beri sosyalizm tarafindan öngörülen fikirlerden yararlanm~~~bir sistem de~ildir. Türkiye'nin kendi ihtiyaçla-
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r~ ndan do~mu~, kendine özgü bir sistemdir. H. Laufenburger'e göre, kapitalizm ile sosyalizm aras~ nda yer alan bu ekonomik sistem tamamen yeni bir
sistemdir 1.
Türkiye'de devletçilik bir sentez olarak belirmi~, ortaya ç~km~~t~ r. Liberalizm ve sosyalizm ak~mlar~ n~ n gerçekler kar~~s~ nda ba~ar~s~zl~~a u~ramas~ , di~er bir deyimle toplumsal olaylar~ n bask~s~~ alt~ nda bu iki sistemin
yak~ nla~mas~ , Türk toplumunun kollektif ihtiyaçlar~ n~~ kar~~lamak üzere
sentezci bir sisteme yönelmeyi zorunlu k~ lm~~t~ r.
Türkiye'de uygulanan devletçilik birtak~m özellikleri içermektedir.
Prof. Dr. Mümtaz Turhan'a göre devletçilik, "Türkiye'nin modern bir
millet olma, milli bir kültüre kavu~abilme ve demokratik bir nizam içinde geli~erek iktisâdi istiklâlini kazanabilme imkânlar~ n~~ haz~ rlamak üzere
devletin yüklenebilece~i vazife ve mükellefiyetlerin bütününden ibarettir" 2
III -DEVLETÇ~ L~~~ N KAPSAMI:
Devletçilik, devlet yetkilerinin artmas~, geni~lemesi, devlete özgü hizmet ve faaliyet alanlar~ n~ n yay~lmas~~demektir.
Devletçilik, öncelikle müdahaleyi gerekli k~ lar. Devletçilikte özel te~ebbüs yan~~ s~ ra devlet, müte~ebbis olarak ekonomik alanda faaliyette bulunmaktad~ r. Özel sektörle resmi sektörün ekonomik hayatta bir arada
bulunmas~, karma ekonomi esaslar~ n~~ ortaya ç~ karmakta ve planl~~ekonomiyi zorunlu k~lmaktad~ r. Türk devletçilik anlay~~~~içinde planl~~ ekonomi,
devletçili~in ba~l~ca özelli~ini te~kil etmektedir.
- Devletçilik, devlet müdahalesini zorunlu k~lmaktad~ r.
Müdahalecilik terimi her ~eyden önce devletin müsbet bir fiilini, yap~c~, kurucu bir hareketini kapsar. Müdahalecilik prensi itibariyle klasik
devlet hizmetlerinde yer almaz. Müdahalecilik daha çok, klasik devlet
hizmetleri d~~~ nda, özellikle ekonomik alanda, politikalar~ n~~ uygulamaya
çal~~an siyasi iktidarlar~ n fiillerini içerir.
E~er devlet müdahalesi, toplumun bütününe veya toplumun belirli
gruplar~ n~ n maddi refah~ n~~ temine yönelikse sosyal müdahalecilik ad~ n~~
al~ r. Sosyal müdahalecilik sosyal adalet ilkesine dayan~r, toplumda sosyal
güvenlik sa~lamaya da yöneliktir. Türk devletçili~inin belirli özelliklerinden biri de sosyal müdahaleye dönük olmas~d~ r.
Bk. H. Laufenburger, Iktisadi Sahada Devletin Müdahalesi, (Tercüme: Zekki
Apayd~ n), Istanbul, 1941, S. 238-239.
2 Mümtaz Turhan, Atatürk Ilkeleri ve Kalk~ nma, Istanbul, 1965, s. 53.
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Müdahalecilik, a~~ r~~ libaralizmin do~urdu~u sonuçlar~, kuvvetlilere
kar~~~zay~ llar~~ koruyarak toplumsal dengeyi Sa~lar ve düzeltmeye çal~~~ r. Bu
tür müdahalecilik sosyal adaleti sa~lamaya yöneliktir.
Devletçilik, zorunlu olarak müdahalecili~i gerekli k~ lar. Bu müdahalenin amac~, siyasi iktidarlar~ n politikas~~ ile belirlenir, s~ n~ rlar~~ uygulanan
devlet politikas~~ ile ortaya ç~ kar. Türk devletçili~inin esas hedefi, geri kalm~~~bir ülkeyi süratle kalk~ nd~ rmak, refah seviyesini art~ rmakt~ r. Türk
devletçili~inin ikinci hedefi de, toplum düzeninde sosyal adaleti sa~layacak
yöntemler uygulamakt~ r. Türk devletçili~inde kalk~ nman~ n yan~~ s~ ra, sosyal içerikli bir politika izlenmesi, devlet müdahalesinin sosyal müdahaleci
bir karakter arzetmesindendir.
2 - Devletçilik, planl~~ ekonomiyi zorunlu k~lmaktad~r.
Plan, mevcut kaynaklar~ n en rasyonel ~ekilde kullan~lmas~ n~~ sa~layan
bir yöntemdir. Süratli kalk~ nmaya sa~lamak için plan en uygun yoldur.
Devletçilik, özel sektörle, resmi sektörü özel te~ebbüsle birlikte devleti müte~ebbis olarak bir arada gördü~ünden ve devletin, ekonomisinin bütününü
etkileyecek kararlar~ n al~ nd~~~~bir düzeni de ifade etti~inden, zorunlu olarak
plan~~ gerekli k~ lar.
Devletçilik, ferdin, ticaret ve sanayi i~letmeleri kurma ve i~letme hakk~ n~~ s~ n~ rlad~~~ ndan, özel sektörle devlet sektörünü e~it ~artlar alt~ nda bulundurma gere~i, devletçili~i, plana götürmektedir. Plan önce resmi sektörle
özel sektör aras~ nda dengenin sa~lanmas~~ için gereklidir. Ayr~ca devlet
yat~ r~ ma ve i~letmecili~i devlete yük te~kil etti~inden, devletin ekonomik
hayata aktif olarak kat~ lmas~~ da plan~~ gerekli k~ lar.
Plan, milli sermayeyi israftan kaç~ nmak ve milli menfaatlerimizin ahenkli bir ~ekilde yürümesi için, devletin yol gösterici ve koruyucu rolünü
gerekli k~ lar.
Ilk defa devlet hayat~ na 1933 y~l~ nda, "Birinci Sanayi Plan~" olarak
giren plan, genel bir plan olmaktan daha çok düzenli ve disiplinli bir sanayile~ meyi öngörüyordu. 1936 y~l~ nda uygulamaya konulan "~ kinci Sanayi Plan~" da, "Birinci Sanayi Plan~ " gibi devletçilik prensibinin uygulanmas~ n~~ sa~l~ yordu.
3- Devletçilik özel te~ebbüsü ve devlet i~letmecili:gini bir arada dengeli bir ~ekilde
bulundurmay~~ gerekli k~lar.
Türk devletçilik anlay~~~ nda, fertlerin özel te~ebbüsleri ve faaliyetleri esas
tutulmakta, mümkün oldu~u kadar az zamanda milleti refaha, memleketi
bay~ nd~ rl~~a eri~ tirmek için, milletin genel ve yüksek menfaatlerinin gerektirdi~i
i~lerde, devleti fiilen ilgili kalmak prensip olarak kabul edilmektedir.
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Atatürk'ün devletçilik anlay~~~ nda hakim olan esaslar~~ k~saca ~öyle
özetleyebiliriz:
Ferdi te~ebbüsün korunmas~~ve desteklenmesi, demokratik rejimin
kaç~ n~lmaz bir ~art~d~r.
Ekonomik kalk~nman~n temelinde, ferdi te~ebbüsün bulunmas~~ tabii
bir olayd~ r.
c') Devletin ekonomik faaliyeti, ferdi te~ebbüsü engellemek amac~ na
yönelik de~ildir.
d) Devletin ekonomik faaliyetinin s~ n~ r~, milli menfaatlerin gerektirdi~i hallerde hükümetler taraf~ndan çizilecektir. Bu s~ n~r zaman içinde
de~i~ebilecektir 3.
Devletçilik ilkesine göre, büyük ve kamu yarar~~ olan kurulu~lar devlet
eliyle ve planl~~ bir ~ekilde yap~lacak, özel te~ebbüs için ise, milli sermayeyi israf
etmekten kaç~ nmak ve milli menfaatlerimizin ahenkli bir ~ekilde yürümesini
sa~lamak için, devlet yol gösterici ve koruyucu rolü oynayacakt~r 4.
~~ kas~ m 1937'de T.B.M.M.'de y~ll~ k aç~l~~~konu~mas~nda Atatürk,
"kesin zaruret olmad~kça, piyasalara kar~~~lamaz; bununla beraber, hiçbir
piyasa da ba~~bo~~de~ildir" diyerek devlet müdahelesinin bir di~er yönden
de s~n~r~n~~ çizmi~tir.
Türkiye'de devletçilik, devletin müte~ ebbis olarak ekonomiye kat~lmas~, hemen hemen sanayi alan~ na inhisar etmektedir. Ziraat alan~ nda
kurulan baz~~ devlet i~letmeleri amac~~ itibariyle, ö~retici ve e~itici olmaktad~ r. örnek çiftçili~i ö~retmek ve yaymak amac~~izlenmektedir.
IV -DEVLETÇ~L~~IN DO~U~U VE GELI~MESI:
Türkiye'de devletçili~e yönelmenin ba~~nedeni yeni kurulan devletin
içinde bulundu~u ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi durumdur.
Yeni Türk devleti köhnemi~~Osmanl~~devletinin yerine geçerken harap
bir ülkeyi de devralm~~t~ . Ülke geri kalm~~, fakir ve sermayeden yoksundu.
Esasen yetersiz olan alt yap~~ tesisleri de uzun sava~~y~llar~~ boyunca harap
olmu~tu. Ülkemizde sanayi denilecek tesisler de mevcut de~ildi. Ula~~m ülkede
güçlükle gerçekle~ebiliyordu. Bankac~l~k, d~~~ticaret, demiryollar~~ hep yabanc~lar~ n elinde idi. Nüfusun yüzde doksan~~okuma yazma bilmiyordu. Memlekette
mevcut ufak çaptaki sanayi ve ticari te~ebbüslerde yabanc~larla Müslüman
olmayan az~nl~klar~ n elinde idi.
3
4

S. 17.

Bk. Mustafa A. Aysan, Atatürk'ün Ekonomi Politikas~, Istanbul, ~ 98o, s. 16.
A. Afetinan, Devletçilik Ilkesi ve Türkiye Cumhuriyeti Birinci Sanayi Plan~, op. cit.,

362

HAMZA ERO~LU

Bilgisizlik yüzünden, memleket ekonomisinin en büyük k~sm~n~~ kavrayan tar~ m dahi, kadercili~e terkedilmi~ti. Ne meteorolojik bulu~lardan faydalanma, ne karasabandan kurtulma çareleri aran~yor, ne de dü~ük kaliteli
tohumlar~~ ~slah etme olanaklar~~ ara~t~ nl~yordu.
Sanayile~mek içinde gerekli tasarruf sermayesi mevcut de~ildi. Sanayile~mek için yabanc~~sermayeye ihtiyaç vard~ . Ancak Osmanl~~Imparatorlu~u
devrinde yabanc~~ devletlere ve onun vatanda~lar~ na sa~lanan özel imtiyazlar, devletin ba~~ms~zl~~~ n~~da zedeledi~inden, memlekette bu tür imtiyazlara kar~~~çok ciddi tepkiler mevcuttu. Bu ~artlar alt~nda da, yabanc~~sermayeden faydalanmakta mümkün de~ildi. Yabanc~~ sermaye özel imtiyaz ve
muafiyetlerden faydalanmak istiyordu 5 .
A. H. Hanson'un belirtti~i gibi, "Türkiye, sömürge tipi dü~ük bir
iktisat ve onun yan~ nda derin bir sermaye eksikli~i ve bundan da derin bir
teknik bilgi eksikli~i ile ba~ba~a kalm~~~bulunuyordu" 6.
Türkiye, ba~ka ülkelerle kar~~la~t~ r~lmas~~ güç ~artlar alt~ nda bulunmakta, kalk~nabilmek için çok büyük güçlükleri yenmek zorunda idi. Birinci Dünya Sava~~~19 ~~8 y~l~nda bitti~i halde, Türkiye 1922 y~l~~sonlar~na kadar
bir ölüm kal~ m sava~~~ya~am~~t~.
Cumhuriyetin ilan edildi~i 1923 y~l~ nda ki~i ba~~na dü~en milli gelirin
50 dolar civar~nda oldu~u tahmin edilmektedir 7 .
Yeni devlet 23 Nisan ~~ 92o'de kurulu~undan itibaren bir önemli sorun
olarak ülkenin i~galden kurtar~lmas~~ve milli ba~~ ms~zl~~~n sa~lanmas~~için
büyük ve çok üstün çabalar içinde bulunmu~tur. Sava~~y~llar~~içinde dahi
ekonomik kalk~ nma bir sorun olmu~tur. T.B.M.M. reisi Mustafa Kemal
Pa~a'n~n 9 May~s 1920 ve ~~ Mart ~~921 Meclisi aç~~~konu~malar~~ekonomik
konularda dikkat çekici aç~klamalar yap~ld~~~ n~~göstermektedir.
Atatürk, ~~ Mart ~~ 922'de T.B.M.M.'ni aç~~~konu~mas~nda ilk defa
devletçilik deyimini kullanmaktad~r.
"Ekonomi politikam~z~n önemli amaçlanndan biri de; toplumun genel
faydas~n~~ do~rudan do~ruya ilgilendirecek kurulu~lar ile, ekonomik alandaki te~ebbüsleri, mali ve teknik gücümüzün ölçülerine uygun olarak devs Bk. Halök Cillov, Türkiye Ekonomisi, Istanbul, 1972, s. 134-135.
A.H. Hanson, Türkiye'deki Iktisadi Devlet Te~ekküllerinin Bünyesi ve Marakabesi
(Mümtaz Soysal'~n yard~mc~l~~~~ile yap~lan ba~lang~ç maliyetinde bir tetkik), Ankara, 1954
(Teksir), s. 8.
Bk. Ömer Celal Sarç, 5o Y~ll~ k Cumhuriyet Döneminde Ekonomik ve Sosyal Bünyedeki
Ba~l~ca De~i~meler, Istanbul, Iktisat Fakültesi Mecmuas~, Cilt 30, No. 1-4, S. 9-10.
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letle~tirmektir. Bu arada, topraklar~m~z~ n alt~nda el de~memi~~halde duran,
maden hazinelerini az zamanda i~leterek, milletimizin yararlanmas~ na aç~ k
bulundurabilmek de ancak bu uygulama ile mümkün olabilir" 8.
Atatürk bu konu~mas~ nda daha 1922'de henüz Büyük Zafer'in kazan~lmas~ndan önce, ekonomik kalk~ nmada özel te~ebbüsün yan~~ s~ ra, toplumun
genel faydas~n~~ do~rudan do~ruya ilgilendiren konularda devletçili~e gidilece~inden bahsetmi~tir.
Atatürk, daha sonra, ~zmir Iktisat Kongresi'nde, ekonominin devlet
hayat~ ndaki önemini belirterek, "milli egemenlik, ekonomik egemenlikle
peki~ tirilmelidir. Bu kadar büyük amaçlar, bu kadar kutsal ve ulu hedeflere, ka~~ tlar üzerinde yaz~l~~ genel kurallarla, istek ve h~ rslara dayanan
buyruklarla var~lamaz. Bunlar~n bütün olarak gerçekle~mesini sa~lamak
için, tek kuvvet, en kuvvetli temel, ekonomik güçtür.
Siyasi ve askeri zaferler, ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle
taçland~r~lamazlarsa kazan~lacak ba~ar~lar ya~ayamaz, az zamanda söner. Bu
kuvvetli ve parlak zaferimizi de taçland~ racak olan bay~ nd~rl~k yolunda sonuç
alabilmek için, ekonomik egemenli~imizin sa~lanmas~~ ve güçlendirilmesi gerekir" 9 demi~tir.
Atatürk, gerçek kurtulu~ un ekonomik egemelikle sa~lanaca~~ n~, kuvvetli bir temel üzerinde yükseli~in ~art~n~ n ancak ekonomik güçle olabilece~ini bu konu~mas~yla da aç~ klam~~t~ r.
Lozan Bar~~~Andla~mas~'n~ n imzalanmas~, Cumhuriyetin ilan~~ ile yeni
bir evreye girilmi~, sa~lanan bar~~~ve yeni siyasi düzen, ekonomik alanda
da toparlanma ve kalk~nma tedbirlerinin al~nmas~ na neden olmu~ tur. 26
A~ustos 1924'de Atatürk'ün te~viki ve deste~i ile kurulan Türkiye ~~~Bankas~, bir taraftan ticari i~lemler yaparken di~er taraftan da sanayi kurulu~lar~ na i~tirak etmi~tir. Böylece banka, sanayile~ me hareketinin öncüsü
oldu~u gibi, sanayile~mede de ilk önemli ad~ m~~ atm~~t~ r.
1925 tarih ve 558 say~l~~kanunla, iç tüketimi düzenlemek amac~~ ile tütün
al~m~, i~letilmesi, sigara üretimi, sat~~~~devletin tekeline b~rak~lm~~t~ r. Ayr~ca
demiryollann~ n ve limanlann devletle~ tirilmesi için hükümete kanunla yetkiler
verilmi~tir.
1925 y~l~ nda bir kanunla kurulan Türkiye Sanayi ve Maadin Bankas~~
sanayicilere ve maden sektöründe çal~~anlara kredi vermek amac~~ ile hizmete
Atatürk'ün SOylev ve Demeçleri, Cilt I.
Bu konu~ma bugünkü dile aktar~larak, Prof. Dr.Afetinan'~ n Devletçilik Ilkesi ve Türkiye
Cumhuriyetinin Birinci Sanayi Plan~~1933, Ankara, 1972, S. 42'de yer almaktad~ r.
9

9
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aç~lm~~t~r. 1927'de ç~kar~lan Te~viki Sanayi Kanunu sanayi kurulu~lar~n~~te~vik
ve koruma amac~~ ile ç~kar~lm~~t~r.
Sanayiin te~vik gördü~ü bu devrede, dünya ekonomik bunal~ m~~(1929I 932 y~llar~ ) sanayile~me hareketini yava~latm~~t~ r. Bir tar~m ülkesi olan
Türkiye bu bunal~ mdan az zarar görmü~~olmakla beraber, d~~~sat~ m~ n~~
yapt~~~~hammadde fiyatlar~n~ n dünya piyasas~ nda dü~üklük göstermesi,
üretici olan köylünün korunmas~n~~gerekli k~lm~~~ve devleti sanayide oldu~u
kadar tar~ m alan~nda da koruyucu tedbirler almaya yöneltmi~tir.
Bu devrede devlet, gerek ekonomi (sanayi ve tar~ m alan~~ dahil) ve gerekse sosyal hizmetlerde klasik, liberal devlet anlay~~~ n~n d~~~ nda hizmet ve
faaliyetlerde bulunmu~tur. Devlet, Te~viki Sanayi Kanununu ç~kar~rken
dahi özel te~ebbüsü bir taraftan te~vik ve himaye ederken, bu alan~~ da
denetimi alt~ na alm~~t~ r. Yeni devletin kurulu~undan 1933 y~l~na gelinceye
kadar Türkiye'de liberalizm veya ba~ka deyimle piyasa ekonomisi tam anlam~~ ile uygulanmam~~t~ r. Devlet çe~itli alanlara el atm~~t~r. Bu devreye bu
nedenle mutedil (~l~ml~ ) devletçilik diyebiliriz.
O devrin Ba~bakan~~ Ismet Inönü 30 A~ustos 1930'da Sivas demiryolunun aç~l~~~ nda söyledi~i nutukta mutedil devletçilikten bahsetmi~tir.
"Liberalizm nazariyat~~ bütün bu memleketin güç anlayaca~~~bir ~eydir. Biz iktisadiyatta hakikaten mutedil devletçiyiz. Bizi bu istikamete sevkeden bu memleketin ihtiyac~~ ve bu milletin fitri temayülüdür.
Memleketin ihtiyaçlar~~ için herkes ve her yer hazineden çare arar.
Elektri~i yap~lmayan ~ehir, liman~~ fena olan yer, i~~bulamayan adam hükümeti muhatap tutar. Mutedil devletçi olarak halk~n temayülât~na ve
metalibine yeti~emiyoruz diye kusurluyuz. Devletçilikten büsbütün vazgeçip her nimeti sermayedarlar~n faaliyetinden beklemeye sevketmek bu memleketin anlayaca~~~bir ~ey midir?" 1°.
Yeni devletin kurulu~undan 1933 y~l~na kadar geçen on y~l içinde, siyasi
iktidar, özel te~ebbüsü desteklemi~tir. Devlet, faydal~~görünen ve te~vik ve
himaye edilen s~ nai te~ebbüslerin özel sermaye taraf~ndan kurulup i~letilmesini sa~layacak tedbirlerin al~nmas~na önem vermi~tir. Fakat buna ra~men
çe~itli etkenlerin ve bilhassa te~ebbüs ve sermaye eksikli~inin etkisi alt~nda
memleketin ekonomik geli~mesi ve sanayile~mesi bak~m~ndan önemli bir
ilerleme kaydedilememi~tir. 1929-1930 dünya ekonomik bunal~ m~n~n getirdi~i s~k~ nt~lar da, devletin, ekonomiye yeni bir yön vermesine neden oli° Inönü Diyor ki, Nutuk, Hitabe, Beyanat, Hasbihaller (Toplayan, metni haz~rlayan ve
notlarla nesreden, Pro£ Dr. Herbert Melzig), Ankara, 1946, s. 163-164.
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mu~tur. Türkiye'nin ekonomik kalk~ nmas~ n~~ süratle ba~armas~ , halk~ n~ n
refah ve seviyesinin yükseltilmesi, ça~da~~medeniyet seviyesine ula~mak için
devletin baz~~tedbirler almas~ n~~ ve bu amaçla birtak~ m kurulu~lar kurmas~ n~~ gerekli k~lm~~ t~ r. Bu zorunlu~ un sonucu olarak devlet icrai ve idari
faaliyetlerin yan~s~ ra smai ve iktisadi alanlara da yay~ larak birtak~ m kamu
hizmetleri kurmu~ tur ".
Bu dönemde devlet müdahalesini zorunlu k~ lan çe~itli nedenler vard~ r:
1929 bunal~ m~~ ile çok güç ~artlar alt~ na dü~en bat~~ ekonomik sistemlerinin dayand~~~~fikir yap~s~ n~ n sa~laml~~~ na kar~~~her tarafta beliren
~üpheler,
Avrupa'da ekonomik yeterlik di~er deyimle kendi ya~~~ile kavrulma
temayülünün yayg~ n bir hal almas~,
Depresyon y~llar~ nda ve onu izleyen dönemde d~~~ticaretin aç~ k
vermesi ve bundan do~an d~~~al~ m güçlükleri,
Devletin nüfuz ve otoritesini yükseltmek zorunlu~u, devletçili~e
nedenlerini
te~kil etmi~tir 12.
gidi~in
1931 y~ l~ nda, tek iktidar partisi C.H.P., program~ na devletçili~i alm~~,
haz~ rl~ k ve çal~~ ma devresinden sonra, bir taraftan Birinci Be~~Y~ ll~ k Sanayi
Plam'm haz~ rlam~~, di~er taraftan, 1933 y~ l~ nda Devlet Sanayi Ofisi ile
Türkiye Sanayi Kredi Bankas~'m kald~ rarak Sümerbank'~~ kurmu~tur.
Sümerbank'~ n 1933'de kurulu~u ile mutedil devletçilikten, devletçili1934 y~l~ ndan itibaren uygulamaya konulan Birinci Be~~Y~ ll~ k
~c
Sanayi Plan~~ile devlet rritite~ ebbis olarakda ekonomiye müdahale etmi~ tir.
1935 y~l~ nda yeralt~~ kaynaklar~ n~ n ara~ t~ r~lmas~~ için Maden Tetkik
Arama Enstitüsü, elektrik enerji kaynaklar~ n~ n de~erlendirilmesi için Elektrik ~~leri Etüd idaresi, maden ve elektrik i~letmelerini kurmak ve i~letmek
amac~ yla da Etibank kurulmu~tur.
Birinci Be~~Y~ll~ k Sanayi Plan~'n~ n ba~ar~s~, ~ kinci Be~~Y~ll~ k Sanayi
Plan~'n~ n haz~rlanmas~ na neden olmu~tur. ~ kinci Dünya Harbi'nin ç~ k~~~~
maalesef bu plan~n uygulanmas~ n~~geni~~ölçüde aksatm~~t~ r.
1938 y~l~ nda ç~ kar~lan 3460 say~l~~ kanunla iktisadi devlet te~ekküllerinin statüleri genel bir düzenlemeye tabi olmu~tur.
11 Bk. Vakur Versan, Türk Anayasas~n~n Iktisadi Esaslar~~ ve Ba~l~ca Siyasi Partilerin
Iktisadi Görü~leri, Karma Ekonomide Planlama ve Geli~me, Ekonomik ve Sosyal Etüdler
Konferans Heyeti, Istanbul, 1966, s. 96.
12 Memduh Ya~a, Iktisadi Meselelerimiz, Istanbul, 1966, s. ~ g.
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1933-1938 y~llar~~ aras~ ndaki döneme Türk sanayinin ilk ve planl~~ kurulu~~safhas~~ olarak bak~labilir. Yap~lacak i~ ler, ciddi etüdlere dayanan bir
plana ba~lanm~~~iç ve d~~~finansman sa~lanarak, çok ba~ar~ l~~ bir uygulama
sonuç olarak elde edilmi~tir. Hammadde kaynaklar~~ ile enerji sorunlar~~
ciddiyetle ele al~ nm~~, konunun bilimsel ve teknik yönü ile ciddi ~ekilde
u~ra~~lm~~ t~ r 13 .
Bu dönemde yap~ lan yat~ r~ mlar hep devletçilik ilkesi ad ~~ alt~ nda yap~lm~~t~ r. Program~ n finansman~ n~~ geni~~ölçüde vergiler, iç istikraz ve devlet
bankalar~ n~ n kredileri kar~~lam~~ t~ r. Bütün bu dönemde, pek de önemli
say~ lmayan 1934 y~l~ nda Sovyet Rusya'dan 8 milyon dolar, 1938'de Ingiltere'den, 13 milyon sterlin d ~~~borç sa~lanm~~ t~r.
Yeni devletin kurulu~ undan Atatürk'ün ölümüne kadar olan bu dönemin birçok bak~ mdan özellikleri vard~ r.
D~~~ticaret aç~~~~olmadan, enflasyona ba~ vurulmadan, dengeli ve istikrarl~~ bir kalk~nma sa~lanm~~t~ r. Hükümet, d~~~ticaret aktifinin sa~lad~~~~
döviz geliriyle alt~ n stokunu art~ rm~~ t~ r.
Mali dengenin korunmas~ na büyük itina gösterilmi~ tir.
Devletçilik ba~l~~~~alt~ nda inceleme konusu yapt~~~m~ z, Atatürk dönemi
uygulamas~ , fakir bir hammadde üreticisi olan bir ülkenin sanayici bir ülke
olarak kalk~ nma yolundaki gayretlerini, istikrarl~ , planl~~ ve dengeli kalk~ nmas~ n~~göstermektedir. Bu dönem bütünü ile birlikte ekonomik, sosyal ve
kültürel kalk~nmam~z~ n bir alt~ n ça~~d~ r.
V - DEVLETÇILIK UYGULAMASININ DE~ERLENDIRILMESI:
Devletçilik, bir politik uygulama ve bir sistem olarak, Türkiye'de
ba~ar~l~~ sonuçlara ula~m~~t~ r. Devletçilik hem geli~ mi~, hem de geli~memi~~
ülkeler bak~ m~ ndan da sa~lad~~~~sonuçlarla örnek ve model olmu~tur.
Her ~ eyden önce belirtmek gerekirse, Türkiye'de devletçili~in ba~ar~ya ula~mas~ n~n ba~~nedeni, Türkiye'nin gerçeklerine cevap vermi~~olmas~~
kadar, toplumlar~ n geli~me ve de~i~ me sürecine de tam anlam~~ ile uyabilmesindendir.
A - Türkiye Bak~m~ ndan Konunun De~erlendirilmesi.
Yeni Türk devleti kurulu~unda çok güç ~artlar alt~nda bulunuyor ve
çok zay~ f bir ekonomik güç devir al~ yordu. Anadolu ba~tan a~a~~ya yak~l~ p
y~ k~lm~~ , uzun süren harpler toplumu da manen çökertmi~ti. Sömürge tipi
13 Bk.

S. 7.

5o Y~ lda Türk Sanayii (Sanayi ve Teknoloji Bakanl~~mea haz~rlanm~~t~ r), Ankara, 1973,
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geri kalm~~~bir ülke, ekonomik, sosyal ve kültürel bak~ mdan yükselecekti,
ona kuvvetle ihtiyac~~ vard~.
Prof. Dr. Avni Zarakolu'nun hakl~~ olarak belirtti~i gibi, "yeni devletin
kurulu~undan sonra giri~ilen ink~ lap hareketleri Türk toplumunu iktisadi,
sosyal ve kültürel yönden engelleyen ortaça~a özgü, modas~~geçmi~~kurumlar~~y~ k~ p, yerine yenilerini getirmek suretiyle iktisadi kalk~ nma için elveri~li
bir ortam yaratm~~t~r"
Prof. Dr. Avni Zarakolu'nun belirtti~i gibi, "Atatürk ne ki~i özgürlü~ünü proletarya diktatörlü~üne feda eden kollektivist bir sistemden, ne de
kendi kendine i~leyen liberal bir piyasa ekonomisi düzeninden yana olmu~,
karma ekonomi düzeni içinde devletin alt yap~~ yat~ r~mlar~~ yan~ nda, özel
sektörün giremedi~i, güç geli~en veya ekonomide dar bo~azlar yaratan
sanayi alanlar~ na müte~ ebbis olarak girmek suretiyle ekonomik geli~meyi
h~zland~ rmak istemi~ tir"
Ba~bakanl~ k Devlet Istatistik Enstitüsü taraf~ndan haz~ rlanan, "Türkiye'de Toplumsal ve Ekonomik Geli~menin 50 Y~l~ " adl~~ eserde, ~~923'den
g73'e kadar olan geli~meler ~u ~ ekilde ifade edilmektedir:
"Bugün Türk toplumu umutlanyla, ya~ ama düzeyiyle ve özlemleriyle
923'lerin toplumunu çok geride b~ rakm~~t~ r. 1973'lerin Türk toplumu
sanayile~ me sürecine girmi~~ekonomik ve sosyal ölçüleri büyümü~, h~zl~~
geli~menin ortaya ç~ kard~~~~toplumsal devinimin sorunlar~n~~ çözmeye çal~~an yepyeni bir toplumdur. Türkiye elli y~ l içerisinde birçok ülkenin
yüzy~ llar boyunca gerçekle~ tiremedi~i dönü~ ümü gerçekle~tirmi~ tir. Halen
ki~i ba~~ na geliri 500 dolar~~ a~m~~ , yar~n~ na umutla bakan, özlemleri bat~~
toplumlar~ n~ n özlemlerine denk sanayile~mi~~bir Türkiye do~maktad~ r" 16 .
1973 y~l~ nda Devlet Istatistik Enstitüsü tarafindan haz~rlanan söz konusu
kitapta ki~i ba~~na dü~en gelir 500 dolan a~m~~~olarak gösterilmektedir. Cumhuriyetin kurulu~~y~ llannda elde mevcut verilere göre fert ba~~na dü~en milli
gelir takriben 50 dolar civar~nda bulunuyordu 17 . 50 y~l sonra var~ lan sonuç
asgari ~~ o misli bir art~~~göstermektedir. Ancak bu art~~ ta dikkatimizi çeken
önemli bir nokta, Türkiye'de nüfus art~~~n~ n da çok yüksek seviyede olu~udur.
Avni Zarakolu, Atatürk Devrimleri ve Iktisadi Kalk~ nma, Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ellinci Y~ l Arma~an~ , Ankara, 1977, s. 46.
~~5 Avni Zarakolu, op. cit., s. 47.
~menin 50
16 Ba~bakanl~ k Devlet Istatistik Enstitüsü, Türkiye'de Toplumsal ve Ekonomik Geli
14

Y~l~ , Ankara, 1973, S. 488.
en gelirin takriben 5o dolar civannda oldu~unu
11 Ömer Celal Sarç, 1923'de adam ba~~na dü~
k
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Ord. Prof. Ömer Celal Sarç'a göre, az çok çabuk geli~en 75 ülkeden 29'unu
alan bir istatisti~e göre, adam ba~~ na gayri safi milli has~lan~ n 19501969'daki art~~~ oran~~ itibariyle Türkiye 29 memleket aras~ nda 16'nc~~
gelmektedir.
1950-1969 aras~~ art~~~ oran~ , istatistik bilgiye göre örnek olmak üzere
verece~imiz baz~~ ülkeler için ~öyledir:
Japonya
Bulgaristan
Ispanya
Ürdün
Yunanistan

4-85
4-35
2.85
2.71
2.66

Yugoslavya
Israil
Irak
Iran
Türkiye

2.63
2-54
2.45
2.04
1.88

Ancak Türkiye'de ~iddetli nüfus ço~al~~m~ n adam ba~~ na gelirin yükseli~ini
frenleyici etki yapt~~~ n~~ belirtmek gerekir. ~öyle ki, e~er Türkiye'de nüfus
art~~~~% 2.6 yerine Bulgaristan'da oldu~ u gibi % o.8 olsa idi, 1969 y~l~~adam
ba~~ na G.S.M.H.'m~z~ n 195o'dekine oran~~ ~~ .88 yerine 2.63 tutar ve Türkiye
yukar~ da bahsi geçen 29 memleket aras~ nda 16'nc~~ de~il, Yugoslavya ile
beraber 6'nc~~ gelebilirdi 18 .
Demek ki Türkiye'de h~zl~~ nüfus art~~~ , ekonomik geli~ me h~z~ n~~ frenlemektedir.
Türkiye'nin ekonomik kalk~ nmas~~ ile ilgili olarak Prof. Dr. Zeyyat
Hatipo~lu'nun mü~ ahadeleri de pek dikkat çekicidir.
Prof. Dr. Zeyyat Hatipo~lu'na göre, "1927 y~l~~ile Ikinci Dünya Harbi'nin ilk y~l~~ ba~~ na kadar, Türkiye'nin milli geliri % 4'e yak~ n ve fert ba~~ na
dü~en gelir ise % 2'ye yak~ n oranlarda artm~~~bulunmaktad~ r. Harp y~llar~~
içinde ise milli gelirimizde azalma meydana gelmi~tir".
Zeyyat Hatipo~lu'da, "ülkenin kurulu~~y~llar~ nda milli gelir çok yakla~~ k bir hesapla bugünkü param~ zla 20 milyar TL. idi. ~imdiki milli gelir
215 milyar TL. bulundu~una göre bu süre içinde milli gelir ii misli
artm~~t~ r" diyerek art~~~h~z~ n~ n önemini belirtmektedir.
Zeyyat Hatipo~lu bir di~er mukayeseyi de on y~ll~ k devreler itibariyle
yapmakta ve Türkiye'yi Sovyet Rusya gibi komünist bir ülke ile kar~~la~t~ rmaktad~ r. Hatipo~lu'na göre, "1927-1972 Türkiye reel milli gelirinin
45 y~ll~ k devredeki art~~~ n~ n on y~ll~ k devreler itibariyle % 45 civar~ nda
oldu~ u görülür. 195o'den itibaren bu oran % 65 olmu~tur. Geli~mi~~
8 Bk. Ömer Celal Sarç, 5o Y ~ll~
k Cumhuriyet Döneminde Ekonomik ve Sosyal Bünyedeki
Ba~l~ca De~i~meler, op. cilt., S. 24.
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ülkelerin daha uzun ve eski y~llardaki oranlar~n~ n genellikle to y~ lda % 30
civar~nda oldu~u tespit edilmi~ tir. Rusya gibi tablonun en yüksek oran~na
sahip bir ülkede, komünist bir rejimde ula~~ lan en yüksek rakam % 53.8'dir.
Bu oranlara göre genellikle Türkiye'deki oran~ n çok daha tatminkâr oldu~u
söylenebilir" I° diyerek Türkiye'de milli gelirin art~~~ h~z~n~ n önemini
belirtmektedir.
Prof. Dr. Zeyyat Hatipo~lu'nun ald~~~~rakamlar, 1967 y~l~ na aittir. Öngörülen tabloda fert ba~~ na gayri safi milli has~ la ve y~ll~k ortalama art~~~h~z~~
aç~klanmaktad~ r. Bu tabloda Sovyet Rusya'da fert ba~~na gayri safi milli
has~la 1967'de 970 dolard~ r. Türkiye'de ise 1967'de fert ba~~ na gayri safi milli
has~la 290 dolard~r 20 . Türkiye Ticaret Odalar~ , Sanayi Odalar~~ ve Ticaret
Borsalar~~Birli~i'nin 1977 Iktisadi Raporu'nda ki~i ba~~ na gayri safi milli
has~ la cari fiyatlarla 15809 TL. bulmu~ tur. Rapora göre bu miktar ~ 000
dolara yakla~m~~~bulunmaktad~ r. Türkiye bugün süratle geli~mekte olan
ülkeler aras~ nda bulunmaktad~r 21 . Bu kar~~la~t~ rma Türkiye'nin takriben
1 o y~ll~ k bir gecikme ile fert ba~~ na dü~en milli gelir art~~~ nda Sovyet
Rusya'y~~takip etti~ini göstermektedir.
1977 y~l~ nda Türkiye'nin ekonomik geli~ mesi belirli azalmalardan
geçerek bugünkü sonuca ula~m~~t~ r. Ancak bugün Türkiye ekonomisinin
kar~~la~t~~~~ba~l~ca sorunlar vard~ r. Enflasyon, ödemeler bilançosundaki
dengesizlik, tasarruf yetersizli~i ve i~sizlik çözümlenmesi gereken sorunlard~r. 1977 y~l~ nda Türk ekonomisinin ula~t~~~~bu sonuçlar~n, "d~~~siyasi
ili~kilerimizin baz~~ülkelerle kopma derecesine geldi~i, yurt içinde endi~e ve
büyük huzursuzluk verici ö~renci hareketlerinin, çal~~ma bar~~~n~~zedeleyen
direni~lerin, kanunsuz eylemlerin ve sert siyasi münaka~alar~n yaratt~~~~bunal~ mlar yüzünden ekonominin bekledi~i elveri~li ortam~~ olu~turacak istikrar~n sars~ld~~~~bir dönemde elde edilmi~~olmas~~ise ba~l~~ba~~na sevindirici
bir husustur" 22 .
Türkiye'nin ekonomik kalk~nmas~~ ve daha sonra geli~mesi sihirli bir
de~nekle, liberal ekonomi düzenini yerle~tirmekle sa~lanamazd~. Türkiye'de devletçilik, ekonomik alanda karma ekonomi düzeni Türkiye'nin
içinde bulundu~u ko~ullar~ n sonucu olmu~ tur. Türkiye gibi, siyasi yönden,
19 Zeyyat Hatipo~lu, Cumhuriyet Rejiminde Türkiye Ekonomisinin Geli
~mesi, Istanbul,
1973, s. 23.
20 Bk. Zeyyat Hatipo~lu, op. cilt., s. 9-14.
21 Türkiye Ticaret Odalar~, Sanayi Odalar~~ve Ticaret Borsalar, Birli
~i, iktisadi Rapor,
1977, Ankara, 1977, s. 531-532.
22 Türkiye Ticaret Odalar~ , Sanayi Odalar~~ve Ticaret Borsalar~~
Birli~i, iktisadi Rapor
1977, Ankara, 1977, S. 532.
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demokrasi, ekonomik yönden, karma ekonomi prensiplerine ba~l~~ bir ülkede
devletçilik vazgeçilmez ve güvenilir bir kalk~ nma yolu olmu~tur. 1961 Anayasas~ 'nda yer almamakla beraber, devlet düzenleyici fonksiyonu yan~ nda
üretici ve müdaheleci fonksiyonu da üstlenmi~~bulunmaktad~ r. Devletin
ekonomik, sosyal ve kültürel kalk~ nmay~~ sa~lamak için demokratik yollarla
planlamay~~ en güvenilir ve vazgeçilmez bir yol olarak seçi~ i, bir Anayasa
gere~idir. Plan, merkezi otoride olarak devletin yapt~~~~ve gerçekle~tirdi~i
kalk~ nma yoludur.
Genel olarak devletçilik, özel anlamda ekonomik alandaki görünümü
ile karma ekonomi, ba~~ ms~z bir sistem olarak Türkiye'de ba~ar~ya ula~m~~ t~ r.
B - Yabanc~~ Ülkelere Etkileri Bak~m~ndan Konunun De~erlendirilmesi.
Yabanc~~ ülkelere devletçili~in etkileri bak~ m~ ndan de~erlendirme, önce
az geli~mi~~veya geli~memi~~ülkelerin kalk~ nmas~ nda, model ve örnek olarak
yapt~~~~etkiler bak~ m~ ndan dikkate al~nacakt~r. Geli~mi~~ülkeler içinde ça~~n
gere~i, en liberal ülkelerde dahi, ekonomiye devlet müdahalesinin zorunlulu~u ortaya konarak, Türkiye'nin bu tür bir politik uygulamaya y~llar öncesi
gitti~i, bat~l~~ devletlerden çok önce bu yola ba~vurdu~u belirtilerek örnek
oldu~u da ortaya konacakt~ r.
- Geli~memi~~Ülkeler Bak~ m~ndan De~erlendirme.
Türkiye, yeni Türk devletinin kurulu~undan, 192o'den 1933'e kadar
~l~ml~~ bir devletçilik politikas~~ uygulam~~, 933'den itibaren de devletçilik
politikas~ na yönelmi~ tir. Türkiye'de uygulanan devletçilik politikas~, ne
klasik, ne Marxist, ne de neo-klasik ekonomik sistemlerin bir uygulamas~~
de~ildir. ~kinci Dünya Harbi'nden sonra uygulanan kalk~ nma veya geli~me
ekonomisi ad~~ ile an~lan ekonomik sistemin uygulanmas~d~r. Türkiye, kalk~ nmak için, klasik, Marxist, neo-klasik sistemlerin d~~~ nda, ondan ayr~~ bir
ekonomik politika uygulam~~t~r. Böylece Türkiye, geli~me veya kalk~ nma
ekonomisinin gereklerini, teorideki geli~melere öncelik ederek devletçilik
politikas~~ ad~~ ile uygulayan ilk ülke olmu~tur. Türkiye'de devletçili~in bu
bak~ mdan büyük önemi ve de~eri vard~ r.
Ayn~~konuyu incelerken, tan~nm~~~Frans~z Profesörü Maurice Duverger'in bir mü~ahedesi de çok dikkati çekmektedir.
Prof. Maurice Duverger, Türk ink~lab~ n~n bir özelli~ine i~aret ederek,
özellikle bu konunun ~ kinci Dünya Harbi'nden sonra daha iyi anla~~ld~~~ n~~
ve de~erlendirildi~ini ortaya koymaktad~ r. Duverger'e göre, ekonomik ve
sosyal bak~ mdan geri kalm~~~bir memleket bat~ya yönelirken, bat~~demokrasisine geçerken, Türk ink~lâb~ n~n deneyinden faydalanman~ n yolunu
aram~~ t~ r.
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Yeni istiklâlini kazanan ülke, hem de emperyalist bat~ ya kar~~~istiklâlini kazanan bu ülke, komünizmin kuca~~na dü~memek için Atatürkçülü~e,
Türk ink~lâbln~ n ~~~ k tutan prensiplerine ba~lanm~~ t~ r.
Duvarger'e göre, Kemalizm, Türk tarihinin bir an~~ de~ildir, bir politik
sistem tipi haline gelmi~tir. Bu politik sistem henüz kat'i olarak tarif olunmamakla beraber, Üçüncü Dünya'ya, yani Moskova veya Pekin'e yakla~mayan, bat~ya do~ru yönelmeyi arzulayan fakat yar~~ geli~mi~~memleketlerin, bat~~demokrasileri de pek i~lerine gelmedi~inden onlar için ço~unlu~u
henüz okuma yazma bilmeyen, hayat standard~~dü~ük olan bu memleketleri
k~sa zamanda bat~~ standard~na yükseltmek ancak Kemalizm tecrübesi kalk~ nd~rabilirdi 23.
Maurice Duverger, devletçilik politikas~~uygulayan yeni Türkiye'yi geri
kalm~~~ülkelerin kalk~nmas~~için bir model, bir örnek olarak vermektedir.
2-Geli~mi~~Ülkeler Bak~m~ndan De~erlendirme.
~ kinci Dünya Harbi'nden sonra özellikle bat~~dünyas~ nda geli~en ekonomik kamu hukuku, devletin ekonomiye müdahalesini öngörmektedir. Bu
müdahale, devletin, yeni örgütler kurarak, hizmet alan~n~~ geni~letmesine
neden oldu~u gibi, de~i~ik bir hizmet anlay~~~ na da imkân vermektedir.
Devlet, klasik hizmet anlay~~~ na uygun örgütlerle, devletin ekonomik alana
müdahalesi sonucu, bu tür hizmetleri yerine getirmesi imkâns~zd~ r. Devlet,
bu tür hizmetleri düzenlemek için yeni kurdu~u örgütlerle, kurumlarla
öncekilerden pek farkl~~faaliyette bulunacakt~ r. Bu farkl~l~ k kamu hizmetinin
farkl~l~~~ ndan ileri geldi~i gibi de~i~ik hukuk kurallar~n~ n da uygulanmas~n~~
gerekli k~lmaktad~ r.
~ kinci Dünya Harbi'nden sonra ortaya ç~ kan bu hukuk dal~, bizde
933'den itibaren devletçilik ad~~ alt~ nda uygulanmaya ba~lanm~~ t~ r. Özellikle, iktisadi devlet te~ekküllerinin kurulmas~~ ile devlet, ekonomik hayata
müte~ebbis (giri~imci) olarak kat~lm~~, bu alanda aktif bir rol alm~~t~ r.
Devletin bu tür faaliyeti, klasik devlet faaliyetlerinin d~~~ nda oldu~undan,
hizmet yönünden yerinden yönetim kurulu~lar~n~ n kurulmas~na, (Sümerbank, Etibank gibi) ve bu kurulu~lara yaln~z kamu hukukunun de~il, özel
hukukun da uygulanmas~ n~~sa~layan yeni düzenlemeleri zorunlu k~lm~~t~ r.
Devletçilik politikas~, devlet hizmet alan~ na yeni bir yön vermi~tir. Bat~da
geli~en ekonomik kamu hukuku y~llarca önce Türkiye'de uygulanm~~t~ r.
23 Maurice Duverger, Le Kemalisme, Atatürk, Unesco yay~ nlar~, 1963, S. 177-179
(Makalenin asl~: Le Kemalisme, Le Pays d'Atatürk, Supplement Publi par le Monde, le 27 mai
1961).
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Türkiye'de uygulanan devletçilik politikas~~ böylece bat~l~~ devletlere de
örnek olmu~tur.
Ancak burada bir noktay~~ aç~ klamak gerekecektir. Bat~~ Avrupa'da
ekonomiye devlet müdahalesi sanayile~ menin sonucunda olmu~tur. Bu müdahale 1929 dünya ekonomik bunal~ m~ndan sonra ba~lam~~~esas geli~mesini
de Ikinci Dünya Harbi'nden sonraki dönemde sa~lam~~t~ r. Halbuki Türkiye'de devletçilik, devletin ekonomiye müdahalesi, sanayile~meyi gerçekle~ tirmek içindir.
Prof. Dr.Tahsin Bekir Balta, devletçili~i dar anlamda ele alarak, karma ekonomi veya devlet i~letmecili~i olarak dile getirmektedir.
Profesör Tahsin Bekir Balta, "Ülkemizin 193o'larda giri~ti~i devlet
i~letmecili~i bat~~ aleminde o tarihlerde yad~ rganm~~t~ r. Fakat geri kalm~~~bir
ülkenin devlet i~letmecili~i olmadan geli~emeyece~i bugün her yerde ve
hemen herkes taraf~ ndan kabul edilmektedir. Üstelik geli~mi~~ülkelerin
devlet i~letmecili~ini uygulama zorunlu~unda kalabileceklerini sonraki olaylar
göstermi~ tir. Karma ekonomi, bugün bat~~ aleminin adeta ortak görü~ü
say~labilir. Bu bak~ mdan Türkiye karma ekonomi sisteminin öncüsü olmu~tur. ~üphesiz karma ekonomi sisteminin uygulama oran~~ ülkeden ülkeye
de~i~mektedir" 24 diyerek devletçili~in Türkiye d~~~ nda da etkisini dile
getirmi~tir.
Karma ekonomi, Türkiye'nin kalk~ nmas~ na zemin te~kil etmi~tir. Bu
sistem, Profesör Dr. Osman Okyar'~ n da belirtti~i gibi, "~ kinci Dünya
Harbi'l~ den sonra, üçüncü dünyaya mensup birçok ülkelerin ba~ta
Hindistan olmak üzere uygulad~ klar~~ rejimlerin örne~ini de te~kil
etmi~tir" 25 .

24 Tahsin Bekir Balta, ~ dare Hukuku, L, Genel Konular, Ankara, ~~ 970-1972, s. 119-120.
25 Osman Okyar, Karma Ekonomi ve Kalk~ nma, Cumhuriyet, 12 Kas~ m 1971.

