AFET1NAN :

Devletçilik ilkesi ve Türkiye Cumhuriyetinin Birinci Sanayi
Plan~~ 1933. Ankara 1972. VI, 210 - 143 - 82 S., 3 harita. 65 TL.
(Türk Tarih Kurumu yay~nlar~. 16. seri Nr. 14) *.

Türkiye'nin bozulan mali durumunun istikrann~~sa~lamak amac~yle 27 May~s
1960 Milli Devriminden sonra yeni kurulan Devlet Planlama Dairesi (9 temmuz
1961 Anayasas~n~ n 129. maddesi)'nin her y~ l gözden geçirilmek üzere haz~rlad~~~~
be~~y~ll~k planlar~n (1963-67 ve 1968-72) denenmesi ve "Atatürk ilkelerine dönü~"
ça~r~s~~(12 Mart 1971), 1919-22 Kurtulu~~Sava~~ ndan sonra onun iktisadi kalk~nmadaki pay~n~~ hat~rlatmaktad~ r.
Friedrich Karl Kienitz Türkei : Anschluss an die moderne Wirtschaft unter
Kemal Atatürk (Türkiye: Kemal Atatürk liderli~inde modern ekonomiye geçi~)
[Hamburg 1959, WI VI, s. 3o8'de ele~tirisi] adl~~kitab~nda kaynaklar~~ dikkatle
inceledikten sonra problemi aç~ klarken, Merkez Bankas~n~n kurulu~undan itibaren
(1931) ka~~t paran~ n tedavülde çok tedbirli biçimde ço~alt~lmas~ndan da anla~~ld~~~~
üzere "onun sinsi bir enflasyona dü~ mek istemedi~i"ni tespit ediyor.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesinden Prof. Afetinan sunulan kitab~nda, 9 aral~ k 1933'te o zamanki Ekonomi Bakan ~~ B. Celal (Bayar)'in
Bakanlar Kuruluna sundu~u be~~y~ll~k plan~n metnini ilk kez yay~ mhyor. Bu metinde,
~ ubat 1923'te Izmir Iktisat Kongresinde ve yazar~n bildirdi~i daha ba~ka konu~malarinda Osmanl~~Imparatorlu~unda hemen yok say~lan ya da yabanc~lar~ n elinde
bulunan sanayiin kurulmas~~hususundaki büyük ilgisini gösteren Mustafa Kemal'in
kenar notlar~~bulunmaktad~ r. Türk özel sermayesi zay~f oldu~undan bu ancak devletin yard~m~yle olabilirdi. B. Fethi (Okyar)'nin 193o'da tavsiye etti~i liberalizmin
reddolunmas~ ndan sonra devletçilik ilkesi 14 may~s 193 1 'de Cumhuriyet Halk
Partisinin program~na 6'nc~~ideal olarak al~nm~~~ve 5 ~ubat 1937 tarihli ek kanunla
Anayasaya (2. madde) konmu~tur (kr~. WI 23, 1941, s. 174 ve Ernst E. Hirsch:
Die Verfassung der T ürkischen Republik 1966, s. 41, 82).
Yazar, Atatürk'ün ilkeleri ile ve bu arada bugün yine aktüel olanlar~ndan, topraks~z köylüye yer da~~t~lmas~~ile ilgili reforma i~aret ediyor (~~ mart 1922 ve I kas~m
~~936 günlü konu~malar~ : s. 29, ~~24, ~~937 tarihli Anayasa eki, 74. madde ve 1961 Anayasas~ , 37 ve 38. maddeler, sonuncusu 20 eylül 1971'de kaleme al~ nanda da bulunuyor). Iki harita Atatürk'ün ölümüne kadar yap~lan demiryollar~n~~ ve ilk iki be~~
y~ll~ k plan süresinde kurulan ve kurulmas~~öngörülen sanayi tesislerinin yerlerini,
"ideal bir köy"ün kurulu~~krokisini gösteriyor. Türkiye'nin iktisadi durumu 30
y~ ldan fazla bir zamandan beri eskiden öngörülemeyecek sebeplerden dolay~~çok
de~i~mi~~oldu~u gibi, Atatürk'ün kendisine çok yak~n olan yazar~n dikkatle izledi~i
baz~~ fikirleri de bugün üstün de~er ta~~maktad~ r.
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