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Bu yazlda Atatiirk'iin ekonomi politikaslnln temel ilkeleri ve bu ilkelerin olugumunu 
haz~rlayan etmenler, bunlann arkas~nda yatan nedenler iizerinde durulacakt~r. 

Agagidaki agiklamalardan goriilecegi gibi Atatiirk'iin ekonomi politikas~ herhangi bir 
ideolojik ogretiye dayanmamaktadlr. Bunlar, geqmigin gozlemlerinden ve tarihin sentezin- 
den elde edilmig ozgun fikirlerdir. Atatiirk Osmanll Imparatorlugu'nun gokiig nedenlerini 
gok iyi analiz etmig, bu gokiige katkida bulunan ekonomik nedenleri dogru teghis etmigtir. 

Ortaya konan bir politikan~n dayand@ gerekgeler ve hedeflediii amaqlar ne kadar 
gergekgi olursa olsun bu politikan~n uygulanabilirliginin slnlrlannl ve bagan gans~nl ig ve d ~ g  
k~sltlar belirler. Bu nedenle yazlnln ikinci klsm~nda Atatiirk'iin olugturdugu ekonomi poli- 
tikasln~n uygulamadaki bagans~nln gok k ~ s a  bir degerlendirmesi verilecektir. 

Atatiirk'iin ekonomi politikas~nl belirleyen faktorleri anlayabilmek igin Cumhuriyetin 
kuruldugu y~llarda Tiirkiye'nin iqinde bulundugu ekonomik durumu hatlrlamada yarar bu- 
lunmaktad~r. 

Cumhuriyetin Devraldigi Ekonomik Yap1 

Cumhuriyetin devraldlgl ekonomik yap1 aslrlardan beri degigmemigti. Niifusun begte 
dordii dogrudan, veya dolayli olarak tanmla ugragmaktayd~. Tanmda iiretim qok ilkel yon- 
temlerle gergeklegmekteydi. Koyluler, gogunlukla, yetigtirdiklerini kendileri tiiketiyordu. 
Tanmsal iirunlerin pazarlara ulagmas~n~ saglayacak ulag~m kanallan mevcut olmadlg~ igin 
tanm iiriinlerinin diger iiriinlerle degigimi qok s1nir1iyd1. Bu nedenle gehirler g ~ d a  gereksi- 
nimlerini ancak civar bolgelerden karg~llyorlardl. Tren yolu az ve mevcut olanlar da kotii 
durumdaydi. Kara yollar~n~n en iyisi dahi ancak kagn~larln geqigine izin veriyordu. 

* H.U. iktisat Fakiiltesi Ogretim Uyesi 
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Atatiirk'iin Ekonorni Politikasl : Ulusal Bagrmslzbk ve Ekonomik Bagrrnsrzlrk 

Ekonomide iq ve d ~ g  ticaretin hemen hemen tarnam1 azlnl~klarln elinde bulunuyordu. 

Slnai uretim el sanatlanndan ibaretti. Bat111 ulkelerin bir taraftan elde ettikleri kapitulasyon- 

lar, diger taraftan empoze ettikleri serbest ticaret Anadolu'da sanayiin kurulmaslnl en- 

gellemigtir, ve mevcut olanlar~ da oldurmugtur. Turk halklnln slnai uriin gereksinimleri ithal 

yoluyla karg~lan~yordu. Bu ithalat ise find~k kuru uzum, incir, tutun gibi slnlrl~ say~da tanm 

urunu ve hall gibi bir kaq el sanatl urununun dlg satlmi ile karg~laniyordu. 

Turkiye'de 1qigleri Bakanllgi'nln 1934 tarihli raporunda ekonomiye empoze edilen 

serbest ticaretin etkileri gu gekilede aqikqa ortaya konulmaktadir: 

"Gumruk kapllarl ard~na kadar aq~k tutuldugu donemde Avru- 
pa'dan ithal edilen ipekli kumaglar Bilecik dutluklarlnln harab ol- 
maslna neden oldu. 1821'de 600 adet el tezgahlna sahip bulu- 
nan ~skudar'da 40 tezgah kald~. Ayn~ gekilde 181 2'de 3000 tez- 
gah bulunan Tlrnova'da tezgah adedi 1000'e indi. Mensucat 
(dokuma) sanayiinin qokugu diger sanayi dallarlnl da etkiledi. 
Memlekette sanayinin bir gun tekrar canlanacagl umidi hemen 

hemen yok gibiydi." 

Butun bu olumsuz yaplya ek olarak Anadolu topraklan savaglardan biiyuk hasar gor- 

mugtu. Tanm alanlar~ Italyan, Fransiz ve Yunan istilas~ sonucunda, ve kurtulug savaglnda 

buyuk hasar gormugtu. Lozan Anlagmaslndan sonra Yunanistan ile Turkiye araslnda yapllan 

nufus degigimi Anadoluda bir qok el sanatl, sanayi ve ticaretin olumsuz bir gekilde etkilen- 

rnesine, hatta yok olmaslna neden oldu. 1926 yillna kadar Turkiye'yi terkeden ve tuccar, es- 

naf ve zanaatkarlardan olugan 1.3 milyon Yunanl~ya kargil~k Bat1 Trakya'dan gelen 400 bin 

Turk temelde ~iftqiydi. Anadolu tariml bunlarl ancak guqlukle absorbe edebildi. 

Atatiirk'iin ekonomi politikas~ iizerindeki goriigleri 

Ataturk, ekonomi politikas~ uzerindeki goriiglerini qok net bir gekilde Izmir Iktisat 

Kongresi'nin aqillg konugmaslnda belirtmigtirl. Bu konugma, zamanln qok otesinde gorugler 

taglmaslnin yani sira, daha Cumhuriyeti ilan etmeden, Atatiirk'un 17 $bat 1923 tarihinde 

boyle bir kongreyi top lamas^ bag11 baglna onem tagimaktad~r. A y n ~  zamanda, Ataturk, Izmir 

Kongresini topladli~ zaman Lozan Konferansl devam ediyordu ve istilac1 ulkelerle barig 

yapilmamigti. 

Bu yaz~da Atatiirk'ten yapllan allnt~larln tamam, izmir Iktisat Kongresi'ni apg konuamas~ndan allnmlgt~r. 
Metinler, A. Afet inan'ln Tiirk$ele~tirdigi ve sadeleptirdigi "Tiirkiye Cumhuriyeti ve Tiirk Devrimi", ss. 105- 
119'dan al~nmigt~r. 
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Ataturk ekonomi politikasini iki kavram uzerine oturtmugtur: Tam bag~ms~zlik ve 

ulusallik. Bu politikalar, uygulamada kaldig~ sure iqinde, ulusal ve uluslararas~ konjonk- 

tiirdeki deiigmelere gore gekillenmig ve geligmigtir, fakat bu iki ilkeden hig bir zamar. odiin 

verilmemigtir. Bu kavramlari ele almadan once Ataturk'un ekonominin onemi konusundaki 

goriialerine yer vermek istiyorum. 

Ekonominin onemi 

Atatiirk, ekonominin onemini gu sozlerle aq~klamaktadir: 

"Bir milletin dogrudan dogruya yagantlsl ile ilgili olan, o milletin 
ekonomik durumudur. Tarihin ve tecrubenin suzgecinden arta 
kalan bu hakikat, bizim milli yagant~mlzda ve milli tarihimizde, 
tamamen kendisini gostermigtir. Gerqekten de Turk tarihi ince- 
lenecek olursa, gerileme ve ylkllma nedenlerinin, ekonomik 
problemlerden bagka bir gey olmad~gl derhal anlaglltr." 

Ulusal politikanin onemi 

Atatiirk, o gune kadar ekonomimize gereken onemi vermedigimizi, bunun nedeninin 

ise Osmanli Imparatorlu~u'unun ulusal bir yonetime sahip olmamasina baglamaktadir. 

"Osmanl~ tarihinde butun qabalar ve butiin qallgmalar milletin 
arzusu, emelleri ve gerqek ihtiyaqlar~ gozijnunde bulundurularak 
degil, gunun bunun kigisel hlrslarlnl, emellerini yerine getirme 
yonunde yapllmlgtlr". 

Ataturk, bu durumdan kurtulmin~n yolunun ekonomik ve politik alanlarda kararlann~ 

ulusun kendisinin vermesinde gormektedir. Bu nedenle iktisat kongresinde alinacak karar- 

lann, temsilcileri yoluyla, halk tarafindan alinmasini gerekli gormiigtiir. General Kazim 

Karabekir bagkaniiginda toplanan kongreye butun illerden tiiccar, sanayici, esnaf, qiftqi ve 

isqi temsilcilerinden olugan 1135 temsilci katlldi. Burada da Sivas ve Erzumm Kon- 

grelerinde oldugu gibi ulusun geleceginin halk tarafindan belirlenmesi ilkesi temel al~nmigt~. 

A y n ~  konugmada Ataturk, ekonomik bagims~zl~k olmadan politik ba~imsizliligin 

gerqeklegemiyecegini gu sozlerle ifade etmektedir: 

Tam baglmslzllk i$in gu prensip vardlr: Milli Egemenlik, Ekono- 
mik Egemenlikle pekigtirilmelidir .... Siyasi ve askeri zaferler, ne 
kadar buyuk olursa olsun, ekonomik zaferlerle ta$landlrllmaz- 
larsa kazanllacak bagarllar yagamayaz, az zamanda soner." 



Atatiirk'iin Ekonomi Politikasr : Ulusal Bag~msrzbk ve Ekonomik Bagrmsrzbk 

Emperyalizme kargl ulusal bailms~zhk savaginin tarihteki ilk orneii olan Kurtulug 
Savaglnl buyuk bir zaferle sonuqlandiran Ataturk, bu bagany1 Lozan'da kolayca tescil et- 
tirecegini beklerken emperyalist ulkelerin, Ingilizlerin onderliginde, ekonomide somuruleri- 
ni devam ettirmeye yonelik direnme ve bask~lan ile kargllagtl. Bu geligmelerin Ataturk'un 
olugturacag~ politikalann belirginlegmesine katklsl oldugu kesindir. Bu baglamda Ismet 
Paga ile Lord Curzon araslnda geqen konugma ilginqtir. 1.1nonu, hatlralannda, Lozan kon- 
feransl slraslnda bir gece Lord Curzon ve Amerika murahhasl Mr. Chaild ile aralannda 
geqen konu~mayi gu Sekilde aktarmaktadir (Inonu (1998) s.130): 

Lord Curzon bana dedi ki: 

"Konferanstan bir neticeye varacag~z. Arna rnernnun aynlrnaya- 
caglz. Hi~bi r  igte bizi rnernnun etrniyorsunuz. Hi~bir  dedigimizi 
rnakul olduguna, hakl~ olduguna bakrnaks~zln kabul etrniyor- 
sunuz. Hepsini reddediyorsunuz. En nihayet gu kanaate vard~k 
ki, ne reddederseniz hepsini cebirnize atlyoruz. Mernleketiniz 
harapt~r. imar etrneyecek misiniz? Bunun i ~ i n  paraya ihtiyaclnrz 
olacakt~r. Paray~ nereden bulacaks~n~z? Para bugun dunyada 
bir bende var bir de bu yan~rndakinde. Unutrnay~n, ne reddeder- 
seniz hepsi cebirndedir. Nereden para bulacaksln~z, Frans~zlar- 
dan rn~?" 

Ben evet dedirn. Curzon sozlerine devarn etti: 

"Para kimsede yok. Ancak biz verebiliriz. Mernnun olrnazsak 
kirnden alacaks~n~z. Harap bir rnemleketi nas~l kurtaracaks~n~z? 
iht iya~ sebebiyle yarln para isternek i ~ i n  kara~rn~za gelip diz ~ o k -  
tugunuz zarnan, bugun reddettiklerinizi cebirnizden birer birer 
g~kart~p size gosterecegiz." 

Bu konugma emperyalist ulkelerin niyetlerini aqikqa gosteriyor: 'Evet, bize kargl bir 
zafer kazandln~z, fakat ulusal (ekonomik ve politik) ba~lmsizlll~glnlz igin gerekli butun 
kogullan sajjlamaniz bizim q~karlarmlzla uyugmaz. Eger bunda direnecekseniz bunun be- 
delini ilerde size odetiriz. Harab olmug ulkenizin iman iqin bize muhtaq olacakslnlz. Bizden 
alacaglnlz yard~mln karglllgi ekonomik ve politik tavizler olacakt~r'. Nitekim Lozan kon- 
feranslnda muttefikler, Turkiye'nin giimriik tarifelerini yukseltme hakkln~ 1929 yllina 
kadar ertelemigtir.2 Ataturk, emperyalistlerin Osmanll ~mparatorlu~una empoze ettlikleri 
kapitiilasyon'lar~n ulkeyi somurge durumuna getirdigini 1ktisat Kongresinde ~u sozlerle an- 
latmaktadir. 

Ernperyalist iilkeler, sijrniirgelerinde sorniirii mekanizmas~ olarak kendi mallar~n~n bu iilkelere kolayca girrnesi- 
ni smulayacak olan giimriik tarifeleri ile korumactl~g~ engellerni$erdir. A. Maddison, 20. yy. bqlar~nda zirv- 
eye ulagan sorniirgecilik konusunda gunlan soylemektedir. "(Ingiltere ve Hollanda) kontrolii alt~ndaki qok genig 
koloni imparatorluklannda ve Cin, M~slr,  ran, Tayland ve Tiirkiye gibi nominal olarak bag~ms~z iilkelerde 
serbest ticareti ernpoze etrniglerdir. Bu son gruptaki iilkelerde giimriik tarifeleri iizerindeki otonomilerinin kls~t- 
lanmas~, bu tarifeleri diigiik bir diizeyde tutan anlagmalarla saglanrnrqt~r" (A. Maddison, The World Economy 
in the 2oth Century", OECD, 1989, s. 45). 
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"Bir devlet ki kendi uyrugundaki halka koydugu vergiyi ya- 

bancllara uygulayamaz; bir devlet ki kendi gumruk resimleri ve 

her turlu vergi iglemlerini duzenleme hakk~ndan al~konulur; bir 

devlet ki kendi kanunlarlna gore yargl hakklnl yabanc~lara uygu- 

layabilmekten yoksundur; o devlete bag~ms~z denilemez. 

Devletin ve milletin yagantlslna yap~lan karrgmalar, bundan da- 

ha da fazlad~r. Milletin ekonomik ihtiya~lar~ndan olan, ornegin 

demiryolu ingaat~, ornegin fabrika yapmak gibi konularda devlet 

serbest degildi. Boylece birgeye baglanmak istendiginde, herne 

olursa olsun, yabanc~lar ige kar~glrd~. 

Yagantlsln~ saglama yeteneginden yoksun olan bir devlet, 

bag~ms~z olabilir mi?" 

3. UY GULAMADA EKONOMI POLIT~KASI 

Ekonominin iqinde bulundugu qok zor kogullar altlnda, baglrnslzl~k ilkesinden odun 

vermeden ulkenin iman ve ulusun kalklnmasl ancak yine ulkenin slnirll kaynaklarl ile 

gerqeklegtirilecek demekti. Bu konudaki qabalar ve Cumhuriyetin ilk on yillnda uygulanan 

politikalar 1930'lann baglanndan itibaren onemli farklllik gostermig, ilk yillarda ozel gir- 

igime verilen onceligin yerini 1932'den sonra devletqilik politikasi almlgtlr. Bu politika 

degigikliginin nedeni dunya konjonturiinde ortaya qlkan geligmelerin (1929 Biiyuk 

Bunaliml) yani slra yeterli bilgi ve serrnaye birikimine sahip olmayan ozel girigimin tek 

bagina bu igin altlndan kalkamayacag~mn anlagllmasld~r. 

1923-1932 doneminde ekonomi politikasi: iizel giri~ime oncelik 

Cumhuriyetin ilk y~llan,  1932'den sonra uygulamaya konulan "devletqilik" uygula- 

malarlndan farkli olarak ozel girigime oncelik veren bir politika araylgl donemidir. K.Bo- 

ratav bu donemin, develetin hiq bir gekilde ekonomiye mudahale etmedigi gerqek anlamda 

"liberal" bir donem olmadlglna dikkati qekrnektedir. Bu donemde Devlet ekonomiye mu- 

dahale etmigtir. Bu mudahaleler, devletin bizzat kendisinin igletmedigi tekelleri imtiyazll 

girketlere dagltmaya, devlet ihaleleri yoluyla ve genig tegviklerle ozel sermaye birikimini hl- 

zlandimaya yonelikti (Boratav (1982) s.3). 

1924 ylllnda ozel girigimin finansmanlnl saglamak uzere 19 Bankas1 kuruldu. Bu gir- 

igimle Hukumet, yerli kapitalist sinifi geligtirmedeki istegini gostermekteydi. 1927 yllinda 

qlkanlan Tegvik-i Sanayi Kanunu ise ozel yerli sanayiye qok g e n i ~  koruma ve muafiyet 

olanaklarl saglarnaktayd~. Diger tegviklerle birlikte bu kanun ozel sanayinin geligmesinde 

qok biiyuk rol oynamigtir (Boratav (1982) s. 25). 



Atatiirk'iin Ekonomi Politikasl : Ulusal Bagrmsrzlrk lle Ekonornik Ba~rrnsizlrk 

Devletin bu donemde ekonomideki v a r l ~ g ~  Osmanh Imparatorlugundan devrallnan de- 
vlet tekelleri (tuz, petrol, benzin, barut ve patlaylc~ maddeler tekelleri) ve fabrikalardan 
ibaret kalm~gt~r.  1915 y ~ l ~ n d a  say~ la r~  22'yi bulan ve Osmanl~ doneminde devlete ait olan bu 
fabrikalar, 1925 y~hnda kurulan Sanayi ve Maadin Bankas~ tarafindan devralrnmlgt~r. De- 
vletin bu donemde en onemli ekonomik faaliyeti demiryollar yap~mrd~r.  1930 y ~ l ~ n d a  
demiryollar~ Ankara'dan Sivas'a ulagt~. 1928 ve 1929 y~llar~nda Ankara-Uluk~gla ve 
Mersin-Adana hatlan yabancl girketlerden satin a l ~ n d ~ .  

Devletgilige gegia nedenleri 

1929 y ~ l ~ n a  kadar devletin gumruk vergileri uzerindeki otonomisi ertelendigi iqin d ~ g  
rekabete karg~ kendi sanayiini koruma olanag~ da bulunmuyordu. Gumruk vergilerinin yuk- 
seltilme olanag~n~n bulunmamas~ devleti onemli bir gelirden mahrum b~raklrken Merkez 
Bankas~n~n olmamas~, bu iglevi yabanc~ bir banka olan Osmanl~ Bankas~n~n yurutmesi de- 
vletin tutarl~ bir para politikas~ izlemesine ve doviz iglemeri uzerindeki kontrollere olanak 
vermiyordu. 

Izmir Iktisat Kogresinde al~nan kararlar aras~nda bulunan 'agar'ln kald~nlmasr da De- 
vleti onemli bir vergi gelirinden mahrum b~rakarak ekonomiyi yonlendirmedeki hareket 
a l a n ~ n ~  k ~ s ~ t l a m ~ g t ~ r .  

Gumruk vergilerinin yukseltilmesi uzerine getirilmig olan yasagin 1929 yrlrnda kalka- 
cak olmas~ nedeniyle diigiik vergilerden yararlanmak isteyen ithalatqllar 1929 oncesi genig 
olqude ithalat yapt~lar. Bu durum 1923'den beri surekli aqrk veren d ~ g  ticaret dengesindeki 
aqrg~n daha da buyiimesine yo1 aqtl. Ayn~  yll odenmeye baglanan Osmanlr borq taksitleri de 
bu dengeyi olumsuz etkiledi. Bunlarln sonucunda 1929 y~ l i  iqinde Tiirk lirasinin dig 
degerinde h ~ z l ~  bir dugme ortaya q ~ k t ~ .  

1929 y ~ l ~ n d a  A.B.D.'de baglayan ve biitun diinyaya yayllan Buyiik Bunallm sonucun- 
da dunya ekonomisi o zamana kadar gorulmemig bir durgunluga girdi. Bat1 ekonomilerinin 
ithalatlan yiizde 25 oran~nda azal~rken ihraq fiyatlar~ yiizde 50 dugtii, igsizlikte biiyiik oran- 
da artlglar ortaya q ~ k t ~ .  Butiin ulkelerin ekonomik durgullktan kurtulmak amaclyla koru- 
m a c ~ l ~ g a  bagvurmalar~ sonucu diinya ticareti genig olqude darald~. 

Bu geligmeler karg~srnda Tiirkiye birkaq kalemden olugan tar~msal uriinlerini sararak 
gereksinimlerini kargllayamazd~. 1Jstelik tanm urunleri fiyatlar~n~n diinya piyasalar~ndaki 
diigiigii diger mallara oranla daha buyiiktu. Tek q~kar yo1 Tiirkiye'nin sanayi mallarr alanrn- 
daki gereksinimlerini kendi karg~lamas~yd~. Fakat on y ~ l l ~ k  deneyim ozel sektorun bunu 
bagaramayacagrnr gostermekteydi. 

Devletgilik Donemi 

Yukar~da aqrklanan geligmeler devletin ekonomiye daha aktif bir gekilde mudahalesi- 
ni gerektirmigtir. Turk lirasln~n degerindeki dugmeyi onlemek amaciyla 1930 y~lrnda Tiirk 
Paraslnln K~ymetini Koruma Hakklndaki Kanun q~kar~lmrg, ticaretin duzenlenmesi 



amaclyla yine aynl yll Ticarette Taggigin Men'i ve ~hraca t in  Murakabesi ve Korunmas~  

Kanunu yuriirluge konulmugtur. T.C. Merkez Bankas~  1930 ylllnda kurulmug, bunlan 
izleyen bir kaq y11 iqinde dlg ticaretin duzenlenmesi ile ilgili diger yasalar hazlrlanmlgtlr. 
1933 y~llnda ise devletin kuracagl sanayinin projelerini hazirlamak ve finansmanln~ sagla- 

mak uzere bir yatlrlm bankasi niteligindeki Siimerbank'ln kurulug yasasl qlkanlml~tlr. 

20 Nisan 1931'de Ataturk, daha sonra 1937 Anayasaslnda yer alan Cumhuriyet poli- 
tikalarlnln temelini olugturacak 6 ilkeyi ilan etti: cumhuriyetqilik, milliyetqilik, halkqlllk, 
laiklik, devletqilik, ve devrimcilik. Bu ilkelerin ilanlndan bi rka~ sene sonra devletqilige 

dayanan yeni ekonomi politikasl uygulamaya konuldu. Bu politikanln temeli devlet 
onculu~unde plan11 sanayilegme idi. 1934 ylllnda uygulamaya koydugu Be$-Yllllk-Sanayi 
Plan1 ile Turkiye, geligmekte olan ulkeler araslnda plan11 kalklnma deneyimine girigen ilk 
iilke olmaktaydl. 

Birinci Beg Ylllik Sanayi Plan1 

Mayls 1932 tarihinde Sovyetler Birligi ile $8 milyon tutarlnda faizsiz, 20 yllllk bir 

borqlanma anlagmas] imzalandi. Bu, geligmekte olan bir ulkeye verilen ilk borg ornegidir, 
ve bunu izleyen 25 y11 iqinde bagka borqlanmaya gidilmemigtir. Bu borq geker fabrikalan ve 

Kayseri'de kurulacak olan dokuma fabrikalan iqin Sovyet malzemesi allmlnda kullanila- 
caktl. Planln proje yaplml ve finansmanlnl Sumerbank ustlenmigti. 

Beg yllllk plan ile yurt iginde uretilen urunlerin iglenmesi ongorulmekteydi. Bu gruba 

giren uretim dallarl pamuklu ve yunlu dokuma, gida, geker ve basit imalat endustrileridir. 
Fakat Plan bunlann otesinde 6 alt sanayi grubunda toplanan ileri sanayi uretiminin de 
gerqeklegtirilmesini hedeflemekteydi: kimya, kaglt-seluloz, madencilik, tekstil, seramik, 

demir-qelik. Planln ongordugu fabrika saylsl 20, gerekli kaynak ise 45 milyon Turk lirasl 
idi. Bunlardan ikisi d~glnda tamaml zaman~ndan once gerqeklegtirilmigtir. Bu planln uygu- 
lanmaslnda ozel bir ticari banka olarak kurulan Ig Bankasl da gorev alm~g, gige ve cam fab- 

rikaslnln kurulmasl ve igletmesi gorevi bu bankaya verilmigtir.(Tokgoz (1991) s.45-48) 

Birinci Sanayi Plan1 uygulamasl surerken 1936 ylllnda ikinci sanayi planlnln hazlrllk- 

lanna baglandl ve planln taslagl hazlrlandl. Ancak, 1kinci Dunya Savaglnln ilk igaretleriyle 
birlikte 1938 ylllnda taslak iizerinde degigiklikler yaplldl. 1939 ylllnda ise plan "~ktisadi 
Savunma P1ani"na donugturiildu. 

Tiirkiye'ye ozgu orijinal bir iktisat politikasl olan Devletqilik bu ylllardan itibaren ve 

savag ylllarlnda giderek dinamizmini yitirmeye baglamlg ve 1945 sonraslnda bu politika 

terkedilmigtir.3 

Devletqiligin sonunu hazlrlayan i$ ve d ~ g  etkenlerin aynntlll ve ilginq analizi i$in bkz. Boratav (1982). ss. 270- 
280. 



Atatiirk'iin Ekonomi Politikasl : Ulusal BaJ?rmrzlrk ve Ekonomik Bairmslzlzk 

Atatiirk'iin ekonomi politikas~ bagirns~zl~k temelleri iizerine oturtulmug ulusal bir 

politikadir. Politik bagimslzl~g~n ana kogulunun ekonomik bagims~zhk oldugunu qok iyi 

kavrayan Ataturk bu amaclni qok biiyuk olanaks~zl~klar iqinde gerqeklegtirmigtir. Ru poli- 

tikanin olugturulmasinda yo1 gosterecek doktrinlerden de yoksundu. Ulusunun bag~msi- 

z l~ i lna  kastetmig emperyalistlerin ekonomi politikas~ ogretilerini benimsemesi soz konusu 

olarnazd~; bunlann ulusal bag~ms~zl~kla  bagdagrnadlg~n~ gormugtu. Yeni kurulan Sovyetler 

Birligi'nin rejimi de yara t t~g~ ulus iqin diigledigi sistemle uyugmuyordu. Sonuqta ortaya 

qkan  Devletqilik belirli bir ideolik gorugten qok gereksinimlerin geregi olarak ortaya q ~ k -  

mlg Turkiye' ye ozgu bir sistemdi. Nitekim Ataturk Develetqiligi ne oldugu degil, ne ol- 
mad@ yoluyla tan~mlar: liberal ve sosyalist. 

Atatiirk'iin ortaya koydugu ekonorni politikas~n~n bagans~ ortadad~r. 1929 Bunal~ml 

sonucu biitiin dunya ekonomisi buyiik bir ekonomik qokuntu iqindeyken Tiirkiye 1930 '1~ 

y~llarda ulusal bir sanayilegme hamlesini baglatm~g, 1930-32 doneminde y ~ l l ~ k  ortalama 

yuzde 3.5, 1933-39 doneminde ise yiizde 8.1 lik bir biiyume sag lam~gt~r .~  A l d ~ g ~  onlemler- 

le ticaret dengesi aqigini (1938 y r l~  d~glnda) fazlaya qevirmigtir. 1932-1939 y~llarl imtiyazh 

yabanc~ girketlerin tasfiye edildigi, demiryollar~n~n millilegtirildigi y~llardlr. Turk 

ekonomisinde buyuk yeri olan iktisadi devlet tegekkullerinin en onemlilerinden olan Sumer- 

bank, Etibank, Denizcilik Bankasl v.s. bu donemlerde kurulmuglardir. Turkiye sanayiinin 

temelini olugturan demir-qelik, dokuma, kagit, kimya, geker, cam gibi sanayi dallar~ bu 

donemde geligtirilmigtir. Klsacas~ bu donemin ekonomi politikasin~ bagaril~ bir milli bir 

sanayilegme qabasi olarak yorumlamak yanllg olmaz. 
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