ZiYA GOKALP'iN iKTisAT GORU$LERi VE
GONOMuz iKTisADt DEGERLER SiSTEMi BAKIMINDAN ONEMi
Burhan BALOGLU'

Ziya Gokalp, (1876-1924) Osmanb imparatorlugu'nun 90kU~ doneminde,
TUrk toplumuna yol gosteren bir dU~UnUrdUr. Fikirleri, gorU~Ieri ve inan9lan,
siyasal ve toplumsal yaplda gergekle~me ~ansl bulmu~ bir sosyologdur. Aslmda
Gokalp'in fikirlerini anlamak biraz da ya~adlgl donemin olaylanm iyi tahlil
etmek ve degerlendirmekle mUmkUndUr. Ozellikle sosyologlann inandlgl, tarihe
itibari (goreceli) bir gozle bakmak ve btiyUk adamlarl yaratan sosyal olaylan ve
biraz da ya~adlklan devrin olaylanm unutmamak gerekir. i~te ben de bu yUzden
Gokalp'in fikirlerini degerlendirmeye 9ah~lrken hangi tarihsel, siyasal ve
toplumsal ortamda ~ekillendigini ve bu donemin gtindeminde olan konulann
hangi ~artlarda ortaya 91kugml gozdell uzak tutmamaya 9ah~acaglm. GOkalp'in
ekonomik gorU~lerinin de donemin siyasal-toplumsal ozellikleriyle birlikte ele
ahnarak degerlendirilmesi gerektigine inamyorum. Bu degerlendirmeyi
yaptlktan sonra da Gokalp'in fikirlerinin gUnUmiiz kUltUrel, sosyal, ekonomik
ve siyasi ortammda ald1iiI ~ekli degerlendirmeye 9ah~acaglm.
GOkalp'in ya~adlgl donem, Osmanh imparatorlugu'nun paf9alanma
sUreci i9ine girdigi, sonra kurtulu~ sava~1 yIllan ile ulusal kimlik mUcadelesi ve
daha sonra da sosyal ve iktisadi alanlarda 91la~ yolu arandlgl bir donemdir. TUrk
milleti baiiImslzhk mUcadelesini kazanml~tl, ancak ekonomi bUyUk bir 90kUntU
i9ine dU~mU~tU. Dike harap ve balamslzdl.
Bu donem; bir yandan Trablusgarb Sava~l, Bosna-Hersek, Dogu Rumeli,
Girit'le olan zaYlf baglarm kopanlmasl, Balkan Sava~1 ve flrsaU ka91rmak
istemeyen MUslUman toplumlarm isyanlan ile Balkanlardaki son topraklann
kaybedilmesi; diger yandan da 1908 Me~rutiyetin getirdigi hUrriyet havasl
i9inde her tUrlii dU~Uncenin rahathkla konu~ulmaya ba~landlgl ve su yUzUne
91ktlgl bir donemdir.
Gokalp aym toplum 9atlsl altmda ortak bir vicdana sahip olmayan degi~ik
etnik unsurlann bu haliyle, ancak cemaatler birligini olu~turabileceklerini;
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c;agda~ bir devlete ise donii~emeyecegini ileri siirer' . yiinkii ekonomik

baglmslzhgml kazanabilmesi ic;in sermaye, emek ve te~ebbiis gUciiniin ve
ii1kenin yer altl kaynaklannm bir araya getirilmesi gerekiyordu.
Gec;mi~te toplum, idare edenler ve idare edilenler ~eklinde, iki tabakah bir
sosyal yapl gosteriyordu. Bir tarafta yonetenler ile koyliiler, diger yanda ise
ticaretle ugra~anlar gayr-i Miislimler. Genellikle koyliiler sava~larda yararh
olduklan zaman, idareci olarak yukan dogru bir sosyal hareketlilik
kazanabiliyorlardl. Miisliiman-TUrk unsurlannm faydalandlklan bu haklar
onlara hem servet hem de sosyal itibar temin ediyordu. Hlristiyan tebaa ise
yonetimden uzak durmasl bakllmndan kaybettikleri statiiyii, servet ve ekonomik
refaha sahip olmasl nedeniyle fazlaslyla ahyordu. Yani sosyal itibar ve servet bu
devrede sosyal tabakala~mayl tayin eden faktOrler olarak denge arz ediyordu.
(Klsaca Miisliiman-Tiirk unsurlann asker ve memur, gayr-i MUslimlerin ise
sanatkar ve tiiccar oldugu bir toplum yaplSl goriiniimii vardl). Ancak zamanla
sosyal statiiyii belirleyen kriterler ic;inde din adeta tabakala~maYI tayin eden bir
kriter .$ibi etkili oldugu hissini veren bymet hiikiimleri dogdu. idare yetkisi ve
serveti elde etme imkam miinhaSifan Tiirklerin elinde bulundugu miiddetc;e
servet farkllhklan ile olc;ii1ebilen fonksiyonel tabakaJa~ma aym zamanda dikey
olma karakterini arz ediyordu 2•
•

Cumhuriyetin ilk yillanndan itibaren diinya ekonomisinde ortaya C;lkan
yeni ~artlar Hlristiyan unsurlann lehine bazl yeni neticeler de dogurdu. Boylece
Avrupa ile ticaret yapan gayr-i Miislim tUccar slmfl ve bu slmfm gittikc;e artan
iktisadi giicii, eski bymet hiikUmierine dayanan muhafazakar bir sistemin
devam ettigini gosteriyordu. Bu kesim adeta Bat! kapitaJizminin
komisyonculugunu iistlenmi~ti. KIsaca eski bymet hiikiimleri, sosyal
tabakala~mada dikey bir hareketlilik yaratacak etkilerden uzakla~maya ba~ladI3.
Yillannda bir ahlak sorunuyla da kar~1 kar~lya kalml~t!.
Ahlak bu~;m harp zenginleri denen yeni bir slmfm dogu~una neden 0Imu~tu4.
Osmanh toplumu her ~eyden once. Tiiccann (enflasyonist bir siirec; ic;inde
birbirini besleyen), ~1f1 fiyatla mal sa!i~I, memurun yasa dl~1 yollarla ticarete
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atlh~l, ticarette spekUlatif giri~imler ve istif~ilik hep ahlak buhramndan
kaynaklamyordu. Sava~m neden oldugu fazla-i temettii'ler millet yerine bireyin
~Ikarma hizmet ediyordu. Ahlak yetersizligi toplumsal dengeyi bozuyordu.
Ulusal sanayi ve ticaretin geli~mesinde kullamlacak artlk deger sefahate
harcamyordu.

Zaten mevcut toplumsal diizen ile Batl tipi ticari faaliyet ve burjuvazi
~lkartliamaml~tI. Yed-i vahit araclilglyla diizenlenen ticaretin adeta
devletle~tirilmi~ olmasl, kar hedefleyen gayretlerin a~gozlUliik olarak
nitelendirilerek; makbul saylimamasl, hor gorUlmesi5 •
ortaya

Diger yandan toplumun bir ba§ka kesimi ise ~ah§ma hayatma
kanaatkarhk ve tokgozlUllik veya agahk ve efendilik ~uuruyla bj'gane kaldlgl
i~in ticari i~ alt sosyal slmflara yani gayr-i Miisli~ ailelere terk edilmi~ti6.
Servete sadece asalet ve unvan ugruna deger bi~en bir zihniyet toplum hayatlm
derinden etkilemi~tir7. Hatta "Tiirk tacir olabilir mi?" tartl§malan yaplhyordu'.
Siirekli ya~anan sava~lar sermaye birikimini tiiketmi~ti. KapitUlasyonlann
kaldmlmaslyla serbest dola~lm avantajlan ortadan kalkan yabanci giri§imciler
ile azmhklann Ulkeden aynlmalan onemli bir sermaye ~liG~1 olu~turmu~tu.
Ba~kentin Ankara'ya ta~mmasl yabanci tliccarlar iizerinde psikolojik etkiler
yaprm~, yatmm yapma niyetinde olan yabanci sermayeyi de lirkiHmli~tii.
Tiirkiye'de biiylik kotiimserlik havasl estiriliyordu9 •
Gokalp devri ve onun iktisatla ilgili makalelerini yazdlgl donem, 1929
dlinya iktisadi buhrammn arifesidir.
Yillarca sliren sava~lar ve ya§anan go~ hareketleri emek piyasaslm da
vurmu§tu. Dii~man i§galinden kurtulmak i~in her §eyini vermi§ olan halk
yorgun, mecalsiz ve yoksuldu. Gayr-i MUslim usta ve i§~iler g~ ettigi i~in,
sanayide kalifiye elernan bulunmuyordu. Tanm alanmda bile ~ah§abilir niifus
~ok azalrm§tI. Toplumun egitim seviyesi de ~ok dii§iiktii 10.
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DUnya ekonomilerinde ise sava~ somasl geli~mi~ Ulkelerinin ekonomik
yaralanm kapayarak, endUstriyel Uretimlerini arthrmalan ulusal ve uluslararasl
dUzeyde toplam efektif talebi (yani satm alma gUcUyle desteklenmi~ talebi) ~ok
a~IU1~tl. A~m fu'etim durumu mallann ulusal ve uluslararasl dUzeyde sUrUmUnU
dU~UrmU~ ve 1929 Ylh sonbahannda ba~layacak olan dUnyanm 0 ana kadar
gorecegi en bUyUk bunahmmm habercisidir. Bunahmm nedeni talep yetersizligi
olarak anla~t1mca, ~are talebi arttlrmaktt. Para ve maliye politikaslyla yeterli
canlanma saglanamazsa, devlet harekete ge~ecekti.
i~te

bOyle bir ortamda Gokalp her TUrk aydlm gibi ~areler anyor ve
toplumun, ger~ek anlamda milli bir ekonomiye ula~masma ~ah~lyordu. Bu
unsurlarm arasmdaki i~bOlUmU de ger~ek bir i~bOlUmU degildi. Milli
dayam~manm olmasl i~in mU~terek vicdana sahip bir "toplumun olu~masl
~arttl". Bu sorunlara ~ozUm bulunmadan milli bir iktisat olu~turulamazdl.

Gokalp'm Fikir Sistemi

Gokalp bireyleri birbirine baglayan meslek zUmrelerinin egemenligine
dayah, yeni bir halk~l toplumsal dUzenin olu~turulmasml onerdi. Boyle yeni bir
toplumsal model ile sosyal slmflardaki a~m bozulmalar, iktisadi tabakala~malar,
meslek te~ekkUllerinin geli~mesi ile ortadan kaldmlabilecekti. Yani yeni meslek
anlaYI~lyla geli~ecek bir yeni toplumsal halk~lhk anlayl~l, topluma egemen
olacak ve toplumda seviyeye, kasta, tarikata, ocaga, slmfa dayanan imtiyazh
zUmreler artlk ortadan kalkacakh". Bu yeni toplum modeline gore; Gokalp
bUmn sosyal olaylan ideallerden veya onlann dereceleri olan kolektif bilin~ten
(tasavvurlardan) ibaret gorUr.
Bunun i~in yeni de Emile Durkheim'den esinlendigi bir toplumsal model
ileri sUrer. Geleneksel toplumlarda toplumsal bUtUnlUgU saglayan yerle~mi~
kolektif bilin~; mekanik dayam~mamn modem toplumlarda gorUlmez.
Durkheim modem ekonomik hayatm temelinde i~ bOlUmUne dayanan bir
dayam~ma gorUr. Bu tUr toplumlarda, inan~lann ve degerlerin bireyselligi one
~lkardlgl, uzmanla~mayl ozendirdigi ve kurumlar i~i faaliyetleri farklda~tlran
bir dayam~ma geli~mi~tir. Buna "organik dayam~ma" dayam~ma adml verir.
Ashnda organik dayam~ma kolektif bilincin degi~mi~ bir bi~imidir. Degerler ve
sosyal normlarm i~selle~tirilmesi yoluyla benimsenmesinin modem toplumlarda
II
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entegrasyonun ve toplumsal dUzenin temelini olu~turdugunu ileri sUrmektedir.
Ancak dUzenden yoksun piyasa, bireysel arzularm onUndeki lasltlamalan
gev~ettigi, toplumsal gUvenin kurulmasmm temellerini Ylktlgl i~in i~bolUmUnUn
anormal bi~imleri ortaya ~Ikmaktadlr. Ahlaki smlfiandlrma ve toplumsal
entegrasyon toplumsal yapl a~lSIndan onemli bir rol oynar. i~te organik
dayam~ma dUzensiz toplum yaptlannda, egoizmi daraltan ve ahlaki
lasltlamalann kaynagl da bu birlik duygusudur.
Sosyal olaylar mutlaka, ait olduklan toplumun kolektif vicdamnda
bilin~li olarak bulunmahdlf. Sozgelimi TUrk kUltUrUnde bulunan bir davram~
kurah, artlk hallan ahlaki vicdamnda bilinmiyor ve hissedilmiyorsa, sosyal
olrna, bir ilke olma ozelliklerini kaybetmi~ demektir. i~te Gokalp, kolektif
vicdandaki bu duru~lara, tavlr ah~lara "kolektif bilin~" adl verir. Bu tUr tavlf
ah~lar toplumu olu~turan bireylerin ortak vicdamllda bilin~li bir bi~imde
hissedilmedik~e, sosyal olma ozelligi kazanamaz. Sosyal ya~antlmlz bu
tasavvurlann etkilerine gore bi~imlenir. Mesela, TUrklerin kolektif vicdamnda
"TUrk milletine mensubuz" dU~Uncesi a~lk ve se~ik olarak belirmeye ba~laymca,
bUtUn sosyal hayahmlz da degi~meye ba~layacakttr. Artlk ne tebaa, ne ozel
imtiyazlara malik ki~i, aile ve sosyal slmf mevcut olamamahdlr. Boyle bir
statUde milletin bUtUn bireylerinin birbirine e~it oldugu dU~UnUlmektedir.
Gokalp'm TUrkle~mek, islamla~mak, Muaslrla~mak diye ozetledigi
sentezde; toplumun i~inde bulundugu durumdan kurtulmasl i~in Osmanhctllk ve
islamclhk aklmlarmm yeterli olamayacagml ongormU~ ve potansiyel gUcUn,
ancak ortak milli kUltUr ve bilince sahip olan TUrk halkl sayesinde olacaglm
iJeri sUrmU~tUr.
Sentezin TUrk~UlUk ogesini diJde, gUzel sanatlarda, ahlakta ve hukukta ve
efsanelerde TUrk kUltUrUne baghhk olu~tururken, islamla~mak ogesinde; din
i~lerini devlet i~lerinden aYlrmak ~artlyla islam dininin en yUce din oldugu
anlaYI~1 ve dinin toplumsal birliginin saglanmasmda onemli bir ilke oldugu;
~agda~la~ma (muaslrla~ma) ogesinde ise, Batt'daki teknolojik ve bilimsel
ge!i~meyi saglayan pozitif bilim anlaYI~1 one ~Ikar. Batmm ilmini ve teknigini
kabul etmek bUyUk onem ta~lyordu.
Bimun i~in tek e~le evliligin esas almmasl, kadmlann sosyal ve siyasl
hayata kattlrnalan, mal edinme ve mirasta, ~ocuklar Uzerindeki velayet hakkmda
kadm-erkek e~itliginin saglanmasl, kadmlann i~ hayatma kattlmasl gibi teme!
fikirler Gokalp dU~Uncesinde bUyUk onem ta~lmaktadlr.
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Gokalp, din ile devlet i~lerinin birbirinden aynlmasl gerektigini savunur.
islam MecmuaSl'nda (1914-1915) ve Yeni Mecmua'da ise (1917-1918) ylilan
arasmda ileri siirdiigii gorii~lerinde, dinin bir vicdan ve ozgiirliik olarak bireye
blralalmasl gerektigini savunurken; laik bir devlet te~kilatmm geregine de
inanlf.
Devlet ile medrese ayn iki alemdir.
Miiftii ile halife birbirine kan~maz.
Aynysa da bu iki kuvvet, daim tev'emdir,
Niifuz bende diyerek birbiriyle yan~maz ...
Gokalp'e gore, hem dogu, hem bali ilmi diye iki ilim, iki anlaYI~
olamazdl. Tiirkler, Bali medeniyetinden yallllz maddi ba~anlanyla ilmi
metotlan almahdlrlar. islamiyet'ten ise dini inan~lan almah, siyasi, hukuki ve
toplumsal gelenekleri bir yana blrakmahdlrlar. Kiiltiiriin biitiin unsurlan,
ozellikle hissi ve ahlaki biitiin degerler Tiirk mirasmdan degi~tirilmelidir.
Demek ki Gokalp dinde Tiirk~ele~tinne dii~iincesini esas alml~lir. Cumhuriyetin
ezan, hutbe ve Kur'an'm Tiirk~ele~tirilmesi i~in yiiriittiigii~ah~malann kaynagl
'Tiirk~iiliigiin Bsaslan"dlr. Gokalp, islam kiiltiirii i~inde benligini kaybeden
Tiirkliigii kurtarmak istiyordu. O'na gore sade dil ilm! ve mill! bir zarurettir.
Osmanhca ile Tiirkliik kaybolmu~tur. <;iinkii dil, milliyet~iligin temelidir.
Hukuk, ahlak, giizel duygular gibi biitiin degerler dille anlalihr. Mim kiiltiiriin
yaylimasl, dilin sadele~mesi ile ger~ekle~ir. Yeni Hayat dergisinde yaymlanan
Vatan Manzumesinde Gokalp, Tiirk iilkesini ~u ~ekilde dii~iinmektedir:

Bir iilke ki camiinde Tiirk~e ezan okunur,
Koylii anlar manaSllll namazdaki duallln ...
Bir iilke ki mektebinde Tiirk~e Kur'an okunur,
Kii~iik biiyiik herkes bilir buyrugunu Hiida'nm ...
By Tiirkoglu, i~te senin orasldlr vatanm!
Gokalp Tiirk~iiliik bilincinin gii~lenmesi ve mill! dayalll~manm
kuvvetlendirilmesi i~in vatan! ahlakm yiiksek olmasml gerekli goriiyordu.
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Gokalp'a gore vatan, Ustiinde oturdugumuz toprak demek degildir. Vatan, "milll
kU!tUr"dUr; toprak ise, onun zarfldlr.

Bir Ulke ki topragmda ba~ka i1in gozU yok,
Her ferdinde mefkure bir, Iisan, adet, din birdir.
Meb'usam temiz, orada Bo~alar'm sozU yok,
Hududunda evlatlan seve seve can verir;
By TUrkoglu, i~te senin orasldlr vatanm!
Buraya kadar anlatmaya ~ah~tlglm kadanyla Gokalp; toplumsal
bUtUnlUgU saglamak i9in milli kUltUrU ge1i~tirmek ve ~agm gergeklerini
yakalamaYl ama~lamaktadlf. Ashnda yeni hayat adml verdigi; yeni ekonomi,
yeni aile, yeni sanat, yeni felsefe, yeni ahlak, yeni hukuk, yeni siyaset demekti.
Bu yeni hayat; milli bir hayat anlaYl~lydl. 0 halde Gokalp, TUrk olmak i~in
TUrk dogmamn kafi olmayacagml, bunun yanmda, TUrk gibi dU~Unmek,
ozellikle de TUrk gibi ~ah~mak gerektigine inamr. Bu anlayl~a gore; birey ile
insanhk arasmda millet denen bir ger~ek vardl. Bir U1kede ihtiya~ ve menfaat
ortak bir nitelik ta~lffiah, birey ortak ~lkar ugruna her tiirlU ozveride
bulunabilmeliydi l2 . Kimin ne kadar TUrk oldugunu ise toplumsal tavn
gosterecektir.
Gokalp'e gore, her milletin milli bir iktisadl olmahdlr. Bunun i~in de
once, iktisadi ger~eklerin tetkiki, sonra da bu tetkiklerden milli iktisat i~in temel
bir programm olu~turulmasl gerekmektedir. Sosyal vicdan ve milli ~uurun
olmadlgl yerde milli iktisat da yok demekti. Sosyal vicdanm geli~mesi i~in mill!
~uurun uyanmasml gerekli gorUr.

Ziya Gokalp'm Ekonomik Gorii~ii
Gokalp'in ekonomik gorU~leri de yukanda ana hatlanyla anlatmaya
~ah~!iglffilz TUrklUk fikrine dayamr. bnceleri edebiyat ve dilde ba~layan
kU!tUrel "harsi" TUrk~U1Uk, daha sonra sava~ Yillannda iktisadi TUrk~UlUge ve
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milli iktisat mefkuresine, iktisadi birlik sorununa13 donU~mU~tUr. Bir
memlekette iktisadi hayat yUksek degil ise ne ilim, ne sanat, ne felsefe hatta
ahlak ve din yUksek tecellileri gosteremez. Onun ekonomik programmda da
uzun y!llar Osmanl! ekonomisinin dUzeltilmesi i~in yap!lan inkllaplar
dogrultusunda devleti Battl! geli~mi~ ekonomilerin seviyesine ula~ttrma gayesi
vardlr. Bu gaye ve idealler biraz da TUrkiye'de ve dUnyada geli~en olaylann
etkileri altmda ~ekillenir.
Sosyal hayatta toplumun kendine ozgU ahlaki ve kUItUrel degerleri i1e
Batl medeniyetini uzla~tlran bir toplum modeli one sUren Gokalp'm temel
iktisadi gorU~U, ekonominin onemine i~aret ederek bu alanda Durkheim'm
mesleki orgUtIerine (korporasyon) benzeyen dayam~macl (solidarist) bir modeli
ileri sUrer.
iktisadi dU~Uncesinin temelinde de TUrk toplumunun kendine ozgU ahlaki
ve kUltUrel degerleri ile Batt'dan aldlgl bazl degerleri gUnUn sosyal ve ekonomik
~artlannda kayna~ttrarak bir senteze ula~ma ~abasl vardlf. Gokalp'in 1923'te
''TUrk~UlUgUn Esaslan" adl! kitabmm "iktisadi TUk~iiIUk" bOlUmUnde
''TUrk~UlUk'' ifadesi siyasal bir ideoloji olarak ekonomik gorii~lerine de
yanslmaktadlr. TUrkler ozgUrlUk ve baglmslzl!gl sevdikleri i~in, ortakhk~l
(i~tirak~i-komUnist) olamazlar. Fakat e~itligi sevdiklerinden bireyci de
kalamazlar. TUrk kUltUrUne en uygun olan solidarizm, yani dayam~maclhkttr
"tesanUt~UlUk"14.

Ekonomik gorU~lerinin kuramsal temelinde bulunan dayam~macl fikir,
bireyi temel alan liberalizm ile ~att~macl toplumu temel alan Marksizm' e kar~l
mesleki orgUtIeri temel toplum birimi olarak kabul eden bir gorii~tUr. O'na gore:
"TUrkler ozgUrlUk ve baglmslzhklan sevdikleri i~in i~tirak~i (sosyalist)
olamazlar. Fakat e~itlik taraftan olduklanndan dolayl, fert~i (liberal) de
kalamazlar. TUrk kUltUrune en uygun olan sistem tesanUt~UlUk, yani
"solidarizm-dayam~maclhk"ttr. ''TUrklerin sosyal menfkfiresi, ferdl mUlkiyeti
kaldmnakslzm, sosyal servetleri fertlere kaptlrmamak, umumun menfaatine sarf
etmek Uzere muhafazasma ve Uretilmesine ~ah~maktlr." Memleket bUyUk
sanayie kavu~turulmahdlr. TUrk iktisat~tlanmn ilk i~i, evveHi TUrkiye'nin
iktisadl ger~eklerini tesbit, sonra da bu objektif tedkiklerden milll iktisadlmlz
13
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i\,in ilm! ve esash bir program viicuda getirmektir. Liberalizmin bireyciligini,
sosyal smlfiann varhglm, slmf \,att~malanm, emek-sermaye \,eli~kisini
reddeder. "Kamu \,Ikan"m ve "millet \,Ikanm" ileri siirer.
Yabanctlann ekonomik imtiyazlanm ve bunun etrafmda olu~an azmhk
tUccarlannm faaliyetlerini aym anda ya§ayan ekonomi l5 ; bundan dogan
tepkilerle olu~an "milli tiiccar" yaratma egilimieri, (kapitiilasyonlann
kaldtnlmasl) Gokalp'in dii~iincelerinde de hakimdi. Gokalp'm gorii~iinde, genel
ahlak slk, slktya meslek ahlakma baghdlr. Aile ekonomisinin yerini milli
ekonominin almaslyla, bireysel sermayeler milli sermayeye donii~iir. Meslek
ahlakt toplumda belirleyicilik bir vaslf kazamr. Ancak esnaf orgiitleri yeterince
geli~medigi i\,in meslek ahlakt olu~manu~tI16. Ashnda: ya~anan karga~a biraz da
toplumsal yapldan kaynaklamyordu. Bunlan sadece mevzuatla onlemek
olanakslzdl. iktisadi karga~a belki gii\,lii bir te~kilatla ve gii\,lii bir inzibatla
onlenebilirdi. 17" Osmanh'mn neden Sanayi Devrimini yakalayamadlgl iizerine
yaptlan tartl~malarda iizerinde durulan en onemli husus, tasarrufian yattnma
donii~tUrecek, sermaye birikimini saglayacak bir orta slmfm olmaYI~1 ve
miilkiyet sorunudur.
Kolektif bilin\,; kendini, bu yeni yapl i\,inde sivrilen bireyselle~en insanlar
(miite~ebbisler)
sosyal kurumlarm yonlendirilmesinde ktlavuzluk yapar.
Geli~menin
ulusal birlik ilkesine dayandmlmasl, bireyin, ulusla
ozde~le§tirilmesine yol a\,ar. Boylece, devlet ve toplum arasmdaki \,eli~ki devlet
lehine \,oziimlenir18. Boylece bireyciligin korunmasl devletin miidahalesi ile
kurulacakttr. Nitekim cumhuriyetin ilk ytllarmda korumaclhk ~emsiyesi altmda
devlet\'i1ik programl ile yerli yatmmcl korunmu~ ve onemli yatmmiar devlet
tarafmdan saglanmaktadlr.
Ashnda Gokalp, \,agda~1 Prens Sabahattin'in savundugu liberal sistemin
yerine Alman Frederick List ve Amerikan John Ray'in "milli ekonomi"
sistemierine dayanan devlet\,i bir ekonomik sistemi savunurl9. Ozellikle bu
sistem ii1ke i\,indeki giimriikleri kaldlrarak, serhatta dl§a kar§1 giimriik tarifesi
IS
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ilhan Tekeii, Selim itkin, 1929 Dlinya Buhranmda TUrkiye'nin iktisadi Politika AraYI~lan, Ankara 1977,
Orta Dogu Teknik Oniversitesi idari ilimler Faktiltesi, Yaym No: 30, s.32. 33. Safak Matbaasl,
Zafer Toprak, "TUrkiye'de Korporatizmin Dogu~u", Toplum ve SHim, S.12, Kl~ 1980. s.41-49., Zafer
Toprak, Milli lktisat, 5.35.

Zafer Toprak. Ttirkiye'de Milli iktisat, s.34.
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NilUfer Gate, Modern Tlirkiye'de Siyasal DU~Unce. fstanbul1998, s.21.
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Ziya Gokaip, a.g.e., s.160, 161.
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fikrini savunur. <;UnkU modem devlet, bUyUk ve gU~1U endUstriye sahip olan
devlettir. TUrk toplumunun hedefi de gU~IU ve bUyUk milli sanayiye kavu§mak
olmahdlr. Yine aym §iirin U~UncU kIt'asmda:

Bir Ulke ki ~ar§lsmda doner bUtUn sermaye,
San'at'ma yol gosteren ilimle fen TUrk'UndUr.
Hirfetleri birbirini daim eder himaye;
Tersaneler, fabrikalar, vapur, tren TUrk'tindUr.
By TUrkoglu, i§te senin orasldlr vatanm!
Tanml yok saymadan sanayile§meyi planlayan Gokalp'in hedefi ~agda§
bir ulus olmaktlr. " .. .fakat ~agda§ bir ulus olmak istiyorsak, kesinkes biiyiik
endiistriye sahip olmamlz gerekmektedir... ,,20 Bunun i~in Avrupa'nm
ger~ekle§tirdigi ekonomi devrimini topluma ya§atInak istemektedir. Bu devrimi
ba§armak i~in bOlgesel ekonomilerin yerine milli ekonominin ge~mesi ve kU~Uk
atOlyelerde Uretim ve kU~Uk zanaatlar yerine biiyiik bir endiistrinin
olu§turulmasl gerekmektedir. Bu kent dUzeyinde orgiitlenmi§ olan esnafm Ulke
~apmda orgiitlenmesi sayesinde olacaktlr. Boylece cemaat ve kent ekonomisi
milli ekonomi ile bUtiinle§ecekte'.
Gokalp, Dogu ile Batl toplumlan arasmdaki teme! farkm, sosyal
yapIlanndan kaynaklandlglm; Tiirkiye'nin ilerlemesinin oniindeki engelin
Batlcllarm iddia ettigi gibi dinimiz degil, sosyal yapldan kaynaklandlgml one
sUren22 Prens Sabahattin'e katilmaz.
Bireyci sosyal yapl ve toplumcu sosyal yapl olarak ikili bir aynma giden
Prens Sabahattin'e gore; geJi§mi§ Batlli Ulkeler, bireyci yaplda iken Dogulu
toplumlar toplumcu bir yapidaydilar. Prens Sabahattin'in te§ebbiis-ti §ahsi
fikrine gore; Batl toplumlann "ezici ve §a§lrtici sosyal iistUnliikleri, ancak
bireysel yetenek ve ki§isel giiciin geli§iminden doguyor ... Batl ~agda§ uygarhk
ara~lanm, bilimsel ve endiistriyel bulu§ ve tUketimlerini ve bunlann ~Ikl§
kaynag\ olan sosyal yaplsml ba§ka bir ~evreden almanu§, onlan kendisi
meydana getirmi§tir ve durmadan da getinnede .. .i§te sorun, bu yetenegi, bu
20
21
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giicii edinebilmektedir,,23. Ana sorun olarak gordiigii toplumcu yapldan bireyci
yaplya ge9i~in onemine vurgu yaparak Adem-i merkeziyet9i bir yonetim
anlaYl~lm, kendine yeten bireyci gen91erin yeti~tirilmesini ve ingiliz egitim
sisteminin benimsenmesi gerektigini ileri siirmii~tiir.
Diger yandan ekonomik verimlilik kadar sosyal hayatta ortaya 9lkacak
etkiler de biiyiik onem ta~lmaktadlr.
Ozel miilkiyet, toplumsal dayam~maya hizmet ettigi siirece me~ru
saYllmahdl?'. Toplumsal dayam~maya hizmet etmeyen ki~i1ere ait miilkiyetler
varsa bunlar toplum i9inde me~ru saYllamazlar.
Gokalp, Tiirklerin toplumsal ideali ~ahsi miilkiyeti kaldlrmakslzm sosyal
servetleri a9lkgoz bireylere kaphrmamak, genelin 9lkanna harcamak iizere
korunmasma ve iiretilmesine 9ah~maktlr. Aym ~ekilde toplumun bir fedakarhgl
veya zahmeti sonucunda ortaya 9lkan ve bireylerin hi9bir emeginden hast!
olmayan fazla kazan91ar, yani toplumsal rantlar, topluma aittir. Giiniimiizden
kamu ihaleleri, oto yollann kenarlanmn ranh, kent ve orman arazilerinin siyasi
gelecek ugruna yagmalanmasma goz yumulmasl buna omek verilebilir.
Goriildiigii gibi Gokalp'te daha 90k milli menfaat on plana 9lkmaktadlr.
Fazla kazan91ann toplum nanuna birikmesiyle ortaya 9lkacak biiyiik meblaglar ,
toplum hesabma a9t!acak fabrikalann, kurulacak biiyiik 9iftliklerin sermayesi
olur.
"Sosyal demokrasi" denebilen; fakat ne kapitalist ne de sosyalist olmayan
yeni bir aktml ortaya koymaktadlr.
Gokalp serbest giimriik politikalarmm sanayisi biiyiik olmayan milletler
i9in giiniimiizdeki kar~lhgl az geli~mi~ iilkeler i9in uygun olmadlgml savunur.
Yani O'na gore liberalizm geli~mi~ sanayi toplumlanmn 91karlarma hizmet
etmektedir.
Milli birligin ve beraberligin onemli bir paya sahip olmasl, ekonomik
de yanslml~hr. Tiirk9iiliigiin Esaslarl kitabmda yer alan
Tiirk9iiliigiin Programl bOliimiinde Gokalp dilde Tiirk9iiliik, ahlaki, hukuki,
dinf, iktisadf ve siyasi Tiirk9iiliik bahislerini ele alnu~tl. Bu programm 1923
gorii~lerine

23
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Prens Sabahattin, a.g.e., 5.43-44.
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yilmda hazlrlandlgml dU~UnUrsek, adeta yeni TUrk devletine yol gostermek
amaclyla kaleme ahndlgml varsayabiliriz.
Ey TUrk zengin 01, yerli mah kullanmamn te~vik edilmesi hep Gokalp
dU~Uncesinin eseridir. Curnhuriyetin ilk doneminde, ekonomik kalkmma iyin
yapllan giri~imlerin de bu yeryeve iyinde kaldlgml soyleyebiliriz. Zaman zaman
hUr te~ebbUse, zaman zaman devletyilige aglrhk verilmesi, dUnyadaki ekonomik
degi~imlerin ve bunahmlann seyrine gore olmu~tur.
Kalkmma planlanmn yapllmasl ve yabancl sennayenin elindeki
i~letmelerin mimle~tirilmesi, azmhklarm hakim olduklan ticari', mall, smal
faaliyetJerin giderek TUrk i~ adamlanmn eline geymesi Curnhuriyetin ilk
Ylllannda devrin ozelliklerine ve dUnyadaki geli~melere uygun olarak
geryekle~mi~tir.

Cumhuriyetin ilk Ylllannda Gokalp ba~kanhgmda toplanan bir grup,
Tiirkiye'nin ekonomi politikasml belirlemek iyin yah~malar yaplyorlardl.
Grubun bir klsml liberal bir ekonomik yaplyl teklif ederken diger bir klslm
sosyalist bir ekonomi politikasmm TUrkiye iyin iyi olacagml savundu. Bunun
sonucunda Gokalp bu iki gorU~u birle~tirerek "Kanna iktisat" modelini yarallr.
Bu modeli Atatiirk'e de sundu, Atatiirk kabul ettikten sonra "karma iktisat"
modeli iktisat literatiirUne "eklektik" model olarak girdi.
"Devletyiligin bizce manaSl ~udur: fert1erin hususi te~ebbUslerini ve
faaliyetJerini esas tutmak, fakat bUyUk bir milletin bUtUn ihtiyaylanm ve biryok
~eylerin yapilmadlgml goz onUnde tutarak, memleketin iktisadiyatml devletin
eline almak".
geryekyi bir yakla~lmla, ulusal bir ekonomik sistemin
olu~turulmasl gerekliligi uzerinde durmaktadrr. iktisadi bakImdan da milli
dayam~ma ve birlik bilincini savunmu~tur. Milli ekonomide yaratIian servetin
adil ve olyii!U dagltlmml temin edecek Uretim ve tUketim dengelerini goz
onUnde tutmaktadlr. Milli refahl artlnna gayretleri TUrk milletinin ticaret ve
sanayi sekt6rlerinde faal duruma geyebilmelerini temin etmek iyin terbiye edici
ve yeti~tirici bir sekt6r olarak devlet sanayinin geli~tirilmesi fikrini savundu.
Gokalp,
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SONU<;
Ashnda Gokalp iilkesini dar bogazdan ~lkartmak i~in en uygun tedbirleri
ortaya auyor. Bir arayl§ i~inde olan aydm portresi ~iziyor. Bu gorii§ler bir
doktrin mi? Evet. Ancak bugiin i~in ne kadar ge~erli olur. Gokalp'in ekonomik
konulardaki gorii§lerini bugiiniin §artlannda degerlendirirsek;
Giiniimiiz modern i§ bOliimii ise daha karma§lk ve daha geni§ bir alam
i~ine alacak kadar geni§lemi§tir. Belki Durkheim ve Gokalp yakla§lmlannda
goriilen "iptidai i§ bOliimii"ve "modern i§ bOliimii" kavramma bir de "kiiresel i~
biiliimii" kavramml eklemek yanh§ olmayacaktlr. <;iinkii diinya bugiin bOyle bir
i§ boliimii siirecini ya§amaktadtr.
Modem i§ bOliimiiniin sagladlgl ortamda geli§en cemiyetler; sosyal
biinyelerindeki benzerlikler kadar farkllhklan da banndlrabilmi§lerdir. Bu
cemiyetler, kii~iik iptidai topluluklan modem i§ bOliimii sayesinde olu§turmaYI
ba§arrm§lardlr. Toplumsal bilinci verebilmi§lerdir.
A~lk~a soylemek gerekirse bugiin de ihtiya~ duyulan §ey toplumsal
bilinci ktiresel ortamda nasll gti~lendirebiliriz? sorusunda saklldlr. Gokalp'in
tizerinde durdugu ve ~oziim aradlgl konular, bugiin de giindemimizdeki
konulardlr. Ancak bunu Gokalp'in ekonomik gorii§lerine gore ~ozecek olursak,
odak noktasma Tiirk milletinin menfaatlerini koymamlz gerekir.

Sozgelimi bazen ozel te§ebbiise bazen de devlet~ilige aglrhk vermi§tir.
Yabancl sermayenin elindeki i§letmelerin milllle§tirilmesi, azmhklann hakim
olduklan ticari, mall, sma! faaliyetlerin giderek Tiirk i§ adamlannm eline
ge~mesi, bunlann te§vik edilmesi Gokalp'in ana fikrine uygun olarak
ger~ekle§mi~tir. Bunlar diinya ekonomisindeki geli§melerin seyrine gore
olmu~tur.

Milletimize inanmarmz ve giivenmemiz gerekir. Artlk ktireselle~me
siireci i~inde biittin bir diinya iiretim ve pazarlama faaliyetleri i~in uygun hale
gelmi~tir. Giintimiiz ~artlannda biiyiik yatmmlar i~in biiytik pazar alam
gereklidir. Geni§ bir sahaya yaytlmayan firmalann rekabet ~ansl ~ok azalml§tlr.
Eger bunu toplum ba~aramaz ise ba~ka firmalann pazan haline gelecektir.
Hedefi biiytitmemiz gerekir.
Bireysel miilkiyet insaf ol~iileri i~inde kalmdlgl takdirde, insanlann
hiirriyet ve ~ereflerinin teminatldlr. BireyseJ miilkiyet "genelin

~ahsiyet,

42
faydasma hizmet ettigi takdirde me~rudur." Bu manada anla~Ilan miilkiyet
diizeni, insanhgm vazge~emeyecegi biiyiik bir haktlr. Daglann, ormanlann,
gollerin, devlete ait olmasl gerektigi gibi, genelin faydalanacagl yerlerde de
kamu miilkiyeti insanhk haynnadlr. Bogazi~i'nin iki yakasmm yagmalanmasl,
yeni a~llacak oto yollannm kenarlan ve kent arsalan birilerine rant getirecek
~ekilde veriliyorsa, iilke insanlan 9ah~madan ha vadan kazan~ elde etmeyi
dii~iiniiyorlarsa, yemye~il ormanlarm yok edilmesi toplumun genelinin
zarannadlr. Boyle bir bireyin ~Ikanna hizmet eden bireyci miilkiyet anlayl~1
vardlr.
Gokalp'in ideolojisinin giiniimiiz Tiirkiye'sindeki izlerine baktlglmlz
zaman, geriye bir ~eyin kalmadlgml goriiyoruz. Bugiin yapttklarnmz, 0 zaman
yapIlanlann tam tersi bir durumla bizi kar~1 kar~lya blraktyor. Tiirk toplumu,
kiireselle~me olgusunun etkisiyle sosyal, siyasi ve ekonomik bir~ok
problemlerle kar~1 kar~lyadlr. Vatan topraklarmm, madenlerin yabancIla~tlgl,
milli sennaye ve yerli giri~im kavramlanmn onemi yitirdigi,
devletin
ekonomideki rolii, giri~imciye devlet destegi, ozelle~tinne politikalanyla yer alh
kaynaklannm yabancIlara satl~l, ozellikle iktisadi Tiirk9iiliik bahsinde ge~en
kavramlar; madenlerin i~letilmesi, etnik kokene ve dine-mezhebe dayah
partilerin kuruldugu, kiireselle~me olgusunun etkisiyle, degi~mektedir.
Emegin, mallann, sermayenin ve insanlann serbest~e dola~ttgl;
kiireselle~me riizgarlannm estigi ~u giinlerde, her ~eye ragmen milli konularda
gerekli duyarhhk, tavlr ve tepkileri sergilemeye ozen gosterilmelidir. DIke
~Ikarlanm korumak ve kollamak anla~tlmahdlr.
Burada kendimize ~u sorulan sormamlz gerekmektedir. Tiirk milletinin
menfaati mi? Tiirk olan bir giri~imcinin menfaati mi? Bunlardan hangisi tercih
ettneliyiz? Dretilen maIm Tiirk olmasmdan ne anlamahYlz? Sermayenin Tiirk
olmasmdan ne anlamahYlz? Dlkenin slmrlanndan ne anlarnahYlz?
Bunlardan ilki devlet uluslararasl rekabet I~m miite~ebbisleri
desteklemeli, diinyadaki diger firmalarla rekabet edebilmesi i9in onlara
imtiyazlar ve kolayhklar saglamahdlr. Burada dl~ rekabete kar~1 kendi
giri~imcisini destekleyen korumaci devlet anlaYI~1 soz konusudur.
ikinci a~amada ise devlet ortaya 91kan refahl diger kesimlere
yansltmahdlr. Burada da yeniden daglttm mekanizmalannm iyi i~lemesi gerekir.
Bunlar vergi politikalanyla, te~vik tedbirleriyle olabilir.
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Eger ekonornik faaliyetlere devletin destegi sadece birinci a~amayla
SJn1rll kaltr ise devlet eliyle bir taktm ki~iler korunmu~, desteklenrni~ batta
zengin edilrni~ olur ki burada halk pahah ve kalitesiz hizmeti ~ok bedel
Odeyerek satm alml~ olur. Kararlar ki~isel ~lkarlarm menfaatini kollamt~ olur.
Bunlar bazen gUmrUk duvarlanm yUkselterek, bazen de gUnU birlik
kararnamelerle olur. Rekabet ~ansl azahr. Yerli miJte~ebbis yaratacagtm diye
TUrk rnilleti zarara ugrattlJn1~ olur.
Eger ekonornik faaliyetler sadece ikinci a~amay la smlrll kahr ise olanla
adil bir bOl~iJm ger~ekle~mi~ ancak Uretim gUcU yerlilerin rekabet ~ansl
azaldlgl i~in yabanci firmalann eline ge~mi~ olur. Belki burada yatmmlann ve
giri~im faaliyetlerinin devlet~i bir sistem i~inde kalmarak yaptlma durumu SDZ
konusu olur. Bu da bizi eski Sovyetler Birligi'nin kaldtgl durumla ka~l kar~lya
btraktr. Her ~eyi devletten bekleyen bir durumla blraklr.
Bunun i~in devlet iki siireci arka arkaya ger~ekle~tinne durumundadtr.
i~te bu Gokalp'in giinUmUzde olmasl gereken iktisadi gorU~UdUr.
Gokalp'in vatan kavratru (Turanci idealizmi ve AtatUrk'Un Misfik-l
Mimci realizrni) gUnUmUz ger~egi kUreselle~me olgusu arasmda bUyUk bir
u~urum gorUnse de gUnUn ~artlanm goz onUne aldtgtmtz takdirde bir fark
yoktur. Gokalp, 7 Mart 1911 tarihinde Gen~ Kalemler dergisinde yaylmlanan
dizelerinde ve 1923'te kaleme aldtgl ''TUrk~UIUgUn Esaslan"nda vatanm
slmrlanm tam olarak ~izmez.
"Vatan ne TUrkiye'dir TUrkler' e ne TUrkistan
Vatan bUy Uk ve mUebbet bir Ulkedir: Turan"
Turanclitgl TUrk~UIUgUn uzak bir UlkUsii olarak belirlerni~ ve ilk maya
Tiirkiyecilik ilkesini koymu~tur. 0 halde biz de bugiin Gokalp'in fikirleri
~er~evesinde, giiniimiiz kiireselle~me olgusunu degerlendirir; vatan, sennaye,
yerli malt kavratrum smlrlantruz otesine ta~tyabiliriz.
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ABSTRACT
In this study, I foclls on the emphasis of Ziya Gokalp' s social and

economic approaches from the perspective of globalization. Examines the
relation between globalization and localization processes which are argued
multi-dimensionally. The concept of globalization, in recent debate, is used to
stress the emergence of a world economy, a world polity, a global culture, in a
general sense the emergence of a world society.
Key Words: Turkism, Solidarism, Statecraft, Globalization

