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Türkiye İşçi Partiai Programındıı: « . .. karım. ekono•
mide, yönetim ve denetimine emekçilerin de katıldığı emek•
ten yana planlı bir devletçilik hakim kılınacak; özel sektör bu planlı devletçiliğin önemi gittikçe azalan bir yar
dımcısı durumuna. getirilecektir. Böylece, piyasa melı:aniz
masının düzenleyici rolü de tedricen ortadan kalkacaktır.
denilmektedir.
Demek ki, «emekten yana., planlı bir devletçilik> Po:
tinin gerçekleştirmeyi amaç edindiği ilkelerden birid.>
Programda kısaca bu şekilde ifade edilen görüşü daha i.
açıklayabilmek ve değerlendirebilmek için ne kadar ça!
gösterilse azdır. Çünkü•, bu konunun incelenmesi hem b-,
günkü düzenin daha iyi anlaşılmasına hem de bu aksa.khl
lann düzeltilebilme yolhı.rının ortaya çıkmasına. imkan ve
recektir.
Bu konuşmada kapitalizm, sosyalizm, karma ekonom ·
devletçilik, devlet kapitalizmi, planlama ve nihayet eme1'.
ten yana planlı devletçilik deyimlerinden ne anlaşılma.-ı
gerektiği hususunda bazı tanımlamalar ve kısa. açıklama 
lar yapmaya çalışacağım.
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Önce, bilim adamlarınca üzerinde aşağı yuk.an anlaş
m aya varılan bazı kavramların tanımlamalarını göz.den
geçirip hutlrlatmak istiyorum.
Bilindiği gibi, mal ve hizmet ilretiıninin, üretim araçları miillciyetini ellerinde bulunduranlar tarafından ve kir
amacı ile yürütüldüğü toplumlara lcapit.alist düzen denilmektedir. Buna karşılık, ü retim araçlarının, kamu mülkiyetbde olduğu ve üretimin kullanma amacı ile ve bir planla y'ürü.tüldüğü toplum düzenine de sosyalist dii7.en denilmektedir. ·Bu arada, üretim araçlarından bir losmının kam u mülkiyetinde olduğu ve üretim ile dağılıma kamu adı
n a müdahalelerin yapıldığı güdümlü toplum düzenine de
ku.·.ma. ·ekonomi denilmektedir. Bir anlamda bugün ekonorrJk ,dilzeni karma ekonomi sayılmayacak ülke kalmamış
gibidir. Amerika Birleşik Devletleri ve Bab ülkeleri gibi,
sosyalls.t ülkelerin çoğu da birer karma ekonomi dilzeni niteliğitıdedir. Önemli olan , kamu mülkiyetindeki kesimin
n ispi ağırıığı ve bu kesimin yönetimine hakim olan ilkel-erin özelliğidir.
Üret~ ve dağılıma kamu adına yapılan müdahaleler,
bir yandan kamu kaynakları kullanılarak yabnmlar yolu
ile doğrudan doğruya tarımsal, sınai ve ticari tesisler kurulup işletilmesi, bir yandan da vergileme, kamu borçlanma.la n ,. kr ediler, dış ticaret ve ödeme politikıµarı uygulanması şeklinde kendini göster mektedir.
. Kamu kuruluşları içinde en büyük en önemli örgüt
meykez_i yönetim örgütü demek olan Devlet olduğuna gör e, ekonomiye kar.ıu adına yapılan çeşitli müdahalelere de

devletçilik adı verilmektedir. Ancak, karma bir ekonomid,.
kamu kesiminin kendiliğinden ve zorunlu olarak toplumc·l~
Hkclerle yönetileceğini umınak kadar , devletçilik adı ile uy
gı'llanan ekonomi politikalarının zorunlu olarak geniş hıtlk
· yığınlaniiın yararına olacağını düşünmek de şüphesiz hat.alıdır. Çünkü sınıflı bir toplumda devletin sınıflar-üstü bir
niteliğe erişebileceği iddiası tarihsel gerçeklere uymuyor.
itibariyle özel teşebbüs ve r ekabet ilkelerinin yürürlükte olduğu, başka bir deyimle piyasa mekanizması
nın na.kim olduğu bir toplumda uygulanan devletçiliğe ise,
devlet kapitalizmi denilmektedir. Çünkü, bu tip devletçiHkte, 'özel sen:iıiı.ye ve teşebbüsün karlı bulmadığı içın ilgi
· göst'.ermeöiği yatırım •v e üretim alanlarında, kamu kay·•naklan· kullanılarak doğrudan doğruya teşebbüsler yapıl
, ·makta·,.~ba.zı hizmet ve mal ü retimi konularında devlet özel
·kesfrri1e- işbirliği yapmakta, özel işletmelere ortak olmakta; ·onfara siparişler vermekte, ya da müdahale alım, safuh ·ve dağıtımiarı yapmaktadır. Devletin ekonomik ha·yafa 'doğrudan doğruya müdahalesinin savaş dunımlan
"dışında oldukça sınırlı kaldığı Batı ülkelerinin aks4le, Tür·ltiye'de son otuz . yıllık dönem devlet kapitalizminin çeşit
li örnekleriyle doludur: Sümerbank'ın, Etibank'ın çeşitli
,:işletnieleri'; Ereğli Demir Çelik tesisleri gibi ortaklıklar ;
devlet bütçesinden finanse edilen yapı .işleri ile başta Milli Savunma hizmetleri olmak üzere çeşitli bakanlıklann
· -ihtiyaçları' için yapılan eksiltmeler, Toprak Mahsulleri Ofi. ~i"il~ Et ve 'Balık Kurumu gibi örgütlerin ve devletin or"tali. - olduğu kooperatiflerin alım-satımlarını hatırlayınız .
· ,.: Devlet adına yapılan müdah aleler - açık ya da kapalı· şekilde - serbest teşebbüs, rekabet düzeni ve piyasa
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mekanizmasının genellikle ve sürekli olarak kamu yararına çalışmadığı

ger ekçesine dayandınlmak.ta ve müdahalelerin geçici olduğu ifade edilmekte, ya da. böyle bir
intiba verilmeye çalışılmaktadır. Oysa., yalnız bilimsel toplumculann deği l, bugün artık bütün toplum bilimcilerin
de ortaklruıa olarak kabul ettikleri gibi, toplum kendi haline bırakıldığı zaman, eski bazı kuramcılann iddialannın
aksine, «ekonomik adam» ın aklı ve piyasaya hakim olduğu farz edilen «gizli el» in sihirli yol göstericiliği. ekonomik
ve toplumsal bunalımların önlenmesini sağlayamamakta
dır.

Toplumlann bunalımlardan uzak, hızlı ve sürekli gelişmelerle büyüyen dengeli bir düzene ulaşabilmesinin ancak planlı bir çaba ile gerçekleşebileceği anlaşılmıştu·. Sosyal adalet ilkelerine uygun, hızlı ve sürekli bir kalkınmayı
amaç edinerek toplam tasarruftan, yatınmlan, üretim ve
yoğaltım harcamalanru, mal, hizmet ve gelir dağılımlan
m ona göre düzeİıleyen bilinçli çabalann tümüne birden
pla.:,lruna s.dı verilmektedir. Bunun için, toplam kaynakların belirli öncelik ve ivedelik sıralan.ile en uygun biçimlerde kulla~ılmasını sağlayan planlann uygulandığı ekonomilere de planlı ekonomiler denilmektedir.
Planlı ekonomi tartışmalannın tarihi, pllnlamanın
farklı toplumsal aşamalarda bulunan ülkelerdeki uygulama imkanları, ekonomik ve sosyal planların genel nitelikleri ve hele artık başlıbaşına bir uzmanlık haline gelen
plfuılama t ekni.kl~ri gibi konular bu konuşmanın sınırları-.
ru aşar. Burada ancak konu ile doğrudan doğruya ilgili bir
iki n9ktaya değinmekle yetineceğim. Bı.ınl;ardan biri cyol
gösterici planlama», ikincisi de «emredici pl!nlama> terim•
!eridir.
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Yol gösterici planlama'da ekonominin gelişme yönleri hakkında tahminlerde bulunulup bazı hedefler tespit edilerek, bu hedeflere varmak için hangi yatırım alanlarına ne
1.aman ve ne miktarlarda yatının yapılması gerektiği . belirli üretim, yoğaltım ve çalıştırma hedeflerine varmak için
ne gibi kararlar alınması, ne gibi tedbirler uygulanması gerektiği gösterilir. Ama, üretim araçlannı ellerinde bulunduran ve kararlan ile ekonomik düzenin işleyişine etkide
bulunanlara doğrudan doğruya hiç bir zorlama yapılmaz
Emredici planlama'da ise, durum tam tersinedir: toplam
kaynaklann kullanılmasında, yatırım, üretim ve yoğaltım
önceliklerinin tespitinde kamu yararına hizmetle görevli
merkezi bir planlama örgütünce, halkm gerçek temsilcilerinin belirttikleri genel amaçlar gözönünde tutularak hazırlanan ve gene halk temsilcilerince onaylanan ve denetlenen _plan bütün ekonomik birimler için uyulması zorunlu
bir belge niteliğindedir.
BU GÜ N KÜ

KA L K I N M A

Asıl

P LA NI

konuya girebilmek için gerekli bulduğum bu hasonra Türkiye'de uygulanmakta olan plancılığın başlıca özelliklerine de kısaca değinmek istiyorum.
Bilindiği gibi, bugün yüriirlükte olan plan, Kurucu Meclis tarafından 196l'de kabul edile n «Plan Hedefleri ve Stratejish başlıklı belgenin ışığı altında ve Başbakanlığa bağ
lı Devlet Planlama Müsteşarlığı ( Teşkilatı ) 'nca hazırla
nıp Parlamentonun gerekli onaylamasından geçtikten sonra yürürlüğe giren Kalkınma Planı'nın 1963-1967 dönemini kapsayan Birinci Beş Yıllık Plan'dır. Bu plan. devlet
tırlatmalardan
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kesimi için «emredici» ve 'özel kesim için de «yolgösterici»
nitelikte bir plandır. Kamu kesimi ile ilgili hükümlerin.in
kapsadığı alanın genişliği ve uygulama süreleri açıların
dan, bilinen yıllık devlet bütçelerinden farklıdır ve Beş
Yıllık Planın uygulanması Yıllık Proğramlar ile yürütülmektedir.
Bugünkü kalkınma planına hakim olan temel felsefe,
öngörülen yakın ve uzak hedefler, kalkınma hızının yeterliliği ve şimdiye kadarki uygulamanın eleştirilmesi gibi konular bu konuşmanın sınırlan dışındadır.
. Gerek planın hazırlanması sırasında. gerekse kabul edilip yayınlanarak uygulanmaya başlanmasından sonra, kullaıulan istatistiklerin ve ekonomik env:anterlerle ilgili bilgilerin eksikliği, yanlışlığı ve güvenilmezliği, kalkınma modelinin ve kalkınma hızı'nın uygunsuzluğu, ülkenin bütün
bilim ada.ınlanna ve özellikle özel kesim temsilci: ve sözcülerine yeteri kadar danışılmadığı gibi hususlar ileri sürülerek çeşitli açılardan yapılan eleştirmelerin büyük bir kıs
mı temel ekonomik görüş farklarından doğan eleştirmeler
olmaktan uzak olduğu ve konumuzun kavranmasına ışık
tutacak nitelikten yoksun bulunduğu için, daha. çok bir takım duygusal davranışlardan ibaret ve ayrıntılar üzerinde
duran bu türlü eleştirmelere de değinmek istem!iyorum.
Yalnız, gerek bilim çevrelerinde gerekse politik çevrelerde ısrarla belirtildiği gibi, Kalkınma Planımızın başa
rısı çoktan tehlikeye girmiştir. Ne planın öngördüğü yatı
rımlar zamanında. yapılıyor, ne kaynak sağlanması ve bazı
geleneksel engellerin ortadan kaldırılması için tavsiye edilen vergi, toprak ve yönetim reformları ile ilgili tedbirler
alınıyor, ne de bu yola gidileceğine dair umut veriliyor.

Ancak, planı sadece vatandaşlan ya da yabancı yardım
lan yöneten uzmanları aldatmak üzere hazırlanmış göstermelik teknik bir belge olarak kabul etmek mümkün olmadığına göre, başansızlıklann gerçek temel nedenlerini
aıılamaya yarayacak tahlillerin alanını geniş tutmak gerekmektedir. Bu açıdan yapılacak bir inceleme ise, temel
sorunun, istatistiklerin yetersizliği, danışmaların sınırlılı
ğı ya da seçilen kalkınma modeli ve hızının uygunsuzluğu
yerine, ülkenin politik yapısı ile ilgili olduğunu göstermektedir.
27 Mayıs 1960 sonra.sının havası içinde kurulan ve Kurucu Meclis'in kabul ettiği ilkelerin ışığında. Planı hazırla
yan uzman ve sorumlu yöneticilerle bazı görevlilerin Devlet Planlama Teşkilatından ayrılma ya da uzaklaştırılma
nedenleri üzerinde durmak bile, konuya ışık tutmak için
yeter sayılabilir. Hatırlanacağı gibi, ilk ekip Planın başa
rısı için gerekli bazı reformların gerçekleştirilmesini sağ
layacak tedbirlerin gecikmesi tehlikesi üzerinde o zamanki
hükümetle aralarında çıkan görüş farkları yüzünden görevlerinden aynlmak zorunda kalmışlardı. Sonradan gene
bazı uzman ve yöneticilerin ayrılış nedenleri de hemen hemen aynıdır. öte yandan, Yıllık Programlar'ın Bütçelerden önce hazırlanıp yayınlanması, Yüksek Planlama Kunılu'nun belli aralıklarla toplanması wrunluluğuna uyulmaması, DPT dışında doğrudan doğruya Başbakanlığa bağlı
danışmanlar kullanılarak planın gözden geçirilmesine ve genel ekonomi politikası tayinine gidilmesi gibi hususlarda
da iktidarın plan anlayışının sakatlığı orta.ya çıkmaktadır.
Artık durum iyice aydınlanmış ve bu sakatlığın kökünde Parlamentonun yapısının ve özellikle bugün iktidar--
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dn bulunan siyasi partinin genci felsefesinin yattığı anlaşıl
ını~tır. Bırakınız özel kesimin ekonomik kararları üzerind e etkili olmayı. yürürlükteki plflnı devlet kesimi için uyg ulayabilme imkanları bile daralmıştır. Planın her yıl için
örıgörriiiğü gerekli tedbirlerin hiç alınmaması, ek.sik aluı
ması y:ı da lllınan yetkilerin geç kullanılması, plandaki hedefl ere vaıılmasını imkıinsız hale getirmektedir. Oysa. geri bı.rnkılnuşlıktan ancak planlı bir kalkınma yönteminin
samimiyetle uygulanması yolu ile çıkılacağı gerçeğini kabul crlcn.ler gittikçe artmaktadır.
SONUÇ
Başka ülkelerin ve bizim kendi denemelerimiz, hızlı,
dengeli, sürekli ve sosyal adalet ilkelerine uygun bir gelişmenin tek yolunun planlı kalkınma yolu olduğunu gösterdiğine göre, asıl meselenin böyle bir planın özelliklerin i iyice belirterek, gerçekleştirme imkanlarını araştırm~k
o lduğu ortaya çıkmaktadır.
Konuşmamın başında, tanımlamalara ayrılan bölümde
değindiğim gibi, plan; kendi kendine bırakıldığında geniş
halk yığmlarının yararına çalışmadığı ortaya çıkan piyasa düzeni ve fiat mekanizmasının aksaklıklarını -ortadan
kaldıracak ve gidererek onların yerini alacak bir yöntemin
başlıca aracıdır. Bu nedenlerle de ekonomik düzeni •.yürüten bütün kilit noktalarındaki karar organlarının önceden
belli bir plana göre hareket etmeleri, başarının temel şart
lan haline gelmektedir. Bu ise ancak merkezi bir plan örgütü tarafından, halkın verdiği direktifler çerçevesinde,
hazırlanıp. onaylanması ve denetlenmesi de gene halk ta-
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rafından yapılan emredici bir kalkınma planı ile mümkündür. Böyle bir planı ise ancak emekten ve halktan yana bir
iktidarın tayin edip denetleyeceği bir örgüt gerçekleştire
bilir.
Halktan yana bir devletçilik ve dolayısı ile emekten
yana bir plô.ncılıktan söz edebilmek için de bir yandan kalkınma hedeflerinin ve yatının önceliklerinin bir yandan da
kalkınma yükünün halk arasında dağıtılma sorunlarmm.
işçi sendikalarında, tarım kooperatiflerinde ve gençlik örgütlerinde tartışılıp benimsenmesi gereklidir. Aksi halde,
sonucun bugünkünden pek farklı olması beklenemez.
Öte yandan, başarılı bir planlı kalkınmanın ancak esas
itibariyle ekonomik bağımsızlık demek olan politik bağım
,'1Zltğı sağlayabilen hükumetlerce ve rnilletlerarası ölçülerde sürekli barış koşullan içinde gerçekleşebileceğini de
unutmamak gerekmektedir. Kalkınmanın finansmanı için
~erekli dış kaynakların bir, politik baskı aracı olarak nasıl kullanıldığım ve savunma amacı ile aynlan kaynakların
verimli yatının alanlan dışında nasıl harcandığını hatırla
mak, ekonomik bağımsızlık ve barış şartlarının kalkınma
için nasıl vazgeçilmez şeyler olduğunu belirtmeye yeter.
Türkiye İşçi Partisi'nin planlı ekonomi anlayışım bu
· noktalan göz önünde tutarak değerlendirmek gerekir. Bunun için konuşma.mı gene Parti Programı'ndaki bir cün1leyi tekrarlıyarak bitirmek istiyorum: « . .. ekonomik gelişmede devletçiliğin çıkar yol olarak ileri sürülebilmesi
için, bunun halk yararına ve halkın denetimi ile işleyen emredici planlama ile desteklemesi gerekir. Yoksa devletçilik.
özel teşebbüs yararına işleyecek bir devlet kapitalizmi biçimini kolaylıkla alabilir.»- Nitekim, Türkiye'de gerek tek,

1
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gerekse çok partili dönemlerde olduğu gibi 1960'dan son•
ra uygulanan ekonomik politikalarla büyük ölçüde ve sürekli başanla.r elde edilememesinin başlıca nedeni, devletçiliğimize, çeşitli kilçük çıkar gruplarının zaman zaman birbirleri ile ve hele büyük halk yığınlarının çıkarları ile çelişme haline düşen tavsiyelerinin haklın olmasıdır.
Öyle ise yapılacak iş ; halktan yana planlı bir devletçiliği uygulayabilecek iktidarı kendi oylan ile başa getire' bilmek imkanına sahip emekçi halk yığınlarına bu gerçekleri sözle ve yazıyla bıkıp usanmadan anlatmaya çal.ışmak
ve devlet kapitalizmi ile nasıl sadece küçük bir zUmrenin
devlet eliyle ve toplum aleyhine zenginleştiğini örnekleri
ile göstermektir. Bu konudaki çalışmalarınız için yararlanabileceğiniz bazı açıklamalarla sizlere ufak bir yardımda
bulunabildiysem ne mutlu bana.
Bana huzurunuzda konuşma fırsatı sağladığı için Parti ilgililerine ve beni sabırla dinlediğiniz için siz dinleyicilerime teşekkür eder, konuyu derinleştirmeme yarayacak
sonılanruzı beklerim.

SORULAR :

1 2 3 4 -

Kapitalist düzenin başlıca özellikleri nelerdir?
Devletçilik ne demektir ?
Karma ekonomi deyimi neyi ifade eder ?
Planlı ekonomi ne demektir ? Kaç çeşit planla.ma vardır ?

5 -

6 7 -

8 -

Türkiyc'de uygulanan Kalkınma Pla.nuıın başlıca
özellikleri nelerdir ?
Devlet kapitalizmi ne demektir?
Halktan yana devletçilik ne demektir ?
Halktan yana devletçiliğin uygulanabilmesi hangi
şartlara bağlıdır ?
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