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M.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölü mü Öğretim Üyesi

2-7 Kasını 1981 tarihlerinde İzmir' de toplanan 2. Türkiye İktisat
Kongresi nedeniyle Türk ekonomi tarihindeki adı. 1. Türkiye İktisat Kongresi
olarak kullanılmaya başlanılan "İktisat Kongresi" veya "Türkiye İktisat Kongresi" 17 Şubat 1923 tarihinde gene İzmir'de toplanmış ve 16 günlük bir çalış
madan sonra 4 Mart 1923 tarihinde sona ermiştir.
Kurtuluş Savaşı

'

Türkiye'sinin iktisadi ve sosyal yapısını yansıtan Türkiye
iktisat Kongresi'nin amacını dönemin İktisat Vekili Mahmut Esat (Bozkurt)
basın temsilcilerine şu ifadelerle açıklamıştır:
" İktisat

Kongresi'ni toplamaktan maksat, efendiler, Türkiye'nin her
bir olduğu halde, mesafenin uzaklığından ve yolların fenalığın
dan, mateessüf İstanbul'daki tüccarlarımız Avrupa'nın uzak memleketindeki . tüccarları tanıdıkları halele, İstanbul'claki çiftçimiz uzak
memleketlerdeki çiftçileri tanıdıkları halele, Erzurum'u, Diyarbekir'i, Bitlis'i tanımayacak- kadar feci vaziyettedir. ..
Konwe memleketin teşkilat-ı iktisadiyesinin inkişafı esbabını müzakere edecek, zürra, ticaret, amele ve sanayi erbabı send i kaları teşki
latı vücuda getirecektir. Bu sendikaların başında bir heyet-i idaresi
bulanacaktır. Bu hususta tanzim edeceği muhturayı Büyük Millet
Meclisine ve Hükümete tevdi edecektir ...
Şimdi iktisadi ciclale gidiyoruz ve bu cidalcle muv<ı.ffak olabilmek için'
bir iktisat siyaseti takip edeceğiz. İktisat Vekaleti bu siyasetin programını tespit etmiştir. Vekalet bu programın tatbikatına geçerken bir
kere de memleketin bir asırdan beri yorgun düşen iktisadiyatını ve
onun amillerini. dinlemek istedi. Bizde iktisat amillerinin ihtiyaçları
nedir? Bunl_arı anlamak ve kendileriyle yakından temas etmek istiyoruz .. ."
tarafı
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İktisat

J

Vekaleti tarafından düzenlenen Kongreye her ilçeden sekiz kişinin seçilerek gönderilmesi ve bunlardan birisinin tüccar, birisinin sanatkar, birisinin amele, birisinin şirket, birisinin banka, üçünün ise çiftçi mümessilleri
olmaları istenilmiştir. Kongreye ayrıca İstanbul' daki Milli Türk Ticaret Birliği, temsilcileri, Zonguldak madencileri temsilcileri, İstanbul sanayicileri temsilcileri İstanbul Esnaf Cemiyeti temsilcileri, İstanbul Ticaret Mekteb-1 Alisi
'
l
temsilcileri, Çiftçiler Derneği temsilcileri, Fransa Dar-fıl Fünfın ve Mekatib-1
Aliye Mezunları ile Macaristan Türk Mezunları Cemiyetleri temsilcileri ve
çok sayıda Milletvekili ile Yüksek derecedeki Devlet memurları davet edilmiş]erdir.

(

Kongre hazırlık çalışmaları ile Kongreye katılacak delegelerin seçimleri ·
sürerken Trabzon Milletvekili Ali Şükrü, Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
bir önerge vererek, böyle bir Kongrenin toplanmakta olduğunu gazetelerden
öğrendiğini, Kongrenin kimler tarafından düzenlendiğini ve gündeminin ne olduğunu sormuş ve Hükümet'den sözlü cevap istemiştir.
Trabzon Milletvekili Ali Şükrü tarafından Kongre ile ilgili olarak cevaplandırılmasını istediği önerge şöyledir (1).
"Riyaset-i Aliyeye,
Şu günlerde İzmir' de büyük bir İktisat Kongresi akdedileceğini gazetelerde okuyoruz .. Bu Kongre· sırf İktisat Vekaletinin teşebbüsü ile
mi, yoksa Heyet-i Vekilece ittihaz olunan bir karar neticesi olarak
mı içtimaa davet edilmiştir? Kongre'nin ruznamesi nedir?
Kongreye aza olmak üzere birçok meb'fısların intihap olunması sebebiy1e bu meb'fısların Ankara' dan i.ntlkaki takdirinde. Meclisin nisab-ı
ekseriyetine halel gelmeyecek midir? Halel geldiği taktirde müzkerat-ı baliyenin en had devresinde Meclisin vele'( ki üç dört gün için
olsun tatil-i faaliyeti doğru mudur?
Hususat-ı anife hakkında Heyeti Vekile Reis-i muhteremi ile İktisat
beyefendinin müstacelen ve şifahen izahat vermelerini talep ve riya
eylerim.
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Şubat

339

Trabzon
Ali

Meb'fısu

Şükrü

Bu önergeye dönemin İktisat Vekili Mahmu t Esat (Bozkur t) Meclis kürnı,
süsünde n cevap vermiş ve İktisat Kongresinin bir gazete haberi olmadığı
ği
gönderdi
Vekaletinin bir buçuk ay önce bu konuda tüm il ve elviyeye tamim
tin
ni, Kongrenin yalnızca İktisat Vekaleti tarafından düzenlendiğini, Hüküme
an
bu konuda bir kararı .olmadığını, Kongrenin amacının birbirler ini tanımay
Türk tüccar, sanayici, çiftçi, esnaf ve işçilerin birbirlerini tanımaları ve ülkenin iktisadi sorunlarını tartışmaları ve ulaştıkları çözüm yollarını İktisat Vekaletine ve Hüküme te bildirmeleri olduğunu, Kongre rfıznamesinin de Kongreye

katılacak

delegeler

tarafından belirleneceğini söylemiştir.

yı
İktisat Vekili Mahmu t Esat'ın Meclis Kürsüsü nde yaptığı bu konuşma

ise, önerge sahibi Trabzon Milletvekili Ali Şükrü uzun bir konuşma ile cevaptarafından yapıl
landırmış ve konuşmasında bu gibi kongrele rin Hüküm etler
ilk kez şahit oldığına ve kongre delegeleri seçimi için emirler gönderildiğine
hususlar da bu
duğunu, milletvekillerinin oluşturduğu Meclisin karar vereceği
tür özel nitelikli kongrelerin söz sahibi olmaması gerektiğini, bir meslek gurubunun aleyhine , olabileceğini, Kongreden önce yapılması gerekli pek icratın
ini ve bübulunduğunu, İktisat Vekaletinin öncelikle bunları yapması gerektiğ
palardan
yük bir fayda Sflğlamayacak olan bu Kongre için ilç'elerde vatandaş
ra toplayarak delegelerin Kongreye katılmalarının sağlanmas,mın doğru olmadığını söylemiştir.

Kongre, esasında ' 15 Şubat 1923 tarihinde açılması ve Kongreye yaklaşık
iki bin kadar delegenin katılması gerekirk en yolların karla kaplı olması ve ulaertelenmiş ve geşım aracı bulunamaması nedeniyle Kongre' nin açılışı iki gün
le
rek kış gerek bazı delegelerin yol masraflarını karşılayamamaları nedeniy
de Kongre'ye ancak 1135

kişi katılabilmiştir.

somİkinci Kordon 'da eski. Osmanlı Bankası depoları olan Hampar
yan'm mağazalarında 17 Şubat 1923 tarihinde saat 10.30 da Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından açılan ve Başkanlığına Kazım Karabek ir Paşanın getirildi
bin kadar dinleyiği Kongre' de beş yüz kadarı kadın dinleyici olmak üzere üç
ci yer almış ve davetli olan Erkan-ı Harbiye'yi Umumiy e Reisi Müşir Fevzi
Cumhuriyeti AnPaşa (Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak ) ile Azerbay can
kara Büyükelçisi Aralof Yoldaş

hazır bulunmuşlardır.
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Kongreye katılan delege ve dinleyicilerin büyük tezahüratı arasında kürsüye gelen Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa, yeni Türkiye Devletinin
siyasi, sosyal ve iktisadi geleceğini işaret eden, muasır ülkeler arasında Türkiye'nin alacağı ve alması gereken yeri belirten ve Kongrenin, tarihi bir kongre
olduğunu ve Erzurum Kongresinin taşıdığı önem kadar bu Kongre'nin de
önem taşıdığını vurgulayan çok önemli ve çok boyutlu bir konuşma ile Kongre'yi

açmıştır.

Büyük Atatürk bu tarihi konuşmasında şunl arı söylemiştir:
"Aziz Türkiye'mizin iktisadi tealisi hesabını aramak ve bulmak gibi vatani, hayati ve miJ.11 bir gaye-i mukaddese için bugün burada toplanmış olan sizlerin, muhterem halk mümessillerinin huzurunda bulunmakla çok mesut ve bahtiyarım.
Sizler doğrudan doğruya milletimizi temsil eden halk sınıflarının içinden ve onlar tarafından müntehip olarak geliyorsunuz. Bu itibarla
memleketimizin halini, ihtiyacını, milletimizin elemlerini ve emellerini yakından ve herkesten daha iyi biliyorsunuz. Sizin söyleyeceğiniz
sözler, alınması lüzumunu beyan edeceğiniz tedbirler, halkın lisanın
dan söylenmiş telakki olunur. Ve bunun için _en büyük isabetlere maliktir. Çünkü halkın sesi, Hakkın sesidir ...
Tarihimizi dolduran zaferler, yahut izmihlallerin kaffezi ahval-i iktisadiyemizle münasebettir ve alakadardır. Yeni Türkiye'mizi layik olduğu mertebe-i resanete isal edebilmek için, behemahfü iktisadiyatı
mıza birinci derecede ve en çok ehemmiyet vermek mecburiyetinde-

yiz. Zamanımız tamamen bir iktisat devrinden başka bir şey değil
dir.
Fakat efendiler, kılınçla fütuhat yapanlar, sabanla fütuhat yapanlara
binnetice tekr-i mevki etmeğe mahkumdur.
Kılıç kullanılan kol yorulur; fakat saban kullanan kol her gün daha

çok kuwetlenir ve hergün daha çok sahip olur.
Osmanlı . ülkesi ecnebilerin müstemlekesinden başka birşey değildi.
Osmanlı halkı, Türk miJleti esir vaziyetine getirilmişti. Bu netice, arzettiğim gibi milletin kendi irade ve hakimiyetine malik .bulunamamasından, şunun bunun elinde istimal edilmesinden neş' et etmişti.
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Devletle r her türlü hukuk-u insaniyeden tecerrüd ederek memlek etimizin en kıymetli ve en feyizbar yerlerini çiğneledirler. İzmir, Bursa,
Eskişelir, Sakarya, Anadolu , Adana, Trakya, İstanbul ve saire gibi
en aziz yerlerimizi çiğnelediler. Fakat düşmanların bu tarz-ı hareketten daha elim bir nokta varsa o da bu memlek etin asırlarca başında
bulunan

insanların

dahi

düşman saflarına geçmiş bulunmasıdır.

Fakat düşmanlarımız aynı zamand a Osmanlı Devletiyle beraber
Türk milletinin de mahvolduğunu zannetti. İşte bunda çok aldanıyor
milleti
lardı. Osmanlı Devleti gibi çok devletler kurmuş olan Türk
.
mahvolamazdı. Ve mahvolamamıştı
Türkiye Büyük MilJet Meclisi ve Hüküme tini millette n aldığı veçhile
istiklal-i tanı, hakimiyet-i milliye umdeler ine istinade n milleti zengin, memlek eti mamur etmekte n ibarettir. Bu umde icabı bütün cihan bilmelidir ki artık Türkiye halkı; hakimiyetini hiç bir şahıs ve makama veremez. Hakimiy et demek şeref demek, namus demek, haysiyet demektir. Bir milletin bu evsaf-ı medeniye ve insaniyesinin terkini talep etmek onu insanlıktan çıkarmak demekti r.
iktiİstiklal-itam için şu düstur var: Hakiıniyet-i milliye, hiikimiyet-i
sadiye ile tarsin edilmelidir.
Siyasi ve askeri muzafferiyetler ne kadar büyük olursa olsun iktisadi
zaferler le tetviç edilmezse semere, netice payidar olamaz. En kuvvetli ve parlak zaferimizi de tetviç eden semerat-ı nafiayı temin için hakimiyet-i iktisadiyemizin temin ve tarsini lazımdır. Bu kadar feyizli,
bu kadar farze.tmek doğru değildir. Bunun için çok kundakl ar koyarak münhed im etmeğe çalışacak ve suikasde teşebbüs edecekl er bukuvvet,
lunacaktır. Bütün bunlara karşı silahımız, iktisadiyatımızdaki
resanet ve muvaffakiyetimiz olacaktır.
Bence halk devri, iktisat devri mefhum u ile ifade olunur. Öyle bir iktisat devri ki memlek etimiz mamur, milletimiz müreffe h ve zengin·
olsun.
vatan kupkuru dağ ve taşladan, viran köy, kasaba ve
den ibaret olsaydı, 'onun zindand an farkı olamazdı.

Eğer

şehirler
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Bu vatan evlat ve ahfadımız için cennet
yet-~ iktisadiye ile kabildir.

yapılmağa !ayıktır.

Bu, faali-

Arzumuz şudur: Bu memlek etin efradı ellerinde nümı1neleriyle, ziraat, ticaret, san' at,' say ve sabanın mümessili olsun. Artık bu memle
memle
er
zenginl
etimiz
ket fakir, millet hakir değil, belki de memlek
ketidir. Bu yeni Türkiye'ni adına "çalışkanlar diyarı" denir.

İktisadyat sahasında düşünür ve konuşurken zannolunmasın ki ecnebi sermayesine hasımız; hayır bizim memlek etimiz vasidir. Çd say ve
sermayeye ihtiyacımız var. Kanunlarımıza riayet şartıyla ecnebi ser-

mayelerine lazım gelen teminatı vermeğe her zaman hazırız. Ecnebi
sermayesi bizim sayimize inzimam etsin ve bizim ile onlar için faydalı neticeler versin.
Fakat muvaffak olmak için çok çalışmak lazım olduğunu bilmeliyiz.
İktisadiyat, iktisadiyat diyoruz. Fakaf arkadaşlar, iktisadiyat demek
herşey demektir. Yaşamak için, mes'ut olmak için, mevcudiyet-i inir, ticasaniye içinse lazımsa bunların kaffesi demek tir.' ziraat demekt
.
ret demektir, say demektir,

herşey

demektir.

Bizim halkımızın menfaa tleri yekdiğerinden ayrılır. Sınıf halinde değil; bil'akis mevcudiyetleri ve muhassala-i mesaisi yekdiğerine lazım
olan sınıflardan ibadettir. Bu dakikada samllerin çiftçilerdir, san'atkarlardır, tüccarlardır. Ve ameledir. Bunların hangisi' yekdiğerinin
muarızı olabilir? Çiftçinin san'atk ara, san'atkarın çiftçiye ve çiftçinin

tüccara ve bunların hepsine, yekdiğef"ine ve ameleye muhtaç olduğu
nu kim inkar edebilir.
Efendiler, Heyet-i Aliyeniz bugün akdetmiş olduğu Türkiye İktisat
si
Kongresi çok mühim dir. Çok tarihidir. Nasıl ki Erzuru m Kongre
felaket noktasına gelmiş olan bu milleti kurtarm ak hususu nda Misak-ı Milll'nin ve Teşkilftt-ı Esasiye Kanunu 'nun ilk temel taşlarını
ve
tedarik hususunda amil olmuş, müessir olmuş, müteşebbis olmuş
yüksek
bundan dolayı tarihimizde, tarih-i milllmizde en kıymetli ve
etin hayat
hatırayı ihraz etmiş ise Kongreniz dahi milletin ve memlek
ı .
ve halas-ı hakikisini temine medar olacak düsturu n temel taşların
8

ve
mı

esaslarını

ve çok

ihzar edip ortaya koymak suretiyle tarihte en büyük nabir hatırayı ihraz edecektir."

kıymetli

İktisat Vekili Mahmut Esat ile Kongre Başkanı ve Manisa Sanayi Mura-

Karabekir . Paşa'nın ve Anadolu Gazetesi sahibi Haydar Rüştü
beyin İzmir Beyediyesi adına yaptığı hoşgeldiniz hitabından sonra delegeler
mesleklerine göre guruplara ve encümenlere ayrılmışlar ve daha önceden hazırladıkları raporları ve sorunları müzakere ve münakaşa yapmaya başlamış
haası Kazım

lardır.

Bir kongre için oldukça uzun süren bu münakaşa ve müzakerelerden
sonra İktisat Vekaleti vasıtasıyla Hükümete sunulmak üzere Kongre G~nel
Kuruluna getirilen grup ve encümen kararları hemen hemen yeni bir tartışma
konusu yapılmadan kabul edilmiş ve Kongrenin son gecesi toplanan ve Kongre Başkanı ile Ticaret, Sanayi, Çiftçi ve Amele Gruplarından seçilmiş ikişer
kişiden oluşan Kongre İdare Heyeti tarafından " Misak-ı İktisadi'' adı altında
Kongrenin uİaştığı sonucu ve hissiyatını açıklıyan bir bildiri hazırlanmış ve
ilan

edilmiştir.

On binlerce bastırılıp ülkenin her köşesine gönderilen ve özellikle köy1,erde halka anlatılmak için, evlerin, dükkanların ve kahvehanelerin münasip
yerlerine asılmak ve hutbelerde okunmak üzere delegelere verilen ve yayınla
nacak kitapların ilk sahifelerinde yer alması kararlaştırılan "Misak-ı İktisadi''
yi oluşturan 12 maddede aynen şöyle idi:
Mad<!-e 1 - Türkiye, milli hudutları dahilinde, lekesiz bir istiklal ile,
dünyanın sulh ve terakki unsurlarından biridir.
Madd~ 2 - Türkiye halkı milli hakimiyetini, kanı ve canı pahasına elde ettiğinden, hiç bir şeye feda etmez ve milli' hakimiyete
müstenit olan Meclis ve Hükümetine daima zahirdir.
Madde 3 - Türkiye halkı, tahribat yapmaz; imar eder. Bütün mesai iktisaden memleketi' yükseltmek·gayesine matuftur.
Madde 4 - Türkiye halkı, sarfettiği eşyayı mümkün mertebe kendi yetiştirir. Çok çalışır; Vakitte, servette ve ithaHitta israftan
kaçar. Milli istihsali temin için icabında geceli gündüzlü çalışmak şiarıdır.

Madde 5 - Türkiye halkı, servet itibariyle bir altın hazinesi üzerinde
oturduğuna vakıftir. Ormanlarını evladı · gibi'sever, bunun
için ağaç bayramları yapar; yeniden orman yetiştirir. Ma9

/

denlerini kendi milll istihsali için işletir ve servetlerin i herkesten fazla tanımağa çalışır.
Madde 6 - Hırsızlık, yalancılık, riya ve tenbellik en büyük düşmanı
mız; taassuptan uzak dindarane bir salabet herşeyde esası
mızdır. Her zaman faydalı yenilikleri severek alırız. Türkiye halkı mukaddesatına, topraklarına, şahıslarına ve mallarına karşı yapılan düşman fesat ve propagandalarına nefret eder ve daima bunlarla mücadeleyi bir vazife bilir.
Madde 7 - Türkler, irfan ve ma'rifet aşıkıdır. Türk her yerde hayatını
kazanabilecek şekilde yetişir, fakat herşeyden ewel memleketinin malıdır. Maarife verdiği kudsiyet dolayısiyle (Mevlid-i Şerif) Kandil günü, aynı zamanda bir kitap bayramı
olarak tes'id eder. ,
Madde 8 - Birçok harpler ve zaruretlerd en dolayı eksilen nüfusumuile beraber sıhhatlerimizin, hayatlarımı
zın korunması en birinci emelimizd ir. Türk, mikroptan ,
pis havadan, salgından ve pislikten çekinir, bol ve saf hava, bol güneş ve temizliği sever. Ecdat mirası olan binicilik, nişancılık, avcılık, denizcilik gibi bedeni terbiyenin yapılmasına çalışır. Hayvanlarına da aynı dikkat ve himmeti
göstermek le beraber cinslerini düzeltir ve miktarlarını çozun

fazlalaşması

ğaltır.

Madde 9 - Türk, dinine, milliyetine, toprağına, hayatına ve müessesatına düşman olmayan milletlere daima dostur; ecnebi sermayesini aleyhtar değildir. Ancak kendi yurdunda kendi lisanına ve kanununa uymayan müesselerl e münasebe tte bulunmaz. Türk, ilim ve san'at yeniliklerini nereden olursa
olsun, doğrudan doğruya alır ve her türlü münasebe tte fazla mutavassıt istemez .
.Madde 10 - Türk, açık alınlı ve serbestçe çalışmayı sever; işlerde inhisar istemez.
Madde 11 - Türkler hangi sınıf ve meslekte olursa olsunlar, candan
sevişirler. Meslek, zümre itibariyle elele vererek birlikler, memleketi ni v~ birbirlerini tanımak, anlaşmak için seyahatlar ve birleşmeler yaparlar.
Madde 12 - Türk kadını ve kocası, çocukları İktisadi Misaka göre yetiştirir.
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17 Şubat 1923 tarihinde başlayan ve "Misak-ı İ~tisadl''nin kabul ve ilan
edilmesinden so.n ra 4 Mart 1923 tarihinde sona eren Kongre'de, çalışma guruplarından üçer delegenin katılmasıyla Kongre Başkanı Kazım Karabekir Paş'a' nın Başkanlığında oluşturulan "Mazbata Komisyonu" ise Kongre'nin son
günü toplanarak gunıplardaki ihtisas encümenlerince hazırlanan ve Kongre
Başkanlığına sunulan kararları Büyük Millet Meclisi ile Hükümete sunulmak
üzere mazbatalar tanzim etmiştir.
.
Her çalışma gurubu için ayrı ayrı tanzim edilen mazbataların içerikleri
ana başlıklar halinde şöyle idi:
1 - Çiftçi Grubunun İktisadi Esasları
-. Reji Meselesi (2 Madde)
- Ziraat ve Maarif Meselesi (9 Madde)
- Asayiş Meselesi (14 Madde)
- Aşar Meselesi (2 Madde)
- Ziraat Bankası ve İtibar- ı Zirai Mesyleleri (6 Madde)
- Yollar Meselesi (9 Madde)
- Orman Meselesi (9 Madde)
- Ziraatta Hayvanat Mesel.esi (18 Madde)
-

Çiftçiliğe

Ait

Bazı

Maddeler (18 Macide)

- Ziraate Makine Meselesi (8 Madde)
2 - Tüccar Grubunun Esasları
- Bankalar (5 Madde)
- Kambiyo ve Borsa İşleri

(6

Madde)

- Cuma Tatili (3 Madde)
- Maden Meselesi (9 Madde)
- Ormanlar J:v1eselesi (15 Madde)
- Ticaret-i Bahriye Meseleleri (24 Madde)
- Ticaret İşlerini Kolaylaştıracak Esaslar (2 Macide)
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- Gümrük Siyaseti (1 Madde)
- Gümrük

Muamelatı

(5 Madde)

- İnhisar Sisteminin Refi (1 Madde)
- Ka~anin ve Ahlak-ı Ticariyenin Islah ve Tadili (2 Madde)
- İtibar Teşkilat ve Teshilatı (4 Madde)
- Ticaret

Odaları

(6 Madde)

- Ticaret-i Hariciye Meseleleri (5 Madde)
-

Şirketler

(5 Madde)

- Ticarete Ait Mevad<l-ı Müteferrika (9 Madde)
- Tedrisat-ı İktisadiye (5 Madde)
- Temettu Vergisi (1 Madde)
- Vesait-i Nakliye Meselesi (9 Madde)
- Vesait-i Muhabere Meselesi (8 Madde)
3 '. Sanayi Grubunun İktisat Esasları
- Gümrüklerde Himaye UsUlü (4 Madde)
- Tcşvik-i Sanayi Kanunu Hakkında (8 .Madde)
- Yollar ve Vesait-i Nakliyede Hususi T.arife (2 Madde)
- Sanayi Bankaları (2 Madde)
- Tedrisat-ı
- Sanayi

Sınaiye

Odaları

(4 Madde)

(6 Madde)

4 - İşçi Grubunun İktisat Esasları (34 Madde)
Kongre' de ayrıca "Milli Türk Ticaret Birliği" nin yabancı sermaye hakkında hazırladığı öneri aynen kabul edilmiş ve bu ö~erinin Hükümete su~ul:
ması kararlaştırılmıştır. Bu öneride, yabancı sermayenin ülkeye zarar vermeyecek biçimlerde girmesi ile, yerli sermayelerin gerçekleştirebileceği faaliyet12

!er~ yabancı sermayenin gelmemesi gerektiği, Türk şirketi kabul edilmeyen
şirketlere imtiyazlar ·verilmemesi ve bu şirketler ile Hükümetin hiç bir mukavele yapmaması, bir şirketin Türk şirketi sayılabilmesi için faaliyet kollarına
göre sermayenin Türklere ait olması zorunlu olan oranları gibi hususlar yer
almıştır.

Bütün bu bilinişlerden sonra büyük Atatürk'ün en güzel nutuklarından
biri olan Kongre' deki çok anlamlı ve hemen he~en her cümlesi ve hatta her
kelimesi tititzlikle şeçilmiş, Türkiye'nin iktisadi alanda izliyeceği yolu gösteren ve geleceğinin, yalnız ve yalnız iktisadi alanda sağlıyacağı başarılara bağlı
olduğunu çok açık ve çok. kesin ifadelerle açıklıyan tarihi açılış nutku hariç bı
rakılacak olunursa bu Kongre'nin "İktisat Kongresi" adını taşımasına ve Kongrenin gündemine ve müzakerelerin konusunu iktisadi sorunların oluşturması
na rağmen bu Kongrenin esasında iktisadi bir amaçla değil siyasi bir amaçla
toplandığı ve bu amacını da gerçekleştireceği hususunda reddedilmeleri ol-.
iukça güç, çok çeşitli belirtilerin olduğunu da söylemek zorunluluğu vardır.
Çünkü, bu Kongrenin toplandığı tarihte;
- Aııkara 1 da Büyük Millet Meclisi çalışma halinde olmasına rağ
inen Türkiye'nin izliyeceği iktisat politikasının ne olması h~ısusu
Meclis'İp. gündemi yapılmamış ve bu konu Meclis üyelerinin tepkisini uyandırmıştır. Nitekim, Kongrenin düzenlendiğini gazetelerden öğrendiğini ve bu konucl~ Hükümetin açıklamada bulunması için Meclis Başkanlığına önerge veren Trabzon Milletvekili
Ali Şükrü, Meclis kürsüsünde İktisat Vekili Mahmut Esat'a (Bozkurt) cevap verirken "böyle bir siyaset-i iktisadiye tesis edecek
kongre ancak şu Meclis-i meşru-u millldir" ve Çünkü, efendiler,
.milletvekillerinin karar vereceği mesai! hakkında velev ki ihzari
olsun bir karar vermek salahiyetini hususi mahiyette olan kongrelerden hiçbiri haiz değildir." diyerek İktisat Kongresinin düzenlenmesini eleştirmiş ve Meclisin, en önemli konuları görüştüğü
bir dönemde milletvekillerinin Kongreye katılmaları nedeniyle üç
dört gün dahi olsa tatile görmesinin doğru olmadığını söylemiş
tir.
- Kongre, Türkiye'de kışın en sert ve karlı geçtiği bir ayda toplanmış ve yolların karla kaplı olması nedeniyle il ve ilçelerinde delege olarak seçildikleri halde üç yüzden fazla delege Kongreye katı13

lamamış, gelebilenlerinde önemli bir kısmı 15 Şubat tarihinde
açılması gereken Kongre'nin açılışına yetişeı;rıedikleri için Kong-

re'nin açılışı iki gün ertelenerek Kongre 17 Şubat tarihinde çalış
maya başlamıştır.
"Kongre, "İktisat Kongresi adını taşımasına ve konusunun Türkiye' nin izleyeceği iktisat siyasetini belirlemek olmasına rağmen katıl acak delegeler her il ve ilçeden sekizer kişi gibi sayı hesabıyla
· istenmiş ve böylelikle esasında bir ihtisas kongresi olması gereken bu Kongreye 1500 lerin üzerinde kişi davet edilmiştir. Her
ne kadar, ilçelerden seçilecek delegelerin birer kişisinin tüccar,
birer kişisinin sanatkar, birer kişisinin işçi, birer kişisinin şirket,
birer kişisini n banka ve üç kişisinin de çiftçi temsilcileri olma şar
tı getirilm i şse

de özellikle ilçelerden seçilenleri n pek büyük bir
çoğunl uğunun değil Türkiye'nin iktisat siyasetini belirlemek okuma-yazma dahi bilmedikleri gözönüne alınınca böyle bir kongre
oluşumunun iktisat gibi bilimsel bir am aç taşımaktan ziyade siyasi bir amaç taşıdığı izlenimini haklı olarak uyandırmaktadır.
- Kongre sonunda. yazılan ve yayınlanan "Misak-ı İktis adi" ismine
uygun bir biçimde, yeni Türkiye Devletinin uygulaması gereken
iktisat politikası h akkında temel esaslar ihtiva etmesi gerekirken
hemen hemen bütün Türklerin daha çocukken öğrendikleri ve yerine getirmeleri büyükleri tarafından istenilen ahlakı unsurları ihtiva etm ektedir. Nitekim bu unsurlar, uzun yıllar okullarda uygulanan yerli malı kullanılmasını öğütlemek amacıyla düzenlene n
haftalara ışık tutmuştur. Oysa, metin itibariyle "Misak- ı Milli"
den daha uzun olan "Misak- ı İktisadi' yeni Türkiye develetinin
uygulayacağı iktisat p olitikasının temel esasları ile dolu olmalı iktisad sorunl arın çözümü ile ülkenin iktaseden kalkınmasına yol

gösterici bir nitelik taşımalı idi.
- Kurtuluş Savaşı tamamlanmış olmasına rağmen barış görüşmele
rinde bulunmak üzere Lozan'a giden İsmet Paşa (İnönü) başkan
lığındaki

heyet, 20 Kasım 1922 tarihinde başlayan müzakerel erin
olumlu bir sonuca ulaşamaması üzerine 4 Şubat 1923 tarihinde
yurda geri dönmüştür. Önceden kararlaştırıldığı gibi 12 Kasım
1992 tarihinde toplanması gerekirke~ diğer devlet temsilcilerinin
gelmeleleri nedeniyle toplanamayan ancak İsmet Paşa'nın bu dav-
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ya
20 Kasım 1922 tarihinde çalışmaya başla
ulaşamadan dağılmasının
bilen Loza n Konferansının bir sonuca.
ile "Devlet Borçlarının
en önem li nede nleri , "Kapitülasyonlar"
iktisadi konularda taraflaödenmesi" ve "Düy unu Umumiye" gibi
sağlanamamış olması idi. İşte
rın kabu l edebileceği bir uyumun
sında kendisini hissettirbu gerç ek İktisat Kon gres i'nin toplanma
nutk unda Loza n'da ki anlaş
miş ve Atat ürk, Kon gred e ki tarihi
iş ve Yeni Türkiye Devletimazlıklara dolaylı olara k cevap verm
ğı şekli ve uyguluyacağı
nin siyasi, aske ri ve iktisadi yönden alac~
çizerek yarım kalan Lozan
politikalarının esasını kesin bir dille
sağlamıştır. Nitekim, İktisat
görüşmelerinin yeni den başlamasını
Nisan 1923 tarihinde ikinKongresinin sona erme sind en sonr a 23
eri 24 ·Temmuz 1923
ci kez topla nan Loza n Konferansı görüşmel
t Paşa, gerçekleştirdiği
tarih ine kada r sürmüş ve bu tarih te İsme
imzaladığı Lozan Antuzun ve çetin görüşmeleri sonuçlandırarak
ülkeler tarafı,ndan reslaşması ile yeni Türkiye Dev leti'n i Batılı
larının önemli ölçüde kamen tanınmasını ve Misak-ı Milli sınır
,
bul edilmesini sağl~mıştır.

ranışları kınamasıyla

olup İngiliz birlikleri bu ta- İstanbul hala İngilizlerin işgali altında
ır. Zira , Birinci Dün rihte İstanbul'u henü z daha b9şaltmamışlard
Kasım 1918 tarihinde 55
ya Savaşının kaybedilmesinden sonr a 13
devletlerine ait işgal kuvvetsavaş gemisi ile İstanbul'a gelen itilaf
bul'u terke uikle ri halde
lerin den Fransız ve İtalyan Birlikleri İstan
bu işgal, Loza n
İngilizler terke tmey erek işgale devam etmişler ve
siyasi bir devlet olara k
Antlaşması imzalanıp Türk iye'n in resm en
etlerinden İngilizler antanınmasına kada r devam etmiş, itilaf devl
meydanındaki Türk baycak 2 Ekim 1923 tarih inde Dolm abah çe
bul' dan ayrılmışlardır. 6
rağını selamlıyarak gem ilere binip İstan
bul' a girmiştir.
Ekim 1923 tarih inde ise Türk ordu su İstan

tarih lerde Kurtuluş Savaşı sona .
etinin siyasi rejimi heermiş olmasına rağmen yeni Tür.kiye Devl
ilan edilmemişdi. Her ne
nüz daha belli olmamış ve Cum huriy et
17 Kasım 1922 tarih inde
kada r son Osmanlı Padişahı ve Halifesi
izlerin himaİngiliz Malaya zırhlısı ile İstanbul' dan ayrılarak İngil
sonr a Veliat Abd ülme cit
yesine sığınmışsa da bu olaydan ·3 gün
"Halife" ünvanı verilEfen di'ye Büyük Millet Meclisi tarafından

- İktisat Kon gres inin

düzenlendiği
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miştir. Abdülmecit efendi Halifelik ünvanını 3 Mart

1924 tarihiveren
ünvanı
bu
kendisine
tarihte
ne kadar koruyabilmiş ve bu
Büyük Millet Meclisi verdiği ünvanı geri alarak Osmanlı Hanedanının dolayısıyla Abdülmecit efendinin ailesiyle birlikte Türkiye
dışına çıkartılması kararlaştırılmıştır. Görüldü.ğü üzere İzmir' de
Kongrenin toplandığı sıralarda Ankara' da Büyük Millet Meclisi
Hükümeti kurulmuş olmasına rağmen İstanbul' da ·Halife bulunmakta, devletin siyasi rejimi olan Cumhuriyet ise henüz ilan edilmemiştir.

_ Mustafa Kemal'in başlattığı Milli Mücadele hareketini, Batılı kapitalist-emperyalist tecavüzüne karşı koyan bir unsur olarak kabul eden Bolşevik Sovyetler Birliği'nin bu nedenle Kurtuluş Savaşı sırasında yaptığı yardımlardan yararlanarak Milli Mücadele hareketini bir proleter ihtilali haline getirmeğe çalışmaları Ankara' da küçümsenmeyecek taraftarlar bulmalarına neden olmuş ve
hatta Türk komünistlerinden Baytar Salih Zeki ile Şerif Manatov
tarafından "Türkiye Komünist Partisi" kurulmuştur.
- Her ne kadar Mustafa Kemal güçlü düşmanlar karşısında kaçınıl
maz bir zorunluluk olarak Sovyet yardımlarını kabul etmiş ve bu
konuda "Bittabi şarktan gelmesi muhtemel olan müsbet kuvvetlere iltifat edeceğiz. Ancak bu nokta ela iki ciheti birbirinden tefrik
etmek lazımdır. Biri bolşevik olmak, diğeri bolşeviklik Rusyasıyl a
ittifak etmek. Biz Heyeti İcraiye bolşeviklik Rusyasıyla i'ttifak etmekten bahsediyoruz. Yoksa b9 1 şevik olmaktan bahsetmiyoruz.
Bolşevik olmak büsbütün· başka bir meseledir. Böyle bir mesele
ile iştigale bizim ihtiyacımız yoktur." diyerek Sovyetler Birliği ile
olan ilişkilerinin temel stratejisini ortaya koymuşsa da Meclis'te
sayıları hızla artan fakat komünizmin veya sosyalizmin gerçek anlamının ne olduğunu bilmeyen Milletvekilleri komünizmin en
ateşli savunucusu olan Tokat Milletvekili Nazım Beyi 89 oya karşı

98 oyla Dahiliye Vekilliğine seçtirme başarısını göstermişler

dir.
- Büyük Millet Meclisinde bulunan Milletvekilleri arasında tam bir
fikir birliğinin olmaması ve özelikle Mustafa Kemal'i anlıyama-
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mesini önliyebilmek için 4 Şubat 1923 tarihinde dağılan Lozan Konferansının
yeniden toplanmasını sağlamak ve böylelikle Savaş ela kazandığı kesin zaferi
siyasi alanda ela kazanarak yeni TürK:iye Devletinin siyasi tanımını sağlamak
ve Cumhuriyeti bir an önce ilan edebilmektir.
Oysa, Büyük Millet Meclisinde, Batı parlementer sistemlerine benzer biçimde iktidar-muhalefet grupları oluşmuş ancak bu gruplar Batı ülkelerindekine benzemez bir biçimde birbirlerinden çok farklı amaçlar peşinde koşmakta
kimileri ülkeyi bolşevik yapmaya, kimileri saltanatı yeniden ihya etmeye çalış
makta kimileri ise gerçekten yeni ve çağdaş bir Türkiye yaratabilmek çabası
içerisinde bulunmaktadırlar.
İkinci Lozan Konferansına Türkiye'nin milli bir birlik halinde gitmesi gerekirken Mustafa Kemal'i çekemeyenlerin ve onu bulunduğu yerlerden uzak~
laşllrmak isteyenler zaman zaman bu cüretlerincle o derece ileri gitmişlerdir
ki Mustafa Kemal'i vatandaşlık haklarından yoksun bırakmak amacıyla 2 Aralık 1922 tarihinde Meclis Başkanlığına bir Kanun tasarısı vermek cüret ve küstahlığını dahi göstermişlerdir. Nankörlük örı~eği üç Milletvekili tarfından verilen bu Kanun tasarısına göre Milletvekili seçilebilmek için Türkiye;nin o tarihteki sınırları içindeki yerler halkından olması ve göçmen olarak gelenlerin bir
yere

ycrleştirlcri günden bu yana beş yıl geçmesi gerekiyordu.

.

İşte, Kongrenin toplandığı tarihte ve b~ tarihe rastlayan günlc:rde ülkenin içinde bulunduğu vahim durum ve hatta savaş rüzgarları!1ın yeniden hissedilmeye başlanması kaçınılmaz bir sonuç olarak kış kıyamette toplanan ve büyük bir çoğunluğu okuma-yazma bilmeyen delegelerin oluşturduğu bu kongre.nin bir iktisat kongresi değil bir siyasi kongre olabileceği gerçeğini ortaya çı
karmaktadır.

1922-23 Türkiyesinin şartları içerisinde Türkiye İktisat Kongresi;ni düzenleyenlerin başlıca iki amaçları vardı ve bu amaçlarına da bu Kongre iie ulaşabilmişlerdir.

Söz konusu amaçların ilki ve belki ele en önemlisi Sovyetlerin yeni Türkiye'yi "Bolşevik" bir yönetime dönüştürme çabalarına Ankara'nın veremediği
kesin cevabı, Türk halkını temsil eden çok sayıda ve her kesimden gelmiş binlerce kişinin Jıuzurunda cevap vermek ve Türkiye'nin sosyalist, komünist, devletçi ve himayeci ekollerinden hiç birisine iltifat etmeyeceğini yetkili ağızl ar
kadar gerçek halk temsilcilerine de söyletmek idi.
18

Kongreden beklenen ikinci amaç ise, yeni Türkiye Devletini resmen tanı
mamış olan Batılı ülkelere cevap vermek ve başta Düyunu Umumiye ve yabancı sermaye konuları olmak üzere, Türkiyenin. izleyeceği iktisadi politika
konusuna açıklık getirmek ve artık Türkiye'nin savaşçı bir toplum değil barış
cı ve iktisadi alanda gelişmek isteyen bir toplum olduğunu ilan etmek idi.
Nitekim, Kongre' den beklenen bu iki amaç kısa bir süre içinde semeresini vermiş, Lozan Barış Anlaşması imzalanarak Türkiye Devleti resmen tanın
mış, İngilizler İstanbul'u boşaltmış ve Ankara, kendisine çeki düzen vererek
bolşevik edebiyatı giderek önemini kaybetmiş ve Sovyetlcr Birliği gösterilen
kesin tutum karşısında emellerini gerçekleştirmede aşırılığa gitmenin bir fayda sağlamayacağını öğrenmişlerdir.
Özet olarak ifade etmek gerekirse, İzmir İktisat Kongresini yalnızca bir
iktisat kongresi olarak görmek ve bu kongreye Türk siyaset tarihinde gı:;reken
yeri ve önemi vermemek büyük bir hatadır. İzmir Kongresi adı ne olursa olsun bir "Halk Kongresi"dir ve gerçekleştirdiği amaç nedeniyle Erzurum ve Sivas Kongreleri kadar Türi<iye'nin kuruluşunda ve bugünlere ulaşmasında asla
küçümsenmeyecek pek büyük bir role sahip bulunmaktadır.
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