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In Turkish Economy literature, it is accustomed to evaluate State Capitalism (Statism) practices and developments,as towards to industrial bourgeoisie.However, this
is not the whole case. As the foundation of the Turkish Republic hadn't been developed on a class basis, which is the necessary condition for lasting existence of a
state, the cadres of the Republic had been left no choice but impose economic policy
considerations for interests of agricultural bourgeoisie's as well. Nevertheless, these
economic policy implementations, in the interest of industrial and agricultural bourgeoisie had been taken at the expense of Turkish proletariat in advance.
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GiRi~
TUrkiye'de Temmuz 1932 tarihinden itibaren ilk bir hafta iyinde ylkanlan 8 kanunlal birlikte gUndeme gelen devlet kapitalizmi2 uygulamasmm sadece ve sadece
burjuvazinin belli bir katmanma yani sanayi burjuvazisine yonelik olarak i~letildigi

* T. C. Marmara Oniversitesi, i.t.B.F., iktisat BoIUmU, iktisat Politikasl Ana Bilim Dah 0gretim Oyesi,
1 2 Temmuz 1932 tarih ve 2054 saylh Cay, ~eker ve Kahve ithalatlDlD Bir Elden idaresi, 3
Temmuz 1932 tarih ve 2056 say1l1 HiikUmet~e Ziraat BankaslDa Miibalaga Ettirilecek
Bugday HakklDda, 3 Temmuz 1932 tarih ve 2054 saylh Devlet Sanayi Ofisi Kurulu~u, 3
Temmuz 1932 tarih ve 2059 saylh Menkul Klymetler ve Kambiyo HakklDdaki Kanuna
Miizeyyel Kanun, 3 Temmuz 1932 tarih ve 2061 saylh TUrkiye'de Afyon Yeti~tiriciler
Satl~ Birligi HakklDda, 3 Temmuz 1932 tarih ve 2062 saylh T.e. Merkez Bankasl Kanunun Bazl Maddelerin Tadiline Dair, 7 Temmuz 1932 tarih ve 2064 saylh Sanayi Kredi
Bankasl Kurulu~u, 9 Temmuz 1932 tarih ve 2068 saylh Tiirkiye iskele ve Limanlan AraslDda Posta Seferleri Hizmetinin Devlet idaresine AhnmaslDa Dair Kanunlardlr,
2 Bundan boyle konuya ili~kin literatUre uygun bir bi~imde devlet~i1ik kavraml kullamlacaktlr,

yaniinde yaygm bir dii~iincenin ortaya e;;lkmasma yardlmcl olacak e;;ok somut bir
geli~meden saz edilebilir. Baylesi bir dii~iince e;;ere;;evesindeyapiian yorum ve degerlendirmeler, danemde ba~ta yakla~lk lOO'e yakm Kamu iktisadi Te~ebbiisti'niin
kurulmasmdan ve sanayi sekt5rtinde faaliyet gosteren azel giri~imciye yanelik olarak gere;;ekle~tirilen c;;e~itlikanun ve uygulamalarla ilgili geli~melerden kaynaklanmaktadlr. Dolaylslyla, yapllan analizlerin dayandlgl temel hareket noktasl da budur.
Bir ba~ka deyi~le, devletin sanayi burjuvazisinin e;;lkarlarma yonelik olarak politika
uygulamasma kar~lhk, sanki tanm burjuvazisinin ve onun e;;lkarlanmn lehine politika geli~tirmemi~ oldugu gibi yani tanm burjuvazisinin e;;lkarlanm gaz adl ediyormu~
gibi bir izlenim yaratlhr. Daha ae;;lke;;asl,doneme ili~kin olarak yapiian analizler,
kapitalizmi ve dolaylslyla kapitalist geli~me e;;izgisini benimseyen Cumhuriyet'in
kuruculannm ve yaneticilerinin yakla~lmlannm ve izledikleri iktisadi politikalarm,
Ttirkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varhgmm devamhhgl ae;;lsmdan devletin sanayi
burjuvazisine dayandmlarak siirdiirtilecegi ve dolaylSlyla da tanm burjuvazisine Slrt
e;;evrildigi bie;;iminde anla~llacak dii~iincelerin on plana e;;lkmasma neden olmaktadlr.
Oysaki devlete;;ilik politikasl ve uygulamasmm ilk yIllan daha dikkatli incelendiginde e;;lkanlan kanunlann ve bu e;;ere;;evedeba~latIlan uygulamalann hie;;de bu durumu yansltmadlgl gartilecektir. Tabii ki, gtindeme getirilen devlete;;ilik politikasl ve
uygulamalan sanayi burjuvazisinin e;;lkarlanna hizmet edecek nitelikte i~letilmi~ ve
uygulama alam bulmu~tur. Bunu yadslmlyoruz. Ancak, tanm burjuvazisinin devlete;;ilikpolitikasl e;;ere;;evesindenemalandmlmaml~ olduguna dair de tek bir delilden soz
etme imkammlZ yoktur. Yani danemde meydana gelen geli~melerin tam da yukanda
yaplldlgl belirtilen degerlendirmelerin aksi bir goriintii sergiledigi gariiliir. Daha
ae;;lkifadelerle belirtmek gerekirse, devlet aygltI heniiz daha tam olarak tanm burjuvazisinin varhgml goz ardl edecek ya da burjuvazinin bu katmamna Slrt c;;evirecek
kadar gtiC;;sahibi degildir. DolaylSlyla, bu makalede, devlete;;ilik politikasmm ytirtirliige kondugu ilk ylliarda tanm burjuvazisine yanelik uygulamalan degerlendirilecektir.
1. Kurulu~ YIIlan ve Tanm Burjuvazisine Yonelik Uygulamalar

1932-1934 yIllan arasmda tanm burjuvazisine yanelik olarak uygulanan iktisadi
politikalann analizine gec;;meden bir hususa aC;;lklIkgetirmek yararh olacaktlr. Oncelikle bir nokta kesinlikle hatlrdan C;;lkanlmamahdlr. Toplumsal ya~amda meydana
gelen olaylan ve geli~meleri ptir iktisadi ili~kiler c;;erc;;evesindeele ahp incelemek,
ya~anan olaylan ve geli~meleri saptIrma ya da gazden uzak tutma amacma hizmet
etmekten ba~kaca bir i~e yaramaz. Bu rur bir yakla~lm bic;;imini benimseyenler ve
analize giri~enler burjuva iktisate;;llandlr. Bu iktisate;;Ilar, toplumsal ya~amda meydana gelen olaylan ve geli~meleri iktisadi-teknik ili~kiler e;;erc;;evesindeele ahrlar. Oysaki toplumsal olaylar ve dolaylslyla geli~meler, iktisadi dii~iinii~, mantIk ve gereke;;eler kadar, siyasi dii~iinti~, mantlk ve gereke;;elerden de kaynaklamr. DolaylSlY-

la,iktisat ve siyaset, tam da birbirlerinin tamamlaYlclsldlr. Bu yen;eveden baklldlgmda, burjuvazinin iktidanm stirdtirebilmesi imkanmm, iktisadl giictinti karumaslnm yam slra bu giictinii giderek daha da artrrmaslyla yakmdan ili~kili oldugu goriiliir. Ozellikle kapitalistle~me stirecinin onemli bir evresi olan sanayile~me stirecinden soz ediyorsak, sanayi burjuvazisinin giiciinti koruyup daha da geli~tirebilmesi
imkanmm ancak ve ancak tanm burjuvazisinin varlIglyla ve dolaylslyla tanm sektoriinde meydana gelecek geli~melerle yakmdan ilgili oldugu ve mtimktin hale gelebildigi geryegi ortaya Ylkar. Bu husus iktisat yazmmda ozellikle tanmdan sermayeye
kaynak aktanml ba~lIgl altmda ele alman teorik yakla~lmm tam da kendisidir. Boylece, sanayi burjuvazisi bu stirey boyunca elindeki sermayeyle tanm kesiminin modernizasyonunu saglayacaktIr. Bunun yamslra, tanmda kapitalistle~me stirecini
hlzlandlrarak miras olarak kalan feodal yaplYI ortadan kaldmp tanmdan elde edilen
artl degerin kendine dogru yonlenmesi hususunda da yaba gosterecektir. Sanayi
burjuvazisinin bu stireci i~letirken temelde kullandlgl araylar, ozellikle tanm sektOrii
iyin gerekli pazar imkanlannm saglanmasl ve geli~tirilmesi ve tanm sektortintin
tiretim geryekle~mesinin saglanmasl yolunda gerekli finansman ihtiyacmm kar~llanmasl olarak kendini gosterecektir. 1932 yllmdan itibaren gortilen geli~meler de
bu yeryevede ortaya ylkml~ ve devam etmi~tir. Bunun otesinde, Ttirkiye'de sanayi
burjuvazisinin siyasl ve iktisadl gtictinti koruyup daha da geli~tirebilmesi konusunda
tanm burjuvazisiyle ba~lattlgl dayam~mamn ya da daha dogrusu tanm burjuvazisini,
sahip olmak istedigi siyasl ve iktisadl gticti elde etmede payanda olarak kullanmaslna neden alan ve dikkatle ele alInmasl gereken bir ba~ka husus daha vardlr. Bu husus ise, oncelikle mticadelenin iyinde ba~mdan itibaren yer alan ve mticadelenin
gidi~atmda goz ardl edilemez destegi olan i~yi slmfmm,Cumhuriyet'in
kurucu ve
yoneticileri tarafmdan Cumhuriyet'in ilanmdan soma a~ama a~ama yeni olu~turulan
yapllanmanm dl~mda tutulmasl sonucunda ortaya Ylkml~tIr. Bu temelde, i~yi slmflnm ve onun destekleyicisi durumundaki geni~ emekyi kitlelerin varlIgl ve topyekun
bu kitlenin miicadele azmini yitirmeden varlIgml korumasl ve stirdtirmesi, Cumhuriyet'in kurucu ve yoneticileri arasmda tedirginlige yol ayml~trr. Bu tedirginlik, iilkedeki tek parti ve dolaylslyla iktidar olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) genel
sekreteri yani partinin ikinci adaml olan Recep Peker tarafmdan dolaylI olarak sosyalizme yonelik saldmlarda bulunularak aylkya ortaya Ylkmaktadlr. Peker ~oyle
demektedir:

Sosyalizmin gayesi, i$~iyipatrona, kendisini fakir farzeden ve zenginlerin sosyal
hayat i~in dii~man olduguna inandmlan kimseleri burjuvalara saldlrtmakttr. Bu
kavgada sosyalizm hi~bir anla~maYlve uyu~mazllglkabul etmez. Bu kavga biitiin bir
kar~l cephe vurulup yere serilecek bunun enkaZl iizerinde i$~ismifinm hakimiyeti
kurulana kadar, sona kadar devam edecektir. Eger herhangi bir sosya-

list uyu§maktan bahsetmi§se, bu, muhakkak,
hasmmm tazyikini azaltmak irindi?
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irin kar§lsmda kuvvetli hissettigi

Peker daha soma, sosyalizmin temel kaynagmm i~c;:islmfmm varhgl oldugu hatlrlatmasl yaparak duyulan tedirginligi oldukc;:a somut bir bic;:imde sergilemektedir.
Peker'in vurgusu ~oyledir:

Sosyalizmin kolayca geni§lemesinin bir ba§ka esasll sebebi de bu siyasal varllga giren insanlarm ozunu te§kil eden ylgmlarm i§riler olmasldli.
Bunun Otesinde, CHP genel sekreteri yine iilkedeki i~c;:islmflm devlet ic;:intehdit
ve tehlike unsuru olarak hedef gosterip, bu yolla da sosyalizme kar~l durmada ulusal
birlige atIf yaparak, bu tedirginligi ba~ka bir tarzda da sergilemektedir. Peker ~oyle
devam etmekte ve sozlerini ~u ~ekilde tamamlamaktadlr:

Arkada§lar, inklliip ve istikliili saylll ders saatlerine slgdlrabilecek rerrevede
gorduk. $imdi rok onemli saydlglm mejhumlardan birini daha soyleyecegim: Bu,
irinde ya§adlglmlZyUzyllda, butun bu aziz varllklaTlkurtaTlp koruyabilmek it;in en
gerekli bir §arttlr; bu, ulusal birliktir. Ulusal birlik demek, akll ve §uuru yerinde
olan, biri Otekini tamamlayan ve seven, biri Otekinin hakklm ve §erejini kollayan
yurtta§larm birligi ve beraberligidir. Bu olmazsa inklliibm istikliilin koruyucusu
olan buyiik kiitle yok demektir. Bizi dagltmak isteyecekler, inan ve bilgilerimizin
olgunlugundan, umitlerini kesince, irimize ve aramlza ayTlllgm zehrini saklamaya
te§ebbiis ederler. Onun irin ulusal birligi, bugunku Turk varllgma dayanak olan
inklliip ve istikliilin yanmda uruncu bir mejhum olarak tamyacak ve Turk varllgmm bu ur kutsal siitun uzerinde istikbiilin yuce goklerinde yukselecegini nesil·
den nesile anlatacaglr.
Recep Peker'in 1934-1935 akademik ylhnda Ankara Oniversitesi Hukuk Fakiiltesi'nde ve istanbul Oniversitesi'nde inkllap Dersleri'nde okuttugu kitaptan alman
bu ifadeler, yukanda da belirtildigi gibi Peker'in iktidar partisinin ikinci adaml 01mas I nedeniyle, devletin resmi gorii~ii olarak sosyalizme bakl~ aC;:lsmlve duydugu
tedirginligi dile getirmesi olarak degerlendirilmesi geregi kac;:mI1maz bir bic;:imde
ortaya C;:lkmaktadlr.
Devletin varhgml siirdiirebilmesi ic;:in,smlf temeline dayah olarak kurulmu~ 01maSl geregi vardlr. Oysaki yeni kurulan Tiirkiye Cumhuriyeti Devleti herhangi bir
slmf temeline dayanmamaktadlr6• Bunun otesinde, Cumhuriyet'in kuruculan ve
Recep Peker, inkllap Dersleri, istanbul, ileti~im Yaymlan, 1984, s. 44,
a.g.e., s. 42,
5 a.g.e., s. 107,
6 Boyle demekle, slmfslz bir toplum in~iismm gerr;:ekle~tirilmi~ oldugunu kastetmiyoruz.
Soylemek istedigimiz, iktidarm tek bir smlfm egemenliginde olmadlgml vurgulamaktlT.
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yoneticileri kapitalist geli~me yizgisini benimsemi~ ve hlzh bir sanayile~me ve
dolaylslyla kalkmma siireci hedefini onlerine koymu~lardlr. Ancak, kurulu~tan 9 yI1
soma 1932 yllma gelindiginde dahi rejime yonelik tehdit olarak algllanan geli~meler
hiila slcakhgml korumaktadlr. Devlet, kapitalist geli~me aylsmdan hlzh bir sanayile~me siirecini hedeflemesi nedeniyle elindeki tUrn irnkiinlan sanayi burjuvazisine
yoneltmesi gerekirken, algllanan tehditler nedeniyle, kurulu~tan once verilen miicadeledeki destegi tartl~ma1J dahi olsa, tanm burjuvazisinin, 1932 yllmdan itibaren
uygulamaya sokulan politikalann nimetlerinden yararlanmasml, devletin smlfsal bir
temele dayanmasl aylsmdan saglamak durumunda kalml~tIr. Kisaca, devlet i~yi
smlfma kar~l, tanm, ticaret ve sanayi burjuvazisiyle i~birligi irnkiinlanm araml~ ve
bu irnkiinlan her fIrsatta degerlendirmi~tir,
Bu klsa degerlendirmeden soma, donemde tanm burjuvazisine yonelik olarak
uygulamaya sokulan iktisadi politikalarm ne olduguna bir bakahm. Temmuz 1932
tarihinden itibaren uygulamaya sokulan devletyilik politikasmdan sadece sanayi
burjuvazisinin yararlandlgl dU~UnU~ii,kesinlikle eksik ve geli~meleri saptlrmaya
yonelik bir degerlendirme niteligindedir. Donemde uygulanan iktisadi politikalardan
sanayi burjuvazisinin yam SIra yine yukanda belirtilen yani rejime tehdit olarak
algllanan geli~meler yeryevesinde guvenilecek tek gUy olmasl aylsmdan tanm burjuvazisinin de yararlandlgmm/yararlandmldlgmm
vurgulanmasl ve bunun somut gerekyelerinin ortaya konmasl gerekmektedir. 1932 ylh somaSl geli~meleri ele almadan once onemli bir hususu vurgulamak gerekir.
Oncelikle ~unu belirtelim ki, 1925 yllmda i~yi slmfl ve Kurt hareketiyle hesapl~maya giren Cumhuriyet rejimi, kuru Ian yeni Cumhuriyet'in devamhhgl aylsmdan
SIDlf destegine ihtiyay duymu~tur, Zira slmf temeline dayanmadan ortaya ylkan
yapllanmalann uzun soluklu olmasl beklenemez ve hiybir zaman da uzun soluklu
olmaml~tIr. DolaYlslyla, slmfsal ayldan saglanan destek, 1925 yllmm ba~mdan
itibaren devlet ve tanm burjuvazisi arasmda geryekle~tirilen ittifakla saglanml~tlr,
Tanm burjuvazisinden destegin saglanmasl yo lunda atI1an en onemli adlm, Osmanh
imparatorlugu'ndan miras kalan ~er'i ve gayri safi tanmsal hasI1attan ayni ya da
nakdi olarak alman bir tanmsal vergi olan ii~ar'm, tam da i~yi slmfl ve Kurt hareketlerinin ba~ladlgl ve ivme kazandlgl gunlerde tiimuyle ytirurltikten kaldmlarak atllmasldlr7, Soz konusu verginin kaldmlmaslyla da devlet tanmda sermaye birikiminin
saglanmasl iyin gerekli olan yollardan bir tanesinin onunu ayml~ ve koylU nufus
iizerinde tartl~maslz gUy sahibi olan tanm burjuvazisini kendi yamna yekmeyi ba~arrl1l~tIr,

17 Subat 1926 tarihinde kabul edilen Medeni Kanun'la birlikte ise, toprakta ozel
mtilkiyet yaplSlmn hukuki temellere dayandmlmasl saglanarak, kapitalist hukuk
hilkilmleri i~letilmeye ba~lanml~tlr. Boylece, tanm burjuvazisinin koylerdeki hakimiyeti teminat altma alInml~ ve tanmsal alanlann mi1lkiyeti, tanm burjuvazisinin
lehine olacak biyimde peki~tirilmi~tir. Bir ba~ka deyi~le, Medeni Kanun'la birlikte,
tanmda ozel millkiyet hakkl gilvence altma alImp, kamuya ait topraklarm tanm
burjuvazisine ge9mesiyle ilgili hilkilmler getirilmi~tir8. Bunun yam Slfa yine tanm
burjuvazisinin desteginin devamlIlIgml saglamak ilzere az once belirtilen ve tanm
burjuvazisine yonelik olarak uygulamaya sokulanlara ek olarak, 2 Subat 1926 tarihinde Ziraat Makinelerinde ve Ziraatte Kullamlan Mevadl Mii$taile ve Muharrike
ile Miistahzeratl Kimyeviyenin Riisumu Hakkmda Tazminat adl altmda bir kanun
Ylkanlml~tlr. Bu kanunla birlikte tanmsal araylarda kullamlan yakItlar, tanmsal
ilretimde kullamlan gilbre ve tanmsal milcadele araylan gibi kimyasal girdiler gilmrilk ve tilketim vergilerinden muaf tutulmu~tur9. Aynca, tanm makineleriyle 200
donilmden fazla ekim yapanlara Mill konulmu~ yani makineli tanmm ozendirilmesi
hedeflenmi~tirlO. Zira Curnhuriyet'in ilk yIllarmda i1lke tanmsal ilretim araylannda
geriligin ya~andlgl ileri silrillmekte ve bu durum makinele~meyle ilgili geryekle~en
uygulamalara gerekye olarak kullamlmaktadlr. Tabii ki bu gerekye dogrudur. Ancak,
uygulamadan yararlananlann tanm burjuvazisi oldugu goz onilne ahmrsa, ileri silrillen gerekyenin zaylfllgl aylkya ortaya Ylkmaktadlr. DolaYlslyla, ileri silrillen gerekye
temelinde tanmda makinele~meyi ozendirecek dilzenlemelere gidilerek,Osmanh
imparatorlugu'nda 19. yilzyllm sonlanna dogru Akdeniz ve Ege Bolgelerinde yogun
makine kullanan yorelere yonelik olarak ba~latI!an uygulamalara Cumhuriyet Doneminde de devam edilmi~ ve tanm burjuvazisinin lehine olacak adlmlar atI!ml~tlr.
Bu konuda il9 uygulama gozlemlenmektedir. Bunlardan ilki, genel olarak bilyilk
9ift9iler ile makine kullanan tanm burjuvazisinin yardlmcllannm askerlikte muaf
tutulmasl; ikincisi, makinelerde kullamlan akaryakIta ve kimyevi girdilere gilmrilk
muafiyeti uygulanmasl ve sonuncusuda, HilkUmet malI traktarlerin tanm burjuvazi-

Daha aynntIil bilgi i~in, 17 Subat 1926 tarihinde kabul edilen ve 4 Mart 1926 tarih ve 339
sayIil Resml Gazete'de yaymlanan TUrkKanunu Medenisi'nin Aynl Haklar ba~hgl altmda
dtizenlenen Dordtincti Kitabma bakmlz,
http://www.hukukcu.comlbilimsellgenelkanunlarI743.html. (31 Ocak 2005),
9 Sevket Pamuk-Zafer Toprak, (DeL), Tiirkiye'de Tanmsal YapJlar (1923-2000), Ankara,
Yurt Yaymlan, 1988 i~inde, tlhan Tekeli-Selim ilkin, "Devlet~ilik Donemi Tanm Politikalan:
(Modemle~me C;:abalan)",s. 84 ve aynca daha geni~ bilgi i~in bkz., ilhan Tekeli-Selim ilkin,
1929 Diinya Bunahmmda Tiirkiye'nin iktisadi Politika AraYI~lan, Ttirkiye Belgesel
iktisat Tarihi, Ankara, Orta Dogu Teknik Oniversitesi, idari Bilimler Fakilltesi Yayml, 1977,
s. 189,
10 Y. N. Rozaliev, Tiirkiye'de Kapitalizmin Geli~me Ozellikleri (1920-1960), Ankara, Onur
Yaymlan, 1978, s. 26-27,
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sine uygun ko~ullarda kiralanmasldrr11. Ez cumle, bu Kanun da hiS; ~uphe yok ki
tanm burjuvazisinin devletin yanmda yer almasml ya da desteklenmesini saglamak
uzere S;lkanlan ve uygulamaya sokulan bir hamleyi gostermektedir. DolaYlslyla,
yukanda verilen birs;ok omekten de S;lkarsanacagl gibi, il~ar vergisinin kaldmlmasl
da dilhil olmak uzere Meclis's;e S;lkanlan bu kanunlar, ilimuyle tanm burjuvazisinin
lehine olan duzenlemeler olarak su yilzune S;lkmaktadlr.
17 Subat 1925 yIlmda kaldmlan il~ar vergisinin bir yIl oncesine gidildiginde, tanm sekWrtine daha dogrusu tanm burjuvazisinin lehine olacak bis;imde du~tini.ilen
uygulamalann iktisat dl~l yaplsml ve bu du~unu~lerin hangi boyutIara ula~ml~ oldugunu gormek hem mumktindtir ve hem de olduks;a ~a~lrtlcldlr. byle ki, 1924 yIlmda
S;lkanlan kanunda amas;, ortalama bilyilklilkteki S;iftliklerin geni~letilmesi olarak
belirtilmi~tir. Bunun ote51nde, Kanunun en onemli hukmu, belli ko~ullara uyan S;ifts;ilerin askerlikten muaftutulmasma ili~kindir. Bu ko~ullar ise,
- En az 500 dekar i~leyen S;iftS;ive iki yardlmcIsI, 500 dekardan fazla i~leyen
s;ifts;ilerin i~ledigi her ek 250 dekar is;in bir yardlmcIsI;
- TrakWr ve motorlu aras; sahibi ve bunlan kullanan s;ifts;iler is;in, iki makinist ve
i~lenen her 250 dekar is;in bir ki~i;
_ Tanmsal i~lerle ugra~an ~irketlerin idarecileri, muhasebecileri
neli;

ve teknik perso-

- En az 200 koyun ve kes;i, 50 bilyilk ba~ hayvan veya at sahibi ile bunlann yardlmcllan;
- 1230 dekar zeytinlik sahibi veya 50 dekar bag-bahye sahibi;
- Tanm alet ve makinelerini tamir edecek belirli sayldaki teknik eleman, olarak
slralanml~tlr12 .
DolaYlSlyla, daha once belirtildigi uzere makinele~meyi te~vik etmek ve
askerlikten muafiyet is;in geli~tirilen uygulamalar sadece tanm burjuvazisinin lehine
uygulamalar olup, kimi iddialar gibi makineli tanmm te~viki ve tanm burjuvazisi ve
suru sahiplerinin te~vikinin bir arada ele ahnmasl bis;iminde degerlendirilecek bir
husus degildir13.

II Oya Silier, Tiirkiye'de
Tanmsal Yapmm Geli~imi (1923-1938), istanbul, Bogazivi Oniversitesi, 1981, s. 19,
12 E. Hirsch-A. Hirsch, "Changes in Agricultural
Output Per Capita of Rural Population in
Turkey", Economic Development and Cultural Change, July, 1963, Vol: XII, s. 392,
13 Silier, a.g.e., s. 19,

Aslma baklhrsa askerlikten muafiyete ili~kin gorti~ ve teklifler, daha mticadele
stirednde Meclis 'te ba~latllan, ancak sonuy almamayan hamleler oldugu goz ontine
almmahdlr. Bunun en somut omegi, 24 Ekim 1920 tarihinde Meclis'te Maliye Bakam Ferit Bey'in yaptlgl konu~madlr. Maliye Bakam Ferit Bey ~oyle demektedir:

Bendeniz ticaret vergisi diye bir kanun teklif ediyorum ve yiizde bir vergi istiyorum. Komisyon (Biitf;eKomisyonu) bunu yiizde yartma indiriyor. Harp kazanflart vergisi diye bundan iki ay evvel bir ~ey teklif etmi~tim, 0 iki aydlr hala enciimende (Biitfe Komisyonunda) siiriindiigii halde bugiin bin mii~kilatla bile daha
enciimenden pkml~ olmuyor. Bedeli nakdi hakkmdaki bugiinkii miizakere de
malum. Bedeli nakdi (bedel verenlerin askere almmamasl), obiistriiksiyon yapllarak (engelleme yapllarak) oniine gef;iliyor ve bendeniz zannedersem, teklifln
menedilmesine yine f;all~llacaktlr14.
Sonuy, Meclis'ten bedeli nakdi ya da diger adlyla Askerlik Vergisi Muafiyeti
Kanunu olan ve Htiktimetin hemen seferberlige gidilemeyecegini hesaba katarak,
gelir saglamak amaclyla bedel veren Ttirklerle Mtisltiman olmayanlarm altl ay askere almmamasml ongoren Kanun ilk a~amada Meclis'ten geymemi~tir. Soz konusu
Kanunun belirtilen gelir elde etme amaCl, bu verginin mtikelleflerinin, sahip oldukIan gelirleri aylsmdan kimler olacagml ashnda yok ayJk bir bi9imde ortaya koymaktadlr. Daha ayJk ifadelerle soylemek gerekirse, bu vergiyi Odeyebilecek ki~iler yani
verginin mtikellefleri dogal olarak zenginler olacaktlr. Bu geryekten hareketle, Kanunda belirtilen gelir elde etlne amacmm hiy de inandmcl olmadlgl ya da olamayacagl 90k a91k bir biyimde su ytiztine 91kmaktadlr. Bu bir.
Bunun yam Slfa Meclis 'teki gorti~meler Slrasmda yapllan konu~malar oldukya
dikkate deger gortinmektedir. Ttimtiyle olmasa da bu konu~malarm bazl onemli
bOliimlerini aktarmak gereklidir. Konya Milletvekili Vehbi Bey konu~masmda ~oyle
demektedir:

... zenginler bedel vermediginde, acaba, 0 bedel verecek zenginlerden ekserisinin cepheye gidecegini mi zannediyorsunuz? ..Bu bedel verecek zenginler yine
gitmeyeceklerdirl5•
Manisa Milletvekili Vehbi Bey de konu~maya ~u ~ekilde katllmaktadlr:

Efendim, bendeniz, memleket bu kadar feliiket gefirdikten, bu kadar giif anlarda bulunduktan sonra da hala Mecliste beldi nakdi almsm ml, almmasm ml
miizakeresine hayret ediyorum. Memlekette kan vergisi almmasl gerektigi bir
zamanda, fakirlere siz gidin smlrlarda olUn; zenginlere de siz paramz dolayls.lyla

Alptekin Miiderrisoglu, Kurtulu~ Sava~1 Mali Kaynaklarl, Ankara, Yapl ve Kredi BankaYaymlan, 1981, (Yapl ve Kredi Bankasl'nm Atatiirk'iin 100. Yl1ma Armagam), s.263,
15 a.g.e., s. 328,
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gillin, kl~m sobamzm ba~mda rahat oturun demeyi hi~bir vicdanm kabul edecegini zannetmem 16.
<;orum Milletvekili Dursun Bey'in yakla~lml ise ~oyledir:

... Bedeli nakdi istisnaslZ kabul edilmelidir. Nasll olur da hmistiyanlardan al
da islamdan alma. Bir devlet vatanda#armm bir k,smma ba~ka tiirlii, bir k,smma
b~ka tiirlii muamele etmek, bu yirminci aSlf medeniyetinde nasll bir zihniyettirI7•
Bursa Milletvekili operatOr Emin Bey'se tartl~malara ~oyle katilmaktadlr:

Mademki ben Tiirk ve miisliimamm, siingii tiijek ve top kar~lsmda oliiyorum.
Hit; olmazsa Ankara, Sivas, Mu~ yollarmda yol yaparak biraz da onlar soguktan,
Ilfllktan olsiin. Asiller smiflarmm egemen oldugu yerlerde bile askerlikten istisna
Joktur efendiler ... 18.
Hakkari Milletvekili Mazhar Mtifit Bey'in konuya iIi~kin gorti~Ieri ise ~u ~ekilde
geli~~i~tir:

... Oniimde elli ki#lik bir asker kajilesinin Ulukl#aya gitmekte oldugunu gordii.m ve kendilerine ho~ be~, merhabadan sonra nasllsmlZ dedim. Biri dedi ki,
memnuniyetle gilliyoruz, ~iinkii ~u ii~ atllyl gordiiniiz mii, bunlar koyiin ayanmm
ve e~rajinm ogullandlf. Ge~en harpta (Birinci Diinya Sava~l kastediliyor) bu
domuzlar gitmedi-Billah tabir budur- Dedim ki, onlar atll, sen yayansm. Ne jark
var, tek gitsinler de, ben onlarm ardmdan yiiriiyeyim. ikinci bir misal, Eregli'de
kaymakamla Hiikiimet konagmdan ~lkarken, ii~ be~ yiiz ki§ilik askeri miijreze
gordiik. Hal ve taVlrsorduktan sonra, kaymakam bir arzunuz var mldlf dedi. Bunlardan ii~ be~ ki# ortaya ~lkararak, ~u nahiyeden bizim aganm jilan oglu kaldl,
onu da yarma kadar getirmezseniz, biz de gitmeyecegiz dediler... lJ~iincii canll bir
mistZldaha, it;imizde Muhtar Bey isminde bir zat Adana Milletvekilidir zannederim. Bu zatl ali bendenize anlattl. $urada sorabilirsiniz. Cepheyi gezerken siperde,
toprak i~inde bir askerle gorii~tiim buyurdular, sordum hem~erim bir derdin var
ml? Cevap verdi. Bu topragm sahibi ni~in geride oturuyor da, ben onun tarlasml
muhafaza it;in bu siperde oturuyorum? Nerede bu herijler, nerededir? (Bravo
sesleri). Bunlar size misfil efendilerl9.
Konya Milletvekili Vehbi Bey'le ba~laYlp Manisa Milletvekili Vehbi Bey, <;0rum Milletvekili Dursun Bey ve Bursa Milletvekili operatOr Emin Bey'le devam
eden son olarak da Hakkari Milletvekili Mazhar Mtifit Bey'in yapttgl konu~malar,

a.g.e., s. 328-329,
a.g.e., s. 329,
18 a.g.e.,
19 a.g.e.,
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HUkUmetin tanm burjuvazisine ve bu kesimin e;lkarlanna yonelik e;abalannm ifadeleri olmasl ae;lsmdan onemlidir. Bu da iki.
Sonue; olarak, slralanan bu iki husus e;ere;evesinde 1925 Yllmdan ba~layarak, tanm burjuvazisinin destegini elde etmek amaclyla e;lkanlan ve uygulamaya sokulan
tUrn kanunlar, burjuva iktidannm peki~tirilmesi yo lunda atllan goz ardl edilemez
adlmlar olarak biitlin e;lplaklIglyla ortada durmaktadlr. Bunun yam slra 1932 yllmdan itibaren uygulanmaya ba~lanan devlete;ilik politikasl da, hlzlr bir kapitalist1e~me
sUreci yolunda oncelikle sanayi burjuvazisine destek saglamak amaclyla dii~UniilmU~tlir. Ancak, bu dU~UnU~,devletin slmfsal destek saglamasl yolunda tanm burjuvazisinin giicii ve de Curnhuriyet'in kurucu ve yoneticilerin sosyalizme kar~1 olmaIan nedeniyle, burjuvazinin her katmamyla biitlinle~me yolunun see;ilmesi geregini
de beraberinde getirrni~tir. Yani devlete;ilik politikasmm temel hedefi sanayi burjuvazisinin on plana e;lkanlmasl ve desteklenmesi olmasma ragmen, soz konusu politikanm uygulamasl slrasmda tanm burjuvazisi goz ardl edilememi~tir. Bunun bu
~ekilde gere;ekle~tigini yani tanm burjuvazisinin e;lkarlan lehine olacak ve fakat
iktisadl temeller ae;lsmdan ae;lklanmasl olduke;a zor denebilecek uygulamalann nasll
gere;ekle~tigini, devlete;ilik politikasmm tanm burjuvazisine yonelik uygulamalanm
degerlendirirken ele almak ve dolaylslyla oncelikle bu hususu gozler oniine sermek
gerekecektir.
Curnhuriyet'in yonetici ve kadrolannm devlete;ilik politikasl uygularnasmm arifesinde bile tanm burjuvazisini goz ardl edemeyeceginin en onemli gostergelerinden
biri, daha once yukanda da belirtilen Kanunla gere;ekle~tirilmi~ ve 1926 yllmdan itibaren trakWr sahiplerine yonelik olarak uygulama alanma sokulmu~tur. 1926 yrlmdan
1930 Yllma kadar yiiriirliikte kalan bu uygularna e;ere;evesinde, devlet trakWr sahiplerine Ziraat Makinelerinde ve Ziraatte Kuliamlan Mevaddl Mii~taile ve Muharrike ile
Kimyeviyenin Riisumu Tazminat Kanunuyla Hazine'den para yardlml da yaptlmaya
ba~lanml~trr20.Daha ae;Ike;asl,e;Ikanlan bu Kanunla tanmsal arae;lann kullandlgl yakItlarla tarrrnsal iiretimde kullallilan giibre tarrrnsal miicadele arae;lan gibi kimyasal girdiler giirnriik ve tiiketim vergilerinden muaf tutulmaya ba~lanml~tlr. 1926 ytlmda yaplIan yard 1m miktan 659.638 TL. 'dir. Bu ba~IIk altmda Hazine'den trakWr sahiplerine
yapllan odemeler 1927 yllmda 1.624.922 TL., 1928 yllmda 1.697.671 TL., 1929 Yllmda 1.624.950 TL. ve 1930 yllmda da 1.045.000 TL. diizeyinde gere;ekle~erek 5 yll
ic;inde toplarn 6.652.181 TL.'ye ula~ml~trr21.B urada bir an dump, ekonorninin ic;inde
bulundugu dururna ili~kin bazl hususlarl vurgularnak yerinde olacaktrr. Tarn da uygulamalann gee;erli oldugu yillarda, miicadele siirecinin sonueu ekonominin
Tekeli, ilhan-Selim ilkin, "Devietyilik Donemi Tanm Politikalan: (Modernle~me <;:abalan)", $evket Pamuk-Zafer Toprak, (DeL), Tiirkiye'de Tanrnsal YapJlar (1923·2000), Ankara, Yurt Yaymlan, 1988, s. 84,
21 $evket Ra~it Hatipoglu, Tiirkiye'de Zirai Buhran, Ankara, 1936, s. 15,
20

enflasyonist egilimlerle tam~tIgl bir evreye girdigine, Cumhuriyet'in ilk iki yIlmda
yak1a~lk olarak biit<;e gelirlerinin %26'smI22 saglayan a~ar vergisinin kaldmldlgma,
ekonomide denk biit<;e politikasmm uygulanmaya ba~landlgma ve son olarak da bir
devletin hiikiimranhk haklannm en onemli unsurlanndan biri olan para basma yetkisinin hala ingiliz ve Franslz sermayeli Osmanh Bankasl'nm tasarrufunda olduguna
dikkat edilmelidir. DolaYlslyla, soz konusu Kanunla trakWr sahiplerine ybnelik
Hazine'den para yardlml uygulamaslyla, az once belirtilen ekonomideki bazl hususlar arasmda <;eli~kilibir dumm bulunmaktadlr. Bir ba~ka deyi~le, trakWr sahiplerine
Hazine'den para yardlmmm yapllmasml ve hele de 1930 Yllmdan soma soz konusu
yardlmm kaldmlmasl nedeniyle traktor sahiplerine bdenen 2.700.000 TL. 'lik23 tazminatl, enflasyonist egilimlerin hakim oldugu, vergi geliri kaybmm bulundugu, denk
biit<;e politikasmm uygulandlgl ve devletin para basma hakkmm olmadlgl bir ekonomik yaplda ger<;ekle~tirilrnesini, ekonorni biliminin temelleri a<;lsmdan a<;lklayabilrne imkam bulunrnamaktadrr. Bunun yam Slra 1920'li yillann ikinci yansmdan
itibaren tanrn burjuvazisine aynca tazminatmm da saglandlgl bir vakladlr. Soz konusu tazrninatm miktan ise 3.000.000 TL.'dir ve i~in ilgin<; tarafl bu tazminatm
ger<;ek <;ift<;ileredagltllmaml~ olrnasldlr. Bu son husus bile, devletin tanrnsal faaliyetlerde bulunanlar arasmda yaptIgl aymml daha a<;lk<;asltanrn burjuvazisinin <;lkarlanna yonelik davram~ bi<;imini sergilemektedir. Bunun Otesinde, 1927 Yllmda Yiiksek Ziraat Enstitii'lerinin kurulmasl i<;in 1.500.000 TL. aynlml~ ve bu amaca yonelik
olarak 1932 yllmda bir kez daha aym rniktarda para tahsis edilrni~tir. 1934 yIlmda
ise, parnuk ve merinos i~lerine yonelik olarak 3.000.000. TL. 'lik tahsisat aynlml~tIr.
Yapllan tUrn bu Odernelerin tutan 18.352.181 TL.'yi bulrnaktadlr. Aynca bu Odemelerin, biit<;eden tanrn sektOriine tahsis edilen paYI ifade etmedigi, sadece miinferit
~lerin yerine getirilrnesi i<;in saglandlgl da hatIrdan <;lkanlmarnahdlr24. Daha a<;lk
ifadelerle soylernek gerekirse, devletin tanrn burjuvazisine miinferit i~lerin tamamlanmasl geregi aktanlan paradan <;okdaha fazlasml tahsis ettigini ve bunun da hangi
gerek<;elerle ger<;ekle~tirilrni~ oldugunu hatlrdan <;Ikarmarnak gerekir. DolaYlslyla,
1926 Ylhndan itibaren traktOr sahiplerine yonelik olarak ger<;ekle~tirilen uygularnarun tek bir nedeni ve dolaylslyla anlarnl vardlr. Bu da, bir smlfterneline dayanmadan
kurulan Cumhuriyet'in varhgmm devarnhhgl a<;lsmdan tarrrn burjuvazisinin destegme ihtiya<; duymasldlr. Ancak, soz konusil yardlmm kaldmlrnl~ olmasml, devletin
tanm burjuvazisini gozden <;lkarml~ oldugunun bir delili olarak gormernek gerekir.
Zira devlet<;ilik politikaslyla birlikte tanm burjuvazisinin <;lkarlanna yonelik uygularnalar yeniden ba~latIlml~tIr.

Yahya, S. Tezel, Cumhuriyet Doneminin
Tarih Vakfl Yurt Yaymlan, 2002, s. 439,
23 Hatipoglu, a.g.e., s. 15,
14
a.g.e.,
!1

iktisadi Tarihi (1923-1950),5.
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2. Devletl;ilik Politikasl ve Tanm Burjuvazisinin
malann Geli~imi (1932-1934)

<;:lkarlarma Yonelik Uygula-

Bu yeni uygulamalann en ilginy olanlanndan ilki 10 Temmuz 1932 tarihinde yiiriirliige giren 2056 saylh Hiikiimet<;eZiraat Bankasma Miibayaa Ettirilecek Bugday Hakkmda Kanunu'dur25. Kanunun gerekyesine ve uygulama biyimine deginmeden once, diinya ekonomisinde 1930-1931 ylh bugday rekoltesinin dii~iik olmasl
nedeniyle bugday krizi ya~anmaktayken, Tiirkiye'de saz konusu yll rekoltesi sonucunda bugday iiretim fazlahgmm ortaya ylktlgml belirtmek gerekir.
1925-1926 doneminden 1930-1931 donemine gelinceye kadar gec;en 6 donem
boyunca Tiirkiye tanmmda geryekle~en bugday iiretim miktan oldukya dalgah bir
seyir izlemektedir26. Bugday iiretiminde ortaya ylkan bu dalgah seyrin nedenlerinden biri, soz konusu donemlerde ekim alanlarmda meydana gelen degi~iklerdir.
Ancak tanm sektOrii iiretiminden soz edilirken, iklim ko~ullanmn gizli bir iiretim
faktOrii olarak dii~iiniilmesi geregi, bugday iiretimindeki soz konusu dalgah seyrin 6
yllhk danemdeki iklim farkhhgl nedeniyle geryekle~tigini de vurgulamak gerekir.
byle ki, bu iklim farkhhgl ilk altl donem iyinde Tiirkiye'nin bu:gday ithal etmesine
bile neden olmu~tur27. 1930-1931 doneminde ise, bir onceki dcmeme gore bugday
iiretimi 5.146.012 kental28 (500.000 tonun biraz iizerinde) daha fazladlr. Bu nedenle
de bugday fiyatlanmn dii~mesi bir kaylmlamazhk olarak ortaya Ylkml~tlr.
Bu doneme ili~kin olmasa da, bu ozel durumdan ba~ka gene Ide bugdaym, fiyatlann dii~iik oldugu zamanlarda satllmasl sonucu iireticinin elde etmesi gereken kazanem daha altmda bir gelirle yetinmesinin bir diger nedeni daha vardlr. Soz konusu
neden iklim ko~ullanndan baglmslz olarak, yeni mahsuliin piyasaya siiriilmesinden
itibaren birkac; ay ic;inde bugday fiyatlannm hlZh bir ~ekilde dii~mesi ve iireticinin
iiriiniin satmak zorunda kalmasldlr. Daha aylk ifadelerle soylemek gerekirse, yeni
mahsuliin piyasaya siiriildiigii anda iiretici, iiretime geyme a~amasmda ki~i ve kurumlardan aldlgl borc;lan Odenmek ve ihtiyaylanm kar~llamak iizere iirliniinii bir an
once elinden ylkarmak zorunluluguyla kar~l kar~lya kalmaktadlr. Bunun otesinde,
yeni mahsuliin piyasa siiriildiigii ilk birkay ayda bugday arZl talebin oldukya iizerinde seyretmektedir.

Soz konusu Kanun bundan bOyle Bugday Koruma Kanunu olarak ifade edilecektir,
Atlf Giiray-Vahdi Yurtmen, Bugday Krizinde Tiirkiye, 2056 Numarah Bugday Kanunun Tatbikatl ve Neticeleri, Ankara, T.C. Vekftleti Ne~riyatl, 1937, s. 29 ve aynca bkz. i1han
Tekeli Sehm i1kin, Uygulamaya Ge~erken Tiirkiyede Devlet~iligin Olu~umu, Ankara, Orta
Dogu Teknik Universitesi, idari Bilimler Fakiiltesi Yayml, 1982, s. 109-115,
27 Giiray- Yurtmen, a.g.e., s. 30,
28 1 kerital 1OOkg.'dlr,
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1930-1931 donemine tekrar donersek bugday tireticisinin, bir taraftan bu donemde
bir onceki doneme gore 500.000 ton daha fazla gen;;ekle~en liretirn artl~l sonucu ortaya
~Ikan bug day arz fazlalIg) ve diger taraftan da az once belirtilen ve lireticinin bon;;lanm
Odemek ve ihtiya<;larml kar~llamak amaClyla bugday talep yetersizliginin bulundugu
\'e yeni mahsullin almdlgl birka<; ay i<;inde piyasaya siirmesi gerekliligi nedeniyle
bugday fiyatmm dli~iik dlizeyde ger<;ekle~mesi sonucunda olduk<;a zarar ettigi gorlilmli~tlir. 1932 yI1mda ise, bugday fiyatmm yiiksek olmasl gereken aylarda bile dli~lik
dlizeyde seyretmesine ilaveten, bu yllda yeni lirlinlin piyasaya slirlilmesi sonucunda
fiyatlann daha dli~ecegi tahmin edilmi~tir. Boylece, 1932-1933 ylh rekoltesi elde edilmeden Hliklimet onlem almaya yonelmi~tir.
DolaylSlyla, genel bir egilim olarak belirtmek gerekirse, alman onlemlerin yam
Slra bor<;lanm odemek ve ihtiya<;lanm kar~llamak amaclyla lirlinlinli zamanSlZ daha
dogrusu talep yetersizliginin ortaya <;lktlgl aylarda satma zorunlulugu nedeniyle
zarara ugrayan lireticinin korunmasl amaclyla ve harman sonunda fiyatlann dlizenlenmesi i<;inbir uygulama ba~latllml~tIr. 1932 yllmda yukanda belirtilen gerek<;elere
dayandmlarak <;lkanlan Bugday Koruma Kanunu 'na gore, Hukumetin saptayacagl
fiyatlarla lireticinin ihtiya<; fazlasl urlinlinlin satm ahnmasl ve bu yolla piyasadaki
bugday arz fazlasmm massedilmesiyle bugday piyasasmdaki tIkamkhgm online
~ilmesi
i<;in T.e. Ziraat Bankasl gorevlendirilmi~, bankanm yakla~lk olarak yllhk
1.000.000 TL. zarar edecegi hesap edilerek bu zarann Hazinece29 kar~llanmasl kararl~tmlml~tIr30. Bunun yam Slra Kanuna gore T.e. Ziraat Bankasl lireticilere kredi
ac;acak ve urlin bedellerini pe~in olarak Odeyecektir. Aynca elde edilecek kann silo
w depo in~asma tahsis edilecegi hlikmli de kanunda yer almaktadlr. Ancak, henliz
filkede Toprak Mahsulleri Ofisi kurulmaml~ oldugundan, Haziran 1933 tarihinde
silo ve ambar yaplml i<;in bir kanun <;lkanhp Ziraat Bankasl bir de silo ve ambar
yaplml konusunda gorevlendirilmi~tir31.
Sonu<; olarak, amaCI <;ok a<;lk olan ve 10 Temmuz 1932 tarihinde uygulamaya
~Ianan Bugday Koruma Kanunu'nu klsaca degerlendirmek gerekmektedir. Oncelilde ~unu belirtmek gerekir ki, daha once yukanda vurgulanan ve 1920 'Ii ylllarm
Wnci yansmdan soma tanm burjuvazisine yonelik olarak yapI1an takviye tazminaunda oldugu gibi bu Kanundan da yararlanacak olanlann ger<;ek <;ift<;ilerolmayacagl
~a da bir ba~ka deyi~le bu Kanundan yine tanm burjuvazisinin yararlanacagl a<;Iktlr
ye de boyle olmu~tur. <;:lkanlan bu Kanunla temel amacm bugday fiyatlannm yliksek tutulmasl oldugu gozden uzak tutulmamahdlr. Yuksek tutulan bugday fiyatlan,
ac;dan krediler ve T.e. Ziraat Bankasl'nm olasl zararlanmn tazmini glindemdeyken,
::!'! Kanun metninde "htikiimet<;e" denilmektedir,
3j Giiray- Yurtmen,
a.~.e., s. 37 ve aynca bkz. Tevfik <;:avdar, Tiirkiye Ekonomisinin Tarihi,
~1960,
Yirminci YiizY11Tiirkiye iktisat Tarihi, Ankara, imge Kitapevi, 2003, s. 249,
Hatipoglu, a.g.e., s. 110-113,
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Kanun nedeniyle katlamlan yiikiin kimlerin iizerine bindigi ya da boylesi uygulamalann hangi slmfm aleyhine geli~tigini soylemek ic;in uzun uzadlya iktisadi analiz
yapma geregi de yoktur. Sonuc; aC;lktIr. Driin fiyatlarmm dti~memesi ic;in tiretim
alanlanna ili~kin smrrlamalara giri~mek, tireticinin a~Irltiretim dinamigini klsltlayacak bir fiyat politikasl uygulamak ya da iiretim alanlarmdan baglmslz olarak tanmsal Grtin pliinlamasma yonelmek yerine, suni olarak fiyatlarm yiiksek tutulmasl ve
dogacak olasl zararlann Htikiimetc;e finanse edilmesinin ytikti i~c;islmfmm ve geni~
emekc;i kitlelerin omuzlarma bindirilmi~tir.
Devletc;ilik politikasmm izlenmeye ba~ladlgl 1932 yIlI somaSl donemde tanm
burjuvazisinin goz ardl edilmediginin gostergesi olacak bir ba~ka kanun daha c;Ikanlml~ ve uygulamaya konmu~tur. Bu kanun da, 30 Eyltil 1934 tarihinde yaymlanarak uygulamaya sokulan 2466 sayIll Bugday Kar~lllgi Koruma Kanunu'dur. Bu
Kanun, yukarlda c;Ikanlma gerekc;eleri belirtilmi~ olan Bugday Koruma Kanunu'yla
odenecek paralarm kar~lhgmm korunmasl ya da dogru bir ifadeyle saglanmasml ve
tahsiliitml hedeflemektedir. Kanun gerekc;esi olarak sunulan metindeki mantIk 01dUkc;aaC;lktlr. Yani Kanun'da, tanm burjuvazisine Odenmekte olan paralann kar~lhgmm, i~c;i slmfmm ve geni~ emekc;i kitlelerinin omzuna bindirilmesinin hesabl yapIlmaktadlr. Bugday Kar~lllgi Koruma Kanunu'nun gerekc;esinde aynen ~unlar
soylenmektedir:

Bu suretle bugday kanunun tatbiki, yalmz Ziraat Bankasmm aYlracagl sermaye ve muhtemel ar,g, kapatmak irin hazinenin tahsis edecegi para ile ba~aTllamayacak derecede ehemmiyet ve viisat almaktadlr. Memleket iktisadiyatl irinrok
faydall olan bu kanunu (Bugday Koruma Kanunu kastediliyor) yiiriitebilmek irin
esasll ve kuvvetli bir menba bulmak zamam gelmi~ bulunmaktadlr. Filhakika
Ziraat Bankasmm bu i~ebagladlgl para (...) miihim bir yekfin tutmaktadlr. Bu i~e
daha ne kadar para baglamak mecburiyeti hiisll olacaglm #mdiden kestirmek
gii<;tiir32.
Biitiin bu miiliihazalarla Bugday Komisyonu kanunun (Bugday Koruma Kanunu kastediliyor) emniyet ve seliimetle tatbikatma devam edebilmek vaslta ve
<;aresinibir an evvel bulmak zaruretini gostermekte ve bunun ekmek iizerinden
almacak kiiriik bir resim ile teminini miimkiin bulmaktadl?3.
Goriildiigti ve gerekc;ede de belirtildigi tizere 2466 saylh Bugday Kar~lllgi Koruma Kanunu'nun amaCI c;ok aylk bir biyimde ifade edilmi~tir. Kanunu hazlrlayanlar, gerekyede belirttikleri bugday kar~lhgmm odenmesi ic;in gerekli gordiikleri
"menbaYl" da bulmakta giic;ltik yekmemi~lerdir. Gerekyede bugday kar~lhgmm nasil
saglanacagl hususu, uygulanmasl dti~tintilen Bugday Kar~lllgi Koruma Kanunu'nun
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33

Gtiray- Yurtmen, a.g.e., s. 90,
a.g.e., s. 91,

hakhhglm vurgulamakta ve "resim" olarak belirtilen ancak vergi niteligine bUriinen
yuk.iimliilUk ve ylikUmliiler yani bedel Odeyecek olanlar da ~u ~ekilde belirtilmekte
'\e saptanmaktadlr:

.11emleketimizde tahmini ve basit bir hesapla iir;milyon ki$ininfmndan ekmek
.Tedigive her niifusun vasati olarak senede yiiz elli kilo ekmek yedigi kabul edilirse
ieher ekmekte almacak bir kuru$ resim dort bur;uk milyon Ura gibi miihim bir
.Yelfin tutar34.
Ekmek ba$lna bir kuru$un miistehliklere yiiklettigi bu kiilfet onlann bugday
kJrmunun tatbikatmda gerek dolaylsile ve gerek birr;ok hal ve zamanda dogrudan
tIogruya gorecegi faydaya nisbetle klyas kabul etmez derecededir. Koyliiniin en
.iihim maksulii olan bugdaydan eline ger;egiparamn $ehirlerde uyandtracagl
ilitisadi hareket, $ehirlini bu surette verdigini r;okdaha fazlasile odeyecek dereceth miihimdir35,
Bugday Kar$lllgl Koruma Kanunu'nun ruhunda gozetilen amacm degerlendirilmesi de olduk<;a dikkat <;ekici ve ilgin<;tir. Konuyla ilgili olarak vurgulanan husus,
rogday krizinin,Ureticinin UriinUnUUretim fiyatlannm bile altmda satmasma dolayl~~la elanek yaplmmda kullamlan unun fiyatmm dU~mesine ve sonuy olarak da tUkericin in bundan yararlanmasma neden olmasldlr. 0 halde tliketici yarar sagladlgl bu
dmum nedeniyle vergi odemeli ve Ureticinin zaran tazmin edilmelidir. Bir ba~ka
~i~le, soz konusu durum nedeniyle Ureticinin zaran tUketicinin kazanci oldugundan. bu verginin odettirilmesinin vicdani' bir davrall1~ olacagl ifade edilmektedir36.
Kanunun ruhunda gozetilen amacm ifadesi buysa, 0 zaman ~u sorulan sormaya
hakkImIZ vardlr. lO Temmuz 1932 tarih ve 2056 saylh Bugday Koruma Kanunu
bogday Ureticisinin ya~amakta oldugu olumsuz ko~ullar nedeniyle ugradlgl zarann
her'taraf edilmesi iyin ylkanlmaml~ mldlr? Bu konuyla ilgili olarak gorevlendirilen
TC. Ziraat Bankasl'illn gorevini ihmali mi soz konusudur? Bugday Koruma Kanu•• 'nun ylirilrlUge girdigi 10 Temmuz 1932 tarihinden Bugday Kar$lllgl Koruma
ununu'nun ylkanldlgl 30 Eyltil 1934 tarihine kadar geyen 26 ayhk sUre iyinde
Hti.k.iimet Bugday Koruma Kanunu'nun uygulanmasmm takipyisi olmayarak gore\ini ihrnftl mi etmi~tir? v.b. Bu tlir sorulan sormak ve sorulan soru saYIsml ve iyerigini artIrmak aslmda .sadece ve sadece abesle i~tigal etmektir. Aynca, Bugday Karflhg, Koruma Kanunu'nun ylkanlmaslyla HUkUmetin tanm burjuvazisinin magduriyetinin onlenmesinde yine i~yi smlfma ve geni~ emekyi kitlelere yonelmi~ oldugum:ryani bedeli bu kesimlere odetmeyi yegledigini belirtmek gerekir.

.•.- a.g.e.,
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Bugday /(ar$llrgl Koruma /(anunu'na gore, tilkede tiretilen ve ithal edilen "un
ve undan yapllml~ maddeler" bugday koruma vergisine tabi tutulmu~tur37. Eleksiz,
valssiz koy degirmenlerinde38 ogtittilen unlardan koyltilerin kendi ihtiya<;lan i<;in
aylrdlklan klslm vergiden muaf olmasma ragmen, satJ1masl halinde vergiye konu
olmakta ve dolaylSlyla vergilendirilmektedir. Bunun yam slra vergi mti~teriye ait
olup, kendi bugdayml ogtiten degirmenci veya mahm fabrika ve degirmenlerde
ogtitttiren ~ahlslar mti~teri olarak teHikki edilmektedir39. Ancak, tilke dahilinde tiretilip ihra~ edilen unlar, iki ay i~inde gtimriik evrakIyla ispat edildiginde vergiye konu
olmamaktadlr4o. 30 Eyliil 1934 tarihinde uygulanmaya ba~layan bu Kanunun 1., 4.
ve 9. maddeleri yakla~lk 3 ay soma 27 Arahk 1934 tarihinde <;lkanlan 2643 sayJll
Bugday /(oruma

/(ar$llrgl

/(anununun

BaZI Maddelerini

Degi$tiren

/(anun'la

degi~tirilmi~tir. Az once yukanda Bugday /(oruma /(ar$lllgl Kanunu'nun i~<;ismlfma ve geni~ emek<;i kitlelere yonelik olarak uygulamaya sokuldugu belirtilmi~ti.
Bugday Koruma

Kar$lllgl

Kanununun

BaZI Maddelerini

Degi$tiren Kanun'la,

tanm burjuvazisinin kaylplanm tazmin edecek kesim daha geni~letilerek yoksul halk
da sorumluluk altma sokulmu~tur. Daha once, eleksiz ve valssiz koy degirmenleri
tireticinin <;lkarma olacak bir ~ekilde vergiden muaf tutulan ve ~ehir degirmenlerinden elde edilen unlar da, birinci ve ikinci kalite ekmegin temel girdisi olmasma gore
ayn ayn vergiye tabi tutulurken, verginin degirmenlere gore toplanma bi<;iminde
anla~mazhgm ortaya <;lkmasl, Kanun degi~ikliginin gerek<;esi haline gelmi~tir. Buna
gore, verginin esaSl degirmenin ozelligi olmaktan <;Jkanhp, degirmenin <;lkardlgl
unun ozelligi vergi matrahl olarak almml~tlf. Yani artIk tiretici kendi ge<;imligi i<;in
olarak aylrdlgl una da vergi odemekle ytikiirnlti hale getirilmi~tir41. Son olarak da,
30 Eyltil 1934 tarihinde <;lkanlan 2643 saylh Bugday Koruma /(ar$lllgl /(anununun Bazr Maddelerini Degi$tiren /(anun, 24 Haziran 1935 tarih ve 2820 saylh
Bugdayl /(oruma ](ar$lllgl /(anununu Degi$tiren 2643 Saylll ](anunun Birinci
Maddesile Degi$tirilen 9 'uncu Maddesinin (B) Flkrasma Bir Flkra jlfivesine Dair
Kanun'la son ~ekline kavu~turulmu~tur.

Devlet<;ilik politikasmm ba~lamaslyla birlikte Cumhuriyet'in kurucu ve yoneticilerince devreye sokulan uygulamalar, tanm burjuvazisinin<;lkarlanm
goz ardl edemeyecek nitelikte olmu~ ve Hiikiimet de zaten burjuvazinin bu katmanmm sahip
oldugu gticii gormemezlikten gelme cesaretini kendinde bulamaml~tIr. Bugday

37 Un tabiriyle
bugday ve lj:avdar unlan; undan yaptlml~ maddelerle de makarna, ~ehriye,
irmik ve her nevi biskiivi kasdedilmektedir. Bugday Kar$lllgi Koruma Kanunu (md.l),
38 Kaba un lj:lkaran degirmenler,
39 Bugday Kar$lllgi Koruma Kanunu (md. 2 ve 3),
40 Bugday Kar$lllgi Koruma Kanunu
(md. 6),
41 Bugday Koruma Kar$lltgl Kanununun
Ball Maddelerini Degi$tiren Kanun (md. 1),

~miiretiminin ureticiler a~lSIndan yarattlgl olumsuz iktisadi ortamm bertaraf edilmesinde, tanmsal iiretim alanlannm slmrlandmlmaSl, iireticinin a~miiretim dinamigini klsltlayacak bir fiyat politikaSl uygulamasl ya da iiretim alanlanndan baglmslz
olarak ger~ekle~tirilebilecek bir tanmsal iiriin planlamasl gibi kapitalist ekonomilerde kullamlan ve soz konusu sorunu gidermeye yonelik uygulamalar tercih edilme~r.
Bunun yerine, tanm burjuvazisinin magduriyeti, i~~i slmfmdan ve geni~ emek~i kitlelerden burjuvazinin bu katmanma dogru ger~ekle~en gelir aktanml
}'Oluyla giderilmeye ~ah~llml~tlr. Dolaylslyla, devletin varhgml siirdiirmesi i~in
gerekli slmfsal destegin saglanmasl a~lSIndan bir siire daha tanm burjuvazisine
ibtiya~ duymasl, iktisat biliminin temellerine ters dii~en ve a~lklanmasl olduk~a zor
uygulamalan
da beraberinde getirmi~tir. Kisaca, devlet aygltl sadece tanm
burjuvazisiyle degil ama burjuvazinin her katmamyla biitiinle~me yolunda her tiirlii
admu atarak, mevcudiyetinin devamhhgml saglamla~tmlmanm yollanm araml~tlr.
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