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Z1YA GÖKALP'IN !KTİSADİ . GÖRÜŞLERİ :ı .. 

Rifat Onsoy 

Gökalp bir iktisad.çı değildi, iktisadın teferrua'tıyla fazla meş
gul olmamıştır. Ancak kendisi bir sosyolog -olduğU .için .. ceİniyeti in
celerken sosyal müesseselerin de önemini kaVramış, yükselmek iste
yen Türk cemiyetinin iktisada kayıtsız kalamıyacağını anlatmak is
temiştir. · 

Ziya Gökalp, iktisadi meselele:d . asıl iktisadi eserierden . ziyade 
sosyolojiye ait genel eserlerden tedkik etmiştir. Biraz. teferrml.t ·ile 
meşgul olmuş ise de muhakeıiı.e yoluyla· neticeler · Çikar~ağa daha. 
çok önem vermiştir. Kendisi belirli konular üzerine çalışma yerine, 
bir sahada tahlil ve muhakeme yoluyla genel hüküİnler vermeyi ve 
sistemler kurmayı tercih etmiştir. Bu h.aliyle Gökalp, 19. yüzyıl fi
lozoflarmdan, iktisadi meseleleri mantık yoluyla halletmeğe çalışan· 
Fichte'yi hatırlatmaktadır. Fakat Gökalp'ın iktisadi fikirleri başlı
ca iki kayn-ağa istinat etmektedir. Bunlardan .birincisi ..Alman milli 
iktisad siStemi, diğeri de Fransız solidarizmidir. Türkiye'de milliyet
çilik hareketinin başmda bulunan Gökalp'ın milli vasfi dolayısıyla 
Alman mektebiyle alakalanması beklenebilirdi. Bunun yanında ülke
nin iktisadi kaynaklarını harekete ge~ek . bakımındaiı. ' bu görüş 
çok elverişli unsurlar ihtiva etmekteydi. Durkheim ile Fonille'nin de 
dahil oldukları Fr~ız solidarite mektebi ise, Göka~p'ın da öteden
beri savunduğu içtimru siyaseti hedef tutuyordu. 

Gökalp yazı hayatına işlek bir ticaret ve fa'al bir kültür mer
kezi olan· Diyarbakİr' dil. bıi§Iamıştı~: Onun lktisadi meselelere ··mşkin 
ilk yazısı 16 Mayıs 1904 tarihli «Diyarbelçir Gazetesi»nde yaymla-. . . . - . . 

ı Bu ma'kale 1976 mıirtında Hacettepe üniversitesi tarafından düzenle
nen «Ziya Gökalp 'Semineri»ne tebliğ olarak sunulmuştur. 
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nan «Kışla Meydanı» adlı makale<J.ir2 • Mütefek.kir burada memleke
tinin ekonomik durumuna temas ederek, Diyarbakır'dan komşu ül
kelere ih;raç edilen atların şehrin ticari hayatına katkısını anlatır. 
Bu ilk yazıyı, daha sonraki yıllarda geliştireceği fikirlerin tohum
larını taşıyan «Dişten artmaz işten artar» başlıklı makalesi · ta'kib 
e ders. Gökalp · bura._da Uttısçı.dın yam_ı.p .tasş.rrtıftan . iparet ~ olmadığını 

belirterek, servet artışımn ancak bol üretim sayesinde mümkün ola
bileceğini savunur. Bir ziraat ülkesi olan Türkiye'de bunun yalnız 
makineleşmekle gerçekleşebil.~G~ğbı~, _ger:ekli ziraat aletlerinin te'mi
ninde de hükümetlerin çiftçilere yardımcı olmasını önerir . 

. «El-Kasib .. . » adlı yazısın4a . Gökalp, o günün. terimleriyle ikti
sat ilminin başlıca _meselel~rini ele· ·alır4• İş .ve sermay~ konularına 
değindikten sonra sözü. himaye_ V~. se.rbesti Usullerine: getiren Müte~ 
fekkir, bunlardan hangisinin uygulanabileceğinin o m~~~ketin ~e:._ 
tim durumuyla yakından ilgili olduğunu belirtir. ·«Makale-i iktisadi-' 
y~» kanaat kelimesi üzerinde durur5• Gökalp'a göre her ferde düŞen 
gqırev çok çalışıp çok kazanmaktır. Çünkü her ferdin devlet ve:mil
lete karşı bizineti o ferdin yaptığı iŞle ölçülür. 

Gökalp doğduğu şehrin diğer bir gazetesi olan «Peyman»_da ya~ 

ymladığı «Ziraat ve Zenaab> adlı bi~ makalede köy sahjble:rinin ger-. 
çek çiftçi olmadıklarını, köy ağasımn da köylülerin kendi ihtiyaç· 
ları sonunda ortaya çıktığını ileri sürer6

• <<A!:'azi Mün8;zaaları» ba~.
lıklı yazı çevrec;leki tarıp1 sorunlarını ve araz~ sahibieri ~rp.sındaki : 
ihtila.fları konu alır7• Bu kısa açıklamadan da anlaşılacağı üzere 
Gökalp!ın Diyarbakır'da 1909 yılına kadar neşredilen yazıları, daha 
ziyade kendi bölgesinin ekonomik meselelerini konu, alma~tadır .. Di
yarbakır'daki bu yazı hayatı Gökalp için bir deneme ve gelecek için 
bir hazırlık safhasr olmuştur. 

2 . Ziya Gökalp, «Kl§la Meydw~. Diya~bekir Gazetesi; 10.5.132o,: saYı i3ss:· 
3 Ziya Gökalp, «MÜhAsebe-i iktiSadiye :· Dİ§ten ·artnia.z· i§ti.m artar, D{yar-· 

bekir· Gcı:;;;etes:i, 26:10.1322, sa~ 1l'!03. · . 
· ·4 Ziya Gökalp, Ticaret·: El-KAsib .... , .Diyarbekir . Gazetesi, '15.2.1323, sayı 

15ı,ç. • . : . - . . . ·; . .. . . . . . . . - . ·. 
... · 5 . Ziya Gökalp, Maltale-i iktlsadiye, 'Diyarbekir·· Gazetesi; 15."13.1.323, ·saY! 
151.9. 

6 ' ' Ziya 'Gökalp; «Ziraat ve . Zen;:ı..ab, PeymU;n; 6.7.1325, saYı ·4.--' 
7 Ziya Gökalp, ıiArş.zi .inünazaalatı», _Peyman, 10.8.1325, ._sayi .9 . . 
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Gökalp 1909 ·Eylülü'nde ittihad ve Terakk~ .Gem'jyeti· tarafın
dan delege olarak Sel~k'e dayet· e~ştır. Bu ~~zifenin· kabulü 
ile onun siyasi ve ilmi hayatında yeni bir devre başlamıştır. Ancak 
onun bu fa~yetlere geçme~en eVvel G~k~lp'ın ya:şad,ığı devre kı~a 
bir göz atmak, konunun daha .iyi anla.şılabilmesi .b!lkımından (aydah 
olacaktır. Ziya Gökalp büYwr mefkfıreİeri.q, . toplumlaı::in büyük bulı
ranlar geçirdikleri yıllarda doğduğunu söyler. Gerçekten de Gökalp'ın 
yaşadığı devir, ya'ni 1876-1924 arası Türk toplumu için. büyük' bir 
bulıran d9nemi o).muştur. 1mparatorluk iktis~di Qakımdan oldukça 
güç durumdaydı. Ekonomi kendi kend.i.n..t geliştir.II!elrt~ güçsüz dü
şüyor, buna karşılık .kapitülasyonlar, yabancı sermaye ve şirketler 
~racılığıyla güçlü Avrupa devletleri Türkiye üzerinde. belirli bii tem
poyla hegemonya kurmaya çalışıyord1.1. ·Birbirini ta;kib edeıi savaş
lar ve orduyu ıslah etmek için girişilmiş teşebbüsler geride.bir. Yığııi 
borç bıraKmıştı. Artık yabancı devietıer, devlet içinde devlet bali
ne gelen Düyfın-ı Umfımiye'nln kefaleti oıniadan- ''borç . dalii verini
yorlardı. . . · .. · · 

Gökalp böyle bir ortam içerisinde Seıanik!e geleı:ek Türk top
lumunun içinde bulunduğu bulıranlara çözüm-'ara.n:iıŞtır. Mütefekkir 
bunları yaparken maddi şartları inkar etmeden, manevi değerlerle 
bunlar arasında bir denge kurmağa çaiışmıştir. Blırada düşüncele
rini etkiliyerek onu böyle tercih, ya da terkibe götüreri kaynaklar 
da ilgi çekicidir. Selanik'te bulunduğu sırada neşrettiği makalele
rinde en ziyade Fouille'nin te'siri altındaydı. Fakat 1912 sonların
da Bergson :ve Durkheim'in eserlerini okuİı:iağa başladı. Bu son te
sir ler onda daha derin ·oldu. siyasi ve pozitif. teniayüıu onu Durk.: 
heim'e doğru sevketti. Bergson ile alakası ise .i:ıierakt!lll ileri gıtme
di. Fakat bütün bunların yanında, Diyarbakır'da dogan Gökalp'~ 
kişiliğinde ve kültüründe Anadolu'nun'büyük bir tesiri olduğunu da 
unutmamak lazımdır. Ziya Gökalp kendi ben'iı;ıin -yerine toplumu 
ikame etme başansında hem Durkheim so·syolojisin<?~n, .pem de şark 
mistisizminden e~ltilenmiştir. Şark' mistisizminde esas olan şey, 

ben'in ortadan ka.J.dıiılarak yerine Tanrı'nın ltonulm?-sıdır. Gökalp 
ise, Tanrı'yı ikame etmeden ferilin yerine cem'iyeti 'koymuştur. 

Ziya Gökalp !ttihçı.d .v.e Terakki'_nin en. yüksek orgam olan Mer
kez-i UmUmi içiride ileri gelen üyelerden biri ve aynı zamanda söy·. 
ledikleri bir davranış kuralı haline gelen, bir parti ideoloğu idi. 
Kendisine partinin ideolojisini kurma görevi verilmişti. Bundan do-
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layı Gökalp'in; yazı hayatının Selamk döneminde ileride üzerinde 
duracağı meselelere «Yeni Hayat" ve Yeni Kıymetler» adlı .yazısında 
yer verdiği görülür8• Tasarladığı yeni hay.atı yeıii iktisat; yeni aile, 
yeni bedaat, yeni felsefe, yeni ahlak, yeni hukuk ve yeni siyaset 
olarak -belirleyen mütefekkir, mes'elenih 'yeni bit medeniyet VU.cuda 
getirmek olduğunu ifade ile, gerçekleştirilmesini düşündüğü yeni ik
tisad sistemiyle ilgili olarak şunları söyler : «Mesela biz iktisadiyat
ta küçük sanatlara tenezzül etiDiyerek doğrudan doğruya fabrika
cılığa teşebbüs edeceğiz. Denizlere hakim· olmak için ticaret gemi
lerinin en mükemmellerine malik olacağız». 

Gökalp, kısa bir müddet-sonra Selanik'den ayrılarak İstanbul'a 
geldi ve Darü'l-fünfl.n'da sosyoloji dersleri okutmağa başladı. Bu dö
nem Gökalp'ın gerek · yazıları gerekse konferanslarıyla Türkçülük 
akımını kuvvetlendirrneğe ve milli şu'fı.ru uyandır~ağa başladığı çok 
hareketli bir devirdir. Zira İmparatorlu.k iÇindeki etnik unsurların 
hepsi milliyetlerini kazanmışlar, ulusal ·bilince eri§mişlerdi. Bu ko
nuda asırlarca ihmal edilmiş ol~ ~kler'de d~ millet şu'iırunun 
uyandırılması lazımdı. Türkiye'nin İmparatorluk haJinde d~vam ede
bilmesi için zaman çoktan geçmişti. o halde Türk unsuruna daya
nan bir milli devlet kurulmalıydı,. Göka:lp çeşitli mecmu'alarda ya
yınladığı makalelerinde bu fikirlerini inkişa.f · ettirdi. Bir taraftan 
kurulmasını arzuladığı modern devletin esaslarını tesbit ederken, 
diğer taraftan da onun yükselmesi için en önemli . ~sur olarak gör
düğü milli bir ekonominin te'sisine geniş bir yer. ayırınayı ihmal et
medi. O 1916'dan itibaren «lktisad Mecmu'a.sı»nda ıjeşrettiği bir 
İnakale serisinde bu konuları ele aldı. · ·· 

12 Şubat 1916 tarihli ilk yazısında, «Milli" iktisadın ne olduğunu 
anlamak iÇin önce milletin ne olduğunu bilmek lazımdır» diyen Mü-: 
tefekkir, milli iktisadın . önemini şöyle belirtir: «~kleri bir cami'a 
haline getirecek ve Türk harsının teşe~külünü te'min edecek arnil
lerden biri de milli iktisaddır»9• 10. Nisan 1916 da neşredil~n diğer 
bir makalesinde o, milli iktisadı .şöyle tan,ı.ml~: «ı;nilli iktişad ta 'biri, 
iktisad i).miyle, iktisad san'atından başka l:la§ka ma'nalara delalet 

· ~ Ziya Gökalp, Yeni. hayat ve yeni Kıymetler, Geı_ıç' B;a!emler, .2 .. cut, 
8. sayı · 

9 Ziya Gökalp, «Millet nedir, milli iktisad neden ibarettir I ?»,,Jktisadiyat 
Mecmu'ası, r: . . . 
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eder, iktisad ilmine nazar~ milli iktisad. kavimTerin riıa'ruz . bulun
duğu iktis.adi tekamülün tabi'i ve zariıri". olarak vasıl.olduğu_ safha
dan, ta'bir-i aharla iktisadi hayatm bir eniri.uz~inden .: ibş.rettir»10• 
Gökalp iktisadı, aile iktisadı, . şehir iktisadı . ve~m.illf iktisad olarak 
bölümlere ayırarak, milli. iktisadın iki önemli .hususuna .temas eder, 
ya'ni üretimin ihtiyacı karşılayacak seviyeye çıkartılması ve bunun 
adilane bir şekilde bütün ferdler arasındi tıiJı:sim.i: _ 

7 Aralık 1916'da yine aynı mecmu'ada neşredilen. «Milli tktisad 
Nasıl Vücuda Gelir» başlıklı makalesinde Gökalp, bünyemize uya
cak iktisad sistemini ararken klasik iktisad sistemleriyle jşe başla
mamamız gerektiğini, zira bunların ·genel iktisad prensiplerini ihti
va ettiğini, bundan dolayı da her toplumun bünyesine uymadiğını 
söyleru. O bünyemize uyacak milli iktisad sistemini tesbit ederken, 
milletin teknik seviyesinin,· millk durumunun. :ve hukuki müessese
lerinin ilmi bir şekilde incelemeye tabi tutulmasının şart oJdüğunu 
ileri sürer. Fikirlerinin çoğunu geçmişimizden_ gelen.·küftür 4_azine
sinden alan Gökalp, mevcut müess.eseleri inc~l~rl.ren. ~me:ı;nleketizı ve 
milletin mazishıi de •göz ö~ünde bulundurmalıyız» -demektedir.-. 

Gökalp'ın milli iktisad üzerinE]! neşrettiği ll!akal~lerin sonuncu
su 8 Mart 1917 tarihli «Türklerde Milli İktisad D~vreleri» başlİğını· 
taşımaktadır1~. Mi.İ.li iktisadın devlet Şekilleriyle ·oian. iİişkilerini 
araştıran Mütefekkir, devlet şekilleri ve on).a~;ı uygu.ı;t güşen ikti
sad sistemlerini şöyle tesbit eder : 

1. Medine (Cite) 1 Medine· İktis~dı 
2. İmparatorluk 1 Saltanat İktisadı · 
3. Modern devlet 1 Millet İktisadı 
Türk toplumundaki iktisadi .yapıyı islamiyetten. ·önce ve. Ta.nZi

mat devri için . ele alarak sözü o zamanKi duruma gefiien Gökalp, 
şöyle de'.lam eder : «Şimdi devletimiz asri bir devlet mahiY,etini al
mağa başladıgından, yeni milli iktisadımız tamamiyle millet iktisadı 
şeklinde olmalı». Gökalp daha sonra Türkiye'nin geleceğinin milli 
iktisaddaki başarısına pağlı old~ğu,ııu ifade eder. 

10 Ziya G<ikalp, «Millet nedir, milli iktisad neden ibarettir n ?;, iktisa
diyat Mecmtl!asi L 

ll Ziya Gökalp, «Milli iktisad nasıl vücuda ·gelir ?~, tktisadiyat· Mec- , 
mu'ası, I. . 

12 Ziya G<ikalp, «Türklerde milli iktisad devreleri», İktisaaiyat Mecmu'ası I. 
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Ziya Gökalp Birinci Dünya savaşının sonlarına ·doğrU kaleme 
aldığı ya,zılarını ·1917'den itibaren Merkez-i Umumi'nin yardımıyla 
çıkarınağa başladığı Yeni Mecmu'~'da ·neşretti. Savaşın aleyhteki 
s'eyrinden ümidsizliğe _ düşmeyen Gök alp, milli .devlet kurma müca
delesine devam ederek bu hususta çeşitli makaleler kaleme .aldı. 

Bunlardan birisi 25 Nisan 1918 tarihli «Para· ve Tesanüb> adlı ma
kaledir19. Tesanütçülüğü hangi müessesenin doğı:u, h'angi,sinin yan
lış olduğunu gösteren bir mihenk taşıdır» diye ta'rif eden Mi.i.tefek
kirin üzerinde durduğu diğer bir mesel~ de para konusudur. Gökalp; 
parasını yab~cı şirketlerle bankalara yatıranları, yabancı bir dev
letin hisse senetlerini alanları «müstakbel bir düş~.anı kendi vatanı 
aleyhjne teslih eden bir gafil» sayıyor. Ona göre milli olmayan li
san, milli olmayan vezin ve milli olmayan edebiyat gibi 'milli ol-: 
mayan, hain, vatan düşmanı paralar da vardır. o, ancak kendi ban
ka vir şirketierimize yatırılan parı'!-ların milli tesanüte hizmet ede
bileceğine inanmaktaydı. 

Aynı dergide, 9 Mayıs 1918 tarihinde yayinianan «İktisadi Va
tanperverlik» adlı makalede Ziya Gökalp, iktisadi görüşlerini daha 
açık olarak ortaya koymaktadır14• Gökalp burada okullarıinızda öğ
retilmekte olan Manchester iktisadını eleştirerek, .bunun kozmopolit 
bir iktisad olduğunu, ancak büyük sanayi'e sahib İngiltere için milli 
bir iktisad olabileceğini ileri sürer. Nitekim Amerikalı John Ray'la 
Alman htisadçısı List'in bll!lu aniayarak ~endi meml~ketleri için 
birer milli iktisad felsefesi vücuda getirdiklerini belirtir. Sözü Os
manlı İmparatorluğu'na getiren Gökalp şöyle devam eder: «zava~lı 
bizler İngiliz iktisadiyatının bir firiftesi olarak kaldık. Nasii kl. a..lı.
lakta, hukukta, bedi'iatta da hala mukallitlikten, · milliyetsizlikt~rı 
kurtulamadık». Ona göre kapitülasyonların mevcf:ı.diyeti şu'urlu . blr: 
iktisad politikası ta'kib edilmesini geniş 'ölçüde ~ngellemiştir. Milli 
sanayi'in himayesi için gümrük ta'rifelerine h~kim qlriıak bu ·büyük; 
engelin ortadan kaldırı,ln:iasıyla mümkün olabilecel~tir. 

Gökalp'ın iktisadi görüşlerinin bir özetini, görüşlerini sistem
leştirdiği Türkçülüğün Esasları adlı eser~de «İktisadi Türkçülük» 

13' Ziya Gökalp, «Para ve. tesanüt», Yeni Mecmua, n. 
14 Ziya Gökalp, «İktisadi vatanperverlik», Yeni Mecmua, n. 
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başlığı altmda bulmak mümkündür~5• Gölialp bu makalesinde eski 
Türkler'de iktisadi hayat konusuna genel bir girişten sonra, bugün 
dahi tartışılan temel iktisad kavramları hakkındaki görüşlerini açık
layarak, Türklere· en uygun gelenini araştırır·: «Türkler hürriyet · ve 
istikla.Ii sevdikleri için iştirakçi olamazlar. Fakat müsavat-perver 
olduklarmdan dolayı fertçi de kalaJ?lazlar. 'rürk. ha.rsın,a ·en uygun 
olan sistem solida~izm ya'ni tesanütç~üktü.ı:». Blll'açl!ln da anlaşı
lacağı üzere Gökalp, milli ruhu esas alarak ona uygun bir iktisadi 
rejim tasavvur etmektedir. 

Bugün üzerinde çok durulan ferdi mülkiyelle fazla temettü 
«Plus-value» hakkında Gökalp dikkate şayan fikirler- ileri. sürüyor: 
«Ferdi mülkiyet içtimai tesanüde yararlı bulunmak şartıyla meş
ru'dur. Sosyalistlerin ve komunistlerin ferdi mU.lkiyeti ılgaya teşeb
büs etmeleri doğru değildir. Yalnız içtimai. tesanüde yararlı olma
yan ferdi mülkiyetler varsa bunlar meşru' sayılmaz. Ferdi mülkiyet 
gibi içtimai mülkiyet de olmalıdır. Cemiyetin bir- fedakarlıgı veya 
zahmeti neticesinde husule gelen ve fertlerin hiçbir emeğinden ha
sıl olmayan fazla temettüler cem'iyete aittir. Ferdierin bu ternettü
leri kendilerine hasretmeleri doğru değildir. Fa·zıa temettülerin 
«Plus-value» cem'iyet namına toplanmasıyla husfıle gelecek büyük 
meblağlar cemiyet hesabına açılacak fabrikalarİn, te~sis olunacak 
büyük çiftiikierin sermayesi olur. Demek ki, Türklerin sosyal mef
ktı.resi ferdi mülkiyeti kaldırmaksızın sosyal servetleri .ferdlere kap
tırmamak, umfımun menfa'atine sarfetmek üzere muhafazasına ve 
üretilmesine çalışma.ktır, Türklerin bundan başka bir de iktisadi 
mefktı.resi vardır ki, memleketi büyük sanayi'e mazhar etmektir». 

Sanayi ve zira'at arasındaki ilişkilere de temas eden Ziya 
Gökalp, sanayileşmeinizin zira'atımız için bir engel teş~ etmediğini 
belirterek şöyle devam ediyor: «Çiftçiliği hiç bii. zanian elden biia
kacak değiliz; fakat asri bir millet olmak istiyorsak mutlaka bü
yük sanayi'e malik olmamız lazımdır». Makalesiniii sonunda büyük 
sanayi'in ancak himaye u8ulünün tatbikiyle ·gerçekl'e§efıileceğini ileri 
süren Mütefekkir, bu hususta Türk ekonomistlerine ·düşen görev: 
«Evvela Türkiye'nin şeniyetini tedkik ve saniyen bu objektif ted
kiklerden m.illl iktisadınlız için· ilıİıi ve esaslı bir program ·vücuda 

15 Ziya Gökalp, T·ü.rkçüliığün Esasları, Varlık yaymlan, nr. 1660, !stan
bul 1972, s. 161-165. 
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getirmektir» diye tş.nı.mlar. Ziya Gökalp bu programın gerçekleş
mesinin her ferdin üzerine düşen görevi yapmasına bağlı olduğunu 
belirtir .. 

1922 yılında sürgünden dörien Gökalp, Diyarbakır' da çıkardığı 
Küçük Mecmu7i:ı'da Türkiye'nin iktisadi meselel~riyle ilgili bir takım 
makaleler neşretti. Bu yazılarıyla onun iktisadi görüşleri hem de
rinlik kazanır, hem de ileriye doğru · bir açılmayı ifade eder. Bun
lardan birisi, belki. de en önemlisi 30 Temmuz 1922'de neşredilen 
«İktisada Doğru» başlıklı makalesidir16• Yazar burada iktisadın top
lum hayatmdaki önemini belirtrneğe çalışır. Ekonomik mq'essesele
rin de din, ahlak, estetik. v.s. gibi birer tabi'i hadise, birer gerçek 
olduğunu savunan Gökalp, Marx'ın maddecilik aJ:!layışmı ve Demo
lins'in ekonomiye toplumda mübalağalı bir yer vererek «yarının ce
miyeti müstahsillerden ibaret olmalıdır» sözünü ~leştiri!. Daha son
ra _iktisadm önemine değinerek, onu diğer içtimai fa'aliyetlerin te
meli kabfıl eder. Ona göre bir cemiyetP.e, hergünkjj. yiyeceği düşün
ınüyecek derecede gelire sahib kimseler. bulunniı;ı,zsa, orada alim, 
sanatkar ve filozoflar yetişmez. Gökalp Türkiye'de büyük ilim adam
larının ve sanatkarlarm yetişemeyişip.in, iktisadi hayatımızın çok 
geri olmasından kaynaklandığını belirtir. Avrupa'da yalnız mütehas
sıslara kıyınet verildiği halde bizde her şeyden bahsedenlerin otorite 
sayılmasından yakmarak bunun sebeplerini yine iktisadi hayatımız
da arar ve şöyle devam eder: <~Bir memlekette iktisadi hayat ne ka
dar yüksekse taksim-i amal de o derece d~rindir». 

Büyük Ta'aruzdan bir kaç ay sonra, vatanın kurtarılmasmm ya
rattığı sevinç ve güvenle Gökalp'ın kaleme aldığı makale. «İktisadi 
Mucize» başlığını taşır17 • Gökalp geleceğe ümitle ba~akta, .milletin 
askeri sahada. gösterdiği mucizeyi iktisa~ alanda da tekrarlamasını 
istemektedir. Bu iktisadi mucizeyi nasıl gerçekleştirebileceğimizi 

araşt~an Mütefekki!, özel teşebbüsd~ iktisadi ~~lkınmamızı gerçek
leştirebilmek için ne sermaye, ne kafi derecede bilgi, ne de cesaret 
olduğunu belirtir. O, bu .bakımdan, devl~tiıı öncülül; etmesini iste
mektedir. Ona göre bu teşebbüs için Z8Jllan çok. müsaittir . . Çünkü 
muhtelif askeri cephelerde tesis edilen imalathane~er yerine sulhtan 
sonra, memleketin muhtaç oıduğu sanayi" tesisle]:i . h~et, l!atta 

16 Ziya Gökalp, Muhasebe: «İktisada doğr"\1,» Küçiik Mecmu'a, L · 
17 Ziya Gökalp, «İktisadi mucize», Kiiçiik Mecmua'a, L . ' 
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belediyeler tarafından kurulabilir. Makalesinlıı sonunda İstiklal sa
vaşını kazana,.n müc~hidlere seslenen Gökalp, onlardan yeni bir mu
cize beklediğini belirtir. O, «Bu mucize milli medeniyetim.ize esas 
olacak iktisacü mucizeden ibarettir» der. Gökalp İzmir iktisat 
Kongresi'nden bir kaç hafta evvel; çalışmalara ı§ık tutacağı üı:nidiy
le kaleme aldığı «İktisadi Kongre» ba§Iıklı yazısında devl~tin ikti
sadi fa'aliyet gösterebUeceği sahaları tesbite çalışır18• Op.a göre, 
ferdierin ve şirketlerin yanında .bütçeye sahib olan nahiye ve liva
lar ile bizzat devletin kendisi iktisadi fa'aliyet gösterebilir .. Ziya 
Gökalp bunların fa'aliyet sahalarını şöyle tesbit eder: «Husüsi te
şebbüsle rekabet etmemek şartıyla, reji ~Ulünü tatbik ederek; fert
lerin ve şirketlerin teşebbüs edemiyecekleri fabrikaları te'sis edebi
lirler». 

Gökalp bu yazısında yabancı sermaye konusll!la da değinerek, 
bunların çok defa siyasi müdahaleleri için fazla bir hayır bekleme
miz gerektiği görüşünü savunur ve «kendi yağımızia kavrulmak ec
nebi tahakkümüne girmekten daha iyidir» der. Küçük Mecmua'da 
yayınlanan «İktisadi İnkilab İçin N asıl Çalışmalıyız» başlıklı ma
kale milli hamleyi devletin hangi yollardan gerçekle~tirebileceğini 

.araştırmaktadır10• Gökalp sanayi devrimW gerçekleştiyebi~ek için 
fertlerde teşebbüs hassasının doğmasını beklemeden devletin derhal 
faaliyete geçerek, askeri sahada olduğu gibi, sanayide de Avrupa'ya 
ulaşmamız arzusunu izhar eder. Büyük sanayinin ancak devlet ta
rafından kurulabileceğine işaret eden Mütefekkir, devamla Türk
lerin devletçi oiduklarını ve Türkiye'de her şeyin devlett~iı beklen
diğini ifade eder. Ö, devletçiliğin ferdiyetçiliğe karşı bir denge un
suru olduğu görüşünü savunarak şöyle devam eder: «Bu _gün Av
rupa emperyalizmi ferdi kapitalizme istinad ediyor . . ~iz dev:Iet ka
pitalizmi sistemini kabul edersek, kapitalist namıyla aç gözlü ve 
yırtıcı bir taifenin memleketimizde' vücuda gelmesille mani oluruz». 

Gökalp 1923 baharında Küçük Mecmua'yı kapataralt Diyarbe.-. 
kır'dan Ankara'ya geldi. Orada da iktisada, dair.. düşüncelerini, ko
nuyu doğrudan doğruya ele alarak yahut dolaYısıyla temas ederek 

18 Ziya GÖkalp, «Medeni ha'vadisleı-, !ktisadi Kongre, Küçilk Mecmu•cı, L 
19 Ziya Gökalp, «İktisadi lnkilap için nasıl çalışmalıyız 7», Küçük Mec-

nııı'a L ' .. 
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açıklamaya devam etti. 15 Mayıs 1924 tarihli Cumhuriyet'de yayın
lanan· «Teşkilatçilar>}21 adlı makalesinde Türkiye'de iş adani.larımn 
yetişebileceği_ konusundaki ümitlerini açıklar : «Ben ü:dıid ediyorum 
ki yakmda -bizde de iktisadm gazileri, o büyük yaratıcı teşkilatçılar, 
yani iktisadii müteşebbisler yetişecektir». Gökalp böylece_ticari-ha
yatın en önemli unsuru olarak gördüğü müteŞebbisler konusunu ele 
alarak, her şeyi devletten beklemenin qoğru olmadığını, bunun ya
nında özeL teşebbüse de büyük görevler. _ düştüğünü_ vurgulamak
tadır. 

Ziya Gökalp, «İktisadi Adem-i Merkeziye~» a~İı .diğei• bir ma
kalesinde devletin hangi şartlar altmda iktisadi faaliyetlere müda
hale edebileceğini araştırlr21• Yazar, Durkheim'm <<Beli öütüli _ ~ğer 
sahalarda ·merkeziyetçiyim. Yalnız iktisadi! sahada adem-i Iı:ı.erke
ziyetçiyim» dediğini, yani _hükfim.etin iktisadi işlerde merkez olma
ması gerektiğini hatırlatır. Kendisininn buna ancak ·bir ' şartla · katı

labileceğim ifade eden Gökalp, bunu şöyle açıklar: : · «Bütün. iktisadi 
işleri yalnız iktisad mütehassısları tarafından idare edilen bir devlet 
vücuda geldiği gün (Devlet iktisadi işlere karışmamalı) kaidesi or
tadan kalkar. Çünkü devlet iktidar sahibi olan ellerde bulundukça 
iktisadi işlere karışabi.lir». 

Gökalp, 29 Ağustos 1924 tarihli Cumhuriyet'de neşredilen «Ec
nebi Sermaye» başlıklı makalesinde, yabancı sermaye konusuna 
tekrar değinerek, görüşlerini şöyle açıklar «Milli sermayemiz çoğa
iıncaya kadar, memleketimize yabancı sermayeler g~lsin, milli tek
nisyenler yetişineeye kadar ecnebi teknisyenler gelsinler. Bunlar 
ikisi beraber memlekitimizi imar etsiıiler. Biz şimd.Ü.i.k tek başımıza, 
ne ferden, ne de hükümetçe bu işi başaramayacağız22». Fakat bura
da hemen şunu da belirtelim ki, Gökalp, sadece ·memleketimiz için 
faydalı olabilecek bir yabancı sermayeye taraftardır. O YuJr~rida 
da belirtildiği gibi siyasi bir maksat veya sömürü ·~macıyla 'üİke
mize sokulmak istenen· ecnebi serlll:ayeye kat'i olarak karşı~. 

Konuyu kısaca özetlemek gerekirse Ç.eı;ıile~ilir ~i, Gökalpçı dü-

20 Ziya Gökalp, Ç~araltı: «Te~k.ilatçılar», Cumlıu~iyet, .15.5.134Ö, s: sayı 
21 Ziya Gökalp, Çmaraıtı: «İktisadi adem-i merkeziyet», Cumhuriyet, 

31. 7.1340, 83. sayı 
22 Ziya Gökalp, Çmaraltı: cEcnebi Sermayesb, -Ct,mhuriyet, 2~.8.1340, 

112. sayı 
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şünüşte iktisada ehemmiyetine uygtl.n 'bir yer verilmiştir . .Ancak 
Gökalp, kısa süren yazı hayatında daha çok sisteminin genel esas
ları üzerinde uğraşmak mecburiyatinde kalması sebebiyle· ikti~adi 
meseleleri teferruatlı bir şekil.de inceliyememiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmakta olduğu .bir. sırada mim 
devlet fikrini ortaya atarak bunun dayanıı.cağı- temel ilk~leri fesbi
te çalışan Gökalp, yeni kurulan devletin iktisada' .Kayitsız kalaınıya
cağını anlatmak istemiştir: Onun «:iktisadi Türkçill~» adı altmda 
topladığı görii§lerinde «miı)j iktisad» . fikri ağız: b~!>~akt'adır. Bu, . 
diğer bir ifade ile mim menfa'atler göz öniliide ti.İtüHirak izlenecek 
ekonomik politikadır. Uzun bir süre kapitülasyonlarm te'siriyle sos
yal ve ekonomik bünyesi bpzulmuş olan Türkiye için himayeciliği 
uygun görüyordu. O, üzerinde ısrarla durduğu büyük sanayi'in de 
ancak himayeci sistem sayesinde gerçekleşebileceğini belirtmiştir. 

Sömürü şekliyle kapitalizm ve emperyalizme karşı olan Gökalp, sos
yalizm ve komunizm.i kat'i bir şekilde reddetmektedir. Bu sistemler 
arasmda yapbğı te'lifçilik, «Tesanütçülük» adını verdiği toplumun 
menfa'atını ferdi menfa'atın üstünde tutan, fazla temettüleri cemi
yete mal eden ortalama bir görüştür. Gökalp ferdi mülkiyeti top
lum menfa'atlarma uygun düştüğü müddetçe meşru saymıştır. Özel 
teşebbüsle devlet arasındaki ilişkilere değinen Gökalp, ne ferdi dev
lete ezdirmek, ne de devleti ferdierin emrinde görmek istemektedir. 
Devlet ekonomik hayatta yol gösterici ve tanzim edici olup, rehber
lik ve müdahale görevi vardır. Devletin iktisadi alandaki fa'aliyetin
de «husfısf teşebbüsle, rekabet etmemek» şartını ileri süren Gökalp, 
yine onun iktisadi işlere müdahalesini devletin iktisatça sal§.hiyetli 
ellerde bulunmasma bağlamaktadır. 

Bankaların ve şirketlerin milli olmasını isteyen Gökalp, Türk 
iktisadçılarmın Türkiye'nin iktisadi şartlarını ilmi metotla incele
melerini önermektedir. Ona göre önemli olan almacak tedbirlerin 
gerçekiere uymasıdır. Gökalp ecnebi sermaye konusunda mütered- . 
diddir. Çünkü şimdiye ka~ar yurdumuza sokulan yabancı sermaye
ler memleketimizi sömürmek veya siyasi amaçlara hizmet etmek 
gayelerine yönelmiştir. Onun için kendisi, aynı durumlarm bir daha 
tekerrür etmemesi için dikkatli olunmasını tavsiye etmektedir. 

Gökalp sisteminde sınıf çatışmasına yer vermemiştir. Bu, bazı
larının ileri sürdüğü gibi bir eksiklik olmaktan çok, Gökalpçı siste-
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riıin tesanüt fikr4le, birlik fikrine dayanmasından ileri gelmektedir. 
O ferdierin ferdleri, zümrelerin zümreleri, nihayet milletierin mil
letleri sömürmelerini reddeder. Gökalp, «sınıflar yok, meslekler var». 
derken, tam manasiyle. sa.miı:nidir. Ziya Gökalp kendisinden önceki
lere nazaran bir hamledir. O, devrinin iktisadi meselelerini, ele ala
rak onian en iyi bir §ekilde ifade etmi§tir. Fakat hu . problemierin 
hepsinin o günün §artlan altında çözümlenmesi beklenemezdi. Bu 
bakımdan denilebilir ki, Gökalp, daha ziy!de bir hedef ta~ etmi§
tir. Biz bugün bile bu hedefe ulaşma çabası içindeyiz. Her halde 
Gökal_p'm önemi de buradan gelmektedir. 


