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ÖZET 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti temellerini atmaya başladığı dö-

nemde ekonomik kalkınmaya da büyük önem verdi. Çok erken tarih-

lerden itibaren ekonomik kalkınmada benimsenecek yol ve strateji ko-

nusunda çalışmalar yapıldı. 17 Şubat 1923’de İzmir İktisat Kongresi 

bu amacı gerçekleştirebilmek için toplandı. Kongrede alınan kararlar, 

hükümete ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildi. Ayrıca 

kongrede alınan kararlar hükümet programında ve Cumhuriyet Halk 

Partisi programında da yer aldı ve uygulamaya konuldu. Genç cum-

huriyetin yönetici kadrosu, özel sektörün ekonomik hayattaki eksikli-

ğinden dolayı temel yatırım sayılabilecek alanları da kendi eliyle ger-

çekleştirmeye çalıştı. Bunda sermaye yokluğu, teknolojik yetersizlik ve 

müteşebbis düşüncenin henüz yeterince yerleşememiş olması da etkili 

oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 1929 Dünya Ekonomik Krizi son-

rası daha mutedil bir devletçiliğe yöneldi ancak bu da ekonomik kal-

kınmayı gerçekleştirmede yeterli olamadı. 

1939-1945 yılları arasında yaşanan II. Dünya Savaşı ve sonrasında 

da Türkiye’nin ekonomik durumunun kötü olmasından dolayı İstan-

bul Tüccar Derneği yönetim Kurulu 29 Haziran 1948’de yaptığı top-

lantıda, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik meseleleri incelemek ve 

çözüm önerilerinde bulunmak amacıyla İstanbul’da bir ticaret ve ikti-

sat kongresi toplamaya karar verdi. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra 

kongre, 22 Kasım’da açıldı. Kongreyi basın da yakından takip etti ve 
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değerlendirmelerde bulundu. Kongreye daha önce kendileriyle gö-

rüşmeler yapılmış olmasına rağmen CHP iktidarı sıcak bakmadı ve ka-

tılmadı. Buna rağmen çok sayıda meslek kuruluşu, aydın ve sivillerin 

katıldığı kongrede, dış ticaret, vergi reformu, devletçilik gibi konularla 

ilgili komisyonlar oluşturularak altı gün çalışıldı. Ekonomide uygula-

nan devletçiliğin yanında serbest rekabete de fırsat tanınmasını ve bu 

konuda hükümetin istikrarlı ve güven verici bir konumda olması de-

ğerlendirilmesi yapıldı. Bu çalışmamızda dönemin kaynakları ve sü-

reli yayınları öncelikli olarak taranarak, telif ve tetkik eserler de ince-

lenerek konu değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Basın, İktidar, Cumhuriyet Halk Partisi, İs-

tanbul Tüccar Derneği, İktisat. 
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1948 TURKEY ECONOMICS CONGRESS AND ITS 

REFLECTION IN THE PRESS 

ABSTRACT  

In the period of republic of turkey government laid its founda-

tion, the government gave importance to economic development. 

Since very early period, studies on economic development method 

and strategy were done. On the 17 February 1923, Izmir economic 

congress was held to achieve this goal. The decisions taken at the con-

gress were sent to government and the Grand National Assembly of 

Turkey. Also, the decisions taken at the congress took place in the gov-

ernment and Republican people’s party program, and were imple-

mented. The management of the young Republic tried to make the 

basic investments for the private sector due to its lack of economic ex-

perience. The lack of capital, technological inadequacy and the insuf-

ficiency of entrepreneurial thinking were effective in this situation. In 

1929, after the world economic crisis, state of the Republic of Turkey 

headed for more temperate statism but not enough to implement fi-

nancial development. 

Between the years 1939-1945, Second World War had occurred 

and Turkey’s financial situation deteriorated, so Istanbul Merchant 

Association Board decided to hold a trade and economic congress in 

Istanbul to examine financial issues and propose solutions. After the 

preparations, the congress was held on 22 November. The govern-

ment CHP didn’t lean to the congress and didn’t attend to it, in spite 

of the meeting and invitations be made in advance. Despite of this, by 

establishing a commission, in the congress to which many professional 

organizations, intellectuals and civilians attended studies were con-

ducted about external trade, tax reform and Statism for 6 days. Be-

sides Statism, the government was considered stable and reassuring 

for giving opportunity to free competition market. 
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In this research, archive sources of this period and initially peri-

odical publications will be assessed. Also, copyright and auditory 

works will be assessed. 

Keywords: Press, Government, Republican People’s Party, Istan-

bul Merchant Association, Economy. 
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GİRİŞ 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluşundan kısa bir süre sonra II. 

Dünya Savaşı gibi büyük bir hadise ile karşı karşıya kaldı. Ülkenin yö-

netici kadrosu savaş dışı kalabilmek için büyük çaba sarf ederken yeni 

yeni düzelmeye başlayan ekonomisi de yeniden sarsıldı. Ayrıca iç ve 

özellikle dış dinamiklere bağlı olarak çok partili siyasi hayata geçme 

kararı alması üzerine kurulan muhalefet partileri, özelliklede 7 Ocak 

1946’da kurulan Demokrat Parti mevcut Cumhuriyet Halk Partisi ik-

tidarının ekonomi politikalarına ciddi eleştiriler yöneltti. Bu arada çok 

partili siyasi hayata geçme kararı ile birlikte basın da ilk kez daha kes-

kin bir şekilde iktidar taraftarı ya da muhalefet taraftarı şekliyle ayrıl-

maya başladı. Bu nedenle kongre ile ilgili tartışmalar basın tarafından 

da dikkatle izlendi ve farklı değerlendirmeler ortaya çıktı. Genel ola-

rak değerlendirildiğinde kongrenin toplanmasına olumlu yaklaşılmış 

olmasına rağmen devletçilik konusunda alınan kararlar farklı yorum-

landı. Basının bir bölümü alınan kararları desteklerken bir bölümü de 

ya şiddetli bir şekilde eleştirdi ya da temkinli yaklaşmayı tercih etti
1
. 

I. KONGRENİN HAZIRLIK SAFHASI, TOPLANMASI VE 

GÜNDEMİ  

Şubat 1947’de İstanbul’un bazı tanınmış tüccar ve iş adamları ta-

rafından kurulan İstanbul Tüccar Derneği, 1948 yılı Haziran ayındaki 

toplantısında, ulusal ve uluslararası alanda gelişen iktisadi ve politik 

şartların getirdiği yeni durum karşısında Türkiye’nin konumunu de-

ğerlendirmek için bir iktisat kongresi toplanmasına karar verdi
2
. 

Böyle bir kongrenin toplanmasının amacı da devletçiliğin mahiyeti ve 

kapsamı, dış ticaret, vergi reformu ve sanayileşme konularında ilgili 

kurum ve kuruluşların temsilcileriyle ayrıntılı bir şekilde görüş alışve-

rişinde bulunmaktı. Böylece ülke çapında her konu objektif ve ilmi 

 

1
 Serkan Tuna, “1948 Türkiye İktisat Kongresi’nde Devletçilik Tartışmaları ve Yansı-

maları”, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dergisi: Yakın Dö-

nem Türkiye Araştırmaları, Yıl 1, S 1 (2002), s.289-320, s.302. 

2
 Cemil Koçak, Dönüşüm, C 4,İstanbul, İletişim, 2015, s.609-610. 
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esaslara uygun bir şekilde ele alınacak ve değerlendirilecekti
3
. Kong-

renin toplanmasının öncülüğünü İstanbul Tüccar Derneği üstlendi. 

Dernek ana nizamnamesine göre; Haziran 1948’de yaptığı toplantıda, 

22-27 Kasım 1948’de İstanbul’da İktisat Kongresi’ni düzenleme ka-

rarı aldı. Kongrenin her türlü sorumluluğunu da üstlendi. Kongrenin 

düzenlenmesi ve idaresi için İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası, Bölge 

Sanayi Birliği, Türkiye İktisatçılar Derneği, Türkiye Ekonomi Ku-

rumu, İstanbul Tüccar Derneği’nden üçer kişiden oluşan Kongre 

Tertip Komitesi oluşturuldu. Komite ilk toplantısını 3 Ağustos 

1948’de, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası’nda yaptı. Bu toplantıda 

kongre yönetmeliği onaylandı, gündem tespit edildi ve çalışmalara 

başlandı. Komite, kongrenin toplanmasına ve idaresine yönelik bir yö-

netmelik hazırlayarak davetiyelerle birlikte ilgililere yolladı. Davetiye-

ler sadece ilgili kurum ve kuruluşlara değil aynı zamanda diğer meslek 

mensuplarına, sigorta şirketlerine, üniversite ve yüksekokul profesör-

lerine, günlük gazete ve meslek dergilerinin başyazarlarına, iktisadi ve 

mali konularda yazı yazan köşe yazarlarına gönderildi
4
. 

Kongrenin Tertip Komitesi tarafından kamuoyuna duyurulan 

gündemde, tertip komitesinin kimlerden oluşturulduğu, sorumlulu-

ğun İstanbul Tüccar Derneği’nde olduğu, kongrenin İstanbul’da Ka-

sım ayında toplanacağı, katılımcı kuruluş ve şahıslarla ilgili detaylı 

bilgi, katılımcıların masraflarının kendileri ya da temsil ettikleri ku-

rumlar tarafından karşılanacağı, kongrenin gündeminin devletçilik ve 

devlet müdahalesi, dış ticaret rejimi, vergi reformu ve Türkiye’de sa-

nayinin alacağı durum olduğu belirtildi. Ayrıca kongrede bu konula-

rın dışına çıkılmayacağı da ifade edildi. Bütün bunların dışında 

kongre tertip heyetinin bir başkan üç yardımcısı ve İstanbul Tüccar 

 

3
 Yaşar Semiz, “İstanbul İktisat Kongresi 22-27 Kasım 1948”, Sosyal Bilimler Dergisi, 

Yıl 4, S 15, Ekim 2017, s.23-52, s.28. 

4
 İlhan Tekeli/Selim İlkin, İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi, C III, İletişim, İstanbul 

2014, s.269-271; İlker Parasız, Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, Bursa 2003, s.101-

103; Semiz, a.g.m., s.29. 
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Derneği Genel Sekreterinin, komitenin ve başkanlık divanının tabii 

üyesi olduğu ve kongre genel sekreterliğini de yapacağı ifade edildi
5
. 

Kongrenin toplantı yeri ve saati tertip komitesi tarafından Kasım 

ayının ilk haftasında ilgililere duyuruldu. Kongrenin ilk toplantısının 

Yıldız Sarayı’nda yapılması ve belediye başkanının konuşmasıyla açıl-

ması kararlaştırıldı. Sarayın tadilatta olması gerekçe gösterilince İstan-

bul Taksim Belediye Gazinosu’nda, 22 Kasım 1948 saat 10.00’da top-

lanması kararlaştırıldı. Toplantıya 1200’ün üzerinde delege katıldı. 

Kongrenin açılış günü siyasilerden ya da devlet temsilcilerinden katı-

lım olmadı
6
. Açılış İstanbul belediye başkanı ve valisi olan Dr. Lütfi 

Kırdar’ın rahatsızlığı nedeniyle İngiltere’ye gitmesi, vekili Haluk Ni-

hat Pepe’nin de acil olarak Ankara’ya gitmesi ve yerine vekil bırakma-

ması üzerine kongre, İstanbul Tüccar Derneği ve aynı zamanda 

kongre tertip komitesi başkanı tüccarlardan ve eski Afyonkarahisar 

milletvekili olan İzzet Akosman tarafından yapıldı
7
.  

Kongrenin açılış gününün öğleden sonrasında devletçilik ve dev-

let müdahalesi, dış ticaret ve vergi reformu adlı üç komisyon oluştu-

ruldu. Ve komisyonların üyelerinin seçimi yapılarak çalışmalara baş-

landı
8
. Devletçilik Komisyonu, 22 Kasım öğleden sonrasında Yüksek 

Ekonomi ve Ticaret Okulu’nda çalışmalarına başladı, başkanlığına 

Prof. Dr. Hazım Atıf Kuyucak, başkan vekilliklerine Kazım Taşkent ve 

Prof. Dr. Muhlis Ete, Raportörlüğüne de Doç. Dr. Feridun Ergin se-

çildi. Seçimlerden sonra görüşmelere geçilerek her konuşmacı için 10 

dakika süre belirlendi. Çok sayıda delege söz almak istemişse de ilk söz 

tüccar derneğindeki resmi görevinin yanı sıra kongrenin düzenlen-

mesinde aktif rol üstlenen Ahmet Hamdi Başar’a verildi. Başar, 14 

 

5
 Semiz, a.g..m., s.30; Tuna, a.g.m., s.293. 
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 Cumhuriyet, 23 Kasım 1948, s.1,2.; Son Posta, 23 Kasım 1948, s.1,7; Vatan, 23 Ka-

sım 1948, s.1,4; Yeni Sabah, 23 Kasım 1948, s.1,4; Akşam, 23 Kasım 1948, s.1,2,3. 

7
 Zafer Toprak, “Unutulan Kongre:1948 Türkiye s İktisat Kongresi” İktisat Dergisi, 

S 211-212, Haziran - Temmuz 1982, s.37-42, s.37; Tuna , a.g.m., s.292 ; Tasvir, 20 

Kasım 1948, s.1,5. 
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 Son Posta, 23 Kasım 1948, s.1-7; Tasvir, 23 Kasım 1948, s.1,5. 
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madde üzerinde topladığı konuşmasında devletin ekonomideki duru-

munun nasıl olması gerektiği yönünde düşüncelerini belirtti. Ayrıca 

ekonomi genel meclisinin kurulmasının önemli olduğunu ancak bu 

meclisin demokratik esaslarla seçilerek oluşturulması gerekliliğini -iş 

dünyasından da temsilcilerin bulunmasının gerekli olduğunu- vurgu-

ladı. Başar, memur devlet anlayışının mutlaka değişmesi gerektiğini 

ifade etti
9
. Daha sonra söz alan başkan Prof. Dr. Hazım Atıf Kuyucak, 

Başar’ın tespitlerine benzer düşüncelerini dile getirdikten sonra dev-

letin ekonomiye müdahale etmesini milli emek ve sermayeden yeterli 

düzeyde verim alınmasına elverişli bir yöntem olmadığını belirtti. Fe-

ridun Ergin ise devletçiliğin amacının siyasi olarak kullanıldığını dile 

getirdi. Konuşmacıların bir kısmı devletçiliği eleştirirken bir kısmı 

bunu doğru bulduğunu belirtmiş bir kısım da ekonomide hem devle-

tin hem de özel sektörün birlikte hareket etmesini savunmuştur
10

. 

Dış ticaret komisyonu ilk toplantısını Etibba (Tabipler) Odası sa-

lonunda yaptı ve yapılan seçimler sonrasında komisyon başkanlığına 

İzmir Delegesi Selahattin Sanver, ikinci başkanlığa Mümtaz Rek ve Se-

dat Potoğlu, raportörlüklere de Server Somuncuoğlu ve Tekin Alp se-

çildi
11

. Dış ticaret dengesinin sağlanması dış ticaret komisyonunun en 

önemli tartışma konularından biri oldu. Bu nedenle kongrede ihraca-

tın artırılması ve ithalatın gerekli düzeye indirilmesi önde gelen bir 

talep oldu. Ayrıca üretim artışının gerçekleştirilmesi için nelerin yapı-

labileceği de görüşüldü. Bütün bunların yanında kara ve demir yolu 

ulaşım ağının geliştirilmesi de önem taşıyan ve görüşülen konulardan 

biriydi
12

. 

Vergi Reformu Komisyonu, ilk toplantısını 22 Kasım’da İstanbul 

Ticaret ve Sanayi Odası’nda yaptı. Toplantı, kongre başkanı İzzet 

Akosman tarafından açıldı. Sonra başkanlık ve üye seçimine geçilerek 

 

9
 Koçak, a.g.e., s.704; Parasız, a.g.e., s.101-103; Semiz, a.g.m., s.33. 

10
 Türkiye İktisat Mecmuası, S 11 (Özel Sayı), İstanbul Aralık 1948, s.3-5; Koçak, 

a.g.e., s.704; Semiz, a.g.m, s.33. 

11
 Semiz, a.g.m.,37; Tuna, a.g.m., s.294. 

12
 Semiz, a.g.m., s.37-42; Koçak, a.g.e., s.706. 
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başkanlığa Hüsnü Himmetoğlu seçildi. Başkan yardımcılıklarına ise 

Prof. Fritz Neumark ve Ahmet Hamdi Başar, raportörlüğüne de Os-

man Fikret Arkun seçildi
13

. Kongrenin en çok tartışılan konularından 

biri de verginin nasıl olacağı idi. Tartışmalar gelir vergisi ve kazanç 

vergisi üzerine yapıldı. Bu nedenle görüş ayrılıkları kongrede zaman 

zaman ciddi fikir tartışmalarının yaşanmasına sebep oldu
14

. 

II. KONGRENİN BASINA YANSIMALARI  

II. Dünya Savaşının sona ermesine rağmen ülke ekonomisinin bir 

türlü normale dönmemesi Şubat 1947’de tüccarlar ve iş adamları, İs-

tanbul Tüccar Derneği tarafından İstanbul’da bir iktisat kongresinin 

toplanmasına karar verilmesine sebep oldu. Aslında iktisat kongresi-

nin toplanmasına yönelik haberler basında nerdeyse bir yıl öncesin-

den başlamıştı. Cumhuriyet Gazetesi’nin 12 Kasım 1947’deki yayı-

nında “Milli İktisat Kongresi Acele Toplanmalıdır” şeklinde bir yazı 

yayınladı
15

. 

1948 yılının ilkbahar aylarında İzmir Ticaret Odası, Türkiye İkti-

sat Kongresi’nin düzenlenmesini istedi. Cumhuriyet Gazetesi, 1948 

yaz aylarında, İstanbul Tüccar Derneği’nin, Türkiye İktisat Kong-

resi’ni toplayacağını duyurdu. Yine gazete kongrenin gündeminde üç 

maddenin bulunduğunu, birincisinin devletçilik olduğunu özel girişi-

min önündeki sınırlamaların kaldırılmasını talep etmiştir. İkinci ola-

rak özel girişimin sınırlarının genişletilmesinden bahsedildi. Bu şe-

kilde devletçilik de sınırlandırılmış olacaktı
16

. Gazete, bir ay sonrasın-

daki bir haberinde kongrenin Kasım ayında, Ankara’da toplanacağı-

nın haberini vermiştir
17

. Kongrenin toplanmasından birkaç ay önce 

İstanbul Tüccar Derneği’nin resmi yayın organı niteliğinde olan Tür-

kiye İktisat Mecmuası’nın Eylül sayısında, A. Dündar yazısında, kong-

 

13
 Semiz, a.g.m., s.42. 

14
 Semiz, a.g.m., s.42-46. 

15
 Cumhuriyet, 12.11.1947, s.1,2. 

16
 Cumhuriyet, 1.4.1948, s.1,2. 

17
 Cumhuriyet, 2.8.1948, s.1,2. 
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renin şimdiye kadar alıştığımız şekilde hükümet veya yarı resmi teşek-

küller tarafından yapılmadığını, “Toplanma inisiyatifinin doğrudan doğ-

ruya serbest meslek ve ilmi teşekküllerin elinde olduğu belirtildikten sonra “bu 

suretle memleketin büyük davaları üzerinde fikir beyan etmek ve karar vermek 

vazife ve mesuliyetinin artık yalnız devlete ve onun memurlarına ait olmadığı 

bir vakıa olarak kabul ve ilan edilmiş bulunuyordu. Bu hayatımızda büyük bir 

inkılap teşkil ediyordu.”18
.  

Kongre Tertip Heyeti, 18 Ekim 1948’de, CHP Milletvekili Hilmi 

Uran’a yazdığı yazıda, kongreye milletvekillerinin de talep ettikleri 

takdirde asli üye olarak katılabilecekleri, tebliğ sunabilecekleri ya da 

söz alarak görüşlerini açıklayabilecekleri bildirilmişti. Bu arada CHP 

İstanbul Bölge Müfettişi Sadi Irmak da 9 Kasım 1948’de CHP Genel 

Sekreterliği’ne yazdığı yazıda kongreye yönelik görüşlerini dile ge-

tirdi. 

Bu yazıya göre Irmak, Kongre Tertip Heyeti ile görüşmüş ve 

kongrenin içeriği hakkında bilgi almıştı. Tertip Heyeti, kongrenin 

parti politikaları dışında objektif ve ilmi bir karakter taşıyacağı husu-

sunda güvence vermişti. Ayrıca memleketin başlıca ekonomik mesele-

lerinin müspet bir gözle tahlilinin yapılacağını ve başlıca üç konunun; 

devletçilik, dış ticaret ve vergi reformunun görüşüleceğinin bilgisini 

almıştı. Ayrıca Irmak, konuşmalarda partilerin ve şahısların hedef 

alınmayacağına dair kongre tertip heyetinin teminat verdiğini ifade 

etti. Buna rağmen Irmak, tereddütlerini de dile getirdi. Ayrıca o, bü-

tün bu teminatlara rağmen kongrede hükümetin icraatlarının sert bir 

şekilde eleştirilme ihtimali olduğunu bu nedenle kongreye karşı hü-

kümetin olumsuz bir tavır almak yerine hükümetin bu durumdan fay-

dalanarak kamuoyuna parti ve hükümetin görüşlerinin açıklanması-

nın daha iyi olacağını düşündüğünü ifade etti. Irmak, kongreye kayıt-

sız kalınmasının kamuoyu nezdinde olumsuz sonuçları olacağını dile 

 

18
 Koçak, a.g.e., s.618; A.Dündar, “Türkiye İktisat Kongresi”, Türkiye İktisat Mec-

muası, S 8 (Eylül 1948), s.5-6. 
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getirdi
19

.Irmak’ın düşüncelerinin CHP iktidarı tarafından kongre es-

nasında ve sonrasındaki gelişmelere bağlı olarak pek dikkate alınma-

dığı kanaatindeyiz. Ayrıca CHP İktidarının yayın organı niteliğinde 

olan Ulus Gazetesi de günler önce yapılacak olan kongrenin tarafsız 

olmadığını olamayacağını ifade etti
20

. 

Son Posta Gazetesi, 19 Kasım’da İstanbul vali ve belediye başkanı 

Dr. Lütfi Kırdar’ın Londra’ya gideceğini yerine de vekil olarak Haluk 

Nihat Pepe’nin atandığının haberini vermiştir. Gazete kongrenin ha-

zırlıklarının tamamlandığını ayrıca kongre tertip heyetinin Demokrat 

Parti Genel Başkanı Celal Bayar’a da davetiye gönderdiğini Bayar’ın 

da kongreye geleceğini ifade etmiştir. Eski bir iktisat vekili olan Ba-

yar’ın, CHP’nin, devletçilik politikasını sert bir şekilde eleştireceği ha-

berini vermiştir
21

. 

Kongrenin katılımcılarından ve Tasvir Gazetesi’nin yazarlarından 

Cihad Baban’da, kongrenin toplanabilmesini demokrasinin sağladığı 

özgürlük ortamıyla ilişkilendirdi
22

. Cumhuriyet Gazetesi, 21 Ka-

sım’daki yayınında hükümetin, kongreyi ve kararlarını dikkate alıp al-

mayacağının belirsiz olduğunu ifade etti
23

.Yine aynı gazete de İstanbul 

Ticaret ve Sanayi Odası genel meclis başkanı Ahmet Kara, kongrenin 

açılışından hemen önce basına yaptığı açıklamada, kongrede genel 

memnuniyetsizliklerin etraflıca belirleneceğini fakat bütün bu çalış-

malardan tatminkâr bir sonucun çıkacağına yönelik pek ümitli olma-

dığını vurgulamıştır. İstanbul Tüccar Derneği genel sekreteri Ahmet 

Hamdi Başar da, Kara’nın tam aksine bir görüş beyan ederek: “Bu 

kongre iktisadi ve mali mevzularda söz söyleyecek karar verecek en salahiyetli 

topluluktur. Burada alınacak kararları fiiliyat sahasına koymakla, sadece biz-

ler değil bütün memleket vazifelidir. Eğer Türkiye’de milli hakimiyet esasına 

 

19
 Koçak, a.g.e., s.696-697. 

20
 Ulus, 20 Kasım 1948, s.1,3. 

21
 Son Posta , 20 Kasım 1948, s.1,5. 

22
 Cihad Baban, “Yarın Büyük İktisat Kongresi Toplanıyor”, Tasvir, 21 Kasım 1948, 

s.1,5. 

23
 Cumhuriyet, 21 Kasım 1948, s.1,2. 
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dayanan ve kuvvetini efkarı umumiyeden alan bir rejim yasayacaksa, bu kong-

renin kararları bugün olmazsa yarın behemehal tatbik edilecektir”24 şeklinde 

durumu değerlendirmiştir. 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası İdare Heyeti Başkanı Nuri Kozi-

koğlu da, Başar’ın kongreye yönelik düşüncelerini desteklemiş ve 

kongrenin İstanbul Tüccar Derneği’nin inisiyatifi ve girişimi ile ger-

çekleştiğini belirtmiştir
25

.Akşam Gazetesi de iktisat kongresi’nin top-

lanması ile ilgili haberi iç sayfalarından vermiştir
26

.Yine aynı gazete, 

kongrede görüşülen konularla ilgili hararetli tartışmaların olabilece-

ğinin haberini vermiş ve kongrede önemli tezlerin ileri sürüleceğin-

den söz etmiştir. Gazete, ayrıca, Yeni Sabah Gazetesi’ndeki bir yazıyı 

aktararak 20 küsur yıldır devam eden iktisadi programsızlığımızı be-

lirttikten sonra kongrenin kanuni bir yetkisinin olamadığını bu ne-

denle kararların dikkate alınıp alınmayacağının Ticaret Bakanına 

bağlı olduğundan bahsetmiştir. Kongrenin resmi bir özelliğinin bu-

lunmamasının yanında hükümet tarafından da istişare için çağrılma-

dığını kendi inisiyatifleriyle toplandıklarını ve hükümete haber ver-

diklerini ifade etti
27

. 

Son Saat Gazetesi de kongrenin amacını anlatan önemli bir konuş-

manın İzzet Akosman tarafından yapıldığının haberini verdikten 

sonra Ahmet Hamdi Başar’ın da, İstanbul Tüccar Derneği adına ko-

nuşma yaptığını, konuşmasında özellikle devletçilik üzerinde durdu-

ğunu ifade etmiştir. Başar’ın devletçiliğin esaslı bir tasfiyeye ihtiyacı 

olduğunu belirttiğini, kurucu devletçilikten artık uzaklaşılması gerek-

tiğini söylediğini yazmıştır
28

. 

 

24
 Türkiye İktisat Mecmuası, S 11 (Özel Sayı), İstanbul Aralık 1948, s.3-5; Cumhuri-

yet, 21 Kasım 1948, s.1,2. 

25
 Cumhuriyet, 21 Kasım 1948, s.1, 2. 

26
 Akşam, 21 Kasım 1948, s.1,3. 

27
 Akşam, 22 Kasım 1948, s.1,2. 

28
 Vatan, 22 Kasım 1948 , s.1,3; Son Saat, 22 Kasım 1948, s.1,5; Son Posta, 22 Kasım 

1948, s.1.2. 
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Kongre tertip komitesi başkanı Akosman konuşmasında,1923’de-

kinden ancak 25 sene sonra İstanbul’da ikinci bir iktisat kongresi top-

lanabildiğini ifade etti. Bu süre zarfında devletin, ülkenin iktisadi kal-

kınma davasını bütünü ile kendi üzerine aldığını ve kısa süre içinde 

çok iş yapabileceğini düşünerek iktisadi hayatta bilfiil çalışan meslek 

ihtisas elemanlarına bu yolda herhangi bir görev vermeye gerek gör-

mediğini belirtti. Ancak 25 yıllık uygulamanın sonunda gelinen nok-

tanın memleketin iktisadi geleceğinde, alanlarında uzmanlaşmış olan 

meslek mensuplarının da işe karışmasının gerekliliğini dile getirerek 

üstü kapalı bir şekilde CHP iktidarının uyguladığı iktisadi devletçiliği 

eleştirmiştir
29

. Akosman’dan sonra tüccar derneği adına Ahmet 

Hamdi Başar konuşmuş devletçiliği eleştirmiştir. Daha sonra konuş-

mak için kürsüye gelen İstanbul Bölge Sanayi Birliği Başkanı Cüdi 

Birtek, iş adamlarının devletin ekonomiye hiçbir şekilde müdahale et-

mesini istememe kanaatinin yanlış olduğunu tam tersine ortak hare-

ket edilerek ekonominin düzeltilmesini savunduklarını belirtmiştir
30

. 

Son Saat Gazetesi, kongreye katılan delegelerin çok sert bir şe-

kilde devletçiliği eleştirdiklerinden, altın ve döviz stokunda azalan kıs-

mın kesinlikle yerine konulmasından bahsetmiştir. Gazete, delegeler 

tarafından yapılan konuşmalarda hükümetin uyguladığı devletçiliğin 

iktisadi ve sosyal hayata geniş boyutlu zarar verdiğini, hükümetin özel 

teşebbüsü destekleyeceği yerde halkı vesayet altına almasının üzülecek 

bir mesele olduğundan söz etmiştir. Gazete, iktidarın, kongre ile ilgili 

tavrını da oldukça sert bir şekilde eleştirmiştir. Ayrıca İstanbul Vali-

liği’ne ve belediye başkanlığına vekâlet eden Haluk Nihat Pepe’nin 

kongreye katılmamasının kongre katılımcılarına karşı büyük bir neza-

ketsizlik olduğunu dile getirmiştir. Ülkedeki ekonomik tehlikeyi gör-

mezden gelen iktidarın “kafasını devekuşu gibi kuma soktuğu” ifade edil-

miştir. Ayrıca gazete, kongrede CHP İktidarının uyguladığı devletçili-

 

29
 Türkiye İktisat Mecmuası, S 11 (Özel Sayı ), İstanbul Aralık 1948, s.2-3; Son Posta, 

23 Kasım 1948, s.1,7. 

30
 Cumhuriyet, 23 Kasım 1948, s.1.2; Vatan, 23 Kasım 1948, s.1,4; Son Telgraf, 23 

Kasım 1948, 1,3. 
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ğin sert bir şekilde eleştirilmesine rağmen uyguladığı politikaları sa-

vunacak kimseyi kongreye göndermediğinden bahsetmiştir. Makul 

çalışan, bozgun içinde bulunmayan bir partinin bu şekilde hareket et-

meyeceğini ifade etmiştir. Bu şekilde iktidarın son bir savaş vermeden 

mağlubiyeti kabul etmeyeceğinden bahsetmiştir. Yine gazete, daha 

sonra ortaya çıkacak ağır sonuçları açıklamanın ve telafi etmenin 

mümkün olamayacağını belirtmiştir. Gazetede ayrıca, Mehmedalioğlu 

yazısında, kongreye katılan delegelere iki gün önce İstanbul vali ve 

belediye başkanı vekili Haluk Nihat Pepe’nin kongre delegelerine bi-

rer konser davetiyesi verdiğini, delegelerin de konserin verileceği Şe-

hir Komedi Tiyatrosu’na gittiklerini ancak kapıları kapalı bulduklarını 

bu şekilde kongre delegelerine ikinci kez saygısızlık yapıldığından söz 

etmiştir
31

. 

Türkiye İktisat Kongresi’ne, en büyük desteği veren Vatan Gaze-

tesi sahibi ve yazarı olan Ahmet Emin Yalman oldu. Yalman, gazete-

deki köşesinde kongreyi, bin iki yüz elli fikir ve iş adamının iktisadi ve 

mali hayatımızı felç eden amillere karşı taarruz açtıklarını belirterek 

Tertip Komitesi Başkanı İzzet Akosman’ın ‘‘…Efendiler, heyeti aliyenizin 

bugün aktetmiş olduğu Türkiye İktisat Kongresi çok mühimdir. Nasıl ki Erzu-

rum Kongresi, Sivas Kongresi felaket noktasına gelmiş bu milleti kurtarmak 

hususunda Misak-ıMilli’nin ve Teşkilat-ıEsasiye Kanunu’nun ilk temel taşları 

konusunda amil olmuş, müteşebbis olmuş ve bundan dolayı tarihimizde en kıy-

metli ve yüksek hatırayı ibraz etmişse kongreniz dahi milletin ve memleketin 

hayat ve salahı hakikisini temine medar olacak düsturun temel taşlarını ve esas-

ları izhar edip ortaya koymak suretiyle tarihte en büyük namı ve çok kıymetli bir 

hatırayı ihraz edecektir32”sözlerini tekrar ederek ekonomik açıdan bir Er-

zurum ve Sivas Kongresi derecesinde önem taşıdığını ve milletin kötü 

gidişe karşı bayrak açtığını dile getirmiştir. Yalman, ayrıca devletçilik 

adı altında yürütülen, gerçekte ise iktisadi vasilik anlamına gelen bu 

sistemin değişmemesinin Amerika ile ekonomik yakınlaşma imkânla-

 

31
 Son Saat , 23 Kasım 1948, s.1,5. 

32
 Türkiye İktisat Mecmuası, S 11( Özel Sayı ), İstanbul Aralık 1948, s.3. 
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rını da tehlikeye düşüreceğini ifade etmiştir. Yalman, mevcut devlet-

çiliği devam ettirmek konusunda artık CHP’nin de sabit fikirli hareket 

etmediğini, böyle bir kongrenin toplanmasının da özel sektörün ulaş-

tığı seviyeyi göstermesi açısından önemli olduğunu vurgulamıştır. Yal-

man, kongre ile ilgili beklenen sonucu da: “İstanbul iktisat kongresinin, 

zaten çökmeye müheyya olan iktisadi vasilik sistemine son darbeyi indireceğini 

ve yeni bir istikbalin başlangıcı olacağını kuvvetle ümid ediyoruz33” şeklinde 

ifade etmiştir. Yalman yazısının sonunda da “gelecek nesiller belki de 22 

Kasım gününü iktisadi vasilikten kurtulma bayramı olarak kutlayacaklar” söz-

leriyle tamamlamıştır. Aynı gazetede Kenan Akmanlar da kongre ile 

ilgili detaylı bir yazı yazmış dünya ekonomilerinden örnekler vererek 

kısa sürede ürettiğimiz maddelerin ihracata uygun hale getirilmesi ile 

ilgili düşüncelerini ifade etmiş iç ve dış piyasada yeni düzenlemelere 

ihtiyaç olduğundan söz etmiştir
34

. 

Son Saat Gazetesi’nde Bahadır Dülger, İktisat Kongresinin top-

lanmasını bir halk teşebbüsü olması nedeniyle olumlu karşılamıştı. Ay-

rıca 1923 kongresinden daha anlamlı gördüğünü ve ağır yük altında 

bulunan tüccar ve sanayicilerin ilk defa bu kongre ile görüşlerini açık-

lama fırsatı bulduklarını yazmıştı. Dülger, devletçiliğin yoğun bir şe-

kilde eleştirildiği bir ortamda partinin savunma yapacak hiç kimseyi 

göndermemesini bir gaflet şeklinde nitelemiştir
35

. 

CHP İktidarının sözcüsü niteliğindeki Ulus Gazetesi, kongre ile 

ilgili haberini iç sayfalarında vermiş kongrenin toplandığını ve çalış-

malara başladığını tertip heyeti başkanı İzzet Akosman’ın kongrenin 

ne amaçla toplandığını anlatan konuşmasına kısaca değinmiştir. Ga-

zete ayrıca komisyonların oluşturulması ile ilgili yapılan seçimlerde 

tartışmaların yaşandığını belirtmiştir.
36

 Görülüyor ki Ulus Gazetesi 

kongrenin ilk günlerinde oldukça mesafeli bir tavır göstermeyi uygun 

görmüştür. 

 

33
 Ahmet Emin Yalman, “İktisadi Vasilikten Azadlık”, Vatan, 23 Kasım 1948, s.1,3. 

34
 Vatan, 23 Kasım 1948, s.1,3. 

35
 Bahadır Dülger, “İktisat Kongresi ve CHP” ,Son Saat, 23 Kasım 1948, s.1,5. 

36
 Ulus, 23 Kasım 1948, s.1.3. 
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İktisat kongresi çalışmalarını sürdürürken Son Saat Gaze-

tesi’ndeki köşesinde Mehmedalioğlu, kongrenin toplanmasına yönelik 

gelişmeleri olumlu bulmakla beraber, geçmişteki örneklerden de yola 

çıkarak, hükümetin kendisinin düzenlemediği bir kongrenin sonuçla-

rını dikkate almakta çekimser davranacağını belirtmiştir
37

. 

Son Posta Gazetesi yazarlarından Hasan Ali Ediz, kongrenin 

memleket menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak memleketin çö-

züme kavuşturmakta zorlandığı hayati konularla ilgilenmesi gerekti-

ğinden bahsettikten sonra kongrede görüşülen konulardan söz etmiş, 

hayat pahalılığı ve mesken buhranı ile de kongrenin ilgilenmesi ge-

rektiğini aksi takdirde halkın sempatisini toplamaktan uzak kalacağını 

ifade etmiştir. Bütün bunların yanında kongre ile oldukça detaylı bilgi 

verilmiştir
38

. 

Hürriyet Gazetesi de ilk sayfasında iktisat kongresi delegelerinin 

hepsinin dünkü konuşmalarında devletçilik aleyhinde düşüncelerini 

dile getirdiklerini belirttikten sonra İktisat Şurası’nın toplanmasını ve 

bir istihsal (üretim) seferberliğinin yapılmasını talep edenlerin bulun-

duğunu ifade etmiştir
39

. Gazete ayrıca 22 Kasım’dan beri memleketin 

en yetkili kimselerinin bir araya gelerek hepimizi ilgilendiren mesele-

leri görüştüklerini 1923’den bu yana 25 yıl geçmiş olmasına rağmen 

ekonomide birçok meselenin hala halledilememiş olmasından söz et-

miştir. Bu nedenle iktisadi kalkınmanın laftan ibaret kaldığını belirten 

gazete, Türk Milleti’nin 25 yıldır tepeden idare edildiğini ve bunun 

değişmediğini belirtmiştir.  

Gazete, ayrıca hükümetin kongreye ilgisizliğini de eleştirerek; 

“…kongreden yükselecek seslerden hükümet zarar değil fayda görebilir. Bu 

kongrede fikir yürüten kimselerin bilgilerinden ve tecrübelerinden memleket is-

tifade etmek mecburiyetindedir”40
 şeklinde kongreye yönelik düşüncele-

rini dile getirmiştir. Son Posta Gazetesi yazarlarından Selim Ragıp 

 

37
 Mehmedalioğlu, “Türkiye İktisat Kongresi”, Son Saat, 24 Kasım 1948, s.3. 

38
 Son Posta, 24 Kasım 1948, s.1,7. 
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 Hürriyet, 24 Kasım 1948, s.1,4. 

40
 Hürriyet, 24 Kasım 1948, s.1,4. 
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Emeç, kongrenin sınırlı bir kesimin taleplerini dile getiren bir anla-

yışta olmasına rağmen benzerleri için bir örnek oluşturacağını, halen 

uygulanmakta olan kapalı devlet iktisatçılığı rejiminin artık sürdürü-

lemeyeceğini ifade etmiş ve hükümetin kongreye katılmamasına tepki 

göstermiştir
41

. Kongrenin çalışmaları ile ilgili özellikle de vergi re-

formu ile ilgili çalışmaları da Cumhuriyet Gazetesi’nde, Ahmet Hamdi 

Başar’ın kazanç vergisi, Prof. Fritz Neumark gelir vergisi tezlerini sa-

vunması ile ilgili bilgilere yer vermişti. Ayrıca gazete, CHP iktidarının 

uyguladığı devletçiliğin de sert bir şekilde eleştirildiğinden bahsetmiş-

tir
42

. 

Vatan Gazetesi’nde kongre ile ilgili Osman Nuri Bayman oldukça 

detaylı bir yazı yayınlamış vergi reformu ve devletçilikle ilgili sert eleş-

tiriler yazmıştır
43

. Akşam Gazetesi, kongrenin ikinci günü çalışmalarını 

Eminönü Halkevi’nde yaptığını, vergi reformu, dış ticaret ve devletçi-

lik komisyonlarının çalışmalarını sürdürdüğü haberini vermiştir. Ay-

rıca vergilerin düzensizliği ve ticari lakaytsızlıktan şikâyet edilmiş Türk 

mallarının tanıtılıp sevdirilmesi, gemi tonajlarının artırılması ile fikir-

ler dile getirilmiştir
44

. Kongre ile ilgili Ulus Gazetesi’nden B. Sadi Bek-

ter, işçilerin, esnafın, çiftçinin, memurun temsil edilmediğini dolayı-

sıyla alınacak kararların da belirli bir zümrenin menfaatine yarayacak 

nitelikte olduğundan bahsetmiştir. İddialı ismine rağmen kongrenin 

toplumun her kesimini kapsamaktan uzak olduğundan söz etmiştir. 

Yine gazetede kongre ilgili bir başka haberde İstanbul Milletvekili Ali 

Rıza Arı da kongrenin geniş çaplı olmamasını bir eksiklik olarak nite-

lendirmiş ve kendisine kongre katılımına ilişkin gönderilen mektuba 

karşılık verdiği halde bir cevap alamadığını belirtmiştir. Ayrıca İstan-

bul milletvekili ve tanınmış maliyeci gazetedeki haberinde muhalif İs-

tanbul gazetelerinin kongrenin seyrinden faydalanarak hükümetin 

mali ve ticari politikalarını sert bir dille eleştirdiğinden bahsedilmiştir. 

 

41
 Selim Ragıp Emeç, ‘‘İktisat Kongresi”, Son Posta, 24 Kasım 1948,s.1,5,7. 
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 Cumhuriyet, 24 Kasım 1948, s.1,2. 
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Yine haberde kongrenin maksadını anlayan Hergün Gazetesi gibi ga-

zetelerin de olduğundan söz edilmiştir. Gazete ayrıca kongre katılım-

cılarının eksikliğini dile getirmek için,” “Hani Trakya’nın çiftçisi, hani 

Samsun’un tütüncüsü, hani İzmir’in üzüm üreticisi, iktisat yalnız tüccar demek 

midir45
” şeklinde eleştirisini de dile getirmiştir.  

Ulus Gazetesi’nde Peyami Safa, kongre delegelerinin çoğunun ik-

tisatçı olmadığını ağırlıklı olarak tüccarlardan oluştuğunu dolayısıyla 

da iktisatçıların azınlıkta olduğunu vurgulamıştır. Bu nedenle kong-

renin bir iktisat kongresi sayılamayacağını olsa olsa tüccar kongresi 

olacağını ifade etmiştir. Tüccarların ise milli ekonomiyi değil kendi çı-

karlarını düşündüklerini dile getirmiştir. Safa’ya göre milli ekonomi 

ile tüccarların ve sanayicilerin ilgilenmesi bir hatadır. İktisatçıların 

azınlıkta bırakıldığı bir kongreden hayır umulamayacağını dile geti-

ren Peyami Safa, “Ticaret kongresi başka iktisat kongresi bambaşka şey,” di-

yerek düşüncelerini dile getirmiştir
46

 . 

Son Posta Gazetesi, devletçilik uygulamalarının tarih boyunca 

memleketlerin iktisatlarında olumsuz rol oynadığından söz etmiştir
47

. 

Akşam Gazetesi, kongredeki vergi komisyonunun çalışmaları esna-

sında yaşanan tartışmalardan söz ettikten sonra Demokrat Parti Genel 

Başkanı Celal Bayar’ın kongre başkanı İzzet Akosman’la birlikte çalış-

maları takip ettiğini bildirmiştir
48

. 

Vatan Gazetesi, Ulus Gazetesi’nin aksine devletçiliğin iktisadi sa-

hada olumsuz rolünden söz etmiş ayrıca kongre delegelerinden Feri-

dun Ergin’in konuşmasında devletçiliğin, sosyalizme eğilimli oldu-

ğunu ve devletçiliğin neden başarılı olamadığını detaylı bir şekilde an-

latmıştır
49

. Vatan Gazetesi, dış ticaret konusunun kongre komisyo-

nunda detaylı bir şekilde görüşüldüğünü aynı şekilde vergi reformu 
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komisyonunun da çalışmalarına devam ettiğini belirttikten sonra De-

mokrat Parti Genel Başkanı Celal Bayar’ın kongreye gelerek çalışma-

ları takip ettiği haberini vermiştir. Aynı gazetede yazan Sadun G.Avcı 

da devletçilik tartışmalarında haklı olanların makul bir devletçiliğin 

uygulanmasını kabul eden ancak aynı zamanda CHP’nin uyguladığı 

devletçiliği eleştirenler olduğunu ifade etmiştir. Avcı’ya göre, iktidar 

partisi tam aksi bir görüşten yola çıkmasına karşın özel kesimin faaliyet 

alanlarını olabildiğince daraltmış, bu konuda kesin sınırlamaları belir-

lememiş, istikrarsızlık nedeniyle yabancı sermayeyi ürkütmüş, müm-

kün olduğu halde bazı işlerde özel kesimle ortaklık yapmamış ve ni-

hayet maliyet fiyatlarının çok üzerinde gerçekleşmesine neden olmuş-

tur. İşte bu sebeplerle, devletçiliği yıkmak değil tüm aksaklıklarını gi-

dererek işleyiş tarzını değiştirmek gereklidir ve bu görev de CHP ikti-

darına düşmektedir
50

. 

Ulus Gazetesi, iktisat kongresinde vergi reformuna yönelik görüş-

melerle ilgili gelir vergisi tezi çürütülemedi, laf olsun diye yapılan eleş-

tiriler tarafsız maliyeciler tarafından iskat edildi şeklinde bahsetmiştir. 

Peyami Safa da, Ahmet Hamdi Başar’ın liberalizmi değil tam aksine 

çok katı bir devletçiliği savunduğunu ifade etmiş bu nedenle de ko-

münizan tabirini kullanmıştır. Prof. Sadi Irmak “Gene Devletçilik” 

başlığı altında detaylı bir yazı yazmıştır
51

. 

Akşam Gazetesi’nin haberinde kongrenin bittiği, gelir vergisi ko-

nusunda şiddetli tartışmaların yaşandığı, iktisatçıların gelir vergisini, 

tüccarların ise bunun aleyhinde bulunduklarının haberini vermiştir. 

Devletçilik de sert bir şekilde eleştirilmiş bunun nedeninin de uygula-

nan devletçiliğin oldukça kötü olduğundan bahsedilmiştir. Aynı gaze-

tenin yazarlarından Şevket Rado, özellikle altyapı ve doğu kalkınması 

gibi meseleler dururken, devletin domates suyu ve gazoz üretimi gibi 

alanlara yönelmesini ve memur zihniyetinin artırmasını eleştirmiştir
52

. 
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III. KONGRENİN KAPANIŞ TOPLANTISI VE SONRASINDA 

BASINDAKİ YANSIMALAR 

Kongrenin kapanışı 27 Kasım’da Eminönü Halkevi toplantı salo-

nunda İzzet Akosman’ın başkanlığında yapıldı. Komisyon çalışmaları 

ile ilgili son görüşmelerin yapılacağı toplantıya delegeler dışında çok 

sayıda izleyici de katıldı. Hatta toplantıyı bir süre Demokrat Parti Ge-

nel Başkanı Celal Bayar’da izledi
53

. Toplantıda ilk olarak devletçilik ve 

devlet müdahalesi, arkasından da dış ticaret komisyonunun hazırla-

dığı rapor genel heyetin onayına sunuldu. Maddeler üzerinde yapılan 

görüşmeler sonrasında her iki rapor da aynen kabul edildi. Daha 

sonra vergi reformu ile ilgili raporun görüşülmesine geçildi ancak ol-

dukça sert tartışmaların yaşanmasına sebep oldu. Akosman, önce sa-

lonu sessizliğe davet etmiş bundan bir sonuç alamayınca da toplantıyı 

kapatmak istemiştir. Akosman’ın bu açıklaması üzerine delegelerden 

bir kısmı salonu terk etti. Bu arada başkanın kongreyi dağıtma yetki-

sinin olmadığını söyleyen başkan vekillerinden Ankara Delegesi Müm-

taz Yağcıoğlu’nun çalışmaların devam edip etmemesinin oylamaya su-

nulması teklifi üzerine devam etmesi kararı kabul edildi. Kongre baş-

kanı Akosman görevinden azledilerek yerine Mümtaz Yağcıoğlu se-

çildi. Yeniden yapılan oylamadan sonra vergi reformu komisyonunun 

hazırladığı rapor da oy çokluğu ile kabul edildi. Arkasından bir son-

raki kongrenin İzmir’de toplanması kararı alınarak çalışmalar tamam-

landı
54

. 

Vatan Gazetesi de kongrenin kapanışıyla ilgili diğer gazetelerin 

verdiği bilgilerle benzer bilgiler vermiştir. Ahmet Emin Yalman’a 

göre, devlet işletmelerinin birer yük halinde devam etmesi, tarım, hay-

vancılık, balıkçılık ve turizm gibi alanlara gereken önemin verilmemesi 

ve yeni sanayi planlarının temelden yoksun bir şekilde hazırlanması 

bu ilgisizliğin sonuçları olarak değerlendirmiştir. Yalman, CHP ikti-
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darının uyguladığı politikaları sert bir şekilde eleştirmiş ve hüküme-

tin, vatandaşların teşebbüsleriyle meydana getirilmiş kongreyi kendi 

aleyhinde bir hareket değil halk tarafından “Kendisine uzatılan bir can-

kurtaran” olarak telakki ederse akıllılık eder şeklinde bir değerlen-

dirme yapmıştır
55

. Yalman, ayrıca aşırı devletçilik taraftarlarıyla kızıl 

solcuları da doğal müttefik olarak gördüğünü koyu devletçilerin ama-

cını da “…vatandaşın iktisadi hürriyete kavuşmaması ve hükümet ve partinin 

nüfuzu altında kalması…” olarak nitelendirmiş ve CHP’nin totaliter ke-

siminin engellememesi halinde alınan kararların uygulanarak ekono-

mik reform yapılabileceğini ileri sürmüştür. 

Ulus Gazetesi yazarlığı yanında Ankara milletvekilliği görevini de 

yürüten Falih Rıfkı Atay, birtakım eksikliklerine karşın devlet işletme-

ciliğinin ülkedeki birçok özel kuruluştan daha faydalı olduğunu dile 

getirmiştir. Özel teşebbüsü koruma politikasının bırakılmaması gerek-

tiği haklılık taşımakla beraber, ülkeyi sömürge konumundan kurtaran 

devletçilikten ayrılmak tekrar bu duruma düşmek anlamına gelece-

ğinden, asıl önem taşıyan konu devletçilik rejiminin korunması ve bu-

nun tasfiyesini isteyenlerin gerçek niyetlerinin açığa çıkarılmasından 

bahsetmiştir
56

. 

Ulus Gazetesi, kapanış ile ilgili yaptığı haberinde kongrenin gü-

rültü ile sona erdiğini, tüccar derneği üyelerinin toplantıyı terk etme-

lerine rağmen kongrenin gelir vergisi lehindeki raporu kabul ettiğin-

den bahsetmiştir. Yine gazete, kongrenin kimseyi memnun etmeden 

toplantılarını tamamladığından söz ederek devletçilik, dış ticaret, 

vergi, hayat pahalılığı ile mücadele, işçi davası, üreticiyi kalkındırma 

gibi konuların bu kongrede hiç dikkate alınmadığından söz etmiştir. 

Ayrıca gazete Türkiye İktisat Kongresi ismi arkasına gizlenen oldukça 

sınırlı bir tüccar zümresinin kendi davalarını yürütmek için böyle bir 

düzenleme yaptıklarından fakat sonuca ulaşamadıklarından söz etmiş-

tir. Yine gazetenin haberine göre kongreye önce kamuoyu tarafından 

yakın ilgi gösterildiğini ancak daha sonra kamuoyunun gerçek amacı 
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anlamakta gecikmediğinden bahsedilmiştir. Yine gazetenin haberinde 

ustalıkla gizlenmek istenen asıl sebep ve amaç anlaşılınca kongre de-

legeleri ve birçok yazar, bunu açıkça ifade etmekten çekinmemişlerdir. 

Gazete kongre ile bir başka iddiada daha bulunmuş kongre tertip he-

yeti, delegelerden önceden yapacakları konuşmaları istemişler kendi-

lerine uygun olmayan konuşmalara izin vermemişlerdir. Böylece 

kongrede istedikleri kararların alınmasına zemin hazırlamışlardır. An-

cak hesapları tutmamış bu nedenle de dernek bocalamıştır. Bütün 

bunların yanında gazeteye göre hükümetin tezlerine uygun konuşma-

lar yapacak olan delegelerin “baskı altına alınarak konuşmalarına engel 

olunmuştur” 
57

. 

İstanbul milletvekili ve yine Ulus Gazetesi yazarı olan Sadi Bekter 

de yazılarında kongrede bazı kişiler tarafından savunulan tam libera-

lizm fikrine ülke şartlarını gerekçe göstererek karşı çıkmış ve bir araç 

olarak devletçiliği savunmuştur. Ayrıca kongrenin bilimsel tavır koy-

mak yerine hissi hareket ettiğini ve kongreden ziyade miting havasına 

büründüğünü ve devletçilik komisyonunun kabul ettiği raporun bazı 

nüanslar dışında aslında parti tarafından da benimsendiğini ileri sür-

müştür. 

Ulus Gazetesi’ne göre, bu kongrenin esas amacı son harp yılla-

rında fazla kazanç sağlamış olan bir kısım tüccarların yeni çıkacak gelir 

vergisi kanununu önlemektir. Birçok tüccarın kazandıkları çok büyük 

paralara karşılık mevcut kazanç vergisi kanunundan dolayı devlete 

vergi vermediğini, yeni gelir vergisi kanununun bunu ortadan kaldı-

racağını, ancak bu kanunun kendi menfaatlerine zarar getireceğini 

düşünen İstanbul Tüccar Derneği’nin, yeni vergi kanununun kabul 

edilmemesi için elinden gelen gayreti sarf ettiğinden bahsetmiştir. Ge-

lir vergisi hakkındaki kararın kongrede gürültü çıkarmasının nedeni 

de bu hesapların boşa çıkmasıdır. Bu konuda ısrarcı olanlar da kong-

reyi terk etmek zorunda kalmışlardır. Yine aynı gazetenin yazarların-
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dan ve 1930’larda liberalizm taraftarı olan Hüseyin Cahit Yalçın, dev-

let özel sektör ayrımının derecesinin belirlenmesinin ülke şartlarına 

bağlı olduğunu dile getirmiştir. Yalçın’a göre, Türkiye şartlarında 

devlet sanayiinin varlığı zorunlu ve faydalıdır. Devlet kuruluşları kimi 

ayrıcalıklardan yararlanması durumunda bunların hemen kaldırılma-

sının gerekli olduğunu fakat ülkedeki devlet işletmelerinin özel kesimi 

engelleyecek düzeyde olmadığını söyler. Dünya sanayi savaş şartla-

rında kaldığı sürece devlet sanayisinin kısmen de olsa özel kesime dev-

redilmesine karşıdır. Aksi takdirde, tüm milletin malı olan işletmelerin 

çıkarları çok sınırlı durumdaki birtakım sermayedarların eline geçebi-

leceğini ve parlak teoriler altında bireysel çıkar tuzaklarına düşülece-

ğini belirtmiştir
58

. 

Kongre çalışmaları devam ederken, başkanlığı yürüten İzzet 

Akosman ilgi çekici bir açıklamada bulunmuştur. Akosman çalışmaları 

genel olarak başarılı bulsa da delegelerden bir kısmının kongreyi 

kendi istekleri şekilde yönlendirmeye çalıştıklarını ifade etmiş ve yaşa-

nan sıkıntıları: “Dünyada belki hiçbir kongrenin idaresi bu kadar çetin olma-

mış, hiçbir yerde bu kadar için için çarpışılmamıştır. Yapılan mücadelelerin iç 

yüzünü ve bu mücadelede karşılıklı ne gibi stratejik planlar tatbik edildiğini, 

bir gün, tarihi kıymet bakımından elbet ifşa edeceğiz. Kongre birçok defalar 

dağılmak tehlikesi geçirmişti,59” sözleriyle dile getirmiştir. 

Ulus Gazetesi bu eleştirilerini daha sonraki süreçte de devam etti-

recek kongrenin “hazin hikayesi”nin anlatıldığı yazıda kongre delege-

lerinin ikiye bölündüğünden ve her iki grubun artık bir araya gelme-

yip ayrı ayrı toplantılar düzenlediğinden söz edilmiştir. Gazete kongre 

tertip heyetine de oldukça sert cephe almıştır
60

. 

İstanbul milletvekili ve yine Ulus Gazetesi yazarı Sadi Bekter yazı-

larında ayrıca kongrenin bilimsel tavır koymak yerine hissi hareket et-

tiğini ve kongreden ziyade miting havasına büründüğünü ve devletçi-

lik komisyonunun kabul ettiği raporun bazı nüanslar dışında aslında 

 

58
 Ulus, 29 Kasım 1948, s.1,3. 

59
 Son Posta, 30 Kasım 1948, s.7. 

60
 Ulus, 1Aralık 1948, s.1,3. 



122 AYŞE AYDIN  

 

 

parti tarafından da benimsendiğini ileri sürmüştür
61

. Bekter yazıla-

rında kongrede bazı kişiler tarafından savunulan tam liberalizm fik-

rine ülke şartlarını gerekçe göstererek karşı çıkmış ve bir araç olarak 

devletçiliği savunmuştur
62

. Ulus Gazetesi yazarlarından Orhan Seyfi 

Orhon’da iktisat kongresine yönelik yazılarında, kongre gündemine, 

pahalılık, işsizlik ve mali kriz gibi konuların alınmamasını eleştirmesi-

nin yanında özel teşebbüse yönelik olumsuz izlenimleri de öne çıkar-

mıştır. Özel sermayenin yeterli üretim yapamadığını savunan yazara 

göre, çok pahalı ve çürük mallar piyasayı doldurmuş, toprak, orman 

ve madencilik alanlarının gelişimi ancak devlet tarafından sağlanabil-

mişti. Yazar ayrıca tüccarlara güvenmenin zorluğuna değinmiş ve 

milli ticaret ahlakının oluşması gerektiği üzerinde durmuştur
63

. 

Şevket Süreyya Aydemir, Ulus Gazetesi’nde kongreye yönelik 

“Yanlışlıklar Kongresi” başlıklı yazısında kongreyi baştan sona bir yan-

lışlıklar zinciri olarak nitelendirmiştir. Aydemir’e göre, katılımın sınırlı 

olduğu ortamda bu kongre bir iktisat değil tüccar kongresi olarak ad-

landırılmalıdır. İkinci olarak bütçe açıklarıyla dış ticaret dengesizliğin-

den doğan açıkların yaşandığı bir ortamda, tüccarların devletin vesa-

yetine ihtiyaç bulunmadığı tezi bir anlam ifade etmemektedir. Devlet-

çiliğin anayasa, milli egemenlik ve demokrasi gibi kavramlara aykırı 

olmadığını dünyadan verdiği örnekler doğrultusunda ispat etmeye 

çalışan yazar, devlet işletmelerinin ayrıcalıklı ve verimsiz çalıştığı yö-

nündeki eleştirilere de sayısal örnekler vererek karşı çıkmıştır. Ayrıca 

işletmelerin özel girişimcilere devredilmesi halinde 20 milyon hissedar 

yerine birkaç bin hissedarın ortaya çıkacağını ve kendisinin hissesini 

satmak istemeyeceğini söyleyerek özelleştirmeye itiraz etmiştir
64

. 

Cumhuriyet Gazetesi’nde Nadir Nadi de Aydemir’in devlet işletmele-

rini savunduğu tezlere karşı çıkmış, devlet işletmelerinin hazineye ver-
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diği vergilerin maliyetlerinin çok üzerindeki satış fiyatlarına dayalı ol-

duğundan, işletmelerin halkı istismar ettiğinden söz etmiş ve devletçi-

liğin buna izin vermemesi gerektiğini dile getirmiştir. Nadi, bu konu-

daki eleştirisini; “ Devlet iktisadi işletmeleri, bugünkü şekliyle halka hizmet 

etmekten ziyade kolayca ve son derece adaletsizce vergi toplamaya yaramakta-

dır” şeklinde ifade eder 
65

. 

Akşam Gazetesi’nde yazan Va-Nu, kongreye yönelik fikirlerinde 

bir taraftan Şevket Süreyya Aydemir’in düşüncelerini desteklerken di-

ğer taraftan bozuk düzen olarak yorumladığı serbest iktisat rejimi ye-

rine herkesin katılacağı topyekûn iktisat anlayışını teklif etmiştir
66

. 

Cumhuriyet Gazetesi, kongrenin bitmesinden sonraki yayınlarında 

değerlendirmelerine devam etmiş kongrede ileri sürülen bazı eleştiri-

leri kabul etmiş bununla birlikte devletçiliğin kazanımlarını da öne çı-

karan ve yeni dönemde daha ılımlı bir devletçiliği isteyen bir çizgide 

yer almıştır. Gazetenin yazarlarından Ahmet Ali Özeken, zorunluluk-

lar sonucu oluşan birtakım ekonomik anlayışların artık değiştiğini, 

devletçilikte yeni bir düzenlemeye bir başka deyişle revizyona gidil-

mesi gerektiğini yazmıştır
67

. Sadri Maksudu ise Roma Devleti’nden 

verdiği örnekle devletçiliği sert bir şekilde eleştirmiştir
68

. 

Cumhuriyet Gazetesi, 30 Kasım’daki haberinde kongre ile ilgili 

başlığını “CHP İktisat Kongresine Karşı Hücuma Geçti” şeklinde at-

mış ve iktidar partisinin basınının kongreyi bir kısım zengin tüccarın 

gelir vergisini önlemek şeklinde nitelendirdiğini yazmıştır. Kongreyi 

“mitingle kongre arası bir şey” olarak nitelemenin kongreye katılan ilim 

adamlarına saygısızlık olacağını ifade etmiştir. Kongreye, CHP’nin ön-

ceki kayıtsızlığını bıraktığını hücuma geçtiğini belirten gazete tüccar-

ların kendi menfaatlerine yönelik düzenledikleri kongrenin başarısız-

lıkla sonuçlandığını söylediklerini yazmıştır. Kongrenin toplanmasını 

oldukça ağır bir dille eleştiren Ulus ve diğer Ankara gazetelerinden de 
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bahseden Cumhuriyet Gazetesi, savaş yıllarında haksız kazanç elde 

eden tüccarların çıkacak olan gelir vergisi kanununa engel olmak için 

böyle bir girişimde bulunduğunu ifade ettiklerini yazmıştır
69

. Gazete 

kongre başkanı İzzet Akosman’la da bir röportaj yapmış ve kongre ile 

ilgili bilgi almıştır. Ayrıca gazete, kongre tarafından seçilecek olan bir 

heyet tarafından kongre kararlarının ve raporlarının Ankara’da ilgili 

makama ileteceğinin ve sonucun bekleneceğinin de haberini vermiş-

tir
70

. Nadir Nadi de, aynı gazetedeki köşesinde, bilimsel bir anlam ta-

şıyan kongrenin önemine işaret ederken, iktisadi devletçilik aleyhine 

yöneltilen eleştirilerin doğruluğunu kabul etmekle birlikte devletçilik-

ten tamamen vazgeçilmemesi gerektiğini yazmıştır. Nadi, liberal dü-

şüncenin Türkiye açısından yetersizliğini vurgulamış bu nedenle de 

gelecekte de devletçiliğe ihtiyaç duyulacağını belirtmiştir. Nadi’ye 

göre, iktisadi devletçilikle demokrasi arasında herhangi bir çelişki yok-

tur. Demokrasiye geçişin yeni yaşandığı Türkiye ortamında devletçili-

ğin çok daha sağlıklı uygulanabilmesinin de şartlarının bu şekilde olu-

şacağını ifade etmiştir
71

. 

SONUÇ 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ekonomik olarak kalkınmasını 

amaç edinerek ve her kesimden temsilcinin dahil olduğu 1923 İzmir 

İktisat Kongresi’nden sonra 1948 yılında İstanbul İktisat Kongresi de 

aynı amaçla toplanmıştı. II. Dünya savaşının ardından bozulan ekono-

miye çözüm bulması amaçlanmıştı. İzmir İktisat Kongresi’nden farklı 

olarak da İstanbul İktisat Kongresi özel sektör ağırlıklı ve daha çok 

piyasa hedefli bir kongreydi. Yine kongreye savaş sonrasında bütün 

dünyanın benimsediği demokratikleşme kavramına uygun olarak 

farklı kesimlerden delegelerin çağrılması, alınacak ekonomik karar-

larda onlara da söz hakkı verilmesinin yolunu açtı. Kongrenin tüccar, 

 

69
 Cumhuriyet, 30 Kasım 1948, s.1,2. 

70
 Cumhuriyet, 30 Kasım 1948, s.1,2. 

71
 Cumhuriyet, 25 Kasım 1948, s.1,2. 
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sanayici, akademisyen ve gazeteci delegelerinden oluşması; işçi, çiftçi, 

esnafın kongrede yer almaması oldukça sert eleştirilere sebep oldu. 

Türkiye bu tarihlerde çok partili siyasi hayata geçme kararı aldığı 

için kongre tamamen CHP iktidarından bağımsız olarak toplandı. İk-

tidarın devletçilik, dış ticaret ve vergi reformu gibi faaliyetleri sert bir 

şekilde eleştirildi. Kongreye iktidar önceleri mesafeli daha sonra ise 

sert eleştirilerde bulunurken dönemin en önemli muhalefet partisinin 

yani Demokrat Parti genel başkanının kongreye gelmesi oldukça 

önemli oldu. Kongre kararlarının DP’nin ekonomi programıyla ben-

zerlik göstermesi de daha sonraki dönemde iktidarın el değiştirme-

sinde etkili olduğu kanaatindeyiz. 

Kongre, basın tarafından da yakından takip edildi. Kongrenin 

toplanacağı haberi erken bir tarihte kamuoyuna basın vasıtasıyla du-

yuruldu. Kongrenin hazırlıkları, çalışmaları yine basın tarafından dik-

katli bir şekilde takip edildi. Ancak kongrenin toplanmasına bütün ba-

sın olumlu bakarken zaman içinde ikiye ayrılarak CHP iktidarının söz-

cüsü niteliğindeki gazeteler kongreyi sert bir dille eleştirdi. Kongreyi 

destekleyen gazetelerde CHP iktidarının yıllardan beri uyguladığı 

ekonomik politikayı kongre ile ilgili bilgileri kamuoyuna aktırırken 

dile getirdiler. Kongre kısa süre çalışmış olsa da basındaki değerlen-

dirmeleri uzun bir süre devam etti. Bu süreçte basın, sergilediği farklı 

tavırlarla siyasi farklılıkların daha keskin bir şekilde gösterilmesinin 

yanında artık daha geniş tabanlı toplumsal bir muhalefetin de geliş-

meye başladığının göstergesi olmuştur. Türkiye İktisat Kongresi, çok 

partili siyasi hayata geçişin ilk adımlarının atıldığı dönemde CHP ikti-

darı, kendisine muhalif olan basın organlarının da desteğini alan bir 

muhalefet hareketiyle karşılaşmıştır. 

Kongrede alınan kararlar, iktidar tarafından dikkate alınmama-

sına ve bütün eksikliklerine rağmen o dönemin şartlarında sivil inisi-

yatifle gerçekleştirilmiş olmasından dolayı da oldukça önemlidir. 

Buna rağmen işçi ve çiftçi temsilcilerinin bulunmamasından dolayı her 

kesimi kapsayan bir kongre olmaktan uzak kalmıştır. 
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