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EDİTÖRLERDEN

R.FUNDA BARBAROS ve ERIK JAN ZURCHER

Modernleşme kavramı Rönesans/aydınlanma çağından bu yana tüm 
bilimlerde ama özellikle sosyal bilimlerde, toplumsal bir dönüşümü/de-
ğişimi/başkalaşımı özellikle insanın doğayla, toplumla ve insanla olan 
ilişkisindeki farklılaşmayı anlatmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu deği-
şim/başkalaşım sürecinde ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve ekolojik 
alanlar hem birlikte hem de çatışarak/çakışarak bu nedenle de farklıla-
şarak dönüşmekte/dönüştürülmekte, bununla birlikte sürecin olası tüm 
etkileri tüm toplumsal kesimleri farklı boyutlarda etkilemektedir. Dola-
yısıyla, modernleşme sürecinde toplumsal yapı evrildikçe sürecin nite-
liği de değişmekte ve modernleşmenin bizatihi kendisi de yeni biçim ve 
içerikler kazanmaktadır.

Sürecin doğasında var olan bu özellik, modernleş(tir)meyi; zama-
na, ülkeye ve uygulayan devletin örgütlenme biçiminin (devlet-birey, 
birey-birey, birey-doğa ilişkisi) niteliğine göre değiştirmekte, farklı 
toplumlarda ve dönemlerde farklı görüntüler ortaya çıkarmaktadır. Bu 
nedenle sürecin analizi; dönemleri, politika farklılıklarını, küresel ölçek-
teki değişimlerin etkilerini, hatta ekolojik değişimleri dikkate alarak ya-
pılmalıdır. Bu da tek tip bir modernleştirme analizinin mümkün ve doğru 
olmadığını göstermektedir. Ama kavramın genel kullanımı ve sürecin 
kendisi incelediğinde, Sanayi Devrimi sonrasında, Batı Avrupa ülkele-
rinde ve daha sonra neredeyse tüm dünyada (başka biçimler altında olsa 
bile) modern toplum yapıları inşa edilmiştir. Ancak dünya genelindeki 
uygulamalara bakıldığında modernizmin; aydınlanma idealinin gerçek-
leşmesi yönünde barındırdığı tüm potansiyellere karşın gerçekleşme dü-
zeylerinin çok çeşitli direnişlere, yeniden düzenlemelere, özgün uyarla-
malara ve siyasal yapılanmalara yol açtığı görülmektedir. Bu bağlamda, 
Türkiye’nin özgünlüğü “modern” toplum yaratma/dönüştürme sürecin-
de tüm kavramların, kurumların ve politika üretme kapasitesinin; ışığın 
prizmadan geçerken kırılması ve farklı görüngülere bürünmesi gibi, mo-
dernleş(tir)menin siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel yapılara yansımasın-
dan kaynaklanmaktadır. Burada prizma görevini gören, devlettir. 

Türkiye’nin modernleş(tir)me sürecinin belirleyicisi olarak devletin 
örgütlenme modeline uygun şekilde tüm kavramlar; totaliter devlet dü-
zeninden, bireylerin devletin varlığına duydukları sarsılmaz güvenden, 
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bireysel hak ve özgürlükler anlamında sivilleşme sorunun tartışılama-
masından, yerli sanayi sermayesinin devlet eliyle oluşturulma sürecin-
den geçerken kırılmış ve Batılı kavramlara farklı anlamlar yüklenerek/
kavramın içi boşaltılarak, değişip dönüş(türül)erek farklı görüntüler ka-
zanmıştır.

Bu nedenle, farklı ciltlerden oluşan bu kitap dizisinin teması “moder-
nizmin yansımaları” olarak seçilmiş ve ele alınan yıllarda Türkiye’nin 
ekonomik, sosyal ve toplumsal dinamikleri çerçevesinde “modernleş(tir)
me”nin nasıl başkalaştığını ve kendine özgü bir nitelik kazandığını farklı 
disiplinlerden bilim insanlarının değerlendirmeleriyle anlamayı/yeniden 
okumayı hedeflemiştir.

Modernizmin Yansımaları serisinin bu cildinde ele alınan 1940’lı yıl-
lar hem dünyada hem de Türkiye’de ekonomik, siyasi, sosyal, askeri ve 
kültürel bir kırılmanın yaşandığı yıllardır. Milyonlarca insanı/canlıyı/
kurumları etkileyen İkinci Dünya Savaşı döneme damgasını vurmuştur. 
Savaşın sona ermesiyle sosyalist ve kapitalist bloktan oluşan iki kutuplu 
dünya düzeni kurulmuş ve bu sistem 20. yüzyılın ikinci yarısında hayatın 
neredeyse tüm alanlarında belirleyici olmuştur.

Savaşın bittiği 1945 yılından itibaren dünya konjonktüründeki deği-
şim Türkiye’yi de etkilemiştir. Savaş sonrası dünya ekonomik düzenini 
belirleyen şartlar Bretton-Woods toplantısında ortaya konmuştur. Türki-
ye, Bretton-Woods kararlarını kabul etmiş ve savaş sonrasında da kapi-
talist blokun/Batı’nın yanında yer aldığını beyan etmiştir. Türkiye’nin 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeni iş bölümü içinde yer alma gayretleri 
çerçevesinde, 1945 yılında Birleşmiş Milletlere, 1947 yılında IMF ve 
Dünya Bankası’na ve 1952 yılında NATO’ya üye olduğu görülmektedir.  

Sovyetler Birliği’nin savaştan güçlenerek çıkması karşısında Türkiye, 
Truman Doktrini doğrultusunda Batı Bloku içerisinde yer alma sürecini 
hızlandırmıştır. 12 Mart 1947 tarihinde ABD Başkanı Truman iç savaş 
içindeki Yunanistan’a ve ayrıca Türkiye’ye yardım arzusunda olduğunu 
belirtmiştir. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Marshall, Amerika’nın Av-
rupa’ya yardıma hazır olduğunu, Avrupa’nın ekonomik olarak gelişmesi-
nin, ABD’nin çıkarlarına uygun olduğunu açıklamıştır. Böylece Truman 
Doktrini bütün Avrupa’yı kapsar hale gelmiştir. Marshall yardımından 
yararlanmak isteyen 16 Avrupa ülkesi, 22 Eylül 1947 tarihinde OECD’yi 
(Organisation for Economic Co-operation and Development-Ekonomik 
Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı) kurmuş ve “Avrupa’nın Ekonomik Kal-
kınması” adlı bir plan hazırlayarak bunu ABD’nin onayına sunmuşlardır. 



7

E
D
I
T
Ö
R
L
E
R
D
E
N

Türkiye, Marshall yardımından yararlanmak için, OECD’nin içinde yer 
almaya çabalamıştır. Hatta devletçi dönemin anlayışından izler taşıyan 
Üçüncü Plan’ın, “1947 Türkiye İktisadi Planı” (Vaner Planı olarak da 
bilinir) adlı metinle yer değiştirmesinin amacının bu olduğu söylenebilir. 
Marshall Planı doğrultusunda Türkiye’ye, devletçi politikaları terk etme-
si ve ağır sanayi yatırımlarına girmeden hafif sanayiye öncelik vermesi, 
karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu tarım sektörünün geliştirilmesi 
için çaba harcaması, ulaştırma sektöründe karayoluna öncelik verilmesi 
ve özel sektörün daha hızlı geliştirilmesi yönünde öneriler getirilmiştir. 
Söz konusu politika değişikliklerinin hayata geçirilmesi ancak çok parti-
li siyasal sisteme geçişle mümkün olabilmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı ertesinde dünya ekonomisinin yeniden inşa sü-
recine dâhil olma amacına bağlı olarak Türkiye, siyasal sisteminde de 
değişikliğe gitmek zorunda kalmıştır. 1945 tarihinde Cumhurbaşkanı 
İnönü, ülkenin politik sistem olarak, “çoğulcu demokrasiyi” seçeceği-
ni bildirmiş, 1946 yılında Demokrat Parti kurulmuştur. Demokrat Parti, 
liberal politikaları savunacağını ve iktisadi kalkınmada liberal, özel sek-
töre dayalı, tarıma öncelik veren, dışa açık ve yabancı sermayeyi teşvik 
eden politikalar izleyeceğini ilan etmiştir. 1950 yılında yapılan seçimleri 
Demokrat Parti büyük bir farkla kazanmış böylece Cumhuriyetin kurulu-
şundan beri süren Cumhuriyet Halk Fırkası iktidarı son bulmuştur. 

40’lı yıllar boyunca siyasal gündemi işgal eden Toprak Reformu ko-
nusu bir türlü çözülememiştir (aslında hâlâ çözülememiştir). Bu nedenle, 
Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde ciddi bir toprak reformunun ya-
pılamamış olması, hâkim siyasal ve ekonomik eğilimlere rağmen köklü/
kalıcı/gerçek bir modernleşmenin neden hayata geçmediğinin gösterge-
lerinden biri olarak kabul edilebilir. 

Bugünden o yıllara yeniden bakıldığında Türkiye hemen her alanda 
çok ilerleme kaydetmiştir elbette. Hem ulusal gelirin hem de yaşam ka-
litesinin artması sonucu Türkiye gelişmiş ülke sıralamasında (GSYİH 
değeri açısından yapılan değerlendirmede) uzun zamandır ilk 20 ülke 
içinde yer almaktadır. Keza 1990’lı yıllardan bu yana toplumsal refahın 
ölçülmesinde kullanılan İnsani Gelişme Endeksi (İGE) sıralamasında da 
yüksek insani gelişmişlik seviyesindeki ülkeler arasındadır. Ancak mo-
dern toplumun, devletin, bireyin; temel hak ve özgürlükler çerçevesinde, 
dayanıklı kurumlar ve toplumsal konsensüs aracılığıyla korunduğu bir 
hayatın inşasında hâlâ oldukça ciddi problemler bulunmaktadır. Türki-
ye’nin yaklaşık 200 yıldır sürdürdüğü modernleşme çabalarının; ifade 



8

E
D
I
T
Ö
R
L
E
R
D
E
N

özgürlüğünden kadının iş gücüne katılım oranına, eğitimde mesleki be-
ceri ve donanım kazandırmadan çocuk istismarını önlemeye kadar çeşitli 
alanlarda tam bir başarıya ulaştığını söylemek güçtür. Ancak yine de tüm 
sorunlara ve başarısızlıklara rağmen özellikle son 100 yıl içinde, Batılı 
gelişme modelinde çok ilerleme sağlandığı da aşikâr. Bu kısmi başarının 
40’lı yıllarda kurulan yeni dünya düzeni içerisinde Türkiye’nin kapitalist 
blok içinde yer almak uğruna giriştiği reformlar sayesinde gerçekleştiği-
ni söyleyebiliriz.

40’lı yılların ortalarından itibaren başlayan yeniden inşa sürecinde, 
çok partili hayata geçilmesine ve uluslararası kapitalist düzenin kurum-
larıyla yapılan iş birliğine rağmen demokratik yaşamın gereksinimleri 
kısmen karşılanmıştır. Elbette her 4 yılda bir, farklı siyasal partilerin 
katılımıyla gerçekleştirilen seçimler önemli bir siyasal değişimi getir-
miştir. Ancak bu değişim, siyasal partilerin kendi içinde demokrasi ku-
rallarını işletmesini sağlayamamış, parti liderlerinin belirleyiciliği de-
vam etmiştir. Aynı şekilde temel hak ve özgürlükler açısından zaten var 
olan sorunların çözülemediğini, uluslararası sisteme yeniden eklemlen-
me çabalarının küresel ölçekte üretim/yaşam kalitesi/mekânsal planlama 
gibi alanlarda dünya standartlarına erişmeyi sağlamadığını da görmek 
mümkündür. Yani, ABD’nin belirleyici olduğu uluslararası yeni dünya 
düzeni, Türkiye’nin modernleşme çabalarına yeni bir ivme kazandır-
mıştır. Ancak bu yeni hamle, başta Avrupa olmak üzere diğer ülkelerde 
gerçekleştirilen boyuttan oldukça farklı düzeylere/evrelere sahiptir. Yeni 
yaklaşımlar, modern toplum oluşturma idealine yönelik çabalar, direnç-
ler, atılımlar yine eski kodlara çarpıp, yansımıştır. 

Elbette yansımalar dönemlerin kendine özgü yapısına göre şekil de-
ğiştirmektedir. Devletin çalışma prensipleri fazla değişmemiş -yani yurt-
taşla olan, doğayla olan, toplumla olan ilişki zihniyeti farklılaşmamış- 
ama her değişim döneminin karakteristiğine uygun olan kısmi değişim/
dönüşümler yaşanmıştır, yaşanmaktadır. Fakat her yansıma, Batılı/geliş-
miş/modern toplumlarda ortaya çıkan görüntüden oldukça farklıdır ve bu 
farklılık hem bireysel hem kamusal alanda yaşam biçimlerinin gelişmiş 
ülke örneklerinden neden bu kadar uzak olunduğuna dair önemli ipuçları 
vermektedir. 

Bu bağlamda “Modernizmin Yansımaları” dizisinin VI. cildini oluş-
turan bu kitap, 1940-1950 Türkiye’sini “modernizmin” bu döneme özgü 
değişen görüngüsü altında ele almayı hedeflemektedir. Türkiye’nin 
1940’lı yıllardaki genel görünümünü “modernizmin” prizması üzerinden 
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değerlendiren bu derlemenin, yeni çalışmalara kaynak oluşturarak litera-
türe önemli bir katkı yapacağını, sorgulamaların ve değerlendirmelerin 
tarihsel süreç içindeki evrimsel dönüşümüne farklı bir bakış açısı kazan-
dıracağını umuyoruz.

40’lı yıllar Türkiye için olduğu kadar dünya için de zor yıllardır. Mo-
dernizmin Yansımaları kitap serisinin altıncı kitabının; bu zor dönemi 
farklı bakış açılarıyla değerlendiren kıymetli yazarlarımızın çalışmaları-
nın, dünya tarihinin akışında önemli bir etki/kırılma yaratmış olan büyük 
yıkım ve ardından gelen değişim yıllarını anlamak isteyen okuyucular 
için katkı sağlamasını diliyoruz.

Diziye katkı veren yazarlar; deneyimli ve alanında otorite kabul edil-
miş olan kıymetli hocalarımızla birlikte genç akademisyenlerdir. Bunun, 
gerek hazırlık çalışmalarımızda gerekse hazırlık toplantılarımızda, hem 
disiplinler arası hem de kuşaklar arasında karşılıklı etkileşim ve birlik-
te üretme/düşünme pratiğine katkı sağladığını gördük. Bu etkileşimin, 
çalışmanın görünmeyen ancak önemli bir çıktısı olduğunu düşünüyoruz 
ve bu platformu oluşturma çabasını çok kıymetli buluyoruz. Bize göre, 
bu yönde çalışmaların artması ilgili alanlarda bilgi üretme, paylaşma ve 
biriktirme açısından hayati önemdedir. 

Serinin altıncı kitabının hazırlanmasını mümkün kılan değerli yazarla-
rımıza, proje asistanımız Özge Kozal’a ve her zaman göstermiş oldukları 
titiz çalışma ve özen için Efil Yayınevi’ne teşekkürlerimizi sunarız.





11

I
Ç
I
N
D
E
K
I
L
E
R

İÇİNDEKİLER

BİR BAŞKA HARP VE SULH: 1940’LI YILLAR TÜRKİYE’SİNDE SİYASAL VE İKTİSADİ 
YAŞAMA TOPLU BİR BAKIŞ

FİKRET ŞENSES ............................................................................ 13

İNÖNÜ’LÜ YILLAR: KÖKTENCİ MODERNİTEDEN POPULİST MODERNİTEYE 

İLHAN TEKELİ .............................................................................. 39

1940’LI YILLARDA DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

R. FUNDA BARBAROS VE ÖZGE ERDÖLEK KOZAL .......................... 86

SAVAŞ SONRASI İKTİSADİ TARTIŞMALAR VE 1948 TÜRKİYE İKTİSAT KONGRESİ

İHSAN SEDDAR KAYNAR  ............................................................. 112

ETATİSM’DEN LİBERALİZME: TÜRKİYE’DE BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ’NÜN 
1940’LARLA SINAVI

SEDAT AYBAR  ............................................................................. 146

AMERİKAN ASKERİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE’NİN YENİDÜNYA DÜZENİNE KATILMA 
ÇABALARI

AYŞEGÜL KARS KAYNAR  .............................................................. 166

1940’LI YILLAR BOYUNCA TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ

ERDAL BİLGİÇ ............................................................................. 196

SAVAŞ SONRASI TÜRKİYE’SİNDE REJİMİ SAVUNMAK:  İSMAİL HÜSREV TÖKİN’İN 
“İSMET İNÖNÜ’NÜN ŞAHSİYETİ VE ÜLKÜSÜ” KİTABI ÜZERİNE 

ERIK JAN ZURCHER ..................................................................... 234



12

I
Ç
I
N
D
E
K
I
L
E
R

1940’LARDA FONTAMARA, “NE YAPMALI?”

ALP YÜCEL KAYA ......................................................................... 247

DÜNYA SAVAŞI, PAX AMERİCANA VE ÖTESİ: NOTLAR VE DEĞİNMELER

LEVENT SOYSAL ........................................................................... 261

MİLLİ ŞEF’İN DENETİMLİ SERBEST BASINI: 40’LI YILLARDA KONTROL, BASKI VE NAZİ 
TARAFTARI BİR GAZETECİNİN SERENCAMI

TEZCAN DURNA VE NEHİR DURNA ................................................ 273

BASIN, PARTİ, SENDİKA: ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE SOLU 

KADİR DEDE ............................................................................... 310

1940’LI YILLARDA SİNEMANIN GELİŞİMİ 

SEVCAN SÖNMEZ ....................................................................... 341

MODERNİZMİN YANSIMALARI: 40’LI YILLARDA TÜRKİYE

WORKSHOP ................................................................................ 352



13

F
I

K
R

E
T

 
Ş

E
N

S
E

S
Modernizmin Yansımaları: 40’lı Yıllarda Türkiye

BİR BAŞKA HARP VE SULH: 1940’LI YILLAR 
TÜRKİYE’SİNDE SİYASAL VE İKTİSADİ YAŞAMA TOPLU 
BİR BAKIŞ

Fikret Şenses1

Cumhuriyet dönemi iktisat tarihi çalışmalarında 1940’lı yılların diğer 
on yıllara kıyasla daha az ilgi çektiği, hatta bir miktar gölgede kaldığı 
söylenebilir. Bunun temel nedeni, bu dönemin yarıdan fazlasının dünya-
nın büyük bir bölümünü kasıp kavuran İkinci Dünya Savaşı ile geçmiş 
olmasıdır. Savaş dönemine ilişkin bilgilerin ve sayısal verilerin eksikli-
ği ve mevcutlarının ise güvenilirliğinin kuşkulu olması savaş dönemini 
(1939-45) araştırmacıların ilgisinden uzak tutmuş olabilir. Neyse ki, bu 
döneme ilişkin elimizde artık Tekeli-İlkin bilimsel ortaklığının bizlere 
sunduğu, bu dönemi çeşitli yönleriyle ve ayrıntılı olarak inceleyen üç 
ciltlik (toplam 1.652 sayfa) dev bir eser var.2

Türkiye, onu sarmalayan ve sınırlarına dayanan ateş çemberine kar-
şın o savaşın dışında kalabilmeyi başarabilmiş olsa da, savaşın ekono-
mik ve toplumsal sorunlarının derin etkisi altında kalmıştı. 1940’lı yıl-
lara ilişkin çalışmalar daha çok dönemin ikinci yarısı (1945-50) üzerine 
yoğunlaşmıştır. Bu ilginin, savaşın sona erip barış ortamının sağlanma-
sıyla gerek ulusal gerekse uluslararası düzlemlerde önemli değişiklikler 
olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Uluslararası düzlemde, Birleşik 
Krallık’ın, savaştan galipler safında çıkmış olmasına karşın, küresel he-
gemon güç konumunu Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) bırakması 
en temel değişikliklerden birini oluşturmaktadır. Bunu, ABD’nin başını 
çektiği Batılı kapitalist blokla, etkinlik alanını Doğu ve Orta Avrupa 
başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde genişletmeye başlayan Sov-
yet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) liderliğindeki sosyalist blok 
arasında uzun süren Soğuk Savaş izledi. Ulusal düzlemde de, uluslara-
rası gelişmelerin arka planında kayda değer gelişmeler oldu. Türkiye, 
Savaş’ın başlarında İtalyan tehditleri3, savaş boyunca Alman saldırısı 

1 Prof. Dr. Fikret Şenses, ODTÜ İktisat Bölümü Emekli Öğretim Üyesi, fsenses@metu.edu.tr
2 Bkz, Tekeli ve İlkin (2013, 2014 ve 2014a). Bu eser, özellikle Öymen’le (2015) 

birlikte 1940’lı yıllara ilişkin çok yönlü ve zengin bir ek bilgi kaynağı (Bkz. Tekeli 
ve İlkin, 2014a: 507-540) sunuyor. Bu üç cilde yönelik kitap inceleme yazıları için 
bkz. (Şenses, 2021a, 2021b ve 2021c).

3 Bu tehdit, İtalya’nın 1930’ların ikinci yarısından başlayarak Türkiye’nin güney ille-
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tehlikesi yanında SSCB ile ilişkilerine bir süre kuşku ve kaygıyla yak-
laşmak zorunda kaldı4. 1 Eylül 1939’da başlayan savaşın ardından 19 
Ekim 1939’da Birleşik Krallık ve Fransa’yla bir ittifak anlaşması imza-
ladıktan sonra Türkiye savaş sırasında Müttefiklerden yana kararlı bir tu-
tum sergiledi. Türkiye’nin Müttefiklerden yana bu tutumu Almanya’nın 
SSCB’ye saldırısı ve ABD’nin savaşa girmesi sonucunda daha da belir-
ginleşti. Öte yandan, Türkiye, Almanya ile de 25 Nisan 1941’de ticaret 
anlaşması, 18 Haziran 1941’de ise Saldırmazlık Paktı imzalayarak ve 
dirsek temasını sürekli olarak ve başarıyla sürdürerek5 son derece den-
geli ve akılcı bir dış politika izledi. Buna karşın savaş döneminin ağır 
yüküne katlanmak zorunda kaldı ama birçok ülkenin karşılaştığı insani 

rini de kapsayan Akdeniz Havzası’na egemen olma amaçlarıyla ilgiliydi. Oniki Ada 
İtalya’nın elindeydi ve oraları silahlandırmıştı. 

4 Başbakan Saraçoğlu’nun Eylül 1939’daki SSCB ziyaretinin, Sovyet tarafının Bo-
ğazların yönetimine ve iki ülke sınırında SSCB lehine değişiklik yapılmasına yöne-
lik isteklerinin etkisiyle gergin geçmesi, aynı günlerde SSCB ile Almanya’nın nüfuz 
bölgelerini belirleyen gizli bir anlaşma yapmaları, bu kuşku ve kaygıları artırmış 
olabilir. 19 Ekim 1939’da Türkiye-Birleşik Krallık-Fransa anlaşması imzalandı. Bu 
anlaşmaya ve 8 Mart 1940 tarihinde Birleşik Krallık’la yapılan ve Türkiye’ye askerî 
araç-gereç desteği sağlanması ve o kapsamda kredi anlaşmasına ilişkin ek proto-
kole göre, Birleşik Krallık ve Fransa’ya karşı yükümlüklerinin SSCB ile savaşa 
sürükleyecek bir nitelik kazanması durumunda, Türkiye bu yükümlülükleri yerine 
getirmek zorunda kalmayacaktı. Bu koşul, Türkiye’nin SSCB ile savaştan kaçınma 
amacını yansıtmaktadır. Almanya-SSCB yakınlaşması hem Doğu hem de Batı sınır-
larıyla ilgili kaygıları artırdığından 1940 yılı ilkbaharında Türkiye’de seferberlik 
ilanı gündeme geldi. 23 Kasım 1940 tarihinde İstanbul başta olmak üzere altı ilde 
sıkıyönetim ilan edilmiş olması, bankalardaki altınların ve İstanbul müzelerindeki 
varlıkların bir bölümünün İç Anadolu kentlerine taşınması işgal/savaş tehlikesinin 
büyüklüğüne işaret etmektedir. Hitler’in İnönü’ye gönderdiği 26 Şubat 1941 tarihli 
mektupta Türkiye’nin toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına ilişkin güvence ver-
mesi bu kaygıları bir ölçüde azaltmış olmalıdır. SSCB’ye yönelik kuşku ve kaygı-
lar ise, 25 Mart 1941 tarihinde imzalanan/teyit edilen SCCB-Türkiye Saldırmazlık 
Paktı ve Almanya’nın 22 Haziran 1941 tarihinde SSCB’ye saldırısı sonrasında bir 
miktar hafifledi. Japonya’nın 7 Aralık 1941 tarihindeki Pearl Harbor saldırısı son-
rasında, ABD’nin Müttefikler safında savaşa katılması yeni bir ferahlama dönemine 
yol açtı. SSCB tehdidinin azaldığı bu dönemde Türkiye savaşa girmesi yönünde-
ki baskılara karşı Müttefiklerden, vaatlerine karşın, yeterli araç-gereç gelmemesi-
ni karşı argüman olarak kullandı. Savaş’ın sona erdiği günlerde, 19 Mart 1945’te 
SSCB’nin 1925 tarihli Türkiye-SSCB Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşmasının artık 
geçerli olmadığını bildirmesi ve ona eşlik eden SSCB talepleri bu kaygıların yeni-
den alevlenmesine neden oldu. Bkz. Tekeli ve İlkin (2013: 74, 144, 184, 191, 430 
ve 448).

5 Savaşın en yoğun bir döneminde, 1942 yazında, Türkiye, Almanya’dan askerî 
amaçlar için kullanabileceği 100 milyon marklık bir kredi aldı ve reddedilmiş olsa 
da Almanya’ya uçak ve tank gibi savaş malzemelerini içeren bir istek listesi suna-
bildi (Tekeli ve İlkin, 2013: 477) . Bu durum, savaşan taraflar arasında yürütülen 
denge politikasının bir başka örneğini oluşturmaktadır. 
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ve fiziksel boyutlardaki yıkımdan6 uzak kalabildi. 
Savaşın Müttefikler tarafından kazanılmasında başat bir rol oynayan 

SSCB’nin Boğazlara ve iki ülke arasındaki sınıra yönelik taleplerini7 yi-
nelemesinin de etkisiyle ve sınırlarını koruma içgüdü ve kararlılığıyla 
Türkiye kendisini ABD öncülüğündeki Batı bloku içinde buldu.8 Bunun 
doğal bir sonucu olarak ekonomik, siyasal ve toplumsal düzeni büyük 
ölçüde ABD etkisi altında ve onun çeşitli konulardaki yönlendirmesiyle 
karşı karşıya kaldı.9 Çok partili düzene geçişin ilk adımlarının atıldığı 
1945 yılını, tek parti döneminin kapanması, 1946 genel seçimleri ve De-
mokrat Parti’nin (DP) 14 Mayıs 1950 genel seçimleri sonucunda iktidara 
gelmesi izledi. 

1947 ilkbaharında açıklanan Truman Doktrini ve onun uzantısı olarak 
aynı yıl içinde gündeme gelen Marshall yardımından düşük düzeyde de 
olsa pay alma hevesi, iktisat politikalarının oluşumunda ABD ve onun 
derin etkisi altındaki Dünya Bankası uzmanlarının yerel iktisat politikası 
alanı üzerindeki etkisini önemli ölçüde artırdı. Bunun sonucunda, dev-
let öncülüğünde ithal ikamesine dayalı sanayileşme hedefi, yerini 1947 
yılından başlayarak savaş yıllarında güçlenen ticaret burjuvazisinin ve 
büyük toprak sahiplerinin etkisi altında özel kesimin, tarım başta olmak 
üzere farklı sektörlerde etkinlik alanını genişlettiği bir sürece bıraktı. 

1945-50 döneminde, özelikle de 1947 yılı sonrasında, Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP) hükûmetleri reformist/dönüştürmeci yaklaşımların-
da giderek uzaklaşarak popülist olarak nitelenebilecek bir tutum sergi-
lemeye başladı. Bu gelişmelerde 1947 sonrasında CHP içindeki güçler 
dengesindeki değişiklikler etkili oldu. Sanayileşme hedefinin arka plana 
atılması yanında, bir diğer Cumhuriyet değeri olan laiklik ilkesiyle il-

6 Bu savaşta yaşamını kaybeden asker ve sivillerin toplam sayısının dünya genelinde 
62 ila 78 milyon arasında olduğu tahmin edilmektedir. 6 Ağustos 1945 tarihinde Hi-
roşima’ya, 9 Ağustos 1945 tarihinde Nagazaki’ye atılan atom bombaları, sırasıyla 
yaklaşık 140.000 ve 74.000 can kaybına yol açmıştır. (Tekeli ve İlkin, 2014: 642 ve 
381-82).

7 SSCB’nin Kafkas cephesinde yığınak yapması ve askerî tatbikatlar düzenlemesi, 
Türkiye için Doğu’da, SSCB-Bulgaristan iş birliği ise Batı’da teyakkuz içinde olun-
masını ve Milli Savunma harcamalarının, savaşın sona ermesine karşın, bir süre 
daha yüksek düzeyde tutulmasını gerekli kıldı (Tekeli ve İlkin, 2013: 537).

8 Bu durum, Türkiye’nin 18 Şubat 1952 tarihinde, CHP’nin tam desteğiyle ve 
TBMM’de oybirliğiyle alınan NATO’ya girme kararıyla perçinlenmiş oldu.

9 Missouri zırhlısının 5 Nisan 1946 tarihinde İstanbul’a gelmesi Türkiye’nin, Soğuk 
Savaş döneminde ABD’nin desteğine sahip olduğunun bir göstergesi olduğu kadar, 
bu savaştaki konumunu açık ve net bir biçimde ortaya koydu; iki ülke arasındaki 
ilişkilerde yeni bir sayfanın açıldığını simgeledi.
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gili olarak da İslami ve kimi bağnaz çevrelere karşı tavizkâr/ödüncü bir 
yaklaşım içine girildi; devrimcilik ilkesi de yeniden tanımlanarak “bula-
nıklaştırıldı” ve oldukça yumuşatıldı.10 Bu süreçte Çiftçiyi Topraklandır-
ma kanunu (ÇTK) büyük toprak sahiplerinin etkisi altında ancak önemli 
ölçüde budanarak yasalaşabilirken, Köy Enstitüleri ve onun simge ismi 
Hasan Âli Yücel’in arkasındaki siyasal destek geri çekildi. 

Ekonomik bağımsızlık hedefinden giderek uzaklaşılırken, devletçilik 
ilkesi ekonomik kalkınmanın motoru olmaktan çıktı; özel kesimi des-
teklemek amacına indirgendi. Dış yardım, serbest dış ticaret, yabancı 
sermaye, tarım ve altyapı yatırımları yeni ekonomik modelin anahtar 
sözcükleri konumuna yükselirken CHP ve DP’nin ekonomi programları 
arasındaki benzerlik giderek arttı.11 

Bu yazı; harp ve sulh dönemleri olarak kalın çizgilerle ayrılan, ancak 
birinci dönemin ikincisini ve iki dönem birlikte 1950 sonrası dönemleri 
derinden etkileyen 1940’lı yılları iç ve dış olaylar bağlamında topluca ve 
kısa başlıklar altında değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Diğer konuların 
çözümlemesi ve ayrıntılı incelemesi değerli uzmanlar tarafından kita-
bın bundan sonraki bölümlerinde yapılacağı için, söz konusu iki döneme 
damgasını vuran belli başlı iktisadi ve siyasal olaylar üzerine odaklan-
mıştır.

BİRİNCİ DÖNEM: HARP/SAVAŞ (1939-1945)

Bu alt dönemdeki gelişmeler, Savaş’ın hemen öncesindeki durum kı-
saca özetlendikten sonra birkaç ana başlık altında toplanabilir.

Savaş Öncesi Durum: Türkiye, 1930’lu yıllarda Almanya’da Hit-
ler’in, İtalya’da Mussolini’nin liderliğinde faşizmin yükselişini, bunun 
geniş çaplı bir savaşa yol açacağını bilerek12, aynı dönemde Sovyetler 
Birliği’nde Stalin yönetiminin merkezî planlama odaklı hızlı sanayileş-

10 Bkz. Tekeli ve İlkin (2014a: 339-340) ve Karaosmanoğlu (2018: 159-63). İnö-
nü’nün bu doğrultuda çok önceden dikkat çeken diğer uygulamaları arasında Ata-
türk döneminin önde gelen isimlerinin Kabine ve TBMM dışında bırakılması buna 
karşılık o dönemde çeşitli nedenlerle gözden düşmüş isimlerin ön plana çıkarılması 
sayılabilir.

11 Bkz. Boratav (2018:106-109).
12 Atatürk’ün, Temmuz 1936’da İngiltere Büyükelçisi’ne “…dört-beş seneye varma-

yacak, İtalya ve Almanya birleşip başımıza İkinci Dünya Harbi felaketini çıkara-
caklar”, Haziran 1935’te ise bir Amerikalı gazeteciye “ABD’nin savaş dışı kala-
mayacağı” sözleri (Tekeli ve İlkin, 2013: 51-52) Cumhuriyet’in kurucu kadrosunun 
sezgi yeteneğinin bir göstergesidir.


