
PLÂNLAMA DENEY‹M‹N‹N TAR‹HSEL ARKAPLÂNI

‹
kinci Dünya Savafl› sonras›nda oluflan iki kutuplu dünya düzeninde,

Türkiye kapitalist cephe içinde yer alm›fl, Birleflmifl Milletler San

Francisco Antlaflmas›’n› imzalayan ve Bretton Woods sistemine kat›lan

ülkelerin ilk s›ras›nda olmufltur. Türkiye’nin bu tercihi, 1945’te tek par-

ti politikalar›n›n ana ekseni olarak benimsenmifltir. Bunun sonucunda,

ekonomide liberalleflme ve siyasette çok partili düzene geçme süreci

bafllam›flt›r. Çok partili sisteme geçifl, savafl s›k›nt›lar› ile birlikte uzun

tek parti yönetimine karfl› birikmifl muhalefetin sözcüsü olarak Demok-

rat Parti’nin 1950’de iktidara gelmesiyle sonuçlanm›flt›r.

1950’lerin bafl›nda, Türkiye’de siyasal bak›mdan bir rahatlama

dönemi yaflanm›fl, ekonomik aç›dan, liberalleflme politikalar›, dünya

konjonktürünün de etkisiyle, baflar›l› sonuçlar vermifltir. Demokrat

Parti, yurtiçinde iktidar›n› pekifltirmifl, dünya kapitalist sistemi ile iyi

iliflkiler kurmufltur.

Ancak, 1960’lara do¤ru, Türkiye’nin dünya kapitalizmi ile ek-

lemlenmesinde ve ülkede çok partili siyasetin ifllemesinde ciddi sorun-

lar ortaya ç›km›flt›r. Bu, bir yandan, Türkiye’nin Bretton Woods siste-
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mi kurulufllar› ve dünya kapitalizminin di¤er odaklar› ile iliflkilerinin

getirilmesine yol açm›fl, öte yandan yurtiçinde, DP iktidar›na karfl› cid-

di bir toplumsal ve siyasal muhalefet oluflmufltur. Baflta IMF ve Dün-

ya Bankas› olmak üzere, uluslararas› kapitalizmin sözcüleri, Türki-

ye’nin ekonomisine çekidüzen vermesini istemifllerdir. 1958 Stalibizas-

yon Program› bunun sonucu olmufltur. Muhalefetin gündemi, demok-

ratik sistemin ifllerlik kazanmas› ve Türkiye’de kapitalizmin rasyonel

bir biçimde yönetilmesi noktalar›nda odaklanm›flt›.

1950’lerin sonunda. siyasal bak›mdan DP’ye karfl› tepkiler,

CHP etraf›nda toplan›yordu. Bu dönemde, üniversitelerde ve di¤er dü-

flünce odaklar›nda çok canl› bir ayd›n muhalefeti vard›. Forum dergi-

si gibi yay›nlarda muhalefetin talepleri dile getiriliyor, daha önemlisi,

kurulacak yeni düzene iliflkin kapsaml› projeler gelifltiriliyordu. Bu

önerilerde, siyasal alanda Anayasa Mahkemesi gibi kurulufllarla de-

mokrasinin yerleflmesi; ekonomide ise, DP’nin uygulad›¤› bafl›bofl libe-

ralizm yerine, Keynesgil bir düzenlemeye dayal› yönetim getirilmesi

amaçlan›yordu. Bu ayd›n muhalefeti, toplumun de¤iflik kesimlerinde

büyük yank›lar uyand›r›yordu. Bunun bir sonucu, CHP’nin 1959’da

yay›nlad›¤› “‹lk Hedefler Beyannamesi” idi.

Bu tart›flma sürecinde ilginç olan husus, dünya kapitalizminin

kurulufllar› taraf›ndan ileri sürülen görüfllerle, Türkiye’de muhalefet

sözcülerinin düflünceleri aras›nda büyük bir örtüflme olmas›yd›.

Bu örtüflmenin ortak paydas›, ekonomi yönetiminde, “plânl›

kalk›nma” yönteminin uygulanmas› idi. “Plânl› Kalk›nma” o dönem-

de, kapitalizmin, az geliflmifl ülkeler ba¤lam›nda, temel paradigmas› idi.

x plânl› kalk›nma serüveni / 1960’larda türkiye’de planlama deneyimi

Demokrat Parti’nin ilk iktidar
oldu¤u y›llarda kulland›¤›
amblem.



Türkiye’de iktidar›n demokratik yöntemlerle el de¤ifltirmesi

mümkün olmam›fl, 27 May›s 1960 hareketi ile askerler yönetime gel-

mifllerdir. Askerler, o günlerin tart›flma ortam›n›n etki alan› içinde idiler,

hattâ tart›flman›n bir parças› olmufllard›. Muhalefetin ana fikirlerini be-

nimseyen 27 May›s rejiminin iki temel giriflimi, 1961 Anayasas›’n›n ha-

z›rlanmas› ve Devlet Plânlama Teflkilât›’n›n kurulmas› olmufltur.

27 May›s 1960 rejimi, siyasal ve ekonomik düzen bak›m›ndan,

Türkiye için, DP dönemine göre bir kopufl de¤il, tam bir devaml›l›k ol-

mufltur. Türkiye, so¤uk savafl döneminde kapitalist blok içindeki yeri-

ni korumufl ve Bretton Woods sistemi ile iliflkilerini sa¤lamlaflt›rm›flt›r.

DEVLET PLÂNLAMA TEfiK‹LÂTI’NIN KURULUfiU

Devlet Plânlama Teflkilât›’n›n kuruluflunu ve Birinci Befl Y›ll›k Kalk›nma

Plân›’n›n haz›rlan›fl›n› böyle bir tarihsel perspektif içine yerlefltirmek ge-

girifl xi

Devlet Planlama Teflkilat›’n›n
kurulufluna iliflkin kanunun

yay›nland›¤› 5 Ekim 1960 tarihli
Resmi Gazete.



reklidir. Böylelikle, Türkiye’de, o günlerde geliflmekte olan ve yayg›n

olarak uygulanan, “ulusal kalk›nmac›l›k” dönemi bafllam›fl oluyordu.

27 May›s’ta iktidara gelen Milli Birlik Hükümeti, Devlet Plânla-

ma Teflkilât›’n›n kurulufluna büyük bir önem vermifltir. Anayasa’dan

önce, Devlet Plânlama Teflkilât›’n›n kurulufl kanunu ç›kar›lm›flt›r.

DPT’nin kuruluflu için Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri fiinasi Orel gö-

revlendirilmifltir. Parlak bir kurmay subay› olan Orel, çok genç bir ekip

kurmufl ve hem plânlama örgütünün oluflturulmas›nda, hem de Birinci

Befl Y›ll›k Plân’›n haz›rlanmas›nda bu ekiple çal›flm›flt›r. DPT’nin kuru-

luflunda, fiinasi Orel Müsteflar, Osman Nuri Torun Konfederasyon Da-

iresi, Attila Karaosmano¤lu ‹ktisadi Plânlama ve Necat Erder Sosyal

Plânlama Dairesi Baflkan› olarak görev yapm›fllard›r. fiinasi Orel’den

sonra, Osman Nuri Torun Müsteflar olmufl, Ayhan Çilingiro¤lu Koor-

dinasyon Dairesi Baflkanl›¤›’na atanm›flt›r. Birinci Befl Y›ll›k Kalk›nma

Plân›’n›n tamamlanmas›ndan sonra Torun, Karaosmano¤lu, Erder ve

Çilingiro¤lu görevlerinden istifa etmifllerdir. ‹ktisadi Plânlama Dairesi

Baflkan Yard›mc›s› olan Attila Sönmez, Baflkan olarak getirilmifltir.

Birinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plân›’n›n, haz›rlan›fl›nda, izlenen

yöntem, oluflturulan strateji ve plânlama yaklafl›m› bak›m›ndan kendi-

ne özgü nitelikleri vard›r. Bunlardan biri, o dönemde yayg›n olan, “d›fl

yard›m” sa¤lamaya yönelik bir plân haz›rlama yönteminin benimsen-

memifl olmas›d›r. Bu yöntemin beraberinde getirdi¤i, büyük ölçüde ya-

banc› uzman kullanma önerileri de kabul görmemifltir. Plân, tamamen

Türk uzmanlar›n›n ve yöneticilerin kat›l›m›yla haz›rlanm›flt›r. Bunun

tek istisnas›, Profesör Jan Tinbergen olmufltur. Profesör Tinbergen, o

günlerde, kalk›nma ekonomisine katk›lar›yla dünyada ün kazanm›fl

bir bilim adam›yd›. De¤iflik ülke hükümetlerine dan›flmanl›k yap›yor-

du. Ba¤›ms›z bir kiflili¤i vard›. 1960’tan önce Menderes hükümeti ta-

raf›ndan Türkiye’ye ça¤›r›lan, Tinbergen’e genç plânc›lar›n da sayg›s›

vard›; plânlama anlay›fl› bak›m›ndan onlar›n görüfllerini paylafl›yordu.

Birinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plân›’n›n di¤er bir özelli¤i, ekonomik

modellerin dar kal›plar›na göre haz›rlanm›fl, salt ekonomik büyümeyi

öngören bir belge olarak tasarlanmam›fl olmas›d›r. Plân stratejisi ve
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plân, ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel boyutlar›yla, ülkenin top-

tan kalk›nmas›n› öngören kapsaml› bir yaklafl›m içinde haz›rlanm›flt›r.

Plânda, Türkiye ekonomisinin, uzun vadeli bir strateji çerçeve-

sinde dengeli bir biçimde geliflmesi ve bunun için gerekli köklü yap›sal

dönüflümlerin yap›lmas› öngörülüyordu. Ekonomik yap›yla ifllevsel bir

bütünlük içinde tasarlanm›fl olan toplumsal konular da ayn› strateji

içinde ele al›nm›fllard›. Örne¤in, e¤itim, ülkenin ekonomik ve teknolo-

jik geliflmesi bak›m›ndan ifllevsel olma, genel toplumsal kalk›nmay› ve

f›rsat eflitli¤ini bir arada gerçeklefltirme hedeflerine yönelik bir strateji

içinde plânlanm›flt›.

Plân’›n di¤er bir yönü, bölgeler ve s›n›flararas› gelir da¤›l›m› ve

istihdam hedeflerinin strateji içinde içsellefltirilmifl bir biçimde yer alma-

s›yd›. Sonuçta plânlama, 1960’lar›n koflullar› içinde, Türkiye’de kapita-

lizmin ak›lc› temellere oturtulmas›n› öngören bir anlay›fl›n ürünü idi.

1960’larda Türkiye’de plânlama deneyimi, yaln›zca, o dönem-

de plân› haz›rlayan teknokratik kadrolarla siyasî karar al›c›lar aras›n-

daki iliflkilere de¤il, kalk›nmaya yaklafl›m aç›s›ndan, tüm toplum ke-

simlerinin tercihlerine ›fl›k tutacak bir süreçtir. Bu deneyim, bir anlam-

da, tarihsel bir noktada Türkiye’de, yöneticilerin ve kapitalist s›n›f›n,

vizyonlar›n› ortaya ç›karacak bir nitelik tafl›maktad›r.

Birinci Befl Y›ll›k Plân’›n haz›rlanmas›yla görevli teknisyen kadro-

lar›n›n bafl›nda bulunan ilk plânc›lar›n aç›klamalar› ve yorumlar›, o dö-

nemde siyasi karar al›c›lar›n›n, yöneticilerin ve bunlar› etkileyen güç

odaklar›n›n, Türkiye’nin önündeki seçenekler karfl›s›nda nas›l tav›r al-

d›klar›n› gösteren önemli bir belgedir. Bu tart›flmalar, 1960’lardan bugü-

ne Türkiye’deki geliflmeleri de¤erlendirmekte de yol gösterici olacakt›r.

Necat Erder
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