
ikinci cumhuriyet înkilâbi ve
KALKINMA PROBLEMİ
PROF. ISMAYIL HAKKI BALTACIOĞLU
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Ulusça kalkınmanın iki yüzü vardır : Göze görünen yüzü, göze görünmeyen 
yüzü. Göze görünen yüzü : Endüstrileşmedir! Göze görünmeyen yüzü : 
Mânen birleşmedir. Mânevi bütünlük lâfla olmaz. Yalnız su üç şeyle olur : 
1) Dinde birlik, 2) Dilde birlik, 3) Sanatta birlik. Türkiye milli rünesansıııı 

bekliyor. Hem de çok geç kalmıştır.
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evlet işini b ir çene işi, 
bir. k a ra  çalm a işi, bir 
propaganda işi, hattâ, y a 
lın m antık, ansiklopedik 
bilgi işi, sadece iyi niyet 
işi sanan politikacılar son 
günlerine kadar halkı a l
datacak lar, hem de kendi- • 
leri aldanacaklardır. Bun
la r yalnız devlet yöneti

minde değil, halkı aldatm ak için 
kullandıkları propaganda tekniğinde 
dahi aldanan insanlardır.

Devlet de bitki gövdesi, insan 
teni, tini gibi tab ia tın  gereçliklerin- 
den değil m idir? O tlar bile gelişi gü
zel yönetilemezken, tab ia tın  en k a r ı
şık; en karm aşık  varlığı olan devlet 
varlığı nasıl olur1 da bilgisizce, yal
nız sağduyu ile yönetilebilir? Yazık
la r  olsun modem  demokrasileri, ilim- 
siz, tekniksiz, iıstatiksiz, plânsız, pro
jesiz yönetebileceklerini sanan  toy 
diplom atlara!

M üstebit hüküm dar II. Abdül- 
ham it bu m em leketin kalkınm asını 
istiyordu. Kalkınm ası için de m üste
bit b ir hüküm darın elinden gelebilen 
herşeyi yaptı. M ektep yaptı, hasta- 
hane yaptı, yol yaptı. Bu memleketi 
kalk ınd ıram adı!

İ ttih a t ve Terakki Cemiyeti II. 
Abdülhamid istibdadını yıktı. Ona 
zorla M eşrutiyeti ilân ettirdi. Mem
leketi İ ttih a t ve Terakki yoluna so
karak  kalkındırm ak istedi. İ ttih a tç ı
la r  o günün şa rtla rı içinde ellerinden 
gelen herşeyi yaptılar. H a ttâ  bu 
uğurda can verdiler. Yine de T ürki
ye’yi kalkındıram adılar!

A ram ızdan A ta tü rk  dediğimiz 
o askerlik  ve politika zekâsı çıktı. 
Kul, köle olan Türk ülkesini kendi 
başına buyruk kıldı. H ilâfeti kaldır
dı, medreseleri kapattı, a rap  harfle
rini atıp  yerine lâ tin  harflerini koy
du, kılığı değiştirdi, şapkayı giydir
di, avrupalılaşalım , dedi. D arülfünu
nu üniversite,em inlerini rek tö r yap
tı. Yine de bu ülkeyi istediği gibi 
kalkındıram adı!

Tek partili rejimi attık . Demok
rasi rejim ini kurduk. Çatışm alar, 
a tışm alar oldu, “sen’üer, “benler” 
çoğalm aya başladı, övündük, gerin
dik. A dsızlar adlandı, ünsüzler’ ün
lendi, yu rtsuzlar yurtlandı, yepyeni 
insanlar türedi. Yine de kalk ınam a
dık.

Darülm ualim inleri öğretm en 
okulları, öğretm en okullarını köy

enstitüleri, köy enstitülerini yine 
öğretm en okulları yaptık. Yine de 
kalkınam adık!

Bütün bu uğraşm alara, çabala- 
m alara karşı yine de kalkm am adık- 
sa bunun bir sebebi olacak. Türkiye 
nasıl kalk ınacak? Kalkınm anın sebe
bi nedir? Bunu bilen v a r m ı? Bir 
soru daha : Bu sebebi kim bulacak? 
Politikacılar mı, ik tisa tç ıla r mı, hu
kukçular mı, eğitim ciler m i? Hiç bi
ri. Bu sebebi bulsa bulsa bilim ve 
metod sahibi olan sosyologlar bula
bilecek. Sosyaloji biliminin bu günkü 
verilerine göre sosyal kalkınm anın 
ilk hareket noktası nedir? Zam anı
mızın devlet tipleri modem  dem okra. 
silerdir. Bu dem okrasileri tü rlü  bil
gileriyle tanıyabilirsiniz. Ekonomik 
yaşayışlarını ele alalım  : Modem 
dem okrasiler endüstri çağına girm iş 
olan devletlerdir. Hukukunu, tü resi
ni gözönünde bulunduralım  : Modern 
dem okrasiler ihsan hürlüğünü, insan 
haklarını türenin  temeli yapan dev
letlerdir. Eğitim ini ele alalım  *: Mo
dem  dem okrasiler eğitimde lâikliği 
benimsemiş, yüksek öğretim de üni
versite çağm a ermiş olan devletler
dir.

Bütün bu tan ıtışlar, m odem  dev. 
letin kurulularından birini ele alan, 
bu kurum un bir dış karak terine  gö
re olan tanıtışlard ır. B tf de modem  
en çıkıntılı, en göze çarpıcı, k a ra k te 
riyle tanıtabiliriz. Modem devletin 
•n  çıkıntılı, en göze çarpıcı karak te-
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