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Reklamlar….

Hatırlamak, Anlamak, Anlatmak İçin Okumalı..
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«Bütün dünler, yarınları aydınlatan fenerlerdir»
William Shakespeare
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“…Cumhuriyetçi olmanın ne büyük bir
inkılapçılık demek olduğunu anlatamadık!
Herkese padişahın kovulması, halk hâkimiyeti
rejiminin getirilmesi oyuncak geliyor.

Cumhuriyetin ne büyük bir yenilik hamlesi
olduğunu, gençlere anlatabilseydik,
Cumhuriyetçi kuşaklar başlangıçtaki atılımı
sürdürebileceklerdi”

Attilâ İlhan
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XX. yüzyılı anlamadan, XXI. yüzyılda bir şeyler yapılabilir mi?

30 Ekim 1918.......

Mondros Ateşkes Anlaşması  İmza Edilir...........

Ardından tüm yurtta dernekler ve direniş örgütleri kurulur.... Müdafaai Vatan, 
Müdafaa Hukuki Mülkiye, Vilayeti Şarkiye, Müdafaa Hukuk, Reddi İlhak..........

18 Ocak 1919’da Paris Konferansı Toplanır...

Çok değil 12 gün içinde Konferans’ta Osmanlı’nın parçalanması kararı alınır......

Adım adım işgaller başlar..........

Mustafa Kemal Samsun’a çıkar... 

Amasya Tamimi........

Erzurum ve Sivas Kongreleri.......

Milli Mücadelenin tek çatı altında toplanması.......

Ve.

23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla Milli Mücadele yeni bir nitelik 
kazanır..

Kurtuluş Savaşı...........

Ve.......

CUMHURİYET
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Ulusal Kurtuluş Savaşı biterken Anadolu toprakları,

Savaşı…ölümü…ihaneti görmüş…

Direnci…dayanışmayı ve dostluğu geçirmiş…

Yaralı…yoksul ..

Ama…

Özgür, Bağımsız, Eşit 
Ve

Onurlu bir ülkedir…
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Osmanlı İktisadi Hayatından Kareler
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Osmanlı İmparatorluğu’ndan Devralınan Sınai Miras

Ticaret ve Ziraat Nezareti tarafından, 1913 ve 1915 yıllarına ilişkin olarak İstanbul vilayeti ile

İzmir, Manisa, Bursa, İzmit, Karamürsel, Bandırma ve Uşak şehirlerinde, yani ülkenin en

gelişmiş yörelerinde düzenlenen sanayi sayımlarının sonuçları 1917 yılında 1329, 1331 Seneleri

Sanayi İstatistiki adı ile yayınlanmıştır. Bu sayımların sonuçlarına göre 1915 yılında sınaî

tesislerin toplam sayısı 282’dir. Sektörlere göre dağılımı örneklendirildiğinde ise öne çıkanlar;

33 un değirmeni,

9 makarna, 6 konserve,

4 bira fabrikası,

2 tütün mağazası, 4 buz,

7 tuğla, 6 kireç,

8 kutu, 5 yağ, 3 sabun imalathanesi,

2 porselen imalatı ve elmas traşçılık,

13 debbağhane (deri işleme),

13 marangoz ve doğrama atölyesi,

13 yün ve 5 pamuk ipliği ve dokuma,

41 ham ipek, 6 ipekli dokuma ve 13 sair dokuma fabrikası,

43 matbaa ve sair kâğıt imalatı, 8 sigara kâğıdı ve

 3 kimyasal ürün tesisidir.

Bahsedilen sanayi istatistiklerinden hareketle bir iki saptama yaparak Cumhuriyetin ilânı

öncesindeki sınai alt yapıya ilişkin sayısal tespitleri, farklı bir ifade ile devralınan sınai alt

yapıyı noktalamak gerekirse:
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Öncelikle, bu sayımların o dönemin imkânları dâhilinde oldukça kapsamlı bir sanayi

envanteri niteliği taşıdığı söylenebilir.

Mevcut 282 tesisten faal durumda olanların (işletmede olanlar) sayısı 194 adettir. Farklı bir

ifade ile envanter kapsamındaki şirketlerin yüzde 69’u üretimde olup yaklaşık olarak yüzde

30’u ise kapalı ya da gayrı faal durumdadır.

Bununla birlikte; kuruluş tarihleri belli olan 255 işletmeden 72’si (yüzde 28) 1908’den sonra,

II. Meşrutiyet’in ivmesi ile kurulmuştur. Bu sayısal gelişmeye rağmen sanayi kesimi fevkalâde

ilkel bir nitelik taşımakta idi. Toplam üretim değerinin 1913’de yüzde 83,5’i, 1915’de de yüzde

82,3’ü gıda ve dokuma sanayiinden kaynaklanıyor ve bu iki sektör aynı yıllarda toplam işçi

sayısının yüzde 71 ve yüzde 75,8’ini istihdam ediyordu.

Alt sektörlere inildiğinde bu ilkellik daha da göz alıcı olarak ortaya çıkmaktadır;

Değirmencilik, tütün işleme, debagat, yünlü dokuma ve iplik ve ham ipek üretimi, toplam

sınaî üretim değerinin 1913’te yüzde 80,3’ü, 1915’te ise yüzde 83,1’ini oluşturuyordu.

İstihdam edilen işçi sayısı bakımından da bu beş üretim kolunun payı aynı yıllarda yüzde 66,5

ve yüzde 61,2’ idi.

Kısacası, buğday öğütmek, tütün ve deri işlemekten ve geleneksel

ipekçilikten oluşan üretim faaliyetlerinin bütünü ile gerçek anlamda bir

sanayi olmadığı, Osmanlı ekonomisini büyük ölçüde sanayisiz bir ekonomi

sayılabileceği ve toplumun sınai ürün tüketiminin esas olarak ithalat

yoluyla karşıladığı tespiti abartılı sayılmamalıdır.
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«Osmanlı İmparatorluğu, tipik bir yarı-koloni örneğidir. Bir

zamanlar, üç kıtaya yayılmış haşmetli bir imparatorluk, endüstri

devriminin ekonomik ve sosyal koşullarına ayak uyduramadığı

için, bugün geri kalmışlığın bütün illetleri ile malûl olarak

emperyalist devletlerin elinde tam bir parçalanma ve kokuşma

halinde can çekişmektedir»

Prof. Dr. Werner Sombart

1918-1922  döneminde Berlin Üniversitesi öğrencisi 

Vedat Nedim Tör’ün anılarından…

Vedat Nedim TÖR(2010), Yıllar Böyle Geçti. YKY. 2. Baskı. İstanbul. s. 11.

http://3.bp.blogspot.com/_hRqEUqO_sn8/STaSIfcpv5I/AAAAAAAAAHk/rDBVRQ6_BAo/s1600-h/65409_2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hRqEUqO_sn8/STaSIfcpv5I/AAAAAAAAAHk/rDBVRQ6_BAo/s1600-h/65409_2.jpg
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“Birinci Dünya Savaşı’ndan bir yıl önce 1913’te henüz

bir ilkokul çocuğu iken, Orta Anadolu’nun tren uğrağı

olmayan bir kasabasında, her gün babamın yanında,

başımızda kırmızı bir fes, elimizdeki zembilin içinde

çarşıdan taşıdığım yiyeceklerin arasında Rus şekeri,

Amerikan unu bulunduğunu ve babamın ayağına

ayakkabı; sırtına çamaşır ve giyecek yapmak için

Fransız köselesi, Fransız patiskası, Amerikan bezi;

Alman kumaşı ve başını kapamak için Avusturya fesi

aradığını çok iyi hatırlıyorum. Babam bunların

arıyordu. Çünkü bunları Türk malı olanları yoktu.

Hepsi dışarıdan geliyordu”

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Atatürk İlkeleri ve Türk

Kadının Çilesi. İzmir Meslek Kadınları Kulübü

Yayınları. İzmir 1979. s.23 - 24
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A.Du Velay
Türkiye Maliye Tarihi. (Ankara: Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu, 1978)

(Yazar)

1903

«Türkiye’nin mali tarihi, siyasi tarihin gerçek bir 

mukaddemesidir. İlki bilinmezse ikincisinde yanılgıya düşme 

tehlikesi vardır ve çoğu kez birbiriyle örtüşerek biri, 

diğerini tamamlar».
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Birkaç tespit

1923’te

yani Cumhuriyet ile birlikte

savaş ya da kahramanlık temelindeki özgüven mirası, 

üretim temelli bir özgüvene dönüşmeye başlamıştır. 

Bu dönüşüm, topyekûn ve köklüdür.

Bu dönüşümün yönü, toplum yaşamından iktisada hukuktan eğitime

siyasetten  uluslararası ilişkileredir

Ve

yarı sömürgeden bağımsız bir ulus devlet yaratma temel hedefi, 

ilmik ilmik örülerek tasarlanan bir stratejik tercihle gerçekleştirilmiştir.

Bu dönüşümün gerçekleşebilmesi için yeni bir sermaye birikim mekanizmasına

ihtiyaç vardı. Cumhuriyet kadrolarına göre bu ihtiyaç, ancak ve ancak 

“sanayileşme” ile karşılanabilirdi.
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Sanayileşme zorunluluğunu besleyen olgulardan biri de “bağımsızlık” sorunudur.

Kemalist aydınlar ve yöneticiler, ülkenin askeri ve diplomatik zaferle elde edilen

bağımsızlığının ancak iktisadi bağımsızlıkla güvence altına alınabileceği

konusunda net ve ısrarlı olmuşlardır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun İngiliz liberalizminin tutsağı olduğu

Osmanlı sanayisiyle zanaatlarının sanayi devrimi Avrupası’nın

mamul maddelerinin istilasıyla yıkıldığı bunu da İmparatorluğun

iktisadi ve mali alanlarda tam bağımlılık içine düşmesine yol açtığı
kanısındadırlar.

Sadece sanayileşme, 

Türkiye’deki bu bağımlılığı kırabilir

ve 

bu bir siyasi tercihtir. 
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Cumhuriyet, sanayileşmeyi iktisadi güçlenmenin esas aracı saymakta ve 

bağımsızlıkla eş anlamlı almaktadır. 

Dönemin kendine özgü koşullarında temel ihtiyaçlardan

(3 Beyaz= Şeker + Pamuklu bez + Un)
başlanarak sanayi üretim kapasiteleri yaratılması ileri ve geri bağlantılarla 

toplumsal üretkenliği artıracaktır.

Farklı bir ifade ile “Türkiye Sanayileşmek Mecburiyetindedir”.

Cumhuriyet döneminde sınaî üretimin, yurttaşların temel ihtiyaçlarını 

karşılaması asıl ilkedir. 

Böylece, ülke içi tüketimin tamamı karşılanacak ve ulusal ekonomi gerçek 

temeline oturacaktır. 

Unutulmamalıdır ki, Cumhuriyet, sanayi temelli ulusal ekonomiyi 

emperyalist çıkarların kesiştiği bölgede ve iki dünya savaşı 

yıllarının olağanüstü çalkantılı ortamında gerçekleştirmiştir.
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Yıl 1931. 1929 da Atatürk’ün talimatıyla

kurulmuş olan Milli İktisat ve Tasarruf

Cemiyeti yani bugünkü adıyla Türkiye

Ekonomi Kurumu bir dergi çıkarıyor.

Adı: İktisat ve Tasarruf.
Neşriyat Müdürü de dönemin

Kadrocularından Dr. Vedat NEDİM

TÖR.

Yandaki kupür, derginin ilk sayısından..

Başlığa dikkatinizi çekerim
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Kimi Sorular?

Döneme ait iktisadi gelişmeler “içeriden” nasıl görülmektedir?

“Fetih devletinden iktisadi devlete” geçerken farklı bir ifade ile de “rejimin

selameti açısından Cumhuriyet Treni bilinçli bir tercihle nasıl makas

değiştirmiştir?”

Demiryolları + Sanayileşme = DEVLETÇİLİK

ve..............

Cumhuriyet treninin makas değiştirişi basit bir iktisat politikası

seçimi mi yoksa bilinçli bir stratejik tercih miydi?

Gazi Mustafa Kemal, bu değişime nasıl bir strateji ile

önderlik yapmıştır?.
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EK BİLGİ: 1919-1921 dönemi Anadolu Ayaklanmaları [1]: 

1. Ali Batı Ayaklanması (11 Mayıs - 18 Ağustos 1919)

2. Birinci Bozkır Ayaklanması (27 Eylül - 4 Ekim 1919)

3. İkinci Bozkır Ayaklanması (20 Ekim - 4 Kasım 1919)

4. Şeyh Eşref (Hart) Ayaklanması (26 Ekim - 24 Aralık 1919)

5. Birinci Anzavur Ayaklanması (25 Ekim - 30 Kasım 1919)

6. İkinci Anzavur Ayaklanması (16 Şubat - 16 Nisan 1920)

7. Birinci Düzce Ayaklanması (13 Nisan - 31 Mayıs 1920)

8. İkinci Düzce Ayaklanması (19 Temmuz - 23 Eylül 1920)

9. Kuvayi İnzibatiyenin Harekâtı (10 Mayıs - 22 Mayıs 1920)

10. Birinci Yozgat Ayaklanması (15 Mayıs - 27 Ağustos 1920)

11. İkinci Yozgat Ayaklanması (5 Eylül - 30 Aralık 1920)

12. Zile Ayaklanması (25 Mayıs - 21 Haziran 1920)

13. Konya Ayaklanması (2 Ekim - 22 Kasım 1920)

14. Demirci Mehmet Efe Ayaklanması (1-30 Aralık 1920)

15. Çerkez Ethem Ayaklanması (27 Aralık 1920 - 23 Ocak 1921)

16. Koçgiri Ayaklanması (6 Mart - 17 Haziran 1921)

1] Ertuna, Hamdi, Türk İstiklâl Harbi, V. Cilt, İstiklal Harbinde Ayaklanmalar (1919-1921), Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Resmi
Yayınları Seri No.1, Ankara, 1974, s.40-280.’den aktaran Yıldırım Koç (2006) “Türk Ulusunun Oluşumunda Devletçiliğin Rolü ve
Özelleştirme Politikaları” T.C. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, “Ulusal Bağımsızlık İçin İktisat Politikaları Kurultayı
Bildiriler Kitabi. Haziran 2006. Malatya. S.507-523.
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1920’nin 9 Mayısında göreve başlayan ilk hükümetin yapacağı işler arasına

<< eski eserlerin derlenmesi ve yeni müzeler kurulması >> yazılmıştır.

Bir yıl sonra yani 1921’de o hengamenin, o ateşle barutun dans ettiği günler

içerisinde Maarif Vekaletine bağlı bir Hars Müdürlüğü kurulur.

Ve aynı yıl, yani 1921’de bugün dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin de ilk nüvesi açılmıştır .
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Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi

“Milletimiz mazisinden değil, Artık istikbâlinden  mesuldür”

Gazi Mustafa Kemal ve Türkiye (İzmir) İktisat

Kongre Delegelerinden Bir Grup, Kongre Binası

önünde, 17 Şubat – 4 Mart 1923

Gazi Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir

Paşa’nın Kongre için geldikleri İzmir

Basmahane Garında karşılanışları

Gazi Paşa Kongreyi (...) Efendiler,Uzun gafletler ve derin umursamazlık ile geçen
yüzyılların, iktisadi yapımızda açtığı ağır yaraları, onarmak ve çarelerini aramak, memleketi
topyekûn imara; milleti refah ve saadete eriştirme yollarını bulmak için yapacağımız
çalışmanın başarı ile sonuçlanmasını dilerim..(...) Tam bağımsızlık için şu prensip vardır:

Milli Egemenlik, İktisadi Egemenlik ile pekiştirilmelidir.(...) sözleriyle açıyor.
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Gazi Paşa, Kafkas Federasyonu Temsilcisi İbrahim Abilof Bey ve Sovyet Rusya Sefiri Semyon İvanoviç 

Aralov Yoldaş ile
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Kongrede Temsil Edilen Delege Grupları

Çiftçi Grubu Tüccar Grubu 

Sanayici Grubu İşçi Grubu
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1.) Misak-i İktisadî (12 Madde)

Bütün Türkiye'nin ziraat, sanayi, ticaret ve işçi zümrelerinden müntehap (seçilmiş) 

binyüzotuzbeş murahhasın iştiraki ile İzmir'de in'ikâd eden (toplanan) ilk Türkiye 

İktisat Kongresinin müttefikan tespit ve kabul ettiği Misak-ı İktisadi esaslarıdır:

Madde 1- Türkiye; millî hudutları dahilinde lekesiz bir istiklâl ile, dünyanın sulh ve 

terakki unsurlarından biridir.

Madde 2- Türkiye halkı millî hâkimiyetini; kanı ve canı pahasına elde ettiğinden, 

hiçbir şeye feda etmez ve millî hâkimiyete müstenit olan (dayanan) Meclis ve 

Hükümetine daima zahîrdir (yardımcıdır).

Madde 3- Türkiye halkı, tahribat yapmaz; imar eder. Bütün mesai, iktisaden 

memleketi yükseltmek gayesine matuftur.

Madde 4- Türkiye halkı, sarfettiği eşyayı mümkün mertebe kendi yetiştirir. Çok 

çalışır; vakitte, servette ve ithalâtta israftan kaçar. Millî istihsali temin için 

icabında geceli gündüzlü çalışmak şiarıdır.

Madde 5- Türkiye halkı, servet itibariyle bir altın hazinesi üzerinde oturduğuna 

vâkıftır. Ormanlarını evlâdı gibi sever, bunun için ağaç bayramları yapar; yeniden 

orman yetiştirir. Madenlerini kendi millî istihsali için işletir ve servetlerini 

herkesten fazla tanımağa çalışır.
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Madde 6- Hırsızlık, yalancılık, riya ve tembellik en büyük düşmanımız,

taassuptan uzak dindârâne bir salâbet (sebat, manevi kuvvet) her şeyde

esasımızdır. Her zaman faydalı yenilikleri severek alırız. Türkiye halkı,

mukaddesatına, topraklarına, şahıslarına ve mallarına karşı yapılan düşman fesat

ve propagandaların(d)a(n) nefret eder ve daima bunlarla mücadeleyi bir vazife

bilir.

Madde 7- Türkler, irfan ve ma'rifet âşığıdır. Türk her yerde hayatını

kazanabilecek şekilde yetişir; fakat her şeyden evvel memleketinin malıdır.

Maarife verdiği kudsiyet dolayısıyla (Mevlüd-i Şerif), kandil gününü, aynı

zamanda bir kitap bayramı olarak tes'îd eder (kutlar).

Madde 8- Birçok harpler ve zaruretlerden dolayı eksilen nüfusumuzun

fazlalaşmasıyla beraber sıhhatlerimizin, hayatlarımızın korunması en birinci

emelimizdir. Türk, mikroptan, pis havadan, salgından, pislikten çekinir; bol ve saf

hava, bol güneş ve temizliği sever. Ecdat mirası olan binicilik, nişancılık, avcılık,

denizcilik gibi bedenî terbiyenin yapılmasına çalışılır. Hayvanlarına da aynı dikkat

ve himmeti göstermekle beraber, cinslerini düzeltir ve miktarlarını çoğaltır.
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Madde 9- Türk, dinine, milliyetine, toprağına, hayatına ve müessesâtına

(kurumlarına) düşman olmayan milletlere daima dosttur; ecnebi sermayesine

aleyhtar değildir. Ancak, kendi yurdunda kendi lisanına ve kanununa uymayan

müesseselerle münasebette bulunmaz. Türk, ilim ve sanat yeniliklerini nereden

olurla olsun doğrudan doğruya alır ve her türlü münasebette fazla mutavassıt

(aracı) istemez.

Madde 10- Türk, açık alın ile serbestçe çalışmayı sever; işlerde inhisar istemez.

Madde 11- Türkler hangi sınıf ve meslekte olurlarsa olsunlar, candan sevişirler.

Meslek, zümre itibariyle el ele vererek birlikler, memleketini ve birbirlerini

tanımak, anlaşmak içi seyahatler ve birleşmeler yaparlar.

Madde 12- Türk kadını ve hocası çocukları İktisadi Misaka göre yetiştirilir.
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2.) Çiftçi Grubunun İktisadî Esasları (83 Madde)

a)Reji Meselesi (9 Madde)

b)Asayiş Meselesi (14 Madde)

c)Âşar Meselesi (2 Madde)

d) Ziraat Bankası ve İtibar-ı Ziraî Meseleleri (6 Madde)

e) Yollar Meselesi (9 Madde)

f) Orman Meselesi (9 Madde)

g) Ziraatte Hayvanat Meselesi (18 Madde)

h) Çiftçiliğe ait Bazı Maddeler (18 Madde)

ı) Ziraatte Makine Meselesi (8 Madde)
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3.) Tüccar Grubunun İktisat Esasları (126 Madde)
a) Bankalar (5 Madde)

b) Kambiyo ve Borsa İşleri (6 Madde)

c) Cuma Tatili (3 Madde)

d) Maden Meseleleri (9 Madde)

e) Orman Meselesi (15 Madde)

f) Ticaret-i Bahriye Meseleleri (24 Madde)

g) Ticaret İşlerini Kolaylaştıracak Esaslar (2 Madde)

h) Gümrük siyaseti (1 Madde – 3 Fıkra)

ı) Gümrük Muamelatı (5 Madde)

i) İnhisar Sisteminin Ref’i (1 Madde)

j) Kavanin ve Âhkam-ı Ticariyyenin İslâh ve Tâdili (2 Madde)

k) İtibâr Teşkilât ve Teshilât (4 Madde)

l) Ticaret Odaları (6 Madde)

m)Ticaret-i Hariciye Meseleleri (5 Madde)

n) Şirketler (5 Madde)

o) Ticarete Ait Mevadd-ı müteferrika (9 Madde)

ö) Tedrisat-ı İktisadiye (5 Madde)

p) Temettü Vergisi (1 Madde)

r) Vesait-i Nakliye Meselesi (9Madde)

s) Vesait-i Muhabere (8 Madde)
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4.) Sanayi Grubunun İktisat Esasları (26 Madde)
a) Gümrüklerde Himaye Usûlü (4 Madde)

b)Teşvik-i Sanayi Kanunu Hakkında (8 Madde)

c) Yollar ve Vesâit-i Nakliyede Hususi Tarife (2 Madde)

d) Sanayi Bankaları (2 Madde)

e) Tedrisat-ı Sınaiye (4 Madde)

f) Sanayi Odaları (6 Madde)
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5.) İşçi Grubunun İktisat Esasları (34 Madde)

a) Amele yerine «işçi» denilmesi

b) Başta verem olmak üzere bulaşıcı hastalıklara karşı,

sanatoryum, hastane, emzikhane masraflarına devletin

katılması,

c) Milletvekili ve Belediye seçimlerinde mesleki temsil üsulü

bağlamında kontenjan,

d) Sendika hakkı,

e) 8 saatlik çalışma süresi,

f) (Bir Mayıs) gününün Türk İşçileri Bayramı olarak kanunen

kabulü,

g) Hafta tatili ve umumi tatil günlerinde tam gündelik,

h) Bir hafta ücretli evlilik izni,

ı) Tütün rejisinin hemen ilgası ve imtiyazlı yabancı

müesseselerin devletleştirilmesi,….
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6.) Türkiye İktisat Kongresi’nin Yabancı Sermaye Hakkında 

Hükûmete Sunduğu Esaslar (10 Madde)

[Milli Türk Ticaret Birliği’nin ecnebi sermayesi hakkında teklifat-ı iş bu 

teklifat kongrede okunarak bera-i temmül aynen hükûmete takdimine karar 

verilmiştir]
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Aynı günlerde Lozan'da bulunan İsmet İnönü başkanlığındaki Türk delegasyonu ise özellikle
iktisadi bağımsızlık için gerilimli bir uğraş vermektedir. Ankara Hükümeti'nin önüne
Osmanlı'dan kaynaklanan 600 - 700 yıllık hesaplar çıkarılınca da uzlaşma sağlanamamış ve
görüşmeler, Gazi'nin bilgisi dahilinde, 4 Şubat 1923 tarihinde kesintiye uğramıştır. Anılan

olaylar dizisi Kongreyi daha da anlamlı kılmaktadır.

LOZAN

“Örs – çekiç arasında kalmak”
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Emperyalistler, Lozan’da, askeri olarak zafer kazanmış bir ulusa 

devlet kurdurmamak için var güçleri ile bastırmaktadır. 
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Karadeniz Vapuru: Seyr-i Türkiye Sergisi

(13 Haziran 1926)

Tam seksen altı gün süren yolculuğu, sefere katılan sanatçı, gazeteci, milletvekili, öğretmen,

müzisyen ve denizcilerden oluşan toplam 285 kişinin, genç Türkiye Cumhuriyeti’ni “dosta

düşmana tanıtmak için” nasıl olağanüstü bir çaba gösterdiğini, henüz üç yaşındaki Türkiye

Cumhuriyeti milletvekillerinin buna kaynak bulmak için nasıl çırpındıklarını ibret ve gururla

izliyor.

O sarışın adamın daha yedi yıl önce 19 Mayıs 1919’da ülkeyi kurtarmak için Samsun’a böyle bir

vapur yolculuğu yapmış olduğunu düşünenler de bir cumhuriyetin nasıl doğduğunu görüp

alabildiğine gururlanıyor.
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Karadeniz Vapuru Karaköy Rıhtımında,

13 Haziran 1926
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Karadeniz Vapurunun kaptan ve gemi personeli
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Atatürk’ün Karadeniz Vapuruna Ziyaretleri, 13 Haziran 1926
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Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi  / TOMTAŞ
6 Ekim 1926, Kayseri

Kaynak: Türk Hava Harp Sanayi Tarihi 1913 – 2009. Hava Kuvvetleri Komutanlığı. 2010. Ankara. s. 72 -80



48



49



50



51



52



53



54



55



56

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Alpullu Şeker Fabrikası’nda 
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«Bir çimlemik alıp ağzına koyuyor! Ah ne tatlı şeker! Türk şekeri…

Herkesin yüzünde bir sevinç, kalbinde bir inşirah. Bu, Türkün

Rumelisi’nin şekeri!... Düşününüz ki, daha üç tane bu gibi fabrika

ile memlekette senede tam ondört milyon lirasını cebinde

saklayacak. Buna bir un ve mensûcât fabrikaları, kömür ve petrol

madenlerini ilave ediniz. Senede kaç yüz milyon tasarruf etmiş

olacağız, bilir misiniz?

Hülya ve evhâm deyip geçmeyiniz.

Hülyalardır ki, milletleri ileriye doğru sürükler»

Ahmet Ağaoğlu (1926): ‘Alpullu’da’. 29 Teşrîn-i sani. Hâkimiyet-i Millîye.

Aktaran Aysu Özçaylak (2017): Cumhuriyet Dönemi Ekonomisinde Yerli Malı Politikaları ve Uygulamaları.

Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları. Ankara. S.98
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5 Nisan 1925: Şeker Fabrikalarının Kurulması ve bunlara tanınan ayrıcalıklara ilişkin kanun

25 Ocak 1929: Devlet kurulmakta olan şeker fabrikalarını rekabetten korumak için şeker 

ithalatını tekeline alır

5 Aralık 1933: Eskişehir Şeker Fabrikası

19 Ekim 1934: Turhal Şeker Fabrikası

6 Temmuz 1935: Türkiye Şeker Fabrikaları  A.Ş. kurulur.
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Cumhuriyetin ilk yılları, bir onarım sürecidir. Genleşen tarlalar sürülebildiğince
sürülmüş, tavlanmış, dallanıp budaklanan ağaçlar aralanmış, budanmış.. Yakılıp
yıkılan ev ve dükkânlar, az buçuk onarılmıştır. Toplumun yoğun çalışmasına,
Devletin kuruluş çabaları da eklenmiş… Dört koca yıl rüzgâr gibi geçmiştir.

Hilafet kaldırılmış, Tekke ve Zaviyeler kapatılmış, Şeriye ve Evkaf Vekâleti 
lağvedilmiş, Eğitim Birliği Kanunu, Medeni ve Ceza Kanunları ile Kabotaj Kanunu 

kabul edilmiş. İstatistik Umum Müdürlüğü kurulmuş, Alpullu Şeker Fabrikası 
açılmış ve Kayseri’de Uçak Montaj Fabrikası kurulmuştur. 

Kurulmuştur kurulmasına da,1927 yılı başlarken ortaya çıkan gerçek, herkesi 
irkiltmiştir: Devletin, günlük işleri görebilmesi 325 bin okur-yazara gereksinim 

duyar. Ama bütün Türkiye’de okuyan ve okuduğu gibi yazabilen topu topu 285 bin 
kişi vardır.

Okuma – yazma seferberlikleri başlayacaktır  
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Kemalist inkılâptan çok önce, Aydınlanma sonrası Fransa’sında

doğan pozitivizm ve nasyonalizm öğretileri, Osmanlı – Türk

aydınlarının bilincine şekil veren en etkili düşünce akımları

olmuşlardı. En azından XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren,

Osmanlı reformcuları, İmparatorluğun “hastalığı”nın ve

gerileyişinin, Aydınlanma’nın bilimsel ruhunun ve

Avrupa’nın teknolojik ve sınai ilerlemesinin ardında

kalmanın sonucu olduğu teşhisinde bulunuyorlardı. XX.

yüzyılın başlarında önde gelen milliyetçi ideolog Ziya Gökalp

sorunu şöyle tarif etmişti:

“Bugün bizim için asrileşmek demek, Avrupalılar gibi zırhlılar,

otomobiller, tayyareler yapıp kullanabilmek demektir.

Asrileşmek şekil ve yaşayış yönünden Avrupalılara benzemek

değildir. Ne zaman ki, bilgi ve sanayi mallarını Avrupa’dan

alma mecburiyetinden kurtuluruz, işte o zaman asrileşmiş

olduğumuzu anlarız”
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İktisadî gelişme konusunda, en çok, hızlı sanayileşme gereği

vurgulanmaktaydı. Türkiye’nin dünya piyasasında mamul mallar

ithal ve tarım ve madencilik ürünleri ihraç eden bir ülke olarak

sürdürdüğü rol, Kemalist kadroyu rahatsız etmekteydi. Ankara

hükümetinin Maliye Bakanı Ferit Bey’in 1921 yılında,

“Bize en lazım şey..fabrika, gine fabrika[dır]…Türkiye

çalışıyor, üretiyor, fakat ürünlerinden başkaları

yararlanıyor…alın teri dökerek elde ettiğimiz iptidaî

maddeleri…yok pahasına harice satıyoruz sonra yabancılar

bu maddelerin şeklini değiştirerek bize iade ediyorlar…Kırk

kuruşa bir okka yün veriyoruz, aynı yünü bin ikiyüz kuruşa

bir metre kumaş halinde yalvararak geri alıyoruz”

demesi bu rahatsızlığın tipik bir ifadesi idi.
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1929 yılının sonlarında, Türk maliyesi ve ekonomisi üzerinde

ağırlığını iyice belli etmeye başlayan dünya ekonomik buhranı

karşısında bir takım tedbirler almayı gerekli gören hükümetin bu

politikasının ana hatları Başbakan İsmet İnönü tarafından 12

Aralık 1929’da dile getiriliyordu:

“…millet kendi istihsalinden fazla sarf etmeyecek, kanâatkar bir

hayata girmek zorunda kalacaktır…Yerli malına revacı artırmak

gayesiyle…..bütün vatandaşların şuurunu uyandırmak üzere

devletin bütün kuvvetlerini harekete geçireceğiz”
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Bu cümleden olarak;

Türk Parasının Kıymetini korumak üzere alınan tedbirlerin

hassasiyetle uygulanmasının yanı sıra;

Tasarruf alışkanlığının geliştirilmesi,

‘yerli malı’ kullanma kampanyaları,

Tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi,

Üretimin çeşitlendirilmesi ve

Ulusal kaynakların daha verimli ve rasyonel şekilde kullanılmasına

dönük çabalar hayati bir önem kazandı.
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1929 Aralık ayında Türkiye Cumhuriyeti Reisi Gazi Mustafa Kemal

Hazretlerinin himayelerinde “Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti” kuruldu.

(Günümüz Türkiye Ekonomi Kurumu)

Cemiyet, yarı resmi bir nitelik taşımaktadır ve kurucuları TBMM Başkanı

Kâzım (Özalp), TBMM Başkan Vekil Hasan (Saka), Yusuf Kemal

(Tengirşek), Saffet (Arıkan), Mahmut (Soydan), Celal (Bayar), Fuat (Umay),

Rahmi (Köken), Reşit Saffet (Atabinen), Besim (Atalay), Ziraat Bankası

Umum Müdürü Şükrü (Ataman) ve Emlak Bankası Umum Müdürü Hakkı

Saffet (Tan) beylerdi.
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Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, Başbakan İsmet İnönü’nün

konuşmasından kısa bir müddet sonra yani 1929 yılı Aralık ayının

sonlarına doğru birinci toplantısını yapmış ve ilk iş olarak o

tarihlere kadar iktisat alanındaki yazılarıyla haklı bir şöhret sağlamış

olan Vedat Nedim Tör’ü Müşavir Müdür olarak Cemiyette

görevlendirmiştir.

Cemiyetin Vedat Nedim Tör yönetiminde çıkardığı “İktisat ve

Tasarruf” isimli dergisinin geliştirdiği temel sloganın <<İlk Hedef

Akdenizdi; İkinci Hedef İktisat>> olduğunu hatırlamak lazım

gelir.
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Cemiyetin adı 12 Haziran 1939’da Ulusal Ekonomi ve Artırma

Kurumu oldu. Öte yandan İstanbul’da 1931’de kurulmuş olan ve

17 Temmuz 1939’da faaliyet merkezini Ankara’ya taşıyan bir de

Türk İktisat Cemiyeti mevcuttu. Cemiyetin kurucuları arasında

Şevket Süreyya Aydemir, Şefik Bilkur, Muhlis Ete, Hazım Atıf

Kuyucak, Ahmet Ali Özeken, İsmail Hüsrev Tökin gibi dönemin

önemli Türk iktisatçıları ve akademisyenleri[1] bulunuyordu.

Türk İktisat Cemiyeti ile Ulusal Ekonomi ve Artırma Kurumu

18 Ocak 1955’te birleşerek Türkiye Ekonomi Kurumu adını aldı

[1] 1930’larda ayrıca çeşitli yayınlar yoluyla iktisat konusunda bir bilinç uyandırılmaya çalışılmıştır. Cemiyetin

yayınladığı kitaplar arasında Şevket Süreyya Aydemir’in yazdığı Cihan İktisadiyatında Türkiye (1931) ve

Halk İçin İktisat Bilgisi (1938) de bulunuyordu. Hazım Atıf Kuyucak, Muhlis Ete, Ahmet Ali Özeken gibi

isimler dönemin İstanbul Üniversitesi ve Siyasal Bilgiler Okulu (Mekteb-i Mülkiye) gibi kurumlarında

öğretim üyeliği yapıyordu. Muhlis Ete ayrıca 1950-51’de İşletmeler, 1951-52’de Ekonomi ve Ticaret, 1962-63’te

Ticaret Bakanı olarak da görev yapmıştır. (Baskıcı 2004).
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Halkı eğiterek hesaplı yaşamaya ve israfla

mücadeleye ve milli ürünleri kullanmaya

teşvik amacıyla kurulan’ Millî İktisat ve

Tasarruf Cemiyeti, kuruluşundan yaklaşık

dört ay gibi kısa bir müddet sonra

Ankara’da Milli Sanayi Numune Sergisi ve

Sanayi Kongresi düzenleme kararı aldı ve

1930 Şubat ayında da hazırlıklara başlandı.

11 Şubat 1930’da Trabzon Milletvekili ve

TBMM Başkan Vekili Hasan (Saka)

Başkanlığında yapılan bir toplantıda

kongrenin yürütülmesine ilişkin esaslar

belirlendi ve kabul edildi.
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1930 Milli Sanayi ve Numune Sergisi, Etnografya Müzesi ve Türk Ocağı

Binalarında düzenlenmişti.
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Hakimiyeti Milliye, 22 Nisan 1930
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Bir Hatırlatma: Sergi Evi’nden Operaya
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22 -29 Nisan 1930 tarihinde <<Gayemiz: Türkiye Sanayi Türkiye

Devleti gibi Yeni ve İleri Olmalıdır>> şiarı ile Ankara’da toplanan

Sanayi Kongresi , <<Sanayimizin “milli” ve “çağdaş” gereklere

uygun bir tarzda gelişmesini sağlayacak yolları aramak>>

meselesini temel görev olarak belirlemiştir.
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Bina girişindeki Osmanlıca ibarede 

Türkiye Himaye i Etfal Cemiyeti Merkez i Umumisi
(Çeviri desteği için, İhsan Feyzibeyoğlu’na teşekkürler)

Kültür Bakanlığı’nca Birinci derecede tarihi eser olarak

tescillenmiş bulunan bina bugün, Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü olarak

kullanılmaktadır.

Anafartalar Caddesi N0: 70. Ulus. Ankara.

Sanayi Kongresinin Yapıldığı Bina
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1930 Sanayi Kongresi Umumi Heyeti
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Kongre esas olarak sektör temelinde örgütlenmiştir.

Mensucat, Gıda, Deri, Orman, Taş-Toprak ve

Cam, Kimya, Maden İhracı ve Maden Mamulatı

başlıklı sekiz ana sektör kongre gündeminin

önemli bir parçası ve hatta ana eksenidir.

Bu sekiz ana sektöre ait raporların toplamı 458

sayfa olup, Kongre kitabının sayfa sayısı açısından

yaklaşık olarak % 51’ini oluşturmaktadır.

Bu oran bizce sektör çalışmalarına verilen önemin

düzeyini de göstermesi açısından da

vurgulanmalıdır.

Sektörel Raporlar
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Kongre’de, hazırlanan raporlar, sanayi konusunda “neyimiz var?”, “neyimiz

yok?” sorularını da netleştirecek bir “sanayi envanteri” nin çıkartılmasına

yardımcı olmuştur.

Bir anlamda bu sanayi envanteri, takip eden yıllarda ilk defa yirminci

yüzyılda geri kalmış ve bağımlı bir ülkenin dış açıkları, kronik dış

borçlar ve mali esareti olmadan, kendi kendine yeten bir sanayileşmeyi

gerçekleştirmesinin, ütopik bir fantezi olmadığını ispat eden iktisat

politikalarının başlangıç noktasını oluşturmuştur.
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Sanayinin nispi olarak gelişmiş olduğu

“Vilayetlerden” gelen yani, Bursa, Eskişehir,

Edremit, Ayvalık, Uşak, Isparta, Elaziz (Elazığ),

Kastamonu, Denizli, Balıkesir, Ankara, Gazi

ayıntap (Gaziantep), Kütahya, İzmir Sanayi

Birliğinin temennileri başlıklı on dört rapor da

Türkiye’in sanayi temelli, üretim yapısının

durumunu, sorunlarını ve çözüm önerilerini

ortaya koyma açısından oldukça önemli bilgiler

içermektedir.

Bu nokta da vurgulanmalıdır ki, 1930 Kongresi

bir anlamda “Türkiye’nin Sanayi Kongresi” dir.

Oysa günümüzde farklı kurumlar farklı sanayi

kongreleri, bir anlamda kendilerinin /

bölgelerinin sanayi kongrelerini düzenlemektedir.

Vilayet Raporları



90

Aralarında Vedat Nedim ve Şevket Süreyya

gibi Kadrocuların da bulunduğu 1930

Sanayi Kongresi heyeti, “Ruzname” de

vurgulanan;

“Sermaye ve Kredi”, “Vergiler ve Rüsum”,

“Teşviki Sanayi”, “Ticaret ve Sanayi

Odaları ve Sanayiciler”, “Tarifeler”, “Sınaî

Tedrisat” ile “Sanayimizi tanzim etmek ve

modernleştirmek gereği” alt başlıklarında

değerlendirerek yaklaşık otuz sayfalık bir

rapor tanzim etmişlerdir.

Umumî Encümen Raporları 

ve

Sonuç / Öneriler
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Komisyon:

“Sanayimizi tanzim etmek ve modernleştirmek zarureti” başlığı altında

bir temel tespitte bulunmaktadır.

O temel tespit de; ülkede “bir sermaye israfı hadisesi”nin varlığıdır ve

bunun nedenleri de;

 kuruluş yerinin seçiminde yanlışlık

 işletme sermayesinin yetersizliği

 makine teçhizatın çağın teknolojisine uyumsuzluğu

 kârlılık hesaplarının yanlışlığı

 yönetim yetersizliği

 teknik bilgi ve uzmanlığın yokluğu olarak değerlendirilmektedir.

Ve bu altı nedenin bir bütün oluşturduğu ve birisinin yokluğunun zaten

zayıf olan sermaye birikimini iyice yavaşlattığı tespitinde bulunulmaktadır.
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Kongre heyeti, bu güçlüğü gidermek için önerilerini iki başlık altında

toparlamaktadır:

Birincisi, Asgari On Senelik Bir Sanayi Programının Tespiti:

En az on yıl sürdürülecek olan bir sanayi programı ile işe başlamanın doğru

olduğunu kayıtlara geçirmektedir. Ve, “(…) elimizdeki mevcut vasıtalardan

plânlı bir tarzda azamî istifadeyi temine çalışmak zarureti vardır”.

Böyle bir programın oluşabilmesi için (bence günümüzde geçerli) üç tane

temel sorunun cevaplanmasının gerekliliği vurgulanmaktadır.

 Türkiye’de hangi sanayi şubeleri (sektörleri) en ziyade inkişafa 

(gelişmeye) müsaittir?

 Hangi sanayi şubelerine en ziyade muhtaç bulunmaktayız?

 Hangilerini evvelâ nerelerde ve ne mikyasta (ölçekte)  tesise (kurmaya) 

başlamalıyız?



93

İkincisi de, Bir Sınaî Tesisatı Tetkik ve Murakabe Merkezi Teşkili:

Kongre heyeti gerçekten bu bağlamda ısrarlı ve kararlıdır.

Geliştirdikleri öneri, “sanayi, sektöründe fabrika kurmak isteyen her şahıs

veya grup ve belediyeler öncelikle bu merkeze başvurarak fabrikanın

sektörü, ürün konusu, üretim kapasitesi, plânı, makine ve teçhizatı ile

üretim akış şemaları, kuruluş yeri özellikleri, sermaye yapısı, kârlılık

hesapları, hakkında bütün bilgileri vermeğe mecbur tutulmalıdır. Bu

merkezin onayı sonrasında fabrikanın temeli atılmalıdır. Bu merkezin

onaylamadığı hiçbir girişime izin verilmemelidir” şeklinde özetlenebilir.
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Biraz daha ayrıntı........

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Birinci Sanayi Planı,
1933”ün mahiyeti için Prof. Dr. Boratav’ ın şu
satırlarına mutlaka göz atılmalıdır. (Boratav:
2003a:115-116):

<< Cumhuriyetin yöneticileri ise, sınama ve yanılma
yöntemiyle, fakat bir yandan da tartışarak çok uygun
bir stratejik tercihe ulaştılar: Önce korumacılık
seçeneğini uyguladılar. Tek başına korumacılığın
sorunları çözmeyeceğini yine sınama yanılmayla
algıladıktan sonra devletçilik adımını attılar. Bu
böylece büyük buhranın yarattığı bölüşüm
şokunu, devlete bir iktisadi artık olarak intikal
ettirip sanayileşme fonuna dönüştürme
operasyonu olarak görülebilir. Bu stratejik tercihin
arkasında tamamen tesadüfi, ampirisist; yani sadece
gününü idare etmeye çalışan bir anlayışın ötesinde
ciddi bir kavrayış vardır.
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Bu metinde, 1930’lu yılların koşulları üzerinde  üç vurgulama var.

Birinci vurgulama ile başlayalım:

“Batı kültürü, tekniği ve sanayii ile Doğu sahillerini kucaklıyordu.
Sanayileşmemiş uluslara işlenmiş ürünler gönderiyor, bunların tufanı altında
kalan dünya pazarlarında üretim araçları çöküntüye uğruyor ve daha dün
bağımsız birimler halindeki topluluklar büyük sanayiin hegemonyası altına
girerek, hukuken bağımsız; fakat iktisaden bağımlı birer varlık haline
düşüyordu. Batının sanayici ülkeleriyle tarımcı ve hammaddeci ülkeler
arasındaki bu bağımlılık, sanayici ülkeleri ihya edici, hammadde ülkelerini ise
çökertici durumlar yarattı.”

İktisat ve tarihle ilgili gençlerin algılaması gerekir. 1933’te yazılmış olan bu
pasaj 30-35 yıl sonra Batı sosyal bilimine bağımlılık ekolü olarak katkı yapan
bir dizi sosyal bilimcinin katkılarının özünü içeriyor;

Uluslararası işbölümünün sömürge düzenleri son bulduktan sonra dahi,
süregelen bağımlılık yaratıcı özelliklerini teşhir ediyor.

Dünya kapitalist sistemi üzerinde yapılan bu teşhis, akademik sosyal
bilimlerde Marksistler hariç tutulursa, ancak 30 yıl sonra yapılıyor.
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İkinci vurgulama Türkiye'nin bu çerçeve içindeki konumu ile ilgili:
“Türkiye’nin dış ticaretteki konumu, Batı sanayi ürünlerine bir pazar ve o
sanayie hammadde yetiştiren bir tarım ülkesi olmasıdır.” cümlesi ile
Türkiye’nin de bu büyük kutuplaşmadaki yeri, hiçbir yanılsama olmadan teşhis
ediliyor.

Üçüncü vurgulama izlenmesi gereken strateji ile ilgili: “Büyük sanayici ülkeler
aralarındaki bütün siyasi ve iktisadi anlaşmazlıklara rağmen, tarımcı ülkeleri
her zaman için hammadde üreticisi konumunda bırakmak ve piyasalarına
egemen olmak davasında birleşmiş durumdadırlar. Bu itibarla tarımcı
ülkelerin bu silkinme hareketlerine er geç set çekmek hususunda siyasi
nüfuzlarını kullanmakta birleşeceklerdir. Özellikle bu gerçek, muhtaç
olduğumuz sanayii zaman kaybetmeden kurmak için en önemli etkenimizdir.”
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Stratejik tercih bir aciliyet gereksinimi üzerine
kurulu, yani derhal yapılması gereken bir
atılımın vurgulanmasına dayalı. Dış dünya
üzerinde de çok doğru bir teşhis var: Faşizmin
ayak sesleri hissedilmektedir, Almanya’da ve
Avrupa'da emperyalist ülkeler arasında
çatışmalar vardır; bir hegemonya boşluğu
vardır. Bu boşluk, Türkiye gibi ülkeler için
geçici bir fırsat yaratmaktadır ve hızla
kullanmadığımız takdirde bu fırsat
kaybolabilecektir.

İşte, Türkiye’yi 1930’lu yıllardan savaşa
kadar getiren bu stratejik algılamadır ve
Türkiye iktisat tarihinin parlak
diyebileceğimiz saygın bir sanayileşme
dönemine geçişini sağlamıştır.

Temel stratejik sentezin yapıldığı 1932
sonrasında, bu dönemin ortalama büyüme
hızı yüzde 8’e yakındır ve sanayiin
öncülüğündedir. O yüzdendir ki, İkinci
Dünya Savaşının büyük tahribatına rağmen,
savaş sonunda Türkiye ekonomisi, bu
yılların kuvvetli yatırım temposu sayesinde
1945 sonrasında tekrar hızla
canlanabilmiştir.
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EK BİLGİ: 1923-1938 döneminde Türkiye’de aşağıdaki ayaklanmalar ve cezalandırma operasyonları 
(“tedip harekatı”) gerçekleştirildi [1]:

1.Nasturi Ayaklanması (12-28 Eylül 1924)

2.Şeyh Sait Ayaklanması (13 Şubat - 31 Mayıs 1925)

3.Raçkotan ve Raman Tedip Harekatı (9-12 Ağustos 1925)

4.Sason Ayaklanmaları (1925-1937)

5.Ağrı Ayaklanması (16 Mayıs - 17 Haziran 1926)

6.Koçuşağı Ayaklanması (7 Ekim - 30 Kasım 1926)

7.Mutki Ayaklanması (26 Mayıs - 25 Ağustos 1927)

8.Ağrı Harekatı (13-20 Eylül 1927)

9.Bicar Tedip Harekatı (7 Ekim - 17 Kasım 1927)

10.Asi Resul Ayaklanması (22 Mayıs - 3 Ağustos 1929)

11.Tendürük Harekatı (14-27 Eylül 1929)

12.Savur Senkil Harekatı (20 Mayıs - 9 Haziran 1930)

13.Zeylan Ayaklanması (20 Haziran - Eylül başı 1930)

14.Oramar Ayaklanması (16 Temmuz - 10 Ekim 1930)

15.Ağrı Harekatı (7 - 14 Eylül 1930)

16.Pülümür Harekatı (8 Ekim - 14 Kasım 1930)

17.Menemen Olayı (23 Aralık 1930)

18.Tunceli (Dersim) Tedip Harekatı (1937-1938)

[1] Hallı, Reşat, Türkiye Cumhuriyeti’nde Ayaklanmalar (Bu kitap, Kaynak Yayınları tarafından Genelkurmay Belgelerinde
Kürt İsyanları adıyla 1992 yılında 2 cilt olarak yayımlandı). Aktaran Yıldırım Koç (2006) “Türk Ulusunun Oluşumunda
Devletçiliğin Rolü ve Özelleştirme Politikaları” T.C. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, “.ulusal Bağımsızlık
için İktisat politikaları Kurultayı Bildiriler Kitabi. Haziran 2006. Malatya. S.507-523.



İSTANBUL..1925..
Bir İstanbul Kıraathanesi.Ortada bir masa, hasır tabure ve sandalyeler etrafına dizili. İki hoca, 
bir hamal ve taşradan gelenler..



1927..Ankara..Genç Türkiye'nin başkenti..

Fotoğrafın altında şu not var:

«Türkiye'nin ilk ve yegane nüfus sayımına göre kasaba görünümündeki bu
başkentte yaşayan kişi sayısı 48.000»



ANKARA 1928.. ''Kemal Paşa'nın Türkiye'sinden görüntüler'‘ diyor resim altında
ve ‘’Başkent olması, Ankara'yı çok canlı bir şehre dönüştürdü’’ denilmiş daktiloyla
düşülmüş notta.... Bu arada gözden kaçmaması için bir noktaya daha değinilmiş ve üç
katlı ahşap yapının '' Cihannüma'' sı üzerinde yuva yapmış leyleklere işaret edilmiş..
Kalpaklar, Milli Mücadele yıllarının kanıtı....
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1923’te Ankara’da kalmak ne demekti bilir misiniz?
(Bu soruyu, İsmet Paşa 30 Ağustos 1930’da demiryolunun Sivas’a gelişinde yaptığı konuşmada
sorup, cevaplıyor)

“ 1923’te Ankara’da kalmak ne demekti bilir misiniz? Bir çıkmaz sokağın
nihayetinde hasretli gözlerini denizi çevirip zorla bir kulübede barınmaya çalışmak
demekti. Anadolu içine o zamana kadar gelmemiş olanlar Ankara’da kendilerini
Pamir Yaylasına çıkmış seyyah zannediyorlardı”
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“Yıl 1939’a gelip, Cumhuriyetin kuruluşu
diyebileceğimiz bir dönem kapanırken, şunu
söylemek artık çok kolaylaşmıştır: 1923’te
Ankara’da kalınmasaydı, bunların hiç biri
yapılamazdı. Ankara uygarlık demek olduğu
kadar kalkınma, kalkınma demek olduğu
kadar yönetim, yönetim demek olduğu kadar
da özverinin simgesi oldu.”

Bu iki alıntı, aslında Cumhuriyet
Ekonomisinin İnşasında, nereden nereye
gelindiğinin de çarpıcı bir ifadesidir. Ankara
gerçekten de uygarlık, Ankara kalkınma,
Ankara yönetim ve Ankara özverinin simgesi
olmuştur.
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Mustafa Kemal’in önderliğindeki Cumhuriyet kadrolarının, zaman
zaman karşılaştıkları sorunlarla ilgili pratiğe ilişkin noktalarda,
deneme – sınama yöntemiyle de olsa korumacılıktan  planlamayı bir
kestirim olarak değil de halkçılık bağlamında siyasi bir öngörü olarak
gören bir devletçiliğe doğru stratejik bir tercih geliştirdikleri nettir.

Ve bu ‘devletçilik’ tercihi, hem parti programına girmiş hem de bir
anayasa hükmü haline getirmiştir.

Bu stratejik tercihin oturduğu zeminin bir ‘ideolojik paketi’ de vardır.
“Akıl ve bilimi” miras olarak bırakmak başlı başına ideolojik bir
pakettir. Paketin içinde akıl ve bilimle uygarlığın en ileri aşamalarına
varan bir ülke ideali vardır. Bunun yanı sıra, özünde mali
bağımsızlığın yattığı tam bağımsızlığın bir ülke için varlık ve yokluk
demek olduğu düşüncesi ve buna uygun bir inşa politikası da vardır.
Ve bu inşa politikası, halkın bütününün çıkarını gözetir.
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Bir sürü iç ve dış baskı ve dirence karşın bir Aydınlanmacı ve Jakoben

olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu stratejik tercihin yaratıcısı ve 

yol gösterici önderidir.

Ve bu önder;

“(…) bal gibi ‘Jacobin’ di. (…) onun kuşağının ilericileri Fransız

Devrimi’nden esinlenirdi, onun devrimci kişiliğinde kullandığı yöntemlerde

Robespierre’le, Saint Juste’ün rüzgârını bulmuşumdur. Hep aynı

kararlılık.”(İlhan 2008:19)

Bu tercih sayesindedir ki Cumhuriyet Türkiye’si;

 Üretim alanına, (sanayi ağırlıklı)

 Dolaşım alanına (dış ticaret, borçlanma, finansal akımlar)

 Bölüşüm alanına

 Fikir alanına 

sahip, yani ‘özgür ve bağımsız’ YENİ bir ülke olarak yaratılmıştır 



110



111

Kaynak: Prof. Dr. Afet İnan (1972). Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyetinin Birinci Sanayi Planı 1933.

Türk Tarih Kurumu Yayınları. XVI. Seri. S. 14. Ankara.

Neyi Örmüşler - I ?
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Kaynak: Prof. Dr. Afet İnan (1972). Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyetinin Birinci Sanayi Planı 1933.

Türk Tarih Kurumu Yayınları. XVI. Seri. S. 14. Ankara’dan kendi hesaplamalarımız

Neyi Örmüşler - II ?
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Malatya Şeker Fabrikası Girişi



115

Aşağıdaki harita, Prof. Dr. AFETİNAN’ın 1972’de Türk Tarih Kurumu yayınları arasında yer alan “Devletçilik İlkesi ve

Türkiye Cumhuriyetinin Birinci Sanayi Planı 1933” başlıklı eserinin 6 numaralı ekinde yer almaktadır.

Birinci ve ikinci beş yıllık sanayi programlarına göre kurulmuş, kurulmakta ve kurulacak sanayi yerlerinin

haritası (TARİFELİ VAPUR SEFERLERİNE DİKKAT)
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Birkaç gözlemde bulunarak Cumhuriyet Ekonomisinin İnşasının başarılı

sonuçlarının tüm coğrafyaya yaygınlığının altı çizilmelidir:

•Haritaya bakınca ilk göze çarpan hususun, halkçı – devletçi ekonominin,

demiryolları + sanayileşme = devletçilik denkleminin aynı zamanda önemli ve de

başarılı bir bölgesel gelişme stratejisi uygulanmış olduğunun altı çizilmelidir.

•Ayrıntıları, bir miktar bu bölümün kapsama alanı dışında görülebilir ancak, I. ve II.

Sanayi Planlarının, sadece sanayi planı olarak değil, belki daha geniş

perspektiften bakarak birer ‘kalkınma planı’ olarak değerlendirilmesi,

mekânsal boyutlarıyla birlikte ele alındığında abartılı bulunmamalıdır.

1930’larda sanayinin yurt sathına yaygınlaştırılmasında gözetilen bölgeler arası

dengeye günümüzde ne kadar çok ihtiyaç hissedildiği yeterince açık değil midir
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•Yine haritaya yakından bakıldığında, tarifeli ‘yük ve yolcu’ taşıyan denizyolu

seferlerinin de önemsenmesi gerekir. Hele günümüzde özellikle Karadeniz’in

doldurularak otoyol yapıldığı düşünüldüğünde, 1930’larda Trabzon – İstanbul

arasındaki seferlerin ne kadar önemli ve ‘iktisadi’ olduğu gerçeği göz ardı

edilmemelidir. Bu noktada, ‘Artık, Sarp sınır kapısından, İstanbul’a gaz kesmeden

gidilebiliyor, işte gelişme budur’ zihniyet ve söyleminin takdiri sizlere aittir.

•Aynı ‘yolcu ve yük’ taşıyan tarifeli seferlerin Marmara, Ege ve Akdeniz’de de geçerli

olduğunu yine haritadan izlememiz mümkün. Her yıl, 1 Temmuz tarihinde kutlanan Kabotaj

Bayramları törenlerinde ‘üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde…’ diye başlayan nutukları

yazan ve atanlara hem bu haritaya bakmalarını, hem de Gazi Paşa’nın 1937 konuşmasının

özetlendiği kısımda yer verilen şu sözlerini bir kere daha okumalarını önermek

gerekmektedir: “Ekonomik yapımızdaki gelişme, deniz ulaşım araçları ihtiyacını her gün

artırmaktadır. Yeni sipariş edilen gemilerden bir kısmı, önümüzdeki ilkbaharda gelmiş

bulunacaktır. Fakat bunlar, bu günden görülmekte olan ihtiyaca cevap verecek sayı ve

büyüklükte değildir. Yeni gemiler inşa ettirmek ve özellikle eski tersaneyi ticaret filomuz

için hem tamir, hem yeni inşaat merkezi olarak faaliyete getirmek için gerekli araçları

sağlamak zorundayız (Alkışlar). Şu günlerde, yüksek Meclise, su ürünleri ve Deniz Bank

hakkında bir tasarı gelecektir. Konunun yüksek ilginizi çekeceğinden şüphe etmiyorum.”
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1940 Türkiye'si
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GSYİH’nın Sektörel Dağılımı (%)
(1924 – 2015)
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Cumhuriyet Tarihinde Milli Gelir Büyüme Oranları

Dönemin Niteliği

Kapsanan

Yıllar

GSYİH Yıllık 

Ortalama Büyüme (%)

Cumhuriyetin 91 yılı 1924-2015 4.9

1. İlk 25 yıl 1924-1948 5.5

1a.Yeniden inşa ve devletçilik 1924-1939 7.8

1b. Savaş yılları ve sonrası 1940-1948 1.4

2. Öncesi, sonrasıyla DP 1949-1961 5.4

3. Karma, müdahaleci ekonomi 1962-1978 5.7

4. Neoliberalizmin aşamaları 1980-2015 4.2

12 Eylül – ÖZAL Dönemi 1980-1988 4.5

Neo Popülizm 1989-1997 4.5

IMF ve AKP Dönemi 1998-2015 3.8

Kaynak: Dönemlerin isimlendirilmesinde Prof. Dr. Korkut Boratav’ın yaklaşımı esas alınmıştır. Dönemsel büyüme

hızları hesaplamaları için, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-2014, TC Kalkınma Bakanlığı, Temmuz 2015. Ve

TUİK Veri Seti.
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Kemalist Türkiye’nin 1923 – 1938 dönemi, ilk defa yirminci

yüzyılda geri kalmış ve bağımlı bir ülkenin dış açıkları, kronik

dış borçları ve mali esareti olmadan, kendi kendine yeten bir

sanayileşmeyi gerçekleştirmesinin, ütopik bir fantezi olmadığını

gösterdi…

Başka bir deyişle; Kemalist deneyim ulusal kapitalist model

içinde geri kalmışlık ve bağımlılığın üstesinden gelmenin önemli

bir çabası olarak da tanımlanabilir…
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Gerçekten de tanımlanabilir.

Hem tanımlanabilir, hem de bugün için uygulanabilir.

Ya da en azından o dönemin uygulamalarından günümüz için çok sayıda

ders çıkarılabilir.

Çıkarılmalıdır da…

Cumhuriyet treninin makas değiştirişi basit bir iktisat politikası seçimimi

yoksa bilinçli bir stratejik tercih miydi?

Evet, bilinçli bir stratejik tercihti…

Rasih Nuri İleri’nin ‘büyük bir gerçekçi’ olarak değerlendirdiği Gazi Mustafa

Kemal Atatürk bu süreci, Tarihçilerin Kutbu, büyük hocamız Halil İnalcık’ın

tabiriyle bir Erkân-ı Harp Subayı titizliğinde berrak bir stratejiyle

kurgulamıştır.
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Ve hepsi unuttular ki!..

Mustafa Kemal’i “her attığı adımda ne yapabileceğini gayet iyi hesaplayan bir

kurmay” olarak tanımlayan Rasih Nuri İleri, Atatürk ve Komünizm adlı eserinin

16. sayfasında bakın neler diyor:

“Ve hepsi unuttular ki, Atatürk olmasaydı, Türk – Sovyet dayanışması olmasaydı,

bugün Anadolu’muzda ne Türk ve ne de Kürt olurdu. Ege, Trakya, Batı Anadolu

ve belki de Karadeniz ‘Büyük Yunanistan’, Trabzon, Siirt, Antalya üçgeni de

‘Büyük Ermenistan’… Antalya bölgesi ise İtalyan mandası. Hepimiz, Balkan

Müslümanları gibi ya ezilmiş bir azınlık olur veya asimile edilirdik. Bugün Türk

kapitalizmi de olamazdı, Türkiye işçi sınıfı da. Sevr, bu demekti.”

* * *

Ve unutulmamalıdır ki, “Kurtuluş Savaşı’nın ve Anadolu İhtilâlinin en

muhâtaralı aşamalarında; en ünlü Türkçüler, en ünlü Müslümanlar, en ünlü

Komünistler de Gazi’nin yanı başındaydılar”.
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SONUÇ YERİNE ...

 1912 – 1922 dönemi Uzun Cihan Harbi. Bu dönem iki yüzyılın kırılma dönemi. İki Dünya Savaşı

arası evre belki de tarihin en karanlık evresidir. Bu fay hattı, en derin izlerini Türkiye’de

bırakmıştır. 18 milyonu barındıran Anadolu, on yıl içinde 5 milyon nüfus yitirmiştir.

 Kurtuluş Savaşı, yurdun dinden de ırktan da daha önemli olduğunu öğretmiş ve “Kurtuluş”

“Kuruluşla” tamamlanmıştır.

 Lozan’da, dünyanın bütün efendilerini EŞİTLİK DANSINA kaldırmanın onuru yaşanmıştır.

• 1923 – 1938 döneminde Cumhuriyet, kendi köyünden öteyi vatan bilmeyen köylüler ülkesinde Sanayi

Temelli Ulusal Bir Ekonomiyi emperyalist çıkarların kesiştiği bölgede ve iki dünya savaşı yıllarının

olağanüstü çalkantılı ortamında yaratmıştır. Bu yaratma, toplum yaşamından ekonomiye, hukuktan

eğitime, siyasetten uluslararası ilişkilere, yarı sömürgeden bağımsız bir ulus devlete, bilinçli bir tercih,

tutarlı bir stratejiyle köklü bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Dünya tarihinde BAŞKA BİR ÖRNEĞİ

YOKTUR.

• Ülkemizde yaklaşık olarak 38 yıldır sürdürülen insan zayiatı yüksek neoliberal politikalar, uygulandığı

diğer ülkelerde olduğu gibi; Türkiye’yi de düşük büyüme batağına saplamış, imalat sanayini nerede ise

Hong-Kong’un ilk dönemlerindeki antrepo tipi sanayie dönüştürerek, ithalat yapamadan üretim yapamaz

hale getirmiştir. Farklı bir ifade ile; Türkiye, uluslararası yeni işbölümünde taşeronlaştırılmış bir sanayi ve

buna bağlı olarak istihdam edilen enformelleştirilmiş ucuz işgücü deposu ve bir ithalat cennetine

dönüştürülmüştür.
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• Tarım sektörünü daraltarak / tasfiye ederek tohum dahil tüm tarım ürünlerinde nerede ise net ithalatçı

bir ülke konuma gelinmiş, arsa ve arazi spekülasyonuna engel olacak önlemler tasfiye edilerek, kent

kimlikleri yok edilmiş ve ekonomi sadece rant yaratma kurnazlığından ibaret bir iş haline

getirilmiştir.

• Bu neoliberal tutuculuğun finansal serbestleşme programları, reel sektör tasarruflarını uzun vadeli

sabit sermaye oluşumu yerine kısa vadeli spekülatif yatırımlara kanalize olmasının bir aracına

dönüştürerek başta imalat sanayi ve tarım olmak üzere reel sektördeki sermaye birikim modelini

değiştirmiş / tahrip etmiştir.

• Artık Türkiye merkezli, ülke içinde iktisadi bütünleşmeyi sağlayan, adaletli bölüşmeyi amaçlayan bir

iktisadî kalkınma perspektifi, çok daha kritik bir önem taşımaktadır. Türkiye’de planlama yeniden

bir toplumsal hedef haline dönüştürülmeli, dış dünya ile ilişkilerin ve bu alandaki kontrol

mekanizmalarının «yeniden» ve «akıllıca» tasarlanması gerekmektedir.

• Böyle bir yeni iktisadî kalkınma perspektifinde, teşvik kadar «caydırıcılık» aracı da devreye alınmalı,

İstanbul başta olmak üzere bazı bölgelere bazı yatırımların, özellikle inşaat yatırımlarının yönelmesinin

önüne engeller konulmalıdır.

• Bu tasarımın başlangıcı, Gümrük Birliği Anlaşması’nın askıya alınmasına dayanmalıdır. Ayrıca

sermaye hareketlerinin sınırsız serbestisi ile planlama çelişeceğinden, sınırlamalar da getirilmesinin

kaçınılmaz olduğu unutulmamalıdır.
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• Sanayi 4.0’a ait somut gelişmeler ve 5.0’a ait teknik tahayyüller de dikkate alınarak sektör

planlaması, ithal ikamesi ve selektif korumacılık yeniden tartışılmalı, ciddiye alınmalıdır.

Böyle bir perspektifin ana omurgası, başta İstanbul olmak üzere, kentsel rantlara odaklanmayı

alıkoyan / imkan vermeyen bir anlayış temelinde, kendilerini yenileme kabiliyeti olan, ileri

teknoloji içerikli sektör ve faaliyetler olmalıdır.

• Bununla birlikte; «KİT’ ler zarar eder» zırvasının yarattığı kompleksten bir an önce arınmalı ve

yeni işletmeci KİT’ler sektörel temelde kurulmalıdır. Mali Sektörü (başta bankacılık kesimi)

reel kesimin emrine koşmanın gerekleri de, yeniden tanımlanmalı ve yerine getirilmelidir.

• Kamu yatırımcılığı etkili bir biçimde devreye alınmalı, yerel inisiyatiflerin, kooperatiflerin, yerel

yönetimlerin de özellikle imalat sanayiini geliştirmeleri için etkinleştirilmiş ve

demokratikleştirilmiş planlama ile koordineli büyüme çabaları da desteklenmelidir.

• Unutulmamalıdır ki; 4046 Sayılı Özelleştirme Yasası ile birlikte, kamu varlıklarının tasfiyesine

tarım sektörü ile başlanmıştır. İlk etapta birer fiyat yapıcı (price maker) ve piyasa yapıcı (market

maker) olan Et ve Balık Kurumu (EBK), Süt Endüstrisi Kurumu (SEK) özelleştirilmiştir.

Takiben de YEM Sanayi A.Ş. Bu özelleştirmelerin yarattığı felaket ortadadır. Sütte kriz

kronikleşmiştir. Ette ise Türkiye karkas et ve canlı hayvan ithalatçısı olmuştur. Yemde de saman

ithal eder duruma gelinmiştir. Sırada Şeker Fabrikaları vardır..
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Türkiye Devleti, yeniden Kalkınmacı Devlet niteliğini kazanmalı ve reel sektörün yapısını

modernleştirmek ve üretkenliği artırmak için;

Rasyonel korumacılık ( Her ne kadar geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakan Rusya gezisinde

«korumacılık, gelişmenin önünde en büyük engeldir» demiş olsa da…)

 İhracat ve diğer sübvansiyonlar

Yönlendirilen krediler (ki bunlar kamu kalkınma ve yatırım bankalarınca kullandırılacak

düşük faizli kredilerdir)

Ve en önemlisi de Yol Gösterici Yatırım Planlaması (Indicative Investment Planning).

Farklı bir ifade ile; açıkça ilan edilen bir plan aracılığıyla devletin yatırımları özendirmek

istediği alanları ‘işaret’ ettiği uygulamalardır. Bir anlamda sinyal etkisi. Bu plan,

yatırımları devletin belirlediği öncelikli hedeflere yönlenmesini sağlayacaktır.

Yaratıcılığın, geleceği kurarak gelişmekte olduğunun farkına varılmalı ve artık

kaybedeni seçmek ile sonuçlanan hatalara bir son verilmedir…



132Sabırla dinlediğiniz için teşekkürler...


