
CUMHURIYET IDARESININ DEVRALDIGI EKONOMINiN 
· GENEL DURUMU 

Yalçın ACAR* 

1. GiRiŞ 

Modern Türkiye'nin tarihi Cumhuriyetin ilanı ile başlar. Yeni Türk Devleti 
çok zor koşullar altında kurulmuştur. Birinci Dünya Savaşı 1918 yılında sona er
diği halde, Türkiye, 24 Temmuz 1923'de imzalanan Lozan Antlaşmasına kadar beş 
yıl daha Bağımsızlık Savaşına devam etmek zoru~da kalmıştır. Eğer, Birinci Dünya 
Savaşı (1914-18) öncesindeki Trablus (1911-12) ve Balkan (1912-13) savaşları da 
dikkate alınırsa, 1911 den 1923'e kadar peşpeşe gelen bu savaşların tahribatını tah
min etmek zor değildir. 

Osmanlı döneminden devralınan borçların tasviyesi için kurulan Düyunu 
Umumiye, demir ve denizyollarına el atmış yabancı şirketler, ithal mallarını koru
yan bir gümrük rejimi ve yıllarca süren savaşların meydana getirdiği tahribat Cum
huriyet İdaresinin devraldığı ekonominin ilk anda göze çarpan özellikleridir. 

1923'den günümüze yarım yüzyıldan fazla zaman geçmiştir. Bugün ulaştığı
mız yeri iyi değerlendirebilmek için nereden ~aşladığımızı bilmekte yarar vardır. 

Aksi halde katedilen mesafeyi ölçmek mümkün değildir. Bu itibarla, aşağıdaki bö
lümlerde, mevcut bilgiler dahilinde, Cumhuriyetin kurulduğu yıllardaki ekonomimi
zin durumu gözden geçirilmeyt;! çalışılacaktıi. 

2. ~ALKIN DÜNYA GÖRÜŞÜ 

İnsanların dünya görüşü ile ekonomik faaliyetler arasında sıkı bir ilişki vardır. 
Ekonomik faaliyetlerin bi çimlenmesinde insanların değer yargılarının, örf ve adetle
rinin, alışkanlıklarının, tarihten getirdiği özelliklerinin, kısacası dünya görüşlerinin 
önemli bir rol oynadığı muhakkaktır. 

1920 'lerde Anadolu insanının dünya görüşünü ve bunun nasıl oluştuğunu kav
rayab.ilmek için ise daha gerilere, Osmanlı İmparatorluğunun çökmeye başladığı dö
nemlere gitmekte fayda vardır. 

Tarihçilerin belirttiklerine göre, Osmanlı İmparatorluğunun denizlerde üstün
lük sağlama ve deniz hakimiyetini ele geçirme gayretleri daha Kanuni zamanında 
sekteye uğramıştır . öteyandan, İmparatorluğun coğrafi konumu ve sınırlarının fev
kalade genişlemiş bulunması nedeniyle uzun ve pahalı seferler giderek Devleti büyük 
bir mali sıkıntıya sokmaya başlamıştır. Buna karşın, sömürgelerden a~tanlan kay-

* Yard.Doç. Dr.; Uludağ V niversitesi Iktisadi ue Idari Bilimler Fakültesi. 
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naklarla zenginleşen Batılı devletlerin orduları gittikçe güçlenirken; Osmanlı ordusu, 
bu güçler karşısındaki savaş üstünlü~ünü gün gün kaybetmiştir. Bu gelişmelere para
lel olarak mali durumu iyice kötüleşen Devl~t çare~i topra~a el atmakta aramış ve 
topraklar ihaleye çıkanlarak bir bedel karşılı~ında mültezimlere (eşrafa) devredilme
~e başlayınca; bu yeni uygulama, Osmanlıların toprak, giderek de devlet düzenini 
altüst etmiştir. 

Toprak düzenindeki bu bozulmayı daha iyi kavrayabilmek için önceki toprak 
düzeninin hatırlanmasında kuşkusuz yarar vardır: Osmanlıların fethettikleri toprak
lar hemen kayda geçirilerek ''Ey alet'' statüsüne ba~lanıyordu. Daha sonra ise bu 
topraklar yıllık gelirlerine göre Has, Zeamet ve Tırnar olmak üzere üç gruba aynl
maktaydı. Has, yıllık geliri yüzbin akçeden fazla olan toprakları kapsıyordu. Bu top
rakların geliri Vezirlere, Beylerbeylerine ve Sancaklıeylerine bırakılmaktaydı. Yıllık 
geliri 'yirmibin ile yüzbin akçe arasındaki toprakları kapsayan zeamet ise merkezde
ki yüksek dereceli memurlar ile sİpahilerin komutaniarına ayrılmaktaydı. Yıllık geli
ri yirmibin akçeden az olan toprakları kapsayan tımar'a gelince, bu, Osmanlı devlet 
ve ordu düzeninde 16. yüzyılın sonlarına kadar çok önemli bir yeri olan sipahilere 
ve savaşlarda yararlık gösteren askerlere bırakıhyordu. 

öteyandan, bütün bu toprakların mülkiyeti devlete, tasarrufu köylüye, yöne
tim ve gelirleri ise memur-askerlere aitti. Devlet, bu toprakların vergi gelirlerini 
toplayanların görev ve haklarını en ince teferruatına kadar kanunnamelerle sapta
mıştı. Vergi gelirlerini toplayan dirlik sahipleri köylüyü korumakla yükümlüydüler. 
Bu ~ şiler, bir devlet memuru sıfatıyla, topraklann en verimli şekilde işletilmesini 
sa~lamakla da görevliydiler. Toprak mülkiyetinin devlette, topra~ın yönetim ve 
denetiminin ise memur-askerlerde bulunması, toprakta çalışan köylüyü sömürüden 
korudu~u gibi; onları kuraklik, sel baskını vb. tehlikeler_e karşı da koruyordu. 

Ordunun temelini teşkil eden . sipahiler kendi tımariarında oturmaya mec
burdu. ~unlar, her iki-üç bin akç'e karşılı~ında bir atlı asker (cebeli) yetiştirmek, 
donatmak ve devlet emredince bu askerleri ile birlikte savaŞa gitmek zorundaydı
lar 1 • 

İşte, 17. yüzyıla kadar devam eden bu düzen, yukarıda da belirtildi~i gibi, 
toprakların mültezimlere devredilmeye başlanmasıyla büyük bir de~işikli~e u~ra
mıştır. Memur-askerlerin yerini alan mültezimler, devlete ödediklerinden daha fazla 
gelir elde edebilmek için hem topra~ı hem de köylüyü sömürme~e başlayınca top
raklar verimsizleşmiş, köylüler horlanmış,sonuçta ise Osmanlı ordusunun ve Osman
lı devlet düzeninin belkemi~ini teşkil eden "Sipahi Teşkilatı" çökmüş tür. 

Bı.ı bozgun ve toprak düzenindeki çözülme, köylüleri hızla topraksızlaştırarak 
geçim sıkıntısını ve işsizli~i ön plana çıkarmıştır. Topraksız kalan köylü ailelerin 
çocuklan (leventler, sekbanlar ve suhteler) ise çeteler halinde köyleri ya~malama
ya başlamışlardır. Bir yandan Celali isyanları, di~er yandan güya bu isyanları has
tırmalda görevli olan ve ço~unlu~u yine bu köy delikanlılarından oluşan devriye 
birlikleri, zaten hızla yoksııllaşmakta olan köyleri ya~malamakta adeta yarışa · 
başlamışlardır. Hatta, bu durum karşısında, Padişahlar, çıkardıklan fermanlar ile 

l.Ct'nı, Tıirkiye'de lierı Kalnıı~lıgııı Tarihi , s. 57. 
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" köylere; milis kuvvetleri kurarak kendilerini asayiş kuvvetlerine karşı koruma 
hakkını dahi vermişlerdir! Ne varki, sivrilen bazı milis kuvvetleri şefleri de köyleri 
koruyacakları yerde köy baskınlan düzenlemekten kaçınmamışlardır. 

Bir yazanmızın dediği gibi, Anadolu köy hayatını altüst eden Celali isyanlan, 
ellerin~e hümayunlar ile eşkiyalığa çıkan resmi sıfatlı kişilerin geçim sıkıntısı için
deki işsiz köy delikanlılannı kullanarak köylere karşı düzenledikleri haydutluktan 
başka bir şey değildir 2

• 

"Din adamından, asayiş görevlisinden, asi devlet memurundan, köy milis güç
leri şefinden ve hatta bunları temizlemekle görevli paşalardan dahi gelen zulüm, mal 
güvenliğinden vazgeÇen köylüyü can güvenliği derdine düşürmüştür. Köylü, ovadaki 
ve yollar üzerindeki köylerini bırakmış, resmi sıfatlı kişilerin erişemeyeceği, gözden 
uzak noktalarda 5-10 hanelik yerleşme bölgelerine sığınmıştır". 3 

Prof. H.R. Tankut"ise, "Köylerimiz" adlı kitabında yeni Türk koyünü şöyle an
latmaktadır: "Zavallı köylüler sahipsizdi. Mallarından vazgeçmişler canlarını düşünü-· 

yorlardı. Hürriyete kavuşabilmek için açlığa ve sefalete razı idiler. Zorbalann gele
meyecekleri yerlere çekiliyorlar, onların katlanamayacaklan hayata intibak ediyor
lardı. Böylece köyler, beşer onar evlere dağılmıştı. Ovalarda sular yatağını bırakmış , 

köylüler gibi serseri olmuştu. Herkes yoliiirdan kaçıyordu ... Böyle olduğu halde, 
Türk köylüsünün insafsız düşmanları oralara da yetişti. O zaman Türk köylüsü en 
son müdafaa siHihını, yani yoksulluğu kullandı: Ne istiyorsunuz ağalar, para mı? 
Yok. At, pusat mı? Yok. Giyim ~uşam mı? Yok. Yatacak yakacak mı? Yok. Size 
konak, hayvana ahır mı? Yok. Yiyecek, yem mi? Allaha şükür o da yok. " 4 

İşte, genç Cumhuriyete devreden sosyo-ekonomik yapı budur. Mal ve can gü
venliğinin ortadan kalkması şüphesiz insanların dünya görüşünü de etkilemiş ve dün
ya nimetlerinden büsbütün uzaklaşan insanlar ister istemez kanaatkar olmuşlardır. 
Dilimizde hala kullanılan "Kanaat tükenmez bir hazinedir" sözünün bu şartlar altın
da doğup kökleştiğine süphe yoktur. "Kadercilik İstamiyetin değil, bu ekonomik 
çöküntünün sonucudur" 5

• 

Bütün bu yapıyı ve bu yapı içinde oluşandeğer yargılarını çok iyi kavrayan 
büyük insan Atatürk, Bağımsızlık Savaşı'nı bitirir bitirmez ye!)i bir savaşa başlamış 
tır. Bu savaş, halkı kadercilikten, batı! inançlardan ve ce halletten kurtararak, müs
b et düşüneeye dayanan dünya görüşünü tıakim kılmak ve tüm alt-yapı kurumlarını . 
yenileştirerek ülkesine uygarlık yolunu açmak savaşıdır. 

Şüphesiz, senelerce hatta asırlarca tekrarlana tekrarlana adeta kemikleşmiş J 

olan karlereiliğin ve tutuculuğun kırılması kolay olmamıştır. Ancak, büyük önderin 

azmi engel tanımamıştır. · , . 
F.R. Atay 'ın şu anısı, O'nun, memleketini ç~ğdaş uygarlık düzeyine çıkarma 

konusunda ne kadar kesin kararlı olduğunu açık şekilde ortaya koymaktadır: "Ye
ni Türk alfabesinin ilk biçimlerini kendisine' gösterdiğim zaman, komisyonun en aşa· 
ğı beş yıllık bir geçiş dönemi düşündüğühü söylemiştim. Gazeteler önce birer sütun-

2 Bk z. İJ . 1\.vcıoğlu , T ürkiye'nin Düzeni , s. 30 . 
3 D. 1\.vc ı oğ lu , a .g.e., s. 3 1. 
4 H.R. Tan kut, "Köy le rimiz " D. Avcıoğlu 'hun a .g.e . 'n den naklen, s. 32. 
5 U. 1\.vcıoğ lu , a .g.e. , s. 32. 
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lannı yeni harfiere ayıracaklar, ya...:aş yavaş bu sütun sayısı_ artacak, sonunda bütün 
gazeteler yeni h{lrflerle çıkacaktı. Okullar için de buna benzer hasarnaklı yöntemler 
düşünmüş tük. Beni dikkatle dinledikten sonra bir daha sordu. 

"Demek beş yıl düşündünüz?" 
"Evet" 
''üç ay" dedi. 
Donakaldım. üç ay ... üç ay içinde biitün memleket yayını Latin harfleriyle 

değişecekti. ttav~ etti: "Ya üç ayda uygulayabiliriz, yahut hiç uygulayamayız. Si
zin Arap harflerine bırakacağınız süttınlar yok mu , onlann adedi bire de inse herkes 
yalnız "o sütunu okur ve beş yıl sonra tıpkı yarın başlar gibi başlamaya zorunlu kalı
rız. Hele arada bir buhran; savaş çıKarsa attığımız adımları geri alırız" 6

• 

- Büyük önder, ı 7 ' Şuoat ı923 tarihinde, İzmir İktisat~Kongresini aç ış konuş
masında ise şöyle demektedir: "Efendiler;. dahil olduğumuz halk devrinin, milli dev
rin milli tarihini de yazabiirnek için kalemler, sapanlar olacaktır. Bence halk devri; 
iktisat devri mefhumu ile ifade olunur. ö yle bir iktisat devri ki memleketimiz ma
mur, milletimiz müreffeh ve zengin olsun. Bu noktada bir felsefeyi hatırlayınız; o da: 

"El kanaatü kenzün la-yüfna" dır 7
• • 

Bu felsefeyi yanlış tefsir yüzünden bu millete büyük fenalık edilmiştir. Allah 
yarattığı nimet ve güzellikleri insanların istifadesiiçin yaratmıştır. Allah zeka ve aklı 
insanlara bunun.için verdi. 

Eğer vatan kupkuru dağ ve taşlardan, ~an köy, kasaba ve şehirlerden ibaret 
olsaydı, onun zindandan farkı olmazdı. Felsefenin ·sahipleri, memleketi zindan ve 
cehennemden başka bir şey yapmamıştı. Bu vatan, evlat ve ahfadımız için cennet 
yapılmaya layıktır. Bu da iktisadi faaliyetler-ile kabildir. 

öyle ·bir iktisat devri ki artık milletimiz insanca yaşamasını bilsin ve bunun 
· şa.rtlannı bilerek gerekli tedbirleri alsın" 8

. 

3.NÜFUS 

Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımı ı927 yılında yapılmış ve nüfusun 
ı3 648 270ltişiden ibaret olduğu anlaşılmıştır. Daha önce ise, ı4 Mart ı9i4 veri
lerine dayanılarak ı4 Nisan ı9ı9'da bir nüfus tahmininde b~lunulmuştur. Bu tah
mine göre ise, Misak-ı Milli sınırları içinde kalan nüfusumuz ı4 ı ı8 968 kişidir 
(Tablo ı). 

Yine bu t,ııhmine göre, mevcut nüfus içinde ı ı67 946 Rum ve 587 960 Er
meni bulunmaktaılır. Rumlar genellikle Batı Anadolu, Doğu Trakya ve Trabzon 
ilinin bazı ilçelerinde yaşamakta, Ermeniler ise Doğu Anadoluda yoğunlaşmış 
bulunmaktadır. 

öteyandan, Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde, İstanbul ve İzmir 
dışında gerçek anlamda şehirsel fonksiyonlara sahip başka şe~irlerden bah~tmek · 

6 8 Kasım 1981 tarihli Hürriyet Gazetesi eki, s. 25. 
7 Kanaat tükenmez hazinedir. 
8 Atatürk'ün İzmir İktisat Ko~gresini aç ış konuşması, Türkiye Ekono~isinin 50. 

yılı semineri, s. XIII. · 
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de mümkün değildir . Hatta , bu iki şehrimizin dahi , ç eşitli alt yapı kurumlan ba
kımından Batı Avrupa şehirlerine kıyasla ç ok geride bulunduğu yadsınmayacak bir 
gerçektir . 

Tablo : 1 
Misak-ı Milli Sınırları Iç indeki Nüfusun 

iller İtibariyle Dağılımı ( 19 I 9) _ _ _ 

iıı~r N üfu• 

Adana 4224 00 
Ankara 953817 
Bu rsa 1371667 
Biga 165815 
Bitlis 398700 
Diyarba kır 471 46 2 
Erzurum 645702 
İzmi r· Aydın 18 1961 6 
İzmit 246824 
Ka'staınonu 96 120 0 
Konya 1038994 
Manuret·ÜI·Aziz 57531 4 
Si va~ 116 9443 
Trabzo n 1 26 5 000 
V an 379 000 
Maraş 49 421 4 
Kars-Ard ahan 18 2000 
İstanbul 1300000 
Ed irne (Trakya ) 257000 

--·---
TOPLAM 14 118968 
- ---------------
Kaynak : 14 Nisan 1919 Tar ihl i Hükümet. 
Tabıninieri , Aktaran Tevfik Çavdar , "Cum· 
huriye t Devri Başlarken Türkiye Ekono· 
misi", Türkiye Ekonomisinin 50. Yılı 

Semineri , a.g.e., s. 1 29. 

Tablo 2'de görülen şehir nüfuslannın Birinci Dünya Savaşı sonunda daha da 
azald ığı yapılan tahminler arasındadır . 

Bu şehirlerde yaşayan Türk nüfus ticaret ve sanayie pek rağbet etmiyor, özel
likle memurluğa değer veriyordu. İktisadi ve ticari işlerle ilgili meslekler ise. yabancı· 
lara ve azınlıklara bırakılmıştı. Yapılan bir araştırmaya göre, İstanbul ve çevresinde
ki irili ufaklı iş yerlerinde, sermayenin ve çalışanların Birinci Dünya Savaşı öncesin
deki dağılımı şu şekildeydi : 
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Tablo.: 2 
Milli Mücadele Başlarken Başlıca 

Şehirleri mizin Nüfusları 

Şehirler Nüftıs 

İstanbul ı 122000 
İzmir 198 000 
Bursa 76 000 
Adana 64 000 
Konya 44 000 
Kayseri 49 000 
Sivas 43 000 
Antep 43 000 
Erzurum 38 000 
Trabzon 35 000 
Ankara 27 000 
Kütahya 22 000 
Samsun 20 000 
Eskişehir lG 000 

Kaynak: 1324·1328 Arasında Vilayet Salname· 
leri ile Devlet Sal narıteleri ve Bazı Ya· 
bancı Kaynaklar'dan Aktaran Tevfik 
Çavdar, a.g .. m. , s. 130. 

Tablo: 3 
İstanbul ve Çevresindeki İş Yerlerinde Çalışanların ve Sermayenin 

· Milliyetine Göre Dağılımı 

Milliyet i 

Rum 
Ermeni 
Musevi 
Yabancı 

Türk 

Sermaye Payı(%) 

50 
20 

5 
10 
15 

Çalışanlar içindeki payı(%) 

60 
15 
10 

15 

Kaynak: Gabriel Bie Raundal, Turkey; A Commercial and Industrial 
Handbo ok, Department of Commerce, Government Print ing Office, 
Washington D. C. den Aktaran Akbank, "Cumhuriyet Dö nemi Türki· 
ye Eko no misi", s. 6. 

O günlerde yapılan ender çalışmalardan biri olan yukandaki araştırmanın so· 
nuçlarına göre, nüfusun çok büyük bir bölümünü oluşturan Türkler, büyük ço~unlu· 

~u İstanbul ve çevresinde yo~unlaşmış bulunan iş yerlerinin sennayedarla~ı ve çalıŞ
tırdıkları personel arasında küçük bir azınlıktan ibaret kalmaktadır. Ba~ımsızhk Sa· 
vaşı sonunda, Rumların ve yabancıların önemli bir bölümünün Türkiye'yi terketme· 
leriyle, i.ilkedc, ticaret ve sanayiden anlar <;ok az kimse kalmış ve bu tür faaliyetJer 
hemen tamamen durmuştur. 
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Türk nüfusun geleneksel olarak askerlik, çiftçilik ve me'muriyetle iştigal edi
şi; mühendislik, mimarlık, bankacılık, sigortacılık, müteşebbislik ve benzeri konular
daki eleman açı~ı, bütün bunlardan daha da kötü~, bu mesleklerde eleman yetişti
recek yüksek okulların dahi bulunmayışı, Cumhuriyetin ilk yıliarinda ülkenin ne 
denli zor koşullar altında bulundu~unu açıkca ortaya koymaktadır. 

4. ULAŞTıRMA 

Ekonomik ve kültürel bütünleşmede önemli bir rolü bulunan ulaştırma sistemi 
1920'lerde revkalade boz~k ve yetersızdi. imparatorluk döneminden Cumhuriyet 
idaresine sadece 4 138 km. demiryolu devretmişti. Bu demiryollannın ülke satbın
daki da~ılışı da dengesiz olup büyük bir bölümü Batıda yo~unlaşmaktaydı. Aynca, 
bu yollar tek hatlı olup süratli bir trafi~e de müsait bulunmuyordu. 

Cumhuriyet idaresinin devraldı~ı karayolları ise 13 885 km. si şose, 4 450 km. 
si toprak yol olmak üzere 18 335 km. idi. Bunların önemli bir bölümünde. ise dü
zenli bir ulaştırma yapılamıyordu. (Mukayese imkanı vermesi bakımından belirtmek 
is~iyonız ki, 1979 yılında demiryollarımız 8 132 km.ye ulaşırken karayollanmız 
52 923 km.si üst yapılı-çimento betonu, bitümlü kaplama, parke, kuma taş, stabili
ze- 2 687 km.si toprak tesfiye ve 4 449 km.si de ham yol olmak iilere toplam olarak 
60 059 km.ye ulaşmıştır. Dl.E. Türkiye İstatistik Yıllı~ı, 1980, s. 178-180). 

Ticaret fılomuz ise, 1923 yılında, 34.~ bin safi tonilatodan ibaretti. 
Di~er taraftan, Cumhuriyetin ilk yıllarında İstanbul ve İzmir dışındaki sahil 

şehirlerinde liman da bulunmamaktaydı. Yükleme ve boşaltma tesisleri ise yetersiz 
oldu~unda'n bu tür faaliyetler havalann iyi oldu~u mevsimlerde ve günlerde yapıla
bilmekteydi. 

Ulaştuma sistemindeki bu yetersizlikler ve ulaştırma araçlannın eksikli~i piya
sa için üretime adeta engel olmakta ve tanm sektörü ile ekonominin di~er sektörle
rinin bütünleşmesine im~an vermemekteydi. Bu durumda ise üretim genellikle yerel 
ihtiyaçlara cevap verebilmekteydi. Ha~aların iyi gitti~i bereketli ürün yıllannda Ana
dolu 'nun çeşitli bölgelerinde ih.tiyacın üstünde elde edilen mahsül di~er bölgelere 
gönderilemedi~inden çürümeye terkedilirken Batı bölgelerinde ihtiyaç duyulan çe
şitli ürünler ise ithal ediliyordu. 

5. TARIM 

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, 1927 ydında yapılan ilk nüfus sayımında 
elde edilen bilgilere göre nüfusun % 80 den fazlası köylerde yaşamakta ve çiftçilikle 
u~aşmaktaydı. Gerek faal nüfusun sektÖrlere da~ılışı, gerekse bu sektörlerin GSMH 
içindeki payları 1920'lerin Türkiye'~nde tarım kesiminin büyük bir a~ırlık taşıdı~ı-

. nı göstermekteydi. Anal k, tarımın ekonomideki agırlı~ına ra~ men! bu kesim henüz 
geleneksel niteli~ini koruyordu. özellikle iç bölgelerle Do~u ve Güneydo~u Anado
ludaki tanmsal faaliyetler çok geriydi ve buralarda çiftçiler ulaştırma güçlükleri ve 
P&zar eksikli~i gibi nedenler yüzünden üretimlerini kendi ihtiyaçları için yapmaktay
dı. Dolayısı ile bu bölgelerde tam bir kapali _ekonomi diileni hüküm sürüyordu. Kiyı 
bölgelerinde ise, dış piyasalarda ragbet gördü~ü ·için üzüm, incir, tütün ve benzeri 
ürünler yetiştirilmekteydi. 
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Mevcut işletmeler ise çok küçüktü. Ortalama işletme alanı öme~in Almanya'
da 1925 yılında 7.2 hektar iken Türkiye'de 1927 yılmda 2.5 hektardan ibaretti 9

• 

İşletme alanlarının parçalanmış bulunmasına karşılık, arazi mülkiyetinde aşırı de
nebilecek bir yı~ılma vardı. 1913 yılında, 10 bin derebeyi ve 40 bin toprak a~asının 
arazinin % 65'ine sahip oldu~u ifade edilmiştir 1 0

• Bunu do~nılayan kesin istatistiki 
bilgiler mevcut de~ilse de, bazı nüfuzlu kişilerin, muhtemelen vergi mültezimlerinin 
köylüye ait bazı toprakları ele geçirdikleri, köylünün de devlet idareSNle adalet me
_kanizmasmın iyi işlernemesi karşısında bu nüfuzlu kişilere sı~ınmak ihtiyacını duy
du~u sonuçta ise, bazı feodal ilişkile~n do~du·~u yeya zaten v~olan bu tür ilişkile-
rin daha da yaygınlaştı~ı ve kuvvetlendi~ söylenebilir 1 ı . • 

öteyandan, 1927 Tanm Sayımında bütün ülkede 15 700 civannda tanm maki
nası ve aleti saptanmıştır. Bunlann da büyük bir kısmı Ankara ilinde bulunmaktaydı. 
Mevcut tanmsal aletler içinde karasapan ve kağnı ise önemli bir yer tutuyordu. 

Tablo: 4 
3itki Üretimi (I 927) 

--- - - -- ---------
Ekili Alan Gayri safi Orctim Değeri 

Milyon dönüm / % Milyon TL. % 

Tahıllar 39.ı 89.5 234 .5 69.7 
Baklagiller 1.7 3.9 ıo.ı 3.ı 

Sınai Bitkiler 2.8 6.6 91.8 27.2 

43.6 ıoo .o 336.4 ıoo.o 

Kaynak: DiE, Türkiye'de Topl~msal ve Ekonomik Gelişmenin 50 Yılı, 
s. 86. 

1927 Tarım Sayımı sonuçlannı veren yukandaki tabloda da görüldü~ü gibi 
bitki üretiminde en büyük payı tahıllar oluşturmaktaydı. Nevar ki, tahıllar, ekili 
alaniann yaklaşık % 90'ını kapsadı~ı halde, gayri safi üretim içinde sadece % 70 
civannda bir paya sahipti. Buna karşılık, sınai bitkiler, ekili alaniann % 6.6 ' sını kap
sarken üretim de~erinin % 27.2'sini oluşturuyordu. 

Ekili alanlar içinde tahıllar önemli bir yer tutmakla beraber yetiştirilen bu~

day düzenli bir şekilde ülke ihtiyacını karşılayamadığından buğdayın ithali de gere
kiyordu. Böylece, Türkiye, 1920'lerde kendini beslemekten uzak bir tanmülkesi 
durumunda bulunmaktaydı. 

Di~er taraftan, tarım kesiminde toprak ve emek veriminin düşüklü~ü, çiftçi 
başına ortalama gelirin de düşük kalmasına neden oluyordu. 1927 yılında, faal nü
fus başına milli gelir 416 lira iken tanm dışı sektörlerde bu miktar 1053 lira, tanm 
sektöründe 'ise sadece 238lira idi. 

9 Cumhuriyet Dö nemi Türkiye Ekonomisi, a .g.e. s. ı ı . 
ı o ·DiE, Türkiyede Toplumsal ve Ekonomik Gelişmenin 50. Yılı, s. 24 . 
ı ı Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi , a.g.e . s: 12. 
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6.SANAYi 

Milli Mücadele başlarken Osmanlı sanayii hakkındaki bilgiler 1913-15 sanayi 
sayımına dayanmaktadır. Bu sayımın kapsadıgı işyerlerinin büyük bir bölümü ise 
Birinci Dünya Savaşında işgal edilen Batı Anadolu ve İstanbul'da bulunmaktadır. 
Savaş sonunda bu bölgelerin elden çıkmasıyla zaten çok cılız olan ekonomik güç 

, daha da zayıflayarak adeta sıfıra in miştir. 
1913-15 sayımina göre, 1915 yıh itibariyle ülkedeki toplam üretim degeri 

, 757 046 755 kuruştur. Bu degerinde % 70.3'ü gıda sanayiine aittjr. İkinci" önemli 
kesim ise % 14.9'1uk payla dokuma sanayiine ait bulunmaktadır. Sadece bu rakam
lar dahi mevcut sanayiin % 85'den· fazlasının tüketim maliarına dönük oldugunu 
göstermektedir ki, bu durum , ülkenin niçin kendine yeterli bir sanayie sahip olmadı
gını açıkca-sergilemektedir. 

Diger taraftan, Tablo: 5'de görülen oranlar, tüketim malları sanayiinin bile 
ülke ihtiyacını karşılamaktan uzak oldu~unu ortaya koymaktadır. Yukanda da de
ginildigi gibi ,, bu sanayii kollarının büyük bir !)ölümünün bulundugu bölgelerin Bi>
rinci Dünya Savaşında işgal edilmesi ile zateiı ihtiyacı karşılamaktan uzak olan sana
yi büsbütün çökmüş ve genç Cumhuriyete adeta bir en kaz devretmiştir.· 

Tablo: 5 
Üretimin Tüketim Içerisindeki Yeri 

(% olarak ve 1913 yılı iç in) 

i ktisadi 1-"aaliyct Kolu 
O~ctimiıı Tüketim İçinde ki 

Payı (%) 

Değirmencilik 

Makarna üretimi 
Şekercilik, tahin helvası 

Kon serve 
Ri ra 
Buz_ _ 
Tuğla 

Kireç 
Çimento 
Çimento ürün leri 
Der i sanayi i 
Marangozluk 
Kutu yapımı 
Yün ipli~i 
Yünlü dokuma 
Pamuk ipl iği 

Pamuklu cloku(Tla 
Ya~ üret imi 
Sabun üreLi mi 
Pa lanıu t özü 

59.4 
93.0 

1 31.3 
43.9 
9 1.6 

103.1 
32.1 
64.4 
69.8 
52.7 
40.2 
41.2 
94.5 
82.5 
41.3 
20.6 

4.0 
3.1 

18.9 
97.;; 

Kaynıı k : 1913- l !i Sanayi Sayımı , ak taran 1'. ('avdar, a.g.m., s. 162 
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Nitekim, sanayileşmeye büyük önem veren Cumhuriyet Hükümetinin ülkedeki 
işyerlerinin envanterini çıkartmak amacıyla 1927 yılında düzenledi~i sanayi sayımı

nın sonuçlarına göre, mevcut 65 245 işyerinin % 80'e yakınında çalışan işçi sa
yısı 3 ve daha az, % 96'sından fazlasında ise 5 ve daha azdır. 50 kişinin üstünde işçi 
çalıştıran işletme sayısı ise sadece 321 dir (Tablo: 6). 

Y_ine bu sayımın sonuçlarına göre işyerlerinde kullanılan makina sayısı da çok 
azdır ve motoru olan işletme ·sayısı 2822 olarak tesbit edilmiştir ki; bu motorların 
toplam takati 163 548 B.G. dür. Oysa, öme~in Almanya'da, 1925 yılı itibariyle, 
sanayii sektöründeki toplam motor gücü 18 milyon B.G. nün üstünde bulunuyor
du ı ı . 

öteyandan, 1927 sayımında, 65 245 işyerinin toplam gayri safi üretim de~eri 
432 7 40 000 lira olarak hesaplanmıştır . Bu rakamlar, işyeri başına ortalama 6 939 
liralık bir gayrı safi üretim de~erine tekabül etmektedir ki; bu da işyerlerinin güçsüz
lü~ünü ortaya koymaktadır. 

Tablo:6 
1927 Sanayi Sayımı Sonuçları 

Sanayi Kolları Işyeri sayısı Çalışan sayısı 

1. Maden ç ıkarma sanayi 556 ı8 932 
2. Tarım sanayi 28 439 110 480 
3. Dokuma sanayi 9 353 48 025 
4. Ağaç sanayi 7 896 24 264 
5. Kağıt ve karton san. 348 2 792 
6. Metal sanayi 14 752 33 866 
7. Bina ve inşaat san. 2 877 ı2 345 
8. Kimya sanayi 697 3 107 
9. Elektrik sanayi ıoô ı 805 

10. Çeşitli sanayi 221 ı 239 - -- --
TOPLAM 65 245. 256 855 

Kaynak: DİE, Sanayi ~ayımı 1927, s. 9-14. 

7. DIŞ TİCARET 

Üretimin G.S . 
J?eğeri (1000 TL) 

12 380 
281 605 

7 6 366 
1 5 ı6ı 

4 23 8 
ı4 444 

3 816 
17 244 

122 
7 36 4 

432 7 40 

Osmanlı İmparatorlu~u 'nun gerek tanm gerekse ·sanayide geri kalmışlı~ını 
Cumhuriyetin kuru lduğu ilk yıllardaki dış ticaret istatistikleri de ortaya koymakta
dır . Tablo 7 de görüldü~ü gibi, ihracatın yaklaşık % 90 'ını tarım ürünleri, % 5'ten da
ha azını madenler, geri kalanını da zeytinya~ı, palamut özü, halı, kilim gibi güya 
sınai ürünler oluşturmaktadır. Buna karşılık, tanmsal bir ülke olmamıza r~men, 
bu~ day, un, şeker, pirinç gibi ürünler ilk yıllardaki ithalat içinde % 20 civarında bir 
paya sahiptir. · 

12 Cumhuriyet ~önemi Türk iyl' Ekoııonıisi . a.g.e., s. 14. 
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Diğer taraftan, Cumhuriyetin ilk yıllannda ithala t ihracatın devamlı üzerinde 
seyretmiştir. Bu da, Cumhuriyet idaresine devreden ekonominin güç ıüzlüjtünü ve 
dışa bajtımlılıjt ını bir kez daha vurgulamaktadır (Tablo : 8). 

Tablo : 7 
ı 923 ve ı 924 Yılları Ithalat ve lhr.ıcatı 

(M!lyon Lira) 

ITHALAT IHRACAT 

1923 1924 

Buğday 8.6 18.3 Yaprak tütün 
Un 3.0 0.7 üzüm 
Pirinç 1.9 2.2 İncir 
Şeker 11.0 12.8 Fındık 

Çay 0.9 1.2 Fıstık, badem 
Kahve 2.5 3.2 Afyon 
Kağıt 0.6 ı. o Palamut 
Yün iplik O.fi 0 .8 Yumurta 
Pa muk 5.6 6.6 Koyun, keçi 
Yün lü d o kuma 8.3 1 2.6 Pamuk 
Pamuk lu 48. 3 57.0 Tiftik , yün, ip ek 
Demir-çelik 7.8 16.2 Zeytinyağı 

Makineler 1.3 5.6 Halı , k ilim 
Zirai a let 0.5 2.2 Kömür 
Henzin 0.7 0.9 Krom 
Gaz 4.2 4. 5 Diğer 

Diğer 39.1 47.9 

144.8 193.6 

Kaynak : DiE, İstatistik Y ıllığı 1938-39, Ci lt. 10, s. 262, 241, 261. 

. Tablo : 8 
Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Oış Ticaretimiz 

(Milyon TL.) 

Yıllar İthalat ihracat Açık 

1923 144.8 84.7 ·- 60.1 
1924 193.6 1 58.9 - 34.7 

1925 241.6 192.4 -- 49.2 
19 26" 2 34.7 186.4 .. . 48.5 

1927 211.4 158.4 - 53.0 

Kaynak : DİF., İstatisti k Yıllı kları 

8. MiLLi GELİR 

1923 

20.3 
10.6 

4.9 
3.8 
0 .6 
4.2 
1.4 
1.4 
2.4 
6.2 
5.7 
ı. o 
3.2 
1.5 

ı 7. 3 

94.6 

1924 

46.4 
18.2 
10.0 

8.0 
1.4 
6.1 
2.1 
3.7 
3.7 

11.4 
9 .0 
0 .5 
4.5 
2.3 
0.8 

30.8 

158.6 

Cumhuriyetin kuruluşul}dan sonra nüfus ile beraber çeşitli konularda bilgi 
toplanmasına imkan veren ilk sayım 1927 'de yapıldıltından daha önceki yılların milli 
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gelir rakamlarına maalesef sahip bulunulmamaktadır. Ancak, 1927 de dahi ülke milli 
gelirinin çok düşük, oldu~u ve hakim sektörün' tarım oldu~u anlaşılmaktadır. Bu ilk 
sayımın sonuçlarına göre, çiftçiler aktif nüfusun % 78,2'sini, sanayide çalışanlar ise 
sadece % 7.4 'ünü teşkil etmektedir. 

Tarım sektörünün milll gelire katkısı ise % 44.8 dir. Oysa, öme~in İngiltere'de 
1924 yılı itibariyle tarım milli gelirin sadece % 4.4'ünü sa~larken sanayi ve hizmet 
sektörleri milli gelirin sırasıyla % 55 ve% 40.6'sını sa~lamaktadır. 

Kişi başına milli gelirimiz ise 1927'de sadece 114 Uradan ibarettir (Tablo: 9). 

Tahl<>: 9 
1920'1erde Çeşitli Ülkelerde !~işi Başına Milli (;elir 

Otkelcr Yıl _ Milli Gelir (TL:) 

1 

Türkiye 1927 11 4 
Bulgaristan 1925 129 
Romanya 1927 197 
Yugoslavya 1926 172 
Almanya 1928 539 
Fransa 1928 480 
İngiltere 1928 784 
İsviçre 1927 737 
A.B.D. 1928 1 557 
Kanada 1927 ı 26.1 
Brezilya 1928 90 
Japonya 1925 187 
Hindistan 1922 54 

Kaynak: t\kbank, Cum huriyet Dö nemi Türkiye Ekonomisi, 
a.g.e. s. 10. 
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