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Öz 
 

Emperyalist güçlere karşı hem siyasî, hem de ekonomik bağımsızlık savaşı veren yeni Türk Devleti, 
Lozan’dan sonra ülkeyi kalkındırma mücadelesine girişmek zorunda kalmıştır. Ancak Türkiye’nin 
kapitülasyonlardan doğan bazı ayrıcalıklardan kurtulmasının, ekonomide karar alma gücünü elde etmesinin 
beklendiği 1929 yılında bir büyük dünya ekonomik krizi yaşanmıştır. Kriz ortamında Türk parasının değer 
kaybetmesini önlemek için ithalatı kısmayı, yerli üretimi teşvik etmeyi, halka yerli malı kullanma alışkanlığı 
kazandırmayı hedefleyen Türkiye, 14 Aralık 1929’da Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nikurmuştur. 

Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, ağırlıklı olarak ulusal basın ve vilayet gazeteleri kanalıyla halkı 
tasarruflu olması ve yerli malı kullanması konusunda bilinçlendirmeye çalışmıştır. Ulusal basın, Mustafa Kemal 
Paşa ve arkadaşlarının tasarruf konusunda halka örnek uygulamalarını haber yaparken, vilayet gazeteleri daha 
çok tasarruf konulu şiir ve sloganları kullanmıştır. Cemiyet, Yerli Malı ve Tasarruf Günüilan edilen 12-19 Aralık 
günlerinde çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Ancak bu çabalara rağmen üretimin artırılamaması yüzünden halkın 
ucuz yabancı mala ilgisi sürmüştür. 

Bu bildiri; Ulusal Basın ile Amasya ve Malatya Vilayet gazetelerinden hareketle Cumhuriyetin ilk 
yıllarında halka tasarruf ve yerli malı kullanma alışkanlığı kazandırma çabalarını ortaya koymayı 
hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, Yerli Malı Haftası, Amasya Gazetesi, Malatya 
Gazetesi.     
                                                     Abstract 
 
 The new Turkish State, had to struggle with developing the country, after an indepence war 
against the imperialist forces, in means of both politic and economical bases. However, even though 
Turkey was rid of economic capitulations given to certain foreign countries, a major global economic 
crisis halted Turkey’s financial rise. In order to cope with this situation, Turkey formed the National 
Economy and Savings Establishment in December 14 th 1929 in order to limit importation, promote 
local productions and usage of national yield  
 Committee of National Economy and Saving Incentive tried to raise the awareness of public in 
saving, and using domestic goods via mainly national press and city newspapers. While national press 
made news of the model implementations of Mustafa Kemal and his friends in using domestic goods; 
city newspapers mostly used poetries and slogans about savings. The Committee increased their works 
between the dates of 12-19 December which are announced as Domestic Goods and Savings Week. 
Though these efforts; because of not having increased domestic production, public’s interest in using 
foreign goods has continued. 
 This article aims to reveal the efforts that are made people gain the habit of saving and using 
domestic goods in the first years of Turkish Republic with reference to National Press, Amasya and 
Malatya Newspapers. 

Keywords: National Economy and Savings Establishment, National Products Week, Amasya 
Newspaper, Malatya Newspaper.  

 
 



Giriş 
 
Sanayi İnkılâbı ile ortaya çıkan hammadde ve pazar arayışı 19. asrın ilk yarısından itibaren 

Osmanlı Devletini başta İngiltere olmak üzere gelişmiş batılı devletlerin açık pazarı haline getirmiş,bu 
süreçte alınan dış borçlar, 1850’den itibaren batılılara verilmeye başlayan demiryolu imtiyazları 
yabancı sermayenin Osmanlı Devleti üzerindeki etki alanını genişletmiştir.Bu ortamda 
kapitülasyonların sağladığı ayrıcalıktan yararlanarak Osmanlı piyasasına giren yabancı mallarla 
rekabet edemeyen el tezgâhları ve atölyeler kapanmaya, işsizlik artmaya başlamış, yerli üretim durma 
noktasına gelmiştir. İthalatın arttığı, ihracatın azaldığı o günlerde Osmanlı Devleti’nde ilk kez yerli 
malı kullanımını teşvik etme düşüncesi telaffuz edilmiş, 1866 yılında İstanbul’da kurulan Islâh-ı 
Sanayi Encümeni, bu gayeye hizmet düşüncesiyle çalışma başlatmıştır. (Eldem, 1970: 111) 

II. Meşrutiyet’in ardından ülkenin ekonomik yapılanmasında önemli yer tutan gayr-ı Müslim 
unsurun yerini, Müslüman-Türk unsurun alması anlayışına dayalı iktisadî milliyetçilik politikasını 
Milli İktisat adı altında uygulamaya koyan İttihat-Terakki,(Toprak: 1995; 165-166) 10 Eylül 1914’te 
kapitülasyonları tek taraflı kaldırmış, Düyun-u Umumiye’nin faaliyetlerini askıya almış, yabancı 
sermayeli şirketlerin ayrıcalıklarına son vermiş, 23 Mart 1916’da da yeni gümrük tarifelerini 
uygulamaya koymuştur.(Tanin, 4 Mart 1916)Bu tedbirlerle iç ve dış ticarette Türk-Müslüman unsurun 
hakimiyetini sağlamayı hedefleyen İttihat ve Terakki, (Akkuş, 2008:121-122)1908-1913 yılları 
arasında kurulmuş çoğu yabancı-gayr-ı Müslim ortaklığına dayalı şirketin yerini, 1914-1918 
döneminde çoğunun sermayesi Türk-İslâm girişimcilerce karşılanan 123 anonim şirketin almasını 
sağlamış,(Ahmad, 1996: 50) ancak Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı sonundakiekonomik 
çöküşünü engelleyememiştir. 

Mondros Mütarekesi’nin ardından Millî Mücadele hareketini başlatan İttihatçı kadro, Milli 
İktisat politikasını uygulamayı sürdürmüştür. Lozan görüşmelerinin kesintiye uğradığı günlerde 
toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde yerli malı kullanımı ve tasarrufu teşvik eden kararlar alınmış, 
(Madde:4,5,6,9; TBMM, İktisat Esaslarımız) bu kararlar Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren hayata 
geçirilmeye başlamıştır. 9 Aralık 1925’te kabul edilen Yerli Kumaştan Elbise Giyilmesine Dair 688 
sayılı kanun bu uygulamanın güzel bir örneğidir. (Resmi Gazete, 20 Aralık 1925: S. 249) 1926 yılında 
İzmir’de emekli Yüzbaşı Naim Bey’in girişimi ile kurulan Yerli Mamulatı Müstehlikler Cemiyeti 
okullarda, biçki-dikiş yurtlarında yerli malı kullanımına yönelik konferanslar vermiş, okul kitaplarına 
bu görüşü destekleyen makale ve vecizeler konması konusunda Maarif Vekâleti nezdinde girişimde 
bulunmuş, yurdun bir çok yerinde yerli malları koruma örgütleri açılmasını sağlamıştır. 1929 yılında 
da İstanbul’da Yerli Mallarını Koruma Cemiyeti kurulmuştur. (Duman,1990: 134)  

 Türkiye bu tedbirlerle kapitülasyonlardan doğan ayrıcalıklardan kurtulup, ekonomide karar 
alma gücünü ele geçireceği 1929 yılına hazırlanırken, o yıl bütün dünyayı derinden etkileyen bir 
büyük ekonomik kriz yaşanmıştır. Türk parasının değer kaybetmesine ve tarım ürünleri fiyatlarında 
hızlı düşüşe yol açan bu kriz karşısında devletçi ekonomik modele geçme kararı veren 
Türkiye,(Boratav, 2006: 64-143)4 Aralık 1929 günü yerli malı kullanımına dair688 sayılı kanunun 
uygulanmasını denetleme, devlet kurumlarının yurt dışından mal alımını durdurma, her alanda yerli 
mal kullanımını teşvik etme yoluna gitmiş,(Cumhuriyet Gazetesi, 9 Aralık 1929)14 Aralık 1929 günü 
de TBMM Başkanı Kazım Özalp başkanlığında, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in himayesinde Milli 
İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’ni kurmuştur. (Cumhuriyet Gazetesi, 14 Aralık 1929) Genel merkezi 
Ankara’da olan cemiyetin üyeleri, TBMM Başkanı Kâzım Paşa, TBMM Başkan vekili Trabzon 
Milletvekili Hasan (Saka), Sinop Milletvekili Yusuf Kemal (Tengirşek), Erzincan Milletvekili Saffet 
(Arıkan), Siirt Milletvekili Mahmut (Soydan), İzmir Milletvekili ve İş Bankası Genel Müdürü Celal 
(Bayar),  Kırklareli Milletvekili ve Himaye-i Etfal Başkanı Dr. Fuat (Umay), İzmir Milletvekili Rahmi 
(Köken), Kocaeli Milletvekili Reşit Saffet (Atabinen), Aksaray Milletvekili Besim (Atalay), Ziraat 
Bankası Genel Müdürü Şükrü ve Emlâk Bankası Genel Müdürü Hakkı Saffet Bey’lerdir. Cemiyet, 
halkı tutumlu yaşamaya alıştıracak, yerli mallarımızı tanıtacak, ülkede sanayinin gelişmesini, yerli 
malların miktarının artırılmasını, fiyatının azaltılmasını sağlayacak tedbirler alacak, yayınlarla, 
konferanslarla halkı bilinçlendirecek, sergi ve büyük satış mağazaları açacaktır. Cemiyete yerli malı 
kullanmayı ve kullandırmayı imzası ile taahhüt eden her kadın ve erkek dışında, ticarethane ve 



müesseselerde üye olabilecek, kuruluş gayesine aykırı hareket ettiği tespit edilen üyeler, genel merkez 
kararıyla cemiyetten çıkarılarak, isimleri deşifre edilecektir. Her üye senede bir defa 1 lira aidat 
verecek, toptan 25 lira ödeyenler daimi üye kabul edilecek, yıllık aidat yükümlülüğünden muaf 
tutulacaktır. (Malatya Gazetesi, 13 Şubat 1930) 1929 yılından itibaren de 12-19 Aralık günlerinin yurt 
genelindeYerli Malı ve Tasarruf Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. 

1.Cumhuriyetin İlk Yıllarında Malatya ve Amasya’da Halka Tasarruf Bilinci ve Yerli 
Malı Kullanma Alışkanlığı Kazandırma  Çabaları 

Amasya ve Malatya’da oluşturulan, vilayetlerinin resmî gazetesi vasıtasıyla halka tasarruf, yerli 
malı kullanma ve çok çalışarak üretimi artırma bilinci kazandıracakolan Milli İktisat ve Tasarruf 
Cemiyeti şubelerinin işi oldukça zordur. Yerli üretimin durma noktasına gelmesi yüzündenOsmanlı 
Devleti’nin son döneminde ucuz yabancı mal tüketme kolaylığına alışmış olanhalk,aynı 
tavrıCumhuriyetin ilk yıllarında da sürdürmüştür.1923-1929 yılları arasında ihracatının iki katı ithalat 
yapan Türkiye’nin,1927-1928 Temmuz-Ağustos ithalatı 61.995.775 lira, ihracatı ise 31.205.203 
liradır. (Cumhuriyet Gazetesi, 21 Ekim 1929) Bu rakamlar Türkiye’nin yiyecek, giyecek ihtiyacını 
büyük ölçüde ithal ettiğini göstermektedir. Üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye, 1928 yılında dışarıya 
balık konservesi için 410.500 lira, kahve için 4.537.000 lira, çay için 1.826.000 lira, çikolata için 
506.847 lira, eldiven, kravat, ipekli ve yünlü kumaş için 7.268.000 lira ödemiş, 1923-1929 arasında 80 
milyon liralık pamuklu eşya satın almış, yılda 79 milyon liralık hububat ithal etmiştir.(Akşam 
Gazetesi: 27 Aralık 1929)  Dönemin uzmanlarına göre gıda ihtiyaçlarının yerli üretimle karşılanması 
halinde 30 milyon lira civarında tasarruf yapılacaktır. Ulusal basın Milli İktisat ve Tasarruf 
Cemiyeti’nin kurulduğu günlerde yöneticilerin tasarruf konusunda halka örnek oluşturacak 
davranışlarını sütunlarına taşımış, Mustafa Kemal Paşa’nın yerli kumaştan elbise ve Bursa ipeğinden 
gömlek diktirmesini, tüm milletvekillerinin de onun izinden gitmesini haber yapmıştır. (Akşam 
Gazetesi, 15 Aralık 1929) Dr. Osman Şerafettin Bey, kafeinin zararlı etkisinden söz ederek, halkı 
sabahları çay-kahve yerine çorba, ya da ıhlamur içmeleri konusunda bilinçlendirmeye, dışarıya giden 8 
milyon liranın ülkede kalmasını sağlamaya çalışmıştır. (Akşam Gazetesi, 23 Aralık 1929)  

Amasya ve Malatya vilayet gazeteleri ise öncelikle1929 krizinin sadece Türk Milleti’nin 
meselesi olmadığına dikkat çekerek, kamuoyunda psikolojik rahatlama sağlamaya çalışmış ve bu 
noktaya gelinmesine yol açan sebepler üzerinde durmuştur. Bağımsızlık savaşından zaferle çıkan Türk 
Milleti’nin, ecnebi malı olarak isimlendirilen, elle tutulmayan, kovmakla gitmeyen, devamlı ve inatçı 
takip gerektiren yeni bir düşmanla karşı karşıya kaldığını belirten Malatya gazetesi, bu 
düşmanınortaya çıkmasında Osmanlı Devleti’nin son dönem yöneticilerininbüyük payı olduğunu 
vurgulamıştır. (Malatya Gazetesi, 3 Ocak 1931) Milli İktisadiyata Doğru başlıklı yazısında, yüz sene 
önce tüm ihtiyaçlarını karşılayan, ancak Avrupa sanayisinin gelişmesi karşısında eski usulle yaptığı 
üretim yüzünden millî ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalan yerli müteşebbisin rekabet gücünü 
kaybettiğine dikkat çeken gazete, bu durumun ithalat artışına, halkta yerli malın kalitesiz olduğu 
algısına yol açtığına vurgu yapmış, bu algının kırılması için Türk Ocağı bulunan yerlerde CHP’nin 
himayesi altında Yerli Malı Koruma Cemiyetleri kurulması, yerli malların tanıtımını yapacaksergi ve 
satış mağazaları açılması, üreticilerin millî bankalarca desteklenmesi, (Malatya Gazetesi, 29 Kasım 
1928) yabancı malın ülkeye girişini zorlaştıracak tedbirler alınması önerisinde bulunmuştur. (Malatya 
Gazetesi, 3 Ocak 1931) Gazetede yer alan Milli İktisat başlıklı bir başka yazıda da, Osmanlı 
döneminde uygulanan istikraz politikası yüzünden Türk parasının dışarıya gitmesine izin verildiği 
belirtilmiş, bunun önlenmesi için çok çalışılması, kimseye muhtaç olmadan memleket kaynaklarından 
yararlanılması gerektiğinin altı çizilmiştir. (Yeni Malatya Gazetesi, 30 Ocak 1930) Aynı görüşü 
paylaşan Amasya gazetesi ise, padişahlık devrinin ihmali yüzünden atadan kalma bir çok millî sanatın 
tarihe karıştığını, bunu fırsata dönüştüren batılıların görünüşte süslü, gerçekte çürük mallarını hayret 
uyandıracak bir ucuzlukla Türk piyasalarına sunduğunu, bir arşın bez dokumak için tezgâh başında 
ömür çürütmeyi göze alamayan halkın, daha gösterişli ve ucuz yabancı mala yöneldiğini 
vurgulamıştır. Kırk yıl önce Türk donanmasının gönderine Kasımpaşa ve Üsküdar tezgâhlarında 
dokunan, 180 kuruşa mâl edilen bayraklar çekildiğini, bu tezgâhların kapanmaya başlamasından sonra 
İngiliz kumaş fabrikalarından132 kuruşa satın alınan bayrakların tercih edilmeye başladığını yazan 
gazete, yönetimin eski tezgâhların ihyasını, bu işten geçimini sağlayan ailelerin mağduriyetini aklına 



getirmediğini kaydetmiştir. Yine aynı gazete, otuz sene önce İstanbullu bir girişimcinin Avrupa’dan 
getirdiği makine ile çorap imaline başladığını, bunu gören Avrupalı üreticilerin ipliği ucuzlatarak ve 
Türklerin arzu ettiği renklerde dokuyarak, süslü fakat dayanıksız mallarını piyasaya sürüp, bu 
girişimcinin önünü kestiğini, hükümetin buna da önlem almadığını yazmıştır. Bu ihmaller, ucuz ve 
süslü mala ilginin arttığı, üretim artırılamadığı için Türk parasının değer kaybetmeye başladığı bir 
ortamda Türk halkını âdeta mirasyedi durumuna düşürmüş, ülke her alanda iktisadî darbeye maruz 
bırakılmıştır. (Amasya Gazetesi, 23 Ocak 1930) 

 Amasya ve Malatya vilayet gazeteleri bir yandan da hükümetin aldığı tasarruf tedbirlerini 
halka duyurma görevini üstlenmiştir.25 Şubat 1930 günü resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
(Resmi Gazete, S. 1433)Türk parasının korunmasına yönelik kanun metni Malatya gazetesinde yer 
almıştır.(Yeni Malatya Gazetesi, 27 Şubat 1930) Milli ekonominin korunması yolunda hükümet 
tarafından alınan kararları Hayırlı bir karar şeklinde duyuran gazete,(Yeni Malatya Gazetesi, 19 
Kasım 1931) Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Başkanı Kazım Paşa’nın, millete hitaben yayınladığı 
beyannameyi, “Türk parasının kıymetini korumak, yerli malı kullanmak artık vatan borcu 
olmuştur…Sanayici ve tüccarlarımız; sağlam, kaliteli ve ucuz mal üretmeli, kazanç hırsıyla fiyat 
yükseltmemeli, ihraç ürünlerimizin dünya piyasalarında kıymet ifade etmesini sağlamalı, 
vatandaşlarımız da aile bütçesinde tasarrufa dikkat etmelidir. Milli Kurtuluş Savaşı’nda İlk Hedefiniz 
Akdeniz diyen Gazi milletten tasarruf istiyorsa, bu sesin arkasından gidilmeli”yorumu ile vermiştir. 
(Yeni Malatya Gazetesi, 26 Kasım 1931) Amasya gazetesi de,1929 yılında düğünlerde israfın 
yasaklanması amacıyla uygulamaya konan Men-i İsrafat Kanunu talimatnamesini yayınlamıştır. Bu 
talimatname ile nişan ve düğün merasimlerinin masraf gerektirecek şekilde yapılması, bu süreçte 
çiftlerin veya ebeveynlerinin birbirlerine hediye vermesi, başlık alması, düğünde köçek oynatılması, 
bir günden fazla çalgı çaldırılması, gelin hamamı yapılması, kurban kesilmesi, gelinin başından para 
saçılması gibi masraf gerektiren âdetler yasaklanmıştır. Talimatname gereğince erkek tarafının geline 
ancak içtimaî durumuna uygun olacak şekilde iki kat elbiselik kumaş, bir manto, bir yatak, bir çift 
ayakkabı, hamam takımı, bir sandık ve aynadan oluşan çeyiz vermesine izin verilmiştir.(Amasya 
Gazetesi, 20 Haziran 1929) 1931 yılında yeni tedbirlere ihtiyaç duyan hükümet, ticaret ve sanat 
sektöründe çalışanlara göre daha iyi durumda olduğunu düşündüğü devlet memurlarından vergi almak 
düşüncesiyle İktisadî Buhran Vergisi (Resmi Gazete, S. 1964) kanununu çıkarmış, kanun metni Yeni 
Malatya,(Yeni Malatya Gazetesi: 3 Ocak 1931)ve Amasya gazetesi okuyucusuyla 
paylaşılmıştır.(Amasya Gazetesi, 10 Aralık 1931) 

Osmanlı Devleti’nin son döneminde bütçe açığının dış borçla kapatılması yüzünden tasarruf 
konusunun hiç akıllara getirilmediğini, Cumhuriyet idaresinde böyle bir uygulamanın yeri 
olamayacağını,(Yeni Malatya Gazetesi, 30 Ocak 1930) zorlu mücadele gerektiren  bukonunun Türk 
Milleti’nin birbirine ve devletine güveni sayesinde aşılacağını düşünen Amasya ve Malatya vilayet 
gazeteleri, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin hazırladığı sloganları (Ek:1),atasözlerini 
(Ek:2),şiirleri (Ek:3)halkı bilinçlendirmede etkin biçimde kullanmışlardır.Malatya gazetesi, 
Müslümanların zekât, fitre, sadaka ve kurban derilerini Tayyare Cemiyeti’ne bağışlamasını telkin 
etmiş, (Malatya Gazetesi, 8 Nisan 1929) Amasya gazetesi; aynı konuda“Zekâtını ve fitresini Tayyare 
Cemiyeti’ne veren vatandaş, ülkeyi düşman şerrinden kurtaracaktır” ifadesini kullanmıştır.(Amasya 
Gazetesi, 30 Ocak 1930)Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin hazırladığı Hesabını Bilenin Defteri 
isimli yayının 1931 yılı baskısının cemiyet şubelerinden temin edilebileceğini belirten Amasya 
gazetesi, her vatandaşın günlük masraflarını bu deftere kaydetmek suretiyle tasarruflu yaşamaya özen 
göstermesini istemiştir. (Amasya Gazetesi, 9 Nisan 1931)  

Amasya ve Malatya Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyetleri, üretimin artırılmasına yönelik 
tedbirler konusunda da vilayet gazeteleri vasıtasıyla halkı bilgilendirmiştir. Elli yıl önce İstanbul’da 
gayr-ı Müslimlerin çabalarıyla başlatılan, ancak Türkiye’de henüz mahiyeti iyi anlaşılmayan 
kooperatifçilik konusuna önem verilmesi gereğine dikkat çeken Amasya gazetesi, Darülfünun’da bu 
amaca yönelik bir cemiyet kurulduğu müjdesini vermiştir. Gazeteye göre; Türkiye’de üretimin 
artırılmasına katkı sağlaması düşünülen kooperatiflerin kısa ömürlü olmasının en önemli sebebi, 
konunun Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’ne bırakılmış olmasıdır. (Amasya Gazetesi, 18 Haziran 
1931) Anlaşıldığı kadarıyla köylere kadar nüfuz edemeyen Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, sadece 



basın üzerinden halkı bilinçlendirmekle yetinmiş, sahaya inerek düşünceyi eyleme dönüştürmede 
yetersiz kalmıştır. Kooperatifçilik konusunda Amasya’ya göre daha aktif hareket etme imkanı bulan 
Malatya Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, şehrin ekonomisinde önemli yer tutan tarımın modern 
usulle yapılması düşüncesini hayata geçirmek amacıyla Malatya Türk Anonim Çiftçiler Birliği’ni 
kurmuştur. (Malatya Gazetesi,18 Ekim 1928) Bu girişimle de yetinmeyen Malatya Gazetesi, tüm 
üreticilerin doğal üye kabul edileceği bir Tarım Kooperatifi kurulması konusuna öncülük edeceği 
açıklamasında bulunmuştur.Ancak makineler satın alarak, tarımın geniş alana yayılmasını sağlayacak, 
ziraî makinelerin tamirini yapacak, çiftçiye tohum temizleme ve ilaçlama usullerini öğretecek, meyve 
ve tütün ürününü yaygınlaştıracak, tavukçuluk ve hayvancılığı geliştirecek, çiftçinin doğrudan piyasa 
ile temasını sağlayacak böyle bir kooperatifin kurulması önemli ölçüde para gerektirdiği için hayata 
geçirilmesi mümkün olamamıştır. (Malatya Gazetesi, 23 Ocak 1930) 

İthalatın azaltılması, yerli üretimin istenen düzeye çıkarılamaması, kaçakçılığın artmasına zemin 
oluşturmuştur. Malatya ve Amasya vilayet gazeteleri özellikle Türkiye’de yıllık 40-50 milyon kilo 
civarında üretilen, ancak kaçakçılığın en yoğun yaşandığı tütün yetiştiriciliği konusuna geniş yer 
ayırmıştır. Kaçak mal satın alan vatandaşın, millî paramızın kıymetini düşürerek, ekonomimizi alt üst 
eden kaçakçıların emellerine hizmet ettiğini yazan Malatya gazetesi, senede 20-25 milyon lirayı bulan 
bu hırsızlıkla mücadelenin, kaçakçıları hükümete haber vermekten geçtiğine dikkat çekmiştir. (Yeni 
Malatya Gazetesi, 24 Aralık 1931)“Yiyecek ve giyecekte yerli malı tercih etmeli, kaçak yollardan 
ülkeye sokulan yiyecek ve giyeceği bulsak dahi tüketmeyip, hükümete haber vermeliyiz” diyen Amasya 
gazetesi ise, İstiklâl Harbi’nde bizi içeriden vurmaya çalışan Mustafa Sagirleri etkisiz hale getiren bu 
millet, iktisadî ve malî seferberlikte kaçak ve kaçakçılıkla mücadeleyi bir vatan borcu olarak görmeli 
demiştir. (Amasya Gazetesi, 24 Aralık 1931)“Nasihat edildi, yaptığınız vatana ihanettir, milletin 
kesesinin dibini delmektir, denildi. Fayda etmedi” sözleriyle bazı insanların kaçakçılıktan bir türlü 
vazgeçmediğinden yakınan Amasya gazetesi, hükümetin hazırladığı askerî disipline dayalı kanun 
teklifinin TBMM’nce kabul edildiğini, kaçakçılığın engellenmesi hususunda düşünülen çarelerden 
birinin de gümrük muhafaza teşkilatının askerî disiplin altına alınması olduğunu ifade etmiştir. 
(Amasya Gazetesi, 21 Ocak 1932)Dünyada tütün  denildiğinde ilkakla gelen Türk tütünüdür diyen 
Amasya gazetesi, yerli tütünün itibarını artırma çareleri üzerine yoğunlaşmış, kaçakçılığın ortadan 
kaldırılması halinde tütün üretiminin artırılacağı, üreticinin elinde tütün kalma tehlikesi yaşamayacağı 
ve ürününü daha iyi fiyatla satacağı yorumunda bulunmuştur. (Amasya Gazetesi, 21 Mayıs 1931) 
Bağrından bir başbakan çıkaran, Amasya’ya göre daha avantajlı durumda olan Malatya,1928 yılında 
elektrik hizmetine kavuşmasının ardından satın alınan modern iki adet tütün kıyma ve bir adet 
paketleme makinesi sayesinde hem kendi, hem de komşu illerin ihtiyacını karşılamış, bu sayede kaçak 
tütüne giden paranın ülkede kalmasını ve Tekel İdaresi geliriyle yaptırılan demiryolu inşaatlarına 
kaynak aktarılmasını sağlamıştır. (Yeni Malatya Gazetesi, 30 Ocak 1930) 

 2.Malatya ve Amasya Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyetleri’nin Çalışmalarında Başarıyı 
Engelleyen Sebepler 

Amasya ve Malatya Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyetleri,yerli malı kullanma ve tasarruf 
konusunda halkı bilinçlendirmede ne ölçüde başarı sağlamıştır? Öncelikle Türk Milleti’ninyerli malı 
kullanmayı bir zihniyet meselesi olarak görmesi, Cumhuriyeti kurma konusunda verdiği mücadeleyi, 
onu yaşatma konusunda da sürdürmesi ve bu iktisadî savaşa top yekûn katılması lazımdır. Ancak dar 
gelirli kesim yerli malı ve tasarruf düşüncesini bir lokma-bir hırka şeklinde yorumlamış,azınlığı 
oluşturan üretici kesimin bir bölümü ise üretimde lakayt davranmıştır. O günlerde Anadolu’dan 
Marsilya’ya gönderilen bir vapur dolusu yumurtanın numune ve siparişe uygun olmadığı, ipek 
kozalarının diğer ülkelerden alınanlara oranla kalitesiz bulunduğu, afyonun hile karıştırıldığı 
gerekçesiyle iade edildiği haberlerinin kendilerini çok üzdüğünü belirten Amasya gazetesi,üreticinin 
lakayt davranmakla hükümete yardımcı olmadığı, aksine dışa bağımlılığın devam ettirilmesine hizmet 
ettiği görüşündedir.(Amasya Gazetesi, 27 Mart 1930) Gazetelerin üzerinde durduğu bir başka konu da, 
piyasada yerli mal bulma sıkıntısı yaşanması ve yerli mal üreticilerinin tavrıdır. Amasya’nın tanınmış 
tüccarlarından birinin büyük çaplı alış-veriş için İstanbul’a gittiğini yazan Amasya gazetesi, yerli 
kumaş üreten ve satan müesseselerin peşin para dışında mal satmaya yanaşmadığını, üstelik tüccara 
istediği malı değil, elinde bulunanı satabileceği uyarısında bulunduğunu, tüccarın da çaresizlik içinde 



kredi kolaylığı sağlayan yabancı kumaş satıcılarına yöneldiğini belirtmektedir. “Milletiniktisat ve 
tasarrufa yönlendirilmeye çalışıldığı, cemiyetlerin yerli malı kullanalım diye feryad ettiği” bir ortamda 
yerli mal üreten ve satan tüccarın malını bin bir naz ile satmasını kabullenemediklerini ifade eden 
gazete, hükümetin mal yapıp da satmasını bilmeyen üreticiye karşı da önlem alması gerektiğini 
kaydetmektedir. (Amasya Gazetesi, 3 Nisan 1930) Aynı konuyu bir başka sayısında da sütunlarına 
taşıyan gazete, Amasya ve kazalarında bir top yerli kumaş bulmanın mümkün olmadığını belirtmekte, 
“Yerli malı yalnız İstanbullu mu kullanacak? Vilayetler halkı malî ve iktisadî krizden etkilenmiyor mu 
sanılıyor? Biz yerli malı kullanmak, paramızın içerde kalmasını sağlamak düşüncesiyle yanıp 
tutuşurken, Anadolu tüccarına yapılan muameleyi kabul edemeyiz”sözleriyleİstanbul Ticaret Odası’nı 
harekete geçmeye davet etmektedir. (Amasya Gazetesi, 17 Nisan 1930) Öte yandan ekonomik durum 
düzeltilirken can alacak tedbirler yerine gülünç şeylerle uğraşılması da rahatsızlık yaratmış, halka çay 
yerine ıhlamur, şeker yerine pekmez, kahve yerine nohut önerilmesini doğru bulmayan Amasya 
gazetesi öz kaynaklarımızın harekete geçirilmesi önerisinde bulunmuştur.(Amasya Gazetesi, 7 Nisan 
1932) 

Ülke kaynaklarının harekete geçirilmesi konusunda yolların yetersizliği de, önemli ölçüde sorun 
oluşturmuştur.Meyvelerinin bolluğu ile bilinen Malatya, nakliyatının pahalılığı yüzünden ihraç 
edemediği meyveyi dalında kurutmuş, (Malatya Gazetesi,20 Ağustos 1925)1930 yılına kadar İran ve 
Şam kayısısı tüketmek zorunda kalan Türkiye,parasını gereksiz yere dışarıya vermiştir.1930 yılından 
sonra kara ve demiryolu ulaşımı imkanına kavuşmasının ardından Malatya kayısısı İstanbul pazarına 
ve Avrupa’ya ihraç edilmeye başlamış, bu sayede yıllık 40-50.000 lira civarında gelir elde edilmiştir. 
(Yeni Malatya Gazetesi,3 Temmuz 1930)  

Üretimin azlığı, yolların yetersizliği, tasarruf konusunun bir millî mesele olarak görülemeyişi 
Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti şubelerinin vilayet gazeteleri üzerinden yürüttüğü çabaların 
başarısını gölgelemiştir. Bu yüzden Yerli Malı ve Tasarruf Haftası’nı daha etkin bir biçimde kutlama 
kararı alan Malatya Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, 1931 yılı kutlamalarını yedi güne çıkartmış, 
İsmet Paşa’nın Ankara’da yapacağı konuşmayı halka radyodan dinletmiş, CHP Mahfili’nde üç gece 
konferanslar verdirmiş, okullarda öğrencilere tasarruf ve yerli malı konusunun anlatılmasını ve 
mağazaların vitrinlerinin yerli mallarla donatılmasını sağlamıştır. (Yeni Malatya Gazetesi, 10 Aralık 
1931) Malatya’da 12 Aralık 1931 günü başlayan etkinlikler, 1930 yılına göre daha canlı geçmiştir. 
(Yeni Malatya Gazetesi, 17 Aralık 1931) “Tasarruf ve İktisat Cemiyeti’nin düzenlediği Tasarruf 
Haftası, bir bayram gibi güle oynaya geçti. Şehrimizin manifatura ve tuhafiye mağazalarının vitrinleri 
yerli mallarla süslendi. Fakat teşhir edilen Türk mallarının ne maksatla arz edildiğini halk anlamaya 
gerek görmedi” diyen Amasya gazetesi ise, hükümetin aylardan beri sarf ettiği çabanın boşa gittiğini, 
Amasya’da Tasarruf Haftası zarfında bir top yerli kumaş satılmadığını yazmaktadır. 1931 yılında 
Amasya’da düzenlenen Tasarruf Haftası’nın ikinci günü iki bayanın alış-verişine tanık olduklarını 
yazan gazete, bayanların pahalı, üstelik de kalitesiz olduğu gerekçesiyle yabancı kumaş satın aldığını, 
yerli kumaşların Yerli Malı Haftası’nda sadece vitrinleri süslediğini belirtmektedir. (Amasya Gazetesi, 
1 Ocak 1931) Üretimin yetersiz oluşu, yerli üreticinin kâr oranını yüksek tutması, bütçesini gözetmek 
mecburiyetinde olan halkı yılın 358 günü yabancı mal tüketmeye itmiştir. Behçet Kemal’in ifadesiyle 
halk, Yerli Malı ve Tasarruf Haftası’nı 358 gün süren mücadelenin taarruza geçme günleri olarak 
görmüştür. (Yeni Malatya Gazetesi, 17 Aralık 1931)İktisat haftasında hep bir ağızdan yerli malı 
kullanma ve ekonomiyi yükseltme yemini ettiklerini, bu büyük yeminin bir hafta sonra unutulduğunu, 
kalplerin memleketin kurtuluşuna ait bu mukaddes duygu ile ancak birkaç gün çarptığını ifade eden 
Şükûfe Nihal ise, “Aldığımız yerli maldan buruşuk, renksiz diye şikayet ettik… Oysa bizim dışarıya 
atacağımız her kuruş, bir vatandaşın ıstırabını ortadan kaldıracaktı…Memleketimizi kurtarmak için 
iktisaden kuvvetlenmemiz, sarf edeceğimiz on paranın bile milletin avucunda kalması gerektiğini 
düşünmemiz lazımdı…Kuru heyecanın vatanperverliğe bir faydası olmadığını bize tecrübeler, 
yaşadığımız felaketler gösterdi…Biz artık süs peşinde, lüks peşinde koşacak gayesiz gençler değil, 
hakiki kıymetlere ehemmiyet veren ciddi asil başlar istiyoruz” demiştir. (Yeni Malatya Gazetesi, 17 
Aralık 1931) 

 

 



Sonuç 

Osmanlı Devleti, Sanayi İnkılâbı ile üretim alışkanlığını değiştiren Avrupalı devletlerle rekabet 
etme gücünü kaybetmiş, dış borçla yaşama, ihtiyaçlarını ithal yoluyla karşılama kolaylığına alışarak 
ekonomik çöküşünü hazırlamıştır. İthalatın artması, yerli girişimciyi yok etmiş, yerli mala duyulan 
güveni sarsmış, yerli malın kaba ve kalitesiz olduğu algısına yol açmıştır.Bu algı Osmanlı’dan da 
Cumhuriyet Türkiye’sine geçmiştir. Dış borçtan uzak durarak, Milli İktisat politikasını uygulamaya 
koyan yeni Türk Devleti, 1929 yılına kadar ülkenin içinde bulunduğu şartlar gereği sanayileşmede 
arzu ettiği adımları atamamış, ihtiyaçlarını eskiden olduğu gibi ithal etmek zorunda kalmıştır. 1929 
dünya ekonomik krizi ile Türk parasının değer kaybetmesi, Türkiye’yi tasarruflu davranmaya, 
üretimini artırmaya, lüks tüketimden uzak durmaya, ithalatını azaltıp, ihracatını artıracak tedbirler 
almaya mecbur etmiştir. 14 Aralık 1929 günü kurulan Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, bu hedefin 
gerçekleştirilmesi için çalışmıştır. 

 Bu bildiride; Başbakan İsmet Paşa’nın memleketi Malatya ile yeni Türk Devleti’nin 
kuruluşunda büyük payı olan Amasya Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin, vilayet gazeteleri 
aracılığıyla sürdürdüğü halka tasarruf ve yerli malı kullanma alışkanlığı kazandırma çabaları örnek 
alınmıştır. Amasya ve Malatya vilayet gazeteleri öncelikle 1929 ekonomik krizinin sadece Türk 
Milleti’nin meselesi olmadığına, krizin yıkıcı etki yaratmasında Osmanlı Devleti’nin son dönem 
yöneticilerinin büyük payı olduğuna dikkat çekmiş, bu durumdan kurtulmak için ekonomide dışa 
bağımlılığın sona erdirilmesi gerektiği konusunda kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır. Halkı, çok 
çalışması, tasarruf yapması, yerli mal kullanarak ithalatın azaltılmasına, ihracatın artırılmasına 
yardımcı olması konusunda bilinçlendiren Amasya ve Malatya İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, vilayet 
gazeteleri vasıtasıyla hükümetin aldığı tasarruf tedbirlerini halka duyurmuş, kooperatifler kurulması 
konusunda bilinç oluşturmaya çalışmış, konuyu şiirlerle, sloganlarla, atasözleriyle anlatmaya özen 
göstermiştir. Ancak Osmanlı’dan çok kötü bir ekonomik tablo devralınmış olması, ülke şartları gereği 
üretimde arzu edilen artışın sağlanamaması, yolların yetersizliği, halkın gelir düzeyinin çok düşük 
olması, bazı yerli üreticilerin lakayt tutumu bu çabaların başarısını gölgelemiştir.Ülke genelinde 
olduğu gibi Amasya ve Malatya’da da ekonomik durumu çok kötü olan halk, zorunlu ihtiyaçlarını 
ucuz yabancı mal tüketmek suretiyle karşılamış,ekonomik gücü olan azınlığı oluşturan kesim ise, 
eskiden olduğu gibi kaliteli olduğunu düşündüğü yabancı mal kullanma  alışkanlığını 
sürdürmüştür.12-19 Aralık Yerli Malı ve Tasarruf Haftası ülke genelinde olduğu gibi Amasya ve 
Malatya’da da bayram şeklinde kutlanmış,hep bir ağızdan tasarrruf ve yerli malı kullanma yemini 
edilmiş, ancak bu yemin birkaç gün sonra unutulmuştur. Tüm çabalara rağmen tasarruf konusu bir 
millî mesele haline getirilememiş, Cumhuriyeti kurmak için büyük mücadele veren Türk halkı, onu 
yaşatma ve bir ekonomik seferberlik oluşturma konusunda yetersiz kalmıştır.   
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Ek:2 Yeni Malatya Gazetesi, 10 Nisan 1930 

 

 

Ek:3Yeni Malatya Gazetesi, 6 Şubat 1930. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amasya Gazetesi, 3 Nisan 1930. 

 

 


