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EPİGRAF

“Ankara’ya 1892’de demiryolu yapılmış olmasına rağmen büyük bir 
değişiklik meydana gelmedi. Ankara’nın sönük hayatı yeni Türk Devletinin 
kuruluşuna kadar sürdü.”. [Cumhuriyetin 50. Yılında Ankara, 1973 İl Yıllığı]

“MUHTAR BEY (Trabzon) ... Anadolu’nun ta ortasından geçen ve bugün 
merkezi hükümetimizden eski, aslî hakikî en büyük şehrimiz arasında olan... 
DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) - Öteki şehirlerimiz hakikî değil mi? 
(Handeler)  MUHTAR BEY (Devamla) - Hakikî en büyük şehrimiz dedim. 
Hakikaten en büyük şehrimiz İstanbul değil midir? (Devam, doğru sesleri) 
Hakikaten Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul ile Merkezi Hükümet 
olan Ankara beyninde işleyen ve Anadolu’nun şahdamarı olan bu hattı böyle 
tamirsiz işletmek imkânı olmadığı gibi beş seneye bunun tamirini beklemek 
imkânı yoktur.” [Meclis Tutanağı, 22 Nisan 1340]

“(İstanbul), hükümetin merkezi Ankara olduktan sonra, suyu çekilmiş 
değirmen gibi terkedilmiş, ihmale uğramış, yürekler acısı hale gelmişti.” 
[Ahmet Hamdi Başar, 1952] 

“Yeni rejimin istediği de, “ilk Türk”ü, Ankaralıyı yaratmaktı. Yeni, 
modern şehir, bu insanın yaratılacağı mekan olacaktır.”  [Burhan Asaf, 1929]

“Yeni şehrin kuruluşu gibi, Ankaralının da emekle, gerekirse zorla 
yaratılması gerekmektedir. Ankara sakinini de, emekle, vasıta ile ve hatta 
zorla Ankaralı yapmak mecburiyetindeyiz.” [Aka Gündüz, 1931] 

Eski Ankara’nın yıkık dökük, yerlilerin kendi deyişlerince geyimli 
evleri, asri yapıların önünde her gün biraz daha geriliyor. Yeni açılan geniş 
sokaklardan, bin senenin küflü kokusunu hapseden kuytu bucaklara ışık, taze 
hava giriyor. Engürü, yerini Ankara’ya bırakıyor. Dışarıda bu değişmeyi 
insanlara ve onların ruhlarına da teşmil edebiliriz. Ankara’nın yerlisi yabanlar 
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diye andığı münevverlerden yeni tutum, yeni bilgiler öğrenirken eski varlığını 
teşkil eden ananalardan da zaruri olarak bazı şeyler kaybediyor. Önümüzdeki 
eserde biz, gücümüz yettiği kadar, unutulmaya mahkum bu eski ananaların 
mühim bulduğumuz bazı cihetlerini bilik için berkitmeye çalışacağız.” [Hamit 
Zübeyr Koşay, 1935]

“Bazı kentlerin büyüme indeksi tablosuna göre en hızlı gelişen üç şehir 
Karabük, Kırıkkale ve Ankara’dır. Bunlardan Karabük ve Kırıkkale otuz yıl 
içerisinde ileri bir sanayileşmeye sahne olan kentlerdir. Ankara’nın başkent 
olmaktan ötede bir özelliği yoktur. Ankara şehirleşmesini, bir başkente, 
devlete kapılanmak amacıyla gelen yığınların meydana getirdiği klasik 
Osmanlı şehir yapısına benzetmekte bir sakınca yoktur.” [Türkiye’de Toplumsal 
ve Ekonomik Gelişmenin 50 Yılı, 1973]

“Hem bu senin projen bana neyi hatırlattı, bilir misin? Ankara’nın 
hükümet merkezi olması kararlaştığı sıralarda buraya bir Amerikalı iş 
adamı gelmiş ve bize tek bir binadan, bir şehir kurmak teklifinde bulunmuştu: 
Bu şehir, Devlet Başkanlık Sarayı ile Millet Meclisi’yle, vekaletleriyle, 
bankalarıyla, mağazalarıyla, sinemalarıyla, tiyatrolarıyla ve yüz, yüz elli bin 
kişilik bir nüfusun iskanına yetecek apartmanlarıyla bir kocaman Gratte-
ciel içine rahat rahat, kolay kolay yerleşebilecekti. İşte… Sözünü, hiç değilse 
burada kesmek için hemen kağıtlarımı toparlayıp ayağa kalktım ve aynı 
şakacı tavrıyla, ona dedim ki: ‘Amerikalının sözünü dinleseydik, belki de, 
çok iyi bir harekette bulunmuş olurduk. Önce: Urbanizm bakımından olsun, 
sıhhat ve rahatlık bakımından olsun, zevk bakımından olsun, ortaya bu kadar 
inestetik, bu kadar irrasyonel bir şehir çıkarmak hatasına düşmezdik. Saniyen: 
-Bu kelimeyi, Neşet’in gözleri içine bakarak, iki defa tekrar ettim-. Saniyen: 
İlk inkılap ekibimizin en hamleli unsurlarının arsa spekülasyonları içinde 
yıpranıp gitmelerini önler ve bu suretle Milli Mücadele ahlakının devamını 
temin etmiş olurduk.’ Hiç şüphesiz, bu acı sözler, birer paradokstan ibaretti 
ama, Neşet Sabit’i bütün o resmi ve bürokratik tantanasıyla oturduğu yerde 
çökertmeye yetti, arttı.” [Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1950] 

“Ankara şehri ne bir ticaret merkezi, ne de turistik bir merkez olabilirdi. 
Bu şehir, nihayet idari bir merkezdi. Burada nüfusun artması, ancak devlet 
teşkilatının genişletilmesi ve bazı müesseselerin buraya nakledilmesiyle ve 
imar sahasında çalışacak işçilerin çoğalmasıyla mümkün olabilecekti. Bu 
sebeple herkesin bir ev veya mülk sahibi olması arzu ediliyordu. Mebuslar, 
büyük memurlar ve bütçeleri az çok müsait olanlara, burada bir mülk 
edinmek için ucuz arsa verilir, Emlak Bankası vasıtasıyla yardımlar yapılır, 
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bina yapmak isteyenler teşvik edilirdi.” [Asaf İlbay, 2014]
“Eski gecekondular çoğunlukla kullanılmayacak hale gelmiş olan yağ ve 

peynir tenekelerinden yapılmıştır. Bu tenekelere çamur doldurulur, çamur 
biraz kuruduktan sonra bir araya getirilerek kulübe yapılır. Bunların üstleri, 
önceden hazırlanmış olan dikmenlerin üzerine eski kilim, çuval örtmek, 
teneke çakmak suretiyle elverişli gereçlerle kapatılır.” [F. Yavuz, 1952]





ENGÜRÜ’DEN  ANKARA’YA  // 15

GİRİŞ

Ankara, çeşitli bilim dalları ve disiplinlerce incelenmiş ve değerlendiril-
mişse de; şehrin iktisadi tarihi yazılmamıştır. Şehir plancılarının, mimarların, 
edebiyat tarihçilerinin ve sanat tarihçilerinin ilgi alanına şehrin imarı, plan-
laması, hanları ve cumhuriyet sonrasındaki edebiyat mahfilleri gibi pek çok 
konu girmiştir. Başta tarih olmak üzere, iktisat tarihi alanında ise Anadolu’da 
herhangi bir ilçenin bile, Ankara’dan daha çok ilgi çektiği ve üzerinde çalışıl-
dığı kolaylıkla söylenebilir. Bu eser, 1892-1962 yılları arasında Ankara’nın ik-
tisadi değişimini, “iktisat tarihi” disiplini perspektifinden bütünlüklü olarak 
ele almaktadır. 1890’lı yıllarda şehrin adının halk arasında “Engürü” olarak 
kullanıldığı yıllardan başlayan çalışma; iktisadi değişimi, 1960 Askeri Müda-
halesine kadar izlemektedir. 

İmparatorluktan miras kalan düzenlemeler cumhuriyetin ilk yıllarında 
uygulanmaya devam etmiş; benzer şekilde, bu uygulamaların büyük bir 
kısmı 1961 yılına kadar çeşitli şekillerde yürürlükte kalmıştır. 27 Mayıs 
1960’da yapılan askeri darbe sonrası hazırlanan Anayasa ile 1962 yılında 
iktisadi alanda “Planlı Dönem”e resmen geçilmiştir. Askeri Darbe ile 1920’de 
başlayan demokratik süreç kesintiye uğramış, anayasa askıya alınmış, CHP 
ve DP hükümetlerinin tek partili iktidarları sona ermiştir. Bu çalışmada 
1890’lardan itibaren; imparatorluk döneminin cumhuriyetin tek parti 
iktidarları ile devam ettiği ve sürecin 1960’da yapılan askeri müdahale ile sona 
erdiği iddia edilmektedir. Bu nedenle iktisadi değişim anlatılırken, ülkenin 
siyasi tarihinde kırılma noktası olarak öne çıkarılan pek çok olayın etkisiz 
olduğuna dikkat çekilmiştir. Söz gelimi, Ankara’nın çok yakınında yer alan 
Hasanoğlan Köyü’nün sakinleri için 1915’de dekovil hattının açılması, 1923’de 
Cumhuriyetin ilanından daha belirleyici ve iktisadi anlamda dönüştürücü 
olmuştur. Cumhuriyetin Ankara’da devraldığı miras, Ankara’ya demiryolunun 
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bağlanması ile oluşmaya başlamış, erken cumhuriyet döneminde birikmiş ve 
1960’ların başında tükenmiştir. 

Bu çalışmada İktisat Tarihi literatürünün başvurduğu genel 
dönemlendirme şablonları kullanılmamış ve iktisadi değişimin tarihsel 
seyri ulaşım, tarım ve sanayileşme gibi başlıklarda ele alınmıştır. Çalışmanın 
konusu Ankara ile sınırlı olduğu için, ülkenin gündeminde çok önemli yer 
tutan olayların ve siyasi tarihteki dönüm noktalarının etkileri görmezden 
gelinmemiştir. Ancak, Ankara’da etkisiz kaldıkları ölçüde metnin içinde 
görünmez olmuşlardır. Ankara’da tarımın ticarileşmesinde ulaşımın rolü 
ile sanayileşmede Şehremaneti’nin kurulması ile 1929 Dünya Buhranı’nın 
rolleri ve önemleri birbirlerinden farklı olmuştur. Bu nedenle Ankara için 
özgün bir dönemlendirme yapılmamıştır. Bu çalışmada, 1890’lardan itibaren 
1960’lara kadar Ankara’da gözlenen iktisadi değişim anlatılarak 70 yıla yayılan 
“Ankara’nın İktisadi Tarihi” yazılmıştır.

Cumhuriyet döneminde Ankara’nın, yeni kurulan devletin dünyaya 
açılan kapısı, merkezi ve başkenti olmasından dolayı idareciler tarafından 
Ankara’yla özel olarak ilgilenildiği, şehrin kayrıldığı ve önemsendiği açıktır. 
Bunun hangi düzeyde gerçekleştiği metnin akışında okuyucuya sunulmuştur. 
Altı bölümden oluşan çalışmanın çok sayıda alt bölümü bulunmaktadır. 
Konuyu dağıtmadan ve okuyucuyu sıkmadan açıklanmaya çalışılan tarihi 
akışta, literatürde yanlış bilinen bazı önemli tarih bilgileri düzeltilmiş ve 
doğru bilgiler oluşturulmuştur. Ankara tarihinde pek çok olgu ve olay burada 
ilk defa yer almış ve birbirleri ile ilişkilendirilmiştir. 

Birinci Bölüm: Yöntem ve Kaynak Kullanımı

Birinci bölümde, iktisat tarihinde eser üretmenin ve iktisat tarihinin 
konusu olarak Ankara çalışmanın güçlükleri anlatılmaktadır. Payitaht 
İstanbul’un önemi, imparatorluktan cumhuriyete geçişin belirsizliği ve 
Ankara’nın başkent oluşundan önceki yakın tarihinin görmezden gelinmesi 
gibi literatürü kaplayan yanlı bakış açılarına rağmen, bu çalışmada pek 
çok kaynak kullanılarak Ankara tarihi yeniden yazılmıştır. Ankara ile ilgili 
literatürün temel taşlarına değinilerek, çalışmanın yaklaşımının nasıl olacağı 
gösterilmeye çalışılmıştır. Kısa da olsa Ankara literatürünün iktisadi tarih 
açısından değerlendirilmesi ve çalışmada kullanılan kaynakların tanıtımı 
burada yapılmıştır. 
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İkinci Bölüm: Doğal ve İdari Yapı
İktisadi tarih çalışmalarının inceledikleri bölgenin “Doğal ve İdari 

Yapı”sını açıklayarak başlaması, olmazsa olmazlarıdır. İkinci bölümde, 
Ankara’da insanların hazır bulduğu ve uzun dönemde değiştiremeyeceği doğal 
unsurlar ile idari yapının değişimi ve Ankara’nın mülki idaresinin değişimine 
yer verilmiştir. İktisadi değişimin zemini, yani “altyapısı” olan “Doğal Yapı ve 
Ankara için Önemi” başlıklı alt bölümde, Ankara ve yakın çevresinin coğrafi 
yapısı, dağlar, ovalar, akarsular, iklim özellikleri ve bitki örtüsü hakkında 
bilgiler verilerek; bölgenin nasıl bir tarım faaliyetine ve hayvancılığa izin 
verdiği açıklanmıştır. Akarsular, göller ve içme suyu olanakları incelenerek; 
Ankara’nın iskân ve tarım olanakları tartışılmış, adları Ankara ile anılan keçi, 
armut, bal ve kedi gibi pek çok türün nasıl Ankara ile anılır hale geldiklerine 
yönelik açıklamalar yapılmıştır. 

Ankara vilayetinin idari yapısı ve bu yapının yıllar içerisindeki değişimi, 
“Ankara Sancağı” alt bölümünde incelenmiştir. Ankara şehri merkeze 
alınarak, Ankara vilayetini oluşturan kazaların 1960 yılına kadar Ankara ile 
bağları değerlendirilmiştir. Ankara’nın demografik değişiminin ana unsurları, 
“Ankara’da Nüfusun Değişimi” alt bölümde ele alınarak 1893’den 1960’a 
kadar nüfusun değişimi ve bu değişimin dinamikleri açıklanmıştır. Burada 
daha az yorum yapılarak bazı veri setleri bir arada sunulmuştur. 

Ankara’nın en meşhur valisi Abidin Paşa’dan itibaren Ankara’nın mülki 
idaresi, “Ankara’nın Mülki İdaresi” alt bölümünde aktarılmıştır. Osmanlı 
arşivinden ve çeşitli eserlerden, valilerin Ankara’da bulundukları süreler ve 
neler yaptıkları aktarılmıştır. Ankara’nın valisiz kaldığı dönemler görülmüş 
ve hatta kimi valilerin şehirde bulundukları zamanı gösteren arşiv kayıtları 
arasında tutarsızlıklar olduğu fark edilmiştir. Cumhuriyet sonrası vali ve 
belediye başkanlığı görevlerini aynı anda yapan yöneticiler de tarihsel 
akışa uygun olarak burada kendisine yer bulmuştur. Ankara yeni bir 
hükümet merkezi olarak ortaya çıkınca, kendine özgü uygulamalarla yetki 
ve sorumlulukları diğer şehirlerden farklı yöneticilere sahip olmuştur. 
Ankara’nın hükümet merkezi olarak kuruluş ve gelişmesinde rolü olan mülki 
idarecilerin hayatlarının Ankara ile kesişen kesitlerine dikkat çekilerek, 
yöneticilik geçmişleri, Ankara’da neler yaptıkları ve sonra kariyerlerinin nasıl 
geliştiği de yeri geldikçe aktarılmıştır.

Üçüncü Bölüm: Ankara’nın Yasal Statüsü ve Şenlendirilmesi
Ankara’nın hükümet merkezi olarak belirlenmesi sonrasında başkente 
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dönüşmesi, hukuki metinlerin içeriğine bakılarak “Hükümet Merkezi’nden 
Başkent’e” alt bölümünde tartışılmıştır. Tarihin akışına belgelerin özgün di-
linden bakmaya özen gösterilmiştir. Tartışmaya İstanbul’un imparatorluk için 
taşıdığı dönem incelenerek başlanmış ve imparatorluğun kavramları yok olup 
cumhuriyetin kavramları ortaya çıkarken geçiş ya da dönüşümün nasıl oldu-
ğu incelenmiştir.

Ankara’da 1924-1930 yılları arasında kurulan Şehremaneti, “Ankara’da 
Şehremaneti Pratiği” başlığı altında yer almaktadır. Ankara’nın vilayet 
merkezinden hükümet merkezine dönüşümünde kurumsal olarak İstanbul 
Şehremanetini taklit eden bir belediye örgütlenmesi kurulmuş, imar işleri için 
gerekli malzeme şehremaneti eliyle üretilmiş, yapı kooperatifleri vasıtasıyla 
yeni yerleşim alanları kurulmuştur. İmparatorluğun payitahtı için özel bir 
idare şekli olarak yıllar içinde oluşan Şehremaneti uygulaması İstanbul’a 
özgü bir örnek iken, cumhuriyet sonrası Ankara’nın ihtiyaçlarına göre 
yeniden yorumlanarak Ankara’ya uygulanmıştır. Kurumun iyi çalışabilmesi 
için İstanbul’un şehremini Ankara’ya atanarak, uygulamanın başarılı olması 
beklenmiştir.

Cumhuriyet sonrası Ankara’nın çözümsüz kalan en önemli problemi, 
“Ankara’nın İmarı ve Konut Meselesi” alt bölümünde ele alınmıştır. Burada, 
devletin gündemini en çok meşgul eden şehrin imarı, şehirleşme sorunlarına 
ve konut sorununa yaklaşımlar ve çözüm için başvurulan yöntemler tartışıl-
mıştır. Cumhuriyet tarihinin şehir planlaması, mesken buhranı, konut koo-
peratifi ve gecekondulaşma gibi şehirleşme sorunlarının hepsi ile ilgili ilkler; 
Ankara’da yaşanmıştır.

Dördüncü Bölüm: Ulaşım Ağının Dönüştürücülüğü
1892’den başlayarak Ankara’nın kara ve demir ulaşım ağı, dördüncü bö-

lümde incelenmiştir. Ankara’ya demiryolunun gelişinin tarihsel seyrine uy-
gun olarak, Haydarpaşa’dan rayların döşenmeye başladığı tarihten itibaren, 
Zonguldak’taki kömür havzalarına ulaşılmasına kadar geçen dönem ve ya-
pılan hatlar, “Demiryolu ve Dönüştürücü Etkileri” alt bölümünde anlatıl-
mıştır. 1873’de Haydarpaşa-İzmit hattının açılışı ile başlayan süreç 1892’de 
demiryolunun Ankara’ya gelişi, arşiv belgelerinin yardımıyla yazılmıştır. 
Bağdat’a gideceği düşünülen hattın, Ankara’dan uzatılmayıp, Eskişehir-Kon-
ya üzerinden uzatılacağı ortaya çıkınca; Ankara hattı yıllarca son durak ola-
rak kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı ile Ankara’dan doğuya doğru bir dekovil 
hattı döşenmeye başlanmıştır. Bu hattın Kızılırmak kenarına kadar gelerek 
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son durağı olan Irmak İstasyonunu, cumhuriyet sonrasında Ankara’nın Ana-
dolu’ya açılmasında bir kavşak görevi görmüş; Kayseri ve Sivas’a, Çankırı ve 
Zonguldak’a ulaşım buradan sağlanmıştır. Kuzeye giden Irmak-Filyos hattı, 
Ankara’ya Zonguldak havzasının kömürlerini getirerek Ankara’nın kömür 
ihtiyacını karşılamıştır. 

İzmit-Ankara hattının imtiyazı verildikten sonra, demiryolu güzergahın-
daki ve Ankara’daki tarımsal üretimi nasıl dönüştürdüğü ve hat boyuna mu-
hacir iskânı imkanı yarattığı, burada değinilecek önemli başlıklardan birisi-
dir. Demiryolu ile Anadolu’ya muhacir iskânı arasında kurulan ilişki, özgün 
bir eser olarak Ankara Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanmıştır. Demiryo-
lu açılmadan, demiryolu hattı boyunca başlayan muhacir iskânı, demiryolu 
açıldıktan sonra da artarak sürmüştür. Demiryolu sonrası Ankara’da tarımsal 
üretim artmış, şehrin ticaret hacmi genişlemiş, muhacir iskân edilerek yeni 
araziler tarıma açılmış ve şehirde ciddi bir iktisadi ve toplumsal hareketlilik 
başlamıştır. Ankara’nın İngiliz Konsolos Raporlarında müstakil olarak görül-
meye başlaması da demiryolu sonrasına rastlamaktadır. 

Ankara’da şoselerin durumu ve yol yapımının finansmanı, “Karayolunun 
Konumu ve Finansmanı” alt başlığında ele alınmıştır. Burada; Ankara’nın 
imparatorluktan miras kalan şose altyapısı, cumhuriyetin şoselere yaklaşı-
mı, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra karayolunun öncelikli hale gelmesi sü-
reci açıklanmaktadır. Ankara’nın bazı kazaları ile arasında yol olmamasına 
rağmen, kazaların nasıl birbirlerine bağlı oldukları, daha önceki bölümlerde 
aktarılmış olmasına karşın burada tekrar anlatılmıştır. Cumhuriyetin neden 
şose yapmadığı ya da yaptıklarını ön plana çıkarıp görünür hale getirmedi-
ğine dikkat çekilerek, 1948’den sonra modern yöntemlerle asfaltlanan kara-
yollarının yapım sürecinin nasıl başladığı ele alınacaktır. Ankara’da, 1920’de 
meclis açıldıktan 1960’a kadar şoselerin yapımında yol mükellefiyeti, yol ça-
lışmalarına katılım ve bedel ödeyerek muaf olma halinin seyri, yani “yol ver-
gisi”nin serencamı tarihsel akışa uygun olarak açıklanacaktır.

Beşinci Bölüm: Tarımın Ticarileşmesi
Beşinci bölümden itibaren, Ankara’nın iktisadi tarihinin tarım ve sana-

yileşme boyutları ele alınmıştır. Toprakların tarım için kullanımı; Ankara’ya 
özgü bitki, sebze ve meyveler ile hayvanlar ve hayvansal ürünlere dair tanıtıcı 
bilgiler, “Toprakların Tarımsal Kullanımı” alt bölümünde aktarılmıştır. Bu 
ürünlerin değişen ürün deseni ve iktisadi değişimdeki rolleri, İngiliz Kon-
solos Raporlarındaki sayısal verilerle desteklendikten sonra, Ankara’daki ilk 
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tarımsal eğitim faaliyeti olarak kurulan “Numune Çiftlik ve Ağılı ile Çoban 
Mektebi” incelenmiştir. İmparatorluk dönemine dair bilgilerin paylaşıldığı 
bu alt bölümde, Ankara’nın tarıma uygun topraklarında iklim ve insan eyle-
mi ile Ankara’ya özgü türlerin yetiştirilme süreci incelenmiştir. Ankara’nın, 
Anadolu’nun en özgün bölgelerinden biri olduğu ve adı Ankara ile anılan pek 
çok türe ev sahipliği yapması saptanmıştır. Armut ve üzüm başta olmak üzere 
keçisi, bağları ve şarabı ile balı, Ankara’ya özgü birer tür ve üründür. Ankara 
tavşanı ve bir zamanlar Osmanlı sarayına da gönderilen Ankara kedisi de bu 
türler arasında yer alsa da iktisadi bir değere dönüşmedikleri için burada an-
latılmamıştır. 

Çağlar boyunca adı Ankara ile anılan tiftik keçisi, tiftik ürünleri ve tif-
tik ticaretinin tarihsel seyri ile tiftiğe yapılan kurumsal müdahaleler, “Tiftik 
Ürünleri ve Ticaretinin Tarihsel Seyri” alt bölümünde ele alınmıştır. Tiftik 
keçisinden elde edilen tiftik, köylülerin geçimlik üretimi değil, yüzyıllar bo-
yunca, doğrudan pazara yönlendirdikleri ticari bir meta olmuştur. Keçiden 
elde edilen ham tiftikten, boyanmış kumaşına kadar tiftiğin çeşitli formları, 
yüzyıllarca kırsal alandan Ankara şehrine ve dünya piyasasına taşınmıştır. 
Anadolu’ya özgü keçi türü olan tiftik keçisinin, İmparatorluk döneminde baş-
layan damızlık hayvan ihracatı nedeniyle başka ülkelerde yetiştirilmeye baş-
lanması ile oluşan rekabet ortamında, Anadolu’da kurulan ihracat birlikleri 
ile yurtiçi piyasa düzenlenmeye çalışılmıştır. Tiftik keçisi ürünlerinin yabancı 
ülkelere ihracında, ona verilen Ankara Keçisi ya da Angora Goat adının ne 
Osmanlı arşivinde ne de bir başka Türkçe kaynakta kullanımına rastlanma-
mıştır. Bu nedenle çalışma boyunca “kıl keçisi” ile ayrımına işaret ettiği için, 
özgün kullanıma sadık kalarak “tiftik keçisi” tercih edilmiştir. Bu alt bölüm-
de Anadolu tiftik ürünlerinin dünya piyasalarından kayboluşu ve alternatif-
lerine yenik düşüşü ile keçilerin ülke meralarından çekilişinin tarihsel seyri 
açıklıkla ortaya konulmuştur. 

Tiftik keçisinin meralardaki azalışının nedenleri ortaya konulmaya 
çalışılsa da, ülkedeki hayvan yetiştiriciliğinin vergilendirilmesinde ve 
köylülerin hayvan yetiştirme tercihlerini etkilemesi açısından, “Hayvan 
Yetiştiriciliğinin Vergilendirilmesi” alt bölümü hazırlanmıştır. Ankara’da 
1920’de çıkarılan 1 No’lu yasa “Ağnam Resmi Kanunu” olmuş ve hayvanlardan 
alınan vergi 4 katına çıkarılmıştır. Keçi yetiştiriciliğinin vergilendirilmesinin 
diğer hayvanlarla karşılaştırılması, tiftik keçisinin dezavantajlı konumunu 
bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır. Yıllar içinde hayvanlardan alınan 
sayım vergisi sürekli artmış; tiftik keçilerinden, çift hayvanlarından ve 
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deveden alınan verginin düşük bir düzeyde bırakıldığı gözlense de tiftik keçisi 
yetiştiriciliğini teşvik edici bir vergi uygulaması yapılmamıştır. Dokuma 
sanayiine hammadde sağlayan türler arasından Merinos koyunu dışında 
teşvik edilen bir hayvan olmamıştır. Açılışını koyun ve keçiye konulan vergiyi 
hatırlatarak yapan TBMM’nin, küçük köylülüğün vergi engeline takılmadan 
hayvan sahibi olmasını kolaylaştıracak düzenlemeleri için 1960 yılına kadar 
beklemek gerekecektir. 

Altıncı Bölüm: Sanayileşmede Sermaye Birikimi ve Piyasa İlişkisi
Çalışmanın son bölümünde sanayileşme ele alınmıştır. Yasal düzenlemeler, 

devletin sanayileşmenin finansmanı için oluşturduğu kurumlar ve Ankara’da 
kurulması planlanan fabrikalar, “Sanayileşmenin Değişen Yasal Çerçevesi” 
başlığı altında ele alınmıştır. 19.yüzyılın ikinci yarısında verilmeye başlanı-
lan ruhsat ve imtiyazlar, sanayi teşvik kanunları ve sanayi planlarının tarihsel 
gelişimi ele alınarak, devletin Ankara’da sanayileşmeye bakışı incelenmiştir. 

Cumhuriyetle beraber Şehremaneti’nin kurduğu enerji ve yapı malzemesi 
üretim faaliyetleri ile askeri fabrikaların Ankara merkezli olarak örgütlen-
meye başlaması, “Sanayileşmenin Temelleri” alt başlığında yer bulmuştur. 
Şehremaneti, Ankara’nın imarında ve kentleşmesinde kullanılacak enerjiyi 
kendisi üretmiştir. Şehremaneti, Ankara’nın altyapısı için zorunlu olarak üre-
tilmesi gerekenler için belirli bir sanayileşme alanı açsa da çimento fabrikası 
örneğinde olduğu gibi; bu zorunlu faaliyetler misyonlarını tamamladıktan 
sonra tarih sahnesinden sessizce çekilmektedir. Birinci Dünya Savaşı son-
rasında Ankara merkezli olarak kurulan imalatı harbiye atölyelerinin askeri 
fabrikalara dönüşümü, Ankara’daki en önemli sanayi faaliyetidir. Buna rağ-
men Ankara klişeleri arasında en meşhuru, memur şehri Ankara’da sanayi 
kurulmadığı halen söylene gelmektedir. Askeri fabrikaların Ankara merkezli 
kurulması ve Ankara’nın bazı ilçelerini birer sanayi merkezi haline dönüştür-
mesi, bu bölgede tarımsal üretimden kopuşu hızlandırmış ve işçileşmeyi de 
beraberinde getirmiştir. 

Bir devlet merkezi olarak çığ gibi büyüyen bir nüfusu barındırmaya baş-
layan Ankara’nın iaşesinde modern gıda sanayisinin nasıl kurulduğu, “An-
kara’nın İaşesinde Ankara Çiftliklerinin Rolü ve Modern Gıda Sanayisi-
nin Kurulması” alt başlığında ele alınmıştır. İaşenin bir imparatorluk terimi 
olduğuna dikkat edilerek, özenle seçilmiştir. 1920’den sonra, iktisadi olarak 
üretken olmayan tüketici bir kitlenin Ankara şehir merkezinde yoğunlaş-
masıyla, geleneksel üretimle karşılanamayacağı açık olan iaşe sorunu; konut 
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stokundan altyapıya kadar bir dizi yetersiz hizmetin yanında şehrin en temel 
ihtiyacı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak burada devreye 1924 yılından 
itibaren oluşturulmaya başlanan, ilk ürünü 1925 yılında hasat edilen ve 1929 
buhranından sonra kitlesel üretime geçen Atatürk Orman Çiftliği girecektir. 
Pek çok kaynakta nostaljik bir şekilde ele alınan Orman Çiftlikleri; şehrin ia-
şesi açısından, modern gıda ve tarım ürünleri sanayisi olarak ilk defa incelen-
miştir. Mustafa Kemal Paşa’nın direktifleri ile köylüye örnek olacak “modern 
bir tarım işletmesi” olması hedeflenmiştir. 

1929 Dünya Ekonomik Krizi sonrasında malt, bira, soda, gazoz, buz, demir 
eşya ve pulluk, süt, yoğurt, peynir, şarap, deri fabrikaları ile küçük bir sanayi ve 
endüstri merkezine dönüşmüştür. Hayvanların sütünden pastörize süt, yoğurt 
ve tereyağı; üzümden üzüm suyu, sirke ve şarap; arpadan bira ve malt imal 
edilmiş, tanzim satış mağazaları açılarak Ankaralılara ulaştırılmıştır. Köylüye 
örnek olmasının yanında, kitlesel üretim yapan ve ürettiğiyle Ankara’nın iaşe 
sorununu çözen modern bir kurum olmuştur. 

Altıncı bölümde, 1960’lara kadar kamu kesiminin Ankara’ya yasal düzen-
lemelerin kapsamına girmeyen çok önemli yatırımlar yaptığı ve aynı ölçüde 
özel kesimin hammadde ve girdi dezavantajları nedeniyle Ankara’da çok geç 
varlık göstermeye başladığı gösterilmiştir. Ankara’da sanayileşmenin devlet 
eliyle kurulması ve özel kesimin sanayi yatırımlarının zayıflığı; Ankara’da sa-
nayileşmeye dönüşecek bir sermaye birikimi olmadığını işaret etmektedir. 
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1. ANKARA ÇALIŞMALARI, 
YÖNTEM VE KAYNAKLAR

Türkiye’deki iktisat tarihi çalışmaları genellikle Osmanlı dönemini 
araştırmaktadır. Seçilen konular çeşitli finans kurumlarının faaliyetleri, 
yerleşim yerlerine ait temettüat ya da tahrir defterleri olabilmektedir. Bir 
yerleşim birimini inceleyen çalışmalarda ise Osmanlı Arşivi’nde bulunan 
bir deftere sadık kalarak durum tespiti yapılıp, şehrin tarihsel süreçteki 
değişimine gereken önem verilmemektedir. Balkan şehirleri, Anadolu’daki 
liman şehirleri ya da İstanbul her zaman en popüler konular olarak öne 
çıkmaktadır. İktisat tarihi çalışmalarında imparatorluğun payitahtı İstanbul’a 
verilen önem, cumhuriyetin hükümet merkezi ve başkenti Ankara’nın ihmal 
edilmesine neden olmaktadır. Bilimsel faaliyetlerde imparatorluğun payitahtı 
İstanbul’un ayrıcalıklı konumu, neredeyse ayda bir düzenlenen bir etkinliğin 
teması olmasından açıkça görülebilir. İstanbul’un değinilmemiş bir konusu, 
suyu sorulmamış çeşmesi, hikayesi yazılmamış bir sokağı kalmamış ve iktisat 
tarihi literatüründe devasa boyutlara ulaşan İstanbul külliyatı oluşmuştur. 
Halbuki, çok uzun yıllardır Türkiye Cumhuriyeti’nin de bir başkenti 
bulunmaktadır. Literatürde bu boşluğun doldurulmasına bir katkı sağlaması 
için Ankara’nın iktisadi değişimi araştırılmıştır. 

Ankara’yı farklı disiplinlerin perspektifinden inceleyen pek çok eser yayın-
lanmış olsa da bunların çok azı iktisat tarihi alanındadır. Ankara hakkında, 
antik çağlardan 21. yüzyılın ilk yıllarına kadar geniş bir yelpazeye dağılan ko-
nuları bir araya getirerek şehrin köklü tarihini ayağa kaldırma peşinde olan 
pek çok eser bulunmaktadır. Ankara, Roma İmparatorluğu’nun çok önemli 
eyaletlerinden birisi olmasının yanında Osmanlı İmparatorluğu için de dö-
nüm noktası olan bazı tarihsel değişim anlarına sahne olmuştur. İmpara-
torluk döneminde karşımıza şunlar çıkmaktadır: Moğol İmparatoru Timur, 
Osmanlı’yı burada yenmiş, liman şehri olmamasına rağmen 15. ve 16.yüzyıl-
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larda dünyaya tiftik ürünleri satan önemli bir ticaret merkezi olmuş, Celali 
İsyanları ile taş üstünde taş kalmamış ve Hacı Bayram Veli ile Anadolu’nun 
en güçlü ahi örgütlenmelerinden biri burada kurulmuştur. Bu parlak geçmişe 
rağmen, imparatorluğun son döneminde bozkırın sıradan bir kasabasına dö-
nüşmüş ve 20. yüzyıl başladıktan sadece 20 yıl sonra Cumhuriyetin modern 
devlet merkezi burada inşa edilmeye başlamıştır. 19. yüzyılda imparatorluğun 
Anadolu’daki eyaletlerinden/vilayetlerinden herhangi biri iken, 20. yüzyılda 
Anadolu’daki diğer şehirlerden bir adım öne çıkarak Millî Mücadelenin yöne-
tildiği şehir olmuştur. Ankara’nın, cumhuriyetin devlet merkezine dönüşme-
sinin maddi temelleri, araştırılmayı hak eden önemli bir süreç olarak dikkat 
çekmektedir. İktisat tarihi disiplininin imkanları ile hazırlanan bu eserde, An-
kara’nın imparatorluktan cumhuriyete geçiş sürecini, cumhuriyetin hükümet 
merkezi olmasının maddi temelleri ortaya koyulmaktadır. 

Çalışmanın kapsamı imparatorluktan cumhuriyete geçiş olarak belirlen-
miş olsa da, iktisat tarihi çalışmalarında değişimi anlatmak için belirli bir 
tarih aralığı seçmek gerekir. Ankara’ya demiryolunun gelişi, İzmit-Anka-
ra demiryolu hattının açıldığı yıllar başlangıç olarak seçilmiştir. 19. yüzyıl-
da Ankara’nın demiryolu istasyonuna sahip olması, vilayetin batısında yer 
alan Ankara Sancağı’nın kazalarının büyük bir kısmının demiryolu ile iliş-
kilenmesi; bu yüzyılda Ankara’nın yaşadığı en önemli olaydır. Cumhuriyet 
dönemiyle birlikte devlet merkezi olan Ankara’ya özel olarak ilgi gösterilmiş 
ve imar edilmesi için devletin bütün kurumları ve olanakları kullanılmıştır. 
Devletin Ankara’ya olan ilgisi 1950’lere kadar devam etmiş, ancak bu tarihten 
sonra İstanbul’un öne çıkmaya başladığı yeni bir döneme girilmiştir. Ülkeyi 
tek parti iktidarları ile yöneten Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Par-
ti’nin politikalarında pek çok benzerlik ve süreklilik görüldüğü için çalışma, 
27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile sona erdirilmiştir. 1961 yılının ekim ayında 
genel seçim yapılmış ve Devlet Planlama Teşkilatı gibi bazı kurumsal düzen-
lemelerin faaliyete geçmesi 1962 yılına kadar uzadığı için çalışmaya bu yıllar 
da dahil edilmiştir. 

1892’de Ankara’ya demiryolunun gelişi ile 1960 Askeri Müdahale arasında 
kategorik olarak çok büyük farklar bulunduğu açıktır. 1960 darbesiyle siyasi 
hayatın meşruluğundaki süreklilik kırılmış, yeni Anayasa yapılarak impara-
torluktan sonra devam eden pek çok uygulama ve kurum kaldırılarak yeni 
bir sürece girilmiştir. Ankara şehrinin tarihindeki sürekliliğin kırılmasında 
demiryolunun gelişi ile askeri darbenin konumunun, etkisinin ve öneminin 
iktisadi tarih açısından benzer olduğu görülmüştür.
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Ankara’da iktisadi değişimin itici gücü, Birinci Dünya Savaşı’nın başlama-
sına kadar içsel faktörler ve yerel dinamikler olmuştur. İstanbul’dan yönetilen 
Dünya Savaşı’nın Ankara’dan yönetilen Milli Mücadele ile devam etmesi; si-
yasi iradenin 1920’den sonra siyasi bir merkeze dönüşen Ankara’da yerleşik 
hale gelmesi, 1920’den sonra Ankara’nın iktisadi değişiminin tek yönlendiri-
cisi olmuştur. İstanbul’un payitaht olma nitelikleri birer birer ortadan kaldı-
rılırken, Ankara’nın siyasi önemi artırılmıştır. Eserin hazırlanmasında yarar-
lanılan ampirik veriler ile kopuş/süreklilik tartışmalarının ön kabullerinden 
uzak durulmuş ve bazı yerlerde bu ön kabullerin ne kadar yanıltıcı ve yönlen-
dirici olduğu gösterilmeye çalışılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti ve en önemli şehrinin Ankara olması, 
şehrin ve vilayetin tarihi ile ülke tarihini anlatan mikro ve makro anlatıların 
iç içe geçmiş olmasına ve Ankara ile ilgili yapılacak bütün çalışmalarda oldu-
ğu gibi bu çalışmada da en önemli sorunlardan birisi olmuştur. Bu durum, 
cumhuriyet sonrasını anlatan kaynakların kullanımında ve verilerin derlen-
mesinde ciddi zorluklar yaratmıştır. Diğer bir sorun ise, İmparatorluk’tan 
Cumhuriyet’e geçişte, kopuş ve süreklilikten birine taraf olan tartışmalarda, 
literatürün genellikle kopuş yönündeki metinlerce işgal edilmiş olmasıdır. 
Oysa payitaht-başkent tartışmalarında görüleceği gibi, kopuş bir türlü ger-
çekleşemediği için dönemin idarecileri Ankara’ya ısrarla başkent demekten 
kaçınmıştır. İçeriği Ankara olan ve bir elin parmaklarını geçmeyen sempoz-
yum ve kongrelerde yayınlanmış birkaç makale dışında, Ankara’nın impara-
torluktan cumhuriyete geçişini inceleyen metinler bulmak neredeyse imkan-
sızdır. Mevcut geçiş tartışmalarında sıklıkla görüldüğü gibi cumhuriyet ile 
imparatorluktan sadece birine vurgu yapılmakta ve diğeri ihmal edilmektedir. 
Bunun en önemli nedeni, Ankara ile ilgili temel bilgilerin eksik olmasıdır. 
Eksiksiz bir valiler, şehreminleri ya da belediye başkanları listesinin olmaması 
dikkat çekicidir. Alanında çok önemli eserler yayınlamış olsalar da, evveli-
yatını hiç tartışmadan Ankara’da belediye hizmetlerini, 1924 yılında Şehre-
maneti ile başlatan yayınlar da mevcuttur.1 Ankara tarihini anlatan binlerce 
sayfa kitap yayınlamış olsa bile, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin internet 
sitesinde belediye tarihi Ankara Şehremaneti ile başlamaktadır. Bu açıdan, 
Ankara’da tarihin akışına uygun olarak atanan valiler ve seçilen belediye reis-
leri; şehirdeki iktisadi değişimin siyasi tarihle uyumuna eşlik eden önemli bir 
başlık olarak eserde yer bulmuştur. 


