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SUNUŞ

Bugünlerde ekonomi yazınında en çok ele alınan konu-
lardan birisi de mali istikrar yani bütçe dengesidir. Aslında 
bu yeni bir durumda değildir. Çünkü bütçe dengesi bozulan 
ülkeler er ya da geç büyük krizlerle karşı karşıya kalmışlar-
dır. Hatta bozulan bu denge ülke devletlerinin çökmesine 
neden olmuştur. Bütçe dengesinin bozulmasının ekonomik 
sonuçları kadar, siyasi sonuçları da ağır olabilmektedir. Bo-
zulan bütçe dengesi borçlanmaya, bu da bir süre sonra siya-
si bağımsızlığı tehdit eder hale gelmektedir.  

Bu tür gelişmeleri tarihin her döneminde görebiliriz, 
her ülkenin başına gelebilecek bir durum olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Türkiye şimdilerde çok ağır olmasa da mali 
istikrarsızlığı yaşayan bir ülke konumundadır.  Bunun bir 
sonucu olarak devletin borç stoku yüksektir. Diğer yanda 
finansal serbestleşmenin bir sonucu olarak özel sektör ve 
hanehalkının da son on beş yılda borcu artmıştır. Her ne 
kadar Türkiye’de borçlanma oranı (Borç Stoku/GSYH) düşük 
gibi görünse de, stok büyüktür. Bundan dolayı GSYH’daki bir 
düşüş hızla borçlanma oranını yükseltmektedir.

Türkiye savaş içinde olan bir ülke değildir. Ancak uzun 
yıllardır kimi zaman örtük, kimi zaman açık borç sorunu 
yaşamıştır. Bu adeta bir hastalık gibidir. Elbette sorunun 
çözümü vardır. Bu da bütçe dengesini sağlayacak bir harcama 
ve gelir politikasından geçmektedir. Bunun için uluslararası 
örnekler aramaya da gerek yoktur. İstiklal savaşından 1945 
yılına değin sürdürülen sağlam bütçe-sağlam ekonomi ilkesine 
dayalı iktisat politikaları bizim için yeterli esin kaynağıdır.
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Şimdilerde adeta moda olan Osmanlıcılar, halka o dö-
nemi çoğu zaman eksik ve yalanlarla bezenmiş şekilde ak-
tarmaktadırlar. Hele Abdülhamit dönemi anlatılırken ileri 
sürülen görüşleri dinlerken, yazıları okurken hayrete düş-
memek imkansızdır. Çünkü O Abdülhamit ki,  Osmanlı Dev-
leti’nin iflasına 15 Ekim 1881’de (28 Muharrem 1299) imza 
atmıştır. Muharrem Kararnamesi ile Osmanlı Devleti eko-
nomisinin denetimini Duyun-u Umumiye idaresine (Borçlar 
İdaresi) bırakmıştır. 

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşına girerken iflas etmiş, 
daha da ötesi ardı ardına gelen savaşlar nedeni ile üretim 
gücünü de (işgücü) büyük ölçüde yitirmiş bir ekonomiye sa-
hipti. Savaşa girerken Osmanlı Devleti ekonomide kurumsal 
yapılanması çökmüş, sanayi devrimini es geçmiş, bir mer-
kez bankası dahi olmayan bir ekonomiye  sahipti. I. Dünya 
savaşı sona erdiğinde ise ekonomi tümü ile çökmüştü, 

Bu ortamda Mustafa Kemal ATATÜRK’ün önderliğinde 
kazanılan İstiklal Savaşı sadece siyasi bir başarıya değil, aynı 
zamanda ekonomik başarıya da zemin hazırlamıştır. Ancak 
bu kolay olmamıştır. Vural Fuat Savaş Hocamız işte bu ki-
tapta savaşın finansmanını anlatmaktadır. Aslında yokluğun 
ve olanaksızlığın nasıl başarıya dönüştürüldüğünü bizlere 
anlatmaktadır. Okuyucular eminim ki kitabı okuduktan son-
ra günümüzde ekonomiyi idare edenlere, hükümete daha 
farklı gözle bakacaklardır. Bakmalılar da, çünkü ancak o za-
man yalanla-gerçeği ayırt edebilirler.

Vural Fuat Savaş Hocamızdan ben hiç ders alamadım, 
ancak o benim kitap Hocamdır. Daha genç bir asistan iken 
yazdıkları ile bilgi yüklememize yardım etmiştir. Yıllar sonra 
kendisi ile tanıştığımızda, iyi bir akademisyenden öte, dik 
duran bir Cumhuriyet Aydını, ilkeli bir Atatürkçü ile karşı 
karşıya olduğumu anladım. Bu benim için daha da keyifli 
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oldu. Çünkü bu günlerde ülkemin gerçek aydınlara, onurlu 
Cumhuriyetçilere ihtiyacı her zamankinden daha fazladır.

Vural Fuat Savaş Hoca aynı zamanda kıskanılacak kadar 
üretken bir akademisyendir. Son beş yılda sadece Efil Yayı-
nevi’nden iki kitabı yayımlanmıştır. İktisat ve Toplum Dergi-
si’nin Yayın Kurulu üyesidir, üyelikle de kalmamış, yazıları ile 
bize ışık tutmuştur. Hocam, iyi ki varsınız. 

Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak
Çayyolu-Ankara

25 Şubat 2017
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ÖNSÖZ

İstiklal Savaşı Türkiye Cumhuriyeti’nin temelidir. Bu 
savaş kazanılmamış olsaydı bu günkü Türkiye Cumhuriyeti 
mevcut olmayacaktı.

Bu önemli Savaş, askeri ve siyasi yönden dikkatle in-
celenmiş ve bu konularda sayısız kitap ve makale yayım-
lanmıştır. Ancak bu Savaş’ın nasıl finanse edildiği konusu 
gerektiği gibi ele alınmamıştır. Bu konuda, bilebildiğimiz 
kadarı ile bir tek kitap ve birkaç makale yazılmıştır. Bu konu-
ya ait tek kitap 1974 yılında yazılan ve 1990 yılında Atatürk 
Araştırma Merkezi tarafından 2. baskısı yapılan Alparslan 
Müderrisoğlu’nun yazdığı ‘Kurtuluş Savaşı‘nın Mali Kaynak-
ları’ adlı kitaptır. İstiklal Savaş’ının finansmanı için çıkarılan 
vergi kanunları ve kararnameleri bu kitapta yazılmıştır. Biz 
de kitabımızda bu kaynaktan yararlandık. 

Mustafa Kemal ile ilgili biyografya kitaplarında İstiklal 
Savaşı’nın finansmanına ait bazı anılara, Büyük Millet Mec-
lisi görüşmelerine yer verilmiştir. Bu kaynaklardan da yarar-
landık. 

Yer yer düşman işgali altında bulunan Anadolu’nun fa-
kir ve yoksul insanları nasıl oldu da 1919-1923 döneminde 
ordusunu besleyebildi, silah ve cephanesini bulabildi? İstik-
lal Savaşı’nın en önemli sorusu buydu. Takdim ettiğimiz ça-
lışma bu soruyu, derli toplu biçimde cevaplandırmayı amaç 
edinmiştir. 
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İstanbul ve yakın çevresinin Osmanlı Padişah ve Ha-
lifesi’nin yönetiminde bulunduğu, Güney Doğu ve Doğu 
Anadolu’nun önemli illerinin İngiliz ve Fransız ordusu ta-
rafından işgal edilmiş olduğu, İzmir başta olmak üzere Ege 
Bölgesi’nin büyük kısmının Yunan Ordusu tarafından ele ge-
çirildiği bu ülke, istiklali, yani bağımsızlık ve özgürlüğü için 
hangi kaynaklara güvenilebilirdi?

Üstelik bu bölgenin insanları 1900‘lü yılların başından 
beri Afrika’da, Ortadoğu’da, Balkanlarda, Çanakkale’de ve 
Kafkasya’da savaşmaktaysa yeni bir savaşa ne kadar gönüllü 
ve hazırlıklı olabilirdi?

Bu kadar olumsuz koşullarda, hem İstanbul’daki Os-
manlı İdaresi ile ve hem de vatanın birçok bölgesini işgal 
etmiş düşman orduları ile nasıl savaşılır ve bu savaş nasıl 
kazanılırdı? 

İstiklal savaşı için bu yoksul halkın bu günlerin para-
sıyla yaklaşık 150 milyon lira harcadığı hesaplanmıştır. Bu 
harcamanın %69,99’u bütçe gelirlerinden, %6,8’i bütçe dışı 
kaynaklardan, %15,7’si devletin el koymalarından, %4,8’i 
bağışlardan ve %8,8‘i Sovyetler Birliği yardımlarından sağ-
lanmıştır.

Bu çalışmamızda bu mucizenin nasıl yaratıldığını anla-
maya ve anlatmaya çalıştık. Yukarıdaki soruları kendilerine 
soran kişilere yeterli cevapları verebildiğimizi ümit ediyo-
ruz. 

Vural Fuat Savaş 
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İstiklal Savaşı’nın nasıl finanse edildiğini incelemeden 
önce iki genel durumun hatırlanması gerekiyor. Bunlardan 
biri hem İstiklal Savaşı’nın ve hem de bu savaşın finansma-
nının nasıl ki bir siyasal, ekonomik ve askeri koşullar içinde 
yapıldığının hatırlanmasıdır. Bu ‘hatırlamayı’ kısa başlıklarla 
bu bölümde yapacağız.

İkinci hatırlanması gereken konu, 23 Nisan 1920’de ku-
rulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, Osmanlı yönetimin-
den nasıl bir finans yapısı devraldığıdır. Bu hatırlamayı da 
yine kısa başlıklarla aşağıdaki ‘Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Finans Yapısı’ adlı alt bölümde ele alacağız.

Bu iki konu, inceleyeceğimiz ‘esas konu’ olmadığı hal-
de, esas konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 
Bu iki konuda, ayrıntıya girmeden ele alınacağı için bunları 
‘hatırlatma’ olarak nitelendirmeyi uygun bulduk.

1.1. Ülkenin Durumu

Osmanlı İmparatorluğu, 29 Ekim 1914 günü, Alman-
ya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan’ın yanında Birinci 
Dünya Savaşı’na girmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nın başında 
1.710.000 kilometrekare yüzölçümüne sahip olan Osmanlı 

BÖLÜM 1
BAŞLANGIÇTA DURUM
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İmparatorluğu, çeşitli ırk ve dinlerden oluşan 22 milyonluk 
bir nüfusa sahipti.1 Dört yıl süren bu savaş boyunca, Os-
manlı Ordusu Çanakkale, Galiçya, Doğu Anadolu, Kafkasya, 
Suriye, Irak, Gazze ve Yemen çevresinde savaşmıştı.

1918 Sonbaharında Irak ve Suriye cephesinde başlayan 
büyük bozgun kesin bir yenilgiyle sonuçlanmış ve 31 Ekim 
1918 günü imzalanan ‘Mondros Mütarekesi’ (Mondros Si-
lah Bırakması) ile de savaş bitmiştir.

Ancak ‘İtilaf Devletleri’ adı verilen savaş galibi ülkeler, 
İngiltere, Fransa ve İtalya bu antlaşma hükümlerine uyma-
mış ve Anadolu’nun çeşitli bölgelerini ve İstanbul’u işgal et-
mişlerdi. İtilaf Devletleri’nin bu saldırgan tavrı yurt içindeki 
Hristiyan azınlıkları da tahrik etmiş ve onlar da kendi ba-
ğımsızlık amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmaya başlamıştı. 
Yurdun o günlerde içinde bulunduğu durumu bütün ger-
çekliğiyle Mustafa Kemal anlatmıştır. Büyük eseri ‘Nutuk’ 
bu sözlerle başlar:

‘1919 yılı Mayısının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. Ge-
nel durum ve görünüş şöyledir:

"Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu topluluk, Birinci 
Dünya Savaşında yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda zede-
lenmiş, koşulları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük 
Savaşın uzun yılları boyunca, ulus, yorgun ve yoksul bir durum-
da. Milleti ve memleketi Birinci Dünya Savaşı’na sürükleyenler, 
kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek, memleketten 
kaçmışlar. Padişah ve Halife olan (Saltanat ve halifelik katında 
oturan) Vahdettin, soysuzlaşmış, kendini ve yalnız tahtını ko-
ruyabileceğini umduğu alçakça önlemler araştırmakta. Damat 
1 14 Mart 1919’da hazırlanan istatistiklere göre Doğu Trakya nüfusu 631.094, Ana-
dolu’nun nüfusu ise 11 milyon civarında idi. Bu nüfusun %85’i İslam, %0,9’u Rum ve 
%5‘i de Ermeni idi. Başkent İstanbul’da ise yaklaşık 1 milyon insan yaşıyordu. Bunun 
da %60’ı Türk %25’i ise Rum’du.
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Ferit Paşa’nın başkanlığındaki hükümet, güçsüz, onursuz, kor-
kak, yalnız padişahın isteklerine uymuş, onunla birlikte kendi-
lerini koruyabilecek herhangi bir duruma boyun eğmiş.

Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alın-
makta.

İtilâf devletleri, ateşkes anlaşması hükümlerine uymayı 
gerekli görmüyorlar. Birer uydurma nedenle, İtilâf donan-
maları ve askerleri İstanbul›da. Adana ili Fransızlar; Urfa, 
Maraş, Antep İngilizlerce işgal edilmiş. Antalya ile Konya›-
da İtalyan birlikleri, Merzifon›la Samsun›da İngiliz askerleri 
bulunuyor. Her yanda yabancı devletlerin subay ve görev-
lileri ve özel adamları çalışmakta. Daha sonra, sözümüze 
başlangıç olarak aldığımız tarihten dört gün önce, 15 Mayıs 
1919›da İtilâf Devletlerinin uygun bulmasıyla Yunan ordusu 
İzmir›e çıkarılıyor.

Bundan başka, yurdun dört bir bucağında Hıristiyan 
azınlıklar, gizli, açık, özel istek ve amaçlarının elde edilmesi-
ne, devletin bir an önce çökmesine çaba harcıyorlar…"

Mustafa Kemal’in çizdiği bu tablo içinde gerçekten çok 
fakir bir ülke halindeydik.

Birinci Dünya Savaşı’ndan önceki yıllara göre yapılan 
tahminler, milli gelirden kişi başına düşen payın İstanbul 
ve çevresinde 2085 kuruş, Marmara, Ege ve Akdeniz böl-
gelerinde 1180 kuruş, İç ve Doğu Anadolu’da 771 kuruş ol-
duğunu göstermektedir. 1919 yılına kadar, savaş nedeniyle 
milli gelirde önemli bir artma olmadığı ve bölgeler arası 
dağılımda önemli bir değişme olamayacağı göz önünde tu-
tulursa, Türkiye’nin milli gelirden en az pay alan İç Anadolu 
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ve Doğu Anadolu bölgelerinin Kurtuluş Savaşı’nı sürdürme 
olanaklarının ne kadar sınırlı olduğu kolayca anlaşılmıştır. 
Kurtuluş Savaşı’nın finansmanı için gerekli tüm kaynakların 
İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde aranması zorunluluğu, ile-
ride ayrıntılı olarak izleneceği gibi, Kurtuluş Savaşı boyunca 
çıkarılan vergi kanunlarının son derece verimsiz kaynaklara 
yönelmesinin başlıca nedeni olacaktır. İç ve Doğu Anado-
lu bölgelerinin, iç ticaret ve bankacılık yönünden de Türki-
ye’nin az gelişmiş bölgeleri olmaları, birçok sorunların çözü-
münü güçleştirmektedir. 

Böylesine güç koşullarda bulunan bir ülke nasıl olur 
da ülkenin dört bir tarafını işgal etmiş bulunan emperya-
list ülkelerle savaşır ve onları nasıl malup edip ülkesinden 
kovabilir?

Bu inanılmaz mucizenin finansman yönünü burada in-
celemeye çalışacağız.

1.1.1. Meclis ve Millet Vekilleri

BMM’nin açılmasıyla Ankara’ya bir göç başlamıştı. Alt 
katları ahır ve kıraathane olan, üst katlarında odalar bu-
lunan hanlar dolmuş, yeni gelenler barınma problemiyle 
karşılaşmışlardı. Şehirde tek bir lokanta ve tek bir otel yok-
tu. Milletvekillerini yerleştirmek için topluca bir yer olarak 
Ankara Dar-ül Müallim (Öğretmen okulu) seçildi. Koridorlar 
milletvekili yatakhaneleri haline getirildi. Karyolalar yetme-
yince yere yataklar serildi. Yemek problemi ise milletvekil-
lerinin kendi aralarında oluşturduğu bir tabildot sistemiy-
le çözümlendi. Meclis’e daha sonra katılan milletvekilleri, 
Meclis’e oldukça uzak semtlerdeki bağ evlerini kiralamak 
zorunda kalıyordu.
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Meclis’i teşkil eden milletvekillerinin çoğu esaslı bir 
tahsilden yoksun, görünüşte basit ve sade, bir çocuk kadar 
saf insanlardı. Bu insanlardan çoğu fala, mucizeye, rüyaya 
inanıyordu. Bir kısmı temsil ettikleri şehrin polis komiseri 
iken seçilmişti. Bazısı ilkokul öğretmeni, bir kısmı henüz ter-
his edilmiş yedek subaydı. İçlerinde kabilelerinin ve dağları-
nın başında mutlak bir şekilde hüküm süren aşiret ve yolları 
kesen eski eşkıya reisleri vardı. Bu beylerin, şahısların ya-
nında şöhretleri memleket sınırını aşmış komutanlar, dev-
let idare etmiş imamlar oturuyorlardı. Bir kelime ile Birinci 
Türkiye Büyük Millet Meclis’i, Türk Milleti’nin ta kendisiydi.2 

Büyük Millet Meclisi, Ankara’da Meşrutiyet dönemin-
de İttihat ve Terakki Cemiyeti kulüp binası olarak yapılmış 
bir binada faaliyete geçmiştir. Binanın salonuna okul sıra-
larından kurulmuş, bir kürsü yerleştirilmiştir. Salonda asılı 
bulunan birkaç petrol lambasının altında geceleri de çalış-
malar sürdürülüyor, petrol lambalarının yeterli olmadığı za-
manlarda mumlar yakılıyordu. 

Milletvekilleri aylıkları ise çok düşüktü. Bu durumu bir 
milletvekili (Besim Atalay) hatıralarında söyle anlatmıştır;

"Milletvekili aylığı resmen 100 liraydı. Bunun 20 lirası 
orduya ‘sigara parası’ diye kesilir, geriye 80 lira kalırdı. Ka-
lan 80 liranın 25 lirasını ev kirası verirdim. Ev, meclise çok 
uzak olan Ayrancı’daydı. Ay sonuna kadar 55 lira ile geçin-
meye çalışırdım. Bütün arkadaşlar benim gibiydi. Her gün 
zaten basit olan sofradan karnımız doymadan kalkardık."

2 Müderrisoğlu’nun tespitine göre memur kökenli 40 milletvekilinin içinde dördü def-
terdar, yedisi mal müdürü, dördü de sayman, vergi ve muhasebe memuru olan finans 
konusunu bilen kimseler vardı.
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1.1.2. Meclis’in Temel İlkeleri

Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920 günü, en yaşlı mil-
letvekili olan Sinop Milletvekili Seyit Bey’in bir söylevi ile 
açılmıştır. Ertesi gün Mustafa Kemal o gün mevcut 110 mil-
letvekilinin oybirliği ile Meclis Başkanlığına seçilmiştir. Aynı 
gün Meclis kendi görev ve yetki alanını belirleyen şu temel 
ilkeleri kabul ve ilan etmiştir:

"1. Meclis’te beliren milli irade, yurdun alın yazısına el 
koymuştur.

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasama ve yürütme 
yetkilerini kendinden toplamıştır. Meclisten seçilecek ve ve-
kil olarak görevlendirilecek bir kurul hükümet işlerine bakar 
Meclis Başkanı bu kurulun da başkanıdır.

Not: Padişah ve Halife, baskı ve zordan kurtulduğu za-
man, Meclisin düzenleyeceği kanuni esaslara uygun olan 
durumunu alır."

Bu ilkelerden anlaşılacağı üzere, Ankara’da milletin 
kaderini belirleyecek yeni bir ‘siyasi irade’, TBMM’de mey-
dana gelmiştir. Böylece, biri İstanbul’da bulunan ‘Padişah’ 
yönetiminde Osmanlı İdaresi diğeri de Ankara’da bulunan 
Mustafa Kemal’in yönetiminde TBMM İdaresi olan iki başlı 
bir devlet yapısı meydana gelmiştir. TBMM, ‘kuvvetler bir-
liği’ ilkesine göre çalışacak, bir başka deyimle hem yasaları 
çıkaracak ve hem de bu yasaları uygulayacaktır. Uygulama 
görevini kendi üyeleri arasından seçeceği ‘vekiller heyeti’ 
ile yerine getirecektir. Meclis başkanı aynı zamanda vekiller 
heyetinin de başkanı olacaktır.


