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ÔZET 

I. Diinya Sava§i ile birlikte, Osmanli topraklarinda ekmek, §eker, gaz vb. za-
rurî ihtiyaç maddeleri darligi baggSsterir. Îttihat ve Terakki duruma mudahale 
eder ve Istanbul murahhasi Kemal Bey'in bagkanligmda Heyet-i Mahsuse-i Tica-
riyye'yi kurarak, ba§ta Istanbul olmak iizere biiyiik kentlerin ia§e i§lerini yiiklenir. 
Ancak giderek yogunlagan yolsuzluk soylentileri iizerine gorevi §ehramaneti ve 
belediyelere devreder. 

Sava§in uzamasiyla ia§e sorunu ônemini arttirir. Almanya'daki ia§e ôrgutù 6r-
nek alinarak Merkez ve Ta§ra Ia§e Heyetleri kurulur. Sivil yônetimin iagecilikte 
ba§anli olamamasi iizerine, ia§e. igleri askeri yônetime verilir ve ordu komutanlan 
bagkanligmda ia§e, mintikalan olu§turulur. Bu arada denetleyici nitelikte bir Ia§e 
Meclisi toplanir. Bu kez de vagon ticareti soylentileri dolagmaya ba§lami§tir. 1918 
ortalarinda sorun bakanhk duzeyinde ele alinir ve îa§e Nezareti kurularak bagina 
Kemal Bey getirilir. 

Savas. yillari boyunca î t t ihat ve Terakki'nin ia§e politikasi istikrarli bir geli§im 
gôsterememi§tir. Karneden narha kadar degi§ik yontemlere ba§vurulmu§sa da et-
kin bir çôziim getirilememigtiri 

1914 Agustos'u basinda I. Diinya Savasinin patlamasi ve Osmanli ordusunun sefer-
ber edilmesiyle once istanbul'da, sonra diger kentlerde iase sorunu ortaya çikmisti. Ta-
sit araçlannin biiyiik çogunlugu orduyu devredilmis, limanlardaki erzaga ordu tarafm-
dan el konmustu. ' 

a Beçeri Bilimlei Bôlumii, Bogaziçi Universitesi. 
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Ο yillarda temel besin maddesi ekmek için gerekli un buyijk ôlçude Romanya, Rus-
ya ve Marsilya'dan getirtiliyordu. Savas sonucu Çanakkale Bqgazi'nin kapatilmasi, Rus-
ya'nin savasa girisi ve Romanya'da un fiyatlarinm yukselisi kisa siirede istanbul'da un 
sikintisina yol açmisti. 

Istanbul Ticaret Odasimn seferberlik ilamndan dort gun once Emanat'e yazdigi bir 
tezkerede dis ulkelerden Istanbul's gelen un miktannm giderek azaldigi belirtiliyor, il-
gililerin dikkati çekiliyordu. Sehramanetinin yaptigi arastirrria sonucu istanbul'a ithal 
edilen un miktannm 25 bin çuval oldugu, savasla birlikte bunun 8 bin çuvala dustiigu 
saptanmisti. Fiyatlarda da benzer gelismeler izlenmis, unun çuvali 90 kurustan once 
140 kurusa ve birkaç gun içinde ,300 kurusa yukselmisti. Piyasa kisa surede karismis, 
degirmenciler, uncular ve finncilar arasmdaki ticarî iliskiler bozulmustu. Ekmekçiler de-
girmencilerin insafsizligmdan, degirmenciler bugdaysizliktan yakmiyorlardi. 

istanbul'da ekmek buhrani basgostermisti. Bu durum hukiimeti ivedi onlemler al-
maya sevketmis, sorunu gorusmek uzere Istanbul valisi, Beyoglu ve Llskudar mutasar-
riflari ve ilgili Ticaret Odasi uyeleri Dahiliye Naziri baskanhginda Vilayette toplanmislar-
di. Toplantida Emanet muavini Sezai Bey, genel mufettis Lutfu Bey ve Ticaret Odasi 
baskani Abud Efendiden olusan bir komisyon kuruldu. Ticaret Odasindaki ilk oturumun-
da komisyon, bazi uzman kisileri de davet ederek narh sorununu gôriismus ve 5 Agus-
tos 1914 tarihinden geçerli olmak uzere unun cuvahni 110 kurus ve ekmegin kilosunu 
55 para olarak saptamisti. 12 Agustos'ta ekmege 5 para daha zam konarak fiyat 60 pa-
raya yukseltildi. 

Ancak bu fiyatlari çok diisiik bulan zahireciler elde mevcut unu gizlemeye ve el 
altindan yiiksek fiyatla satmaya baslamislardi. Finncilar da ekmek narhinin yiikseltil-
mesi için Emanete basvurmuslardi. Seferberlik ilani uzerine Anadolu demiryollanna el 
konarak bir ayi askm bir sure asker sevkiyatiyla ugrasilmis, bu sure boyunca ithal un 
yanisira Anadolu'dan da bugday ve un getirtilememisti. Aynca tiiccarin elinde bulunan 
un stoklarinm bir kismina ordu tarafindan el konmustu. 

Seferberligin ilk sevkiyatinm son bulmasi uzerine Anadolu hattinda tuccara gun-
de 30 vargon ayrilmis, gerek Anadolu'dan gerekse dis ulkelerden getirilecek mala or
du tarafindan el konuldugu takdirde Emanet'çe tazmin edilecegi bildirilerek tiiccarin 
tereddudu giderilmeye çalisilmiçti. 

Diger taraftan bizzat Emanet adina zahire mubayaasi dusunuluyordu. 28 Kasim gii· 
nu Emanet, gerek kendi yerinde, gerekse piyasada bulunan unun kentin ancak dort gun-
luk ihtiyacini karsilayabilecegini gormus, Bulgaristan'dan un getirtmeye karar vermis-
t i . Ancak bu unun ithaliyle ekmek fiyatinin iki kurusa yukselecegi hesaplanmisti. 60 
paralik narhin surduriilmesi zorunlulugu nedeniyle fiyat farkinm Emanet'çe odenmesi 
uygun gôrulmiis, Babiali'ye basvurularak gerekli bakanlar kurulu karari ahnmisti. 

Heyet-i Mahsusa-i Ticariyye 

istanbul'un iasesi sorununun tuccar eline birakilamiyacagi giderek îttihatçi çevreler-
de benimsenmeye basliyordu. ittihat ve Terakki 1916 Genel Kongresine Istanbul mu-
rahhasi Kemal Bey'in sundugu izahatnamede bu olgu su satirlarla vurgulanacakti: ' 
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"Emanet'in mubayaa tarikiyle elde ettigi unlarm killeti ve Anadolu hattindan 
verilen vagonlarla istedigi emtiayi nakl selahiyetini haiz olan tuccann nef'-i 
ticarisi ziyade olan emtianin celbine ragbeti ve bugday getiren tuccann da 
biraz bîinsafane hareketi yuzunden bugday fiyati daima meyyâl-i irtifa bir 
vaziyette kaldigi gibi tiiccar vasitasiyle miktar-i matlub ihtiyacin temin edl· 
lemiyecegi de iki kere ikinin dort ettigi gibi anlasilmis idi." 

istanbul'un un ihtiyacina koklu bir çôziim getirmek amaciyla Emanet, Ekmekçiler 
Cemiyeti katibi izzet Bey'in baskanliginda bir "ticarî teskilât" olusturmaya karar ver-
misti. Heyet-i Mahsuse-i Ticariye adini alan bu orgutun denetimini Kemal Bey ustlen-
misti. Ordu heyete zahire tasimak için gunde 40 vagon devrediyordu. Heyetin degir-
menlere el koyma yetkisi vardi. Anadolu'dan bugday satin alip istanbul'a sevketmesi için 
heyete avans verilecekti. 

Izzet Bey'in girisimleri sonucu Heyet-i Mahsuse-i Ticariyye, Konya tuccarlanyla, is
tanbul'a giinde 20 vagon sevkedilmek iizere 3.600 vagon bugday için sôzlesmeye git-
misti. Ayni tur sozlesmeler Ankara, Eskisehir, Karahisar, Eregïi, Karaman gibi zahire 
merkezlerinde de imzalandi.2 

1914 Ekim'inden 1915 Ekim'ine kadar mubayaa islemleri Heyet-i Mahsuse-i Ticariy
ye yedinde surduriilmiis ve Anadolu'dan satin almip getirilen bugday Istanbul'daki degir-
menlerde ogutiilerek Ekmekçiler Cemiyeti araciligiyla firmlara dagitilmisti. Bu tarihten 
itibaren mubayaa içlerini sermayesini kismen Heyetin sagladigi Anadolu Milli Mahsu-
lat Çirketi ustlenmisti. Bugdayin ôgutulme isi ise Çehramaneti'nce kurulan Tahniye 
Idaresi'ne devredilmisti. Çubat 1916 basina kadar Anadolu Milli Mahsulat Çirketi bu 
alandaki faaliyetini siirdurmiis, bu tarihte sôzlesmenin sona ermesi uzerine mubayaa 
islemlerini Emanet'e devretmisti. 

Heyet-i Mahsuse-i Ticariyye bugday yanisira seker, gaz, bulgur, zeytin gibi diger 
zarurî ihtiyaç maddelerini de temin ediyordu. Narh koyulan ikinci madde seker oldu. 
Karadeniz'de Osmanli-Rus deniz çatismasi duyulur duyulmaz seker fiyati 24 saat için-
de 3,5 kurustan 10 kurusa yiikseldi. Çehremini Cemil Pasa narh yontemine taraftar ol-
mamasina ragmen bu yola basvurmak zorunda kaldi.3 Çekerin okkasi 5 kurus olarak 
saptandi. 

Heyet-i Mahsuse-i Ticàriyye'nin iktisadî faaliyetleri kamuoyunda bir dizi sôylenti-
lere yol açmisti.4 Firka eliyle kisilerin zengin edildigi gôrusu giderek yaygmlasiyordu. 
Sorun 1916 ittihat ve Terakki Kongresine getirilmis, Istanbul Murahhasi Kemal Bey is
tanbul'un bir sene iiç aylik iase içlerini kapsayan bir izahatname sunmustu.5 Kongrede 
olusturulan bir komisyon Heyet-i Mahsuse-i Ticariyye ve ilgili sirketlerin hesaplanni tet-
kik etmis ve sundugu raporda Kemal Bey'in girisimlerini takdirle karsilamisti.6 

Çubat 1916'da Çehremini ismail Canbolat Bey iase islerinin Emanet'çe devralinma-
si için hiikumete basvurmus ve gerekli ôdenegi saglamisti. 5 Mart 1916 tarihinde ya-
yimlanan bir yasayla ekmeklik sikintisi çeken yôrelerin jhtiyaçlanni belediyeler adina 
ordu saglayacakti.7 Bu amaçla Hazine, Harbiye Nezareti'ne 500.000 bira avans vermisti. 
Yemeklik zahire ulasim masraflan da eklenerek Harbiye Nezareti'nce saptanacak bir fi-
yat uzerinden belediyelere teslim edilecekti. Zahire halka, Harbiye, Maliye ve Ziraat Na-
zirlannin tayin edecekleri fiyat uzerinden dagitilacak, bedeli haftada bir mal san-
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diklanna verilecekti. Bu meblaglar Maliye Nezareti'nce tekrar Harbiye Nezareti'ne avans 
olarak dônecekti. 

23 Mart giinii yayimlanan bir geçici yasayla bu kez Emanet'e 500.000 liralik bir avans 
ôngôriiliiyordu.8 Bu avans bir sene miiddetle faizsiz olarak verilmisti. Zahire ve diger za-
rurî ihtiyaç maddeleri halka Sehramaneti tarafindan tayin edilen bir mesul heyet ara-
ciligiyla dagitilacakti. 10 Nisan tarihinde tasra belediyelerine de ayni sartlaria 100.000 
lirya kadar avans ôdenmesi uygun gôruldu.9 

Giderek Sehramaneti ve belediyelerin yetkileri genisletilmis Mayis basinda beledi-
yelerin degirmenlere ve finnlara bedel karsiligi el koyma, besin maddeleri ve diger za-
rurî maddelere azamî fiyat saptama ve sôz konusu maddelerin satis èuretlerini belir-
leme yetkisi tanmiyordu. Yasaya uymayanlar bir haftadan alti aya kadar hapis ya da 
bes Osmanli altinmdan iki yiiz Osmanh altinma kadar para cezasina çarptinlacakti.10 

Ancak Sehramaneti ve belediyeler iase islerini yiiriitmekte giiçliik çekiyorlardi. iase 
sorununun iilke çapinda ôrgutlenmesi ve etkin bir dagitim sebekesinin olusturulmasi ge-
rekiyordu. Hiikumet savasin uzamasi iizerine miittefik iilkelerdekilere benzer bir or-
giitlenmeye girisecekti. n 

Merkez ve Tasra iase Heyetleri 

25 Temmuz giinii yayinlanan iase Kanun-u Muvakkati île Osmanli topraklan bôl-
gelere ayrilacagi belirtiliyor, bir bôlgeden diger bir bôlgeye zahire ihraci yasaklaniyor-
du.12 Ayni geçici yasa ile Dahiliye Nazin'nin baskanhginda, Harbiye Nezareti Umumî Le-
vazimat Reisi, Maliye ve Ticaret Nezaretleri miistesarlan, Ziraat Bankasi Umum Mii-
diirii ile Dahiliye Nazin'nin uygun gôrecegi iki kisiden olusan bir Merkez iase Heyeti 
olusturuluyordu. Her tiirlii zahire ticareti bu heyete tevdi edilmisti. Alim satim islerini 
yiiriitebilmesi için 3 milyon liralik bir odenek ayrilmisti. Bu miktar Kasim ayinda 3,5 
milyon liraya çikanlacakti.13 

Geçici yasa ile ilgili tiiziik 11 Eyliil 1916 tarihinde yayinlanmis ve iase islerinin et
kin bir biçimde yiirutiilebilmesi için Osmanli topraklan iiç bôlgeye ayrilmisti.14 Birinci 
bôlgeye dahil olan Istanbul, Edirne, Hijdavendigar, Konya, Ankara, Aydm, Kastamonu 
vilayetleriyle Bolu, Çatalca, Kal'e-i Sultaniyye, Karasi, izmit, Eskisehir, Kiitahya, Kara-
hisar Sahib, Nigde, Mentese ve Antalya livalarinda bugday, un, arpa, misir, ak dan, yulaf, 
çavdar, kaplica, burçak ancak iase Heyetinin vesikasmi haiz miibayaa vekilleri tarafin
dan satin almabiliyordu. Merkez iase Heyeti gerekli gordiigiinde diger hububat turlerini 
de yukandaki listeye ekliyebilecekti. Birinci iase Bôlgesi baskanligina ittihat ve Te-
rakki Cemiyeti istanbul Murahhasi Kemal Bey getirilmisti. 

ikinci bôlgenin içerdigi Suriye, Beyrut, Adana vilayetleriyle, Halep, Kudiis-ϋ Serif, 
Cebel-i Liibnan ve içel livalarinda yukanda belirtilen hububatin alimi yôredeki en buyiik 
miilkî memur tarafindan yapilacakti. 

Her iki bôlgenin içermedigi yôreler uçiincii bôlgeyi olusturuyordu. Bu bolgede hu
bubat alim satimi serbest birakilmisti. Ancak gerek gôriildiigiinde, bg bôlge de iase ge-. 
çici yasasinin kapsamina alinabilecekti. 
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Merkez iase Heyeti dis ulkelere hububat ithali için ôzel satmàlma komisyonlari gôri-
derebiliyor, ya da tiiccarla hububat ithali için sozlesmeye gidebiliyordu, Geçici yasa 
geregince Merkez iase Heyeti topladigi hububati saptadigi fiyat iizerinden orduya ve 
halki muhtaç yorelere devredecekti. 

Genel mudiirlugiine Almanya devlet hububat ôrgutu kurucularmdan Hugo Mayer'in 
getirildigi Merkez iase Heyeti iki komisyondan olusuyordu: Ekmek Komisyonu ve Ha-
vaic-i Muhtelife Komisyonu.15 Komisyonlardan ilki istanbul ve çevresinin iasesi içit? 
kento bugday getirtip ogiituyor ve bunlan firrnlara dagitiyordu. Havaic-i Muhtelife Ko· 
misyonu ise sekiz on kalemi bulan zamrî ihtiyaç maddelerini saglamakla yukumluydu. 
Anadolu'dan hububat yanisira bulgur, pirinç, patetes, yag, Romanya'dan fasulye ve pet
rol getirtiyordu. Merkez iase Heyetinin butiin bu ticarî faaliyetleri hukiïmetçe saglanar/ 
avanslarla gerçeklestiriliyordu. 

Heyet fiyatlara narh yoluyla dogrudan mudahaleden kaçimyor, zarurî ihtiyaç madde-
lerinin duzenli bir dagitimiyla fiyat artislannin ônlenebilecegi-savunuyordu.16 Genel Mii-
dur Hugo Mayer izlenen politikayi sôyle ôzetliyordu: 

"...tecrubeler neticesinde anlasildigi uzere narh vaz'i maTm ortadan gaib 
olmasina sebeb oluyor. Bizim tuttugumuz usul bizzat erzak mubayaa ede-
rek vesika mukabilinde halka satmak ve umumî surette piyasaya miidahale 
etmemektir. Mamafih tevziat basladiktan sonra piyasa fiyatlannin kendi 
kendine hâl-i itidale donecegi memuldur."17 

Merkez iase Heyetinin vilayet ve kaza merkezlerindeki faaliyetlerini Vilayet yâ da 
Miistakil Liva Tali Heyetleri ustlenmisti. Bu heyetler bôlgenin en biiyiik mulkî amirinin 
baskanliginda, yerel idare meclisi, belediye meclisi ve ticaret odasi iiyelerinden birer ki-
si ile askerî kumandan ve Ziraat Bankasi miidur ya da bir memurundan olusuyordu. Hu
bubat ahm isi bu heyetler tarafindan tuccar arasindan seçilecek mubayaa,vekilleri ara-
ciligiyla gorulecekti. Mubayaa vekilleri kendilerine ayrilan yorelerde "ihtiyacindan faz-
la mahsulii bulunan" her sahsin iirununij Merkez iase Heyetinin saptadigi fiyattan sa
tin almaya yetkiliydiler. Uretici ya da tuccar da "mahsul fazlasini" soz konusu fiyattan 
satmaya yukumluydu. Mubayaa vekillerine gordiikleri hizmet karsiligi yiizde iki ile dort 
arasi bir komisyon odeniyordu. 

Olusturulan iase heyetleri yanisira, istanbul'da Çehramaneti'nin, tasrada ise beledi-
yelerin yetkileri genisletiliyordu. 7 Agustos 1916 tarihinde yaymlanan bir geçici yasa 
ile Çehramaneti, istanbul için gerekli odun, kômur, besin maddeleri ve diger zarurî ih
tiyaç maddelerinin tasinmasi için gerekli kara ve deniz tasit araçlanyla, besin maddesi 
ureten fabrika ve imalathaneleri ve bu mallarm saklanmasi için gerekli magaza ve 
antrepolan bedelini ôdeyerek kiralayabiliyor ya da satin alâbiliyordu.18 1917 Nisamnda 
ise istanbul'da Çehramaneti'nin, tasrada belediyelerin belli bash besin maddelerine ve 
diger zorunlu ihtiyaç maddelerine azamî fiyat koyabilecekleri ve gerektiginde bu" f i 
yat iizerinden satin alip digitima gidebilecekleri bir yasayla belirleniyordu.19 

12 Nisan 1917 tarihinde çikanlan bir tuziik ile iase bôlgeleri yeniden diizenleniyOr,; 

Osmanh topraklan bu kez bes bôlgeye ayrnlyordu.20 Her bôlgede Umumî iase Mérkez 
Heyetine bagli Mintika Merkez Heyetleri olusturuluyordu.21 Bu tuziik ilé eskisiné oran-
la yerel iase kuruluslannin yetkileri genisletilerek yôrenin somut kosullanna uygun bir-
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mubayaa islmine gidilme amaçlaniyordu. Aynca komisyon uzerine is gôren mubayaa 
vekilleri maasa ya da aidata baglamyordu. 

lace Umum Mudurlugu 

lace sorununun merkez ve tasra iase heyeterince çôzumlenemiyecegi anlaçilinca gô-
revin bir kez de turn taçit araçlanni savas nedeniyle elinde bulunduran Harbiye Neza-
reti'ne verilmesi dusunulmustu.22 18 Agustos 1917 tarihli lase-i Umumiyye Kararna-
mesiyle Harbiye Nezaretine bagli bir lace Umum Mudurlugu olusturuluyordu.23 Sefer-
berlik siiresince ordu, kurumlar ve ihtiyaci olan yôreler halkimn iasesi bu mudurluge 
devrediliyordu. 

Kararname geregince Birinci Ordu dismda Osmanh ordulannin her birinde bir Min
tika fase Heyeti kuruluyordu. Iase mmtikalari ordulann numaralariyla isimlendiriliyordu. 
Birinci iase Mintikasi iase isleri Harbiye Nezaretinde kurulmus olan iase Umum Mii-
durlugiince yiiriitiilecekti. Bu mintika Istanbul, Edirne, Kastamonu, Konya, Ankara vila-
yetleriyle Çatalca, Biga, izmit, Bolu, Afyonkarahisar, Kiitahya, Eskisehir, Nigde sancak-
larini kapsiyordu. Vilayet ve miistakil mutasarnfliklar merkezlerinde Mintika iase He-
yetlerine bagli olarak iase Komisyonlan kurulmustu.24 

Mintika iase Heyeterinin baslannda Ordu kumandanlan bulunuyordu. Heyet Uyeleri 
Ordu mintikasi dahilindeki valilerle miistakil mutasarnfliklar ve bunlarin defterdar ve 
muhasebecilerinden olusuyordu. Mintika iase baskanliginca gerek goruldugunde askeri 
ve miilkî memurlar dismdan da iiye almabiliyordu. 

Vilayet, liva ve kazalarda kurulan iase komisyonlanna mahallî en biiyuk miilkiye 
memuru baskanhk ediyordu. Komisyonlarda, yoredeki en yuksek rutbeli askeri kuman-
danla, jandarma komutani, en yuksek rutbeli mal memuru ve idare ve Belediye mëclisi 
iiyelerinden secilmis kisiler yer aliyordu. 

iase Umum Mudurlugu istanbul'un iase sorununu bizzat iistlenmisti. Aldigi on-
lemlerin basinda istanbul'da ekmeklik ve yemlik hububatin alim satimmin yasaklan-
masi geliyordu. Vilayet dahilinde bu tiir hububattan çiftçinin elinde bulunan miktar, 
kendi ihtiyaci ve tohumluk ayirdedildikten sonra iase Umum Mudurlugu adina satin ali-
nacakti. Bakkal ve tuccar magaza ve depolannda bulunan bu|gur, un, makarna, sehriye 
irmik ve benzeri unlu mamuller, zeytinyagi, zeytin tanesi, seker ve pirinç stoklan iase 
Umum Miidurliigiine devrediliyor ve bundan bôyle bu mallann alim satimi yasaklani-
yordu.25 

Aynca francalaci, pastaci, simitçi, bôrekçi, tatlici ve bu tiir esnafa un verilme-
mesi kararlastinlmisti. Bu dogrultuda esnafin, elinde bulunan un stoklanna bedeLi ôde-
rnerek el konmus ve Finnlar idaresine devredilmisti. 

iase Umum Mudurlugu bu arada sosyal içerikli bir dizi onlerne basvurmustu. Fi-
karamn yalniz ekmek tiikettigi, zenginlerin ise et ve pirinç. gibi seyleri ekmek yerine 
ikame edebildikleri goz oniinde bulundurularak fakir halka daha fazla ekmek verilmesi 
ôngôrûlmûstû. Aynca agir is gôrenlere vesikalan yanisira giinde 250 ila 750 gram 
arasinda ekmek ilaveten dagitilmasi kararlastinlmisti. 
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Gaz dagitimmda da benzer sosyal kaygularla hareket edilmisti. Almanya ve Avus-
turya-Macan'stan'daki uygulamalar ôrnek alinarak gaz dagitimmda niifus basina esitlik 
ilkesinden çok gerçek ihtiyaç dikkate almiyordu. Bôylece kismen gaz spekiilasyonunun 
ônune geçilmis olunuyordu.26 

Ekmeklik, yemeklik ve yemek hububatin satin almmasi ve gerekli yerlere dagitimi, 
yabanci iilkelerden hububat ithali iase Umum Mudiirlugunun gôrevleri arasmdaydi. Umum 
Mudurliik ayrica ordu ve halkin yakacagini saglayacak, kôyluye tohumluk dagitacak, ekim 
alanlarim genisletecek, ekici için gerekli ziral araç ve gereçleri getirtecekti. 

25 Eyliil 1917 tarihli bir kararname ile, ο giine degin ordu mensuplarma yapildigi 
gibi, devlet hizmetindeki memur, ôgretmek, polis ve jandarmaya da her ay erzak da
gitimi basliyor ve bu isle iase Umum Mudiirlugii gôrevlendiriliyordu.27 

Yônetimin Harbiye Nezaretine bagh bir umum mudurliik araciligiyla tek elden go-
rulmesi iase islerini bir ôlçiide duzeltmisti. Ekmek sorunu kismen çôzumlenmis, ôzef-
likle memurun iasesi eskiye oranla olumlu gelismeler kaydetmisti. Ancak spekiilatif gi-
risimlerin όηϋ bir tiirlu alinamiyordu. Ayrica ordunun elindeki vagonlann dagitimi bir 
dizi yolsuzluklara yol acrnis, halk arasinda "vagon ticareti" soylentileri yogunlasmisti. 
Ocak 1918 de tiiccar tarafindan ithal edilecek gaz ve sekerin satisinm serbest birakil-
masi spekulasyonu bir kat daha arttirdi. Avusturya'dan kilosu 16-17 kurusa alinan se
kerin istanbul'da serbest piyasada fiyati 300 kurusa kadar yiikselmisti. 

4 Nisan 1918 gunlu iase-i Umumiyye Kanunu ile Iase Umum Mudiirlugunun yetkileri 
daha da genisletiliyordu.28 Seferberlik suresince, ordunun, istanbul halkmin, tasrada 
muhtaç halkin, devlet nezdinde çalisan memur, ôgretmen ve mustahdemin, resmî ya-
til i okul ôgrencisinin iasesi bu mudurluge veriliyordu. 

Yasa geregince iiretici, asar yanisira bir ο kadar ekmeklik ve yemekli hububati, 
bedeli-, pesin odenmek uzere, iase Umum Mudurliigune devredecekti. Gerek gôriilduçjun-
de, iiretici bir misli daha teslim etmeye yukumlu kihniyordu. Hububat yanisira pirinç, 
çeltik, mercimek, merdumek, nohut, bakla, fasulye, bezelye, bôruice, patates gibi diger 
besin maddeleri de ayni isieme tabi tutuluyordu. 

Satin ahnacak ilk mislin fiyati seferberlik ôncesi son iiç yilda her kazada cari 
olan ortalama fiyatin alti kati olarak belirlenmisti. ikinci misil için ayni fiyatin oniki 
kati uygun gôrulmustu. Ortalama fiyatlar belediye meclislerince saptaniyordu. 

Zeytin ve zeytinyagi iireticileri ôsiir yanisira ôsurun uç misli zeytin ve zeytinyagini 
iase Umum Mudurliigune satmakla yiikiimliiyduler. Fiyatlan iase Umum Miidiirlugu yerel 
yôneticilerle ortak saptayacakti. 

Gerekli goriilen yerlerde birer iase Komisyonu olusturulmustu. Komisyonlar yerel 
en biiyiik miilkiye memurunun baskanliginda ο yôredeki en yuksek rutbeli askeri ku-
mandan ile jandarma komutamndan ve en yiiksek dereceli mal memuru ile idare mec-
lisi ve belediye meclisinden seçilen ikiser kisiden kuruluyordu. 

iase Umum Mudurliigiinde ayrica bir iase Meclisi olusturulmustu. istisari nitelik-
teki bu meclisin 22 iiyesi vardi. Bakanlar kurulunca Ayan ve Mebusan meclislerinden 
altisar, istanbul Vilayeti Umumî Meclisi, Belediye Umumî Cemiyeti ve Ticaret Odasin-
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dap ikiser kisi seçiliyordu. Istanbul Bassavcisi, lase Umum Mudiirii ve idare reisligin-
den iki kisi meclisin dogal uyeleriydi. 

Meclis, iase Umum Mudurlugunce kiiçuk ureticiden urunij devralinirken elinde ken-
di ihtiyacini karsilayacak tohumluk, ekmeklik ve yemlik hububat birakilmasini gôzete-
cekti. Besin, maddeleri uzerinde her turlu ihtikâr islem ve girisimlerini onlemek, besin 
maddelerinin dagitim biçimini ve miktarlarmi saptamak, tuccara verilecek vagonlann 
hak ve esitlik ilkelerince dagitimmi denetlemek, ticarî nakliyat için demiryollanndan 
ve deniz ulasim araçlanndan azamî oranda faydalanilmasim saglamak meclisin gorev-
leri arasindaydi. Meclis aynca iase isleriyle ilgili hususlarda halkin sikayetlerini ince-
leyecek ve bir karara baglayacakti. 

Yapilan seçimler sonucu iase Meciisi uyeliklerine Ayan Meclisinden Salih Pasa, 
Ibrahim Bey, Bohor Efendi, Ahmet Riza Bey, Sukrij Pasa ve Nuri Bey, Mebusan Meclisin
den Huseyin Cahit Bey, Sason Efendi, Hamit Bey, Faik Bey, Fethi Bey ve Abdullah 
Azmi Efendi, Ticaret Odasmdan Mustafa Bey ve Mecit Karakas Efendi, Vilayet Umumî 
Meclisinden Divan-ι Muhasebat uyeliginden emekli Rifat Bey ve eski liman reisi Mus
tafa Bey, Belediye Umumî Meclisinden eski baskatip Cevat Bey ve Karakas Nikolaki 
Efendi. Idare reisliginden Dahiliye miistesan Mustafa Abdiilhalik Bey ve Ziraat Umum 
Miidurlugunde idare mudiiru Lebib Bey seçilmislerdi,29 

ilk toplantisini 20 Nisan gunu yapan lase Meciisi Salih Pasa'yi baskanliga getirmis-
t i . 3 0 Meclisin bes ihtisas komisyonu bulunuyordu: Zurra'a Tohumluk Tevziini Nezaret 
Encumeni, Mevadd-ι Gidaiyye Tevzi Encumeni, Men'-i intikâr Encumeni, Vesait-i Nakliye 
Encumeni, Tetkik-i Sikayet Encumeni. iase Meciisi genel kurulu her hafta Cumartesi, 
ve Çarsamba gunleri toplaniyor, diger gunler komisyon diizeyinde calisiyordu.31 

lace Nezareti 

lase islerinin ordu tarafindan ustlenilmesi ve iase Meclisince denetlenmesi soruna 
çôzum getirmemisti. iaseciligin daha ust duzeyde ele alinmasi gerekiyordu. Nitekim 
bu isle ugrasacak bir iase Nezaretinin oluçturulmasi uygun gôruldu ve basma, ο gune 
degin bu sorunla yakindan ilgilenen, ittihat ve Terakki Cemiyeti Istanbul murahhasi 
Kemal Bey qetirildi.32 

30 Temmuz 1918 gunlu iase Nezareti Hakkinda Kararname yeni bakanhgin kurulus 
amacini ordunun, muhtaç halkin ve devlet memurlannin iasesi için gerekli besin mad
delerinin ve diger zarurî ihtiyaç maddelerinin saglanmasi ve fiyat artislannin ônlenmesi 
olarak saptamisti.33 Aynca kamu hizmeti gôrdukleri bakanlikça onaylanacak kurumla-
rin ve derneklerin ihtiyaçlan da bu bakanlikça karsilanacakti. 

Bakanhk amacina yônelik her turlu alim satimda bulunabiliyordu. Gerekli gôrdugu 
alanlarda sinaî isletmeler kurarak dogrudan uretime girisebilecekti. Bu nedenlerle ba-
kanliga bes milyon liralik bir odenek ayrilmisti. Uretimin arttmlmasi ve gerekli yerlere 
sevki için bakanlikça talep olunacak miktarda asker Harbiye Nezaretince bu bakan
hgin emrine tahsis edilecekti. Demiryolu ve karayolu tasit araçlanndan asker, muhim-
mat ve harb levazimi tasinmasina ayrilmis olanlar disindaki vagon ve motorlu araçlar 
bakanliga devrediliyordu. Seyriisefain îdaresi de gerekli deniz tasit araçlarmi bakanhk 
emrine veriyordu. 
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Hukûmet aynî olarak topladigi oçiiru, Maliye ve iase Nezaretlerinin ortak saptadik-
ian fiyat uzerinden lace Nezaretine devredecekti. Aynca Osmanli muttefiklerinin is-
gali altinda bulunan Romanya ve Ukrayna gibi illkelerden Osmanli devletinin payina dii-
sen her turlii iirun bakanligm emrine veriliyordu. 

Uretici, ôsiir yanisira, bir ο kadar iiriinii, bakanlikça saptanan fiyat uzerinden iase 
Nezaretine devretmekle yukumluydu. Bu miktar ihtiyaci karsilamadigi takdirde gerek 
duyulan iirun fazlasi serbest piyasadan saglanacakti. Bu tiir islemleri yiiriltmek iizere 
bakanlik nezdinde iki umum miidiirluk olusturuluyordu: Muamelat-i idariyye Umum Mii-
diirlugii asar ve bir mislinin toplanmasi ve ihtiyaç nisbetinde ordulara, memur ve muh-
taç halka dagitimiyla ugrasacakti. Muamelat-ι Ticariyye Umum Miidurlugii ise asardan 
ele geçmiyen ya da ihtiyaci karsilamayan mallari serbest piyasadan saglamakla yukumluy
du. Bu genel miidiirluk aynca iiretimi arttirmak için gerekli onlemleri alacak ya da 
dogrudan uretimde bulunacakti.34 

Bakanliga bagli diger bir birim Nakliyat Umum Miidurliiguydu. Kara, deniz ve de-
miryollan ile ilgili iiç subesi bulunacakti. Muvazene Umum Miidiirliigii ise bakanligm 
beynini olusturacakti. Ulkenin "iktisadî muvazenesi"ni saglamak amaciyla her ttirlii 
bilgiyi toplayacak ve bunlari degerlendirerek iktisadî gelisimi gerçeklestirecekti. Kemal 
Bey'in deyimiyle "nezaretin uzv-u mutefekkiri vazifesini" gôrecekti. 

Bakanlikta aynca bir Matbuat Kalemine yer verilmisti. iktisadî sorunlarda kamu 
oyunu aydinlatmak amaciyla surekli basinia iliskide bulunulacakti. Bu kalem yanisira 
duzenlenecek basin toplantilanyla bakanlik iase islerinde tiiketiciye bilgi verecekti. 

iase Nezareti besin maddesi ve diger zarurî ihtiyaç maddeleri imal eden fabrika, 
degirmen, firm, imalathane, kârgâh gibi kurumlan, magaza ve ardiyeleri, kara ve de
niz tasit araçlanni bedelini odeyerek devralabiliyordu. 

Paranin surekli deger kaybedisi nedeniyle, ôsiire tâbi olmayan, hukûmetçe nakdî 
olarak vergilendirilen toprak iirunleri ve ham maddelerin, iase Nezareti'nin gerekli gôr-
mesi iizerine, aynî olarak vergilendirilmesine gidilebilecekti. 

Bakanlik tasra orgiitu olarak belli bash kentlerde iase Miidurliikleri kuruyordu. Di
ger yôrelerde birer mubayaa vekili bulunacakti. Bunlarin maiyetinde tevzi ve nakliyat 
isleriyle mesgul memurlar çahsacakti. 

Bakanlik ozellikle savas yillarmin spekulasyon ortaminda giiç durumda kalan sa-
bit gelirli memur kesimine egiliyordu. Siibvansiyonlu erzak dagitimma girisiyor, memur-
larin elbise, ayakkabi ve benzeri ihtiyaclanni karsilamayi ustleniyordu. 

Bakanlik aynca "fukara ve muhtacin sinif 'a ashaneler açiyordu. Kemal Bey iase 
Heyeti baskanliginda bulundugu sirada diisiik bir iicret karsihginda fakir halka yemek 
dagitan 25 kadar ashane acmisti. Bakanlik bunlarin sayisini arttirarak yuz bin kadar 
fakirin iasesini saglamayi amaçhyordu. Bu alanda Kizilay ile ortak çabalarda bulunu-
lacak ve Hilâl-i Ahmer ashanelerinin bulunmadigi yerlerde Nezaret ashaneleri açila-
cakti. 

Ancak Miitarekenin ilani ve ittihat ve Terakki'nin hiikûmetten çekilmesi iase Neza-
retinin etkinligini sinirlamisti. ittihatçilar yerine Hurriyet ve itilaf mensuplan bakanlik 
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yônçtimine getirilmis, bir sure sonra da Çanakkale Bogazi'nin açilarak Istanbul's erzak 
gelmesi uzerine iase islerinin bir bakanlik duzeyinde surdurulmesine gerek kalmamis-
t i , 20 Ocak 1919 giinii yaymlanan bir kararname ile iase Nezareti kaldinlmis, yerine 
Ticaret ve Ziraat Nezaretine bagh bir Tasa Umum Mudurliigu kurulmustu. 

'Sonuç 

Savas yillannda iktidarda bulunan ittihat ve Terakki'nin iase politikasi istikrarh bir 
gelisim gôsterememisti. Karneden narha kadar degisik ônlemlere baçvurulmussa da kent 
halkinin beslenme sorununa çôziim getirilememis, etkin bir iase orgutij olusturulama 
misti. Ο dônemde ulkenin en yaygm kurulusu olusu nedeniyle parti orgiitii iase isle-
rinde basi çekmis, Istanbul Murahhasi Kemal Bey ve çevresindeki esnaf kôkenli ano-
nim sirketçiler savas yillari boyunca bu isi iistlenmislerdi.35 

Tesvik edici bir fiyat politikasi izlenmesine ragmen seferberlik nedeniyle ureticinin 
cepiheye sevkedilmesi, tarlada iiretimi onemli ôlçiide aksatmisti. Ôte yandan ithal ola-
naklarimn son derece kisilmasi ulkeyi otarsik bir yapiya suriiklemis, buyuk kentlerin 
iasesi için Anadolu gôzlenir olmustu. Diger taraftan fazla mahsulun miisadere edile-
cegi korkusu ureticiyi her an yildirmisti.36 

Savasm ilk yillannda narh yôntemine basvurmaktan kaçmilmis, zarurî ihtiyaç mad-
deleri karne ile dagitilmts, ancak serbest piyasada fiyatlann alabildigine yiikselmesi so-
nucu narh uygulamasma gëçilmisti.37 

ihtikârm ônune geçilmesi için bir dizi ônlem alinmis, men'-i ihtikêr komisyonlan ku-
rulmus, ancak nedenleri uzerinde bir uyum saglanamamisti. Kimi yôneticiler sorunu bir 
arz-talep iliskisi olarak gôrmiis,38 kimileri ise ahlâk yetersizligine yormuslardi.39 

îasecilik, ittihat ve Terakki'nin savas yillannda, zorunlu olarak, uygulamaya soktu-
gu "devlet iktisadiyati"nin bir parçasini olusturmustu. Devletin ilk kez iktisadi alanda, 
malî kaygulardan uzak, bir denetim denemesini olusturuyordu. Savasan turn devletlerde 
oldugu gibi iase isleri, ittihat ve Terakki'nin iyiniyetine ragmen, bir dizi yolsuzluklarla 
sonuçlanmis, ileride ittihatçilar bu yillann iktisadî bunalimindan sorumlu tutulmuslardir. 

N O T L A R 

1 Kemal,' "iaçe meselesi". Tanin, 7 Teçrin-i evvel 1332, s. 2. 

2 Kemal Bey sôzleçmelerde gùdulen iki amaci çoyle ozetliyordu : 

"Ayni fiyatla ve her talip olan tiiccar ile akd-i mukavelede iki maksat takip edilmiçtir. 
Biri Anadolu tiiccanmn kâmilen menfaat-i ticariyeye içtiraki, digeri de bu suretle teaddiid 
edecek tiiccarm yekdigere rakip olarak koylùden zahirenin dûn fiyatla almmamasinin 
temini idi. tkinci mulâhazanin kuvve-i teyidiyesi olmak uzere Konya'da ikamet eden 
memur-u mahsusa talimât ve evàmir-i lâzime ila olunarak kbyluden dûn fiyatla zahire 
almaga kiyam edenler bulundugu, yahut kôylii tiiccara vermeyip tiiccar fiyatindan noksan 
zahire itasina talip oldugu takdirde miibayaa olunmamasi tavsiye olunmuçtur." Ibid., 
8 Teçrin-i evvel 1332, s. 2. 

Izlenen ureticiyi teçvik edici fiyat poUtikasmi Yunus Nadi çu satirlarla savunuyordu : 
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"... Zahirenin fazla para etmesi ziraiyâtm fazlaligma muhim saik oldu, daima olur da. 
Bu iste ôyle tavir almah ki zahirenin iazla para etmesi ihtimali fazla miktarda zer'iyat 
icrasina saik olsun. Mahsulun fazlahgi zaten fiyatlan tabiatiyle mâkul ve mutedil bir 
sekle irca' eder. Yunus Nadi, "Iki kanun layihasi", Tasvir-i efkâr, 8 Mart 1917, s. 1. 

3 Emanet'in narhla ilgili karari sôyleydi : 

"Hiçbir seye narh vaz' etmemekle serbesti-i ticareti temin etmek azminde bulunan Ema-
net kendisini bu fikirden riicu'a saik olan ahval muvacehesinde teessufiinu ketm edeme· 
mekle miiteessirdir. Bayram aksarm 3,5 kurusa kadar satilàn sekerin kiyyesini 24 saat 
sonra yani ferdàsi, on kurustan fazlaya çikardi. Miikerreren narh vaz edilmesine ragmen 
çift tenekesi 40 kurusa satilmasi lâzim gelen gazin beher tenekesinin Bayram giinii 40 
kurusa satildigi ve bu parayi vermeyenlere gaz kalmamistir cevabi verildigi birçok ta-
raftan ihbar olundu. Memleketin menafi-i aliyesi her isten akdem oldugu için tedâbir-i 
acile ittihazina mecburiyet goruldu. 

Bakkallar tarafmdan satilan sekerin kiyyesine 5 kurus narh vaz' edildi. Tuccardan buna 
gore miibayaatta bulunmalan lâzim gelir. Gaz narhi katiyyen mahfuzdur. Merkez ku-
mandanhgiyla polis miidiiriyet-i umumisine de malûmat verilmistir. Her hangi esyada 
ihtikâr goriilur ise ona da narh vaz' edilecektir. Narha ittiba' etmiyenler ve mevcudunu 
saklayanlar hakkinda hiikûmet-i sen'iye bittabi vazife-i'kanuniyesini icra eder". op. cit. 

4 tt t ihat ve Terakki'nin iktisadî goruslerini yansitan "Iktisadiyat Mecmuasi" 'basyazan Tekin 
Alp bu faaliyetleri soyle ozetliyordu : 

"It t ihat ve Terakki Firkasi Merkez-i Umumisi tarafmdan teskil oilman Heyet-i Ticariyye-
nin istihsal ettigi 400.000 lira kâr ve temettii buyiik sermayeler teskili hususunda takip 
olunan gaye ve siyasetin ciimle-i tezahiiratindandir. Hiç siiphe yok ki ileride dahi fir-
kamn en biiyiik gayesi millî iktisadin terakkisine hâdim olabilecek biiyiik sermayelerin 
teskiline matuf olacaktir. 
Çimdiye kadar husule gelen sermayelerin suret-i istimalinde dahi pek buyiik bir isabet 
gbsterilmistir. Evvela mezkûr sermaye ile Milli Mahsulat Osmanh Anonim Çirketi, Kan-
tariye îthalât Anonim Çirketi ve Ekmekçiler Çirketi namiyla iiç buyiik sirket viicuda ge-
tirilmistir. Bu sirketler için kuvveden fiile gelinceye kadar mevcut sermayeye arz-i iftikâr 
olunuyorsa da faaliyet sahasmda ilerleyip muvaffakiyet ibraz olunduktan sonra bu iptidaî 
sermayeye artik liizum goriilmez. Çiinku esham eshâbi tarafmdan tediye olunur. Ο hal-
de demck oluyor ki Heyet-i Ticariyye'nin viicuda getirdigi sermaye ile az miiddet zar-
finda esas sermayeden iki iiç misli fazla sermayeleri havi sirketler husule geliyor ve 
esas sermaye yeni yeni tesebbiisat için serbest kaliyor." Tekip Alp, "Itt ihat ve Terakki 
Firkasinm iktisadî faaliyeti - 1 - " , iktisadiyat Mecmuasi, Sayi 30, 7 Tesrin-i evvel 1332, s. 2. 

5 izahatname "lase meselesi" bashgi altinda Tanin gazetesinin 7, 8, 13, 15, 16 Tesrin-i evvel 
1332 tarihli niishalarinda yer almaktadir. 

6 "1332 senesi ittihat ve Terakki Firkasi tarafmdan sirketler hesabatmi tetkik etmek uzere intihab 
edilen enciimen tarafmdan takdim olunan rapor". Tanin, 15 Tesrin-i evvel 1332, s. 3., 16 Tesrin-i 
evvel 1332, s. 3. Rapor su satirlarla son bulmaktadir : 

"Heyet-i Mahsuse-i Ticariyye'nin muddet-i istigâlâti zarfinda 1.762.377 lira ciro yapmis 
olmasina nazaran 273.374 liradan ibaret olan temettiiat-i safiye vehleten istisgar edilebilirse 
de heyetin kasd-i ihtikârdan miibâadetle sirf tehvin-i ihtiyacât-i ahâlîyi nazar-.i dikkate 
aldigi unutulmamahdir. 
$u hesabata nazaran temettuat-i safiye yiizde 15,5 ve 65.110 liraya balig olan mesârif-i 
umumiyye de yiizde 2.67 nisbetindedir. Bu kadar azim bir cironun tedvini için vukua 
gelen mesârifin asgari bir nisbette bulunmasi temsiyet-i umur ve muamelâttaki meleke 
ve mahareti irae etmekle sayan-i takdir goriilmiistur." 

Ο donemde it t ihat ve Terakki'nin yari resmî yayin organi olan Tanin gazetesi, iase islerinin 
parti orgiitune devredilmesinin bir zorunluluk sonucu ortaya çiktigini, Emanet'in bu isi iistle-
necek orgutsel gucii olmadigini, bu nedenle Heyet-i Mahsusa-i Ticariyye'nin denetiminin Ittihat 
ve Terakki Istanbul orgiitune birakildigmi savunuyordu : 
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"Bir taraftan hiikûmet, diger taraftan Emanet miistâcel pekçok tedbirlere tevessiil ettilerse 
de ο zaman kâmilen gayr-i millî eller altmda bulunan piyasayi buhrandan, halki diinyanm 
gayr-i tabii miizâyakasmdan kurtaramadilar. Biitiin muzâyakalar sbyle dursun hatta Is-
tanbul'un baslica gidasmi teskil eden ekmek bile bulunmaz oluyordu. Kisa bir tetebbu 
ile sabit oldu ki en miihim ihtiyacati hiikumetin veya Emanetin veyahut herhangi muavin 
bir teskilâtin eli altinda toplamak zaruri idi ve bu zaruret diger biitiin Avrupa memle-
ketlerinde cereyan eden ahval ile biisbiitiin tezahiir ediyordu. îste bundan dolayi Emanet 
Istanbul heyet-i merkeziyesinin gerek çehir dahilindeki teskilâtindan gerek hariçte bu-
lacagi muavenetten istifade etmek istemistir. Bu suretle teskilât-i hususiyesi pek nâta-
mam olan Emanet hemen hemen yegâne olarak bulabildigi ve kendince en emniyet-i va-
sita adddettigi bu teskilâttan istifadeye karar verdi." "Istanbul 'un iasesi dolayisiyle Is
tanbul heyet-i merkeziyesinin vesatet ettigi bir Heyet-i Mahsusa-i Ticariyyeye ait hesabat" 
Tanin, 28 Eyliil 1332, s. 1. 

7 Cihet-i askeriyece belediyeler namina yemeklik tedarik olunmak uzere Hazine'ce Harbiye Neza-
reti'ne 500.000 lirahk avans itasi hakkinda kanun, 21 Çubat 331, Diistur I I . tertip, 8. cilt, 
s. 459-460. 

8 Hazine-i Maliye'ce Çehramaneti'ne 500.000 lira avans itasi hakkinda kanun-u muvakkat, 10 Mart 
1332, Diistur, I I . tertip, 8. cilt, s. 769. 

9 Ekmeklik tedariki için Maliye Nezareti'nce tasra belediyelerine 100.000 liraya kadar avans itasi 
hakkinda kanun-u muvakkat, 28 Mart 1332, Diistur, I I . tertip, 8. cilt, s. 796-797. 

10 Mevadd-i gidaiyye ve havaic-i sairenin suret-i fiiruht ve tevzii hakkinda kanun-u muvakkat, 18 Ni-
san 1332, Diistur, I I . tertip, 8. cilt, s. 960-961. 

11 Sadrazam Talât Pasa bu gelismeyi sôyle ifade edecekti : 

"Biz bugiinkii teskilâtimizin esasim geçen seneden beri vaz' etmis ve daha ο vakit ise 
baslayarak Almanya'da bilhassa iase meselesiyle mesgul olmus erbab-i ihtisastan bir zâti 
buraya celb etmis idik. Bu miitehassisin viiruduyla beraber bizde de Almanya'dakine 
miisâbih teskilât viicuda getirildi." "Sadrazam Pasa Hazretlerinin iase meselesi hakkin-
daki beyanati" Tasvir-1 efkâr, 21 Subat 1917, s. 1. 

12 Iase kanun-u muvakkati, 10 Temmuz 1332, Diistur, I I . tertip, 8. cilt, s. 1230 -1231. 

13 22 Ramazan 1334 (10 Temmuz 1332) tarihli iase kanun-u muvakkatmin 4 ve 6 nci maddelerini 
muaddel kanun-u muvakkat, 25 Tesrin-i evvel 1332, Diistur, I I . tertip, 8. cilt, s. 1374. 

14 22 Ramazan 1334 (10 Temmuz 1332) tarihli iase kanun-u muvakkatmin suver-i tatbikiyesi hakkinda 
nizamname, 29 Agustos 1332, Diistur, I I . tertip, 8. cilt, s. 1275 - 1281. 

15 Merkez Iase Heyeti ayrica Romanya'dan Bulgaristan'in payma diisen, ancak bu ulkenin ihtiyaç 
duymadigi fasulye, bulgur gibi bazi mallari da takas yoluyla Tiirkiye'ye sevk ettiriyordu. Bu 
arada Heyet, Avusturya'dan seker getirtmeye girismis, Millî Kantariye Ithalât Sirketi'nin Avus-
turya ile 2.000 vagon seker ithali için imzaladigi sbzlesmeyi bir komisyon odiyerek devralmisti. 
Heyetin diger bir girisimi ucuz sabun temini için miittefik ve tarafsiz iilkelerden soda ithaliydi. 
"Istanbul 'un iasesi meselesi", Ikdam, 7 Mart 1917, s. 1. 

16 Sadrazam Talât Pasa narh yonteminin sakmcalarim Ayan Meclisinde sbyle bzetliyordu : 

"Iase Komisyonu halkm yemeklige mahsus olan ihtiyacim tehvine sarf-i mesai etmekle 
beraber son zamanlarda fazlaca meydan alan ihtikân da izale esbabim diisunmektedir. 
Hiikûmet bittabi ihtikâra bigane kalamaz. Baska memleketlerde buna karsi ittihaz edilen 
tedâbir alelekser mahzurlu neticeler verdiginden biz bunun için ayrica bir teskilât yap-
mayi ve bu teskilât ile Iase Komisyonunun istigal etmesini muvafik bulduk. Mesele hadd-i 
zâtinda tasavvur edildigi kadar basit olmayip erzaga ve havaic-i zaruriyeye narh koymak 
suretiyle ihtikâra galebe edilecegi dogru degildir. Ôyle olsa idi hiikûmet ihtiyaçtan rnadûd 
olan erzagi tayin ve bunlara narh vaz' ederek isin içinden çikardi. Halbuki her memle-
kette bittecriibe sabit olmus hakayiktandir ki bu kabil esyadan hangisine narh konulacak 
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olur ise piyasadaki mevcudu derhal kaldinhyor; halk temin-i ihtiyaç esbabindan mahruiii 
kahyor. Fazla olarak bu erzak el altindan gizlice ve daha fazla fiyatla satilmaya devam 
ediyor." "Sadrazam Paca Hazretlerinin iaçe meselesi hakkmdaki beyanati", Tasvlr-l cfkâr, 
21 Çubat 1917, s. 1. 

17 "lace meselesi - lace Heyeti mudur-ii umumisiyle bir miilâkat", Sabah, 13 Mart 1917, s. 1. 

18 Mevadd-i gidaiyye ve havaic-i sairenin suret-i furuhtu hakkinda 18 Nisan 1332 tarihli kanun-u 
muvakkatm birinci maddesine miizeyyel kanun-u muvakkat," 25 Temmuz 1332, Diistur, I I . ter-
tip, 8. cilt, s. 1255. Geçici yasanin ikinci maddesi bedelin kentlerde Cemiyet-i Umumiyye ve Ti-
caret Odasi iiyelerinden seçilecek beç kiçilik, kent diçinda ise belediye ve Umumî Meclis iiye-
lerinden seçilecek yine beç kisilik komisyonlarca saptanacagim belirtiyor. 

19 Mevadd-i gidaiyye ve havaic-i sairenin suret-i furuht ve tevzi'i hakkinda kanun, 5 Nisan 1333, 
Dûstur, I I . tertip, 9. cilt, s. 632 - 634. 

20 Ordu-yu Hiimayun ile ahâlînin iasesini temin zimninda nesredilen 10 Temmuz 1332 tarihli kanun-u 
muvakkatm suver-i tatbikiyesi hakkinda 29 Agustos 1332 tarihli nizamname makamina kaim ol-
mak iizere tanzim olunan nizamname, 12 Nisan 1333, Diistur, I I . tertip, 9. cilt, s. 632-634. 
Nizamnameye gôre yeni iase mmtikalan su yoreleri kapsiyordu : 
Birinci mintika : Istanbul, Edirne, Hiidavendigâr, Konya, Ankara, Kastamonu (Sinop sancagi 
hariç) vilâyetleriyle Bolu, Çatalca, Kal'e-i Sultaniyye, Karesi, Izmit, Eskisehir, Kutahya, Kara-
hisar Sahib, Nigde, Menteçe ve Teke livalan. 
Ikinci mintika : Diyarbekir ve Mamuretiilaziz vilâyetleriyle Maraç, Urfa, Ayintap livalan. 
Uçiincu mintika : Sivas, Trabzon vilâyetleriyle Kayseri, Samsun ve Sinop livalan. 
Dordiincii mintika : Adana, Halep, Sam, Beyrut vilâyetleriyle Kudûs, Cebel-i Lubnan, Içel livalan. 
Beçinci mintika : Musul vilâyeti ile Zor livasi. 

21 Birinci lace Mintikasi reisi Kemal Bey kendi bblgesinde girisecegi taaliyetlerle ilgili sunlan 
sôyliiyordu : 

"Her tiirlii maas eshabina sekiz on kalemden açagi olmamak ve mecmu'u 300 kurusu geç-
memek iizere muntazaman her ay erzak verecegim. Verecegim erzak, pirinç, bulgur, gaz, 
çeker, sabun, petrol, zeytinyagi, kahve vesairedir. Maas sahibi olsun olmasin, ici bozuk 
ve bu galâya kesesi mutehammil olmayanlara yardim etmekte bulunan açhanelere dahi 
muavenet ederek bu teskilâti 200.000 kiçiyi iaçe edccek bir kudrete malik kilacagim. 
Bundan baçka ekmek ve çeker tevziatina dahi muntazaman devam olunacaktir. ... Bun-
lardan maada diger miimkun olacak bazi erzak için de tevziat yapilacaktir." "Birinci 
Iaçe Mmtikasi reisiyle miilâkat", Ikdam, 28 Temmuz 1917, s. 1. 

22 Ahmet Emin (Yalman) iaçe içlerinin sivil makamlardan ahnarak askerî makamlara devrini çu 
gerekçeye baghyordu : 

"Iaçe meselesi harp zamaninda memleketin miidafaasi ve mukavemet kabiliyetinin ida-
mesine miiteallik bir mesele mahiyetini aldigi cihetle bu meseleyi mudafa-yi milliye mese-
lelerinin hepsiyle birden meçgul olan ve memleketin nakliye vasitalanm ve istihsal kuv-
vetini memleketin miidafaasi namina icab cttigi gibi kullanmak selahiyetini haiz bulun-
masi Harbiye Nezaretinin murakabesi altina vermekten miinasip ve tabiî bir çey olà-
mazdi". Ahmet Emin, "laçe-i Umumiye kararnamesi", Sabah, 21 Agustos 1917, s. 1. 

Yusuf Hikmet Bayur ise geliçmenin politik boyutunu çoyle yorumlar : 

"Bu olayi Talât - Enver, sivil - asker çatiçmasinm bir belirtisi ve askerî makamlardan 
ahnan vagon vesikalannin nufuzlu kimselerce satiça çikarilmasmin bir sonucu sayil-
mahdir . Bu içten Talât yenilmiç olarak çikar ve halki besleme gorevi Talât ve siviller-
den Enver ve askerlere geçer." Yusuf Hikmet Bayur, Turk inkilâp Tarihl, I I I . cilt, 4. ki-
sim, Ankara, 1967, s. 537-538. 

Iaçe sorununda Talât - Enver çekiçmesi için bkz : Talât Paça'mn Hâtiralan, Istanbul, 1946, 
s. 32-34. 
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23 lase-i umumiyye karàrnamesi, 18 Agustos 1333, Diistur, I I . tertip, 9. cilt, s. 708-710. 

24 "lase-i umumiyye talimatnamesi", ikdam, 24 Agustcu 1917, s. 1-2; " lase kararnamesinin suret-i 
tatbikiyesi hakkinda tanzim edilen talimatname", Sabah, 24 Agustos 1917, s. 1 - 2. 

25 lase Umum Mudurlugiiniin bu hususta yayinladigi karar soyleydi : 

" lase Miidiiriyet-i Umumiyyesinden, 

Ol babdaki iase kararnamesi mucibince ahs verisi memnu' olan ekmeklik ve yemlik 
hububat ve mustahsalâti (bulgur, dakik, makarna, sehriye, irmik ve saire) ile zeytin yagi, 
zeytin tanesi, çeker ve pirinçten bakkal ve tiiccar magaza ve depolàrjnda mevcut blan 
miktar 30 Agustos 333 den itibaren bes giin zarfinda Istanbul vilâyetine bir beyanname 
ile behemahal bildirmeleri ve bu muddet zarfinda beyannamelerini vermiyenlerde zuhur 
edecek bu nev'i mevadd-i iaçenin mektum addiyle zabt edilecegi ilân olunur." " îase 
Miidiriyyet-i Umumiyyesinin tedbirleri", Sabah, 30 Agustos 1917, s. 1-2. 

26 Ahmet Emin (Yalman) izlenen politikayi su satirlarla savunuyordu : 

"Meselâ evinde elektrik olan bir aile petrol tevzi'inde niçin elektirik olmayan bir aile ile 
musavi muamele gôrsiin. Bir tarafta ihtiyaca kâfi petrol tedarik edilemesin, diger ta-
rafta petrol yalmz kilerde muattal olarak dursun veya el altmdan fazla kârla satilsin 1." 
Ahmet Emin, " lase islerinin tanzimi", Sabah, 30 Agustos 1917, s. 1. 

27 Memurinin suret-i iasesi hakkinda kararname, 25 Eyliil 1333, Diistur, II . tertip, 9. cilt, s. 736. 

28 lase-i umumiyye kanunu, 4 Nisan 1334, Diistur, I I . tertip, 10. cilt, s. 437-431. 

29 " lase Meclisi teçekkul e t t i" , Tanin, 14 Nisan 1918, s. 3. 

30 $ukrii Pasa, Nuri Bey ve Ahmet Riza Bey'lerin istifalari iizerine bosalan uyéliklere Çiiruksulu 
Mahmut Pasa, Topçu feriki Riza Pasa ve Mavrokordato Efendi seçilmistir. "Iase Meclisi", Tanin, 
25 Nisan 1918, s. 3. 

31 " lase Meclisinin ilk içt imâ'i" . Tanin, 21 Nisan 1918, s. 3. 

32 Osman Nuri (Ergin) bu gelismeyi sôyle degerlendiriyor : 

"Gittikçe ehemmiyet kesbeden iase islerinin askeri cihetce merbut bir umum mudiirluk 
halinde gorulmesinde de arzu edildigi nisbette fayda goriilmediginden bu vazifenin bir 
kere de kabineye dahil olacak bir mes'ul nazir marifetiyle ifasi tensib edilmi? ve mez-
kûr nezarete harp bidayetinden beri millî sirketlerin basinda bulunarak tecrubesi artmis 
ve cemiyetin her tarafta mevcut olan teskilâti dolayisiyle kendisi baçta oldukça muvaf-
fakiyeti tabii goriilmlis olan Ittihat ve Terakki Cemiyeti Istanbul Murahhasi Kemal Bey 
nasb edilmisti." Osman Nuri, Mecelle-i Umur-u Belediyye, 1. cilt, Istainbul, 1338/1922, 
s. 875. 

33 lase Nezareti hakkinda kararname, 30 Temmuz 1334, Diistur, I I . tertip, 10. cilt, s. 558 - 562. 

34 "Iase teskilâti etrafinda - lase Nazinnm matbuata beyanati", Tanin, 25 Agustos 1918, s. 1-2; 
"Iase Nazirinnzin beyanati", Sabah, 25 Agustos 1918, s. 1. 

35 Kemal Bey, Ittihat ve Terakki dôneminde izlenen iktisat politikasim çoyle ôzetliyordu : 

"Itt ihat ve Terakki Cemiyeti iptida askere, sonra memurlara istinad etti. Askerin siya-
setle istigali dogru bir sey olmadigi biitiin cihanca musellem oldugundan bundan ergeç 
el çekilecegi tabiidir. Memurlara gelince : Onlara hangi firka bol jnaas ve yuksek me-
muriyet vaad ederse ο tarafi tercih ettigi gbruliir. Askerle memura istinad etmenin mah-
zuru bu suretle anlasihnca esnaf cemiyetleri teçkiliyle onlardan ahz-i kuwet edilmesi 
dusuniildii ve filhakika bu cemiyetlerin basina ikame edilen kâtib-i mes'uller vasitasiyle 
esnafi arzu edilen tarafa imale taht-i imkâna ahndiysa da bir kuru kalabaliktan ibaret 
olan esnaf ancak sokak niimayislerinde ise yaramaktadir. $u halde bunlardaii da Ittihat 



CIHAN HARBl YILLARINDA ÎTTÎHAT VE TERAKKl'NlN ÎAÇE POLlTlKASI 225 

ve Terakki Cemiyeti istifade edemiyor. Binaenaleyh sair memâlik-i mutemeddinede oldugu 
gibi memleketimizde de bir burjuva sinifi viicude getirilerek tttihat ve Terakki Cemi-
yetinin bu sinif sayesinde idame-i mevcudiyetine çahsmak icab etmekte ve bu maksatla 
cemiyet millî sirketler teçkiline, millî bir banka giiçadina ve miisluman esnaf ve tiic-
carin birer cemiyet halinde birleçmelerine gayret eylemektedir." Osman Nuri, IMd., 
s. 868-869. 

36 Vedat Eldem, "Cihan Harbinin ve îstiklâl Savaçimn ekonomik sorunlan" , Turkiye tktisat Taribi 
Semineri, editor : Osman Okyar, Ankara, 1975, s. 377 - 378. 

37 Sadrazam Talât Paca Mebusan Meclisinde narhla ilgili olarak sunlari sôyleyecekti : 

"Bidayette iaçe heyetleri yalniz ekmek tedariki ile içtigal ediyordu. Fakat fiyatlann terfi'i 
uzerine elyôvm daire-i faaliyeti tevessii ederek ekmek, fasulye, pirinç, bugday, gaz, çe-
ker tedarik ve tevziine memur oldugu gibi Romanya'dan hissemize diisen muhim mik-
tarda erzagin buraya getirilmesi ile meçguldiir. Narh vaz' etmek ve ceza tayin eylemek 
tereffu-i fiyata mani olamiyacagindan biz bilvasita fiyatlar uzerine icra-i tesir etmeyi 
dusiïnduk. Bunun için de gerek dahilden ve gerek hariçten gelecek esyanin vesait-i nak-
liyesini iaçe heyetine verdik". "lace meselesi", Tasvir-i efkâr, 11 Mart 1917, s. 1. 

38 Kemal Bey ihtikânn nedenlerini çôyle açikhyordu : 

"... îhtikâr denilen muamelât-i hazira, nedretten ve devrandan ileri gelen bir piyasa 
buhranindan ibarettir. Bunun da bashca âmili piyasada paranm kesreti ve esyanin ned-
retidir. Terâkiim eden sermaye nedretini gbrdiigu eçyaya dogru biiyuk bir hiicum icra 
etmekte ve bundan ihtikâr içleri tevelliid eylemektedir. Binaenaleyh buna karçi yapi-
lacak çey, piyasa ceryanlanni takip ve bunlan iktisadî kanunlara nazaran sevk ve 
idare ederek mumkiin mertebe para ile eçya arasmdaki arz ve talep ceryamnin tabiî bir 
seyir takip etmesini temine çahçmaktan ibarettir. "Iaçe Teçkilâti etrafinda - Iaçe Na· 
zirmin matbuata beyanati". Tanin, 25 Agustos 1918, s. 2. 

39 Savaç yillarinda olusturulan ahlâk sosyolojisi için bkz. : Zafer Toprak, " I I . Mesrutiyet'te So-
lidarist diisunce : Halkçihk", Toplum ve Bilim, Bahar 1977, s. 92 -123; Zafer Toprak, "Halk-
çihk ideolojisinin olusumu", Atatiirk Doneminin Ekonomik ve Toplumsal Sorunlan, Istanbul 
1977, s. 14 - 16. 

RATIONING POLICY OF THE UNION AND PROGRESS IN THE 
FIRST WORLD WAR 

ABSTRACT 

Following the outbreak of the First World War an acute shortage of essential 
good such as bread, sugar, oil, etc. occurred in the Ottoman Empire. The Committee 
of Union and Progress was forced to intervene and a Special Trade Board was es
tablished under the direction of Kemal Bey, the Istanbul delegate of the C.U.P. 
National buying organisations were set up, followed by requisitioning, distribution 
centres and rationing. Upon the rumours of profiteering, the municipalities overtook 
the rationing out of food supplies and the needs of the civilian population. Then 
came the Central and Provincial Committees headed by a German expert. At first, 
the authorities seemed reluctant to establish maximum prices in order to prevent 
price-increases, then they were forced to fix them. The civilian authorities being 
unsuccessful, the hard task was handed out to the military authorities, and the 
General Supply Direction was established. In 1918, a special ministry was founded, 
and the Ottoman war economy became, to a large extent, a controlled economy. 


