
 Journal of Current Researches on Social Sciences 

 (JoCReSS) 
www.stracademy.org/jocress  

ISSN: 2547-9644 

Year:2018 

Volume: 8      

Issue: 4 

 

   doi: 10.26579/jocress-8.4.25 

Economic Society Relationship: The Case of 1929 World Economic 
Crisis 

Hilal KARAVAR1  

Keywords 
Savings, İş Bank, 

usury, theft, 
domestic property. 

Abstract 

The economic crisis that began in 1929 affected many countries, including 
Europe. This was affected by the crisis in Turkey. One of the first measures 
the state has taken is to restrict imports, while conservative and statist 
economic models have passed. The National Economy and Savings 
Association and İşbank worked on this period to increase the domestic 
consumption of the products produced in the country, to make the economy 
of the pillow economy and to develop the idea of saving. With economic 
depression, the purchasing power of the people has fallen. This situation led 
to an increase in both the usury activities and theft cases. In addition, the 
increase in sales of cheap but fraudulent goods has started to threaten public 
health. The purpose of this article is to show the effect of the economic crisis 
on social life and what the idea of saving means to the public. 
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Özet 

1929 yılında başlayan ekonomik bunalım Avrupa dâhil olmak üzere birçok 
ülkeyi etkisi altına aldı. Türkiye’de bu buhrandan etkilendi. Devletin aldığı ilk 
tedbirlerden biri ithalatın sınırlandırılması olurken koruyucu ve devletçi 
ekonomik modele geçti. Ülke içinde üretilen mamullerin yurtiçi tüketiminin 
arttırılması, yastık altı paraların ekonomiye kazandırılması ve tasarruf 
fikrinin geliştirilmesi için Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti ile İş Bankası bu 
dönemde çalışmalar yaptı. Ekonomik bunalımla birlikte halkın alım gücü 
düştü. Bu durum hem tefecilik faaliyetlerinin hem de hırsızlık olaylarının 
artmasına neden oldu. Ayrıca ucuz ama hileli mal satışının artması halk 
sağlığını tehdit etmeye başladı. Bu makalenin amacı ekonomik bunalımın 
sosyal hayata etkilerini ve tasarruf düşüncesinin halk için ne anlama 
geldiğini ortaya koymaktır. 
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1. Giriş 

Ekonomik büyümenin açık ve yaygın negatif gelişimine “ekonomik kriz” adı verilir. 
Ekonomik krizin boyutları arasındaysa fiyat düzeyinde artış, istihdam ve sermaye 
akışında olumsuz gelişmeler vardır. Bazen sadece bir ülkeyi etkilerken bazen de küresel 
ekonomiyi etkileyebilir (Alpago, 2018: 89-90). Genel olarak ekonomik krizler, iç savaşa, 
ekonomik ve sosyal güvensizliğin artmasına sebep olur (Alpago, 2018: 92). Ayrıca özel 
sektörde iflasların yaşanmasına, yatırım-üretim sürecinin durmasına; kamu kesiminde 
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bütçe açıklarına, ödeme güçlüklerine ve kaynak sıkıntısına; toplum açısından ise vergi, 
enflasyon ve işsizlik oranların artmasıyla sonuçlanır (Alpago, 2018: 95).  Küresel çapta 
bir ekonomik kriz olan 1929 Bunalımı Amerika’da borsanın çöküşüyle başlayıp domino 
etkisi yaparak tüm dünyaya yayıldı. Türkiye de ekonomik krizden etkilenen devletlerden 
biridir. Devletin aldığı ilk önlemlerden birisi ekonomisinde planlı bir çizgi izleyerek 
1929 Bunalımını atlatmaya çalışmaktır. Bu süreçte yüksek gümrük vergileri uygulayan 
Türkiye, kendi iç piyasasını dış etkilere karşı koruma yoluna gitti. Böylece milli paranın 
yabancı para karşısında değer kaybına uğraması engellenmek istendi (Çoban, 2008:14). 
İhraç ürünlerde standart bir yapı oluşturmak ve Türk ürünlerinin piyasada tercih 
edilirliğini arttırmak amacıyla 19 Haziran 1930 tarihli 1705 numaralı "Ticarette Tağşişin 
Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun" çıkartıldı. Kalitenin 
artırılması amacıyla ilk olarak fındık ve yumurta üzerinde çalışılmaya başlandı. Daha 
sonra çekirdeksiz kuru üzüm ve palamut ihracatları kontrole tabi tutuldu (BCA, FK: 
490.01 YN: 1455.38.02).  Buhranın etkisiyle daralan ticaret hacminin ve fiyat 
düşüşlerinin Türkiye’ye etkisi şu şekildedir: 1929’dan 1932’ye kadar fiyatlardaki düşüş 
fındık ve afyonda %73; tütün ve incirde %50; pamukta %48; zeytinyağı ve üzümde %43 
oranına varır. Böylece Türkiye’nin ihracatının kıymeti 155.000.000 liradan 102.000.000 
milyon Türk Lirasına; dış ticaret toplamı ise 441 milyon liradan 187 milyona düştü. Bu 
durum çiftçilerin satın alma kuvvetini azaltarak büyük ticaret merkezlerinde durgunluğa 
sebep oldu (Cumhuriyet:1933). 

Konuya dair makalelerin çoğu 1929 Ekonomik Bunalımı sonrasında yaşanan ekonomik 
ve siyasi gelişmelerle ilgilidir. Ancak ekonomik olayların sosyal sonuçları vardır. Bu 
makalenin amacıysa 1929 Dünya Ekonomik Bunalımının sosyal hayata etkilerini ortaya 
koymaktır. Kaynak olarak dönemin gazeteleri kullanılmış; konuyla ilgili literatür 
taraması yapılmış; İş Bankası’nın tasarrufu özendirmek için yayınladığı ilanlara yer 
verilmiştir. 

2. 1929 Dünya Bunalımının Sosyal Hayata Etkileri 

1929 yılında Amerika’da başlayan ekonomik buhran Türkiye dâhil birçok ülkede 
ekonomik değişikliklere neden oldu. Dünyadaki siyasal atmosfer ekonomik bunalımdan 
etkilendi ve siyasal buhranları beraberinde getirdi (Armaoğlu,2010:287). Ekonomik 
Bunalım, Türk parasının değer kaybetmesine ve özellikle tarımsal ihraç ürünlerinin 
fiyatlarında düşmesine zemin hazırladı. Kısa sürede tüm ekonomik alanlar buhranın 
etkilerini hissetmeye başladı (Semiz,1991:18). IV. İnönü Hükümeti, iktisadi buhranın 
etkilerini azaltmak için çareler aradı. Böylece iktisadi politika açısından korumacılık ve 
devletçilik ilkesi uygulanmaya başladı (Borotav,1998:45). Bir tarım ülkesi olan 
Türkiye’nin işlenmiş mamulleri dışarıdan alması dış ticaret açığını arttırıyordu. Tüketim 
ve gelir düzeyinin düşmesine karşı bir savunma olarak ithalatı denetleyen koruma 
önlemleriyle buhranın içerideki yansımalarını sınırlamak gerekiyordu 
(Borotav,1998:49). Sonuç olarak ithalatı azaltıp yerli malının kullanımını arttırmak 
amacıyla 13 Aralık 1929’da Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin kuruldu 
(Cumhuriyet:1929).  Nitekim 16 Aralık 1929’da Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, 
amaçlarının halkı tasarrufa alıştırmak, yerli mallarını tanıtmak ve kullandırmak, yerli 
mallarının kullanımını arttırmak olduğunu kamuoyuna açıkladı (Semiz, 1991:32). 
“Vatandaş yerli malı kullan!”, “Vatandaş para biriktir!” sloganlarını kullanan cemiyet yerli 
malı ve tutum haftası kutlamaları yaparak tasarruf fikrini halk kitlelerine benimsetmeye 
çalıştı (Özer,2013). İzmir’de yerli mallarını tanıtmak ve milli sanayiyi geliştirmek için 
“Yerli Mallar İstihlak Şirketi” kurularak İzmir’de “Millet Bonmarşesi” adıyla bir mağaza 
açtı (Cumhuriyet:1929). Ayrıca İstanbul’daki milli fabrika sahipleri yerli malı kullanmak 
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konusunda halkın gösterdiği ilgi karşısında bir satış sergisi açarak, burada yabancı 
mallarla rekabet etmeye karar verdi. Sergide her fabrikanın bir pavyonu bulunacak ve 
ucuz fiyatla satış yapılacaktı. Sergiyle yerli malları üzerinde tekel yapanların ortadan 
kaldırılması ve Anadolu’nun ihtiyacının daha ucuz fiyatla temin edilmesinin sağlanması 
planlanmıştı (Çoban, 2008:120). Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin yaptığı faaliyetler 
ve propagandalar sayesinde yerli malı kullanımı arttı. Örneğin bir ilin Demirci kazasında 
daha önceden tüccarlar hiç yerli malı getirmezken cemiyetin bu ilçede açtığı şube 
sayesinde 42 bin liralık yerli mal satıldı (Akşam,1931). Maliye Vekâleti, mağaza 
sahiplerinin sahtekârlık yapmaması için malların üzerine “yerli” ve “yabancı” etiketi 
konulmasını zorunlu hale getirecek bir kanun hazırlandı (Cumhuriyet:1929).   

 İsmet Paşa, 12 Aralık 1929 yılında TBMM’de yaptığı konuşmasında, “…Anadolu 
dağlarının sarı çiçeklerini başına takarak, gürbüz vücutla cephane taşıyan anaları gibi 
kızlarımızın sağlam vücutlu ve yerli ipekleriyle dağ çiçeği kokusunu dalgalandırarak her 
şeyden evvel küvetleri, kanaatkârlıkları, tasarrufları ile kendi yuvalarını yıkılmaz kaleler 
gibi sağlamlaştırmalarını isteyeceğiz. Milli tasarruftan bahsederken evvela kızlarımızın 
vazifelerinden bahsetmem pek tabiidir. Çünkü bir yuvaya millî tasarruf ve kanaatkârlık bir 
defa - kadının dikkati ve tekayüdü ile - yerleştikten sonra erkeğin buna mukavemet 
edebilmesi maddeten müşkül olacaktır”(TBMM:1929). İsmet Paşa’nın bu yorumu ve ithal 
ürünlerdeki lüks tüketim malzemelerinin genellikle kadınlar için olması “Türk kadını 
tasarruf için ne düşünüyor?” sorusunu beraberinde getirdi. Bu sebeple Akşam Gazetesi 
İstanbul’un tanınmış kadınlarına, Milli tasarrufla ilgili düşüncelerini sorarak bir yazı 
dizisi hazırladı. Şadiye Müştak Hanım, milli servetin çoğaltılması gerektiği 
düşüncesindedir. Yerli mallara gösterilen ilginin vatanperverlik olarak görerek milli 
servetin gereksiz harcamalarla tüketilmesine karşı çıkar. Kadın ve erkeklerin çalışarak 
kazandıkları paranın bir kısmını gelecek için ayırmalarını tavsiye eder. Böylece lüks 
mallara olan rağbetin azalacağına inanmaktadır. Harcamanın üretimden fazla olmaması 
gerektiğini söyleyerek ilginç bir örnek verir: Hereke malı kullanılacaksa, kıyafetler 
fabrikanın üretimi kadar yapılmalıdır (Akşam:1930).  

Fahrünnisa İzzet Melih Hanım, tasarrufu bir ailenin ya da kişinin aylık kazancına göre 
masrafını düzenlemesi ve kazancının %10’unu biriktirmesi olarak açıklar. Ekonominin 
gelişmesi için kazanan kişilerin müsrifliğe düşmeden harcama yapmaları 
düşüncesindedir. İthalatın ihracattan fazla olmasını sakıncalı bulur. Yerli malı satan iş 
yerlerinin fiyatlarına zam yapmamaları gerektiğini söyler. Ayrıca kadınların yerli malları 
hakkında bilgi sahibi olmalarını gerekli görür. Kadınların krep döşin, krep damur ve 
Hereke kumaşından başka kumaş bilmediklerini fakat Bursa kumaşlarının Japon krep 
döşininden sonra en sağlamı olduğunu vurgular. Bursa döşinine suni ipek 
karıştırılmadığını bu sebeple Avrupa krepdöşinleri 2 sene dayanırken Bursa krepdöşinin 
4-5 sene dayandığını tecrübelerine dayanarak anlatır (Akşam:1930).  

Kadın cemiyetlerindeki faaliyetleriyle tanınmış olan Nebahat Haydar Rıfat Hanım’ın 
tasarruf hakkındaki düşünceleri gerçek bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla mümkün 
olacağı yönündedir. Milli servetin mümkün olduğu kadar ülke içerisinde kalması 
gerektiğine inanmaktadır. Taksim’de krep döşin fabrikası açılalıberi ithal olan malları 
almadığını, Değirmendere’deki köşkünde tezgâh kurdurarak çarşaflık bez 
dokutturduğunu beyan eder. Ayrıca yazlık elbise ihtiyaçları için çocuk esirgeme 
derneğindeki yetim çocukların dokudukları bezleri aldığını söyler. Bazı kadınların 
“Nereden istersem oradan giyinirim.” düşüncesinin böyle önemli bir zamanda yanlış 
olduğu kanaatindedir (Akşam:1930). 
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Edebiyatçı Şukufe Nihal Hanım, ekonomik kötü gidişten sadece kadınların sorumlu 
tutulamayacağını erkeklerin de çok fazla masraf yaptığını düşüncesindedir. Kadının 
yaratılış itibariyle güzel görünmeyi ve güzel olan şeyleri sevdiğini ancak gereksiz ve aile 
bütçesini bozacak davranışları doğru bulmadığını vurgular. Ekonomide alınacak 
tedbirlerin tüm halk tarafından topyekün uygulanması gerektiği fikrindedir 
(Akşam:1930). 

Kız Lisesi Müdiresi Nakiye Hanım, bazı kadınların “Hesap bilmem, bütçe yapamam.” 
korkularını gereksiz bularak herkesin aylık gelirine göre bütçe yapabileceğini söyler. Dış 
ticarette yaklaşık 50 milyon liranın kadın eliyle yurtdışına çıktığını iddia eden Nakiye 
Hanım, kadınların yurtiçinde imal edilen kumaşları kullanmaları gerektiği tavsiyesinde 
bulunur (Akşam:1930). Nitekim Nakiye Hanım, lisede sık sık verdiği konferanslarda 
öğrencilerin israf yapmamasını, yarının Türk annesinin yerli malı kullanmayı alışkanlık 
edinerek tasarruf fikrini bilmeleri gerektiğini söyler. Okul şapkalarındaki sırmaları 
kestirterek lüks ithal malların kullanımını engellemeye çalır (Akşam:1930). 

Esirgeme Derneğinde faal rol oynayan Rana Sani Yaver Hanım, yerli malları kullanılması 
gerektiğini, farklı balolarda aynı elbisenin giyilebileceğini söyler. Kadıköy Hilal-i Ahmer 
adına okullarda yaptıkları araştırmada sadece Kadıköy’de öğle yemeğine muhtaç 600 
çocuk varken yüzlerce liralık paranın lükse harcanmasını doğru bulmaz (Akşam:1930). 

İstanbul’un ünlü terzilerinden Behire Hakkı Hanım, tasarruf fikrine ilginç bir yaklaşımda 
bulunur. Ayda 100 lira kazanan bir kişinin 130 lira harcamak zorunda kaldığını çünkü 
hastalık ya da doğum gibi olaylar yaşandığını söyler. Bu yüzden kişi bütçe yapsa bile bir 
işe yaramayacağını, az kazanan kişilerin zaten kenara para koyamayacaklarını vurgular. 
Kadınların müsriflikle suçlanması doğru bulmamış erkeklerin de sadece yakası görünen 
ipek gömleklere 30 liraya yakın para harcadıklarını belirtir (Akşam:1930). 

Samiye Burhan Cahit Hanım, Türk kadınının tasarruftan anlamadığı iddiasını yanlış 
bulur. Eski devirlerde kadınların sandıklarında mutlaka para biriktirdiğini ancak 
yaşanan olağanüstü olaylar nedeniyle bu paraların kullanıldığını söyler. Büyük anneler 
için kullanılan “kirli çıkın” sözünü hatırlatan Samiye Hanım, erkeklerin otomobil ve 
safahata harcadıkları parayı kadınların kıyafete harcadıklarından daha fazla olduğunu 
hatırlatır. Yerli malı konusunda ise herkes kullanırsa fedakârlık mahiyetinden çıkabilir, 
görüşündedir ki bu konuda Behire Hakkı Hanımla aynı fikirdedir (Akşam:1930). 

Feyzi Ati Kız Lisesi Müdiresi Türkan Hanım, ihtiyaçlar giderildikten sonra kalan paranın 
tasarruf edilebileceğini söyler. Önemli olanın eğitim olduğunu vurgulayarak en tehlike 
olayın her şeyi bildiğini zanneden yarım tahsil ve terbiye görmüş kadınlar olduğunu 
belirtir (Akşam:1930).  

Her ne kadar İstanbul’un cemiyet hayatının tanınmış kadınları milli tasarruf fikrinde 
üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini belirtseler de dönemin Başbakanı İsmet 
İnönü, İktisat ve Tasarruf Haftası münasebetiyle yaptığı konuşmada, milli tasarruf ve 
milli sermaye fikrinin ve hareketinin yaygınlaştırılması, yerli gıda, giyecek ve sanat 
ürünlerinin tüketilmesini ister. Ayrıca Türk kadınlarının milli iktisat yolunda aktif 
görevler almasını gerektiğini bir kez daha vurgular (Pehlivan, 2008: 71). Türk kadınına 
mili tasarrufta yer alması gerektiği başka bir etkinlikte yine söz konusu edildi. İş Bankası 
tarafından tasarruf günü nedeniyle Ankara’da bir konferans düzenlendi. Her sınıftan 
yüzlerce hanım konferansa katıldı. Banka İdari Meclis Başkanı Mahmut Bey, 
konuşmasında “…İstiklal mücadelesinden az mühim olmayan bu mücadelede vazifenin 
en mühimi Türk annelerine, Türk zevcelerine, kızlarına düşüyor…” diyerek Türk kadının 
tasarruf ve aile bütçesi meselelerinde titiz olmadığını söyledi (Akşam:1930). Milli İktisat 
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ve Tasarruf Cemiyeti’nin propaganda faaliyetlerine İş Bankası2 da katıldı. Aslında banka 
halkın tasarruf yapmasını teşvik etmek amacıyla ekonomik bunalım öncesinde 
“Kumbara Seferberliği” düzenlemişti (Tecer,2006). İş Bankası, 25 Aralık 1929 tarihini 
“Tasarruf Günü” olarak ilan etti. Ziraat Bankası da İş Bankasının başlatmış olduğu bu 
seferberliğe katıldı (Tecer, 2006).  

İş Bankası’nın kumbara ve tasarrufu özendirmek amacıyla vermiş olduğu ilanlar 
üzerinden hem çocuklara hem de yetişkinlere tasarruf alışkanlığı kazandırma amacı 
görülmektedir. 

18 Ağustos 1929 yılında Akşam Gazetesinde çıkan bir diğer İş Bankası ilanı “yastık altı” 
tabir edilen paranın bankaya yatırılması ile ilgilidir. İş Bankası yerel sermaye birikimini 
sağlamak için devlet destekli ilk özel bankamızdır. Bu sebeple yetişkinleri hedef alan 
reklamlar yayınlayarak ekonomi dışı paranın bankada işletilmesini amaçlar. 

Resim 1: Tasarruf Kumbarası 

 

Resim 2: Bir Türk Evinde 

 
 

26 Ağustos 1929 tarihli Akşam Gazetesinde çıkan bu ilanda baba ile oğlu arasında geçen 
bir konuşma vardır. Çocuk genel olarak ithal gelen çikolata veya kol saati beklerken baba 
oğluna tasarruf kumbarası alır. Ayrıca çocuğuna para biriktirmesi karşılığında her ay 
sonunda kumbarada biriken paranın bir mislini kendisinin ilave edeceği sözünü verir. 
Nitekim dönemin özellikleri incelendiğinde Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin 
çocuklara ve gençlere yönelik olarak tasarruf günleri düzenlediği bilinmektedir. 

                                                        

2 İş Bankası, 1924 yılında gelişme güçlüğü çeken özel girişimleri destekleyerek anapara birikimini sağlamaya 

çalışmak amacıyla özel sermaye katılımı ve karma ortaklık sistemiyle kuruldu (Korum,1982:116). Sermayesi bir 

milyon olarak belirlenen bankaya 250 bin lira Mustafa Kemal tarafından ödenen bankanın tüm kuruluş 

sermayesi 1926’da tamamlandı (Çetiner,2014:176). 
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20 Eylül 1929 tarihli Akşam Gazetesinde verilen bir diğer ilanda ise bozuk 
paraların on sene içerisinde ciddi bir yekûn tutacağına ilişkin basit bir hesaplama 
yapılır. Burada amacın yalnızca tasarruf etmek olmayacağı sürekli bir birikimin 
yapılması halinde gelecekte iş kuracak kadar sermaye birikiminin sağlanacağı 
vurgulanır. 

Resim 3: Bugün Arttıran Yarın Kazanır  

 

Ailelerin çocuklarına tasarrufu öğretmeleri için verilen bir diğer reklam 7 Mayıs 
1930 tarihli Akşam Gazetesinde yer bulmuştur. Bu reklamda kumbarada para 
biriktirmeyi bir oyun gibi çocuklara öğretilmesi tavsiye edilmiştir. 

Resim 4: Bayram Hediyesi Kumbara Alınız 

 

20 Mayıs 1930 tarihinde Akşam Gazetesinde çıkan bir diğer reklamda ise okulların 

açılmasıyla birlikte çocuklara tasarruf fikrinin kazandırılması için kumbara edinilmesi 

üzerinedir. 
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Resim 5: Kumbara 

 

21 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesinde İş Bankasının tasarrufu özendirmek için 
yaptığı çekiliş sonucunu halka duyurmaktadır. Eyüpsultan Reşadiye Mektebi 
öğrencisi Muzaffer Ali, İş Bankasının çekilişinde 200 lira kazanmıştır. 1 Haziran 
1930 tarihine kadar bankadan kumbara alanlar arasında 1 Ekim 1930’da ikinci bir 
kuranın çekişilişinin yapılacağını ilan etmiştir. İş Bankası 1931 yılında ikramiye 
miktarını 5000 liraya çıkartmıştır (Akşam,1931). İş Bankası, 1932 yılında tasarruf 
hareketine katkıda bulunmak amacıyla en çok para biriktiren kumbara sahiplerine 
her ay birer küçük hediye-cep defteri, İPEKİŞ ürünü eşya vs…-gönderilmesine 
karar verildi  (BCA, FK:490.1.0.0, YN:1304.331.3) 

Resim 6: Siz de Kazanabilirsiniz 
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Gündelik hayattaysa İsmet Paşa’nın “İcap ederse çayı bırakır ıhlamur içeriz”, sözü 
üzerine birçok evde ve iş yerinde, çay tüketimi yerini ıhlamura bıraktı. Ihlamur 
içmeyi “Ekonomik olarak refaha ereceğiz.” olarak görenlerin üstlerine düşeni 
yapmış zannetmeleri Va-Nü (1930) tarafından eleştirilir. Balolarda içilen tek kadeh 
şampanyanın dışarıya çıkarttığı meblağın bir ailenin senelik çay masrafına eşit 
olduğunu söyleyen yazar, İsmet Paşa’nın demek istediği mananın anlaşılmadığını 
yazar.  

Ekonomik bunalımdan etkilenenler arasında ticaretle uğraşanlar yer almaktaydı. 
Banka kredileriyle işlerini devam ettirmeye çalışan tüccarların borçlarını 
ödeyememeleri peşi sıra gelen iflasları beraberinde getirdi. İflaslarla birlikte 
intihar olaylarında artış yaşanmaya başladı (Gözcü, 2007:86). 

Ekonomik bunalım yıllarında ilginç hırsızlık vakaları meydana gelir. Veli Efendinin 
iki tenceresi çalınır(Akşam:1930).  Dolapdere’de Bakkal Madem Eltina’nın 
dükkânına yağ almak bahanesiyle gelen seyyar sütçü, konserve çalarken; Sabıkalı 
Mehmet adında biri Çanakkale vapurundan masa örtüsü ve iki tabak çalarken 
yakalanır. Pangaltı’da ise Kömür Halil Efendinin dükkânından Sabıkalı Hasan bir 
çuval kömür çalarken suçüstü yapılır. (Akşam:1930). Bakırköy istasyonunda tren 
bekleyen Bakkal Münir Efendi’nin bir teneke helvası çalınır ve Mehmet isminde bir 
köylü tarafından helvanın satıldığı tespit edilir (Akşam:1930). Kadıköy’de Sıddıka 
Hanımın evine giren hırsız iki palto çalarak kaçar (Akşam:1930). Eminönü’nde 
Fırıncı Fadime’nin dükkânından ekmek ve kadayıf çalan Halil ismindeki kişi 
yakalanır (Akşam:1930). İzmir’deki işyerlerinden iskarpin, çorap, gömlek, kumaş, 
fanila, sabun, tıraş bıçağı, rakı, damga pulu, şişe, kutu zeytinyağı, pirinç, tavuk, vb. 
gibi temel ihtiyaç maddelerinin çalınması yoksulluğun boyutunu ortaya koyması 
bakımından önemlidir (Gözcü, 2007: 87). 

Ekonomideki gerilemenin sosyal hayata bir diğer yansıması ise yiyecek sektöründe 
kendini gösterir. Lokantacılar müşteri bulabilmek için et ve sebze tabaklarının 
fiyatlarını on kuruşa indirirler (Akşam:1930). Şeker ücretleri Kayseri’de bir liraya 
çıkar. Fiyatların artması “ihtikar (vurgun)” olarak nitelendirilmiş, Meclis’te 
vurgunculuğun engellenmesi için çareler aranmasına sebep olur (Akşam,1931). 
Esnafın vurgunculuk yapma isteği de fiyatları arttıran sebeplerden birdir. Ordu 
Milletvekili Ahmet İhsan Bey (TBMM, 1931: 43) “.. ihtikârın (vurgunculuk) 
İstanbul’da arttığını haber veriyorlar, esnaf fiyatı arttırıyor. Bunun iki âmili vardır. 
Bir kere esnafımız bilhassa muharebeden beri ihtikâra alışmıştır, çokça kâr etmeğe 
alışmıştır. Bu vesile ile elinde bulunan stoku daha yükseğe satayım diye saklar. Ondan 
sonra kaçakçılık mutlaka kârlı bir nimet olacaktır. Kaçakçılıkta köylünün altınları 
Suriye’ye geçiyor. Çünkü bizim paramızı kaçak mal satanlar almıyorlar. Bunun için 
cezrî tedbirler lâzımdır. Yakalanır yakalanmaz 15 sene vermeli ki bunun önüne 
geçilsin. Fakat ihtikâra karşı ne yapacağız? İstanbul’da belediye var mı, yok mu? 
Bilmiyorum, ihtikârın, kaçakçılığın, resmî müsaadenameler vesaireden doğacak 
suiistimallerin önüne bir kararname, bir kanun ile geçmek; memleketimiz için harf 
inkılâbından sonra en büyük bir inkılâp olacaktır.” der.  Nitekim fiyatın artması için 
bir sebep yokken perakende eşya fiyatlarına zam yapanların üç aydan üç seneye 
kadar hapis ve 200 liradan 10 bin liraya kadar para cezası alması hakkında layiha 
Meclis tarafından hazırlandı (Akşam,1931). 
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Hayat pahalılığı artmaya başlamasıyla 1928 yılının Mart ayında yalnız yiyeceği için 
100 Lira harcayan bir aile 1929 yılının aynı döneminde 155 Liraya çıkar 
(Pehlivan,2008: 70). Yiyecek sektörü krizden etkilenir. Adana kasapları iş 
yapamamaktan şikâyet etmeye başlarlar. Eskiden kesilen hayvan iki saat içinde 
biterken ekonomik kriz nedeniyle et satışları durma noktasına gelir (Akşam,1931). 
Ucuz et satmak için bazı kasapların kaçak ve hastalıklı hayvan kesmeleri şarbon 
hastalığı tehlikesi doğurur (Akşam,1930). Yiyecek ve içeceğe hile karıştırılma 
olaylarına sıklıkla rastlanmaya başlar. Hile yapan esnafa verilen bir iki liralık 
cezayı az bulan İstanbul Şehir Meclisi, hükümetten cezaları arttırma isteğinde 
bulunma kararını verdi (Akşam,1931). Kasaplardaki et fiyatlarının fazla olması 
İzmir’de belediyenin et satışına başlamasına neden olur. İzmir’de halkın et 
ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye tarafından kilosu yüz kuruştan kuzu eti 
satılmaya başlanması, kasapların da kuzu etinin kilosunu 80 kuruştan satmalarını 
sağlar (Çoban, 2008: 194).  

Ekonomik krizin etkilediği kesimlerden biri ise memurlardır. Ay sonunu 
getiremeyen memurlar, tefecilikle uğraşan mahalle bakkalı, sucu, oduncu ve 
odacılardan borç para alma yoluna giderler. Yüksek faize rağmen çocuğunun hasta 
olması, doğum gibi nedenlerle tefecilerin eline düşen memurları kurtarmak için 
faiz miktarlarının azaltılması ya da paraya sıkışan insanlar için küçük banka 
açılması talebini Akşam Gazetesi (1931) dile getirdi. Tefecilere evini, maaş 
cüzdanlarını kaptıranların sayılarının artması üzerine Akşam Gazetesi (1931) 
durumun nasıl düzeltilebileceği ile ilgili olarak iktisatçılara danışır. Belediyeler 
tarafından ödünç sandıklarının kurulması düşüncesini yazan gazete, hükümetin bu 
konuya dikkatini çekmeye çalıştı. Tefecilikle ilgili ilginç olan nokta bu gibi işlerin 
yapılmamasından ziyade %40-%50 nispetinde uyguladıkları faize karşı 
olunmasıdır.   

Akşam Gazetesinde (1930) çıkan bir makalede halka tasarruf fikrinden ziyade 
“fazla çalış, fazla kazan” tavsiyesi verilmesi gerektiği vurgulanır. Tasarruf 
düşüncesinin bir şeyi yapmayı değil yapmamayı emreden olumsuz bir hareket 
olduğu yorumuna yer verilir. Ekonomik kalkınma hareketinin vatandaşı daha fazla 
çalışmaya teşvik edecek bir programa dayandırılması gerekir düşüncesinde olan 
yazar, Milli İktisadın tasarrufla değil çok üreterek gerçekleşebileceğinin altını çizer. 
Satışların durma noktasına gelmesinin ekonomik krizi derinleştireceğini, halka 
tasarruf düşüncesi olarak “Al ama Türk malı al” fikrinin kazandırılması gerektiğini 
yazar (Akşam,1931). 

Ancak İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey’in 1931’de Meclis’te yaptığı konuşmasında 
“..1931 senesinin 9 aylık ithalât ve ihracat bilançosunu hakikaten endişe edilecek bir 
vaziyette buldu. 1930 senesinin 9 aylık ithalâtı 105 milyon tutarken buna karşı 1931 
senesinin 9 aylık ithalâtı 100 milyon gösteriyor ki aradaki fark yüzde dört, beş 
arasında bir tenezzül ifade eder. 1930 senesinin 9 ayında 100 milyona yakın ihracata 
karşı 1931 senesinin ayni ayları 82 milyon ihracat gösteriyordu. Yani ihracatta yüzde 
17-18 nisbetinde bir tenezzül görüyoruz. Bu böyle hali üzere bırakıldığı takdirde sene 
nihayetine kadar bu tenezzülün daha ziyade artacağı şüphesizdi..” sözleri yapılan 
çalışmaların 1931 yılı için beklenen sonuçları getirmediği üzerinedir (TBMM, 
1931:37). Zaten bu durumun ancak devlet müdahalesi ile çözülebileceğini düşünen 
hükümet devletçilik ilkesini uygulamaya koydu. CHP, tüzüğüne 10 Mayıs 1931’de 
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ve anayasaya 5 Şubat 1937 yılında giren “Devletçilik ilkesi” ile sanayi programını 
uygulamak, örnek teşkil edecek sanayi kuruluşlarını kurmak amaçlanmış, devlet 
eliyle kurulan fabrikalar aracılığıyla iş imkanı sağlamaya çalışmıştır (Türk, 1982: 
14). 

3. Sonuç 

Ekonomik krizlerin özelliklerinden olan kamu kesiminde bütçe açıkları, ödeme 
güçlüğü ve kaynak sıkıntısını Türkiye ilk etapta yüksek gümrük vergileri 
uygulayarak kendi iç piyasasını dış etkilere karşı koruma yoluna gitti. Böylece milli 
paranın yabancı para karşısında değer kaybına uğraması engellenmek istendi. 
İhraç ürünlerde standart bir yapı oluşturmak ve Türk ürünlerinin piyasada tercih 
edilirliğini arttırmak amacıyla 19 Haziran 1930 tarihli 1705 numaralı "Ticarette 
Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun" çıkartıldı. 
Ekonomik krizlerin toplumsal açıdan sonuçları arasında ise vergilerin yükselmesi, 
enflasyon ve işsizlik oranların artması vardır. Devlet sosyal hadiselerin bir iç 
çatışmaya sebebiyet vermemesi için milli tasarruf fikrini geliştirmiştir. Yerli malı 
kullanımının topyekûn olması halinde ithalatın azalacağı düşüncesi kamuoyunda 
oluşturulmaya çalışılır. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin yaptığı propagandalar 
yerli malı kullanımının artması sağlanmıştır. Tasarruf fikrinin kadın etrafında 
şekillenmesi ilginçtir. Gerek İş Bankası ve gerek İsmet Paşa’nın söylemlerinde 
tasarrufta kadına önem atfedilmesi kamuoyunda yer buldu. Kadınların konu 
hakkındaki düşüncelerine bakıldığında ekonomideki kötü gidişattan kadının 
sorumlu tutulamayacağı fikri ön plana çıkar. 

Ekonomik krizlerde ortaya çıkan bir diğer durumsa sahtecilik, hırsızlık ve tefecilik 
faaliyetlerinin artmasıdır. Nitekim dönemin gazeteleri incelendiğinde ilginç 
hırsızlık vakalarının olduğu göze çarpmaktadır. Yaşanan gelişmeler hükümetin bu 
konularda önlemler almasına neden oldu. Özellikle tefeciliğin azaltılması için 
bankaların kredi vermesi teklifi önemlidir. Ayrıca Yine İş Bankasının kumbara 
seferberliği ile birleştiğinde çocuklara yönelik faaliyetlerin başarıya ulaştığını 
söylemek mümkündür. Sonuç olarak ekonomik bunalım sonucunda yerli malına 
ilgi artmış, sosyal hadiseler bir patlamaya dönüşmeden alınan tedbirlerle 
engellenmeye çalışılmıştır.  
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