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1920’ler sona ererken, yeni ülke için önemli bir şey elde edilmişti. Dünya 

kapitalizminden bağımsız bir yeni ekonomi tasarımı ve stratejisini yapabilme ve bunu 

gerçekleştirme kapasitesi. 

 

Bu sayede, 1930’larda ekonomide yeni yapılar kuruldu; yeni ve doğru şeyler 

öğrenildi. Yeni bir ülke için yeni inşa somutluk kazandı. Cumhuriyet kadrolarının 

ciddi ve büyük bir hedefi vardı: ‘‘Birinci Sanayi Devrimi’nin bilgi düzeyine erişmek, 

ürünlerini yapabilmek ve sonra daha ileri gidebilmek’’  

 

1929’un Aralık ayında Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu. Bu Cemiyet dört 

ay sonra 1930’un 22 Nisanında Ankara’da Birinci Sanayi Kongresi’ni topladı.  

 

Bu Kongre, beklenen bir hesaplaşmanın sonucuydu. Cumhuriyet Yönetimi, kendisini 

iktisadi açıdan güvende hissettirmemekte ısrar edenlerle yollarını ayıracaktı.  

 

Ayırdı da… 

 

Ve 1933 Birinci Sanayi Planına giden süreç başlamıştı. 
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1930’ların başında Yalova’dan bir fotoğraf 

3 



1920’lerde öğrenerek insanların bilincine yerleşmeye başlayan yatırım simgesi demiryolculuktur. Bu 

aynı zamanda ilk adımdır. 1930’da bir dönüm noktasına erişilmiştir. 

Bu yeni taşıyıcı kolonlar inşa etmek, devletçilikle berraklık kazanan bir düşüncedir. Sanayi hareketi 

böyle kurgulandı ve yürütüldü. 

 

Örgütlenme ve cihazlanma, 1932’den başlayacak 1938’te İktisadi Devlet Teşekkülleri ile 

kurumlaşacaktır. 

Ankara – Yahşihan Demiryolunun Açılış Töreni İçin Hazırlanan Tak. 1927. 

4 



5 

(…) 

Bilinçaltımı karıştırıyorum da, bu sevgide hem çocukluğumda yeşermiş bir yolculuk 

tutkusunu, hem de cumhuriyetin o yapıcı gücünü görüyorum. 

(…) 

Cumhuriyetin ilk demiryolu döşemeye başlamasıyla kasabaların hacı – hoca, eşraf 

takımı bana öyle geliyor ki daha çok deve kervancıları, ilkel taşıt tekelcileri, 

demiryolunu bir ‘gâvur buluşu’ olarak kentlerine kasabalarına uğursuzluk 

getireceğini öne sürerek, gizlice karşı çıkarlar… 

(…) 

Her zaman bu demiryolu döşenmesinin destanını, öyküsünü anlatmak istemişimdir. (…) 

Bir demiryolu döşeyicisi, bir cumhuriyet işçisi gibi balast taşlarının kırmak, tüneller açmak, traversleri 

döşemek, rayları birbirine bağlamak ve sonra bir demiryolu çadırında; ilk lokomotif Kanlıca istasyonuna 

vardığında, bir yorgunluk kahvesi içmek!... Ve derken Fakılı, Paşalı, Himmetdede, Beydeğirmeni, Boğaz, 

Köprü istasyonlarını kura kura, istasyon yapılarına lambalar asa asa ve kampanalar çala çala 

Kayseri’ye varmak, bu yolda geçen olayları, çalışan insanları, ilk demiryolu mühendislerini, ilk 

demiryolu işçilerini anlatmak isterdim. 

Bu yollardan sonraları geçtiğimde cumhuriyet tarihinin somut özünü görür gibi oldum. Cumhuriyet 

kasaba esnafını, çarşılara egemen kervancı tüccarları ve geniş toprakları ellerinde tutup uyutan ortaçağ 

eşrafını dinlememişti. Bu demiryolları ile kendi çabasının ve ülküsünün derin izlerini Kayseri’ye, 

Kayseri’den Sivas’a korkusuzca kendisi çizmişti. Bir Orta Anadolu kasabasında duracağına, çeşitli 

engellemeler yüzünden ıssız bir bozkır istasyonunda soluk alan tren, dolaylı yoldan, eşraf direncini 

yeniyor, Anadolu halkını avucunda tutmaya çalışan gerici taşra sınıflarını, bozkırdaki halk ıssızlığına 

sığınarak, çiğneyip geçiyordu. (…) 

 
Kaynak: Ceyhun Atuf Kansu (1998): Cumhuriyet Bayrağı Altında: Yaşam Öykümde Devrim. Bilgi Yayınevi. Ankara. s.39 – 41. 
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İsmet Paşa Kayseri İstasyonunun açılışında konuşurken 

Tak üzerindeki yazı: «Memleketi demirle örmek azmimizdir» 

 29 Mayıs 1927 
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Devletçi Bir İktidara Karşı, Liberal Muhalefet: Serbest Cumhuriyet Fırkası 

Serbest Cumhuriyet Fırka (SCF) ve Fethi Okyar Bey 

 
 Fethi Okyar bir liberaldir. 

 SCF, Ağustos 1930’da kurulan liberal bir partidir 

 SCF, demiryollarının devlet tarafından yapılmasına karşıdır. 

 SCF, yabancı sermayeden yana bir partidir. 

 SCF, müdahaleciliğe ve korumacılığa karşı bir partidir. 

 SCF, günün iktisadi sıkıntılarını ustaca istismar eden ve hatta 

muhalefet kampanyasını bu sıkıntılar etrafında kurgulayan 

bir partidir. 
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Kaynak: Bilsay Kuruç (2011): MUSTAFA KEMAL DÖNEMİNDE EKONOMİ: Büyük Devletler ve Türkiye. İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Yayınları. 362. Ekonomi:14. 1. Baskı Eylül . s. 345 
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Madalya fotoğrafları için İnönü Ailesinden Sayın Nurperi Özlen’e ve fotoğrafları 

yeniden elden geçirerek «yakışıklı» hale getiren Mülkiyeli grafik sanatçısı İbrahim 

K. Dinç’e  teşekkürler ediyorum. 
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Sivas Demiryolu Açılış Töreninde Yapılmış Tak 

30 Ağustos 1930 
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Sivas Demiryolu Açılış Töreninden Bir An 

30 Ağustos 1930 



Sivas Demiryolu Açılış Töreninde Başvekil İsmet Paşa Konuşuyor 

30 Ağustos 1930 
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Başvekil İsmet Paşa’nın Sivas Nutkundan Notlar…  
(Kelimelerin yazım biçimi aynen korunmuştur) 

 

Neden büyük bayramdır? 

Politikanın ana hatları: Türk tarihinin seyri, Kurtuluş Savaşı’nın safhaları, ıstırapları ve 

ihtiyaçları. 

Rumeli – Anadolu bağlantısı: Şimendifer hasreti 

Emeği geçenler; İnşa esnasında hayatını kaybedenler 

Demiryolu eksiği olmasa idi, emperyalizm Sakarya seferine giremezdi… 

Ankara: Arabalardan, heybelerden başka bir şey yok… 

Sakarya Savaşında müdafaasız Konya demiryolu 

Altı ayda sipere selâm getiren kağnılar: Van’dan, Erzurum’dan insan kafilelerinin öküz 

arabalarının Akşehir’e gelmesi… 

Sivas’lı İzmir’e 24 saatte gidebilmelidir. 

Kurtuluş Savaşında, ülke sahillerinden işgale uğramıştır: Vasıtasızlık 

Büyük Soru: 1923’te Ankara’da kalmak ne demekti bilir misiniz? 

Yedi senede ancak Sivas’a… 

Yol mahrumiyeti, yılların en temel derdidir. 

Yurttaşlar, yılda 8 – 10 gün yolda çalışma: Yol Kanunu 

Demiryolu, mutluluk yoludur… 23 



Demiryolları ve deniz yolları ile bağlı vatan… 

İlk Meclis; Ateşle – Barutun dansı ve  

Ankara – Yahşihan Demiryolu… 

Demiryolu ihtiyacı sulhu bile tehlikeye atacak..Çester Mukavelesi 

Demiryolu ihtiyacı, bir milli birlik meselesidir. Fedakârlık gerektirir. 

(Milli birlik, milli savunma, milli siyaset, milli bağımsızlık) 

‘Hasta adam’ ölüm döşeğinde 60 sene beklemiştir. 

Ankara’dan Sivas’a 7 yıl, Sivas’tan hududa 7 yıl daha… 

Demiryolu inşası 1860’ta başlar. 1920’ye kadar 60 sene. Yılda ortalama 66 kilometre ray 

döşenmiştir. 1920 – 1930; 10 senede 1800 kilometre ray. Yılda ortalama 180 kilometre.. 

Demiryolunun tehiri mümkün değildir. Milli ihtiyaçtır. Milli kaynak gerektirir. 

Başvekil Fethi Bey’e, Nafıa Vekili Feyzi Bey’e serzenişler: ‘‘Muarızlarımın tecrübesinden 

ders çıkardım’’. 

1871 Haydapaşa’dan İzmit üzerinden Ankara 1892’de varış: Tam 21 yıl. Geçmiş tecrübeler 

acılarla doludur.. 

Devlet yapsa, parası yabancı olsa? 

Lozan’dan dönüş; Lord Courzon’un yeleği ve Avrupalıların hitabı… 

Geçmişin 100 yıllık mali tarihi. 

 

 

İç Pazarın entegrasyonu:   

mallar – mallarla; mallar – insanlarla; 

insanlar – insanlarla buluşacak 

Cumhuriyetçiler bir anlamda: Gerçekçi olup, imkânsızı istemişlerdir. 
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Sultan Hamit – İstikraza gitmeyiş, Borçlar, Hasta Adam, ve Düyun-u Umumiye ve 

ödenemeyen maaşlar 

Meşrutiyet, Bağdat Hattı 

Avrupa’nın karşısında diz çökmek 

Yedi senelik muazzam imtihan 

Köylü Hükûmeti ve Aşar Vergisi’nin kaldırılması 

Muarızlar: «Uygun koşullarda borçlanma yapılabilirdi» 

Avrupa sermayesi, şimendiferleri niye yapsın? 

Türkiye’nin son yedi yılı : 1923 – 1928 

«926 da devletin yakından temasta bulunduğu bir müesseseden altı ay vade ile on milyon lira 

istikraz etmek istedim. Cevap olarak on milyon liralık rehin ve evvelemirde borçlar meselesinin 

hallini teklif ettiler. İhtiyaç zamanında istikraz şeraitinin ne olacağını anlamak için bu misal değil 

midir?» (Yüksek ihtimalle İş Bankası) 

«Şimendifer Politikası, Yeni İnşaat Politikasıdır..» 

«Bir Karış Fazla Şimendifer» 

Hatları devletleştirme / millileştirmenin zorlukları… 

Her yeni hat, devlete maledilmelidir… 

Geri gitmek kabul edilemez… 
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Kuraklık…mahsul kıtlığı… 

Milli para buhranı 

Millete mal olan 1800 kilometre demiryolu 

Muarızlarımın diğer itirazlarına cevap: «hatlar pahalı yapılıyormuş. Bu iddiada bulunanlar 

yanlış malûmat almışlar, eksik tetkikat yapmışlar. Henüz inşaat halinde bulunan bir işin kat’î 

hesabı söylenemez. Fakat şimdiye kadar bu Sıvas hatlarının masrafları kilometre başına yetmiş beş 

bin lira tahmin olunuyor ki emsali hatlarda bütün şirketlerin yaptığından daha ucuzdur». 

 

Barışseverlik…. 

Savunma harcamalarını kısamayız 

Vergileri azaltmak, şimendiferden vazgeçmek 

Aşarı kaldırmak ve köylü tereddüdü. 

Her köyde bir başvekil oturmaktadır. 

«Liberalizm nazariyatı bütün memleketin güç anlayacağı bir şeydir. Biz iktisadiyatta 

hakikaten mutedil devletçiyiz. Bizi bu istikamete sevkeden bu memleketin ihtiyacı ve 

bu milletin fitrî temayülüdür». 

 

26 



«Memleketin ihtiyaçları için herkes ve her yer hazineden çare arar. Elektriği 

yapılmayan şehir, limanı fena olan yer, iş bulamıyan adam hükûmeti muhatap tutar. 

Mutedil devletçi olarak halkın temayülâtına ve metalibine yetişemiyoruz diye 

kusurluyuz Devletçilikten büsbütün vaz geçip her nimeti sermayedarların 

faaliyetlerinden beklemeğe sevketmek bu memleketin anlıyacağı bir şey midir? 

 

İktısadî noktai nazardan şimendifer politikasının bu geçen seneler zarfında 

memlekete ifa ettiği hizmet görgülü gözler için şükrana lâyıktır»  

 

Devletçilikten vazgeçip, her nimeti sermayeden bekleyemeyiz. 

İktisadi açıdan şimendifer politikası: 

 *Un ve ekmek meselesi 

 *Sermaye propagandası, milli politikayı çürütmek için çabalar 

«Ekmeğimizi kurtardık, gömleğimizi de kurtaracağız» 

‘İsmet Paşa, sermaye istemiyor’ zehiri…Hiçbir sermaye temsilcisi bana şartlarını 

söylemedi… 

‘Deve Yaptırmam – Yabancıya Satmam’… 
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İNHİSARLAR: 

Tütün, Kibrit, Tuz, Müskirat, Barut + Fişek, PTT 

Vergilerimizin ana hattı: Köylüyü himayedir. 

Gümrükler de ciddi gelir kaynaklarımız arasındadır. 

Korumacılık, ucuzluk getiriyor. Dokuma Sanayii de Korunacak… 

Sermaye, muhtaç ve zayıf bir ortama vaziyet etmek için gelir. 

Sivas şimendiferi sonrasında, «şark vilayetlerindeki fesatlık da sona erecektir.» 

İktidar mevki, sürekli başarı ister… ‘İstikbale ait fikirlerimizin sağlamlığı nedeniyle’ 

iktidarı sürdürüyoruz.. 

Hatlar millidir. 

Yedi yıllık mali politika, bir başarı öyküsüdür. 
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Kaynak: Bilsay Kuruç (2011): MUSTAFA KEMAL DÖNEMİNDE EKONOMİ: Büyük Devletler ve Türkiye. İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Yayınları. 362. Ekonomi:14. 1. Baskı Eylül . s. 348. 
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Sivas Demiryolu Açılış Töreninde Başvekil İsmet Paşa Kurdele Kesiyor 

30 Ağustos 1930 
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Sonuç olarak; 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının önderliğindeki Yoksulların Zaferi olan Kurtuluş Savaşı 

sonrasında Lozan’da, dünyanın bütün efendilerini eşitlik dansına kaldırmanın onurunu yaşayan bu 

toprakların çocukları, zaferlerini 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. 

Lozan Antlaşması 23 Ağustos 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce onaylandı. Kurtuluş'un ve 

Kuruluş'un mimarı Atatürk Lozan öncesinden başlayarak meclis açılış konuşmalarında demiryolu 

konusuna hep ağırlık verdi. Tren ve demiryolu, cumhuriyet kurucuları için "teknik istiklâl" anlamına 

geliyordu. Bağımsızlığın olmazsa olmazıydı bu. Tarihten süzülüp gelen ders ve deneyimin getirdiği 

bir sonuçtu.  

1923 – 1938 döneminde Cumhuriyet, sanayi temelli ulusal bir ekonomiyi emperyalist çıkarların 

kesiştiği bölgede ve iki dünya savaşı yıllarının olağanüstü çalkantılı ortamında yaratmıştır. Bu 

yaratma, toplum yaşamından ekonomiye, hukuktan eğitime, siyasetten uluslararası ilişkilere, yarı 

sömürgeden bağımsız bir ulus devlete, bilinçli bir tercih, tutarlı bir stratejiyle köklü bir biçimde 

gerçekleştirilmiştir.  

Bu sürecin sihirli denklemi; Demiryolları + Sanayileşme = Devletçilik olarak yazılabilir. 

Tren ve demiryolu, o günden başlayarak ulusal bağımsızlığın taşıyıcı altyapısı, kurucu demiryolcu 

kuşağın nitelemesiyle "teknik istiklâl"in öteki adına dönüşecektir.  

 

31 Aralık 1892'den beri Ankara'da demirlemiş bulunan tren, şimdi kendisini bekleyen kurtuluşun 

askeriyle buluşarak, bağımsızlığın başkentine evrilen ışıklı yol başındadır. 
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İsmet Paşa konuşmasında, Cumhuriyet rejimine ait tüm politikaların milli mücadeleden 

başladığını ve bir bütünlük içinde devletçiliğe bağlandığını belirtmektedir. Demiryolu 

politikasını, Cumhuriyet rejiminin tüm politikalarını bütünlüğe kavuşturan ana eksen olarak 

sunmakta, Cumhuriyetten önce yabancı sermayenin yerleştiği bu eksenin şimdi ancak 1924’den 

beri izlenen millileştirme ve devletleştirme politikaları ile doldurulabildiğini, Cumhuriyet rejimi 

için bunun dışında bir çizginin söz konusu olamayacağını konuya çeşitli açılardan yaklaşarak 

anlatmaktadır.  

Başvekil İsmet Paşa’nın en çok vurguladığı nokta, yabancı sermayenin Cumhuriyet rejimine 

karşı tutumunun, baştan beri Osmanlı yönetimine karşı olan tutumundan çok farklı olduğudur. 

Yabancı sermayeye karşı Cumhuriyet yönetiminin değil, Cumhuriyet yönetimine karşı yabancı 

sermayenin tavrı olumsuzdur. Çünkü Cumhuriyet ile dış çevrelerin temel politika 

değerlendirmeleri tamamen farklıdır. Cumhuriyet rejimi için en ağırlıklı alanlar olan 

sanayileşme, milli savunma ve demiryolları, dış çevrelere göre Türkiye ekonomisini mali 

sıkıntıya sürükleyen nedenlerin başındadır.  

Bu anlayış farklılığının sonucu açıktır: Türkiye ekonomide dışa güvenmek yerine kendi 

kaynaklarından destek almak zorundadır. İzlenecek politika da devletçilik olmuştur. 
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http://kentvedemiryolu.com/osmanlidan-cumhuriyete-bir-demiryolu-gezisi/  

Ümit Sarıaslan’ın dizeleriyle: 

Bu tarihsel koşulların ortaya çıkardığı bir gerçeklik olarak Demiryolları, ulusal varlık ve birliğimizi kurup 

korumanın simgesi olduğu kadar temel bir aracıydı da. Salt kilometre ile başlayıp kilometre ile biten tartışmalarla 

anlaşılacak bir konu değildi bu. Demiryolları, tüm dünyada olduğu gibi bizde de sanayi devriminden ulus 

devletlere açılan yolda içpazarın birleştirilerek yurdun çoğunluğunu oluşturan köylünün ürününün pazara 

açılmasını sağlayacaktı. Dolayısıyla kapalı toplumsal yaşamın demokratikleştirilmesinin yollarını da açacaktı. 

Mal-meta dolaşımının altyapısını kurarken, aynı yoldan toplumsal dokunun demokratik bir düzeye evrimleşmesi 

için gerekli tabanı da hazırlıyordu. İçpazarı birleştirmeden, üretici köylünün emeğinin ürününü pazara ulaştırmanın 

tıkalı kanallarını açmadan, insanları geleneksel kap ve kalıplardan kurtarmanın olanaksızlığını görüyordu 

cumhuriyet kurucuları. 

Cumhuriyet demiryolculuğu "az zamanda çok ve büyük işler başarma"nın çelikten anıtına dönüşecektir. İlk adımı 

izleyen 20 yılda eldeki demiryolu ağı iki katına çıkarılacak, tren ve demiryolu cumhuriyet ağacının göverip 

gövdelenmesinde, yeni yapının kurulup kurumlaşmasında kilit önemde bir kurum işlevi üstlenecektir. Dahası, 

cumhuriyetle özdeşleşecektir. 

Aynı bağımsızlıkçı özen ve ödünsüzlükle yeni yolların yapımına koşut bir çizgide "imtiyaz demiryolculuğu" 

döneminden kalma "şirket demiryolları"nı devletleştirme (millileştirme) savaşımıydı. Emperyalist Batı'ya bağlı ve 

bağımlı demiryolculuktan çıkarılan ders hiç unutulmadan yürütülecek bir ekonomik bağımsızlık savaşı. Bir kez 

daha Kuruluşun trenleri Kurtuluşun açtığı yoldan gelecekti. Öyle ya, siz dik ve doğru duracaktınız ki, emperyalist 

cephe de size öyle dursun. Nitekim Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayan Şark Demiryolları'nın devletleştirilmesi imza 

töreninde şirket temsilcisi M. Devis, demiryollarının çetin cevizi Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya'ya "İktisadi 

kalkınmanın yabancı unsurları ortadan kaldırması bir zorunluluktur. Bu zorunluluğa uyarak biz de gidiyoruz." 

diyecekti (25 Aralık 1936). 
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Sivas Demiryolu Açılış Töreni İçin Basılan Posta Pullarından Örnekler 

30 Ağustos 1930 
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Şimendifer Siyasetinin ilk semeresi. Yerköy’e kadar gitmek kabildir. Cumhuriyetin şimendifer siyasetini kuran büyükler 

önünde hürmet, takdir ve muhabbetle eğilmek bir kadirşinaslık vazifesidir. Cumhuriyetin feyizli demiryolu siyasetini kuran 

ve tatbik eden Gazi Paşa, Başvekil İsmet Paşa ve Nafia Vekili Sırrı Bey. Cumhuriyet , 22 Kasım 1925. S. 553. 
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Sabırla dinlediğiniz için  

teşekkürler… 
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