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Özet
Türkiye kinci Dünya Sava ı'na katılmadı ı halde, sava ın uluslararası ekonomik ko ullarından büyük
ölçüde etkilenmi tir. Sava ın yarattı ı ortam nedeniyle gıda maddelerine olan talep artarken üretim ve ithalat ise
azalmı tır. Devletin de sava nedeniyle bazı gıda maddelerine el koyması ve halkın gereksiz yere stok yapması
karaborsacılı ı tetiklemi tir. Devlet tarafından alınan bir takım önlemler yetersiz kalınca sava boyunca
karaborsacılık etkili olmu tur.
Anahtar Kelimeler: Karaborsa, stok, kinci Dünya Sava ı

Abstract
Turkey was affected to a large extent on the international economic scale though she did not join the
World War II. The product and import was diminished while the necessities of food supply were rising because
of the war conditions. The black marketing has been triggered since the people unnecessarily stocked the
foodstuffs and the state monopoly over the food reserves. The black marketing was influential so that reason of
the state prevention measures for foodstuffs was inadequate.
Key Words: Black marketing, stoke, World War II

GR
Stratejik konumu nedeniyle hem “Müttefiklerin” hem de “Mihver Devletlerin” kendi tarafına
çekmek için baskı yaptı ı Türkiye1, bir taraftan sava dı ında kalmak için çabalarken di er taraftan da
sava ın ekonomik ve sosyal etkilerinden azami derecede korunmaya çalı mı tır.
Türkiye kinci Dünya Sava ı'na katılmadı ı halde, sava ın uluslararası ekonomik ko ullarından
büyük ölçüde etkilenmi tir.2 Ekonomideki sarsıntıların en büyük nedeni ise sava hazırlı ı olmu tur. Zira
sava m ba ladıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ciddi anlamda donanım eksiklikleri bulunmakta, bu
eksikliklerin giderilmesi için de önemli miktarda bir kayna a ihtiyaç vardı.3 Ayrıca seferberlik nedeniyle
ordu büyütüldü ünden gıda maddelerine olan talep de artmı tı.4 Ancak bu talebi kar ılayabilecek üretici
kesim seferberlik nedeniyle orduya alındı ından tüketici duruma geçmi ti.5 Bu da beraberinde arz-talep
dengesinin bozulmasına ve fiyat artı larına neden olmu tu.6
Bu durumda hükümet ekonomiye müdahale ederek sava ekonomisini uygulamaya geçmi tir.
Hükümetin uyguladı ı ekonomi politikasını iki amaç etrafında de erlendirmek mümkündür. Birincisi,
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sayısı bir milyonu geçen ordunun ve kentli nüfusun ia e ihtiyacını kar ılamak7 ve sava ın iç-dı
piyasalarda yarattı ı talep artı larının çiftçi ve sanayici için olumlu sonuçlar do urması amacıyla bir
takım önlemler almaktı. kincisi ise sava ortamının yarattı ı giderleri kar ılamak amacıyla kaynak
arayı ına girmekti. Varlık Vergisi ve Toprak Mahsulleri Vergisi bu arayı lar sonunda ortaya çıkmı tır.
Varlık Vergisi 11 Kasım 1942 tarihinde bir defaya mahsus olarak servet ve kazanç sahiplerinden alınmak
üzere çıkarılmı tır.8 Toprak Mahsulleri Vergisi ise 1925 yılında kaldırılan a ar vergisinin yerine getirilen
ve tarım ürünlerinden alınan bir vergiydi.9
Sava yıllarında kar ıla ılan sorunların ba ında tarımsal ürünlerin pazarlanamaması ve ithalatın
daralması geliyordu. Bu durum sınır tanımaz bir vurgunculu u da beraberinde getirmi ti. Dar gelirliler
artan fiyatlar kar ısında açlıkla kar ı kar ıyaydılar. Tacir ve sanayicilerin stokçulu a ba lamaları ya anan
krizi daha da derinle tirmi ti. Hükümet bütün bu sorunlarla ba edebilmek amacıyla iddetli tedbirlere
yönelmek zorunlulu unu hissetmeye ba ladı. te bu tedbirlerin en önemlisi 18 Ocak 1940 tarihli “Milli
Korunma Kanunu” idi.10
Milli Koruma Kanunu, hükümete ekonomik hayatı düzenleyici ola anüstü yetkiler vermi tir.
Fiyat denetimi ve tespiti, zorunlu hallerde tarım ürünlerine bedeli ödenerek el koymak, ithalat ve ihracatta
satı artlarını belirlemek ve halkın ihtiyacı halinde iktisadi ve ticari faaliyette bulunmak üzere devlet
müesseseleri kurmak söz konusu kanunla hükümete verilen yetkilerden bazılarıydı.11 Bu çerçevede
Ticaret Vekâleti’ne ba lı olarak kurulan Ticaret Ofisi ve a e Müste arlı ı, özel ticaret üzerinde devlet
denetimini fiilen kurmayı hedeflemi tir.12 Sava döneminde halka yapılacak her türlü da ıtımı
kolayla tırmak amacıyla “Halk Da ıtma Birlikleri” kurulması Mayıs 1942'de kararla tırılmı ve
valiliklere bildirilmi ti.13 Halka bakkallar aracılı ıyla da ıtılacak ia e maddelerinin fiyatları, olu turulan
“Fiyat Murakabe Komisyonu” tarafından belirlenmi tir.14 Ancak bu tedbirler istenildi i ölçüde etkili
olamamı , ya anan karaborsa, vurgun ve spekülasyon ortamı devam etmi tir.15
SAVA YILLARINDA KARABORSACILIK
kinci Dünya Sava ı’nın ba lamasıyla birlikte Türkiye’de ithalat imkânlarının azalması
ihtiyaçların iç pazardan kar ılanması zorunlulu una sebep olmu tur. Bu durum halkın ihtiyacı olan
mallardan ba ta bu day, arpa, çavdar ve yulaf olmak üzere birçok ürünün devlet tarafından alınması,
stoklanması gibi bir sonucu do urmu tur.16 Bu politika, piyasada bulunan malların azalması, hatta hiç
bulunmaması sonucunu beraberinde getirmi tir. Sava endi esi ta ıyan halk, her türlü mala hücum etmi ,
erzak ve e yayı stoklamaya çalı mı tır. Bu da piyasada azalmı hatta yok olmu malların fiyatının
yükselmesine yol açmı tır. Bu durumdan yararlanmak isteyen fırsatçı tüccarlar da malını saklayarak
yüksek fiyatla piyasaya sürmeye kalkmı tır. Böylece karaborsa ortamı olu mu ve bu sözcük 1939-1945
yılları arasında Türkiye’de en çok i itilen sözlerin ba ında gelmi tir.17
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Karaborsacılıkla birlikte halkın temel tüketim maddesi olan ekmek ve eker ba ta olmak üzere
bazı temel gıda maddelerindeki artı % 400-500’lere ula mı tır. 1938-1943 yıllarında bazı malların
ortalama fiyat artı ları u eklide olmu tur:18
TABLO I: 1938-1943 Yılları Arasındaki Ortalama Fiyatları ve Artı Oranları
Maddenin Adı

1938 (kuru )

1943 (kuru )

Artı Oranı (%)

Ekmek (kilo)

0.05

38.67

284.7

Et (kilo)

42.52

198.54

366.9

Taze sebze (kilo)

7.51

29.96

298.9

Zeytinya ı (kilo)

51.85

231.29

336

28

338

1107

Peynir (kilo)

48.78

155.42

218.6

Yumurta (tane)

1.71

7.94

364.3

Süt (kilo)

14.79

51.25

236.5

Kömür (kilo)

5.33

12.21

129.1

Odun (kilo)

370.08

1316.66

255.7

Tu la

1500

6000

300

Kereste

4000

20000

400

Kireç

35

399

1040

Kiremit (yerli)

4

300

1400

Çimento (yerli)

50

125

150

Demir

7

70

900

eker (kilo)

Yukarıdaki tablo sava yıllarında “karaborsacılık”ın neden oldu u fiyat artı larını net bir ekilde
göstermektedir.19 Bu olumsuz gösterge bir taraftan ücretli kesimi ezerken, di er taraftan kalabalık bir
“sava zenginleri” sınıfını yaratmı tır.20 Karaborsası yapılan ürünlerin ba ını ya , pirinç,21 fasulye ve
sabun çekmi tir.22
1942'de ülkenin o yıl için ihtiyacı olan zeytinya ı miktarı 15 bin ton civarındaydı. Oysa Ticaret
Vekâleti’nin raporlarına göre ülke içinde 40 bin ton zeytinya ı vardı. Zeytinya ı fiyatlarının 1942 yılında
cinsine göre 100 ile 160 kuru artması ancak karaborsacılık ile izah edilebilir.23
Zeytinya ının bol olmasına kar ın karaborsasının olu tu unu göz önüne aldı ımızda, ithal edilen
bazı malların karaborsacılar tarafından ne ekilde kullanıldı ını tahmin etmek üphesiz güç olmayacaktır.
Söz gelimi Almanya ve talya'dan ithal edilen bazı manifatura e yalarının alımı sava nedeniyle
durmu tur. Ayrıca bazı manifatura tüccarları, gümrükten çektikleri malları kar ılık göstererek
18
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Pahalılık”, Son Telgraf, 8 Nisan 1943, s.1.
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bankalardan avans almaktaydılar. Bu yüzden tüccarlar ellerindeki malı hemen piyasaya sürme imkânı
bulamayabiliyorlardı. Bu nedenlerle arz, talep kar ısında yeterli olamayınca karaborsacılık kaçınılmaz
olmu tur.24
thalatı durdu u için ekmek fiyatlarının artmasına neden olan bu day da karaborsaya konu olan
ürünlerin ba ında gelmekteydi.25 Türkiye her ne kadar bir tarım ülkesi olsa da sava ın yarattı ı ko ullar,
bu ko ulların do urdu u stoklama ve üretimin azalması26, buna kar ılık tüketimin artması bu day
fiyatlarının yükselmesi ile sonuçlanmı tır. Bu day fiyatlarının artması do rudan di er ürünlerin de
zamlanmasına neden olmu tur.27 Temel gıda maddelerindeki üretim ve karaborsa sıkıntısı ülke içinde
isyanlara da neden olmu tur. Elbistan'da Nisan 1942'de çıkan isyanlarda atılan sloganlar açlı ı ve
karaborsayı hedef almı tır.28
Sava yıllarında ithalatı durdu u için karaborsaya giren bir di er ürün de ilaçlardı. Özellikle
Almanya ve talya'nın ihraçları durdurması nedeniyle bazı ilaçlar karaborsaya dü mü tür. Bu dönemde
ecza depolarında bizmut, ürotropin ve frengi tedavisinde kullanılan bazı ilaçları bulmak neredeyse
imkânsızdı. Bunu a manın tek yolu ise ilaca normal fiyatının birkaç katını ödemekti.29
Benzin ve gazya ı fiyatları da sava tan en çok nasibini alan ürünlerden olmu tur. 16 Ocak 1940
yılında benzinin litresi stanbul'da 16.60, Ankara'da 19 ve zmir’de 16.65 kuru iken, üç yıl sonra 7 Ocak
1943'te stanbul'da 34.55, Ankara'da 34.35 ve zmir’de 35 kuru a yükselmi tir. Gazya ının kilosu da aynı
tarihlerde stanbul'da 15.90 kuru tan 30.30 kuru a, zmir'de ise 16.05 kuru tan 30.95 kuru a yükselmi tir.
KARABORSACILI A KAR I ALINAN ÖNLEMLER
Hükümetin, temel gıda maddelerinde ya anan sıkıntıyı giderebilmek ve karaborsaya engel
olabilmek için aldı ı ilk önlem gıda maddelerinin ihracatını30 ve toptan satı ını31 yasaklamak olmu tur.
Gıda maddelerindeki karaborsacılı ın önlenmesi amacıyla sadece ilgili ürünün ticareti ile me gul olanlara
toptan satı izini verilmi tir.32 Bu ba lamda 1942 yılı Ocak ayı eker fiyatı uygulamasına baktı ımızda
devletin gıda konusundaki tedbirlerini daha net görebiliriz. Devlet ekerin perakende satı miktarını azami
bir kilo olarak belirlemi tir. eker toptancıları ise satı larını ancak eker ticareti ile me gul olanlara,
devlet dairelerine, mektep, hastane gibi umumi hizmet veren yerlere yapabileceklerdir. Bu düzenleme ile
ekere kiloda 62 kuru zam yapılması da öngörülmü tür.33
Gıda maddelerine yapılan zam, karaborsacılı a kar ı alınan bir di er önlem olmu tur. 1940 yılı
Mart ayında bakkallar ellerindeki ekeri tezgâh altına indirdiklerinden halk normal fiyatıyla eker
bulamamaya ba ladı. Bu sıkıntının giderilmesi amacıyla ekere kilo ba ına 10 kuru zam yapılmasıyla
tezgâh altındaki ekerler satı a çıkarılmı tır.34
Hükümet, bazı maddelerin fiyatlarının karaborsa nedeniyle yükselmesine engel olmak için narh
uygulamasını yürürlü e koyma kararı bile almı tır.35 Ancak, halkın hiçbir ekilde sıkıntı çekmemesi için
alınacak tedbirlerden önce, durumu etraflıca tetkik etmeyi, mevcut fiyatlarla, stok miktarlarını, saklanan
mal olup olmadı ını tespit etmeyi uygun bulmu tur.36 Bu amaçla "Men'
i htikâr Kanun Teklifi" Meclise
sunulmu tur. Kanun hükümleri satı a dâhil tüm e yayı kapsıyordu. Buna göre, karaborsacılık sorununu
kökünden halletmek üzere merkezleri stanbul, zmir, Adana ve Samsun olan Men'
i htikâr Mahkemeleri
kurulacak ve bu mahkemelerin üyeleri meclisten seçilecekti. Karaborsacılık suçu i ledi i tespit edilen
24
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26
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27
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Gazetesi, 5 Mayıs 1942, s.1,3.
31
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32
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ki iler idama kadar çe itli cezalara çarptırılacaklardı.37 Kararların süratle alınması için mahkeme,
"cürmüme hut" usulüne dayanılarak görülecekti. Kanun, sava dolayısıyla meydana çıkan dünya
ekonomik buhranına göre, ülkedeki dengeyi sa lamak için bazı kararlar almak yetkisini Hükümete
vermekteydi. Hükümet bu yetkiyi kullanarak, karaborsacılı ı önlemek için gerekli kararnameleri
çıkarabilecekti. Bu konuda Hükümetin alaca ı kararlara kar ı koyanlar iddetle cezalandırılacaklardı. Bu
gibilerin mahkemeleri mahalli savcıların seçecekleri bir mahkeme tarafından yapılacak ve bu mahkeme
sadece bu konuyla me gul olarak davaların en kısa zamanda sonuçlanmasını sa layacaktı.38
Sonradan kurulan Milli Koruma Mahkemeleri de benzer ekilde suç i leyenlerin yargılandıkları
yerler olacaktır. Örne in 1942 yılı Mart ayında stanbul Beyo lu'ndaki bir depoda yapılan aramalarda mal
saklayan iki ki i yakalanmı , aramada 1000 teneke ya , 30 çuval karabiber ve 150 çuval reçine ele
geçirilmi tir. Malların sahipleri üç yıl sürgün ve 1000’er lira para cezasına çarptırılmı lardır.39
Men'i htikâr Kanunu’nun yayımlanmasının ardından bütün müesseseler ellerindeki stokları
bildiren birer beyanname verme e mecbur tutulmu tur. Bu beyannamede malın cinsi, kayna ı, hangi
tarihte alındı ı ve maliyet fiyatıyla sigorta primi miktarları da gösterilecekti. Yapılan incelemelere göre
sadece stanbul'da bu ekilde beyanname vermesi gereken 60.000 firma oldu u tespit edilmi tir.40
Karaborsa ile mücadele eden komisyonlar, bir malın fiyatını incelemek için faturalara bakıyordu.
E er bir ticarethane, faturada kaydedilen bir malın fiyatını arttırmı ise bu durum ihtikâr hâdisesi olarak
kabul edilmekteydi. Faturadaki mal normal bir kazançla satılmı ise sorun yoktu. htikâr komisyonu,
ihtikâr olaylarını faturalar üzerinden inceledi i için, hiçbir tüccar açıkça malına zam yapmaya cesaret
edemiyordu. Ayrıca hiçbir ekilde fatura da vermiyordu. Hâlbuki Millî Korunma Kanunu’nun, 5 Mart
1940 tarihinde kabul edilen de i ik 31. Maddesine göre fatura vermek zorunluydu.
Karaborsacılıkla daha iyi mücadele için, hayat pahalılı ı ile mücadelede oldu u gibi devlet
fabrikalarından yararlanılması da gündeme gelmi tir. Bu fabrikalarda üretilen malların fiyatları piyasada
emsali bulunan malların fiyatları için bir denge görevi yapacaktır. Devlet fabrikaları üretti i mallarının
piyasada yüksek fiyatla satılmasını önlemek için harekete geçmi tir. Bu konuda bir ikâyet söz konusu
oldu unda, o firmaya bir daha mal verilmeyecekti. Karaborsacılıkla mücadele konusunda, devlet
fabrikalarının ilk etapta fiyatlarını ilân etmeleri öngörülmü tür. Bu suretle devlet fabrikalarında üretilen
mallar üzerinde ve bunların benzerlerinde karaborsacılı a engel olunacaktı. Komisyon bu görevi yerine
getirirken, a e Kanunu’nun 9. Maddesini de tatbik edebilecekti. Bu madde hükümleri gere ince,
karaborsacılık yapanlar, düzenlenecek zabıt varakası üzerine 5 liradan 500 liraya kadar para cezası ve 24
saatten bir seneye kadar hapisle cezalandırılacak ya da bu iki ceza birlikte verilebilecekti. Bu suçları
i leyenlerin mahkemeleri sıkıyönetim olan yerlerde "divan-ı harpler" tarafından, olmayan yerlerde ceza
mahkemeleri tarafından görülecekti. 41
Hükümet her ne kadar önlem almaya çalı sa da özellikle hububat fiyatlarında hızlı bir artı ın
önüne geçememi tir. Fiyatların artması ehirlerde un sıkıntısının ya anmasına, endi eye kapılan halkın
ihtiyaçtan fazla ekmek alarak stok yapması da sun'î bir sıkıntıya neden olmu tur. Bu durum beraberinde
Hükümetin karneyle ekmek da ıtması uygulamasını getirmi tir. Karnelerde her aile ferdi için günlük
ekmek istihkakı belirtilmi tir.42 Karne ile ekmek da ıtımı ülke genelinde farklı zamanlarda ba lamakla
birlikte43 ilk defa stanbul'da 14 Ocak 1942'de ba lamı tır.44 Hükümet, da ıtımı karneye ba lanan ekmek
ve di er maddelerin kartlarını da ıtmak, fazla ve haksız karne da ıtımına engel olmak, her mahallin ayrı
ayrı ihtiyaçlarını belirlemek ve satı ları yasaklanmı bütün ürünlerin gizli satı ını engellemek üzere
05.05.1942 tarihinde “Halk Da ıtım Birlikleri” kurmu tur.45 Mahalle bakkallarına pirinç, ya ve gazya ı
satı ı bakkalların bulundukları bölgelerin nüfusu oranında yapılmı tır. Sözgelimi, elektriksiz olan her evin
37
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Karaca, a.g.e., s.60.
39
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40
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41
Karaca, a.g.e., s.62.
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Hazırlanıyor”, Cumhuriyet Gazetesi, 11 Ocak 1942, s.1,3.
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gazya ı istihkakı 2 litre olarak öngörülmü , bakkallara gazya ı verilirken mahallenin hane sayısına göre
gazya ı satılmı tır.46
Refik Saydam hükümeti, fiyatları denetim altında tutmak47 ve ihtiyaç fazlası hububata bedeli
ödenerek el koymak suretiyle karaborsacılı a kar ı önlem almaya çalı mı tır.48 Çiftçiden alınan
hububattan bu day, yulaf, arpa ve çavdara ödenen miktar çiftçiyi tatmin edecek miktardaydı. Örne in
bu dayın kilosuna 8-8,5 kuru bedel biçilmi tir. Oysa bir önceki yıl bu dayın kilosuna 5-5.5 kuru
ödenmi tir.49 Sadece çiftçinin de il ahıs depolarında bulunan mahsullere de el konulmu tur. Bunun için
ödenen bedeller de ürün sahibini tatmin etmi tir. stanbul ve zmir'de ekstra arpalar 7.5, beyaz arpalar
7.25, siyah ve çakır arpalar 7 ve yulaf 7.75 kuru tan alınmı tır.50 Bu ürünler di er illerde sırasıyla 6.25, 6,
5.75 ve 6.30 kuru tan alınmı tır. Bir önceki yılın fiyatlarına baktı ımızda bu ürünlerde % 20 civarında bir
artı oldu unu görmekteyiz. Ekstra arpa 5.75 kuru , siyah arpa 5 kuru , yulaf 6.50 kuru tan alınmı tır.51
Bu önlemler kısa vadede fayda sa larken sorunu tamamıyla çözmeye yetmemi tir. Çünkü
istifçilik, karaborsa ve enflasyon artmı tır. Refik Saydam'dan sonra iktidara gelen ükrü Saraço lu
hükümeti daha esnek politikalar izleme yolunu seçmi tir. Saraço lu hükümeti, önceki hükümet
zamanında kurulan Halk Da ıtım Birlikleri ve Ticaret Ofisi gibi kurumları kaldırarak ia e i i ve fiyat
denetimleri için alınacak önlem ve uygulamaları il ve ilçe belediyelerine bırakmı tır. Hükümet iktisadi ve
ticari hayat üzerindeki geni müdahalelerin ve yapılan hukuki düzenlemelerin bir kısmını kaldırmı tır. lk
i olarak ia enin sa lanması için yapılan el koyma i lemleri yeni ba tan düzenlenmi tir. Elden geldi ince
devletin müdahaleleri ve denetimleri azaltılmı , üretimi artırabilmek için de fiyatlar serbest
bırakılmı tır.52
SONUÇ
Türkiye kinci Dünya Sava ı’na girmemesine kar ın sava ın olumsuz ekonomik ve sosyal
etkileriyle kar ıla mı tır. Ülkenin her an sava a girebilece i endi esi halkı stok yapmaya itmi tir. Aslında
bu durum geçmi te üst üste ya anan Balkan Sava ları, Birinci Dünya Sava ı ve Ulusal Kurtulu
Sava ı’nın yarattı ı bir travmaydı. Halk, sava ların neden oldu u açlık ve hastalıklara a ina oldu undan
gıda ve ilaç gibi hayati önem ta ıyan ürünleri ihtiyacından fazla stoklamaya ba lamı tır.53 Basında yer
alan haberler ve yapılan yanlı ekonomik müdahaleler halkı daha da endi elendirmi tir. Bu da
karaborsacılı ın ortaya çıkmasına neden olmu tur. Alınan bütün tedbirlere ra men karaborsanın önüne
geçilememi , karaborsayla mücadele için görevli olanlar büyük rü vetle susturulmu lardır. Ancak bu
durumu menfaatleri için kullananlar da olmu tur. Karaborsacıların cebi dolarken, memur, i çi gibi dar
gelirli vatanda ların cebi bo almı tır. Cumhuriyet yıllarında büyük oranda önlenen salgın hastalıklar
sa lıksız beslenme sebebiyle tekrar yaygınla mı tır. Halk, sava yıllarında çekti i açlık, sıkıntı ve
sefaletten ülkeyi idare edenleri sorumlu tutmu tur. Bu nedenle Tek Parti yönetiminden çok partili rejime
geçi sürecinde halkın sava yıllarında çekti i sıkıntıların büyük payı olmu tur.54
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