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OSMANLI YERLİ SANAYİİ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ? 
 

 

Koray Tarakçıoğlu 

Y.Tekstil Mühendisi ve Sanayici 

 

 

Osmanlı imparatorluğunda ana hatları ile iki tip sanayi vardı: 

1.  Askeri ihtiyaçlar ve saray ihtiyacı için. 

2.  Halkın kendi ihtiyaçları için. 

 

Birinci tür sanayi, ufak tefek aksamalar olsa dahi kesintisiz devam etmiştir.  Özellikle askeri ihtiyaçları 

karşılamak gayreti son ana kadar devam etmiştir. Bu sebepler ile bu sanayi dalı konumuzun dışındadır. 

Konumuz halkın kendi ihtiyacı ve kullanım maksadı ile yaptığı üretimdir. Halkın ürettiği  malzeme  ağırlıklı 

olarak tekstilin  çeşitleri, ağaç işçilikleri,  demircilik, mücevhercilik ve  deri  işleridir..  Anadolu’nun birçok 

yerinde pamuk yetiştiği için pamuklu sanayisi sayılanlar arasında en önemli ve yaygın olanıdır. Üretim, 

büyük işletmelerde değil ev sanayisi olarak yapılmaktaydı.  Üretilenler ham pamuk ipliği, ham ve mamul 

pamuklu bezler, renkli ve desenli pamuklu bezler, peştamaldır. Üretimin önemli bir miktarı başta Fransa 

olmak üzere ihraç ediliyordu. Yün ipliği ve yünlü kumaşlar ve keçe esasen Türklerin geçmişinden gelen 

geleneksel bir sanayi dalıdır. Ancak üretilen mamul ve yarı mamul miktar olarak pamuklu ürünlerden azdır. 

Üçüncü üretim dalı ipekçiliktir. Bursa  başta olmak üzere  Antakya. Halep  bölgelerinden elde  edilen ipek 

ipliği ile  ipekli  kumaşların  iç tüketim  ve  bir miktar ihracat  için  yeterli  olacak miktarda  üretildiği  

biliniyor.  Bir diğer tekstil ürünü  pamuklu, yünlü ve  ipekli  olmak üzere  halıcılık ve  kilim  üretimidir.  

 

Tekstil üretimi ülke geneline yayılmıştı.  Özellikle Selânik, Niş, İstanbul, Bursa,  Denizli, Ankara, Sivas, 

Kayseri, Antakya,  Maraş, Halep, hatta Bağdat tekstil üretim merkezleri durumundaydı. Üretimin tamamı el 

tezgâhlarında yapılıyordu. Bu noktada not etmek gerekir ki, el tezgâhı üretimi yavaşlığı sebebi ile pahalıdır. 

Buna rağmen her türlü iplik ve bezin ihracında bir sorun yoktur.  Ancak bu durum, İngiltere’de 1733 yılında 

İngiliz bir dokumacı tarafından icat edilen ve "uçan mekik" adını verdiği ilk dokuma tezgâhının zamanla 

endüstriyel ölçekte faaliyete geçmesiyle, Osmanlı imparatorluğu aleyhine bozulmağa başlar İngiltere 

19.yüzyılda başlayan sanayi devriminin öncüsü durumundadır. James Watt’ın icadı olan buhar makinesi de 

zamanın en önemli ve büyük sanayi dalı olan tekstil sanayisine girmiş ve üretim iyice hızlanmıştır. Dokuma 

makineleri ile bir saatte, el tezgâhında bir günde dokunan miktarda bez dokunabilmektedir. Bu üretim hızı 

düşük maliyet demektir.  İngiltere’nin nakliye sorunu da yoktur. O tarihlerde İngiltere dünyanın en büyük 

deniz ticaret ve harp filosuna sahiptir. Osmanlı imparatorluğunda ulaşım ise, geniş hinterlanda sahip olan 

İstanbul, İzmir ve Lübnan üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Böylece ucuz pamuklu, ipekli ve yünlü, 

İngiliz malı bezler Anadolu’ya ulaşmağa başlar. İngiltere bununla da yetinmez ve söz konusu şehirlerin 

hinterlandına ulaşmak için demiryolları inşasına da girişir ve ilk adım olarak İzmir- Afyon yönünde İzmir’den 

başlayarak 40 km bir hat inşa eder.  
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Altı sene sonra bunu Kula’ya kadar uzatırlar. Tekstil imalâtı  ve ürünleri  Osmanlı  imparatorluğunun en 

önemli imalât ve  ihracat kalemiydi. Ve devlet bu işten oldukça iyi gelir sağlayabiliyordu. İngiltere’de imal 

edilen ucuz tekstil ürünleri ülkeye gelmeğe başlar. Gelen kumaşlar, yerli imalâttan daha iyi kalitedeydi.  

Ucuz ve daha iyi kalitedeki mal halk tarafından tercih edilmeğe başlandı. Bunun sonucu olarak iç piyasadaki 

tekstil imalâtı seneler içinde geriledi, satışlar düştü. Evvelce mamul bez ihraç eden imparatorluk zaman 

içinde işlenmemiş pamuk, yün ve ham ipek ihraç eder duruma geldi. Böylece Anadolu halkı,  ihraç ettiği ham 

maddeyi mamul madde olarak satın alır duruma geldi. Çünkü devlet çağdaş teknolojik gelişmeleri hiçbir 

şekilde takip etmemiş ve imalât sanayisinin çökmesi yolunu açmıştı.  

 

Diğer yandan ham maddelerin satışının da yine zaman içinde Anadolu halkının elinden çıkıp Avrupalı 

alıcıların eline geçtiği biliniyor.  Bu durumun gerçekleşmesi ise,  para sahibi olan Avrupalı alıcıların fakir 

Anadolu çiftçisine kredi vererek ekime ve ürün yetiştirmesine destek sağlayarak, yetişen ürünü peşinen 

satın almağa başlamasıyla gerçekleşti.   Bu noktada değinilmesi gereken önemli bir konu daha vardır. 

İmparatorluk sınırları içinde çiftçi yetiştirdiği ürünü istediği yere götürüp satamazdı.  Bölgesel ihtiyacın 

karşılanmasını temin maksadı ile yurt içinde her türlü ürünün nakli vergiye tabi idi.  Nakledilen her üründen 

ürün türüne göre yola çıkış veya varış veya satış sırasında bir tür gümrük vergisi alınırdı. Avrupalı tüccarlar 

da çoklukla İngiliz, peşin ödeme ile satın aldığı malı limana götürebilmek için bu vergiyi ödemek zorundaydı 

ve itiraz ediyorlardı. Sonuç olarak yapılan baskılar ile devlet bu vergileri azalttı ve bir gelir kaybına daha 

uğramış oldu.   Özellikle pamuk üretiminde peşin finansman o derece ileri gitmişti ki, yerli çırçır 

fabrikalarının zaman zaman işleyecek pamuk bulamadıkları bir gerçektir.   

 

Bütün bu olumsuz gelişmeler sonucunda Osmanlı imparatorluğu mamul mal ihracatçısı iken sadece ham 

madde ihraç eder duruma düşmüş oluyordu. Sonuç olarak devlet ülke içi nakliye vergileri, ihracat vergileri, 

imalât vergileri gibi bütün gelirlerden zarara uğradı. Hatta kısmen mahrum kaldı.  Bu olumsuz gelişmeler 

halkın ve devletin fakirleşmesi anlamına gelir ki, bu gerçekleşmiştir. Para darlığının 19. cu yüzyılda iyice 

kendini belli etmiş olduğunu literatürden görüyoruz. İmparatorluk bu mali sıkıntılar içinde iken, Rus Çarı 1. 

Nikola’nın Osmanlı sınırları içinde ki bütün Ortodoksların kendi himayesini verilmesini talep etmesi üzerine 

harp başladı. Rus donanması Sinop limanında Osmanlı donanmasına saldırdı ve yaktı (1853 ) , Arkasından 

Rusya Eflâk ve Buğdan’ı işgal etti.  Böylece 1854 yılında Kırım savaşı başladı ve iki sene sürdü. Kırım savaşı 

birinci dünya harbinden önceki son uluslararası savaştır ve önemlidir. Rusya’ya karşı yapılan savaşta Fransa 

ve İngiltere Osmanlı ordularının yanında yer aldılar. Savaşı Rusya kaybetti.  Yukarıda belirtildiği gibi Osmanlı 

imparatorluğu zaten o kadar büyük mali sıkıntı içine düşmüştü ki,  Abdülmecit zamanında ilk defa Avrupa 

ülkelerinden borç almak zorunda kaldı.    1880 yılına gelindiğinde Düyûn-u Umumiye İdaresi kuruldu ve 

imparatorluk mali açıdan hemen hemen tamamen Avrupa ülkelerinin denetimi ve kontrolü altına girmiş 

oldu ve mali serbestisi kalmadı.    

 

 


