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Öz 
Aksaray Azm-i Millî T.A.Ş. 1924 yılında Aksaraylılar tarafından kurulmuştur. Sermayesi 
250.000 Türk Lirasıdır. 1926’da hem elektrik santrali hem de un fabrikası faaliyete başla-

mıştır. 
Azm-i Milli T.A.Ş’nin ürettiği kaliteli unları ülke genelinde meşhur olmuştur. Aynı za-
manda şirket, bölgesinde kepek ve kırık buğday satarak hayvancılığı teşvik etmiştir. 

Buğday destekleme alımı gerçekleştirmiş olup, Aksaray bölgesinde buğday, un ve ekmek 
fiyatlarının dengelenmesinde çok büyük bir rol oynamıştır. İş istihdamı sağlamakla bera-

ber, askeri birliklerin ve Kızılay'ın uzun yıllar ununu karşılamıştır. Tarihi un fabrikası 
gelişen teknolojiye ayak uyduramadığı için 1997’de faaliyetini durdurduktan sonra âtıl 

kalmıştır. 1960 yılında yapılmış olan ikinci fabrika ise 2002 yılına kadar çalışmıştır. Fakat 
bu bina 2006’da yıktırılmıştır. 

1926’da yapılan tarihî un fabrikası 2013’ten beridir Aksaray Belediyesi Azm-i Millî Sanayi 
ve Bilim Müzesi olarak hizmet vermektedir. Haftanın 6 günü ziyarete açık müze ücretsiz 
gezilebilmektedir. Müzenin bitişiğinde 2014’te arşiv kurulmuştur. Arşivde şirketin kuru-
luşundan itibaren yaptığı yazışmalar, alım-satımlar ve personel dosyaları mevcuttur. 2 

nolu klasörün muhtevası da şirketin kuruluş yıllarına ait telgraflardır. Çalışma bu telgraf-
lara göre yapılmıştır. 
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DIFFICULTIES IN THE ESTABLISHMENT PROCESS OF AZMİ MİLLİ TÜRK 
INCORPORATED COMPANY 

 
Abstract 

Aksaray Azm-i Millî T.A.Ş. was founded in 1924 by the people of Aksaray. Its capital was 250.000 
Turkish Liras. In 1926, both the power plant and the flour factory started operations. 

The quality flours produced by Azm-i Milli T.A.Ş became famous throughout the country. At the 
same time, the company promoted animal husbandry by selling bran and cracked wheat in its 

region. Support buying was introduced by the company for wheat and this policy played a major 
role in balancing wheat, flour and bread prices in the Aksaray region. Besides providing job emp-
loyment, it has met the flour needs of military units and Red Crescent for many years. Since the 

historical flour factory could not keep up with the developing technology, it remained inactive after 
ceasing its activities in 1997. The second factory, built in 1960, operated until 2002. But this buil-

ding was demolished in 2006. 
The historical flour factory built in 1926 has been serving as the Aksaray Municipality Azm-i 

National Industry and Science Museum since 2013. The museum, which is open to visitors 6 days 
a week, can be visited free of charge. The archive was established in 2014 adjacent to the museum. 

In the archive, the correspondence, purchases and sales and personnel files of the company since its 
establishment are available. Contents of folder no. 2 are telegrams belonging to the establishment 

years of the company. The study was conducted according to these telegrams. 
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GİRİŞ1 
Aksaray Azm-i Millî Türk Anonim Şirketi, Cumhuriyet Türkiye’sinin 

ilk şirketlerindendir. Şirket, hidroelektrikle çalışan ilk un fabrikalarından 
birini açmıştır ve bu tarihî şirket aktif haldedir. 1926’da faaliyete başlayan 
tarihî hidroelektrik santrali ve bu enerjiyle un üreten tarihî fabrika orijinalli-
ğini yitirmeden günümüze gelebilmiştir. Başka bir ifadeyle istenildiğinde 
çalışır vaziyettedir. 

1924’te kurulan (BCA, 030-18-1-1-10-37-15) Azm-i Millî Türk Anonim 
Şirketi’nin hedefi nizamnamesinde “dakik ve mensucat ve tenvirat-ı elekti-
rikiyye fabrikası tesis ve sair mahsusâtı icra etmek” olarak belirtilmiştir 
(Gül, 2014: 22). Nizamnamesinin 2. Maddesinde şirketin tabiiyeti itibariyle 
bilcümle muamelatı hakkında Türkiye Cumhuriyeti’nin kanun ve nizamla-
rının geçerli olduğu vurgulanmıştır. “Şirket’in esas maksat ve tedvir muamelatı 
için eşhas-ı hükmiyenin emval, gayr-ı menkuliye tasarruflar hakkındaki kanun 
ahkâmına tevfikan emval gayr-ı menkule şubelendirme yapacağı” da kayıtlıdır 
(Nizamname, 1924: 3). Şirketin sermayesi 250.000 Türk Lirasıdır (Konyalı, 
1974:1758; Azm-i Milli, 1930, 1931, 1932, 1936). 1928’de ve 1931’de yayımla-
nan iki eserde 270.000 TL harcandığı yazılıdır (Sapancalı, 1928: 37; Mektup-
çu, 1931: 36). Bu bilgi de daha kurulurken ek 20 bin liranın da lazım oldu-
ğunu göstermektedir. 

Faaliyete başladığı 1926 yılından 1935 yılına kadar şirket kesintisiz ola-
rak zarar etmiştir (Gül, 2011: 144). Doğal olarak hissedarlar hiçbir temettü 
(kâr) alamamışlardır (Gül, 2014: 24). 96.000 Türk Lirası üzerinde olan bu 
zararın ortakların moralini bozduğu, şirketin itibarını sarstığı aşikârdır (Sa-
pancalı, 1928: 37-38). Sonraki yıllarda kâr eden şirket daha sonra, 1960’ta 
yeni bir fabrika daha açmıştır. 

Azmi Milli T.A.Ş. 2002 yılına kadar faaliyetini devam ettirmiştir. Özel-
leştirme Yüksek Kurulu’nun 05/07/2000 tarih ve 2000/54 sayılı kararına isti-
naden Aksaray Belediyesi’ne bedelsiz devredilmiştir. Yapılan bu sözleşme-
ye göre tüm işçiler hakları korunarak belediyeye geçmiştir (Gül, 2014: 35). 

Atıflardaki kısaltmaları da burada kısaca izah etmenin isabetli (hatta el-
zem) olacağı düşünülmektedir. Makalenin temel kaynağı tarihî şirketin 
arşividir. 2014 yılında kurulan arşiv, tarihî un fabrikasının bitişiğinde eski 
buğday deposudur. Şirketin 2002’de kapanmasından sonra evrakı da maa-
lesef dağılmaya ve bazıları da kaybolmaya başlamıştır. Belediyenin farklı 
depolarına rastgele götürülen arşiv bu nakil esnasında oldukça yıpranmış, 
azalmıştır. Sağa-sola dağılmış bulunan ve çöp poşetlerine, çuvallara zorla 

 
1  Makalenin tekâmülü adına vakit ayırıp okuyan hocam Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Arıkan’a teşekkür ederim. 
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sığdırılan klasör, defter ve diğer malzemeler tahmin edileceği gibi oldukça 
yıpranmıştır. Yüksek lisansını Aksaray Azm-i Millî T.A.Ş. olarak tamamla-
mış olan Aksaray Belediyesi personellerinden Mustafa Fırat Gül arşiv kuru-
cusu ve sorumlusu olarak görevlendirilmiştir. 

2014’te, makalenin yazarının sorumluluğu altında Azm-i Millî Müzesi 
arşivi kurulurken başka arşiv ve kütüphanelerden de istifade edilerek geniş-
letilmeye, güzelleştirilmeye özen gösterilmiştir ve bu süreç tamamlanmış 
değildir. Halen müzeye ve arşive yeni şeyler kazandırma gayreti, görüşme-
leri devam etmektedir. 

İşte bu arşivdeki en eski klasörler numaralandırılmıştır. ABAMA; Aksa-
ray Belediyesi Azm-i Millî Bilim ve Sanayi Müzesi Arşivi’ni, K; Klasör’ü, B; 
Belge numarasını göstermektedir. Birinci Klasör 1924 ve sonrasındaki ya-
zışmalar, pusulalar; İkinci Klasör 1924 ile 1926 arasındaki telgrafları, Üçün-
cü Klasör 1929 sonrasına ait evrakı hâvidir. 3. Klasör ve sonrakiler latin alfa-
belidir. İlk iki klasör ise eski harflidir. Makalede genel olarak 2. Klasördeki 
telgraflardan istifade edilmiştir. 

Bazı telgraflar şirketle alakasızdır. Fakat bu telgrafların neden aynı kla-
sör içinde olduğunu tespit etmek mümkün değildir (bkz. ABAMA, K:2, 
B:53; ABAMA, K:2, B:54). Başka bir mevzu da telgrafların tarih sırasıdır. 
Arşiv oluşturulma sürecinde oldukça yıpranmış olan klasörler temizlendik-
ten sonra en eskiden başlanılarak dijital ortama aktarılmasına başlanmıştır. 
Çalışmanın temel kaynağını oluşturan telgraflar tarih sırasına göre değildi. 
Fakat klasördeki sıraya hiç dokunulmadan olduğu gibi baştan sona 1’den 
başlanılarak numara verildi. Herhangi bir araştırmacı tematik ve kronolojik 
sıralamayı çalışmasına göre yapacaktır. 

Çalışmanın farklı yerlerinde de izah edilmeye çalışıldığı gibi Vehbi Bey2 
hem Aksaray’ın hem de Şirket’in her işine yetişmeye çalışmıştır. İstan-
bul’dayken ya da Ankara’dayken Şirket’in işleri uzaktan ama oldukça ko-
ordineli bir şekilde takip eden Vehbi Bey yerine göre çok uzaklardan moral 
vermiştir. 4 Ekim 1925 tarihli ve İstanbul’dan Aksaray’a çektiği telgrafında 
“parayı geldiğimde bulurum, merak etmeyiniz” yazmıştır (ABAMA, K:2, 
B:65). Vehbi Bey, inşaatın durmaması, morallerin bozulmaması için fedakar-
lığını, cömertliğini her zaman göstermiş denilebilir. Yine İstanbul’dayken 
Aksaray’a gönderdiği telgrafında “Varmış, varacak malların hamule senetleriyle 
beraber menşe’ şahadetnamelerinin acenteden tasdik ettirerek hemen gönderiniz. 
Müddeti geçiyor. Vaktiyle gelmezse ikramiyeden mahrum kalacağız. Çimento gön-

 
2  Ek 1’de Vehbi Bey hakkında bilgi bulunmaktadır. 
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derilecektir” ikazıyla elde edilecek menfaatin takibini de yapmıştır (ABAMA, 
K:2, B:42) 

Telgraflarda adres kısmında genel olarak “Konya Aksaray’da” ya da 
“Konya Aksaray” tercih edilirken az da olsa “Aksaray Vilâyeti’nde Azm-i 
Millî Müdüriyeti” yazılmıştır. Hâlbuki Aksaray 1920’de müstakil liva (BCA, 
030-18-1-1-1-14-2), 1923’ten 1933’e kadar da vilâyettir. Fakat telgraflarda 
Aksaray’ın önüne Konya ibaresi yazılmıştır. 

 
I.1924-26 ARASINDAKİ TELGRAFLARDA AZM-İ MİLLÎ TÜRK 

ANONİM ŞİRKETİ 
 
1. Resmî İşlemler 
Ankara’da bulunan Necmettin Sahir’in “Aksaray Mebusu Vehbi Beye-

fendi’ye” hitaben 29 Temmuz 1924 tarihinde yazdığı telgrafında “Mesele 
halledildi. Nizamname yarın heyete gidecek. Tafsilatı postada. Hürmet” denilmek-
tedir (ABAMA, K:2, B:8). Buradaki ifadeden şirketin kuruluşuyla alakalı 
işlerin sona yaklaştığı anlaşılmaktadır. 3 Ağustos 1924’te Şirket’in nizam-
namesi onaylanmıştır3. Elli maddeden oluşan nizamnamenin onaylanma-
sından sonra matbu hisse senetleri basılmıştır. Fabrikanın ve hidroelektrik 
santralinin yapıldığı arazinin satış işlemleriyle alakalı az da olsa bilgi yine 
tarihî şirketin arşivindedir. Un fabrikasının bulunduğu arsanın bir kısmı 
Ermeni vatandaşlara aittir. Satın alınan arazinin biraz daha genişletilmesi 
icap etmiştir. TBMM’den Vehbi Bey’in Aksaray’a (şirkete) gönderdiği 21 
Mart 1925 tarihli telgrafta şirket için gerekli arazilerin açık artırmayla satışa 
çıktığı için şirketin şahsiyet-i maneviyesi namıyla katılmak gerektiğini yaz-
mıştır/hatırlamıştır (ABAMA, K:2, B:27). Vehbi Bey’in 23 Mart 1925 tarihli 
telgrafında yalnızca “Vilayetin işarı tesib? edildi. Derdest tebliğdir” ifade-
sinden tam olarak ne kastedildiği tespit edilememiştir (ABAMA, K:2, B:29). 

Un fabrikasının makinelerinden elektrik üretecek hidroelektrik santrali-
ne kadar her işi düşünen mebus Vehbi Bey aynı zamanda şirketin ortakla-
rından temin edilecek parayı, makbuzu da takip etmiştir. Şirket hisse senedi 
alan kurumlardan olan Ticaret Vekâletinin ödeyeceği taksiti 1 Şubat 1925 
tarihli telgraftan anlaşılmaktadır ki Vehbi Bey takip etmiştir. (ABAMA, K:2, 
B:41). Bu telgraftan 11 gün sonra (12 Şubat 1925) Ankara’dan gönderdiği 
telgrafında Vehbi Bey Ticaret Vekâleti’nden taksiti aldığını ve şirket için 
çalışacak mühendisler için sabah (13 Şubat 1925) İstanbul’a gideceğini be-
lirtmiştir (ABAMA, K:2, B:41). Vehbi Bey’in Ankara’dan Aksaray’a 11 Nisan 

 
3  Toplam 16 sayfa olan “Nizamname-i Dahilisidir” başlığı ile 11.9.1924’te basılmıştır. Künyesi kaynakça 

kısmında yer almaktadır. 
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1925 tarihli telgrafında “Bankadan emir verildi. Serian çıkarınız. Şimendifer işini 
konuşmak için bir hafta İstanbul’a gidiyorum” ifadesinden hızlı bir şekilde ne-
yin istendiği hususunda emin olunamasa da şimendifer işi için İstanbul’a 
gitmesi şehir adına oldukça önemlidir (ABAMA, K:2, B:90). Zira Aksaray’ın 
ürettiği mamüller için demiryoluna ihtiyacı vardır. 

Eylül 1925’teki telgraflarda müessislerin ödemelerinin devam ettiği ve 
bu taksitlerle alakalı ciddi bir takip olduğu görülmektedir (ABAMA, K:2, 
B:25; ABAMA, K:2, B:28). 14 Ekim 1925 tarihli ve Kulu Köylü İsmail imzalı 
telgraf Aksaray Vilayeti Belediyesi adresine yazılmıştır: “Emr-i devletleri 
üzerinden Halk Fırkası ve Belediye Reisi Ali Rıza Bey’e 150 lira Şirket’e ait 
müessis hissemiz de Kuddusi Bey’e verildi. Arz olundu efendim” (ABA-
MA, K:2, B:94). Hisse senetleriyle alakalı işlerin takibi kuruluşun üçüncü 
yılında (1926) devam etmektedir. 4 Mart 1926 tarihli ve Sanayi ve Maadin 
Bankası tarafından Aksaray Azm-i Millî Şirketi ’ne çektiği telgrafında Şir-
ket’in hisse senetlerine ait damga vergisiyle alakalı resmi işlemler hatırlatıl-
mıştır (ABAMA, K:2, B:55). 

28 Temmuz 1926 tarihli ve Necmettin Sahir imzalı Ankara’dan Aksa-
ray’da bulunan Mebus Vehbi Efendi’den müessislerin imzaları, şirketin 
sermayesinin tamamı, tediyelerin mübeyyin katib-i adilden (noterden) 
onaylı cetvellerinin acilen gönderilmesini talep edilmiştir (ABAMA, K:2, 
B:7). 

13 Şubat 1926 tarihli ve Sanayi ve Maadin Bankası’ndan Şirket’e (İstan-
bul’dan Aksaray’a) gönderilen telgrafta damga kanununun 21. Maddesi 
gereğince Aksaray Azm-i Millî T.A.Ş. hisse senetlerine damga vergisinin 
hemen verilmesi gerektiği, zamanında verilmediğinde 42. Madde icabına 
göre nakit para cezası borcu olduğu hatırlatılmıştır (ABAMA, K:2, B:74). 

2. Un Fabrikası 
Artık şirketin resmi olarak kurulması tamamlandığı için hızlı bir şekilde 

kurulacak un fabrikasının valsleri başta olmak üzere her şeyin planlanması 
gerekmektedir. Nizamnamede de belirtildiği gibi Aksaray Azm-i Millî Türk 
Anonim Şirketi “dakik ve mensucat ve tenvirat-ı elektirikiyye fabrikası tesir ve sair 
mahsusatı icra etmek üzere” kurulmuştur (Nizamname, 1924:3). İstan-
bul’dayken Aksaray’a 20 Eylül 1924 tarihinde telgraf gönderen Vehbi Bey, 
Miagder (MIAG) fabrikasının temsilcilerinin refakati neticesinde Mösyö 
Şenik ile valsler için görüşmüştür. Telgrafa göre daha önce makinelerin 
özellikleri ve fiyat listesinin olduğu bir katalog verilmiştir. Bu kataloğu yeni 
kurulmuş olan Azm-i Millî T.A.Ş. yönetimi incelemiştir. Bunun üzerine 
Vehbi Bey İstanbul’a gitmiştir. Yukarıda da belirtildiği üzere bu görüşmede 
Vehbi Bey biraz daha pazarlık yaparak makineler için istenen rakamın 
%10’u kadar indirim yaptırmıştır. Anlaşma sağlandıktan sonra ürünler va-
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purla gelecektir. Ürünlerin teslim edilene kadar olan yolculuğu için sigorta-
yı firma karşılayacaktır. Bu şartların iyi olduğunu ve anlaşmanın isabetli 
olacağını belirten Vehbi Bey ya şirket adına tam yetkili birinin gelip anlaş-
mayı imzalamasını ya da kendisine imza yetkisinin verilmesini rica etmiştir. 

Bu görüşmeler ve pazarlıklar sonrasında işler ilerlemeye başlamıştır. Bir 
taraftan un fabrikası diğer taraftan hidroelektrik santrali inşaatı ilerlemekte-
dir. Un fabrikasının içindeki valsler için “değirmen” ifadesi kullanılmakta-
dır. Makalenin asıl kaynağı çalışmanın farklı yerlerinde de değinildiği gibi 
arşivde bulunan 2. Klasördür. Bu klasörde toplam 104 adet telgraf bulun-
maktadır. Un fabrikasının diğer katlarına nispetle önemli bölümü valslerin 
(kırma makineleri) bulunduğu 2. kattır. Buğdayın kırıldığı kat burasıdır. 
Alman MIAG firmasından alınan bu makineler (valsler) hakkında çok daha 
fazla belge ve bilgi olması gerekirken arşivin ketumluğunun sebebi zaman 
içerisinde arşivin başına gelenlerdir. İncelenen telgraflar arasında 29 Eylül 
1925 tarihli ve İstanbul’da bulunan Vehbi Bey’in Aksaray’a (Şirket’e) çektiği 
“Değirmene 21 parça üç vagon Konya’ya gönderildi. Parçalar ağır olduğundan 
itinalı yüklemek üzere aldım. Mahsusiyetle kamyonları gönderiniz. Yarına 97 parça 
yüklenir. Motorları 15 güne kadar göndereceğim” telgrafından valslerin 1925 
Ekim’inde Aksaray’da olduğu anlaşılmaktadır (ABAMA, K:2, B:23). İşlerin 
takibi için halen İstanbul’da olan Vehbi Bey 12 Ekim 1925 tarihli telgrafında 
“bu hafta geleceğim” notundan sonra fabrikaya ait olan diğer parçaları da 
yüklettiğini belirtmiştir (ABAMA, K:2, B:71)4. 

21 Kasım 1925 tarihli ve Ereğli’den Mithat imzalı telgrafta Kayseri am-
barından “118 parça da 93.650 kiloluk malzeme” gönderildiği kayıtlıdır. 
Navlun ücretinin 4186 lira olarak havale edildiği bilgisi de o günlerdeki 
nakliyatın ücretlendirilmesi hakkında bilgi kırıntısıdır (ABAMA, K:2, B:81). 
Bu telgraftan yaklaşık olarak bir ay sonra (26 Aralık 1925) yine Ereğli’den 
Romanof imzalı telgrafta “Büyük torbayı yüklüyorum. Çok yağmur yağmakta-
dır” notundan tam olarak ne kastedildiği anlaşılamamıştır (ABAMA, K:2, 
B:102). Bu telgraftan önce olduğu belli ama tarihsiz ve İstanbul’dan Mu-
hammed imzalı “Romanof’un aldığı eşya üç gün evvel Ereğli’ye üç marangoz 
bugün Konya’ya gönderildi” telgrafında yine malzemenin içeriği belirtilme-
miştir (ABAMA, K:2, B:18). 

22 Mayıs 1926 tarihli ve İstanbul’dan Mehmet imzalı telgrafta “Yağ üs-
tübü Ereğli’ye gönderildi. Kayışlar yarın Konya tarikiyle hareket edecek. Beş montör 
ile gönderildi” notundan un fabrikasındaki sistemin önemli parçalardan olan 
kayışın da geldiği öğrenilmektedir (ABAMA, K:2, B:99). 

 
4  Telgrafın sonundaki “Hicab ve hürmetle arz eylerim efendim” ifadesi dönemin nezaketini göstermesi 

bakımından üzerinde kafa yorulması gereken bir durumdur. 
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3. Hidroelektrik Santrali 
Vehbi Bey’in bahsettiği buğdayı una çeviren makinelerdir yani valsler-

dir. Bir de elektrik işi vardır ki bahsi geçen makineyi ve diğer sistemi çalıştı-
racak güç, enerji için de görüşmeler yaptığını Vehbi Bey ilave etmiştir. 
Elektrik işi için yaptığı müzakerelerin netice bağlanmasını yakın olduğunun 
müjdesini vermiştir (ABAMA, K:2, B:104). Bu telgraftan sonra belgeler ara-
sında tespit edilen en erken tarihli belge 9 Kasım 1924 tarihlidir. Vehbi Bey 
bu görüşmeleri yaparken bazen bizzat firma yetkilileriyle bir araya gelmiş-
tir. Bahsi geçen telgrafı yazdığında da Deraliye’dedir, yani İstanbul’dadır 
(ABAMA, K.:2, B:40). Elektrikle alakalı görüşmelerin sonuna gelmiştir. 11 
bin dolara mutabık kaldığını ve imza edeceğini haber eden Vehbi Bey bu iş 
için epeydir uğraştığını ve çok sıkı pazarlıklar yaptığını da belirtmektedir 
(ABAMA, K:2, B:40). Bu telgrafından kısa bir süre sonra (13 Kasım 1924) 
Vehbi Bey, “Mukaveleyi imza ettim. Yirmi beş bin lira çıkarınız. Teshilat için 
Banka Müdüriyet-i Umumiyesi’ne yazdım. Ankara’ya gitmek ıztırarında 
olduğumdan lüzumu mercudur” diye telgraf çekmiştir (ABAMA, K:2, 
B:93). Ankara-İstanbul ve Aksaray arasında adeta mekik dokuyan Vehbi 
Bey Kasım’ın sonunda (29 Kasım 1924) yine İstanbul’dadır. Valslerin kuru-
lacağı yerde keşif incelemesi için “değirmen mühendisi mösyö Han(?) Ereğ-
li tarikiyle hareket etti” diye telgraf çekmiştir (ABAMA, K:2, B:91). 

1924 yılının sonlarına doğru hidroelektrik izin işlemleri tamamlanmak 
üzeredir. Mebus Vehbi Bey TBMM’den Azm-i Millî Şirketine 23 Aralık 1924 
tarihli ve “Azm-i Millî Şirketi namına Nafia Vekâleti’yle elektrik imtiyazatını mü-
zakereye ve şirket namına vaz’ imza ve hususat-ı sairesi ifaya ahzı dahi tevkille me-
zun kılınmak üzere kâtib-i adlde namı musaddak bir vekâletname gönderiniz” içe-
rikli telgrafında günümüz ifadeleriyle noterden tasdikli vekaletname talep 
etmiştir (ABAMA, K:2, B:63). 

Aslı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi’nde bulunan belge-
de Aksaray Azm-i Millî T.A.Ş. hidroelektrik santrali planı mevcuttur (BCA, 
230.33.41.4). Elektrikle alakalı olarak başka telgraf tespit edilememiştir. Hem 
elektrik hem un fabrikası işleri devam ederken en önemli mesele tahmin 
edileceği gibi yapılan bu işler için para gerekiyordu. 250 bin TL sermayeli 
anonim bir şirket olan kuruluşun hissedarlarından paraları zamanında top-
layabilmek oldukça önemlidir. Vehbi Bey’in mühendislerle alakalı görüş-
meleri neticesinde bakanlıktan yabancı uyruklu kişilerin çalışması için gere-
ken izin alınmıştır. 3 Mart 1925 tarihli ve Dahili Nezareti Vekili Namına Said 
Bey’den gönderilen telgrafta Hırant isimli mühendisin Aksaray’a gelmesi 
için İstanbul Vilâyeti’ne izin yazısının tebliğ edildiği kayıtlıdır (ABAMA, 
K:2, B:24). 
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24 Ağustos 1925 tarihli ve Vehbi Bey’den Şirket’e gönderilen telgrafta 
diğer bilgilerle birlikte elektrik malzemesinin tamamen geldiği de haber 
verilmektedir (ABAMA, K:2, B:85). 05 Eylül 1925 tarihli ve Vehbi Bey’in 
İstanbul’dan Aksaray’a çektiği telgrafında “Otomobil parçası postada. 
Elektrik malzemesinin bakiyesi geldi. Değirmenin birinci partisi yolda. Ba-
kiyesi de hazır. Hazır para hakkında cevap vermediniz” ifadelerine bakıldı-
ğında yaklaşık on gün önce tamamen geldiği söylenen elektrik malzemele-
rinden bir kısmının sonradan gönderildiği anlaşılmaktadır (ABAMA, K:2, 
B:1). 

Hidroelektrik santralinin inşaatı da un fabrikasıyla eş zamanlı yapıl-
maktadır. Vehbi Bey’in İstanbul’dan 8 Şubat 1926 tarihinde Aksaray Azm-i 
Millî Şirketi’ne çektiği “Çimento yarın yükleniyor. Değirmen türbin mahallerinin 
inşaatında noksaniyet var mıdır? Projeye muvafakati tasdik ettiler mi? Çimento 
fabrika dâhiline beton için mi yoksa türbin mahallinin takviyesi için midir? Muvaz-
zahan yazınız. Türbin montörü yarın hareket ediyor” telgraftan hidroelektrik 
santralinin de bitmeye yaklaştığı anlaşılmaktadır. Yine bu telgrafın sonunda 
elektrikle alakalı teknik işlerin uzmanı olan kişilerin de Aksaray’da olacağı 
anlaşılmaktadır (ABAMA, K:2, B:46) 

Vehbi Bey rahatsızken bile Şirket’in işlerini düşünmektedir. Pangal-
tı’dan Aksaray’a 22 Mart 1926 tarihinde pek çok sorunu ve çözüm yollarını 
izah ettiği telgrafında elektrik işleriyle alakalı olarak müjdeli haberler bekle-
diğini belirtmiştir (ABAMA, K:2, B:103): 

Geçen Cuma Ankara’ya gidecek iken topuğumda hâsıl olan şiddetli bir sızı do-
layısıyla beş gündür yazıhaneye inemiyorum. Mektubunuzu aldım. Faaliyete müte-
şekkirim. Para için tatil imkânsızdır. Ankara’ya vardığımda Ziraat [ve] İş Bankala-
rından … alırım. Müftü Efendi Hazretleriyle geçmiş müzakeremizi aynen tatbik 
ettim. Vali Bey hazretlerinin bütçeye koyduğu beş bin liradan hâlâ istifade imkânı 
yok mudur? Hürmetlerimi terdifen iş hitamı iblağ ediniz. İkrazatı muvakkaten tatil 
ederek tahsilatlarının şirkete ikraz etmeleri iktizasını rica ederim. Sizi tahfif etmekte-
dir. Üç günlüğüne Ankara’da gidebileceğimi tahmin ediyorum. Hürmetler. Cereyan 
tebşiratınıza intizar eylerim efendim. 

Vehbi Bey’in İstanbul’dan Aksaray’a 14 Mart 1926 tarihinde çektiği telg-
rafta türbinlerin hidroelektrik santraline nakledildiğinden dolayı mutluluğu 
ve teşekkürü kayıtlıdır (ABAMA, K:2, B:15) 

1926 yılının ortalarına doğru artık elektrik işleriyle alakalı biraz daha 
ayrıntılara girildiği fark edilmektedir. 11 Mayıs 1926 tarihli ve İstanbul’dan 
Aksaray’a çekilen Mehmet imzalı telgrafta talep edilen kablonun özellikleri 
sorulmuştur (ABAMA, K:2, B:97). Yine aynı kişi aynı yerden çektiği telgra-
fında Şirket’in talep ettiği regülatör yağını gönderdiğini yazmıştır (ABAMA, 
K:2, B:50). 15 Mayıs 1926 tarihli ve İstanbul’dan Mehmet imzalı telgrafta 
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Şirket’in sipariş ettiği 5 km’lik kablonun elinde olmadığı fakat talep edilene 
yakın özellikte kurşun muhafazalı başka bir kablodan 5 km’lik temin edilip 
Aksaray’a yollanabileceği belirtilmiştir (ABAMA, K:2, B:51). 

Azm-i Milli T.A.Ş. 13 Aralık 1926’da açılmıştır. Açılış gününde Şirket’in 
elektrik işini halleden AEG Firması fotoğraflar çektirmiştir. Bu fotoğraflar-
dan biri hidroelektrik santralindeki elektriği Aksaray’a, un fabrikasına taşı-
yan kabloların gerili olduğu direkleri göstermektedir (bkz. Ek 10). 2 Ocak 
1926 tarihli ve Konya’dan Niyazi imzalı telgrafta bahsedilen “Bugün elli 
direk gönderildi. Diğer parçalar da araba buldukça gönderilecektir” direkler 
bunlar mıdır emin olunamamıştır (ABAMA, K:2, B:52). 

Vehbi Bey TBMM’den 7 Haziran 1926 tarihinde Aksaray Valiliği’ne çek-
tiği telgrafında kendisine haber verilen arızayı sormaktadır. Telgraftan anla-
şılmaktadır ki 1926 Haziran’ı başlarında ya da mayıs sonlarında Şirket’in 
hidroelektrik santralinde bir arıza meydana gelmiştir. Arızayı öğrenen Veh-
bi Bey aslında bu sıralarda topuğundan rahatsızdır. Rahatsızlığın tesiriyle 
acilen ne yazdığını bilmediğini söylediği telgrafı arşivde mevcut değildir. 
Hidroelektrik santralinin içindeki türbinin olduğu yerin bu arıza esnasında 
ne kadar zarar gördüğünü merak eden Vehbi Bey “ayrıca mühendis ihtiyacı 
var mıdır?” diye sormuştur (ABAMA, K:2, B:3). Aksaray Valisi Yusuf Ziya 
Bey, telgrafı alır almaz (7 Haziran 1926) Vehbi Bey’e el yazısıyla cevap yaz-
mıştır (bkz. Ek 11): 

Ankara’da Aksaray mebusu Vehbi Beyefendi, 
Türbin elektrik mahalleri fennen mükemmelen yapılmıştı. Arızasızdır. Cereyan 

için su bırakıldı. Hark başındaki uzun duvar kireçsiz, temelsiz, mukavemetsizliğin-
den kayıyor. Susuz bir zemine yaslanıp derhal rahne açıldı. Daha büyük zarardan 
vikâyeten su kesildi. Cereyan vermeye gelen mühendis Heinrich ile Romanof yeni-
den yapmalı. Heyet ise tahkimi taraftarıdırlar. Teşrifinizle kararlaştırıp işe başlan-
masını tercih eylerim efendim. Vali Ziya (ABAMA, K:2, B:3a). 

Valinin tespitlerine göre hidroelektrik santralindeki asıl sorun ark ba-
şındaki uzun duvarın dayanıksızlığıdır. Tedbir amaçlı olarak su kesilmiştir. 
Vehbi Bey’in telgrafındaki “ayrıca mühendis ihtiyacı var mıdır?” sualine ise 
“Heinrich ile Romanof yeniden yapmalı” diyerek cevap vermiştir. Şirket’in 
yönetimi arızalı kısmın tahkimini yani sağlamlaştırılmasını düşünmektedir. 
Vali ise Vehbi Bey’in Aksaray’a geldiğinde bizzat yerinde incelenmesi ve 
sonrasında karar verilmesinden yanadır (ABAMA, K:2, B:3a). Bahsedilen 
arızayla ilgili 12 ve 14 Haziran 1926 tarihlerinde rapor tutulmuştur (bkz. Ek 
12). Tamiratla alakalı olarak ne kadar sürdüğü, kim tarafından yapıldığı 
hakkında belge ve bilgi tespit edilememiştir. 

14 Temmuz 1926 tarihinde İstanbul’da bulunan Vehbi Bey “Dülgerler 
gelmişler. Başka dülger, marangoz bulundu mu? Kanal ne derecedir? Aybaşına 
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montaj bitecek midir? Ziraat Bankası’na mesarif-i te’sisîye borcu paranın 2500 
havalesi geldi mi?” telgrafından anlaşılmaktadır ki hidroelektrik santralinin 
tam olarak hizmete girmesi ağustos ayını bulacaktır (ABAMA, K:2, B:4).
 Tarihsiz ve Aksaray Azmi Millet Şirketi’ne hitaben İstanbul’dan 
Muhammed imzalı bir telgrafta “Burada motor yoktur. Almanya’dan gelmesi 
uzun vakte muhtaç motorlara icab eden buradan yazdırıldı. Noksan malzeme ve 
ameleyi tedarik ederek işe başlattırın. İşin te’hir’e tahammülü kalmadı. Lüzum görü-
lürse buradan müdürleri de göndereyim” notu bu gelişme üzerine mi yazılmış-
tır emin olunamamaktadır (ABAMA, K:2, B:14). 

4. İnşaat İşleri 
Arşivde un fabrikasının ve hidroelektrik santralinin inşaatıyla alakalı 

yeterince bilgi yoktur. Telgraflarda inşaat işleriyle alakalı bilgi oldukça kısıt-
lıdır. İnşaat işleri anlatılırken iki mesele üzerinde durulacaktır. Binanın yapı-
labilmesi için gerekli malzemeler ve bu malzemelerle eser ortaya çıkaracak 
olan ustalar ve ameleler. Konuyla alakalı yeterli bilgi olmasa da eldeki telg-
raflar ve çok az fotoğrafla izah edilmeye çalışılacaktır. Telgraflar haricinde 
müracaat edilen kaynaklardan biri de Aksaray Vilayet Gazetesi’dir. 1926-
1933 arasında 325 sayı olarak yayımlanan gazetenin yayın tarihi Ekim 1926 
olduğundan Aksaray Azm-i Millî T.A.Ş. hakkında daha çok açılışı ve sonra-
sına ait haberler/bilgiler mevcuttur. Bu gazetede daha evvel çekilmiş, Şir-
ket’in un fabrikasının inşaatının son durumunu yerinde inceleyen dönemin 
Aksaray Valisi Yusuf Ziya Bey’i ve isimleri tespit edilemeyen kişileri göste-
ren fotoğraf neşredilmiştir (Bkz. AVG, 15 K.Evvel 1926:1). 

a) Usta Meselesi 
1925 yılının bahar ayında başlayan inşaatta çalışacak usta bulmak kolay 

olmamıştır. Aksaray’da bulunmayan ustalar için bölgeden arayış içinde 
olan ve Şirket adına farklı kişiler görüşmeler yapmıştır. 23 Nisan 1925 tarihli 
ve Mahmut imzasıyla çekilen telgrafta görüşülen iki ustanın yevmiye mik-
tarı haricinde yemek şartı koştuğu da kayıtlıdır (ABAMA, K:2, B:87). Kayse-
ri’deki görüşmelerinden sonra haber bekleyen Mahmut’a gelen 10 Mayıs 
1925 tarihli telgraf Kayseri’den Aksaray’a çekilmiştir. Bu telgrafta “harçlı 
duvar yapacak usta yoktur. Taş işleyecek ustalar dört liradan aşağı gitmi-
yor” diyen kişi Mehmet isimli birisidir (ABAMA, K:2, B:61). Usta arayışları-
nı sürdüren şirkete Nevşehir’den de telgraf çekilmiştir ama haberler pek de 
iyi değildir. Mustafa isimli birisi 19 Mayıs 1925 tarihinde şirketin yetkilile-
rinden Alibuçuk-zâde Kuddusi Efendi’ye “İstediğiniz usta bulunmuyor. 
Diğer ustalar da boş değildir” diye yazmıştır (ABAMA, K:2, B:84). Aksa-
ray’dan ve yakınlardan usta bulmakta zorlanan şirket yönetimi meseleden 
Vehbi Bey’i haberdar etmiştir. Vehbi Bey İstanbul’dayken 23 Mayıs 1925 
tarihinde çektiği telgrafında “Dört duvarcı iki dülger marangoz, dört lira günde-
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likle göndereyim mi? Acilen emriniz” diyerek çözüm üretmiştir (ABAMA, K:2, 
B:86). Gelen usta sayısı tespit edilememiştir. Fakat bu ustalar yetmediği için 
Aksaray ve civarından usta arayışları sürmüştür. Usta temin edebilmek 
Aksaray Belediyesi de dahil olmuştur. Çünkü Aksaray Azm-i Millî T.A.Ş. 
hissedarlarından başka bir ifadeyle ortaklarından biri de Aksaray Belediye-
si’dir. 25 Mayıs 1925 tarihli ve Konya’dan “belediye reisi” imzasıyla Aksa-
ray Belediyesi’ne çekilen telgrafta “teşvikata rağmen Konya Sille’de usta buldu-
rulamadı” cevabı yer almaktadır (ABAMA, K:2, B:82). Anlaşılan odur ki Ak-
saray’ın komşusu olan birçok yerde usta arayışı devam etmektedir. Mah-
mut isimli görevli 27 Mayıs 1925’te Kayseri’den Aksaray’a gönderdiği telg-
rafında “Üç usta [ile] geliyorum. Mabadı var” diye yazmıştır (ABAMA, K:2, 
B:76). Bu telgraftan kısa bir süre önce İstanbul’dan Vehbi Bey’in gönderdiği 
ustalardan hemen yukarıda bahsedilmişti. İstanbul’dan ve Kayseri’den ge-
len toplamda dokuz kişidir. 76 nolu telgrafta üç usta haricinde başkalarının 
da geleceği haber verilmiştir. Fakat kaç kişi geldi, kaçı inşaat bitene kadar 
tam olarak bilinememektedir5. 

Bu arada ilginç bir husus telgraflarda yer almaktadır. İstanbul’dan ma-
yıs ayında gelen ustalar yaklaşık iki ay bir süre geçmesine rağmen ailelerine 
mektup yazmamışlardır. Ustaları bulan ya da onları Aksaray’a gelmeye 
ikna eden Vehbi Bey 20 Temmuz 1925 tarihli telgrafında yazılacak mektu-
bun önemli olduğunu belirtiyor: “Buradan gönderilen ustalar şimdiye kadar 
mektup yazmadıklarından aileleri sinirleniyor. Tekrar göndereceğimiz ustalar gele-
cek mektuba intizar ediyorlar. Ailelerine mektup yazdırınız” (ABAMA, K:2, B:88). 
Ustaların mektubunu bekleyen sadece aileleri değildir. Çünkü yaklaşık iki 
aydır Aksaray’da bulunan ustaların izlenimleri, yorumları İstanbul’da bu-
lunan bazı ustaların kararını etkileyecektir. Yukarıda da belirtildiği gibi usta 
bulmak kolay olmamıştı. Onun için de İstanbul’da başka ustaların Aksa-
ray’a gelmesi için daha evvel Aksaray’a gelmiş ustaların çekeceği telgraf, 
göndereceği mektup önem arz etmektedir. 

16 Mayıs 1926 tarihli ve İstanbul’dan Mehmet imzalı “Süratle işlerin hi-
tamı için değirmen işlerinden anlayan beş marangoza ihtiyaç olunduğu [ve] oradan 
gelen mühendis Post?’un söylediğini” telgrafından işin bitirilebilmesi için yine 
usta arandığı anlaşılmaktadır (ABAMA, K:2, B:100) 

b) Malzeme Meselesi 
Usta meselesinde olduğu gibi malzemeler de genel olarak Aksaray hari-

cinden temin edilmiştir. Binanın temelinde ve sağlamlaştırılmasında putrel-

 
5  Arşivde yer alan iki kare fotoğraf inşaat ile alakalıdır. Birisi inşaatın ortalarına gelmeden diğeri de bitmek 

üzere olan durumu gösteren fotoğraflar ekte verilmiştir. 



12/24 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 237 

 

ler6 kullanılmıştır. Tarihsiz bir telgrafta İstanbul’dan Mehmet imzasıyla 
Aksaray Belediye Başkanı Kuddusi Bey’e “Temel için talep edilen putrel saire 
Ereğli’ye bugün gönderildi. Diğer putreller de sipariş edildi” notu ulaştırılmıştır 
(ABAMA, K:2, B:83). 24 Ağustos 1925 tarihli ve Vehbi Bey’den Şirket’e gön-
derilen telgrafta putrellerin yüklendiği, elektrik malzemesinin tamamen 
geldiği ve acilen para gönderilmesi yazmaktadır (ABAMA, K:2, B:85). Biraz 
önce bahsedilen tarihsiz telgrafın 1925 Ağustos’una ait olması kuvvetle 
muhtemeldir. 

Eklerde de görüleceği gibi un fabrikasında ahşap aksam çok fazladır. Bu 
ahşapların Aksaray’dan temin edilmediği telgraflardan net olarak anlaşıl-
maktadır. 

Binanın dışı taş, içi ise putrellerle desteklenmiş ahşaptır. Orijinalliğini 
yitirmeden gelebilmiş un fabrikası inşaat malzemelerinin temini için Pozantı 
ile irtibat kurulmuştur. Ahşap aksamın malzemesi olan kerestelerin alınma-
sıyla alakalı olarak 8 Ağustos 1925 tarihli telgrafında İstanbul’da bulunan 
Vehbi Bey “Keresteyi Pozantı’dan alınız. Kamyonlar hazırdır. Yük vagonu 
geldiğinde yüklenecektir” yazarak Aksaray’a haber vermiştir (ABAMA, 
K:2, B:80). Bu telgraftan sonra Şirket’in görevlilerinden Refet, Pozantı’ya 
gitmiştir. 14 Ağustos 1925 tarihli ve Pozantı’dan Aksaray’a çekilen telgrafta 
talep edilen kerestelerin tamamının olmadığı, kerestelerin vagonunu kırk 
liradan aşağı satmadıkları için Şirket’ten haber beklendiği ve acilen cevap 
beklendiği kayıtlıdır (ABAMA, K:2, B:79). Şirket’ten cevap gecikince üç gün 
sonra (17 Ağustos 1925) Refet yeniden bir telgraf çekmiştir: “Buraca müba-
yaat tedariki ümitleri kesildi. Konya’ya gidiyorum. Alacağınız cevabı Mecidiye 
Hanı’na yazınız” (ABAMA, K:2, B:78). Aynı tarihli (17 Ağustos 1925) bir telg-
raf da Vehbi Bey’den gelir: “Keresteyi aldırınız. Tafsilat postada” (ABAMA, 
K:2, B:77). Vehbi Bey’in bahsettiği kereste nerede hazır beklemektedir belli 
değildir7. 9 Eylül 1925 tarihli ve Konya’dan (Niyazi imzalı) Aksaray’a (Be-
lediye başkanı Kuddusi Bey’e) çekilen telgrafta "Listenize mucip kerestenin bir 
kısmı mevcuttur. Diğer bir kısmı ise tashihen kabil olabileceği gibi listeyi tanzim 
eden şahsın Konya'ya kadar gelmesine vabestedir. Başka türlü gayrikabildir" ifade-
lerinden kereste için Konya ile anlaşıldığı sonucu çıkarılabilir (ABAMA, K:2, 
B:25). Aslında diğer telgraflardan da anlaşılacağı gibi keresteler Pozantı’dan 
belli aşamalardan geçmesi ve satışa hazır olması için Konya’ya gönderil-
mektedir. Kereste talebi başka bir ifadeyle Şirket’in ihtiyacı olan ahşap mal-

 
6  (Fr. poutrelle) İnşaat ve demir yollarında taşıyıcı malzeme olarak kullanılan, I–T veya U kesitli demir 

yâhut çelikten direk veya kiriş. http://www.lugatim.com/s/putrel 
7  Çalışmanın farklı kısımlarında değinildiği gibi arşivin başına pek çok sıkıntı geldiği için telgraflardan 

bazıları kayıp olduğunu düşünmek akla ilk gelendir. 
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zeme kısa bir süre içerisinde halledilmemiştir. 1925 senesinde olduğu gibi 
1926 yılında da peyderpey gelmeye devam etmiştir. Genel itibariyle Kon-
ya’dan alınsa da bazen yeniden Pozantı’ya gidildiği de olmuştur. Bu bir 
telgrafta şöyle ifade edilir: “Kerestelerin doğrudan Konya’dan gitmesi mecburi-
dir. Zira bu Pozantı’dan gelen keresteler Konya’da imal olunur. Ancak sonra sevk 
olunur” (ABAMA, K:2, B:43). Ahşap malzemenin nemden etkilenmesi kaçı-
nılmaz olduğu için özellikle dışarıda açıkta kalmaması için de ikazlar yine 
telgraflara yansımıştır (ABAMA, K:2, B:72). 

Şirket’in temsilcilerinden Şükrü 11 Mart 1926 tarihli ve Konya’yken 
“Aksaray’da Azm-i Millî Şirketi Müdüriyeti’ne” adresli telgrafında “Beş 
araba hamule edilmiştir. Kendim Pozantı’da kereste nakil etmek üzere uğraşmakta-
yım. Çaydaki sular geçit vermiyor. Mecburi sal yapıp geçireceğiz. Ümit ederim bir 
hafta zarfında bütün keresteleriniz tamam olur. Bugün yine sevk için gidiyorum. 
Ziraat Bankası’na bin lira çek verdim. On bir [ay] vadelidir” diye haber vermiştir 
(ABAMA, K:2, B:36). 10 Mayıs 1926 tarihli ve Konya’dan Şükrü’nün Aksa-
ray’a çektiği telgrafta “Son sipariş keresteleri arabacılara teslim ettim. 8 tarihli 11 
vadeli Ziraat Bankası’na iki bin lira poliçe verdim. Tediyesi” son sipariş denilse 
de inşaatın tamamen bitmesine yakın tarihlerde halen kereste ihtiyacı ol-
muştur (ABAMA, K:2, B:5). 23 Eylül 1925 tarihli bir telgrafta Bağdat Ote-
li’nde Hırant, Aksaray Azm-i Millî Şirketi Müdüriyeti’ne “Konya’da Niyazi 
Ağa ile görüştüm. Kereste için birkaç gün kalmam icap ediyor. Diğer taraftan inşaa-
tın tatil olduğunu söylerseniz durayım mı geleyim mi? Serian cevap” ifadesinden 
(ABAMA, K:2, B:21) inşaat işinde bir aksama olduğu düşünülebilir. 13 Hazi-
ran 1926 tarihli ve Konya’dan Aksaray’a yazılan Şükrü imzalı telgrafta “dört 
araba kereste sevk edilmiştir” denilmektedir (ABAMA, K:2, B:60). 

Hem un fabrikası ve hem de hidroelektrik santraline malzemelerin 
alınması dönemin şartları hesaba katıldığında iletişim ve ulaşımının günü-
müzle kıyas edildiğinde zor olduğu aşikardır. 1925’in Eylül ve Ekim’indeki 
telgrafların büyük bir kısmı malzeme teminiyle alakalıdır. Bazı telgraflar 
çimentoyla bazıları da çeşitli malzemelerle ilgilidir (ABAMA, K:2, B:22; 
ABAMA, K:2, B:69). Telgrafların gönderildiği adresler genelde İstanbul, 
Ankara ve Konya iken farklı yerlerden de geldiği olmuştur. Örneğin Bur-
sa’ya da malzeme temini için gidilmiştir (ABAMA, K:2, B:68). 

Un fabrikası inşaatı için gerekli olan en önemli unsurlardan biri çimento 
iken diğeri taştır. Taş en kolay bulunan malzeme olduğundan galiba telgraf-
larda taşla alakalı bilgi yoktur. Taş haricindeki malzemeler olan ahşap, de-
mir ve çimento dışarıdan temin edildiği için telgraflarda bunlarla alakalı 
bilgi kırıntıları bulunmaktadır. 

Konya’da ve Ereğli’de bulunan tüccarlardan alınan malzemelerden biri 
olan çimento hakkındaki bilgilerden binanın sağlam olmasına ne kadar 
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önem verildiği de görülmektedir. 14 Ocak 1926 tarihinde Konya’dan Aksa-
ray’a (Şirket’e) çekilen telgrafta çimentonun geldiği haber verilmiştir 
(ABAMA, K:2, B:44). 1926 Şubat başlarında Vehbi Bey çimento işiyle yakın-
dan ilgilidir. 7 Şubat 1926 tarihinde İstanbul’dan Aksaray’a çektiği telgra-
fında çimentonun gönderileceğini haber vermiştir (ABAMA, K:2, B:42) 10 
Şubat 1926 tarihli telgrafta yine iki vagon çimento alınmasıyla alakalıdır 
(ABAMA, K:2, B:48). 14 ve 17 Şubat 1926 tarihli iki telgrafta da benzer notlar 
vardır (ABAMA, K:2, B:57; ABAMA, K:2, B:58). Çimento, sağlamlığı sebe-
biyle bazen de kereste yerine tercih edilmiştir (ABAMA, K:2, B:58). Bazen de 
Şirket’in beklediği çimentolar geldiği halde başka sorunlar ortaya çıkmıştır. 
Ereğli’den Mithat imzalı ve 11 Mayıs 1926 tarihli telgrafta “Çimento geldi. 
Deveciler beklemedi. Üç araba tahmil deve aratıyorum” (ABAMA, K:2, B:6) no-
tundan önemli sayılmayacak bir sorun yaşandığı bellidir ama çimento yü-
künü Ereğli’den Aksaray’a bu develerin mi getireceği net değildir. Çünkü 
diğer telgraflardan da anlaşıldığı gibi yükler tren yoluyla Ereğli’ye ulaştık-
tan sonra Aksaray’a nakli kamyonlarla yapılmıştır (ABAMA, K:2, B:49). 

Tarihsiz ve İstanbul’dan Aksaray’a Muhammed imzasıyla “Mazot gön-
deriyoruz. Gelinceye kadar gaz ile idare ediniz” notu da göstermektedir ki farklı 
malzemelerin eksikliği de olmuştur (ABAMA, K:2, B:16). 

c) Teknik Eleman Meselesi 
Ustaların ya da malzemelerin teminiyle alakalı bazen farklı sorunlar ya-

şandığı yukarıda izah edilmeye çalışıldı. Aşamaların öncelikle bina inşası 
akabinde içindeki sistemin kurulması ve sonrasında hem hidroelektrik sant-
ralinin hem de un fabrikasının çalıştırılması olduğu aşikardır. Teknik ele-
manların bulunması, onlarla anlaşılması ve verimli bir şekilde çalışması ya 
da çalıştırılması da ayrı bir meseledir. Telgraflardan anlaşılmaktadır ki bu o 
kadar kolay olmamıştır. Osmanlı Devleti’nin aslî unsuru olan Türkler asır-
larca ya askerdir ya da çiftçidir. Teknik işlerden pek anlamaz. Sanat ve za-
naattan istisnalar haricinde uzaktır. Bu elbette Türklerin kafasının basma-
masından kaynaklanmaktadır. Halbuki Mustafa Kemal Atatürk’ün de de-
diği gibi Türkler zekidir, çalışkandır ama Türk’e fırsat verilmezse Türk de 
sanata, zanaata, teknik işlere yabancı kalır8. Hemen yukarıda da değinildiği 

 
8  Elbette Müslümanlar hiçbir zaman ticaretle ilgilenmedi denilemez. 1830’lu yıllardan 1840 ortalarına 

kadarki Aksaray’ın nüfusunu gösteren defterlerde ticaret erbabı Müslümanlar da kayıtlıdır. Burada anla-
tılmak istenen Aksaray dahil olmak üzere Anadolu’nun genelinde zor işlerde hep Müslümanların görül-
düğüdür. Aksaray’daki bu durumu en iyi özetleyenlerden birisi Faruk Zeki Perek’tir. Meşrutiyet dönemin-
den Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar olan süreci değerlendirirken 1915 Ermeni tehciri ve 1923’te imza-
lanmış ve hemen sonraki yıllarda uygulanan nüfus mübadelesini anlattıktan sonra Aksaray’daki yaşamın 
değiştiğini Türklerin de artık iş hayatına atıldığını yazar ve şöyle devam eder: İlk ticarete atılanlardan Hacı 
İskender Efendinin dükkânını hatırlarım. Nevşehir pazarının güney köşesindeki saatçi Hafızın dükkânının 
bitişiğinde idi. Dükkânın cephesinde bir levha vardı. Arap harfleri ile "Elkâsibu habiballah" yazılı idi. "Allah 
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gibi (“usta meselesi” kısmında) harçlı duvar yapacak usta Aksaray’da bu-
lunmadığı için Nevşehir’e, Sille’ye, Kayseri’ye müracaat edilmiştir. Özellikle 
buralarda taş işçiliği ve ustalığı oldukça iyidir. Rum ve Ermeni ustalar çok 
uzun süre bu konuda aranan kişilerdir. 

Kısacası teknik işler neredeyse tamamen yabancıların tekelindedir. Ak-
saray Azm-i Millî T.A.Ş. yönetimi özellikle de Vehbi Bey un fabrikasının ve 
hidroelektrik santralinin ihtiyacı olan teknik elemanlar için oldukça gayret 
etmiştir. 

Telgraflarda isimleri geçen birkaç kişi vardır ve bunlar da biri hariç ya-
bancı uyrukludur. Birazdan izah edileceği gibi Türkiye dışından getirilen 
ustalardan bazıları memnuniyetsizliklerini belirttikleri için Şirket’in yöneti-
mi zorda kalmıştır. 

3 Mart 1925 tarihli ve Dahili Nezareti Vekili Namına Said imzalı telgraf-
ta Hırant’ın çalışmasına izin verildiği kayıtlıdır (ABAMA, K:2, B:24). Hırant 
aynı yılın (1925) Eylül’ündeki telgraftan anlaşıldığına göre çalışmaya devam 
etmektedir (ABAMA, K:2, B:21). 

1926 yılının başlarında mühendislerle alakalı telgraflar bulunmaktadır. 
18 Ocak 1926 tarihli ve İstanbul’dan Mehmet imzalı “Mühendisin biri yarın 
diğeri bu ay nihayetinde Almanya’dan çıkacaklar. Geldiklerinde hemen gönderile-
ceklerdir” bir telgraftan (ABAMA, K:2, B:67) mühendisin birinin ocak ayında 
geleceği anlaşılmaktadır. 26 Ocak 1926 tarihli ve Konya’dan Mühendis Ha-
yer Rasberg imzalı ve Şirket’e çekilen “Telgrafınızı aldım. Otomobil henüz gel-
medi. Ne zaman hareket ettiğiniz iş’ar” telgrafından gelen mühendisin kim 
olduğu da öğrenilmektedir (ABAMA, K:2, B:64). 

Yaklaşık üç hafta sonraki (17 Şubat 1926) telgraftan ilginç bilgiler öğre-
nilmektedir. Şirket’in iş takibi için Konya’da bulunan müdür olan Rıza Bey 
Azm-i Millî Heyeti İdare Reisi Müftü İbrahim Efendi’ye “Konya Palas’ta 
madamı ile boğaz tokluğuna çalıştırılan elyevm madamı ile kendisi on beş lira aylık-
la Bağdat Oteli’nde çalışan Rus, Alman montörler 85 lira aylıkla beraberlerinde 
götürmüşler. Kabul olunmayarak iadesi mercudur” diye telgraf çekmiştir 
(ABAMA, K:2, B:92). Bu telgraftan iki ay sonra (18 Nisan 1926) Vehbi Bey’in 

 
servet kazananları sever" anlamına geliyordu. Bu söz ve tablo büyük bir davanın ve tarihin özeti duru-
munda idi. İslam dünya malına heves edenleri sevmiyor, ebedi hayatı ahirette gösteriyordu. Böylece son 
yıllara kadar İslam toplumu iş hayatına heves etmemiş ibadetle ve cihatla meşgul olmuştu. Aksaray, belki 
de bütün Anadolu çarşıları ve İstanbul piyasası azınlıkların elinde idi. Aksaray'da Hacı İskender Efendinin 
dükkâna oturması Müslümana yakışmaz görülmüş olacak ki dükkânın cephesine bu levha asılarak bu tür 
düşüncelere cevap vermek istenmiştir. Bu levhanın etkisiyle çokları iş hayatına atıldı. Mersin'den veya 
Samsun yolu ile İstanbul'dan mal getirenler Aksaray hayatına hâkim oldu (Perek, 1998:23). Elbette bu 
ifadeler de az önce ifade edildiği gibi birer yorumdur. Velhasıl günümüzde de teknik-teknolojik işlerde 
Müslümanlar oldukça geride kalmıştır. Halbuki İslam tarihinde nice mucitler, kaşifler, bilim adamları mev-
cuttur. Mesele din, millet değil çalışmak hatta çok çalışmaktır. 
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İstanbul’dan Şirket’e çektiği “Marangozlar geldi mi? En fazla ihtiyaç zamanında 
iadelerindeki maksadı anlayamadım. Bu adamlar çalışmıyor mu? Yoksa işe yaramı-
yorlar mı? Eğer öyle ise şimdiye kadar niçin tuttunuz. İhtiyaç var mıdır? Acilen 
nazara alınız” telgrafındaki en fazla ihtiyaç zamanında iadelerindeki maksadı 
anlayamadım ifadesin de iki ay önce bahsi geçen montörle mi alakalı emin 
olunamamıştır (ABAMA, K:2, B:37). İnşaatın son aşamasına girdiği bir sü-
reçte önemli bir konunun iki ay sonra değerlendirilmesinin mümkün olma-
dığı düşünülebilir. Zira Vehbi Bey’in iş takibindeki ciddiyeti ve hızı diğer 
telgraflardan görülmektedir. Fakat telgrafların bulunduğu klasörde bu du-
rumu açığa çıkaracak bilgi yoktur. 

19 Şubat 1926 tarihli ve Bursa’dan Aksaray’a yazılan Romanof imzalı 
telgrafa 20 Şubat’ta Bursa’dan hareket edeceğini belirtmiş ve “lütfen evi ha-
zırlatınız” diye talebini iletmiştir (ABAMA, K:2, B:19). Romanof üç gün son-
ra (23 Şubat 1926) “Konya’ya geldim yarın hareket ediyorum” telgrafını 
çekmiştir (ABAMA, K:2, B:17). 

3 Mart 1926 tarihli telgraf Ankara’dan Aksaray’a, Şirket’in müdürü Rıza 
Bey’e yazılmıştır. Bu telgraftaki ismin Lacvin(?) olduğu düşünülmekte ve 
işlerin tamamlanabilmesi için teknik elemanı arayışların neticesi olarak farz 
edilebilir. Lacvin(?) iki güne hareket edeceğini belirtmiştir (ABAMA, K:2, 
B:56). Fakat klasördeki tüm telgraflar yeniden gözden geçirilmesine rağmen 
bu isme (Lacvin?) yeniden tesadüf edilememiştir. 

İnşaatın artık iyice toparlanması gereken bir süreçte hem teknik perso-
nel (örneğin montörler) hem de diğer meselelerde sorunlar mevcuttur. 
Konya’dan Şoför Abdülkadir imzalı 17 Nisan 1926 tarihli “Sizden emir olma-
dıkça benzin vesaire ve Romanof Efendi’nin siparişlerini dahi almıyorlar” telgra-
fından işlerin bir an evvel bitirilmesi için çalışan ekibin hızının kesildiği 
tahmin edilebilir (ABAMA, K:2, B:35). Bu telgraftan yaklaşık olarak bir ay 
sonra (14 Mayıs 1926) Vehbi Bey’in Ankara’dan çektiği telgraf işlerin neden 
aksadığının anlaşılabilmesi bakımından önemlidir. Bu telgrafta Vehbi Bey, 
Romanof’un şikâyet ederek gitmek istediğini, kendisine verilen vaatlerin 
tutulmadığını ve bu sebepten dolayı da kendisinin zorda ve mahcup du-
rumda kaldığını yazmıştır (ABAMA, K:2, B:95). Romanof, elektrik işi için 
anlaşılan teknik bir personeldir. Bahsi geçen telgraf ya da diğer telgraflar 
Romanof ile yönetim arasında be geçtiğine, yaşanan sorunlara ait bilgi tespit 
edilememiştir. Fakat hidroelektrik santralindeki işlerde aksamalar yaşandığı 
hakikattir. Yine bu telgrafta (ABAMA, K:2, B:95) elektrik ünitesinin faaliye-
tinin gerçek gecikme sebebini merak eden Vehbi Bey cevap yazılmayasını 
istemiştir. Planlan işlerin zamanında bitmemesinde gösterilen bahanelerin 
artık ikna edici olmadığına dikkat çekerek “bakılmayacak ise geleyim” di-
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yen Vehbi Bey’in son cümlesi “Allah aşkına ciddi olalım efendim” olmuştur 
(ABAMA, K:2, B:95). 

Yukarıdaki telgraftan yalnızca iki gün sonra tarihli (16 Mayıs 1926) ve 
İstanbul’dan Mehmet imzalı telgraftan anlaşılmaktadır ki Aksaray’da, Şirket 
için çalışanlardan birisi de Post(?) isimli bir mühendistir (ABAMA, K:2, 
B:100). Bu isim daha önce herhangi bir telgrafta geçmediği için Aksaray’a ne 
zaman gelmiştir? İstanbul’a niye gitmiştir? İstifa etmiş midir yoksa tekrar 
Aksaray’a dönecek midir? gibi suallerin tamamı -en azından şimdilik- ce-
vapsız kalmaktadır. 

 
SONUÇ 
Aksaray Azm-i Millî Türk Anonim Şirketi, ilk hidroelektrik santralini 

kuran ve ilk un fabrikalarında birini açan Cumhuriyet Türkiyesi’nin ilk şir-
ketlerindendir. 1924 yılının Ağustos’unda nizamnamesi onaylanan Şirket’in 
elektrik ve un üretimi 1926 yılıdır. İlk yıllarda yönetimden kaynaklanan bazı 
hatalar yüzünden zarar etse de sonraki yıllarda ürettiği unların kalitesi sa-
yesinde Türkiye genelinde meşhur olmuştur. Unlarının şöhretiyle kârını 
oldukça artıran şirket eski fabrikasının hemen yanına 1960’ta beş katlı yeni 
bir fabrika daha açmıştır. 

Doğudan batıya, kuzeyden güneye çok geniş bir müşteri ağına sahip 
Şirket’in faaliyeti 1997 yılında durmak zorunda kalmıştır. 1920’lerin tekno-
lojisine sahip fabrika zamana ayak uydurmakta zorlanmıştır. Fabrikanın 
sistemi güncellemeye çok müsait olmadığından 1980’li ve 1990’lı yılların 
teknolojiyle üretilen un fabrikalarıyla rekabet edemeyince zarar etmeye 
başlamıştır. Bu sebeple fabrika kapanmıştır. Belli bir süre tamamen atıl du-
rumda olan un fabrikası ve hidroelektrik santralinin ne olacağı, nasıl değer-
lendirileceği konuşulmuş, tartışılmıştır. Anonim bir şirket olan Azm-i Millî 
T.A.Ş. hisselerinin tamamına yakınını 2000 yılında Aksaray Belediyesi al-
mıştır. 1926’da faaliyete geçen un fabrikası 1997’de üretimini durdurmuştur. 
1960’ta faaliyete geçen diğer un fabrikası Aksaray Belediyesi’ne geçtikten 
sonra kısa bir süre de olsa üretime devam etmiştir. Bu fabrika da 2002’de 
tamamen durmuştur. 2006’da halen tartışılan ve anlam verilemeyen bir 
kararla yıktırılmıştır. 

1926’da hizmete başlayıp 1997’de kapanmak zorunda kalan tarihi un 
fabrikasında, 2011’de, restorasyon başlamıştır. 2013’te Aksaray Belediyesi 
Azm-i Millî Sanayi ve Bilim Müzesi olarak faaliyete geçmiştir. Müzeye dö-
nüşen fabrikanın 1937’de yapılmış buğday deposu 2014 yılında Aksaray 
Belediyesi Azm-i Millî Sanayi ve Bilim Müzesi’nin arşivi olarak değerlendi-
rilmiştir. 
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Telgraflarda dikkati çeken önemli meselelerden birisi inşaatı yapacak 
ustaların bulunmasındaki zorluklardır. Duvar örecek usta bulmak için Şir-
ket’in yetkilileri ya da görevlendirdiği kişiler Aksaray’ın komşularının bir-
çoğuna gitmek zorunda kalmışlardır. Yine de umulduğu gibi olmamıştır. 
Dönemin Aksaray mebusu olan Vehbi Bey’in gayretleriyle bir kısmı İstan-
bul’dan gönderilen ustaların ve Kayseri’den ustaların gelmesiyle inşaat 
bitirilebilmiştir. Aksaray’da ya da hemen yakınlarında usta bulunamayışı-
nın sebebi telgraflarda ya da herhangi bir yerde yazmasa da tahmin edilebi-
lir ki 1923’te Lozan Antlaşması’nda alınan karar neticesinde mübadele ol-
muştur. Aksaray ve yakın çevresinde Karamanlılar olarak bilinen Hıristiyan 
vatandaşlar yaşamaktaydı. Bu insanların pek çoğu da sanatkâr ve zanaatkâr 
idi. Rumların ve Ermenilerin taş ustalığında iyi oldukları bilinen bir du-
rumdur. Mübadeleyle giden Rumlardan sonra usta kıtlığı yaşanması nor-
maldir diye düşünülebilir. Yine bu minvalde 1915’te uygulanmış olan bir 
Ermeni tehciri vardır. Bazı Ermeniler Anadolu sınırları içerisinde yer değiş-
tirmişken bazıları da bugünkü Suriye topraklarına gitmişti. Hem Ermeni-
lerden hem de Rum ustalardan çoğu artık Anadolu’da değildi. Bu ustalar da 
tahmin edileceği gibi kendi milletlerinden olanlarla çalışmıştı. Türklerin taş 
ustalığını sonradan öğrendikleri de ayrıca bilinen bir durumdur. Teknik 
personel, mühendis gibi ihtiyaç duyulan unsurların yurt dışından temin 
edilmesi ile Türkiye’nin bu husustaki yetersizliğine dair bir şeyler yazmak 
lazım. Cumhuriyet Türkiye’sinin işinin ne kadar zor olduğunun tespiti, 
Azm-i Milli T.A.Ş.’nin tesisi üzerinden de yapılabilmektedir. 

Aksaray Belediyesi Azm-i Millî Sanayi ve Bilim Müzesi Arşivi’ndeki 
tasnif ve dijitalleştirme çalışmaları devam etmektedir. Daha önce hiçbir yer-
de yayımlanmamış defterler, telgraflar ve daha başka belgeler araştırmacıla-
ra açıktır. Ücretsiz olan bu arşiv hizmetinden daha çok araştırmacının fay-
dalanmasının isabetli olacağı aşikardır. Çünkü arşivde sadece un fabrikası 
ile alakalı bilgiler yoktur. Elektrik abone defterleri başta olmak üzere pek 
çok belgeye, deftere göre farklı konular da çalışılabilir. 

 



244 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 12/24 
 

KAYNAKÇA 
 
Arşiv Belgeleri 
Aksaray Belediyesi Azm-i Milli Müzesi Arşivi (ABAMA) 
-ABAMA, K:2, B:1 
-ABAMA, K:2, B:3 
-ABAMA, K:2, B:3a 
-ABAMA, K:2, B:4 
-ABAMA, K:2, B:5 
-ABAMA, K:2, B:6 
-ABAMA, K:2, B:7 
-ABAMA, K:2, B:8 
-ABAMA, K:2, B:14 
-ABAMA, K:2, B:15 
-ABAMA, K:2, B:16 
-ABAMA, K:2, B:17 
-ABAMA, K:2, B:18 
-ABAMA, K:2, B:19 
-ABAMA, K:2, B:21 
-ABAMA, K:2, B:21 
-ABAMA, K:2, B:22 
-ABAMA, K:2, B:23 
-ABAMA, K:2, B:24 
-ABAMA, K:2, B:24 
-ABAMA, K:2, B:25 
-ABAMA, K:2, B:25 
-ABAMA, K:2, B:27 
-ABAMA, K:2, B:28 
-ABAMA, K:2, B:29 
-ABAMA, K:2, B:35 
-ABAMA, K:2, B:36 
-ABAMA, K:2, B:37 
-ABAMA, K.:2, B:40 

-ABAMA, K:2, B:40 
-ABAMA, K:2, B:41 
-ABAMA, K:2, B:41 
-ABAMA, K:2, B:42 
-ABAMA, K:2, B:42 
-ABAMA, K:2, B:43 
-ABAMA, K:2, B:44 
-ABAMA, K:2, B:46 
-ABAMA, K:2, B:48 
-ABAMA, K:2, B:49 
-ABAMA, K:2, B:50 
-ABAMA, K:2, B:51 
-ABAMA, K:2, B:52 
-ABAMA, K:2, B:53 
-ABAMA, K:2, B:54 
-ABAMA, K:2, B:55 
-ABAMA, K:2, B:56 
-ABAMA, K:2, B:57 
-ABAMA, K:2, B:58 
-ABAMA, K:2, B:60 
-ABAMA, K:2, B:61 
-ABAMA, K:2, B:63 
-ABAMA, K:2, B:64 
-ABAMA, K:2, B:65 
-ABAMA, K:2, B:67 
-ABAMA, K:2, B:68 
-ABAMA, K:2, B:69 
-ABAMA, K:2, B:71 
-ABAMA, K:2, B:72 

-ABAMA, K:2, B:74 
-ABAMA, K:2, B:76 
-ABAMA, K:2, B:77 
-ABAMA, K:2, B:78 
-ABAMA, K:2, B:79 
-ABAMA, K:2, B:80 
-ABAMA, K:2, B:81 
-ABAMA, K:2, B:82 
-ABAMA, K:2, B:83 
-ABAMA, K:2, B:84 
-ABAMA, K:2, B:85 
-ABAMA, K:2, B:85 
-ABAMA, K:2, B:86 
-ABAMA, K:2, B:87 
-ABAMA, K:2, B:88 
-ABAMA, K:2, B:90 
-ABAMA, K:2, B:91 
-ABAMA, K:2, B:92 
-ABAMA, K:2, B:93 
-ABAMA, K:2, B:94 
-ABAMA, K:2, B:95 
-ABAMA, K:2, B:97 
-ABAMA, K:2, B:99 
-ABAMA, K:2, B:100 
-ABAMA, K:2, B:102 
-ABAMA, K:2, B:103 
-ABAMA, K:2, B:104 

 
Raporlar (ABAMA) 
- Azmi Milli T.A.Ş. (1930), 1929 Senesi İdare Meclisi ve Murakıp Raporları ile 

Bilânço ve Kar ve Zarar Hesapları, Ankara 
-Azmi Milli T.A.Ş. (1931) 1930 Senesi İdare Meclisi ve Murakıp Raporları ile 

Bilânço ve Kar ve Zarar Hesapları, Ankara 
- Azmi Milli T.A.Ş. (1932) 1931Senesi İdare Meclisi ve Murakıp Raporları ile 

Bilânço ve Kar ve Zarar Hesapları, Ankara 
- Azmi Milli T.A.Ş. (1936) 1935 Senesi İdare Meclisi ve Murakıp Raporları ile 

Bilânço ve Kar ve Zarar Hesapları, Ankara 
- Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi 



12/24 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 247 

 

-BCA, 230.33.41.4 
-BCA, 030-18-1-1-1-14-2 
-BCA, 030-18-1-1-10-37-15 
 
Süreli Yayınlar 
-Aksaray Vilayet Gazetesi (AVG) 
-Resmî Gazete 
 
Telif Eserler 
-Gül, Mustafa Fırat (2011). Cumhuriyetin İlk Yıllarında Aksaray’ın Önemli Mü-

teşebbisi Vehbi Bey, Tarihin Peşinde, S.6. Ekim, s.135-152. 
-Gül, Mustafa Fırat (2014). Aksaray Azm-i Millî T.A.Ş., Aksaray Belediyesi Yayın-

ları, Aksaray. 
-Konyalı, İ. Hakkı (1974). Abideleri ve Kitabeleri ile Niğde Aksaray Tarihi, C. I-III, 

İstanbul. 
-Mektupçu Hilmi (1931). Aksaray Tarihçesi, Aksaray. 
-Muallim Sapancalı Hüsnü (1928). Hasan Dağı’nda ilmî Cevelan, Aksaray. 
-Perek, Faruk Zeki (1998). Büyük Devrim Çağında Aksaray 1910-1930, Basım yeri 

yok. 
 
Elektronik Kaynaklar 
-http://www.lugatim.com/s/putrel (13.04.2020/00.18). 

 
 
 



248 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 12/24 
 

EKLER 
 

Ek 1. 1920-27 arasında iki dönem mebusluk yapan, 
Aksaray’ın vilayet olması, nice hizmete kavuşması 
için hizmet eden ve Aksaray Azm-i Millî Türk 
Anonim Şirketi’nin kurucularından olan M. Vehbi 
Bey (Çorakçı) 1876’da Aksaray’da doğmuştur. 
Alibuçukzade Hacı Hasan ve Fatma çiftinin çocuğu 
olarak dünyaya gelmiştir. Aksaray’ın köklü, muhiti 
geniş ve sevilen ailelerinden birisine mensup olan 
Vehbi Bey, Aksaray Rüştiyesi’nde ilk ve orta öğre-
nimini tamamladıktan sonra Cedidiye Medrese-
si’nde tahsiline devam etmiştir. Hususi tahsilini 
Konya’da yapmıştır. Öğrenim hayatından sonra 
atıldığı ticaret hayatında da çok başarılı olduğu hem 
faaliyetlerinden hem de kayıtlardan anlaşılmakta-
dır. Konya’dan döndükten sonra amcasının büyük kızı Fatma ile evlenmiştir. Bu evlilik-
ten Ali Servet, Düriye, Hacı Hasan, Ata ve Mehmet Ruhi isimli beş çocuğu olmuştur. 
İstiklal Harbi’nde tüm cömertliğiyle Türk Ordusu’nun yanında yer almıştır. Aksaray’ın 
vilayet olması için çok çalışmış ve müspet neticeyi almayı başarmıştır. Ve bu kadar çaba-
sının sonrasında yine cömertliği bizzat kendisi yaparak TBMM kürsüsünden “Heyeti 
Celilenin şerefine, nöbet bekleyen asker arkadaşlarımıza beş yüz lira bağışlıyorum” de-
miştir. Ayrıca, Aksaray’ın vilayet yapılmasının heyecanı ve sevinciyle Ankara Dik-
men’deki bağını Hasan Saka’ya hediye ettiğinde de bahsedilmektedir. Vehbi Bey, 1932 
yılının 1 Şubat’ında 53 yaşındayken İstanbul’da vefat etmiştir. Mezarı Zincirli Kuyu me-
zarlığındadır (Bkz. Mustafa Fırat Gül, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Aksaray’ın Önemli 
Müteşebbisi Vehbi Bey, Tarihin Peşinde, S.6. Ekim, 2011, s.135-152). 
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Ek 2. Un Fabrikası inşaatı devam ederken (Arif Yavuz’dan temin edilmiştir) 

 
 

Ek 3. Aksaray Belediyesi Azm-i Millî Müzesi Arşivi’nde (ABAMA) 2 No’lu klasörde 104 
adet telgraf bulunmaktadır. Telgraflardan bir örnek. 
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Ek 4. Müze ve arşiv sorumlusu M. Fırat Gül tarafından Şirket’in arşivinin yeniden topar-
lanması, temizlenmesi ve kaba tasnifi devam ederken, 2014. (Foto: Savaş Ulukaya) 
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Ek 5. Aksaray Vilayet Gazetesi’nin (Nr.9) 15 Kanunuevvel 1926 tarihli sayısında Azm-i 
Millî T.A.Ş. un fabrikasının inşaatını inceleyen Vali Yusuf Bey ve kim oldukları tespit 

edilemeyen diğerleri. 
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Ek 6. Günümüzde müze olarak kullanılan Azm-i Millî T.A.Ş. un fabrikası ve müştemila-
tının genel görünüşü (arkadaki dört katlı un fabrikası, öndeki bina atölye, aradaki arşiv 

olarak kullanılan buğday deposu ve sağ baştaki de idare binası olarak kullanılmıştır) (Ek: 
6, 7, 8 ve 9 fotoğrafları: M. Fırat Gül) 

 
 

Ek 7. Un Fabrikasının 4. (son) katından ahşap aksam 
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Ek 8. Elektrik Santralinin dıştan görünüşü 

 
 

Ek 9. Elektrik Santralinin türbinleri 

 



254 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 12/24 
 

Ek 10. 1926 tarihli fotoğraflarda Şirket’in Aksaray’a elektrik taşıyan direkleri 
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Ek 11. Aksaray Valisi Yusuf Ziya Bey’in Vehbi Bey’in telgrafının arkasına el yazısıyla 
cevabı (ABAMA, K:2, B:3a) 
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Ek 12. Hidroelektrik santralindeki arıza hakkındaki 12 ve 14 Haziran 1926 tarihli raporlar 

 

 
 


