
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II



Bu kitabın, basım, yayım ve saǦş hakları Atatürk Üniversitesi’ne aiǩr. Bireysel öğrenme
yaklaşımıyla hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır. Atatürk Üniversitesi’nin izni

alınmaksızın kitabın tamamı veya bir kısmı mekanik, elektronik, fotokopi, manyeǝk kayıt veya
başka şekillerde çoğalǦlamaz, basılamaz ve dağıǦlamaz.

Copyright ©2013

The copyrights, publicaǝons and sales rights of this book belong to Atatürk University. All rights
reserved of this book prepared with an individual learning approach. No part of this book may

be reproduced, printed, or distributed in any form or by any means, techanical, electronic,
photocopying, magneǝc recording, or otherwise, without the permission of Atatürk University.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

ISBN: 978-975-442-263-4

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI

ERZURUM, 2013



Editör

Doç. Dr. ASAF ÖZKAN

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılmasından İtibaren Yaşanan Gelişmeler

Öğr. Gör. YÜCEL ÇİL

1. 4

Sakarya’dan Lozan’a Askerî ve Siyasi Gelişmeler

Öğr. Gör. YÜCEL ÇİL

2. 29

İstiklal Savaşı Sonrası Türk Siyasal Hayatında Yaşanan Gelişmeler

Prof. Dr. ERDAL AYDOĞAN

3. 52

Cumhuriyetin İlanı Sonrası Çok Partili Hayata Geçiş Çabaları ve Bazı Önemli
Gelişmeler

Öğr. Gör. YÜCEL ÇİL

4. 73

Türk Hukuk İnkılabı

Prof. Dr. ERDAL AYDOĞAN

5. 94

Eğitim ve Kültür Hayatındaki Düzenlemeler

Öğr. Gör. YÜCEL ÇİL

6. 119

Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar

Öğr. Gör. YÜCEL ÇİL

7. 143

Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar

Prof. Dr. ERDAL AYDOĞAN

8. 163

Mustafa Kemal Atatürk Döneminde Dış Politika

Prof. Dr. ERDAL AYDOĞAN

9. 185

Atatürk'ün Ölümünden Sonra Türkiye

Prof. Dr. ERDAL AYDOĞAN

10. 211

II. Dünya Savaşı Süreci

Prof. Dr. ERDAL AYDOĞAN

11. 236

Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokrat Parti’nin Kurulması

Prof. Dr. ERDAL AYDOĞAN

12. 261

Atatürk Düşünce Sistemi Çerçevesinde Atatürk İlkeleri

Öğr. Gör. YÜCEL ÇİL

13. 284

Bütünleyici İlkeler

Öğr. Gör. YÜCEL ÇİL

14. 304



İÇ
İN

DE
Kİ

LE
R

•Kuva-yı Milliye Hareketi ve Düzenli 
Orduya Geçiş Süreci

•Askerî Mücadele ve Oluşturulan 
Cepheler
•Güney Cephesi’ndeki 

Çarpışmalar 
•Doğu Cephesi (Ermenilerle Savaş 

ve Gümrü Barış Antlaşması)
•Batı Cephesi’nin Kurulması, Askerî 

ve Siyasi Gelişmeler
•I.İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921)
•I.İnönü Savaşı’ndan Sonra Bazı 

Siyasi Gelişmeler  
• II. İnönü Savaşı (23 Mart-31 Mart 

1921)

HE
DE

FL
ER

• Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 
• Kuva-yı Milliye kavramını öğrenebilecek,
• Düzenli orduya geçiş sürecini 

inceleyebilecek,
• Güney Cephesi’nin oluşumunu ve 

faaliyetlerini araştırıp öğrenebilecek,
• Doğu Cephesi’nin oluşumunu ve Ermeni 

Meselesi’ni inceleyip tahlil etme imkanı 
bulabilecek,

• Batı Cephesi’nin kurulmasını ve 
faaliyetlerini kavrayabilecek,

• Düzenli orduya geçiş dönemindeki siyasi 
ve askerî gelişmeleri öğrenebileceksiniz.

 

 

  

  

  

 
 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİ’NİN AÇILMASINDAN 

İTİBAREN YAŞANAN 
GELİŞMELER 

 

ATATÜRK İLKELERİ  
VE  

İNKILAP TARİHİ II 
Öğr. Gör. Yücel  

ÇİL 

ÜNİTE 

1 
© Bu ünitenin tüm yayın hakları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne aittir. Yazılı izin alınmadan 
ünitenin tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve 
dağıtımı yapılamaz. 



Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılmasından İtibaren Yaşanan Gelişmeler 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÜ
RK

İY
E 

BÜ
YÜ

K 
M

İL
LE

T 
M

EC
Lİ

Sİ
’N

İN
 A

ÇI
LM

AS
IN

DA
N

 
İT

İB
AR

EN
 Y

AŞ
AN

AN
 G

EL
İŞ

M
EL

ER

KUVA-YI MİLLİYE HAREKETİ VE 
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Bağımsızlık, Türk 

milleti için bir 
karakter ve var 

oluş meselesidir. 

GİRİŞ   
I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan Mondros Mütarekesi’nin uygulanması 

ile Türk milleti kayıtsız şartsız teslimiyete mahkûm edilmişti. İtilaf Devletleri’nin ve 
azınlıkların mütarekeden sonra Anadolu’da başlattıkları haksız işgaller ve 
katliamlar karşısında Türk milleti ya direnecek ya da teslim olacaktı. 

Türk milleti teslimiyeti asla kabul edemezdi. Bunun için işgaller karşısında 
halk kendiliğinden harekete geçerek silahlı milis kuvvetlerini oluşturmaya başladı. 
İşte düşman işgallerine engel olmak için kurulan bu savunma teşkilatlarına Kuva-yı 
Milliye adı verildi.  

Millî Mücadele’nin silahlı yönü iki safhada gerçekleştirilmiştir. Birinci safhası 
Kuva-yı Milliye tarafından verilen mücadele, ikinci safhası ise Kuva-yı Milliye’nin 
Harbiye Nezareti’ne bağlanması ile oluşturulan düzenli ordu ile yapılan topyekûn 
mücadeledir. 

İlk işgal harekâtını İngilizler başlattı. Musul, İskenderun ve Kilis’i işgal etti. 
Daha sonra Antep’i ardından Maraş’ı ve Urfa’yı da işgal ettiler. Fransızlar ise 
Ermeniler ile işbirliği yaparak Adana,  Mersin ve Osmaniye’yi işgal etti. İşgaller 
karşısında silaha sarılan Türk milleti,   Kuva-yı Milliye birlikleriyle kahramanca 
vatan savunmasına girişti. 

Doğu da ise; Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesinden sonra 
Ermenistan Doğu Anadolu’daki bazı toprakları işgale başladı. Gürcülerin de Artvin’i 
almaları üzerine Kazım Karabekir komutasındaki Türk ordusu,  TBMM’nin kararıyla 
28 Eylül 1920’de taarruza geçti. Kısa süre sonra işgal edilen topraklar kurtarıldı ve 
Ermenistan, Gümrü Antlaşması’nı imzalamak zorunda kaldı. 

Diğer taraftan milletimizin kaderini yakından etkileyen en önemli savaşlar 
Batı Cephesi’nde, özelikle de düzenli ordunun kurulmasından sonra cereyan 
etmiştir. 

15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal eden Yunanlılar, kısa sürede Manisa, Aydın, 
Ayvalık, Edremit, Ödemiş’i de işgal etmişlerdi. Kuva-yı Milliye birlikleri, işgallere 
karşı direnmeye çalışmışlarsa da düzenli Yunan kuvvetlerine karşı yeterli 
olamamışlardır. Bunun üzerine Batı cephesinde düzenli ordumuzun yapmış olduğu 
savaşlarla Yunan ilerleyişi durdurulmuştur. I.ve II. İnönü Savaşlarının çok önemli 
askerî ve siyasi sonuçları olmuştur. 

I. İnönü Savaşı’ndan sonra Londra konferansı toplanmış, Türkiye- Afganistan 
Dostluk Antlaşması ile Türkiye-Sovyetler Birliği arasında Moskova Antlaşmaları 
imzalanmıştır. Ayrıca 12 Mart 1921 tarihinde de Türk İstiklal Marşı kabul 
edilmiştir. 
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Düşman işgallerine 

karşı halk 
tarafından 

oluşturulan silahlı 
milis kuvvetlerine 

Kuva-yı Milliye 
denir. 

. 

KUVA-YI MİLLİYE HAREKETİ VE DÜZENLİ ORDUYA GEÇİŞ 
SÜRECİ 

Millî Mücadele’nin silahlı yönü iki safhada gerçekleştirilmiştir. Birinci safhası 
Kuva-yı Milliye tarafından verilen mücadele, ikinci safhası ise düzenli ordunun 
kurulması ile birlikte yapılan topyekûn mücadeledir. 

 I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan ve Türk milletine Anadolu’da hayat 
hakkı tanımayan Mondros Mütarekesi’nin uygulanması ile birlikte, milletimiz 
kayıtsız şartsız teslimiyete mahkûm edilmeye çalışılmıştı. Ordularımız terhis 
edilmiş,  silahlar da İtilaf Devletleri tarafından toplanmaya başlanmıştı.  

İtilaf Devletleri’nin ve azınlıkların mütarekeden sonra Anadolu’da 
başlattıkları haksız işgaller karşısında Türk milleti ya direnecek ya da teslim 
olacaktı. Tarih boyunca hür yaşamış Türk milleti için teslimiyet söz konusu 
olamazdı. Bunun için işgaller karşısında halk kendiliğinden harekete geçerek silahlı 
milis kuvvetlerini oluşturmaya başladı. İşte düşman işgallerine engel olmak 
amacıyla kurulan bu savunma teşkilatlarına Kuva-yı Milliye (Millî Kuvvetler) adı 
verildi.  

Bu kuvvetler, düşman işgali karşısında halkın malını, canını, mukaddesatını, 
ırz ve namusunu korumak amacıyla; eski komutan ve askerler ile bunlara katılan 
sivil vatandaşların kendi aralarında oluşturdukları savunma birlikleridir. 

Kuva-yı Milliye hareketini Mustafa Kemal Paşa da şu şekilde ifade 
etmektedir: Düşmanların çemberi altında olan hükümetin emirlerini ordu yerine 
getirecek durumda değildir. Bu yüzdendir ki vatanı savunma ve korumadan ibaret 
olan esas görev, doğrudan doğruya milletin kendisine yönelmiş bulunmakta… İşte 
buna Kuva-yı Milliye diyoruz. Bütün dünyada böyle diyor. 

Anadolu’nun işgal edilen bölgelerinde kurulan Kuva-yı Milliye teşkilatları, 
bütün siyasi parti ve eğilimlerin üstünde bir kuruluş olarak ülkenin kurtuluş ve 
mutluluğundan başka bir şey düşünmemiştir. Düzenli ordunun kuruluşuna kadar 
ülke savunmasında ve iç isyanların bastırılmasında oldukça önemli bir rol 
oynamıştır. Özellikle Batı Cephesi’nde Yunan ilerleyişinin durdurulmasında ve 
bölgenin asayişinin temininde büyük yararlılıklar gösterdiği gibi birliklerinin 
başarıları halkın maneviyatını da arttırmıştır. Ancak Anadolu’da millî direniş 
hareketi belli bir olgunluğa gelmesine rağmen düzenli orduya geçme gerekliliği de 
hissedilmeye başlanmıştı. Zira bazı çete reislerinin kurulan Batı Cephesi 
Komutanlığı’nın otoritesini reddetmeleri, askerî bir disiplinden uzak bazı milis 
kuvvetlerinin yiyecek ve asker toplamadaki keyfi uygulamaları halk içinde 
huzursuzluğa sebep oluyordu. Buna karşılık gün geçtikte kuvvetlerini arttıran ve 
üstün silahlarıyla hücuma geçen Yunan birliklerine karşı ise yeterli direnci 
gösteremiyorlardı. Yunanlılara karşı çetelerle sonuca gitmenin imkânı yoktu. Her 
ne kadar düşmana zarar veriyorlarsa da düşmanın ilerlemesine engel 
olamıyorlardı. Bu durumun devam etmesi Millî Mücadele’nin geleceğini tehlikeye 
dahi düşürebilirdi.  
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16 Mayıs 1920’de 

çıkarılan bir 
kararname ile Kuva-

yı Milliye’nin 
Harbiye Vekâleti’ne 
bağlanmasına karar 

verildi. 

 
Mondros 

Mütarekesi’nden 
sonra ilk işgalleri 

İngilizler 
başlatmışlardır. 

 

Şekil 1.1. Batı Cephesi Komutanları: Ali Fuat Paşa İsmet Paşa ve Refet Paşa 
 

Batı Cephesi Komutanlığı’na getirilen Ali Fuat Paşa, 27 Haziran 1920’de 
Uşak’a gelerek idareyi ele aldı. Ancak Haziran 1920’de başlayan genel Yunan 
taarruzu karşısında Ali Fuat Paşa’nın komutasındaki Kuva-yı Seyyare (Gezici 
Kuvvetler) birlikleri yeterli başarıyı gösteremedi ve Dumlupınar’a kadar çekilmek 
zorunda kaldı. Bu son gelişme üzerine bir takım askerî tedbirlerin alınması 
gündeme geldi. Mustafa Kemal Paşa, Batı Cephesi Komutanlığı’na (Kasım 1920’de) 
Albay İsmet Bey’i tayin etti. Kuva-yı Seyyare ile millî kuvvetler İsmet Bey’in emrine 
verildi. Adana ve havalisi dâhil olmak üzere Ege Denizi’ne kadar Güney Cephesi 
Komutanlığı’na da Albay Refet Bey tayin edildi. Nutuk’ta ise Ali Fuat Paşa Atatürk 
tarafından, “Artık Ali Fuat Paşa’nın Garp Cephesi’ne kumanda edemeyeceğine kani 
olmuştum.” şeklinde değerlendirilmişti ve Moskova’ya elçi olarak tayin edilmişti. 

16 Mayıs 1920’de çıkarılan bir kararname ile Kuva-yı Milliye’nin Harbiye 
Vekâleti’ne bağlanmasına karar verildi. Böylece Kuva-yı Milliye’nin düzenli birlikler 
hâline getirilmesine başlanmış oldu.  Ordunun subay ihtiyacını karşılamak için de 1 
Temmuz 1920’de subay yetiştirme merkezleri kuruldu. 

İsmet Bey, Kuva-yı Milliye birliklerinin düzenli ordu haline getirilmesi için 
gerekli düzenlemelere hız verdi. Bir müddet sonra da Kuva-yı Milliye teşkilatlarına 
son verildi. Ancak ileride de değinileceği gibi, Çerkez Ethem bu süreçte büyük bir 
muhalefet göstererek, kendine bağlı kuvvetlerin cephe komutanının emrine 
girmeyeceğini belirtti ve düzenli ordunun oluşmasında engeller çıkardı. Fakat 
üzerine gönderilen kuvvetler karşısında tutunamayarak geri çekilmek zorunda 
kaldı. 

ASKERÎ MÜCADELE VE OLUŞTURULAN CEPHELER 

Güney Cephesi’ndeki Çarpışmalar 

İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin topraklarının paylaşılmasıyla ilgili olarak 
daha önce kendi aralarında yapmış oldukları gizli anlaşmalara, Mondros 
Mütarekesi’nden sonra işlerlik kazandırma fırsatı bulmuşlardır.  

İlk işgal harekâtını İngilizler başlattı. Mondros Mütarekesi’ne ve uluslararası 
hukuka aykırı olmasına rağmen Musul, İskenderun ve Kilis’i işgal etti. Haberleşme 
araçlarına el koydu ve halkın elindeki silahları topladı. Daha sonra Antep’i ardından 
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Maraş’ı ve Urfa’yı da işgal ederek, bu şehirlerdeki halkın ileri gelen aydınlarını 
Mısır’a sürdü. Diğer taraftan Fransızlar ise buralarda Ermeniler ile işbirliği yaparak 
Adana, Mersin ve Osmaniye’yi işgal etti. Uydurma suçlarla halkı yıldırmak için 
suçsuz insanlar Suriye’deki esir kamplarına sürgüne gönderildi.  

Adana’nın işgalinden sonra kente büyük bir Ermeni nüfusu akımı başladı. 
Adana Polis Müdürlüğü’ne de bir Ermeni getirildi. Bu atama Adana’daki olayları 
daha da arttırdı. Ermeniler bu yöredeki birçok çiftliği ve köyü ateşe verdi. Halk 
Toroslar’a çekilmek zorunda kaldı. Bu arada Fransızlar Pozantı’ya kadar ilerledi. Bir 
müddet sonra da İngiltere ve Fransa, Orta Doğu’yu nasıl paylaşacakları konusunda 
15 Eylül 1919’da “Suriye İtilafnamesi” adıyla bir antlaşma yaparak, Orta Doğu’yu 
manda sistemi içerisinde kendi aralarında yeniden paylaştılar. Buna göre Irak ve 
Filistin İngiliz mandasına, Suriye ve Lübnan da Fransız mandasına bırakıldı. Ayrıca 
İngilizler Antep, Urfa, Maraş ve Kilis’i Fransızlara devrettiler. Bu el değiştirme 
antlaşması Türk halkının tepkisine sebep oldu. Zira İngilizlerin aksine Fransızlar 
bölgede yaşayan Ermenilerle işbirliği yaparak savunmasız Türk halkını Ermenilerin 
insafına terk ettiler.  

Ermeniler fırsattan istifade buralarda akla gelmedik katliamlar yaparak Türk 
halkının malına, canına, şeref ve namusuna yönelik eylemlerde bulundular. 
Fransızlar ise bütün bu olup bitenlere sessiz kaldılar. Bu durum bölgede millî 
güçlerin harekete geçmesine ve düşmanlara karşı silahlı mücadeleye başlanmasına 
sebep oldu. 

Adana savunması 
Yukarıda da kısaca izah edildiği gibi Çukurova Bölgesi’ni sömürge hâline 

getirmek isteyen Fransızlar, bölgedeki Ermenileri de teşkilatlandırarak Türk halkına 
karşı büyük bir zulme başlamışlardı. Fransızlardan güç alan Ermeniler, Türk halkını 
yapmış oldukları vahşet derecesindeki baskı ve katliamlarla sindirip, bölgeden 
çıkararak, buralara Ermeni göçmenleri yerleştirmeyi amaçlıyorlardı. 

Fransız ve Ermenilerin haince tutumları, yöre halkının büyük bir dayanışma 
içerisinde fiili direnişe geçmesine sebep olmuştur. 19 Aralık 1919’da Dörtyol 
civarında Fransız askerleriyle silahlı çatışmaya giren halk, onları geri püskürtmeyi 
başarmıştır. Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Kilikyalılar Cemiyeti ise bölgedeki 
fiili direnişi organize etmiştir. 

Adana Cephesi Komutanlığı’na 1 Kasım 1919’da Topçu Binbaşı Kemal Bey’in 
atanmasından sonra Fransızlara karşı mücadele daha da şiddetlendi. 28 Mayıs 
1920’de Pozantı’da bir Fransız taburu, komutanları Menil ile birlikte esir edildi. 
Bunun üzerine Fransızlar 20 günlük bir ateşkes istediler. Ateşkes başlatıldı; fakat 
diğer taraftan Fransızlar Karadeniz’deki işgallere devam edip Zonguldak’ı işgal 
edince anlaşma bozuldu ve bölgede çatışmalar yeniden başladı. 

Adanalılar, 5 Ağustos 1920’de Pozantı’da bir kongre topladı. Kongreye 
Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Fevzi Paşa da katıldı. Bu bölgedeki mücadeleler, 20 
Ekim 1921’de Fransızlarla imzalanan Ankara Antlaşması’na kadar devam etmiş, bu 
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TBMM, Maraş 
ilimize 5 Nisan 
1921’de İstiklal 

Madalyası, 7 Şubat 
1973’te 

“Kahraman” 
unvanını vermiştir. 

antlaşma gereğince 5 Ocak 1922’de Fransızların Adana’dan çekilmeleri ile son 
bulmuştur. 

Maraş savunması 
Maraş, 22 Şubat 1919’da ilk olarak İngilizler tarafından işgale uğramıştı. 

Daha sonra İngiliz ve Fransızların kendi aralarında yapmış oldukları Suriye 
İtilafnamesi gereğince şehir, 30 Ekim 1919’da Fransızların ve onların yerli 
işbirlikçileri Ermenilerin denetimine geçmiştir.  

Fransızların şehre girmesiyle Kasım 1919’da çatışmalar başladı. Ermenilerin 
Türklere sataşması, bunlara sessiz kalan Fransızların tutumları Türk halkının 
mücadele ruhunu daha da etkilemiştir. Sütçü İmam’ın bir Fransız askerini 
öldürmesiyle başlayan olaylar, Fransızların Maraş Kalesi’ndeki Türk bayrağını 
indirerek yerine Fransız bayrağı asmaları, Maraş halkında büyük bir infiale sebep 
olmuş ve olaylar daha da artmıştır. Maraş Ulu Cami imamı Rıdvan Hoca’nın 
“Kalesinde hür bayrağı olmayan esir bir belde de Cuma namazı kılınmaz.” diyerek 
halkı galeyana getirmesi şehirde büyük bir kent içi savaşın başlamasına sebep 
olmuştur. 

 Maraş halkı XX. ve III. Kolordu’dan gelen subayların da yardımıyla, Fransız 
ve işbirlikçilerine karşı çok ciddi direniş göstermiş ve bu kent içi savaş yetmiş iki 
gün sürmüştür. 20 Ocak 1920’den itibaren şehri kuşatan Kuva-yı Milliye birliklerine 
daha fazla dayanamayan Fransızlar, 11 Şubat 1920 gecesi Maraş’ı boşaltmak 
zorunda kalmışlardır.  

Maraş Savunması Türk milletinin vatanseverliğinin en güzel örneklerinden 
biridir. Maraş halkının Millî Mücadele’de gösterdikleri kahramanlıklardan dolayı 
TBMM, 5 Nisan 1921’de Maraş’a İstiklal Madalyası; ardından da 7 Şubat 1973’te 
Kahraman unvanını vererek şehrin adının “Kahramanmaraş” olarak 
değiştirilmesini uygun görmüştür. 

Urfa savunması 
Urfa da diğer güney illerimiz gibi Mondros Mütarekesi’ne aykırı olarak önce 

İngilizlerin daha sonra da Fransızların işgaline uğramış şehirlerimizden birisidir. 
Fransızlar burada da Ermenilerle işbirliğine giderek onları silahlandırıp Türk halkına 
karşı kışkırtmışlardır. Şehirdeki Türklerin mallarını Ermenilere devretmişlerdir. 
Fransız ve Ermeni güçlerinin şehirde can ve mal güvenliğini ihlal etmeleri üzerine, 
Urfa halkı büyük bir tepki ve dayanışma göstererek bir araya gelmiştir. 

Urfa’daki Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Saip Bey “Namık” takma adıyla, bir 
taraftan halkın ileri gelenleri ve aşiret reisleriyle temasa geçerek Fransızlara karşı 
direniş fikrini genişletmeye, bir taraftan da Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini 
yönlendirmeye çalışıyordu. Ali Saip Bey toparladığı üç bin kişilik millî kuvvetlerle 
harekete geçmeden önce 7 Şubat 1920’de Fransızlara vermiş olduğu bir 
ültimatomla şehri yirmi dört saat içerisinde terk etmelerini istedi. Ancak Fransızlar 
Türkleri oyalayıp zaman kazanmaya çalışınca millî kuvvetler, 9 Şubat 1920’de 
harekete geçti ve Urfa’nın yarısını geri aldı. Kanlı çarpışmalar 8 Nisan 1920’ye 
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TBMM, Antep 

şehrimize 6 Şubat 
1921’de “Gazi”, 12 

Haziran 1989’da 
Urfa’ya da “Şanlı” 
unvanını vermiştir. 

 
Kâzım Karabekir 

Paşa da 9 Haziran 
1920’de Doğu 

Cephesi 
Komutanlığı’na 

tayin edildi. Böylece 
TBMM 

Hükümeti’nin ilk 
askerî cephesi 
kurulmuş oldu. 

kadar sürdü. Dışarıdan takviye almalarına imkân verilmeyen Fransızlar, 10 Nisan 
1920’de şehri terk etmek zorunda kaldılar. 

12 Haziran 1989’da TBMM’de kabul edilen bir kanunla Millî Mücadele’deki 
başarılarından dolayı Urfa’ya “Şanlı” unvanı verildi ve şehrin adı Şanlıurfa oldu. 

Antep savunması 
17 Aralık 1918’de önce İngilizler tarafından işgal edilen Antep, daha sonra 

29 Ekim 1919’da Fransızlara devredilmiştir. Bu yörede yaşayan Ermenilerden 
birçoğu gönüllü olarak Fransız ordusuna kaydolmuşlardır. Fransız ve Ermeniler 
büyük bir zulüm ve hakarete başlamışlar, tecavüz ve yağma ile Türk halkını 
sindirmeye çalışmışlardır. Bu olaylar karşısında Antep halkı teşkilatlanmaya 
başlamış ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni oluşturmuştur. Direnişe geçen Antep 
halkı, Fransızlara büyük zayiat verdirmiştir. 

Kilis-Antep yolunu denetim altında tutmak için Kuva-yı Milliye 
Komutanlığı’na tayin edilen Şahin Bey takma adıyla görevli Said Bey, 1920 yılı 
Şubat ve Mart aylarında Fransız İkmal Kollarını vurarak bu yolu kullanmak isteyen 
Fransızlara büyük kayıplar verdirmiştir. Ancak bu çarpışmalar sırasında Said Bey 
şehit düşmüştür. Şahin Bey’in yerine Mustafa Kemal Paşa’nın emri ile Kılıç Ali Bey 
Antep’e gelmiş, çarpışmalar daha da şiddetlenmişti. Fakat Antep halkı on ay dokuz 
gün boyunca sürdürdüğü direniş mücadelesinde altı bin evladını savaşarak 
kaybettikten, geride binlerce yaralı ve sakat bıraktıktan sonra şehrin kapılarını 
düşmana açmak zorunda kalmıştı. Zira Ermenilerle takviye edilmiş Fransız 
kuvvetleri oldukça güçlü idi. 20 Ekim 1921’de Fransızlarla imzalanan Ankara 
Antlaşması gereğince, Fransız işgali sonra ermiş ve 25 Aralık 1921’de Fransızlar 
şehirden çekilmişlerdir. 

TBMM bütün imkânsızlıklara rağmen kahramanca bir direniş gösteren 
Antep şehrine 6 Şubat 1921’de çıkardığı bir kanunla “Gazi” unvanını vermiştir. 

Doğu Cephesi (Ermenilerle Savaş ve Gümrü Barış Antlaşması) 

Rusya’nın Brest-Litowsk Antlaşması ile I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesinden 
sonra Kafkasya’da Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan adıyla üç yeni devlet 
kurulmuştu.  

Mondros Mütarekesi gereği Osmanlı Devleti, Kafkasya’daki birliklerini geri 
çekmek zorunda kalınca, Ermenistan Doğu Anadolu’daki bazı toprakları işgale 
başladı. Bu durumda Doğu Anadolu, Kafkasya’dan gelen Ermenilerin tehdidi altına 
giriyordu. Wilson Prensipleri’ni kendilerine göre yorumlayan Ermeniler, Doğu 
Anadolu’nun kendilerine ait olduğunu iddia ederek Gümrü, Iğdır ve Oltu’ya kadar 
geldiler. 

Bu bölgeler Türk Milis Kuvvetleri tarafından savunulsa da Ermeni işgal ve 
katliamlarına karşı yeterli direniş gösterilen saldırılar TBMM’nin açılışından sonra 
da devam etmiştir. Bu durum karşısında TBMM, Bakanlar Kurulu’na millî 
sınırlarımız içerisinde bulunan ancak Mondros Mütarekesi hükümlerine göre 
boşaltılan Elviye-i Selase’nin (Kars-Ardahan-Batum) tekrar geri alınması için yetki 
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Gümrü Antlaşması, 

TBMM’nin imzaladığı 
ilk siyasi antlaşmadır. 

verdi. Kâzım Karabekir Paşa da 9 Haziran 1920’de Doğu Cephesi Komutanlığı’na 
tayin edildi. Böylece Yeni Türk Devleti’nin ilk askerî cephesi kurulmuş oldu. 

Milisler tarafından Ermenilere karşı kalıcı ve kesin bir başarı 
sağlanamayacağını gören Kâzım Karabekir Paşa, TBMM Hükümeti’ne başvurarak 
askerî bir harekât için izin talep etti. Bu harekât yapılmadığı takdirde Ermenilerin 
Erzurum’u dahi ellerine geçirmek için teşebbüste bulunacaklarını belirtti. Kâzım 
Karabekir Paşa’nın talebi siyasi sebeplerden dolayı iki kez ertelendi. 7 Temmuz 
1920’de TBMM Hükümeti’nin Ermeni hükümetine bir ültimatom vererek 
saldırıların durdurulmasını istemesine karşılık Ermeniler işgal ve katliamlarına 
devam ederek Türk topraklarına ve halkına karşı tecavüzlerini daha da arttırdılar. 
Oltu’yu işgal etmeleri, Gürcülerin de Artvin’i almaları üzerine Türk ordusu 28 Eylül 
1920’de taarruza geçti. 

 

Şekil 1.2. Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa 
Kısa süre içinde Sarıkamış, Kars ve Gümrü ele geçirildi. Birliklerimiz 

karşısında güç durumda kalan Ermeniler, mütareke isteğinde bulundular. Kâzım 
Karabekir Paşa harekâtın ancak Gümrü’nün tamamen boşaltılması şartı ile 
durdurulabileceğini bildirdi. Ermeniler bu talebimizi önce kabul ettiler; fakat daha 
sonra vazgeçince, Doğu Cephesi harekâtımız 12 Kasım 1920’de yeniden başladı ve 
13 Kasım 1920’de birliklerimiz Iğdır’a girdi. Bunun üzerine Ermeniler yeniden 
ateşkes istediler. Barış görüşmeleri Gümrü’de başladı. 2/3 Aralık 1920’de 
Ermenilerle Gümrü Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre; 

• Kars Sancağı ve çevresi Türkiye’ye verilecek, 
• Ermenistan, Sevr Antlaşması’nı tanımadığını belirterek, kendilerine vaat 

edilen Vilâyât-ı Sitte (Erzurum-Van-Bitlis-Harput-Sivas-
Diyarbakır)toprakları üzerindeki iddialarından vazgeçecek, 

• Ermenistan, Türkiye’ye karşı düşmanca tavır ve davranışlarda 
bulunmayacak. 

Bu antlaşmanın önemi ise şöyle ifade edilebilir:  

• Bu antlaşma TBMM’nin imzaladığı ilk siyasi antlaşmadır. 
• Türkler uzun yıllardan beri ilk defa bir antlaşmayı galip devlet olarak 

imzalamıştır. 
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İzmir’in işgalinden 

sonra Balıkesir, Batı 
Anadolu’da Millî 

Mücadele’nin merkezi 
konumuna gelmiş, 
burada millî amaca 
yönelik çalışmalar 

yapılmıştır. 

• Türk tarihinde ilk defa kendi kurucu öğesinin adını, uluslararası bir 
antlaşmaya koydurmuştur. 

• Ermenistan TBMM’yi resmen tanımıştır. 
• Doğu vilayetlerimizin güvenliği sağlanmıştır. 
• Bu antlaşmadan sonra doğudaki birliklerimizin bir kısmı Batı Cephesi’ne 

nakledilmiştir. 
• Millî Mücadele’de Doğu Cephesi başarıyla kapanmıştır. 
• Bu netice Yeni Türk Devlet’inin ilk zaferi olmuştur. 
• TBMM’nin saygınlığı artmıştır. 
• Ermenilerin büyük Ermenistan hayali bu antlaşmayla sona ermiştir. 

Bu antlaşmanın imzalanmasından kısa bir müddet sonra Ermenistan, Rusya 
tarafından işgal edildiğinden, antlaşma Ermeni Taşnak Hükümeti tarafından 
onaylanmamıştır. Fakat 16 Mart 1921’de Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında 
imzalanan Moskova Antlaşması ve 13 Ekim 1921’de Türkiye ile Kafkas 
Cumhuriyetleri (Ermenistan-Gürcistan-Azerbaycan) ve Sovyet Rusya arasında 
imzalanan Kars Antlaşması’nda temel kabul edilmiş ve Gümrü Antlaşması ile tespit 
edilen sınırlar aynen onaylanmıştır. Bu Antlaşmaları TBMM adına Kazım Karabekir 
Paşa imzalamıştır. 

Batı Cephesi’nin Kurulması, Askerî ve Siyasi Gelişmeler  

Millî Mücadele sırasında Anadolu’nun birçok bölgesinde cepheler 
oluşturularak işgalcilere karşı mücadele verilmiştir. Ancak Türk milletinin kaderini 
yakından etkileyen en önemli savaşlar Batı Cephesi’nde, özelikle de düzenli 
ordunun kurulmasından sonra cereyan etmiştir. 

15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgali ile başlayan ve Batı Anadolu’yu tamamen 
istila amacını güden Yunan saldırılarına karşı ilk anda oluşturulan Kuva-yı Milliye 
birlikleri, işgallere karşı direnmeye çalışmışlarsa da düzenli Yunan tümenlerine 
karşı yeterli olamamışlardır. Yunanlılar kısa sürede Manisa, Aydın, Ayvalık, 
Edremit, Ödemiş’i işgal etmişlerdir. Mondros Mütarekesi hükümlerine aykırı olan 
bu işgaller, Batı Anadolu halkının tepkilerini arttırarak savunma ruhunun daha da 
uyanmasına ve Kuva-yı Milliye fikrinin daha güçlü bir şekilde gelişmesine sebep 
olmuştur. 

Bekir Sami (Anday), Köprülü Kâzım (Özalp), Mehmet Şefik (Aka), Bekir Sami 
(Günsav) gibi asker ve Hacim Muhittin (Çarıklı), Vasıf (Çınar), Mahmut Celal (Bayar) 
Beyler gibi sivil aydınların öncülüğünde Kuva-yı Milliye hareketi daha da 
genişleyerek İstiklal Savaşı’nın batıdaki cepheleri Mayıs 1919’dan itibaren ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Bu amaçla Batı Anadolu’da düzenli ordunun kuruluşuna 
kadar oluşturulan en önemli Kuva-yı Milliye cepheleri ise şunlardır: 

• Ayvalık Cephesi 
• Bergama ve Soma Cephesi 
• Akhisar Cephesi 
• Salihli Cephesi 
• Aydın ve Nazilli Cephesi 
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Düzenli ordu ilk 

başarısını I. İnönü 
Savaşı’nda 

göstermiş ve savaşı 
kazanmıştır.   

 

İzmir’in işgalinden sonra Balıkesir, Batı Anadolu’da Millî Mücadele’nin 
merkezi konumuna gelmiş, burada millî amaca yönelik çalışmalar yapılmıştır. Daha 
önceki konularımızda da anlatıldığı gibi Balıkesir, daha sonra da Alaşehir’de 
kongreler yapılarak kurtuluş çareleri aranmıştır. Balıkesir’de Kuva-yı Milliyeciler, 
“Kuva-yı Milliye Heyet-i Merkeziyesi” adı altında birleşmişlerdir. 

Batı Cephesi’nde düzenli orduya geçişi zorlaştıran iki sebep vardı. Bunlardan 
birincisi askerden kaçışların fazlalığı, ikincisi ise Kuva-yı Milliye komutanlarından 
Çerkez Ethem’in emir komuta tanımaz tutumu ve disiplinsiz davranışlarıydı. 

 Ali Fuat Paşa ve Çerkez Ethem’in Ankara’nın muhalefetine rağmen 24 Ekim 
1920’de birlikte yapmış oldukları Gediz Taarruzu ise istenilen sonucu vermemişti. 
Bu durum TBMM’de Batı Cephesi’yle ilgili daha radikal kararların alınmasını 
gündeme getirmiş ve düzenli ordunun kurulması konusunda bir dönüm noktası 
oluşturmuştur. 

Bir müddet sonra Batı Cephesi Komutanı Albay İsmet Bey ile Çerkez Ethem 
arasında anlaşmazlık başlamıştır. TBMM’nin bütün Kuva-yı Milliye birliklerinin 
düzenli orduya bağlanma emrine birçok Kuva-yı Milliye birliği olumlu yaklaşmasına 
rağmen, Çerkez Ethem ve kardeşleri bu emre uymadıkları gibi, bazı Kuva-yı 
Milliyecileri TBMM’ye karşı kışkırtmışlardır. Demirci Mehmet Efe de bu doğrultuda 
ayaklanmış; fakat üzerine gönderilen millî kuvvetler karşısında teslim olmuştu. 
Bütün bunlara rağmen Mustafa Kemal Paşa, Albay İsmet Bey ile Çerkez Ethem’in 
arasını bulmak istemişse de bir başarı elde edememişti. Tüm olumlu yaklaşımlara 
rağmen Albay İsmet Bey’in emrine girmek istemeyen ve mücadelesinden 
vazgeçmeyen Çerkez Ethem ve kuvvetleri TBMM’ye karşı ayaklanmışlardır. 

 Bunun üzerine 29 Aralık 1920’de harekete geçen millî kuvvetler Çerkez 
Ethem kuvvetlerini mağlup edince, Çerkez Ethem kardeşleriyle birlikte Yunanlılara 
sığındı. Kuva-yı Seyyare’ye ait birlikler ise silahlarıyla birlikte millî kuvvetlere 
katıldı. Böylece düzenli ordunun kurulmasına karşı son engel de ortadan kalkmış 
oldu. 

Şekil 1.3.  Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Bey 
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I. İnönü Savaşı ile 

halkın düzenli orduya 
ve TBMM’ye güveni 

artmıştır. 
 

I. İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921) 

Çerkez Ethem isyanından faydalanan Yunanlılar, Bursa ve Uşak 
istikametinden Eskişehir ve Afyon’a doğru 6 Ocak 1921’de harekete geçtiler. 
Amaçları ilk planda Eskişehir’i alıp bu bölgeden geçen Anadolu demiryollarının en 
önemli merkezini ele geçirmek ve burayı karargâh olarak kullanmaktı. Bir diğer 
amaçları ise Yunan ordusunun gücünü gösterip İtilaf Devletleri’nden daha fazla 
yardım almaktı. Bu gelişmeler üzerine Genelkurmay Başkanlığı Ankara ve 
çevresinde yeni oluşturulmakta olan düzenli birlikleri Batı Cephesi Komutanı Albay 
İsmet Bey’in emrine vererek, savaş bölgesine sevk etmiştir. Türk ve Yunan birlikleri 
arasındaki güç dengesine bakıldığında ise 1’e 3 oranında Yunan kuvvetleri üstün 
durumdadır. 

 
Şekil 1.4. İnönü’de Karargâh Binası 

 
6 Ocak’ta Bursa istikametinden saldırıya geçen Yunanlılar, 8 Ocak’ta Bilecik’i 

işgal ettiler. Yunan ileri harekâtı üç koldan ilerleyerek İnönü önlerinde birleşip 9 
Ocak’ta İnönü mevzilerine kadar gelmişlerdi. Asıl savaş 10 Ocak 1921 günü sabah 
saat 6.30’da Yunan birliklerinin saldırısıyla başladı. Güçlü bir savunma hattı 
oluşturan Türk ordusu, bütün subay ve erleriyle birlikte güçlerinin üstünde bir çaba 
göstererek İnönü’de düşmanın ileri harekâtını durdurmayı başarmış ve 11 Ocak’ta 
işgalcileri Bursa istikametine geri çekilmeye mecbur etmiştir. Fakat düşmanı izleme 
gücünü kendisinde bulamamıştır. 

 
Şekil 1.5.  I. İnönü Savaşı Krokisi 
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İtilaf Devletleri, 
Londra’da bir 

konferans 
düzenleyerek Sevr 

Antlaşması’ndan taviz 
verebileceklerini 

göstermişler ve bu 
konferansa TBMM’yi 

de çağırmışlardır. 

I. İnönü Savaşı küçük çaplı bir savunma savaşı olmasına rağmen Türk tarihi 
açısından çok önemli sonuçlar doğurmuştur. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:  

• Düzenli ordumuz ilk sınavını başarıyla vermiştir. 
• Halkın düzenli orduya ve TBMM’ye güveni artmıştır. 
• Kuva-yı Milliye sona ermiştir. 
• Bu zaferle milletin birlik ve beraberlik duyguları artmıştır. 
• Halkın kurtuluş umutları artmıştır. 
• Ülkede iç güvenlik sağlanmış, kanun hâkimiyeti temin edilmiştir. 
• Albay İsmet Bey, bu başarısından dolayı mirlivalığa (tuğgeneral) 

yükseltilmiştir. 
Bu savaştan sonra İtilaf Devletleri, Londra’da bir konferans düzenleyerek 

Sevr Antlaşması’ndan taviz verebileceklerini göstermişler ve bu konferansa 
TBMM’yi de çağırmışlardır. 

I. İnönü Savaşı’ndan Sonra Bazı Siyasi Gelişmeler   

Londra Konferansı (21 Şubat-12 Mart 1921) 

İtilaf Devletleri arasında Anadolu’nun işgali ile ilgili olarak ortaya çıkan 
güvensizlik ve anlaşmazlık I. İnönü Zaferi’nden sonra iyice su yüzüne çıkmıştı. 
Fransızlar ve İtalyanlar Anadolu direnişinin basit bir olay olmadığını, Anadolu’nun 
işgalinin artık bir maceraya dönüştüğünü ileri sürerek İngiltere’yi Türklerle diyalog 
kurma konusunda ikna etmeye çalışmışlardır. 

Doğu Cephesi’nde Ermenilere karşı kazanılan zaferler, Güney Cephesi’nde 
Kuva-yı Milliye’nin başarıları ve I. İnönü Zaferi’nin kazanılması ile birlikte TBMM 
Hükümeti’nin saygınlığının ve otoritesinin artması, İtilaf Devletleri’ni Sevr 
Antlaşması üzerinde yeniden düşünmeye sevk etmiştir. Bu sırada TBMM Hükümeti 
ile Sovyet Hükümeti arasında görüşmelerin yapılmasını da dikkate alan İtilaf 
Devletleri durumu yeniden gözden geçirmek amacıyla Londra’da 21 Şubat 1921’de 
Yunanistan ve Türkiye’nin de katılacağı bir konferans toplamaya karar 
vermişlerdir. 

İtilaf Devletleri, Londra Konferansı’na İstanbul Hükümeti’ni davet ettikleri 
hâlde TBMM’ye doğrudan bir davette bulunmamışlardı. Bu tutumlarıyla İtilaf 
Devletleri TBMM Hükümeti’ni hâlen daha tanımadıklarını göstermek istiyorlardı. 
Ayrıca Osmanlı Hükümeti ile TBMM arasındaki anlaşmazlıkları daha da 
derinleştirmek niyetleri de apaçık ortaya çıkmıştı. Oysa I. İnönü Zaferi’nin 
kazanılmasında Osmanlı Hükümeti’nin hiçbir katkısı yoktu.  

O sırada İstanbul Hükümeti’nin başında Sadrazam Tevfik Paşa bulunuyordu. 
Tevfik Paşa İtilaf Devletleri’nin bu davetini Ankara’ya iletti. Mustafa Kemal Paşa 
ise Türkiye’ye ait işlerin hallinde ve her türlü dış ilişkilerde tek yetkili hükümetin 
TBMM Hükümeti olduğunu İtilaf Devletleri’ne bildirerek, doğrudan doğruya bir 
davet olunmadığı müddetçe Londra Konferansı’na katılmama konusundaki TBMM 
kararını kendilerine iletti. 
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TBMM,  1 Mart 1921 
tarihinde Afganistan 

ile dostluk antlaşması 
imzalamıştır. 

Diğer taraftan TBMM Hükümeti muhtemel bir davet karşısında konferansa 
katılmakta geç kalmamak için Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey başkanlığındaki 
heyeti önceden Roma’ya göndermiştir.  

Bir müddet sonra Mustafa Kemal Paşa’nın kararlı tutumu karşısında İtilaf 
Devletleri, İtalya aracılığıyla TBMM Hükümeti’ni de konferansa davet ettiler. Zaten 
Roma’da bekleyen Türk Heyeti Roma’dan Londra’ya hareket ederek konferansa 
katıldı. İstanbul ve Ankara heyetleri Londra’ya ayrı ayrı geldiler. 

 
Şekil 1.6. Londra Konferansına Katılan Türk-Fransız Delegeler 

Konferansta İtilaf Devletleri’nin teklif ettikleri antlaşma taslağı Sevr 
Antlaşması’nın biraz hafifletilmiş şeklinden başka bir özellik taşımıyordu. Taslakta 
Doğu Trakya, Yunanlılara veriliyordu. Ayrıca Ermenistan ve Kürdistan 
Devletleri’nden vazgeçilmiyordu. Kendi nüfuz bölgelerini de bırakmıyorlardı. 
Böylece İtilaf Devletleri barış şartları ile ilgili olarak niyetlerini açıkça ortaya 
koymuşlardır. 

Konferansta Osmanlı Hükümeti Heyetine söz verildiğinde Tevfik Paşa, “Söz 
hakkı milletin gerçek temsilcilerinindir.” diyerek söz hakkını TBMM Heyeti’ne 
bırakmıştır. Bu jest İtilaf Devletleri temsilcilerini çok şaşırtmıştır. 

Söz sırası TBMM Heyeti’ne gelince, İtilaf Devletleri’nin Sevr Antlaşması’nın 
yumuşatılmasıyla ilgili önerilerinin kabul edilmeyeceği belirtilerek, Misak-ı Millî 
kararlarından asla taviz verilemeyeceği vurgulanmış ve TBMM’nin istekleri kısaca 
şöyle açıklanmıştır: Tam bağımsızlık temel esastır. Trakya sınırı 1913’te çizilen 
şekliyle kalmalıdır. Gürcistan ve Ermenistan sınırları belirlenmiştir. Bu tanınmalıdır. 
Musul, İskenderun, Halep ve Antakya’yı içine alacak şekilde Güney sınırı 
çizilmelidir. Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. 

İtilaf Devletleri bu görüşlere katılmadıklarını belirttiler ve kendi önerilerini 
Türk temsilcilerine sundular.  

Londra Konferansı’ndaki görüşmelerden istenilen netice sağlanamadı. Zaten 
Mustafa Kemal Paşa, konferansın bir sonuç vermeyeceğini biliyordu. Konferans 
teklifini kabul etmesinin asıl amacı, Türk millî davasını dünya kamuoyuna 
duyurmaktı. Bu konferansın önemini ise şu şekilde özetleyebiliriz: 

• Londra Konferansı ile İtilaf Devletleri TBMM Hükümeti’nin resmen 
tanımışlardır.  

• Misak-ı Millî davamız İtilaf Devletleri’ne ve dünya kamuoyuna resmen 
duyurulmuştur. 

• TBMM’nin hangi şartlarda barış yapacağı belirtilmiştir.  
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Her ülkenin 
bağımsızlık 

sembollerinden birisi 
de millî marşıdır. 

Millî marşlar o 
milletin vatanına 
duyduğu sevgi ve 

bağlılığı ifade eder. 

• Batılı devletlerin Sevr Antlaşması’ndan taviz verebilecekleri anlaşılmıştır. 
• İstanbul’daki Osmanlı yönetimi TBMM’nin gücünü anlamıştır.  

Bu konferans sırasında Türk Heyeti Başkanı Bekir Sami Bey, TBMM 
Hükümeti’nin onayını almadan İngiltere, Fransa ve İtalya ile esir değişimi ve bazı 
iktisadî konularda ikili antlaşmalar yapmıştı. Bu antlaşmalar, TBMM tarafından 
Misak-ı Millî ruhuna ve millî hâkimiyet ve eşitlik prensiplerine aykırı olduğu 
gerekçesiyle reddedilip onaylanmadı. Bu olay üzerine konferans dönüşü Bekir 
Sami Bey Dışişleri Bakanlığı görevinden alınarak, yerine Yusuf Kemal (Tengirşek) 
Bey getirilmiştir. 

Türkiye-Afganistan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921) 

TBMM’nin Doğulu devletlerle ilk dostluk antlaşması, 1 Mart 1921 tarihinde 
Afganistan ile yapılmıştır.  

İngiltere’den bağımsızlığını kazanan Afganistan, Ruslardan yardım ve destek 
sağlamak amacıyla Moskova’ya bir heyet göndermişti. O sırada Moskova’da 
bulunan TBMM Heyeti ile Afganistan Heyeti arasında yapılan görüşmeler 
sonucunda, Türkiye adına Yusuf Kemal (Tengirşek) ve Dr.Rıza Nur, Afganistan 
adına da General Mehmet Veli Hasan tarafından Moskova’da bir “Ahitname” 
imzalanmıştır. Bununla iki devlet arasında dostluk, kardeşlik ve işbirliği 
öngörülüyordu. Türkiye, Afganistan’ın bağımsızlığını tanırken, Afganistan’da 
TBMM Hükümeti’ni tanıdığını ilan etmiştir. Ayrıca Ankara’ya elçi göndermek 
suretiyle TBMM’nin yanında yer aldığını göstermiştir.  

Diğer taraftan Türkiye, Afganistan’a kültürel bakımdan yardım etmeyi, 
subay ve öğretmen göndermeyi taahhüt etmiş, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi, 
posta teşkilatının kurulması ve her iki taraftan birinin tanımadığı bir antlaşmayı 
diğerinin de kabul etmemesi gibi hususlar antlaşmanın diğer maddeleri arasında 
yer almıştır.  

1 Mart 1921’de Moskova’da imzalanan Türk-Afgan Dostluk Antlaşması 
sadece hükümetler arasında değil, halklar arasında da yakınlığı sağlamıştır. Bu 
antlaşma İslam dünyası içerisinde de olumlu bir etki yapmıştır. 

İstiklal Marşı’nın Kabulü (12 Mart 1921) 

Her ülkenin bağımsızlık sembollerinden birisi de millî marşıdır. Millî marşlar 
o milletin vatanına duyduğu sevgi ve bağlılığı ifade eder. Osmanlı Devleti’nde bir 
millî marş yoktu. Oysa millet esasına dayanılarak kurulan Yeni Türk Devleti’nde bir 
millî marşa ihtiyaç duyulmuştur.  

Türk milletinin varlığını ve bağımsızlık isteğini dile getirecek, milletin 
cesaretini arttırıp İstiklal Savaşı’na yeni bir anlam, ruh katacak bir millî marşın 
yazılması için o dönemin Millî Eğitim Bakanlığı, 1921 yılı başlarında bir güfte 
yarışması düzenlemiştir. Bu yarışmaya 724 şiir katılmıştır. Kazanan şiire 500 liralık 
bir para ödülü konulmuştur. 
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TBMM, Moskova 
Antlaşması ile ilk 
defa bir büyük 

devletle eşit 
şartlarda antlaşma 

imzalamıştır. 
 

 
Şekil 1.7. İstiklal Marşı’nın Yazıldığı Tacettin Dergâhı 

Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey, bu marşın ünlü Şair 
Mehmet Akif Bey (Ersoy) tarafından yazılmasını çok istiyordu. Ancak bu yarışmaya 
konulan ödül yüzünden Mehmet Akif (Ersoy) Bey katılmamıştı. Yarışmaya katılan 
şiirler arasında millî duygularımızı tam olarak ifade edecek, Türk milletine layık, 
millî marş olabilecek derecede anlamlı bir şiir bulunamadı. 

 
 
 
 
 

 
 

Şekil 1.8. Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy 
Bunun üzerine Millî Eğitim Bakanı, Mehmet Akif Bey’e ricada bulunarak 

kendisi için ödülün söz konusu olmadığını bildirip, bir şiir yazmasını istemiştir. 
Mehmet Akif Bey, bakanın bu isteğini geri çevirmeyip, kahraman ordumuza ithaf 
ettiği, malum şiiri yazdı. Bu şiir 12 Mart 1921’de TBMM’de üç defa okunup ayakta 
alkışlanarak, Türk milletimim millî marşı olarak kabul edildi. Mehmet Akif Ersoy bu 
şiirini Türk ordusuna ithaf ettiği için ünlü eseri Safahat’a koymadı.  Bu şiir 
Cumhuriyet Dönemi’nde Cumhurbaşkanlığı Orkestrası Şefi Osman Zeki (Üngör) 
tarafından 1930 yılında bestelendi. 

Sovyetler Birliği ile İlişkiler ve Moskova Antlaşması (16 Mart 
1921) 

Millî Mücadele Dönemi’nde İtilaf Devletleri’nin Anadolu’yu işgali, Türk-
Sovyet ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu durum hem TBMM 
Hükümeti’nin hem de Sovyet Rusya’nın ortak düşmana karşı birlikte hareket 
etmelerine neden olmuş ve bu iki devleti birbirine yakınlaştırmıştır.  

Sovyet Rusya, Anadolu’daki Millî Mücadele’nin etkili ve başarılı olmasını 
istiyordu. Batı emperyalizmine karşı Anadolu’da bir direnç noktası meydana 
gelmesinden memnunluk duyuyorlardı. Zira Boğazların ve Anadolu’nun batılı 
emperyalistlerin eline geçmesi, Rusya için büyük bir tehlike olacaktı. Ayrıca 
ideolojik açıdan da Bolşevizm’in yayılması ve siyasi güç elde edilmesi bakımından 
da Anadolu hareketiyle yakından ilgileniyorlardı. Onlara göre emperyalizme karşı 
yapılan savaşı Türkiye kazanırsa bu ülke sosyalist olabilirdi. Bir taraftan da 
Anadolu hareketine son derece ihtiyatlı davranıyorlardı. 
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Moskava Antlaşması 

ile Batum’daki 
egemenlik hakkı 

Gürcistan’a 
bırakılmıştır.  

 

Türk-Sovyet ilişkilerine Türkiye açısından bakıldığında ise Mustafa Kemal 
Paşa, Anadolu’ya geçtiği günden itibaren Bolşevik faktörünün farkında olmuş ve 
bu faktörü İtilaf Devletleri’nin kendi şartlarını Türklere dikte ettirmesinin önünde 
önemli bir koz olarak kullanabileceğini düşünmüştü.  

TBMM açıldıktan sonra Türkiye ile Sovyet Rusya arasındaki ilişkiler daha da 
önem kazanmıştır. TBMM Hükümeti’nin diplomatik alanda tanınma gereği ve 
İstiklal Savaşı’nın başarıya ulaşabilmesi için ihtiyaç duyulan yardımlar TBMM 
Hükümetini Sovyet Rusya Hükümeti ile iyi ilişkiler kurmaya zorlamıştır. Bu 
maksatla TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa, 26 Nisan 1920’de Rusya Devlet 
Başkanı Lenin’e bir mektup göndermiş, Ankara ile Moskova arasındaki ilişkiler ve 
Misak-ı Millî esaslarına dayanan Millî Mücadele’nin esaslarını izah etmiştir. 

11 Mayıs 1920’de Dışişleri Bakanı Bekir Sami (Kunduh) Bey’in başkanlığında 
bir heyet de yardım ve destek sağlamak amacıyla Moskova’ya gönderilmiştir. 
Sovyet Rusya, Mustafa Kemal Paşa’nın Lenin’e yazdığı mektuba 3 Haziran 1920’de 
Sovyet Dışişleri Bakanı Çiçerin aracılığıyla cevap vermiştir. Söz konusu mektupta 
Sovyet Hükümeti, Misak-ı Millî de ifade edilen Türkiye’nin dış politika esaslarını 
memnunlukla karşıladıklarını ve Türk-Sovyet ilişkilerini geliştirmek için karşılıklı 
diplomatik temsilcilerin gönderilmesini gerekli gördüklerini bildirmiştir. Böylece 
Rusya, TBMM Hükümeti’ni resmen tanımış ve iki hükümet arasında diplomatik 
ilişkiler resmen kurulmuştur. 

Moskova’ya giden Türk heyeti gayet iyi karşılanmış ve Türkiye-Rusya 
Dostluk Antlaşması için müzakereler başlamıştı. 24 Ağustos 1920’de son şeklini 
alan antlaşma maddeleri üzerinde mutabakat sağlanmışken, üç gün sonra Sovyet 
Rusya’nın Ermeniler lehine Türkiye’den toprak talebinde bulunması taraflar 
arasındaki görüşmelerin kesilmesine sebep olmuştur. 

Ankara Hükümeti, 8 Kasım 1920’de Ali Fuat Paşa’yı (Cebesoy) Moskova’ya 
büyükelçi olarak atamıştır. Kendisiyle birlikte Yusuf Kemal (Tengirşek) ve Dr. Rıza 
Nur’dan oluşan bir heyette Rusya’ya gönderilmiştir. Türk elçilik heyeti 19 Şubat 
1921’de Moskova’ya ulaşmış ve 26 Şubat’ta da dostluk antlaşması müzakereleri 
yeniden başlamıştır. TBMM Hükümeti bir ittifak antlaşması yapılmasını teklif 
etmişse de Sovyetler, ittifak antlaşmasına yanaşmamışlardır. 

Bu arada Türk ordusunun I. İnönü Zaferi’ni kazanmasından sonra Rusya’nın 
Türkiye’ye bakış açısı değişmiştir. Diğer taraftan Ermenilere karşı kazanılan zafer 
ve Gümrü Antlaşması’nın imzalanması da etkili olmuş ve Rusya’nın Ermeniler için 
Türkiye’den istediği toprak talebinden vazgeçmesini sağlamıştır. 

Bütün bu süreç ve uzun süren görüşmeler neticesinde 16 Mart 1921’de 
Türkiye ile Sovyet Rusya arasında “Moskova Dostluk Antlaşması” imzalanmıştır. Bu 
Antlaşmaya göre;  

• Her iki taraftan birinin tanımadığı devletlerarası bir anlaşmayı diğeri de 
tanımayacak. 

• Boğazların uluslararası ticarete açılması için her iki taraf Karadeniz ve 
Boğazların bağlı olacağı rejimin kesin biçimde hazırlanması işinin, kıyı 
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Moskova Antlaşması 
ile TBMM Hükümeti 
büyük bir devletle 
eşit şartlarda bir 

antlaşma imzalamış 
ve Misak-ı Millî’yi 
kabul ettirmiştir. 

devletlerin temsilcilerinden oluşmak üzere daha sonra yapılacak bir 
konferansa bırakacaktır. Ancak bu konferansta alınan kararlar Türkiye’nin 
egemenliğine ve onun başkenti olan İstanbul’un güvenliğine zarar 
vermeyecektir. 

• Türkiye terimi, Misak-ı Millî ile çizilen sınırları kapsadığı şeklinde 
anlaşılacaktır. 

• Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında yapılmış olan anlaşmalar 
geçersizdir. 

• Sovyet Rusya Hükümeti, kapitülasyonlar yönetiminin her ülkenin ulusal 
gelişmesinin özgürce sürmesi ve egemenlik haklarının tümüyle 
kullanılmasının engellendiğini kabul ederek, bunlara dayalı yetkileri 
geçersiz sayacaktır. 

• Her iki taraf da toprakları üzerinde karşı tarafın hükümet rejimini yıkmayı 
amaçlayan örgütlerin kurulmasına izin vermeyecektir. 

• Her iki taraf da aralarındaki ilişkileri geliştirmek için ekonomik, parasal 
anlaşmalar yapacak; demiryolu, telgraf hatları geliştirilecek yolcuların 
ticaret eşyasının ülkelere girip çıkmasında o ülkenin yürürlükte bulunan 
yasaları uygulanacaktır. 

• Batum’daki egemenlik hakkının Gürcistan’a ait olduğu kabul edilecektir. 
• Her iki taraf da savaşta tutsak alınan askerleri iade edecektir. 

Moskova Antlaşması TBMM Hükümeti için büyük bir başarı olmuştur. İlk 
defa bir büyük devletle eşit şartlarda bir antlaşma imzalamış ve Misak-ı Millî’yi 
kabul ettirmiştir. Doğu sınırlarımız güvence altına alınmış, doğuda bulunan eğitimli 
askerlerimiz batı sınırına sevk edilmek suretiyle Millî Mücadele’ye devam etme 
imkânı bulunmuştur. Ayrıca Sovyetler Birliği’nden Millî Mücadele için para, silah 
ve teçhizat yardımına da bir ölçüde çare bulunmuştur. 

II. İnönü Savaşı (23 Mart-31 Mart 1921) 

Londra Konferansı’ndan istedikleri neticeyi alamayan İtilaf Devletleri, Sevr 
projesini Türkiye’ye zorla kabul ettirmek için Yunanlıları yeni bir askerî harekâta 
teşvik etmişlerdir. Özellikle de İngiltere, Yunan ordularının yapacakları saldırılara 
engel olmayacaklarını Yunanlı yetkililere bildirerek, yapılacak taarruzun başarısız 
olması halinde Türklerle anlaşma imkânının yok olacağını hatırlatıp, Yunanlıları 
taarruz için daha iyi hazırlanmaları konusunda uyarmışlardır. 

Türk ordusunun yeterince güçlenmesine fırsat vermek istemeyen, hem de I. 
İnönü mağlubiyetinin izlerini silip itibarlarını kurtarmak isteyen Yunanlılar, Londra 
Konferansı’nın kararlarını bile beklemeden taarruz hazırlıklarına başlamışlardır. 
İzmir’e yeni kuvvetler çıkarıp, Trakya’daki kuvvetlerinin bir bölümünü de 
Anadolu’ya sevk etmişlerdir. 

Türk ordusuna gelince; gerek asker sayısı, gerekse silah, cephane ve lojistik 
destek bakımından Yunan ordusu karşısında yetersiz durumdaydı. Ankara’dan 
meclisin muhafız taburunun bile bu savaşa takviye olarak gönderilmesi, durumun 
vahametini çok iyi gösteriyordu. Diğer taraftan Karadeniz’deki Rum Pontus 
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Batıdan ilerleyen 

Yunan kuvvetleri ile 
Türk birlikleri 

arasında, İnönü 
mevkiinde, 27 

Mart’tan 1 Nisan 
1921’e kadar sürecek 
şiddetli çarpışmalar 

oldu. 

 
II.  İnönü Savaşı’ndan 
sonra İtilaf Devletleri 

arasındaki görüş 
ayrılıkları su yüzüne 

çıkmıştır. 
 

çetelerinin saldırıları ve Koçkiri Aşireti’nin ayaklanması cephe gerisini tehdit 
ediyor; asker kaçakları ve salgın hastalıklar da Türk ordusunu olumsuz etkiliyordu. 

Yunanlılar, 23 Mart 1921’de Bursa üzerinden Eskişehir’e, Uşak üzerinden de 
Afyon istikametine üstün kuvvetlerle saldırıya geçtiler. 24 Mart’ta Bilecik’i, 25 
Mart’ta Pazarcık’ı işgal edip, İnönü’ye kadar geldiler. Stratejik bakımdan önemli bir 
konuma sahip Metristepe’yi ele geçirdiler. Yunanlıların amacı, Türk ordusunun 
toparlanmasına fırsat vermeden Eskişehir ve Kütahya üzerinden Ankara’ya 
ulaşmaktı. 

Batıdan ilerleyen Yunan kuvvetleri ile Türk birlikleri arasında, İnönü 
mevkiinde, 27 Mart’tan 1 Nisan 1921’e kadar sürecek çok şiddetli çarpışmalar 
oldu. İsmet Paşa komutasındaki Türk kuvvetlerinin 31 Mart’ta başladıkları karşı 
taarruzdan sonra Türk cephesini yarıp geçemeyeceklerini anlayan Yunan 
kuvvetleri, 1 Nisan’dan itibaren İnönü mevzilerinden Bursa istikametine doğru 
çekilmek zorunda kaldılar. Böylece Yunanlılar İnönü’de ikinci defa mağlup oldular. 
Bu arada güneyde de Afyon’u işgal eden Yunanlılar, İnönü yenilgisinden sonra 
kuzeydeki birliklerinin dağıldığını duyunca, tehlikeye düştüklerini görüp 7 Nisan’da 
Afyon’u boşaltmak zorunda kaldılar. 

İnönü’den sonra 8-12 Nisan tarihleri arasında Türk birlikleri tarafından 
takibe alınan Yunan kuvvetlerine Aslıhanlar bölgesinde taarruz edilmişse de destek 
alan düşman karşısında bir netice elde edilememiş, Yunanlılar Dumlupınar 
mevzilerine çekilmişlerdir. 

Bu zafer üzerine TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa, Batı Cephesi komutanı 
İsmet Paşa’ya gönderdiği telgrafta; “Bütün dünya tarihinde, sizin İnönü 
savaşlarında yüklendiğiniz görev kadar ağır bir görev almış kumandan azdır… Siz 
orada yalnız düşmanı değil milletin makûs (ters giden) talihini de yendiniz. İşgal 
altındaki topraklarımızla beraber tüm yurt başarınızı kutluyor.” diyerek kendisini 
tebrik etmiştir. 

Bu savaşın sonuçlarına gelince; 

• Bu zafer yurtta büyük yankılar uyandırdı. Halkın Türk ordusuna ve 
kurtuluşa olan güveni artmıştır. 

• TBMM’nin morali yükselmiş, Meclis içerisindeki Mustafa Kemal Paşa 
muhaliflerinin geçici de olsa susmalarına sebep olmuştur. 

• İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıkları su yüzüne çıkmıştır. 
• II. İnönü zaferinin hemen ardından İtalya işgal ettiği bölgeleri boşaltmaya 

başlamıştır. 
• Fransa, bu zafer sonrası Ankara ile anlaşma yolları aramıştır. 
• Bu zaferden sonra İngiltere’nin Yunanlılara olan güveni daha da 

sarsılmıştır.  
Bu savaş dünyanın çeşitli yerlerinde farklı yankılar uyandırmıştır. İtalyan 

gazetelerinde Türkler lehine yazılar çıkmış, Alman ve Bulgar basını Türkleri övmüş 
ve bu zafer İslam Dünyası’nda ise sevinçle karşılanmıştır. 
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ek •I. Dünya Savaşı sonrası Türk vatanının işgal edilmesi karşısında 
Anadolu insanının tavrı ve duruşu,  mazlum ve işgal altındanki 
diğer milletlere örnek olmuştur. 
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• İşgaller karşısında Anadolu insanının tavrı ve duruşu 
hakkında okumalar yapınız.

• İşgaller karşısında oluşturulan cepheleri mukayese ediniz.
• Millî Mücadele için gerekli para ve lojistik ihtiyacı nasıl 

karşılanmıştır? Araştırınız.
• Millî Şair Mehmet Akif hakkında bir makale çalışması 

yapınız.
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• KUVA-YI MİLLİYE HAREKETİ VE DÜZENLİ ORDUYA GEÇİŞ SÜRECİ
•Millî Mücadele’nin silahlı yönü iki safhada gerçekleştirilmiştir. Birinci safhası 

Kuva-yı Milliye tarafından verilen mücadele, ikinci safhası ise düzenli 
ordunun kurulması ile birlikte yapılan topyekûn mücadeledir.

•ASKERÎ MÜCADELE VE OLUŞTURULAN CEPHELER
•Güney Cephesi’ndeki Çarpışmalar
•İlk işgal harekâtını İngilizler başlattı. Mondros Mütarekesi’ne ve uluslararası 

hukuka aykırı olmasına rağmen Musul, İskenderun ve Kilis’i işgal etti. 
•Bu durum bölgede millî güçlerin harekete geçmesine ve düşmanlara karşı 

silahlı mücadeleye başlanmasına sebep oldu. 
•Adana Savunması
•Fransız ve Ermenilerin haince tutumları, yöre halkının büyük bir dayanışma 

içerisinde fiili direnişe geçmesine sebep olmuştur. 19 Aralık 1919’da Dörtyol 
civarında Fransız askerleriyle silahlı çatışmaya giren halk, onları geri 
püskürtmeyi başarmıştır. Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Kilikyalılar 
Cemiyeti ise bölgedeki fiili direnişi organize etmiştir.

•Maraş Savunması
•Maraş, 22 Şubat 1919’da ilk olarak İngilizler tarafından işgale uğramıştı. 

Daha sonra İngiliz ve Fransızların kendi aralarında yapmış oldukları Suriye 
İtilafnamesi gereğince şehir, 30 Ekim 1919’da Fransızların ve onların yerli 
işbirlikçileri Ermenilerin denetimine geçmiştir. 

•Maraş halkı XX. ve III. Kolordudan gelen subayların da yardımıyla, Fransız ve 
işbirlikçilerine karşı çok ciddi direniş göstermiş ve bu kent içi savaş yetmiş iki 
gün sürmüştür. 

•Urfa Savunması
•Urfa’daki Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Saip Bey “Namık” takma adıyla, bir 

taraftan halkın ileri gelenleri ve aşiret reisleriyle temasa geçerek Fransızlara 
karşı direniş fikrini genişletmeye, bir taraftan da Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyetlerini yönlendirmeye çalışıyordu.

•Çarpışmalar 8 Nisan 1920’ye kadar sürdü. Dışarıdan takviye almalarına 
imkân verilmeyen Fransızlar, 10 Nisan 1920’de şehri terk etmek zorunda 
kaldılar. 

•Antep Savunması
•17 Aralık 1918’de önce İngilizler tarafından işgal edilen Antep, daha sonra 29 

Ekim 1919’da Fransızlara devredilmiştir 
•Bu olaylar karşısında Antep halkı teşkilatlanmaya başladı ve Müdafaa-i 

Hukuk Cemiyeti’ni oluşturdu. Direnişe geçen Antep halkı, Fransızlara büyük 
zayiat verdirdi. 

•TBMM bütün imkânsızlıklara rağmen kahramanca bir direniş gösteren Antep 
şehrine 6 Şubat 1921’de çıkardığı bir kanunla “Gazi” unvanını vermiştir.

•Doğu Cephesi (Ermenilerle Savaş ve Gümrü Barış Antlaşması)
•Mondros Mütarekesi gereği Osmanlı Devleti, Kafkasya’daki birliklerini geri 

çekmek zorunda kalınca, Ermenistan Doğu Anadolu’daki bazı toprakları 
işgale başladı. Kâzım Karabekir Paşa 9 Haziran 1920’de Doğu Cephesi 
Komutanlığı'na tayin edildi. Böylece Yeni Türk Devleti’nin ilk askerî cephesi 
kurulmuş oldu.

•Kısa süre içinde Sarıkamış, Kars ve Gümrü ele geçirildi. Birliklerimiz karşısında 
güç durumda kalan Ermeniler ateşkes isteğinde bulundular. Barış 
görüşmeleri Gümrü’de başladı. 2/3 Aralık 1920’de Ermenilerle Gümrü 
Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma TBMM’nin imzaladığı ilk siyasi 
antlaşmadır.
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• Batı Cephesi’nin Kurulması, Askerî ve Siyasi Gelişmeler 
•Millî Mücadele sırasında Anadolu’nun birçok bölgesinde cepheler 

oluşturularak, işgalcilere karşı mücadele verilmiştir. Ancak Türk milletinin 
kaderini yakından etkileyen en önemli savaşlar Batı Cephesi'nde, özelikle de 
düzenli ordunun kurulmasından sonra cereyan etmiştir.

•I. İnönü Savaşı’ndan Sonra Bazı Siyasi Gelişmeler  
•Londra Konferansı (21 Şubat-12 Mart 1921)
•İtilaf Devletleri arasında Anadolu’nun işgali ile ilgili olarak ortaya çıkan 

güvensizlik ve anlaşmazlık I. İnönü Zaferi’nden sonra iyice su yüzüne çıkmıştı. 
Fransızlar ve İtalyanlar Anadolu direnişinin basit bir olay olmadığını, 
Anadolu’nun işgalinin artık bir maceraya dönüştüğünü ileri sürerek 
İngiltere’yi Türklerle diyalog kurma konusunda ikna etmeye çalışmışlardır. 

•Türkiye Afganistan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921)
•TBMM’nin doğulu devletlerle yapmış olduğu ilk dostluk antlaşması, 1 Mart 

1921 tarihinde Afganistan ile yapılmıştır. 
•1 Mart 1921’de Moskova’da imzalanan Türk-Afgan Dostluk Antlaşması 

sadece hükümetler arasında değil, halklar arasında da yakınlığı sağlamıştır. 
Bu antlaşma İslam dünyası içerisinde de olumlu bir etki yapmıştır.

•İstiklal Marşı’nın Kabulü (12 Mart 1921)
•Her ülkenin bağımsızlık sembollerinden birisi de millî marşıdır. Millî marşlar o 

milletin vatanına duyduğu sevgi ve bağlılığı ifade eder. Osmanlı Devleti’nde 
bir millî marş yoktu. Oysa millet esasına dayanılarak kurulan Yeni Türk 
Devleti’nde bir millî marşa ihtiyaç duyulmuştur. 

• Dönemin Millî Eğitim Bakanlığı, 1921 yılı başlarında bir güfte yarışması 
düzenlemiştir. Bu yarışmaya 724 şiir katılmıştır. Kazanan şiire 500 liralık bir 
para ödülü konulmuştu.

•Sovyetler Birliği ile İlişkiler ve Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)
• Türk ordusunun I. İnönü Zaferi’ni kazanmasından sonra Rusya’nın Türkiye’ye 

bakış açısı değişmiştir. Diğer taraftan Ermenilere karşı kazanılan zafer ve 
Gümrü Antlaşması’nın imzalanması da etkili olmuş ve Rusya’nın Ermeniler 
için Türkiye’den istediği toprak talebinden vazgeçmesini sağlamıştır.

•Bütün bu süreç ve uzun süren görüşmeler neticesinde 16 Mart 1921’de 
Türkiye ile Sovyet Rusya arasında “Moskova Dostluk Antlaşması” 
imzalanmıştır.

•II. İnönü Savaşı (23 Mart-31 Mart 1921)
•Londra Konferansı’ndan istedikleri neticeyi alamayan İtilaf Devletleri, Sevr 

projesini Türkiye’ye zorla kabul ettirmek için Yunanlıları yeni bir askerî 
harekâta teşvik etmişlerdir

•Batıdan ilerleyen Yunan kuvvetleri ile Türk birlikleri arasında, İnönü 
mevkiinde, 27 Mart’tan 1 Nisan 1921’e kadar sürecek çok şiddetli 
çarpışmalar oldu. İsmet Paşa komutasındaki Türk kuvvetlerinin 31 Mart’ta 
başladıkları karşı taarruzdan sonra Türk cephesini yarıp geçemeyeceklerini 
anlayan Yunan kuvvetleri, 1 Nisan’dan itibaren İnönü mevzilerinden Bursa 
istikametine doğru çekilmek zorunda kaldılar. 
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Kuva-yı Milliye aşağıdaki hangi gelişmeyle sonra ermiştir?  

a) Sakarya Savaşı’ndan sonra     
b) I. İnönü Savaşı’ndan sonra       
c) Büyük Taarruz’dan sonra 
d) Mudanya Mütarekesi’nden sonra               
e) II. İnönü Savaşı’ndan sonra 

 
2. İtilaf Devletleri hangi savaştan sonra Londra’da bir konferans 

düzenleyerek Sevr Antlaşması’ndan taviz verebileceklerini 
göstermişlerdir?  
a) I. İnönü Savaşı   
b) II. İnönü Savaşı  
c) Sakarya Savaşı 
d) Büyük Taarruz Savaşı 
e) Kütahya-Eskişehir Savaşı 

 
3. Batum’daki egemenlik hakkımız hangi antlaşmadan sonra Gürcistan’a 

verilmiştir?  
a) Kars Antlaşması             
b) Gümrü Antlaşması  
c) Moskova Antlaşması  
d) Mudanya Mütarekesi        
e) Lozan Antlaşması 

 

4. TBMM Hükümeti’nin ilk imzaladığı ve Türkiye adının geçtiği ilk antlaşma 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ankara Antlaşması     
b) Gümrü Antlaşması     
c) Kars Antlaşması  
d) Lozan Antlaşması                                        
e) Moskova Antlaşması 

 

5. İstiklal Marşımız hangi tarihte kabul edilmiştir? 
a) 19 Mayıs 1919    
b) 23 Nisan 1920       
c) 20 Ocak 1921     
d) 12 Mart 1921 
e) 29 Ekim 1923       
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6. Gümrü, Moskova ve Ankara Antlaşmaları sırasıyla hangi devletlerle 
yapılmıştır?  
a) Ermenistan-Fransa-Sovyet Rusya   
b) Fransa-Ermenistan-Sovyet Rusya  
c) Sovyet Rusya-Ermenistan-Fransa               
d) Ermenistan-Sovyet Rusya-Fransa 
e) Fransa-Sovyet Rusya-Ermenistan  

 
7. TBMM tarafından oluşturulan düzenli ordu ilk başarısını hangi savaşı 

kazanarak göstermiştir?   
a) Sakarya Savaşı’nda                 
b) Büyük Taarruz’da  
c) I.İnönü Savaşı’nda         
d) Maraş Savunması’nda       
e) II. İnönü Savaşı’nda 
 

8. İtilaf Devletleri TBMM Hükümeti’ni ilk defa resmen ne zaman 
tanımışlardır?  
a) Lozan Antlaşması’nda       
b) Londra Konferansı’nda  
c) Moskova Antlaşması’nda                   
d) San Remo Konferansı’nda     
e) Ankara Antlaşması’nda 

 
I. İtalya işgal ettiği bölgeleri boşaltmaya başladı, 

II. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları su yüzüne çıkmaya başladı, 
III. Fransa Ankara ile anlaşma yolları aramaya başladı. 

9. Yukarıda belirtilen gelişmeler hangi savaştan sonra ortaya çıkmıştır?  
a) II. İnönü Savaşı’ndan sonra  
b) I. İnönü Savaşı’ndan sonra        
c) Doğu Harekâtı’ndan sonra      
d) Urfa Savunması’ndan sonra  
e) Sakarya Savaşı’ndan sonra       

       
10. Doğu sınırlarımızın tespiti ile ilgili olarak yapılan antlaşmaların doğru 

sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?  
a)  Lozan-Ankara-Gümrü antlaşmaları  
b)  Gümrü-Moskova-Kars antlaşmaları 
c)  Ankara-Lozan-Gümrü antlaşmaları 
d)  Mudanya-Lozan-Moskova antlaşmaları    
e)  Moskova-Kars-Gümrü antlaşmaları     

 
 

Cevap Anahtarı 
1.b, 2.a, 3.c, 4.b, 5.d, 6.d, 7.c, 8.b, 9.a, 10.b 
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• Sakarya Savaşı Öncesi Askerî Gelişmeler
• Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ortaya 

Çıkan Bunalım ve Mustafa Kemal 
Paşa’nın Başkumandanlığı Kabul Etmesi

• Tekâlif-i Milliye Emirleri ve Topyekûn 
Millî Mücadele’ye Katılım

• Sakarya Savaşı ve Sonuçları (23 Ağustos-
13 Eylül 1921) 

• Sakarya Savaşı’ndan Büyük Taarruz’a 
Kadar Geçen Süre İçerisindeki Önemli 
Gelişmeler

• Büyük Taarruz ve Başkumandanlık 
Meydan Savaşı Hazırlıkları

• Büyük Taarruz ve Başkumandanlık 
Meydan Savaşı 

• Mudanya Mütarekesi (11 Ekim 1922)
• Lozan Konferansı ve Sonuçları (24 

Temmuz 1923)
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• Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 
• Sakarya Savaşı öncesi ortaya çıkan askerî 

ve siyasî gelişmeleri öğrenebilecek,
• Sakarya Savaşı’nın Türk tarihindeki yerini 

ve önemini kavrayabilecek,
• Sakarya Savaşı’nın siyasî ve askerî 

sonuçlarını tahlil etme imkanı bulabilecek,
• Başkumandanlık Meydan Savaşı’nın 

tarihimizdeki yerini ve önemini 
öğrenebilecek,

• Mudanya Mütarekesi’nin tarihimizdeki 
önemini açıklayabilecek,

• Lozan Antlaşması’nın Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti açısından önemini 
öğrenebileceksiniz.
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Sakarya Savaşı’nın 
çok önemli siyasi 

ve askerî sonuçları 
olmuştur. 

 
Sakarya Savaşı 

öncesindeki süreç, 
İstiklal Savaşı’nın 
en kritik günlerini 

oluşturur. 

GİRİŞ   
I. ve II. İnönü Savaşlarında istediği amaca ulaşamayan Yunanlılar, 

Anadolu’daki kuvvetlerini iki katına çıkararak 10 Temmuz 1921’de iki ayrı 
cepheden saldırıya geçtiler. Amaçları henüz yeni kurulan Türk ordusunu yok 
ederek bu defa Ankara’ya kadar ilerlemekti. Gerek insan gücü gerekse araç ve 
gereç bakımından Türk ordusundan üstün Yunan kuvvetleri Kütahya-Eskişehir 
Muharebelerini kazanınca, bu başarılarını bütün dünyaya kesin zafer olarak ilan 
ettiler. 

Cephelerden gelen olumsuz haberler üzerine 18 Temmuz 1921’de 
Karacahisar’da bulunan Batı Cephesi Karargahı’na gelen Mustafa Kemal Paşa, 
askerî bir strateji gereği o günkü şartlar altında kuvvetlerimizin daha fazla zayiat 
vermesini engelleyip toparlanması için ordunun Sakarya Nehri’nin doğusuna 
çekilmesi emrini verdi. Bu taktik geri çekilme sürecinde millet olarak çok buhranlı 
günler geçirildi. Neticede TBMM 5 Ağustos 1921 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’ya 
üç ay süreyle TBMM’nin askerî konularda yetkilerini de kullanmak üzere 
başkomutanlık görevi verildi. 

Mustafa Kemal Paşa Başkomutan olduktan sonra ilk iş olarak, 7-8 Ağustos 
1921 tarihinde ordunun temel ihtiyacını gidermek amacıyla, Tekalif-i Milliye 
Kararları’nı yayımladı. Ordu bu tedbirlerle kısa sürede toparlandı. 

Diğer taraftan Yunanlılar da gerekli hazırlıklarını yaparak Türk ordusuna son 
darbeyi vurmak istiyordu. Yunan ordusu 23 Ağustos 1921 günü, Sakarya Nehri’ni 
aşıp mevzilerimize taarruz etti. Yirmi iki gün yirmi iki gece devam edecek Sakarya 
Savaşı,  100 kilometrelik cephe üzerinde cereyan etmiştir. 

 Bu savaşta Mustafa Kemal Paşa’nın “Hatt-ı Müdafa yoktur, Sath-ı Müdafa 
vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla 
sulanmadıkça terk olunamaz...” emri ile savaşan Türk milleti büyük bir zafer 
kazanmıştır. Bu savaşın çok önemli askerî ve siyasi sonuçları olmuştur.  

Artık düşmanı yurttan tam olarak atmanın zamanı gelmişti.26 Ağustos 
1922’de Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı ile başlayan ve Mudanya 
Mütarekesi’ne giden bu süreç sonunda, düşman kuvvetleri Anadolu’dan tamamen 
temizlendi. Milli Mücadele başarıyla sonuçlandı. Ardından Lozan Antlaşması ile 
Türk milletinin tam bağımsızlığı sağlanırken, uluslararası hukukta Türkiye 
Cumhuriyeti tescil edildi ve Misak-ı Millî büyük oranda gerçekleştirildi.  

Bu ünitemizde Millî Mücadelemizin silahlı bölümünün hangi şartlarda 
yapıldığı ve kesin zafere nasıl ulaşıldığı detaylı olarak anlatılmaktadır. 

SAKARYA SAVAŞI ÖNCESİ ASKERÎ GELİŞMELER 
II. İnönü Savaşı’ndan sonra genel seferberlik ilan eden Yunanlılar, tüm 

kaynaklarını ordunun emrine vererek, eli silah tutan herkesi askere aldığı gibi 
İngilizlerden de silah ve para yönünden her türlü desteği almaktaydı. Anadolu’ya 
durmadan kuvvet çıkararak yeni bir taarruza hazırlanıyorlardı. Bu seferki hedefleri 
Türk direnişini kırarak Orta Anadolu’yu ve dolayısıyla Ankara’yı ele geçirmekti. Bu 
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amaçla Yunan ordusu, 8 Temmuz 1921 tarihinde üç koldan saldırıya geçti. 
Tarihimizde Kütahya-Eskişehir Savaşları adıyla bilinen ve on beş gün kadar süren 
bu savaşlar çok şiddetli çarpışmalara sahne oldu. Yunan kuvvetlerinin sayı ve 
lojistik imkân bakımından çok üstün olması sebebiyle 13 Temmuz’da Afyon, 17 
Temmuz’da Kütahya, 19 Temmuz’da da Eskişehir Yunanlıların eline geçti. 

Cephelerden gelen bu olumsuz haberler üzerine, TBMM Başkanı Mustafa 
Kemal Paşa bizzat Ankara’dan Eskişehir’in güney-batısında Karacahisar’da bulunan 
Batı Cephesi Karargahı’na giderek durumu yakından inceledi. 

 O günkü şartlar altında güçlü Yunan birlikleri karşısında daha fazla kayıplar 
vermemek için,  askerliğin gereği olarak, yeni bir strateji değişikliğini gerek gördü 
ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa’ya şu önemli direktifi verdi: “Orduyu, 
Eskişehir’in kuzey ve güneyinde topladıktan sonra, düşman ordusuyla araya bir 
mesafe koymak lazımdır ki, orduyu derleyip toparlamak ve güçlendirmek mümkün 
olabilsin. Bunun için Sakarya’nın doğusuna çekilmek yerindedir.” Bu nedenle Türk 
birlikleri, 25 Temmuz’dan itibaren doğal bir savunma hattı olan Sakarya Nehri’nin 
doğusuna çekilerek, gerekli düzeni almaya ve toparlanmaya başladı. 

Türk ordusunun Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi, bir taraftan savaş 
gücünün önemli bir kısmını kaybeden askerin ve halkın moralinin bozulmasına, 
diğer taraftan da TBMM’de büyük bunalımların çıkmasına sebep olmuştur. Bu 
dönem İstiklal Savaşı’nın en kritik günlerinin yaşandığı safhalardan birini 
oluşturmuştur. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE ORTAYA ÇIKAN 
BUNALIM VE MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN 
BAŞKUMANDANLIĞI KABUL ETMESİ 

Askerî bir strateji olarak ordumuzun Sakarya Nehri’nin doğusuna 
çekilmesinin ortaya çıkardığı moral bozukluğu, TBMM’de telaş ve endişelere sebep 
oldu. Ayrıca Yunan ordusunun Polatlı’ya kadar yaklaşması Ankara’da heyecan ve 
kaygılara yol açtı. Mecliste bu konu üzerinde çok ciddi ve tartışmalı oturumlar 
yapıldı. Hatta hükümet merkezinin Ankara’dan Kayseri’ye taşınması bile ciddi 
olarak gündeme getirildi. 

4 Ağustos 1921’de TBMM’nin gizli oturumu sırasında askerî durum ve 
Başkumandanlık meselesi üzerinde çok hararetli tartışmalar cereyan etmişti. 
Özellikle Mustafa Kemal Paşa’ya muhalif olanlar; “Ordu nereye gidiyor; millet 
nereye götürülüyor? Bu gidişin elbette bir sorumlusu vardır; o nerededir?” diyerek 
Mustafa Kemal Paşa’yı suçlamışlardır. 

Bu tartışmalarda gerek Mustafa Kemal Paşa’ya muhalif milletvekilleri, 
gerekse ona güvenenlerin ortak görüşü, son çare ve son tedbir olarak Mustafa 
Kemal Paşa’nın ordunun başına geçmesiydi. Meclisin bu görüşü Meclis dışında da 
yankı bulmuştur. 
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Mustafa Kemal Paşa 
5 Ağustos 1921’de 

Başkumandan oldu. 

 
Tekalif-i Milliye 

Kararları ile 
ordunun temel 

ihtiyaçları giderildi. 

 Ortaya çıkan bu durum karşısında Mustafa Kemal Paşa, 4 Ağustos 1921’de 
Meclis’e verdiği bir önerge ile Başkumandanlık görevini kabul ettiğini bildirmiş; 
ancak TBMM’nin haiz olduğu tüm yetkilerin üç ay süreyle fiilen kullanılmak şartıyla 
kendisine devredilmesini talep etmiştir. 

Bu önergedeki Meclis’in yetkilerini kullanma isteği bazı itirazlara sebep oldu. 
Oysa olağanüstü bir durum söz konusu idi. Durum bir ölüm kalım meselesi ve Türk 
milletinin mukadderatı ile yakından ilgiliydi. Düşman karşısında vakit geçirmeksizin 
en seri ve en doğru kararları verebilmek, Meclis’in yetkilerini anında kullanmakla 
mümkün olabilirdi. Aslında Mustafa Kemal Paşa’nın söz konusu yetkilerin üç ay 
süreyle sınırlı kalmasını istemesi, onun millî iradeye olan sarsılmaz inancını ve 
saygısını da gösteriyordu. 

Meclis’te hararetli görüşmelerden sonra 5 Ağustos 1921’de Mustafa Kemal 
Paşa’ya üç ay müddetle askerliğe ait konularda Meclis’in yetkilerini kullanabilme 
yetkisini veren Başkumandanlık Kanunu kabul edildi. 

Başkumandanlık görevine başlayan Mustafa Kemal Paşa aynı gün orduya ve 
Türk milletine hitaben bir bildiri yayımladı. Bildiride şöyle diyordu: Sizlere bu 
beyannameyi yazdığım dakikadan itibaren İnayet-i Subhaniye’ye istinaden ve 
müftehiren bu büyük ve şerefli vazifeyi ifaya başlamış bulunuyorum. Bana bu 
vazifeyi tevdi etmiş olan Meclis ve bu Meclis’te beliren milletin kesin iradesi, 
hareket tarzımın mihrakını teşkil edecektir. Hiçbir sebep ve suretle değiştirilmesine 
imkân olmayan bu kesin irade, her ne olursa olsun düşman ordusunu imha etmek 
ve bütün Yunanistan’ın silahlı kuvvetlerinden oluşan bu orduyu anayurdumuzun 
mukaddes ocağında boğarak kurtuluşa ve bağımsızlığa kavuşmaktır. 

TEKÂLİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ VE TOPYEKÛN MİLLÎ 
MÜCADELE’YE KATILIM 

Mustafa Kemal Paşa, Başkumandanlık görevine başlayıp hedeflerini 
belirttikten sonra, ordunun acil temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla harekete 
geçti. Bu amaçla 7-8 Ağustos 1921’de kendi imzasıyla “Tekâlif-i Milliye” yani “Millî 
Vergi” emirlerini yayımladı. Bu emirlerle Türk halkını, maddi ve manevi bütün 
güçleriyle Millî Mücadele’ye destek vermeye çağırıyordu. Bu emirlerin yerine 
getirilmesi için ilçelere kadar uzanan geniş bir teşkilatlanmaya gidildi ve “Millî 
Vergi Komisyonları” kuruldu. 

 
Şekil 2.1. Tekâlif-i Milliye Emirleri Doğrultusunda Yapılan Çalışmalar 
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Ayrıca emirlerin yerine getirilmesi ve herhangi bir suiistimale sebep 

verilmemesi için Ankara, Kastamonu, Samsun, Konya ve Eskişehir bölgelerine 
İstiklal Mahkemeleri gönderildi.   

On maddeden oluşan ve Türk milletinin büyük fedakârlıklarla yerine getirdiği 
Tekâlif-i Milliye Kararları Nutuk’ta şöyle izah edilmiştir:  

“1 sayılı” emrimle her ilçede bir Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurdurdum. Bu 
komisyonlarca toplanan malzemenin, ordunun çeşitli bölümlerine dağıtım şeklini 
düzenledim.  

“2 sayılı” emrime göre, vatanın her ailesi birer kat çamaşır, birer çift çorap 
ve çarık hazırlayıp Tekâlif-i Milliye Komisyonu’na teslim edecekti.  

“3 sayılı” emrimle, tüccarın ve halkın elinde bulunan çamaşırlık bez, 
Amerikan, patiska, pamuk, yıkanmış ve yıkanmamış yün ve tiftik, erkek elbisesi 
dikmeye yarayan her türlü kışlık ve yazlık kumaş, kalın bez, kösele, vaketa, taban 
astarlığı, sarı ve siyah meşin,  sahtiyan, dikilmiş ve dikilmemiş çarık, potin, demir 
kundura çivisi, tel çivi, kundura ve saraç ipliği, nallık demir ve yapılmış nal, mıh, 
yem torbası, yular, belleme, kolan, kaşağı, gebre, semer ve urgan stoklarından 
yüzde kırkına, bedeli sonradan ödenmek üzere el koydum.  

“4 sayılı” emrimle, eldeki buğday, saman, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, 
mercimek, kasaplık hayvan, şeker, gaz, pirinç, sabun, yağ, tuz, zeytinyağı, çay, 
mum stoklarından yine yüzde kırkına, bedeli sonradan ödenmek üzere el koydum.  

“5 sayılı” emrimle, ordu ihtiyacı için alınan taşıtlar dışında halkın elinde 
kalan yüz kilometrelik bir uzaklığa kadar ayda bir defa olmak üzere, parasız askerî 
ulaşım yapılmasını mecbur tuttum. 

“6 sayılı” emrimle, ordunun giyimine ve beslenmesine yarayan bütün 
sahipsiz mallara el koydum.  

“7 sayılı” emrimle, halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah ve 
cephanenin üç gün içinde teslimini istedim.  

“8 sayılı” emirle, benzin, vakum, gres, makine, don, saatçi ve taban yağları, 
vazelin, otomobil ve kamyon lastiği, solüsyon, buji, soğuk tutkal, Fransız tutkalı, 
telefon makinesi, kablo, pil, çıplak tel, yalıtkan maddeler ve bunlar türünden 
malzeme ve asit sülfürik stoklarının yüzde kırkına el koydum.  

“9 sayılı” emirle demirci, marangoz, dökümcü, tesviyeci, saraç, arabacı 
esnafları ve imalathaneleriyle, bu esnaf ve imalathanelerin iş çıkarabilme güçleri 
ve kasatura, kılıç, mızrak ve eyer yapabilecek ustaların adlarıyla birlikte sayılarını 
ve durumlarını tespit ettirdim.  

“10 sayılı” emirle, halkın elinde bulunan dört tekerlekli yaylı araba, dört 
tekerlekli at ve öküz arabalarıyla, kağnı arabalarının bütün takım ve hayvanlarıyla 
birlikte binek ve topçeker hayvanlarının, katır ve yük hayvanlarının, deve ve eşek 
sayısının yüzde yirmisine el koydurdum. 
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Hattı müdafaa yoktur, 

sathı müdafaa vardır. O 
satıh bütün vatandır. 

Vatanın her karış 
toprağı vatandaşın 

kanıyla sulanmadıkça 
terk olunamaz. 

 
Sakarya Savaşı’ndan 

sonra TBMM, Mustafa 
Kemal Paşa’ya Gazi 
unvanı ve Mareşal 
rütbesi vermiştir. 

Mustafa Kemal Paşa bu tedbirleri aldıktan sonra 12 Ağustos 1921 günü 
Fevzi Paşa ile birlikte Polatlı’daki cephe karargâhına geldi. Artık çok sevdiği askerlik 
mesleğine iki yıl aradan sonra tekrar dönmüş, fiilen Türk ordusunun başına 
geçmişti. 

SAKARYA SAVAŞI VE SONUÇLARI  (23 AĞUSTOS-13 
EYLÜL 1921) 

Sakarya Meydan Savaşı 

Yunan ordusu, 13 Ağustos 1921’de Sakarya’daki Türk mevzilerine doğru 
yeniden harekâta başladı. Birçok şehir ve kasabayı işgal ederek Sakarya’daki 
savunma hatlarına dayandılar. Hedefleri Ankara’yı ele geçirmekti. 23 Ağustos 1921 
günü de Yunan ordusu, Sakarya Nehri’ni aşıp mevzilerimize ciddi bir şekilde 
taarruz etti. Böylece yirmi iki gün yirmi iki gece devam edecek Sakarya Savaşı 
başladı. 100 kilometrelik cephe üzerinde cereyan eden bu savaşta Yunan taarruzu 
birçok yerde ağır zayiatlar verdirilerek durduruldu. 

Başkumandan Mustafa Kemal Paşa, savaşın stratejisini çok iyi planlamış ve 
“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her 
karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.” diyerek vatanın 
her karış toprağı için savaşmayı emretmişti. 

Bu emir Sakarya’da aynen uygulanmıştır. Mustafa Kemal Paşa, bütün savaş 
boyunca cepheden hiç ayrılmamış, zaman zaman da ateş hattına kadar girmiştir. 
Şüphesiz bu durum subay ve askerlerimiz için büyük bir moral kaynağı olmuştur. 
Mustafa Kemal Paşa, Yunan kuvvetlerine son darbeyi indireceği yere çekmek için 
uyguladığı planla savaşın cephesi büyük bir derinlik kazanmış, düşmanın taarruz 
gücü, ilerleme kuvveti tamamen tükenmeye başlamıştı. Yunan kuvvetleri ana 
mevzilerinden çok uzaklaşmış, ağırlık merkezinden tamamen kopmuş ve taarruz 
gücü tamamen kırılmıştı.  

Nihayet taarruz sırası artık Türk ordusuna gelmişti. 10 Eylül 1921 günü 
başlayan Türk taarruzu karşısında Yunanlılar için Sakarya’nın batısına çekilmekten 
başka çare kalmamıştı. Düşman perişan bir hâlde taarruz öncesi bulundukları 
noktaya yani Sakarya Nehri’nin batısına çekilmek zorunda kalmıştır. 13 Eylül’de 
Sakarya’nın doğusu tamamen düşmandan temizlenmiştir. Büyük zafer Ankara’da 
ve ülke genelinde coşkuyla karşılanmıştır.  
Sakarya Zaferi’nin Sonuçları 

Sakarya Savaşı, İstiklal Savaşı’nın en önemli askerî başarısı ve Türk tarihinin 
de önemli bir dönüm noktasıdır. Zira bu zaferle Türk ordusunun 1683 Viyana 
Kuşatması’ndan sonra başlayan geri çekilme ve savunma pozisyonu, bundan sonra 
taarruz ve ilerlemeye dönüşmüştü. Uzun yıllardan beri zafere hasret olan Türk 
milleti, bu zaferden sonra kurtuluşa daha da inanmaya başladı.  

Bu zaferin çok önemli askerî, siyasî ve sosyal sonuçları vardır. Bunları şöyle 
sıralayabiliriz:  
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Ankara Antlaşması ile 

Türkiye, güney 
sınırlarını güvence 
altına almış oldu. 

• Türk ordusunun 1683 Viyana Kuşatması’ndan sonra başlayan geri çekilişi, 
bu savaştan sonra taarruz aşamasına geçişi sağlamıştır.  

• Batı ülkelerinin Yunanlılara olan güveni sarsılmıştır. 
• Yunan ordusunun gücü kırılmış, üstünlük Türk ordusuna geçmiştir.  
• Büyük taarruz için zaman ve zemin hazırlamıştır. 
• Bu zaferle Türk milletinin ve ordumuzun morali yükselmiş, milletimizin 

orduya ve Mustafa Kemal Paşa’ya olan güveni artmış, hâkim gücün Ankara 
yönetimi olduğu anlaşılmıştır.  

• Bu savaştan sonra dış politikada olumlu gelişmeler kendini göstermiş, 
Kafkas Cumhuriyetleri (Gürcistan-Ermenistan ve Azerbaycan) ile 13 Ekim 
1921’de Kars Antlaşması, Fransızlarla 20 Ekim 1921’de Ankara Antlaşması, 
2 Ocak 1922’de Ukrayna ile de bir dostluk antlaşması imzalanmıştır. 

• İtalyanlar ise artık Anadolu’da tutunamayacaklarını anlayıp 1921’in 
sonuna kadar işgal ettikleri yerleri boşaltmışlardır.  

• Bu zaferden sonra imzalanan önemli antlaşmalardan biri de 23 Ekim 
1921’de gerçekleşmiş, Malta’da bulunan Türk esirleri ile Anadolu’da 
tutuklu bulunan İngilizlerin değişimi sağlanmıştır. Böylece İngiltere de 
Ankara Hükümeti’ni tanımıştır. 

• Bu büyük başarıdan dolayı TBMM, 19 Eylül 1921 tarihinde Başkomutan 
Mustafa Kemal Paşa’ya kanunla Gazi unvanı ve Mareşal (Müşir) rütbesi 
vermiştir. 

Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)  

Sovyet Rusya’nın aracılığıyla 13 Ekim 1921’de TBMM Hükümeti’ni temsilen 
Kâzım Karabekir Paşa başkanlığındaki bir heyet ile Kafkas Cumhuriyetleri 
(Ermenistan-Gürcistan ve Azerbaycan) temsilcileri arasında Kars’ta bir antlaşma 
imzalanmıştır. Moskova Antlaşması’nın bir tekrarı gibi gözüken bu antlaşmayla üç 
devlet ile sorunlar çözümlenmiş, Moskova Antlaşması’nın bu üç devlet için de 
geçerli olduğu teyit edilmiştir. Bu antlaşma ile Doğu sınırları güvence altına 
alınmış, Misak-ı Millî üç devlete daha kabul ettirilmiştir. 

Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) 

Güney Cephesi’nde (Urfa, Antep, Maraş, Adana) güçlü bir direnişle 
karşılaşan ve çok ağır kayıplar veren Fransızlar, I. ve II. İnönü Savaşları’nın 
kazanılması, Rusya ile Moskova Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Türkiye’ye 
yakın durmaya başlamışlardı. 1921 Mart ayından itibaren Türkiye ile görüşme 
zemini oluşturmaya çalışmışlar, hatta Ankara’ya özel bir temsilci olarak Franklin 
Bouillion’u göndermişlerdi. Görüşmeleri bizzat Mustafa Kemal Paşa yapmıştır. 
Fransızların Sevr Antlaşması çerçevesinde yeni bir antlaşma isteğine karşılık, 
Mustafa Kemal Paşa Misak-ı Millî ’den kesinlikle taviz verilmeyeceğini belirtmiştir. 
Görüşmeler olumlu bir şekilde sürerken Yunan saldırısı başlayınca Fransızlar 
görüşmeleri askıya aldılar. Ancak Türk ordusunun Sakarya Savaşı’nı kazanması 
üzerine Fransızlar tekrar tutumunu değiştirdi ve Türkiye ile barış yapmaya karar 
verdi. İki taraf arasında 20 Ekim 1921’de Ankara Antlaşması (Ankara İtilafnamesi) 
imzalandı. Bu antlaşmaya göre;  
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Bağımsızlık, Türk 

milleti için bir 
karakter ve var oluş 

meselesidir. 

• Fransa Yeni Türk Devleti’ni siyasi olarak tanımıştır.  
• Bu antlaşma ile Türkiye ile Suriye arasında yeni (İskenderun ve Hatay 

dışında) sınırlar tespit edildi. 
• İki taraf da savaş durumuna son verdi. 
• Antakya Sancağı ve İskenderun’da yaşayan Türklere kültürel alanda geniş 

haklar verildi. 
• Tutuklu esirler ve savaş esirleri karşılıklı olarak serbest bırakıldı. 
• Kilikya Bölgesi ve Bağdat demiryolunun büyük bir kısmının Türkiye sınırları 

içinde kalması kararlaştırıldı. 
• Süleyman Şah’ın mezarının bulunduğu Caber Kalesi’nde Türk bayrağının 

dalgalanması ve Caber Kalesi’nin Türk toprağı olarak kalması kabul edildi. 
Bu antlaşmanın önemine gelince;  

• Bu antlaşma ile Misak-ı Millî görüşümüz Fransızlar tarafından resmen 
tanınmış oldu. 

• I. Dünya Savaşı öncesi kurulmuş olan İtilaf Devletleri ittifakı parçalanmış 
oldu. 

• Fransız desteğini yitirmiş olan Ermenilerin Çukurova bölgesinde bağımsız 
bir devlet kurma hayalleri de sona ermiş oldu. 

• Bu gelişmelerden sonra Güney Cephesi’ndeki kuvvetlerimiz Batı 
Cephesi’ne gönderildi ve Büyük Taarruz öncesi Batı Cephesi daha da 
güçlendirildi. 

• Fransızlar bu bölgeyi boşaltırken Türkiye’ye satış ve hibe yoluyla silah ve 
cephane bıraktı. 

• Bu antlaşma ile Türkiye, güney sınırlarını güvence altına almış oldu.  

SAKARYA SAVAŞI’NDAN BÜYÜK TAARRUZ’A KADAR 
GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 

Sakarya Zaferi’yle dost ve düşman herkes TBMM’nin gücünü anlamış oldu. 
Bu durum millî hükümete diplomasi alanında daha rahat hareket imkânı verdi. 
Sakarya Zaferi’nden sonraki bir yıllık süre içerisinde barış arayışları devam etti. 
Çünkü TBMM Hükümeti Sakarya Zaferi’nden sonra, elde ettiği avantajını 
diplomaside kullanabilirse yeni bir savaşa gerek kalmadan barışı gerçekleştirmek 
mümkün olabilirdi. Bu amaçla Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal (Tengirşek) Bey, 
Avrupa’ya gönderildi. Yusuf Kemal Bey, Paris ve Londra’da temaslarda bulunup 
millî davamızı anlatmaya ve bir barış konferansının toplanması konusunda İtilaf 
Devletleri’nin temsilcilerini ikna etmeye çalıştı ise de İtilaf Devletleri mütareke 
fikrinde ısrar ettiler.  

Bunun üzerine İtilaf Devletleri’nin Dışişleri Bakanları kendi aralarında bir 
konferans toplayarak 22 Mart 1922 tarihli mütareke önerilerini Ankara, İstanbul 
ve Atina’ya ulaştırdılar. Bu öneriye göre;  

• Türk-Yunan birlikleri arasında 10 kilometrelik askersiz bir alan 
oluşturulacaktır.  
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• Birlikler, insan ve cephane bakımından güçlendirilmeyecek birliklerin 
konumlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. 

• Askerî durumumuz ve ordumuz İtilaf Devletleri’nce oluşturulacak bir 
askerî komisyonca teftiş edilecektir.  

• Savaş üç ay süreyle durdurulacaktır. Bu süre içinde Türkiye ile Yunanistan 
arasında barış görüşmeleri başlayacaktır.  

• Savaşan taraflardan biri savaşa başlamak isterse mütareke süresinin 
bitimine en az 15 gün kala karşı tarafa ve İtilaf Devletleri temsilcilerine 
bildirecektir. 

Yunanlılar, Sakarya’daki hezimetin etkisinden kurtulamadıkları için teklifi 
hemen kabul ettiler. TBMM Hükümeti ise prensip olarak mütarekeyi kabul 
etmekle birlikte, teklifin taşıdığı şartlar düşmana zaman kazandıracak nitelikte 
olduğundan dolayı pek sıcak bakmadı. TBMM Hükümeti karşı bir teklif sunmaya 
hazırlanırken İtilaf Devletleri’nden 26 Mart 1922’de barış antlaşması niteliğinde 
ikinci bir teklif Ankara’ya ulaştı. Bu teklife göre;  

• Boğazların serbestliğini sağlamak için Gelibolu Yarımadası’nda ve Boğazlar 
yöresinde asker bulundurulmayan bölge kurulacaktır.  

• Trakya sınırı Tekirdağ’ı bize, Babaeski ve Edirne’yi Yunanistan’a bırakacak 
şekilde çizilecektir.  

• Barış yapılır yapılmaz İtilaf Devletleri İstanbul’u boşaltacaktır. 
• Sevr Antlaşması’nda belirlenen asker sayısı biraz arttırılarak 85.000’e 

çıkarılacaktır. 
• Sevr Antlaşması’ndaki malî komisyon kaldırılacak, İtilaf Devletleri’nin 

ekonomik çıkarlarını, borçların ve savaşın doğurduğu zararların karşılığını 
ödemek üzere Türk egemenliğiyle uyuşur bir yöntem belirlenecektir. 

• Doğuda bir Ermeni yurdu oluşturulacak ve bu işe Milletler Cemiyeti de 
katılacaktır. 

İtilaf Devletleri’nin önce mütareke, daha sonra barış teklifine, TBMM daima 
barıştan yana olduklarını; ancak işgal altındaki Türk topraklarının tamamen 
boşaltılması şartıyla kabul edebileceğini duyurdu ve 5 Nisan 1922’de karşı bir 
teklifte bulundu. Ancak İtilaf Devletleri, TBMM’nin bu barışçıl isteklerine 15 Nisan 
1922’de olumsuz cevap verdi. Bu durumda yapacak başka bir yol kalmayınca, 
işgallere karşı top yekûn bir savaş için TBMM, yeni bir hazırlık için kolları sıvadı. 

Bu süre içerisinde meydana gelen başlıca gelişmeler arasında önemli bir 
konuda Başkumandanlık Kanunu’nun süresinin uzatılması meselesiydi. Bu konu 
TBMM’de büyük tartışmalara sebep oldu. Mustafa Kemal Paşa’ya muhalif bazı 
milletvekilleri Sakarya Zaferi’nden sonra aylar geçtiği halde ordumuz neden 
taarruz etmiyor? gibi eleştirileri sık sık gündeme getiriyorlardı. Bu sorulara 
Mustafa Kemal Paşa, Meclisin gizli bir oturumunda şu cevabı vermiştir: 
“Ordumuzun taarruz etmesi isteniyor. Zaten kararımız taarruzdur. Fakat biz 
taarruzu geciktiriyoruz. Çünkü hazırlıklarımızı bitirmek için biraz zaman lazımdır. 
Yarım tedbirlerle yapılacak taarruz hiç taarruz etmemekten fenadır.” demiştir. 
Bunun üzerine TBMM, Başkumandanlık Kanunu’nu tekrar ele alarak 
Başkumandanlık yetkisini iki defa üçer ay, daha sonra da kendisi istemediği hâlde 
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Büyük taarruz planı çok 
dâhiyane ve bir o kadar 
da cesaretle hazırlanmış 

tehlikeli bir plandı. 

sınırsız olarak uzatmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın Başkumandanlığı 
Cumhurbaşkanı seçileceği tarihe kadar devam etmiştir. 

BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKUMANDANLIK MEYDAN 
SAVAŞI HAZIRLIKLARI 

Sakarya Meydan Savaşı’ndan sonra mağlup Yunan kuvvetleri perişan bir 
vaziyette Eskişehir, Kütahya ve Afyon’un doğusuna çekilerek burada kuvvetli bir 
savunma hattı oluşturmuşlardı. Yunanlıların bu mevzilerden atılması için Sakarya 
Zaferi’nin hemen ardından Başkumandan Mustafa Kemal Paşa, genel seferberlik 
ilan etmiş, on aylık hazırlık döneminde ordunun eğitim, subay, er, silah ve araç 
eksiğinin tamamlanmasına çalışılmıştır. Taarruz için Tekâlif-i Milliye (Millî 
Yükümlülükler) Emirleri ile memleketin tüm kaynakları ordu emrine verilmişti. Türk 
milleti yoksulluğuna rağmen bütün imkânlarını seferber etmişti. Ağustos ayına 
kadar birliklerin her türlü eksikliği tamamlanmıştı. 

Türk ordusunun, Yunan ordusuna karşı tek üstünlüğü süvarileriydi. Oysa 
askerlik stratejisi açısından taarruz eden kuvvetin düşmandan iki üç kat daha fazla 
olması gerekiyordu. Bu nedenle Büyük Taarruz ve onu takip eden Meydan Savaşı 
planı Başkumandan tarafından en ince ayrıntılarına kadar hazırlanmıştı. 

Büyük taarruz planı çok dâhiyane ve bir o kadar da cesaretle hazırlanmış 
tehlikeli bir plandı. Çünkü kuvvetlerimizin tamamına yakını, düşmanın ağırlık 
merkezi olarak kabul edilen Afyon-Konya demiryolunun güneyine kaydırılmış 
olduğundan, diğer cephelere yeterli kuvvet ayırma hususu ikinci planda 
düşünülmüştü. Eskişehir-Ankara hattı açık denilebilecek durumdaydı. Taarruzun 
başarısızlığı hâlinde bu bölge ve savaşan I. Ordu, zor durumda kalabilirdi. Ne 
pahasına olursa olsun mağlup olmamak lazımdı. Taarruz planına göre düşman hiç 
beklemediği bölgeden, geride yeni bir cephe kuramayacak şekilde ani bir darbe ile 
imha edilecekti. 

Bu plan ancak büyük komutanların sevk ve idaresinde başarıya ulaşabilirdi. 
Ordunun komuta heyeti, tecrübeli komutanlardan oluşuyordu. Türk ordusunun 
Başkumandanı Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı ise Fevzi (Çakmak) 
Paşa idi. Ayrıca Batı Cephesi Komutanı İsmet (İnönü) Paşa, I. Ordu Komutanı 
Nurettin (Sakallı) Paşa, II. Ordu Komutanı Yakup Şevki (Subaşı) Paşa, Kocaeli Grubu 
Komutanı Halit (Karsıalan) Paşa ve V. Süvari Kolordusu Komutanı Fahrettin (Altay) 
Paşa’ydı. 

 
Şekil 2.2. Mustafa Kemal Paşa ve Sakallı Nurettin Paşa 
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TBMM’nin son ana 
kadar meselelerin 

barışçı yollarla 
çözümlenmesi için 
sürdürmüş olduğu 
bütün diplomatik 

çabalar herhangi bir 
ciddi sonuç vermemişti. 

 
Mustafa Kemal Paşa, 1 
Eylül 1922’de “Ordular! 

İlk hedefiniz 
Akdeniz’dir. İleri!” 

emrini verdi. 

BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKUMANDANLIK MEYDAN 
SAVAŞI 

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız taarruz hazırlıkları ve harekât planı temmuz 
ayı sonlarına gelindiğinde epeyce olgunlaşmıştı. Mustafa Kemal Paşa sözde ordu 
birlikleri arasında yapılacak olan futbol turnuvası için ordu komutanları ile bazı 
kolordu komutanlarını Batı Cephesi Karargahı’nın bulunduğu Akşehir’e davet etti. 
28 Temmuz gecesi komutanlara,  yapılacak genel taarruz hakkında bilgi vererek, 
15 Ağustos’a kadar tüm hazırlıkların tamamlanmasını istedi. 

20 Ağustos 1922’de Akşehir’de komutanlarla tekrar bir araya gelen Mustafa 
Kemal Paşa, 26 Ağustos 1922 günü taarruz edileceği emrini verdi. 24 Ağustos’ta 
karargâh Akşehir’den, cephe gerisindeki Şuhut Kasabası’na nakledildi. 25 Ağustos 
akşamından itibaren de Anadolu’nun dışarı ile bütün irtibatı kesildi. TBMM’nin son 
ana kadar meselelerin barışçı yollarla çözümlenmesi için sürdürmüş olduğu bütün 
diplomatik çabalar herhangi bir ciddi sonuç vermemişti. Bu şartlar altında tam 
istiklal artık savaşılarak kazanılabilirdi.   

Son derece gizlilik, dikkat ve titizlikle hazırlanan taarruz planı gereğince 26 
Ağustos 1922’de, gün ağarırken saat 04.30’dan itibaren Türk topçularının atışıyla 
büyük taarruz başladı. Başkumandan, Büyük Taarruz Harekâtını Kocatepe’den 
yönetiyordu. Ardından piyadeler ilerlemeye başlamış ve bütün cephedeki Yunan 
ordusuyla temas sağlanmıştır. İlk gün düşmanın elinde bulunan stratejik bazı 
tepeler ele geçirildi. 

30 Ağustos sabahı sıkıştırılan Yunan ordusu ile Türk ordusu arasında büyük 
bir meydan savaşı başladı. Mustafa Kemal Paşa’nın bizzat yönettiği bu savaşa 
“Başkumandan Meydan Savaşı” adı verilmiştir. Bu savaşta düşmanın asıl büyük 
kuvvetleri tamamen yok edilmiş, kalanlar da esir alınmıştır. Aynı gece Kütahya 
kurtarılmıştır. Böylece tasarlanan hedef beş gün içerisinde gerçekleşmiş ve 
hazırlanan plan tam bir başarı ile uygulanmıştı. 

31 Ağustos’ta düşmanın ana kuvvetleri imha edilmiş, büyük bir kısmı da esir 
alınmıştı. Kurtulabilenler ise büyük bir disiplinsizlik ve başıbozukluk içerisinde geri 
çekilmeye başlamıştı. Düşman birliklerinin yeniden bir cephe oluşturmasına fırsat 
vermemek için Başkumandan Mustafa Kemal Paşa, orduya Yunanlıların İzmir’e 
kadar fırsat verilmeden takip edilmesini isteyerek o ünlü tarihî emrini 1 Eylül 
1922’de verdi. “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” 

 Bu emir doğrultusunda başlayan harekât sonucunda 1 Eylül’de Uşak, 
ilerleyen günlerde de Eskişehir, Nazilli, Simav, Salihli, Alaşehir, Balıkesir, Bilecik, 
Aydın, Manisa Yunan işgalinden kurtarılmış ve bu harekât sonucunda Yunan 
Başkomutanı General Trikopis, Yunan II. Ordusu Komutanı General Diyanis ve bazı 
üst rütbeli Yunan subayları da esir alınmıştı.  
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Mustafa Kemal Paşa, 

Doğu Trakya’yı 
kurtarmadıkça askerî 

harekâtın 
durmayacağını 

bildirmiştir. 

 
Şekil 2.3. 9 Eylül 1922’de İzmir’in Kurtuluşuyla Kadifekale’ye Türk Bayrağının Çekilmesi 

 
9 Eylül’de İzmir, 10 Eylülde Bursa, Türk ordusu tarafından geri alındı. 

Başkumandan Mustafa Kemal Paşa, 10 Eylül 1922’de Genelkurmay Başkanı Fevzi 
Paşa ile birlikte halkın coşkun gösterileri arasında İzmir’e girdi. 

Yunanlılar geri çekilirken dahi geçtikleri bütün bölgeleri yakıp yıkmışlar ve 
halka zulmetmeyi ihmal etmemişlerdir. İzmir de bundan nasibini almış, çıkarılan 
yangınlarla şehir tamamen harap bir hâle getirilmişti. 

MUDANYA MÜTAREKESİ (11 EKİM 1922) 
Anadolu’da Yunan varlığına son verildikten sonra, sıra İstanbul, Boğazlar ve 

Doğu Trakya’nın kurtarılmasına gelmişti. Bu amaçla Türk ordusu Çanakkale 
istikametine doğru yürüyüşüne devam ederken İtilaf Devletleri bu durumdan 
rahatsız oldu. Özellikle İngiliz Başbakanı Lloyd George, bu durumun savaş sebebi 
sayılacağını belirterek, boğazların savunulması için müttefikleri Fransa, İtalya ve 
Romanya’dan asker yardımı istedi. Ancak Lloyd George, ne müttefiklerinden ne de 
kendi halkından yeterli desteği bulabildi. Son çare olarak Dominyonlarına 
başvurdu ise de onlar da bu isteği reddettiler. 

İstanbul’da Fransız Fevkalade Komiseri olarak bulunan General Pelle, 
Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek üzere İzmir’e gelmiş ve İtilaf Devletleri 
tarafından tarafsız bölge olarak adlandırılan, boğazlar bölgesine Türk ordularının 
girmemesini tavsiye etmiştir. Ancak Mustafa Kemal Paşa böyle bir bölgeyi 
tanımadıklarını, Doğu Trakya’yı kurtarmadıkça askerî harekâtın durmayacağını 
bildirmiştir. 

Bir ara Çanakkale’de Türk birlikleri boğazları tutan İngiliz birlikleri ile karşı 
karşıya gelmiş, Türk-İngiliz savaşının çıkması an meselesi olmuştu. Türkler ve 
İngilizler arasındaki bu gerginliğe tarihte “Çanakkale Olayı” adı verilmiştir. Ancak 
sorun silahlı bir çatışmaya gerek kalmadan çözümlendi. Müttefiklerinden istediği 
desteği alamayan İngilizler savaşı göze alamadılar.  

İtilaf Devletleri Dışişleri Bakanları hazırladıkları ortak notayı 23 Eylül 1922 
tarihinde Mustafa Kemal Paşa’ya ilettiler. Bu notada, askerî harekâtın 
durdurulması isteniyor ve barış konferansının toplanacağı bildiriliyordu. Mustafa 

41



Sakarya’dan Lozan’a Askerî ve Siyasi Gelişmeler 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  14 

 
Doğu Trakya yeni bir 

savaşa başvurulmadan 
Yeni Türk Devleti’nin 

sınırları içine alınmıştır, 
 

Kemal Paşa, bu isteği Meriç Nehri’ne kadar Doğu Trakya’nın bize verilmesi şartıyla 
kabul edebileceğini bildirdi. 

Sonuçta 3 Ekim 1922’de mütareke görüşmeleri için Türkiye, İngiltere, Fransa 
ve İtalya temsilcileri Mudanya’da bir araya geldiler. Görüşmelere Yunanistan’da 
temsilci göndermiş; ancak Türkiye’nin itirazları üzerine görüşmelere katılmamıştır. 
İngiltere adına General Harrington, Fransa Hükümeti adına General Charpy, 
İtalyan Hükümeti adına General Monbelli, TBMM Hükümeti adına ise Batı Cephesi 
Komutanı İsmet Paşa başkanlığında bir heyet müzakereleri yürütmüştür. 

Çetin görüşmeler sonunda hazırlanan Mudanya Mütarekesi, 11 Ekim 
1922’de imzalanmıştır. Buna göre;  

• Sözleşmenin yürürlüğe girmesi üzerine Türk-Yunan silahlı kuvvetleri 
arasındaki çarpışmalar durdurulacaktır.  

• Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra Yunan kuvvetleri Adalar 
Denizi (Ege) ağzından Trakya ile Bulgaristan sınırının kesiştiği yere dek 
Meriç’in sol kıyısı gerisine çekilecektir. 

• Barış yapılıncaya değin her türlü karışıklığın önlenebilmesi için Karaağaç da 
dâhil olmak üzere Meriç’in sağ kıyısında İtilaf Devletleri’nce tespit edilen 
yerlere İtilaf Devletleri’nin askerleri yerleştirilecektir. 

• Doğu Trakya’nın Yunan askerleri tarafından boşaltılmasına bu 
mütarekenin yürürlüğe girişinden itibaren başlanacaktır. Boşaltma yaklaşık 
15 gün içinde yapılacaktır. 

• Jandarma da dâhil olmak üzere Yunan mülkî memurları ivedi bir biçimde 
çekilecek ve çekildikleri yerleri İtilaf Devletleri’nin temsilcilerine, onlar da 
vakit geçirmeden TBMM Hükümeti memurlarına terk edecektir. Bu işlem 
30 gün içinde tamamlanacaktır.  

• TBMM Hükümetine devredilen yerlerin güvenliğini sağlamak için ulusal 
jandarma güçleri gönderilecektir. Subaylar da dahil olmak üzere jandarma 
gücü 8.000 kişi olacaktır. Barış antlaşması yapılıncaya değin TBMM 
Hükümeti Doğu Trakya’ya asker geçirmeyecektir. Barış konferansına kadar 
hatta konferans süresince Çanakkale ve Kocaeli bölgesinde belirlenen bir 
çizgide duracaktır.  

• İtilaf Devletleri askerleri bulundukları yerlerde barış yapılıncaya kadar 
kalacaklardır.  

• Mütareke 14-15 Ekim 1922 gece yarısı yürürlüğe girecektir. 
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Lozan Konferansı 20 
Kasım 1922-4 Şubat 

1923 ve 23 Nisan 1923-
24 Temmuz 1923 

tarihleri arasında iki 
safhada 

gerçekleşmiştir. 

 
 Şekil 2.4.Yeni Şark Gazetesi Mudanya Mütarekesi’nin İmzalandığı Haberini Veriyor 

 
Mudanya Mütarekesi’nin Millî Mücadele’deki Yeri ve Önemi 

• Bu antlaşmayla İstiklal Savaşı’nın askerî bölümü başarıyla tamamlanmıştır.  
• Doğu Trakya yeni bir savaşa başvurulmadan Yeni Türk Devleti’nin sınırları 

içine alınmıştır. 
• İngiltere Yeni Türk Devleti’nin siyasi varlığını resmen kabul etmiştir.  
• Osmanlı Devleti’nin hukukî  varlığının sona erdiğini gösteren bir belgedir. 

LOZAN KONFERANSI VE SONUÇLARI (24 TEMMUZ 
1923) 

Mudanya Mütarekesi’nden sonra nihai barışa giden yol açılmış oldu. Bunun 
için tarafsız ülke konumunda olan İsviçre’nin Lozan Kenti’nde kalıcı barışın 
imzalanması için bir konferans toplanmasına karar verildi. 

İtilaf Devletleri’nin İstanbul Hükümeti’ni de barış görüşmelerine çağırması 
üzerine TBMM, 1 Kasım 1922’de saltanatla hilafeti birbirinden ayırarak saltanatı 
kaldırdı ve İtilaf Devletleri’ne Türk milletinin tek ve gerçek temsilcisinin TBMM 
Hükümeti olduğunu bildirdi [1, 2, 3]. 

Konferansa Türkiye ile birlikte İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, 
Romanya ve Sırp-Hırvat-Sloven Devletleri katılacaktı. Boğazlarla ilgili konular 
görüşülürken Sovyet Rusya’nın katılması Türkiye’nin isteği ile kabul edildi. Ayrıca 
ABD gözlemci olarak,  Bulgaristan Ege Denizi ile ilgili görüşmelere, bazı konularda 
da Belçika ve Portekiz devletleri katılacaktı. 

Konferansta TBMM Hükümeti’ni Dışişleri Bakanı İsmet Paşa başkanlığında, 
Sağlık Bakanı Sinop Milletvekili Dr. Rıza Nur Bey ile eski Maliye Bakanı Trabzon 
Milletvekili Hasan Saka Bey ve askerî, mali, iktisadî, hukukî müşavirler ile 
kâtiplerden oluşan yirmi kişilik bir heyet temsil etmiştir. 

Türkiye Lozan’da adeta tüm dünyaya karşı tek başına mücadele edecekti. 
Görüşmelerin çok zor geçeceği belli idi. TBMM Hükümeti görüşmelerde temel ilke 
olarak Misak-ı Millînin esas alınmasını ve iki konuda kesinlikle taviz verilmemesini 
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Lozan Barış Antlaşması 

Yeni Türk Devleti ile 
Batılı devletler 

arasındaki tüm ilişkileri 
yeniden düzenlemiştir. 

Lozan’a gidecek heyete bildirmişti. Birincisi topraklarımızda kurulması düşünülen 
bir Ermeni devleti kesinlikle kabul edilmeyecek, ikincisi ise yüz yıllardır Osmanlı 
Devleti’ni her yönden sömüren kapitülasyonlar muhakkak kaldırılacaktı. Şayet 
İtilaf Devletleri bu konularda ısrar ederlerse, Türk heyetine müzakereleri kesme ve 
Lozan’dan dönme yetkisi verildi. 

Lozan Konferansı 20 Kasım 1922-4 Şubat 1923 ve 23 Nisan 1923-24 Temmuz 
1923 tarihleri arasında iki safhada gerçekleşmiştir. Konferansın ilk safhası 20 
Kasım 1922 Salı günü saat 16.00’da Lozan Şehri’ndeki Mont Benon Gazinosu’nda, 
İsviçre Federal Devleti’nin Başkanı Monsieur Habb’ın açılış konuşmasıyla başladı. 

20 Kasım 1922’den 4 Şubat 1923’e kadar devam eden konferansın ilk 
devresinde görüşmeler çok çetin ve uzun müzakerelere sahne oluyordu. Özellikle 
İngiltere temsilcisi Lord Curzon meselelere Mondros Mütarekesi ve Sevr 
gözlüğüyle bakarken, Türk tarafı ise Misak-ı Millî açısından bakıyordu.  

 Musul Meselesi, Osmanlı Devleti Borçları, Kapitülasyonlar, İstanbul ve 
Boğazların İtilaf Devletlerince boşaltılması gibi konularda hazırlanan barış taslağı, 
Türk tarafının tezi olan Misak-ı Millî ruhuna uygun değildi. Bu durum görüşmeleri 
tıkadı ve konferans dağıldı. Türk heyeti de Ankara’ya geri döndü. 

Barış görüşmelerinin ikinci devresi, tarafların yeni bir savaşı göze alamaması 
üzerine, savundukları tezlerden karşılıklı olarak bazı kısmi tavizler vermeyi kabul 
etmeleriyle 23 Nisan 1923’te yeniden başladı. Bu dönemde İngiltere, Lord 
Curzon’un yerine Sir Hoare Rumbold’u temsilci olarak göndermiştir. 17 Temmuz 
1923’e kadar süren çalışmalar sonunda üzerinde anlaşma sağlanamayan pürüzler 
ortadan kaldırılmış ve temel hususlara büyük ölçüde son şekilleri verilmişti. 
Nihayet anlaşmaya varılamayan bazı noktalar ve çözümü sonraya bırakılan bazı 
hususlar olmasına rağmen heyetler antlaşma metnine son şeklini verdiler. Nihai 
antlaşma 24 Temmuz 1923’te sekiz aylık uzun bir müzakere sürecinden sonra 
Lozan Üniversitesi’nin merasim salonunda imzalanmıştır. 

 
Şekil 2.5.Lozan Barış Antlaşması’nın İmza Töreni 

 
143 madde, bir ön söz ve beş kısımdan oluşan Lozan Barış Antlaşması Yeni 

Türk Devleti ile Batılı devletler arasındaki tüm ilişkileri yeniden düzenlemiştir. Bu 
antlaşma metni TBMM’de uzun müzakerelerden sonra 23 Ağustos 1923’te 213 
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Kapitülasyonların her 

çeşidi (ekonomik, idari, 
mali, adlî) kaldırıldı. 

oyla kabul edilip, onaylanmıştır. Antlaşmanın imzalanması ise bütün yurtta 
sevinçle, törenlerle karşılanmıştır. 

Lozan Antlaşması’nın Bazı Önemli Hükümleri 

Lozan Antlaşması’nda sınırlar, boğazlar, kapitülasyonlar, Osmanlı Devleti’nin 
borçları, azınlıklar konuları üzerinde anlaşmaya varılan hükümler aşağıdaki şekilde 
tespit edilmiştir: 

Sınırlar 
• Suriye Sınırı: 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanmış olan Ankara 

Antlaşması’nın hükümlerine göre kabul edildi.  
• Irak Sınırı: Musul Meselesi ve Irak sınırı Lozan Konferansı’nda 

sonuçlanamadı. Türkiye-İngiltere arasında dokuz ay içinde sonuca 
bağlanmak üzere ertelendi.  

• Bulgaristan Sınırı: Karadeniz kıyısındaki Rezve Deresi ağzından başlayıp, 
Türk-Yunan sınırı olan Meriç nehrinin kesiştiği yere kadar olacaktır.  

• Yunanistan ve Adalar: Yunanistan ile Meriç Nehri sınır olarak kabul edildi. 
Karaağaç savaş tazminatı olarak Türkiye’ye iade edildi. İmroz, Bozcaada ve 
Tavşan Adaları Türkiye’de kalacaktı. On iki Ada İtalya’da kaldı. Diğer Ege 
adaları Yunanistan’a bırakıldı. 

Azınlıklar  
Türkiye’de yaşayan gayrimüslim azınlıklara ayrıcalıklar verilmedi. Türk 

vatandaşı olan azınlıklar kanun önünde eşit vatandaş olarak kabul edildi. Batı 
Trakya Türkleri ile İstanbul Rumları dışında kalan Türkler ve Rumların karşılıklı 
mübadelesi esas kabul edildi. Yunanistan ile nüfus mübadelesi uzun yıllar sürdü 
[4]. 

Kapitülasyonlar  
Kapitülasyonların her çeşidi (ekonomik, idari, mali, adlî) kaldırıldı [8]. 

Borçlar  
Osmanlı Düyûn-ı Umumiye teşkilatı kaldırıldı. Osmanlı Devleti’nin Kırım 

Harbi (1854)  sonrası Avrupalı devletlerden almaya başladığı ve devleti iflasa 
götüren dış borçları, Lozan Konferansı’nın en çok tartışılan konularındandı. 
Özellikle Türkiye ve Fransa arasında cereyan eden bu konu ileriki yıllarda yapılacak 
olan ikili görüşmelere bırakılmıştı. Bu görüşmelerde de Türk tezi esas alınarak 
Türkiye’nin payına düşen miktarın Fransız frangı olarak ödenmesi kabul edildi 
(Türkiye kendi payına düşen borçlarını 1954 yılına kadar ödedi.). 

Boğazlar ve İstanbul’un Durumu 
Boğazlar savaş tehlikesi karşısında veya Türkiye’nin savaşa girmesi hâlinde 

silahlandırılacaktı. Boğazların her iki yakasında 15 km bir bölge silahsız kalacaktı. 
Boğazların yönetimi “Boğazlar Komisyonu” adı verilen uluslararası bir komisyon 
tarafından sağlanacaktı. Savaş gemilerinin boğazlardan geçişi belirli esaslara 
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• İstiklal Savaşı'na ordunun nasıl hazırlandığına dair araştırma 
yapınız.

• Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi hakkında 
okumalar yapınız.

• Kazanılan zaferler sonrası yaşanan siyasi gelişmelerini 
araştırınız.

bağlandı. Ticaret gemileri serbestçe geçiş yapabileceklerdi. Türkiye harbe girmiş 
ise tarafsız devletlerin gemileri boğazlardan geçebilecekti. 

Antlaşmanın TBMM tarafından onaylanmasını takiben bir buçuk ay içinde 
İtilaf Devletleri İstanbul ve Boğazlar bölgesindeki kuvvetlerini çekecek ve Türkiye’yi 
terk edeceklerdi. 

Lozan Antlaşması ile çözülemeyen sorunlar: 

• Irak sınırı ve Musul Meselesi 
• Osmanlı Devleti’nin Fransızlara Olan Borçları  

Lozan’da tam istediğimiz şekilde çözülemeyen konular: 

• Boğazlar Meselesi 
• Hatay Meselesi 
• Adalar Meselesi 
• Patrikhane Meselesi 

Lozan Antlaşması’nın önemini anlamak için Osmanlı Devleti’nin yıkılışını, 
Anadolu’nun işgalini ve Sevr’i hatırlamak lazımdır. Lozan Antlaşması, Türk 
milletinin ve devletinin bağımsızlığını tescili millî sınırlar içinde Yeni Türk Devleti’nin 
dünyaya ilanıdır. Tam olarak olmasa da o günkü şartlar içinde Misak-ı Millî ’nin 
büyük oranda gerçekleşmesidir. “Şark Meselesi” olarak Batılı devletlerce 
adlandırılan ve Türklerin Anadolu’dan da atılmasını amaçlayan projeleri Lozan 
Antlaşması ile iflas etmiştir. 

Türk milletinin istiklal mücadelesi ve bu mücadelenin zaferle sonuçlanması, 
Lozan Antlaşması’nın imzalanması, Batı emperyalizmi altında yüzyıllardır inleyen 
Afrika ve Asya’daki mazlum milletlere de örnek oldu ve bu milletlerin bağımsızlık 
mücadeleleri hızlandı. Lozan Antlaşması Türkiye’yi parçalayıp bir Ermenistan ve 
Kürdistan devletleri kurma projelerini ortadan kaldırdı. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ö
rn

ek •Anadolu'nun işgaline karşı verilen mücadele ve savaşlar bütün 
dünyada takdirle karşılanmıştır. Bir savaşın nasıl kazanılacağına 
dair ortaya konulan strateji ve taktikler savaş tarihlerine altın 
harflerle yazılmıştır.
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•SAKARYA’DAN LOZAN’A ASKERÎ VE SİYASİ GELİŞMELER
•SAKARYA SAVAŞI ÖNCESİ ASKERÎ GELİŞMELER
•I. ve II. İnönü Savaşlarında kazanılan zaferden sonra Yunan ordusu, 8 

Temmuz 1921 tarihinde üç koldan saldırıya geçti. Tarihimizde Kütahya-
Eskişehir Savaşları adıyla bilinen ve on beş gün kadar süren bu savaşlar çok 
şiddetli çarpışmalara sahne oldu. Yunan kuvvetlerinin sayı ve lojistik imkân 
bakımından çok üstün olması sebebiyle, 13 Temmuz’da Afyon, 17 
Temmuz’da Kütahya, 19 Temmuz’da da Eskişehir Yunanlıların eline geçti. 
Türk birlikleri 25 Temmuz’dan itibaren doğal bir savunma hattı olan Sakarya 
Nehri’nin doğusuna çekilmek zorunda kaldı.

•TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NDE ORTAYA ÇIKAN BUNALIM VE 
MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN BAŞKUMANDANLIĞI KABUL ETMESİ

•Kütahya-Eskişehir Savaşları’ndaki başarısızlık nedeniyle TBMM’de çok 
hararetli tartışmalar yaşandı ve bu tartışmaların sonucunda Mustafa Kemal 
Paşa’nın 4 Ağustos 1921’de TBMM’nin gizli oturumunda verdiği önergenin 
kanunlaştırılması ile 5 Ağustos 1921’de Mustafa Kemal Paşa’ya TBMM’nin 
tüm yetkilerini üç aylığına kullanması için Başkomutanlık yetkisi verildi.

•TEKÂLİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ VE TOPYEKÛN MİLLÎ MÜCADELE’YE KATILIM
•Mustafa Kemal Paşa, Başkumandanlık görevine başlayıp hedeflerini 

belirttikten sonra, ordunun acil temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 7-8 
Ağustos 1921’de kendi imzasıyla “Tekâlif-i Milliye” yani “Millî Vergi” 
emirlerini yayımladı. Bu emirlerle Türk halkını, maddi ve manevi bütün 
güçleriyle Millî Mücadele’ye destek vermeye çağırıyordu. 

•SAKARYA SAVAŞI VE SONUÇLARI  (23 AĞUSTOS-13 EYLÜL 1921) 
•Sakarya Meydan Savaşı
•Başkomutanlık kanununun çıkarılması ve Tekâlif-i Milliye Emirleri'nin 

yayınlanması ile TBMM Hükümeti hazırlıklarını sürdürürken Yunan Ordusu 
23 Ağustos’ta taarruz başlatarak Sakarya Nehri’nin doğusuna geçti. Böylece 
başlayan Sakarya Savaşı, 13 Eylül 1921’de Sakarya Nehri’nin doğrusunun 
tamamen düşmandan temizlenmesi ile sona erdi. 

•Sakarya Zaferi’nin Sonuçları
•Sakarya Savaşı’nın kazanılması ile Türk ordusunun 1683 Viyana 

Kuşatması'ndan sonra başlayan geri çekilişi sona ermiş ve taarruz aşamasına 
geçilmiştir. Batılı devletlerin Yunanlılara olan güveni sarsılmış ve savaşı 
sonlandıracak büyük taarruz için üstünlük Türk ordusuna geçmiştir. Bu 
zaferle Türk milletinin Mustafa Kemal Paşa ve Türk ordusuna olan güveni 
artmıştır.  . 

•Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)
•Sovyet Rusya’nın aracılığıyla 13 Ekim 1921’de TBMM Hükümetini temsilen 

Kâzım Karabekir Paşa başkanlığındaki bir heyet ile Kafkas Cumhuriyetleri 
(Ermenistan-Gürcistan ve Azerbaycan) temsilcileri arasında Kars’ta bir 
antlaşma imzalanmıştır.

•Bu antlaşma ile Doğu sınırları güvence altına alınmış, Misak-ı Millî üç devlete 
daha kabul ettirilmiştir

•Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)
•Türk ordusunun Sakarya Savaşı’nı kazanması üzerine Fransızlar tekrar 

tutumunu değiştirdi ve Türkiye ile barış yapmaya karar verdi. İki taraf 
arasında 20 Ekim 1921’de Ankara Antlaşması imzalandı. 
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•SAKARYA SAVAŞI’NDAN BÜYÜK TAARRUZ’A KADAR GEÇEN SÜRE 
İÇERİSİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

•Sakarya Savaşı’nda TBMM Hükümeti’nin kazandığı büyük zaferden sonra 
savaşı sonlandırmak üzere çeşitli diplomatik girişimlerde bulunuldu. İtilaf 
Devletleri Dışişleri Bakanları kendi aralarında bir konferans toplayarak bir 
mütareke tasarısı hazırladılar ve bu tasarıyı 22 Mart 1922’de hem Türk hem 
de Yunan tarafına ulaştırdılar. Ardından da 26 Mart’ta bir barış tasarısı 
gönderdiler. TBMM Hükümeti, İtilaf Devletleri’nin hazırladıkları bu tasarıları 
Misak-ı Milli’ye aykırı olduğu gerekçesi ile reddetti ve kendi tasarısını İtilaf 
Devletleri’ne sundu. Bu diplomatik girişimler sonuçsuz kalınca TBMM 
Hükümeti savaş hazırlıklarını hızlandırdı.

•BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKUMANDANLIK MEYDAN SAVAŞI HAZIRLIKLARI
•Sakarya Zaferi’nin hemen ardından Başkumandan Mustafa Kemal Paşa, 

genel seferberlik ilan etmiş, on aylık hazırlık döneminde ordunun eğitim, 
subay, er, silah ve araç eksiğinin tamamlanmasına çalışılmıştır. Taarruz için 
Tekâlif-i Milliye (Millî Yükümlülükler) Emirleri ile memleketin tüm kaynakları 
ordu emrine verilmişti.

•Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan Savaşı
•Son derece gizlilik, dikkat ve titizlikle hazırlanan taarruz planı gereğince 26 

Ağustos 1922’de, gün ağarırken saat 04.30’dan itibaren Türk topçularının 
atışıyla büyük taarruz başladı. Başkumandan, Büyük Taarruz Harekâtını 
Kocatepe’den yönetiyordu.

•30 Ağustos sabahı sıkıştırılan Yunan ordusu ile Türk ordusu arasında büyük 
bir meydan savaşı başladı. Mustafa Kemal Paşa’nın bizzat yönettiği bu savaşa 
“Başkumandan Meydan Savaşı” adı verilmiştir.

•MUDANYA MÜTAREKESİ (11 EKİM 1922)
•11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile Türk-Yunan silahlı 

kuvveleri arasındaki çarpışmalar sona erdi. Mütareke şartları gereğince 
Yunan kuvvetleri Meriç Nehri’nin sol kıyısına çekilecekti ve Meriç’in sağ 
kıyısına İtilaf Devletleri askerleri yerleştirilecekti. Mütarekenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Yunan kuvvetleri Doğu Trakya’yı 
boşaltacaktı. Yunan kuvvetlerinin çekildikleri yerler İtilaf Devletleri 
temsilcileri tarafından kontrol edilecek ve 30 gün içerisinde TBMM Hükümeti 
memurları idareyi ele alacaktı. 

•LOZAN KONFERANSI VE SONUÇLARI (24 TEMMUZ 1923)
•Lozan Konferansı 20 Kasım 1922-4 Şubat 1923 ve 23 Nisan 1923-24 Temmuz 

1923 tarihleri arasında iki safhada gerçekleşmiştir. 143 madde, bir ön söz ve 
beş kısımdan oluşan Lozan Barış Antlaşması Yeni Türk Devleti ile Batılı 
devletler arasındaki tüm ilişkileri yeniden düzenlemiştir. Bu antlaşma metni 
TBMM’de uzun müzakerelerden sonra 23 Ağustos 1923’te 213 oyla kabul 
edilip, onaylanmıştır. 

•Lozan Antlaşması ile birlikte Yeni Türk Devleti uluslararası camiada bağımsız 
bir devlet olarak kabul edilmiş oldu. 
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Mustafa Kemal Paşa’nın, Başkomutanlık Yasası’nın kendisine tanıdığı 

yetkilerle 7-8 Ağustos 1921’de yayımladığı yükümlülüklerin genel adı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kuva-yı Milliye  
b) Kuva-yı İnzibatiye  
c) Tekâlif-i Milliye  
d) Takrir-i Sükûn  
e) Düyun-ı Umumiye 

 
2. Saltanatın kaldırılmasında etkili olan hususlar arasında aşağıdakilerden 

hangisi bulunmaktadır? 
a) TBMM’nin Lozan görüşmeleri ’ne tek başına girmek istemesi 
b) Cumhuriyetçi düşüncelerin güçlenmesi 
c) Anadolu’da işgal ve protesto mitinglerinin yapılması 
d) Halifenin halk üzerinde etkisini sürdürmesi 
e) 1921 Anayasası’nın laik olmaması 

 

3. Doğu Trakya’nın yeni bir savaşa başvurulmadan kurtarılması 
aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşen diplomatik bir zaferle olmuştur?  
a) Ankara Antlaşması   
b) Mudanya Mütarekesi    
c) Lozan Antlaşması  
d) Moskova Antlaşması     
e) Gümrü Antlaşması 

 

4. Mustafa Kemal Paşa’ya “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı hangi savaştan 
sonra verilmiştir?  
a) Çanakkale Savaşları 
b) Büyük Taarruz 
c) Trablusgarp Savaşı 
d) I. Balkan Savaşı 
e) Sakarya Savaşı 

 

5. Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında en zor 
çözümlenen sorun hangisidir?  
a) Boğazlar  
b) Adalar   
c) Trakya’nın boşaltılması   
d) Nüfus Mübadelesi     
e) Patrikhane 
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6. Kurtuluş Savaşı'nın en sıkıntılı günlerinde, TBMM Hükümeti'nin 
gelirleri savaş giderlerini karşılamaya yetmiyordu. Aşağıdakilerin 
hangisiyle bu durumun giderilmesine çalışılmıştır? 
a) Asker sayısının azaltılması  
b) Devletçilik ilkesinin uygulanması 
c) Kapitülasyonların kaldırılması 
d) Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması 
e) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılması 

 

7. Sakarya ve Başkomutan Meydan Savaşları’nın sonuçları arasında 
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?  
a) Mudanya Mütarekesi  
b) Lozan Antlaşması 
c) Gümrü Antlaşması 
d) Kars Antlaşması 
e) Ankara Antlaşması 

 

8. TBMM Hükümeti'nin tanınması ve siyasî yönden güçlenmesi ile ilgili olarak 
Fransa'nın İngiltere'yle görüş ayrılığına düşmesine aşağıdaki 
antlaşmalardan hangisi neden olmuştur? 
a) Gümrü Antlaşması 
b) Ankara Antlaşması 
c) Moskova Antlaşması 
d) Kars Antlaşması 
e) Mudanya Mütarekesi 

  
9. Mudanya Mütarekesi; "İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hükümeti'nin 

idaresine bırakılacaktır." hükmü, Osmanlı Devleti ile ilgili hangi durumu 
göstermektedir? 
a) Hukuken sona ereceğini  
b) Küçük bir devlet olarak kalacağını 
c) Anlaşma Devletleri’ne bağımlı kalacağını 
d) TBMM Hükümeti ile anlaşacağını  
e) Anlaşma Devletleri’ne itiraz edeceğini 

 

10. Lozan Antlaşması’ndan sonra aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetleri için bir sorun oluşturmamıştır? 
a) Türkiye - Irak sınırı  
b) Hatay meselesi  
c) Boğazlar meselesi 
d) Kapitülasyonlar 
e) Türk - Yunan ilişkileri 

 Cevap Anahtarı 
1.c, 2.a, 3.b, 4.e, 5.d, 6.e, 7.c, 8.b, 9.a, 10.d 
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• Halk Fırkası'nın kurulmasını ve Ankara’nın 
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Yeni Türk Devleti’nde 

egemenlik milletin 
olacaktı. Bu esas 

üzerine başlatılacak 
olan yenilik 

hareketleriyle devlete 
yepyeni bir biçim 

verilmeye çalışıldı.  
 

GİRİŞ   
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devam eden Türk modernleşmesinin karakteri 

dönemsel olarak bazı farklılıklar gösterse de sosyo-kültürel, siyasi, askerî, iktisadi 
vb. hayata dair birçok alanda çok önemli gelişmelere, akabinde de büyük 
dönüşümlere ortam hazırlamıştır. Özellikle Osmanlı Devleti’nde askerî karakterli 
yeniliklerin zamanla diğer alanlarda da yaşanması mukadder olan değişimlerin de 
sürükleyici gücü olmuştur.  

Jön Türklerin siyasal, sosyal, kültürel vb. alanlardaki görüşlerinin I. ve II. 
Meşrutiyet dönemlerinde yansımaları özellikle de devletin siyasal yapısında 
meydan getirdiği yenilikler ve egemenlik kavramının tartışmaya açılması süreci 
Türk inkılabının hazırlık aşamasında etkisi büyük olmuştur. Meşrutiyet ile gelen 
özgürlükçü ortamın yarattığı iyimserlik Büyük Savaş’la kesintiye uğramışsa da 
ülkenin emperyal devletlerce işgal edilmesi karşısında Anadolu insanının savunma 
refleksi karşısında bütün engeller tek tek aşılmıştır. Bu sürecin ardından da yeni bir 
Türk Devleti’nin temelleri atılmıştır. Mustafa Kemal Paşa liderliğinde kurulan Türk 
Devleti’nin önceki tecrübelerden de ders çıkarılarak geleceğe hazırlanması kurucu 
iradenin en büyük vizyonu olmuştur. 

Yeni Türk Devleti’nde egemenlik milletin olacaktı. Bu esas üzerine 
başlatılacak olan yenilik hareketleriyle devlete yepyeni bir biçim verilmeye 
çalışıldı. Bu yolda atılan ilk adım TBMM’nin açılmasıydı. Ardından Osmanlı 
Devleti’ni resmen sonlandıracak olan Saltanat sistemi kaldırıldı ve Cumhuriyet’e 
giden yolda önemli bir fırsat yakalanmış oldu.  Ardından milli irade yolunda 
seçimler yapılacak ve TBMM yenilecektir. Yeni siyasal modelde olmazsa olmaz 
olan siyasal partilerin kurulması için engeller kaldırılarak demokrasi yolunda 
mesafeler alındı. Bu süreçte Ankara’nın başkent ilan edilmesiyle de bu konuda 
tartışmalara son verildi. Ayrıca hilafetin kaldırılmasıyla da yeni Türk Devleti’nin laik 
bir devlet olacağı mesajı verilmiş oldu. 

SİYASAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR 

Saltanatın Kaldırılması ve Yaşanan Siyasi Gelişmeler 

İtilaf Devletleri, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanmasının hemen ardından 
barış görüşmelerine daha önce kararlaştırdıkları Venedik’te değil, İsviçre’nin Lozan 
Şehri’nde ve 13 Kasım 1922’de başlanacağını taraflara duyurdu.  

Bu gelişmeleri lehine çevirmek isteyen İstanbul Hükümeti, İstiklal Savaşı’nın 
verildiği yıllardaki politikalarını bir kenara koyarak 17 Ekim 1922’de TBMM Başkanı 
Mustafa Kemal Paşa’ya bir telgrafla başvurdu. Bu telgrafta gelinen aşamada 
İstanbul ve Ankara arasındaki ikiliğin, ayrılığın ortadan kalktığını, barış 
görüşmelerine her iki tarafın çağrılacağını; bunun için de bir temsilcinin seçilerek 
İstanbul’a gönderilmesinin yerinde olacağı ifade edilmekteydi. Oysaki Mustafa 
Kemal Paşa, Yeni Türk Devleti’nin kurulma sürecinde ve faaliyetlerinde 
engellemelerinden başka hiçbir katkısı olmayan İstanbul Hükümetinin barış 
görüşmelerine de katılma hakkının olmadığını düşünmekteydi.  
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Prıce, bu çağrının Batılı 
müttefiklerin aptalca 
bir hatası olduğunu 

söylemektedir. 
  

 
Türk demokrasi 
tarihinde Meclis 

kararıyla görevinden 
alınan iki padişah 
vardır. Bunlar; II. 

Abdülhamit ve VI. 
Mehmet Vahidettin’dir. 

 

İstanbul ile sinir harbine dönüşen yazışmalar devam ederken İtilaf Devletleri 
27 Ekim’de yapılacak olan barış görüşmelerine  (Londra Konferansı’nda olduğu 
gibi) hem TBMM Hükümetini hem de İstanbul Hükümetini davet etti. Prıce, bu 
çağrının Batılı müttefiklerin aptalca bir hatası olduğunu söylemektedir. Bu 
gelişmeyi de lehine çevirmek isteyen İstanbul Hükümeti, 29 Ekim 1922’de 
Ankara’da TBMM Başkanlığına müracaat ederek,  “Anlaşmazlık sebebiyle devlet ve 
milletin başına Allah saklasın büyük bir zarar getirmek ve maddi yardımlarına 
manevi yakınlıklarına sahip olduğumuz İslam âlemini elemler içine sokmaktan ise 
vatanın yüksek menfaatleri uğruna birliği temin etmek vacip ise bugün farz 
olmuştur.” şeklinde görüşlerini bir kez daha ifade etmiştir. 

Bu yeni teklif TBMM’de büyük tartışmalara sebebiyet verdi. Sinop Mebusu 
Dr. Rıza Nur ve arkadaşları bir önerge ile Osmanlı Devleti’nin gerçekte var 
olmadığını, Ankara Hükümeti’nin milletin gerçek temsilcisi olduğunu ileri sürerek 
saltanatın hilafetten ayrılarak kaldırılmasını istediler. Bu görüşlere itiraz eden ve 
saltanatın devamından yana olan Ziya Hurşit, Albay Selahattin gibi mebuslar da bu 
tartışmanın büyümesine sebep olmuşlardır. Ancak önerge çoğunluk sağlanamadığı 
için amacına ulaşamamıştır. 31 Ekim’de de Müdafaa-i Hukuk Grubu toplanarak 
konu hakkında yapılacak işleri karara bağlamıştır. Mesele bir de Meclis’te karma 
bir komisyon tarafından değerlendirilmiş ve nihayetinde iki maddelik bir yasa 
taslağı hazırlanarak Meclis Başkanlığı’na sunulmuştur. 

1 Kasım 1922’de toplanan Meclis, komisyon önerisini gündeme alarak 
görüşmelere başlamıştır. Meclis’te yaşanan sert tartışmalar neticesinde 1 Kasım 
1922’de hilafet ve saltanat birbirinden ayrılarak, saltanatın kaldırılması teklifi 
büyük oy farkıyla kabul edilmiştir. Meclis’in bu kararı; Mudanya Mütarekesi 
sonrası TBMM adına Trakya’yı teslim almaya memur edilmiş Refet Paşa tarafından 
Yıldız Sarayı’nda VI. Mehmet Vahidettin’e tebliğ edilmiştir. Böylece alınan bu 
kararla Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir. 

Saltanatın kaldırılmasının ardından 2 Kasım’da Sivas Mebusu Rauf Bey, 
Meclis’e bir önerge vererek bu kararı ölümsüzleştirmek için 2 Kasım’ın “Hakimiyet-
i Milliye Bayramı” ilan edilmesini istedi. Bu önerge kabul edilmiş, bir yıl sonra da o 
gün millî bayram olarak kutlanmaya başlanmış ve kutlamalar 1935’e kadar 
sürmüştür. 

4 Kasım 1922’de de Tevfik Paşa Hükümeti istifa etmiş, TBMM İstanbul’un 
idaresine el koymuştu. Böylece bu gelişmeler neticesinde çok tartışılan İstanbul 
Hükümeti’nin Lozan Konferansı’na katılması meselesi kendiliğinden hallolmuş oldu.  

Bu gelişmelerin sonucu olarak da Padişah VI. Mehmet Vahidettin ülkeyi terk 
etmek zorunda kalmıştır. Padişah, 16 Kasım’da İstanbul’daki İngiliz temsilcisi 
General Harrington’a bir mektup yazarak İngilizlere sığınmak istediğini belirtmiştir. 
Bu istek kabul edilmiş ve 17 Kasım’da yanındakilerle birlikte Malaya Zırhlısı’yla 
önce Malta’ya sonra Mekke’ye oradan da İtalya’da San Remo’ya geçmiş burada 
uzunca bir süre kaldıktan sonra da 1926’da vefat etmiştir. 

Sultan Vahidettin’in ülkeden ayrılışı Ankara’ya bildirilince Meclis 18 
Kasım’da bu gündem ile toplanmıştı. Şer’iyye Vekili Vehbi Efendi’nin hilafet 
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II. TBMM inkılapçı 

bir meclistir. 

makamının boş olduğunu bir an evvel halifenin seçiminin yapılmasını isteyen teklifi 
okunmuş ardından da seçim yapılmış ve hanedanın en yaşlısı Abdülmecit Efendi 
halife seçilmiştir. TBMM, bu seçimiyle özellikle İngilizlerin halifenin nüfuzundan 
yararlanmak istemesinin de önüne geçmiştir. 

Saltanatın kaldırılmasıyla şu sonuçlar ortaya çıkmıştır:  

• Altı asırdan fazla hüküm süren Osmanlı Devleti resmen sona erdi.  
• Halifeliğin siyasal gücü ortadan kalkınca laiklik adına yeni bir süreç başladı. 
• Alınan bu kararla cumhuriyete giden yol açılmış oldu.  
• İstanbul-Ankara Hükümetleri arasında var olan çekişmeler sona erdi. 
• Lozan Konferansı’nda Ankara Hükümeti daha rahat hareket alanı buldu. 
• Milli egemenlik yolunda en önemli adım atılmış oldu. 

CUMHURİYETE GİDEN YOL 
Meclis, bir taraftan ülkenin işgallerden kurtarılması için mücadele ederken, 

diğer taraftan da henüz kurulmuş olan devletin çağdaş esaslara göre yeniden 
düzenlenmesine hız vermiştir. Ancak bu çabalar I. Mecliste fikrî ayrılıkların ortaya 
çıkmasını hızlandırmıştır. Özellikle 20 Ocak 1921’de Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu’nun 
kabul edilmesi, millî egemenlik kavramının öne çıkması ve saltanatın kaldırılması 
cumhuriyet düzenine gidişin ilk önemli işareti olarak görülmüştür. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Seçime Gitme Kararı ve I. 
Meclisin Değiştirilmesi 

Lozan Konferansı görüşmelerinin başlaması, I. Meclis’in en önemli 
gündemiydi. 1923 yılına bu tartışmaların gölgesinde giren Meclis, yeni bir sorunla 
daha karşı karşıya kaldı. Bu mesele Ali Şükrü Bey Olayı idi. II. Grubun liderlerinden 
Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey’in 26 Mart 1923’ten itibaren ansızın ortadan 
kaybolması, Meclis’te çok sert tartışmalara sebep oldu. Bu tartışmaların yankıları 
ve ortaya çıkan tepkiler devam ederken Mustafa Kemal Paşa, yeni bir yurt gezisine 
daha çıktı. Adana ile başladığı gezisini Konya, Afyon ve Kütahya’ya kadar sürdürdü. 
Bu gezilerde gençlerle, kadınlarla, öğretmenlerle, çiftçilerle vb. gruplarla bir araya 
gelerek onlarla fikir teatisinde bulundu. 

Mustafa Kemal Paşa, artık I. Meclis’in bu yapısıyla ileriye dönük 
düşüncelerinin hayata geçirilemeyeceğini iyice anlamıştı. İşte bu gibi endişeler 
sonucunda kamuoyunu hazırlamak için başladığı gezisini sonlandırmış, Ankara’ya 
dönmüştü. Mustafa Kemal Paşa, Başvekil Rauf Bey, Meclis II. Başkanı Ali Fuat 
Paşaların da hazır bulunduğu Bakanlar Kurulu’nu toplamış ve Meclis’in seçime 
gitmesi için karar çıkarttırmıştı. Nihayetinde 120 mebusun imzaladığı kanun 
tasarısı Meclis’e sunulmuş ve Meclis, 1 Nisan 1923’te seçime gitme kararı almıştı.   

8 Nisan 1923’te de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı 
sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa, dokuz umde diye bilinen, Halk Fırkası’nın kuruluş 
felsefesini oluşturan seçim beyannamesini yayınladı. 
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Bütün ülkede yapılan seçimler süratle tamamlanmış, 11 Ağustos 1923’te de 
II. Meclis açılmıştır. Meclis’e seçilen mebusların büyük çoğunluğu da Anadolu ve 
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun adayları arasından seçilmiştir. Bu yeni 
dönemde II. Meclis’in 11 Ağustos’ta çalışmalarına başlamasından sonra 13 
Ağustos’ta Mustafa Kemal Paşa Meclis Başkanlığı’na yeniden seçilmiş, 14 
Ağustos’ta Meclis’te yapılan seçimler sonucunda da Fethi (Okyar) Bey,  yeni 
hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. 

Halk Fırkası’nın Kurulma Süreci 

I. Meclis’in 1 Nisan’da aldığı seçim kararından sonra ülke genelinde yapılan 
seçimler neticelenmiş, yeni Meclis yeni üyelerle 11 Ağustos’ta çalışmalarına 
başlamıştır. II. Meclis, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nı 
gündemine almış ve 23 Ağustos 1923’te onaylamıştır. II. Meclis’in ilk günlerinde 
yaşanan diğer bir konu da Halk Fırkası/Partisi’nin kurulması meselesiydi. Mustafa 
Kemal Paşa, 1 Nisan seçim kararından sonra 8 Nisan’da bir seçim bildirisi 
yayınlamıştı. Bu bildiriyi, “dokuz ilke ve partimizin ilk programı” olarak 
değerlendiren Mustafa Kemal, bu konuyla ilgili olarak Nutuk’ta şu bilgileri 
vermektedir: Gerek bazı kimselerden aldığım yazılı düşüncelerden ve gerek halk ile 
yaptığım görüşmelerden çok yararlandım. Sonunda 8 Nisan 1923 tarihinde 
görüşlerimi dokuz ilke hâlinde tespit ettim. İkinci Büyük Millet Meclisi’nin seçimi 
sırasında yayınlayarak ilan ettiğim bu program, partimizin kuruluşuna temel 
olmuştur. 

• Umde 1- Hakimiyet bilakaydı şart milletindir. İdare usulü halkın 
mukadderatını bizzat ve bilfiil tedvir etmesi esasına müstenittir. Milletin 
hakiki ve yegane mümessili (Türkiye Büyük Millet Meclisi)’dir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin haricinde hiçbir fert, hiçbir kuvvet ve hiçbir 
makam mukadderatı milliyeye hakim olamaz. Binaenaleyh bilcümle 
kavaninin tanziminde her nevi teşkilatta, idarenin alelumum teferruatında 
terbiye-i umumiye ve iktisat hususatında hakimiyeti milliye esasatı 
dahilinde hareket olunacaktır. İcra vekillerinin vazife ve mesuliyeti 
kanunu, vilayatın mahalli umurda manevi şahsiyetlerini ve 
muhtariyetlerini istimal edebilmelerini kafil olan Şuralar Kanunu, 
vilayetlerin iktisadî ve içtimaî münasebetleri irtibatıyla birleştirilerek 
Müfettişi Umumilik Teşkil Kanunu, Nevahi Kanunu süratle intaç ve tatbik 
olunacaktır.  

• Umde 2-Saltanatın ilgasına ve hukuku hakimiyet ve hükümraninin gayri 
kabili terk ve tecezzi ve ferağ olmak üzere Türkiye halkının mümessili 
hakikisi olan Büyük Millet Meclisi’nin şahsiyeti maneviyesinde mündemiç 
bulunduğuna dair 1 Teşrinisani 1338 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin müttefikan verdiği karar layettegayyer düsturdur. İstinatgahı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olan makamı Hilafet, beynelislam bir makamı 
mualladır.  
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• Umde 3-Memlekette emniyet ve asayişin katiyetle muhafazası en mühim 
bir vazifedir. Bu gaye milletin arzu ve ihtiyacına mutabık olarak temin 
edilecektir.  

• Umde 4-Mahkemelerimizin bilhassa seri bir surette tevzi adalet 
edebilmeleri temin edilecektir. Bundan başka külliyatı kanuniyemiz 
ihtiyacatı milliyeye ve ilmi hukukun telakkiyatına göre yeni baştan ıslah ve 
ikmal olunacaktır.  

• Umde 5- 
1- Aşar usulünde halkın şikayet ve mağduriyetini mucip olan nıkat esaslı 
bir surette ıslah edilecektir. 
2- Tütün ziraat ve ticaretini milletin azami nefine göre temin edici tedbir 
alınacaktır.  
3- Müessesatı maliye çiftçilere, sanayi ve ticaret erbabına vesair bilcümle 
erbabı mesaiye kolaylıkla para ikraz edecek surette ıslah ve teksir 
oluncaktır.  
4- Ziraat Bankası’nın sermayesi tezyit olunacak, çiftçilere daha kolay ve 
vasi yardım edilmesi temin edilecektir.  
5- Memleketimiz çiftçiliğine ziraat makineleri ve vasi mikyasta idhal 
olunacak ve çiftçilerimizin alat ve edevatı ziraiyeden kolaylıkla istifade 
etmeleri temin kılınacaktır.  
6- Mevaddı iptidaiyesi memleketimizde bulunan mamulat ve masnuatı 
memleket dahilinde vücuda getirmek için himaye ve teşvikat icrası ve 
mükafat itası suretlerile azami tedabir alınacaktır.  
7- Müstacelen muhtaç bulunduğumuz demiryolları için heman teşebbüsat 
ve fiiliyata başlanılacaktır.  
8- Tahsili iptidaide tedrisatın tevhidi ve bilumum mekteplerimizin 
ihtiyacatımıza ve asri esasata tevkifi ve muallim ve müderrislerimizin terfih 
ve ikdarı temin edilecektir. Vesaiti münasebe ile halkın tenvir ve talimine 
de tevessül olunacaktır. 
9- Sıhhati umumiye ve muaveneti içtimaiyeye ait müesessat ıslah ve teksir 
edilecek ve sayi amel erbabını himaye edici kanunlar yapılacaktır.  
10- Ormanlarımızdan terakkiyatı fenniyeye muvafık surette istifadeyi 
meadinimizin en nafi tarzda işletilmesini ve hayvanatımızın ıslah ve 
teksirini temin edecek esaslar vazolunacaktır.  

• Umde 6- Hizmeti fiiliye-i askeriye müddeti tenkis olunacaktır. Bundan 
başka okuyup yazma bilenlerin ve orduda okuyup yazmak öğretenlerin 
müddeti hizmeti bir derece daha azaltılacaktır. Ordu mensubininin temini 
refahı bilhassa mültezemdir.  

• Umde 7- İhtiyat zabitanının hayat ve istikballerini kendilerine ve 
memlekete en nafi bir surette temin etmek esaslı bir hedefimizdir. 
Müdafaa-i memleket ve istiklali millet uğrunda malul kalan mensubini 
askeriye ve efradı millet ve alelumum mütekaidin ve eytam ve eramilin 
zaruret ve sefaletlerine meydan bırakmayacak tedabir ittihaz olunacaktır. 

• Umde 8- Halk umurunun azami süratle intacı faal, muktedir, müstakim bir 
silsile-i memurinin kemali intizamla ve usul ve kanun dairesinde iş 
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I. TBMM,  23 Nisan 
1920-1 Nisan 1923; 

II. TBMM, 11 Ağustos 
1923-23 Ekim 1927 

yılları arasında 
faaliyetlerini 

sürdürmüştür. 

görmesine mütevakkıf olduğundan sınıfı memurin bu nokta-i nazardan 
ikmal edilecek ve bütün şuabatı devlet daimi teftiş ve murakabeye tabi 
tutulacaktır. Diğer taraftan memurinin nasp, azil, terfih, masuniyet, 
mesuliyet, tekaüt ve taltifleri tespit edilecektir.  
Münevveranı memleketten ve mesaliki muhtelife erbabı ihtisasından 
şuabatı umuru devlette en nafi bir surette istifade edilmek mukarrerdir. 

• Umde 9- Harap olan memleketimizin süratle tamir ve ihyası zımnında 
devletçe ittihaz olunacak tedabirden başka inşaat ve tamirat için yer yer 
şirketler teşekkülü teşvik ve temin ve ferdi teşebbüsleri himayeye medar 
olacak ahkam vazolunacaktır. Sulh hakkındaki nokta-i nazarımız; mali, 
iktisadi, idari istiklalimizi behemehal temin etmek şartile sulhun iadesine 
çalışmaktır. Bu şeraiti temin etmeyen sulh muahedesi kabul olunamaz  
(Hakkı Uyar, Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, 1998.).  

Bu ilkeleri kabul eden ve bir şekilde belgeleyen adaylar Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun namzetleri olarak seçime katılabilmişlerdir. Bu şekilde 
kendi bölgelerinden seçilen yeni mebuslar Ankara’ya gelerek Mustafa Kemal Paşa 
ile yoğun bir çalışmaya girmişlerdi.  

Halk Fırkası’nın tüzüğü bu çalışmaların sonunda ortaya çıkmıştır. Tüzük 106 
madde ve bir ekten ibaretti. Şerafettin Turan bu tüzüğün önemli maddelerini şöyle 
açıklar: 

• Halk Partisi, Dernekler Yasası (Cemiyetler Kanunu) uyarınca kurulmuş 
siyasal bir dernektir. Amacı ulusal egemenliğin halk tarafından ve halk için 
uygulanmasında rehberlik etmek, Türkiye’yi tam anlamıyla çağdaş devlet 
haline yükseltmektir.  

• Halk Partisi, bir ihtilâl partisi değil, bir devrim partisidir. Bütün siyasal 
mücadelelerini yasalar çerçevesinde yapacak ve Türkiye’de yasaların 
üstünde yasa otoritesini egemen kılmaya çalışacaktır.  

• Halk Partisi’ne katılanların gerçekten Halkçı olması zorunludur. Halkçılara 
göre halk sanı herhangi bir sınıfa özgü değildir. 

• Bir kişinin Halk Partisi’ne girebilmesi için Türkiyeli olması ve aslen ulusal, 
yurtdışında bulunan Müslüman uluslardan birine mensup ise Türk 
uyruğunu kabul etmesi gerekir. 

Bu çalışmalar nihayetinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu, 9 
Eylül 1923’te toplanmış, görüşmeler neticesinde hazırlanan tüzük kabul edilmiştir. 
Böylece Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun, Halk Fırkası/Partisi’ne 
dönüştürülmesiyle de yeni devletin ilk siyasi partisi de ortaya çıkmış oldu.  

11 Eylül 1923’te Halk Fırkası Grubu toplanarak partinin yürütme organlarını 
seçmiştir. Bu dağılıma göre Gazi Mustafa Kemal Paşa Genel Başkanlığa, Recep 
(Peker) Bey; Genel Sekreterliğe; İsmet Paşa, Genel Başkanvekilliğine; üyeliklere 
ise: Sabit Bey, Celal Bey, Cemil Bey, Refik Bey, Saffet Bey, Münir Hüsrev Bey, Kâzım 
Hüsnü Bey, Zülfü Bey seçilmiştir. Cumhuriyet henüz ilan edilmediğinden 
gelebilecek tepkilerde dikkate alınmış olmalı ki “cumhuriyet” kelimesi Halk 
Fırkası’na eklenmemiştir. Bu durum 10 Kasım 1924’te giderilecek ve partinin yeni 
adının “Cumhuriyet Halk Fırkası” olarak değiştirildiği kamuoyuna duyurulacaktır. 
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Meclis’te bu konuyla 
ilgili olarak lehte ve 

aleyhte konuşmaların 
ardından, 13 Ekim 
1923’te Ankara’nın 

Türkiye’nin yeni 
başkenti olduğu kabul 

edilmiştir. 
 

Lozan Antlaşması’nın imzalanması ve onaylanmasından sonra antlaşma 
hükmü gereğince altı hafta içerisinde işgalci devletler İstanbul’dan ayrılacaktı. Bu 
süreci takip eden günlerde 14 Ağustos 1923’te Selahaddin Adil Paşa, İstanbul 
Komutanlığı’na atanmıştı.  İtilaf Devletleri temsilcileriyle şehrin ve boğazların 
boşaltılması hakkında imzalanan protokollerden sonra, 6 Ekim 1923’te de Şükrü 
Naili Paşa komutasındaki birlikler, halkın büyük sevgi gösterileri arasında şehre 
girmiş ve 13 Kasım 1918’te başlayan fiili işgal 6 Ekim 1923’te son bulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1. Selahattin Adil Paşa İstanbul Kumandanı İken (1922-1923) 

Yeni Türk Devleti’nin karşılaştığı sorunların çözüme kavuşturulması biraz 
zaman alıyordu. Çünkü bu sorunların sayısı hem çok hem de karışıktı. Mesela, 
İstanbul’un kurtarılmasın sonra Yeni Türk Devleti’nin başkenti neresi olacaktı? Bu 
belirsizlik genç devletin uluslararası arenada itibarını da etkilemekteydi. Gazi 
Mustafa Kemal Paşa, bu sorunu ortadan kaldırmak için harekete geçmiş ve İsmet 
Paşa’yı bu konuda görevlendirmişti. İsmet Paşa, on dört arkadaşıyla birlikte yeni 
devletin başkent sorununu çözmek için 9 Ekim 1923’te Meclis Başkanlığı’na 
devletin başkentinin Ankara olması için bir kanun teklifi vermişti. Bu önerge kabul 
edilmiş ve Anayasa Komisyonu’na havale edilmişti. Anayasa Komisyonu’nun da 
teklifi kabul etmesi üzerine Meclis bu önergeyi 13 Ekim 1923’te gündemine 
almıştı. 

 
Şekil 3.2. Mudanya Mütarekesi Sonrası İstanbul’un TBMM’ye Devir Teslimi Töreni 

 
Mecliste bu konuyla ilgili olarak lehte ve aleyhte konuşmaların ardından, 13 Ekim 

1923’te Ankara’nın Türkiye’nin yeni başkenti olduğu kabul edilmiştir. 
Ankara’nın başkent olmasında şu özellikleri etkili olmuştur:  
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II. Meclis’in 

çalışmalarına 
başlamasının ardından 
yaşanan hükümet krizi, 

14 Ağustos’ta Fethi 
(Okyar) Bey’in 

hükümeti kurmasıyla 
aşılmıştı. 

• Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti’nin 27 Aralık 1919’da Ankara’ya 
gelmesiyle bütün işlerin burada yürütülmüş olması,  

• Coğrafi konumu nedeniyle işgal edilmesi zor ve güvenli bir yer olması, 
• İstanbul’un jeopolitik konumunun bir sonucu olarak tarih boyunca 

işgallere açık bir durumda olması,  
• Ulaşım imkânlarının iyi olması, 
• Osmanlı Devleti’nin başkenti olmasından dolayı siyaseten İstanbul’a olan 

mesafeli duruş, 
• Konumu sebebiyle inkılapların ve ülke yönetiminin daha kolay 

yürütüleceğine olan inanç.  

CUMHURİYETİN İLANI VE DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER 
Saltanatın kaldırılmasının ardından çok önemli siyasal gelişmeler yaşandı. Bu 

gelişmeler yukarıda izah edilmeye çalışıldı. 23 Nisan 1920’de Yeni Türk Devleti’nin 
kurulmasına rağmen devletin genel yapısı hakkında belirsizlikler tartışmalara 
sebep oluyordu. En çok tartışma; “devletin şekli” ve “devlet başkanı kim olacak” 
gibi belirsizliklerinden çıkıyordu.  

Aslında Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının nezdinde bir belirsizlik yoktu. 
Onlar Cumhuriyet yönetiminden yanaydılar. Ancak zamansız bir adım atmakta 
istemiyorlardı. Bu bir plan, program, yöntem meselesiydi. Bu konuda Mustafa 
Kemal şunları söylüyor: İdare-i devleti, cumhuriyetten bahsetmeksizin, hakimiyet-i 
milliye esasatı dairesinde, her an cumhuriyete doğru yürüyen şekilde temerküz 
ettirmeğe çalışıyorduk. Gerçekten de 1921 tarihli Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu, 1923 
seçimleri, Halk Fırkası’nın kurulması, Ankara’nın başkent olması gibi çalışmalar 
cumhuriyete gidişin ilk işaretleriydi.  Dolayısıyla cumhuriyetin ilanı da Şerafettin 
Turan’ın ifadesiyle bir ad verme töreninden ibaret olacaktı. Yerli ve yabancı basın 
da bu gidişatı “Yakında Cumhuriyet ilan edilecektir.” başlıklarıyla vermekte beis 
görmüyordu. 

II. Meclis’in çalışmalarına başlamasının ardından yaşanan hükümet krizi, 14 
Ağustos’ta Fethi (Okyar) Bey’in hükümeti kurmasıyla aşılmıştı. Ancak Fethi Bey 
Hükümeti de kısa sürede önemli tartışmaların ortasında kaldı. Bu bunalımı 
etkileyen hadiselerin başında; aynı zamanda Fethi Bey’in uhdesinde bulunan 
İçişleri Bakanlığı’ndan daha etkili çalışmalar yapabilmek için istifası, İçişleri 
Bakanlığı’na Erzincan Mebusu Sabit Bey’in seçilmesi gelmekteydi.  23 Ekim 1923’te 
de Meclis II. Başkanı olan Ali Fuat Paşa’nın ordu komutanlığını tercih ederek, 
görevinden istifa etmesi, akabinde de bu göreve Rauf Bey’in seçilmesi Mustafa 
Kemal Paşa ve arkadaşları arasında bir rahatsızlık meydana getirmişti. Bu 
meselelerin kaynağında da Mustafa Kemal’e göre Meclis Hükümeti Sistemi vardı.   

Bu son gelişmelere muhaliflerin sebebiyet verdiğini düşünen Mustafa Kemal 
Paşa, 26 Ekim’de Bakanlar Kurulu’nu Çankaya’da toplamış ve gelişmeler 
değerlendirilmiştir.  Bu toplantı sonucunda Mustafa Kemal Paşa, Fethi Bey’in ve 
hükümetinin istifasının yerinde olacağını söylemişti. Bunun üzerine Fethi Bey, 27 
Ekim’de, “Türkiye Devleti’nin karşı karşıya bulunduğu önemli iç ve dış meseleleri 
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Kabine: Bir devletin 

vekiller heyeti, 
hükümet. 

kolaylıkla çözebilmesi için mutlaka çok kuvvetli ve Meclis’in tam desteğini 
kazanmış bir hükümete ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz.” diyerek istifasını sunmuştu. 

“Bu gerçeği çoktan görmüştüm.” diyen Mustafa Kemal, yaşanabilecek 
krizlerin önüne geçmek ve var olan belirsizliklere bir son vermek amacıyla 28 Ekim 
akşamı II. Meclis’in önemli mebuslarını Çankaya’ya davet etmişti. Bu toplantıda 
“Yarın Cumhuriyet’in ilan edileceğini” bildirmişti. 28 Ekim gecesi Çankaya’da 
Mustafa Kemal ve İsmet Paşa, 1921 tarihli Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu’nun devletin 
şeklini belirleyen maddeleriyle ilgili olarak yapılacak değişikliği öngören bir kanun 
tasarısı hazırlanmış ve bu tasarı 29 Ekim’de önce Halk Fırkası Grubu’nda 
tartışılarak kabul edilmiş, ardından da Meclis gündemine getirilmişti. Meclis’te 
tasarının görüşülmesinden sonra oylamaya geçilmiş ve saatler 20.30’u gösterirken 
oylama sonuçları açıklanmış “Yaşasın Cumhuriyet” sözleri ve alkışlarla cumhuriyet 
ilan edilmiştir. 

Yukarıda verilen bilgiler ışığında Cumhuriyet'in ilanını hızlandıran sebepler 
şunlardır: 

• Meclis’in açılmasından itibaren vurgulanan millî egemenlik kavramının 
hayata geçirilmek istenmesi, 

• Saltanatın kaldırılmasıyla ortaya çıkan devlet başkanlığı ve rejim gibi 
önemli belirsizliklerin yarattığı tartışmalar, 

• Meclis Hükümeti Sistemi'nin yarattığı sorunlar,  
• Yaşanan hükümet bunalımları, 
• Muhaliflerin eski sistemin yaşaması için gösterdiği çabalar, 
• Demokratik ve çağdaş bir devlet olma isteği. 

Cumhuriyetin ilanından hemen sonra devlet başkanlığı belirsizliğini de 
ortadan kaldırmak için Mustafa Kemal Paşa aday gösterilmiş ve aynı gece 158 
azanın oyuyla Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı 
olmuştur. İsmet Paşa ise yeni hükümeti kurmakla görevlendirmiştir. 

 
Şekil 3.3. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa 

Mustafa Kemal Paşa, cumhurbaşkanlığına seçilmesinden dolayı konumu ve 
işlerini gerekçe göstererek Halk Fırkasının Genel Başkan Vekilliği’ne de İsmet 
Paşa’yı atadı. Ali Fethi Bey de TBMM Başkanlığı’na seçildi.  

Şu hâlde Cumhuriyet’in ilanıyla şu kazanımlar elde edilmiştir:  

• Cumhuriyetin ilanıyla devletin rejim belirsizliği ortadan kalkmıştır. 

62



İstiklal Savaşı Sonrası Türk Siyasal Hayatında Yaşanan Gelişmeler 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  12 

 
Halifelik sıfatının gerçek 

anlamda kullanılması 
Osmanlı Devleti’nin Batı 

karşısındaki 
gerilemesiyle birlikte 

olmuştur. 

 
Emeviler Dönemi’nde 
babadan oğula geçen 

bir müesseseye 
dönüşen halifelik, 
sırasıyla Abbasiler, 

Memluklular ve 
Osmanlılara geçmiştir. 

• Devletin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmuştur.  
• Hükümet krizlerine sebep olan Meclis Hükümeti Sistemi değiştirilmiş ve 

kabine sistemine geçilmiştir.  
• Mustafa Kemal Paşa’nın cumhurbaşkanı seçilmesiyle devlet başkanlığı 

belirsizliği ortadan kalkmıştır. 
• Devlet organları yeniden düzenlenmiştir. 
• Millî egemenlik düşüncesi hayata geçirilmiştir. 
• Uluslararası ilişkilerde yeni devletin itibarı kuvvetlenmiştir 

HALİFELİĞİN KALDIRILMASI VE YAŞANAN GELİŞMELER  

Halifelik Müessesesinin Ortaya Çıkışı  

Halife kavramının aslı Arapçadır. Halefe kökünden türetilmiştir. Anlamı 
kendinden sonra gelendir. Bu kavramın ortaya çıkması ise Hazreti Peygamberin 
vefatından hemen sonradır.   

Bilindiği gibi Hz. Peygamber, sağlığında bir İslam Devleti kurmayı başarmıştı. 
Bundan dolayı da kendisi sadece bir peygamber değil, aynı zamanda bir devlet 
başkanıydı. Yani hem siyasi hem de dinî gücü elinde bulunduran bir otoriteydi. 
Bundan dolayı icranın başı sayılıyordu. 

Hz. Peygamber’in 632’de vefatı üzerine İslam Devleti’nin başında kim olacak 
sorunu ortaya çıktı. Bu tartışmaların sonunda Hz. Ebubekir halife seçildi. Bunu Hz. 
Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin halifeliği takip etti. Dört halifeden sonra da 
halifelik müessesesi Emevilerin eline geçti. Emeviler Dönemi’nde babadan oğula 
geçen bir müesseseye dönüşen halifelik, sırasıyla Abbasiler, Memluklular ve 
Osmanlılara geçmiştir.  

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Halifelik 

Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethine kadar Osmanlı padişahlarının da bu 
önemli sıfatı kullandıkları görülmektedir. Bu unvanı ilk kullanan da I. Murat’tır. 
1517’de Mısır’ı fetheden Yavuz Sultan Selim, o sırada bu sıfatı taşıyan Abbasi 
Halifesi Müvekkil Alellah ve kutsal emanetleri de beraberinde İstanbul’a 
getirmiştir. Seçil Akgün’e göre; halife, bir zaman sonra zararlı görülen kimi 
eylemlerinden dolayı Yedikule’de hapsedilmiştir. Kanuni devrinde ise Mısır’a geri 
gönderilmiş, orada da ölmüştür. Ancak oğulları olan Ömer, Osman ve Yahya 
hayatları boyunca devlet hazinesinden ödenek almışlardır. Mumcu’ya göre ise; 
İslam dünyasının pek önem verdiği bu emanetlerin İstanbul’da bulunmasından 
başka Osmanlı Saltanatı’nın halifelikle hiçbir ilgisi yoktur. Gerçekten Mısır’dan 
getirilen halife öldükten sonra bir süre Osmanlı padişahları kendilerini halife 
saymadılar. Gerçekte Kureyş Kabilesi’nden olmadıkları için böyle bir girişime 
hakları da yoktu. Akgündüz ise aksi bir görüş ileri sürer ve Osmanlı padişahlarının 
Yavuz Sultan Selim’den itibaren, Halife ve İmam’ül Müslimin ünvanlarını son halife 
Abdülmecid Efendi’ye kadar kullandığını belirtir. 

Halifelik sıfatının gerçek anlamda kullanılması Osmanlı Devleti’nin Batı 
karşısındaki gerilemesiyle birlikte olmuştur. Bu konuda özellikle 1774 Küçük 
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Saltanatın kaldırılması, 
cumhuriyetin ilanı gibi 

siyasal inkılapların 
ardından halifelik 

makamının değerini 
yitirmiştir. 

Kaynarca Antlaşması bir dönüm noktasıdır. Bu dönemden sonra Osmanlı 
padişahlarının “Yeryüzünde Allah’ın gölgesi, halifesi” gibi sıfatları kullanmaya özen 
gösterdikleri bilinmektedir. Buna rağmen halifelik sıfatının eski günlerdeki gibi 
değerini ve itibarını koruduğunu söylemek güçtür. 

I. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla birlikte hilafet müessesesinin de değerini 
yitirdiği bir kez daha görülmüştü. Halifenin “Cihat Fetvası”ndan beklentisi büyüktü. 
Ama bu davet istenilen desteği bulamamış ve halifelik müessesesinin işlevsiz bir 
hâle gelmesine zemin hazırlamıştır. Hatta “Cihat Fetvası” o kadar anlamsız kalmıştı 
ki, bir kısım Arap Müslümanlar İngilizlerin yanında yer almış ve Osmanlı’ya karşı 
savaşmıştır. 

Arap Ayaklanması Kral Abdullah’ın hatıralarında şöyle anlatılıyor: Daha 
sonra rahmetli kardeşim  vasıtasıyla Suriye bölgesinde Arap gruplarıyla 
haberleşmeye başladık. Ayaklanmanın başlayacağı zamanı belirleme işi Araplara 
bırakıldı. Yaz gelince emirliğin yönetimi yine Taif’e taşındı. Bu arada Emir Faysal 
Suriye’den Emir Ali de Medine’den gelmişlerdi. Taif’te her şey olması gibi 
planlandı ve sonraki kış geçince ayaklanmanın başlatılmasına karar verildi. O süre 
boyunca Arap kamuoyu ayaklanmaya hazır hale geldi (Kral ABDULLAH, Biz 
Osmanlı’ya Neden İsyan Ettik, (5.bs.), (Çev. Halit Özkan), İstanbul, 2007.). 

Halifelik, Mondros Mütarekesi’nden sonra da itibarını kaybetmeye devam 
etmiştir. Özellikle Millî Mücadele ve İstiklal Savaşı yıllarında Anadolu Harekâtı 
aleyhine takınılan tavır yüzünden padişaha dolayısıyla da halifeye duyulan güven 
iyice sarsılmıştır.  

Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)  

Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet’in ilanıyla halifelik müessesesinin 
anlamsızlaştığını düşünmekteydi. 22 Ocak 1923’te İsmet Paşa’ya çektiği telgrafta 
düşüncelerini şöyle ifade ediyordu: 

“Hilafet makamı ve halifenin şahısları ile ilgili yanlış anlamalar ve yanlış 
yorumlar halifenin kendi yanlış tutum ve davranışlarından kaynaklanmaktadır. 
Halife kendi özel hayatı ve dış yaşayışı ile ecdadı padişahların yolunu tutmuş 
görünmektedir. Cuma alayları yabancı devlet temsilcileri yanına memurlar 
göndererek ilişkiler kurmak, gösterişli gezintiler, saray hayatı, sarayında yedek 
subaylara varıncaya kadar bulundurmak, onların şikâyetlerini dinleyerek onlarla 
birlikte ağlamak gibi davranışlar bu cinstendir. Halife, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk 
halkı karşısındaki durumunu düşündüğü zaman, İngiltere Krallığı ile Hindistan 
Müslüman halkı veya Afgan Devleti ile Afgan halkı arasındaki durumunu bir ölçü 
olarak almalıdır.  

Halife ve bütün dünya kesin olarak bilmelidir ki, bugün var olan ve 
korunmakta bulunan halifenin ve halifelik makamının gerçekte ne dinî ve ne de 
siyasi bakımdan hiçbir anlamı ve var olma gerçeği yoktur. Bizce, hilafet makamı 
olsa olsa tarihî bir hatıra olmaktan öteye bir anlam taşıyamaz.” 

Şu hâlde yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde halifeliğin kaldırılmasını 
gerekli kılan sebepleri de şöyle sıralamak mümkündür:  
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Bu inkılap Prıce’a göre; 

Türkiye’de sadece 
politik değil, aynı 
zamanda dinî bir 

ihtilaldir. 

• Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı gibi siyasal inkılapların ardından 
halifelik makamının değerini yitirmesi, 

• Cumhurbaşkanlığı makamı yanında hilafet makamının varlığını sürdürmesi 
gibi çelişkilerin ortadan kaldırılmak istenmesi, 

• Son Halife Abdülmecit Efendi’nin padişah gibi tavırlar içine girmesi, 
• Halifelik makamının laik devlet düzenine geçişte önemli bir engel 

görülmesi, 
• Halifelik makamının asıl işlevi olan Müslümanlar arasında birlik kurabilme 

özelliğini kaybetmesi, 
• Rejim karşıtlarının halifelik makamına sığınmaları ve siyasi haklar elde 

etme çabaları,  
• Özellikle Hintli Müslümanların hilafet makamını destekler mahiyetteki 

mektuplarının devletin içişlerine müdahale olarak görülmesi, 
• Düşünülen inkılaplar önünde engel olarak görülmesi. 

Bu sebeplerin olgunlaşması Mustafa Kemal Paşa ve Meclis’i harekete 
geçirmiştir. Atılacak adımlar konusunda ilk görüşme, 19-20 Şubat 1924 tarihleri 
arasında İzmir’de Harp Oyunları sırasında yapıldı ve halifeliğin kesin bir şekilde 
kaldırılması kararı alındı. Bu karar, 1 Mart 1924’te Meclis açılışında Cumhurbaşkanı 
Mustafa Kemal Paşa’nın konuşmasının ana temasıydı. Bu konuşmada din-devlet 
ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini ifade etmişti. 

Daha önce İzmir’de alınan karar; 2 Mart’ta Halk Fırkası grubunda 
görüşülerek, sunulacak tasarı kabul edildi. 3 Mart 1924’te ise Şer’iyye ve Evkaf 
Vekâleti ve Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti’nin kaldırılması ile Tevhid-i 
Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesinin ardından Urfa Milletvekili Şeyh Saffet 
Efendi ve elli üç arkadaşı “Halifeliğin İlgasına ve Hanedan-ı Osmani’nin Türkiye 
Cumhuriyeti Memâlik-i Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun” teklifi Meclis’in 
gündemine getirilmişti. Bu görüşmelerde Meclis’te oldukça hararetli tartışmalar 
olmuş ve nihayetinde bu kanun kabul edilmiş ve halifelik 3 Mart 1924’te 
kaldırılmıştır. 

Bu inkılap Prıce’a göre; Türkiye’de sadece politik değil, aynı zamanda dinî bir 
ihtilaldir.  Böylece laiklik yolunda çok önemli bir adım atılmış oldu. Halifeliğin 
kaldırılmasından sonra Mustafa Kemal Paşa, halifeliği üzerine alması yönünde 
yapılan teklifleri ise ciddiye bile almamıştır. 

Bu inkılabın sonuçlarını ise söyle ifade etmek mümkündür: 

• Laiklik yolunda önemli bir adım atıldı. 
• Yapılacak inkılapların önündeki önemli bir engel ortadan kaldırıldı. 
• Ümmetçilik arayışları önemli bir dayanağını kaybetti.  
• Millî egemenlik pekiştirilmiş oldu.  
• Dış politikada daha bağımsız hareket edilmesi sağlandı. 
• Milliyetçilik vurgusu önem kazandı.  
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Ö
rn

ek •Hz. Peygamber'in vefatından sonra  ortaya çıkan "Halifelik" 
müessesesi uzun yıllar Müslümanlar arasında yaşanan siyasal 
sorunların da temelini teşkil etmiştir.  Cemel Vakası diye bilinen 
olayların sonuçları da günümüze kadar  süren tartışmaların 
konusu olmuştur.

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • Jön Türklerin siyasal görüşlerinin Türk İnkılabına tesirlerini 

araştırınız.
• İttihat ve Terakki Cemiyeti/Fırkasının Türk İnkılabına tesirleri 

hakkında okumalar yapınız. 
• Türk siyasal hareketinde II. Meşrutiyet'in önemini öğreniniz. 
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•İSTİKLAL SAVAŞI SONRASI TÜRK SİYASAL HAYATINDA YAŞANAN 

GELİŞMELER
•Bu ünitede istiklal savaşı sonrası Türk siyasal hayatında yaşanan gelişmeler 

ele alınmıştır. 
•SİYASAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR
•Saltanatın Kaldırılması ve Yaşanan Siyasi Gelişmeler
•İtilaf Devletleri, Mudanya Mütarekesi’nden sonra Lozan’da toplanacak barış 

konferansına ülkedeki ikilikte faydalanmak için hem İstanbul Hükümeti'ni 
hem de TBMM Hükümeti'ni davet ettiler. Bunun üzerine ülkedeki ikiliği 
tamamen ortadan kaldırmak üzere bazı milletvekilleri tarafından TBMM’ye 
saltanatın kaldırılmasına dair bir önerge verildi. Meclis'te yaşanan sert 
tartışmalar neticesinde 1 Kasım 1922’de hilafet ve saltanat birbirinden 
ayrılarak, saltanatın kaldırılması teklifi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

•Saltanatın kaldırılmasıyla şu sonuçlar ortaya çıkmıştır:
•Altı asırdan fazla hüküm süren Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir. 
•Halifeliğin siyasal gücü ortadan kalkınca laiklik adına yeni bir süreç 

başlamıştır.
•Alınan bu kararla cumhuriyete giden yol açılmış oldu. 
•İstanbul ve Ankara Hükümetleri arasında var olan çekişmeler sona erdi. 

Lozan Konferansı’nda Ankara Hükümeti daha rahat hareket alanı buldu. 
•Milli egemenlik yolunda en önemli adım atılmış oldu.
•CUMHURİYETE GİDEN YOL
•Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Seçime Gitme Kararı ve I. Meclis'in 

Değiştirilmesi
•Lozan Konferansı’nın kesintiye uğradığı dönemde 23 Nisan 1920’de açılmış 

olan I. TBMM’nin yenilenmesi gündeme gelmiş ve 1 Nisan 1923’te Meclis 
kendisini feshederek seçimlerin yenilenmesi kararını almıştır. Bütün ülkede 
yapılan seçimler süratle tamamlanmış, 11 Ağustos 1923’te de II. Meclis 
açılmıştır. Meclise seçilen mebusların büyük çoğunluğu da Anadolu ve 
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun adayları arasından seçilmiştir. Yeni 
TBMM 13 Ağustos 1923’te Mustafa Kemal Paşa’yı tekrar meclis başkanlığına 
seçmiştir. 

•Halk Fırkası'nın Kurulma Süreci  
•11 Ağustos’ta çalışmalarına başlayan II. Meclis, 24 Temmuz 1923’te 

imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nı gündemine almış ve 23 Ağustos 1923’te 
onaylamıştır. 

•Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu, 9 Eylül 1923’te toplanmış, 
görüşmeler neticesinde hazırlanan tüzük kabul edilmiştir. Böylece Anadolu 
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun, Halk Fırkası/Partisi’ne 
dönüştürülmesiyle yeni devletin ilk siyasi partisi ortaya çıkmış oldu.

•11 Eylül 1923’te Halk Fırkası Grubu toplanarak partinin yürütme organlarını 
seçmiştir.

•Ankara’nın Başkent İlan Edilmesi (13 Ekim 1923)
•13 Ekim 1923’te TBMM’nin çıkardığı bir kanunla Ankara yeni devletin 

başkenti olmuştur. Meclis'in bu kararı almasında; Milli Mücadele’nin 
Ankara’dan yürütülmesi, Ankara’nın İstanbul’a göre coğrafi ve jeopolitik 
konumunun daha korunaklı olması, ulaşım imkanlarının iyi olması, 
İstanbul’un saltanatın sembolü olarak görülmesi gibi etkenler etkili olmuştur.  
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•CUMHURİYETİN İLANI VE DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER
•Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edilmiştir.
•Cumhuriyetin ilanını hızlandıran sebepler şunlardır: 
•Meclisin açılmasından itibaren vurgulanan millî egemenlik kavramının 

hayata geçirilmek istenmesi,
•Saltanatın kaldırılmasıyla ortaya çıkan devlet başkanlığı ve rejim gibi önemli 

belirsizliklerin yarattığı tartışmalar,
•Meclis Hükümeti Sistemi'nin yarattığı sorunlar,
•Yaşanan hükümet bunalımları, 
•Muhaliflerin eski sistemin yaşaması için gösterdiği çabalar,
•Demokratik ve çağdaş bir devlet olma isteği.
•Cumhuriyetin ilanından hemen sonra devlet başkanlığı belirsizliğini de 

ortadan kaldırmak için Mustafa Kemal Paşa aday gösterilmiş ve aynı gece 
158 azanın oyuyla Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
Cumhurbaşkanı olmuştur. İsmet Paşa ise yeni hükümeti kurmakla 
görevlendirmiştir.

•HALİFELİĞİN KALDIRILMASI VE YAŞANAN GELİŞMELER 
•Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
•Halifeliğin kaldırılması ile ilgili sebepleri şöyle sıralamak mümkündür:  
•Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı gibi siyasal inkılapların ardından 

halifelik makamının değerini yitirmesi,
•Cumhurbaşkanlığı makamı yanında hilafet makamının varlığını sürdürmesi 

gibi çelişkilerin ortadan kaldırılmak istenmesi, 
•Son Halife Abdülmecit Efendi’nin padişah gibi tavırlar içine girmesi, 
•Halifelik makamının laik devlet düzenine geçişte önemli bir engel görülmesi, 
•Halifelik makamının asıl işlevi olan Müslümanlar arasında birlik kurabilme 

özelliğini kaybetmesi,
•Rejim karşıtlarının Halifelik makamına sığınmaları ve siyasi haklar elde etme 

çabaları, 
•Özellikle Hintli Müslümanların hilafet makamını destekler mahiyetteki 

mektuplarının devletin içişlerine müdahale olarak görülmesi,
•Halifeliğin düşünülen inkılaplar önünde engel olarak görülmesi
•Bu sebepler Mustafa Kemal Paşa ve Meclis'i harekete geçirmiştir. Atılacak 

adımlar konusunda ilk görüşme, 19-20 Şubat 1924 tarihleri arasında İzmir’de 
Harp Oyunları sırasında yapıldı ve 3 Mart 1924’te halifeliğin kesin bir şekilde 
kaldırılması kararı alındı. Böylece laik devlet olma yolunda önemli bir adım 
atılmış oldu. Ayrıca halifeliğin kaldırılması ile ümmetçilik arayışları önemli bir 
dayanağını kaybettiği gibi milli egemenlik pekiştirildi ve yapılacak inkılapların 
önündeki en önemli engellerden birisi ortadan kaldırılmış oldu. Dış politikada 
da daha bağımsız hareket etme imkanı sağlandı.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
I. Saltanatın kaldırılmasına 

II. Halifeliğin kaldırılmasına 
III. Cumhuriyetin ilanına 

1. İtilaf Devletleri’nin Lozan Barış Görüşmeleri’ne TBMM Hükümeti ile 
birlikte İstanbul Hükümeti’ni de çağırmalarının yukarıdakilerden hangisi ya 
da hangilerine neden olduğu savunulabilir? 
a) Yalnız III  
b) Yalnız I  
c) I ve II 
d) I, II ve III  
e) I ve III 

2. Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilen inkılap hareketlerinin temel 
amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak    
b) Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak  
c) Ekonomik alanda kalkınmayı sağlamak 
d) Türkiye’yi Batılı ülkelerle rekabet edecek hâle getirmek 
e) Türkiye’nin savaşabilme yeteneğini artırma  

3. Hilafet kurumunun sağlam temellere oturtulması ve halifenin statüsünün 
belirlenmesi hususunda, hangi ülkenin İslami cemaati ısrarcı bir tavır 
takınmıştı? 
a) Arnavutluk Müslümanları  
b) Fas Müslümanları  
c) Hint Müslümanları  
d) Irak Müslümanları   
e) İran Müslümanları 

4. Mustafa Kemal Paşa’nın II. Meclis’ten beklediği görev aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) Vatanı kurtarmak  
b) İktisadi kalkınma  
c) Dış politikada atılım  
d) İnkılapları gerçekleştirme  
e) Saltanat sistemine son verme  

5. Ankara hangi tarihte başkent olmuştur?  
a) 1923                        
b) 1925                    
c) 1928                  
d) 1930                 
e) 1960 
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6. Yeni Türk Devleti’nin kurulmasından sonra Türkiye’de kurulan ilk siyasi 
parti hangisidir?  
a) Ahali Fırkası  
b) Demokrat Parti  
c) İttihat ve Terakki Fırkası  
d) Hürriyet ve İtilaf Fırkası  
e) Halk Fırkası  

7. Halifeliğin saltanatla birlikte kaldırılamayışının sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?  
a) Türk kamuoyunun hazır olmayışı   
b) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın karşı çıkması 
c) Lozan görüşmelerinde siyasal bir sorun olabilme ihtimali  
d) Müslüman dünyanın tepkisi 
e) Halifeliğin tek başına siyasal bir güç olamayacağı düşüncesi 

8.  “Egemenlik kayıtsız şartsız millettir.”   düşüncesi doğrultusunda aşağıdaki 
yeniliklerden hangisi gerçekleştirilmiştir? 
a) Yeni hukuk sistemine geçilmesi 
b) Kabine sistemin hayata geçirilmesi 
c) 1921 Anayasası’nın hazırlanması 
d) Milli Eğitim Teşkilat Kanunu’nun kabulü 
e) Saltanatın kaldırılması 

9. Halk Fırkası (Partisi)’nın ilk siyasi programının adı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) Dokuz Umde 
b) Kalkınma Programı 
c) Parti Tüzüğü 
d) Misâk-ı Milli Kararları 
e) Tekâlif-i Milliye Emirleri  

10. Saltanatın kaldırılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi 
bulunmaz? 
a) Osmanlı Devleti hukuken sona erdi. 
b) Padişahlık makamı korundu.  
c) Milli egemenlik ilkesinin önünü açtı. 
d) Ankara Hükümeti ve İstanbul Hükümeti ikilemine son verildi. 
e) Cumhuriyet’in ilanına zemin hazırladı. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cevap Anahtarı 

1.b, 2.a, 3.c, 4.d, 5.a, 6.e, 7.a, 8.e, 9.a, 10.b 

70



İstiklal Savaşı Sonrası Türk Siyasal Hayatında Yaşanan Gelişmeler 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  20 

YARARLANILAN KAYNAKLAR  
(1982). Hayat Mücadeleleri, (Selahaddin Adil Paşa’nın Hatıraları). İstanbul. 

(1989). Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri (Cilt 1,2,3). Ankara.   

(1991). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (İnkılâplar ve İlkeler). Anadolu Üniversitesi 
Açık öğretim Fakültesi Tarih Lisans Tamamlama Programı. Eskişehir.   

(1997). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I/1 Türk İnkılâbının Hazırlık Dönemi ve Türk 
İstiklal Savaşı (Baskı 1, Cilt 1). YÖK Yayınları.  Ankara. 

Akandere, O. (2007).(Edit.). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ders Kitabı. Konya. 

Akbulut, D. A. (2008). “Saltanatın Kaldırılması ve Yankıları”, Türkiye Cumuhiriyeti 
Tarihi I. Ankara. 

Akgün, S. (ty). Halifeliğin Kaldırılması ve Laiklik (1924-1928), Ankara, (Tarihsiz). 

Akgündüz, A. ve  Öztürk, S. (1999). Bilinmeyen Osmanlı. İstanbul. 

Atatürk, M. K. (2000).Nutuk (1919-1927), (Haz. Zeynep Korkmaz). Ankara. 

Eraslan, C.  (2004). “Siyasi Alanda Yapılan İnkılâplar”, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 
(Cilt 2) Ankara. 

Eroğlu, H. (1982).Türk İnkılâp Tarihi, İstanbul. 

Goloğlu, M. (1971). Türkiye Cumhuriyeti (1923). Ankara. 

Goloğlu, M. (1972). Devrimler ve Tepkileri (1934-1930). Ankara. 

Kocatürk, U. (1983). Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi (1918-1938). 
Ankara.  

Korkud, R. (ty.). Milli Mücadele Takvimi. Ankara.  

Kral Abdullah. (2007). Biz Osmanlı’ya Neden İsyan Ettik (5. Baskı). (Çev. Halit 
Özkan). İstanbul.  

Kubalı, H. N. (1973). Türk Devrim Tarihi Dersleri. İstanbul.  

Mantran, R. (1995). Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, II, XIX. Yüzyılın Başlarından 
Yıkılışına. (Çev. Server Tanilli). İstanbul. 

Mumcu, A. (1986). Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi (10. 
Baskı). İstanbul.   

Mumcu, A. (2010). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (İnkılâplar ve İlkeler) I. Anadolu 
Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi. Eskişehir.   

Price, M. P. (1956). Türkiye Tarihi (İmparatorluktan Cumhuriyete Kadar). (Çev. 
M.Asım Mutludoğan). Ankara.  

Tural, M. A. (2008). “Barış İçinde Cumhuriyete”, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I. 
Ankara. 

Turan, Ş. (1998). Türk Devrim Tarihi (2), Ulusal Direnişten Türkiye Cumhuriyeti’ne. 
Ankara.   

71



İstiklal Savaşı Sonrası Türk Siyasal Hayatında Yaşanan Gelişmeler 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  21 

Turan, Ş. (2005). Devrim Tarihi Yeni Türkiye’nin Oluşumu (1923-1938) (2. Baskı, 
Cilt 3/1). Ankara.   

Turan, Ş. (2005). Devrim Tarihi Yeni Türkiye’nin Oluşumu (1923-1938) (2. Baskı, 
Cilt 3/2). Ankara.   

Uyar, H. (1998). Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi. İstanbul. 

Yalçın, E.S. (2008). (Edit.). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi. Ankara.  

Zürcher, E. J. (1995). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi. İstanbul. 

72



İÇ
İN

DE
Kİ

LE
R

• I. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 
Muhalefetin Ortaya Çıkması 

•Çok Partili Hayata Geçiş 
Denemeleri ve Bazı Önemli 
Gelişmeler
•Ordunun Siyasetten Çekilmesi 

İçin Yapılan Çalışmalar
•Terakkiperver Cumhuriyet 

Fırkası'nın Kurulması (17 Kasım 
1924-3 Haziran 1925)

•Şeyh Sait İsyanı’nın Ortaya 
Çıkması

• İzmir Suikastı ve Sonuçları
•Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın 

Kurulması (12 Ağustos-17 Kasım 
1930) 

HE
DE

FL
ER

• Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 
• Cumhuriyet'in ilanından sonra ortaya 

çıkan muhalefet hareketlerini 
öğrenebilecek,

• Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçiş 
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ve fikirlerini tanıyabilecek,

• Çok partili denemelerin Türk demokrasi 
tarihine kazandırdıklarını 
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I. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİ’NDE

MUHALEFETİN ORTAYA ÇIKMASI

ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ 
DENEMELERİ VE BAZI ÖNEMLİ 

GELİŞMELER

Ordunun Siyasetten 
Çekilmesi İçin Yapılan 

Çalışmalar

Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası’nın Kurulması (17 

Kasım 1924-3 Haziran 1925)

Şeyh Sait İsyanı’nın Ortaya 
Çıkması

İzmir Suikastı ve Sonuçları

Serbest Cumhuriyet 
Fırkası’nın Kurulması (12 
Ağustos-17 Kasım 1930)
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Siyasi partiler 
demokrasinin 
vazgeçilmez 
unsurlarıdır. 

 

GİRİŞ   
Demokrasinin vazgeçilmez temel unsurlarında birisi de siyasi partilerdir. I. 

TBMM olağanüstü bir dönemde açılmıştı. Meclis’te siyasi partiler yoktu. Zaman 
içerisinde farklı fikirler etrafında birleşen ve kendilerini I. ve II. Grup diye 
nitelendiren muhalefet grupları ortaya çıktı. 

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu (I. Grup), bu grubun dışında 
kalanlar ise II. Grubu oluşturuyordu. II. Grup Nisan 1923’te II. Meclis için yapılan 
seçimleri kaybetti ve Meclis dışında kaldı. Meclis’te tek siyasi parti olarak Halk 
Fırkası yönetimi vardı. 

Cumhuriyetin ilanından sonra, Cumhuriyet Halk Fırkası’nın parti 
politikalarını beğenmeyen, içlerinde Milli Mücadele’nin önde gelen isimlerini de 
bulunduğu bazı milletvekilleri Cumhuriyet Halk Fırkası’ndan ayrılarak 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adıyla Cumhuriyet tarihimizin ilk örgütlü 
muhalefet partisini kurdular. Mustafa Kemal Paşa bu siyasi partinin kuruluşunu 
demokrasimizin yerleşmesi ve çok partili siyasi hayata geçiş için olumlu bir adım 
olarak değerlendirmiş ve memnuniyetle karşılamıştır. Ancak bu siyasi parti 
detaylarını ünitemizde göreceğiniz Takriri Sükûn Kanunu çerçevesinde 
kapatılmıştır.  

Türkiye’de çok partili hayata geçiş çabası bizzat Mustafa Kemal Paşa’nın 
desteklediği Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasıyla ikinci defa denenmiştir. 
Fakat çok partili bir demokrasi bilincinin halkta tam olarak oluşmamış olması 
yüzünden başarılı olamamış ve parti kendi kendisini feshetmek zorunda kalmıştır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Cumhuriyet rejimine, yapılan inkılaplara ve 
Mustafa Kemal Paşa’nın şahsına yönelik kin ve nefret duygularıyla dolu bazı 
gruplar fırsat buldukça ortaya çıkarak Türkiye Cumhuriyeti’ni zaafa uğratmaya ve 
Mustafa Kemal Paşa’yı ortadan kaldırmaya çalışmışlar; ancak zamanında alınan 
tedbirlerle başarılı olamamışlardır. 

Bu ünitemizde çok partili siyasi hayata geçiş denemelerini ve Cumhuriyet 
rejimine karşı grupların amaç ve faaliyetlerini inceleyeceğiz. 

I. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE MUHALEFETİN 
ORTAYA ÇIKMASI 

I. TBMM’de milletvekillerinin katılma şekilleri itibariyle üç ayrı grup vardı. 
Bunlar Anadolu’dan seçilen milletvekilleri, Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ına 
seçilip yaşanan gelişmeler üzerine İstanbul’dan kaçarak Anadolu’ya gelenler ve bu 
gelişmelere paralel olarak Yunanistan ve Malta’ya sürgüne gönderilip sonra geri 
gelenler oluşturuyordu. 

Ülkenin her yöresinden gelen bu vekiller, aynı zamanda ülkede mevcut 
bütün farklı fikirleri de temsil ediyorlardı. Hepsinin ortak amacı temelde ülkenin 
düşman işgalinden kurtuluşunu sağlamak ve Misak-ı Millî’yi gerçekleştirmekti. 
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I.TBMM açıldığında 
siyasi partiler yoktu. 
Ancak farklı fikirlerin 
temsil edildiği gruplar 

vardı. 

Milletvekilliği açısından çoğulcu ve demokrat bir kimliğe sahip olan I. 
Meclis’te siyasi partiler yoktu. Ancak bu farklılıkları ifade edebilecek olan gruplar 
vardı.  

 Bunlar; Tesanüd (Dayanışma) Grubu, İstiklal Grubu, Müdafaa-i Hukuk 
Grubu, Islahat Grubu vb. I. TBMM’de çalışmalar devam ettikçe milletvekillerinin 
tavırları da net bir şekilde ortaya çıkmaya ve bu doğrultuda siyasal programlar dile 
getirilmeye başlandı. 1921 tarihli Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu’nun kabulüyle bu 
farklılaşma iyice kendini gösterdi. Bu süreci İhsan Güneş şöyle anlatır: “Meclis 
çalışmalarının gruplara dayanarak daha düzenli bir hâle geleceği sanılmıştı. Ancak 
bu gerçekleşmedi. 

 Gruplar arasındaki mücadele kaygı verici bir hâle geldi. Grupların bu 
olumsuz tavrından rahatsız olan milletvekilleri de kendi aralarında toplanıp yeni 
bir grup kurarak meclis çalışmalarını daha düzenli bir şekle sokmaya yöneldiler. Bu 
yeni gelişimi Refet Paşa aracılığıyla Mustafa Kemal Paşa’ya yansıttılar.” Bu teklifi 
olumlu karşılayan Mustafa Kemal Paşa, 10 Mayıs 1921’de Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa-i Hukuk Grubu’nu (I. Grup) kurdu. Böylece Meclis’te en etkili grup ortaya 
çıkmış oldu. 

Yeni grubun dışında kalanlar ise II. Grup olarak ifade edilmektedir.  Bu grup, 
I. Meclis’in ortak amacına halel getirmemek için resmî bir örgütlenmeye gitmedi. 
Dolayısıyla yönetime de talip olmadılar. Ancak I. Grubun Meclis çalışmalarına ve 
düşüncelerine karşı çok etkili muhalefet etmekten de çekinmediler. 

 İlk yıl örgütsüz olarak mücadele eden vekiller, 1922 başlarında ise resmî 
olarak II. Grubu kurmuşlardı. Bu gruba; Canik Mebusu Emin, Erzurum Mebusları 
Hüseyin Avni, Celaleddin Arif, Necati, Kayseri Mebusu Rıfat, Mersin Mebusu 
Selahattin, Sivas Mebusu Vasıf ve Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey gibi isimler 
dâhildi. Grup, Nisan 1923’te II. Meclis için yapılan seçimleri kaybetmesiyle 
etkinliğini kaybetti ve meclis dışında kaldı. 

 II. Meclis Dönemi ise muhalefet açısından yeni bir anlam taşıyordu. Bu 
dönemde muhalefet artık örgütlüydü. Osmanlı Devleti’ni tasfiye edici inkılaplar 
lider kadroda ayrılıkların önünü açtı. İnkılapların şekli ve zamanı konularında 
Mustafa Kemal Paşa ile bazı arkadaşları arasında görüş ayrılıkları ortaya çıktı. 
Özellikle de Cumhuriyetin ilanı şeklini beğenmeyen Rauf Bey, Refet Bey, Adnan 
Bey, Kâzım Karabekir ve Ali Fuat Paşa gibi Millî Mücadele’nin önde gelen 
isimlerinin Halk Fırkası milletvekili olmalarına rağmen parti politikalarını tasvip 
etmemeleri parti bünyesinde bir muhalefet hareketinin doğmasına sebep oldu. Bu 
anlaşmazlıklar 1924 Anayasası’nın görüşülmesi sırasında daha da derinleşmiş, 
sonunda da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Böylece Cumhuriyet 
Döneminde Türk demokrasisi ilk kez örgütlü muhalefetle tanışmış oldu. 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükümete karşı muhalefet görevini 
yapan bu grup, bir süre isimsiz olarak çalıştıktan sonra; “Biz de Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin mensubuyuz. Biz de o cemiyet tarafından intihap 
olunduk, bizim de ismimiz aynı; fakat iki numaralı grubuz.” diyerek, kendilerine 
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1924 Anayasası’na göre 
devlet memuru olan bir 

kişi aynı zamanda 
milletvekili olamazdı. 

İkinci Grup adını takmışlardır  (Kaynak: İhsan Güneş, Birinci TBMM’nin Yapısı 
(1920-1923), İstanbul, 1997). 

ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ DENEMELERİ VE BAZI 
ÖNEMLİ GELİŞMELER 

Ordunun Siyasetten Çekilmesi İçin Yapılan Çalışmalar 

1924 yılı sonbaharında TBMM’de uzun zamandan beri süregelen siyasi 
görüş ayrılıkları tam olarak belirginleşmişti. Halk Partisi içerisindeki muhalefet 
hareketi, II. Meclis’e seçilemeyen ikinci grup mensupları ve bazı muhalif basının da 
desteği ile hükümete ve Mustafa Kemal’e karşı muhalefetlerini sertleştirmişlerdi. 
Bu durumu öne çıkaran ve kırılma noktası sayılabilecek en önemli olaylardan biri 
ise ordunun siyasetten ayrılması için yapılan çalışmalar olmuştur. 

 I. ve II. TBMM’de komutanlar aynı zamanda milletvekili görevini de 
yürütebiliyorlardı. Çünkü eski anayasa ve seçim kanununa göre askerlik ve 
milletvekilliği görevleri bir kişinin şahsında birleşebiliyordu. 

 Yeni anayasaya göre (1924 Anayasası) devlet memuru olan bir kişinin aynı 
zamanda milletvekili olması mümkün değildi. Bu durumda olan kişilerin bir 
tercihte bulunmaları gerekiyordu. Mustafa Kemal Paşa özellikle hem komutan 
hem de milletvekili olan ordu mensuplarının milletvekilliğinden istifa ederek 
ordudaki asli görevlerine dönmelerini istedi. 26 Ekim 1924’te Kâzım Karabekir, 30 
Ekim 1924’te de Ali Fuat Paşa ordu komutanlığı görevlerinden istifa ederek 
siyasete döndüler. Bu durum iç siyasette yeni bir bunalıma sebep oldu. 

O sıralarda Hakkâri Bölgesinde Nasturi ayaklanması başlamış ve ordumuz 
harekete geçmişti. Ayrıca Musul Meselesi ile ilgili olarak İngiltere, Türk 
Hükümeti’ne bir ültimatom vermişti. Her an askerî bir harekâtın olma ihtimali 
olduğu bir dönemde, iki ordu komutanının görevlerinden ayrılması ordunun 
moralini olumsuz etkileyebilirdi.  

Mustafa Kemal Paşa kendisine büyük bir komplo olarak değerlendirdiği bu 
olayı Nutuk’ta şöyle anlatmaktadır:  

“Bir sene evvelden Rauf Bey’in Heyeti Vekile Riyasetinden çekildiğinden 
beri, Rauf Bey, Kâzım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa, Refet Paşa ve diğerleri 
arasında bir tertip düşünülmüştür. Bunda muvafık olabilmek için orduyu ele almak 
lüzumlu görülmüştür. Bu maksatla Kâzım Karabekir Paşa I. Ordu Müfettişliği’ne 
tayin olduktan sonra eski kumandanlığı mıntıkası olan Doğu vilayetlerinde 
dolaşırken, Ali Fuat Paşa da politikadan hazzetmediğini ve hayatını askerlik 
mesleğini sürdürmek istediğini ileri sürerek,  II. Ordu Müfettişliği’ne tayin istedi. 
Üçüncü Ordu Müfettişi olan Cevat Paşa’nın ve bu müfettişlik dâhilindeki Kolordu 
Kumandanı olan Cafer Tayyar Paşa’nın da aynı tertibe dâhil olabileceklerini kabul 
ettiler. Bir sene ordular üzerinde kendi bakış açılarına göre çalıştılar ve orduları 
kendi lehlerine kazandıklarını düşündüler… Harekete politika yolunda 
geçeceklerdi. Bunun için münasip an ve fırsat bekliyorlardı. Siyasi sahada ve 
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TBMM’nin ikinci 

yasama yılı 1 Kasım 
1924 tarihinde, 

Mustafa Kemal Paşa’nın 
açılış konuşmasıyla 

başladı. 

 
Cumhuriyet tarihimizin 

ilk muhalefet partisi 
Terakkiperver 

Cumhuriyet Fırkası’dır. 

orduda hazırlıklarını kâfi sayıyorlardı... Memleket dâhilinde teşebbüse geçtiler… 
gibi gazetelerle birleştiler… İngiltere ile savaş ihtimalini göze aldık. İşte 
bahsettiğimiz kişiler bu müşkül anda, bize taarruz ve hücum ederek hedeflerine 
varabileceklerini hayal ettiler… Komployu keşfettikten sonra, tedbiri bulmakta 
zorluk olmadı.” TBMM’nin ikinci yasama yılı 1 Kasım 1924 tarihinde, Mustafa 
Kemal Paşa’nın açılış konuşmasıyla başladı. 

 Mustafa Kemal Paşa I. ve II. Ordu Müfettişlerinin askerî görevlerinden istifa 
etmeleri üzerine harekete geçerek orduyu siyasetten tamamıyla ayırmaya karar 
verdi. Bunun için 30 Ekim 1924’de aynı zamanda milletvekili olan Genelkurmay 
Başkanı Fevzi Çakmak Paşa dâhil olmak üzere I, II, III, V ve VII. Kolordu 
Komutanlarından, milletvekilliğinden istifa etmelerini şahsen rica etti. Fevzi Paşa 
ve I, II, III, V. Kolordu Komutanları bu isteğe olumlu cevap verip milletvekilliğinden 
istifa ettiler. III. Ordu Müfettişi Cevat Çobanlı Paşa ile VII. Kolordu Komutanı Cafer 
Tayyar Paşa istifa etmekten kaçındılar. Bunun üzerine adı geçen iki paşanın 
ordudaki görevlerine son verildi. 

Gerek istifa gerekse görevden alınma sonucu boşalan komutanlıklara yeni 
atamalar yapıldı. Eski komutanlar eski görevlerini yeni atananlara devir ve teslim 
ettikten sonra milletvekili olarak Meclis’e katıldılar.  

Özellikle Balkan Savaşı’nda ve I. Dünya Savaşı sırasında ordunun politikaya 
yönelmesinin acıları çekilmiş ve büyük tecrübeler geçirmiş bir ülkede, ordunun 
siyasetin dışında kalmasını Mustafa Kemal Paşa çok arzu ediyordu. Onun için 3 
Mart 1924 tarihinden önce hükümette bakanlık düzeyinde temsil edilen Erkan-ı 
Harbiye-i Umumiye Vekâleti kaldırılarak politika dışına bırakılmış, ikinci adım 
olarak da komutanların aynı zamanda milletvekili olmalarını önleyen düzenleme 
yapılmıştır.  

Bu gelişmelerden sonra Halk Fırkası içerisindeki fikir ayrılıkları da iyice 
belirginleşip su yüzüne çıkmış ve Halk Fırkası içerisindeki muhalif grup mensupları 
partiden ayrılarak yeni bir siyasi parti kurmuşlardır. 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Kurulması (17 Kasım 
1924-3 Haziran 1925) 

Cumhuriyet tarihimizin ilk muhalefet partisi ve bir demokrasi deneyimi 
olarak kabul edilen Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kuran kadroların tamamı, 
Millî Mücadele ve I. Meclis Dönemi’nde Mustafa Kemal Paşa’nın yakın çalışma 
arkadaşlarıdır.  

Bu kişiler bir önceki konumuzda da anlatmaya çalıştığımız gibi, zaman 
içerisinde inkılapların yapılış şekli ve zamanı konularında Meclis’te, kendilerinin de 
üyesi oldukları Halk Fırkası’na karşı bir muhalefet grubu oluşturmuşlardı. Halk 
Fırkası içerisindeki bu parti içi muhalefet, özellikle 1924 Anayasası görüşmeleri 
sırasında daha da belirginleşmişti. Partinin Meclis üzerinde baskı yaptığını ileri 
sürerek bu durumun kaldırılmasını istiyorlardı. 
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Terakkiperver 

Cumhuriyet Fırkası’nın 
varlığı altı buçuk ay 

sürmüştür. 

Halk Fırkası’nın icraatlarını beğenmeyen bu muhalif grup, 17 Kasım 1924 
tarihinde Halk Fırkası’ndan istifa ederek Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adıyla 
yeni bir parti kurdu. Fırkanın kurucuları arasında Rauf (Orbay) Bey, İsmail 
(Canbolat) Bey, Dr. Adnan (Adıvar) Bey, Refet  (Bele) Paşa, Kâzım Karabekir Paşa, 
Ali Fuat (Cebesoy) Paşa ve Bekir Sami Bey gibi Millî Mücadele’nin ünlü sivil ve 
asker kadroları bulunmaktaydı. 

8 Aralık 1924 tarihinde yapılan seçimler sonucunda, Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası’nın Başkanlığına Kâzım Karabekir Paşa, Başkan Vekillikleri’ne 
Rauf (Orbay) Bey ve Dr. Adnan (Adıvar) Bey, Genel Sekreterliği’ne ise Ali Fuat 
(Cebesoy) Paşa seçilmişlerdir. Kısa süre içerisinde Halk Fırkası’ndan istifa ederek 
yeni kurulan partiye geçen milletvekillerinin sayısı da yirmi sekize ulaşmıştı. 

Meclis içerisinde bir muhalefet partisi olarak doğmuş olan Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası’nın amacını Genel Sekreter Ali Fuat Cebesoy; “Amacımız 
iktidara gelmek değil, Halk Fırkası’na muhalefet etmek.” şeklinde açıklamıştır. 

Partinin programında egemenliğin halka ait olduğu, Cumhuriyet yönetimini 
yaşatmak ve geliştirmenin esas gayeleri olduğu belirtilmekteydi. Ayrıca 
demokratik, liberal, düşünce ve inançlara saygılı olunacağı ilan ediliyordu.  Diğer 
önemli prensipleri ise şu şekilde sıralanıyordu: Tek dereceli seçim sistemi, 
anayasanın milletten vekâlet alınmadan değiştirilemeyeceği, cumhurbaşkanının 
seçimden sonra milletvekilliğinden ilişkisinin kesileceği, idarî yönden âdem-i 
merkeziyetçi bir yapının uygulanacağı, ekonomik alanda devletçilik yerine serbest 
piyasa girişiminin esas olacağı ve yabancı sermayenin destekleneceği, din ve devlet 
işlerinin ayrı olacağı; ancak dinin hor görülmeyeceği, milletin izni alınmadan yeni 
inkılapların yapılmayacağı gibi prensiplerin esas olduğu vurgulanıyordu. 

Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk defa çok partili parlamento sistemine 
geçilmesiyle ilgili olarak Mustafa Kemal Paşa, Times gazetesinin İstanbul 
muhabirinin sorduğu soruya verdiği mülakatta; “Hâkimiyeti milliye esasına 
dayanan ve bilhassa Cumhuriyet idaresine malik bulunan memleketlerde siyasi 
partilerin mevcudiyeti tabiidir. Türkiye Cumhuriyeti’nde de birbirini denetleyen 
partilerin doğacağına şüphe yoktur.” demek suretiyle böyle bir girişimin normal, 
son derece olumlu ve Cumhuriyet rejiminin gereği olduğunu ifade etmiştir. 

Yeni kurulan bu parti kısa süre içerisinde Ankara, İstanbul, İzmir, Sivas, Urfa 
ve özellikle doğu illerinde büyük çapta örgütlenmeyi başarır. Parti yerel 
örgütlenmesini genişlettikçe, değişik kesimlerin parti içerisinde yer aldıkları da 
görülmektedir.  

Parti programında ön görülen demokratik açılımlar, ülkenin o günkü 
şartlarıyla bağdaşmıyordu. Parti bir anda inkılap karşıtlarının ve dine dayalı devlet 
düzeni isteyen grupların sığınağı hâline gelmiştir. Oysa partiyi kuranlar böyle bir 
amaç gözetmemişlerdir. Fakat dönemin siyasi ve sosyal çalkantıları partiyi bu 
noktaya sürüklemiş ve adeta sonunu hazırlamıştır. 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın siyasi varlığı altı buçuk ay kadar 
sürmüştür. Bu süre içerisinde sert bir muhalefet örneği vermiş, hükümete çeşitli 
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konularda hesap sormuştur. Yeni partinin etkisi ile İsmet Paşa Başvekillik’ten 
ayrılınca, yerine yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Fethi (Okyar) Bey 
Hükümeti’ne güvenoyu vermişler ve yeni hükümeti memnuniyetle karşılamışlardı. 

Kurulduktan bir müddet sonra bu partinin kapatılmasına yol açan olaylar, 13 
Şubat 1925‘te Doğu Anadolu’da ortaya çıkan Şeyh Sait Ayaklanması’yla 
başlamıştır. O dönemde Başvekil olan Fethi Bey’in bu isyanı bastırmak için aldığı 
tedbirler yeterli görülmemiş, mart ayı başında Fethi Bey hükümetten ayrılmak 
zorunda kalmıştı. Yeni hükümeti kuran İsmet Paşa, güvenoyu aldıktan sonra 
asayişle ilgili bir dizi önlemler de gündeme gelmişti. Bu önlemlerin başında 
hükümete olağan üstü yetkiler veren “Takrir-i Sükûn Kanunu (4 Mart 1925)”  
çıkarılmış, biri Ankara’da, diğeri isyan bölgesinde faaliyet gösterecek iki tane de 
“İstiklal Mahkemesi” kurulmuştur. Hükümete Takrir-i Sükûn Kanunu çerçevesinde 
irtica, isyan ve ülkenin sosyal düzenini, huzurunu, iç güvenliğini bozmaya yönelik 
her türlü kuruluşu, girişimi, yayını Cumhurbaşkanı’nın onayı ile yasaklama yetkisi 
verilmişti. 

İsyan bastırıldıktan sonra, bu bölgede faaliyet gösteren İstiklal Mahkemesi, 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Urfa sorumlusunu bu olayla bağlantılı 
bularak yargılamış, halkı isyana teşvik suçu ile beş yıl hapse mahkûm etmişti. 
Ayrıca bu bölgedeki bütün Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası şubelerini de 
kapatmıştır. 

Ankara İstiklal Mahkemesi de dini siyasete alet ettikleri gerekçesiyle 
partinin bazı üyelerini yargılayarak çeşitli cezalara çarptırmış, parti programındaki 
”Düşünce ve inanca saygılı olmak” prensibiyle gericiliğin kışkırtıldığını kabul ederek 
gereğinin yapılmasını hükümetin dikkatine sunmuştu. Hükümet de bu kararı 
dikkate alarak Takrir-i Sükûn Kanunu kapsamında 3 Haziran 1925’te Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası’nı kapatmıştır. 

Böylece Cumhuriyet tarihimizin ilk örgütlü muhalefet partisi kapatılmış, çok 
partili siyasi hayat denemesi de başarısızlıkla sonuçlanmıştır.   

Şeyh Sait İsyanı’nın Ortaya Çıkması 

Lozan Antlaşması, genç Türkiye’nin sorunlarından bir kısmına çözüm 
getirmişken bir kısmının çözümünü de ikili görüşmelere ve Milletler Cemiyeti’nin 
hakemliğine bırakmıştı. Musul Meselesi bu sorunların en önemlisiydi. 

İngiltere, önemli petrol yataklarının bulunduğu Musul ve Kerkük bölgesini 
Türkiye’ye bırakmaktan yana değildi. Musul’un Türkiye ile birleşme isteği 
İngiltere’nin Orta Doğu politikalarına büyük zarar verecekti. Onun için Musul-
Kerkük’ün Yeni Türk Devleti’yle birleşmesini engellemek amacıyla, bölgede isyan ve 
kargaşa çıkararak, Türkiye’nin istikrarsız bir ülke olduğunu ve bölge halkının 
yönetimden memnun olmadığını göstermek istiyordu. 

Bunun için de bölgede isyanların başlatılmasında her türlü tertibin içinde yer 
almışlar, I. Dünya Savaşı sırasında ve sonunda faaliyet gösteren bazı Kürt 
dernekleriyle de yakın ilişki içerisine girmişlerdir. Ergün Aybars’a göre; İngiltere 
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Şeyh Said İsyanı ile 

Musul Davası 
İngiltere’nin istediği gibi 

çözümlenmiştir. 

daha önce 1924 tarihli Nasturi ayaklanması ile elde edemediğini Şeyh Sait İsyanı 
ile elde etmeyi düşünüyordu.  

Şeyh Sait tarafından 13 Şubat 1925’te Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Eğil 
Bucağı’nın Piran Köyü’nde başlatılan isyan, kısa süre içerisinde doğu illerimizin 
büyük bir bölümünü etkisi altına almıştır. Halkın bir bölümü dinî güdülerden 
hareketle şeriat ve hilafetin geri geleceği düşüncesiyle isyana katılırken, isyanın 
lider kadrosunun amacı ise bağımsız bir Kürdistan Devleti kurmaktı. Piranda 
başlayan isyan, kısa bir süre içinde bütün bölgeye sıçradı. İsyancılar gittikleri 
yerlerde hükümet konaklarını yakıp yıkıp talan etmişlerdi. 

İsyan başladığında hükümetin başında Ali Fethi Bey bulunuyordu. İsyanı 
bölgesel ve kısa sürede bastırılacak bir olay şeklinde değerlendirmişti. Ancak 
isyanın kısa sürede yaygınlaşıp taraftar bulması ve büyümesi üzerine olayın 
önceden hazırlanıp planlandığı anlaşıldı. Bunun üzerine hükümet bir dizi idarî ve 
askerî önlemler almaya başladı. 23 Şubat’ta Diyarbakır, Elazığ, Genç, Muş, Ergani, 
Dersim, Mardin, Urfa, Siverek, Siirt, Bitlis, Van, Hakkâri vilayetleri ile Erzurum’un 
Kiğı ve Hınıs ilçelerinde bir ay süreyle sıkıyönetim ilan etti. Ancak ilan edilen 
sıkıyönetim istenilen sonucu veremediği için, sorunun ancak askerî bir harekâtla 
çözümlenebileceğine karar verildi. 

Cumhuriyet Halk Fırkası Grubu toplantısında, isyanın bastırılması ile ilgili 
olarak Ali Fethi Bey’in almış olduğu tedbirler ve olaya bakış açısı büyük tenkit 
gördü. Bunun üzerine Fethi Bey Hükümeti istifa etti. Yeni hükümeti İsmet Paşa 
kurdu. Hükümet 3 Mart 1925’te güvenoyu aldıktan sonra, 4 Mart 1925’te ülkede 
asayişi yeniden sağlamak için çok sert tedbirleri içeren, Takrir-i Sükûn Kanunu’nu 
Meclis’ten geçirerek hemen yürürlüğe koydu. Buna bağlı olarak da İstiklal 
Mahkemeleri kuruldu. 

Hükümetin aldığı sert tedbirler sonucunda isyan kontrol altına alınmış, 15 
Nisan 1925’te Şeyh Sait ve diğer elebaşılar yakalanmış, isyan büyük oranda 
bastırılmıştır. Diyarbakır’da çalışmalarına başlayan Şark İstiklal Mahkemesi, 5 
Mayıs’tan itibaren Seyit Abdulkadir ve Şeyh Sait başta olmak üzere isyancıların ileri 
gelenlerini yargılamaya başlamıştır.  

Mahkeme, yargılamalar sonunda dinî duyguların alet edilerek, etnik 
bölücülük yapıldığı ve buna dayanılarak bağımsız bir devlet kurmak amacıyla 
isyanın başlatıldığı, isyan süresince birçok suçsuz vatandaş ve askerin öldürüldüğü, 
yağma ve hırsızlık yapıldığı kararına varmıştır. Bu karara dayanarak yargılanan 
isyancılardan Şeyh Sait dâhil olmak üzere seksen kişiden kırk dokuzu idam,  
diğerleri de çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştır. Haziran ayı sonu itibariyle 
bölgede asayiş sağlanmış, kontrol tamamen devlet denetimine geçmiştir. Ayrıca 
bir önceki konumuzda da açıkladığımız üzere Takrir-i Sükûn Kanunu kapsamında 
isyanla ilişkisi gerekçe gösterilerek, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın önce 
Doğu Anadolu’daki şubeleri kapatılmış, daha sonrada partinin tamamen 
kapatılmasına karar verilmiştir. 

Bu isyanının sonuçlarına gelince;   
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Devlet otoritesinin 
yeniden tesisi için 4 
Mart 1925 tarihinde 

Takrir-i Sükûn Kanunu 
çıkarılmıştır. 

• Ülkede huzur ve güven bir müddet için sarsılmıştır. 
• Savaştan yeni çıkan ordumuz bu isyanla uğraştığı için, Musul ve Kerkük’ü 

askerî yollardan alma imkânı kalmamıştır. 
• Musul davası İngiltere’nin istediği gibi çözümlenmiştir.  
• Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçiş kesintiye uğramıştır. 

Takrir-i Sükûn Kanunu (4 Mart 1925) 
Şeyh Sait İsyanı başladığında hükümetin başında Ali Fethi Bey bulunuyordu. 

Ancak isyanla ilgili olarak gerek Cumhuriyet Halk Fırkası ve gerekse hükümet 
üyeleri arasında tam bir görüş birliği yoktu. İsyanın bastırılması için alınacak idarî 
ve siyasî tedbirler konusunda Cumhuriyet Halk Fırkası’nda iki farklı görüş vardı. 
Başvekil Fethi Bey ve Hükümeti isyanı bölgesel ve irticai bir olgu olarak görürken, 
İsmet Paşa’nın temsil ettiği grup ise bu olguyu Cumhuriyet ve inkılaplara karşı 
yapılmış geniş çaplı bir hareket olarak değerlendiriyordu. Bunun için de çok sert 
tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorlardı. Bu tartışmaların sonucunda 
hükümeti kurma görevi ise İsmet Paşa’ya verildi. Yeni hükümetin ilk işi Şeyh Sait 
İsyanı’nın bertaraf edilmesi, huzurun ve devlet otoritesinin yeniden tesisi amacıyla 
4 Mart 1925’te Takrir-i Sükûn Kanunu adı ile bir yasa tasarısı Meclis’in gündemine 
getirildi. Önce Cumhuriyet Halk Fırkası grubunda sonra da TBMM’den geçtikten 
sonra kanunlaşıp yürürlüğe girmiştir. Ayrıca biri Ankara’da diğeri isyan bölgesinde 
olmak üzere birer İstiklal Mahkemesi’nin kurulmasına karar verildi. Ayaklanma 
bölgesindeki mahkemenin kararları hemen yerine getirilecekti. İki yıl süreli olarak 
düşünülen bu kanun, iki yıl daha uzatıldıktan sonra 4 Mart 1929 tarihine kadar 
yürürlükte kalmıştır. 

Kanunun 1. maddesi; “İrticaa, isyana ve memleketin sosyal düzenini, huzur 
ve sükûnunu, güvenlik ve asayişini bozmak yolunda olan her türlü teşkilat, 
tahrikâtı, kışkırtmaları, girişimleri ve yayınları hükümet Cumhur reisinin 
tasdikinden sonra yönetim yollarıyla yasaklayabilecekti.” şeklindedir. Bu kanun 
kapsamı içerisinde hükümet gazeteleri ve siyasi partileri de kapatabilecekti. 

Takrir-i Sükûn Kanunu kabul edilir edilmez İstanbul’daki bazı gazete ve 
dergiler (Tevhid-i Efkâr, İstiklal, Telgraf, Tanin, Vatan, Aydınlık, Orak-Çekiç ve 
Sebilürreşat) kapatılmıştır. Çok sayıdaki gazeteci de Doğuda Anadolu’daki İstiklal 
Mahkemesi’nde yargılanmışlardır. 

İsyanın bastırılmasından sonra ülkede Takrir-i Sükûn Dönemi denilebilecek 
bir dönem başladı. Bu kanunla tesis edilen huzur ve güven ortamı içerisinde birçok 
inkılap başarıyla gerçekleştirilmiştir. Böylece yeni rejimin yerleşmesi için de fırsat 
sağlanmıştır.  

İzmir Suikastı ve Sonuçları 

İzmir Suikastı hadisesi, inkılaplara ve özelliklede Mustafa Kemal Paşa’nın 
şahsına düşmanlık hisleri besleyen, menfaatleri zedelenmiş bazı kişilerin onu 
ortadan kaldırmak için tertipledikleri bir plandır. Bu kişilerin Mustafa Kemal 
Paşa’ya karşı duydukları kin ve kıskançlık onu öldürmeyi düşünecek kadar ileri 
boyutlara ulaşmıştı. Millî Mücadele yıllarında ona inanmış beraber mücadele etmiş 
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“Benim naçiz 

vücudum bir gün elbet 
toprak olacaktır, fakat 

Türkiye Cumhuriyeti 
sonsuza dek 

yaşayacaktır!” 
Mustafa Kemal Paşa 

. 

eski İttihatçılar olduğu gibi, bunların arasında Cumhuriyeti ve inkılapları ortadan 
kaldırıp iktidarı yeniden ele almak isteyen komitacı gruplar da vardı. Bu kişiler 
küçük çaplı, etkinliği olmayan kimselerdi. Normal yollardan iktidarı ele 
geçiremeyeceklerini anladıklarından önlerinde en büyük engel olarak gördükleri 
Mustafa Kemal’i bir suikast düzenleyerek öldürmeye karar vermişlerdi. 

Suikastın planlayıcıları; I. Dönem TBMM Rize Milletvekillerinden Ziya Hurşit, 
İzmit Milletvekili Şükrü Bey, Eskişehir Milletvekili Miralay (Ayıcı) Arif Bey, eski 
Ankara Valisi Abdülkadir Bey, eski bir İttihatçı olan Kara Kemal gibi isimlerdi. 

İzmir’de suikastın yapılacağı yer ve ne şekilde gerçekleştirileceği de 
planlanmıştı. Buna göre Mustafa Kemal Paşa istasyondan kalacağı otele geçerken, 
Kemeraltı semtinde üç yolun birleştiği noktada arabasının yavaşladığı bir anda, Laz 
İsmail, Gürcü Yusuf, Çopur Hilmi, gerekirse Ziya Hurşit,  Mustafa Kemal’in üzerine 
ateş edecekler, sonrada kalabalığın içerisine karışıp kendilerini bekleyen bir 
otomobille limana gideceklerdi. Orada Giritli Şevki’nin harekete hazır 
bulundurduğu motoruyla Yunanistan’ın Sakız Adası’na kaçacaklardı. Bu plan 
yapıldıktan sonra tertipçilerden ikisinin aniden İstanbul’a dönmeleri üzerine Giritli 
Şevki, suikasttan hükümetin haberdar olduğu endişesine kapılmış, diğer taraftan 
Mustafa Kemal Paşa’nın gezi programına göre 14 Haziran 1926’da Balıkesir’den 
İzmir’e gelişi bir gün ertelenince kuşkusu büsbütün artmıştı. Bunun üzerine canını 
kurtarmak için son anda verdiği bir kararla, durumu zamanın İzmir Valisi Kâzım  
(Dirik) Bey’e anlatmıştır. 

İzmir Valisi durumu Balıkesir’de bulunan Mustafa Kemal Paşa’ya bildirmiş ve 
İzmir’e hareketlerinin ertelenmesini istemiştir. Bu ihbar üzerine Ziya Hurşit ve 
diğer tertipçiler hemen yakalanmıştır. 

Mustafa Kemal Paşa 16 Haziran 1926’da halkın büyük sevgi gösterileri 
arasında İzmir’e geldi ve hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Oysa seyahat 
programındaki bir günlük sarkma belki de onun hayatını kurtarmıştı. İzmir’de konu 
ile ilgili olarak Anadolu Ajansı’na şu demeci vermiştir: “Girişimin benim şahsımdan 
ziyade mukaddes Cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelerimize yönelmiş 
bulunduğuna şüphe yoktur. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, 
fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır!”  

Mustafa Kemal Paşa olayı büyük ölçüde siyasî bir komplo olarak 
değerlendirmiş ve adaletin kendi kendine yerine gelmesi gerektiğini ve sorunun 
kendisini ilgilendirmediğini belirterek tarafsız bir tutum takınmıştır.  

Olayın Ankara’da duyulması üzerine suikastçıları yargılamak üzere İstiklal 
Mahkemesi Ankara’dan 17 Haziran 1926’da İzmir’e giderek olaya el koymuştur. 
Mahkeme heyeti olayın arkasında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası üyeleriyle, 
eski İttihatçıların olduğu kararına vararak tutuklanmalarını istemiştir. Bu olayda en 
önemli gelişme ise mahkemenin kararıyla Kâzım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa, 
Refet Paşa, Cafer Tayyar Paşa gibi Millî Mücadele’nin önde gelen isimlerinin 
tutuklanmasıydı. Ayrıca yurt dışında bulunan eski Başbakanlardan Rauf (Orbay) 
Bey ile Dr. Adnan Bey hakkında da gıyabi tutuklama kararı verilmişti. 
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hayata geçiş için ikinci 
deneme Serbest 

Cumhuriyet Fırkası’nın 
kuruluşudur. 
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İzmir Suikastı Davası,  İzmir ve Ankara da olmak üzere iki safhada 
gerçekleşmiştir. İzmir’deki duruşmalar üç haftada tamamlanmış, yargılamalar 
sonucunda suikastçılardan on üçüne idam cezası, bazılarına da çeşitli hapis cezaları 
verilmiştir. İzmir’de yargılananlar arasında olan başta Kâzım Karabekir Paşa, Ali 
Fuat Paşa, Refet Paşa ve Cafer Tayyar Paşa gibi tarihî şahsiyetler suçsuz bulunarak 
beraat etmişlerdir. 

Ağustos ayında davanın ikinci safhasına Ankara’da ki yargılamalarla devam 
edildi. Yargılananların çoğu önemli eski ittihatçı olduğu için, bu davaya 
”İttihatçılar” davası da denilmiştir.  

Mahkeme yargılamalar sonucunda bazı kişilere çeşitli hapis cezaları 
verirken, dört kişiyi de idama mahkûm etmiştir. Eski Başbakanlardan Rauf Bey ise 
gıyabında on yıl kalebentliğe mahkûm edilmiştir. Rauf Bey’e verilen bu ceza, bazı 
aydın çevreler tarafından üzüntü ve şüpheyle karşılanmıştır. Bu yargılamalar 
İttihatçıların tasfiyesi şeklinde yorumlanmış, mahkemenin vermiş olduğu kararlar 
ile de ittihatçılığın tarih sahnesinden silindiğine kanaat getirilmiştir. 

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Kurulması (12 Ağustos-17 Kasım 
1930) 

Cumhuriyetin ilanından sonra çok partili siyasi hayata geçiş için ikinci 
deneme, Serbest Cumhuriyet Fırkası adı ile bir muhalefet partisinin kurulmasıyla 
yapılmıştır. Bu siyasi partinin kuruluşunda Mustafa Kemal Paşa’nın çok büyük 
telkin ve teşviki vardır.  

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasından sonra 1930 yılına 
kadar Cumhuriyet Halk Fırkası ülkeyi tek başına yönetmiştir. Başta Mustafa Kemal 
Paşa olmak üzere devlet yöneticilerinin birçoğu tek parti yönetiminin sakıncalarını 
da görüyorlardı. 

1930 yılına gelinceye kadar Türkiye’de inkılapların büyük bir bölümü 
gerçekleştirilmiş ve halk nezdindeki olumlu-olumsuz yansımaları da görülmeye 
başlamıştı. Ancak halkın ekonomik ve sosyal yönden rahatlamasını sağlayabilecek 
göstergelere henüz ulaşılamamıştı. Ayrıca 1929 yılında ABD’de ortaya çıkan ve 
bütün dünyayı olumsuz olarak etkileyen ekonomik kriz, ülkemizi de etkilemiş 
halkın ekonomik sıkıntıları daha da derinleşmişti. Dolayısıyla da halkın yaşadığı 
sıkıntıların faturası Mustafa Kemal’e ve CHP’ye kesiliyordu.  

Mustafa Kemal Paşa yapmış olduğu yurt gezilerinde, halkın hükümet 
icraatlarından pek memnun olmadıklarını gözlemlemiş ve hükümetin daha sıkı bir 
şekilde denetlenmesinin gereğini arzu etmiştir. Bunu Cumhuriyet Halk Fırkası 
içerisindeki bir muhalefet grubu ile yapmanın mümkün olmayacağı daha önceki 
deneyimlerden görülmüştü.  

Ayrıca Mustafa Kemal Paşa, millet egemenliğine dayanan cumhuriyetin 
kendisinden sonra bir istibdat yönetimine dönüşmemesi için hayatta iken çok 
partili siyasi hayatın kurulmasını istiyordu. Bunun için de Meclis’te bir muhalefet 
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Serbest Cumhuriyet 

Fırkası kendi kendisini 
feshetmiştir. 

 

partisinin gereğine inanıyordu. Ona göre gerçek anlamda demokrasi ancak bu 
şekilde tesis edilebilecekti. 

  

 
Şekil 4.1. S C F’nin Genel Başkanı Fethi Bey ve İsmet Paşa 

1930 Temmuz ayında Türkiye’ye gelen Paris Büyükelçisi Fethi (Okyar) Bey, o 
sırada Yalova’da bulunan Mustafa Kemal Paşa’yı ziyarete gider. Fethi Bey Mustafa 
Kemal’in çok eski ve yakın arkadaşı,  aynı zamanda Cumhuriyetin ilk Meclis 
Başkanlığı,  Başbakanlık ve çeşitli Bakanlık görevlerinde bulunmuş, çok tecrübeli 
bir devlet adamı idi.  

Kendi aralarında yaptıkları fikir teatisinde Fethi Bey’in, Avrupa’daki sosyal, 
ekonomik ve siyasal gelişmelerden örnekler vererek,  Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 
uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalara eleştiriler getirmesi üzerine,  Mustafa 
Kemal Paşa’da Meclis’te yeni bir muhalefet partisinin kurulması yönündeki 
düşüncelerini açıklar ve kendisine bu partiyi kurmasını önerir. Bu teklif, karşılıklı 
mektuplaşmalarla daha da pekişir. Bu arayışların sonucunda Fethi Bey, 12 Ağustos 
1930’da İstanbul’da Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı resmen kurar. Partinin 
kurucuları arasında; Fethi Bey, Nuri (Conker), Mehmet Emin (Yurdakul), Ağaoğlu 
Ahmet, Tahsin (Uzer) Bey gibi isimlerin yanı sıra Mustafa Kemal Paşa’nın bazı 
yakın arkadaşları ve kız kardeşi Makbule Hanım da vardır. Diğer taraftan 
Cumhuriyet Halk Fırkası’ndan istifa eden bazı milletvekillerinin Serbest 
Cumhuriyet Fırkası’na katılmalarıyla da fırka; Meclis’te temsil edilme hakkı 
kazanmıştır. Fethi Bey de ara seçimlerde Gümüşhane Milletvekili seçilerek 
parlamentoya girmiştir. 

Partinin programı, cumhuriyetin temel ilkeleri ve dış politikada Cumhuriyet 
Halk Fırkası programıyla aynı görüşler paylaşılmasına karşılık, özellikle özgürlükler 
ve ekonomik politikalar açısından farklılıklar içermekteydi. Parti programında; 
Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik ve Laiklik esaslarına bağlı kalınacağı, seçimlerin tek 
dereceli yapılmasının ve kadınlarında siyasi haklara sahip olmasının gerektiği, 
ekonomide liberal politikaların uygulanacağı, yabancı sermayenin teşvik edileceği, 
adil bir vergi sisteminin getirileceği, köylüye ucuz kredi verileceği gibi hususlar 
savunuluyordu. 
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Yeni kurulan bu 

parti 1930 yılının 
Ekim ayında yapılan 

yerel seçimlere 
katılmış ve yirmi iki 
belediye başkanlığı 

kazanmıştı. 

SCF, kısa süre içerisinde halktan büyük ilgi görmüştür. Özellikle o dönemde 
halktan alınan vergilerin ağırlığı, toplanmasındaki sert yöntemler, yönetimde 
karşılaşılan yolsuzluklar, kamuoyunda Cumhuriyet Halk Fırkası’na karşı büyük bir 
hoşnutsuzluk yaratmıştı. Teşkilatlanmaya önce Ege Bölgesi’nde, özellikle İzmir’de 
başlanmış, daha sonra Karadeniz Bölgesi’nde ve Doğu Anadolu’da devam 
edilmiştir. 

Ali Fethi Bey’in İzmir ve Ege Bölgesi’ne yapmış olduğu seçim gezilerinde 
halk, partiye büyük teveccüh göstermiştir. Muhalefet yapmak için kurulan bu 
partiye, bir müddet sonra iktidar alternatifi olduklarını da açıklaması üzerine 
gösterilen teveccüh daha da artmıştır. Parti bir anda Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası’nda olduğu gibi inkılap karşıtlarının toplandığı parti durumuna düşmüştür. 

 
Şekil 4.2. S C F’nin İzmir Mitingi ve Fethi Bey’in Konuşması 

Yeni kurulan bu parti 1930 yılının Ekim ayında yapılan yerel seçimlere 
katılmış ve yirmi iki belediye başkanlığı kazanmıştı. Serbest Cumhuriyet Fırkası, 
belediye seçimlerinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı hakkında 
TBMM Başkanlığı’na bir gensoru önergesi vererek seçimin adil yapılmadığını ileri 
sürmüştür. Görüşmeler çok sert bir ortamda yürütülmüştür. SCF, seçimlerde 
iktidarın baskıcı yöntemlere başvurduğunu, kanunsuz işler yaptığını ileri sürerken, 
iktidarda muhalefeti irticayı hortlatmakla suçlamıştır. 

Gelişen bu olaylar karşısında Mustafa Kemal Paşa ile de görüşen Ali Fethi 
Bey, 17 Kasım 1930’da İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği bir yazıda partisinin; 
“Gelecekte Gazi Hazretleriyle siyasi sahada karşı karşıya gelmek vaziyetinde 
kalabileceği…” endişesi ile Parti Genel Başkanlığı’ndan ayrıldığını ve Serbest 
Cumhuriyet Fırkası’nın feshine karar verdiğini bütün parti teşkilatlarına ve 
kamuoyuna duyurdu. 

 Böylece yeni kurulan muhalefet partisinin, kendi kendisini fesih etmesiyle 
çok partili siyasi hayat için girişilen ikinci teşebbüs de başarısızlıkla sonuçlanmış, 
1945 yılının sonlarına kadar Cumhuriyet Halk Fırkası ülkeyi tek başına yönetmiştir. 
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Şekil 4.3. Serbest Cumhuriyet Fırkası’na Ait Bir Seçim Beyannamesi 

Menemen (Kubilay) Olayı (23 Aralık 1930) 
Cumhuriyet tarihimizde inkılaplara ve çok partili hayata geçişte bazı 

olumsuz olaylar cereyan etmiştir. Bu olaylardan birisi de İzmir’in Menemen 
ilçesinde ortaya çıkan “Menemen Olayı” veya “Kubilay Olayı”dır. Olayı çıkaran 
failler Menemen’e dışarıdan gelerek isyanı organize etmişlerdir.  

Kendisinin “Mehdi” olduğunu iddia eden Derviş Mehmet başta olmak üzere, 
silahlı ve esrarkeş altı kişi 23 Aralık 1930’da sabahın erken saatlerinde İzmir’in 
Menemen ilçesine gelerek çarşı içerisindeki camiye giderler. Üzerinde dinî ibareler 
yazılı bayrağı açarak, sabah namazına gelen cemaati; “Ey Müslümanlar, ne 
duruyorsunuz, Halife Abdülmecit hududa geldi, Sancak-ı Şerif çıktı, gelin altında 
toplanalım, şeriat isteyelim.” şeklindeki dinî içerikli propagandalarla kendileriyle 
birlik olmaya davet ederek, karşı koymaya çalışanları da tehditle kendi yanlarında 
olmaya zorlamışlardır. Belli bir sayıya ulaştıktan sonra Belediye Meydanı’nda 
toplanıp, üzerinde dinî ibareler yazılı yeşil bayrağı meydana dikerek şeriat ilan 
etmeye kalkışmışlardır. 

Olayı bastırmakla görevlendirilen ilçe Jandarma Komutanı Yedek Subay 
Asteğmen Kubilay,  emrindeki birliği ile birlikte hızla olay yerine giderek, 
isyancılara müdahale etmek ister; ancak asiler ateş açarak Kubilay’ı orada şehit 
ederler. Bu arada isyancılarla çatışmaya giren Hasan ve Şevki ismindeki bekçiler de 
asilerin kurşunlarıyla şehit düşmüşlerdir. Daha sonra olay yerine takviye birlikler 
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• II. Meşrutiyet yıllarında kurulan siyasi partiler hakkında 
araştırma yapınız.

• Günümüze kadar siyasete yön veren parti başkanlarının 
biyografilerini araştırınız.

• Siyasi partilerin demokrasi içindeki yerini inceleyiniz.

gönderilmiş Derviş Mehmet ve adamları olay yerinde hak ettikleri cezalara 
çarptırılmışlardır. 

Kubilay’ın isyancılar tarafından katledilmesi yurtta büyük üzüntüye ve 
tepkilere sebep olmuştur. Başta İstanbul olmak üzere birçok yerde olay protesto 
edilmiş, sivil örgütlerce anma toplantıları düzenlenmiş, ulusal basında olayla ilgili 
birçok yazı ve makale yayınlanmıştır. 

31 Aralık 1930’da toplanan Bakanlar Kurulu, olayın bölgesel bir hareket 
olmadığı, Cumhuriyete ve inkılaplara karşı bir ayaklanma olduğu gerekçesiyle, 
Menemen, Manisa ve Balıkesir’de bir ay süre ile sıkıyönetim ilan etmiştir. Mustafa 
Kemal Paşa, olayı bir yurt gezisinde öğrenmiş, bir başsağlığı mesajıyla duygularını 
ve üzüntülerini ifade etmiştir. 

Kubilay kimdir? 
Asıl adı Mustafa Fehmi olan Kubilay 1906’da Adana’nın Kozan ilçesinde doğmuş, 
ilkokulu Aydın’da, Öğretmen okulunu Bursa’da tamamladıktan sonra 1926’da 
Aydın’da öğretmenliğe başlamış, askerlik görevini yapmak üzere 1929’da Yedek 
Subay okuluna alınmış, okuldan mezun olduktan sonra da Menemen’deki 43. 
Piyade Alay Komutanlığı’na atanmıştır. Şehit edildiğinde henüz yirmi dört yaşında 
olan Kubilay, evli ve bir çocuk (Vedat Aktuğ Kubilay) babası idi (Türkiye 
Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2006). 

 
 

 
 

Ö
rn

ek • Osmanlı'dan Cumhuriyet'e demokrasi yolunda atılan adımlar 
arasıdan siyasi partilerin kurulması önemli yer tutmaktadır. Çok 
partili hayata geçiş II. Meşrutiyetle başlar, günümüze kadar 
varlığını geliştirerek sürdürür.
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•CUMHURİYETİN İLANI SONRASI ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ ÇABALARI VE 

BAZI ÖNEMLİ GELİŞMELER
•TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE MUHALEFETİN ORTAYA ÇIKMASI
•Ülkenin her yöresinden gelen bu vekiller, aynı zamanda ülkede mevcut 

bütün farklı fikirleri de temsil ediyorlardı. Hepsinin ortak amacı temelde 
ülkenin düşman işgalinden kurtuluşunu sağlamak ve Misak-ı Millî’yi 
gerçekleştirmekti. Asıl hedefteki bu birliğe rağmen zaman içerisinde 
Meclis'te farklı ideoloji ve dünya görüşlerine sahip çeşitli muhalif 
yapılanmalar ortaya çıktı. Tesanüd Grubu, İstiklal Grubu, Müdafaa-i Hukuk 
Grubu, Islahat Grubu gibi grupların kurulması üzerine Mustafa Kemal Paşa 
kendisine bağlı milletvekillerini bir arada tutmak üzere Anadolu Rumeli 
Müdafaa-i Hukuk Grubu (I. Grup) adı altında bir grup kurdu. Bu grubun 
dışında kalan milletvekilleri ise II. Anadolu Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu 
(II. Grup)’nu kurdular. I. TBMM’nin sonuna kadar bu iki grup Meclis'te yoğun 
bir siyasî mücadele sürdürdü. Daha sonra I. Anadolu Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Grubu Halk Fırkası'na dönüştürülecektir.      

•ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ DENEMELERİ VE BAZI ÖNEMLİ GELİŞMELER 
•Ordunun Siyasetten Çekilmesi İçin Yapılan Çalışmalar
•I. ve II. TBMM’de komutanlar aynı zamanda milletvekili görevini de 

yürütebiliyorlardı. Çünkü eski anayasa ve seçim kanununa göre askerlik ve 
milletvekilliği görevleri bir kişinin şahsında birleşebiliyordu. Yeni anayasaya 
göre (1924 Anayasası) devlet memuru olan bir kişinin aynı zamanda 
milletvekili olması mümkün değildi. Bu durumda olan kişilerin bir tercihte 
bulunmaları gerekiyordu. Mustafa Kemal Paşa özellikle hem komutan hem 
de milletvekili olan ordu mensuplarının milletvekilliğinden istifa ederek 
ordudaki asli görevlerine dönmelerini istedi. Bu gelişmelerin sonunda Kazım 
Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa, Cevat (Çobanlı) Paşa ve Cafer Tayyar (Eğilmez) 
Paşa hariç diğer komutanlar milletvekilliğinden istifa ettiler. Bu 
gelişmelerden sonra Halk Fırkası içerisindeki fikir ayrılıkları da iyice 
belirginleşip su yüzüne çıkmış ve Halk Fırkası içerisindeki muhalif grup 
mensupları partiden ayrılarak yeni bir siyasi parti kurmuşlardır.

•Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Kurulması (17 Kasım 1924-3 Haziran 
1925)

•Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 17 Kasım 1924’te Millî Mücadele ve I. 
TBMM döneminde Mustafa Kemal Paşa’nın en yakın çalışma arkadaşlarından 
Rauf (Orbay) Bey, İsmail (Canbolat) Bey, Dr. Adnan (Adıvar) Bey, Refet (Bele) 
Paşa, Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat (Cebesoy) Paşa ve Bekir Sami Bey gibi 
isimler tarafından kuruldu. Fırkanın başkanlığına Kazım Karabekir Paşa, 
başkan vekilliklerine Rauf Bey ve Dr. Adnan Bey, genel sekreterliğine ise Ali 
Fuat Paşa seçildi. 13 Şubat 1925’te doğuda başlayan Şeyh Sait İsyanı'nın 
getirdiği bunalımlı süreçte, teşkilatlarının isyanla alakalı olduğu iddiasıyla 
önce şubeleri ardından da Takrir-i Sükûn Kanunu kapsamında 3 Haziran 
1925’te fırka tamamen kapatıldı. Böylece cumhuriyet döneminin bu ilk çok 
partili hayat denemesi başarısızlıkla sonuçlanmış oldu. 
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•Şeyh Sait İsyanı'nın Ortaya Çıkması
•Şeyh Sait tarafından 13 Şubat 1925’te Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Eğil 

Bucağı’nın Piran Köyü’nde başlatılan isyan, kısa süre içerisinde doğu 
illerimizin büyük bir bölümünü etkisi altına almıştır. Halkın bir bölümü dinî 
güdülerden hareketle şeriat ve hilafetin geri geleceği düşüncesiyle isyana 
katılırken, isyanın lider kadrosunun amacı ise bağımsız bir Kürdistan Devleti 
kurmaktı.

•Takrir-i Sükûn Kanunu (4 Mart 1925)
•Şeyh Sait İsyanı'nın bertaraf edilmesi, huzurun ve devlet otoritesinin yeniden 

tesisi amacıyla 4 Mart 1925’te Takrir-i Sükûn Kanunu çıkarılmıştır. İki yıl 
süreli olarak düşünülen bu kanun, iki yıl daha uzatıldıktan sonra 4 Mart 1929 
tarihine kadar yürürlükte kalmıştır.

•İzmir Suikastı ve Sonuçları
•İzmir Suikastı, inkılaplara ve özelliklede Mustafa Kemal Paşa’nın şahsına 

düşmanlık hisleri besleyen, menfaatleri zedelenmiş bazı kişilerin onu ortadan 
kaldırmak için tertipledikleri bir plandır.

•Suikastın planlayıcıları oldukları iddia edilen kişiler; I. Dönem TBMM Rize 
Milletvekillerinden Ziya Hurşit, İzmit Milletvekili Şükrü Bey, Eskişehir 
Milletvekili Miralay (Ayıcı) Arif Bey, eski Ankara Valisi Abdülkadir Bey, eski bir 
İttihatçı olan Kara Kemal gibi isimlerdi.

•Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Kurulması (12 Ağustos-17 Kasım 1930)  
•Tek partili Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle uluslararası camiada otoriter ve 

diktatörlükle itham edilmesi ve Cumhuriyet Halk Fırkası'nın denetlenmesi 
için Mustafa Kemal Paşa’nın desteği ile Fethi (Okyar) Bey, 12 Ağustos 
1930’da İstanbul’da Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurmuştur. Yeni kurulan 
bu parti 1930 yılının Ekim ayında yapılan yerel seçimlere katılmış ve yirmi iki 
belediye başkanlığı kazanmıştır.

•Serbest Cumhuriyet Fırkası, seçimlerde iktidarın baskıcı yöntemlere 
başvurduğunu, kanunsuz işler yaptığını ileri sürerken, iktidarda muhalefeti 
irticayı hortlatmakla suçlamıştır.

•Gelişen bu olaylar karşısında Mustafa Kemal Paşa ile de görüşen Ali Fethi 
Bey, 17 Kasım 1930’da İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği bir yazıda partisinden 
ayrıldığını ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın feshine karar verdiğini bütün 
parti teşkilatlarına ve kamuoyuna duyurmuştur.

•Menemen (Kubilay) Olayı (23 Aralık 1930)
•Cumhuriyet tarihimizde inkılaplara ve çok partili hayata geçişte bazı olumsuz 

olaylar cereyan etmiştir. Bu olaylardan birisi de İzmir’in Menemen ilçesinde 
23 Aralık 1930’da ortaya çıkan “Menemen Olayı” veya “Kubilay Olayı”dır. 
Olayı çıkaran failler Menemen’e dışarıdan gelerek isyanı organize 
etmişlerdir.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Türkiye’de Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı aşağıdakilerden hangisinin 

bir süre için ertelenmesine neden olmuştur? 
a) Devletçilik politikasına                         
b) Milletler Cemiyeti ile ilişki kurulmasına  
c) Dış ticarete ağırlık verilmesine  
d) Çok partili siyasi hayata geçilmesine   
e) Kadınlara siyasal haklar tanınmasına 

 
2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk örgütlü muhalefet partisi 

aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası  
b) Cumhuriyet Halk Fırkası  
c) Hürriyet ve İtilaf Fırkası   
d) Serbest Cumhuriyet Fırkası  
e) Ahali Cumhuriyet Fırkası   

 

3. Şeyh Sait İsyanı hangi sorunun İngilizlerin lehine sonuçlanmasına sebep 
olmuştur? 
a) Kıbrıs sorununun    
b) Boğazlar sorununun  
c) Musul sorununun   
d) Hatay sorununun  
e) Doğu Trakya sorununun 

 

4. Mustafa Kemal Paşa’nın telkinleriyle kurulan; ancak Cumhuriyet’e karşı 
olanların faaliyetleri nedeniyle kurucuları tarafından kapatılan siyasi parti 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Cumhuriyet Halk Fırkası    
b) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 
c) Serbest Cumhuriyet Fırkası   
d) İttihat ve Terakki Fırkası 
e) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası 

 

5. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hangi kanuna dayanılarak kapatılmıştır? 
a) Ceza Mahkemeleri  
b) Takrir-i Sükûn     
c) Ceza-Usul  
d) Medeni Kanun      
e) 1922 tarihli Siyasi Partiler Kanunu 
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6. Siyasi partiler ve özellikleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?  
a) Halk Fırkası-Yeni Türk Devleti’nin ilk siyasi partisidir. 
b) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası-Yeni Türk Devleti’nin ilk muhalefet 

partisidir. 
c) Serbest Cumhuriyet Fırkası-Mustafa Kemal Paşa’nın telkini ile 

kurulmuştur. 
d) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası-Takrir-i Sükûn Kanunu ile 

kapatılmıştır.  
e) Serbest Cumhuriyet Fırkası-Ekonomide Devletçilik politikasını 

savunmuştur. 

 
7. 23 Aralık 1930’da meydana gelen Menemen Olayı’nda katledilen ve bu 

olayla özdeşleşen kişi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Şeyh Sait 
b) Kubilay 
c) Demirci Mehmet Efe 
d) Hasan Tahsin 
e) Şeyh Eşref 

 

8. Ali Fethi Bey, aşağıdaki hangi siyasi partinin genel başkanıdır?  
a) İttihat ve Terakki Fırkası 
b) Milli Kalkınma Partisi 
c) Serbest Cumhuriyet Fırkası 
d) Türkiye Komünist Partisi 
e) Demokrat Parti 

 

9. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi 
bulunmaz? 
a) Yayılmacı 
b) Liberal 
c) Özgürlükçü 
d) Cumhuriyetçi 
e) Milliyetçi 

 

10. İnkılaplara ve özelliklede Mustafa Kemal Paşa’nın şahsına düşmanlık hisleri 
besleyen, menfaatleri zedelenmiş bazı kişilerin onu ortadan kaldırmak için 
tertipledikleri planlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? 
a) 31 Mart Vakası 
b) Reval Görüşmeleri 
c) Arap Ayaklanması 
d) İzmir Suikastı 
e) Süryani Ayaklanması                                                            Cevap Anahtarı 

1.d, 2.a, 3.c, 4.c, 5.b, 6.e, 7.b, 8.c, 9.a, 10.d 
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• Hukuk Kavramı
• Osmanlı’da Hukuk 
• Sened-i İttifak’tan Cumhuriyet’e 

Hukuk Alanında Yaşanan Gelişmeler
• Sened-i İttifak
• Tanzimat Fermanı (Gülhane Hatt-ı 

Hümayûnu)
• Cumhuriyet Dönemi Türk Hukuk 

İnkılabı 
• Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde 

Anayasal Hareketler
• Anayasa Kavramı

• Türk Hukuk İnkılabı Alanında Yapılan 
Kanunlaştırma Hareketleri
• Türk Medeni Kanunu’nun Kabulü (17 

Şubat 1926)
• Türk Hukuk İnkılabı Çerçevesinde 

Çıkarılan Diğer Kanunlar
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• Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 
• Hukuk kavramı ve düzeni üzerine 

düşünebilecek,
• Osmanlı Devleti’nde hukuk düzenini ve 

özelliklerini öğrenebilecek,
• Osmanlı’dan Cumhuriyet’e hukuk 

alanındaki gelişmeleri açıklayabilecek,
• Hukuk inkılabı ve laikleşme arasındaki 

ilişkileri kavrayabilecek,
• Türk demokrasi tarihinde var olan 

anayasaları ve özelliklerini 
öğrenebilecek,

• Türk Hukuk İnkılabı sürecinde yapılan 
yenilikleri bilebileceksiniz.
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CUMHURİYET’E HUKUK 
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GELİŞMELER

Sened-i İttifak 

Tanzimat Fermanı (Gülhane 
Hatt-ı Hümayûnu

Adlî Teşkilatlanma Çabaları

Kanunlaştırma Çabaları
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Devleti’nde Anayasal 

Hareketler

TÜRK HUKUK İNKILABI 
ALANINDA YAPILAN 
KANUNLAŞTIRMA 

HAREKETLERİ

Türk Medeni Kanunu’nun 
Kabulü (17 Şubat 1926)

TÜRK HUKUK İNKILABI 
ÇERÇEVESİNDE ÇIKARILAN 

DİĞER KANUNLAR
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Hukuk; barışın, güvenin, 
eşitliğin ve özgürlüğün 

temelidir, olmazsa 
olmazıdır. 

GİRİŞ   
Hayata dair her türlü ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları, bir toplumun bir 

devletin olmazsa olmazıdır. Tarihsel süreçte ortaya çıkan kısa ve uzun ömürlü 
devletlerinde geleceğini bir şekilde belirleyen bu kurallar manzumesi hem İslam 
öncesi hem de İslam sonrası Türk devletlerinde de kuruluş ve gelişme evrelerinin 
en önemli yapı taşı olmuştur.  

Tarihe damga vurmuş Osmanlı Devleti'nde de sağlam bir adalet anlayışı ve 
hukuk sistemi çok milletli ve çok dinli sosyal yapının temel taşıyıcısı olmuştur. 
Ülkeler “Kılıçla fetholunur ama adaletle yönetilir.” felsefesi çerçevesinde güçlü 
devlet yapısını şekillendirmiştir. Bu yapıda İslam hukuku ve örf özel hukuk ve kamu 
hukuku alanlarında da belirleyici olmuştur. Bu iki alanda ortaya konulan uyumluluk 
devam ettikçe devlet ve toplum hayatı asırlarca gözle görülür bir yükselme 
yaşamıştır. Ancak devlet, her bakımdan büyüdükçe yeni sorunlar beraberinde 
gelmiştir. Osmanlı'nın çağdaşları ve aynı zamanda rakipleri olan Avrupalı 
devletlerin gittikçe güçlenerek dünya egemenliğine ortak olmaları ile birlikte 
Osmanlı Devleti'nin var olan sağlam yapısı sarsılmaya başlamış, kayda değer 
toprak kayıpları vergi gelirlerinde azalmalar gittikçe artmış, bilim anlayışı sarsılmış 
ve kendi kendine yeterli devlet, iradesini kaybetmeye başlamıştır. Bu yeni durum 
da eski gücüne dönme gayretleri, yenileşme heyecanı sarsılan devlet-toplum 
dinamiklerini tartışmaya açmıştır. Özellikle askeri alanda başlayan bu heyecan 
ticaretten idari yapıya ekonomiden hukuk anlayışına birçok alanda değişime 
zorlanmıştır. Bu değişim rüzgarı Tanzimat’la birlikte hukuk anlayışını tartışmaya 
açmıştır. Bu alanda ortaya konulan çalışmalar ise hukuk alanında ikiliği 
beraberinde getirmiş, sistem yeniden reforme edilme zaruretiyle karşı karşıya 
kalmıştır. Hukuk alanında başlayan çalışmalar hem adli teşkilatlanma da hem de 
kanunlaştırma hareketleriyle ivme kazanmıştır. Sosyal, siyasal ve hukuki alanda 
dikkat çeken çalışmalar aynı zamanda yeni bir kavramın da taşıyıcısı olmuştur. Bu 
kavram, laiklikti.  

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devam eden bu çalışmalar ise bir süreklilik içinde 
devam etmiştir. Hukuk reformları Yeni Türk Devleti’nin kurulması ve Cumhuriyetin 
ilanıyla da devlet ve toplum hayatında hayata geçirilen bütün yeniliklerin 
çerçevesini belirlemiştir. 

HUKUK KAVRAMI 
İnsan toplumsal bir varlıktır. Toplum ise insan davranışlarının ortaya çıktığı, 

ilişkileri düzenleyen kuralların ve kimliğin belirginleştiği, karmaşık ilişkilerin 
yaşandığı insan topluluğudur. Dolayısıyla insan ve toplum arasında var olan bu gibi 
ilişkilerin, bir disiplin içinde yürütülmesi gerekir. İşte bu ilişkiler neticesindedir ki 
insan ve toplum arasında bir takım kurallar ortaya çıkmıştır. 

Sosyal ilişkiler arasında seviyeli bir düzenin kurulabilmesi için de din, ahlak, 
görgü ve hukuk kurallarına ihtiyaç duyulur. Ancak din, görgü, ahlak kurallarının 
yaptırımları yeterli ve etkili olamadığından var olan ilişkilerde tam olarak belirleyici 
değildir. Çünkü bu kuralların yaptırımı manevidir. Sosyal ilişkilerin belirlenmesinde 
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HUKUK

Kamu Hukuku Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Devletlerarası Özel Hukuk

Medeni Hukuk

asıl belirleyici olan maddi yaptırım gücünü kullanabilen dolayısıyla daha etkili olan 
hukuk kurallarıdır. Şu halde yukarıda ifade edilen bilgiler doğrultusunda hukuk 
kavramıyla ilgili olarak şunları söyleyebiliriz:  

Hukuk, Arapça bir kavramdır. Hak kelimesinin de çoğuludur. Kavram 
kullanıldığı yere göre birtakım anlamlar kazanmıştır. Kavram kimi yerde hakların 
çoğulu olarak, kimi yerde bir bilim dalını, bir disiplini ifade eder. 

Hukuk düzeni ise hukuk kuralları ve kurumlarının ahenkli uyumunu ifade 
eder. Şeref Gözübüyük’e göre; hukuk düzeninin amacı, “Toplum düzenini 
sağlamaktır. Hukukun toplum düzenini sağlayabilmesi için onun gereksinimlerini 
karşılaması, onun koşullarına uyması gerekir. Hukuk düzeni bir taraftan uygar 
yaşamın dayanağı, diğer yandan da toplum içinde yaşamın bir güvencesidir.”  

Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere hukuk; barışın, güvenin, eşitliğin ve 
özgürlüğün temelidir, olmazsa olmazıdır. O hâlde yukarıdaki bilgiler doğrultusunda 
hukukun tanımını şu şekilde yapabiliriz. Hukuk, bireyle birey; bireyle toplum 
arasındaki ilişkileri, düzeni sağlayan ve maddi müeyyideleri olan kurallar 
bütünüdür. 

Görüleceği üzere insan ve toplum arasındaki ilişkiler çok karmaşık ve bir o 
kadar da çeşitlidir. Bundan dolayı hukuk kuralları da kendi içinde bir sisteme 
muhtaçtır. Bu ilişkilerin özelliklerinden dolayı Romalılardan itibaren hukuk sistemi; 
kamu hukuku ve özel hukuk olarak ikiye ayrılarak sistemleşmiştir. Bu ayrım içinde 
kamu hukuku, bireyin devletle olan ilişkilerini; özel hukuk ise bireyler arasındaki 
ilişkileri düzenler. Demek ki ikisi arasındaki temel fark devlet ve idarî teşkilatların 
dâhil olduğu ve kamu gücünün kullanıldığı alandır. Yani daha genel bir ifadeyle 
kamu hukuku genel menfaatlerle, özel hukuk ise bireysel menfaatlerle 
ilgilenmektedir. Bu ilişkileri bir tablo ile göstermek mümkündür: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anayasa Hukuku 
 İdare Hukuku 
 Yargılama Hukuku 
 Vergi Hukuku 
 Ceza Hukuku 
 Devletler Genel Hukuku 
 İş Hukuku  Kişi Hukuku 

 Aile Hukuku 
 Eşya Hukuku 
 Miras Hukuku 
 Borçlar Hukuku 
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Bu durumu İnalcık şöyle 

ifade etmektedir: 
Gerçekte, tamamıyla 
hususi şartlar altında 

gelişen Osmanlı Devleti, 
şeriatı aşan bir hukuk 
nizamı geliştirmiştir. 

 
Osmanlı Devleti’nde 
hukukun iki önemli 

kaynağı vardı. Bunlar; 
şeriat ve örftü. 

OSMANLI’DA HUKUK 
Tanzimat öncesi Osmanlı Hukuk Sistemi’nin en önemli kaynağı İslam 

Şeriatı’ydı. Müslüman bir devlet olarak Osmanlı Devleti, kendinden önce yaşamış 
Müslüman diğer Türk devletlerinin de tecrübelerinden yararlanarak kendine has 
bir hukukî sistem geliştirmiştir. Osmanlı Devleti’nin, kurulduğu bu zor coğrafyada 
çok milletli yapısıyla asırlarca yaşayarak bir cihan devleti olmayı başarmasının en 
önemli sırrı ise adalet anlayışı ve güçlü bir hukuk sistemine sahip olmasıdır. 
Osmanlı Devleti’nde hukukun iki önemli kaynağı vardı. Bunlar; şeriat ve örftü. 
Devletin kuruluş sürecinden itibaren bir İslami devlet olarak şeriat hükümleri 
ağırlığını hissettirmişti. Bilindiği gibi şer’i hukuk veya İslam hukuku (fıkıh), Kur’an, 
sünnet, icma ve kıyas gibi kaynaklarla şekillenmiştir. İslam hukuku tarihsel süreç 
içinde yaşanan siyasi çekişmelerin bir neticesi olarak Şii ve Sünni hukuk olarak 
bölünmüştür. Osmanlılar ise Sünni-Hanefi Mezhebi’ni kabul etmiş ve bu anlayışa 
göre hüküm sürmüştür. 

Nizam-ı Âlem felsefesiyle fetih politikaları güden Osmanlı Devleti, XV. ve 
XVI. yüzyıllarda gücünün zirvesine ulaşmış, sınırlarını üç kıtaya taşımıştır. Bu 
durum zenginlik kadar birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. Ayrıca bu 
büyük ve zor coğrafyada devlet otoritesini tesis edebilmek için şer’i hukuk yanında 
örfî hukuka da ihtiyaç duyulmuştur. Bu durumu İnalcık şöyle ifade etmektedir: 
“Gerçekte, tamamıyla hususi şartlar altında gelişen Osmanlı Devleti, şeriatı aşan 
bir hukuk nizamı geliştirmiştir. Buna imkân veren prensip ise örf yani hususi 
manasında hükümdarın sırf kendi iradesine dayanarak şeriatın şümulüne 
girmeyen sahalarda kanun koyma salahiyetidir. Bu da doğrudan doğruya 
hükümdarın devlet içinde tam manasıyla mutlak bir mevki kazanması, devlet 
menfaatlerinin her şeyin fevkinde sayılması suretiyle tahakkuk edebilmiştir. İşte 
İslam devletinde bu merhaleye daha Osmanlılardan önce kurulmuş olan 
Müslüman Türk devletleri vasıtasıyla erişilmiş bulunuyordu.”  

Örfî hukuk; kanûnname adıyla toplanmış, zamanla da bazı değişikliklere 
uğramıştır. Daha çok malî, askerî, idarî hukuk ve toprak hukuku hükümlerini 
içermiştir. Şu halde Osmanlı Devleti’nde şer’i hukukun alanına padişahın 
buyrukları giremeyeceği gibi örfî hukukun da ortaya çıkmasında ve 
uygulanmasında şer’i hukuka ters düşmemeye özen gösterilmiştir. 

Osmanlı Devleti, aynı zamanda etnik ve dinî çeşitliliği olan bir model de 
geliştirmiştir. Kuruluşundan itibaren ülkeler fethedildikçe birçok dinî ve etnik unsur 
yönetim altına alınmıştır. Ancak Osmanlı Devleti gayrimüslimlerin hukukî işlerine 
karışmamış, onları içişlerinde serbest bırakmış ve onlara çok geniş özgürlük alanı 
bırakmıştır. 

Görüleceği üzere Osmanlı Devleti’nde hukukta birliktelikten söz etmek 
mümkün görünmemektedir. Bu durum devletin güçlü olduğu dönemlerde ciddi bir 
problem teşkil etmiyordu. Ancak Duraklama ve Gerileme Dönemleri’nden itibaren 
durum değişmeye başlamıştır. Özellikle modernleşme sürecinde azınlıkların yeni 
isteklerde bulunması dikkat çekici bir durum olmuştur. 
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Sened-i İttifak’la ilk 
defa bir padişah 

egemenlik haklarının 
sınırlanmasını kabul 

etmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin genel gidişatında başlayan bozulma ve bu duruma karşı 
alınan tedbirler ise fazla bir işe yaramamıştır. XVIII. yüzyıldan itibaren daha ciddi 
ve Avrupaî tarzda atılan adımlar da askerî ve idarî reformlarla sınırlı kalmıştır. 
Hâlbuki modernleşme çabalarında halka da inilebilmiş olsaydı daha kalıcı çözümler 
getirilebilirdi. Bu dönemde Fransız İhtilali’nin ortaya çıkması bütün dünyada 
olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de değişim gayretlerinin yönünü belirlemeye 
başlamıştır. Özellikle Osmanlı Devleti egemenliği altında yaşayan azınlıklar yani 
gayrimüslimler, milliyetçilik akımının da etkisiyle daha fazla özgürlük istemeye 
başlamışlardır. Ayrıca XIX. yüzyıl boyunca birçok isyan çıkararak ülke genelinde 
asayiş ve huzuru bozmuşlardır. 

Ülke genelinde baş gösteren huzursuzlukların pek çok sebebi vardır. Ancak 
burada konumuzla ilgili olarak devletin hukukî yapısı ve hukukta birlikteliğin 
olmamasının gerçek sebep olarak ele alınması yanlış olmayacaktır. Özellikle III. 
Selim ve II. Mahmut’un Tanzimat Dönemi’ne kadar gerçekleştirdikleri reformlarla 
devletin hukukî yapısını değiştirme gayretleri takdire şayandır. Hem III. Selim ve II. 
Mahmut Dönemleri hem de Tanzimat Dönemi’nde gerçekleştirilen reformlar “Türk 
Hukuk Tarihi” açısından dikkat çekici adımlar olmuştur. Dahası da Avrupa hukuk 
anlayışı bu reformlara sirayet etmiş ve birçok alanda kanunlaştırma hareketleri 
başlamıştır. Bu durum aynı zamanda Türk Demokrasi Tarihi’nin de başlangıcını 
oluşturmuştur. 

SENED-İ İTTİFAK’TAN CUMHURİYET’E HUKUK 
ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER 

Sened-i İttifak  

Osmanlı Devleti’nde modernleşme adımlarının en önemli dönüm 
noktalarından biri III. Selim Dönemi’ydi. Bu süreçte devletin gücünü yeniden tesis 
edebilmek için atılan adımlar oldukça gerçekçi ve yapıcıydı. Her zaman olduğu gibi 
atılan adımlardan memnun olmayan bir kesim, yeniçerilerle beraber ayaklanarak 
III. Selim’i öldürdü. Yerine ise II. Mahmud padişah oldu.  

Bu süreçte Sadrazam olan Alemdar Mustafa Paşa, devlet otoritesini yeniden 
tesis etti ve ülkede parçalanmayı önleyerek birliği sağlamak için çalışmalar yaptı. 
Bu çalışmaların başında Anadolu ve Rumeli ayanlarının yeniden devlet otoritesinin 
altına girmelerini sağlamak vardı. Bu maksatla Ayanlar, Padişah (II. Mahmut) ve 
Alemdar Mustafa Paşa ile bir araya geldi. Orhan Aldıkaçtı bu süreçte yaşananları 
şöyle anlatır: Yapılan müzakereler sonucunda varılan antlaşma, Padişah’a tasdik 
için sunuldu. Padişah görüleceği gibi yetkilerini bir hayli sınırlayan misakı tasdikte 
tereddütler geçirdiyse de saray erkânından Eğriboyun Ömer Ağa’nın “Bu senet 
sizin istiklali saltanatınıza dokunur; fakat reddi de kabil değildir. Şimdilik çaresiz 
tasdik edip sonradan bunun fesih ve ilgası çaresine bakmalı.” demesi üzerine 
Padişah, miladi 1808’de Sened-i İttifak adıyla anayasa hukukumuza geçecek 
misakı onaylamıştır. 
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Tanzimat Fermanı, 
vatandaşlar arasında 

hak ve eşitlik, 
padişahın kanunlara 
uyacağı gibi esasları 
taşımasından dolayı 

Türk Anayasa Hukuku 
açısından önemli 

sayılmıştır. 

Sened-i İttifak’la ilk defa bir padişah; Anadolu ve Rumeli Ayanları’nı 
muhatap alarak onların varlığını kabul ettiği gibi karşılıklı olarak tarafların hak ve 
özgürlüklerini tanımış ve ilk kez padişah egemenlik haklarının sınırlanmasını kabul 
etmiştir. İşte bu gelişme Türk demokrasi ve anayasa hukukunun gelişmesi yolunda 
atılmış ilk önemli adım olarak değerlendirilmiştir. 

Tanzimat Fermanı (Gülhane Hatt-ı Hümayûnu) 

III. Selim ve II. Mahmut Dönemlerinde yapılan reformlar Osmanlı’da yeni bir 
dönemin de hazırlayıcısı oldu. Avrupa’da bilginin ve yabancı dil bilmenin öneminin 
arttığı zamanlarda İstanbul’da da ilköğretimin mecburi hâle getirilmesi, devlete 
memur yetiştiren okullar ile Avrupai tarz Harbiye, Tıbbiye gibi yükseköğrenim 
veren okulların açılması çok önemli yeniliklerdendi.  

II. Mahmut’un ölümü üzerine tahta geçen Sultan Abdülmecid, sadrazamlığa 
Osmanlı’nın Londra ve Paris elçiliklerini yapmış olan Mustafa Reşit Paşa’yı getirdi. 
Yukarıda ifade edilen donanımda yeni bir kuşağın temsilcisi gibi görünen Mustafa 
Reşit Paşa, Padişah adına 3 Kasım 1839’da Gülhane Parkı’nda okuduğu ferman ile 
Tanzimat Dönemi’ni başlatmış oldu. 

Tanzimat Fermanı’yla müslim ve gayrimüslimlerin kanun nezdinde eşit 
olduğu, bütün vatandaşların can, mal ve namuslarının devletin sorumluluğu 
altında olduğu, vergilerin herkesin gelirine göre kanunlar çerçevesinde 
düzenleneceği, askere alınma usulünün eşitlik prensipleri doğrultusunda yeniden 
gözden geçirileceği, yargılamaların şeffaf olacağı ilan edilmiştir. 

Esasta bir ferman olan bu düzenleme Avrupaî anlamda bir kanun 
olmamasına rağmen; vatandaşlar arasında hak ve eşitlik prensiplerinin hakim 
olacağı, padişahın kanunlara uyacağı gibi esasları taşımasından dolayı Türk 
Anayasa Hukuku açısından önemli bir adım sayılmıştır. Bu çabalar ve 
uygulamaların Cumhuriyet’e uzanan hukukî yapının gelişmesine katkısı büyük 
olmuştur. 

O hâlde Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan bu çizgide hukukî gelişmelerin 
sebeplerini ise şöyle izah etmek mümkündür: 

• Avrupa’da bürokraside ve bilgi düzeyindeki gelişmeler, 
• Sosyo-kültürel hayatta ortaya çıkan gelişmeler, 
• Ticarî ve iktisadî usullerdeki değişiklikler, 
• Batılı devletlerin Osmanlı Devleti nezdindeki baskıları, 
• Toplumsal ve siyasal gelişmelerin bir yansıması olarak hukuk kavramı ve 

hukukun üstünlüğü anlayışının kavranmaya başlanması. 
Tanzimat Fermanı ile başlayan reformlar arasında en dikkat çekeni hukuk 

alanında yapılanlardır. Bu dönemde hem adlî teşkilatlanma hem de kanunlaştırma 
çabaları beraber yürütülmüştür. Şimdi bunları inceleyebiliriz.  

Adlî Teşkilatlanma Çabaları 

Tanzimat Dönemi’nden itibaren geleneksel şer’i mahkemelerin yanında Batı 
tarzı mahkemelerin de açıldığı görülür. Bunların başında 1838’de kurulan Meclis-i 
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Tanzimat Döneminde 
başlayan kanunlaştırma 

hareketlerinin en 
önemlisi, Mecelle diye 

bilinen Mecelle-i 
Ahkâm-ı Adliyye’dir. 

Vala-yı Ahkam-ı Adliye gelir. Ayrıca 1854’te Meclis-i Tanzimat, 1868’de de Şura-yı 
Devlet ve Ahkam-ı Adliye’nin kuruluşu gerçekleşmiştir. 

Yeni ticaret anlayışına uygun olarak 1840’da Ticaret Nezareti’nin 
kontrolünde teşekkül ettirilen Ticaret Meclisleri ile ülkede Ticaret 
Mahkemeleri’nin kuruluşu gerçekleşti. Maliye Nezareti’ne bağlı çalışan Meclis-i 
Muhasebe ile Ticaret Meclisleri 1848’de birleştirilerek Ticaret Mahkemeleri 
kurulmuş oldu. Ayrıca bu dönemde 1854’te kurulan Meclis-i Tahkik ile Ceza 
Kanunlarının uygulanmasına çalışılmıştır. Bu çabalar Nizamiye Mahkemeleri’nin 
kurulmasına da ortam hazırlamış oldu. 

Kanunlaştırma Çabaları 

Tanzimat Dönemi’nde adlî örgütlenmeler kadar kanunlaştırma hareketleri 
de önemli yer tutar. Kanunlar birbiri ardından çıkarılmaya başlandı. Zaman zaman 
İslamcı çevreler ile Batıcı çevrelerin bu konuda tartışmaları ortaya çıksa da Batı 
hukuku ülkeye girmeyi başarmıştır. Böylece ülkede hukuk birliği bozulmuş ve 
bürokraside, sosyo-kültürel hayatta, eğitimde olduğu gibi hukukta da dualist (ikili) 
bir hukukî yapı meydana gelmiştir. 

Ceza hukuku alanında 
Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra çıkarılan ilk kanun 3 Kasım 1840 

tarihli Ceza Kanunu’dur. Kanun ilk yerli kanun olmasına rağmen Avrupa’da var 
olan diğer ceza kanunlarından da istifade edilerek hazırlanmıştır. Zamanla sorunlar 
karşısında yetersiz kalınca 1851’de Kanûn-ı Cedid adıyla yeni bir Ceza Kanunu 
hazırlanmıştır. Ancak bu kanun da yetersiz kalınca 1858’de Fransız Ceza Kanunu 
esas alınarak 1926 yılına kadar uygulanacak olan Ceza Kanunu hazırlanmıştır. 
1879’da da Ceza Usulü Kanunu Fransız örnekleri tercüme edilerek uygulamaya 
konulmuştur. 

Ticaret hukuku alanında 
Özel hukuk alanındaki ilk kanun 1850 tarihli Ticaret Kanunu’dur. Kanun 

hazırlanırken Fransız Ticaret Kanunu esas alınmıştır. Buna paralel olarak 1855’te 
İflas Kanûnnamesi, 1856’da Kanûnname-i Ticarî, 1861’de Usul-i Muhakeme-i 
Ticaret Nizamnamesi, 1863’te Ticaret-i Bahriye Kanûnnamesi, özellikle Fransız 
kanunları esas alınarak hazırlanmıştır. 

Toprak hukuku alanında 
II. Mahmut Dönemi’nde Osmanlı toprak sisteminin en önemli halkasını 

oluşturan Timar Sistemi kaldırılmış; ancak bunun yerine çağdaş bir düzenleme 
getirilememiştir. İşte bu alanda var olan boşluğu doldurmak üzere 1858’de Arazi 
Kanûnnamesi çıkarılmıştı. Bu kanun; Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki heyetçe 
hazırlanmış ilk millî kanundur. Kanunname, bazı değişikliklerden geçerek 
Cumhuriyet’e kadar yürürlükte kalmıştır.  
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Meşruti Monarşi: Şartlı 
krallık. Baştaki kral ve 
sultanın iradesinin bir 
kısım temel kurallar, 
anayasa kuralları ile 

sınırlandırıldığı tek kişi 
yönetimi.   

 

Medeni hukuk alanında 
Tanzimat Döneminde başlayan kanunlaştırma hareketlerinin en önemlisi, 

Mecelle diye bilinen Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye’dir. Bu dönemde Medeni Kanun 
alanında duyulan ihtiyaç üzerine önce “Metn-i Metin” adıyla bir kanun çıkarılmaya 
çalışılsa da istenilen amaca ulaşılamamıştır. Ancak bu alanda Tarihçi Ahmet Cevdet 
Paşa’nın başkanlığında oluşturulan Mecelle Cemiyeti, çalışmalarını sürdürmüştür. 
1869’da başlayan çalışmalar 1876’da tam anlamıyla tamamlanmıştır. Bu kanun, 
İslam Hukuku esas alınarak hazırlanan, medeni kanun olmasına rağmen İslam’ın 
bütün anlayışlarını dikkate almamış, daha çok Hanefi Mezhebi’ne göre esaslar 
konulmuştur. 

Kanun, 1926’da kabul edilen 743 sayılı Medeni Kanun kabul edilinceye 
kadar uygulanmıştır. Coşkun Üçok’a göre “Mecelle, Borçlar Hukuku’ndan, Medeni 
Hukuk’tan ve Hukuk Yargılama Usulü’nden bahsetmekle beraber bu alandaki 
bütün bahis ve kurumların hepsini içine almaz. Mesela evlenme ve boşanma, 
mirasa ait hükümler Mecelle’de yer almamıştır.”  

Mecelle’nin aile hukuku alanındaki eksikleri ise ancak I. Dünya Savaşı 
yıllarında tamamlanmıştır. Mahmut Esad Efendi başkanlığında bir heyet tarafından 
25 Ekim 1917’de “Hukuk-ı Aile Kararnamesi” adıyla geçici bir kanun çıkarılmıştır. 
Kararname bütün mezhepler dikkate alınarak hazırlanmasına rağmen cemaatlerin, 
muhafazakârların ve gayrimüslimlerin tepkisini çekmiş, 19 Haziran 1919’da 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Anayasa hukuku alanında 
Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı modern anlamda bir 

anayasa niteliği taşımıyorsa da Türk Anayasa Hukuku’nun gelişme evreleri olarak 
nitelemek yanlış olmaz. Jön Türkler, V. Murat’ı tahttan indirerek Kanûn-ı Esâsî’yi 
kabul etmek şartıyla Sultan II. Abdülhamit’in padişah olmasını sağladı.  

Türk demokrasi tarihinin ilk anayasası 23 Aralık 1876 tarihli Kanûn-ı Esâsî, II. 
Abdülhamit’in denetimi altında 28 kişiden oluşan Cemiyet-i Mahsusa Heyeti’nce 
hazırlandı. Heyet, bu çalışmasında 1831 tarihli Belçika, 1851 tarihli Prusya ve 1875 
tarihli Fransız Anayasalarından yararlanmıştır. Anayasa 119 madde ve 12 
bölümden teşekkül etmiştir. 1876’da II. Abdülhamit’in bir fermanıyla ilan edilen 
Kanûn-ı Esâsî, Batılı anayasalarda olduğu gibi gücünü halktan değil, padişah 
iradesinden almıştır. Buna rağmen demokrasi tarihimizde ilk kez anayasalı monarşi 
veya meşrutî monarşi sistemine geçilmiş oldu. 

 II. Abdülhamit, 1877-1878 tarihli Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra yaşanan 
tartışmaları bahane ederek anayasanın 7. maddesine dayanarak 14 Şubat 1878’de 
Meclis’i feshetti. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanıyla Kanûn-ı Esâsî yeniden ilan 
edilerek yürürlüğe konuldu. Anayasa 1909, 1914’te bazı maddelerinde 
değişikliklere uğramış ve 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanına kadar uygulamada 
kalmıştır ve 1924 Anayasası ile de kesin bir şekilde yürürlükten kaldırılmıştır. 
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1920’lerden itibaren de 
Yeni Türk Devleti’nin en 

büyük hedefi, çağdaş 
uygarlık düzeyinde bir 

devlet ve toplum 
meydana getirmekti. 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK HUKUK İNKILABI 
Osmanlı Devleti’nden Yeni Türk Devleti’ne düalist bir hukuk sistemi miras 

kalmıştır. Yani İslamî ve Avrupaî mahkemeler ile İslamî ve Avrupaî anlayışla 
hazırlanmış ve uygulanmış kanunlar. Ancak her iki devlet anlayışında da farklılıklar 
dikkat çekicidir. Osmanlı Devleti’nde dinî karakter baskın iken Yeni Türk 
Devleti’nde ise millet egemenliği vurgusu öne çıkmıştır. TBMM’nin açılmasıyla 
millî irade ilkesinin esas alınacağı anlaşılmıştır.  

Yeni Türk Devleti’nin kurulmasıyla mevcut hukukî yapının da değişmesi 
kaçınılmaz olmuştur. Gülnihal Bozkurt’a göre Türk Hukuk İnkılabı’nın iki ana 
nedeni vardı. Bunlar; çağdaş bir Türk devleti kurma isteği ve tam bağımsızlık 
ilkesiydi. Gerçekten de yeni kurulan devletin çağdaş ve medeni bir devlet olma 
yolunda çok büyük handikapları vardı. Mesela uzun yıllardan beri uygulanan ceza 
hukukunun uygulanamaz kuralları, kamu idaresi alanında kadına herhangi bir 
hakkın verilmeyişi, özel hukuk alanında kadın-erkek arasında var olan eşitsizlikler, 
miras, aile hukuku, ticarî ilişkilerde şartların değişmesi dahası geleneksel hukukî 
sistemin mevcut yapısıyla çağdaşlıktan uzak bir görüntü vermekteydi. 

Mevcut hukukî yapının tam bağımsızlık ilkesiyle de çatışan birçok yönü 
vardı. Osmanlı Devleti’nde kapitülasyon adıyla Avrupalı devletlerin edindikleri 
hakların; ticarî, malî, hukukî, dinî birçok alanda kullanılmaya başlanması, 
gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının da benzer haklardan yararlanması için büyük 
devletlerin müdahaleleri Osmanlı Devleti’nin tarihsel kimliğini ve bağımsızlığını 
zedelemekteydi. 

1920’lerden itibaren Yeni Türk Devleti’nin en büyük hedefi, çağdaş uygarlık 
düzeyinde bir devlet ve toplum meydana getirmekti. Bunun için de atılacak her 
adımın hukuk yöntemlerine uygun olmasına özen gösterilmiştir. Cumhurbaşkanı 
Mustafa Kemal Paşa da hukukta çağdaşlaşmanın önemini 1924’te yaptığı bir 
konuşmasında şöyle ifade etmiştir:  

“Mühim olan nokta, adalet telâkkimizi, adaletle ilgili kanunlarımızı, adalet 
teşkilâtımızı, bizi şimdiye kadar şuurlu, şuursuz tesir altında bulunduran, asrın 
gereklerine uygun olmayan bağlardan bir an evvel kurtarmaktır. Millet, her 
medeni memlekette olan adalet işlerinde ilerlemenin, memleketin ihtiyaçlarına 
uyan esaslarını istiyor. Millet, hızlı ve kesin adaleti temin eden medeni usulleri 
istiyor. Milletin arzu ve ihtiyacına tabi olarak adalet işlerimizde her türlü 
tesirlerden cesaretle silkinmek ve hızlı ilerlemelere atılmakla asla tereddüt 
olunmamak lazımdır. Medeni hukukta, aile hukukunda takip edeceğimiz yol ancak 
medeniyet yolu olacaktır. Hukukta idare-i maslahat ve hurafelere bağlılık, milletleri 
uyanmaktan men eden en ağır bir kâbustur. Türk milleti, üzerinde böyle bir ağırlık 
bulunduramaz.”  

Hüseyin Nail Kubalı, 1923’te Cumhuriyet’in ilanını Türk Hukuk İnkılabı’nın 
gelişmesinin son safhası olduğunu; “Laikleşme ve modernleşme yönündeki hukuk 
reformları eski ile yeni, Batılı olanla Doğulu olan, laik olan ile dinî olan arasında bir 
uzlaşma idi. Onun için yüzeyde kalan ve oportünist olan reformlardı. Bu sebeple 
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Teşkilât-ı Esâsiyye 

Kanûnu, Türk 
demokrasi tarihinde 
görülen anayasaların 
arasında en kısa ve 
yumuşak olanıdır.  

sürüp gitmesi imkânsız olan bağdaşmaz bir ikiliğe meydan verilmişti.” şeklinde 
belirtmiştir. 

Şu hâlde Türk Hukuk inkılabı alanında yapılan düzenlemelerin sebeplerini 
şöyle izah etmek mümkündür: 

• Hukuk alanında birlikteliğin olmaması, 
• Mevcut kanunların ihtiyaçları karşılamaktan uzak olması, 
• Laik bir devlet modelinin geliştirilmesi için hukuk alanında da düzenlemeyi 

mecbur kılması, 
• Ekonomik hayata dair düzenlemelerin batılı normlara göre yeniden 

düzenlenme mecburiyeti, 
• Kadın hakları konusunda var olan eşitsizliklerin giderilmesi, 
• Mahkeme düzeninin modern usullerden uzak olması, 
• Her alanda olduğu gibi hukuk sisteminde de akla ve bilime önem verilmesi, 
• Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Batı medeniyetini örnek alması 

münasebetiyle de bu hedefin en önemli ayağı olan Batılı hukuk sistemine 
geçmesinin elzem görülmesi. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde Anayasal Hareketler 

Anayasa kavramı 
Her devletin bir anayasası vardır. Bunlar genel itibariyle yazılı anayasalardır. 

Kamu hukukunun önemli bir dalını teşkil eden anayasa hukuku, esas itibariyle 
kendisi de bir kanundur. Ancak bu kanun, bütün kanunların çerçevesini belirleyen 
temel kanundur. 

Demokrasi tarihimizde ilk kullanıldığında Kanûn-ı Esâsî veya Teşkilât-ı 
Esâsiye diye adlandırılan anayasayı şöyle tanımlamak mümkündür: Bir devletin 
yapısını, organlarını, organları arasındaki ilişkileri, siyasal iktidarın oluşum şeklini 
özel ve tüzel kişilerin hak ve sorumluluklarıyla, bütün bunların devletle olan 
ilişkilerini düzenleyen çerçeve kanundur. Zafer Gören’e göre anayasanın 
fonksiyonları ve içeriği ise şunlardan ibarettir: 

• Devletin bütünlüğünü sağlamak,  
• Devlet için devamlı bir temel düzen oluşturmak, 
• Devlet erkinin (egemenliğin) kullanılmasını meşru kılmak, 
• Devlet erkini hukuksal bakımdan sınırlamak, denetlenebilir kılmak, 
• Vatandaşların özgürlük ve eşitliğini güvence altına almak. 

Kendisi de bir kanun olan anayasanın, diğer kanunlara göre değiştirilmesi 
daha zordur. İşte bu değiştirilebilirlik yapısına göre de anayasa, yumuşak ve sert 
olarak nitelenmektedir. Türk demokrasi tarihinde 1921 tarihli anayasa en 
yumuşak, 1982 tarihli anayasa ise en sert olanıdır. Türkiye Cumhuriyeti 
Dönemi’nde dört anayasa vardır. Bunlar; 1921,1924, 1961, 1982 anayasalarıdır. 
Şimdi bunları tek tek incelemeye geçebiliriz. 
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Teşkilât-ı Esâsiyye 

Kanûnu, Türk 
demokrasi tarihinde 
görülen anayasaların 
arasında en kısa ve 
yumuşak olanıdır.  

1921 Anayasası /Teşkilât-ı Esâsiyye Kanûnu (20 Ocak 1921) 
TBMM’nin açılmasıyla yeni bir Türk Devleti’nin de kuruluşu gerçekleşmiş 

oldu. Olağanüstü şartların etkisi altında çalışmalarını sürdüren Meclis, bir taraftan 
ülkenin işgaline karşı mücadele ederken diğer taraftan da devlet olmanın gereği 
olan teşkilatlanmasını ve hukukî alt yapısını güçlendirme gayreti içinde olmuştur. 
Yeni devletin kuruluşundan itibaren karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi de 
anayasa sorunu idi. Devlet hangi kurallara göre çalışacaktı? Osmanlı anayasası 
olan Kanûn-ı Esâsî mi yoksa kendi şahsına münhasır yeni bir anayasa mı 
hazırlanmalıydı?  

Meclis, bu sorulara cevap ararken anayasa hazırlamanın zor ve uzun soluklu 
bir çalışma olacağının bilinciyle Kanûn-ı Esâsî’nin 1909’daki son değişiklikleriyle 
anayasa ihtiyacının karşılanması yolunu tercih ettiği görülmektedir. Bu durumu 
kurumsal görüntü açısından değerlendiren Ahmet Yücekök’e göre sistem “Üçüncü 
Meşrutiyet” olarak değerlendirilebilir. 

Meclisin bu tercihine rağmen 1920 Ağustos’undan itibaren yeni bir anayasa 
için hazırlıklara başladığı görülmektedir. Meclis Anayasa Komisyonu tarafından 
hazırlanan “Büyük Millet Meclisinin Şekil ve Mahiyetine Dair Mevadd-ı Kanûniyye” 
tasarısı, 18 Ağustos 1920’de Meclis Genel Kurulu’nun gündemine geldi.  Bunu 5 
Eylül 1920’de Nisab-ı Müzakere Kanûnu, 13 Eylül 1920’de Halkçılık Programı diye 
de anılan 31 maddelik Teşkilât-ı Esâsiyye Kanûnu Layihası, 4 Kasım 1920’de İcrâ 
Vekilleri Kanûnu’ndaki değişiklikler Meclis’in gündemini belirlemiş ve çok sert 
tartışmalar yaşanmıştı. Mecliste yaşanan bu sert tartışmalar sürerken Batı 
Cephesi’nde Yunanlılara karşı başarılı sonuçların elde edilmesi, anayasa 
tartışmalarının üzerinde olumlu bir tesir bıraktı. Nihayetinde de 20 Ocak 1921’de 
85 sayılı kanunla Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası kabul edilmiş oldu.  

Teşkilât-ı Esâsiyye Kanûnu, Türk demokrasi tarihinde görülen anayasaların 
arasında en kısa ve yumuşak olanıdır. Toplam 23 madde ve bir ek maddeden 
ibarettir. Anayasanın adı ve kısalığı konusunda Bülent Tanör şu bilgileri 
vermektedir: “Kanûn-ı Esâsî, bir Ana Kanun ya da Ana Yasa olarak bu tür 
metinlerden beklenen kuralları getirmişti. 1920 kurucuları ise geçiş döneminde 
dayattığı zorlukları ve sadece bunları aşmak üzere bir yeni anayasal metin hazırlığı 
içindeydiler. Bunu yaparken de tutumlu ve ölçülü davranmaları gerekirdi. İşte 
Teşkilât-ı Esâsiyye Kanûnu deyimi, sırf ana kuruluşu kastetmesi bakımından da 
daha uygundu.”  

Bu anayasanın getirdiği yenilikler ve genel özellikleri ise şöyledir: 

• “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesi getirilmiş ve bu ilkenin 
paylaşılamayacağı açıkça ifade edilmiştir. 

• Yumuşak bir anayasadır. 
• TBMM’nin tartışmaya yer vermeyecek kadar meşruiyet sorununu ortadan 

kaldırmıştır. 
• Olağanüstü şartların etkisiyle Kuvvetler Birliği ilkesi kabul edilmiştir. 
• Meclis Hükümeti Sistemi esas alınmıştır. 
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1924 Anayasası 1961’e 

kadar 37 sene yürürlükte 
kalmıştır. 

• İlk kez Türkiye Devleti tabiri kullanılmış ve devletin TBMM tarafından idare 
edileceği ilan edilmiştir. 

• Kısa bir anayasa olmasına rağmen yarısından fazlasını yerinden yönetim ve 
yerel yönetim ilkeleri esasları almıştır. 

• Kuvvetler Birliği: Devletin üç temel gücünün tek elde toplanması, yasama-
yürütme-yargının tek elden yürütülmesi.  

Türk demokrasi tarihinin metin olarak en kısa ve kısa süreli anayasası, Yeni 
Türk Devleti’nin kuruluşundan itibaren yapılan yeni düzenlemelere paralel olarak 
bir takım değişikliklere uğradı. Bunlardan bazıları şunlardır:  

• Cumhuriyetin ilan edilmesiyle devletin adı Türkiye Cumhuriyeti olarak 
değiştirilmiştir. 

• Cumhurbaşkanlığı müessesesi kurulmuş ve seçim ile ilgili esaslar 
getirilmiştir. 

• “Devletin resmî dini İslam, resmî dili ise Türkçe’dir.” ifadeleri eklenmiştir. 
• Kabine Sistemi getirilmiştir. 
• Bu anayasa, 20 Nisan 1924’te kabul edilen yeni Teşkilât-ı Esâsiyye Kanûnu 

ile yürürlükten kalkmıştır. 

1924 Anayasası/Teşkilât-ı Esâsiye Kanûnu (20 Nisan 1924) 
I. Meclis Dönemi’nde çıkarılan kanunlar, anayasa ile devlet yapısına ve 

hukuk alt yapısına yönelik çalışmalar belli bir aşamaya gelmiştir. Bu geçiş 
döneminden sonra iki anayasalı sistemin varlığına son verip ihtiyaçları karşılayacak 
yeni bir anayasaya şiddetle ihtiyaç duyulmaktaydı.  

II. Meclis kurucu bir meclis olmamasına rağmen yeni bir anayasa hazırlığı 
başlatılmıştır. Oluşturulan Anayasa Komisyonu 1875 Fransız ve 1921 tarihli 
Polonya Anayasası’ndan yararlanarak demokratik bir rejimin yerleşmesi ve devlet 
otoritesinin tesisi amacıyla bir anayasa taslağı hazırladı. Anayasa hazırlama 
mantığına ve usullerine uygun olarak hazırlanan anayasa taslağı, Meclis’te 20 
Nisan 1924’te kabul edildi. Anayasanın bu dönemde de adı Teşkilât-ı Esâsiyye 
Kanûnu idi. Yeni Anayasa millî egemenliği esas alan ve daha önceki Meclis’te 
olduğu gibi Meclis Hükümet Sistemi’ne ve Kuvvetler Birliği ilkesine dayanıyordu. 
1924’te kabul edilen anayasa 105 madde ve 6 bölümden mürekkeptir.  Sert 
anayasa olarak kabul edilir. Bu anayasa 1961’e kadar uygulanmıştır. 

20 Nisan 1924 tarihli anayasanın belli başlı özellikleri ise şunlardır: 

• “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesi aynı şekilde devam 
ettirilmiştir. 

• Kuvvetler birliği esastır. Yani yasama, yürütme ve yargı meclisin 
kontrolüne alınmıştır. 

• Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’na verilmiştir. 
• Bu anayasa Türk demokrasi tarihinin en uzun süreli yaşayan anayasası 

olmuştur. 
• Seçme yaşı 18, seçilme yaşı 30 olarak ve seçimlerin dört yılda bir yapılacağı 

belirlenmiştir. 
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Anayasanın 

hazırlanmasında Zafer 
Gören’e göre Bonn 

Anayasası ve İtalyan 
Anayasası ile Fransız 
Anayasal sisteminin 

etkileri sezilmektedir. 

• Meclisin; soru, gensoru ve meclis soruşturması yoluyla denetleneceği 
usulü getirilmiştir. 

• “Devletin biçimi Cumhuriyet‘tir.” esası bir kez daha teyid edilmiştir. 
• Meclis Başkanı ve Başbakanın Meclis’ten Cumhurbaşkanınca seçilmesi 

esası kabul edilmiştir. 
1924 Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde 1945’e kadar yapılacak 

birçok yeniliğin de hukukî zeminini oluşturmuştur. Hem devlet hem de millet 
hayatına dönük çalışmalar yapıldıkça yapılan değişiklikler anayasada karşılığını 
bulmuştur. Bu değişiklikler: 

• 10 Nisan 1928’de laikliğe aykırı kabul edilen “Türkiye Devleti’nin dini 
İslam’dır.” esası çıkarılmıştır. 

• 5 Aralık 1934’te kadınlara seçme-seçilme hakkı verilmiş ve otuz yaş esası 
kabul edilmiştir. 

• 5 Şubat 1937’de CHP ilkeleri olarak bilinen esaslar anayasaya alınmıştır. 
Böylece anayasanın ideolojisi olmuştur. 

• 10 Ocak 1937’de anayasasının dilinde sadeleştirmeler yapılmıştır. 

1961 Anayasası (9 Temmuz 1961) 
1921 ve 1924 Anayasaları ile kurulmak istenen siyasal yapı, Türk 

anayasacılığı açısından dönüm noktasıdır. 1945’ten itibaren demokrasi adına 
sevindirici olan çok partili rejim denemeleri on beş yıl sonra yeniden hayata 
geçirildi. 14 Mayıs 1950’de yapılan seçimlerden Demokrat Parti (DP) büyük bir 
başarıyla çıkmış ve Meclis’in büyük çoğunluğunu elde etmiştir. Celal Bayar yeni 
Meclis tarafından Cumhurbaşkanı seçilirken, Adnan Menderes Başbakanlığa ve 
Refik Koraltan ise TBMM Başkanlığı’na getirilmiştir. 

Ülkenin on yılına damgasını vuran DP iktidarı sürecinin karakteristik özelliği, 
Komünizmle mücadele, Arapça ezanın yeniden getirilmesi, Nato’ya üyelik (1952),  
Atatürk’ü Koruma Kanunu, 6-7 Eylül Olayları, Tahkikat Komisyonu, Öğrenci 
Olayları, Harp Okulu öğrencilerinin yürüyüşü, Kırşehir’in ilçe yapılması, Osman 
Bölükbaşı’nın hapse atılması, Kore Savaşı’na askerin gönderilmesi ve basın üzerine 
baskı rejimi uygulamaları gibi başlıklarla özetlenebilir.  

Bu dönemde DP’nin iktidarından memnun olmayan toplumun bir kesimi, 
“CHP+Asker=İktidar” formülünü devreye sokarak askeri siyasetin içine iyice 
bulaştırmışlardı. Bu sürecin sonunda 27 Mayıs 1960’da “Albaylar Cuntası”, Türk 
Silahlı Kuvvetleri adına yönetime el koymuştur. Darbeciler amaçlarını, “Buhrana 
uğrayan demokrasiyi, hukuk devleti ilkelerini yeniden gerçekleştirmek ve kardeş 
kavgalarına bir son vermek” olarak açıklamışlardır.  

Emir komuta zincirinin dışında gerçekleştirilen askerî darbenin liderliğine de 
daha etkili olacağı düşüncesiyle Emekli Kara Kuvvetleri Komutanı olan Cemal 
Gürsel getirilmiştir. Darbeci subaylardan oluşan Millî Birlik Komitesi (MBK), bir 
taraftan DP’lilerin yargılanmasıyla uğraşmış diğer taraftan da Sıddık Sami Onar 
başkanlığında İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bir komisyonu yeni 
anayasayı hazırlamak üzere görevlendirmiştir. 
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Parlamenter Sistem: 

Parlamento ve 
başbakanın 

başkanlığında, bakanlar 
kurulu ile yönetildiği, 

parlamentonun kabineyi 
tayin ettiği, gerektiğinde 
güven oylaması yoluyla 

düşürebildiği sistem. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden yedi üyenin hazırladığı anayasa 
ön tasarısı 18 Ekim 1960’da MBK’e sunuldu.  Anayasanın hazırlanmasında Zafer 
Gören’e göre Bonn Anayasası ve İtalyan Anayasası ile Fransız Anayasal sisteminin 
etkileri sezilmektedir. MBK Aralık 1960’da istedikleri amacı gerçekleştirmek üzere 
157 sayılı yasa ile Kurucu Meclis hayata geçirildi. Kurucu Meclis, darbecilerin 
oluşturduğu MBK ve Temsilciler Meclisi’nden teşekkül ettirilmiştir. Anayasa 
Komisyonu bu süre içinde tasarısını hazırlamış ve Kurucu Meclis’e sunmuştur. 
Kurucu Meclis, 27 Mayıs 1960’da bu tasarıyı kabul etmiştir. Bu tasarı Türk 
demokrasi tarihinde bir ilk olarak 9 Temmuz 1961’de halkoyuna sunulmuştur. 
Oylamaya katılım % 80 düzeyinde olmuştur. Oylama sonucu ise % 61.5 evet, % 
38.5 hayır olarak kesin sonuçlar ilan edilmiştir. Böyle bir sonucun çıkmasını Tanör 
şu gerekçelere bağlar: “ Olumsuz oyların yüksek oranı anayasa yapımında DP’nin 
çizgisinin dışlanmış ve ulusal uzlaşmanın eksilmiş olması kadar propaganda ve 
oylama koşullarının en azından 1982’dekine kıyasla daha serbest oluşuyla da 
ilgilidir.”  

Halkoylamasının bu şekilde sonuçlanmasından sonra 19 Ekim 1961’de 
seçimler yapılmış ve XII. Dönem, 25 Ekim 1961’de TBMM’nin açılmasıyla başlamış 
ve böylece yeni anayasal sisteme geçilmiş oldu.  

Bu anayasanın önemli özellikleri ise şöyle ifade edilebilir: 

• Bu anayasayla çoğunlukçu demokrasi anlayışından çoğulcu demokrasi 
anlayışına geçilmiştir. 

• Bu anayasa ile yumuşak bir kuvvetler ayrılığı getirilmiş ve Türkiye 
parlamenter sisteme geçmiştir. 

• Sert bir anayasa niteliğindedir. 
• Tek devlet ilkesi kabul edilmiştir. 
• Anayasanın üstünlüğü ilkesi kabul edilmiştir. 
• Sosyal, siyasal hak ve özgürlüklerle ilgili önemli oranda düzenlemeler 

yapılmıştır. 
• Yasama, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi olarak iki meclisli olarak, 

yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’na, yargı ise bağımsız 
mahkemelere bırakılmıştır. 

• Ayrıca bu anayasayla Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu, Milli 
Güvenlik Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, TRT ve üniversiteler özerk 
kurumlar olarak kabul edilmiş, sendikal haklar verilmiştir. 

1961 Anayasası bu özellikleriyle yeni bir sistem getirdiği gibi aynı zamanda 
da Türk demokrasi tarihinin de en özgürlükçü anayasası olarak kabul edilmiştir. 
Anayasa 1971-1973 ara rejimi döneminde iki defa değişikliğe uğramış ve 1982 
Anayasası’na kadar yürürlükte kalmıştır. 

1982 Anayasası (7 Kasım 1982) 
1961 Anayasası’nın 1971-1973 yıllarında bazı değişikliklere uğradığını 

yukarıda ifade etmiştik. Buna rağmen 1975’ten itibaren bu anayasanın sağladığı 
özgürlükçü ortam yerini şiddet ve terör eylemlerine terk etti. Bu durumun bütün 
ülkeye yayılması ve alınan tedbirlerin yetersiz kalması ve altı ay boyunca 
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Kazuistik: Meseleci. 
Olaylarla hareketle 

genel kurallara gidilen 
bir metod, meseleci 

metod. 
 

TBMM’nin cumhurbaşkanı seçememesi, hükümetlerin bu süreçte etkili politikalar 
geliştirememeleri Ergun Özbudun’a göre “Anayasa sorununu gitgide ağırlaştırmış 
ve birçok kişinin gözünde yeni ve daha köklü bir anayasa değişikliği zorunlu hâle 
gelmiştir. 1961 Anayasası, kamuoyunun bazı kesimlerince, yürütmenin hatta daha 
genel olarak devlet otoritesinin güçsüzlüğünün başlıca sorumlusu gibi görünmeye 
başlamıştır.”  

Bu olumsuzluklar ve gerginlikler içinde 12 Eylül 1980’de bu durumdan vazife 
çıkaran Türk Silahlı Kuvvetleri “emir ve komuta zinciri içinde ve emirle” yönetime 
el koydu. Bu durum 1960 ve 1971’den sonraki üçüncü darbe dalgası olarak ifade 
edilebilir. Devlet yetkilerinin önemli bir kısmını uhdelerine alan Millî Güvenlik 
Konseyi (MGK), yapılan darbenin amacını şöyle izah etmişlerdir: 

“Ülke bütünlüğünü korumak, millî birlik ve beraberliği sağlamak, muhtemel 
bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, devletin otoritesini ve varlığını yeniden 
tesis etmek ve demokratik düzenin işlemesine mani olan sebepleri ortadan 
kaldırmak.”  

21 Eylül 1980’de de yine bir asker olan Bülent Ulusu başkanlığında hükümet 
kurulmuş ve MGK’dan güvenoyu alarak görevine başlamıştır. Konsey üyelerinin 
millet egemenliğine dayalı demokratik ve laik bir anayasa vaatleri doğrultusunda 
29 Haziran 1981’de 2485 sayılı “Kurucu Meclis Hakkında Kanun” ile yeni bir 
anayasa çalışmalarına başlanmış oldu. Bu kanuna göre Kurucu Meclis; Milli 
Güvenlik Konseyi ve Danışma Meclisi’nden oluşacaktır. 

Sivil idareyi temsil eden Danışma Meclisi, yeni bir anayasa hazırlamak üzere 
kendi aralarında on beş üyeden müteşekkil “Anayasa Komisyonu” belirledi. 
Komisyonun hazırladığı anayasa taslağı TBMM’de 18 Ekim 1982’de kabul edildi ve 
tasarının Resmî Gazete’de yayınlanarak halkoyuna sunulacağı ilan edildi. 7 Kasım 
1982’de halkoylamasına sunulan tasarı % 91.37 evet, % 8.63 oranında hayır oyuyla 
kabul edilmiş oldu.  

Bu anayasanın özellikleri ise şunlardır: 

• 1982 Anayasası kendinden önceki anayasalardan hem çok uzun hem de 
teferruatlıdır. 

• Türk demokrasi tarihinin en sert anayasasıdır. 
• Bu anayasa, çerçeve bir anayasa değildir; düzenleyici yani kazuistik bir 

anayasadır. 
• Yürütme organı güçlendirilmiştir. 
• İlk maddeleri değiştirilemez ilkeler olarak belirlenmiştir. 
• Sendikalar, partiler, dernekler kapatılmıştır, kişi hakları kısıtlanmıştır. Bu 

haliyle de en yasakçı anayasadır. 
• Daha az katılımcı bir demokrasi esası kabul edilmiştir. 

Bu anayasa günümüze kadar birçok kez değişikliklere uğrayarak varlığını 
sürdürmüştür. 
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Medeni Kanun, Laiklik 
ve Halkçılık ilkeleriyle 

ilgilidir. 

TÜRK HUKUK İNKILABI ALANINDA YAPILAN 
KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ 

Türk Medeni Kanunu’nun Kabulü (17 Şubat 1926) 

Hukuk sisteminin en önemli ve geniş dalı olan Medeni Hukuk, bu 
özelliklerinden dolayı da Özel Hukuk diye de tanımlanmıştır. Kişilerin doğumundan 
ölümüne kadar yaşadıkları, toplum, aile ilişkileri, miras, eşya, borç gibi karmaşık 
diğer ilişkilerin de Medeni Hukuk’un konusu olduğu bilinmektedir. 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e hukuk sisteminde yaşanan gelişmeler arasında 
en dikkat çekeni Medeni Hukuk alanında olmuştur. Tanzimat’la başlayan 
modernleşmeye ayak uydurmak adına “Mecelle” adıyla bir çalışma yapılmıştır. 
Bununla bir dönemin ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır. Ancak bu alanda yeterli 
olduğunu söylemek zordur. Türk Hukuk İnkılabı’nın çok önemli bir aşaması olan 
Medeni Hukuk’un toplumun ihtiyaçlarını çağdaş normlara göre yeniden 
düzenlemesi gerekiyordu. Bunun için zor bir dönemece girilmişti. Bu kanun ya 
yeniden yazılacak ya da çağdaş medeni hukuklardan biri tercih edilecekti.  

1924 yılında dönemin Adalet Bakanı Seyit Bey’in 1917 tarihli Aile Hukuku 
Kararnamesi üzerinde çalışılarak yeni medeni kanun yapabiliriz teklifine sıcak 
bakmayan Mustafa Kemal, 11 Eylül 1924’te 26 hukukçudan oluşan bir çalışma 
grubu oluşturdu. Bu komisyon Türk toplumu ve ailesine uygun medeni kanunları 
incelemekle işe başladı. Bu ön çalışmalar neticesinde İsviçre Medeni Kanunu 
aranan kriterlere uygun bulundu. Söz konusu kanun Türk toplumuna uyarlanmış, 
22 Nisan 1926’da TBMM’de kabul edilmiş ve kanun 4 Ekim 1926’da yürürlüğe 
girmiştir. Bu kanun yeni Türk Medeni Kanunu’nun 1 Ocak 2002’de yürürlüğe 
girmesine kadar 75 yıl yürürlükte kalmıştır. 

Bu konu hakkında Bernard Lewis şunları söylemektedir: “İsviçre Medeni 
Kanunu’nun Türkiye Meclisi tarafından kabulü şüphesiz Türkiye’yi bir gece içinde 
Orta Doğu İsviçre’si haline getirdi. Ana kara ve demiryollarına yakın kasaba ve 
köylerde yeni medeni kanun çoğunlukla uygulandı. Fakat ülkenin geri kalanını 
teşkil eden sayısız köylerde eski uygulamalar yaşamaya devam etti… Bununla 
beraber kale yarılmıştı.”  

Bu kanunun diğer kanunlar arasında seçilerek tercih edilmesinin sebeplerini 
ise şöyle sıralamak mümkündür: 

• Türk toplumu ve aile yapısına uygun olması,  
• Avrupa’daki laiklik ve demokratik anlayışa göre hazırlanmış olması, 
• Anlatımının ve dilinin anlaşılır ve sade olması, 
• Hâkimlere geniş takdir hakkı vermesi, 
• Pratik çözümler önermesi ve uygulamada kolaylıklar sağlaması, 
• Avrupa’da hazırlanmış en yeni ve kavramlarının anlaşılır olması. 

İsviçre Medeni Kanunu’nun kabulüyle elde edilen kazanımlar ise şunlar 
olmuştur: 
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İsviçre Medeni 

Kanunu’nun kabulü, Türk 
Hukuk İnkılabı’nın 

dönüm noktası oldu. 
 

• Medeni kanun konusunda da birliktelik sağlandı. 
• Ailede erkek egemenliğine son verildi.  
• Miras konusuna kadın-erkek eşitliği kabul edildi. 
• Tek eşlilik prensibi getirildi. 
• Kadınlara boşanma hakkı verildi. 
• Mahkemelerde şahitlik konusunda kadın-erkek eşitliği getirildi. 
• Resmî nikâh evlilikte mecburi hale getirildi. 
• Azınlıkların ve yabancıların yargı yetkileri kaldırıldı. 
• Büyük devletlerin Türkiye’nin içişlerine karışma bahaneleri ortadan 

kaldırıldı. 

TÜRK HUKUK İNKILABI ÇERÇEVESİNDE ÇIKARILAN 
DİĞER KANUNLAR 

İsviçre Medeni Kanunu’nun kabulü, Türk Hukuk İnkılabı’nın dönüm noktası 
oldu. Takip edilen strateji ile de laiklik ve modernleşme yolunda önemli adımlar 
atılmaya devam edildi. Henüz süreç tamamlanmamıştı. Kanun yapmanın zorluğu 
bilindiği için birey, toplum ve devlet ilişkilerini düzenleyecek olan diğer kanunların 
da bir an evvel yapılması inkılap hareketinin mantığına uygun olacaktı. Bu 
çerçevede ihtiyaç duyulan kanunlar arasında  “Borçlar Kanunu” önemli bir yere 
sahipti. Medeni Kanun’u hazırlayan komisyon bu sefer de İsviçre Borçlar 
Kanunu’na dayanarak bir taslak metin hazırlandı. Kanun usul dairesinde TBMM 
gündemine taşındı ve görüşmelerin sonunda 22 Nisan 1926’da 916 sayılı Borçlar 
Kanunu kabul edilerek, Türk Medeni Kanunu ile aynı tarihte uygulamaya konuldu. 

Ceza Hukuku alanında çağının en iyi Ceza Kanunu olarak kabul edilen 1889 
tarihli İtalya Ceza Kanunu çevrilip Türk toplumuna uyarlanarak 1 Mart 1926’da 
TBMM’de kabul edilmiş ve 1 Temmuz 1926’da da yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 4 
Nisan 1929’da Alman Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Ceza Yargılamaları 
Usulü Kanunu da aynı yolla hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. 

Bunların dışında 29 Mayıs 1926’da Ticaret Hukuku, 13 Mayıs 1929’da Deniz 
Ticaret Hukuku, 18 Haziran 1926’da İsviçre Hukuk Mahkemeleri Usulü Kanunu, 24 
Nisan 1929’da İcra ve İflas Kanunu, 3 Mart 1926’da Hâkimler Kanunu gibi ihtiyaç 
duyulan kanunların hazırlanması gerçekleşmiştir. 

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyacı olan yargıç ve savcıların eğitimi için 
ilk kez 5 Kasım 1925’te Ankara’da bir Adliye Hukuk Mektebi açılarak eğitime 
başlandı. Bu okul aynı zamanda Cumhuriyet’in ilk yükseköğretim kurumudur. 

 

Ö
rn

ek •Türk Hukuk Sistemi'nde Osmanlı'da Mecelle, Hukuk-ı  Aile 
Kararnamesi, Kanûnname-i Arazi; Cumhuriyet Dönemi'nde de 
Türk Medeni Kanunu'nun kabulü vs.  özel hukuk alanında önemli 
mevzuatı oluşturmaktadır.
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Bi
re

ys
el

 
Et

ki
nl

ik •Türk Hukuk Sistemi'nin kaynakları hakkında araştırma yapınız.
•Ahmet Cevdet Paşa kimdir? Hakkında okumalar yapınız.
•Osmanlı'dan Cumhuriyet'e hukuk eğitimi hakkında açılan okullar 
hakkında araştırma yapınız.

•Türk anayasalarını okuyunuz ve karşılaştırma yapınız.
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Ö
ze

t
•1921 Anayasası /Teşkilât-ı Esâsiyye Kanûnu (20 Ocak 1921)
•20 Ocak 1921’de 85 sayılı kanunla Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası kabul 

edilmiştir.
•Teşkilât-ı Esâsiyye Kanûnu, Türk demokrasi tarihinde görülen anayasaların 

arasında en kısa ve yumuşak olanıdır. Toplam 23 madde ve bir ek maddeden 
ibarettir. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesini benimseyen bu 
anayasa ile kuvvetler birliği ilkesi kabul edilmiş, Meclis Hükümeti Sistemi 
esas alınmış ve yerinden yönetim ilkesi benimsenmiştir. Yumuşak bir 
anayasadır. 

•Hukuk Kavramı
•Hak sözcüğünün çoğulu olan hukuk, bireyle birey; bireyle toplum arasındaki 

ilişkileri, düzeni sağlayan ve maddi müeyyideleri olan kurallar bütünüdür.
•OSMANLI’DA HUKUK
•Klasik dönem Osmanlı Devleti’nde hukukun iki önemli kaynağı vardır. Bunlar; 

şeriat ve örftür. Şer’i hukuk veya İslam hukuku (fıkıh), Kur’an, sünnet, icma 
ve kıyas gibi kaynaklarla şekillenmiştir. Örfî hukuk ise; kanûnnâme adıyla 
toplanmış, zamanla da bazı değişikliklere uğramıştır. Daha çok malî, askerî, 
idarî hukuk ve toprak hukuku hükümlerini içermiştir. 

•SENED-İ İTTİFAK’TAN CUMHURİYET’E HUKUK ALANINDA YAŞANAN 
GELİŞMELER

•Sened-i İttifak
•1808 yılında Padişah II. Mahmut ile Ayanlar arasında imzalanan Sened-i 

İttifak’la ilk defa bir padişah; Anadolu ve Rumeli Ayanlarını muhatap alarak 
onların varlığını kabul ettiği gibi karşılıklı olarak tarafların hak ve 
özgürlüklerini tanımış ve ilk kez padişah egemenlik haklarının sınırlanmasını 
kabul etmiştir. İşte bu gelişme Türk demokrasisi ve anayasa hukukunun 
gelişmesi yolunda atılmış ilk önemli adım olarak değerlendirilmiştir.

•Tanzimat Fermanı (Gülhane Hatt-ı Hümayûnu) 
•3 Kasım 1839’da Sadrazam Mustafa Reşit Paşa tarafından Padişah adına 

Gülhane Parkı’nda okunan Tanzimat Fermanı'yla Müslüman ve 
gayrimüslimlerin kanun nezdinde eşit olduğu, bütün vatandaşların can, mal 
ve namuslarının devletin sorumluluğu altında olduğu, vergilerin herkesin 
gelirine göre kanûnlar çerçevesinde düzenleneceği, askere alınma usulünün 
eşitlik prensipleri doğrultusunda yeniden gözden geçirileceği, yargılamaların 
şeffaf olacağı ilan edilmiştir.

•Adlî Teşkilatlanma Çabaları
•Tanzimat Dönemi’nden itibaren başlatılan hukukî modernleşme sürecinde 

geleneksel şer’i mahkemelerin yanında Batı tarzı modern mahkemelerin 
(Nizamiye Mahkemeleri) açıldığı görülmektedir. 

•Kanunlaştırma Çabaları
•Tanzimat Dönemi’nde adlî örgütlenmeler kadar kanunlaştırma hareketleri de 

önemli yer tutar. Bu dönemde Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Toprak Hukuku, 
Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku alanlarında çok önemli değişim ve 
dönüşümler yaşanmıştır. Bütün bu yeniliklere rağmen Tanzimat döneminde 
modern hukuk yerleştirilmeye çalışılırken geleneksel hukuk sisteminin kurum 
ve ilkeleri muhafaza edildiği için eski ile yeni birlikte yürürlükte kalmış ve 
bunun sonucunda da her alanda olduğu gibi hukuk sisteminde de ikili 
(düalist) bir yapı oluşmuştur.

•CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK HUKUK İNKILABI
•Anayasa Kavramı
•Kanûn-ı Esâsî veya Teşkilât-ı Esâsiyye diye adlandırılan anayasayı şöyle 

tanımlamak mümkündür: 
Bir devletin yapısını, organlarını, organları arasındaki ilişkileri, siyasal 
iktidarın oluşum şeklini özel ve tüzel kişilerin hak ve sorumluluklarıyla, bütün 
bunların devletle olan ilişkilerini düzenleyen çerçeve kanundur. 
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Ö
ze

t (
de

va
m

ı)
• Türkiye Cumhuriyeti Dönemi’nde dört anayasa vardır. Bunlar; 1921,1924, 

1961, 1982 Anayasalarıdır
•1921 Anayasası /Teşkilât-ı Esâsiyye Kanûnu (20 Ocak 1921)
•20 Ocak 1921’de 85 sayılı kanunla Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası kabul 

edilmiştir.
•Teşkilât-ı Esâsiyye Kanûnu, Türk demokrasi tarihinde görülen anayasaların 

arasında en kısa ve yumuşak olanıdır. Toplam 23 madde ve bir ek maddeden 
ibarettir. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesini benimseyen bu 
anayasa ile kuvvetler birliği ilkesi kabul edilmiş, Meclis Hükümeti Sistemi 
esas alınmış ve yerinden yönetim ilkesi benimsenmiştir. Yumuşak bir 
anayasadır. 

•1924 Anayasası/Teşkilât-ı Esâsiye Kanûnu (20 Nisan 1924)
•1924 Anayasası 1961’e kadar 37 sene yürürlükte kalmıştır.
•1924 yılına kadar Osmanlı Kanûn-i Esâsisi ile bunun eksik yönlerini 

tamamlayan 1921 tarihli Teşkilât-ı Esâsiyye Kanûnu birlikte yürürlükte 
kalmıştı. Bu dönemde TBMM’nin ilanı, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin 
ilanı, hilafetin kaldırılması gibi çok önemli inkılaplar gerçekleştirilmiş ve 
İmparatorluktan ulus devlete geçiş için önemli adımlar atılmıştı. Dolayısıyla 
Anayasa’nın da bu yeni döneme göre yeniden hazırlanması gündeme 
gelmişti. Oluşturulan Anayasa Komisyonu tarafından anayasa hazırlama 
mantığına ve usullerine uygun olarak hazırlanan anayasa taslağı, Mecliste 20 
Nisan 1924’te kabul edilmiştir. 

•1961 Anayasası (9 Temmuz 1961)
•1960 Askerî Darbesi’nden sonra hazırlanan bu anayasa 1982 yılına kadar 

yürürlükte kalmıştır. Bu anayasa ile; çoğunlukçu demokrasi anlayışı yerine 
çoğulcu demokrasi, tek devlet, anayasanın üstünlüğü gibi ilkeler kabul 
edilmiştir. Sert bir anayasa niteliğindedir. Yasamanın Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi'nden oluşmasını öngören bu anayasa ile Anayasa 
Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Planlama 
Teşkilatı, TRT ve üniversiteler özerk kurumlar olarak kabul edilmiş, sendikal 
haklar verilmiştir.

•1982 Anayasası (7 Kasım 1982)
•1960 ve 70’li yılların gergin ortamının sonucunda 12 Eylül 1980’de Türk 

Silahlı Kuvvetleri “emir ve komuta zinciri içinde ve emirle” yönetime el 
koymuştur. Yaklaşık iki yıllık askerî idarenin sonunda yeni bir anayasa taslağı 
hazırlanmış ve bu taslak 7 Kasım 1982’de halkoylamasına sunulmuştur. 

•TÜRK HUKUK İNKILABI ALANINDA YAPILAN KANUNLAŞTIRMA 
HAREKETLERİ 

•Türk Medeni Kanunu’nun Kabulü (17 Şubat 1926)
•Cumhuriyetin ilanından sonra modern bir medeni kanun hazırlanmasını 

isteyen Mustafa Kemal Paşa, 11 Eylül 1924’te 26 hukukçudan oluşan bir 
çalışma grubu oluşturmuştur. Bu komisyon Türk toplumu ve ailesine uygun 
medeni kanunları incelemekle işe başlamıştır. Bu ön çalışmalar neticesinde 
İsviçre Medeni Kanunu aranan kriterlere uygun bulunmuştur. 

•TÜRK HUKUK İNKILABI ÇERÇEVESİNDE ÇIKARILAN DİĞER KANUNLAR
•22 Nisan 1926 Borçlar Kanunu 
•1 Mart 1926 Ceza Kanunu 
•4 Nisan 1929 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Ceza Yargılamaları Usulü 

Kanunu 
•29 Mayıs 1926 Ticaret Hukuku 
•13 Mayıs 1929 Deniz Ticaret Hukuku 
•18 Haziran 1926 Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu
•24 Nisan 1929’da İcra ve İflas Kanunu
•3 Mart 1926’da Hâkimler Kanunu
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Medeni Kanun’la hangi tür toplumsal ilişki veya yöntem düzenlenir? 

a) Hırsızlık yapanla malı çalınan arasındaki ilişki   
b) Vergi yükümlüsü ile Maliye Bakanlığı arasındaki ilişki  
c) Bir öğrenci ile okul yönetimi arasındaki ilişkiler  
d) Alacaklı birinin yargıca başvurmasındaki yöntem  
e) Karı-koca arasından ilişkiler  

 
2. Kamu Hukuku’nun dalları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 

a) Anayasa Hukuku 
b) İdare Hukuku 
c) Vergi Hukuku 
d) Aile Hukuku 
e) Ceza Hukuku 

 

3. Hangi tarihte bir Türk anayasası kabul edilmemiştir? 
a) 1876  
b) 1921   
c) 1924  
d) 1960   
e) 1982 

 

4. Parlamenter Sistem’in tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Parlamentonun bulunduğu demokratik sistemler  
b) Hükümetin ayrı elde olup, halk tarafından seçildiği sistem  
c) Hükümetle parlamento arasında karşılıklı denge sistemi 
d) Hükümetin, başkan tarafından saptanıp, parlamentoya karşı bağımsız 

hareket edebilmesi 
e) Hükümetin parlamento tarafından seçilmesi 

 

5. Laiklik ilkesinin gerçekleşmesi anayasanın hangi tarihteki değişikliği ile 
mümkün olmuştur? 
a) 1923 
b) 1924 
c) 1928  
d) 1937  
e) 1980   
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6.  Türk Hukuk İnkılabı’nın gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi 
bulunmaz? 
a) Hukukta birlikteliğin olmaması 
b) Mevcut kanunların ihtiyaçları karşılayamaması 
c) Mahkeme düzeninin modern usullerden uzak olması 
d) Şer’i kanunların yeniden etkinleştirilmek istenmesi 
e) Kadın hakları konusunda var olan eşitsizlikler 

 

7. Türk demokrasi tarihinde yapılmış anayasalar arasında aşağıdakilerden 
hangisi bulunmaktadır? 
a) 1855 Kanûn-ı Esâsî 
b) 1944 Anayasası  
c) 1931 Anayasası    
d) 1924 Anayasası     
e) 1927 Anayasası         

                                  

8. İsviçre Medeni Kanunu geniş kapsamlı bir incelemeden sonra Türk toplum 
yapısına uyarlandı ve TBMM’de kabulü edildi (22 Nisan 1926). 
Aşağıdakilerden hangisi bu kanunun kabul edilmesinin sebeplerinden birisi 
değildir? 
a) Türk aile yapısına uygun olması 
b) Dilinin sade ve anlaşılır olması 
c) Kadın-erkek eşitliğine dayanmaması  
d) Uygulamada kolaylık sağlaması 
e) Hâkime geniş takdir yetkisi vermesi 

 
9. Türk hukuk tarihinin ilk medeni kanunu aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Mecelle 
b) Meşrutiyet 
c) Tanzimat  
d) Kanûn-ı Esâsî 
e) Sened-i İttifak 

 
10. TBMM’nin kabul ettiği “Türk Medeni Kanunu” hangi devletin medeni 

kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır? 
a) Fransa           
b) İsviçre  
c) İngiltere                    
d) Almanya       
e) İtalya 

 
Cevap Anahtarı 

1.e, 2.d, 3.a, 4.c, 5.d, 6.d, 7.d, 8.c, 9.a, 10.b 
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Milli eğitimin en 

önemli amaçlardan 
biri de Cumhuriyet’i 

koruyacak yeni 
nesiller 

yetiştirmektir. 

 
Türkiye’nin 

çağdaşlaşması için 
cehaletin 

muhakkak ortadan 
kalkması gerekir. 

GİRİŞ   
Bilindiği gibi eğitim çok geniş kapsamlı bir kavramdır. Toplumların sosyal, 

kültürel ve ekonomik bakımdan kalkınmaları ve var oluşlarının ana vasıtalarından 
biridir. Osmanlı Devleti’nin duraklama, gerileme ve dağılma sebepleri 
incelendiğinde, eğitim alanındaki eksiklikleri ve çağın gerisinde kalması o büyük 
devletin sonunu hazırlamıştır. 

Tanzimat Dönemi’nde eğitim-öğretim alanında başlayan modernleşme 
hareketleri istenilen amaca ulaşamadı. Gerçek anlamda modern eğitim-öğretim 
sistemine geçiş yine Cumhuriyet Dönemi’nde mümkün olmuştur.  

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çağdaş bir devlet ve toplum 
yapısına kavuşmasının  ancak cehaleti ortadan kaldırmakla mümkün olabileceğine 
inanıyordu. Kurtuluş Savaşı’nın en bunalımlı günlerinde, Sakarya Savaşı devam 
ederken 16 Temmuz 1921’de Ankara’da Maarif Kongresi’ni toplamış, burada 
yapmış olduğu konuşmasında millî ve çağdaş bir eğitimin temellerinin atılmasını, 
aynı zamanda yapılacak işlerin sağlam bir programa bağlanmasını istemiştir. 

Atatürk’ün eğitime verdiği önemin iki temel sebebi vardı. Birincisi bir milletin 
kalkınmasındaki fonksiyonu, ikincisi de Cumhuriyet’i koruyacak yeni nesillerin 
yetiştirilmesi zarureti idi. Bu amaçla eğitim sistemimiz yepyeni programlar ve 
metotlarla yeniden şekillendirilmeliydi. Eğitim sistemimiz yeniden şekillenirken bir 
takım temel ilkelere dayanmalıydı. Ünitemiz içerisinde detaylı olarak göreceğimiz 
bu ilkeler, Türk Milli Eğitim Sistemi’nin çerçevesini oluşturmuştur.  

Milli eğitim ile ilgili çalışmalar cumhuriyetin ilanından sonra daha da ciddi 
bir şekilde ele alınarak gelişimini sürdürmüştür. Eğitim alanındaki köklü 
değişikliklerin ilki 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü ile 
olmuştur. Bu kanun ile mektep-medrese ikiliği ortadan kaldırılmış, bütün okullar 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Böylece eğitimde birlik sağlanmış oldu. 

Eğitim alanında ikinci ve önemli bir yenilik ise hiç şüphesiz ki 1 Kasım 1928 
tarihinde çıkarılan bir kanunla Arap alfabesinin terk edilerek Latin alfabesine 
geçilmesidir. Ayrıca Türk dili ve tarihi üzerinde önemli çalışmalar yapılmıştır. 
Üniversite reformu ve güzel sanatların her alanında yapılan düzenlemeler ile hiç 
kuşkusuz eğitimli ve çağdaş bir toplum yaratılmak isteniyordu. 

Bu ünitemizde eğitim-öğretim, üniversite reformu, kültür ve sanat 
alanlarında yapılan inkılapları ve bunların Türk toplumu üzerindeki etkilerini 
inceleyeceğiz.  

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EĞİTİM VE KÜLTÜR 
ANLAYIŞI 

Atatürk, büyük bir asker, büyük bir devlet adamı olmasının yanı sıra; aynı 
zamanda büyük bir eğitimci ve kültür adamıdır. O’nun eğitimle ilgili ileri sürdüğü 
görüşler incelendiğinde, millî eğitim konusunu adeta bir uzman titizliği ile ele aldığı 
ve bütün yönleriyle incelediği, aynı zamanda çevresindekilere eğitimin önemini 
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Eğitim, hayata 

dayalı olmalıdır. 

anlatmak için her fırsatı değerlendirdiği görülmektedir. Onlara Türkiye’nin 
çağdaşlaşması için muhakkak cehaletin ortadan kaldırılması ve eğitimin geniş halk 
kitleleri arasında yaygınlaştırılması gereğini dile getirmiştir.    

Atatürk, yalnız vatanın işgalci güçlerden kurtarılmasını yeterli saymıyordu. 
Ona göre askerî alanda kazanılacak zaferler önemliydi. Fakat bundan sonra 
yapılacak işler İstiklal Savaşı’ndan da önemliydi. Türk ve yabancı gazetecilerin “İşte 
memleketi kurtardınız. Şimdi ne yapmak istersiniz?” sorusuna “Maarif Vekili olmak 
ve millî irfanı yükseltmeğe çalışmak en büyük emelimdir.” cevabını vermiş olması 
bu gerçeğin en güzel ifadesiydi.    Bu meseleyi o kadar önemsemiştir ki geleceği 
adeta burada görmüştür. Savaş sırasında bile savaş sonrasının sorunlarına 
hazırlanmış, özellikle de eğitim ve kültür konularına büyük önem vermiştir. 
Atatürk’e göre en önemli, en esaslı nokta eğitim meselesidir. “Çünkü eğitim bir 
milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum hâlinde yaşatır, ya da bir milleti 
esarete ve sefalete terk eder.”  

Sakarya Savaşı’nın en bunalımlı günlerinde, ülke sanki normal şartlarda imiş 
gibi 16 Temmuz 1921’de Ankara’da I. Maarif Kongresi’ni toplamıştır. Atatürk 
cephedeki şartların ağırlığına rağmen kongrenin ertelenmesine razı olmamış, 
kongrenin açılış konuşmasını bizzat kendisi yapmıştır. Atatürk, kongrenin açılış 
konuşmasında eğitim ve kültürün önemini şu sözlerle dile getirmiştir: 

“Şimdiye kadar takip olunan tahsil ve terbiye usullerinin milletimizin tarihi 
tedenniyatında en mühim bir amil olduğu kanaatindeyim. Onun için bir millî 
terbiye programından bahsederken, eski devrin hurafatından ve evsaf-ı fıtriyemizle 
hiç de münasebeti olmayan yabancı fikirlerden, şarktan ve garptan gelebilen 
bilcümle tesirlerden tamamen uzak, seciye-i milliye ve tarihiyemizle mütenasip bir 
kültür kast ediyorum. Çünkü dehayı milletimizin inkişafı tam ancak, böyle bir kültür 
ile temin olunabilir. Lalettayn bir ecnebi kültürü şimdiye kadar takip olunan 
yabancı kültürlerin muhrip neticelerini tekrar ettirebilir. Kültür (haraset-i fikrîye) 
zeminle mütenasiptir. O zemin milletin seciyesidir.”  

Ülkenin geri kalış sebeplerini, eğitim ve kültür alanındaki hataları ve eksikleri 
çok iyi tespit eden Atatürk, Yeni Türk Devleti’nin kuruluşunda eğitimi temel kabul 
ederek,  devlet binasını bu temel üzerine inşa etmeye çalışmıştır. Bu temelin 
sağlam olabilmesi için de eğitim anlayışı millî esaslar üzerine düzenlenmeliydi. 

Bunları gerçekleştirmek için de Türk millî eğitim sistemini şu temel ilkeler 
çerçevesinde oluşturmaya çalışmıştır:  

• Eğitim millî olmalıdır. 
• Eğitimde birlik ve bütünlük esası güdülmelidir. 
• Eğitim laik olmalıdır. 
• Eğitimin bilime dayanmalıdır. 
• Cehaletin ortadan kaldırılması esas amaç olmalıdır.  
• Eğitimin hayata dayalı olması gerekir. 
• Eğitim karma olmalıdır.  
• Eğitim çağdaş bir disiplin anlayışıyla yürütülmelidir.  
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II. Mahmut 

Dönemi’nde 
ilköğretim mecburi 
hale getirilmiştir. 

Atatürk, millî eğitimde hedeflere ulaşabilmek için en önemli unsurun da 
öğretmenler olduğunu her vesileyle dile getirmiş ve Türk öğretmenlerine büyük 
değer vermiştir. Cumhuriyet ilan edilmeden önce Kütahya’da “İrfan Ordusu” diye 
nitelendirdiği öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada; 

“Toplumumuzu hakikat hedefine, mutluluk hedefine ulaştırmak için iki 
orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, öteki milletin 
geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar 
parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçları ancak irfan ordusu ile 
ayakta durabilir. İrfan Ordusu’nun değeri de siz öğretmenlerin değeri ile 
ölçülecektir.” ; 1924’te Muallimler Birliği Kongresi’nde de;  “Muallimler: Yeni nesli, 
Cumhuriyetin fedakâr muallim ve mürebbileri,  sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil 
sizin eseriniz olacaktır.” sözleriyle de onlara verdiği değeri göstermiştir. Ayrıca 
öğretmen yetiştirme konusu ve öğretmenlerin sorunlarıyla da yakından ilgilenmiş, 
onların özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için çaba harcamıştır [3, 4, 5, 6].  

 
 
 
 
 

 
Şekil 6.1 Mustafa Kemal Paşa’nın Konya’da Öğretmen ve Öğrenciler Tarafından 

Karşılanması 
Aşağıda detaylarıyla anlatılacağı gibi, Atatürk’ün görüş ve önerileri sadece 

bunlarla sınırlı değildir. O Yeni Türk Devleti’nin eğitim ve kültür sistemini yeniden 
şekillendirmiş, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek hâle getirmiştir. 

 Özetle Atatürk, millet olabilmenin, çağdaşlaşmanın, kalkınmanın, hür ve 
demokratik bir toplum olabilmenin tek çaresi ve en etkili aracı olarak çağdaş 
eğitimi görmekte ve yapılacak her türlü yenileşme hareketinin başarısının eğitim 
alanındaki başarıya bağlı olduğuna inanmaktaydı. 

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E EĞİTİM ALANINDAKİ 
GELİŞMELER 

Osmanlı Devleti’nde eğitim, Selçuklulardan devralınan geleneksel eğitim 
kurumlarıyla sürdürülmeye çalışılmıştır. Devletin, Tanzimat Dönemi’ne gelinceye 
kadar vatandaşın eğitim işleriyle doğrudan ilgilenmediği söylenebilir. Eğitim yaşına 
gelen çocuklar genellikle vakıfların kontrolündeki mahalle mekteplerine (sıbyan 
okulu) gönderilir, temel eğitimlerini tamamladıktan sonra da isteyenler 
medreselerde eğitimlerine devam ederdi.  

 Osmanlı Devleti’nde vakıflar tarafından kurulmuş çeşitli kademelerde 
yüzlerce medrese vardı. Bu kurumlar başlangıçta devrin ihtiyaçlarına cevap 
verebilen kurumlar iken zamanla bu özelliklerini kaybetmişlerdir. Ayrıca devletin 
üst kademelerine yüksek derecede idareci yetiştiren “Enderun” denilen saray okulu 
da vardı [3].   
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Mektepli ve medreseli 
ayrılığı birbirlerine zıt 

dünya görüşlerine 
sahip insanların 

yetişmesine sebep 
olmuştur. 

Osmanlı Devleti, XVII. yüzyıldan itibaren Avrupa’daki gelişmelerin bir sonucu 
olarak Gerileme ve Duraklama Dönemlerine sürüklenmiştir. Bu tarihlerden 
itibaren toprak kayıplarına da uğrayan Osmanlı Devleti, eski şaşaalı günlerine 
dönebilmek için bazı arayışlara girmiştir. Bu arayışların sonucunda çareyi askerî 
alanda yapılacak reformlarda görmüş; ancak gerilemenin önüne geçilememiştir.  

Devleti bu kötü gidişatından kurtaracak en gerçekçi adımlar, III. Selim ve II. 
Mahmut dönemlerinde atılmıştır. Özellikle de II. Mahmut Dönemi’nde eğitim 
alanında çok ciddi düzenlemelere gidilmiş, ilk kez Avrupai tarz Maarif-i Umumiye 
Nezareti (Eğitim Bakanlığı) ve buna bağlı merkez-taşra teşkilatı kurulmuştur. Ayrıca 
ilköğretim mecburi hâle getirilmiştir. Bu adımlar Tanzimat Dönemi’nde devam 
ettirilmiştir.  Bu sürece paralel olarak eğitim öğretimle ilgili en önemli düzenleme 
1 Eylül 1869 tarihli, Maarif-i Umumiye Nizamnamesi (Genel Eğitim Tüzüğü) ile 
yapılmıştır. Bu nizamname ile bütün eğitim kurumları ilk, orta ve yükseköğretim 
olmak üzere üç kademede toplanmıştır. İlköğretim üç yıl süreli Mekteb-i İptidai ile 
yine üç yıl süreli Mekteb-i Rüştiye’den oluşmuştu. Mekteb-i İptidai, ilköğretimin 
birinci kademesini, Mekteb-i Rüştiye ise ikinci kademesini oluşturuyordu. Orta 
öğretim için idadî ve sultanî adı verilen, Fransız liseleri örnek alınarak açılan eğitim 
kurumları vardı. 

Yükseköğretim ise çeşitli yüksekokullar ve 1863’te açılan bugünkü üniversite 
karşılığı olan Dâr’ül Fünûn’dan oluşuyordu. Bu eğitim kurumlarının yanı sıra çeşitli 
alanlarda ve seviyelerde batı tipi modern okulların açılmasına karar vermişlerdir. 
Bunlar: Tıbbiye, Harbiye, Mülkiye ve Dâr’ül Fünûn gibi okullardır. 

 1868 tarihinde açılan Galatasaray Sultanisi, Cumhuriyet’e kadar batıdaki 
eğitim kurumları ayarında eğitim verebilen tek Türk lisesidir. Bu okulların sayısı II. 
Abdülhamit ve II. Meşrutiyet Dönemlerinde artırılmasına rağmen eğitim halka tam 
olarak indirilememiştir.  

Bütün bu gelişmelerin yanı sıra kendisini yenileyememiş ve çağın eğitim 
anlayışının gerisinde kalmış medreseler de eğitimin bir parçası olarak varlıklarını 
devam ettirmişlerdir. Bu durum ülkede iki farklı eğitim sistemini ve anlayışını da 
beraberinde getirmiştir. Mektepli ve medreseli ikiliği ortaya çıkmış, birbirlerine zıt 
dünya görüşlerine sahip insanların yetişmesine sebep olmuştur. Bunlardan başka 
son dönemde sayıları bir hayli çoğalan azınlıkların, yabancı devletlerin ve 
misyonerlerin açtığı okullar; farklı dil, din ve kültüre dayalı müfredat programları 
ile değişik amaç ve hedefler güdüyorlar, farklı zihniyette insanlar yetiştiriyorlardı. 

 Unutulmamalı ki bu okullar, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ortaya 
çıkan isyan ve bağımsızlık hareketlerinde çok etkili olmuşlardır. Mesela Robert 
Koleji’nden mezun bazı Bulgar öğrenciler Bulgaristan’ın bağımsızlığı için çok 
önemli roller üstlenmişlerdir. Ancak I. Dünya Savaşı şartları içerisinde savaş 
hâlinde olunan ülkelerin okulları kapatılırken, yabancı destekli azınlık okulları da 
kendiliğinden kapanmış olmasına rağmen bu problemlerin çoğu ancak Cumhuriyet 
Dönemi’nde kesin bir çözüme kavuşturulmuştur.  

XX. yüzyıl başlarında ise Osmanlı Eğitim Teşkilatı şu şekilde oluşmuştu: Batı 
tipi okullar Maarif Nezareti’ne (Eğitim Bakanlığı’na), medreseler Meşihat 
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Eğitim, millî ve laik 

olmalıdır. 

 
Tevhid-i Tedrisat 

Kanunu ile yabancı 
ve azınlık 

okullarının siyasi 
faaliyetleri 

engellenmiştir. 

Makamı’na (Şeyhülislam’a), Sıbyan Okulları Evkaf Nezareti’ne (Vakıflar 
Bakanlığı’na), yabancı devlet okulları ve azınlık okulları ise kendi dernek ve 
kuruluşlarına bağlı olarak varlıklarını sürdürüyorlardı. Eğitimde çok merkezli bu 
yapıdan dolayı birlik ve beraberlik de tesis edilememişti.  

Sonuç olarak Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecinde, Yeni Türk Devleti 
bütün alanlarda olduğu gibi, son yüz yılını modernleşme sancıları ile geçiren bir 
toplum devralmıştır. Geçmişteki bütün çabalar ve oluşturulan kurumlar çok uluslu 
imparatorluktan tek uluslu millî devlet anlayışına geçişte kendiliğinden geçerliliğini 
yitirmiş, eğitimdeki yeni yapılanma, millî ve laik bir topluma yönelik olmuştur. Bu 
amaçla Cumhuriyet Dönemi’nde eğitim ve kültür hayatımızı derinden etkileyen 
önemli inkılaplar yapılmıştır. 

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapların nedenlerini şöyle ifade 
edebiliriz:  

• Kadınların eğitim haklarından yoksun bırakılması, 
• Osmanlı Devleti’nde mevcut olan eğitim anlayışı ve uygulamaların çağdaş 

olmaması, 
• Eğitim ve öğretimde birlik olmadığı için kargaşanın var olması, 
• Farklı okullar ve uygulamalar sonucunda toplum katmanları arasında 

sosyal ve kültürel farklılaşmanın öne çıkması, 
• Yabancı devletlerin, Azınlıkların ve Misyoner Okulları’nın zararlı 

faaliyetlerde bulunmaları.  

CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE EĞİTİM ALANINDA 
YAPILAN İNKILAPLAR 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Kabulü (3 Mart 1924) 

Yukarıda da izah etmeye çalıştığımız gibi Osmanlı Devleti’nin son yıllarında 
yapılan ıslahatlara rağmen eğitim sistemi tam bir karmaşa içerisindeydi. 
Tanzimat’tan itibaren ikili bir sistemle yürütülen eğitim ve öğretim anlayışı, 
toplumun eğitim ve kültür alanlarındaki bölünmüşlüğünü her geçen gün daha da 
derinleştirmiştir. Diğer taraftan da ülkedeki azınlık ve yabancı okullar her tarafa 
yayılmış, kontrolden uzak istedikleri gibi davranıyorlardı.   

TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU  

(3 Mart 1924-Kanun No: 430) 
Birinci madde: Türkiye dahilindeki bütün müessesat-ı ilmiye ve tedrisiye Maarif 
Vekâletine merbuttur. 
İkinci madde: Şer'iye ve Evkaf Vekâleti veya hususî vakıflar tarafından idare olunan 
bilcümle medrese ve mektepler Maarif Vekâletine devir ve raptedilmiştir. 
Üçüncü madde: Şer'iye ve Evkaf Vekâleti bütçesinde mekâtip ve medarise tahsis 
olunan mebaliğ Maarif bütçesine nakledilecektir. 
Dördüncü madde: Maarif Vekâleti yüksek diniyat mütehassısları yetiştirilmek 
üzere Darülfünunda bir ilahiyat fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidematı 
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diniyenin ifası vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için de ayrı mektepler 
küşat edecektir. 
Beşinci madde: Bu kanunun neşri tarihinden itibaren terbiye ve tedrisatı umumiye 
ile müştegil olup şimdiye kadar Müdafaa-i Milliye’ye merbut olan askerî rüştî ve 
idadîlerle Sıhhiye Vekâletine merbut olan darüleytamlar, bütçeleri ve heyeti 
talimiyeleriyle beraber Maarif Vekâletine raptolunmuştur. Mezkûr rüşti ve 
idadilerde bulunan heyeti talimiyelerin ciheti irtibatları atiyen ait olduğu vekaletler 
arasında tahvil ve tanzim edilecek ve o zamana kadar orduya mensup olan mual-
limler orduya nisbetlerini muhafaza edeceklerdir. 
Müzeyyel Fıkra 
Mektebi Harbiyeye menşe teşkil eden askerî liseler bütçe ve kadrolarıyla Müdafaai 
Milliye Vekâletine devrolunmuştur. 
Altıncı madde: İşbu kanun tarihi nesrinden muteberdir. 
Yedinci madde: İşbu kanunun icrayı ahkâmına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
(Kaynak: Maarifle İlgili Kanunlar, İstanbul, 1940) 

Eğitimin yanlış ve eksik yönlerini iyi bilen Atatürk, Yeni Türk Devleti’nde 
eğitim sistemini de çağdaş esaslara göre, toplumun bütün kesimlerini kapsayacak 
köklü değişikliklerin yapılması gereğine inanıyordu. Dolayısıyla eğitim-öğretimdeki 
düzensizliği ortadan kaldırmak için Cumhuriyet ilkeleriyle bağdaşacak yeni ve millî 
bir eğitim politikasına ihtiyaç vardı. Çünkü devletin geleceğinin eğitim sorunlarının 
çözümlenmesiyle mümkün olacağını biliyordu.  

Eğitim ve öğretimde birliğin gerekliliği konusu eğitimciler tarafından da dile 
getiriliyor, Yeni Türk Devleti’nin ve Türk toplumunun ancak bu birlik sayesinde 
ilerleyebileceği vurgulanıyordu. Bu amaçla dönemin Milli Eğitim Bakanı Vasıf 
(Çınar) Bey ve elli arkadaşı tarafından Tevhid-i Tedrisat (Eğitim ve Öğretimin 
Birleştirilmesi) hakkında bir önerge hazırlanarak TBMM’ye sunuldu. Önerge, 3 
Mart 1924’te 430 sayılı kararla Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek kanunlaştı . 

Bu kanunun kazanımları ve özelliklerini özetleyecek olursak; ülkedeki bütün 
eğitim ve öğretim kurumları tek çatı altında toplanmış, hepsi Maarif Vekâleti’ne 
(Milli Eğitim Bakanlığı) bağlanmıştır. Bu kanunla Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti’ne veya 
özel vakıflara bağlı medrese ve okullar, bütçeleriyle birlikte Milli Eğitim 
Bakanlığı’na devredilmiştir. Ülkede bulunan yabancı ve azınlık okullarının dinî ve 
siyasî faaliyetleri engellenmiştir. Böylece Tanzimat’tan itibaren süregelen ikili 
eğitim sistemi kaldırılarak, çağdaş bir toplum yetiştirecek Millî Eğitim Sistemi 
kurulmuş oldu. Bu kanunun en önemli özelliklerinden birisi de eğitimde laiklik ve 
millilik ilkesine doğru önemli bir adımın atılmış olmasıdır. 

Eğitim ve öğretim konusunda bir başka önemli değişiklik de 2 Mart 1926 
tarihinde kabul edilen Maarif Teşkilatı hakkındaki kanun ile gerçekleştirilmiştir. Bu 
kanunla laik eğitime uygun bir anlayışla, ilk ve orta öğretimin esasları belirlenirken, 
eğitim hizmetleri modern hâle getirilmiş, devletin izni olmadan hiçbir okulun 
açılamayacağı karara bağlanmıştır.  

Ayrıca bu düzenlemelerle ilköğretim zorunluluğu doğrudan doğruya devlet 
tarafından son derece ciddi bir şekilde takip edilmiş, orta öğretimde karma 
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Tevhid-i Tedrisat 

Kanunu ile eğitim-
öğretim birliği 
sağlanmıştır. 

eğitime geçilerek, kız ve erkek öğrencilerin aynı okulda ve aynı programla 
okumaları sağlanmıştır. 

Medreselerin Kaldırılması ve Sonuçları 

XVI. yüzyıl sonlarına kadar kendi yapısı içerisinde ihtiyaçlara cevap 
verebilecek bir eğitim sistemine sahip olan Osmanlı Devleti’nde medreseler, 
eğitim-öğretim işlerini yürüten en önemli kurumlardı ve devletin dışında 
kendiliğinden oluşan bir yapıya sahipti. Medreseler, Batı örneğine göre bürokratik 
devlet düzeni kurmak isteyen Osmanlı Devleti’nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
durumda değildi. Batı dünyasındaki bilimsel gelişmeleri takip edemeyen ve çağın 
gereklerine göre kendisini yenileyemeyen bu kurumlar, zamanla devletin 
ihtiyaçlarına cevap veremez duruma gelmişti. 

 Medreselerin dinî vakıflar tarafından kurulup yönetilmeleri ve dinî bilimlere 
dayalı bir eğitim anlayışına sahip olması sebebiyle Osmanlı yöneticileri buralara 
müdahale edemiyordu. Aynı zamanda Batı tipi okulların açılmasında da bir engel 
teşkil etmediği için de bu okullara dokunulmadı. Fakat bir önceki konumuzda da 
izah edildiği gibi mektepli ve medreseli arasındaki eğitimden doğan anlayış farkı 
toplumda büyük bir uçuruma sebep olmuş, toplum bir kültür ikiliğine 
sürüklenmişti. Osmanlı Dönemi’nde sakıncaları fark edilse bile çözümü 
bulunamayan bu mesele, Yeni Türk Devleti’nin eğitim politikaları içerisinde 
çözüme kavuşturulması gereken önemli bir sorundu. 

3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim-
öğretim birliği sağlanırken, din ve ilim kurumları adı altında birer cehalet ve 
miskinlik yuvası haline gelmiş ve görevini tamamlamış bu müesseselerin de 
kaldırılmasının yolu açılmıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nda medreselerin 
kapatılmasıyla ilgili doğrudan bir hüküm yoktur. Ancak 3 Mart 1924 tarihinde aynı 
zamanda Şer’iyye ve Evkaf (Şeriat ve Vakıflar) ve Erkânı Harbiye-i Umumiye 
(Genelkurmay) Nezaretleri’nin kaldırılmasına dair kanun da kabul edilmişti. 

 Bu durumda daha önce Şer’iyye ve Evkâf Vekâleti bütçesinden mektepler 
ve medreseler için ayrılan ödeneklerin ne olacağı ise Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun 
üçüncü maddesi belirlenmiştir. Buna göre ödenekler Maarif Vekâleti’ne (Millî 
Eğitim Bakanlığı’na) devredilmiş, dolayısıyla medreselerin geleceği ile ilgili karar 
Maarif Vekâleti’ne bırakılmıştır. 

Maarif Vekâleti, yapmış olduğu inceleme ve çalışmalar neticesinde 11 Mart 
1924 tarihinde dönemin Maarif Vekili Vasıf Bey’in emri ile medreselerin 
kapatılmasına karar vermiştir. O dönemde mevcut medrese öğrencileri ilkokullara, 
liselere, öğretmen okullarına ve Maarif Vekâleti tarafından yeni kurulan İmam-
Hatip Okullarına aktarılmıştır. 

Medreselerin kapatılması ile dinî eğitim sisteminden Millî Eğitim Sistemi’ne 
geçilmiş; hem amaç ve hedefler bakımından doğan farklılıklar hem de teşkilat 
yönünden oluşan ayrılıklar ortadan kaldırılmış oldu. 
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Türkler yazı 

dilinde çok çeşitli 
alfabeler 

kullanmışlardır. 

Harf İnkılabı (1 Kasım 1928) 

İnsanoğlu en büyük buluşu olan yazı ile bir taraftan düşüncelerini anlatırken, 
diğer taraftan da kalıcılığını sağlamıştır. Yazı aynı zamanda dilin de belirtisidir; 
fakat diller birbirinden farklıdır. Dolayısıyla diller arasındaki farklılık yazıda da 
kendini göstermiştir. 

Türklerin MS VIII. yüzyıldan itibaren yazıyı kullandıkları bilinmektedir. 
Türkler, Göktürk veya Orhun yazısı denilen 38 harfli alfabeye sahip kendi dillerine 
uyan bir yazı ile kültür tarihi sahnesine çıkmışlardır. Bu alfabe Türklerin kendi millî 
alfabesidir. Ancak bilindiği gibi Türklerin çok geniş coğrafyaya yayılmaları onların 
değişik kültürlerle de temasta bulunmalarına sebep olmuştur. Bu açıdan 
düşünüldüğünde bulundukları yerlerin alfabelerini benimsemişler, yazı dilinde çok 
çeşitli alfabeler kullanmışlardır. Örneğin; Göktürk alfabesinden farklı olarak, 
Uygur, çok az da olsa Mani, Brahmi, Süryani, Ermeni, Rum, Rus, Soğd, Tibet, Çin 
yazılarını ve yine Arap, Kiril ve Latin alfabelerini kullanmışlardır. 

Türkler İslamiyet’e girdikten sonra ise, bütün Müslüman dünyasının alfabesi 
durumuna gelen Arap harflerini kullanmayı tercih etmişlerdir. Dolayısıyla Osmanlı 
Devleti’nde de Arap alfabesi kullanılıyordu. Halk günlük hayatında Türkçe konuşup 
yazarken, bilim dili Arapça olmuştu. Yüksek çevrelerde ise edebiyat dili olarak 
Farsça daha çok rağbet görüyordu. 

XIX. yüzyılın ortalarından itibaren bu alfabenin değiştirilmesi veya ıslah 
edilmesi gereği üzerinde tartışmalar başladı. Osmanlı Devleti’nin son 
dönemlerinde bu tartışmaları başlatanlar Arap harflerinin Türkçe’nin yapısına 
uygun olmadığını, Türk dili açısından da yetersiz ve elverişsiz olduğunu dile 
getirmişlerdir. Tartışmaların başlangıcında sadece Arap harflerinin ıslahı gündeme 
gelmiş, yeni bir alfabe yerine Arap alfabesinin Türkçe’ye uygun hale getirilmesine 
yönelik çabalar olarak kalmıştır.. 

Osmanlı Devleti’nde Arap alfabesinin ıslahı konusunda ilk tartışma ünlü 
eğitimci Münif Paşa’nın 1862’de Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’de yaptığı bir 
konferansla başlamıştır. Bu toplantıdan bir yıl kadar sonra Ahuntzade Mirza Feth-
Ali’nin de bu konuda bir çalışması olmuştur. Bu konudaki tartışmalara Şinasi, Ziya 
Paşa ve Ali Suavi, Ebuzziya Tevfik gibi Osmanlı aydınlarının da katkısı büyük 
olmuştur. Namık Kemal ise bu konuda onlardan ayrılarak Osmanlıcanın 
savunucusu olmuştur. 

Bu çabalar I. Meşrutiyet Dönemi’nde de sürdürülmüştür. Özellikle Kamus-ı 
Türkî’nin yazarı Şemsedddin Sami Bey de Arap alfabesinin ıslahı hususunda 
tartışmalara katılmıştır. Selami Kılıç’ın da isabetle belirtiği gibi “Harfler konusunda 
ilk resmî girişim 1909’da Maarif Nezareti’nde kurulan İmla Komisyonu tarafından 
yapılmıştır. Daha sonra yarı resmî bir girişim de Recaizade Mahmut Ekrem Bey’in 
öncülüğünde 1911’de kurulan Islah-ı Huruf Cemiyeti adlı dernekçe yapılmıştır.”  

II. Meşrutiyet’ten sonra ise Arap harflerinin terk edilerek Latin harflerine 
geçiş fikri yavaş yavaş dile getirilmiştir. Bu dönemde Türkçülük fikrinin etkisiyle 
millî edebiyat gibi akımların ortaya çıkması alfabenin ıslahını daima tartışma 
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konusu olarak gündemde tutmuştur. Mesela; Ahmet Hikmet, Celal Esat, Ziya 
Gökalp, Hüseyin Cahid, Dr. Abdullah Cevdet, Celal Nuri gibi yazar ve düşünce 
adamları Latin alfabesine dayalı yeni bir Türk alfabesinin oluşturulması için çok 
önemli yazılar kaleme almışlardı.  

İttihat ve Terakki Cemiyeti/Fırkası’nın da bu tartışmalara öncülük ettiği 
bilinmektedir. Mesela; “Ordu Elifbası”, “Hatt-ı Cedid”, “Enverî” gibi adlarla da 
anılan alfabenin ıslahı konusunda çalışmalar da dikkat çekicidir. Enverî alfabesinin 
(huruf-ı munfasıla) ilk uygulamaları ordu içinde olmuş; ancak savaş yıllarında 
istenilen sonuç elde edilememiştir. 

Türk dünyasında alfabe tartışmaları devam ederken, 1920’lerden itibaren 
Komünist Rusya’nın emperyalist politikaları sonucunda özellikle Türk dünyasını 
bölüp parçalamak maksadıyla Türk topluluklarının Latin alfabesine geçmesi için 
teşvikleri olmuştur. Bunun bir neticesi olarak 1922 yılında Azerbaycan’da, ilerleyen 
yıllarda da Özbek, Karaçay-Balkar, Kırım Tatarları, Çuvaşlar, Yakutlar gibi Türk 
topluluklarının Latin alfabesine geçmeleri hususu desteklenmiştir [1, 3, 8, 11, 17]. 
Bu durum Türkiye’de de Latin alfabesine geçişte etkili olmuştur. Ancak bu yoldaki 
çalışmalar Türkiye’nin Latin alfabesine geçmesiyle değişikliğe uğramış ve Sovyet 
Rusya’nın da politikalarını yeniden değiştirmesine sebep olmuştur. Ruslar bu 
gelişmeler üzerine bütün Türk dünyasına Latin alfabesini yasaklayarak, Kiril 
alfabesini yeniden mecbur hâle getirmiştir. Çünkü Türk dünyasının kültürel 
birlikteliğini arzu etmemiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren de bu tartışmalar artarak 
devam etmiştir.  Arap harfleri ile okuma-yazmanın zorluğu, buna bağlı olarak 
ülkedeki okur-yazar oranının düşük olması, bu alfabenin değiştirilmesi 
konusundaki tartışmaların, “Latin harflerini kabul etmeli mi, etmemeli mi?” şekline 
dönüşmesine sebep olmuş, hatta gazeteler bu konuda anketler yaparak kamuoyu 
oluşturmaya çalışmışlardır. 1924 yılında alfabe konusunda Arap harflerinin 
yetersizliğini TBMM’de ilk defa gündeme getiren İzmir Millet Vekili Şükrü 
(Saraçoğlu) Bey’dir. Fakat Atatürk’e göre bu konu ile ilgili fikirlerin olgunlaşması 
için biraz daha zamana ihtiyaç vardır. 

1925 yılında yapılan takvim ve uluslararası saat ile ilgili düzenlemeler, 
alfabenin de değiştirilebileceği konusundaki kanaatleri daha da arttırmış, 1926 
yılında Bakanlar Kurulu kararı ile “Dil Heyeti” veya “Dil Encümeni” adıyla dil 
konusunda uzman kişilerden oluşan bir çalışma grubu kurulmuştur. Bu heyet yeni 
Türk alfabesinin hazırlanması ile ilgili çalışmalar yapacaktı. Özellikle Latin 
harflerinin Türkçe’nin yapısına uygun olup olmadığını araştırmak amacı ile birçok 
alfabeyi inceleyecekti. Çünkü Latin harfleri dünyada en yaygın olarak kullanılan 
harflerdi. Diğer taraftan da değişiklik için 1927 yılından itibaren doktorlar 
reçetelerini Latin harfleriyle yazmaya başlamışlardı. 

Yaklaşık iki yıl süreyle alfabe konusunda çalışmalar yapan Dil Encümeni, 26 
Haziran 1928 tarihinde Ankara’da yapmış olduğu toplantıda şimdiye kadar yapmış 
olduğu çalışmaları değerlendirerek, “Elifba Raporu” adıyla bir rapor hazırladı. Daha 
sonra bu konudaki çalışmaları baştan beri takip eden Mustafa Kemal, kendisine 
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sunulan Elifba Raporu’nun da sonuçlarını göz önünde bulundurarak 9 Ağustos 
1928 akşamı İstanbul’da Sarayburnu Parkı’nda düzenlenen bir şenlik sırasında 
yaptığı konuşmada “Arkadaşlar, güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini 
kabul ediyoruz. Bizim ahenktar zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini 
gösterecektir… Bu yeni harflerle behemehâl pek çabuk bir zamanda mükemmel bir 
surette anlaşacağız. Milletimiz, yazısıyla, kafasıyla bütün âlem-i medeniyetin 
yanında olduğunu gösterecektir. Vatandaşlar, yeni Türk harflerini çabuk öğreniniz. 
Bütün millete, kadına, erkeğe, köylüye, çobana, hamala, sandalcıya öğretiniz.” 
diyerek Harf İnkılabı’nın yapılacağı müjdesini halka vermiştir. Bu tarihten itibaren 
bütün yurtta yeni Türk alfabesi ile ilgili çalışmalar hızlandırılmış, Mustafa Kemal’in 
kendisi de Anadolu’da çeşitli il ve ilçeleri kapsayan bir seyahate çıkarak, yeni Türk 
harflerini kara tahtanın başında başöğretmen sorumluluğu içerisinde halka 
tanıtmıştır. 1 Kasım 1928 tarihinde TBMM’nin açılışındaki konuşmasında yine bu 
konuya değinerek, alfabe hakkındaki görüşlerini şöyle dile getirmiştir: “Türk 
milletine kolay bir okuma yazma anahtarı vermek lazımdır. Bu anahtar Latin 
esasından alınan Türk alfabesi olacaktır. Yeni Türk harflerinin kanunlaşması, 
ülkemizin yükselme çabalarında başlı başına bir geçit olacaktır.”  Aynı gün (1 
Kasım 1928)   yeni Türk harflerinin kabulü ile ilgili bir önerge sunulmuş, yapılan 
görüşmelerden sonra Latin esasına dayalı yeni Türk alfabesi “Türk Harflerinin 
Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun” adıyla TBMM’de 1353 sayılı yasa olarak kabul 
edilmiştir.  

3 Kasım 1928’de yürürlüğe giren bu kanunla Türk fonetiğine uygun bazı 
değişiklikler de yapılmış (ç, ş, ğ gibi harfler eklenmiş), devlet dairelerinde 
yazışmaların ve basılı evrakların tamamen yeni harflerle yapılması zorunluluğu 
getirilmiş, gazeteler bu harflerle basılmaya başlanmıştır. Ayrıca bütün yurtta 
eğitim-öğretim seferberliği başlatılarak yeni harflerin öğretilmesi için 1 Ocak 1929 
tarihinde Millet Mektepleri açılarak halkın okuma-yazma öğrenmesi sağlanmıştır. 
Bütün bu gayretler neticesinde halk yeni harfleri çok kısa bir süre içerisinde 
benimsemiş ve ülkede okuma-yazma oranı hızla yükselmiştir. 19 Şubat 1932’de 
açılan “Halkevleri” vasıtasıyla da eğitimin daha geniş kitlelere yaygınlaşması 
sağlanmış, halkın bilgi, görgü ve becerileri arttırılmıştır. 

 
 
 
 
 
 

Şekil 6.2. 1928-Yeni Harfler Münasebetiyle Gazi ve İsmet Paşa Kayseri’de 
 

Yeni Türk harflerinin kabulü, Türk inkılabının en önemli aşamalarındandı. 
Yeni Türk harflerinin kabulü ve öğretilmesi konusunda verdiği çabalardan dolayı da 
Mustafa Kemal Paşa’ya başöğretmen unvanı verilmiştir. Harf inkılabının 
sonucunda şu kazanımlar elde edilmiştir:  

• Bütün ülkede okuma-yazma oranları artmıştır. 
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• Çağdaşlık yolunda önemli bir adım atılmıştır. 
• Toplumda kültürleşme ve sosyalleşme hızla genişlemiştir. 
• Batılı ülkeler ile olan ilişkilerin daha da gelişmesi sağlanmıştır. 
• Ülkede basım-yayım oranları artmıştır. 

TÜRK HARFLERİNİN  KABUL  VE TATBİKİ HAKKINDA 
KANUN  

(1 Kasım 1928-Kanun No: 1353) 
Birinci madde: Şimdiye kadar Türkçeyi yazmak için kullanılan Arap harfleri yerine 
Latin esasından alınan ve merbut cetvelde şekilleri gösterilen harfler (Türk harfleri) 
ünvan ve hukuku ile kabul edilmiştir. 
İkinci madde: Bu kanunun neşri tarihinden itibaren devletin bütün daire ve 
müesseselerinde ve bilcümle şirket, cemiyet ve hususi müesseselerde Türk 
harfleriyle yazılmış olan yazıların kabulü ve muameleye konulması mecburidir. 
Üçüncü madde: Devlet dairelerinin her birinde Türk harflerinin devlet mu-
amelâtına tatbiki tarihi 1929 kânun-ısanisinin birinci gününü geçemez. Şu kadar ki 
evrak-ı tahkikiye ve fezlekelerinin ve ilâmların ve matbu muamelat cetvel ve 
defterlerinin 1929 Haziranı iptidasına kadar eski usulde yazılması caizdir. Verilecek 
tapu kayıtları ve senetleri ve nüfus ve evlenme cüzdanları 1929 Haziranı 
iptidasından itibaren Türk harfleriyle yazılacaktır. 
Dördüncü madde: Halk tarafından vaki müracaatlardan eski Arap harfleriyle yazıldı 
olanlarının kabulü 1929 Haziranının birinci gününe kadar caizdir. 1928 senesi  
Kanûn-ı evvelinin iptidasından itibaren Türkçe hususi veya resmi levha, tabela, 
ilan, reklam ve sinema yazılarıyla kezalik Türkçe hususi, resmi bilcümle mevkut, 
gayri mevkut gazete, risale ve mecmualar Türk harfleriyle basılması ve yazılması 
mecburidir. 
Beşinci madde: 1929 Kanûn-ı sanisi iptidasından itibaren Türkçe basılacak 
kitaplarsa Türk harfleriyle basılması mecburidir. 
Altıncı madde: Resmi ve hususi bütün zabıtlarda 1930 Haziranı iptidasına kadar 
eski Arap harflerinin stenografi makamında istimali caizdir. Devletin bütün daire 
ve müesseselerinde kullanılan kitap, kanun, Talimatname, defter, cetvel, kayıt ve 
sicil gibi matbuaların 1930 Haziranı iptidasına kadar kullanılması caizdir. 
Yedinci madde: Para ve hisse senetleri ve bonolar ve esham ve tahvilat ve pul sair 
kıymetli evrak ile hukukî mahiyeti haiz bilcümle eski vesikalar değiştirilmedikleri 
müddetçe muteberdirler. 

Sekizinci madde: Bilumum bankalar, imtiyazlı ve imtiyazsız şirketler, cemiyetler ve 
müesseselerin bütün Türkçe muamelâtına Türk harflerinin tatbiki 1929 kânun-ı 
sanisinin birinci gününü geçemez. Şu kadar ki halk tarafından mezkûr 
müesseselere 1929 Haziranı iptidasına kadar eski Arap harfleriyle müracaat vaki 
olduğu takdirde kabul olunur. Bu müesseselerin ellerinde mevcut eski Arap 
harfleriyle basılmış defter, cetvel, katalog, nizamname ve talimatname gibi 
matbuaların 1930 Haziranı iptidasına kadar kullanılması caizdir. 

Dokuzuncu madde: Bütün mekteplerin Türkçe yapılan tedrisatında Türk harfleri 
kullanılır. Eski harflerle matbu kitaplarla tedrisat icrası memnudur. 
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Onuncu madde: Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

On birinci madde: Bu kanunun ahkâmım icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(Kaynak: Maarifle İlgili Kanunlar, İstanbul, 1940) 

Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması (12 Nisan 1931) 

Tarih, devlet ve millet hayatının temel unsurlarından biridir. Milletlerin 
hafızası ve aynasıdır. Zaman zaman o aynaya bakmak ve o hafızadan istifade 
etmek gerekir. Çünkü toplumlar o aynaya bakarak kendisine çekidüzen verir, 
hafızalarını tazeleyerek de geçmişteki hatalarını tekrarlamaz.  

Cumhuriyet Dönemi’ne gelinceye kadar Türk tarih anlayışına bakıldığında, 
gerek tarih araştırmacılığı, gerekse tarih öğretimi konusunda istenilen seviyede 
olunmadığı görülmektedir. 

Ülkede iki türlü tarih anlayışı hâkimdi. Medreseler genellikle İslam tarihi ile 
ilgilenirken, okullarda hanedan tarihi öğretiliyordu. Geçmişi çok eskilere dayanan 
Türk tarihi yalnız İslam ve Osmanlı tarihi olarak okutuluyordu. Sanki Türk tarihi 
bunlarla başlamıştı. Türklerin İslamiyet’ten önceki varlığı ve uygarlığı, insanlık 
tarihine sunduğu katkıları yok sayılmıştı. Bu durum bir taraftan Türk milletinin 
geçmişle ilgisini koparırken diğer taraftan tarihî gerçekler tam olarak bilinmediği 
için Türk milleti ağır ithamlarla karşı karşıya kalıyordu. Oysa bütün bilimsel 
kaynaklar, Orta Asya’da gelişmiş bir Türk kültürü ve uygarlığından bahseder.  

Ayrıca Osmanlı Devleti’nin çok uluslu bir yapıda olması, millî bir tarih 
anlayışının doğmasını da engellemiştir. II. Meşrutiyet Dönemi’nde millî bir tarih 
anlayışı gündeme gelmişse de bu çabalar yeterince etkili olamamış, millî tarih 
anlayışı yine Cumhuriyet Dönemi ile birlikte hayata geçirilmiştir. 

 

 
Şekil 6.3. Atatürk Dolmabahçe Sarayı’nda Açılan Tarih Sergisini Gezerken 

 
Atatürk’ün tarihe karşı olan ilgisi daha askerî lisede okurken başlamış, 

hayatı boyunca da sürmüştür. Yeni Türk Devleti’ne gelinceye kadar tarihimizle ilgili 
yanlış ve eksik bilgileri ve o zamana kadarki tarih anlayışından bir fayda 
olamayacağını gören Atatürk, bu konularla ilgili görüşlerini dönemin devlet ve 
bilim adamlarına, öğretmenlere aktarmaya çalışmıştır. “Büyük devletler kuran 
atalarımız büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak ve 
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incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur” demek suretiyle 
bu konudaki yanlışlıkların ortadan kaldırılmasını istemiştir. 

Tarih yazıcılığı konusunda da takip edilmesi gereken yolu şöyle dile 
getirmiştir: “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık 
kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.” Tarihi 
olayların muhakkak ilmî esaslara ve belgelere dayalı olarak incelenmesini arzu 
etmiş ve bilim adamlarını bu konuya özendirmiştir.  

Millî tarih anlayışının mutlaka oluşması için gerekli çok önemli ve özel 
sebepler vardı. Zira Türklerin sarı ırktan geldiği, sarı ırkın ise medeni kabiliyet ve 
beceriden yoksun olduğu görüş ve iddialarını içeren birçok kitap yazılmıştı. Ayrıca 
Türk toprakları üzerinde yabancıların tarihî iddiaları vardı. Bunun için tarihimizin 
gerçek yapısını ve tarihî gerçekleri bilimsel olarak dünya kamuoyuna duyurmak 
gerekli idi.  

Atatürk, millî tarih anlayışını oluşturup geliştirmek ve Türk tarihinin bilimsel 
metotlarla yeniden araştırılmasını sağlamak amacı ile 12 Nisan 1931 tarihinde 
“Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’ni” kurdu. Cemiyet, 1932 yılında “Türk Tarih 
Kongresi’ni”  toplamış ve Türk Tarih Tezi’ni tartışmaya açmıştır. 

 Bu kongrede oluşturulan heyetin çalışmaları sonunda Atatürk’ün ortaya 
attığı Türk Tarih Tez’inin esasları çerçevesinde ortaokul ve liselerde okutulmak 
üzere “Türk Tarihinin Ana Hatları” isimli bir kitap hazırlanmıştır. Daha sonra bu 
kuruluş 1935’te Türk Tarih Kurumu adını almıştır. Bu kurumun çalışmaları 1936’da 
Ankara’da kurulan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nin dil, coğrafya, arkeoloji, 
etnoloji, antropoloji gibi birçok alanlardaki faaliyetleriyle desteklenmiştir. 

 
Şekil 6.4. 1937-Atatürk II. Tarih Kongresi’ni Açmaya Giderken 

 

Bu çalışmalar Türk milletinin ve onun öz yurdu Anadolu’nun binlerce yıllık 
tarihini aydınlatırken, millî bir tarih anlayışının da oluşmasına yol açmıştır.    

Türk Dil Kurumu’nun Kurulması (12 Temmuz 1932) 

Millî kültürün oluşup gelişmesinde dil de son derece önemlidir. Dil, insanlar 
arasında iletişimin kurulmasını sağladığı gibi toplumda sosyo-kültürel hayatın 
oluşmasında ve yaşatılmasında bir araç görevi üstlenir. Ayrıca dil, bir milletin 
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çabaları Türk Tarih 
ve Türk Dil Kurumu 

öncülüğünde devam 
etmektedir. 

geçmişten geleceğe uzanan süreç içerisinde, kuşaklar arasındaki iletişimini ve 
devamlılığını sağlar. 

Dil, insanların yaşadıkları coğrafya ve olayların etkisiyle değişikliğe 
uğrayabilir. Türkler yaşadıkları coğrafyalarda ilişki kurduğu kültürlerden ve 
olaylardan etkilendikleri için Türkçe de tarih boyunca çeşitli değişikliklere 
uğramıştır. Bu manada Osmanlı Devleti’nde Türkçe ’ye Arapça ve Farsça’dan 
birçok kelimenin girdiği görülmektedir. Bu durum Arapça, Farsça ve Türkçe 
karışımı kelimelerden oluşan Osmanlıca denilen bir dilin ortaya çıkmasına sebep 
olmuştu. Medreselerde bilim dili Arapça iken edebiyat dili ise tarihî kökleri 
bakımından Farsça ’ya dayanıyordu. Türk aydın ve bilim adamları bu iki dilin etkisi 
altında kalarak Arapça ve Farsça kelimelerin ağırlıkta olduğu, Arapça ve Farsça 
kalıpların kullanıldığı Osmanlıca’yı kullanıyordu. Günlük hayatta ise halk daha saf 
bir Türkçe ile konuşuyordu. Böylece toplumda iki ayrı dil ortaya çıkmış, aydınlarla 
halk arasında da büyük bir uçurum oluşmuştu. Tanzimat’tan sonra Türk dilinde 
kullanılan yabancı kelimelere Fransızca da eklenmiş, böylece dil birliği tamamen 
bozulmuş, Türkçe Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde gerçek kimliğinden 
tamamen uzaklaşmıştı. Oysa bir milletin ruhu olan dil, onu birbirine bağlar ve 
ayakta tutar.  

Atatürk bir konuşmasında ; “Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. 
Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felaketler içinde ahlakının, geleneklerinin, 
hatıralarının, çıkarlarının, kısaca, bu gün kendini millet yapan her şeyinin, dili 
sayesinde korunduğunu görmektedir. Türk dili, Türk milletinin, zihnidir.” 
ifadeleriyle Türk dilinin önemini açıklamıştır. 

 Onun Türk dili ile ilgili hassasiyetleri herkes tarafından biliniyordu. Bu 
konuda hem kendisi bizzat çalışmış hem de çevresindekileri bu konuya 
yönlendirmiştir. Bu konuda yapılacak çalışmalar için de hedefler belirlemişti. Bu 
hedefleri kısaca şöyle ifade edebiliriz:  

• Dilimizi, karma ve yapma bir dil olan Osmanlıca’dan kalan pürüzlerden 
ayıklamak, 

• Bu yolla, aydınların dili ile halkın dili, yazı dili ile konuşma dili arasındaki 
açıklığı kapatmak, 

• Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak ve millî gelişmeyi 
sağlamak, 

• Türkçeyi uzun vadede çağdaş uygarlığın gerektirdiği her türlü ihtiyacı 
karşılayabilecek kelime ve kavramlara sahip, akıcı ve zengin bir kültür dili 
hâline getirebilmek.  

• Dilde millileşmeyi tesis edebilmek, 
• Türkçenin dünya ve bilim dili olabilmesi gerekli çalışmaları yapmak 

şeklinde özetlenebilir.  
1928-1932 yılları arasında Türk dili ile ilgili çalışmalar yapmak amacıyla 

önce “Dil Heyeti” adıyla bir komisyon kurulmuş, 12 Temmuz 1932 tarihinde de 
“Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin” kuruluşu gerçekleştirilmiştir. 
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üniversite Dâr’ül 
Fünûn’dur. 

Dildeki bağımsızlığı, tam bağımsızlığın bir parçası olarak gören Mustafa 
Kemal Atatürk, yaptığı bir konuşmasında; “Türk dilinin kendi benliğine, aslındaki 
güzellik ve zenginliğe kavuşması için bütün devlet teşkilatımızın dikkatli olmasını 
isteriz.” sözleriyle bu konunun devlete düşen bir görev olduğunu da ifade etmiştir. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 6. 5. Atatürk Dolmabahçe Sarayı’ndaki Dil-Tarih ve Harfler için Yapılan  

Toplantıda 26 Eylül 1932’de Türk dilinin kaynaklarını, geçirdiği değişimleri ve 
geleceğiyle ilgili esasları belirlemek amacı ile Dolmabahçe’de bir dil kurultayı 
toplanmış, bu konudaki çalışmalar ve öneriler değerlendirilmiştir. Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti, 31 Ağustos 1936 tarihinde “Türk Dil Kurumu” adıyla yeniden 
örgütlenmiştir. Bu kurumun çalışmaları neticesinde Türk dilinde sadeleştirmeye 
gidilmiş ve Türkçe bir kültür ve sanat dili haline getirilmiştir. Bilim dili, aydın dili ve 
halk dili gibi ayrımlarda ortadan kaldırılmıştır. 

Üniversite Reformu  

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devreden tek üniversite olan Dâr’ül Fünûn’un 
kurulması 1846’da kararlaştırılmış; ancak 1863’te açılabilmiştir. Ancak hem 
öğrenci bulamaması hem de medreselerin baskısı sebebiyle kapatılan Dâr’ül 
Fünûn 1900 yılında II. Abdülhamit Dönemi’nde “Dâr’ül Fünûn-ı Şahane” adıyla 
yeniden açıldı. 1908 yılında “Dâr’ül Fünûn-ı Osmani “adını alan bu okul, 1933 yılına 
kadar varlığını sürdürdü.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim alanında yapılan inkılaplar kapsamında 
üniversite eğitimi konusu da masaya yatırılmış, bu konuda önemli düzenlemelere 
ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştı. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere genç 
cumhuriyetin yöneticileri Dâr’ül Fünûn’un çalışmalarını yeterli görmüyorlardı. Bu 
amaçla İsviçreli Prof. Albert Malche, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye’ye 
davet edilerek Dâr’ül Fünûn’un durumu ve yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bir 
rapor hazırlaması istenmiştir. 

Prof. Albert Malche, 29 Mayıs 1932’de tarihli raporunda bu konuda acil bir 
reforma ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Raporda ifade edilen öneriler 
doğrultusunda reformun bir an önce yapılması için harekete geçildi ve İstanbul 
Dâr’ül Fünûn kapatıldı. 

 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni bir üniversitenin kurulmasına dair 
kanun 31 Mayıs 1933’te yürürlüğe girdi. Bu kanunun ikinci maddesi gereğince 1 
Ağustos 1933’ten itibaren İstanbul’da “İstanbul Üniversitesi” adıyla yeni bir 
üniversite kuruldu. Bu kanuna bağlı olarak Dâr’ül Fünûn’da görevli 240 bilim 
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adamından 157’si görevden alınarak yeni kadrolarla eğitime devam edildi. Ayrıca o 
dönemde Almanya’daki Hitler yönetiminden kaçan bilim adamlarına kucak 
açılarak Türkiye’ye gelmeleri sağlandı. Diğer taraftan değişik ülkelerdeki uzman 
bilim adamları Türkiye’ye davet edilmek suretiyle onların bilgi ve birikiminden 
istifade edilmeye çalışıldı. 

İstanbul Üniversitesi’nden ayrı olarak 1933’te Yüksek Ziraat Enstitüsü ve 
1936’da da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi açılmıştır. 

 
Şekil 6. 6. Atatürk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencileriyle Ders Dinliyor. 

Güzel Sanatlar Alanındaki Gelişmeler  

Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan inkılaplar arasında güzel sanatlarla ilgili 
düzenlemeler yapılırken, sanata ve sanatçıya ayrı bir yer verilmiştir. Çünkü bir 
milletin gelişmişliği güzel sanatlar alanındaki gelişmişliği ile ölçülür. Bunu çok iyi 
bilen Atatürk, “Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam bir hayata malik 
olmaz.” demek suretiyle sanatın önemini ve millet hayatındaki rolünü açıklamıştır. 
Yine 1923’te Adana’da “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri 
kopmuş olur.” sözleriyle de sanatın millet hayatındaki değerine vurgu yapmıştır. 

Atatürk güzel sanatların her dalında sanatçıların yetişmesi ve toplumda 
saygın bir konuma gelmesi için yöneticilere talimatlar vermiş ve her vesile ile de 
onları onure etmiştir. “Efendiler hepiniz mebus olabilirsiniz, hatta reisicumhur 
olabilirsiniz; fakat sanatkâr olmazsınız.” diyerek onlara övgü dolu sözler 
söylemiştir.  

Sanata ve sanatçıya bu derece önem verilen Cumhuriyet Türkiye’sinde, 
sanatın bütün dallarında önemli gelişmeler görülmüştür. Güzel sanatlarla ilgili 
okullar, konservatuarlar, müzeler ve tiyatrolar açılmış; buralarda müzik, resim, 
heykel ve mimari dallarında sanatkârlar yetiştirilmiştir. 

Müzecilikte de önemli aşamalar kat edilmiş, ilk olarak 1924 yılında Topkapı 
Sarayı, müze hâline getirilmiştir. Aynı yıl Konya Asâr-ı Atika Müzesi açılarak millî 
sanat eserlerimiz sergilenmiştir. 1925 yılında açılan Etnografya Müzesi, müzecilik 
alanında önemli bir kuruluş olmanın yanı sıra inkılapların toplumsal yönüne verilen 
öneminde bir göstergesidir. 1937 yılında bizzat Atatürk’ün emri ile bir de Resim ve 
Heykel Müzesi açılmıştır. 
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bir araçtır. Türk tarihine bakıldığında Türkler yaşadıkları sosyo-
kültürel çevrenin etkisinde kalarak birçok alfabe 
kullanmışlarıdır.
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• Türklerin kullanmış oldukları alfabeler hakkında araştırma 
yapınız.

• Kapitülasyonların eğitim üzerine etkilerini araştırınız ve 
okumalar yapınız.

• Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eğitim 
politiklarını mukayeseli inceleyiniz.
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•MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EĞİTİM VE KÜLTÜR ANLAYIŞI
•Osmanlı Devleti’nin gerileme ve çöküş sürecine girmesinin nedenlerinin 

başında gelen eğitim ve kültür alanındaki hataları tespit eden Atatürk; yeni 
devletin millî eğitim sistemini şu temel ilkeler çerçevesinde oluşturmaya 
çalışmıştır:  

•Eğitim millî olmalıdır.
•Eğitimde birlik ve bütünlük esası güdülmelidir.
•Eğitim laik olmalıdır.
•Eğitimin bilime dayalı olması gerekir.
•Cehaletin ortadan kaldırılması esas amaç olmalıdır. 
•Eğitimin hayata dayalı olması gerekir. 
•Eğitim karma olmalıdır. 
•Eğitim çağdaş bir disiplin anlayışıyla yürütülmelidir.
•OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E EĞİTİM ALANINDAKİ GELİŞMELER
•Osmanlı Devleti’nin modernleşme sürecine girmesi ile birlikte eğitim 

alanında ciddi atılımlar yapıldı. II. Mahmut döneminde Maarif-i Umûmiye 
Nezareti (Eğitim Bakanlığı) kuruldu ve ilköğretim mecburi hale getirildi. 1 
Eylül 1869 tarihinde Maarif-i Umûmiye Nizamnamesi (Genel Eğitim Tüzüğü) 
kabul edildi. Bu nizamname ile bütün eğitim kurumları ilk, orta ve 
yükseköğretim olmak üzere üç kademede toplandı. İlköğretim Mekteb-i 
İptidai adı verilen üç yıllık ilk kademe ile Mekteb-i Rüştiye adı verilen üç yıllık 
ikinci kademeden oluşuyordu. Ortaöğretim için de İdadi ve Sultani adı verilen 
okullar açıldı. Yükseköğretim ise çeşitli yüksekokullar ile 1863’te açılan Dar-ül 
Fünûn (Üniversite)’da veriliyordu. XX. yüzyıl başlarında ise Osmanlı Eğitim 
Teşkilatı şu şekilde oluşmuştur: Batı tipi okullar Maarif Nezareti’ne (Eğitim 
Bakanlığı’na), medreseler Meşihat Makamı’na (Şeyhülislam’a), Sıbyan 
Okulları Evkaf Nezareti’ne (Vakıflar Bakanlığı'na), yabancı devlet okulları ve 
azınlık okulları ise kendi dernek ve kuruluşlarına bağlı olarak varlıklarını 
sürdürmüşlerdir.    

•Bu bilgiler ışığında eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapların nedenlerini 
şöyle ifade edebiliriz:

•Kadınların eğitim haklarından yoksun bırakılması, 
•Osmanlı Devleti’nde mevcut olan eğitim anlayışı ve uygulamaların çağdaş 

olmaması, 
•Eğitim ve öğretimde birlik olmadığı için kargaşanın var olması,
•Farklı okullar ve uygulamalar sonucunda toplum katmanları arasında 

sosyokültürel farklılaşmanın öne çıkması, 
•Yabancı devletlerin, azınlıkların ve misyoner okullarının zararlı faaliyetlerde 

bulunmaları.
•CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE EĞİTİM ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR 
•Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924-Kanun No: 430)
•Ülkedeki bütün eğitim ve öğretim kurumları tek çatı altında toplanmıştır.
•Hepsi Maarif Vekâleti'ne (Milli Eğitim Bakanlığı) bağlanmıştır. 
•Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti’ne veya özel vakıflara bağlı medrese ve okullar, 

bütçeleriyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmiştir. 
•Ülkede bulunan yabancı ve azınlık okullarının dinî ve siyasî faaliyetleri 

engellenmiştir.
•Bu kanun sayesinde eğitimde laiklik ve millilik ilkesine doğru önemli bir adım 

atılmıştır.
•2 Mart 1926 tarihinde kabul edilen Maarif Teşkilatı kanunu ile; 
•Devletin izni olmadan hiçbir okulun açılamayacağı karara bağlanmıştır.
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•İlköğretim zorunluluğu doğrudan doğruya devlet tarafından son derece ciddi 
bir şekilde takip edilmiştir.

• Orta öğretimden karma eğitime geçilmiş, kız ve erkek öğrencilerin aynı 
okulda ve aynı programla okumaları sağlanmıştır.

•Medreselerin Kaldırılması ve Sonuçları
•Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulünden sonra Osmanlı Devleti’nden 

devralınmış olan medreseler incelemeye alınmış ve bu kurumların Batı 
örneğine göre bürokratik devlet düzeni kurmak isteyen Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ihtiyaçlarını karşılayacak güçte olmadığı değerlendirilmiştir. 
Yapılan çalışmalar neticesinde 11 Mart 1924 tarihinde dönemin Maarif Vekili 
Vasıf Bey’in emri ile medreselerin kapatılmasına karar verilmiştir. Böylece 
Tanzimat döneminden beri devam eden mektep-medrese ikiliği de ortadan 
kaldırılmış oldu.

•Harf İnkılabı (1Kasım 1928)
•Osmanlı döneminden beri devam eden alfabe tartışmaları cumhuriyetin 

ilanından sonra da devam etmiş ve Maarif Vekaleti’nin öncülüğünde yapılan 
çalışmalar neticesinde TBMM’nin 1 Kasım 1928 tarihli oturumunda Latin 
esasına dayalı yeni Türk alfabesi kabul edilmiş ve bu kanun 3 Kasım 1928’de 
yürürlüğe girmiştir.

•Bütün yurtta eğitim-öğretim seferberliği başlatılarak yeni harflerin 
öğretilmesi için 1 Ocak 1929 tarihinde Millet Mektepleri açılarak halkın 
okuma-yazma öğrenmesi sağlanmıştır

•Harf inkılabının sonucunda şu kazanımlar elde edilmiştir: 
•Bütün ülkede okuma-yazma oranları artmıştır. 
•Çağdaşlık yolunda önemli bir adım atılmıştır. 
•Toplumda kültürleşme ve sosyalleşme hızla genişlemiştir.
•Batılı ülkeler ile olan ilişkilerin daha da gelişmesi sağlanmıştır. 
•Ülkede basım-yayım oranları artmıştır.
•Türk Tarih Kurumu'nun Kurulması (12 Nisan 1931)
•Atatürk, millî tarih anlayışını oluşturup geliştirmek ve Türk tarihinin bilimsel 

metotlarla yeniden araştırılmasını sağlamak amacı ile 12 Nisan 1931 
tarihinde “ Türk Tarihi Tetkik Cemiyetini” kurmuştur.

•Cemiyet, 1932 yılında “Türk Tarih Kongresi’ni”  toplamış ve Türk Tarih Tezi'ni 
tartışmaya açmıştır.

•Türk Dil Kurumu'nun Kurulması (12 Temmuz 1932)
•1928-1932 yılları arasında Türk dili ile ilgili çalışmalar yapmak amacıyla önce 

“Dil Heyeti” adıyla bir komisyon kurulmuş, 12 Temmuz 1932 tarihinde de 
“Türk Dili Tetkik Cemiyeti”nin kuruluşu gerçekleşmiştir.

•Türk Dili Tetkik Cemiyeti, 31 Ağustos 1936 tarihinde “Türk Dil Kurumu” 
adıyla yeniden oluşmuştur.

•Üniversite Reformu
•Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni bir üniversitenin kurulmasına dair 

kanun 31 Mayıs 1933’te yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun ikinci maddesi 
gereğince 1 Ağustos 1933’ten itibaren İstanbul’da “İstanbul Üniversitesi” 
adıyla yeni bir üniversite kuruldu. İstanbul Üniversitesi'nden ayrı olarak 
Ankara’da 1933’te Yüksek Ziraat Enstitüsü ve 1936’da da Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi açılmıştır.

•Güzel Sanatlar Alanındaki Gelişmeler
•1924 yılında Topkapı Sarayı, müze hâline getirilmiştir. Konya da Asâr-ı Atika 

Müzesi açılarak millî sanat eserlerimiz sergilenmiştir. 1925 yılında açılan 
Etnografya Müzesi, müzecilik alanında önemli bir kuruluş olmanın yanı sıra 
inkılapların toplumsal yönüne verilen öneminde bir göstergesidir. 1937 
yılında bizzat Atatürk’ün emri ile bir de Resim ve Heykel Müzesi açılmıştır.

139



Eğitim ve Kültür Hayatındaki Düzenlemeler 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  22 

DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Tevhid-i Tedrisat kavramı hangi anlamda kullanılmaktadır? 

a) Bütün eğitim kurumlarının devletin denetimi altına geçmesi 
b) Medreselerin ıslahı ile ilgili çıkarılan kanun 
c) Üniversite ile ilgili kanun  
d) İlköğretimin mecburi olması  
e) Sanat okullarına verilen isim      

   

2. Yeni Türk alfabesi hangi tarihte kabul edilmiştir? 
a) 20 Nisan 1924 
b) 17 Şubat 1927    
c) 1 Kasım 1928   
d) 1 Haziran 1929    
e) 26 Aralık 1929 

  

3. Türkler tarafından aşağıdaki alfabelerden hangisi kabul edilmemiştir? 
a) Latin alfabesi  
b) Arap alfabesi    
c) Sogd alfabesi  
d) Japon alfabesi       
e) Kiril alfabesi 

 
I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması,  

II. Toprak reformunun yapılması, 
III. Şer’iyye ve Evkaf Vekâletine bağlı medreselerin kapatılması 

4. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan; gibi inkılaplardan hangisi ya da 
hangileri laik devlet düzenine geçmek amacıyla ilgili değildir? 
a) Yalnız I       
b) Yalnız II 
c) I ve II      
d) I ve III        
e) II ve III 

 

5. Türk Dil Kurumu’nun açılarak Türk dilinin gelişiminin araştırılması 
aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir? 
a) Milliyetçilik  
b) Halkçılık  
c) Devletçilik    
d) Laiklik  
e) İnkılapçılık 
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6. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun sağladığı gelişmeler arasında 
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 
a) Ülkede var olan bütün eğitim kurumlarının tek çatı altında toplanması 
b) Öğretim ilkelerinde birlik sağlanması 
c) Eğitim programlarının çağdaşlaştırılması     
d) Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda okutulması ilkesinin kabul 

edilmesi 
e) Okuma, yazma ve öğrenmenin kolaylaştırılması 

 
7. Osmanlı Devleti’nde görülen sosyal ve kültür çatışmalarının Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’nde de görülmemesi için eğitim alanındaki yeniliklerin 
hangi esas üzerine yapılacağı prensip olarak kabul edilmiştir? 
a) Laiklik           
b) Çağdaşlık         
c) Millilik                
d) Bilimsellik               
e) Birlik   

 
8. Atatürk döneminde Türk Tarih Kurumu’nun açılması aşağıdaki ilkelerden 

hangisiyle ilgilidir? 
a) Milliyetçilik  
b) Halkçılık  
c) Devletçilik  
d) Laiklik  
e) İnkılapçılık 

 

9. Sakarya Savaşı’nın en şiddetli günlerinde eğitim problemlerinin tespiti için 
Ankara’da toplanan kongre aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Tarih Kongresi         
b) Dil Kongresi     
c) İktisat Kongresi      
d) Maarif Kongresi         
e) Sağlık Kongresi 

 
I. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi 

II. Millet Mektepleri’nin açılması  
III. Üniversite reformunun hazırlanması 

10. Yukarıda verilen inkılapların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?  

a) I,II,III            
b) I,III,II          
c) III,II,I          
d) III,I,II                    
e) II,I,III 

 
 

 
Cevap Anahtarı 

1.a, 2.c, 3.d, 4.b, 5.a, 6.d, 7.e, 8.a, 9.d, 10.a 
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•Şapka Kanunu ve Kılık Kıyafet 
Alanında Yapılan Düzenlemeler

•Tekke, Zaviye ve Türbelerin 
Kapatılması 

•Soyadı Kanunu’nun Kabulü 
•Milletlerarası Takvim, Saat ve Ölçü 

Sistemlerindeki Yeni Düzenlemeler
•Millî Bayram Olgusu ve Tatil 

Günlerinin Değiştirilmesi
•Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılan 

Yenilikler
•Kadın Hakları Konusundaki 

Gelişmeler
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 
•Yeni Türk Devleti’nde toplumsal 

alanda yapılan düzenlemeleri 
öğrenebilecek,

•Tekke, zaviye ve türbelerin 
kapatılması ile Türk 
toplumundaki sosyal değişimleri 
kavrayabilecek,

•Kılık kıyafet alanında yapılan 
düzenlemeler ile Türk 
toplumundaki değişimi 
görebilecek,

•Türk toplumuna uluslararası 
ilişkilerde kolaylıklar sağlayan 
düzenlemeleri bilebilecek,

•Yeni Türk Devleti’nde kadın 
hakları konusunda yapılan 
düzenlemelerle kadınlarımıza 
verilen değeri 
öğrenebileceksiniz.
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ŞAPKA KANUNU VE KILIK KIYAFET ALANINDA 
YAPILAN DÜZENLEMELER

TEKKE, ZAVİYE VE TÜRBELERİN KAPATILMASI

SOYADI KANUNU’NUN KABULÜ

MİLLETLERARASI TAKVİM, SAAT VE ÖLÇÜ 
SİSTEMLERİNDEKİ YENİ DÜZENLEMELER

MİLLÎ BAYRAM OLGUSU VE TATİL GÜNLERİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA YAPILAN 
YENİLİKLER

KADIN HAKLARI KONUSUNDAKİ GELİŞMELER
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Toplumsal hayat çağın 

gereklerine göre 
yeniden düzenlenir. 

GİRİŞ   
İnsanların toplumsal bir varlık olarak bir arada yaşamak zorunda olduğu bir 

gerçektir. Bu durum insanlık tarihinin başlangıcından bugünkü modern çağa kadar 
hep böyle olmuştur ve böyle sürüp gidecektir. İnsanlar bir arada yaşayabilmek için 
bir düzene ihtiyaç duyarlar ve zaman zaman da toplumsal hayatı çağın gereklerine 
göre yeniden düzenleme yoluna giderler. 

Aslında Türk toplumunda bu konudaki düzenleme girişimleri Osmanlı 
Devleti’nde bazı padişah ve devlet adamları tarafından ıslahatlar şeklinde yapıldı 
ise de istenilen amaca ulaşılamadı. Osmanlı Devleti’nin son dönemini ve bu 
dönemin yaşanma gerekçelerini, buna karşılık Avrupa’daki gelişmeleri akılcı bir 
şekilde analiz edebilen Atatürk, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, 
ömrünü tamamlamış kurumsal ve toplum yapısı ile yoluna devam edemeyeceğini 
ve çağdaş bir toplum olmayacağını tespit etmişti. Bunun için devletin her alanında 
köklü değişikliklerin yapılması gerekiyordu. 

 Başta siyasî ve hukuk alanında yapılan düzenlemelerle yeni bir kimliğe 
kavuşan Türk toplumu için sosyal alanda da düzenlemelere ihtiyaç vardı. Hukuken 
kadın erkek eşitsizliğinin ortadan kalkmasının ardından, Türk insanı toplumsal 
eşitliği ortadan kaldıran unvanlar ve lakaplar yerine soyadı kanunu ile belli bir 
kimliğe sahip vatandaşlar olarak kendine toplumda yer edinmeye başladı. Artık 
yeni bir kimlikle toplumdaki saygın yerini alan vatandaşların,  bu kimliğe uygun 
olarak kılık kıyafetinin de değiştirilmesi kaçınılmazdı. Bu düzenlemeyle amaç bir 
taraftan çağdaş bir görüntü ile birlikte, zihinsel bir değişim hedeflenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti çağdaş uygarlık seviyesini hedef almıştı. Bunun 
için kılık kıyafet,  kullandığı ölçü, tartı, rakam, zaman birimi ve tatil günlerine 
varıncaya kadar her boyutuyla yenilenmesi elzemdi. 

Osmanlı Devleti’nde son dönem itibariyle amaçları dışına çıkmış, işlevini 
tamamlamış halde faaliyetlerini sürdüren ve insanların dinî duygularını sömüren, 
inançlar üzerinden para kazanılmasına kadar,  birer miskinlik yuvası haline gelen 
tekke, zaviye ve türbeler ile benzeri kurumların kapatılması toplumsal hayatın 
düzenlenmesi açısından zorunluluk haline gelmişti. Bu kurumlar kapatılırken 
oralarda kullanılan bazı unvanlar da yasaklandı. 

İşte bu ünitemizde yukarıda kısaca ipuçlarını verdiğimiz alanlardaki 
toplumsal düzenlemeleri ve bunların Türk toplumuna etkilerini göreceğiz. 

ŞAPKA KANUNU VE KILIK KIYAFET ALANINDA YAPILAN 
DÜZENLEMELER 

Toplumsal kimliğin ve millî kültürün en belirgin özelliklerden biri de o 
toplumdaki insanların giyim kuşamlarıdır. Örneğin; Doğu toplumlarını Batı 
toplumlarından ayıran en ayırt edici dış özelliği kıyafet oluşturmaktadır. Batının 
temsil ettiği hür düşünce ve bilimsel anlayış, daha geniş anlamıyla medeniyet veya 
çağdaşlık onun şekil ve görünüşüyle de özdeşleşmiştir. 
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Türk kültür tarihine 

bakıldığı zaman 
Türklerin kılık-kıyafet 

konusunda bağnaz 
olmadıkları 

görülmektedir. 

Türk kültür tarihine bakıldığında Türklerin kılık-kıyafet konusunda bağnaz 
olmadıkları görülmektedir. Her zaman yaşadıkları bölgenin iklim ve kültür 
özelliklerini göz önüne alarak kıyafetler tercih eden Türkler, İslamiyet’i kabul 
etmelerinden sonra dinin kıyafet üzerindeki etkileri görülmeye başlanmıştır [1]. 

Osmanlı Devleti çok uluslu, çok kültürlü ve değişik inançlara sahip bir 
toplum yapısına sahip olduğundan Osmanlı’da kılık-kıyafet birliğinden söz etmek 
mümkün değildi. Farklı dinlere mensup insanların kendi inanç ve geleneklerine 
uygun kıyafetleri giymeleri normal karşılanıyordu. Devlet kıyafet konusunda 
belirleyici değildi. 

Müslüman, Hristiyan ve Yahudi din adamları kendi özel elbiseleriyle 
dolaşırken, devlet görevlileri ise rütbelerini ve sosyal statülerini belirten çeşitli 
cübbeler, kürkler ve başlarına da rütbelerini simgeleyen kavuklar giyerlerdi. Halk 
ise dilediği biçimde giyinebilirdi. Her tarikatın kendine has özel kıyafetleri vardı. 
Başlık konusunda herkes istediği başlığı kullanma serbestliğine sahipti. İlim erbabı 
sarık, tarikat mensupları külah, halktan bazıları kalpak, bazıları da keçe-külah 
takarlardı. Bu başlık (Serpuş) farklılığından dolayı halk tarif edilirken “başıbozuk” 
tabiri kullanılırdı. Müslüman kadınlar peçe ve çarşaf giyerken diğer dinlere mensup 
kadınların daha rahat kıyafetler giydikleri bilinmektedir. 

II. Mahmut Dönemi’ne gelinceye kadar devlet, kılık kıyafet birliği konusunda 
ciddi bir düzenlemeye gitmemiştir. Islahatçı Padişah II. Mahmut, devlet örgütünü 
modern esaslara göre yeniden düzenlemeye karar verdiğinde, asker ve 
memurların kıyafetlerindeki karışıklığa son vermek ve onları belli bir saygınlığa 
kavuşturmak amacıyla o zamana kadar giydikleri cübbe, kürk, sarık gibi kıyafetleri 
yasaklamış, setre-pantolon ve potin giyme mecburiyeti getirmiştir. Başlarına ise 
Kuzey Afrika’da Tunusluların, Ege adalarında da Yunanlıların kullandıkları fes 
giymeleri zorunlu tutulmuştur. 

Kılık kıyafette yapılan bu değişiklikler için başta şeyhülislam ve bütün ulema 
fes giymenin şeriata aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmışlar ve hiç de hoş 
karşılamamışlardır. Fakat başlangıçta gâvurluk simgesi olarak değerlendirilen fes, 
zamanla İslamlığın bir simgesi olmuş ve toplumun diğer kesimleri tarafından da 
kabullenilmiştir. II. Abdülhamit Devri’nde ise fes dinî dayanışmanın bir sembolü 
hâline gelmişti. Ancak II. Abdülhamit topçu ve süvari askerlerine fes yerine kalpak 
giydirmeye kalkınca bazı din adamları ve ulemanın bir kısmı, fesin din ve iman 
alameti olduğunu ileri sürerek bu defa fesi savunup kalpağa karşı çıkmışlardır. 
Oysa aynı çevreler daha önce fesi getirdiği için II. Mahmut’a gâvur Padişah 
demişlerdi. 

Aslında bunların muhalif oldukları konu fes, kalpak, şapka veya elbise değil, 
yapılan yeniliklerdi.  Fesi yapılacak diğer yeniliklere karşı bir bayrak olarak 
kullanıyorlardı. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Hükümeti, özellikle Güney 
Cephesi’nde savaşan askerlerin güneşten korunmaları için “Enveriye veya 
Kabalak” adı verilen bir şapka giymeleri uygun görmüştü. Buna bile karşı çıkmak 
istemiş; fakat savaş hali olduğundan pek fazla ses çıkaramamışlardır. 
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Toplumsal alanda 

yapılan inkılaplardan 
birisi de kılık kıyafet 

alanındaki 
düzenlemelerdir. 

 II. Meşrutiyet Dönemi’nde kadınların kıyafetleri üzerinde tartışmalar 
yapılmış, peçe ve çarşaf gibi giyecekler eleştirilmiş, peçe yüzü örten bir perde 
olmaktan çıkarılıp süs aracı biçimine dönüştürülmüştür. Millî Mücadele yıllarında 
ise Mustafa Kemal Paşa’nın, sivil kıyafetlerinin üzerine kalpak giydiği ve bu 
kıyafetin Anadolu’da aydınlar arasında da rağbet gördüğü bilinmektedir. 
Görüldüğü gibi Osmanlı’daki Batılılaşma süreci başladığından bu yana kılık 
kıyafette de bazı ıslahatlar yapılmış; ancak tutarlı ve kalıcı bir çizgiye 
ulaşılamamıştır. 

Her alanda yeniden yapılanmayı hedef alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
toplumsal alanda da değişikliklere ve düzenlemelere ihtiyaç duymuş ve bu 
kapsamda kılık kıyafette yeni düzenlemelerin yapılmasını gerekli görmüştür. Bu 
açıdan bakıldığında kılık kıyafet konusunda yapılan inkılapların amacı, Türk 
toplumuna her açıdan çeki düzen vermek ve biçimsel olarak da modern bir toplum 
görünümü kazandırmaktı. 

Batı medeniyetinin bir bütün olarak ele alınması Türkiye’de medeni 
kıyafetlerin de benimsenmesini gerekli kılıyordu. Mustafa Kemal’e göre medeni bir 
toplum her yönüyle, şekliyle, tutum, düşünce ve zihniyeti ile medeni olmalıydı. 

1925 yılı içerisinde kılık kıyafet konusunda önemli değişikler olmuştur. Aynı 
yıl hükümet, ordu için “siper-i şems” adı verilen aslında şapkadan başka bir şey 
olmayan başlığı kabul etmiştir. Doktorlar bu şapkanın başı güneşten koruduğu için 
sağlık açısından faydalı olduğunu savunmuşlardır. Hatta bazı şehirlerde gençlerin 
ve memurların bir kısmı bu başlığı giymişler ve böylece kamuoyunda şapka 
aleyhindeki fikirler yumuşamıştır. İşte bu ortam içerisinde Mustafa Kemal Paşa, 16 
Ağustos 1925 tarihinde Ankara’dan Kastamonu istikametine anlamlı bir seyahate 
çıktı. Bu seferki seyahatin sebebini kimse bilmiyordu. Gazi Mustafa Kemal, 24 
Ağustos 1925’de Kastamonu’ya ulaştığında şehrin girişinde büyük bir kalabalık 
tarafından karşılanmış, kendisini karşılamaya gelen memurları ve halkı elinde 
Panama Şapkası olduğu hâlde başı açık selamlamıştır. 

 Gazi’nin ilk defa Panama Şapkasıyla görülmesi bundan sonra özellikle sosyal 
alanda yapılacak inkılapların ve değişimin habercisi olmuştur. Mustafa Kemal Paşa, 
yapacağı yenilikleri halka açıklar, onların görüş ve düşüncelerini alır, tepkilerine 
bakarak ona göre düzenlemeler yapmaya özen gösterirdi. Bir hafta süren bu 
seyahat süresince yaptığı konuşmalarda hep sosyal alanda yapılması gerekli 
hususlara yer vermiş ve halkın tutum ve davranışlarını gözlemlemiştir. 

Mustafa Kemal Paşa, Kastamonu’da Panama Şapkasını halka göstererek şu 
konuşmayı yapmıştır: 

“Biz her nokta-i nazardan medeni insan olmalıyız… Fikrimiz, zihnimiz medeni 
olacaktır. Şunun bunun sözüne ehemmiyet vermeyeceğiz... Bütün Türk ve İslam 
âlemine bakınız zihinleri medeniyetin emrettiği şümul ve tealiye uyamadıklarından 
ne büyük felaketler ne ıstıraplar içerisindedirler. Bizim de şimdiye kadar geri 
kalmamız ve nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandır.” 

“Medeni ve beynelmilel kıyafet milletimiz için layık bir kıyafettir.” 
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25 Kasım 1925 

tarihinde çıkarılan 
kanun ile bütün 

memurlara şapka giyme 
mecburiyeti getirildi.  

 

Yine Mustafa Kemal Paşa başka bir konuşmasında; 

“Uygarım diyen Türkiye’nin gerçekten uygar olan halkı, baştan aşağı uygar 
ve gelişmiş olduklarını göstermek zorundadırlar. Uygar ve uluslararası giyim, 
ulusumuz için layık bir giyimdir. Onu giyeceğiz. Ayakta iskarpin ya da fotin, 
üstünde pantolon, yelek, gömlek, kravat ceket ve doğal olarak bunların 
tamamlayıcısı siperli serpuş bunu açıkça söylemek isterim. Bu serpuşun adına 
şapka denir. Şapkaya itiraz edenler vardır. Onlara diyeyim ki çok gafilsiniz ve çok 
cahilsiniz. Onlara sormak isterim, Yunan serpuşu olan fes giymek caiz olur da 
şapkayı giymek neden olmaz? Ve yine onlara ve bütün millete hatırlatmak isterim 
ki Bizans papazlarının ve Yahudi hahamlarının hususi kisvesi olan cübbeyi ne vakit, 
ne için ve nasıl giydiler.” diyerek kılık kıyafet konusundaki görüşlerini açıkça 
belirtmiştir. 

Mustafa Kemal’in bu gezilerdeki konuşmaları hemen etkisini göstermiş, 
devlet görevlilerinin yanı sıra halktan da belirli bir kesim fesi çıkarıp şapka giymeye 
başlamıştır. Kastamonu’dan Ankara’ya döndüğünde ise kendisini karşılayanların 
başlarında şapka bulunması inkılâbın halk tarafından benimsendiğinin en açık 
göstergesidir. 

Daha sonra 25 Kasım 1925’te çıkarılan kanun ile bütün memurlara şapka 
giyme zorunluluğu getirilmiş, 3 Aralık 1934’te çıkarılan bir kanun ile de din 
adamlarının ibadet yerlerinin dışında dinî kıyafetlerle gezmeleri yasaklanmıştır. 

 Şapka bir başlık taklidi değil, hür fikir ve düşüncenin sembolü olarak kabul 
edilmiştir. Bu durum hem laiklik ve modernleşme açısından hem de millî devletin 
güç kazanması açısından önemli bir inkılap hareketidir. Şapka giyilmesine tepki 
olarak başlayan; fakat aslında Cumhuriyete karşı yapılan bazı ayaklanma girişimleri 
ise kısa süre içerisinde bastırılmıştır.  

TEKKE, ZAVİYE VE TÜRBELERİN KAPATILMASI 
Selçuklulardan itibaren Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında 

daha sonrada Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve gelişme dönemlerinde büyük 
hizmetleri olan tekke ve zaviyelerin ortaya çıkış tarihi VIII. yüzyıla dayanmaktadır. 
Bunların kurumsallaşması ise X. ve XI. yüzyılda daha belirgin hâle gelmiştir. 
Özellikle sınır boylarındaki yerleşik ve göçebe Türkmenlerin dinî hayatı üzerinde ve 
Hristiyan halkın İslam dinine kazandırılmasında, ayrıca Balkanlarda İslamiyet’in 
yayılmasında çok büyük etkileri olmuştur.  

Tarikat aynı dine mensup kişiler tarafından benimsenen, tasavvufa dayalı,  
bazı ilke ve ibadet şekilleriyle birbirinden ayrılan, Allah’a ulaşma amacıyla takip 
edilen yollardan her birine verilen isimdir. Ancak İslamiyet’in farklı şekillerde 
yorumlanması sonucunda çeşitli isimlerle farklı tarikatlar ortaya çıkmıştır. Tekkeler 
ise tarikat mensuplarının oturdukları, tarikat ilke ve geleneklerinin öğretildiği dinî 
ve kültürel merkezlerdir. Tekkelerin küçüklerine “zaviye” denilirdi. Tekke ve 
zaviyelerin başındaki kişilere “şeyh”, tarikat şeyhlerine bağlı müritlere de “derviş” 
denirdi. Ölen din bilgini, devlet büyüğü ya da halktan bazı kişilere zamanla bazı 
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30 Kasım 1925’te 

çıkarılan bir kanunla 
tekke, zaviye ve 

türbeler kapatılmıştır. 
 

üstün vasıfların yüklenmesi sonucunda ise bu kişilerin mezarları “türbe” adıyla 
kutsal mekânlar haline dönüştürülürdü. 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi önceleri devlet ve toplum hayatında olumlu 
etkileri görülen, halkı eğiten, devletle toplum arasında dayanışmayı sağlayan tekke 
ve zaviyeler, XVI. yüzyıldan itibaren bozulmaya başlamış, amacından uzaklaşarak 
toplumdaki sosyal barışı koruması gerekirken başka tarikat mensuplarına karşı kin 
ve husumete varabilen ayrılıkların odağı hâline gelmiştir. Ayrıca dini istismar 
ederek, yapılmak istenen yeniliklere ve gelişmelere taassup içerisinde karşı 
koymuşlardır. Devlet içerisinde siyasî bir güç haline geldiklerinden kendilerine 
karşı olanları daima sindirmişlerdir. 

 Bu duruma Osmanlı Devleti’nde ilk ciddi müdahale II. Mahmut Dönemi’nde 
olmuş, II. Mahmut Yeniçeri Ocağı’nı kaldırırken yeniçerilerin bağlı olduğu Bektaşi 
Tarikatı’nı da kapatmıştır. Ancak tarikatların ve onların liderleri olan tarikat 
şeyhlerinin etkileri bir türlü kırılamamıştır. Osmanlı Devleti’nin merkezileşme ve 
yeniden yapılanma çabalarına karşı isyanların öncüleri olmuşlar, çıkarlarının 
tehlikeye düştüğünü gördüklerinde de toplum düzenini bozmaktan geri 
kalmamışlardır. 

Her bakımdan medenî bir toplum oluşturmayı amaçlayan Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, önündeki bu engelleri mutlaka kaldırmalıydı. Bu durumu iyi 
görebilen Mustafa Kemal, 30 Ağustos 1925 tarihinde Kastamonu gezisi sırasında 
tekke ve zaviyelerle ilgili yapmış olduğu konuşmasında haklı tespitlerde bulunarak 
tekke ve zaviyelerin kapatılmasının ve tarikatların kaldırılmasının işaretini 
vermiştir. Bu konularla ilgili konuşmalarında şunları söylemiştir.  

“Ölülerden medet ummak, medenî bir cemiyet için, şindir (lekedir). ” 

“Efendiler ve ey Millet, biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, 
müritler ve meczuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, medeniyet 
tarikatıdır.” Başka bir konuşmasında da tekkelerin kapatılmasının gerekliliğini ve 
zorunluluğunu dile getirerek şöyle demiştir. 

“Tekkeler derhal kapatılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti her şubede irşatlarda 
bulunacak kudrete sahiptir. Hiçbirimiz tekkelerin aydınlatmasına muhtaç değiliz. 
Biz medeniyetten ilim ve fenden kuvvet alıyoruz ve ona göre yürüyoruz. Başka bir 
şey tanımayız. Dalalete düşmüşlerin gayesi, halkı mecnun ve abdal yapmaktır. 
Hâlbuki halkımız abdal ve mecnun olmamağa karar vermiştir. Biz dünya ailesi 
içinde medeniyiz. Her alanda medeniyetin gereklerini tatbik edeceğiz.”  

30 Kasım 1925’te çıkarılan bir kanunla “Tekke, Zaviye ve Türbeler”in 
kapatılması ile bir takım unvanların kullanılması yasaklanmıştır. Aynı kanunla 
bütün tarikatlarla birlikte, şeyhlik, dervişlik, müritlik, seyitlik, çelebilik, babalık, 
emirlik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gaipten haber vermek 
amacıyla muskacılık gibi unvan ve sıfatların kullanılması ve bunlarla ilgili 
kıyafetlerin giyilmesi yasaklanmıştır. Böylece sosyal alanda çok önemli bir inkılap 
daha gerçekleştirilmiş oldu.  
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Soyadı Kanunu 21 

Haziran 1934 tarihinde 
çıkarılmıştır. 

 
Soyadı Kanunu’nun 
çıkması ile halkçılık 

ilkesinin 
gerçekleşmesinde 

önemli bir adım atılmış 
oldu. 

SOYADI KANUNU’NUN KABULÜ 
Sosyal hayatı düzenlemeye yönelik inkılaplardan birisi de Soyadı 

Kanunu’nun kabulü ve eski unvanların kaldırılmasıdır. Osmanlı Dönemi’nde Türk 
aileleri için soyadı taşıması mecburiyeti yoktu. Genellikle insanlar isimlerinin 
sonuna baba isimlerini eklerler veya doğum yerleriyle isimlerini birlikte 
kullanırlardı. Bazen de doğum tarihlerini de ekledikleri olurdu. Örneğin;  Yunus 
İbrahim, Celal Nuri, Ahmet Hamdi veya Ahmet-Erzurum, Temel-Trabzon gibi. 
Bununla birlikte kişilerin fiziki eksiklikleri veya belirli özellikleri de kişileri 
tanıtmakta kullanılırdı. Sarı Hikmet, Kara Vasıf, Topal Osman, Kel Ali, Sağır 
Mehmet şeklinde lakaplarla çağrılırlardı. Şahısları tanıtmakta bir başka yol da o 
kişilerin isimlerinin mensup oldukları meslek, sülale veya etnik kökenleri ile birlikte 
söylenmesidir. Berber İsmail, Kasap Mahmut, Karabaşların Süleyman, 
Kilimcilerden Hasan veya Arnavut Bekir, Çerkez Hamdi, Laz oğlu Murat gibi. Ancak 
bütün bunların hiç birisi soyadı yerini tutmuyordu.      

Özellikle nüfusun hızla artması, askerlik, tapu, miras, adalet, eğitim, ticaret 
gibi devlet hizmetlerindeki yoğunluğu beraberinde getirmişti. Bu durum toplumda 
aynı adı taşıyan insanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerinde çeşitli 
problemlerin ve karışıklıkların çıkmasına sebep oluyordu Çünkü aynı memlekette 
aynı adla pek çok insan olacağı gibi, benzer lakap, unvan ve fiziki özelliklere sahip 
insanlara da rastlamak mümkündü. Bu durumda kimliklerin birbirleriyle karışması 
kaçınılmazdı. Oysa medenî toplumlarda soyadı kullanılıyordu. Bu sayede 
toplumdaki karışıklıklar önlenirken, diğer taraftan ailelerde çok eski zamanlara 
dayanan aile köklerine ulaşabiliyorlardı. Dolayısıyla çağdaş bir toplum olmayı 
amaçlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, çeşitli problemlere yol açan bu konudaki 
eski uygulamaları devam ettiremezdi. Bu amaçla 21 Haziran 1934’de çıkarılan 
“Soyadı Kanunu” ile her Türk vatandaşının öz adından başka bir soyadı taşıması 
mecburi hâle getirilmiştir. Bunun nasıl kullanılacağı ise kanunun ikinci maddesinde 
belirtilmiş, buna göre söyleyişte yazışta, imzada öz ad önde, soyadı sonda 
kullanılacaktır. Yine bu kanuna göre alınacak soyadının Türkçe olması, “rütbe, 
memuriyet, yabancı ırk ve millet adlarıyla, ahlaka aykırı ve gülünç olan 
sözcükler”in kullanılmaması istenmiştir. 

 
Şekil 7.1. Reis-i Cumhur Mustafa Kemal Atatürk’ün İbrahim Talî Bey’e “Öngören” 

Soyadını Verdiğine Dair Hatıra Yazısı 
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Miladi Takvim 1 Ocak 

1926 tarihinden 
itibaren kullanılmaya 

başlanmıştır. 

Bu kanunla toplumda kişileri tanımak ve bulmak konusundaki karışıklıklara 
son verilmiş oluyordu. Kanuna göre iki yıl içinde herkes mutlaka bir soyadı alacak, 
almayanlara ise devlet mecburen bir soyadı verecekti. Ancak bütün çabalara 
rağmen yine eski alışkanlıklardan ve toplum yapısından dolayı, eski toplum yapısını 
yansıtan isimlerin soyadı olarak alındığı görülmekteydi. Bu sebeple 1934 tarihinde 
çıkarılan diğer bir kanunla; “ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, bey, paşa, hanım, 
hanımefendi” gibi toplumsal ayrıcalık ifade eden unvanların kullanılması 
yasaklandı Böylece Türk toplumsal hayatından lakaplar atılıp çağdaş bir 
uygulamaya geçilirken, halkçılık ilkesinin de gerçekleşmesinde önemli bir adım 
daha atılmış oluyordu. 

O günlerde Mustafa Kemal Paşa’ya bir soyadı bulmak için Gazi’nin yakın 
arkadaşları ve Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu üyeleri dil ve tarih 
uzmanlarıyla çeşitli toplantılar yapmışlardı. Soyadı listesinde birçok isim teklif 
edilmiş; fakat bir türlü karara varılamamıştı. Ancak Konya Milletvekili Naim 
Hazım’ın (Onat) teklif ettiği Atatürk soyadı çoğunluk tarafından beğenilmiş ve 
Mustafa Kemal Paşa’nın da onayıyla 24 Kasım 1934’de 2258 sayılı kanunla TBMM 
Türk milletinin bir şükran ifadesi olarak Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya Atatürk 
soyadını vermiş ve bu soyadının başkaları tarafından alınmasını ve kullanılmasını 
da yasaklamıştır. 

MİLLETLERARASI TAKVİM, SAAT VE ÖLÇÜ 
SİSTEMLERİNDEKİ YENİ DÜZENLEMELER 

Genç Türkiye Cumhuriyeti her alanda medenî bir toplum ve uluslararası 
sistemin bir parçası olmak amacındaydı. Bunun içindir ki Türk toplumundaki farklı 
uygulamaları ortadan kaldırmak ve uluslararası toplumla daha iyi ilişkiler kurmaya 
yönelik yeniliklerle toplumsal yapı kökten değiştirilmiştir.  

Yasal düzenlemeler şeklinde yapılan bu yeniliklerin arasında uluslararası 
takvim, saat, rakam, ölçü, tartı ve hafta sonu tatilinin kabulü ile Türk toplum 
yapısındaki ikiliğe son verilirken, medenî dünya ile de bütünleşmeye çalışılmıştır. 
Çünkü Türk toplumunda kullanılan takvim, saat, rakam ve ölçülerin Batı 
ülkelerininkinden farklı olması çeşitli zorluklar doğurmakta ekonomik ve ticarî 
ilişkilerimizi olumsuz şekilde etkilemekteydi. Bu alanda yapılan ilk değişiklik 
Osmanlı Devleti’nde de kullanılmakta olan Hicrî ve Rumî Takvimlerin yerine 26 
Aralık 1925’te çıkarılan bir kanunla milletler arası takvim olan Miladi Takvim'in 
kabul edilmesiydi. Miladi Takvim, 1 Ocak 1926’dan itibaren kullanılmaya başlandı. 
Ayrıca aynı kanunla “alaturka” denilen ve yaz kış güneşin batışını saat 12 olarak 
kabul eden saat sistemi yerine günün 24 saate taksimini esas alan düzenlemeye 
gidilmiştir. 

Hicrî Takvim: Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği 622 
yılı başlangıç olarak kabul edilmiş ve yıl olarak da ay yılı kullanılmıştır. Ayların 
isimleri Arapça olup bir yıl 354 gün olarak kabul edilmiştir. Bu takvim Hz. Ömer 
devrinden itibaren İslam dünyasında kullanılmaya başlanmıştır. 

 

151



Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  10 

 
1 Haziran 1935 

tarihinde çıkarılan bir 
kanunla hafta tatili 

cuma gününden pazar 
gününe alınmıştır. 

Rumî Takvim: Osmanlı Devleti'nde I.Mahmut Dönemi’nde düşünülüp Hicri 
1205-Miladî 1790 yılından itibaren seneyi maliye adıyla malî işlerde, hicret 
tarihinden başlayan; fakat güneş yılı esasına dayanan Rumî Takvim adıyla yeni bir 
takvim kullanılmıştır. Rumi Takvim ile Miladî Takvim arasında 584 yıllık bir zaman 
farkı vardır. Rumî Takvim'de birinci ay mart ayı olduğundan yılbaşı da mart ayı 
kabul edilmişti. Bu durum yılbaşını ocak ayı olarak kabul eden Batı ülkeleriyle 
problemlere yol açtığından, Osmanlı Hükümeti 1334 (1918) tarihinden itibaren 
çıkardığı bir genelge ile  ocak başlangıcını yılbaşı olarak kabul etmiştir. Daha ziyade 
resmî işlerde kullanılırdı. 

20 Mayıs 1928’de ise Arap rakamları terk edilerek, bugün kullandığımız 
milletlerarası rakamlar kabul edilmiştir. 26 Mart 1931’de çıkarılan bir kanunla da 
eski ağırlık ve uzunluk ölçüleri arşın, endaze, okka, dirhem, çeki, kile gibi hem belirli 
olmayan hem de bölgelere göre değişen eski ağırlık ve uzunluk ölçü birimleri 
kaldırılarak, yerine bütün dünyanın yaygın olarak kullandığı metre ve kilogram gibi 
uluslararası ölçü ve tartılar getirilmiştir. Gerçekleştirilen bu düzenlemelerle hem 
ülke içerisinde hem de uluslararası siyasî, sosyal, ekonomik ve ticarî 
münasebetlerde önemli kolaylıklar ve katkılar sağlanmıştır. 

Bu alanda yapılan bir diğer önemli yenilik ise hafta tatilinin cuma gününden 
pazar gününe alınması olmuştur. Batı dünyası ile olan siyasal, ekonomik ve ticarî 
ilişkilerimizdeki kopukluğu gidermek ve daha verimli hale getirmek amacıyla 1 
Haziran 1935’te çıkarılan kanun ile hafta tatili cumadan pazara alınmıştır. Böylece 
Türkiye’nin Batı ile olan ilişkilerinde engel teşkil eden bir durum daha ortadan 
kaldırılmıştır.  

MİLLÎ BAYRAM OLGUSU VE TATİL GÜNLERİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ 

Bütün toplumlar geçmişte yaşadığı önemli olayları gelecek nesillere 
aktarmak için bu günleri özel günler olarak ilan edip bayram olarak kutlar ve genç 
nesillere unutturmamaya çalışırlar. Çünkü bu bayram günleri o toplumu millet 
yapan, onları birbirleriyle kaynaştıran önemli günlerdir. Örneğin; 23 Nisan 1920 
TBMM’nin açılış günü, 23 Nisan 1921’de TBMM’ye verilen bir önerge ile Türk 
milletinin bağımsızlığını elde ettiği, millî egemenliğinin ilan ve kabul edildiği tarih 
olarak  “resmî bayram” kabul edilmiştir. Daha sonra millî mücadele içerisindeki 
önemli olayların yaşandığı günlerin birer millî bayram olarak kabul edip 
kutlanılması için kanunlar çıkarılmıştır. 

Bu amaçla TBMM’nin 27 Mayıs 1935 tarihli oturumunda bir önceki 
konumuzda açıkladığımız üzere hafta sonu tatilinin cuma gününden pazar gününe 
alınması konusu da dâhil olmak üzere aynı kanun çerçevesi içerisinde millî ve dinî 
bayram günü tatilleri belirlenmiştir.  

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Bu bayram; TBMM'nin 
açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 
1922’de Saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 
23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i 
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kurulmuştur. 

 
 

Etfal Cemiyeti’nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk’ün himayesinde düzenlenen 23 
Nisan Çocuk Bayramı’nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. Hakimiyet-i Milliye 
Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan), saltanatın kaldırılışını ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM’nin açılışının egemenliği 
padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş 
sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocuklarını bir bahar şenliği ortamında 
sevindirmek amacını taşımaktaydı. Günümüzde bayrama diğer ülkelerden çocuklar 
katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler 
düzenlenmektedir. Ayrıca 1933’te Atatürk’le başlayan çocukları makama kabul 
etme geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki 
memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir. Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu, UNESCO’nun 1979’u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT 
Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye 
taşımıştır.  

(Kaynak: Vikipedi, Özgür Ansiklopedi) 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Bu bayram; TBMM'nin 
açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 
1922’de Saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 
23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i 
Etfal Cemiyeti’nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk’ün himayesinde düzenlenen 23 
Nisan Çocuk Bayramı’nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. Hakimiyet-i Milliye 
Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan), saltanatın kaldırılışını ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM’nin açılışının egemenliği 
padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş 
sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocuklarını bir bahar şenliği ortamında 
sevindirmek amacını taşımaktaydı. Günümüzde bayrama diğer ülkelerden çocuklar 
katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler 
düzenlenmektedir. Ayrıca 1933’te Atatürk’le başlayan çocukları makama kabul 
etme geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki 
memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir. Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu, UNESCO’nun 1979’u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT 
Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye 
taşımıştır.  

(Kaynak: Vikipedi, Özgür Ansiklopedi) 

Bu kanun ile 29 Ekim Cumhuriyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik, 30 Ağustos 
Zafer, 1 Mayıs Bahar Bayramı olarak kabul edilmiştir. Ayrıca ramazan bayramı 3 
gün, kurban bayramı tatili 4 gün olarak belirlenmiştir. 

İlk olarak 20 Haziran 1938 tarihinde alınan bir karar ile 19 Mayıs günleri de 
ulusal bir bayram olarak kabul edilmiş ve bu tarihten sonra “Gençlik ve Spor 
Bayramı” adı altında kutlanmaya ve çeşitli etkinlikler sergilenmeye başlanmıştır. 
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1930 yılında çıkarılan 

Belediye ve Hıfzıssıhha 
kanunları ile koruyucu 

sağlık hizmetlerine 
önem verilmiştir. 

SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER 
       Sağlık hizmetleri bir kamu hizmeti olarak öteden beri Türklerde devletin 

vazife ve görevleri arasında önemli bir yere sahipti. Birçok hastane ve tabip 
yetiştiren okullar açmışlar, hastalıklarla mücadele etmeye gayret sarf etmişlerdir. 
Osmanlı Devleti’nin güçlü olduğu yıllarda bu çabalar devam etmiştir. Ancak XX. 
yüzyılda Osmanlı Dönemi’nde nüfusun hızla artması, uzun süren savaşlar, göçler, 
insanların yeterince beslenememesi ve bulaşıcı hastalıkların artması bu 
hizmetlerin yeterince yerine getirilemediğini göstermekteydi. Ülkede daha çok 
veba, kolera, çiçek hastalıkları gibi hastalıkların önlenmesi için aşı ve karantina 
tedbirleri uygulanmakta, tedavi cihetine pek gidilmemekteydi. Zira ülkede tedavi 
imkânları kısıtlı, hekim sayısı az, hastaneler ve hastanelerdeki yatak sayısı 
yetersizdi ve yeterince ilaç yoktu. Bu alandaki hizmetlerin yetersizliği Yeni Türk 
Devleti’nin derhal acil tedbirler almasını zorunlu kılıyordu. Bu amaçla 23 Nisan 
1920’de TBMM’nin açılmasından sonra kurulan ilk hükümette sağlık hizmetleri ilk 
defa bağımsız bir bakanlık bünyesinde toplandı. 2 Mayıs 1920 tarihli kanunla 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruldu. 

Öncelikle bir sağlık politikası belirleyen Yeni Türk Devleti, bu kapsamda acil 
olarak savaş sırasında ortaya çıkan kimsesiz ve yetim çocukların kötü durumlara 
düşmelerini önlemek için 1921 yılında Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu’nu 
(Himaye-i Etfal)  kurdu.  

 
Şekil 7.2. Edirne Dârüleytâmı’ından Bir Grup  

1923 yılında çıkarılan bir kanunla hekimlere mecburi hizmet getirildi ve 
sağlık hizmetleri devlet eliyle yürütülmeye çalışıldı. 1925 tarihinde ise hazırlanan 
yeni sağlık programıyla sorunların üzerine daha dikkatli olarak eğilmeye başlandı. 
Bu kapsamda sağlık teşkilatı genişletilerek sağlık elamanları yetiştirmek, yeni 
hastaneler, doğum ve çocuk bakım evleri açmak, önemli bulaşıcı hastalıklarla  
(sıtma, verem, çiçek, trahom, frengi, kolera, kuduz vb. ) mücadele etmek gibi 
önemli hayati konular ele alınmıştır. 

1930 yılında çıkarılan Belediye ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunları ile koruyucu 
sağlık hizmetleriyle ilgili önemli düzenlemeler yapıldı. Bulaşıcı hastalıkların devlete 
bildirilmesi mecburiyeti getirildi ve bu gibi hastalıkların tedavisinin bedava 
yapılması için karar alındı. Ayrıca halkın sağlık yönünden eğitilmesi için halk eğitim 
çalışmalarına önem verildi. Doktor, eczacı, sağlık memuru, ebe ve hemşirelerin 
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Türk kadını birçok 

Avrupa ülkesindeki 
kadınlardan çok daha 
önce siyasi haklarına 

kavuşmuştur. 

yetişmesi için Cumhuriyet’in ilanından sonra çeşitli okullar açılmış, hastanelerin ve 
yatak sayılarının artırılmasına önem verilmiştir. 

Atatürk her yıl TBMM açış konuşmalarında sağlık sorunlarına önem ve 
ciddiyetle eğilerek, hükümetlere konu ile ilgili yol gösterici direktifler vermiştir. 

KADIN HAKLARI KONUSUNDAKİ GELİŞMELER 
Atatürk, Türk milletinin bütün fertlerinin, kadın-erkek ayrımı yapmadan 

çağdaşlaşması ve kalkınması gereğine inanıyordu. Çağdaş medeniyet seviyesine 
ulaşmak ve ülkeyi kalkındırmak isterken kadınların bunun dışında tutulmasının 
mümkün olamayacağını belirterek, 21 Mart 1923 tarihinde yapmış olduğu bir 
konuşmada kadınlara mutlaka birtakım hakların verilmesi gereği üzerinde 
durmuştur. Bu bağlamda yaptığı konuşmasında “Bir Millet kadın ve erkekten 
meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir topluluğun yarısı topraklara zincirlerle bağlı 
kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin?” diyerek konunun önemini dile getirmiş 
ve düşüncelerini açıklamıştır. 

 
Şekil 7.3. Atatürk İzmir’de Toplanan İktisat Kongresi’ni Açarken Kadınlar Bölümünde 

Eşi Latife Hanım ile Beraber 
Özellikle Osmanlı toplum hayatında hak ettiği yeri alamayan Türk kadını, 

Millî Mücadele yıllarında nasıl bir karaktere sahip olduğunu dost düşman bütün 
dünyaya göstermiştir. Vatanı kurtarmak için erkeğinin yanında yer alan, sırtında 
çocuğu ile cepheye koşan Türk kadını, yapmış olduğu fedakârlık ve çektiği 
sıkıntılarla Millî Mücadele’nin kazanılmasında çok önemli roller üstlenmiştir. Onun 
bir an evvel toplum hayatında hak ettiği yeri alabilmesi için acilen birtakım kanunî 
düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç vardı. 

Türk kadını 17 Şubat 1926’da kabul edilen Türk Medenî Kanunu’nun 
uygulamaya konulmasından sonra kademeli olarak hak ettiği medenî, siyasî ve 
sosyal haklarına kavuşmaya başlamıştır. Özellikle kadın erkek eşitliği sağlandıktan 
sonra toplumun her alanında kadınları görmek mümkün olmuştur. 

3 Nisan 1930 tarihinde çıkarılan Belediye Kanunu ile Belediye seçimlerinde 
seçme ve seçilme hakkını elde ederken, 26 Ekim 1933’te de muhtarlık seçimleri 
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için aynı hakları elde etmişlerdir. Son olarak 5 Aralık 1934’te yapılan anayasa 
değişikliği ile de milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuşmuşlardır. 

Türk kadını bu kazanımlarını birçok Avrupa ülkesindeki kadınlardan daha 
önce elde etmiş ve kullanmaya başlamıştır. Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleşen 
bu düzenlemelerle Türk kadını toplumda layık olduğu yeri almış, günümüz 
Türkiye’sinde de bu haklarını daha da genişletme imkânı bulmuştur. En son 1 Ocak 
2002’de yürürlüğe giren yeni Türk Medenî Kanunu ile kadın erkek eşitliğini 
zedeleyen bazı hükümler, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar da göz 
önüne alınarak yeniden düzenlenmiştir.   

 

 
 

Ö
rn

ek

•Türk moderneleşme sürecinde birçok alanda gerçekleştirilen 
reformlar arasında kadın ve kadın hakları konusunda  
gerçekleştirilen yenilikler son derece dikkat çekici olmuştur. Hatta 
bu alanda yaşanan gelişmeler birçok Avrupa ülkesinden çok daha 
ileri düzeydedir.

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik

• Soyadı Kanunu'nun çıkarılması hakkında okumalar yapınız.
• İttihat ve Terakki Cemiyeti/Fırkası'nın iktidarında kadın 

hakları konusunda yaşanan gelişmeler hakkında araştırma 
yapınız.

• Türk tarihinde bayram olgusu hakkında araştırma yapınız.
• Atatürk Dönemi'nde sosyal hayata dair yapılan çalışmalar 

hakkında çalışmalar yapınız.
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•ŞAPKA KANUNU VE KILIK KIYAFET ALANINDA YAPILAN DÜZENLEMELER
•Osmanlı devleti çok uluslu, çok kültürlü ve değişik inançlara sahip bir toplum 

yapısına sahip olduğundan Osmanlı'da kılık kıyafet birliğinden söz etmek 
mümkün değildi. II. Mahmut Dönemi’ne gelinceye kadar devlet, kılık kıyafet 
birliği konusunda ciddi bir düzenlemeye gitmemiştir. II. Mahmut, devlet 
örgütünü modern esaslara göre yeniden düzenlemeye karar verdiğinde, 
asker ve memurların kıyafetlerindeki karışıklığa son vermek ve onları belli bir 
saygınlığa kavuşturmak amacıyla o zamana kadar giydikleri cübbe, kürk, sarık 
gibi kıyafetleri yasaklamış, setre-pantolon ve potin giyme mecburiyeti 
getirmiştir.

•1925 yılı içerisinde kılık-kıyafet konusunda önemli değişikler olmuştur. Aynı 
yıl hükümet, ordu için “siper-i şems” adı verilen aslında şapkadan başka bir 
şey olmayan başlığı kabul etmiştir.

•25 Kasım 1925’te çıkarılan kanun ile bütün memurlara şapka giyme 
zorunluluğu getirilmiştir.

•3 Aralık 1934’te çıkarılan bir kanun ile de din adamlarının ibadet yerlerinin 
dışında dinî kıyafetlerle gezmeleri yasaklanmıştır.

•Şapka bir başlık taklidi değil, hür fikir ve düşüncenin sembolü olarak kabul 
edilmiştir.

•TEKKE, ZAVİYE VE TÜRBELERİN KAPATILMASI
•Tekke ve zaviyeler, XVI. yüzyıldan itibaren bozulmaya başlamış, amacından 

uzaklaşarak, toplumdaki sosyal barışı koruması gerekirken başka tarikat 
mensuplarına karşı kin ve husumete varabilen ayrılıkların odağı hâline 
gelmiştir.

•Kurulduğu dönemdeki işlevlerinden uzaklaşan bu kurumlar 30 Kasım 1925’te 
çıkarılan bir kanunla kapatılmış ve aynı kanunla şeyhlik, müritlik, dervişlik gibi 
ünvan ve sıfatlar da yasaklanmıştır. 

•SOYADI KANUNU’NUN KABULÜ
•Sosyal hayatı düzenlemeye yönelik çıkarılan soyadı kanununun kabulüyle 

eski ünvanlar kaldırılmıştır. Özellikle nüfusun artması, askerlik, tapu, miras, 
eğitim gibi devlet hizmetlerindeki yoğunluğu beraberinde getirmiştir. 
Toplumda aynı adı taşıyan insanların devletle olan ilişkilerinde gerek başka 
konularda karışıklıkların çıkmasına sebep oluyordu.

•21 Haziran 1934’de çıkarılan “Soyadı Kanunu” ile her Türk vatandaşının öz 
adından başka bir soyadı taşıması mecburi hâle getirilmiştir.

•1934 tarihinde çıkarılan diğer bir kanunla; “ağa, hacı, hafız, hoca, molla, 
efendi, bey, paşa, hanım, hanımefendi” gibi toplumsal ayrıcalık ifade eden 
ünvanların kullanılması yasaklandı.

•24 Kasım 1934’de 2258 sayılı kanunla TBMM Türk milletinin bir şükran 
ifadesi olarak Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya Atatürk soyadını vermiş ve bu 
soyadının başkaları tarafından alınmasını ve kullanılmasını da yasaklamıştır. 

•MİLLETLERARASI TAKVİM, SAAT VE ÖLÇÜ SİSTEMLERİNDEKİ YENİ 
DÜZENLEMELER

•Hicrî ve Rumî Takvimlerin yerine 26 Aralık 1925’te çıkarılan bir kanunla 
milletler arası takvim olan Miladî Takvim kabul edilmiştir.

•Miladî Takvim, 1 Ocak 1926’dan itibaren de kullanılmaya başlanmıştır.
•20 Mayıs 1928’de ise Arap rakamları terk edilerek, bugün kullandığımız 

milletlerarası rakamlar kabul edilmiştir.
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•26 Mart 1931’de çıkarılan bir kanunla da eski ağırlık ve uzunluk ölçüleri arşın, 

endaze, okka, dirhem, çeki, kile gibi hem belirli olmayan hem de bölgelere 
göre değişen eski ağırlık ve uzunluk ölçü birimleri kaldırılarak, yerine bütün 
dünyanın yaygın olarak kullandığı metre ve kilogram gibi uluslararası ölçü ve 
tartılar getirilmiştir.

•MİLLÎ BAYRAM OLGUSU VE TATİL GÜNLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
•TBMM’nin 27 Mayıs 1935 tarihli oturumunda hafta sonu tatilinin cuma 

gününden pazar gününe alınması konusu da dâhil olmak üzere aynı kanun 
çerçevesi içerisinde millî ve dinî bayram günü tatilleri belirlenmiştir.

•SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER
•2 Mayıs 1920 tarihli kanunla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruldu.
•Öncelikle bir sağlık politikası belirleyen Yeni Türk Devleti, bu kapsamda acil 

olarak savaş sırasında ortaya çıkan kimsesiz ve yetim çocukların kötü 
durumlara düşmelerini önlemek için 1921 yılında Türkiye Çocuk Esirgeme 
Kurumu’nu (Himaye-i Etfal)  kurmuştur.

•KADIN HAKLARI KONUSUNDAKİ GELİŞMELER
•Atatürk, Türk milletinin bütün fertlerinin kadın-erkek ayrımı yapmaması 

gerektiğine inanıyordu.
•17 Şubat 1926’da kabul edilen Türk Medenî Kanunu’nun uygulamaya 

konulmasından sonra Türk kadınına medenî, siyasî ve sosyal haklar 
verilmiştir.

•3 Nisan 1930 tarihinde çıkarılan Belediye Kanunu ile Belediye seçimlerinde 
seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

•26 Ekim 1933’te de muhtarlık seçimleri için aynı haklar verilmiştir.
•5 Aralık 1934’te yapılan anayasa değişikliği ile de milletvekili seçme ve 

seçilme hakkı verilmiştir. 
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Sosyal alanda yapılan inkılaplar arasında aşağıdakilerden hangisi 

bulunmaz?  
a) Tekke ve zaviyelerin kapatılması        
b) Kılık Kıyafet Kanunu’nun çıkarılması      
c) Soyadı Kanunu’nun kabulü  
d) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklikler  
e) Din adamlarına ibadet yerlerinde şapka takma mecburiyeti getirilmesi 

 

2. 1924-1930 yılları arasında yapılan inkılap çalışmaları arasında 
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?  
a) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması           
b) Yeni Türk harflerinin kabulü 
c) Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi     
d) Şapka Kanunu’nun çıkarılması                                
e) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi       

                

3. Rumî 1305 yılı Miladi olarak hangi yıla karşılık gelir?  
a) 1839 
b) 1885 
c) 1889  
d) 1900 
e) 1902     

  

4. Toplum hayatında iletişimin kolaylaşmasını aşağıdaki inkılaplardan hangisi 
sağlamıştır? 
a) Soyadı Kanunu   
b) Harf İnkılabı   
c) Şapka Kanunu   
d) Takvimde değişiklik     
e) Türbelerin kapatılması  

 
5. Soyadı Kanunu Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha yakından ilgilidir? 

a) Devletçilik     
b) Halkçılık              
c) Milliyetçilik  
d) Laiklik  
e) Cumhuriyetçilik 
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I. Sosyal 
II. Siyasal 
III. Ekonomik     

6. Şubat 1926 tarihinde kabul edilen Türk Medenî Kanunu ile yukarıdaki 
alanlardan hangisi ya da hangilerinde kadın erkek eşitliği sağlanmış oldu?     
a) Yalnız I      
b) II ve III          
c) III ve II        
d) I, II ve III     
e) Yalnız II     

 
I. Soyadı Kanunu’nun kabulü        
II. Şapka Kanunu’nun çıkarılması 
III. Medenî Kanunu’nun kabulü      
IV. Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi 
V. Miladi takvimin kabul edilmesi 

7. Türkiye’de; Gelişmelerinden hangileri uluslararası ticarî ilişkilerde kolaylık 
sağlamıştır? 

a) IV ve V  
b) I ve IV  
c) III ve V  
d) II ve V  
e) II ve IV 

 
8. 1934 yılında çıkarılan bir kanunla, toplumsal sınıfları ve ayrıcalıkları 

belirten unvanların kaldırılması, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan 
ilişkilidir? 
a) Halkçılık  
b) Milliyetçilik  
c) Cumhuriyetçilik  
d) Devletçilik  
e) Laiklik 

 
9. Ulusçuluktan çok medeniyetçiliğe yönelik gelişmeler arasında 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
a) Halifeliğin kaldırılması    
b) Yeni ölçü sistemlerinin kabul edilmesi 
c) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü                  
d) Türk Dil Kurumu’nun kurulması 
e) Parlamenter Sistem’e geçilmesi 
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10. Türkiye Cumhuriyeti’nde uluslararası ölçü birimlerine geçilmesi aşağıdaki 
alanlardan hangisiyle ilişkilerde kolaylık sağlamıştır? 
a) Kamu Yönetimi           
b) Ziraat             
c) Sağlık             
d) Kültür-Sanat      
e) Ticaret    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cevap Anahtarı 
1.e, 2.c, 3.c, 4.a, 5.b, 6.d, 7.a, 8.a, 9.b, 10.e 
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Tam bağımsız yeni bir 
devletin kurulması için 
canla başla mücadele 

yalnız savaş 
meyanlarında 

kalmamış, ekonomik 
alanda da verilmiştir. 

 

GİRİŞ   
Tarih boyunca var olmuş büyük devletlerin en önemli özellikleri arasında 

askeri kuvvetleri ve ticarete olan hakimiyetleri dikkat çekmiştir. Doğal olarak da bu 
iki özellik her zaman birbirine paralel olarak devam etmiştir. Osmanlı Devleti de 
asırlara sığdırdığı büyük gücünün bir neticesi olarak sahip olduğu muazzam ve zor 
coğrafyasını yönetebilmek için tebaasının toprağa bağlı olmasını ve hareket 
etmemesini sağlamak için detay çalışmalar yapmıştır. Bu detay çalışmalar ilk 
zamanlar işe yaramışsa da zamanla devletin güç kaybetmesine de zemin 
hazırlamıştır. Çünkü bunun karşısında Avrupalı büyük devletlerin etkinlikleri 
artmış, dünyayı dolaşmaları onları zenginleştirmişti. Bilimde, sanatta, edebiyatta 
ortaya koydukları çalışmalar zamanla Avrupa’nın büyümesine ve dünyanın kaderi 
üzerine yön vermelerine de ortam hazırlamıştır.  

Bu durumdan etkilenen merkezî devletlerin başında da Osmanlı Devleti 
gelmektedir. Gerek kapitülasyonlar gerekse de ihtiyaç duyulan sıcak paranın 
borçlanma yoluyla temin edilmesi süreç içinde büyük sıkıntıların yaşanmasına 
dahası halkın yaşamak zorunda kaldığı büyük sıkıntılar siyaseti yönlendirmeye 
başlamıştır. Avrupa’dan alınan yüklü borçlar ödenemeyince de baskılar artmış ve 
emperyalizm Osmanlı Devleti’ni kuşatmış, kemirmeye başlamıştır. Devletin son elli 
yılında büyük sıkıntıların yaşanmasına rağmen çözüm önerileri olarak sunulan 
çareler de işe yaramamıştır.  

 Yirminci yüzyılın ilk büyük savaşı devletin yıkılışını hızlandırmış, toprakları 
emperyalist devletlerce paylaşılmıştır. Bu durum karşısında kıyam eden Anadolu 
insanı adeta devletin küllerinden yeniden doğmak üzere harekete geçmiştir. 
Anadolu insanının duygularına tercüman olan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları 
da bu durumdan vazife çıkarmış, bu heyecana liderlik yapmışlardır. Tam bağımsız 
yeni bir devletin kurulması için canla başla mücadele yalnız savaş meydanlarında 
kalmamış, hayata dair her alanda özellikle de ekonomik alanda da verilmiştir. 
Ancak bu mücadele hiç de kolay olmamıştır. Bu maksatla yeni misyonun ekonomik 
vizyonu yapılan çalışmalarla ortaya konulmuş ve yapılan çalışmalar başarılı 
sonuçlar vermiştir.  

OSMANLI DEVLETİ’NDE İKTİSADİ YAPI VE SON 
DÖNEMLERDE ORTAYA ÇIKAN GELİŞMELER 

Bir yeryüzü imparatorluğu olmayı başaran Osmanlı Devleti’nin bu 
başarısının ardında hoşgörülü, adaletli ve güçlü merkezî teşkilatının olması kadar 
onun iyi işleyen toprak sisteminin de büyük etkisi vardı. 

Klasik denilen dönemlerde devletler ve halklar için yegâne zenginlik kaynağı 
toprak ve ticaretti. Bu durum Osmanlı Devleti için de geçerliydi. Bu sistemde toprak 
devletindi. Devlet toprağın azami ölçüde ekilip biçilmesinden yana bir politika 
takip ederek ürün üzerinden daha çok vergi almaya çalışmaktaydı. Toprak gelirine 
göre has, zeamet ve tımar olarak yöneticilere bırakılırdı. Toplanan vergiler ise 
devletin sosyo-kültürel ve bilimsel her türlü faaliyetinde en önemli kaynağıydı. 
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Aynı zamanda toprak sistemiyle halkın daha az hareketli bir şekilde yaşaması 
sağlanarak devlet otoritesinin kurulması sağlanıyordu.  

Osmanlı Devleti, lonca sistemiyle esnafın ve tüccarların da faaliyetlerine 
destek olmaktaydı. Özellikle yerli ve yabancı tüccarın güven içinde ticaret 
yapabilmeleri için yollar, kervansaraylar yapıldığı gibi buralarda emniyetin 
sağlanarak ülkede ticaretin canlı tutulmasına büyük önem verilirdi. Çünkü devletin 
bir diğer vergi kaynağı da ticaretti. Ayrıca ticaret konusunda ithalatı ve ihracatı canlı 
tutarak desteklediği gibi ülkede ihracatı denetlemek suretiyle de halkın 
ihtiyaçlarının teminine yardımcı olmaktaydı. Yine uluslararası ticareti destekleyerek 
daha çok kazanç elde etmek için yabancı tüccarlara bazı ayrıcalıklar vermişti. Bu 
durum devletin güçlü olduğu dönemlerde hiç sorun olmadı. Tam aksine devletin bu 
tarz politikaları onun için bir prestij meselesi olarak görüldü. Ancak bu durum 
1600’lerden itibaren bazı sorunların ortaya çıkmasına davetiye çıkardı. Avrupa’da 
“Coğrafi Keşiflerin” başlamasına paralel olarak ticaretin, zenginliğin, askerî ve 
teknolojik gelişmelerin hızlanması, dünyada dengelerin Avrupalı devletlerin lehine 
gelişmeler göstermesine sebebiyet verdi  Düzenli, disiplinli ve donanımlı orduların 
kurulmasıyla da Osmanlı Devleti, savaşlarda önemli yenilgiler yaşamaya başladı. Bu 
durum da Osmanlı Devleti’nin en önemli gelirleri arasında bulunan savaş 
ganimetlerinin kaybına yol açtı. 

Ticaret yollarının değişmesiyle gümrük gelirlerinin önemli bir kısmını 
kaybeden Osmanlı Devleti, bir taraftan Avrupa’da zenginleşmeyle birlikte ortaya 
çıkan enflasyonist hareketlerle uğraşmak zorunda kalırken diğer taraftan da 
paranın değerinin düşmesi hem ülkede isyanların çıkmasına hem de bütçe 
açıklarının artmasına sebebiyet verdi. Bu durum devletin görevlerini yerine 
getirmesini etkiledi ve yeni çıkış yolları arandı. Bu süreçte devlet para ihtiyacını 
karşılamak için toprak sistemiyle oynadı. XVII. yüzyıldan itibaren devlet 
zenginlerden sıcak para alarak toprak gelirlerinin önemli bir kısmını “İltizam” 
denilen bir sisteme bıraktı. Bu yeni sistem devletin kısa vadede ihtiyaçlarını 
karşılamasına yaradı; ama enflasyonist baskı altında ezilen halkın ödemek 
durumunda kaldığı vergi yükünü de arttırdı. Bu değişim beraberinde halk devlet 
bütünleşmesini olumsuz anlamda etkiledi ve asayişsizliğin önemli oranda artmasına 
zemin hazırladı. 

XVIII. yüzyıldan itibaren Avrupa’da üretim imkânlarının artmaya başlaması ve 
elde edilen imtiyazların Avrupalı tüccarlarca iyi kullanılması Osmanlı Devleti’nde 
yerli ve geleneksel üretimi ve esnaf-tüccar kesimini derinden etkiledi. 

166



Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  5 

 
1881’de Muharrrem 

Kararnamesi’yle Duyûn-
ı Umumiye İdaresi 

kuruldu. Böylece Tevfik 
Çavdar’ın ifadesiyle 
Osmanlı Devleti yarı 
sömürge bir devlet 

hâline geldi.  
 

 

Şekil 8.1. Yabancı sermayenin Osmanlı Devleti’ndeki yatırım 
alanlarından biri de ulaştırmadır. Beyrut-Şam Karayolu adında bir 

Fransız şirket  
Avrupa’da bilim ve teknik alanında oluşan bilgi birikimi yeni icatları da 

beraberinde getirdi. Özellikle İngiltere’de dokuma, demir-çelik alanında kendini 
gösteren yeni üretim anlayışı beraberinde makineleşmeyi getirdi. Fabrikalar ortaya 
çıktı. Üretim miktarı ve kalite arttı. Buharlı makinaların icadı, demiryolu ve buharlı 
gemilerin kullanılmasıyla ticaret hızlandı. Ancak bu sefer de sanayileşmeye 
başlayan Avrupalı devletler, sömürgelerini ve pazarlarını kaybetmemek için büyük 
mücadelelere girdi. Bu durumdan en çok etkilenen ülkelerin başında Osmanlı 
Devleti gelmekteydi [3]. Ülkenin birçok yerinde baş gösteren isyanlar karşısında 
toprak bütünlüğünü korumak isteyen Osmanlı Devleti, bu dönemde İngiltere’nin 
desteğini alabilmek için 1838’de Balta Limanı Antlaşması’nı imzalayarak İngiliz 
tüccarlara yeni ayrıcalıklar tanımak zorunda kaldı. Bu durum Tanzimat 
Dönemi’nde de sürdü [4, 1]. Paranın değeri gittikçe düştü. Devlet, memurlarının 
maaşını ödemekte güçlük çekmeye başladı. Ülkede fiyatlar misliyle arttı ve 
1840’da ilk defa “Kaime” denilen kağıt para piyasaya çıkarıldı. Ancak bu da paranın 
değerinin düşmesini engelleyemediği gibi iç borç yükü 15 milyon sterline ulaştı. Bu 
durum karşısında Osmanlı yöneticileri tek çıkış yolunun borçlanmak olduğunu 
düşündü. 

Kırım Savaşı sırasında 1854’te İngiltere ve Fransa’dan ilk borç para alındı (İlk 
dış borçlanmadır.).  1876’da Osmanlı Devleti, borçlarının taksitini ödeyemez bir 
duruma geldi. Bu duruma Avrupalı devletlerin müdahalesi gecikmedi ve 
görüşmeler sonunda 1881’de Muharrrem Kararnamesi’yle Duyûn-ı Umumiye 
İdaresi kuruldu.Böylece Tevfik Çavdar’ın ifadesiyle Osmanlı Devleti yarı sömürge 
bir devlet hâline geldi. 
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1913’te çıkarılan 

“Teşvik-i Sanayi Kanun-
u Muvakkatı” ülkede 

sanayileşme adına çok 
önemli adımlar oldu. 

 

Şekil 8.2. Osmanlı Devleti’nin borçları için çıkarılan borç tahvilleri  

Bu durum II. Abdülhamit Dönemi’nde de devam etti. Yukarıda bahsedilen 
gelişmeler sonucunda Osmanlı Devleti, bazı önemli adımlara rağmen sanayileşme 
ve ticaret alanlarındaki gidişatını değiştirmede yetersiz kaldı. Buna rağmen, 
demiryolu ağlarıyla dünya ticaretine entegre olmaya çalışması önemli bir adım 
olarak kabul edilebilir. 

 

Şekil 8.3. Osmanlı’da bir liman  
II. Meşrutiyet yıllarından itibaren savaşlar birbirini takip etti. Savaşların 

maliyeti bozuk ekonomik dengeleri iyice sarstı. Fakat bütün bu olumsuzlara 
rağmen İttihat ve Terakki’nin tam iktidar yıllarında bu çerçevede önemli adımlar 
atıldı. Millî burjuva ve millî iktisat anlayışını hayata geçirmeye çalışması ve 1913’te 
çıkarılan “Teşvik-i Sanayi Kanun-u Muvakkatı” ülkede sanayileşme adına çok 
önemli adımlar oldu. Şevket Pamuk’a göre; “Bu geçici yasa yerli sanayiye çeşitli 
ayrıcalıklar tanıyor, destek sağlıyordu. Bütün bunların yanı sıra Dünya Savaşı, millî 
iktisat politikalarının uygulanabilmesi için gerekli dış koşulları da yaratmıştır. 
Savaşın başlamasından sonra, Almanya'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin itirazlarına 
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Atatürk’ün ekonomi 

hakkındaki görüşlerinin 
esası;   “tam bağımsızlık 

ve millilik”tir. 

karşın, Eylül 1914’ten itibaren kapitülasyonlar tek taraflı olarak kaldırıldı. 1916 
yılından itibaren de seçici tarifelerle belirli dallarda yerli üretimi korumayı 
amaçlayan yeni gümrük rejimi uygulanmaya başlandı. Böylece korumacı 
politikalara geçiş, ancak dış iktisadı ve siyasal ilişkilerin kesintiye uğraması 
sayesinde mümkün olabiliyordu.”  

Bütün iyi niyetli çabalara rağmen I. Dünya Savaşı’nın ağır maliyeti Osmanlı 
ekonomisini içinden çıkılmaz bir duruma düşürdüğü gibi Anadolu insanının daha da 
fakirleşmesini engelleyemedi. Böylece bu gelişmelerin sonunda Osmanlı Devleti 
fiilen işgal edilerek yok edilmek istendi. Milli Mücadele ve İstiklal Savaşı’nın 
başlaması da bu fiili durumun bir sonucu olarak vuku buldu. 

ATATÜRK VE EKONOMİ 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Yeni Türk Devleti’nin inkişafı için sosyal, siyasal, 

hukuk, eğitim alanlarında başlattığı heyecan verici çalışmalar ekonomi alanında da 
kendini göstermiştir. Yeni Türk Devleti, 1920’de kurulduğunda üzerinde oturduğu 
ekonomik yapı Osmanlı Devleti’nden miras idi. Anadolu insanının çok büyük kısmı 
köylerde yaşıyor ve tarımla uğraşıyordu. Tarım ise geleneksel usullerle yapılıyordu. 
Ürettikleriyle de ancak kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlardı. Ulaşım imkânları 
kısıtlı, ticaret düşük, sanayi ise yok denecek bir durumda idi. 

Bu durumu Mustafa Kemal Paşa bir konuşmasında şöyle anlatır: 
“Tanzimat’ın açtığı serbest ticaret devri Avrupa rekabetine karşı kendisini müdafaa 
edemeyen iktisadiyemizi bir de iktisadî kapitülasyon zinciri ile bağladı. Teşkilat ve 
ferdi kıymet, nokta-yı nazarlarından iktisat sahasında bizden çok kuvvetli olanlar 
memleketimizde bir de fazla olarak imtiyazlı mevkide bulunuyorlardı. Temettü 
vergisi vermiyorlardı. Gümrüklerimizi ellerinde tutuyorlardı. İstedikleri zaman 
istedikleri eşyayı istedikleri şerait tahtında memleketimize sokuyorlardı. Bütün 
şuabat-ı iktisadiyetimize bu sayede hakim-i mutlak olmuşlardı.” Ekonomiyi, 
yaşamak için, mesut olmak için, insanlığın varlığı için gerekli her şey olarak 
değerlendiren Atatürk, benimsediği düşünceler ve prensiplerle günün şartlarına 
uygun ekonomik politikalar geliştirebilmiştir. Henüz savaştan çıkmış olan Anadolu 
insanını da bu doğrultuda yönlendirmiştir. “Muzafferiyat-ı askeriyemizle mağrur 
olmayalım, yeni ilim ve iktisad zaferlerine hazırlanalım.” ifadeleriyle de geleceğin 
ekonomide olduğunu işaret etmiştir.  

Atatürk’ün ekonomi hakkındaki görüşlerini ve faaliyetlerini herhangi bir 
doktrinin ölçütleriyle ele almak ve değerlendirmek haksızlık olur. O bu konudaki 
görüşleri iki esas üzerine oturmuştur. Bunlar, “tam bağımsızlık ve millilik” tir. 
Zamanın şartlarına göre şekillendirilen ve uygulanan bu görüşlerden asla taviz 
verilmemesi çok önemliydi. Bu ilkelerden hareketle gösterilen hedef ise ekonomik 
kalkınmadır. Bunun için de popülist politikalardan uzak durulmuş ve gerçekçi 
politikalar takip edilmiştir. Hasan Sabır’ın ifadeleriyle “Kalkınmanın dış borçla, 
karşılıksız para basılarak, ekonomik bağımsızlığı terk ederek ve ekonomik dengeleri 
gözetmeden gerçekleştirilmeye çalışılmasına Atatürk şiddetle karşı çıkmıştır. 
Atatürk, özellikle para değerinin istikrarına büyük önem vermiştir. 
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İç kaynaklar arasında 

ferdî ve halktan 
toplanan bağışlar 
önemli yer tutar. 

Sorumluluk yılları boyunca enflasyon eğilimlerine karşı durmuş, ne İstiklal 
Savaşı’nda ne de savaş sonrasında karşılıksız para basılmasına izin vermemiştir. 
Atatürk’ün bedenen aramızdan ayrılışına kadar Türkiye’de enflasyon problemi 
yaşanmamıştır.”  

Henüz Cumhuriyet’in ilan edilmediği, Lozan Konferansı görüşmelerinin 
devam ettiği sıralarda 17 Şubat 1923’te İzmir’de toplanan I. Türkiye İktisat 
Kongresi’nde netleşen “Misak-ı İktisat/Ekonomi Yemini” kavramı doğrultusunda 
ekonomik faaliyetlerin sürdürüleceği, Türk ve yabancı kamuoyuna ilan edilmiştir. 

Şu hâlde Atatürk Dönemi’nde ekonomik alanda yapılan çalışmaların 
amaçlarını şöyle ifade edebiliriz: 

• Ülkenin tam bağımsızlığını bu alanda da gerçekleştirmek, 
• Ekonomide millî ve millileştirme çabalarını sürdürmek, 
• Özel teşebbüsü harekete geçirmek, 
• Büyük yatırımları devlet eliyle yapmak, 
• Dünya ticaretinde yer edinmek, 
• Ekonomide modern teknikleri kullanarak üretim yapmak.  

İstiklâl Savaşı’nın Mali Kaynakları 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devam eden süreçte on bir yıl kesintisiz devam 
eden savaşlarda Anadolu halkı ziyadesiyle fakirleşmişti. Yeni Türk Devleti’nin 
kuruluş yıllarında yaşanan ekonomik sıkıntılar ise yine bağışlar ve Anadolu 
insanının fedakârlıklarıyla aşılmaya çalışılmıştı. Kongreler esnasında alınan kararlar 
ise bunun en güzel örnekleriydi. 

Mali kaynakları iç ve dış kaynaklar olarak değerlendirmek mümkündür. İç 
kaynaklar arasında ferdî ve halktan toplanan bağışlar önemli yer tutar. Mesela 
Batı Anadolu’da Balıkesir, Nazilli ve Alaşehir Kongreleri’nde; millî kuvvetlerin 
giderlerinin halktan sağlanacak para ve mal bağışlarından temin edileceği karara 
bağlanmıştı. Bu kaynaklar arasında en dikkat çekici olanlarından biri de özel 
vergilerdi. Mesela Nazilli Kongresi’nde “Oktruva Vergisi’nin (rüsum-ı millî vergisi)” 
toplanması kararı alınmış ve hemen uygulanmıştır. Yine Uluborlu Kaymakamlığı’nın 
başlattığı “Teberruat-ı Milliye (bağış, isteğe bağlı)” adıyla 8 ölçek vergi verenin bir 
ölçek daha öşr vermesiyle önemli oranda hububat toplanması sağlanmıştır. Bazı 
gerekçelerle askere gidemeyenlerden bunun karşılığında bir bedel ödenmesi 
usulüyle önemli gelir elde edilmiştir.  

Ancak bütün bu iyi niyetli çalışmalar devletin ve ordunun ihtiyaçlarını 
karşılamaktan uzak görünüyordu. İstiklal Savaşı’nın kazanılmasında en önemli 
kaynaklar arasında “Tekâlif-i Milliye Emirleri” de vardı. Bu emirler daha önceki 
ünitelerde geniş bir şekilde ele alınmıştır. 

İç kaynaklar arasında İstanbul’da bulunan vatanperver devlet adamlarının 
desteği ile de önemli gelirler elde edilmiştir. Özellikle Kuva-yı Milliye birliklerinin 
ihtiyaçları için destek sağlanmıştır. Ayrıca ihtiyaç duyulan parasal yardımın bir 
kısmı da Duyun-ı Umumiye İdaresi’nin Anadolu’dan toplanan vergilerine, kanun 
çerçevesinde el konulmasıyla sağlanmıştır. 
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İstiklal mücadelesinin verildiği yıllarda iç kaynaklar kadar dış kaynakların da 
büyük katkıları olmuştur. Bu yardımlar arasında Hintli Müslümanların 1921-1922 
yıllarında gönderdikleri 106.400 İngiliz Lirası ve Hint Hilafet Komitesi’nin 
organizasyonu ile toplanan yardımlar büyük bir anlam taşımaktadır. 

Milli Mücadele ve İstiklal Savaşı’nda bir diğer önemli dış yardım da 
Azerbaycan Türkleri ve Kıbrıslı Türklerden gelmiştir. Ayrıca Sovyet Rusya’nın ortak 
düşmana karşı verdiği mücadeleyi destekleyen politikaları çerçevesinde hem 
parasal hem de lojistik anlamda katkıları yanında Fransa’nın ve İtalya’nın Türkiye’yi 
terk ederken bıraktığı silah, cephane ve uçakların da İstiklal Savaşı’nın 
kazanılmasında katkıları önemli derecede etkili olmuştur. 

I. Türkiye İktisat Kongresi (17 Şubat-4 Mart 1923) 

İstiklal Savaşı’nın başarıyla sonuçlanmasından sonra “Yeni Türkiye Devleti, 
bir devlet-i iktisadiye olacak.”  diyerek, geleceğe dönük bir hedef gösteren Mustafa 
Kemal Paşa, 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de I. Türkiye İktisat 
Kongresi’nin toplanmasını sağladı. 

Lozan görüşmelerine ara verildiği tarihlerde kongrenin toplanması çok daha 
anlamlıdır. Batılı devletlere bir mesaj ve Yeni Türk Devleti’nin sosyo-ekonomik 
yapısına yeni bir vizyon katmayı hedefleyen kongre, 17 Şubat günü Mustafa Kemal 
Paşa’nın açış konuşmasıyla çalışmalarına başlamıştır. Bu konuşmasında Mustafa 
Kemal Paşa, Osmanlı Devleti’nden itibaren yaşanan ekonomik gelişmeler hakkında 
çok önemli tespitlerde bulunarak İktisat Kongresi’nin toplanma amacını ortaya 
koymuştur. Mustafa Kemal Paşa, Türkiye İktisat Kongresi’ni Erzurum Kongresi ile 
mukayese ederek şunları söylemiştir: 

“Efendiler, yüksek heyetinizin bugün yapmış olduğu Türkiye İktisat Kongresi 
çok önemlidir, çok tarihîdir. Nasıl ki Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi felaket 
noktasına gelmiş olan bu milleti kurtarmak hususunda Misakımillî’nin ve 
Anayasa’nın ilk temel taşlarını bulmada etken olmuş, etkili olmuş, girişici olmuş ve 
bundan dolayı tarihimizde, millî tarihimizde ve millî hayatımızda en kıymetli ve 
yüksek hatıraya erişmiş ise, kongreniz de milletin ve memleketin hayatını ve gerçek 
kurtuluşunu temine aracı olacak kuralın temel taşlarını ve esaslarını gösterip 
ortaya koymak suretiyle, tarihte en büyük üne ve çok kıymetli bir hatıraya 
erişecektir.” Dönemin İktisat Vekili olan Mahmut Esat (Bozkurt) Bey ise Kongre’de 
yaptığı konuşmasında şunları söylemiştir: “Türkiye iktisat amillerinin haklarını 
harice ve dahile karşı koruyacak, en kuvvetli siper, kalkandır. Bunu yalnız 
Türkiyeliler için değil, bütün dünyanın mazlum iktisat amilleri için de temenni 
ederim.”  

Türkiye İktisat Kongresi’nin toplanma amacı şöyle ifade edilebilir: 

• Ülkenin sosyo-ekonomik kalkınması yolunda yeni bir vizyon geliştirmek, 
• Kalkınmanın plan, program, yöntem ve kaynaklarını belirlemek, 
• Tam bağımsızlık yolunda ekonomi alanında atılacak adımları belirlemek, 
• Batıda var olan gelişmeleri ülkeye taşımak, 
• Özel ve kamu gücünün oluşturulması için gerekli adımları atmak, 
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• Sanayi alanında devlet gücünün kullanımı için gerekli çalışmaları 
başlatmak.  

Kongrenin başkanlığına Kâzım Karabekir Paşa seçilmiş ve kongre 
çalışmalarına sanayici, tüccar, çiftçi, işçi gruplarından toplam 1135 temsilci 
katılmıştır. Kongrede “Heyet-i Faale” diye bilinen Kongre Tertip Heyeti, Türkiye’nin 
içinde bulunduğu ekonomik durumu anlatan ve çalışma konularını ihtiva eden bir 
rapor hazırlamıştır. Buna göre kongrede; Türkiye’de gümrük sorunları, vergiler, 
ulaşım imkânları, üretimin yeniden düzenlenmesi ve kredi sorunları, konuşulacak 
konular olarak belirtilmiştir. Ayrıca tam bağımsızlık yolunda atılan bu gibi adımlara 
paralel olarak kongreye katılan gruplar kendi programlarını, görüşlerini rapor 
hâlinde kongreye sunmuş ve bu görüşleri büyük oranda kabul edilmiştir.  

Mesela Tüccar Grubu; 

• Yeni bir ticaret bankasının kurulması, 
• Kambiyo ve borsa işlerinin millileştirilmesi, 
• Yeni ticaret merkezlerinin açılması, 
• Cuma gününün bütün Türkiye’de resmî tatil olması, 
• Madenlerimizin verimli işletilmesi, 
• Ormanların korunması ve iyileştirilmesi, 
• Gümrük işlerinin yeniden düzenlenmesi, 
• Deniz ticaretinin sorunlarının çözümlenmesi, 

Sanayi Grubu; 
• Yerli sanayinin korunması için ithalat üzerinde ağır vergi uygulanması, 
• Sanayi için lazım olan makine ve parçalarının gümrüklerden muaf 

tutulması, 
• Teşvik-i Sanayi Kanunu çerçevesinde sanayicinin desteklenmesi, 
• Sanayi için ulaşım imkânlarının arttırılması, 
• Sanayi bankalarının kurulması, 
• Sanayi mekteplerinin kurularak, teknik eleman yetiştirilmesi, 
• Sanayicinin örgütlenebilmesi için sanayi odalarının kuruluşunun 

sağlanması [16, 18] şeklinde görüşlerini belirtmiştir. 
İşçi, çiftçi gruplarının da kendi alanlarında ülkenin geleceği için önemli 

önerileri kongrede kabul edildi. Grupların bu önerileri dönemin şartlarını 
taşıyordu. Sundukları teklifler ve bu teklifler üzerinde yapılan tartışmalara 
bakarsak ekonomik politikalar liberal eğilim gösteriyordu. 1932’ye kadar ekonomik 
kalkınmada ne tam anlamıyla liberal ne de devletçi politikalar öne çıkmıştır.  

Kalkınmanın özel ve devlet teşebbüsleriyle olacağı anlayışını karşılayan 
“Karma Ekonomik Model” esas alınmıştır. 

Heyet-i Faale’nin önerileri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kongre 
yaptığı çalışmalar sonucunda “Misak-ı İktisadi/Ekonomi Yemini” denilen bir 
programı kabul etmiştir [20]. Kongre, geniş katılımlı ve demokratik esaslar 
doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüştür. Bu çalışmalar esnasında ülkenin tam 
bağımsızlığı yolunda duyarlı ve sağduyulu hareket edilmesi, bundan sonraki 
hükümetlere atacakları adımlarda ve ekonomik programlarında cesaret verecek 
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İzmir’de I. Türkiye İktisat Kongresi sonunda "Misak-ı İktisadî" esasları şöyle 
tespit edilmiştir: 

“Bütün Türkiye'nin ziraat, sanayi, ticaret ve işçi zümrelerinden müntehabbin 
yüz otuz beş murahhasın iştirakiyle İzmir’de in’ikad eden ilk (Türkiye İktisad 
Kongresi) nin müttefikan tesbit ve kabul ettiği (Misak-ı İktisadi) esaslarıdır: 

Madde 1- Türkiye, Millî hudutları dahilinde, lekesiz bir istiklâl ile dünyanın 
sulh ve terakki unsurlarından biridir. 

Madde 2- Türkiye halkı millî hakimiyetini, kanı ve canı pahasına elde 
ettiğinden, hiç bir şeye feda etmez ve millî hakimiyete müstenid olan meclis ve 
hükümetine daima zahîrdir. 

Madde 3- Türkiye halkı, tahribat yapmaz; imâr eder. Bütün mesaî iktisaden 
memleketi yükseltmek gayesine matuftur.  

Madde 4- Türkiye halkı sarf ettiği eşyayı mümkün mertebe kendi yetiştirir. 
Çok çalışır: Vakitte, servette ve İthalatta israftan kaçar. Millî istihsâli temin için 
icabında geceli gündüzlü çalışmak şiarıdır. 

Madde 5- Türkiye halkı, servet itibariyle bir altın hazinesi üzerinde 
oturduğuna vâkıftır. Ormanlarını evladı gibi sever, bunun için ağaç bayramları 
yapar; yeniden orman yetiştirir. Madenleri kendi millî istihsâli için işletir ve 
servetlerini herkesten fazla tanımağa çalışır. 

Madde 6- Hırsızlık, yalancılık, riya ve tembellik en büyük düşmanımız; 
taassubdan uzak dindarâne bir salabet her şeyde esasımızdır. Her zaman faydalı 
yenilikleri severek alırız. Türkiye halkı mukaddesatına, topraklarına, şahıslarına ve 
mallarına karşı yapılan düşman fesad ve propagandalarından nefret eder ve daima 
bunlarla mücadeleyi bir vazife bilir. 

Madde 7- Türkler, irfan ve marifet âşığıdır. Türk, her yerde hayatını 
kazanabilecek şekilde yetişir; fakat herşeyden evvel memleketin malıdır. Maarife 
verdiği kutsiyet dolayısıyla (Mevlud-i Şerif) Kandil gününü, aynı zamanda kitab 
bayramı olarak tes'id eder. 

Madde 8- Birçok harbler ve zaruretlerden dolayı eksilen nüfusumuzun 
fazlalaşması ile beraber sıhhatlerimizin, hayatlarımızın korunması en birinci 
emelimizdir. Türk, mikropdan, pis havadan, salgından ve pislikten çekinir. Bol ve 
saf hava, bol güneş ve temizliği sever. Ecdâd mirası olan binicilik, nişancılık, avcılık, 
denizcilik gibi bedenî terbiyenin yapılmasına çalışır. Hayvanlarına da aynı dikkat ve 
ehemmiyeti göstermekle beraber; cinslerini düzeltir ve miktarlarını çoğaltır. 

Madde 9- Türk, dinine, milliyetine, toprağına, hayatına ve müessesatına 
düşman olmayan milletlere daima dosttur; Ecnebi sermayesine aleyhtar değildir. 

Ancak kendi yurdunda kendi lisanına ve kanununa uymayan müesseselerle 
münasebette bulunmaz. Türk, ilim ve sanat yeniliklerini nerede olursa olsun, 
doğrudan doğruya alır ve her türlü münasebette fazla mutavassıt istemez. 
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kaldırılması Halkçılık 
ilkesiyle ilgilidir. 

Madde 10- Türk, açık alın ile serbestçe çalışmayı sever; işlerde inhisar 
istemez. 

Madde 11- Türkler, hangi sınıf ve meslekte olursa olsunlar, candan 
sevişirler. Meslek, zümre itibariyle el ele vererek birlikler, memleketini ve 
birbirlerini tanımak, anlaşmak için seyahatler ve birleşmeler yaparlar. 

Madde 12- Türk kadını ve kocası, çocukları iktisadî misaka göre yetiştirir.”   

Tarım Alanında Yapılan Çalışmalar 

Osmanlı Devleti, temelde bir tarım ülkesiydi. Nüfusun % 80’i kırsal kesimde 
yaşıyor, millî gelirin önemli oranı ise tarım gelirlerinden sağlanıyordu. Ancak tarım 
alanında uzman eleman yetersizdi ve tarım ilkel şartlarda yapılıyordu. Bu yapısı ve 
uzun süren savaşların etkisiyle, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişi 
sağlayamadı. Bu sebeple I. Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan prensip kararları 
çerçevesinde ekonomik programların tarım alanından başlatılması gerçekçi bir 
adımdı. Mustafa Kemal Paşa, Meclis’te yaptığı bir konuşmasında “Türkiye’nin 
sahibi ve efendisi kimdir?” sorusuna; “Türkiye’nin hakiki sahibi, efendisi, hakiki 
müstahsil (üretici) olan köylüdür.” diye cevap vermiştir. Görüleceği üzere üretimi 
gerçekleştiren, ödenen verginin büyük oranda yükünü taşıyan ve ekonominin 
temel direği olan köylünün durumunun iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların 
yapılmasını istemiştir. 

Bu işlerin başında köylünün, çiftçinin meslekî bilgisinin arttırılması için 
yapılan çalışmalar gelmektedir. Bu maksatla ziraat okulları, enstitüler açılmış, 
seminerler verilmiş, yurtdışına öğrenci gönderilmiştir. Köylünün, çiftçinin ağır 
vergiler altında ezilmesi önemli bir sorundu. Bu vergilerin başında da üretilen 
üründen % 10’unun devlete vergi olarak verilmesi anlamına gelen “Aşar Vergisi” 
gelmekteydi. Bu çerçevede başlatılan çalışmalar sonucunda devletin gelirlerinin % 
40 azalacağının bilinmesine rağmen 17 Şubat 1925’te Aşar Vergisi kaldırılmıştır. 
Böylece çiftçinin yükü hafifletilmiş ve kendi kendine yeter bir duruma getirilmek 
istenmiştir. 

Tarım alanında çiftçilerin daha modern usullerde ve makine ile üretim 
yapabilmesi için Ziraat Bankası’nın desteği sağlanarak, makine ithalatı 
kolaylaştırılmıştır. Tohum Islah İstasyonları açılarak üreticilere destek olunmuştur. 
Ziraat Bankaları kredi için çiftçiye destek olduğu gibi Zirai Kredi Kooperatifleri 
hayata geçirilerek çiftçinin parasal sorunu çözülmeye çalışılmıştır. 

Yukarıda tarım alanında yapılan çalışmaların yanında 1929’da toprağı 
olmayan çiftçiye toprak dağıtımı sağlandı. Ülkenin değişik bölgelerinde verimi 
arttırmak için fidanlıklar oluşturuldu. Mesela dut fidanı için Bursa 
Mustafakemalpaşa’da; portakal, limon, mandalina için Tarsus’ta; patates için 
Adapazarı; pamuk için Adana’da çiftlikler kuruldu. Atatürk bizzat çiftçiye örnek 
olmak için 1925’te ağacın olmadığı yerde adına “Orman Çiftliği” dediği örnek tesisi 
hayata geçirdi. Ve çiftçinin ürününü değerlendirmek için de “Toprak Mahsulleri 
Ofisi” kuruldu. 
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Yeni devletin para 

politikalarını yürütmek 
üzere 11 Haziran 

1930’da 1715 sayılı 
kanunla  “Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez 
Bankası” kurulmuştur. 

Sanayi Alanında Yapılan Çalışmalar 

Osmanlı Devleti’nin yabancı ülkelere verdiği kapitülasyonların bir sonucu 
olarak yarı sömürge bir devlet olmasının getirdiği acı tecrübeler ibretlik 
durumlardı. Sanayileşmeyi “millî bir dava” gibi, ülkenin ihtiyaç duyduğu ürünleri 
bizzat üreterek, çağdaşlık, tam bağımsızlığı sağlamak ve halkın refahını 
yükseltmek, devleti kuran iradenin en temel arzusuydu. 1930’lara kadar iktisadi 
yapı ve sanayileşme yolunda I. Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan kararlara uygun 
olarak çalışmalar yapılmıştır.  

Türkiye İktisat Kongresi’nde millî sanayi için; 

• Sanayinin teşviki, 
• Sanayiciye kredi temini, 
• Sanayi için mühendis ve teknik eleman eğitimi, 
• Yerli malının teşviki, 
• Gümrük tarifelerinin yeniden düzenlenmesi gibi özetlenebilecek prensip 

kararlar alınmıştı.  
 

 
Şekil 8.4. Sanayi grubunun iktisat esasları 

Bu doğrultuda yapılan çalışmaların başında 1913’te İttihat ve Terakki 
Fırkası’nın hayata geçirdiği Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun, 1927’de yukarıda ifade 
edilen prensipler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gelmektedir. 

Böylece bununla devlet, sanayi alanında yatırım yapacaklar için; 

• Arazi, 
• Gümrük muafiyeti, 
• Taşıma indirimleri, 
• Bazı vergilerden muafiyet, 
• Ürünlerin alım garantisi gibi kolaylıklar sağlayacaktı.  

1925’te ülkenin ihtiyacı olan şeker üretimi ve bundan katma değer 
yaratılması için şeker fabrikalarının kurulmasına dönük bir kanun çıkarıldı. Bu 
doğrultuda Uşak Şeker Fabrikası kuruldu. Ülkede özel teşebbüsün sanayi 
yatırımlarını desteklemek ve madenlerin işletilmesini kolaylaştırmak için Atatürk 
Dönemi’nde birçok bankanın kurulması dikkat çekicidir. Bu bankalardan ilki 26 
Ağustos 1924’te çalışmalarına başlayan Türkiye İş Bankası’dır. Bankanın 
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kurulmasında Mustafa Kemal’in ve Celal (Bayar) Bey’in büyük katkısı olmuştur [22, 
10]. Bunu 19 Nisan 1925’te Türkiye’de madenlerin işletilmesi yolunda sanayiciyi 
teşvik maksadıyla; “Türkiye Sanayi ve Maadin (Madenler) Bankası”, yoksul ve 
sahipsiz insanlarımızın sosyal devlet anlayışıyla kucaklanması ve onlara destek 
olunması için 22 Mayıs 1926’da “Emlak ve Eytam Bankası (Mülkler ve Yetimler 
Bankası),” (Bankanın adı 1946’da Türkiye Emlak ve Kredi Bankası olarak 
değiştirilmiştir.) yeni devletin para politikalarını yürütmek üzere de 11 Haziran 
1930’da 1715 sayılı kanunla da “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası” 
kurulmuştur.  

1923-1930 yılları arasında liberal eğilimli politikalar ülkenin içinde 
bulunduğu siyasî, ekonomik, sosyal sorunlar, özel teşebbüsün yeterli sermaye 
birikiminin olmaması ve 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin bir sonucu olarak 
ekonomide ve sanayileşmede istenilen seviye yakalanamamıştır. Bu durum 
ekonomide devletçilik döneminin de başlangıcı olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, 
Devletçiliği şöyle tanımlıyor: 

“Türkiye'nin uyguladığı devletçilik sistemi, on dokuzuncu asırdan beri 
sosyalizm nazariyecilerinin ileri sürdükleri fikirlerden alınarak tercüme edilmiş bir 
sistem değildir. Bu, Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye'ye has bir 
sistemdir. Devletçiliğin bizce manası şudur: Fertlerin özel teşebbüslerini ve 
faaliyetlerini esas tutmak; fakat büyük bir milletin bütün ihtiyaçlarını ve birçok şey- 
lerin yapılmadığını göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline 
almaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk vatanında asırlardan beri ferdî ve 
hususi teşebbüslerle yapılamamış olan şeyleri bir an evvel yapmak istedi ve kısa bir 
zamanda yapmaya muvaffak oldu. Bizim takip ettiğimiz bu yol, görüldüğü gibi, 
liberalizmden başka bir yoldur.”  

Ahmet Kal’a, Mustafa Kemal’in bu ifadelerini şöyle değerlendirmektedir: 
“Belirtilen tanıma göre ve uygulanan politikalar incelendiğinde devletçiliğin 
doktriner değil, pratik bir anlayışla uygulandığını, kapsam ve içeriğinin günlük 
ihtiyaçlara ve toplumsal gruplardan gelen baskılara göre şekillendiği bu nedenle de 
sistematik bir teoriye sahip olmadığı fark ediliyor.”  

Şu hâlde bu anlayış değişikliği doğrultusunda yapılan yenilikleri ise şöyle 
sıralayabiliriz: 

• Sanayi ve Maadin (Madenler) Bankası yerine Sümerbank’ın kurulması (11 
Temmuz 1933 yılında kuruldu. Bankanın ismi Atatürk tarafından 
“Sümerbank” olarak belirlendi), 

• 1935’te Etibank’ın kurulması, 
• 1933- 1938’de I. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 
• 1938-1944’te de II. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 
• 1935’te Maden, Tetkik ve Arama Enstitüsü’nün kurulması, 
• 1930’da Türk parasının kıymetini koruma kanunun çıkarılması gibi çok 

önemli yeniliklere imza atılmıştır. Bunların önemli bir kısmı hayata 
geçirilebilmiştir. Bir kısmı ise II. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla akamete 
uğramıştır.  
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Osmanlı Devleti’nde 
ticaret büyük oranda 

gayrimüslimlerin 
kontrolündeydi. 

 
Ülkede ekonomiyi 

yönlendirebilmek ve 
hükümete bu konularda  

görüşler sunabilmek 
için 26 Haziran 1927’de 

“Âl-i İktisad Meclisi 
(Yüksek Ekonomi 

Kurulu)” oluşturuldu. 

Ticari Alanda Yapılan Yeni Düzenlemeler 

Osmanlı Devleti’nde ticaret büyük oranda gayrimüslimlerin kontrolündeydi. 
Türkler ise daha çok askerî, dinî ve idarî işlerle meşgul idi. Duraklama ve Gerileme 
Dönemleri’nde ise kapitülasyonları iyi değerlendiren gayrimüslim yabancı 
tüccarların kazanımları karşısında Osmanlı Türk tüccarı zayıflamıştır. XIX. yüzyıldan 
Yeni Türk Devleti’nin kurulmasına kadar ise ticaret usullerinde yaşanan değişim ve 
yeni ticaret merkezlerinin ortaya çıkması, yerli tüccarı içinden çıkılmaz bir duruma 
sürüklemişti. Gerçi Osmanlı Devleti, İttihat ve Terakki yönetiminde ticaret 
burjuvazisi oluşturma çabaları içinde olduysa da I. Dünya Savaşı’nın da araya 
girmesiyle atılan adımlar birer iyi niyet çabaları olarak kaldı.  

 

Şekil 8.5. Tüccar grubunun esasları 
İstiklal Savaşı yıllarında büyük bir durgunluğa maruz kalan ticaret hayatı; 

“Eğer tüccarlar bizden olmazsa millî servetin ehemmiyetli bir kısmı şimdiye kadar 
olduğu gibi yine yabancılarda kalacaktır. Onun için millî ticaretimizi yükseltmeye 
mecbursunuz.” diyen Mustafa Kemal Paşa’nın ortaya koyduğu bu hedefler 
doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Bunun içinde dünyadaki yeni ticaret 
usullerine uygun olarak yerli tüccarın geleceğe hazırlanması gerekiyordu. Bu 
çerçevede çok önemli adımlar atılmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: 

• 1925’te Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu çıkartıldı. 
• Ülkede muhtelif üretim sahalarında alım satım işlerini düzene sokmak için 

borsaların kurulması sağlandı. 
• Yerli üretimi tanıtmak ve sürüm için Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerde 

sergilerin açılması gerçekleştirildi. 
• Ticaretin daha bilinçli yapılabilmesi için Samsun, İzmir, Adana gibi 

şehirlerde Ticaret Liseleri ve Yüksek Ticaret Mektepleri açıldı. 
• Ülkede ekonomiyi yönlendirebilmek ve hükümete bu konularda  görüşler 

sunabilmek için 26 Haziran 1927’de “Âl-i İktisad Meclisi (Yüksek Ekonomi 
Kurulu)” oluşturuldu. 

• Yurt dışında ticaret mümessillikleri ve İstanbul’da ise İhracat Ofisi kuruldu. 
• Şirketleşme ve sigortacılıkla ilgili düzenlemeler yapıldı. 
• 1926’da Kabotaj Kanunu çıkarılarak Türk denizlerinde ticaretin Türk 

tüccarının kontrolüne geçişi sağlandı. 
• Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu (12 Ocak 1929). 
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• Kara, deniz ve demiryolu alanlarında yatırımlar arttırıldı. 
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•Osmanlı Devleti'nde yaşanan en önemli ekonomik sorunların 
hazırlayıcıları arasında olan kapitülasyonlar, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti'nde de en çok uğraşılmak zorunda kalınan bir sorun olarak 
tarihe geçmiştir.  

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik

• Kapitülasyonların ortaya çıkması ve kaldırılması 
süreçleri hakkında araştırma yapınız.

• Osmanlı Devleti'nin yarı sömürge bir devlet olma 
süreçleri hakkında okumalar yapınız. Özellikle  bu 
konuda Tevfik Çavdar'ın çalışmalarını okuyunuz.

• Lozan Konferansı'nın ekonomik hayata dair 
kazanımlarını araştırınız.

• I. Türkiye İktisat Kongresi'nin toplanma sürecini, 
amacını ve alınanan kararlarını inceleyiniz.

178



Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  17 

 

Ö
ze
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•OSMANLI DEVLETİ’NDE İKTİSADİ YAPI VE SON DÖNEMLERDE ORTAYA 

ÇIKAN GELİŞMELER
• Kırım savaşı sırasında 1854’de İngiltere ve Fransa’dan ilk borç para alındı 

(İlk dış borçlanmadır.). 1876’da Osmanlı Devleti borçlarını ödeyemez 
durumdaydı. Böylece Tevfik Çavdar’ın ifadesiyle Osmanlı Devleti yarı 
sömürge bir devlet haline geldi. Bu ekonomik çöküntünün üzerine 
Trablusgarp Savaşı (1911), Balkan Savaşları (1912-1913) ve I. Dünya Savaşı 
gibi olaylar devletin tam anlamıyla iflas ve ardından da işgallerle karşı karşıya 
bıraktı. Milli Mücadele yılları işgalcilerle olduğu kadar bu ekonomik 
çöküntüyle de mücadele yılları oldu.

•ATATÜRK VE EKONOMİ
•Atatürk Dönemi’nde ekonomik alanda yapılan çalışmaların amaçlarını şöyle 

ifade edebiliriz:
•Ülkenin tam bağımsızlığını bu alanda da gerçekleştirmek,
•Ekonomide millî ve millileştirme çabalarını sürdürmek,
•Özel teşebbüsü harekete geçirmek,
•Büyük yatırımları devlet eliyle yapmak,
•Dünya ticaretinde yer edinmek,
•Ekonomide modern teknikleri kullanarak üretim yapmak.
• İstiklâl Savaşı’nın Mali Kaynakları
• Mali kaynakları iç ve dış kaynaklar olarak değerlendirmek mümkündür. İç 

kaynaklar arasında ferdî ve halktan toplanan bağışlar önemli yer tutar. 
Bunun yanında İstiklal Savaşı’nın kazanılmasında en önemli kaynaklar 
arasında “Tekâlif-i Milliye Emirleri” vardı. Milli Mücadele ve İstiklal 
Savaşı’nda dış yardımlara örnek olarak Hint Müslümanlarından, Orta Asya 
Türklerinden, Azerbaycan Türklerinden ve Kıbrıslı Türklerden gelen yardımlar 
gösterilebilir. Ayrıca Sovyet  Rusya’nın  ortak düşmana karşı verdiği 
mücadeleyi destekleyen politikaları çerçevesinde hem parasal hem de lojistik 
anlamda katkıları yanında Fransa’nın ve İtalya’nın Türkiye’yi terk ederken 
bıraktığı silah, cephane ve uçakların da İstiklal Savaşı’nın kazanılmasında 
katkıları önemli derecede etkili olmuştur.

•I.Türkiye İktisat Kongresi (17 Şubat-4 Mart 1923)
•İstiklal Savaşı’nın başarıyla sonuçlanmasından sonra “Yeni Türkiye Devleti, 

bir devlet-i iktisadiye olacak.” diyerek, geleceğe dönük bir hedef gösteren 
Mustafa Kemal Paşa, 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de I. 
Türkiye İktisat Kongresi’nin toplanmasını sağladı.

•Türkiye İktisat Kongresinin toplanma amacı şöyle ifade edilebilir:
•Ülkenin sosyal-ekonomik kalkınması yolunda yeni bir vizyon geliştirmek,
•Kalkınmanın plan, program, yöntem ve kaynaklarını belirlemek,
•Tam bağımsızlık yolunda ekonomi alanında atılacak adımları belirlemek,
•Batıda var olan gelişmeleri ülkeye taşımak,
•Özel ve kamu gücünün oluşturulması için gerekli adımları atmak,
•Sanayi alanında devlet gücünün kullanımı için gerekli çalışmaları başlatmak.
•Tarım Alanında Yapılan Çalışmalar
•I. Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan prensip kararları çerçevesinde 

ekonomik programların tarım alanından başlatılması gerçekçi bir adımdı. 
Köylünün, çiftçinin mesleki bilgisinin arttırılması için çalışmalar yapılmıştır. 
Bu maksatla ziraat okulları, enstitüler açılmış, seminerler verilmiş, yurtdışına 
öğrenci gönderilmiştir.
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• 17 Şubat 1925’te Aşar Vergisi kaldırılmıştır. Böylece çiftçinin yükü 
hafifletilmiş ve kendi kendine yeter bir duruma getirilmek istenmiştir. Tarım 
alanında çiftçilerin daha modern usullerde ve makine ile üretim yapabilmesi 
için Ziraat Bankası’nın desteği sağlanarak, makine ithalatı kolaylaştırılmıştır. 
Atatürk bizzat çiftçiye örnek olmak için 1925’te ağacın olmadığı yerde adına; 
“Orman Çiftliği” dediği örnek tesisi hayata geçirdi. Ayrıca çiftçinin ürününü 
değerlendirmek için de “Toprak Mahsulleri Ofisi” kuruldu.

• Sanayi Alanında Yapılan Çalışmalar
• 1930’lara kadar iktisadî yapı ve sanayileşme yolunda I. Türkiye İktisat 

Kongresi’nde alınan kararlara uygun olarak çalışmalar yapılmıştır.
•Türkiye İktisat Kongresi’nde millî sanayi için;
•Sanayinin teşviki,
•Sanayiciye kredi temini,
•Sanayi için mühendis ve teknik eleman eğitimi,
•Yerli malının teşviki,
•Gümrük tarifelerinin yeniden düzenlenmesi gibi özetlenebilecek prensip 

kararlar alınmıştı.
•Bu doğrultuda yapılan çalışmaların başında 1913’te İttihat ve Terakki 

Fırkası’nın hayata geçirdiği Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun, 1927’de yukarıda 
ifade edilen prensipler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gelmektedir.

• Böylece bununla devlet, sanayi alanında yatırım yapacaklar için;
•Arazi,
•Gümrük muafiyeti,
•Taşıma indirimleri,
•Bazı vergilerden muafiyet,
•Ürünlerin alım garantisi gibi kolaylıklar sağlayacaktı.
•Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar 
•Yenilikleri ise şöyle sıralayabiliriz:
•Sanayi ve Maadin (Madenler) Bankası yerine Sümerbank’ın kurulması (11 

Temmuz 1933 yılında kuruldu. Bankanın ismi Atatürk tarafından 
“Sümerbank” olarak belirlendi.),

•1935’te Etibank’ın kurulması,
•1933- 1938’de I. Beş Yıllık Kalkınma Planı,
•1938-1944’te de II. Beş Yıllık Kalkınma Planı,
•1935’te Maden, Tetkik ve Arama Enstitüsünün kurulması,
•1930’da Türk parasının kıymetini koruma kanunun çıkarılması.
•Ticari Alanda Yapılan Yeni Düzenlemeler
•1925’te Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu çıkartıldı.
•Ülkede muhtelif üretim sahalarında alım satım işlerini düzene sokmak için 

borsaların kurulması sağlandı.
•Yerli üretimi tanıtmak ve sürüm için Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerde 

sergilerin açılması gerçekleştirildi.
•Ticaretin daha bilinçli yapılabilmesi için Samsun, İzmir, Adana gibi şehirlerde 

Ticaret Liseleri ve Yüksek Ticaret Mektepleri açıldı.
•Ülkede ekonomiyi yönlendirebilmek ve hükümete bu konularda görüşler 

sunabilmek için 26 Haziran 1927’de “Âl-i İktisad Meclisi (Yüksek Ekonomi 
Kurulu)” oluşturuldu.

•Yurt dışında ticaret mümessillikleri ve İstanbul’da ise İhracat Ofisi kuruldu.
•Şirketleşme ve sigortacılıkla ilgili düzenlemeler yapıldı.
•1926’da Kabotaj Kanunu çıkarılarak Türk denizlerinde ticaretin Türk 

tüccarının kontrolüne geçişi sağlandı.
•Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu (12 Ocak 1929).
•Kara, deniz ve demiryolu alanlarında yatırımlar arttırıldı.

180



Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  19 

DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Bir ekonomik etkinlik olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

a) Kitap okuma 
b) Yürüyüş yapma 
c) Tarla sürme 
d) Televizyon seyretme 
e) Dinlenirken düşünme 

 
2. İzmir'de 1923 yılında toplanan I. Türkiye İktisat Kongresi'nin önemi 

aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Sanayinin kurulması için ilk önemli plan yapılmıştır. 
b) Vergi reformunun esasları saptanmıştır. 
c) Tarım sorunlarının görüşülmesinden vazgeçilmiştir. 
d) Türk tarihinde ilk kez bu nitelikte bir kongre toplanmıştır. 
e) Kongre'yi açan İsmet Paşa devletçiliği övmüştür. 

 
3. Teşvik-i Sanayi Kanunu ne zaman çıkarılmıştır? 

a) 1918 
b) 1927 
c) 1928 
d) 1933 
e) 1937 

 
4. Devletçi ekonomiye geçişin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Bütçe açığının giderek çoğalması 
b) Sanayi sektörünün gelişememesi 
c) Tarımdan beklenen ürünün alınamaması 
d) Kamu harcamalarının artması 
e) Dünya'da büyük bir ekonomik krizin yaşanması 

 
5. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Merkez Bankası ne zaman kurulmuştur? 

a) 1924 
b) 1927 
c) 1930 
d) 1935 
e) 1937 

 
6. Atatürk Dönemi’nde ekonomik alanda yapılan çalışmaların amaçları 

arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 
a) Ekonomide millî ve millileştirme çabalarını sürdürmek 
b) IMF’e üye olmak 
c) Büyük yatırımları devlet eliyle yapmak 
d) Dünya ticaretinde yer edinmek 
e) Ekonomide modern teknikleri kullanarak üretim yapmak 
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7. I. Türkiye İktisat Kongresi’nde ülkede sanayinin geliştirilmesi için alınan 
kararlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?  
a) Sanayinin teşviki 
b) Sanayiciye kredi temini 
c) Sanayi için mühendis ve teknik eleman eğitimi 
d) Yerli malının teşviki 
e) Milli Korunma Kanunu’nun kaldırılması 

 
8. “Türkiye’nin gerçek sahibi, efendisi Türk köylüsüdür.” Aşağıdakilerden 

hangisinin Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda yapılan düzenlemelerden 
biri olduğu söylenebilir? 
a) Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi 

b) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabul edilmesi 

c) Aşar vergisinin kaldırılması 

d) Devletçilik politikasının uygulamaya konulması 

e) Misak-ı İktisadi kararlarının alınması 

 
9. Osmanlı ekonomisi ile ilgili genel yargılar arasında aşağıdakilerden hangisi 

bulunmaz? 
a) Temel sanayi kurulamamıştır.  
b) Mamul madde alan, hammadde ve yiyecek maddeleri satan bir 

devlettir. 
c) Varolan sanayi kuruluşları da yabancıların denetimindedir.  
d) Yurdun genelinde maden işletmeleri Türklerin elindedir. 
e) Maliyetler yüksektir. 

 
10. “Misak-ı İktisadî” kararları aşağıdaki hangi kongrede alınmıştır? 

a) Erzurum Kongresi’nde  
b) I. Türkiye İktisat Kongresi’nde    
c) Sivas Kongresi’nde   
d) Alaşehir Kongresi’nde    
e) İstanbul İhracatçılar Kongresi’nde 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

1.c, 2.a, 3.b, 4.e, 5.c, 6.b, 7.e, 8.c, 9.d, 10.b 
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GİRİŞ  
Osmanlı Devleti’nin büyük umutlarla girdiği I. Dünya Savaşı’ndan yenik 

çıkması gelecekte yaşanacak önemli sorunların habercisi oldu. Savaş sonrası 
imzalanan Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşması devletin yıkılmasına ortam 
hazırladı. İşgaller karşısında Türk milletinin ortaya koyduğu direniş ruhu ise yeni bir 
Türk devletinin kurulmasını sağladı.  

Mustafa Kemal Paşa merkezli Milli Mücadele ve İstiklal Savaşı başarıyla 
sonuçlanmasına rağmen emperyal devletler Sevr Antlaşması’nı hayata geçirmek 
için bütün güçleriyle çalışmaya devam etti. Bu sürecin sonucunda imzalanan Lozan 
Barış Antlaşması o günün şartlarından beklentileri karşılamasa da yeni Türk 
Devleti’nin uluslararası alanda tanınmasında büyük bir rol oynadı. 

Mustafa Kemal Paşa Dönemi’nde Lozan’dan arta kalan birçok sorununun 
çözümü için büyük gayretler sarf edildi. Bir taraftan iç sorunlar diğer taraftan da 
dış politik sorunlar karşısında önemli sınavlar verildi. Tam bağımsız ve millî bir 
devlet olabilmek yolunda mevcut sorunların çözümü için büyük diplomatik çabalar 
içinde olundu. Musul meselesi, dış borçlar meseleleri, yabancı okullar meseleleri, 
nüfus mübadelesi vb. sorunlar kadar Balkan, Sadabat Paktı, Milletler Cemiyeti’ne 
girme çabaları, Hatay meselesinin çözümü bu süreçte en dikkat çeken başarılar 
oldu. 

Sorunların çözümü hiç de kolay olmamasına rağmen Mustafa Kemal 
Paşa’nın özverili ve akılcı çabaları yeni Türk Devleti’nin dış politika alanında başarılı 
olmasını sağladı. Özellikle II. Dünya Savaşı’nın çıkacağına dair sinyaller çok iyi 
değerlendirilerek bu alanda başarılı sonuçlar elde edildi.  

DIŞ POLİTİKA KAVRAMI NEDİR? 
“Dış Politika” kavramı modern anlamıyla I. Dünya Savaşı’ndan itibaren 

tartışma konusu oldu. Bu tarihten önce dış politika, devlet ve toplum hayatında 
birkaç önemli şahsın ilgilendiği, takip ettiği bir kavramdı. Bu kavram Ömer 
Kürkçüoğlu’nun ifadesiyle “tabu” niteliğindeydi.  

Büyük savaşın etkileri toplumları derinden etkilemeye başlayınca dış politika 
ilk önce Amerikalı hukukçular arasında tartışılmış ve kurulan enstitülerle 
derinlemesine incelenmeye başlanmıştır. Bu bağlamdaki çalışmalar II. Dünya 
Savaşı’yla daha çok gündeme gelmiştir.  

Dış politika kavramını Ömer Kürkçüoğlu şöyle tanımlamıştır: “Bir devletin 
başka bir devlete veya devletlere ya da daha geniş anlamıyla uluslararası alana 
karşı izlediği politikaya, dış politika diyebiliriz”. Tayyar Arı ise bu kavramı; 
uluslararası politikaların “girdisi” olarak ifade eder ve şu tanımı yapar: “Bir devletin 
amaçları, hedefleri ve davranışları açısından bakar, bir devletin uluslararası 
sisteme veya diğer devletlere karşı tutumunu inceler. Örneğin, Türkiye’nin Orta 
Doğu veya Kıbrıs politikası vb.”  

Devletlerin ve uluslararası kuruluşların birbiriyle olan ilişkilerini ise 
uluslararası ilişkiler olarak tanımlamak mümkündür. Dış politika ve uluslararası 
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ilişkiler kavramları arasındaki ilişkiyi ve farklılığı ise şöyle açıklamak mümkündür: 
“Bir ülkenin, kendi sınırlarının ötesine karşı izlediği politika o ülke açısından “dış 
politika”dır. Daha geniş bir açıdan (sistem açısından) bakıldığında ise bir 
“uluslararası ilişki”dir].   

Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulma sürecini bu tanımlar ve 
bilgiler çerçevesinde incelemek daha doğru olacaktır. 

TÜRK DIŞ POLİTİKASININ AMAÇ VE İLKELERİ 
23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla kurulan Yeni Türk Devleti, bir 

taraftan işgallere karşı mücadele ederken diğer taraftan siyasi, sosyal, ekonomik 
vs. birçok alanda yenilikler yapmıştır. Bu dönemde devletin en önemli 
meşguliyetlerinden birisi de dış politikaydı. Öyle ki dâhilî ve haricî politikalar 
başarılı ve modern çalışmalarla sağlanmıştır. Dış politikada Mustafa Kemal Atatürk 
Dönemi’nde takip edilen yolun adı ise millî siyasettir.  

Türk dış politikasının temel ilkelerini şöyle izah edebiliriz: 

• Türkiye’nin dış politikası akılcı ve gerçekçidir.  
• Uluslararası sorunların hukuk yolu ile çözümlenmesinden yanadır. 
• Türk devletinin dış politikasının ana ilkesi “Yurtta sulh, cihanda sulh”tur. 
• Devletlerarası ilişkilerde diyaloğa açık ve yapıcıdır.  
• Millî siyasete zarar verme niyeti olmayan devletlerle iyi ilişkiler kurmaktır.  
• Devletlerarası ilişkiler tarihini iyi bilerek, güvenirlilik esasına bağlıdır. 
• Dış politika barışçı, insaniyetçi, kendine güven kadar milliyetçidir. 
• Mazlum milletlerin sorunlarıyla alakadardır. 
• Diğer devletlerin içişlerine karışmamaktır. 
• Dünya barışına katkı sağlamaktır.   

Yukarıda izah edilen Türk dış politikasının ilkelerinden hareketle Yeni Türk 
Devleti’nin amaçlarını ise Mehmet Gönlübol’un ifadesiyle şöyle izah edebiliriz:  

• Millî bir devlet kurmaktır. 
• Tam bağımsız bir devlet olmaktır. 
• Modernleşme ve demokratlaşmaktır. 
• Devleti ilelebet yaşatmaktır. 
• Barışı korumaktır.  

TÜRK DIŞ POLİTİKASININ GELİŞME EVRELERİ 
Türk Dış Politikası’nın ana eksenini, Batılı devletlerin Türklere ve onun 

coğrafyasına karşı duydukları ilgi ve heveslere karşı geliştirilmiş politikalar 
oluşturmuştur. I. Dünya Savaşı sürecinde kendi aralarında yaptıkları gizli 
anlaşmalarla Türkleri ve Osmanlı’yı yok etme çabaları, akabinde Anadolu’nun 
işgali, bütün ülkede millî bir ruhun hareketlenmesine vesile olmuştur. Batılı 
devletlerin politikalarına karşı Anadolu insanının kendiliğinden savunma refleksleri 
geliştirmesi Millî Mücadele’nin en önemli itici gücü olmuştur. Şimdi bu evreleri 
inceleyelim. 
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1919-1923 Yılları Arasında Türk Dış Politikası 

Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde başlatılan çalışmalarda bir taraftan 
işgalcilere, diğer taraftan da İstanbul Hükümeti ve padişaha karşı mücadele 
edilmiştir. Türk Dış Politikası’nın ilk evresini oluşturan bu çabaların amacı ve hedefi 
ise ülkenin ve Anadolu insanının olup bitenlere karşı teşkilatlandırılması olarak izah 
edilebilir. Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi çalışmalarıyla takip 
edilecek plan, program, yöntem kadar, siyasi ve askerî anlamda ülkenin ve 
Anadolu insanının bilinçlendirilip teşkilatlandırılması sağlanmaya çalışılmıştır].   

Bu çabalar, 28 Ocak 1920’de Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın da “Misak-ı 
Millî” kararlarının alınmasıyla daha anlamlı bir hâle gelmiştir. Bu kararlarla ülkenin 
toprak bütünlüğü ve tam bağımsızlığı hedeflenmiştir. Bu gerçeği Mustafa Kemal 
şöyle izah etmiştir: “Malumunuzdur ki Misak-ı Millî’yi en nihayet Ankara’da tespit 
etmiştim. İtiraf ederim ki ben de hudud-u milliyi biraz Wilson prensiplerinin insani 
maksatlarına göre ifadeye çalıştım. Hemen tasrih edeyim: O insani prensiplere 
istinaden hudutları müdafaa etmişimdir. Zavallı Wilson anlamadı süngü, kuvvet ve 
şeref ve haysiyetin müdafaa edemediği hudutlar başka hiçbir prensiple müdafaa 
edilemez.”  

Dış politikada ortaya konan haklı ve gerçekçi hedefler; tam bağımsız 
Türkiye’yi inşa etmek içindi. Bu ise yalnız toprak bütünlüğü ile değil, bu zamana 
kadar verilen kapitülasyonların da ortadan kaldırılmasıyla elde edilebilecektir. 
Ayrıca Şükrü Sina Gürel’in de isabetle ifade ettiği gibi Osmanlı Devleti’nin varlığını 
devam ettirmesinden yana olanlar ve Millî Mücadele’ye inanmayanların ileri 
sürdükleri manda ve himaye fikri tartışmaya açılırken Mustafa Kemal bu görüşlere 
karşı çıkarak Misak-ı Millî sınırları içindeki toprakların kurtarılmasını ve topraklar 
üzerinde ulus egemenliğine dayalı bir devlet kurulmasını amaçlamıştır.   

Bu uğurda ilk zamanlar verilen mücadelenin kazanılması için ABD, Fransa ve 
Sovyetlerle diplomatik ilişkilerin kurulmasına büyük çabalar gösterilmiştir. Bu 
çabalar, dış politikada yalnızlıktan kurtulma ve mücadele için gerekli maddi, 
manevi desteği sağlamayı hedeflemiştir.  

1920’den itibaren İstiklal Mücadelesi’nin ilk cephesi olan Doğu Cephesi’nde 
Ermenilere karşı kazanılan zafer ve akabinde imzalanan Gümrü Barış 
Antlaşması’nın Güney Cephesi’nde Fransızlara karşı verilen mücadele ve Ankara 
Antlaşması’nın, Batı Cephesi’nde İnönü Savaşları, Sakarya, Büyük Taarruz ve 
Başkumandanlık Savaşları akabinde de Mudanya Mütarekesi’nin imzalanmasıyla 
İstiklal Mücadelesi’nin büyük zaferlerle taçlanmasından sonra Batılı devletlerin 
Türkiye’ye bakış açıları değişmiştir. Verilen bu başarılı mücadelede uluslararası 
konjonktürden yararlanabilme becerisi yukarıda ifade edilen “yalnızlık” 
politikasından kurtulma anlamına da gelmektedir.  

Türk Dış Politikası, Mudanya Mütarekesi ile elde ettiği kazanımlarıyla Misak-
ı Millî’yi gerçekleştirme uğrunda büyük mesafe almıştır. Ancak asıl mücadele 
Lozan’da verilecektir. 20 Kasım 1922-24 Temmuz 1923 tarihleri arasında verilen 
diplomatik mücadele ile de Kemal Melek’in ifadesiyle “Tam anlamıyla batılıların 
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söyledikleri, fakat yapmaya muktedir olamadıkları yani diplomasinin bir zaferi 
olmuştur. Dikte edilen Sevr ilkeleri yırtılmış ve Türkler bütün siyasi, iktisadi ve mali 
haklarını konferans masasında görüşerek elde etmeyi başarmışlardı [4].” Bu başarı 
günümüz Türkiye’sinin de en büyük referanslarından olmuştur. 

1923-1930 Yılları Arasında Türk Dış Politikası  

Lozan Barış Antlaşması’yla Türkiye’nin uluslararası platformdaki yeri daha iyi 
bir seviyeye gelmiştir. Bu büyük başarıya rağmen Lozan Antlaşması da Yeni Türk 
Devleti’nin, Türkiye üzerinde hesapları olan devletler arasındaki sorunlarının 
hepsini çözüme kavuşturamamıştır. Türkiye, 1923-1930 tarihleri arasında bir 
taraftan Lozan’da çözümlenemeyen sorunlarla, diğer taraftan da bazı uluslararası 
sorunlarla uğraşmıştır.    

Musul meselesi 
Lozan Antlaşması’yla çözümü daha sonra yapılacak görüşmelere bırakılan 

en önemli anlaşmazlık Musul Meselesi’ydi. Bilindiği üzere Musul ve Irak, I. Dünya 
Savaşı’na kadar Osmanlı egemenliği altında kalmıştır.  

Musul Bölgesi’nde zengin petrol yataklarının tespit edilmesinden sonra bu 
bölge İngiltere, Fransa, Almanya gibi devletlerin rekabet alanına dönüşmüştür. 
Irak, İtilaf Devletleri’nin 1916’da kendi aralarında yaptıkları Sykes-Picot gizli 
antlaşmasıyla Fransa’ya bırakılmıştır. Daha sonra Irak’ın önemli bir kısmı 
İngiltere’nin eline geçmiş olmasına rağmen Musul henüz Türk birliklerinin 
elindeydi. Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra İngiltere, 
Mütareke’nin 7. maddesine dayanarak Musul’u işgal etti ve Türk birlikleri burayı 
boşaltmak zorunda kaldı.   

10 Ağustos 1920’de imzalanan ve tarihte ölü doğan bir proje olarak 
adlandırılan Sevr Antlaşması’nda da bölge Türkiye’den ayrılarak müstakil bir 
Kürdistan sınırları içinde gösterilmiştir. Irak, yaşanan bu gibi gelişmelere rağmen 
Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında kabul edilen Misak-ı Millî kararlarında ise 
Musul millî bir mesele olarak addedilmiş ve Türk sınırları içerisinde kabul 
edilmiştir. 

Musul Bölgesi’nin elde tutulmasında İngiltere kadar TBMM Hükümeti de 
kararlıydı. 1922’de bu kararlılığın bir gereği olarak 1 Şubat’ta Mustafa Kemal Paşa, 
Özdemir Bey’in komutasında Türk askerî birliklerini bölgeye göndermiştir. Böylece 
adı konulmamış bir Türk-İngiliz Savaşı başlatılmış oldu. Buna rağmen 1922’de 
Lozan Konferansı’nın başlaması Musul’a yönelik bu hareketin sonlandırılmasına 
sebep olmuştu.   

Lozan Konferansı sürecinde Musul Meselesi gündeme geldiğinde Türk 
tarafının bölgenin Türk olduğunu, buranın Türklerde kalması gerektiğini, siyasi, 
tarihî, coğrafi, askerî, dinî, ırki delillerle ispata çalışarak göstermiş olduğu gayret 
İngiltere tarafından kesin bir şekilde reddedildi. Türk tarafının plebisit 
(halkoylaması-referandum) teklifi de kabul edilmemiş ve yapılan tartışmalı 
görüşmelerin neticesinde Lozan Antlaşması’nın 3. maddesine göre meselenin 
çözümü için taraflar dokuz ay sonra bir araya gelerek yapılacak ikili görüşmelere 
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bırakılacağı, eğer bu görüşmelerden de bir netice alınamazsa mesele Milletler 
Cemiyeti’ne havale edileceği hususunda karar alınmıştır.  

 

Şekil 9.1. Musul Meselesi ve Türk Gözlemciler 
 

İşte bu hüküm gereğince taraflar 19 Mayıs 1924’te Haliç (İstanbul) 
Konferansı’nda yeniden bir araya gelerek müzakerelere başladı. Ancak taraflar 
Lozan’da ileri sürdükleri fikirler ve tezlerle hareket edince uzlaşma gerçekleşmedi. 
Bu görüşmelerde İngiltere’nin önceki tezlerine ilaveten Hakkari’nin dinsel 
çoğunluğunun Süryani olduğunu ileri sürerek Irak’a katılması gerektiğini ileri 
sürmesi görüşmeleri tıkadı ve konferans bir sonuç alamadan dağıldı (5 Haziran 
1924). Aslında gelinen bu aşama tam da İngiltere’nin istediği gibi oldu. Yani 
İngiltere en başından beri meseleyi Milletler Cemiyeti’ne götürerek, burada istediği 
sonucu almaya çalışmıştır. Çözümsüzlük istemesi işte bundan dolayı idi. 

Türkiye ve İngiltere Arasında İmzalanan Ankara Antlaşması’nın Önemli 
Maddeleri 

5 Haziran 1926’da Ankara’da Türkiye, İngiltere ve Irak Hükümetleri arasında, 
Sınır ve İyi Komşuluk Andlaşması İmzalanmıştır. Andlaşmanın başlıca hükümleri 
özetle şöyledir: 

• Türkiye ile Irak arasındaki sınır, Milletler Cemiyetinin 29 Ekim 1924’de 
saptadığı “Brüksel hattı” olacaktır. Bununla birlikte, “Brüksel hattı”, Tşuta 
ve Alamun’un güneyinde, bu iki yeri birbirine bağlayan yolun Irak 
topraklarından geçen kısmını Türkiye’ye bırakmak üzere değiştirilmiştir 
(Madde 1). 

• Taraflar, bu sınırı kesin ve saldırıdan uzak olmak üzere kabul edip, bunu 
değiştirmeğe yönelik her türlü girişimden kaçınmağı taahhüt ederler 
(Madde 5). 

• Taraflar, sınır bölgesinde birbirleri aleyhinde hiçbir propaganda örgütüne 
ve toplantıya izin vermeyeceklerdir (Madde 12). 

• Irak Hükümeti, Antlaşma’nın yürürlüğe girmesinden başlayarak 25 yıl 
süreyle, 14 Mart 1925’de Turkish Petroleum Şirketi’yle yaptığı petrol 
ayrıcalığı sözleşmesinin 10. maddesine göre, bu şirketten 6. maddesine 
göre (Irak’tan) petrol ihraç edebilecek olan şirketlerden veya kişilerden ve 
33. maddesine göre kurulacak yardımcı şirketlerden  elde edeceği gelirin 
% 10’unu Türkiye Hükümeti’ne ödeyecektir (Madde 14).  
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• Irak Hükümeti, kendi topraklarında oturan kişilerden, bu antlaşmanın 
imzalanmasına kadar Türkiye lehinde siyasal eylemlerde bulunmuş 
olanları, bundan dolayı cezalandırma yoluna gitmeyecek ve ayrıca bir 
genel af çıkaracaktır (Madde 15).  

Aynı gün, taraflar arasında teati edilen ve andlaşmanın bir paçası kabul 
edilen notalarla 14. maddeye bir ek hüküm getirilmiştir. Buna göre, Antlaşma’nın 
yürürlüğe girmesinden başlayarak 12 ay içinde, Türkiye Hükümeti, 14. maddede 
öngörülen % 10 hissesini sermayeye çevirmek istediği takdirde, Irak Hükümeti’ne 
haber verecek, Irak da bu ihbardan sonraki 30 gün içinde, bu maddenin yerini 
almak üzere Türkiye’ye 500.000 İngiliz lirası ödeyecektir.   

Böylece Musul meselesinin çözümü Lozan Antlaşması gereğince Milletler 
Cemiyeti’ne havale edilmişti. Cemiyet, 20 Eylül 1924’te Musul meselesi ile ilgili 
olarak önce hazırlanan raporları görüşmek üzere toplandı. Cemiyet, Musul 
meselesi konusunda esas alınacak bir raporun hazırlanması için bir komisyon 
oluşturdu. Bu komisyonca hazırlanan raporda; Musul’un Irak’ta kalması ve 
Kürtlere birtakım hakların verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Milletler Cemiyeti, 
komisyonun bu raporunu olduğu gibi kabul etti.  

Türkiye bu karara büyük tepki göstermesine rağmen fazla ileri gidemedi. 
Çünkü o sıralarda Şeyh Sait İsyanı ile meşguldü. Ayrıca çözüm bekleyen bir sürü 
sosyo-ekonomik ve siyasi meselenin varlığı Türkiye’nin elini kolunu bağlıyordu. 
Nihayetinde 5 Haziran 1926’da İngiltere ile Ankara Antlaşması imzalandı ve Musul 
da Irak’a dolayısıyla İngiltere’ye bırakılmış oldu.    

Dış borçlar meselesi  
Lozan Antlaşması’yla bir çözüme kavuşturulamayan bazı önemli meseleler 

Türk-Fransız ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir. Türkiye-Suriye sınırı 
meselesinden başka Osmanlı Devleti’nin dış borçları iki ülke arasındaki esas 
sorunu oluşturmuştur.  

Kapitülasyonlardan yararlanarak Osmanlı ülkesine en çok yatırım yapan ve 
en çok borç veren devlet Fransa’ydı. Bunun için de Fransa’nın çabası verdiği 
paraları kurtarmak uğruna olmuştur. Bu meselede de Lozan Antlaşması’nın 46. 
maddesine göre, tarafların arasında yapılacak ikili görüşmelerde bir çözüm 
aranacaktı [11]. Bu mesele için 1925’te toplanan heyetler arasında yaşanan 
anlaşmazlık çok uzadı ve müzakereler ancak 13 Haziran 1928’de sonuçlandı. Bu 
aşamada Türk tezi kabul edilerek ona göre bir ödeme planı yapıldı. Bu plan 1 Aralık 
1928’de TBMM’de kabul edilmiş ve Osmanlı Duyun-ı Umumiyesi’nin de 
faaliyetlerine son verilmiştir.    

Mesele tam da hallolmuştu ki 1929 Dünya Ekonomik Krizi bütün dünyayı 
olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti’ni de derinden etkilemiş ve ödemelerde 
aksamalar olmuştur. 1931’de ABD Başkanı Hoover kendi adıyla anılan 
moratoryumu ilan etmiş, Türkiye’de bunu esas alarak borçların ödemesini 
geciktirmişti. Armaoğlu bundan sonraki gelişmeleri şöyle izah eder: “Alacaklılar, 
Osmanlı borçlarının tamirat borcu olmadığını ileri sürerek buna itiraz ettiler. 
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Görüşmeler yeniden başladı ve 22 Nisan 1933’de Paris’te yeni bir borç sözleşmesi 
imzalandı. Bu seferki sözleşme Türkiye’nin daha lehine idi”.  

Moratoryum nedir? 

Vadesi gelmiş bir borcun kanun gereği mahkeme kararı, karşılıklı anlaşma 
veya borçlunun tek taraflı kararıyla belirli bir süre veya sürekli olarak ödenmesinin 
ertelenmesi; borçlu tarafından alacaklıya borcun ödenmeyeceğinin ilan edilmesi  
(Ömer Demir Mustafa Acar, Sosyal Bilimler Sözlüğü, İstanbul, 1993). 

Yabancı okullar meselesi  
Lozan Antlaşması sonrası Türk-Fransız ilişkilerini etkileyen meseleler 

arasında Fransız okulları ve diğer devletlerin kontrolünde faaliyetlerini sürdüren 
misyoner okulları gibi konular da vardı.  

Bilindiği gibi Osmanlı Devleti, geliştirdiği milletler sistemi ile azınlıkların 
kimliklerini yaşatabilmelerine imkân tanımıştır. Onlar da bu fırsatları iyi 
değerlendirmiş, her alanda iyi bir seviyeye gelmişlerdi. Özellikle de eğitim alanında 
oldukça ileri bir düzeydeydiler. Bu azınlık okulları yanında bir de kapitülasyonlarla 
elde ettikleri haklardan yararlanan ABD ve Avrupalı devletler ülke genelinde 
istedikleri yerlerde okullar açmışlardı. Ancak hemen şunu ifade etmek gerekir ki, 
bu okullar yalnız eğitim-öğretim yapmamış, Hristiyanlığın ve milliyetçi 
propagandaların odağı olmuşlardı. Mesela Robert Koleji’nde okuyan Bulgar 
öğrenciler, birer Bulgar milliyetçisi olarak bağımsız Bulgaristan’ın kurulmasında 
aktif olarak çalışmışlardır. Lozan Konferansı sürecinde de bu okullara dışarıdan 
gönderilecek lojistik destek için bazı muafiyetler dahi istenebilmişti.  

 

Şekil 9.2. Tarsus Amerikan Koleji 
 

Lozan Konferansı’nda da bu okulların Türk hükümetinin kontrolünde olması 
yolunda kararlar alınmıştı. Başlangıçta Fransa gibi ülkeler ılımlı politikalar takip 
ederken, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin eğitim-öğretim alanında 
çıkardığı kanunlar ve reformlardan rahatsız olmaya başlamışlardır.  

Hükümetin 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat, 1926 tarihli Maarif Teşkilatı 
yönetmeliğinde; bütün okulların Milli Eğitim Başkanlığı’na bağlanması ve tarih, 
coğrafya gibi derslerin Türkçe okutulması, bu derslerin Türk öğretmenlerince 
okutulması, idarecilerden birinin Türk olması gibi kararlarını kabul etmek 
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istemediler. Hatta işin içine papalık bile girmeye çalışmıştı. Türk hükümetinin 
kararlılığı bu gibi tartışmalara son noktayı koymuş; ancak bu sorunlar Fransa, ABD 
gibi devletlerle ilişkilere olumsuz olarak yansımıştır.     

Nüfus mübadelesi meselesi 
Lozan Konferansı’nda ele alınan konulardan biri de Türkiye’de ve 

Yunanistan’da yaşayan Türk ve Rumların karşılıklı olarak değişimiydi. Konferansta 
Norveçli Nansen’in teklif ettiği çözüm önerisi kabul görmüş ve taraflar arasında 30 
Ocak 1923’te “Rum ve Türk Ahalinin Mübadelesine Dair Mukavele” metni 
imzalanmış ve meselenin çözümü için önemli bir adım atılmıştı.  

Bu mukaveleye göre İstanbul’da yaşayan Rumlarla Batı Trakya’da yaşayan 
Türkler bu değişimin dışında tutulmuştur. Ancak bu sözleşme uygulanırken 
kimlerin yerleşmiş (etablis) kabul edileceği hususunda anlaşmazlıklar çıkmıştı. Bu 
süreçte Yunanistan’ın amacı İstanbul’da daha çok Rum bırakmaktı.    

Yunanistan ve Türkiye arasında cereyan eden bu ikili görüşmelerden bir 
sonuç alınamayınca, mesele Milletler Cemiyeti’ne intikal ettirildi. Ancak buradan 
da bir çözüm çıkmamıştı. Bu gelişme üzerine Yunanistan Batı Trakya Türklerinin 
mallarına el koymuş ve Türkiye’den gelen Rumları buralara iskân ettirmişti. Buna 
mukabil Türkiye de İstanbul’daki Rumların mallarına el koyarak tavrını 
belirlemiştir. Bu gerginlik tarafların 1 Aralık 1926’da yeni bir antlaşma 
imzalamasıyla son buldu. Ancak bu antlaşmanın uygulanması sürecinde yine bazı 
anlaşmazlıklar öne çıkmış ve ilişkiler kopma noktasına gelmişti. Bu gelişmelerden 
daha çok Rumların zarar göreceği kanaati Yunan Başbakanı Venizelos ve 
hükümetince iyice anlaşılınca taraflar arasındaki ilişkilerde de belirgin bir 
yumuşama ortaya çıktı. Yapılan görüşmeler sonucunda 10 Haziran 1930’da yeni bir 
mübadele antlaşması imzalanmış ve böylece sorun halledilmiş oldu. 

 

Şekil 9.3. Nüfus Mübadelesi 
 

İki ülke arasındaki sorunların çözümlenmesinden sonra Yunanistan 
Başbakanı Venizelos’un Türkiye’ye resmî bir ziyarette bulunması (27-31 Ekim 1930) 
dostluk ve barış için yeni adımların atılmasına zemin hazırlamıştır. Karşılıklı 
ziyaretler iki ülke arasındaki sorunların süratle çözülmesine yardımcı olduğu gibi 
ileriki yıllarda imzalanacak olan “Balkan Antantı’nın” kurulmasına da ortam 
hazırlamıştır. 
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Bozkurt-Lotus olayı  
1926 yılında Türkiye ve Fransa arasında yaşanan bu olay iki ülke arasındaki 

ilişkileri olumsuz olarak etkilemiştir. Bu mesele şöyle cereyan etmiştir: 2 Ağustos 
1926’da Ege Denizi’nde seyreden kömür taşıyan Bozkurt adlı Türk gemisi, bir 
Fransız şirketine ait Lotus adlı gemiyle çarpışmış ve kazada sekiz Türk 
kaybolmuştur. Her iki geminin kaptanı hakkında açılan davada dikkatsizlik ve 
kazaya sebebiyet suçundan çeşitli cezalar verilmiştir. Bu gelişme üzerine Fransa, 
Türkiye’yi kınamış ve Fransız kaptanın hemen salıverilmesini istemiştir. Türkiye ise 
bu talebi ve notayı reddetmiştir. Bunun üzerine konu Lahey Adalet Divanı’na 
götürülmüştür. Burada Türkiye’yi Adalet Bakanı Mahmut Esat Bey (Bozkurt 
soyadını bu davadaki rolünden almıştır.) temsil etmiştir.  

Lahey Adalet Divanı, 7 Eylül 1927’de Türkiye’nin lehine karar vermiştir. 
Böylece Türkiye uluslararası alanda hükm-ü şahsiyetini, kimliğini bir kez daha 
kabul ettirmiş ve bir önemli başarıya imza atmıştır.  

1930-1939 Yılları Arasında Türk Dış Politikası  

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 1923-1930 yılları arasında bir taraftan iç 
politikaya dönük çabalar sergilerken, diğer taraftan da Lozan Antlaşması’yla 
çözümü sonraya bırakılan önemli dış politika meseleleriyle alakadar olmuş, hem iç 
hem de dış meselelerin çoğu bir sonuca kavuşturulmuştur.  

1930’lardan itibaren ise dış politikada aktif roller üstlenme gayreti içinde 
olundu. Bu bütün dünyada işbirliğinin öneminin arttığı; ancak bir o kadar da 
güçleştiği bir sürecin devamından ibaretti. Gönlübol ve Sar’a göre bu sürecin iki 
yönü vardır. Biri iktisadi diğeri de siyasidir. İktisadi yönü; 1929 Dünya Ekonomik 
Krizi’nin etkisi dünya devletlerinin dış politikalarında belirgin bir değişikliğe ortam 
hazırlamıştır. Siyasi yönü ile de devletlerarası mücadelede devletçi ve milliyetçi 
ideolojilerin en önemli dış politika unsuru olmasıdır. Özellikle Almanya ve 
İtalya’nın I. Dünya Savaşı sonrası oluşturulan Yeni Dünya Düzeni’ne yani 
“Versailles” sistemine karşı politika izlemeleri uluslararası ilişkilerde takip edilen 
politikaları sorgular hâle getirmiştir.  

Bu gelişmeler karşısında Türkiye, kendi güvenliği kadar dünya barışının da 
yeniden tesisi için dış politikasında yeni arayışlar içinde olmuş ve önemli roller 
üstlenmek istemiştir. Türk dış politikasındaki bu değişimi Mustafa Kemal Atatürk 
de 1935’te yaptığı bir konuşmasında şöyle ifade etmiştir. “Olaylar, Türk milletine, 
iki ehemmiyetli kuralı yeniden hatırlatıyor: Yurdumuzu ve haklarımızı müdafaa 
edecek kuvvet olmak; barışı koruyacak uluslararası çalışma birliğine önem vermek”  

Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne katılması (18 Temmuz 1932)  
Milletler Cemiyeti, I. Dünya Savaşı sonrası kurulan Yeni Dünya Düzeni yani 

“Versailles” sisteminin yaşatılması için kurulmuş uluslararası bir örgüttü. Türkiye, 
bu Cemiyet’e ilk zamanlar sıcak bakmadı. Zaman zaman Türkiye’nin Cemiye’te 
üyeliği gündeme gelmişse de Musul meselesinde Cemiyetin yanlı tavrı Türkiye’nin 
örgüte yaklaşımında mesafe koymasına sebep oldu.    
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1930’lara gelindiğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası çalışmalarda 
dışarıda kalmıştı. Ancak 1928’de silahsızlanma komisyonlarında görev alması, 
1929’da dünya barışı için Briand-Kellog Paktı’nı imzalaması, Dünya Ekonomik 
Krizi’nin Avrupalıları etkilemesi, 1930’larda Türkiye’nin Yeni Avrupa projesinde yer 
alması gerektiği hususunda bir kanaatin oluşmasına sebep oldu.    

1931’de ise bu gelişmelerin sonunda Türkiye, Cemiyet’e üye olmayı 
prensipte kabul etti. Cenevre’de toplanan Silahsızlanma Konferansı’nda 
Türkiye’nin üyeliği gündeme geldi. 13 Nisan 1932’de Türkiye’yi temsil eden 
Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey, burada yaptığı konuşmada; Türkiye’nin 
Cemiyet’e üye olarak kabul edilmeye hazır olduğunu bildirince 6 Temmuz 1932 
tarihli Milletler Cemiyeti Konseyi’nin toplantısında Türkiye’nin Cemiyet’e üyeliği 
için ittifakla davet kararı alındı. Bu davet 9 Temmuz’da TBMM’de kabul edilince 
Milletler Cemiyeti, Cenevre’de 18 Temmuz 1932’de kırk üç devletin ittifakıyla 
Türkiye’nin üyeliğini kabul etmiş oldu.   

Briand-Kellog Paktı 

 ABD Dışişleri Bakanı Kellog ve Fransa Dışişleri Bakanı M.Briand tarafından 
sürdürülen görüşmeler sonucunda 27 Ağustos 1928’de Paris’te ABD, İngiltere, 
Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Çekoslovakya ve Belçika arasında imzalandı. Bu 
paket ile savunmaya dayanmayan savaş kanun dışı sayılmış ve devletlererarası 
ilişkilerde barışçı yollara başvurulması esas alınmıştır. Bu suretle de dünyada bir 
barış havası sağlanmak istenmiştir. Türkiye’de bu pakta 8 Temmuz 1929’de dâhil 
olmuştur.    

 Balkan Antantı (9 Şubat 1934) 
Türkiye, Lozan Antlaşması’nın hükümlerini samimiyetle kabul etmiş ve 

politikalarına yansıtmıştır. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne katılması ve Balkan 
Devletleri’yle iyi ilişkiler kurulmak istenmesi de iyi niyet ve samimiyetinin 
işaretleriydi. 1923’ten itibaren Balkan devletleriyle dostluk antlaşmaları 
imzalandığı görülmektedir. 13 Aralık 1923’te Arnavutluk, 18 Ekim 1925’te 
Bulgaristan, 28 Ekim 1925’te Yunanistan gibi Balkan devletleriyle barış ve dostluk 
antlaşmalarının imzalanması çok önemli adımlardı. İşte bu adımlar Balkan birliği 
için önemli işaretlerdi. Mustafa Kemal Paşa da “Son yılların hep harice alet olan 
savaşları ispat etti ki, Balkanların birbirleriyle çarpışmaları kadar manasız ve 
acınacak az macera bulunur. Bu kardeş savaşlarında ve milletler kendi aralarında 
boş yere yıpranmışlardır ve bir çaresi bulunmazsa, bu kardeş boğuşmaları daha 
devam edebilir. Yetmedi mi, niçin devam etsin?” diyerek bu işbirliğinin dünya 
barışına katkı sağlayacağını ifade etmiştir.  

Bu konuda ilk adım, 1929’da Uluslararası Barış Kongresi’nde atılmıştır. 
Komitenin Atina’da yaptığı toplantıda Yunan eski Başbakanı Papanastasiou, Balkan 
devletleri arasında bir birliğin kurulmasının bölge ve dünya barışı için önemli 
olacağını ifade etmiş ve bu teklifin ardından da Balkan devletleri arasında 5 Ekim 
1930’da Atina’da bir konferans düzenlenmiş, ardından Ekim 1931’de İstanbul, 23-
26 Ekim 1932’de Bükreş, 5-11 Kasım 1933’te de Selanik’te konferanslar 
düzenlenmiştir. Bu çabaların neticesinde Balkan devletleri arasında temaslar 
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hızlanmıştır. Mesela Balkan Tıp Federasyonu, Balkan Ziraat Odası, Balkan 
Hukukçular Birliği gibi örgütler hayata geçirilmiştir.    

Bu konferansların ardından Balkan Birliği’ni hayata geçirebilmek için 
çalışmalara hız verilmiştir. Ancak dünya siyasetinde var olmaya başlayan 
revizyonist-antirevizyonist mücadeleye bir Balkan devleti olan Bulgaristan’ın da 
katılması çalışmalara gölge düşürmekteydi. Buna rağmen Türkiye ve Yunanistan, 
Bulgaristan’ı bu çabalarından uzaklaştırmaya gayret etmişlerdir.    

Bu süreçte Yunan Başbakanı Çaldaris’in Türkiye’yi ziyareti (14 Eylül 1933), 
20 Eylül 1933’te Türkiye Başbakanı İsmet Paşa’nın Sofya’yı ziyareti, ekim ayında 
Romanya Dışişleri Bakanı Titulescu’nun Türkiye’yi ziyareti, kasım ayında Türk 
Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey’in Belgrat’ı ziyaretleri çok dikkat çekici diplomatik 
çabalardı. Bu ziyaretler sonucunda da dostluk, saldırmazlık gibi konularda 
antlaşmalar imzalanmıştır.    

Bu diplomatik adımlarda Armaoğlu’nun ifadesiyle “Hepsinin pivotunu 
Türkiye teşkil etmekteydi. Bu antlaşmaların her üçü de aynı gayeyi taşıdığına ve 
gayelerde bir farklılık olmadığına göre, yapılması gereken normal iş, dört devletin 
tek bir antlaşma ile birbirine bağlanmaları idi”.    

Bu gelişmelerin nihayetinde Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya 
Dışişleri Bakanları Atina’da bir araya gelerek birlik için son hazırlıkları tamamlamış 
ve 9 Şubat 1934’te Atina’da Balkan Birliği (Entente) kurulmuştur.Böylece Balkanlı 
dört devlet Almanya ve İtalya’nın emperyalist politikalarına karşı işbirliği yapmış, 
Türkiye’de batı sınırlarını güvence altına almayı başarmıştı. Cumhurbaşkanı 
Mustafa Kemal de bu antlaşmayla ilgili şu sözleri söylemiştir: “Balkan Antlaşması, 
Balkan Devletleri’nin birbirlerinin varlıklarına özel saygı beslenilmesini göz önünde 
tutan mutlu bir belgedir. Bunun, sınırların korunmasında, gerçek bir değeri olduğu 
besbellidir.”    

Boğazlar meselesi ve Montrö Sözleşmesi (20 Temmuz 1936) 
Boğazlar, I. Dünya Savaşı’nın ardından Mondros Mütarekesi ve ardından 

Sevr Antlaşması’yla Türklerin denetiminden çıkmış ve idaresi uluslararası bir 
komisyona bırakılmıştı. Ancak bu durum Türkler tarafından sindirilememiştir. 
Lozan Konferansı’nda imzalanan antlaşma da Türklerin boğazlar üzerindeki 
hâkimiyetini tesis edememiş ve boğazların idaresi yine uluslararası bir komisyona 
bırakılmış ve Milletler Cemiyeti’nin garantisi altına verilmişti.    

Boğazlar meselesinde bu taahhütler Türkiye’nin beklentilerini karşılamaktan 
uzak görünüyordu. Çünkü bu süreçte Milletler Cemiyeti, üzerine düşeni yapmadığı 
gibi silahsızlanma vaadleri de gerçekleşmemişti. Dahası 1930’lardan itibaren 
Japonya, İtalya ve Almanya’nın saldırgan politikalardan yana tavır almaları, 
Japonya’nın Mançurya’ya saldırması, İtalya’nın Habeşistan’ı işgali İtalya ve 
Japonya’nın Milletler Cemiyeti’nden ayrılmaları Türkiye’yi bu konuda yeni 
arayışlara sevk etmiştir..    
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Türkiye’nin iyi niyetli çabaları sonuç vermiş ve başta İngiltere olmak üzere 
Fransa ve Sovyet Rusya gibi devletler de kendi politikaları açısından Türkiye’nin 
kazanılması yönünde Türkiye’yi tezlerinde desteklemişlerdir.    

İtalya’nın dışında Lozan’ı imzalayan devletler, Türkiye’nin Boğazlar 
hakkındaki taleplerini görüşmek üzere 22 Haziran 1936’da İsviçre’nin Montreux 
şehrinde bir araya geldiler. Bu konferansta da üç tez ele alınmıştır. Coşkun Üçok 
bu tezleri şöyle izah etmektedir: Türkiye’nin tezi, özetle Boğazların idaresinin 
komisyondan alınarak Türkiye’ye devredilmesi, Boğazların üzerinde savunma 
hakkının Türkiye’ye verilmesi ve geçişlerde yeni düzenlemeleri kapsıyordu. Sovyet 
Rusya’nın tezi ise Karadeniz’e geçecek gemilerin sayısının sınırlandırılmasını 
denizaltı ve uçak gemilerinin geçişinin yasaklanmasını ve Boğazların 
silahlandırılmasını; İngiltere ise Uluslararası Komisyonun devamını boğazların 
askersizleştirilmesini ve savaş gemilerinin geçişinin daha az sınırlandırılmasından 
yana tezleri savunmaktaydı].    

Montreux de toplanan konferansta bu tezler ele alınmış ve 1936 tarihli 
Boğazlar Sözleşmesi Türkiye’nin tezleri doğrultusunda kabul edilmiştir. 20 Temmuz 
1936’da konferansa katılan Türkiye, Avusturya, Bulgaristan, Romanya, 
Yugoslavya, Sovyet Rusya, Fransa, Yunanistan, Avustralya ve Japonya’nın da kabul 
etmesiyle Montreux Boğazlar Sözleşmesi imzalanmış oldu. Sözleşmenin 20 yıllık 
olduğu ve beş yılda bir gözden geçirileceği kabul edilmiştir.     

Armaoğlu’na göre, “Sözleşme 20 yıl için imzalanmakla beraber, şimdiye 
kadar hiçbir imzacı devlet tarafından feshedilmemiş olduğundan, yürürlükte 
devam etmektedir. İtalya Montreux Sözleşmesi’ne 1938 Mayıs’ında katılmıştır”  

Bu sözleşmenin bazı önemli maddeleri şunlardır: 

• Yüksek Âkit taraftar boğazlarda denizden geçiş ve ulaşım serbestliği 
ilkesini kabul ve teyit ederler. Bu serbestinin kullanımı bundan böyle işbu 
sözleşme hükümleri ile düzenlenir.  

• Barış zamanında, ticaret gemileri, bayrak ve yük ne olursa olsun, gündüz 
ve gece aşağıdaki 3. maddenin hükümleri saklı kalmak üzere hiçbir 
merasime bağlı olmadan Boğazlardan geçiş ve ulaşımda tam serbestlikten 
yararlanacaklardır.  

• Ege Denizi’nden veya Karadeniz’den Boğazlara girecek her gemi 
uluslararası sağlık kuralları çerçevesinde Türk nizamlarıyla konulmuş olan 
sağlık denetiminden geçmek için Boğazlar girişine yakın bir sağlık 
merkezinde duracaktır.  

• Savaş zamanında Türkiye muharip  (savaşan) olmadığı takdirde ticaret 
gemileri, bayrak ve yük ne olursa olsun, 2. ve 3. maddelerde öngörülen 
şartlar altında Boğazlarda geçiş ve ulaşım serbestliğinden 
yararlanacaklardır. Kılavuzluk ve romorkaj isteğe bağlıdır.  

• Savaş zamanında Türkiye savaşan olduğu takdirde Türkiye ile savaş eden 
bir ülkeye mensup olmayan ticaret gemileri, düşmana hiçbir biçimde 
yardım etmemek koşuluyla, Boğazlarda geçiş ve ulaşım serbestliğinden 
yararlanacaklardır.  
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• Türkiye kendini pek yakın savaş tehlikesi tehdidi karşısında görürse, yine 2. 
madde hükümlerinin uygulanması sürdürülecektir.  

• Savaş gemilerinin Boğazlardan geçmesi için Türkiye Hükümeti’ne 
diplomatik yoldan önceden ihbarda bulunulmuş olmak gerektir.  

• Sivil hava gemilerinin Akdeniz ile Karadeniz arasında geçişini sağlamak için, 
Türkiye Hükümeti Boğazların yasak bölgeleri dışında bu geçişe ayrılmış 
hava yollarını gösterecektir, sivil hava gemileri, Türkiye Hükümeti’ne, arızi 
uçuşlar için üç gün önceden bir önihbarla ve düzenli hizmet uçuşları için 
geçiş tarihlerini belirten genel bir önihbarda bulunarak bu yolları 
kullanabileceklerdir. 

• Boğazlar rejimine ilişkin 24 Temmuz 1923 tarihli Mukavelename gereğince 
kurulmuş olan Uluslararası Komisyonun yetkileri Türkiye Hükümeti’ne 
devredilmiştir.  

• Türkiye Hükümeti, bu sözleşmenin savaş gemilerinin Boğazlardan geçişine 
ilişkin her hükmünün yerine getirilişine nezaret edecektir.    

Montreux Boğazlar Sözleşmesi’yle Türkiye’nin boğazlar üzerindeki 
egemenlik hakkı tam anlamıyla sağlanmış, Türk-İngiliz yakınlaşması başlamış 
Türkiye’nin Uluslararası ilişkilerde ağırlığı artmış, Lozan’dan kalan önemli bir 
mesele halledilmiş, Misak-ı Millî bu yönüyle gerçekleştirilmiş oldu. 

Sadabad Paktı (8 Temmuz 1937) 
Türkiye, dünya devletlerinin yeni bir dünya savaşına sürüklenmekte 

olduğunu erken bir zamanda görebilmişti. Bunun için de ülkenin sınır güvenliğinin 
bir an evvel gerçekleştirilmesi için uğraş vermekteydi. İlk adım 1934’te Balkan 
Antantı’yla atılmıştı. Türkiye bu gibi çabalarını Orta Doğu devletleriyle de 
sürdürmek niyetindeydi.   

Bu süreci etkileyen temel etken Revizyonist devletlerin özellikle İtalya’nın 
saldırgan ve emperyalist fikirlerini yüksek sesle söylemesi ve dahası Afrika’nın, 
Balkanların ve Anadolu’nun İtalya’ya Roma’nın mirası olduğunu söylemekte bir 
beis görmemesi Türkiye’yi harekete geçirmişti. 

 

Şekil 9.4. Mustafa Kemal Atatürk ve İran Şahı Rıza Pehlevi 
1935’te İtalya’nın Habeşistan’ı işgaliyle yukarıda ifade edilen politikaların 

hayata geçirilmesini zorunlu kılan “De Facto” durum, Orta Doğu ülkelerini birbirine 
yakınlaştırmıştır. İtalya’nın bu politikasına karşılık olarak Milletler Cemiyeti, bazı 
yaptırımlara hazırlanırken Orta Doğu ülkelerinden Türkiye, İran ve Irak durum 
değerlendirmesi yapmak üzere 1935’te Cenevre’de bir araya geldi ve 2 Ekim 
1935’te üç devlet arasında bir antlaşma parafe edildi. İleriki günlerde de 
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Afganistan bu birlikteliğe dâhil edilmiştir. Cenevre adımına rağmen Orta Doğu 
ülkeleri arasında istenilen pakt henüz kurulamamıştı. Bunun asıl sebebi İran ve Irak 
arasında sınır anlaşmazlığıydı.    

Bu süreç 1937’ye kadar sürüncemede kaldı. Ancak Türkiye bu işten 
vazgeçmek niyetinde değildi. Bütün samimiyetiyle bölge ülkeleriyle bir dizi 
antlaşmalar imzalandığı gibi İran-Irak sınır anlaşmazlığının çözümü içinde çalıştı. 
Nihayetinde de iki ülke arasında 4 Temmuz 1937’de bir antlaşma imzalanarak 
sorun çözüldü.    

Bu gelişme üzerine taraflar; Türkiye, İran, Afganistan ve Irak arasındaki 
dörtlü pakt 8 Temmuz 1937’de Tahran’da Sadabad Sarayı’nda imzalandı. Sadabad 
Paktı ismi de buradan gelmektedir. Bu pakt beş yıllığına imzalanmıştır. Buna göre 
taraflar Milletler Cemiyeti esaslarına, Briand-Kellog Paktı’na bağlı kalacakları, 
birbirlerinin içişlerine karışmayacakları, sorunlarını diyalog yoluyla çözecekleri 
birbirine saldırmamayı veya bu yönde olabilecek hiçbir harekete girmemeyi kabul 
etmişlerdir.    

Sadâbad Paktı, 14 Ocak 1938’de Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras’ın kanun 
teklifiyle TBMM tarafından kabul edilmiştir. Bu paktın imzalanmasını Mustafa 
Kemal Atatürk de şöyle değerlendirmiştir: “Cumhuriyet Hükümeti’nin doğuda 
izleyegelmekte bulunduğu dostluk ve yakınlık siyaseti, yeni bir kuvvetli adım attı. 
Sadabad da dostlarımız Afganistan, Irak ve İran ile imza etmiş olduğumuz dörtlü 
antlaşma, büyük bir memnuniyetle kayda değer barış eserlerinden biridir”    

Böylece Türkiye doğu sınırlarını güvence altına almıştır. Pakt, II. Dünya 
Savaşı’yla birlikte kendiliğinden ortadan kalkmıştır. Ancak bölge barışına önemli 
bir katkı sağlamıştır.  

Hatay meselesi ve Hatay’ın Türkiye’ye katılma süreci 
Osmanlı Devleti’nin Mondros Mütarekesi’ni fütursuzca kabullenmesinin 

sonuçlarından birisi de İskenderun, Antakya diğer bir ifadeyle Sancak Bölgesi’nin 
işgal edilmesiydi. Türkiye ve Fransa arasında yaşanan önemli bir mesele olan 
Sancak, 25 Nisan 1920’de San-Remo’da yapılan görüşmelerde Suriye ve Lübnan’ın 
“A” türü Mandat yönetimi olarak Fransa’ya bırakılınca idari özerkliğini korumak 
şartıyla Halep yönetimine bağlanmıştı.     

Sancak Bölgesi, Misak-ı Millî sınırları içinde gösterilmesine rağmen, yeni 
statüsü, 20 Ekim 1921’de Fransızlarla imzalanan Ankara İtilafnâmesi ve Lozan 
Antlaşması’yla da teyid edilmiştir. Milletler Cemiyeti de 23 Eylül 1923’te Suriye’nin 
dolayısıyla Sancak Bölgesi’nin Fransız mandasını kabul etmiştir. Bu statüye rağmen 
Türkiye’nin ısrarıyla nüfusunun büyük çoğunluğunun Türk olmasından dolayı 
buraya özel bir statü verilmiş, Türklerin kültürel haklarını kullanmasına imkân 
tanınmıştır.    

1936’ya kadar bu şekilde idare olunan Sancak halkı, bu durumu çok da 
içselleştirememiş, zaman zaman tatsız olaylar yaşanmasına rağmen Türkiye ile 
bağlarını koparmamıştır. Fransa Suriye, Lübnan ve Sancak Bölgesi’nde edindiği 
mandat imtiyazına rağmen buraları idare etme hususunda çok da başarılı olamadı. 
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Suriye’de başlayan bağımsızlık hareketleri Fransa’nın başarısını gölgelemekteydi. 
Fransa’nın bölge hakkındaki düşüncelerini etkileyen asıl sebep ise Revizyonistlerin 
ortaya çıkmasıydı. II. Dünya Savaşı’nın ayak seslerini hisseden Fransa, 
gelişmelerden çok endişe duymaktaydı. Bunun için de Fransa tabiri caizse 
“kambur” olarak görülen “Mandat” yönetiminden vazgeçmek üzere Suriye ile 
masaya oturdu. Görüşmeler sonunda Eylül 1936’da Suriye’ye Kasım 1936’da da 
Lübnan’a bağımsızlıklarını verdi. Sancak Bölgesi’nin yönetimini de Suriye’ye 
devretti. Bu son gelişme Türkiye’nin asla kabul edemeyeceği bir gelişmeydi. 
Türkiye’nin, Milletler Cemiyeti nezdindeki girişimleri de bir sonuç vermeyince 9 
Eylül 1936’da Fransa’ya nota verdi. Türkiye bu notasında Sancak Bölgesi’ne 
bağımsızlık verilmesini istedi. Bu haklı istek maalesef Fransa tarafından kabul 
görmedi. Gerekçe olarak da Suriye’nin parçalanacağı savı ileri sürüldü ve 
meselenin halledilmesi için taraflar Milletler Cemiyeti’ne gitmeyi uygun gördü. 

Cemiyet, 14 Aralık’ta konuyu gündemine almış, Norveç ve İsviçreli 
gözlemcilerden oluşan bir komisyonun kurulmasına karar vermişti. Komisyon 
çalışmalarını sürdürürken 20 Ocak 1937’de Cemiyet toplantısında konu tekrar 
gündeme gelmiş, özellikle İngiltere Dışişleri Bakanı’nın arabuluculuğuyla Sancak 
Bölgesi için yeni bir statünün kabulü yönünde bir anlaşma sağlanmıştır. Semih 
Yalçın, bölgenin yeni statüsünü ve diğer gelişmelerle ilgili şu bilgileri vermektedir: 
“Taraflar arasında yapılan prensip anlaşması Türkiye’nin isteklerini kabul eder 
durumdadır. Bu karar gereğince Sancak’a bir statü ve anayasa hazırlamak üzere 
oluşturulan bir uzmanlar komitesi 25 Şubat 1937’de Sancak’a gönderilmiş ve 
gözlemci grubu ile birlikte çalışmaya başlamıştır. Komite, Türkiye ve Fransa 
tarafından sunulan tasarıları göz önünde bulundurarak 15 Mayıs 1937’de 
Anayasayla statüyü ve Sancak’ın sınırlarını belirten bir rapor hazırlamıştır.  

Bu yeni statüye göre; İskenderun ve Antakya içişlerinde tam bağımsız; fakat 
dış işlerinde Suriye’ye bağlı kalacak, ayrı bir anayasası olacak, resmî dili ise Türkçe 
olacaktı. Daha sonraki görüşmelerde resmî dil Türkçe ve Arapça olarak kabul 
edilmiştir. Sancak’ın ülke bütünlüğü Türkiye ve Fransa tarafından teminat altına 
alınacaktır”.     

27 Ocak 1937 tarihli anlaşmaya rağmen sorunlar tam anlamıyla 
çözülemediği gibi Suriye’de iktidarda bulunan Vatanî Partisi ve yandaşlarınca bu 
durum protesto edildi ve isyanlar çıkarıldı.    

İmzalanan antlaşma gereğince Sancak için yeni bir anayasa hazırlanmış, 29 
Mayıs 1937’de Milletler Cemiyeti bu anayasayı uygun görmüştür. Yeni anayasa, 29 
Kasım 1937’de yürürlüğe girecek ve bölgede yeni seçimler yapılacaktı.    
Türkiye’nin itirazları üzerine seçim sistemi 7 Mart 1938’de Türkler lehine 
değiştirildi. Seçimler 3 Mayıs 1938’de Milletler Cemiyeti seçim komisyonunun 
gözetiminde yapıldı. Seçimler Fransa’nın bazı engellemelerine ve aleyhte 
organizasyonlarına maruz kaldı.    
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Şekil 9.5. Atatürk’ün Adana ve Mersin Gezisi ve Hatay Basınına Yansıyan Fotoğrafı 

“Büyük Meclis’in kürsüsünden milletime söz verdim. Hatay’ı alacağım! 
Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem onun huzuruna 
çıkamam, yerimde kalamam.” ifadeleriyle Sancak meselesi hakkındaki kararlılığını 
ve duygularını ifade eden Mustafa Kemal Atatürk, o tarihlerde hasta olmasına 
rağmen 1938 yılı 19 Mayıs kutlamalarının ardından Akdeniz Bölgesi’ne geziye 
çıkmış, Adana’da toplanan askerî birliklere yürüyüşler yaptırmış ve bir anlamda da 
Fransa’ya ve Suriye’ye mesaj vermek istemiştir.    

Türkiye’nin kararlı tavrı ve dünyada meydana gelen konjonktürel gelişmeler 
Fransa’nın Sancak politikasını değişime zorlamıştır. Sancak’ta temsilci Garreau’yu 
görevden alarak 6 Haziran’da Abdurrahman Melek’i valiliğe atamıştır. 3 Temmuz 
1938’de de Türk-Fransız Askerî Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma gereğince 
de garantör devlet olarak Türkiye 4 Temmuz’da 2500 kişilik askerî birliğini 
Sancak’a göndermiş ve birlik görevine başlamıştır.    

 
Şekil 9.6. Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen 

Bu gelişmeler üzerine seçimlere yeniden başlanmış ve Türkler 40 kişilik 
Meclis’te 22 milletvekili çıkarmış, yeni Meclis 2 Eylül 1938’de toplanmıştır. Seçilen 
milletvekillerinin hepsi Türkçe yemin etmiştir. Meclis, Milletler Cemiyeti’nin daha 
önce hazırladığı anayasayı kabul etmiş ve Tayfur Sökmen Cumhurbaşkanlığı’na, 
Abdulgani Türkmen Meclis Başkanlığı’na, Abdurrahman Melek de Başbakanlığa 

 
Yaklaşık bir yıl varlığını 

sürdüren Hatay 
Cumhuriyeti ve Meclis’i 
Türkiye’ye ilhak etmeyi 

gündemine almıştır. 
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seçilmiştir. Ayrıca yapılan değişiklikle Sancak’ın adı değiştirilmiş ve devletin adı 
Hatay Cumhuriyeti olarak ilan edilmiştir.   

 
Şekil 9.7. Hatay Devleti’nin Resmî Gazetesi 

 
2 Eylül 1938’de bağımsızlığını ilan eden Hatay Devleti, bundan sonra da 

Türkiye ile ilişkilerini bütün sıcaklığıyla sürdürmüştür. Yaklaşık bir yıl varlığını 
sürdüren Hatay Cumhuriyeti ve Meclis’i Türkiye’ye ilhak etmeyi gündemine 
almıştır. Bu arzu, 29 Haziran 1939’da Meclis’te oybirliğiyle gerçekleştirilmiş ve 
Hatay Cumhuriyeti Anavatana katılma kararı vermiştir. 

 

 

 

 

 

Ö
rn

ek •Osmanlı Devleti'nde siyasi maksatla ortaya çıkan Kürt isyanları 
Cumhuriyt Dönemi'nde de uzun yıllar devleti meşgul etmiştir. 
Lozan Konferansı sürecinde  çözülemeyen Musul meselesi 
İngilizlerle görüşülürken Nasturi İsyanları ve Şeyh Sait İsyanı'nın 
çıkması sorunun çözümünü zora sokmuştur.

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • Bir ülkede dış politikanın belirlenmesinde neler etkili olur? 

Araştırınız.
• Dış politika ve uluslararası ilişkiler arasındaki benzerlikleri 

ve farklılıkları araştırınız.
• Mustafa Kemal Paşa'nın Hatay Meselesi'nin çözümünde 

oynadığı rolü araştırınız.
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•DIŞ POLİTİKA KAVRAMI NEDİR?
•“Dış Politika” kavramı modern anlamıyla I. Dünya Savaşı’ndan itibaren 

tartışma konusu oldu. Devletlerin ve uluslararası kuruluşların birbiriyle olan 
ilişkileri ise uluslararası ilişkiler olarak tanımlanmaktadır. Dış politika ve 
uluslararası ilişkiler kavramları arasındaki ilişkiyi ve farklılığı ise şöyle 
açıklamak mümkündür: “Bir ülkenin, kendi sınırlarının ötesine karşı izlediği 
politika o ülke açısından “dış politika”dır; daha geniş bir açıdan (sistem 
açısından) bakıldığında ise bir “uluslararası ilişki”dir.

•TÜRK DIŞ POLİTİKASININ AMAÇ VE İLKELERİ
•Türk dış politikasının temel ilkeleri:
•Türkiye’nin dış politikası akılcı ve gerçekçidir.
•Uluslararası sorunların hukuk yolu ile çözümlenmesinden yanadır.
•Türk devletinin dış politikasının ana ilkesi “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”tur
•Devletlerarası ilişkilerde diyaloğa açık ve yapıcıdır.
•Millî siyasete zarar verme niyeti olmayan devletlerle iyi ilişkiler kurmaktır.
•Devletlerarası ilişkiler tarihini iyi bilerek, güvenirlilik esasına bağlıdır.
•Dış politika barışçı, insaniyetçi, kendine güven kadar milliyetçidir.
•Mazlum milletlerin sorunlarıyla alakadardır.
•Diğer devletlerin içişlerine karışmamaktır.
•Dünya barışına katkı sağlamaktır.
•Türk dış politikasının amaçları:
•Millî bir devlet kurmaktır.
•Tam bağımsız bir devlet olmaktır.
•Modernleşme ve demokratlaşmaktır.
•Devleti ilelebet yaşatmaktır.
•Barışı korumaktır.
•TÜRK DIŞ POLİTİKASININ GELİŞME EVRELERİ
•1919-1923 Yılları Arasında Türk Dış Politikası
•Milli Mücadele bir yönü ile savaş meydanlarında bir yönü ile de diplomatik 

sahada var olma savaşının adı olmuştur. Kongreler döneminde belirlenen 
Milli Mücadele ilkeleri 28 Ocak 1920’de Meclis-i Mebusan’da alınan Misak-ı 
Millî kararları ile tam bir programa kavuşturulmuş oldu. TBMM’nin 
açılmasından ve yeni hükümetin kurulmasından sonra Misak-ı Millî ilkeleri 
çerçevesinde barışa ulaşmak en büyük amaç olmuştur. 

•1923-1930 Yılları Arasında Türk Dış Politikası
•Türkiye, 1923-1930 tarihleri arasında bir taraftan Lozan’da çözümlenemeyen 

sorunlarla, diğer taraftan da bazı uluslararası sorunlarla uğraşmıştır.
•Musul Meselesi
•5 Haziran 1926’da İngiltere ile Ankara Antlaşması imzalandı ve Musul dolaylı 

olarak İngiltere’ye bırakıldı.
•Dış Borçlar Meselesi
•Lozan Barış Antlaşması’nda Osmanlı Devleti’nden devr alınan borçlar 

Osmanlı Devleti’nden ayrılan devletlere bölünmüş ve Türkiye kendisine 
düşen payı 1954 yılına kadar ödemek zorunda kalmıştır.  

•Yabancı Okullar Meselesi
•Kapitülasyonlardan yararlanılarak Osmanlı ülkesinde açılmış olan yabancı 

okullar Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçekleştirdiği eğitim reformları ile Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.
•Nüfus Mübadelesi Meselesi

•Lozan Konferansı’nda ele alınan konulardan birisi de Türkiye’de ve 
Yunanistan’da yaşayan Türk ve Rumların karşılıklı olarak değişimiydi. Mesele 
1930’larda çözüme kavuşturulmuştur.
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• Bozkurt-Lotus Olayı
• 1926 yılında Bozkurt adlı Türk Gemisi ile Lotus adlı Fransız Şirketine ait 

geminin karıştığı kaza sonucunda çıkan kriz Lahey Adalet Divanı’na taşınmış 
ve burada görülen davayı 7 Eylül 1927’de Türkiye kazanmıştır. 

•1930-1939 Yılları Arasında Türk Dış Politikası
•Türkiye 1930’lardan itibaren dış politikada aktif roller üstlenme gayreti 

içinde oldu. Bu bütün dünyada işbirliğinin öneminin arttığı; ancak bir o kadar 
da güçleştiği bir sürecin devamından ibaretti.

• Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Katılması (18 Temmuz 1932)
• Milletler Cemiyeti, I. Dünya Savaşı sonrası kurulan Yeni Dünya Düzeni yani 

“Versailles” sisteminin yaşatılması için kurulmuş uluslararası bir örgüttü. 
Türkiye, bu cemiyete ilk zamanlar sıcak bakmadı. Zaman zaman Türkiye’nin 
Cemiyet'e üyeliği gündeme gelmişse de Musul meselesinde Cemiyet'in yanlı 
tavrı Türkiye’nin örgüte yaklaşımında mesafe koymasına sebep oldu.

•Briand-Kellog Paktı
•ABD Dışişleri Bakanı Kellog ve Fransa Dışişleri Bakanı M.Briand tarafından 

sürdürülen görüşmeler sonucunda 27 Ağustos 1928’de Paris’te ABD, 
İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Çekoslovakya ve Belçika 
arasında imzalandı. Bu paket ile savunmaya dayanmayan savaş kanun dışı 
sayılmış ve devletlererarası ilişkilerde barışçı yollara başvurulması esas 
alınmıştır. Bu suretle de dünyada bir barış havası sağlanmak istenmiştir. 
Türkiye’de bu pakta 8 Temmuz 1929’de dâhil olmuştur. 

•Balkan Antantı (9 Şubat 1934)
• 1930’lu yıllardan itibaren Almanya ve İtalya’nın yükselişi ve uluslararası 

barışı tehdit etmeye başlaması üzerine tehlikeye birinci dereceden muhatap 
olması beklenen Balkan Devletleri bir ittifak sisteminin içine girmeye karar 
verdiler ve yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya 
ve Romanya 9 Şubat 1934’te Atina’da Balkan Birliği’ni (Entente) kurdu.

•Boğazlar Meselesi ve Montrö Sözleşmesi (20 Temmuz 1936)
• Lozan Antlaşması’nda Türklerin boğazlar üzerindeki hâkimiyeti tesis 

edilememiş ve boğazların idaresi yine uluslararası bir komisyona bırakılmış 
ve Milletler Cemiyeti'nin garantisi altına verilmişti. 

•Sadabad Paktı (8 Temmuz 1937)
• Türkiye, dünya devletlerinin yeni bir dünya savaşına sürüklenmekte 

olduğunu erken bir zamanda görebilmişti. Bunun için de ülkenin sınır 
güvenliğinin bir an evvel gerçekleştirilmesi için büyük çaba gösterdi. İlk adım 
da 1934’te Balkan Antantı’yla atılmıştı. 

•Hatay Meselesi ve Hatay’ın Türkiye’ye Katılma Süreci
•Türkiye’nin girişimleri ve Hatay halkının çalışmaları sonucunda 2 Eylül 

1938’de bağımsızlığı ilan eden Hatay Devleti, bundan sonra da Türkiye ile 
ilişkilerini bütün sıcaklığıyla sürdürmüştür. Yaklaşık bir yıl varlığını sürdüren 
Hatay Cumhuriyeti ve Meclis’i Türkiye’ye katılmayı gündemine almıştır. Bu 
arzu, 29 Haziran 1939’da Meclis’te oybirliğiyle gerçekleştirilmiş ve Hatay 
Cumhuriyeti Anavatana katılma kararı vermiştir.

205



Mustafa Kemal Atatürk Dönemi’nde Dış Politikası 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  22 

DEĞERLENDİRME SORULARI 
I. Hatay  
II. Batum 
III. Musul 

1. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 1926 Ankara Antlaşması’yla 
Türkiye’nin sınırları dışında kalmıştır? 
a) Yalnız I  
b) Yalnız II 
c) Yalnız III 
d) I ve II 
e) I, II ve III 

 
I. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması ve görevinin Türk tarafına 

geçmesi 
II. Yabancı savaş gemilerinin Boğazlardan geçişinin sınırlandırılarak, 

Türkiye'nin denetimine bırakılması 
III. Yabancı devletlere ait ticaret gemilerinin her iki yönde Boğazlardan 

geçişlerinin serbest olması 

2. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin; hükümlerinden hangisi ya da hangileri, 
Türkiye'nin dünya devletleri arasındaki saygınlığının daha da arttığını 
gösterir? 
a)  Yalnız I  
b)  Yalnız II 
c)  Yalnız III 
d)  I ve II 
e)  I, II ve III 

 

3. Atatürk Dönemi’nde azınlıklarla ilgili konularda aşağıdaki ülkelerden 
hangisiyle sorunlar yaşanmıştır? 
a) Bulgaristan 
b) Yunanistan     
c) Arnavutluk  
d) Yugoslavya 
e) Makedonya  
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4. Sadabad Paktı’nın kurulmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) İtalya’nın Asya ve Afrika’ya doğru yayılma siyaseti izlemesi   
b) Boğazlardan geçmek isteyen yabancı savaş gemilerinin Türkiye’den 

izin almak durumunda olması 
c) 1929 yılında Amerika’nın ekonomik kriz yaşaması 
d) Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulması 
e) İngiltere’nin Kıbrıs’ı işgal etmesi 

 

5. Balkan Antantı’nın kurulmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili 
olmuştur? 
a) Milletler Cemiyeti’ne olan güvensizlik durumu 
b) Almanya ve İtalyan’ın emperyalist politikalar izlemesi 
c) Rusya’nın Balkanlara yönelik tarihi politikalarını sürdürmesi 
d) Bölge ülkeleriyle ekonomik işbirliği çabaları 
e) Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesel liderlik politikaları 

 
6. İngiltere,  Musul ve Kerkük’ü elinden çıkarmamak için aşağıdaki olaylardan 

hangilerini desteklemiştir?  
a) Şeyh Said Ayaklanması’nı-Nasturi Ayaklanması’nı 
b) Çerkez Ethem Ayaklanması’nı-Şeyh Bedrettin Ayaklanması’nı 
c) Menemen Olayı’nı-Ermeni Ayaklanması’nı           
d) Saltanatın Kaldırılması’nı-Nasturi Ayaklanması’nı                      
e) Varlık Vergisi’ni-Süryani Ayaklanması’nı 

 
7. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni aşağıdaki devletlerden hangisi 

imzalamamıştır?  
a) Sovyetler Birliği  
b) İtalya   
c) İngiltere  
d) Japonya  
e) Fransa  
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I. Balkan Paktı’nın kurulması  
II. Milletler Cemiyeti’ne üye olma  
III. Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması  
IV. Sadabat Paktı’na katılması 
V. Hatay’ın Anavatana katılması  

8. Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasıyla ilişkili gerçekleştirilen bazı olaylar, 
yukarıya çıkarılmıştır. Bunlardan hangisi ya da hangileri Atatürk’ün 
sağlığında gerçekleştirilememiştir?  
a) Yalnız I   
b) II ve V      
c) Yalnız III    
d) III, IV, V     
e) Yalnız V 

 
9. Hatay’ın Türkiye’ye katılması Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? 

a) Milliyetçilik  
b) Halkçılık  
c) Devletçilik  
d) Cumhuriyetçilik  
e) İnkılapçılık 

 

10. Atatürk tarafından belirlenen Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasında 
benimsenen ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 
a) Yurtta sulh cihanda sulh 
b)  İnsan haklarını korumak 
c)  Bağımsızlık 
d)  Sömürgecilik 
e)  Uluslararası eşitlik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Cevap Anahtarı 

1.c, 2.d, 3.b, 4.a, 5.b, 6.a, 7.b, 8.e, 9.a, 10.d 
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• Türkiye’de Tek Parti 
Yönetiminin Kurulması

• Atatürk’ün Ölümünden Sonra 
Türkiye’de Yaşanan Bazı 
Önemli Gelişmeler

• 1945 Yılına Kadar Türkiye’de 
İç Siyaset ve Bazı Önemli 
Gelişmeler

• II. Dünya Savaşı’nda 
Türkiye’nin Politik Tavrı

• 1945 Sonrası Türkiye’de 
Yaşanan Bazı Önemli 
Gelişmeler
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 
•Atatürk’ün ölümü sonrası 

Türkiye’deki siyasi ve ideolojik 
gelişmeleri anlayabilecek,

• II. Dünya Savaşı sürecinde 
Türkiye’nin takip ettiği politikaları 
izah edebilecek,

•Atatürk sonrası iç politikada 
yaşanan diğer gelişmeleri 
kavrayabilecek,

•Türkiye’nin savaş sonrası çok 
partili hayata geçiş sürecini 
öğrenebileceksiniz.
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Büyük savaşta bütün 
baskı ve tehditlere 

rağmen İsmet İnönü 
yönetimi ülkeyi yeni 

maceraya yani savaşa 
sokmamayı başardı. 

 
Demokratik 

sistemlerinin en 
karakteristik özelliği 

siyasi iktidarın sınırlı ve 
denetlenebilir 

olmasıdır. Otoriter ve 
totaliter yönetimlerde 
ise bu sınır belirsizdi. 

GİRİŞ   
Mustafa Kemal Paşa liderliğinde başarıyla tamamlanan İstiklal Savaşı, 

sonrasında Lozan Antlaşması yeni Türk Devleti’nin uluslararası düzeyde kimlik 
edinmesini sağladı. Bu başarıya rağmen genç devletin öğütlenmesi ve var olan 
birçok sorunun çözümü aciliyet kesb etmekteydi.  Uzun yıllar süren savaşların 
bıraktığı enkazın ortadan kaldırılması için çok çalışmak gerekiyordu. Nihayetinde 
öyle de oldu. Hayata dair her alanda verilen çetin mücadeleler bir bir sonuç 
verirken diğer taraftan da Türk milletinin liderini yorgun düşürdü ve genç yaşta 
ebediyete intikal etti.  

Atatürk’ün vefatından sonra bayrağı İsmet İnönü aldı. O da uzun yıllar 
Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetti. Ancak bu dönemde de altı sene sürecek olan 
II. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkması yarım kalan işleri iyice aksattı. İki dünya 
savaşında büyük sıkıntılar yaşamak zorunda kalan Türk halkının yaraları sarılmaya 
çalışılırken yeni siyasal sistemin getirdiği problemler de dikkat çekmeye başladı. 
1930’lardan itibaren Türkiye’de siyasal düzen demokrasi vizyonuna zıt bir şekil 
alıyordu. Günümüze kadar sürecek olan tartışmalar ve uygulamalar tek partili 
yönetimin günah galerisi olarak görüldü. 

Büyük Savaş’ta bütün baskı ve tehditlere rağmen İsmet İnönü yönetimi 
ülkeyi yeni maceraya yani savaşa sokmamayı başardı. Bu dönemde yaşanan büyük 
sıkıntılar için çözüm yolları aranırken savaş sonrası kurulacak yeni dünya 
düzeninde sağlam bir yer edinebilmek içinde büyük gayretler gösterildi. Özellikle 
de yükselen bir değer olarak görülen demokrasi vurgusu Türk halkının beklentisine 
dönüşürken yeni sitemin de yeniden bir revize edilmesini gerekli kılıyordu. Yeni 
partiler kurulması ve derneklerin açılması bu yoldaki beklentiler arasındaydı. 

TÜRKİYE’DE TEK PARTİ YÖNETİMİNİN KURULMASI 
1930’lara gelindiğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal, siyasal, ekonomik 

vb. alanlarda çok önemli reformlar yaptı. Bu süreçte çok partili hayata geçiş 
yönünde önemli denemeler olduysa da istenilen başarı elde edilemedi. 

Bilindiği üzere demokratik sistemlerinin en karakteristik özelliği siyasi 
iktidarın sınırlı ve denetlenebilir olmasıdır. Otoriter ve totaliter yönetimlerde ise bu 
sınır belirsizdi. Dolayısıyla güçlü iktidar olmak için ideolojik devamlılık esastı. Bu 
sistemlerde partiler olsa da bunların işlevsel olduğunu söylemek zordu. Tek partili 
sistem, her şeye hâkimdir ve milletin hepsini temsil iddiasındadır. 

1931’de CHF’nin III. Büyük Kurultayı toplandı. Kurultayda partinin programı 
ve tüzüğü yeniden hazırlandı. Kurultayda güçler birliği anlayışının devamı yönünde 
kararlar alınırken kadınların demokratik hakları ve “6 Ok” diye tarif edilen ilkelerin 
hayata geçirilmesi yönünde adımlar atıldı. Kurultayın öncesinde dikkat çekici bir 
gelişme oldu. Parti içinde ve çevresinde otoriter yönetim taraftarı olarak bilinen 
Recep (Peker) Bey, CHP Genel Sekreterliği görevine getirildi. Recep Bey 
Dönemi’nde çok dikkat çekici kararlar alındı. Mesela; Türk Ocakları, Türk Kadınlar 
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1935’te IV. CHP 

Kurultayı’nda Genel 
Sekreteri Recep Peker, 
yeni parti programı ve 
tüzüğünde yapılacak 
değişikliklerle parti-

devlet bütünleşmesinin 
sağlanacağını ilan etti. 

 

Birliği, Mason Dernekleri lağvedildi. Halkevleri, halkodaları kurularak bütün ülkede 
örgütlenmesi sağlandı. Halkevleri, CHP’nin bir örgütü olarak direktiflerle yönetildi. 

1932-1934 yılları arasında Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve arkadaşlarınca 
“Kadro” dergisi çıkarıldı. Kadrocular ekonomik politikalar çerçevesinde büyük Türk 
İnkılabı’nın ideolojisini oluşturmaya çalıştı. Bir taraftan Kadrocular, diğer taraftan 
da Recep Bey’i destekleyen “Ülkü” dergisi, adeta birbirine rakip ideolojiler 
yaratma çabası içinde oldular. Gruplar arasında yaşanan bu rekabetle ilgili olarak 
Hakkı Uyar şu tespitlerde bulunmaktadır: “CHP Genel Sekreteri Recep Peker ve 
ekibi ile Kadrocular arasında resmî ideoloji oluşturma konusunda bir rekabet ve 
mücadele yaşandı. Alternatif bir resmî ideoloji yaratma ve yeni bir seçkinler grubu 
oluşturma girişiminde bulunan Kadrocular, Kemalizme sosyo-ekonomik bir yorum 
getirmeye çalışırken, Ülkü dergisi etrafında toplanan Recep Peker ve ekibi ise 
Kemalizm’e sosyo-kültürel bir içerik kazandırmaya çalışıyordu. Her iki kesimin 
ortak noktası bir seçkinler grubu önderliğinde otoriter bir ideoloji oluşturmaktı.”  

 
Şekil 10.1. Recep Peker   

Bu rekabet 1935’te toplanan IV. CHP Kurultayı’nda kendini gösterdi. Genel 
Sekreteri Recep Peker, yeni parti programı ve tüzüğünde yapılacak değişikliklerle 
parti-devlet bütünleşmesinin sağlanacağını ilan etti. 

Recep Peker’in CHP’ye otoriter bir kimlik kazandırma çabası ve devlet 
işlerine aşırı derecede karışmasının sonucunda Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
Parti Genel Sekreterliği görevinden alındı ve yerine Şükrü Kaya atandı. 18 Haziran 
1936’da alınan bir kararla da Valiler aynı zamanda CHP il Başkanı, İçişleri 
Bakanlarının da CHP Genel Sekreteri olması usulü getirildi.  

Feroz Ahmad, CHP’de yaşanan bu değişimi şöyle ifade ediyor: “O yıllarda 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin faaliyetleri o dönemde Avrupa’da tek partili devlette 
partinin rolü konusunda model olan-İtalya’da Faşist Parti, Rusya’da Komünist Parti 
ve Almanya’da Nazi Partisi örnekleri belki de içerikten çok biçim itibariyle oldukça 
uygundu.”   

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı ve ardından İsmet İnönü’nün 
Cumhurbaşkanı seçilmesi ve CHP’nin 1938 Aralık ayındaki kurultayında aldığı 
kararlar yeni bir dönemin de hazırlayıcısı oldu. 
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26 Aralık 1938’de parti 

tüzüğünde yapılan 
değişiklikle Atatürk 

“Ebedî Şef”; İnönü de 
değişmez genel başkan, 

yani “Millî Şef” ilan 
edildi. 

 

ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNDEN SONRA TÜRKİYE’DE 
YAŞANAN BAZI ÖNEMLİ GELİŞMELER 

Mustafa Kemal Atatürk, bir taraftan kurduğu devletin büyük iç sorunlarıyla 
uğraşırken, diğer taraftan da dünyanın gidişatından büyük endişeler duymaktaydı. 
Bu gelişmelerin getireceği sorunlarla da bir şekilde uğraşılacağını gören Mustafa 
Kemal Atatürk, öncelikle iç sorunları halletme yoluna gitti. Lozan’dan kalan dış 
sorunları ustalıkla bir çözüme kavuşturdu. Türkiye’nin dış güvenliğini sağlamak için 
de komşu devletlerle ikili antlaşmalar yaparak ortak paktların kurulmasına öncülük 
etti. 

Ülkenin büyük sorunları karşısında verilen mücadeleler, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bedenini yorgun düşürdü. 1937’de başlayan hastalığı 1938’de iyice 
depreşti ve yatağa düşürdü. 10 Kasım 1938’de 57 yaşında iken ebediyete intikal 
etti. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü bütün ülkeyi yasa boğdu. Ancak bu 
zamansız gelen ölüme rağmen ülkenin ve milletin geleceğinin de düşünülmesi 
gerekiyordu. Ülke başsız kalamazdı. Görev ise artık TBMM’deydi [5]. 

İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi 

Mustafa Kemal Atatürk vefat ettiğinde Başbakan Celal Bayar, TBMM 
Başkanı da Mustafa Abdülhalik Renda idi. Meclis Başkanı Renda, anayasa hükmü 
gereğince Meclis’i olağanüstü gündemle toplantıya çağırmış ve yeni 
cumhurbaşkanını seçmek için çalışmalara başlamıştı. 

11 Kasım 1938’de CHP grubu toplanmış ve aday tespiti yapılmıştı. 
Milletvekillerinden 323 kişi oy kullanmış ve oylama sonucunda 322 kişinin oyuyla 
İsmet İnönü, Cumhurbaşkanlığı’na aday gösterilmişti. TBMM’de yapılan oylamanın 
sonucunda da 387 milletvekilinden 348’inin oyunu alan İsmet İnönü, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin II. Cumhurbaşkanı seçilmişti. 

 
Şekil 10.2. Cumhuriyet Gazetesi’nde İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçildiğine Dair Bir 

Haber 
Yeni Cumhurbaşkanı’nın seçilmesinin ardından Başbakan Celal Bayar istifa 

etmişti. Ancak Cumhurbaşkanı İnönü, kendi döneminin ilk hükümetini kurmak 
üzere yeniden Celal Bayar’ı görevlendirmiştir. Bayar’ın ilk kabinesinde, Dışişleri 
Bakanı Tevfik Rüştü Aras ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın dışında, görevli bakanlar 

215



Atatürk’ün Ölümünden Sonra Türkiye 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  6 

 
İsmet İnönü, 1938-1950 

yılları arasında 
cumhurbaşkanı olarak, 

ülkeyi tek başına 
yönetmiştir. 

II. Bayar Hükümeti’nde de görev almışlardı. Bu değişikliklerin İsmet İnönü’nün 
bizzat ricası üzerine gerçekleştiği bilinmektedir. İsmet İnönü’nün böyle bir karar 
almasında Atatürk’ün yakınında bulunan isimlerin Mustafa Kemal Atatürk ve 
İnönü arasında yaşanan bazı gerginliklerin müsebbibi görülmelerinin etkili olduğu 
söylenebilir [6].  Yeni hükümetin programının 16 Kasım 1938’de TBMM’de kabul 
edilmesiyle yeni kabine göreve başlamış oldu. 1936’dan itibaren İçişleri 
Bakanlarının aynı zamanda CHP Genel Sekreteri olma geleneği bu dönemde de 
devam ettirilmiş ve Şükrü Kaya’dan boşalan koltuğa yeni İçişleri Bakanı Dr. Refik 
Saydam getirilmişti. 

Şerafettin Turan’ın ifadesiyle “çevre düzenlemesi” diye nitelenebilecek üst 
yöneticiler arasındaki değişiklikler, bakanlıklarla sınırlı kalmamıştı. İnönü değişik 
nedenlerle Atatürk’e ve kendisine karşıt düştükleri için yönetim dışında kalan 
İstiklal Savaşı arkadaşlarını yanına almaya, buna karşılık Atatürk’ün yakın 
çevresindeki karşıtlarını etkisiz duruma sokmaya karar vermiş görünüyordu. Ancak 
bunları gerçekleştirebilmek için öncelikle Atatürk’ün ölümüyle boşalan CHP Genel 
Başkanı sanını da alıp partiye egemen olması gerekiyordu.”  

Bu maksatla CHP, olağanüstü kurultay kararı aldı ve 26 Aralık 1938’de 
toplanan kurultay çok önemli değişiklikleri karara bağladı. Parti tüzüğünde yapılan 
değişiklikle Atatürk “Ebedî Şef”; İnönü de değişmez genel başkan, yani “Millî Şef” 
ilan edildi].  

 

İnönü’nün cumhurbaşkanı seçildikten sonra yapmak istediği işlerden biri de 
siyaseten var olan gerginlikleri ortadan kaldırmaktı. İçe dönük bu çabalar 
sonucunda daha önce Atatürk’le bir şekilde anlaşmazlık yaşayan muhalifleri de 
kazanmaya çalıştı. Başta Kâzım Karabekir olmak üzere Ali Fuat Cebesoy, Refet 
Bele, Fethi Okyar, Hüseyin Cahit Yalçın gibi önemli kişilerin CHP’ye katılmalarına ve 
milletvekili seçilmelerine ortam hazırlandı. 

Ö
rn

ek

•“İnönü’nün “Millî Şef” sıfatını almasının elbette bazı önemli 
nedenleri vardı: Birinci neden o dönemde adeta moda olan ve içte 
dışta prestijleri hayli yüksek, başarılı tek-partili “Şef Sistemleri”nin 
(Almanya’da Hitler-Führer, İtalya’da Mussolini-Duçe ve İspanya’da 
Franco-Caudillo) etkisiydi. Fakat “Millî Şef” sıfatının alınmasında 
bu dış etken ancak ikincil derecede rol oynamıştı. Buna karşılık 
ikinci neden, yani iç politika gelişmeleri bu konuda temel 
önemdedir.

•Atatürk’ün ölümü ile bir iktidar boşluğunun meydana geldiği 
unutulmamalıdır. 
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V. Olağan Kurultay’da 
1931’den önce hayata 

geçirilmiş olan parti 
müfettişlikleri yeniden 
kuruldu. Valilerin CHP il 
başkanı olmaları esası 

ise kaldırıldı. 

1945 YILINA KADAR TÜRKİYE’DE İÇ SİYASET VE BAZI 
ÖNEMLİ GELİŞMELER 

Mustafa Kemal Atatürk’ün sağlığında birkaç dönem başbakanlık yapmış olan 
İsmet İnönü, onun ölümünden itibaren de 1938-1950 yılları arasında 
cumhurbaşkanı olarak, ülkeyi tek başına yönetmiştir. Bu dönemin ilk evresinde 
yani 1945 yılına kadar tek partili sistem geçerliyken, II. Dünya Savaşı’nın sonuna 
doğru da çok partili sisteme geçildiği bilinmektedir. 

İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanı seçilmesinden kısa bir süre sonra, dünya 
yeni bir savaşla daha karşılaştı. Bu süreçte birlik-beraberlik sağlanarak ülkeyi 
savaşın dışında tutmak dış politikanın en önemli amacıydı. Bu dönemde 
Türkiye’nin ekonomik sorunlarından dolayı çok sıkıntı yaşanmıştı. Gençlerin 
önemli bir kısmı II. Dünya Savaşı yüzünden askere alınmış, iki milyon askerin 
toplanması ülkede malî dengeleri altüst etmiş, tarım başta olmak üzere birçok 
sektör darboğaza girmiş ve birçok temel ihtiyaçlar karşılanamadığı gibi karneye 
bağlanmıştı. Bu dönemde bazı önemli gelişmeler ise şöyle cereyan etmiştir: 

Millî Korunma Kanunu  

“Türkiye’nin savaşın dışında tutulabilmiş olması, İsmet İnönü’nün ve öteki 
CHP yöneticilerinin her zaman övgü ve saygıyla anılması gereken büyük 
başarılarıdır. Ne var ki, II. Dünya Savaşı boyunca ülke içinde uygulanan siyasetin 
olumsuz sonuçları da olmuştur. Öyle ki bir dönem için ihtikâr (vurgunculuk) harp 
zengini yoksulluk sözcükleri denilince akla gelen şey CHP idi.” Çetin Yetkin’in 
yukarıda ifade ettiği düşüncelerine paralel olarak II. Dünya Savaşı ile büyük 
sıkıntılar çeken Türkiye’de fiyatlar hızla artmış, karaborsacılar çoğalmış, enflasyon 
beklentileri artmış, halk ciddi sıkıntılara girmiştir. Tüccar ve sanayicilerinin 
tutumundan kaynaklandığı düşünülen bu gelişmelere karşı Refik Saydam 
Hükümeti, bazı tedbirler alma gereği duymuştur. Buna yönelik 18 Ocak 1940’da 
“Millî Korunma Kanunu” TBMM’de kabul edildi. 

Bu kanuna göre olağanüstü şartlarda hükümete önemli yetkiler veriliyordu. 
Bunlar; üretimin denetimi, çalışma şartlarını düzenleme, ihtiyaç hâsıl olunca bazı 
malların stoklanması, tüketimi engelleyici tedbirler alma gibi çok önemli yetkileri 
kapsıyordu. Kanunun uygulanması için bir koordinasyon heyeti kurulmuş ve 19 
Şubat 1940’tan itibaren de uygulamaya sokulmuştu.     

Müstakil Grup Kurma Çabaları  

İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra kamuoyu nezdinde 
var olan bazı tepkileri dindirmek için CHP V. Olağan Kurultayı’nı toplama ihtiyacı 
duydu. 29 Mayıs 1939’da toplanan Kurultay’da çok önemli kararlar alındı. Tüzük 
değişikliği gerçekleştirildi. Yapılan bu değişikliğe göre daha önceki kongrede 
prensipte kabul edilen Başbakanın Genel Başkan Vekilliği, İçişleri Bakanının Genel 
Sekreter olması usulü kaldırıldı. 1931’den önce hayata geçirilmiş olan parti 
müfettişlikleri yeniden kuruldu. Valilerin aynı zamanda CHP il Başkanı olmaları 
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Mali sıkıntılardan 

kurtulmak için bulunan 
kaynak, varlıklı ve 
büyük gelir sahibi 

olanlardan alınacak 
yeni vergiydi. 

esası ise kaldırıldı.  Diğer bazı önemli kararların yanında “Müstakil Grup” kurulması 
gibi kararların alınması dikkat çekicidir. 

İsmet İnönü, Kurultay açılış konuşmasında bu konuda şunları söylemiştir: 

“Büyük Kurultay’a takdim ettiğimiz nizamname projesinde TBMM’de 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir de Müstakil Grubunu düşündük.”  Müstakil Grubun 
başkanı da aslında İnönü idi. Bunun içinde İnönü’yü temsilen bir vekil görev 
yapacaktı. Grup yirmi bir kişiden oluşacaktı. Millî Şef İnönü de yeni üyeler 
seçebilecekti. 

Yeni CHP tüzüğüne göre Müstakil Grup, partinin tüzüğü ve programını 
alınan kararları, işlerin verimli bir şekilde yürütülmesini temin edecekti. Grup, 
Meclis’te soru sorabilme, TBMM’de aktif olarak varlığını da sürdürebilme 
salahiyetinde olacaktı. 

Konuyu özetlemek gerekirse Müstakil Grup, CHP’li üyelerden oluşturulacak 
ve TBMM’nin denetleme organı gibi çalışacaktı. Meclis’te yapılan seçimlerde Emin 
Arslan, Ahmet Şükrü Esmer, Ziya Karamürsel, Zeki Mesut Alsan, Fazlı Güleç, Fuat 
Sirmen, Kemalettin Kamu gibi yirmi bir önemli isim Müstakil Grubun üyesi olacaktı. 

Müstakil Grup, siyaset bilimi açısından tek partili sistemden çok partili 
sisteme geçişte bir deneme olarak değerlendirilse de pratikte bekleneni veremedi 
ve 1946 Kurultayı’nda da kaldırıldı. 

Varlık Vergisi  

Varlık Vergisi ve uygulamaları Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Türk siyasal 
hayatının üzerinde bıraktığı olumsuz izlerle hatırlanmaktadır. II. Dünya Savaşı’nın 
etkilerini iyice hisseden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti, Millî Korunma 
Kanunları çerçevesinde yeni kaynak bulma endişesi içinde oldu. 

Cumhurbaşkanı İnönü, Kasım 1942’de TBMM’de yaptığı bir konuşmasında; 
ülkenin ekonomik ıstıraplar yaşadığını, pahalılık ve yokluğun ülke insanını derinden 
etkilediğini ve politik ihtirasları olan insanların da bunun müsebbibi olduklarını 
ifade ettikten sonra konuşmasında “Ticaretin ve iktisadi faaliyetlerin serbestliğini 
bahane ederek, milleti soymak hakkını hiç kimseye, hiçbir zümreye tanımamalıyız.”  
vurgusunu yapmıştır.   

Malî sıkıntılardan kurtulmak için bulunan kaynak, varlıklı ve büyük gelir 
sahibi olanlardan alınacak yeni vergiydi. Hazırlanan yasa tasarısı on yedi 
maddeden ibaretti. Vergi, tüccar, emlak sahipleri ve geliri yüksek düzeyde olan 
çiftçilerden bir kereliğine alınacaktı. Bu yeni vergiyle hükümetin savaş ekonomisini 
hayata geçirmek istediği anlaşılıyordu. Aslında hükümet, bir taraftan mali imkânlar 
yaratmak diğer taraftan da şartları lehlerine iyi kullanarak haksız servetler edinmiş 
olanların mallarına ve gelirlerinin bir kısmına el koymayı amaçlamıştı. 

Yasa tasarısı komisyonlardan geçtikten sonra TBMM gündemine getirilmiş 
ve tasarı 11 Kasım 1942’de kabul edilmişti. Buna göre kimin kazancı nedir? Bunu 
tespit için komisyonlar kurulacak ve komisyonlar alınacak vergi oranlarını 
belirleyecekti. Belirlenen vergi mükellefleri kendilerine konulan vergiye itiraz 
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Meşrutiyet’ten 

Cumhuriyet’e köy 
eğitimi hakkında J. 
Dewey, Kühne gibi 
yabancı uzmanların 
hazırladığı raporlar 
çerçevesinde köy 

öğretmeni yetiştirmek 
için adımlar atıldı. 

edemeyeceği gibi on beş günde ödenmeyen vergilerin karşılığında bedenen 
çalışma mecburiyeti getirilmiştir.   

Yasa hemen hayata geçirilmiş, borçlarını zamanında ödemeyen 
mükelleflerin mal varlıklarına el konulduğu gibi bir kısmı da Erzurum-Aşkale başta 
olmak üzere ülkenin bazı yerlerine bedenen çalıştırılmak üzere sürgüne 
gönderilmiştir.   Bu da siyasal ve sosyal bakımdan Türkiye’yi derinden etkilemiştir.  
Toplanmak istenen verginin önemli bir kısmı ülkede yaşayan azınlıklardan alınmak 
istenmesine rağmen, zengin Türk ve Müslümanlardan da alındığı bilinmektedir.  

Varlık Vergisi uygulamaları içte ve dışta büyük yankılar uyandırınca Hükümet 
bu yoldan vazgeçmek mecburiyetinde kaldı. 15 Mart 1944’de 4350 sayılı kanunla 
Varlık Vergisi uygulamalarından vazgeçildi.  Ancak vergi süreci iyi götürülemediği 
gibi istenilen vergide tahminlerin çok altında kalındı ve başarısız bir uygulama 
olarak tarihe geçti. 

 
Şekil 10.3. 11 Şubat 1943 tarihli Tasvir-i Efkâr yayınlanan haber; Varlık Vergisi gereğince 

borçlarını ödeyemeyenlerin Aşkale’ye çalışma kamplarına gönderilmeleri 

Köy Enstitüleri 

Köy Enstitüleri, parti-devlet bütünleşmesi süreci denilen Tek Parti, Millî Şef 
Dönemi’nde köyde eğitimi yükseltmek için hayata geçirilmiş önemli bir eğitim 
projesidir. Hakkında en çok konuşulan, yazılan, taraftarı ve karşıtlarının olduğu 
etkili bir proje olarak bilinmektedir.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim politikası daha önceki ünitede ayrıntılı bir 
şekilde ele alındı. Önceki çabalar aslında Köy Enstitüleri’nin alt yapısını 
oluşturmuştur. Şöyle ki, II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e köy eğitimi hakkında J. 
Dewey, Kühne gibi yabancı uzmanların hazırladığı raporlar çerçevesinde köy 
öğretmeni yetiştirmek için önemli adımlar atıldı. 1927’de Millî Eğitim Bakanı 
Mustafa Necati Bey Dönemi’nde Denizli’de, Kayseri’de Köy Muallim Mektepleri, 
1936’da Saffet Arıkan’ın Bakanlığı Dönemi’nde ise Eskişehir’in Mahmudiye 
Köyü’nde eğitim kursları açılmıştır. 

Köyü kalkındırmak ve kültür seviyesini yükselterek köylerin yaşanabilirliği 
için atılan bu gibi adımlar, deneyimler Köy Enstitüleri’nin hazırlayıcı programları 
oldu. Hasan Ali Yücel’in Millî Eğitim Bakanlığı’na getirilmesiyle Köy Enstitüleri 
projesinin uygulamaya geçirilmesi yönünde hızlandırıcı adımlar atıldı. Saffet Arıkan 
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Dönemi’nde İlköğretim Genel Müdürlüğü’ne atanan İsmail Hakkı Tonguç, bu 
dönemde de görevini sürdürmüş ve Köy Enstitüleri adını verdikleri proje bu 
şahısların gayretiyle hayata geçirilmiştir. 

Şerafettin Turan bu eğitim projesinin adının “Köy Enstitüsü” olarak ifade 
edilmesini şöyle izah eder: “Yeni açılacak kurumlarda öğrencileri uygulamalı 
yazışmalara yönlendirecek, uygulama yaptırılacak ve yetenek kazandırıcı bir takım 
atölyelerle çalışmaların bulunması öngörüldüğü için açılacak okullara enstitü 
denilmişti.”  

 
Şekil 10.4. Arifiye Köy Enstitüsü öğretmenleri ve öğrencileri toplu halde 

Köy Enstitüleri’nde öğrencilere kültür, ziraat ve teknik derslerden ibaret 
yoğun bir program uygulanmıştır. Enstitülere 5 yıllık köy okullarını bitirenler 
alınırdı. Eğitim süresi öğretmenler için 5 yıldı ve 20 yıl görev yapmak mecburiyeti 
vardı.   

Köy Enstitüsü Kanunu, 17 Nisan 1940’da TBMM’de kabul edildi. Enstitülerin 
kuruluş amaçlarını Yahya Akyüz şöyle ifade ediyor: “1940’ta altı yaşın üstündeki 
nüfusun % 78’i okur-yazar değildi. Köylerde bu oran % 90’dı. Ayrıca köyler sağlık, 
temizlik gibi gelişme imkânlarından uzaktı. Bu yaygın belirsizlikle daha etkili 
mücadele etmek, bunu yaparken köylerin ekonomik ve sosyal yapısında öğretmen 
ve eğitim kanalıyla düzeltmeler, gelişmeler sağlamak… İşte Köy Enstitüleri bu 
amaçla kuruldu. Artık köy kökenli, köye yararlı olabilecek, nasırlı ellerinde kalem 
ve kitaptan çok, kazma, kürek, çapa bağ makası, keser… bulunan öğretmenler 
yetiştirilmeliydi. Köy Enstitüleri’nin kuruluş felsefesi budur.”  

Köy Enstitüleri Kanunu’nun TBMM’de kabulünden sonra 1941-1949 yılları 
arasında enstitülerin sayısı yirmi bire yükseldi. Bunlara örnek vermek gerekirse; 
İzmir-Kızılçullu, Eskişehir-Çifteler, Adapazarı- Arifiye, Isparta-Gönen, Ankara-
Hasanoğlan, Erzurum-Pulur, Ergani-Dicle, Van-Erciş Köy Enstitüleri’dir. Yine 
projenin bütünlüğünü sağlamak üzere enstitülerce müfettiş ve öğretmen 
yetiştirmek üzere Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nde 3 yıllık Yüksek Köy Enstitüsü 
1942’de kuruldu. Ayrıca enstitüye bağlı olarak 1943’te sağlık kolları açıldı. 

1946 genel seçimlerinden sonra yeni kurulan hükümette Hasan Ali Yücel’e 
görev verilmemiş, Yeni Bakan R. Şemsettin Süzer, İ. Hakkı Tonguç’u da görevden 
alınca Köy Enstitüleri üzerinde tartışmalar hızını arttırdı. Bu süreçte Türkiye’nin çok 
partili hayata geçmesiyle Köy Enstitüleri’ne olan eleştiriler de artmaya başladı.  
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Bu eleştiriler, 

suçlamalar H. Ali Yücel-
Kenan Öner gibi 

davalara da konu oldu. 

Bu eleştirilerinden bazıları şunlardır: 

• Buralarda köylü-kentli ayrımı yapılmaktadır. 

• Buralarda komünist ideoloji aşılanmaktadır. 

• Kadroları marksist-sol görüşlü öğretmenlerden oluşmuştur. 

• Karma eğitim Türk aile ve ahlak anlayışına terstir. 

• Enstitülerin yükünü köylüler çekiyor. 

Bu eleştiriler, suçlamalar H. Ali Yücel-Kenan Öner gibi davalara da konu 
oldu. Bu süreç Demokrat Parti’nin 1950’de iktidara gelmesiyle daha da hızlandı ve 
27 Ocak 1954’te 6234 sayılı kanunla Köy Enstitüleri, öğretmen okulları olarak 
değiştirilerek kapatıldı. 

Köy Enstitüleri ve Kültür İhtilali 

Son yıllarda çıkan çeşitli buhranlar arasında Köy Enstitüleri'nin kapanmasını 
matem yapan bu kadar yazar, profesör ve siyaset adamları karşısında yine de bir 
merak uyanır ve meselenin bir daha tetkiki akla gelir. Gerçekten milletin 
tepkisine ve feryatcıların hiçbir müsbet cevap vermemelerine, yapılan tenkit ve 
izahlara aldırış etmemelerine rağmen tekrar bir tetkik ve ilmi hükme ihtiyaç hasıl 
olur. Önce Köy Enstitüleri'nin kapanmayıp sadece isim ve program değişikliği 
yapıldığını ve köy öğretmeninin de toprak işçiliğinden kurtarıldığını, kendisi ve 
talebesinin zaman kazandığını hatırlatalım. 

Enstitülerde Türk köyünü kalkındıracağı iddia edilen çocuklara kültürden 
ziyade çiftlikten nalbantlığa ve müzikten sıhhat memurluğuna kadar çeşitli sanat, 
zanaat ve meslek bilgileri vermeğe çalışan bir sistem ne görülmüştür ne de mantıki 
bakımdan muvaffak olması mümkündür. Nitekim köylü, çocuğunu okutmaktan 
başka bir şey için öğretmenine gitmek akılsızlığını göstermemiştir. Hâlbuki genç 
öğretmen çocukların kültürünü verecek kâfi bir güç ve zamana da sahip 
olamamış; hatta kendisini yetiştirme fırsatını bile bulamamıştır. 

Gerçekten o enstitüde nasıl kültürden ziyade işlik (atölye) de zaman 
geçirmiş ise köyde de aynı sistemi yürütmek zorunda idi.  Zira ona maaş yerine bir 
parça arazi veriliyor ve talebesiyle işlediği bu topraktan geçimini sağlamağa 
mecbur kalıyordu. Ortaçağ iktisadiyatına göre maarif, vakıf toprak gelirine 
bağlanmış; medreselerin masrafları ve müderrislerin maaşları için karşılıklar 
gösterilmişti. Bu sistem bugün de işleyebilecek bir mahiyettedir. Lakin hocayı ve 
talebeyi tahsilden ziyade toprağa bağlayan böyle iptidai ve hatta gülünç bir 
sisteme dünya şahit olmamıştır. Bundan dolayı da Köy Enstitüleri'ne bizim 
“ilericilerin keşfi” adını veriyoruz. 

Köy Enstitüleri'nin mahiyeti kısaca bu olduğuna ve bir kültür kalkınmasına 
değil, sükûtuna sebep olduğuna göre bunlar sayesinde Türk köyünün nasıl 
ilerleyeceğine dair suallere cevap aramak beyhudedir. O halde bu feryat ve 
matemin yalnız ideolojik bir sebebi kalıyor demektir. Nitekim bütün enstitülere 
yayılmamakla beraber, bu müesseselerin şöhreti de solcu yuvası yapılmak 
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Asırlarca ağaların, 

beylerin baskısı altında 
yaşamak zorunda kalan 

topraksız köylünün 
topraklandırılması için 
bir dizi çalışma yapıldı. 

gayretlerinden gelmiştir. Gerçekten istenilen kültür değil, bugün Çin'de olduğu 
gibi, tam bir “kültür ihtilali” idi. Böyle bir ihtilâa için ise sağlam bir kültür ve 
muhakeme de tehlikelidir. Enstitülerin şehir ve şenlikten uzak beyabanlarda 
kurulması da köy çocuklarına istenilen şekli vermek içindi. Bolşeviklerin “amele 
kültürü” yaratma gayretleri iflas ettiği halde bizde daha büyük bir cür'etle bir 
“kültür ihtilali” teşebbüsüne girişilmiş ve Çin'e öncülük edilmiştir.   

Nitekim Köy Enstitüleri'nde “Kızıl muhafız” örneğinde unsurların 
yetiştirilmesi düşünülüyordu. Köy öğretmenine maarif ve idare amirlerine isyan 
etmek ve Tonguç Baba'ya bağlı kalarak nizamı bozmak selâhiyeti veriliyordu. 
Böylece zavallı köy öğretmeni bir yandan toprağa bağlı esir hâline düşürülüyor; 
öte yandan imtiyaz kazanmış gözükerek zoraki bir sınıf mücadelesine kahraman 
hazırlanıyordu. 

Gerçekten enstitülerle bir köylü-şehirli husumeti yaratmak, zavallı ezen 
muhtar ve ağa ile ezilen halk sınıfları icâd ederek ihtilâli köye sokmak gayreti baş 
gösterdi Bu sebeple de dinî, millî, ahlaki bütün ananelerin köy çocukları ile 
yıkılacağı sanıldı, işte bu teşebbüs tam kızıl muhafız teşkilâtı idi. Fakir Türk 
köylüsü, kerpiç evi yıkılıp kerpiç mektep masrafları karşılanırken hem maddi 
sefalete düşüyor hem de mukaddesatını kaybetme suikasdına uğratılıyordu. 
Şehir ve kasabalarda mektep ve öğretmen devlet hesabına çalıştığı halde köyde 
bütün masraflar fakir halka yükletiliyor ve böylece zoraki ezilen bir sınıfı devlet 
yaratıyordu. Bu tazyikler yüzünden birçok köylünün yurtlarından şehirlere kaçtığı 
görülüyordu. 

İşte Köy Enstitüleri bir Kızıl muhafız yuvası olarak hazırlandığı için milletin 
isyanına sebep olmuş ve kapatılmıştır. Fakat en mühim hadise bu isyanın bizzat 
uyanık ve vatan-sever enstitü talebeleri tarafından başlamış olmasdır. Öyle ki 
bütün avlama tuzaklarına, menfaat ve şöhret tertiplerine rağmen bir Kızıl muhafız 
ordusu yetiştirilememiştir. Tezek edebiyatına kurban ve haya duyguları aşınmış 
birkaç çakal ve makaldan, bir iki fikir ve ahlak fukarasından başka zayiat 
verilmemiş olmasını şükranla kaydedebiliriz. Şüphesiz demokrasi gelmese idi 
kültür ihtilalinin daha büyük tahribatına şahit olurduk. Böylece enstitüler 
meselesinde ilim ve millî irade birleşmekte, solcu ve devrimbazlar matemlerinde 
yalnız kalmaktadır. Bu durumda onları tedavi edememekten dolayı biz de üzüntü 
duyar veya istihza ile temaşa ederiz. Lakin hastalıkların bulaşıcılığı dolayısıyla yeni 
nesli koruma tedbirlerini de ihmal edemeyiz. Zira onlar başka yollardan kültür 
ihtilaline devam ediyorlar. Esasen enstitülerin bu yaygara ve matemlerle 
açılamayacağını bildiklerinden bir şaşkınlık daha yaratmağa ve diktatörlük 
hazırlamağa çalışıyorlar  

 

Toprak Reformu  

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurulduğu günden beri büyük mücadelelerin 
içinde olmuştur. Bir taraftan hukuki alt yapı geliştirildi, diğer taraftan Anadolu 
insanının geri kalmışlıktan kurtarılması için çalışmalar yapıldı. 
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İtalya’nın Arnavutluk’u 

işgali, On İki Ada’nın 
elinde bulunması ve 
Balkanlar üzerinde 

yayılmacı politikaları, 
Akdeniz’i kontrol 

çabaları Türkiye’nin 
güvenlik endişelerinin 

gerekçeleriydi. 

Bu bağlamda fakir, eğitimsiz Anadolu köylüsüne dönük çalışmalar dikkat 
çekmekteydi. Önce “Köy Enstitüleri” ile başlandı. Ardından da asırlarca ağaların, 
beylerin baskısı altında yaşamak zorunda kalan topraksız köylünün 
topraklandırılması için bir dizi çalışma yapıldı. 

Mustafa Kemal Atatürk, sağlığında bu konuda da birçok adım attı ve zaman 
zaman da konuşmalarında yer verdi. Mesela, 1 Kasım 1929’da yaptığı 
konuşmasında; “Çiftçiye toprak vermek de bu hükümetin devamlı olarak üzerinde 
durması gereken bir konudur.” diyerek duyarlılığını göstermiştir. Şeyh Sait 
İsyanı’nın ardından olaylara karışanların başka bölgelere mecburi iskâna tabi 
tutulmasından dolayı bu kişilerin toprakları karşılığında gittikleri yerlerde topraklar 
verilmişti. Yine Dersim İsyanı’ndan sonra da benzer çalışmalara devam edilmiştir. 
Ancak istenilen hedef henüz yakalanamamıştı. Atatürk’ün ölümünden sonra 
kurulan hükümetler ve İnönü, bu konuyu çok önemsemişti. 5 Ağustos 1942’de 
Saraçoğlu Hükümeti programında “Köylüyü topraksız, toprağı da köylüsüz 
bırakmayacağız.” deniliyordu. Bu ifadelere rağmen toprak reformu 1945’e kadar 
çıkarılamadı. Nihayetinde bu konuda somut adım atıldı. “Çiftçiyi Topraklandırma 
Yasası” tasarısı TBMM’ye sunuldu ve 11 Haziran 1945’te de tasarı kabul edildi. 

Şerafettin Turan’ a göre bu yasadan iki amaç gözetilmiştir:  

• Arazisi olmayan ya da yetmeyen çiftçileri ya da çiftçilik yapmak 
isteyenleri, aileleriyle birlikte geçindirecek araziye sahip kılmak. 

• Yurt topraklarının sürekli işlenmesini sağlamak, buraları boş 
bırakmamak. 

Bu nedenle tasarı ile başlıca şu düzenlemeler getirilmek istenmişti: 
Topraksız çiftçiyi topraklandırmak, dağınık olan toprakları birleştirmek, 
toplulaştırmak, bundan böyle toprağın parçalanmasını önlemek, işletilebilecek 
toprakların alt ve üst sınırlarını belirlemek, yüzyıllardır süregelen, kiraya verme, 
ortakçılık ve murabahacılık (faizcilik, tefecilik) yöntemlerine son vermek, teknik 
olanaklardan yararlanmak.”  

Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli projelerinden biri TBMM’de kabul edilip 
yasalaşmasına rağmen maalesef uygulamaya konulamamıştı. Bunda II. Dünya 
Savaşı sonrası çok partili hayata geçme çabalarının aksamaması isteği ve seçimlere 
dönük beklentiler yüzünden hükümet tarafından çok da sahiplenilmesi etkili 
olmuştur. Hatta 1948’de reforma karşı olduğu bilinen Cavit Oral, Tarım 
Bakanlığı’na getirilmiş ve 27 Mart 1950’de de daha önce kabul edilmiş olan kanun 
üzerinde değişiklikler yapılmıştır. 

Netice itibariyle şu söylenebilir: Atatürk’ten itibaren bütün iyi niyetli 
çabalara rağmen sorun bir çözüme kavuşturulamamış, günümüze kadar devam 
etmiştir. 

II. DÜNYA SAVAŞI’NDA TÜRKİYE’NİN POLİTİK TAVRI 
Türkiye, Avrupa’da savaş çıktığında tarafsız kalmanın millî çıkarları için daha 

doğru olacağını düşünmüştür. Ancak Türkiye’nin jeopolitik ve stratejik konumu 
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19 Ekim 1939’da 

Türkiye-İngiltere ve 
Fransa arasında 
karşılıklı yardım 

antlaşması imzalandı. 

gereği büyük devletlerin politikalarına karşı politika ve tavır belirlemesi de bir o 
kadar zor olmuştur. Savaşın her iki tarafı da Türkiye’nin ya tarafsız olmasını ya da 
kendilerinin yanında yer alarak tavır belirlemesini çok önemsemiştir. 

Bu süreçte Almanya ve İtalya’nın revizyonist politikaları sonucu saldırgan ve 
yayılmacı tavırları Avrupa’yı olduğu kadar Türkiye’yi de ziyadesiyle 
endişelendirmişti. İtalya’nın Arnavutluk’u işgali, On İki Ada’nın elinde bulunması ve 
Balkanlar üzerinde yayılmacı politikaları, Akdeniz’i kontrol çabaları Türkiye’nin 
güvenlik endişelerinin haklı gerekçeleriydi. Bundan dolayı Türkiye, İngiltere ile 
yakınlaşmasının daha doğru olacağını düşünmüş ve iki devlet arasında Balkanlar ile 
Akdeniz’de güvenliğin sağlanması için bir antlaşma imzalanmıştı. Almanya’nın 
Ankara Büyükelçisi Von Papen’in bu girişimi engelleme çabaları da bir sonuç 
vermemişti. 

 
Şekil 10.5. Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Franz von Papen 

(Kaynak: Türkaya Ataöv, 2. Dünya Savaşı, İstanbul, 2008). 
Türkiye’nin İngiltere ve Fransa ile yakınlaşmasını etkileyen bir başka gelişme 

de Hatay meselesinin çözümüydü. Bu gelişmede Türkiye-Fransa arasında bir 
yakınlaşma ve işbirliği ortamı doğurdu.  Diğer taraftan Almanya ve Sovyet 
Rusya’nın, 23 Ağustos 1939’da bir Saldırmazlık Antlaşması imzalaması, Türkiye’yi 
daha da çok endişelendirdi. Bu beklenmedik durum Türkiye’yi yeni arayışlara 
sürükledi. 3 Eylül 1939’da Avrupa’da savaş başlamış ve Türkiye, Dışişleri Bakanı 
Şükrü Saraçoğlu’nu Moskova’ya göndermişti. Bu görüşmelerde özellikle Boğazlar 
konusundaki Sovyet istekleri Türkiye tarafından kabul edilemez bulundu. Bu 
girişiminden istediğini alamayan Türkiye, yönünü yeniden İngiltere ve Fransa’ya 
çevirdi. Diplomatik temaslar sonucu 19 Ekim 1939’da Türkiye-İngiltere ve Fransa 
arasında karşılıklı yardım antlaşması imzalandı. Böylece Türkiye, İngiltere ve 
Fransa’nın desteğini aldığı gibi Sovyetlere karşı da tarafsız olacağını kabul etti.  

28 Ekim 1940’ta İtalya’nın bu sefer Yunanistan’a saldırması Türkiye’nin 
endişelerini daha da arttırdı. Yunanistan, Balkan Paktı gereğince Türkiye’den 
yardım istedi. Türkiye, Paktın kuruluş felsefesine aykırı olacağı gerekçesiyle bu 
isteği reddetti. 

1941’in başından itibaren Almanya’nın Balkan devletlerine karşı takip ettiği 
politikaları, İngiltere’yi harekete geçirdi. İngiliz Başbakanı Churchill, Almanya’nın 
bu hareketinde başarılı olması hâlinde Orta Doğu’daki çıkarlarının zarar göreceğini 
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Almanya, Türkiye’nin 
kararlı tavrı karşısında 

isteklerinden 
vazgeçmiştir. 

düşündü. Bunun üzerine 31 Ocak 1941’de Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye 
bir mektup yazarak Türkiye’nin Mihver Devletleri’ne karşı savaşa girmesinin her iki 
devletin çıkarına olacağını, bunun içinde İngiltere olarak Türkiye’ye her türlü 
desteğin verileceğini ifade etti. Bu süreçte Almanya’nın Balkanları işgali, İngiltere 
ve ABD’nin buna engel olmaması karşısında Türkiye’nin bir takım askerî hazırlıklar 
yapmaya başlamış olması bu sefer de Bulgaristan’ı harekete geçirdi. Türkiye ile 
kurulan diplomatik temaslar sonucu ise 17 Şubat 1941’de karşılıklı Saldırmazlık 
Paktı imzalandı. 4 Mart 1941’de Hitler, Cumhurbaşkanı İnönü’ye bir mektup 
yazarak Türkiye’ye karşı herhangi bir saldırının söz konusu olmayacağını bildirdi. 

1941’de Almanların Balkanlara hâkim olduğu sıralarda 5 Nisan’da Irak’ta 
Alman yanlısı Raşid Ali Geylani, bir hükümet darbesi yapınca Almanya, yeni Irak 
Hükümeti’ne yardım etmeyi düşünmüş ve bu maksatla Türkiye’den Irak için 
topraklarını kullanmayı istemiş, karşılığında ise Batı Trakya ve Ege Adaları’nın 
Türkiye’ye verileceğini söylemiştir. Ancak Türkiye bu teklifleri reddettiği gibi yeni 
Irak Hükümeti’nin kısa bir süre içinde devrilmesi problemin çözümünü 
hızlandırmıştır. Almanya, Türkiye’nin kararlı tavrı karşısında isteklerinden 
vazgeçmiştir. 

Irak’taki beklenmedik gelişmeler Hitlerin Sovyet Rusya’ya saldırısını da 
geciktirmiştir. Ancak Hitler saldırı öncesi Balkanlar’daki kazanımlarını korumak ve 
güvenliği temin edebilmek maksadıyla Türkiye üzerindeki baskılarını arttırmış ve 
18 Haziran 1941’de Türkiye-Almanya Saldırmazlık Paktı’nı imzalatmayı başarmıştır. 
Paktın imzalanmasından dört gün sonra 22 Haziran’da Almanya, Sovyet Rusya’ya 
savaş ilan etti. Bunun üzerine Türkiye, her iki tarafa da tarafsız olacağını bildirdi. 
Bu tavır müttefiklerce de olumlu karşılandı. 

1943’e gelindiğinde ABD’nin savaşa girmesiyle savaşın gidişatı müttefikler 
lehine gelişmeye başlamıştır. Kuzey Afrika’nın müttefiklerin kontrolüne geçmesi 
Stanlingrad’da Almanya’nın yenilgisi Türkiye’yi kimi yönleriyle endişelendirmişti. 
Bu başarılar Sovyet Rusya’nın Türkiye’ye yönelik geleneksel politikalarının yeniden 
gündeme gelmesine ortam hazırladı . 

Yukarıda Mihver’e karşı elde edilen başarılar ifade edildi. Bu süreçte 
Türkiye’nin tarafsız tavrı olumlu karşılanmıştı. Ancak gelinen bu aşamada 
Almanya’ya karşı ölümcül saldırının gerekliliği dile getirilmeye başlandı. Özellikle 
Balkanlar’dan da kıskaca alınarak hareketin başlatılması gerektiği askerî çevrelerce 
ifade ediliyordu. Bunun başarılabilmesi içinde Türkiye’nin müttefiklerle savaşa 
katılması gerektiği iyice anlaşıldı. Gelinen süreci değerlendirmek üzere müttefikler 
14-24 Ocak 1943 tarihleri arasında Casablanca’da bir konferansta bir araya 
geldiler. Konferans’ta alınan en önemli kararlardan birisi de Türkiye’nin savaşa 
katılmasının sağlanmasıydı.  Alınan bu karar doğrultusunda İngiliz Başbakanı 
Churchill, 30 Ocak 1943’te Adana’ya gelerek Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile bir 
araya geldi. Müttefiklerin kararını bildirdi. Ve en geç ağustosa kadar savaşa 
katılmasının Türkiye’nin lehine olacağını ifade etti. İnönü ise Sovyet Rusya’nın 
politik olarak tehditlerinden endişe duyduğunu ve Türk ordusunun savaşa 
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Roosevelt ve Churchill, 
ikinci kez Kahire’de bir 

araya geldi. Türkiye 
Cumhurbaşkanı sıfatıyla 

İsmet İnönü’yü de 
Kahire’ye davet ettiler. 

girebilmesi için iyi teçhiz edilmesi şartıyla savaşa katılabileceğini ileri sürdü. 
İngiltere, müttefikler adına Türkiye’nin şartlarını kabul ettiğini bildirdi. 

 
Şekil 10.6. İnönü Adana’da Churchill ile Aralarında Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu 
Sicilya’nın İtalya’dan alınmasından sonra gelişmeleri değerlendirmek üzere 

müttefikler bu sefer Quebec Konferansı’nda bir araya geldi. Ve burada da 
Balkanlardan açılması istenen Türk hava sahası ve alanlarının kullanılmasının ve 
Almanya’ya Türkiye’nin sattığı kromun durdurulmasının istenmesi kararlaştırıldı. 
Bu karar ekim ayında dışişleri bakanları düzeyinde toplanan I. Moskova 
Konferansı’nda da prensipte kabul edilmiş, Türkiye’nin savaşa katılması için 
temasa geçilmesi istemişti. Alınan bu karar kasım ayında toplanacak olan Kahire 
Konferansı’nda İngiliz Dışişleri Bakanı A. Eden ile Türk Dışişleri Bakanı Numan 
Menemencioğlu görüşmesinde Türk heyetine bildirildi. Türkiye’nin savaşa girmesi 
meselesi Tahran Konferansı sırasında da gündeme geldi. Burada da Türkiye’nin 
savaşa katılması için baskı yapılması kararı alındı. Bunun üzerine Roosevelt ve 
Churchill, ikinci kez Kahire’de bir araya geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı sıfatıyla 
İsmet İnönü’yü de Kahire’ye davet ettiler. 4-6 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 
konferansta Şubat 1944’e kadar Türkiye’nin savaşa katılması gerektiği konusu 
ısrarla savunuldu. Bu sefer İnönü, savaşa katılmayı bazı şartlar altında kabul etti. 
Kahire kararlarını hayata geçirmek için heyetler Ankara’da Ocak 1944’te bir araya 
geldi. Yardımlar konusunda anlaşma sağlanamayınca görüşmeler kesildi. ABD, 
Türkiye’ye yaptığı yardımları askıya aldı. Ancak Türkiye, politikasından taviz 
vermedi ve savaşa katılmadı. 

Müttefiklerin yaptırımları karşısında Türkiye 2 Aralık 1944’te Almanya, 6 
Ocak 1945’te Japonya ile her türlü ilişkiye son verdi. Ancak Türkiye’nin bu 
manevralarının savaşın gidişatı üzerinde bir faydası olmayacağını düşünen 
müttefikler, 4-11 Şubat tarihleri arasında Yalta Konferansı’nda bir araya gelerek 
savaş sonrası yeni düzenin nasıl olması gerektiği hususunda karar almışlardır. 

20 Şubat 1945’te Yalta Konferansı’ndan sonra da Türkiye’ye bir ültimatom 
verildi [20, 23].  Buna göre nisan ayında San Francisco’da toplanacak konferansa 1 
Mart 1945’ten önce Mihver’e savaş ilan edeceklerin katılabilecekleri konusunda 
Türkiye’nin dikkatlerini çektiler. Bu gelişme üzerine 23 Şubat 1945’te Türkiye, 
Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etti. Böylece Türkiye, 5 Mart’ta San Francisco 
Konferansı’nda Birleşmiş Milletler’in kurucu üyeleri arasına girmiş oldu. 
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Türkiye, II. Dünya 

Savaşı’nın başından 
sonuna kadar 

tarafsız kalabilmeyi 
başarmış fiilen 

savaşa girmeden 
savaş ilanıyla 
müttefiklerin 
yanında yer 

almıştır. 

 
Şekil 10.7. Türkiye artık BM üyesi. Türk delegasyonu Dışişleri Bakanı Hasan Saka ve 

Londra Büyükelçisi Cevat Açıkalın  
Netice itibariyle Türkiye, altı yıl sürecek olan II. Dünya Savaşı’nın başından 

sonuna kadar tarafsız kalabilmeyi başarmış, sonunda da fiilen savaşa girmeden 
savaş ilanıyla müttefiklerin yanında yer almıştır. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 10.8. Akşam Gazetesi’nde Türkiye’nin savaşa girdiğine dair bir haber 

1945 SONRASI TÜRKİYE’DE YAŞANAN BAZI ÖNEMLİ 
GELİŞMELER 

II. Dünya Savaşı’nda müttefiklerin baskılarına rağmen Türkiye’yi savaş dışı 
bir konumda tutmayı başaran İnönü, savaş sonrası iç politikaya dönük önemli 
adımlar atmayı da bildi. 

 
Şekil 10.9. Savaş yıllarında kullanılan ekmek karnesi 
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Millî Şef Dönemi’nde 
dinî hayat ve laiklik 

yolunda atılan 
adımların yarattığı 
rahatsızlık CHP’ye 
yönelik dinsizlik 

suçlamalarını 
beraberinde getirdi. 

Savaşın beklenenden uzun sürmesi, Millî Şef Dönemi’ne karşı olumsuz 
tepkilerin doğmasına neden oldu. Savaş sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılar 
CHP’ye ve hükümetlerine karşı halkın desteğinin iyice azalması sonucunu da 
doğurdu. Ayrıca 1920’lerden itibaren siyasetin içinde bulunan CHP kadroları, 
yıpranmış ve halkın gözünden düşmeye de başlamıştı. 

 
Şekil 10.10. Savaş yıllarında İstanbul’da Kızılay aşevinde yoksullara yemek dağıtılıyor 

Yine savaş sonrası Türkiye, tavrını demokratik devletlerden (ABD, İngiltere 
vb.) yana kullanmasıyla Yeni Dünya Düzeni’nde aktif roller üstlendi. Bu da 
demokratik rejimden yana politikada itici dış güç oldu.   

Cumhurbaşkanı İnönü’nün savaşın bitmesi münasebetiyle 19 Mayıs 1945’te 
iç siyasete yönelik düşüncelerini açıkladığı Gençliğe Hitabı’nda, özgürlük ve 
demokrasi vurgusu yapması çok anlamlıydı. Bundan sonra da demokrasi ve çok 
partili hayata geçiş uğrunda önemli kıpırdanmalar oldu. 

Atatürk Dönemi’nde yaşanan tecrübeler ve 1924 tarihli anayasanın 
özgürlükçü felsefesi ve içeriğinde çok partili hayata yönelik herhangi bir engelin 
bulunmaması üzerine ilk adım atıldı. Kurucuları arasında Nuri Demirağ, Hüseyin 
Avni Ulaş, Cevat Rifat Atilhan gibi önemli kişilerin bulunduğu Millî Kalkınma 
Partisi’nin 7 Temmuz 1945’te kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na verildi. Parti 5 
Eylül’de de aktif olarak siyasete girmiş oldu. Bu süreci Demokrat Parti’nin 
kurulması takip etti. Uzun bir aradan sonra demokrasi yolunda kararlılığın bir 
ifadesi olarak 21 Temmuz 1946’da ilk defa tek dereceli ve açık oy, gizli tasnif 
esaslarına göre genel seçim yapıldı. Seçim sonucunda 465 milletvekilinin 395’ini 
CHP, 66’sını ise DP kazandı. Feroz Ahmad’a göre “CHP 1946 seçimlerini DP’nin 
henüz tam anlamıyla örgütlenememiş olması ve seçime hile karıştırılması 
sayesinde kazanabildi.” Bu seçim Türk siyasetinde önemli tartışmaları da 
beraberinde getirdi. 

Millî Şef Dönemi’nde iç siyasete dönük atılan adımlar arasında daha önce 
dinî hayat ve laiklik yolunda atılan adımların yarattığı rahatsızlık CHP’ye yönelik 
dinsizlik suçlamalarını beraberinde getirdi. İşte bu bağlamda CHP, bu eleştirilere 
yönelik adımlar atmayı gerekli gördü. Bu adımlar arasında; ilkokullarda din 
derslerinin okutulması, İmam Hatip Okulları’nın açılması, İlahiyat Fakültesi’nin 
kurulması dikkat çekiciydi. Ancak bütün çabalar, CHP’nin yıpranmasına ve DP’nin 
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ise yükselmesine engel olamadı. 1950’ye kadar devam eden siyasal yapı DP’nin 
iktidarıyla yeni bir sürecin de başlangıcı oldu. 
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•İktidarda bulunan parti dışında hiçbir partinin kurulmasına izin 
verilmeyen, ülkeyi yönetme hak ve yetkisinin sadece bir partiye 
tanındığı siyasal sistem, tek parti sistemi olarak tanımlanır. Avrupa 
başta olmak üzere diğer dünya ülkelerinde de bu yapıya benzer 
sistemler uygulanmıştır.

Bi
re
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el
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• Türkiye'de kurulan tek partili yıllar hakkında bir makale 
yazınız.

• Ebedi Şef, Milli Şef, Führer, Duçe, Caudillo vb. kavramlarla 
ilgili okumalar yapınız.

• Milli Korunma Kanunu'nu uygulamalarıyla ilgili araştırma 
yapınız.

• II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin takip ettiği dış polika 
hakkında araştırma yapınız. 
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• TÜRKİYE’DE TEK PARTİ YÖNETİMİNİN KURULMASI
• Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye’de sosyal, siyasal, ekonomik vb. 

alanlarda çok önemli reformlar yapıldı. 1930 yılına kadar çok partili hayat 
geçiş denemeleri yapıldıysa da ülkenin içinde bulunduğu şartlardan dolayı 
başarılı olunamadı. 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın 
kapanmasından sonra ülkede tek parti yönetimi kurumsallaşmaya başladı.

• Tek Parti Yönetimi süreci 1935’te toplanan IV. CHP Kurultayı’nda kendini 
gösterdi. Genel Sekreter Recep Peker, yeni parti programı ve tüzüğünde 
yapılacak değişikliklerle parti-devlet bütünleşmesinin sağlanacağını ilan etti. 
18 Haziran 1936’da alınan bir kararla da valiler aynı zamanda CHP il Başkanı, 
İçişleri Bakanları'nın da CHP Genel Sekreteri olması usulü getirildi. 

•ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNDEN SONRA TÜRKİYE’DE YAŞANAN BAZI ÖNEMLİ 
GELİŞMELER    

•İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
• Atatürk’ün ölümünden bir gün sonra 11 Kasım 1938’de CHP grubu toplandı 

ve Cumhurbaşkanlığı için İsmet İnönü’yü Cumhurbaşkanlığına aday gösterdi. 
TBMM’de yapılan oylamanın sonucunda da 387 milletvekilinden 348’inin 
oyunu alan İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti’nin II. Cumhurbaşkanı seçildi.

•1945 YILINA KADAR TÜRKİYE’DE İÇ SİYASET VE BAZI ÖNEMLİ GELİŞMELER
•Millî Korunma Kanunu
• II. Dünya Savaşı sürecinde büyük sıkıntılar çeken Türkiye’de fiyatlar hızla 

artmış, karaborsacılar çoğalmış, enflasyon beklentileri artmış, halk ciddi 
sıkıntılara girmiştir. Bu durumu engellemek için 18 Ocak 1940’da“Millî 
Korunma Kanunu” TBMM’de kabul edildi.

• Müstakil Grup Kurma Çabaları
• 29 Mayıs 1939’da toplanan Kurultay’da çok önemli kararlar alındı ve tüzük 

değişikliği gerçekleştirildi. Yapılan bu değişikliğe göre daha önceki kongrede 
prensipte kabul edilen Başbakanın Genel Başkan Vekilliği, İçişleri Bakanının 
Genel Sekreter olması usulü kaldırıldı. 1931’den önce hayata geçirilmiş olan 
parti müfettişlikleri yeniden kuruldu. Diğer taraftan tek parti sistemindeki 
muhalefet eksikliğini gidermek üzere Cumhuriyet Halk Partisi içinde parti ve 
hükümeti denetlemesi öngörülen bir grup kurulması kararlaştırıldı. Bu 
amaçla kurulan Müstakil Grup, siyaset bilimi açısından tek partili sistemden 
çok partili sisteme geçişte bir deneme olarak değerlendirilse de pratikte 
bekleneni veremedi ve 1946 Kurultayı’nda da kaldırıldı.

•Varlık Vergisi
• II. Dünya Savaşı’nın ekonomik alandaki olumsuz etkilerini ortadan 

kaldırmak isteyen hükümet, yeni bir vergi ihdas etti. Çıkarılan kanun, vergiyi 
varlıklı ve büyük gelir sahibi olanlardan almayı öngördüğü için “Varlık 
Vergisi” olarak adlandırılmaktadır. Yasa TBMM’de 11 Kasım 1942’de kabul 
edilmiştir. 

• 15 Mart 1944’de 4350 sayılı kanunla Varlık Vergisi uygulamalarından 
vazgeçildi. Ancak vergi süreci iyi götürülemediği gibi istenilen vergide 
tahminlerin çok altında kalındı ve başarısız bir uygulama olarak tarihe geçti.
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• Köy Enstitüleri
• Köy Enstitüleri, parti-devlet bütünleşmesi süreci denilen Tek Parti, Millî Şef 

Dönemi’nde köyde eğitimi yükseltmek için hayata geçirilmiş önemli bir 
eğitim projesidir.  Köy Enstitüsü Kanunu, 17 Nisan 1940’da TBMM’de kabul 
edildi.  Köy Enstitüleri Kanunu’nun TBMM’de kabulünden sonra 1941-1949 
yılları arasında Enstitülerin sayısı yirmi bire yükseldi. 

• 27 Ocak 1954’te 6234 sayılı kanunla Köy Enstitüleri, öğretmen okulları 
olarak değiştirilerek kapatıldı.

•Toprak Reformu
• Toprak Reformu, Cumhuriyetin kuruluş yıllarından itibaren tartışılan 

konulardan biridir. Mustafa Kemal Atatürk Dönemi’nde atılan bazı adımlara 
rağmen, tam anlamı ile gerçekleştirilememişti.  Atatürk’ün ölümünden sonra 
kurulan hükümetler de bu konuyu çok önemsemişti. Nihayet bu konuda 
somut adım atıldı ve “Çiftçiyi Topraklandırma Yasası” TBMM’de 11 Haziran 
1945’te kabul edildi.Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli projelerinden biri 
TBMM’de kabul edilip yasalaşmasına rağmen maalesef uygulamaya 
konulamamıştı. 

•DÜNYA SAVAŞI’NDA TÜRKİYE’NİN POLİTİK TAVRI
• Türkiye, Avrupa’da savaş çıktığında tarafsız kalmanın millî çıkarları için daha 

doğru olacağını düşünmüştür. Ancak Türkiye’nin jeopolitik ve stratejik 
konumu gereği büyük devletlerin politikalarına karşıt politika ve tavır 
belirlemesi de bir o kadar zor olmuştur. Savaşın her iki tarafı da Türkiye’nin 
ya tarafsız olmasını ya da kendilerinin yanında yer alarak tavır belirlemesini 
çok önemsemiştir.

•1945 SONRASI TÜRKİYE’DE YAŞANAN BAZI ÖNEMLİ GELİŞMELER
• II. Dünya Savaşı’nda müttefiklerin baskılarına rağmen Türkiye’yi savaş dışı 

bir konumda tutmayı başaran İnönü, savaş sonrası iç politikaya dönük önemli 
adımlar atmayı da bildi. Savaş sonrası Türkiye, tavrını demokratik 
devletlerden (ABD, İngiltere vb.) yana kullanmasıyla Yeni Dünya Düzeni'nde 
aktif roller üstlendi. Bu da demokratik rejimden yana politikada itici dış güç 
oldu. Demokrasi ve çok partili hayata geçiş uğrunda önemli adımlar atıldı.

• Atatürk Dönemi’nde yaşanan tecrübeler ve 1924 tarihli anayasanın 
özgürlükçü felsefesi ve içeriğinde çok partili hayata yönelik herhangi bir 
engelin bulunmaması üzerine ilk adım atıldı ve 1945’ten itibaren Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin dışında yeni partiler kuruldu. Bunlardan en önemlisi 7 Ocak 
1946’da kurulan Demokrat Parti’dir. Uzun bir aradan sonra demokrasi 
yolunda kararlılığın bir ifadesi olarak 21 Temmuz 1946’da ilk defa tek 
dereceli ve açık oy, gizli tasnif esaslarına göre genel seçim yapıldı.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
II. Dünya Savaşı'ndan sonra sömürge durumunda olan bazı Asya ve Afrika 
ülkelerinin Türkiye'yi örnek aldıkları görülmüştür. 

1. Türkiye'nin bu ülkeleri etkileyen yönü aşağıdakilerden hangisi olmuştur? 
a) Yurtta ve dünyada barışı korumaya çalışması 
b) Başka ulusların haklarına saygılı olması  
c) Orta Doğu’da güç dengesini koruması  
d) Batı demokrasi ilkelerini benimsemesi 
e) Bağımsızlığını kazanma ve sürdürmedeki başarısı 

 

2. Köy Enstitüleri’nin kurulmasında emeği geçen Millî Eğitim Bakanı 
aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Abdülhalik Renda     
b) Şükrü Kaya        
c) Hasan Ali Yücel   
d) Tevfik Rüştü Aras 
e) Şemsettin Günaltay 

 

3. 30 Ocak 1943’te Adana’ya gelerek Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile bir 
araya gelen İngiliz Başbakanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Winston Churchill  
b) Benjamin Disraeli 
c) William Ewart Gladstone 
d) David Lloyd George 
e) Stanley Baldwin 

 

4. Türkiye II. Dünya Savaşı'na fiilen katılmamasına rağmen özellikle ekonomik 
alanda büyük sıkıntılar çekmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 
ekonomik sıkıntılara önlem niteliği taşımaz? 
a) Millî Korunma Kanunu'nu çıkarmıştır.  
b) Milli Savunmaya önemli yatırımlar yapılmıştır.   
c) Zorunlu çalışma yükümlülüğü getirmiştir.    
d) Bazı ürünlerden alınan vergi oranım düşürülmüştür.  
e) Temel gıda maddelerinin tasarruflu bir şekilde tüketilmesini 

sağlamıştır. 
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Türkiye, Atatürk Dönemi'nde, iki kez çok partili hayata geçme 
denemesinde bulunmuş; ancak bazı sebeplerden dolayı bu durum 
gerçekleşmemiştir. 

5. Türkiye, aşağıda verilen hangi tarihte ilk kez çok partili hayata geçmiştir? 
a) 1939 
b) 1945 
c) 1950 
d) 1955 
e) 1960 

 

6. Atatürk’ün ölümünden sonra yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden 
hangisi bulunmaz? 
a) İsmet İnönü cumhurbaşkanı seçilmiştir. 
b) İlk hükümeti Celal Bayar kurmuştur. 
c) İlk CHP kurultayında Atatürk “Ebedi Şef”, İnönü “Milli Şef “ ilan 

edilmiştir. 
d) Türk Ocakları kapatılmıştır.  
e) Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Hüseyin Cahit gibi küskünlerin 

CHP’ye katılmaları ve milletvekili seçilmeleri sağlanmıştır. 

 
7. “Mason Dernekleri” hangi dönemde kapatılmıştır? 

a) Celal Bayar Dönemi’nde 
b) Mustafa Kemal Atatürk Dönemi’nde 
c) Bülent Ecevit Dönemi’nde 
d) Turgut Özal Dönemi’nde 
e) İsmet İnönü Dönemi’nde 

 
8. Alternatif bir resmî ideoloji yaratma ve yeni bir seçkinler grubu oluşturma 

girişiminde bulunmak üzere 1932-1934 yılları arasında Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu ve arkadaşlarınca çıkarılan dergi hangisidir? 
a) Darulfünun  
b) Belleten 
c) Kadro 
d) Milli Mecmua 
e) Ülkü 

 
9. Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra 1938-1950 yılları arasında 

aşağıdaki devlet adamlarından hangisi cumhurbaşkanlığı yapmıştır? 
a) Celal Bayar 
b) Adnan Menderes 
c) Fethi Okyar 
d) Cemal Gürsel 
e) İsmet İnönü 
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10. “Üretimin denetimi, çalışma şartlarını düzenleme, ihtiyaç hasıl olunca bazı 
malların stoklanması, tüketimi engelleyici tedbirler alma gibi çok önemli 
yetkileri kapsayan kanun, 19 Şubat 1940’tan itibaren de uygulamaya 
konulmuştur.”  Bu kanun veya karar aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Milli Korunma Kanunu 
b) Milli İktisat Kanunu 
c) Müstakil Grup Kararı 
d) Toprak Reformu 
e) Yerli Malı Kullanma Kanunu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cevap Anahtarı 
1.e, 2.c, 3.a, 4.b, 5.b, 6.d, 7.b, 8.c, 9.e, 10.a 
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 
• II. Dünya Savaşı öncesi dünyada 

yaşanan önemli gelişmeleri 
öğrenebilecek,

•Totaliter rejimlerin ortaya çıkışını 
ve Avrupa’daki faaliyetlerini 
kavrayabilecek,

•Hitler, Musssolini, Franco gibi 
liderleri ve faaliyetlerini 
bilebilecek,

• II. Dünya Savaşı’nın çıkışını ve 
sebeplerini anlayabilecek,

•Savaşın dünyadaki seyrini, savaşın 
sona ermesini ve diğer gelişmeleri 
değerlendirebileceksiniz.
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II. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ 
DÜNYADA YAŞANAN BAZI 

ÖNEMLİ GELİŞMELER

İtalya’nın Habeşistan’ı İşgali ve 
Gelişmeler

İspanya’da Cereyan Eden İç 
Savaş

Savaş Öncesi Dünyada 
Yaşanan Diğer Önemli 

Gelişmeler

Otoriter ve Totaliter Rejimlerin 
İktidarı

Berlin-Roma ve Berlin-Tokyo 
Mihveri ve Anti-Komintern 

Bloğunun Kurulması

II. Dünya Savaşı’nın Sebepleri

II. DÜNYA SAVAŞI’NIN 
BAŞLAMASI VE YAYILMASI

II. Dünya Savaşı Sürecinde 
Diplomatik Girişimler

Casablanca Konferansı (Ocak 
1943)

Washington Konferansı (Mayıs 
1943)

Quebec Konferansı (Ağustos 
1943)

I. Moskova Konferansı (Ekim-
Kasım 1943)

Kahire Konferansı (Kasım 
1943)

Tahran Konferansı (Kasım-
Aralık 1943)

I. Moskova Konferansı (Ekim 
1944)

Yalta Konferansı (Şubat 1945)

Potsdam Konferansı (Temmuz-
Ağustos 1945)

II. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

237



II. Dünya Savaşı Süreci 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  3 

 
I. Dünya Savaşı’ndan 
sonra kurulan Yeni 

Dünya Düzeni, gittikçe 
dünyayı kutuplaştırdı ve 

totaliter yönetimlerin 
öne çıkmasına zemin 

hazırladı. 

 
Almanya, I. Dünya 

Savaşı’nın sonuna doğru 
mütareke istedi ve 

ardından da 28 Haziran 
1919’da Versailles Barış 

Antlaşması’nı 
imzalamak zorunda 

kaldı. 
 

GİRİŞ   
I. Dünya Savaşı’ndan galip devletleri savaş sonrası yeni bir dünya düzeni 

kurmak için yoğun bir çaba içinde oldular. Beklentilerini hayata geçirmek için 
kurdukları Milletler Cemiyeti’ni de meşruiyet kaynağı olarak kullanmaya çalıştılar.  

Savaşın kaybedeni Üçlü İttifak Devletleri de bu sürecin sonunda büyük toprak 
kayıpları ve ciddi tazminatlar ödemeye mahkum edildiler. İngiltere’nin öncülüğünde 
kurulan yeni düzende beklenilen barış, huzur, refah maalesef bir türlü istenilen 
seviyeye ulaşamadı ve Milletler Cemiyeti de beklentileri karşılayamadı. Özellikle 
Avrupa’da Almanya ve müttefikleri büyük yıkım yaşadı. Bu Yeni Dünya Düzeni 
gittikçe dünyayı kutuplaştırdı ve totaliter yönetimlerin öne çıkmasına zemin 
hazırladı. Avrupa ve diğer kıtalarda revizyonist devlet diye tanımlanan bir taraf ile 
mevcut düzenin devamını isteyen anti-revizyonist devletlerin mücadelesi gittikçe 
sertleşmeye başladı.  

Dünya barışı için ortaya konulan projeler akim kalırken özellikle Büyük Savaş 
sonrası büyük kayıplar yaşayan Almanya ve diğer devletlerde faşist, nazist 
hareketler adeta yükselen bir değer olarak görülüyordu. Bu yeni durum karşısında 
kontrolü elden bırakmak istemeyen anti-revizyonist devletler ise kurulan düzenin 
bozulmasından büyük endişeler duyuyordu. Bundan dolayı da bazı tedbir alıyorlardı. 
Büyük Savaş’tan en çok zarar gören Osmanlı Devleti ise yıkılmış, yerine Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti kurulmuştu. Dolayısıyla Osmanlı’nın mirasçısı olan genç devlet 
bir taraftan örgütlenmesi için içe dönük çalışmalarını devam ettirirken diğer taraftan 
da Lozan Antlaşması’yla çözüme kavuşturulamayan sorunların halli için bu durumu 
fırsat olarak görüyor ve sorunlarını beklenen tehlike gelmeden çözmeye çalışıyordu. 

Gelinen aşamada dünya devletleri için de yeni bir büyük savaşın çıkması hiç 
uzak görülmüyordu. Dünya devletleri kaçınılmaz sonu görmüş olmalılar ki savaş 
hazırlıklarını da yapmaktan geri kalmıyorlardı. Artık altı yıl sürecek Büyük Savaş 
başlamak üzereydi. 

II. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA YAŞANAN BAZI 
ÖNEMLİ GELİŞMELER 

Almanya, I. Dünya Savaşı’nın sonuna doğru mütareke istedi ve ardından da 
28 Haziran 1919’da Versailles Barış Antlaşması’nı imzalamak zorunda kaldı. 
Alsance ve Lorraine gibi önemli arazilerini kaybettiği gibi yüklü miktarda tazminat 
ödemeye de mahkûm edildi. Savaşın tamirat borçlarının tutarı belli olmadığı halde 
Almanya istemeyerek de olsa bu tutarı ödemeyi kabul etti. 

Bu durum Almanya’da büyük iç sorunlara sebep oldu. Birçok yerde isyanlar 
çıktı, ihtilaller oldu. İleriki günlerde II. Wilhelm istifa ederek ülkeyi terk etti, 
Friedrech Ebert Cumhurbaşkanı olurken Phlipp Shideman’ın başkanlığında bir 
koalisyon hükümeti kuruldu. 31 Temmuz 1919’da Weimar Anayasası’nın kabul 
edilmesinden sonra Hitler’in iktidara geçmesine kadar sürecek olan Weimar 
Dönemi başladı.  
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16 Ekim 1925’te 

Lokarno Antlaşması ile 
Fransa’nın güvenlik 

endişeleri giderildiği gibi 
dünya barışı için 

önemli bir adım da 
atılmış oldu. 

 

Ancak Almanya’da sular durulmuyordu. Versailles Barış Antlaşması’nın ağır 
şartlarına karşı büyük bir milliyetçi tepki yükseldi. Bazı gruplar 1920’de bir darbe 
girişiminde bulundu. Wolfgang Kapp’ın liderliğinde başlatılan ve “Kapp Darbesi” 
diye bilinen bu hareketler, Alman milliyetçiliğinin ve militarist hareketlerin 
artmasına ortam hazırladı. 

Ocak 1919’da Alman İşçi Partisi kuruldu. Adolf Hitler de bu partiye üye oldu 
ve partide görev aldı. 1920’den sonra da partinin adı Nasyonal Sosyalist Alman İşçi 
Partisi (Nazi) olarak değiştirildi. 

Versailles Barışıyla 1930’lara kadar oluşturulan barış ortamında taraflar 
arasında büyük gerginlikler yaratan ve Alman ekonomisini çökertecek asıl konu 
tamirat borçlarıydı. Taraflar, var olan belirsizlikleri ortadan kaldırmak için Temmuz 
1920’de Spa’da bir konferans düzenledi. Buna göre Almanya tamirat borçlarını 
belirli oranlarda Fransa’ya ve İngiltere’ye ödemeyi kabul etti. Borcun ilk taksiti de 
1921’de ödendi [3, 4]. Bundan sonra Almanya, büyük ekonomik, sosyal buhranlar 
yaşamaya devam etti. Fransa ise alacaklarından vazgeçme niyetinde değildi. 
Fransa bir adım daha ileri giderek 1923’te zengin demir-kömür havzası Ruhr 
bölgesini işgal etti. Bu gelişme Almanya’da büyük heyecan yarattı, gösteriler 
yapıldı ve Fransa’ya karşı eylemler arttı. Bu gerginliği dindirmek için İngiltere 
yeniden devreye girdi. Sonunda tamirat meselesinin yeniden ele alınması için bir 
komisyonun kurulması kabul edildi. Amerikalı Charles Dawes bu komisyonun 
başına getirildi. Dawes planıyla 1930’lara kadar Almanya, Fransa’ya olan 
borçlarının bir kısmını ödemiş oldu. 

Bu dönemde en önemli ivme; 16 Ekim 1925’te Lokarno’da imzalanan 
antlaşmayla sağlandı. Bununla Fransa’nın güvenlik endişeleri giderildiği gibi dünya 
barışı için önemli bir adım da atılmış oldu. 27 Ağustos 1928’de Fransa ve ABD’li 
diplomatların girişimiyle ABD, Fransa, İtalya, Japonya gibi 46 devletin katıldığı 

Ö
rn

ek

•Weimar Cumhuriyeti (Almanca: Weimarer Republik): 1919 ile 1933 
arasında Almanya'yı yönetmiş olan cumhuriyetin adıdır. Bu dönem 
Alman tarihinde Weimar Dönemi diye bilinir. Cumhuriyet ismini, I. 
Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle ayrıldıktan sonra, lağvedilen Alman 
monarşisi yerine, millî meclisin yeni anayasayı oluşturmak için 
1919 yılında toplandığı Weimar kentinden alır. Ancak cumhuriyet o 
dönemde hâlâ kendini “Deutsches Reich” yani Alman 
İmparatorluğu olarak adlandırıyordu. Almanya'da liberal bir 
demokrasiyi yerleştirmek için yapılan bu ilk girişim, yoğun sivil 
anlaşmazlıkların olduğu bir döneme rastgeldi ve Adolf Hitler'in 
Nazi Partisi'nin iktidara gelmesiyle sona erdi. Aslında teknik olarak 
1919 Anayasası II. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar yürürlükten 
kaldırılmadı. Ancak 1933 yılındaki Nazi Hükümeti düzenlemeleri, 
tipik “demokratik” sistemin mekanizmalarını tahrip etti, o yüzden 
1933 Weimar Dönemi’nin sonu olarak kabul edilir (Kaynak: 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Weimar_Cumhuriyeti).
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Briand-Kellog Paktı ve 1930’da Londra’da Deniz Silahsızlanma Antlaşması’nın 
imzalanmasıyla dünya devletleri arasında barış ortamı hazırlandı. 

II. Dünya Savaşı öncesi dünya barışını etkileyen diğer bir devlet ise İtalya idi. 
İtalya, I. Dünya Savaşı’ndan galip çıkmasına rağmen memnun kalmayan tek 
devletti. Arazisini genişletmesine rağmen Adriyatik’te, Balkanlar’da, Anadolu’da ve 
Alman sömürgelerinin paylaşımında kendilerine haksızlık edildiğini; hatta Rıfkı 
Salim Burçak’ın ifadesiyle “fakir akraba” muamelesi yapıldığını düşünmekteydi. 
İtalyan kamuoyu da bu düşüncedeydi. Özellikle I. Dünya Savaşı sonrası İtalya- 
Yugoslavya arasında yaşanan “Fiume Meselesi” bu kanaati güçlendirmişti. 
Müttefiklerin, Fiume halkının plebisit kararıyla İtalya’ya bağlanmak istemesine 
rağmen buna karşı çıkması İtalya-Yugoslavya arasında sorunun devam etmesine 
sebep oldu. Dış politikadaki bu karışıklıklar içerde de çok büyük sıkıntılara ortam 
hazırladı. I. Dünya Savaşı’nın sonuçları İtalya’da kendini iyice hissettirdi. Sosyo- 
ekonomik çalkantılar halkı sokaklara döktü ve İtalya’da komünizm taraftarları 
anarşizmi ateşledi. Bu durum parlamentoda da kendini gösterdi ve 1921 
seçimlerinden sonra Mussolini ve Faşist Parti, Meclis’e girdi. İtalya’nın yukarıda 
ifade edilen sıkıntıları ve gerginlikleri Faşist Parti’nin kısa sürede taraftar bulmasını 
sağladı. Hükümetle Faşist Parti arasında baş gösteren sokak olayları karşısında 
hükümet başarısız oldu. İtalya’da yeni hükümeti kurma görevi Mussolini’ye verildi. 
Mussolini 30 Ekim 1922’de Roma’ya gelerek hükümeti kurdu. Böylece İtalya’da 
demokrasi rafa kalktı, muhalifler de susturuldu. 

İtalya’da Faşist Parti, 1930’lara kadar dış politikada barışçı ve ikili 
görüşmelerle sorunlarını çözmeden yana politika izledi. Lokarno Antlaşması’nın 
imzalanması da buna katkı sağladı. 

1929 Dünya Ekonomik Krizi, ABD başta olmak üzere birçok dünya devletini 
etkiledi. Bu etkiyi en çok hisseden devletlerin başında Almanya geliyordu. Çünkü 
Almanya’da ekonomik dengeler alınan krediler üzerine kurulmuştu. Krediler 
kesilince sanayi durma noktasına gelmiş, işsizlik, enflasyon gibi sorunlar artmıştı. 

İşte bu olumsuz gelişmeler, 1930’lara gelindiğinde Almanya’da da Nazi 
Partisi’nin itibarının artmasını sağladı. 14 Eylül 1930 seçimlerinde Nazi Partisi 
Parlamento’da 107 milletvekiliyle temsil edilmeye başlandı. 1932’de hükümeti, Von 
Papen kurdu. “Baronlar Kabinesi” denilen bu hükümetin ömrü ise kısa oldu. 
Bundan sonra kurulan hükümetler de aynı akıbeti yaşadı. Kasımda yapılan 
seçimlerde de 230 milletvekili çıkarmayı başaran Nazi Partisi, Reichtag 
(Rayştag)’daki koalisyon tekliflerini reddetti. Von Papen, istifasını vermek zorunda 
kaldı. Bu gelişmeler üzerine 30 Ocak 1933’te Hitler, hükümeti kurdu. 
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Hitler, iktidarını kuvvetlendirmek için de bir dizi tedbir aldı. Mesela; 
parlamentoyu kapattı, polis teşkilatlarını kontrolüne aldı, sendikaları kapattı. 
Ardından da 14 Temmuz 1933’te de Nazi Partisi’nin diktatörlüğü ilan edildi. Bütün 
partiler kapatıldı.  Almanya’da yaşayan Yahudilere karşı “anti-semitizm” 
uygulamaya başladı. Yahudilerin ülkeyi terk etmeleri için baskı rejimi uygulandı. 

Seçme hakları ellerinden alındı. Yahudilerle evlenme yasaklandı. “Nürnberg 
Kanunları” denilen bu kanundan sonra şiddet politikaları daha da arttı. 
“Kısırlaştırma Kanunu” çıkarıldı ve birçok bilim adamının işine son verildi. Ayrıca 
iktidarlarına alternatif gördükleri kişiler kurşuna dizdirildi. Cumhurbaşkanı 
Hindenburg’un 1934’te ölümü üzerine de Cumhurbaşkanlığı ve Şansölyelik 
birleştirildi. Hitler, “Führer” ilan edildi. Bu durum halk oylamasıyla da teyid edildi. 

Nazi Almanya’sı, ekonomiyi canlandırmak için bazı adımlar attı. Yabancı 
sermayenin mal varlıklarına el konuldu ve hızlı silahlanma için önemli destekler 
sağlandı. Üretimde % 250’ye varan artış sağlandı. Hitler, dünya barışı için daha 
önce atılmış adımlardan da vazgeçmekte tereddüt etmedi. Ayrıca Almanya’nın 
silahlanma konferanslarından ve Milletler Cemiyeti’nden ayrılması yolunda önemli 
kararlar aldı. Hitler, Almanya’nın dış politikasında da önemli değişikliklere gitti. 

Önce Polonya ile dostluk ilişkilerini geliştirdi. Saldırmazlık antlaşmaları 
imzaladı. Bu politik açılım aslında Versailles düzenini kırma yolunda atılmış bir 
adımdı. Bu gayret aynı zamanda “Küçük Antantı” bozmak, dolayısıyla Fransa’yı 
yalnızlaştırmak anlamına da geliyordu. 

Ö
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•Reichstag: (Türkçe kaynaklarında Rayştag ya da Rayhstag), Adolf 
Hitler'in Almanya'nın başına geçişine kadar Almanya 
Parlamentosu'nun toplandığı yerin ismidir. Bugün Almanya 
Parlamentosu yine aynı isimli binada, Berlin'de bulunmaktadır  
(Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Reichstag).

•Antisemitizm, Yahudi karşıtlığı veya Yahudi düşmanlığı: Yahudilik 
dinine, ırkına, kültürüne veya milletine karşı duyulan düşmanlık. Bu 
baskının en aşırı örnekleri arasında, 1096’daki I. Haçlı Seferi, 
İspanyol Engizisyonu, Yahudilerin 1290’da İngiltere'den, 1492'de 
İspanya’dan ve 1497’de Portekiz’den kovulmaları, çeşitli pogromlar 
ve Nazi Almanyası’nın gerçekleştirdiği Holokost (Yahudi Soykırımı) 
gösterilebilir (Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Antisemitizm).
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Nazi Almanyası, II. Dünya Savaşı öncesi konumunu güçlendirirken yavaş 

yavaş emperyalist politikalarını da yüksek sesle ifade etmeye başladı. Avrupa’daki 
bütün Almanların birleştirilmesi suretiyle bir ulus-devlet yaratılmak isteniyordu. Bu 
maksatla ırktaşı olan Avusturya’yı ilhak etmek arzusundaydı. Versailles ile 
engellenen bu birleşme arzusu için harekete geçen Naziler daha önce 
örgütlendikleri Avusturya’da bir darbe teşebbüsünde bulundu ise de başarılı 
olamadılar; ama bir dostluk paktı imzalayarak Avusturya kontrol edilmeye devam 
edildi. 

Hitler’in yukarıda izah edilmeye çalışılan politikaları, Avrupa’da en çok 
Fransa’yı tedirgin etti. Yaşadığı ekonomik ve siyasi krizlere rağmen eski 
Cumhurbaşkanlarından Gasten, hükümeti kurmakla görevlendirildi. Hükümetin 
acil olan işi Fransa’nın güvenliğini tesis etmekti. Yani bazı darbeler görmesine 
rağmen Küçük Antantı yeniden canlandırmaktı. Bunun için de Rusya ve İtalya’nın 
desteğini almanın doğru olacağı düşünüldü. Fransız Dışişleri Bakanı Barthou, Prag, 
Bükreş ve Belgrat’a resmî geziler düzenledi. Buralarda Fransa’nın kendi güvenliği 
için ikili anlaşmalar imzalamayı başardı. 

İtalya’nın Habeşistan’ı İşgali ve Gelişmeler 

1930’larda ekonomik krizin etkilediği diğer bir ülke de Faşist İtalya idi. Bu 
yıllarda İtalya’da üretim azalmış, işsizlik artmıştı. İtalya, yaşanan bu duruma 
rağmen 1935’te Habeşistan’a saldırmak suretiyle emperyalist emellerini hayata 
geçirmiştir. 

Oral Sander’e göre İtalya’nın Habeşistan’ı işgalinin iki önemli sebebi vardır: 
“Bunlar, temel nedenler ve hızlandırıcı nedenlerdir. Temel nedenlerin başında 
demografi/nüfus gelmekteydi. Artan nüfusun etkisini azaltmak için ABD ve diğer 
ülkelere göç ettirme politikası güdülmüştü. Ancak I. Dünya Savaşı sonrası ABD’nin 
kapıları kapatması İtalya’yı yeni arayışlara sürükledi. İtalya’yı, işgal politikalarına 
sürükleyen diğer temel neden ise gelişmekte olan ekonomisi için hammadde 
bulma çabasıydı. Hızlandırıcı nedenlerin başında ise Habeşistan’ın gelişme yolunda 
attığı reformlardı. Habeşistan Kralı Haile Selassie, ülkesini kalkındırmak için büyük 
devletlerle temas halinde oldu. İşte bu çabalar İtalya’nın Habeşistan politikasını 
yeniden gözden geçirmeye mecbur etti.”  

İtalya Somalisi ve Habeşistan arasında yaşanan sınır sorunları İtalya’yı 
harekete geçirmiş ve Somali ve Habeşistan sınırına askerî yığınak yapmaya 
başlamıştı. Bu durum karşısında İngiltere, meseleyi Milletler Cemiyeti’nin 
gündemine getirdi. Diplomatik temaslarla işgali önleme gayreti içine girdiyse de 
engelleyemedi. Faşist İtalya, yayılma politikaları çerçevesinde 3 Ekim 1935’te 
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•Führer: Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (Nazi Partisi) lideri 
Adolf Hitler’in “lider” anlamına gelen ünvanıdır. Biraz daha 
genişletilirse Almanca'da “şef”, “yol gösterici”, “önder” ve “hâkim” 
anlamına da gelmektedir (Kaynak: 
http://tr.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrer.).
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Habeşistan’ı bombalamaya ve ardından da işgale başladı. Milletler Cemiyeti ise 
İtalya’ya karşı bazı yaptırım kararları aldıysa da başarılı olamadı. Ayrıca Fransa’nın 
savaşı önlemek için başlattığı diplomatik temaslar da başarısız kaldı. Büyük 
devletlerin ve Milletler Cemiyeti’nin etkili olamaması İtalya’nın işgallerini 
kolaylaştırdı. Habeşistan’ın direnmesi yetersiz kalınca yaklaşık yedi ay sonra ülke 
tamamen işgal edildi. Habeşistan Kralı, ülkesini terk etmek zorunda kaldı. İtalyan 
Kralı da aynı zamanda Habeşistan Kralı unvanını aldı. Böylece Libya, Habeşistan, 
Somali ve Eritrea, İtalyan sömürgelerinin önemli parçaları oldu. 

İtalya’nın bu saldırgan politikaları, Balkanları ve Anadolu’yu tehdit eder hâle 
gelince Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve İngiltere arasında “Akdeniz Paktı” 
imzalandı. Ayrıca bu işgaller uluslararası ilişkilerde İtalya ve Almanya’nın 
yakınlaşmasına da ortam hazırladı. 

İspanya’da Cereyan Eden İç Savaş 

II. Dünya Savaşı öncesi yaşanan ve bütün dünyayı tedirgin eden bir başka 
olgu ise İspanya’da cereyan eden iç savaştır. Sander, bu olguyu II. Dünya Savaşı’nın 
provası olarak değerlendirmektedir. İspanya, I. Dünya Savaşı’na katılmamış ve 
tarafsızlığını ilan etmişti. Bu durum İspanya’nın ticari, zirai ve sanayi alanında 
gelişmesine fırsat verdi. Buna rağmen savaş sonrası İspanya’da ciddi ayaklanmalar 
yaşandı ve rejim değişikliği oldu. Meşruti, askerî ve cumhuriyet rejimleri derken en 
sonunda faşist bir yönetim kuruldu 

Cumhuriyetin ilanıyla İspanya’da sorunlarını çözen işçi, köylü, sağcı, solcu, 
ruhban gibi sınıflar hoşnutsuzluklarını ifade eden isyanların çatışmaların 
uygulayıcısı oldular. 1936’da Kral taraftarı bakanlardan Calvo Sotelo’nun 
öldürülmesiyle İspanya’da iç savaşlar başladı. Daha önce İspanya Genelkurmay 
Başkanı olan General Franco, sürgün edildiği Kanarya Adaları’ndan gelerek Fas’taki 
İspanyol birliklerinin başına geçti. Franco, artık halk cephesine karşı sağcı ve kralcı 
ayaklanmanın lideriydi. Bu ayaklanmada İspanya, cumhuriyetçi ve 
nasyonalist/milliyetçi olarak ikiye ayrılmıştı. İtalya ve Almanya’nın yardımına 
rağmen İspanya iç savaşı 1939’a kadar sürdü. Franco, İspanya’ya egemen oldu. İç 
isyanda bir milyonun üzerinde insan hayatını kaybetti. 

Bu sürece müdahale etmek maksadıyla İngiltere’nin öncülüğünde  
“Karışmazlık Komitesi” kurulmasına rağmen başarılı olunamadı. Ayrıca Eylül 
1937’de Nyon’da bir konferans tertip edildi. Almanya ve İtalya’nın katılmadığı 
konferansa Türkiye, Yunanistan, Fransa, İngiltere büyük önem verdi. Korsanlık ve 
Akdeniz’in güvenliği için işbirliği kararı alındı. 

İspanya iç savaşı Franco’nun zaferiyle sonuçlandı. Ama dünya hızla yeni bir 
savaşın içine sürüklendi. Japonya’nın Çin’e, Almanya’nın Avusturya’ya saldırması 
ve Çekoslovakya’nın parçalanması gibi meseleler gündeme oturdu. 

Savaş Öncesi Dünyada Yaşanan Diğer Önemli Gelişmeler 

Habeşistan’ın işgali, İspanya iç savaşı gibi hadiseler İtalya ve Almanya 
yakınlaşmasını sağladığı gibi Berlin, Roma Mihverini de güçlendirdi. Bu süreçte 
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Uzak Doğu’da, Japonya da Sovyet Rusya ile bazı sorunlar yaşamaktaydı. Sibirya ve 
Moğolistan ile ilgilenen ve bunlara saldıran Japonya’nın revizyonist politikaları 
Almanya ile yakınlaşma doğurdu. 25 Kasım 1936’da iki devlet arasında Anti- 
komintern Paktı imzalandı. Buna göre; taraflardan birine SSCB tarafından bir saldırı 
vuku bulursa, biri diğerine yardım edecekti. Bu pakta 6 Kasım 1937’de İtalya, 27 
Mart 1939’da da İspanya katıldı. Bu durum diğer devletleri ciddi olarak 
endişelendirdi. 

 

Japonya, Çin’de yönetimin milliyetçilerin eline geçmesinden çok da memnun 
kalmadı. Gelişen sanayisi için hammadde, pazar ihtiyacı Japonların gözünü Çin ve 
Mançurya’ya çevirdi. 1931’de Japonya, Mançurya’yı işgal etmeye başladı. Çin, 
meseleyi Milletler Cemiyeti’ne götürdüyse de bir sonuç alamadı. 

1937’de yeniden Çin’e karşı saldırıya geçen Japonya, kimyasal silahlar 
kullanmaktan çekinmedi ve Nankin, Kanton ve Hankov’u ele geçirdi. Bu yayılma 
kısa bir süre sonra Ruslarla Japonları yeniden karşı karşıya getirdi ve Japonlar 
Kolkin’deki savaşta yenildi. Bu yenilgi Japonların yayılma politikalarını değişime 
zorlamış ve Japonya yeniden Pasifik ve Güney Asya’ya yönelmişti. 

Diğer taraftan Nazi Almanya’sının ulus-devlet olma hayalleri Avrupa’da 
savaş öncesi dengeleri bir kez daha altüst etti. İlk kez 1919’da gündeme gelen 
“Anschluss (birleşme)”, yani Avusturya’yı Almanya’ya ilhak projesi Versailles 
Antlaşması’yla engellenmişti. Ancak Hitler, “Anschluss’u” gerçekleştirmek için bazı 
hazırlıklar yaptı. Bu süreçte İtalya’nın Almanya ile dostluk antlaşması imzalaması, 
“Anschluss”un gerçekleşmesine yardımcı oldu. Hitler Avusturya üzerindeki 
baskılarını arttırdı. Sonunda Avusturya, Almanya’nın isteklerine karşı 13 Mart 
1938’de plesibite/referandum kararı aldı. Ancak Hitler, referandumdan aleyhte bir 
karar çıkar endişesiyle 12 Mart 1938’den itibaren Avusturya’yı işgale başladı. 
Avusturya nihayetinde ilhak edildi. Ancak Avrupalı devletler bu gelişmelere 
müdahil olamadı. Hitler ise Bismark’ın hayali olan Büyük Almanya için gayretlerini 
arttırdı. Büyük Alman Birliği hayalleri Avusturya’nın ilhakıyla adım adım 
gerçekleşiyordu. Bu ilhak Hitleri daha da cesaretlendirdi. Bu durum Avrupa’da yeni 
bir meselenin ortaya çıkmasına engel olamadı. Bu buhran, “Sudetler Meselesi”ydi. 
Çekoslovakya’nın “Sudetler” bölgesinde üç milyondan fazla Almanca konuşan halk, 
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•Komintern (Komünist Enternasyonal ya da Üçüncü Enternasyonal 
olarak da bilinir.) 1919 Mart’ında, savaş komünizmi döneminin 
(1918-1921) ortasında Vladimir Lenin ve Sovyetler Birliği Komünist 
Partisi tarafından kurulan, “silahlı kuvvetler de dâhil tüm mümkün 
araçlarla uluslararası burjuvaziyi yıkmak ve devletin tamamen yok 
oluşu için bir geçiş aşaması demek olan Uluslararası Sovyet 
Cumhuriyeti'ni yaratmak için” mücadele etme amacı güden 
uluslararası bir komünist örgüttü (Kaynak: 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Komintern).
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Versailles Antlaşması’yla Çekoslovakya’da yaşamaya mecbur bırakılmıştı. Bölgede 
bu süre içinde birçok kez ayaklanma olduysa da şiddetle bastırıldı. 

 

Nazilerin iktidara gelmesiyle önce “Anschluss Meselesi” halledilmiş ve yeni 
hedef olarak da “Sudetler” bölgesinin geleceği belirlenmişti. Bu maksatla 
buralarda Alman partileri kurulmuş gösteriler tertiplenmişti. 

Hitlerin Sudetler bölgesi için kararlı tavrı üzerine 29 Eylül 1938’de Münih’te 
bir konferans düzenlendi ve konferans sonucunda da Sudetler bölgesi Almanya’ya 
bırakıldı. 

Otoriter ve Totaliter Rejimlerin İktidarı 

1930’lara gelindiğinde Avrupa’nın yükselen değerleri arasına giren 
Faşizm, Nazizm gibi ideolojilerle demokratik devletlerin mücadelesi hızlandı. 
Her ülkenin farklı gerçeklerinden beslenen totaliter rejimler, Avrupa’da büyük 
taraftar bulabildi. 1920’lerden itibaren ise İtalya’da Mussolini’nin Faşist Partisi, 
yönetime el koymuş ve yayılmacı politikalarla II. Dünya Savaşı’nın hazırlayıcıları 
arasında olmuştur. 

Portekiz’de 1926’da Salazar, Avusturya’da Seipel ve Dollfus korporatist 
devlet modelini kabul etmişlerdi. Yine Macaristan da General Gömbos, 
Polonya’da Mareşal Rydr-Smigly Hükümeti, Nazi rejimi hayranı olarak 
bilinmekteydi. Yugoslavya’da ise Stoyadinovitch, Faşizmin temsilcileriydi. İşte bu 
yapı, Avrupa’yı Dünya Savaşı’na sürükleyecek adımlar olmuştur. 

Berlin-Roma ve Berlin-Tokyo Mihveri ve Anti-Komintern 
Bloğunun Kurulması 

II.  Dünya Savaşı’na doğru yaşanan, özellikle Avrupa’da ve Uzak Doğu’daki 
gelişmeler yukarıda izah edildi. Bu gelişmeler aynı zamanda savaşın hazırlayıcısıydı. 
Yine savaşın çıkmasında en büyük pay sahibi olan devletlerin de bir araya gelerek 
birer blok oluşturmaları savaşın taraflarını ve hazırlayıcılarını ortaya çıkardı. 

Ö
rn

ek

•Anschluss:  Avusturya’nın ilhakı 12 Mart 1938’de Hitler'in 
Almanya’yı genişletme çabalarının ilk adımı olmuştur. 
Avusturya'nın ilhakını (Almanca’daki karşılığı Anschluss) 
Versay Antlaşması gereği 15 yıldır Milletler Cemiyeti’nin 
kontrolünde olan Saar Bölgesi’nin Almanya’ya verilmesi, 
Çekoslavakya’nın Südetlerinin Almanya’ya hediye edilmesi, 
Almanya’nın Çekoslavakya’yı işgali ve en sonunda 
Polonya’nın işgali takip etti
(Kaynak:http://tr.wikipedia.org/wiki/Avusturya'n%C4%B1n_il
hak%C4%B1).
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Roma-Berlin Mihveri’nin oluşmasında İtalya’nın Habeşistan’ı işgali, İspanya 
iç savaşı gibi meseleler karşısında karşılıklı iş birliği gereği duymaları ve 
menfaatlerinin örtüşmesi İtalya-Almanya arasında işbirliğini doğurdu. 1936’da 
İtalya ve Almanya yetkililerinin resmi ziyaretleri bu yakınlaşmayı daha da pekiştirdi. 

İtalya Dışişleri Bakanı Kont Ciano’nun Ekim 1936’da Berlin ve 
Berchtesgaden’i ziyareti birtakım antlaşmaların imzalanmasıyla sonuçlandı. Ahmet 
Şükrü Esmer, bu ziyaretlerin ardından Mussolini’nin 1 Kasım 1936’da irad ettiği bir 
nutuktan bahseder. Bu nutukta “Berlin-Roma Mihveri’nin kurulmuş olduğunu 
bildirdi. İki devlet arasında varılan anlaşma ile menfaatleri muvazi olan 
mesleklerde iş birliği yapılması, komünistliğe karşı Avrupa medeniyetlerinin 
korunması, Tuna bölgesinde birlikte hareket edilmesi ve Japonya’nın mülki 
tamamlılığının ve sömürgelerinin muhafazası taahhüt ediliyordu.”  

Bu temasların sonunda adını Mussolini’nin koyduğu “Mihver” birlikteliği, 
1937’de Mussolini’nin, Berlin’i, Mayıs 1938’de de Hitlerin Roma’yı ziyaretleri 
ilişkilerin ve işbirliğinin pekişmesini sağladı. Bu temasların neticesinde 6-7 Mayıs 
1939’da Milano’da Alman ve İtalyan Dışişleri Bakanları yaptıkları görüşmelerin 
neticesinde iki devlet arasında bir ittifakın kurulmasını kararlaştırmışlar ve söz 
konusu olan ittifak antlaşması 22 Mayıs 1939’da imzalanarak hayata geçirilmiştir. 
Bu antlaşmayla taraflar birbiriyle iş birliğine gidecek, her türlü askerî yardımda 
bulunabilecek ve savaş halinde ise ortak hareket edeceklerdi. 

Alman-Japon münasebetleri ise nihayetinde Berlin-Tokyo Mihveri’nin ortaya 
çıkmasını sağladı. Revizyonist Almanya, Fransa-Sovyet, Çek-Sovyet ittifaklarını 
kuşkuyla karşılamıştı. Bu devletler tarafından kuşatılmak istendiğini düşünen Hitler, 
12 Eylül 1936’da yaptığı bir konuşmasında; “en büyük can düşmanımız” dediği 
komünizme karşı dikkatleri çekmişti. 

 
 Japonya ise Uzak Doğu’da Çin’e ve Mançurya’ya yayılma çabaları içindeydi. 

Ancak Sovyet Rusya’nın Moğolistanla işbirliğine gitmesi, diğer yanda ise ABD’nin 
Çin’deki milliyetçileri desteklemesi Uzak Doğu’da Japonya’nın kuşatılma ihtimalini 
güçlendirmişti. Bundan dolayı hem Japonya hem de Almanya etraflarında 
oluşturulmak istenen kuşatmanın kırılması için birbirleriyle işbirliğinin önemini 
anlamışlardı. Bu maksatla da 25 Kasım 1936’da Alman-Japon Antlaşması veya 
diğer bir ifade ile Anti-Komintern Paktı imzalandı. Bu tarihten bir yıl sonra 6 Kasım 
1937’de İtalya’nın bu pakta dâhil olmasıyla Berlin-Roma-Tokyo Mihveri kurulmuş 
oldu. Oluşturulan bu ortaklık 25 Kasım 1938’de Almanya-Japonya-İtalya arasında 
imzalanan kültür antlaşmasıyla da Üçlü Mihver arasında bağlar kuvvetlendirildi. 24 
Şubat 1939’da da İspanya, bu mihvere dâhil olmuştu. Bir müddet sonra bu 
devletler Milletler Cemiyeti’nden ayrılmış ve taraflarını belirlemiş, böylece de 
dünya devletleri büyük savaşın eşiğine gelmişti.  

II. Dünya Savaşı’nın Sebepleri 

II. Dünya Savaşı; sebepleri, nitelikleri, ideolojik yönü, liderleri, kullanılan 
teknoloji gibi yönleriyle bütün dünyayı etkilemiş bir savaştır. Bütün dünyayı 
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etkilemesinden dolayı da dünya ölçeğinde sebepleri vardı. Buna göre savaşın 
sebeplerini şöyle izah etmek mümkündür: 

• I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Yeni Dünya Düzeni diğer adıyla 
Versailles düzeninin savaşın bütün yükünü Almanya’ya yüklemesi sonucu 
Almanya’nın çok büyük sıkıntılar yaşaması, 

• Almanya’nın sömürgelerinin yanında topraklarının bir kısmını kaybetmesi 
ve bunları geri almak istemesi, 

• I. Dünya Savaşı sonunda Yeni Dünya Düzeni’ni kurma görevi verilen 
Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam)’nin sorumluluklarını yerine 
getirememesi, 

• Almanya’da Nazilerin iktidarı ele geçirmesiyle revizyonist politikalar 
sürdürmesi, 

• İtalya’nın Faşistlerin iktidara gelmesiyle kendilerine yapılan “fakir akraba” 
muamelelerinin bedelini ödetmek istemesi yani saldırgan politikalar takip 
edilmesi, 

• Uzak Doğu’da Japonya’nın sömürgeci politikalar gütmesi vs. 

II. DÜNYA SAVAŞI’NIN BAŞLAMASI VE YAYILMASI 
23 Ağustos 1939’da Moskova’da Almanya ile SSCB arasında bir Saldırmazlık 

Paktı imzalandı. Bu paktın imzalanması Hitler’i Polonya konusunda daha da 
cesaretlendirdi. Polonya ve Almanya arasında var olan “Danzig (Gdansk) 
Meselesi’nin” Almanya’ya verilerek çözümü için de baskılarını arttırdı. Daha önce 
Büyük Alman Birliği anlayışıyla Danzig Bölgesi’nde örgütlenen Naziler burada 
sürekli bir şekilde problemler çıkarmakta, şiddeti teşvik etmekteydi. Bu gelişmeler 
üzerine başlatılan diplomatik temaslar uzayıp da herhangi bir sonuç vermeyeceği 
anlaşılınca 1 Eylül 1939’da Alman orduları Polonya’yı işgale başladı. Polonya’nın 
toprak bütünlüğünü tanıyan İngiltere ve Fransa, 3 Eylül 1939’da Almanya’ya savaş 
ilan etti. Böylece bütün dünyayı kasıp kavuran II. Dünya Savaşı fiilen başlamış oldu. 
Alman birlikleri Polonya topraklarındaki ileri harekâtına devam ederken Sovyetler 
de bu durumdan istifade ile burada yaşayan 8 milyon Ukraynalı ve 3 milyon Beyaz 
Rus’un haklarını korumak adına Polonya’yı işgale başladı. İngiltere ile Fransa ise o 
günkü konjonktör gereği Sovyetlerin işgaline karşı koyamadı ve iki saldırı arasında 
kalan Polonya, 27 Eylül 1939’da teslim oldu. 

Sovyet Kızıl Ordusu, I. Dünya Savaşı’yla kaybettiği Baltık ülkelerini geri almak 
maksadıyla faaliyetlerini sürdürdü ve Estonya, Letonya, Litvanya gibi devletlerle 
ikili antlaşmalar yaparak buraları fiili olarak kontrolüne aldı. Ardından da 
Finlandiya’ya yönelen Sovyetler, birçok bölgenin kontrolünü ele geçirdi. Finlandiya 
ve Sovyetler arasında 12 Mart 1940’ta Moskova’da bir antlaşma imzalandı. Bu 
durum İngiltere ve Fransa kadar Almanya’yı da rahatsız etti. Baltık ülkeleriyle 
Sovyetlerin, İngiltere’nin ve Fransa’nın ilgilenmeleri Almanya’yı harekete geçirdi. 9 
Nisan 1940’ta Danimarka ve Norveç’i çok kısa bir sürede işgal etti. Ve buralarda 
birçok limanı kontrolüne aldı. Bunun üzerine İngiltere’de Chamberlain Hükümeti, 
istifa etmek zorunda kaldı. Yerine Winston Churchill, 11 Mayıs 1940’ta yeni 
hükümeti kurdu. Öte yandan Almanya, Belçika ve Hollanda’yı da işgal etmeye 
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başladı. Doğu ve kuzey bölgelerinde güvenliği tesis eden Almanya, asıl harekâtını 
Batı’ya yani Fransa’ya yapmak istiyordu. Üstün Alman kuvvetleri önce Hollanda’yı 
(15 Mayıs 1940), sonra Belçika’yı (27 Mayıs 1940) teslim aldı. Kraliçe Vilhelmina, 
Birleşik Krallığa (İngiltere) sığınmak zorunda kaldı. Yıldırım harekâtıyla yoluna 
devam eden Alman ordusu, 14 Haziran 1940’da Paris’i işgal etti. Bu durumu iyi 
değerlendiren Mussolini de 10 Haziran 1940’ta Fransa’ya savaş ilan ederek II. 
Dünya Savaşı’na Almanya’nın müttefiği olarak katıldı. Bunun üzerine iyice sıkışan 
Fransa, ABD ve İngiltere’den yardım istedi; ancak istediği yardımı alamadığı gibi 
Fransa’da bir de hükümet değişikliği oldu.  

Mareşal Petain başkanlığında yeni hükümet kuruldu ve Genaral de Gaullede 
Savaş Bakanlığı Müsteşarlığı’na getirildi. Ancak sonuç değişmedi. Nihayetinde yeni 
kabine, Almanya ile mütareke imzalamak zorunda kaldı. Armaoğlu’na göre 22 
Haziran 1940’ta imzalanan mütareke Almanya’nın “11 Kasım 1918’de mütareke 
imzaladığı vagonda imzalandı. Almanlar bu vagonu Berlin’e götürdü. Almanya, 
Fransa’dan 1918’in intikamını almıştı.” Artık Almanya’nın Avrupa’da tek bir rakibi 
kalmıştı: Birleşik Krallık (İngiltere). Hitler, önce barış teklif etti. Ancak İngiltere bu 
teklifi kesin bir şekilde reddetti. Hitler, İngiltere’yi barışa zorlamak maksadıyla 13 
Ağustos 1940’ta İngiltere’yi hava filosuyla bombalamaya başladı. Ancak Almanya 
bu harekâttan bir sonuç alamayacağını anlamakta gecikmedi. Çünkü İngiltere, bir 
ada devletiydi ve tarihte hiç işgal edilememişti. 

Hitler de bunu başaramadı. Almanya büyük kayıplar vererek saldırıdan 
vazgeçti. 

Diğer taraftan Avrupa’da başlayan savaş hızla bütün dünyaya yayılma eğilimi 
gösterdi. Savaş bütün şiddetiyle devam ederken, 10 Haziran 1940’ta İtalya’nın bir 
Mihver Devleti olarak savaşa katılmasıyla savaş Kuzey Afrika’ya kadar uzadı. Daha 
önceki konularda da Libya, Eritre, Somali’nin İtalyanların sömürgesi olduklarını 
ifade etmiştik. 

Almanya’nın Fransa’yı işgalinden sonra İngiltere’ye karşı başlattığı harekât 
başarısız olunca güçlü donanması olan İngilizleri yenebilmenin yegâne yolunun 
Akdeniz’de, Hint Okyanusu’nda, Aden Körfezi’nde bulunan İngiliz üstlerinin ele 
geçirilmesi olarak görüldü. Süveyş Kanalı da bu bakımdan çok önemli bir 
mevkideydi. Eğer buralar ele geçirilirse ancak o zaman İngiltere, askerî ve iktisadi 
bakımdan zayıflatılarak yok edilebilirdi. 

Bu beklentilerle İtalya, 13 Eylül 1940’ta Mısır’a saldırı düzenledi. Ancak 
İtalyanların büyük hataları sonucu istenilen başarı elde edilemedi. 1941 yılından 
itibaren de İngiltere, İtalya sömürgeleri olan Eritre ve Habeşistan’ı ele geçirdi. Bu 
süreçte Almanya da Kuzey Afrika’da savaşa katıldıysa da başarısı sınırlı oldu. 
1943’te de buraların kontrolü müttefik devletlerin eline geçti. 

Batı’da başarı elde edemeyen Almanya, yeni arayışlarını sürdürdü, yönünü 
Doğu’ya çevirdi. Bu arayışların başında İtalya, Japonya ve Almanya’nın üçlü paktı 
yani ittifak antlaşmasının imzalanması gelmekteydi. Diğer bir arayış ise Sovyet 
Rusya, İspanya, Fransa, Yogoslavya, Bulgaristan, Romanya gibi devletlerin de bu 
pakta girmelerini sağlamaktı. Böylece İngiltere teslim olmaya zorlanacaktı. Bu 
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çabalar sonucu ancak Romanya ve Bulgaristan’ın zorla da olsa pakta katılmalarını 
sağladı, diğer devletler ise katılmadı. 

Faşist Mussolini ise savaştaki başarısızlıklarını telafi etmek ve prestijini 
yeniden canlandırmak için Yunanistan’a saldırmayı gerekli görüyordu. 1939’da 
Arnavutluk’un işgalinden sonra 28 Ekim 1940’da Yunanistan’a bir ültimatom 
vererek bazı isteklerde bulundu. Reddedilince de saldırıya geçti. Yunanistan, 
Balkan Paktı’nın üyesi olarak Türkiye’den yardım istediyse de Türkiye buna 
yanaşmadı. İtalya ise kalıcı bir başarı elde edemeyerek Adriyatik’e geri çekildi. 
Almanya, Sovyetler ile girişeceği savaş öncesi Balkanları güvenlik şeridine dâhil 
etmek maksadıyla harekete geçti. Yıldırım harekâtıyla Yugoslavya’yı ele geçirdi ve 
buraları ortaklarıyla paylaştı. Sonra da Yunanistan’ı, Mora’yı, Girit’i işgal etti. 
Böylece Almanlar Balkanlarda, Doğu Akdeniz’de, Ege Denizi’nde kontrolü ele 
geçirmiş oldu. 

Hitlerin kazandığı başarıların ardından asıl saldırı, Sovyet Rusya’ya 
yapılacaktı. 22 Haziran 1941’de Sovyet Rusya’ya savaş ilan etmeden saldırıya 
geçildi. Finlandiya ve Romanya’nın da Almanlarla beraber hareket etmeleriyle 
“Barbarossa” adı verilen harekât sonunda Sovyet Rusya büyük kayıplar verdi. Kiev 
alınarak Kırım’a kadar ilerlendi. Ancak şiddetli kış şartları harekâtın hızını kesti ve  
saldırılar sonlandı. 1942’de ise Hazar ve Kafkas Petrol bölgelerini ele geçirmek için 
planlar yapıldı. Mavi Operasyon adı verilen bu harekâtla Stalingrad kuşatıldı ve 
Kafkasya’ya değin saldırılar devam etti. Ancak 1943’te Rusların karşı saldırılarıyla 
bu bölgelerin kontrolü Sovyet Rusya’ya geçti. Böylece Almanlar Doğu 
Cephesi’ndeki üstünlüğünü kaybetmiş oldu. 

Avrupa’da başlayıp gittikçe de bütün dünyaya yayılmaya başlayan savaşı 
ABD, ciddiyetle takip ediyordu. Amerikan kamuoyu ise Nazizm ve Faşizm gibi 
ideolojik rejimlere ve Yahudi düşmanlığına karşı mesafeli durulmasından yanaydı. 
Bu maksatla savaşın ilk yıllarında tarafsız kalmayı tercih etti. ABD’nin bu tarafsızlığı 
ise Mihver Devletleri’nin lehine idi. Bu durum karşısında İngiltere, ABD’den para ve 
silah desteğinin sağlanması için bazı temaslarda bulundu. Görüşmelerin 
nihayetinde 11 Mart 1941’de “Ödünç Verme ve Kiralama Kanunu” Kongre’ye 
sunuldu. Bu kanunla güdülen amaç ise Sander’e göre “ABD güvenliğini güvence 
almak isteyen her ülkeye yiyecek ve savaş malzemesi dâhil her türlü yardımı 
yapacak ve bunun geriye nasıl ödeneceği konusunda savaştan sonra durulacaktı.”  

Almanların Sovyet Rusya’ya saldırmasından sonra ABD Başkanı Roosevelt ve 
İngiltere Başbakanı Churchill, bir durum değerlendirmesi yapmak üzere Atlantik’te 
bir savaş gemisinde bir araya gelerek fikir teatisinde bulundu. Bu görüşmeler 
neticesinde 14 Ağustos 1941’de sekiz maddelik “Atlantik Demeci” bütün dünyaya 
ilan edildi. Böylece savaş sonrası yeni bir dünya düzeninin nasıl kurulacağının da 
işaretleri verildi. ABD’nin savaşa girmesinden sonra 26 devletin imzalayacağı 1 
Ocak 1942 tarihli bu bildiri, Birleşmiş Milletler Bildirisi’nin de içinde yer alacaktır. 

Uzak Doğu’da ise Japonya, yayılma ve sömürge politikaları sayesinde 
zenginleşmiş, güçlü bir donanmaya ve hava filosuna sahip olmuştu. Amaçları 
Pasifik İmparatorluğu kurmaktı. Avrupa’daki savaş da onları cesaretlendirdi. 
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Endonezya, Pasifik Adaları, Fransız Çinhindi gibi yerleri ele geçirmek isteyen 
Japonya,  ABD’nin Pasifik’te bulundurduğu donanması oldukça bu isteklerinin 
gerçekleşmeyeceğini anlayınca Ekim 1941’de ABD’ye bir anlaşma önerdi. Ancak 
ABD bu anlaşma teklifini reddetti. Bunun üzerine Japonya, ABD’ye savaş açma 
kararı aldı. 7 Aralık 1941’de Hawaii Adaları’ndaki Pearle Harbour’da bulunan ABD 
donanmasına yüzlerce uçakla ani bir saldırıda bulundu ve çok büyük zayiat 
verdirdi. 8 Aralık’ta da ABD, Japonya’ya savaş ilan etti. 11 Aralık’ta da diğer 
Mihver Devletleri; Almanya ve İtalya, ABD’ye savaş ilan etti.  

Japonlar, ani saldırılarla Pasifik’te önemli yerleri ele geçirdi. Ancak 1942’den 
itibaren ABD, kendini toparlayarak kısa sürede Pasifik’te kaybettiği üstünlüğünü 
geri aldı. Ve durum Japonya aleyhine gelişmeye başladı. 

ABD’nin savaşa girmesi tıpkı I. Dünya Savaşı’nda olduğu gibi II. Dünya 
Savaşı’nın da kaderini etkilemişti. Güçlü, donanımlı ve dinç bir ordusu olan ABD ve 
müttefikleri 1943’ten itibaren Kuzey Afrika’ya bir çıkarma yaparak buraların 
kontrolünü ele geçirdi. Böylece İtalyanlar sömürgelerini kaybetmiş ve sıkıntılı 
günler yaşamaya başlamıştı. Bu başarının ardından müttefikler, Mihver 
Devletleri’ni güneyden sıkıştırmak maksadıyla 19 Temmuz 1943’te Sicilya’ya sonra 
da İtalya’nın içlerine doğru ilerleyerek İtalya’yı işgal etti. Bu gelişme üzerine İtalya 
Kralı, Mussolini’yi tutuklattı. Ancak Almanlar, Mussolini’yi bulunduğu Sardunya 
Adası’ndan kaçırdı ve Milano’ya götürdüler. 3 Eylül 1943’te İtalya, savaşı daha 
fazla sürdüremeyeceğini anladı ve müttefiklerle bir mütareke imzalamak zorunda 
kaldı. 

Üstünlüğü ele geçirmeye başlayan müttefikler, ikinci bir cephe açma gereği 
duydular. Tarihte en büyük deniz harekâtı olarak bilinen “Normandiya Çıkarması”, 
6 Haziran 1944’te yapıldı. Amerikan ve İngilizlerin, Fransa’nın Normandiya 
kıyılarında başlattığı bu harekât Avrupa’yı Nazizm’den kurtarmayı amaçlamıştı. 

Hitlerin, birkaç karşı saldırısı ise başarılı olamadığı gibi birçok toprak kaybına 
da yol açtı. Doğu Cephesi’nde ise Sovyet Rusya, “Normandiya Çıkarması’nın” 
verdiği cesaretle Romanya’yı ve Bulgaristan’ı işgal etti. Macaristan’ı kontrolüne 
almayı başardı, Almanya üzerine yürüdü. Müttefikler yavaş yavaş Almanya’yı işgal 
etmeye başladı. Artık Berlin’de sokak çatışmaları başladı. 30 Nisan 1945 günü de 
bu gelişmelerin bir sonucu olarak Hitler intihar etti. Yerine Amiral Doenitz geçti ise 
de 2 Mayıs’ta Berlin tamamen müttefiklerin eline geçti. Birkaç gün sonra da Alman 
orduları teslim olmaya başladı. 7 Mayıs 1945’te müttefiklere kayıtsız şartsız teslim 
olmayı kabul etti ve Avrupa’da savaş sona erdi. 

Avrupa’da savaşın sona ermesinden sonra Uzak Doğu’da ve Pasifikte savaş, 
Japonların bütün kazanımlarını kaybedeceği endişesi ile birkaç ay daha devam 
edebildi. Müttefikler ise altı yıl devam eden savaşın bir an önce bitmesini 
istemekteydi. Japonların direncini kırmak ve savaşı sonlandırmak maksadıyla atom 
bombasını kullanmaya karar vermiş olan ABD yönetimi, 6 Ağustos 1945’te 
Hiroşima’ya, 9 Ağustos 1945’te de Nagasaki’ye atom bombası attı. Bu sırada 
Ruslar da Japonya’ya savaş ilan edip Mançurya’yı işgale başlayınca, Japonlar için 
artık savaşı sürdürmek mümkün olmadı. 2 Eylül 1945’te de Japonya teslim oldu. 
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Böylece tarihin gördüğü en acımasız savaş altı yıl sonra sona ermiş oldu. 

II. Dünya Savaşı Sürecinde Diplomatik Girişimler 

II. Dünya Savaşı’nın tarafları, savaşı kazanabilmek ve süreci lehlerine 
çevirebilmek maksadıyla çok önemli diplomatik temaslarda bulundular. Bu 
temaslar sadece savaşın kazanılmasını hedef almamıştır. Özellikle savaş sonrası 
kurulacak Yeni Dünya Düzeni’nin nasıl olması gerektiği hususunda önemli kararları 
da içeriyordu. Bu temasların ilk ikisi “Atlantik Demeci ve Birleşmiş Milletler 
Demeci”ydi. 

ABD’nin savaşa girmesi ve 1943’te savaşın seyrinin müttefikler lehine 
dönmesi diplomatik temasların da hızlanmasını sağladı. Bu çerçevede 1943 yılı 
içinde birçok konferans gerçekleştirildi. Fahir Armaoğlu’nun, bu konferansların 
toplanması ve aldıkları kararlarla ilgili tespitleri şöyle özetlenebilir. 

Casablanca Konferansı (Ocak 1943) 
Konferans, 14-24 Ocak 1943 tarihleri arasında toplandı. Stalin de konferansa 

davet edilmiş; ancak konferansa katılmamıştı. Konferansta şu önemli kararlar 
alındı: Rusya üzerinde Alman baskısını kırmak için Sicilya’da yeni bir cephe açmak, 
Türkiye’nin savaşa katılmasını sağlamak ve Almanya ve müttefikleri teslim 
oluncaya kadar savaşmak. Bu konferans müttefiklerin kendi aralarında işbirliğini 
geliştirmesine katkı sağladı. 

Washington Konferansı (Mayıs 1943) 
Kuzey Afrika Cephesi’nin müttefiklerin kontrolüne geçmesinden sonra 12- 

16 Mayıs 1943 tarihleri arasında Roosvelt ile Cuhurchill, bu sefer Washington’da 
bir araya geldi. Bu konferansta da İtalya’nın işgali, Almanlara baskı yapılarak 
Rusya üzerindeki baskının azaltılması, Romanya petrol sahasının 
bombalanabilmesi için Türkiye’nin savaşa girmesinin sağlanması, Almanya’nın 
işgali ve Fransa’nın kurtarılması için Fransa üzerinden yeni bir cephe açılması ve 
savaş sonrası dünya barışının temini için ABD, İngiltere, Sovyet Rusya ve Çin’e yeni 
görevlerin verilmesi kabul edildi. 

Quebec Konferansı (Ağustos 1943) 
11-12 Ağustos 1943’te toplanan konferansın gündemi İtalya’nın işgali ve 

Mussolini’nin tutuklanması gibi gelişmeleri görüşmekti. ABD ve İngiltere arasında 
yapılan konferansta Almanya’ya karşı açılacak cephenin Fransa’dan mı yoksa 
Balkanlardan mı açılması tartışılmış ve cephenin Fransa’nın Normandiya 
kıyılarından açılması kararlaştırılmıştır. 

I. Moskova Konferansı (Ekim-Kasım 1943) 
ABD, İngiltere, Sovyet Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları savaşın gidişatını 

tartışmak üzere 19 Ekim-Kasım 1943 tarihleri arasında Moskova’da bir araya geldi. 
Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılan konferansta; Rusların isteği ile en geç 1944’te 
ikinci cephenin açılması, Türkiye’nin savaşa girmesi için baskıların artırılması, dört 
devlet savaş sonrası Yeni Dünya Düzeni için sorumluluk alacakları, dört devletin de 
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savaştan sonra nüfuz alanları elde etme çabası içinde olmayacakları ve üç devlet 
arasında bir konferansın toplanması gibi kararlar alınmıştı. 

Kahire Konferansı (Kasım 1943) 
Konferans, 22-26 Kasım 1943 tarihleri arasında İngiltere ve ABD arasında 

yapıldı. Yukarıda da ifade edildiği gibi Moskova Konferansı’nda üç devlet arasında 
yeni bir konferansın toplanması için karar alınmıştı. Ancak konferansın toplanacağı 
yer konusunda bir belirsizlik vardı. Nihayetinde Stalin’in ısrarıyla Tahran’da 
toplanılması kararlaştırıldı. Konu, Uzak Doğu’daki gelişmeler olunca Çinli yetkililerle 
Kahire’de bir konferansın toplanması uygun görüldü. İngiltere ve ABD’nin amacı 
Tahran’a ne istediğini bilerek gitmekti. Konferansta Uzak Doğu’daki gelişmeler 
değerlendirilmiştir. 

Tahran Konferansı (Kasım-Aralık 1943) 
Konferans, 28 Kasım-1 Aralık 1943 tarihleri arasında yapıldı. Konferansın 

toplanması Moskova görüşmeleriyle kararlaştırılmıştı. Roosevelt, Churchill 
arasında yapılan konferansta; Almanya’ya karşı ikinci cephenin 1 Mayıs 1944’te 
açılması kararlaştırıldı. Türkiye’nin savaşa sokulması, Polonya sınırının tespiti, 
savaş sonrası düşünülen yeni milletlerarası örgütün kurulması için ABD, İngiltere, 
Sovyet Rusya ve Çin’e sorumluluklar verilmesi kararlaştırıldı.  Ayrıca bu 
konferansta müttefikler arasında görüş ayrılıkları ortaya çıktı. 

I. Moskova Konferansı (Ekim 1944) 
1944’te Sovyet Rusya’nın Balkanlar ve Orta Avrupa’daki politikalarından 

rahatsız olan Churchill, 9-20 Ekim 1944 tarihleri arasında Moskova’da Stalin ile 
görüştü. Bu görüşmelerde Balkanlarda iki devlet arasında nüfuz alanları 
konusunda bir karara varıldı. Polonya konusunda ise bir karara varamadılar. Ayrıca 
1936 Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin değiştirilmesi prensibi de kabul edildi. 

Yalta Konferansı (Şubat 1945) 
Konferans, 4-11 Şubat 1945 tarihleri arasında ABD, İngiltere, Sovyet Rusya 

arasında yapıldı. Toplantının amacı Müttefik Devletler arasında görüş ayrılıklarının 
bir şekilde halledilmesiydi. 

1945’in başlarında savaşın müttefiklerce kazanıldığına dair bir kanaat 
oluşmaya başladı. Bu da Müttefik Devletlerin önceliklerinin tartışılmasını sağladı. 
Bu konferansta; Almanya’nın silahsızlandırılarak, nüfuz alanlarına ayrılması, 
Sovyetlerin Japonya’ya savaş ilan etmesi karşılığında Kuril Adaları’nın verilmesi, 
savaş tazminatının Almanya’ya ödettirilmesi, yeni bir milletlerarası örgütün 
kurulması, Boğazların statüsünün SSCB’nin istekleri doğrultusunda değiştirilmesi 
kararlaştırıldı. 

Potsdam Konferansı (Temmuz-Ağustos 1945) 
Müttefiklerin Almanya’ya karşı başlattıkları harekâtın sonucunda Almanya 

işgal edildi. Yeni idareyi ele alan Doenitz, 7 Mayıs 1945’te kayıtsız şartsız 
Almanya’nın teslim olduğunu, yenilgiyi kabul ettiklerini bildirdi. Bu durum 
Avrupa’da birçok sorunun da tartışılmasını başlattı. Bu sorunların çözümü için 
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kuruldu. 

Berlin’e yakın Potsdam Kenti’nde ABD, İngiltere, SSCB bir araya geldi. Bu konferans 
daha önceki diplomatik temasların genel konusu olan savaş değil, tesis edilecek 
barıştı. Bu konferansta da şu önemli kararlar alındı: 

Polonya sınırı, 16 Ağustos 1945’te Sovyet Rusya ile Polonya arasında yapılan 
bir anlaşma ile Curzon çizgisi olarak belirlendi. 

Konferansın en yoğun gündemi Almanya idi. Bu konuda da ABD, İngiltere, 
Sovyet Rusya ve Fransa işgal ettikleri Alman topraklarında Nazizmin bütün izlerini 
silecek ve buralarda demokratik sistem kurulmasını sağlayacaktı. Alman 
ekonomisi, barış ekonomisi olarak yeniden düzenlenecek ve savaş suçlularının 
yargılanması sağlanacaktı. 

Avusturya ise Almanya’da olduğu gibi dört devlet arasına nüfuz bölgelerine 
ayrılacaktı. İtalya ile 1945’ten beri demokratik düzen kurabilmek için attıkları 
adımlar dikkate alınarak daha hafif bir anlaşma yapılacaktı. İspanya, savaş 
sürecinde tarafsız kalacağını ilan etmesine rağmen Mihver Devletleri’yle zaman 
zaman işbirliği yaptığı için yeni kurulacak olan Birleşmiş Milletler örgütüne kabul 
edilmeyecekti. İran ise hemen işgalcileri tarafından boşaltılacaktı. Boğazlar 
konusunda ise Sovyetlerin Boğazlarda bir üs oluşturmak isteği çok sıcak 
karşılanmadı. Boğazlardan geçişin serbest olması hususunda Türkiye ile temasa 
geçilmesi kabul edildi. 

II. Dünya Savaşı’nın Sonuçları 

İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük felaketin sonuçlarını şöyle sıralamak 
mümkündür: 

• Bu savaşın sonunda 40 milyona yakın insan öldü. Sadece Polonya’da bu 
rakam 5 milyon idi. 

• ABD, Yeni Dünya Düzeni’nin en büyük aktörü oldu. 
• Nazizm, faşizm gibi totaliter rejimler yıkıldı. 
• Yalta Konferansı’yla Yeni Dünya’nın kurulması için önemli kararlar alındı. 
• Japonya’da atılan atom bombaları sonucu binlerce sivil katledildi. 
• Almanya, Doğu ve Batı Almanya diye ikiye ayrıldı. 
• Sömürgecilik sona erdi ve birçok sömürgede bağımsızlık savaşı süreci 

başladı (Mısır, Cezayir, Fas, Tunus vs.). 
• Komünizm, Uzak Doğu başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine 

yayılmaya başladı. 
• Filistin topraklarında 1948’de İsrail Devleti kuruldu. 
• Komünizme karşı 9 Nisan 1949’da NATO kuruldu. 
• 1955’te ise NATO’ya karşı VARŞOVA PAKTI kuruldu. 
• İtalya, On İki Ada ve Trablusgarp üzerindeki haklarından vazgeçti ve 

bağımsız Libya Devleti kuruldu. On İki Ada ise Yunanistan’a verildi. 
• Sovyet Rusya, Çekoslovakya’yı işgal etti. 
• Soğuk savaş dönemi başladı (1945-1991)  
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•İki dünya savaşı da Avrupa'da ortaya çıkmıştı. Savaş,  büyük 
devletlerin emperyalist politikaların bir neticesiydi. Her iki savaş da 
dünyada derin izler bıraktı. Günümüze kadar sürecek sorunların 
hazırlayıcısı oldu. Kazanan devletler yeni Dünya Düzeni'ni kendi 
çıkarları doğrultusunda inşaa etti.
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• I ve II. Dünya Savaşlarının sonuçları, benzerlikleri ve 
farklılıkları hakkında araştırma yapınız.

• II. Dünya Savaşı sürecinde dünya liderleri kimdi? 
Biyografilerini araştırınız. 

• 1945'ten sonra dünyada yeni güç odakları hakkında bir 
makale yazınız.

• Uluslararası Para Fonu, veto hakkı, BM'nin alt kurumları ve 
birimlerini araştırınız. Fonksiyonlarını tartışınız. 
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• II. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA YAŞANAN BAZI ÖNEMLİ GELİŞMELER
• I. Dünya Savaşı ile II. Dünya Savaşı arasındaki yıllar Avrupa’da I. Dünya 

Savaşı galiplerinin kurmuş oldukları yeni düzen veya diğer bir deyişle Versay 
Düzeni’nin devamı ve değiştirilmesi ile ilgili mücadelenin yaşandığı bir 
dönemdir. I. Dünya Savaşı’nda mağlup olarak Versay Barışı'nı imzalamak 
zorunda kalan Almanya ile galip devletlerin tarafında olmasına rağmen 
beklentileri karşılanmayan İtalya, kurulu düzeni değiştirmek istiyorlardı. 
Diğer taraftan İngiltere ve Fransa gibi devletler ise kurulu düzeni devam 
ettirme taraftarıydılar. Bu açıdan birinci gruptakiler “revizyonist”, ikinci 
gruptakiler ise “ant-revizyonist” olarak adlandırılmaktadır.  

•II. Dünya Savaşı’nın Sebepleri
•I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Yeni Dünya Düzeni'nin savaşın bütün 

yükünü Almanya’ya yüklemesi,
•Almanya’nın sömürgelerinin yanında topraklarının bir kısmını kaybetmesi,
•Milletler Cemiyeti’nin (Cemiyet-i Akvam) barışı koruma konusunda yetersiz 

kalması,
•Almanya’da Nazilerin, İtalya’da Faşistlerin revizyonist politikalar gütmeye 

başlaması,
•Uzak Doğu’da Japonya’nın sömürgeci politikalar gütmesi.
•II. Dünya Savaşı’nın Başlaması ve Yayılması
•II. Dünya Savaşı Almanya’nın 1 Eylül 1939’da Polonya’yı işgale girişmesi ile 

başladı. Bu durum üzerine İngiltere ve Fransa 3 Eylül’de Almanya’ya savaş 
ilan ettiler. Almanya’nın Polonya topraklarında ilerlemesi üzerine Sovyetler 
Birliği de doğudan Polonya topraklarına girdi. Böylece Polonya 27 Eylül’de 
teslim olmak zorunda kaldı. 

•Savaşın fitilinin ateşlenmesinden sonraki kısa süre içerisinde dünyanın büyük 
devletleri savaş öncesinde kendi aralarında yaptıkları ittifak anlaşmaları 
gereğince savaşa dahil oldular. Savaş boyunca karşıt kamplarda kalan Mihver 
Devletleri ile Müttefik Devletler grupları şu devletlerden oluşacaktır:

•Mihver Devletler: Almanya, İtalya, Japonya, Bulgaristan, Romanya.
•Müttefik Devletler: Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği.
•Savaşın başladığı ilk dönemlerde Almanya çok hızlı hareket ederek 

güneyinde Fransa topraklarını işgal ettiği gibi doğuda Moskova önlerine 
kadar ilerledi. Fakat Almanya ve müttefiklerinin ilerleyişi, ABD’nin savaşa 
girmesi ile yavaşladı ve bu tarihten sonra savaşın seyri Mihver Devletlerin 
aleyhine dönmeye başladı. 

•ABD savaşa girdikten sonra ilk olarak İtalya savaşı devam ettiremeyeceğini 
anlayarak 3 Eylül 1943’te savaştan çekildi. Daha sonra müttefikler, 6 Haziran 
1944’te tarihin en büyük deniz çıkarması olarak kabul edilen “Normandiya 
Çıkarması” gerçekleştirildi. Bu çıkarmanın verdiği cesaretle Sovyetler 
Romanya ve Bulgaristan’ı işgal ederken Alman orduları işgal ettikleri Fransa 
topraklarını terk ederek çekilmek zorunda kaldı. 30 Nisan 1945’te Hitler’in 
intiharından sonra 2 Mayıs’ta Berlin tamamen müttefiklerin eline geçti ve 7 
Mayıs 1945’te Almanya kayıtsız şartsız teslim oldu. Böylece savaşın Avrupa 
kısmı sona erdi.

•Pasifikte ise ABD’nin 6 Ağustos’ta Hiroşima’ya, 9 Ağustos 1945’te 
Nagazaki’ye Atom Bombası atmasıyla II. Dünya Savaşı tamamen sona erdi. 
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• II. Dünya Savaşı Sürecinde Diplomatik Gelişmeler
•II. Dünya Savaşı’nın devam ettiği süreç içerisinde ittifakları güçlendirmek, 

savaşı sonlandırmak ve savaş sonrası kurulacak Yeni Dünya Düzeni'ni 
belirlemek üzere çok sayıda uluslararası girişimde bulunulmuştur. Bu 
girişimler şu şekilde sıralanabilir:

•Casablanca Konferansı (Ocak 1943)
•Washington Konferansı (Mayıs 1943)
•Quebec Konferansı (Ağustos 1943)
•I. Moskova Konferansı (Ekim-Kasım 1943)
•Kahire Konferansı (Kasım 1943)
•Tahran Konferansı (Kasım-Aralık 1943)
•II. Moskova Konferansı (Ekim 1944)
•Yalta Konferansı (Şubat 1945)
•Potsdam Konferansı (Temmuz-Ağustos 1945)
•II. Dünya Savaşı’nın Sonuçları
•İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük felaketin sonuçlarını şöyle sıralamak 

mümkündür:
•Bu savaşın sonunda 40 milyona yakın insan öldü. Sadece Polonya’da bu 

rakam 5 milyon idi.
• ABD, Yeni Dünya Düzeni'nin en büyük aktörü oldu.
• Nazizm, faşizm gibi totaliter rejimler yıkıldı.
• Yalta Konferansı'yla Yeni Dünya'nın kurulması için önemli kararlar alındı.
• Japonya’da atılan atom bombaları sonucu binlerce sivil katledildi.
• Almanya, Doğu ve Batı Almanya diye ikiye ayrıldı.
• Sömürgecilik sona erdi ve birçok sömürgede bağımsızlık savaşı süreci başladı 

(Mısır, Cezayir, Fas, Tunus vs.).
• Komünizm, Uzak Doğu başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine 

yayılmaya başladı.
• Filistin topraklarında 1948’de İsrail Devleti kuruldu.
• Komünizme karşı 9 Nisan 1949’da NATO kuruldu.
• 1955’te ise NATO’ya karşı VARŞOVA PAKTI kuruldu.
• İtalya, On İki Ada ve Trablusgarp üzerindeki haklarından vazgeçti ve 

bağımsız Libya Devleti kuruldu. On İki Ada ise Yunanistan’a verildi.
• Sovyet Rusya, Çekoslovakya’yı işgal etti.
• Soğuk savaş dönemi başladı.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. I. Dünya Savaşı sonrası kurulan Yeni Dünya Düzeni’nde Fransa’nın güvenlik 

endişelerini gidermek ve dünya barışına katkı sağlamak için 16 Ekim 
1925’te imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Sevr Antlaşması 
b) Milletler Cemiyeti Paktı 
c) Lozan Antlaşması 
d) Lokarno Antlaşması 
e) Dawes Planı 

 

2. I. Dünya Savaşı’ndan galip çıkmasına rağmen kazanımlarından memnun 
kalmayan, Adriyatik’te, Balkanlar’da, Anadolu’da ve Alman sömürgelerinin 
paylaşımında kendilerine haksızlık edildiğini hatta fakir akraba muamelesi 
yapıldığını düşünen devlet aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Rusya 
b) Yunanistan 
c) Fransa 
d) Japonya 
e) İtalya 

 
I. Japonya’nın Mançurya’ya saldırması 

II. Mussolini’nin Akdeniz ve Orta Doğu hâkimiyetine yönelik siyaset 
izlemesi 

III. Hızlı silahlanan Almanya’nın Versailles Antlaşması’nı tanımadığını 
belirtmesi 

IV. Montreux Antlaşması’yla Boğazların Türkiye’nin egemenliğine 
bırakılması 

V. Orta Doğu’da İsrail Devleti’nin kurulması 

3. Yukarıdakilerden hangilerinin II. Dünya Savaşı’nın başlamasında etkili 
olduğu söylenemez? 
a) I ve II 
b) II ve IV 
c) III ve IV 
d) IV ve V 
e) II, III ve IV 

 
4. II. Dünya Savaşı hangi olay üzerine patlak vermiştir? 

a) Almanların Polonya’yı işgali üzerine 
b) İtalyanların Arnavutluk’a saldırması üzerine 
c) Japonların Pasifik’te ABD donanmasına saldırması üzerine 
d) Almanların Kuzey Afrika’ya saldırması üzerine 
e) Sovyetlerin Polonya’ya saldırması üzerine 
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I. Casablanca Konferansı 
II. Quebec Konferansı 

III. Moskova Konferansı 
IV. Tahran Konferansı 
V. Postdam Konferansı 

5. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na 
girişi ile ilgili gelişmelerden değildir? 
a) Yalnız I 
b) Yalnız II 
c) Yalnız III 
d) I ve IV 
e) II ve V 

 
“Komünist Enternasyonal; Üçüncü Enternasyonal olarak da bilinir. 
Vladimir Lenin ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi tarafından kurulan, 
silahlı kuvvetler de dâhil tüm mümkün araçlarla uluslararası burjuvaziyi 
yıkmak ve devletin tamamen yok oluşu için bir geçiş aşaması demek olan 
uluslararası bir komünist örgüttür.”   

6. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Komintern 
b) Revizyonist 
c) Mihver 
d) Anschluss 
e) Sudet 

 

7. II. Dünya Savaşı’nın sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 
a) Türkiye’nin saldırgan ve emperyalist politikalar takip etmesi 
b) I. Dünya Savaşı sonunda Yeni Dünya Düzeni’ni kurma görevi verilen 

Milletler Cemiyeti’nin sorumluluklarını yerine getirememesi 
c) Almanya’da Nazilerin iktidarı ele geçirmesiyle revizyonist politikalar 

sürdürmesi 
d) İtalya’da faşistlerin iktidara gelmesiyle saldırgan politikalar takip 

edilmesi 
e) Uzak Doğu’da Japonya’nın sömürgeci politikalar gütmesi 

 

8. II. Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?  
a) ABD, Yeni Dünya Düzeni’nin en büyük aktörü oldu. 
b) Milletler Cemiyeti kuruldu. 
c) Nazizm, faşizm gibi totaliter rejimler yıkıldı. 
d) Japonya’da atılan atom bombaları sonucu binlerce sivil katledildi.  
e) Almanya, Doğu ve Batı Almanya diye ikiye ayrıldı. 
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9. Anlamı şef, lider, yol gösterici olan “Führer” unvanı hangi tarihî şahsiyete 
verilmiştir? 
a) Mussolini 
b) Stalin 
c) Saddam Hüseyin 
d) Hitler 
e) Lenin 

 

10. İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) Versay Antlaşması’nda saptanan Avrupa siyasal yapısının gerçekçi 

olmaması  
b) 1938 yılından itibaren Almanya’nın saldırgan politika gütmesi  
c) Rusya’nın Akdeniz’de saldırgan bir politikalar izlemesi  
d) Almanya’nın Çekoslovakya’nın bir bölümünü, işgal etmesi  
e) ABD’nin yeni bir dünya düzeni kurmak istemesi  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cevap Anahtarı 
1.e, 2.e, 3.d, 4.a, 5.e, 6.a, 7.a, 8.b, 9.d, 10.a 
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Ülke uzun yıllar “Tek 

Partili Sistem” ile 
yönetildi ve günümüze 

kadar devam eden 
birçok tartışmaya zemin 

hazırladı. 

 
Halk arasında ortaya 

çıkan hoşnutsuzlukların 
faturası doğal olarak 
devlete olduğu kadar 

CHP’ye de 
kesilmekteydi. 

GİRİŞ   
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurulduğu andan itibaren büyük sorunlarla 

karşı karşıya kaldı. Bir yandan içe dönük sorunların çözümü için politikalar 
üretilirken bir yandan da dış politikada var olan ve uzun zamandır sürüncemede 
bekleyen sorunlarla uğraşmak zorunda kalındı. Bu reel durum Türk demokrasi 
mücadelesini de etkiledi. Ülke uzun yıllar “Tek Partili Sistem” ile yönetildi ve 
günümüze kadar devam eden birçok tartışmaya zemin hazırladı. Süreç içinde 
yaşanan çok partili denemeler ise çeşitli sebeplerle her defasında akim kaldı. Bu 
durumdan da ülkeyi yönetenler sorumlu görüldü. Bu olumsuzluklara rağmen 
demokrasi mücadelesi devam etti.  

 Atatürk’ün vefatından sonra cumhurbaşkanlığına seçilen İsmet İnönü 
dönemin de bu tartışmalar hiç eksik olmadı. Hatta bu dönemde II. Büyük Savaşın 
vuku bulması ülkede var olan sorunları daha da içinden çıkılmaz bir hale getirdi. 
Türkiye bütün baskılara rağmen savaşın dışında kalmayı başarsa da halkın yaşadığı 
sıkıntılar eksik olmadı. Hatta zihinlerde “karne dönemi” unutulmadı, kötü bir 
hatıra olarak kaldı. Savaş sonrası dünya da ve Türkiye’de siyasal ve toplumsal 
dinamiklerde meydana gelen gelişmeler, “Yeni Dünya Düzeni”nde var olmak adına 
önemli değişim ve dönüşümlere ortam hazırladı.  

Türkiye’de demokrasi mücadelesi bu yeni duruma göre şekillendi. Özellikle 
İsmet İnönü’nün bu gerçeğe dönük yeni söylem ve istekleri muhalif hareketlere 
cesaret verdi, yeni partilerinin kurulamasını teşvik etti. Özellikle Demokrat 
Parti'nin kurulması ve parti programı beklentileri arttırdı.  

TÜRKİYE’NİN ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ SÜRECİ 
 Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde 1930’lardan II. Dünya Savaşı’nın sona 

ermesine kadar geçen sürede tek partili sistem ve uygulamaları, en fazla CHP ve 
onun lideri İsmet İnönü’yü yıpratmıştı. Gerek inkılâplar gerekse sosyo-ekonomik 
problemler, halkın önemli bir kesiminde sisteme olan güveni de olumsuz 
etkilemişti.  

Sistemin unsurları olan asker, bürokrat, kentli ve büyük toprak sahipleri 
ülkenin nimetlerinden azami ölçüde faydalanırken, halkın % 80’ini oluşturan köylü 
kesiminin sosyo-ekonomik durumu hiç de iç açıcı görünmüyordu. Mesela 
modernleşmenin en önemli göstergelerinden sayılabilecek elektrik kullanma oranı 
% 3 civarındaydı. Tek Parti Dönemi’nde; vergi tahsildarları, jandarmanın 
uygulamaları ve katı laiklik faaliyetleri halk arasındaki var olan samimi duyguları 
iyice sarsmıştı. Halkın önemli bir kesimi tek partili yönetime karşı mesafeli olmaya 
başlamış, daha önceki iyi niyetli yaklaşımlar dağılmış, yerini tahammülsüzlüğe 
bırakmıştı [8]. Trabzon Milletvekili Raif Karadeniz’in; “Bölge halkı açlıktan ot 
yemek zorunda kalmıştır.” sözleri büyük yankılar uyandırmıştı. Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu ise bu gerçeği ve ülke yönetiminin geldiği aşamayı şu sözleriyle 
dile getirmiştir: “Bu gibiler de hani parmakla sayılamayacak kadar çoğalmıştı. 
Zeytinyağı piyasasını inhisarı altına alan bakan mı istersiniz; karaborsacıları 
koruyan vali, umum müdür ve saire mi istersiniz, o devirde bunların her köşe 
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Türk siyasal hayatında 

demokrasiye geçişlerde 
inişli çıkışlı süreçler 

1945’ten itibaren yerini 
daha olumlu, gerçekçi 

ve somut çabalara 
bıraktı. 

başında size sırıttıklarını görebilirdiniz. Bu yüzden memleket öylesine bir ekonomik 
buhran içine düşmüştü ki, bir lokma has ekmekten, bir avuç şekerden tutun da bir 
kilo çiviye kadar bütün zaruri havayiç altın pahasına elde edilebilir lüks maddeler 
sırasına girmiş ve geçim sıkıntısı harp hâlinde bulunan memleketlerde bile 
görülmeyen bir vahamet arz etmeye başlamıştı.” Halk arasında ortaya çıkan bu 
tarz hoşnutsuzlukların faturası doğal olarak devlete olduğu kadar CHP’ye de 
kesilmekteydi.  

İçe dönük bu gibi problemlerin yanında II. Dünya Savaşı’ndan sonra siyasi 
değerlerin değişimi, ABD ve SSCB liderliğinde Doğu ve Batı Blokları’nın kurularak 
yeni bir dünya düzeninin inşası çabaları, Türkiye’yi de politikalarını gözden 
geçirmeye mecbur etmişti. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan faşizan 
politikalar, savaş sonrası büyük bir yenilgi yaşayınca Türkiye de demokratik ülkeler 
yanında durmayı çıkarlarına uygun gördü. Türkiye’nin bu tavrını etkileyen bir 
başka hadise de 1945’te SSCB’nin daha önce Türkiye ile imzaladığı dostluk ve 
saldırmazlık antlaşmasını tanımayacağını ilan etmesiydi. Ayrıca 1946’da 
Sovyetlerin Boğazlardan ve Doğu Anadolu’dan toprak taleplerini tehdit olarak 
algılamış, bu durum Türkiye’nin Batı Blok’una iyice yakınlaşmasına ortam 
hazırlamıştır.   

Savaş sonrası dünyanın yeniden şekillendiği blokların ortaya çıktığı bu 
aşamayı Türkiye dikkatle takip etmekteydi. Nihayetinde Türkiye, 15 Ağustos 
1945’te Birleşmiş Milletler’e kabul edildi. 

 Demokratik tarafı temsil ettiğini iddia eden bu örgüt, doğal olarak otoriter 
yönetimlerle yönetilen ülkelere karşı mesafeli duruş sergiliyordu. Bu gerçeğe göre 
hareket eden Türkiye, konumunu değiştirme gereği duymaya başladı. Ve bunun ilk 
adımını da 19 Mayıs 1945’te İsmet İnönü’nün yeni mesajlarıyla attı. İnönü, 
“Gençliğe Hitap” konuşmasında ülkede vicdan, örgütlenme, özgürleşme ve 
demokrasi vurgusu yaparak şunları ifade etti: “Memleketimizi siyasi idaresi 
Cumhuriyet’le kurulan halk iradesinin her istikamette ilerlemeleri ve şartlarıyla 
gelişmeye devam edecektir. Harp zararlarının ihtiyatlı tedbirlerce lüzum gösteren 
darlıkları kalktıkça memleketin siyaset ve fikir hayatında demokrasi prensipleri 
daha geniş bir ölçüde hüküm sürecektir.” Bu mesaj ülkede çok partili hayata 
yeniden geçilebileceğinin ilk işaretiydi. İnönü, bu görüşlerini 1 Kasım 1945’te 
TBMM’nin açılışında verdiği nutkunda da tekrarladı. Burada da; “Bizim tek 
eksiğimiz hükümet partisinin karşısında bir parti bulunmamasıdır.” sözleriyle 
değişimin sinyallerini verdi. 

On beş sene boyunca tek partili otoriter anlayışla yönetilen Türkiye halkı da 
bu yapıdan kurtulabilmek için fırsat bekler olmuştu. İnönü’nün 19 Mayıs 
konuşmasından cesaret alan Nuri Demirağ ve arkadaşları Millî Kalkınma Partisi’nin 
kurulması için 7 Temmuz 1945’te İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesini verdi. 

 Rüştü Saraçoğlu Hükümeti bu isteği haklı buldu ve 5 Eylül 1945’te yeni 
partinin kuruluşu resmen gerçekleşti. Demokratikleşme sözleri kamuoyu 
tarafından da doğru algılanınca “asker+sivil bürokrasi+halk” koalisyonunu ifade 
eden CHP yönetimi de bundan etkilenerek bu yapının dağılma sürecini hızlandırdı. 
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DEMOKRAT PARTİ’NİN KURULUŞ SÜRECİ 
Türk siyasal hayatında demokrasiye geçişlerde inişli çıkışlı süreçler 1945’ten 

itibaren yerini daha olumlu, gerçekçi ve somut çabalara bıraktı. “II. Dalga 
Demokrasisi” olarak tanımlanan bu süreçte demokrasinin en önemli unsurlarından 
olan farklı görüşte siyasi partilerin kurulmasının hızlanması dikkat çekiciydi. Bu 
süreçte kurulan en önemli parti ise Demokrat Parti idi. 

CHP’nin kuruluşundan itibaren yönetimde etkin olan katmanlarla zımni bir 
şekilde kurduğu birliktelik, 1945’e gelindiği zaman iyice zayıflamıştı. Rejim içi 
muhalefet güçlenmiş ve kendini göstermeye başlamıştı. Bu durum 21 Mayıs 
1945’te bütçe görüşmelerinde iyice belirgin hâle geldi. 29 Mayıs’ta yapılan bütçe 
oylamasında ise aleyhte oyların kullanılması CHP içinde hiç de alışık olunmayan bir 
durumdu. Yine Meclis görüşmelerinde bütçe açığı, fakirlik, devlet borçlarının 
artması, adaletsizlik gibi konular da parti içi muhalefetin kullandığı argümanlar 
oldu. Ancak en çok eleştiriler 17 Ocak 1945’te daha önce Atatürk zamanında 
gündeme gelmiş olan “Topraksız Köylüye Toprak Dağıtılmasına ve Çiftçi 
Ocaklarının Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı’nın” TBMM’ye sunulmasıyla 
başlamıştır. Bu tasarının komisyonlardan geçip, 14 Mayıs 1945’te TBMM 
gündemine gelmesiyle yeni bir tartışma ortamı meydana gelmişti. Bu 
tartışmalarda Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Koraltan, Cavit 
Oral, Damar Arıkoğlu, Emin Sazak gibi isimler parti içi muhalefetin öncüleri olarak 
dikkat çekmişlerdir. Ayrıca bu sürece paralel olarak Nisan 1945’te San Francisco’da 
yapılan toplantıya Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kurulmasına katkı sağlamak için 
Türkiye heyetinin de katılması Taner Timur’a göre cesaret verici bir gelişme 
olmuştur. 
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•“DP’NİN KURULUŞ SÜRECİNİN BAŞLANGICI OLARAK GÖRÜLEN DÖRTLÜ TAKRİR” 
CHP Meclis Grubu Yüksek Başkanlığına/ 7 Haziran 1945
Daha ilk kuruluşundan beri, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve CHFnin en esaslı umdesini 
teşkil eden demokrasi prensiplerine inanmış ve Türk millerinin ancak bu 
prensiplerin tamamıyla tatbiki sayesinde refah ve saadete kavuşacağı kanaatine 
bağlanmış olan vatandaşların bütün memlekette ve bilhassa partimiz mensupları 
arasında en büyük ekseriyeti teşkil ettikleri şüphesizdir. İşte bu kanaatledir ki 
milletçe özlenen bu amacın gerçekleştirilmesi için lüzumlu gördüğümüz tedbirleri 
partimizin meclis grubuna, arz ve teklif etmeyi borç bildik.
Atatürk'ün ölmez adına bağlı olan mukaddes kurtuluş savaşımızdan doğan Türkiye 
Cumhuriyeti, ilk Teşkilatı Esasiye Kanunu ile dünyanın belki en demokratik 
anayasasını meydana getirmiş ve bu sayede gerek ferdi hürriyetleri, gerek millî 
murakabeyi en geniş surette sağlamak imkânlarını vermiştir.
Memleketi, Ortaçağ’dan kalma bir takım zararlı müesseselerden koruyabilmek ve 
irticaı kırmak maksadıyla 1925'ten sonraki yıllarda siyasî hürriyetlerin bazı 
takyitlere uğratıldığını biliyoruz. Lakin Türkiye Cumhuriyeti Devleri, Teşkilât-ı 
Esâsîye Kanunu'nun, demokratik ruhuna daima sadık kalmış ve Cumhuriyet'in 
kurucusu Büyük Atatürk bunu tamamıyla demokratik bir şekle ulaştırmak 
idealinden ölünceye kadar ayrılmamıştır.
Burada, izahına lüzum görmediğimiz türlü sebeplerden dolayı muvaffakiyetsizlikle 
neticelenen Serbest Fırka tecrübesi bu maksatla yapılmış bir hareketti. Bu talihsiz 
tecrübenin uyandırdığı tepkiler neticesinde siyasi hürriyetlerin yeni bir takım 
tahditlere uğratıldığı inkâr edilemez Bununla beraber cumhuriyet idaresinin her 
şeye rağmen demokratik tekâmül yolunda ilerlediğini gösteren teşebbüslerde 
vardır. Büyük Millet Meclisi seçimlerinde, müstakil mebuslara gittikçe daha 
artacak nispette yer ayrılması tecrübesini buna bir delil olarak zikredebiliriz.
İkinci Dünya Savaşı'nın belirmeye başlaması ve harp tehlikesinin memleketimizi 
daimi bir tehdit altında bulundurması pek tabii olarak siyasî hürriyetleri bir kat 
daha tahdide sebep olmuş ve bu suretle Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu'nun demokratik 
ruhundan biraz daha uzaklaşılmıştı. Gerçi CHP içinde ayrıca bir müstakil grup 
teşkili millî murakabede tek parti usulünden doğan zararların karşılanması yolunda 
bir tecrübe olmakla beraber kuruluşundaki gayri tabiilik dolayısıyla bundan da 
müspet bir netice alınmadığını görüyoruz.
Bütün dünyada, hürriyet ve demokrasi cereyanlarının, tam bir zafer kazandığı, 
demokratik hürriyetlere riayet prensibinin milletlerarası teminata bağlanmak 
üzere bulunduğu şu günlerde, memleketimizde de Cumhurbaşkanı'ndan en 
küçüğüne kadar bütün milletin aynı demokratik ülküleri taşıdığından şüphe 
edilemez.
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•Uzun asırlardan beri müstakil bir devlet olarak yaşayan Türkiye'de hatta okuyup 
yazma bilmeyen vatandaşların bile siyasi hürriyetlerini şuurla kullanacak bir 
seviyede bulundukları inkâr kabul edilmez bir hakikattir. Okuyup yazma bilmeyen 
köylüler arasında bile dünyanın en değerli idare ve siyaset adamlarını yetiştirmiş 
olan milletimizin bilhassa Cumhuriyet idaresinin kuruluşundan beri yapılan 
hamleler neticesinde bundan yirmi yıl evveline nispetle çok yüksek bir seviyeye 
erişmiş bulunduğu övünülecek bir gerçektir.
İşte bir taraftan iç hayatımızdaki bu mesut tekâmülün yarattığı siyasî olgunluk, 
diğer taraftan bugünkü medeniyet dünyasının umumî şartları daha ilk Teşkilât-ı 
Esâsîye Kanunu'muzda hâkim olan demokratik ruhu, bugünkü siyasî hayat ve 
teşkilatımızda kuvvetle tecelli ettirmek zamanı geldiği kanaatine bizi sevk etmiş 
bulunuyor. Bunun bir an evvel gerçekleşmesi yönündeki düşüncelerimizi şöyle 
hülasa ediyoruz:
1- Millî hâkimiyetin en tabii neticesi ve aynı zamanda dayanağı olan Meclis 
murakabesinin anayasamızın yalnız şekline değil, ruhuna da tamamıyla uygun 
olarak tecellisini sağlayacak tedbirlerin araması.
2- Yurttaşların siyasî hak ve hürriyetlerini daha ilk Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu'muzun 
gerektirdiği genişlikte kullanabilmeleri imkânlarının sağlanması.
3-Bütün parti çalışmalarının yukarıdaki esaslara tamamıyla uygun bir şekilde 
yeniden tanzimi.
4- Muhterem milletvekilleri; arkadaşlarımızın yüksek tasviplerine sunduğumuz bu 
teklifimizle, daha ilk kuruluşundan beri millî hâkimiyet gayesine erişmeyi, onu 
gerçekleştirmeyi hedef tutan CHP'nin ve bütün Türk milletinin yüksek arzularına 
tercüman olduğumuza, Atatürk'ün idealine sadık kaldığımıza inanmış 
bulunuyoruz.
5- Cumhurbaşkanımızın 19 Mayıs 1945 tarihli nutuklarında: “Siyaset ve fikir 
hayatımızda demokrasi prensiplerinin daha geniş ölçüde hüküm süreceği” 
hakkındaki fikirleri bu teklifimizin vakitsiz ve yersiz olmadığı hakkındaki inancımızı 
büsbütün kuvvetlendirmiştir.
Milletimizin bütün kuvvet ve iradesini temsil eden Büyük Millet Meclisi Parti 
Grubu arkadaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine dünya 
demokrasileri arasında şerefli bir mevki sağlayacak olan bu teklifi, kendi öz 
düşüncelerinin bir ifadesi gibi telakki edeceklerinden asla şüphe etmediğimizi bir 
defa daha tekrar eder ve takririmizin açık oturumda müzakeresini saygılarımızla 
rica ederiz.
İzmir İçel Kars Aydın
Celal Bayar                Refik Koraltan              Fuad Köprülü              Adnan Menderes
[6] 

 
Celal Bayar, Refik 

Koraltan, Fuat Köprülü 
ve Adnan Menderes’in 
imzalarının bulunduğu 

“Dörtlü Takrir” diye 
bilinen önerge, CHP 

Meclis Grubu’na 
sunuldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dörtlü Takrir (Önerge) 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Tasarısı, TBMM gündemine gelince, 
Meclis’te çok sert tartışmalar yaşandı. 7 Haziran 1945’te Celal Bayar, Refik 
Koraltan, Fuat Köprülü ve Adnan Menderes’in imzalarının bulunduğu “Dörtlü 
Takrir” diye bilinen önerge, CHP Meclis Grubu’na sunuldu. Bu takrirde savaş 
sonrası içinde bulunulan ekonomik ve siyasi yapının değiştirilmesi yani ülkenin 
demokratik ve liberal ölçütlere göre yeniden inşa edilmesi gerektiği üzerinde 
duruluyordu.  
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Tan Gazetesi baskını 

aslında muhaliflere bir 
uyarı olarak da 

değerlendirilebilir. 

Takrir, 12 Haziran 1945’te CHP grubunda görüşüldü ve görüşmeler 
sonucunda da önergede isimleri olan dört kişinin dışında, oy birliği ile reddedildi. 
Dörtlü Takrir’in reddedilmesinin sebebini Cem Eroğul şöyle izah eder: 

“Bu hususta iki görüş ileri sürülebilir. Birincisine göre; parti başkanının 
mayısta verdiği liberalleşme direktifine rağmen Halk Partililer henüz otoriter tepki 
alışkanlıklarını yitirmemişlerdi. İkinci görüşe göre ise CHP kendi içinden bir 
muhalefet partisi çıkarabilmek için kasten sert davranmıştır. Aslında her iki 
görüşün birden red kararının alınmasına etki etmiş olması muhtemeldir.”  

CHP grubunda takririn reddedilmesine rağmen Adnan Menderes ve Fuat 
Köprülü takrir çerçevesindeki görüşlerini Vatan ve Tan gazetelerinde dile 
getirmeye devem ettiler. Bu tavrı sivil itaatsizlik gibi değerlendiren CHP yönetimi, 
21 Eylül 1945’te Adnan Menderes ve Fuat Köprülü’yü partiden ihraç etme kararı 
aldı. Bu gelişmeler üzerine Celal Bayar da arkadaşlarına yapılanları haksızlık olarak 
değerlendirerek kendi isteğiyle 28 Eylül 1945’te CHP’den istifa etti. Refik Koraltan 
ise gazetelere verdiği demeçlerde ihraç kararlarını eleştirince 27 Kasım 1945’te o 
da arkadaşları gibi CHP’den ihraç edildi. Dörtlü Takrir sahiplerinin CHP’den 
ihraçları yeni bir partinin kurulma sürecini de hızlandırdı.  

Tan Gazetesi Olayı  

Türkiye’nin çok partili hayata geçiş sürecinde yaşanan bir hadise de Tan 
gazetesinin baskına uğramasıdır. DP’nin kuruluş çabalarının devam ettiği esnada 
Zekeriya ve Sabiha Sertel’in çıkardığı Tan Gazetesi ve Görüşler Dergisi’nde Celal 
Bayar ve arkadaşlarının fikren ve fiilen desteklenmesi, İnönü ve CHP yönetimine 
karşı ise ağır eleştiriler yapılması, dahası bu yayın organlarında komünizm 
propagandasının yapıldığı yolunda kışkırtmalar neticesinde 4 Aralık 1945’te 
üniversiteli gençlerin Tan Gazetesi, Görüşler Dergisi ve La Turkey gibi gazetelerinin 
matbaalarını basarak tahrip etmeleri gündeme oturdu. 

 
Şekil 12.1. Tan Gazetesi Olayı  

Bu baskınların hükümetin muhalefeti susturma planı olduğunu ileri süren 
Serteller, CHP’ye karşı Celal Bayar ve arkadaşlarıyla ortak hareket etti. Tan 
Gazetesi baskını aslında muhaliflere bir uyarı olarak da değerlendirilebilir. 
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Parti kurucuları, 8 

Ocak’ta toplanarak 
içlerinde milletvekili 

olmayan Celal Bayar’ı 
Demokrat Parti Genel 
Başkanlığı’na getirdi. 

Demokrat Parti’nin Kurulması (7 Ocak 1946) 

Yukarıda ifade edildiği gibi yeni partinin kurulması için gerekli ön çalışmalar 
süratle tamamlandı. Türkiye’de uzun ve sancılı yıllardan sonra çok partili hayata 
dolayısıyla demokrasiye yeniden geçiş çabaları, 7 Ocak 1946’da Demokrat 
Parti’nin Ankara’da kurulmasıyla yeni bir boyut kazandı. Partinin kurucuları; Dörtlü 
Takrir’de imzaları bulunan Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat 
Köprülü’ydü. 

 
Şekil 12.2. DP’nin kurulmasına yol açan Dörtlü Takriri veren isimler DP’nin kongresindeler 

Demokrat Parti’nin kurucularından Celal Bayar, Atatürk’ün yanında 
bulunmuş hem Milli Mücadele’de hem sonrasında büyük hizmetleri olan eski bir 
İttihatçı ve siyaset adamıydı. Adnan Menderes, Aydınlı zengin bir ailenin çocuğu ve 
hukukçuydu. Refik Koraltan, valilik ve hakimlik yapmış; Fuat Köprülü ise ünü 
dünyaya yayılmış büyük bir tarihçi ve eski bir İttihatçı’ydı. 

Demokrat Parti’nin amblemi “Kır at” idi. “Demokrat kavramı”nın o 
tarihlerde henüz tam anlamıyla ne anlattığı halk zihninde netleşmediğinden halk 
dilinde ve zekasında partiye “Demirkırat” yakıştırması yapılmış, “Yeter! Söz 
Milletindir!” sözü ise partinin unutulmaz sloganı olmuştur. 

 
Şekil 12.3. Demokrat Parti’nin unutulmaz sloganı 

Demokrat Parti’nin kurulduğu gün Ankara’da Basın Birliği Kongresi 
yapılmaktaydı. Katılımcıların çoğu parti merkezine giderek parti hakkında 
“Muvazaalı/İktidarla Anlaşmalı” gibi fısıltılara cevap aramışlardır. Bu tarz sorulara 
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10 Mayıs 1946’da 

olağanüstü kurultaya 
giden CHP, İnönü’nün 

“Değişmez Genel 
Başkan ve Millî Şef” gibi 

sıfatlarını kaldırdı. 

Celal Bayar’ın verdiği cevabı Goloğlu şöyle aktarmaktadır: Muvazaa hafifliktir. 
Kimse böyle bir teklifte bulunmamış, kimse de böyle bir şeyi kabul etmemiştir. 

Parti kurucuları, 8 Ocak’ta toplanarak içlerinde milletvekili olmayan Celal 
Bayar’ı Demokrat Parti Genel Başkanlığı’na getirdi. Parti bundan sonra ülke 
genelinde örgütlenme çalışmalarına başladı. İlk şubesini, Mustafa Kemal’in 19 
Mayıs’ta Millî Mücadele’yi başlattığı Samsun’da emekli bir asker olan Şefik Avni 
Özüdoğru’nun başkanlığında açtı. Bu çalışmalarını Aydın, Ankara, Burdur, Manisa, 
İzmir ve İstanbul gibi vilayetler takip etti.   Bu çabalara paralel olarak halkın yeni 
partiye olan teveccühü artarken, CHP’den de önemli istifalar geldi. CHP’nin ünlü 
ve etkili isimlerinden; Yusuf Kemal Tengirşek, Refik Şevket İnce, Cemal Tunca, 
Osman Bölükbaşı, Emin Sazak Demokrat Parti’ye katıldı. Ve partinin örgütlenme 
çabaları kısa sürede bütün ülkeyi kapsamına alacak şekilde devam etti. 

Demokrat Parti’nin kuruluşundan sonra kısa bir sürede örgütlenerek 
başarılar kazanmasının sebeplerini Samet Ağaoğlu şöyle izah etmektedir: 

• Partiyi kısa bir sürede bu kudrete eriştiren sebeplerin birincisi kuruluşun 
ilk aylarında etrafını sarmış, hatta içine de sızabilmiş başka ideoloji 
sahiplerini geniş nisbette silkip atmasıdır. 

• İkinci sebep Halk Partisi iktidarının çeşitli baskılarıdır. Bu baskılar De-
mokrat Parti’yi her gün biraz daha mazlum, iktidarı biraz daha zalim 
göstermiş, halk zalimin yanından uzaklaşarak mazlumun yanında yer 
almıştır. 

• Üçüncüsü parti yöneticileriyle grubunun en zor şartlar karşısında bile 
cesaretlerini kaybetmemeleri, her türlü tehdide karşı dimdik durmuş 
olmalarıdır.  

• Dördüncü ana sebebi de parti yöneticilerinin gösterdikleri büyük siyasi 
elastikiyet ve suplekstir. Bu yöneticiler tehditlerden, baskılardan 
korkmadıkları gibi muvazaa isnatlarından da ürkmemişler; nerede 
şiddetle, nerede yumuşaklıkla hareket edileceğini iyi hesaplamışlardır. 

• Beşincisi siyaset arenasının muhalefet cephesinde yepyeni insanların yer 
alması teşkil eder.  

• Parti Meclis Gurubu’nun, kendi içindeki kavgalara rağmen, Meclis'te Halk 
Partisi grubuna karşı tam bir beraberlikle yürüttüğü çetin mücadeledir. 

• Demokrat Parti'nin yükseliş sebepleri arasında iller teşkilatı yönetenlerinin 
halkla devamlı temasları, halkın arzu ve hasretlerini tam bir açıklıkla mey-
dana koymalarıdır. 

• Mareşal Fevzi Çakmak, Rauf Orbay, Adnan Adıvar, Halide Edip, Hamdullah 
Suphi Tanrıöver, Ali Fuat Cebesoy, Ahmet Emin Yalman gibi memleket 
politika hayatında kendi çaplarına ve yerlerine göre önemli etkileri olmuş 
kimselerin oynadıkları rollerdir. 

Gerçekten de bu gibi sebepler Demokrat Parti’nin yükselmesini ve etkili 
olmasını sağlamıştır. CHP yönetimi, Demokrat Parti’nin bu hızlı yükselişi karşısında 
bazı adımlar atma gereği duymuştur. 10 Mayıs 1946’da olağanüstü kurultaya 
giden CHP, siyasi yapısını çok partili hayata uyarlamak ihtiyacı duyarak 
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Demokrat Parti’nin 

programı 88 maddedir 
ve “Genel Hükümler ve 
Yönetim Anlayışımız” 
adıyla iki ana kısma 

ayrılmıştır. 

Cumhurbaşkanı İnönü’ün istekleri doğrultusunda “Değişmez Genel Başkan ve Millî 
Şef” gibi sıfatları kaldırdı. Müstakil grup lağvedildi. Dernek ve siyasi parti kurmakla 
ilgili engelleri kaldırdı. Seçim sistemi, üniversite ve çalışma hayatıyla ilgili yeni 
düzenlemelere gidildi. Zürcher bu adımları şöyle değerlendirir: Cumhuriyet Halk 
Partisi yöneticileri hoşnutsuzluk olduğunu bilmekteydiler. Yine de bu 
hoşnutsuzluğun derecesi karşısında afalladılar. Mayıs 1946’da olağanüstü kongre 
istendi. Kongreden kısa bir zaman sonra basın yasası liberalleştirildi ve 
üniversiteler bir miktar özerklik kazandı. Ancak, besbelli Demokrat Partilileri 
hazırlıksız yakalama umuduyla genel seçimlerin tarihi Temmuz 1947’den Temmuz 
1946’ya alındı.   

Demokrat Parti’nin Tüzüğü ve Programı 
Demokrat Parti’nin kurulmasıyla parti tüzüğü ve programının esasları da 

ortaya çıkmıştır. Tüzüğe göre Demokrat Parti Cemiyetler Kanunu’na göre kurulmuş 
bir cemiyet olarak adlandırılmıştır. Tüzüğün üçüncü maddesine göre Demokrat 
Parti’ye üye olabilmek için bazı şartlar öne sürülmüştür. Bunlar: 

• Millî Mücadele’ye aykırı harekette bulunmamış olmak, 
• Türk milletinin birlik ve istiklalini parçalamağı hedef tutan ideolojilere 

bulaşmamış olmak, 
• Partiden milletvekili seçilebilmek için Genel İdare Kurulu tarafından aday 

gösterilmek [6]. 
Tüzük 

Bir kanunun uygulamasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, 
kanuna aykırı olmamak şartıyla ve Danıştay’ın incelemesinden geçirilerek Bakanlar 
Kurulunca çıkarılan yazılı hukuk kuralları.  

Demokrat Parti’nin programı ise 88 maddedir. Program; “Genel Hükümler 
ve Yönetim Anlayışımız” adıyla iki ana kısma ayrılmıştır. Programın ilk kısmında 
demokrasi ve liberalleşme vurgusu yapılırken; ikinci kısmında da kurulacak olan 
Demokrat Parti hükümetlerinin adalet, millî eğitim, sağlık, tekel, ticaret, tarım, 
maliye, bayındırlık ve ulaştırma ve sosyal meseleler vs. hakkındaki yönetim 
anlayışlarını ve yapacaklarını açıklamışlardır.  

Demokrat Parti’nin hem tüzüğü hem programı; yeniden çok partili hayata 
geçişin izlerini taşırken, II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan konjonktürel 
gelişmeleri ve yeni dönemin değerlerinin de savunucusu olacağının işaretlerini 
vermektedir.  

1950’lere Kadar Demokrat Parti’nin Çalışmaları  

Demokrat Parti’nin 7 Ocak 1946’da Türk siyasi hayatına katılmasından sonra 
CHP iktidarının atacağı adımlar da netleşmeye başlamıştı. TBMM, tek dereceli 
seçim yasasını kabul ve seçimlerin bir sene erkene alınması kararını aldı. Bu durum 
kamuoyunda ve Demokrat Parti’nin üzerinde soğuk duş etkisi oluşturdu. Çünkü 
yeni bir parti olması hasebiyle örgütlenmesini dahi tamamlayamaması ve adeta 
siyaseten baskına uğraması önemli tartışmalara sebep olmuştu.  
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TBMM, İsmet Paşa’yı 

yeniden 
Cumhurbaşkanı 
seçerken; Kazım 

Karabekir Paşa’yı da 
TBMM Başkanlığına 

seçti. Recep Peker ise 
hükümeti kurmakla 

görevlendirildi. 

CHP’nin bu tavrını ve 1946 seçimlerini 1912’de yapılan tartışmalı sopalı 
seçimlerine benzeten Tevfik Çavdar şu değerlendirmeyi yapar: Seçim yasasının 
istenilen güvenceleri sağlamaması, özellikle Anadolu’da iktidar partisinin birçok 
hileler yapmasına yol açmıştır. Bunların boyutu ise iktidarın bağnaz tutumunu 
sürdürmesinden ötürü ortaya çıkmamış, böylece 1946 seçimleri CHP açısından bir 
galebeden çok bir yenilginin ezikliğini getirmiştir. Demokrat Parti ise bu durumun 
yarattığı uygun koşullardan yararlanmasını bilmiştir. 

14 Mayıs 1950’ye kadar Türk siyasi hayatına muhalefet partisi olarak katılan 
DP, bu süreçte iki genel seçim ve iki büyük kongre yaparken sosyo-siyasal, 
ekonomik, siyasi partiler kanunu, seçim kanunu gibi alanlarda CHP’ye karşı etkin 
bir muhalefet rolü üstlenmiştir.  

5 Haziran  1946’da “açık oy gizli tasnif ve seçimden hemen sonra pusulaların 
yakılması” gibi konuları içeren kanunun çıkmasıyla 1947’de yapılacak seçimler 21 
Temmuz 1946’da yapılmış ve baskın bir seçim olmasına rağmen 465 sandalyeden 
66’sını  DP kazanabilmiştir. Demokrat Parti’nin bütün itirazları da bu seçimin 
sonucunu değiştirmemiş ve Türk siyasal hayatında yeni bir dönem başlamıştır. 
Yeni Meclis 5 Ağustos 1946’da toplandı. Meclis’in ilk işi de yeni cumhurbaşkanını 
seçmek oldu. Bunun için CHP İsmet İnönü’yü, DP ise Fevzi Çakmak’ı aday gösterdi. 
Seçimler nihayetinde TBMM, İsmet Paşa’yı yeniden Cumhurbaşkanı seçerken, 
Kazım Karabekir Paşa’yı da TBMM Başkanlığına seçti. Recep Peker ise hükümeti 
kurmakla görevlendirildi.  

Yeni dönemde ilk tartışma Recep Peker Hükümeti’nin basını daha iyi kontrol 
edebilmek ve DP yanlısı basına bir gözdağı vermek için Meclis gündemine getirdiği 
Matbuat Kanunu (Basın Kanunu)’ndaki yeni düzenlemelerde yaşandı. “Herkesin 
gazete çıkaramayacağı…” şeklinde özetlenebilecek kanun karşısında Adnan 
Menderes’in “Açık hakikat şudur ki vatandaş hürriyetine saygı göstermek” 
şeklindeki cevabı Meclis’in yeni tartışmalara sahne olcağının işaretleriydi.  

Benzer bir tartışma da 1947 bütçe görüşmelerinde yaşandı. Yapılan 
eleştirileri “piskopat ruhun bir ifadesi” olarak değerlendiren Recep Peker, 
TBMM’de yeni tartışma ortamı yarattı. Bu durumda DP grubu Meclis’i boykot etti. 
Boykotun dokuzuncu günü Cumhurbaşkanı’nın araya girmesi ve güvence 
vermesiyle DP Grubu 27 Aralık’ta yeniden Meclis çalışmalarına katıldı. 7 Ocak 
1947’de seneyi devriyesinde ilk büyük kongresini toplayan DP, Türk demokrasi 
tarihinde katılımcı, çoğulcu ve özgür bir kongreyi başarıyla tamamladı. Bu 
kongrede Celal Bayar’ın demokrasi ve özgürlük içeren konuşmasında “Hürriyet 
Misakı” adıyla yeni bir program açıklandı. Bu program iktidarla henüz düzelmiş 
olan ilişkileri yeniden bozdu. İnönü ve Bayar arasında 7 Haziran’dan itibaren 
uzunca bir görüşme trafiği yaşandı.   

Bu tarz iyi niyetli çabalara rağmen Başbakan Recep Peker’in otoriter 
yaklaşımlarını terk etmeme eğiliminde olması neticesinde Cumhurbaşkanı İnönü, 
11 Temmuz 1947’de radyoda Türk kamuoyuna bir bildiri yayınladı. Türk demokrasi 
tarihinde “12 Temmuz Beyannamesi” olarak bilinen bu bildiride: Cumhubaşkanı 
olarak taraflara eşit mesafede olduğunu bildirerek geri dönülmez bir şekilde çok 
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etti. 

partili hayata başlandığının altını çizdi [19]. Bu bildiri, iktidar ve muhalefet 
arasındaki gerginliğe de son vermiş oldu. Bu bildiriden sonra 9 Eylül 1947’de sağlık 
nedenlerini ileri süren Başbakan Recep Peker, hükümetten ayrıldı. Yerine ise 
Hasan Saka Hükümeti kuruldu. Feroz Ahmad’ın “siyasi balayı” dediği bu 
yakınlaşma bir kısım CHP’liyi olduğu kadar DP’liyi de rahatsız etti.  Bu durum Ocak 
1948’de DP’nin İstanbul il Başkanı Prof. Dr Kenan Öner’in istifasıyla yeni bir boyut 
kazandı. Bunu parti yönetimi ve Meclis grubu arasındaki tartışmalar takip etti. 
Böylece ikiye bölünen DP grubundan Mareşal Fevzi Çakmak, Yusuf Hikmet Bayur, 
Kenan Öner, Osman Bölükbaşı gibi miletvekilleri Millet Partisi’ni kurarak DP’den 
ayrıldılar. 

Bu gerginliklerin yaşandığı günlerde Hasan Saka Hükümeti istifa etmiş ve 16 
Ocak 1949’da yeni hükümeti Şemseddin Günaltay kurmuştu. Eski bir İttihatçı olan 
Günaltay Dönemi’nde hiç de alışık olunmadık faaliyetler yapıldı. İlk kez imam hatip 
okulları, kuran kursları, ilahiyat fakültesi açıldığı gibi, tekke ve zaviyelerin yeniden 
açılmasına da izin verildi. Bu sefer de bu tarz icraatlar CHP sağa mı kayıyor 
tartışmasını gündeme getirdi. 

Seçimlere bir yıl kala DP, ikinci büyük kurultayını 20 Haziran 1949’da topladı. 
Koçak’a göre bu kongrenin DP açısından iki önemi vardı: Birincisi, parti içinde baş 
gösteren anlaşmazlıklar, çatışmalar, ihraç sorunu bu kongrede gündeme gelecek 
ve kesin bir sonuca bağlanacaktı. İkincisi ise yeni seçimlere yaklaşıldığı bu 
dönemde partinin izlemesi gereken siyaset saptanacaktı].  

Kongre çalışmalarını 25 Haziran’da tamamladı. Celal Bayar yeniden Genel 
Başkan seçildi. Parti yönetimine ise aralarında; Adnan Menderes, Refik Koraltan, 
Fuat Köprülü, Samet Ağaoğlu, Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu, Hulusi Köymen, Sıtkı 
Yırcalı gibi ünlü isimler seçildi. Kongrede, “Ana Davalar Komisyonu Raporu” da 
görüşülerek demokrasi yolunda atılacak adımlar bir kez daha tartışılmış ve rapor 
oy birliği ile kabul edilmişti. İkinci Kongre sonunda alınan  bu kararı; DP’liler “Millî 
And”, CHP’liler ise “Millî Husumet Andı” olarak adlandırmıştı. Böylece DP, 
kurulduğu andan itibaren kurumsallaşmasını tamamlamış ve kadrosunu da 
yenileyerek iktidara talip olduğunu Türk kamuoyuna duyurmuştur. 

1950 Seçimleri ve Demokrat Parti  

16 Ocak 1949-22 Mayıs 1950 tarihleri arasında görev yapan Şemseddin 
Günaltay Hükümeti,  hükümet programını açıklarken genel amaçlarını da şu 
şekilde ortaya koymaktaydı: “Gelişmekte ve kökleşmekte olan demokratik rejimin 
memleketimiz için vaadettiği aydın istikbali yaklaştıracak tedbirleri daima artan bir 
azimle almak bizim de vazifemiz olacaktır. Tek dereceli seçim ve çok partili meclis 
sistemine dayanan demokrasimizin gayesi halk iradesinin en mükemmel şekilde 
belirmesine imkân sağlamaktır.” Günaltay Hükümetinin ilk işi 16 Şubat 1950’de 
TBMM’de kabul edilen tek dereceli, gizli oy açık tasnif ve seçimlerin adli denetim 
altında yapılmasını sağlayan kanunu çıkarmak oldu. Alınan karar doğrultusunda 
TBMM, 24 Mart 1950’de kendini fesh ederek 14 Mayıs 1950’de serbest genel 
seçimlerin yapılmasına öncülük etti. 
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Bütün ülkede yapılan seçimlerde CHP büyük bir yenilgiye maruz kalırken, 
oyların % 53.3’ünü alan DP, 487 milletvekilinin 408’ini; CHP % 39.9 ile 69’unu; 
Millet Partisi % 3.1 ile 1’ini; Bağımsızlar ise % 4.8 ile 9 milletvekili çıkararak 
TBMM’ye girdiler. Bu seçimler ile Türkiye’de CHP’nin Tek Parti ve Millî Şef 
Dönemleri de sona ermiş, çok partili seçimler ülkeyi demokrasiye bir adım daha 
yaklaştırmıştır. 

DEMOKRAT PARTİ’NİN İKTİDAR YILLARI 
Demokrat Parti’nin, CHP’ye rağmen 1950 genel seçimlerinden ezici 

üstünlükle çıkması bütün ülkede taraftarlarını sevince gark etti. Bölgelerinden 
seçilen milletvekilleri coşkuyla Ankara’ya gönderildi. Bu arada seçimlerin 
sonucundan rahatsız olan bazı komutanların İsmet İnönü’yü ziyaret etmeleri ve 
İsmet İnönü’nün bu konuda taraf olmayacağını söylemesi de sonuçların CHP’de 
kabullenildiğinin işareti olarak görüldü.  

DP ilk grup toplatısını 20 Mayıs 1950’de yaptı. Bu toplantıda Celal Bayar 
Cumhurbaşkanlığı’na, Refik Koraltan’ın da TBMM Başkanlığı’na aday gösterilmesi 
kararı alındı. 22 Mayıs’ta TBMM, Celal Bayar’ı  Cumhurbaşkanlığı’na, Refik 
Koraltan’ı TBMM Başkanlığı’na, Sıtkı Yırcalı, Hulusi Köymen, Fuat Hulusi 
Demirelli’yi de Başkan Vekilliklerine seçti. Adnan Menderes ise yeni hükümeti 
kurmakla görevlendirildi. Böylece DP’liler ülke yönetimine hâkim oldular. 23 
Mayıs’ta da İsmet İnönü, CHP Genel Başkanlığı görevini yeniden devralırken DP’de 
ise Celal Bayar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra, Adnan Menderes hem 
genel başkanlığa hem de başbakanlığa getirildi. 

Demokrat Parti’nin İktidar Yıllarında Dikkat Çeken Bazı Önemli 
Faaliyetleri  

Komutanlar ve Valilerin Bir Kısmının Tasfiye Edilmesi 
William Hale’e göre bu sonuçlar ve yeni durum, “1950’den sonra 

komutanların statülerinin önemsizleştirildiği duygusuna kapılmalarına ve 
dolayısıyla orduda genel bir hoşnutsuzluğa pekâlâ yol açmış olabilir. Kuşkusuz bu 
konu sonraki yıllarda Türkiye’nin tartışmalı bir sorunu olarak kalacaktı.”  

Adnan Menderes Hükümeti, 2 Haziran’da güvenoyu aldı. Birkaç gün sonra 
da askerin hükümete karşı darbe yapacağı ihbarı üzerine harekete geçen yeni 
hükümet, bir durum değerlendirmesi yaptı. Bunun sonucunda orduyu hizaya 
getirmek için harekete geçti. Birçok general ve üst rütbeli subay emekliye sevk 
edildi. Genelkurmay Başkanı Abdurrahman Nafiz Gürman’ın yerine Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Nuri Yamut getirildi. Bu adımlara yönelik eleştirilere ise 
yasanın hükümete verdiği yetki kullanılmıştır şeklinde cevap verildi. 

Askere yönelik yapılan değişiklikten bir hafta sonra da valiler için benzer bir 
adım atıldı. Aralarında Afyon, Bilecik, Çankırı, Kastamonu, Konya, Ordu, Samsun, 
Adana valilerinin bulunduğu birçok bürokrat emekliye sevk edildi. Böylece 
hükümet, ülke yönetiminde otoritesini kurmak için önemli adımlar atacağının 
sinyallerini de vermiş oldu. 
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25 Haziran 1950’de de 
Kuzey Kore’nin Güney 
Kore’ye saldırmasıyla 

Kore Savaşı başlamıştı. 

Arapça Ezan Yasağının Kaldırılması 
Cem Eroğul’un geçmişe dönük tasfiyeler olarak değerlendirdiği 

girişimlerden birisi de Arapça ezan yasağının kaldırılmasıdır. 1932’de Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın bir tamimiyle Arapça ezan yasaklanmış, 1941’de de 4055 sayılı 
kanunla bu yasak yasal bir zemine kavuşturulmuştu. Halkın büyük bir kesiminin 
tepkisini çeken bu yasak, CHP’ye karşı kullanılmıştı. Bu yasak; militarist bir laiklik 
anlayışının sonucuydu ve bu yüzden bir çok kişi hapislere atılmıştı. Kanayan bu 
yarayı halkın özgürlüğü önünde önemli bir engel olarak gören DP, muhafazakar 
seçmenine verdiği sözü tutmak adına 16 Haziran 1950’de Arapça ezan yasağını 
kaldırmıştır. CHP ise bu yasağın kalkmasına karşı çıkmamıştır. Ayrıca 14 Temmuz 
1950’de geçmişe dönük bütün suçları kapsayan genel bir af da çıkarılmıştır. 

Kore Savaşı ve Türkiye’nin Nato’ya Girişi 
Demokrat Parti’nin dış politika alanında aldığı ilk ve en önemli kararı Kore 

Savaşı’na Birleşmiş Milletler kararı doğrultusunda katılmak olmuştur. II. Dünya 
Savaşı sürecinde yaşananlar Türkiye’yi dış politikada ABD ve Batı Bloku ile hareket 
etmeye mecbur bırakmıştı.  

Bilindiği üzere II. Dünya Savaşı’nın sonunda ABD Güney Kore’yi işgal 
ederken, SSCB de Kuzey Kore’yi işgal etti. Bu süreçte Birleşik Kore’den 
bahsedilirken, Kuzey Kore’de komünistlerin kontrolünde Demokratik Kore Halk 
Cumhuriyeti adında bir devlet kurulunca Birleşik Kore hayali de suya düşmüş, bu 
sefer de ABD yanlıları Güney Kore Devleti’ni kurmuştu. 25 Haziran 1950’de de 
Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye saldırmasıyla Kore Savaşı başlamıştı. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kore’ye müdahale için oluşturacağı 
uluslararası güce Türkiye’nin davet edilmesini, ileride NATO (Kuzey Antlantik 
Paktı)’ya girebilmek için önemli bir fırsat olarak değerlendiren DP Hükümeti, 25 
Temmuz 1950’de 4500 kişilik bir tugay ile bu güce iştirak edeceğini beyan etti. 
Böylece Türkiye, ABD’den sonra Kore’ye asker gönderen ilk devlet odu. 1 Kasım 
1950’de de TBMM, alınan bu kararı onayladı. 

 
Şekil 12.4. Adnan Menderes Kore Tugayı subaylarını kutlarken 

Bu gelişmelerden sonra 1 Ağustos 1950’de Türkiye, 4 Nisan 1949’da kurulan 
NATO’ya üyelik için başvurdu; ancak bu talep reddedildi. Fakat Türkiye bu konuda 
kararlıydı. Bu girişimlerin nihayetinde ABD’nin de desteği ile Türkiye, 20 Eylül 
1951’de NATO’ya davet edildi ve üyelik protokolü imzalandı. 18 Şubat 1952’de de 
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TBMM, Türkiye’nin NATO’ya üyeliğini onaylayarak savaş sonrası Yeni Dünya’ya      
entegrasyonunu sağlamak yolunda önemli bir adım atmış oldu [19].  

6-7 Eylül 1955 Olayları 
Kıbrıs Meselesi, 1954’te Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir gündem 

yarattı. Yunanistan Enosist’ten vazgeçmiyor ve Kıbrıs’ın ilhakını istiyordu. Bu 
gelişmeler üzerine İngiltere, Londra’da bir konferans düzenleyerek her iki devleti 
davet etti. Konferansın devam ettiği sıralarda gizli bir el bu gelişmeleri provoke 
ederek gelinen aşamayı ortadan kaldırmak istedi. 6 Eylül günü Expres gazetesinde 
çıkan asılsız bir haber, yaşanacakların kıvılcımı oldu. Gazetede çıkan bu asparagas 
habere göre Atatürk’ün Selanik’teki evine bomba atılmıştı. Bu haberin duyulması 
üzerine İstanbul ve İzmir’de başlayan gösteriler buralarda yaşayan Rumların 
canına ve malına yönelik şiddet eylemlerine dönüştü. 

 
Şekil 12.5. 6-7 Eylül’de Beyoğlu’nda yağma edilen işyerleri 

Olayların çıkmasından sonra sıkıyönetim ilan edilerek sorumluların 
cezalandırılması için harekete geçildi. Sivil-asker birçok kişi görevinden 
uzaklaştırıldı. Kıbrıs Türk’tür Derneği kapatıldı ve olaylar bastırılarak sükûnet 
sağlandı. Ancak Kıbrıs meselesi kapanmadı. 13-19 Şubat 1959’da Zürih ve 
Londra’da imzalanan antlaşmalarla Kıbrıs’ın bağımsızlığı tanınırken ada üzerinde 
Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin garantörlükleri kabul edildi. 

Tahkikat Komisyonu’nun Kurulması (18 Nisan 1960) 

On yıllık Demokrat Parti iktidarında iktidar-muhalefet  arasında yaşanan 
birçok tartışmalı konu arasında 18 Nisan 1960’da kurulan Tahkikat Komisyonu’nun 
kurulması ve çalışmaları çok dikkat çekici olmuştur. 1959 yılında, DP’nin 
politikalarına karşı olanlar değişik zamanlarda Uşak, Çanakkale, Kayseri, İstanbul, 
Ankara gibi şehirlerde gösteriler yapmış, buna karşı hükümet de bazı tedbirler 
almıştır. 

Hükümet olaylara ilişkin yayınladığı bildiride, olup bitenlerin CHP’nin silahlı 
tertibi olduğunu vurgulamış ve basının bir kısmını da şiddet eylemlerini teşvik 
etmekle suçlamıştır. Nihayetinde Hükümet, bütün bu tarz olayların sebebini ve 
gelişmeleri aydınlatmak için “Tahkikat Komisyonu” kurmaya karar vermiştir [6]. 
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“Albaylar Cuntası” 
26/27 Mayıs 1960 

gecesi ülke yönetimine 
el koyduklarını ilan etti. 

18 Nisan 1960’da DP’li on beş kişiden oluşan bir komisyon kuruldu. 
Beraberinde de DP karşıtı bütün gösteri ve yürüyüşler yasaklandı. Komisyonun 
kararlarına muhalefet edenlerin çeşitli cezalara çarptırılmaları esası getirildi. 
Hükümetin bu gibi tedbirlerine karşı Meclis kürsüsünden İnönü; “Bu yolda devam 
ederseniz sizi ben bile kurtaramam.” diye bilinen o ünlü sözünü söyledi. Ülkede bu 
tartışmalar sürüp giderken durumdan birilerinin de vazife çıkarma hevesinde 
olduğu kısa bir süre sonra anlaşıldı. 

1960 ASKERÎ DARBESİ VE DEMOKRAT PARTİ 
İKTİDARININ SONU 

Hükümetin bu tarz uygulamaları ve aldığı tedbirler ülkede asayişsizliği 
etkilediği gibi öğrenci olaylarının da artmasına ortam hazırladı. DP’nin bu 
politikaları sivil-asker işbirliğini etkilemiş olmalı ki emeklilik için izne çıkan Kara 
Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel, Millî Savunma Bakanı Ethem Menderes’e bir 
mektup yazarak hükümeti uyarmayı bir vazife addetmiştir. 21 Mays’ta ise Harp 
Okulu öğrencilerinin yürüyüşleri darbe yolunda kuvvetli bir algıyı meydana 
getirmişti. 

Hükümete karşı yapılan yıpratıcı eylemler karşısında çaresiz kalan DP’li 
yöneticiler inisiyatifi hukuk dışı oluşumlara kaptırdı. Durumdan vazife çıkaran Türk 
Silahlı Kuvvetleri içinde ortaya çıkan “Albaylar Cuntası” 26/27 Mayıs 1960 gecesi 
ülke yönetimine el koyduklarını ilan ettiler. Askerî Darbe sonucunda otuz sekiz 
kişiden oluşan Millî Birlik Komitesi (MBK), ülkede kontorolü ele geçirerek başta 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar olmak üzere DP’lileri tutuklayarak Yassıada’da 
hapsettiler. MBK Başkanlığı’na ise Cemal Gürsel getirildi. Yassıada yargılamaları 
neticesinde; Başbakan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri 
Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun idamı MBK tarafından onaylanarak infaz edildiler. 
Diğerleri ise muhtelif cezalara çarptırıldı. 

MBK şu isimlerden oluşuyordu (Alparslan Türkeş'ten sonraki isimler 13 
Kasım 1960'ta tasfiye edildi): Ekrem Acuner, Refet Aksoylu, Mucip Ataklı, 
Emanullah Çelebi, Vehbi Ersü, Suphi Gürsoytrak, Suphi Karaman, Kadri Kaplan, 
Kâmil Karavelioğlu, Osman Koksal, Cemal Madanoğlu, Sezai Okan, Fahri Özdilek, 
Mehmet Özgüneş, Selâhattin Özgür, Fikret Kuytak, Sami Küçük, Şükran Özkaya, 
Haydar Tunçkanat, Sıtkı Ulay, Ahmet Yıldız, Muzaffer Yurdakuler, Alparslan Türkeş, 
Orhan Kabibay, Orhan Erkanlı, Muzaffer Özdağ, Rifat Baykal, Fazıl Akkoyunlu, 
Ahmet Er, Dündar Taşer, Numan Esin, Mustafa Kaplan, İrfan Solmazer, Şefik 
Soyuyüce, Muzaffer Karan ve Münir Köseoğlu. 

6 Ocak 1961’de MBK ve Temsilciler Meclisi’nden oluşan Kurucu Meclis, 
çalışmalarına başladı. Temsilciler Meclisi, DP’lilerin dışında diğer partilerin 
temsilcilerinden teşekkül ettirildi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yeni bir 
anayasanın hazırlanması için görevlendirildi. Hazırlanan anayasa 9 Temmuz 
1961’de ilk defa halk oylamasına sunularak % 61 evet oyu ile kabul edildi. 
Akabinde seçimler yapıldı ve İnönü’nün Başbakanlığında koalisyon hükümeti 
kuruldu. 
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Bundan sonra da Türk demokrasisinin 27 Mayıs’ta aldığı ağır yaraya rağmen 
yeni heyacanla ayağa kalkması için çalışmalar devam etmiştir. 

 

 

 

Ö
rn

ek
•Türk demokrasi tarihinde, çok partili hayata geçiş yolunda ilk 
denemeler II. Meşrutiyet'le başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nde 
de Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet 
Fırkası gibi denemelerle devam etmiştir; ancak başarılı 
olunamamıştır. Bu süreç Demokrat Parti'nin kurulmasıyla yeni bir 
aşamaya geçmiştir. Uzun yıllar sonra hayata geçirilen çok partili 
sistem, günümüze kadar siyasal hayatın gelişmesine büyük katkı 
sağlamıştır.

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik

• Demokra Parti'nin kurulmasında etkili olan iç ve dış 
sebepler üzere araştırma yapınız.

• Demokrat Parti'nin "Yeter! Söz Milletindir!" sloganının 
demokrasinin gelişmesine etkisi hakkında bir makale 
çalışması yapınız.

• Seçim kanunları üzerine araştırma yapınız.
• Milli İrade, Çoğunlukçu Sistem, Truman Doktrini, Marshall 

Planı vb. kavramlar hakkında okumalar yapınız. 
• Adnan Menderes Hükümetleri hakkında araştırma yapınız.
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•TÜRKİYE’NİN ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ SÜRECİ
• Türkiye, 15 Ağustos 1945’te Birleşmiş Milletler'e kabul edilmişti. Demokratik 

tarafı temsil ettiğini iddia eden bu örgüt, doğal olarak otoriter anlayışla 
yönetilen ülkelere karşı mesafeli duruş sergilemiştir. Bu gerçeğe göre 
hareket eden Türkiye, konumunu değiştirme gereği duymaya başlamıştır. Ve 
bunun ilk adımı da 19 Mayıs 1945’te İsmet İnönü’nün yeni mesajlarıyla 
atılmıştı.  Bu mesaj ülkede çok partili hayata yeniden geçilebileceğinin ilk 
işareti olmuştur  

•DEMOKRAT PARTİ’NİN KURULUŞ SÜRECİ
• Türk siyasal hayatında demokrasiye geçişlerde inişli çıkışlı süreçler 1945’ten 

itibaren yerini daha olumlu, gerçekçi ve somut çabalara bırakmıştı. “II. Dalga 
Demokrasisi” olarak tanımlanan bu süreçte demokrasinin en önemli 
unsurlarından olan farklı görüşte siyasi partilerin kurulmasının hızlanması 
dikkat çekici olmuştu. Bu süreçte kurulan en önemli parti ise Demokrat Parti 
idi.

•Dörtlü Takrir (Önerge)
• Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Tasarısı, TBMM gündemine gelince, 

Meclis’te çok sert tartışmalar yaşanmıştı. 7 Haziran 1945’te Celal Bayar, Refik 
Koraltan, Fuat Köprülü ve Adnan Menderes’in imzalarının bulunduğu “Dörtlü 
Takrir” diye bilinen önerge, CHP Meclis Grubu’na sunulmuştu.

• Takrir, 12 Haziran 1945’te CHP grubunda görüşüldü ve görüşmeler 
sonucunda da önergede isimleri olan dört kişinin dışında, oy birliği ile 
reddedilmişdir.

•Tan Gazetesi Olayı
• DP’nin kuruluş çabalarının devam ettiği esnada Zekeriya ve Sabiha Sertel’in 

çıkardığı Tan Gazetesi ve Görüşler Dergisi'nde Celal Bayar ve arkadaşlarının 
fikren ve fiilen desteklenmiş, İnönü ve CHP yönetimine karşı ise ağır 
eleştiriler yapılmıştır. Bu baskınların hükümetin muhalefeti susturma planı 
olduğunu ileri süren Serteller, CHP’ye karşı Celal Bayar ve arkadaşlarıyla 
ortak hareket etmişti. Tan Gazetesi baskını aslında muhaliflere bir uyarı 
olarak da değerlendirmiştir.

•Demokrat Parti’nin Kurulması (7 Ocak 1946) 
• Yeni partinin kurulması için gerekli ön çalışmalar süratle tamamlanmıştı. 

Türkiye’de uzun ve sancılı yıllardan sonra çok partili hayata dolayısıyla 
demokrasiye yeniden geçiş çabaları, 7 Ocak 1946’da Demokrat Parti’nin 
kuruluşundan sonra kısa bir sürede örgütlenerek başarılar kazanmasını 
sağladı.

•1950 Seçimleri ve Demokrat Parti
• Günaltay Hükümeti'nin ilk işi 16 Şubat 1950’de TBMM’de kabul edilen tek 

dereceli, gizli oy açık tasnif ve seçimlerin adli denetim altında yapılmasını 
sağlayan kanunu çıkarmak olmuştu. Alınan karar doğrultusunda TBMM, 24 
Mart 1950’de kendini fesh ederek 14 Mayıs 1950’de serbest genel seçimlerin 
yapılmasına öncülük etmişti.  
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•DEMOKRAT PARTİ’NİN İKTİDAR YILLARI
• DP, ilk grup toplantısını 20 Mayıs 1950’de yapmıştı. Bu toplantıda Celal 

Bayar’ın Cumhurbaşkanlığı’na, Refik Koraltan’ın da TBMM Başkanlığı’na aday 
gösterilmesi kararı alınmıştı. 23 Mayıs’ta da İsmet İnönü, CHP Genel 
Başkanlığı görevini yeniden devralırken DP’de ise, Celal Bayar’ın 
Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra, Adnan Menderes hem genel 
başkanlığa hem de başbakanlığa getirilmişti.

•Demokrat Parti’nin İktidar Yıllarında Dikkat Çeken Bazı Önemli Faaliyetleri
•Komutanlar ve Valilerin Bir Kısmının Tasfiye Edilmesi    
• Adnan Menderes Hükümeti, 2 Haziran’da güvenoyu almıştı. Birkaç gün 

sonra da askerin hükümete karşı darbe yapacağı ihbarı üzerine harekete 
geçen yeni hükümet, bir durum değerlendirmesi yapmıştı. Bunun sonucunda 
orduyu hizaya getirmek için harekete geçilmişti. Birçok general ve üst rütbeli 
subay emekliye sevk edilmiştir. 

•Arapça Ezan Yasağının Kaldırılması
• 1932’de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir tamimiyle Arapça ezan 

yasaklanmış, 1941’de de 4055 sayılı kanunla bu yasak yasal bir zemine 
kavuşturulmuştu.  Halkın büyük bir kesiminin tepkisini çeken bu yasak, 
CHP’ye karşı kullanılmıştı.  DP, muhafazakâr seçmenine verdiği sözü tutmak 
adına 16 Haziran 1950’de Arapça ezan yasağını kaldırmıştır.

•Kore Savaşı ve Türkiye’nin Nato’ya Girişi
• Demokrat Parti’nin dış politika alanında aldığı ilk ve en önemli kararı Kore 

Savaşı’na Birleşmiş Milletler kararı doğrultusunda katılmak olmuştur.  
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kore’ye müdahale için oluşturacağı 
uluslararası güce Türkiye’nin davet edilmesini, ileride NATO (Kuzey Atlantik 
Paktı)’ya girebilmek için önemli bir fırsat olarak değerlendiren DP Hükümeti, 
25 Temmuz 1950’de 4500 kişilik bir tugay ile bu güce iştirak edeceğini beyan 
etmişti. 

•6-7 Eylül Olayları
• 6 Eylül günü Expres gazetesinde çıkan asılsız bir haber, yaşanacakların 

kıvılcımı olmuştu. Gazetede çıkan bu asparagas habere göre Atatürk’ün 
Selanik’teki evine bomba atılmıştı. Bu haberin duyulması üzerine İstanbul ve 
İzmir’de başlayan gösteriler buralarda yaşayan Rumların canına ve malına 
yönelik şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

•Tahkikat Komisyonu’nun Kurulması (18 Nisan 1960)
• 1959 yılında, DP’nin politikalarına karşı olanlar değişik zamanlarda Uşak, 

Çanakkale, Kayseri, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde gösteriler yapmış, buna 
karşı hükümet de bazı tedbirler almıştır. Hükümet olaylara ilişkin yayınladığı 
bildiride, olup bitenlerin CHP’nin silahlı tertibi olduğunu vurgulamış ve 
basının bir kısmını da şiddet eylemlerini teşvik etmekle suçlamıştır. 
Nihayetinde Hükümet, bütün bu tarz olayların sebebini ve gelişmeleri 
aydınlatmak için “Tahkikat Komisyonu” kurmaya karar vermiştir.

•1960 ASKERÎ DARBESİ VE DEMOKRAT PARTİ İKTİDARININ SONU
• Hükümete karşı yapılan yıpratıcı eylemler karşısında çaresiz kalan DP’li 

yöneticiler inisiyatifi hukuk dışı oluşumlara kaptırmıştı. Durumdan vazife 
çıkaran Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ortaya çıkan “Albaylar Cuntası” 26/27 
Mayıs 1960 gecesi ülke yönetimine el koyduklarını ilan etmişlerdi. 
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. 27 Mayıs Askerî Müdahalesi’ni yapan grubun adı ve lideri aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
a) Milli Birlik Komitesi-Alparslan Türkeş 
b) Milli Birlik Komitesi-Cemal Gürsel 
c) Milli Birlik Komitesi-Celal Bayar 
d) Tahkikat Komisyonu-Alparslan Türkeş 
e) Milli Güvenlik Konseyi -Kenan Evren 

 

2. 1946 seçimlerinden sonra kurulan CHP hükümetinin başbakanı aşağıdaki 
siyasetçilerden hangisidir? 
a) Recep Peker    
b) İsmet İnönü   
c) Hasan Saka 
d) Celâl Bayar       
e) Nuri Demirağ 
 

3. Türkiye'nin siyasal tarihindeki ilk ve gerçek anlamda yarışmacı seçimi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) 1946   
b) 1950 
c) 1957   
d) 1961  
e) 1965 

 

4. 1960 darbesi sonucunda kurulan Kurucu Meclis’te temsil edilen gruplar 
arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 
a) Barolar             
b) Gençlik örgütleri 
c) Demokrat Parti üyeleri 
d) Basın dernekleri             
e) Yargı organları 

 

5. Türkiye'de 1945 ile 1950 yılları arasında yaşanan siyasal gelişmeler 
aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılabilir? 
a) Parlamentarizm        
b) Millî Şef Dönemi 
c) Sivilleşme süreci   
d) Tek parti anlayışının sürdürülmesi 
e) Demokratikleşme süreci 
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6. Türkiye hangi partinin iktidarında NATO’ya üye olmuştur?  
a) İttihat ve Terakki Partisi        
b) Demokrat Parti 
c) Anavatan Partisi   
d) Adalet Partisi 
e) Cumhuriyet Halk Partisi 

 
7. Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı ve Demokrat Parti’nin 

kurucuları arasına bulunan Türk siyasetçi ve devlet adamı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) Adnan Menderes       
b) Fuat Köprülü 
c) Refik Saydam  
d) Celal Bayar 
e) Cevdet Sunay 

 
8. “Dörtlü Takrir” diye bilinen önergede imzası bulunan isimler arasında 

aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 
a) Adnan Menderes 
b) Refik Koraltan 
c) Celal Bayar 
d) Fuat Köprülü 
e) Kazım Karabekir 

 
9. Türkiye’nin çok partili siyasal hayata geçişinde aşağıdakilerden hangisi 

etkin bir rol oynamamıştır? 
a) II. Dünya Savaşı’nı demokratik devletlerin kazanması 
b) Demokratik yönetimin Atatürk ilkeleri gereği sayılması 
c) Ekonomik sorunlar karşında halkın yeni yönetimler isteği  
d) Sovyet Rusya’nın Türkiye’yi tehdit etmesi    
e) TBMM oluşturulan “ Müstakil Grubun” yaralı olması 

 
10. Türkiye’nin 1945’te çok partili hayata geçiş sürecinde Celal Bayar ve 

arkadaşlarının fikren ve fiilen destekledikleri için gazete ve matbaaları 
baskına uğrayan Zekeriya ve Sabiha Sertel’in çıkardığı gazete 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Sabah Gazetesi 
b) Tan Gazetesi 
c) İrade-i Milliye Gazetesi 
d) Cumhuriyet Gazetesi 
e) Zafer Gazetesi 

 
 

Cevap Anahtarı 
1.b, 2.a, 3.b, 4.c, 5.e, 6.b, 7.d, 8.e, 9.e, 10.b 
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• Atatürk İlkeleri
• Cumhuriyetçilik
• Milliyetçilik
• Halkçılık
• Devletçilik
• İnkılapçılık
• Laiklik
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 
•Laikliğin ne anlama geldiğini 

öğrenebilecek,
•Laikliğin Türk toplumu açısından 

önemini kavrayabilecek,
•Cumhuriyet ve Cumhuriyetçilik 

kavramlarını daha iyi 
anlayabilecek,

•Yeni Türk Devleti’nin yönetim 
biçimini değerlendirebilecek,

•Millet-Milliyetçilik kavramlarını ve 
Atatürk’ün bu kavramları nasıl 
anladığını öğrenebilecek,

•Atatürk ilkelerini kavrayacak, 
bunların Türk toplumuna etkilerini 
görebileceksiniz.  
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Atatürk İlkeleri, 5 Şubat 
1937’den beri Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’nin 
temel nitelikleri olarak 

Anayasa’daki yerini 
almıştır. 

 
Türk inkılabının fikri 
gücü ve dayandığı 

temel esaslara 
Atatürk İlkeleri denir. 

GİRİŞ   
İşgalci güçler tarafından parçalanmaya çalışılan Türk vatanının kurtarılması 

için Türk milleti “Kurtuluş Savaşı”  adını verdiğimiz bir destan yaratmıştı. 
Nihayetinde büyük fedakârlıklar sonucu kurtuluş sağlandı ve Türkiye Cumhuriyeti 
adıyla yeni bir Türk Devleti kuruldu. Şimdi ise bu yeni devletin yaşaması, gelişmesi 
ve milletin mutluluğunun sağlanması için köklü inkılaplara ihtiyaç vardı. 

Daha önceki ünitelerde gördüğümüz büyük bir azim, mücadele ve 
fedakârlığa dayanılarak gerçekleştirilen Türk inkılabı ile Türk milleti ve devleti kısa 
sürede ayağı kalkmayı başarmıştır. Bu başarının arkasındaki en büyük pay ise bu 
ünitemizin konusu olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel niteliklerini 
oluşturan Atatürk ilkeleridir. 

 Bir tanım yapacak olursak; tarihî gelişmeler sonucunda ortaya çıkan Türk 
inkılabının fikri gücü ve dayandığı esaslara Atatürk İlkeleri denir.  

Atatürk ilkeleri toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı ile de 
doğrudan ilgilidir. İnkılap, Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. Her biri 
ayrı özellikler taşımakla birlikte, birbirini tamamlayan ortak değerleri de içlerinde 
barındırırlar. 

Bir sonraki ünitede detaylı olarak göreceğimiz gibi bir fikir ve ideal olarak 
Türk Milleti’nin iradesi ile teşekkül etmiş olan Atatürkçü Düşünce Sistemi,  altı 
temel ilkeye dayanır. 

Bunlar; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve 
İnkılapçılık’tır. Bu ilkeler Türk milletini çağdaş medeniyet seviyesinin de üzerine 
çıkarma hedefine ulaştıracak birer vasıtadır. 

Atatürk ilkeleri 5 Şubat 1937 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin temel nitelikleri olarak Anayasa maddesi haline getirilmiştir. 
Günümüzde de modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güvencesi olarak 
Anayasa’daki yerini korumaktadır. 

Atatürk İlkeleri’nin tarihi bir birikim eseri olduğu ve bir bütün olarak ele 
alınmasının zorunlu olduğu unutulmamalıdır. 

Bu ünitemizde altı temel ilkeyi, onların temel özelliklerini ve Türk toplumu 
üzerindeki etkilerini sırasıyla inceleyeceğiz. 

ATATÜRK İLKELERİ 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel özelliklerini ifade eden 5 Şubat 

1937’den beri Anayasa’da yerini bulan Atatürk İlkeleri; Cumhuriyetçilik, 
Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik ve İnkılapçılık olmak üzere altı tanedir. 
Bunlar Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni ve Türk inkılabını oluşturan temel 
prensiplerdir. Bu ilkeler aynı zamanda Türk inkılabının fikir gücü ve dayanağını 
oluşturur. Günümüzde modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güvencesi ve 
bekası için her Türk vatandaşının benimseyip yerine getirmesi gereken 
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Cumhuriyet bir biçimi, 
demokrasi ise içeriği 

ifade eder.  

sorumlulukları ifade eder. Atatürk’ün bütün söylev ve demeçlerini de bu ilkeleri 
tamamlayıcı nitelikte anlamak gerekir. 

Atatürk İlkeleri; siyasal içerikli olduğu kadar, toplumun sosyal-ekonomik ve 
sosyal-kültürel yapısı ile de doğrudan ilgilidir. Her biri ayrı özellikler taşıdığı hâlde 
birbirini tamamlayan ortak değerleri de içlerinde barındırırlar. Milli egemenlik, 
demokrasi, tam bağımsızlık, çağdaşlaşma, akılcılık ve bilimsellik bütün ilkelerin 
içerisinde bulunan ortak özelliklerdir. 

Şimdi bu ilkeleri sırasıyla izah etmeye çalışalım:   

Cumhuriyetçilik  

Cumhuriyet kelimesi dilimize Arapça “cumhur” kelimesinden gelmiştir. 
Cumhur ise halk, ahali, büyük kalabalık anlamına gelir. Cumhuriyet kelimesinin 
Fransızca karşılığı “La Republique”dir. İngilizce karşılığı ise “The Republic”tir. 
Kelime Latince kökenlidir ve “Res Publica” kamuya ait şey, kamu anlamına gelir. 
“Res Publica” deyimi, siyasî ve tarihî gelişimin etkisi altında, demokratik bir 
rejimde kamu ve halk hizmetlerinin görüldüğü bir devlet yönetimini belirlemek 
için kullanılmıştır. 

Şu halde Cumhuriyet; “halkın yönetimi” demektir. Buna göre bir azınlığın 
yönetimi olan “Oligarşi” den ve soylu bir azınlığın yönetimi olan “Aristokrasi ’den 
farklı olarak, halka ait bir yönetim olduğunu vurgulayabiliriz. Bu tanımları daha da 
çoğaltabiliriz. Mesela; “Millet hâkimiyetine dayanan, millet hâkimiyetinin belli 
süreler için seçilmişler vasıtasıyla kullanıldığı devlet şeklidir. Egemenliği kullanan 
halkın işbaşına geldiği devletin adıdır”  

Cumhuriyet, bir kişi veya zümre yararına değil kamu yararına göre yönetilen 
devlet şeklidir. Cumhuriyet dar ve geniş anlamda kullanılır. Dar anlamda 
Cumhuriyet sadece devlet başkanının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak halk 
tarafından belirli bir süre için seçilmesi anlaşılır. Geniş anlamda ise Cumhuriyet, 
egemenliğin toplumun bütününe ait olmasıdır. 

Cumhuriyet bir devlet veya hükümet şekli olarak da ifade edilir. Devlet şekli 
olarak Cumhuriyet; egemenliğin bir kişi veya zümreye değil, toplumun bütününe 
ait olması demektir. Hükümet şekli olarak ise başta devlet başkanı olmak üzere, 
devletin başlıca temel organlarının seçimle belirlendiği, dolayısıyla veraset 
sisteminin kesinlikle kabul edilmediği bir hükümet şeklidir. Ahmet Mumcu ise bu 
ilişkiyi şöyle tarif eder: Devlet, belli sınırlar içinde (yani bir ülkede) yaşayan ortak 
bazı özelliklere sahip insanların kendi İçlerinden çıkardıkları güçle (yani egemen-
likle) örgütlenip yasamalarından oluşan bir toplumsal kurumdur. Demek ki ülke, 
insan topluluğu (ulus) ve egemenlik her devletin oluşmasında temel taşlardır. Bu 
üç öğeden birini çıkarırsanız devlet ortadan kalkar. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Anayasası olan 1921 tarihli Teşkilât-ı Esâsîye 
Kanunu’nun 29 Ekim 1923’te yapılan değişikliğinde “Cumhuriyet” bir hükümet 
şekli olarak ifade edildiği hâlde, 1924, 1961 ve 1982 anayasalarında Cumhuriyet 
bir devlet şekli olarak belirlenmiştir. Cumhuriyetin bir devlet biçimi olarak 

287



Atatürk Düşünce Sistemi Çerçevesinde Atatürk İlkeleri 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  5 

 
Cumhuriyetçilik 
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değiştirilmesi teklif 
bile edilemeyecek 

ana ilkelerden 
biridir. 

anayasalarda yer alması saltanatın ve halifeliğin kaldırılmasından sonra, geriye 
dönüş özlemleri olan çevrelere karşı bir önlem olarak da değerlendirilmektedir. 

 Cumhuriyet’te esas kural seçimdir. Cumhuriyet en büyüğünden en 
küçüğüne kadar devletin hizmetlerinin hepsinde veraset usulünü kesin olarak 
reddeder. Bu usul yerine seçim ve tayin usulünü koyar. Cumhuriyet, yönetimde 
yalnız veraseti değil, ömür boyu şartını da reddeder. İktidara seçimle gelmiş olsa 
bile devlet reisinin bütün ömrü boyunca devlet başkanlığı makamında kalması 
şartı Cumhuriyet rejiminin mantığı ile bağdaşmaz.  

Demokrasi ile Cumhuriyet’in yakın ilgisi vardır. Ancak bu kavramlar 
birbirleriyle karıştırılmamalıdır. Cumhuriyet bir biçimi, demokrasi ise içeriği ifade 
eder. Cumhuriyet devleti ve toplumu, demokrasi ise bireyi dolayısıyla yaşam 
tarzını ifade eder. Demokrasi siyasal anlamda milletin, idare edenler üzerindeki 
denetimi sayesinde siyasî hürriyetlerini temin etmesi demektir. Dolayısıyla 
demokrasinin en gelişmiş şekli, en ileri hüviyeti ile görünümü Cumhuriyet ile 
sağlanır. Demokrasi halkın yönetime katılması konusunda bir biçim değil, bir 
özdür. Uygulamadır. Cumhuriyet’i çalıştıran bir mekanizmadır. 

Şekil 13.1. Egemenlik ve kullanışına göre devlet biçimleri  
Yukarıdaki ifadelerden hareketle Cumhuriyetçilik, devletin siyasî rejim 

olarak Cumhuriyet’i benimsemesi, Cumhuriyet’i bir fazilet rejimi olarak tanımlanır 
ve değerlendirilir.  Cumhuriyetçilik siyasî rejim olarak Cumhuriyetten hareket eder 
Cumhuriyet’i savunur.  

Atatürk İlkeleri’nden Cumhuriyetçilik, ana ilke mesabesindedir. Diğer bütün 
ilkelerin varlığı Cumhuriyetçilik ilkesinin yerleşmesiyle mümkündür. Bu ilke Yeni 
Türkiye Devleti’nin temelidir. Bu yüzden 1924’ten itibaren Türkiye Cumhuriyeti 
anayasalarında, değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek bir ana ilke olarak kabul 
edilmiştir. Cumhuriyetçilik siyasal bir düzen olarak doğmuş daha sonra 
beraberinde ekonomik sosyal ve kültürel düzenlemeleri de getirmiştir. Bu niteliği 
ile Cumhuriyet, devlet düzen ve yönetiminde şahsilik ve keyfiliğin hâkim olmasını 
önleyen en sağlam teminattır. 

Mutlakıyetten Cumhuriyet'e geçiş sürecimizi oluşturan önemli adımları şu 
şekilde sıralayabiliriz:  

• 29 Eylül 1808 Sened-i İttifak Sözleşmesi, 
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• 3 Kasım 1839 Tanzimat Fermanı’nın ilanı, 
• 28 Şubat 1856 Islahat Fermanı’nın ilanı, 
• 23 Aralık 1876 Kanûn-ı Esasî'nin kabulü ve I. Meşrutiyet'in ilanı, 
• 23 Temmuz 1908 II. Meşrutiyet'in ilanı, 
• 21-22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi (Milletin istiklalini yine milletin 

kendi azim ve kararı kurtaracaktır.), 
• 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi Kararları (Kuva-yı milliyeyi amil, 

iradeyi milliye-yi hâkim kılmak esastır.), 
• 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi Kararları, 
• 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, 
• 20 Ocak 1921 Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu’nun kabulü (I.madde: Egemenlik 

kayıtsız şartsız milletindir.), 
• 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı. 

Türkiye’de Cumhuriyet; ırk, din, dil ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bütün 
vatandaşların paylaştıkları ve yararlandıkları siyasî rejimin adı olmuştur. Eşitlik 
ilkesi herkesin kanun önünde eşitliğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bir özelliğini 
teşkil etmiştir. Nüfusun yarısını teşkil eden kadınlarımıza toplum hayatında eşit 
haklar sağlama, seçme ve seçilme hakkını eşit şartlarla kullanma şekli Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bir başka özelliğidir. 

Cumhuriyetçiliğin en başta gelen niteliği Atatürk’ün; “Egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir.” ilkesinde ifadesini bulur. Çünkü çağdaş Türk Devleti’nin 
dayandığı temel prensiplerden biri olan ilkenin en iyi korunduğu ve gözetildiği 
yönetim Cumhuriyet yönetimidir. 

Cumhuriyet ve monarşi arasındaki temel değer ve zihniyet farklarından biri 
de Cumhuriyet’in “vatandaşlık”, monarşinin ise “kulluk” kavramlarına 
dayanmasıdır.  Ayrıca Atatürk, Cumhuriyet’in dayandığı ahlaki prensibin “fazilet” 
olduğunu şu sözleriyle ifade etmiştir: Cumhuriyet nedir ve sultanlıktan farkı nedir? 
Cumhuriyet, fazilet-i ahlakiyeye müstenit bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 
Sultanlık korku ve tehdide müstenit bir idaredir. Cumhuriyet idaresi faziletli ve 
namuskâr insanlar yetiştirir. Sultanlık korkuya, tehdide, müstenit olduğu için 
korkak, zelil, sefil, rezil insanlar yetiştirir. Aradaki fark bundan ibarettir. 

Milliyetçilik  

Milliyetçilik, millet gerçeğinden hareket eden bir fikir akımı ve çağımızın en 
önemli düşünce akımlarından birisidir. Milliyetçilik, bizde Türk inkılabının temel 
prensiplerinden biri olduğu kadar, aynı zamanda Türk milletinin kaderini tayin 
eden temel ilkedir. Milliyetçilik ilkesi, millet ve milliyet kavramlarına 
dayandığından bu kavramları izah etmek gerekir. 

Millet kelimesi çağımızda Fransızca “nation” kelimesi karşılığı olarak 
kullanılmıştır. Anlamı aynı kökten aynı soydan gelme demektir. Dilimizde millet 
kelimesi Arapça ”mille” kelimesinden gelmektedir. Topluluk anlamında kullanılır. 
Millet kavramı 1789 Fransız İhtilali’nden sonra dil ve soy birliği ifade eden topluluk 
olarak anlam kazanmıştır. Buna bağlı olarak da homojen olmayan 
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imparatorlukların büyük bir kısmında dil ve soy birliğine dayanan topluluklar ayrı 
birer devlet kurma amacıyla çıkarmış oldukları isyanlar ve savaşlarla 
imparatorlukların büyük bir kısmının yıkılmasına sebep olmuştur. 

XX. yüzyılda özellikle I. Dünya Savaşı sonrası millet kavramında yeni bir 
anlayışın hâkim olduğu görülmektedir. Şöyle ki; soy ve dil birliklerine dayanan 
insan topluluklarının yerini kültür ve ideal birliğine dayanan insan toplulukları 
almıştır. 

O hâlde millet nedir?   

Bu konuda çeşitli tanımlar yapmak mümkündür. En gelişmiş toplum düzeni 
olduğu iddia edilen millet, insanlık ailesi içinde belirli tarihî aşamalardan geçerek 
oluşmuş bir düzeni ifade eder. 

 Millet her şeyden önce ortak bağları olan bir insan topluluğudur. Toplum 
hayatında erişilen son merhaledir. Şuurlu topluluktur. Tarihi ve sosyolojik 
bakımdan bir aşamaya ulaşmış ve belirli nitelik ve şartları olan bir topluluktur. 

Ünlü Fransız Sosyolog Ernest Renan ise milletin tanımını “aynı tarihe sahip 
olan ve beraber yaşama konusunda ortak isteği olan insan topluluğu” olarak tarif 
etmiştir. 

Millet kavramını tek bir öğeye dayandırarak tarif etmek doğru değildir. Bir 
kısım görüşe göre bir toplumun millet sayılabilmesi için ırk birliği yeterli kabul 
edilmiştir. Ancak günümüzde ırk ortaklığının değeri azaldığı için bu görüş eksik 
kalmaktadır. Aynı ırk birliğine sahip olmadıkları halde bugün, millet olma nitelikleri 
tartışılmayan toplumlar vardır. İsviçreliler ve Amerikalılar bu görüşe en güzel 
örneklerdir. 

Millet olmanın şartını dil birliğine bağlayan bir görüş de vardır. Ancak bu 
görüşün de eksik yönleri vardır. İsviçre’de üç farklı dil konuşulmasına rağmen 
burada yaşayan İsviçreliler bir millettirler. Yine birçok farklı dilin konuşulduğu 
Hindistan’da da halk Hint milleti olarak bilinir. Buna karşılık aynı dili konuştukları 
halde farklı milletler hâlinde yaşayan toplumlar ayrı vardır. Suriyeliler ve 
Tunuslular aynı dili konuştukları hâlde aralarında büyük fark vardır ve ayrı milletler 
olmuşlardır  

Bir diğer görüşe göre de millet olmanın temel şartı din birliğidir. Ancak 
günümüzde din birliğinin milletleri oluşturmada ilk şart olduğu fikrinin gerçekliliği 
kalmamıştır. Bugün Amerika, Japonya, Hindistan gibi ülkelerde çeşitli dinler bir 
arada yaşamaktadır. Bu toplumları oluşturan insanlar arasında din birliği 
olmamasına rağmen, bu toplumların millet olma özellikleri günümüzde tartışılmaz 
durumdadır. Etrafında toplanılan bu esas, insan topluluklarının özelliklerine göre 
değişiklik gösterebilir. Örneğin bu esas Fransa’da kültür, Almanya’da ırk, 
Araplarda dil, ABD’de tabiiyet mefhumlarından ibaret olabilir. Bu bağlardan en az 
birisinin etrafında toplanılması gerekir. Atatürk ise milletin tanımını; “dil, kültür ve 
mefkûre birliği ile birbirine bağlı vatandaşların teşkil ettiği bir siyasî ve içtimaî 
heyet” olarak yapmaktadır. O, Türk milletini tarif ederken yaptığı millet tanımını 
biraz daha genişleterek, “Türk milleti siyasî varlıkta dil,  yurt,  ırk ve kökende de 
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birlik olan, tarihî ve ahlakî yakınlığı bulunan zengin bir hatıra ve mirasa sahip, 
beraber yaşamak arzusunda samimi ve sahip olunan mirasın korunmasında 
müşterek iradeye sahip Türk insanlarının vücuda getirdiği bir cemiyettir.”   şeklinde 
ifade etmiştir. 

Milliyetçilik ise sadece ortak geçmişe bağlılık değil, istikbale yönelik amaç, 
gaye ve düşünceler açısından da birlikteliği ifade eder. Milliyetçilik; insanın içinde 
yaşadığı topluma yakın olması, kendisini ona bağlı hissetmesi, onu sevmesi ve 
yüceltmesidir. Milliyetçilik, ideal ve kader birliğinin yönlerini belirten bir prensiptir 
ve toplumu düzeltme amacını güder.  

Türk milliyetçiliğinin kendine has özellikleri vardır. Türk milliyetçiliği fertleri 
Türk milletine bağlayan manevi bir köprüdür. Her şeyden önce Türk milletini 
sevmeyi ve onun menfaatleri için çalışmayı öngörür. Yabancı ideolojilerden 
kendisini soyutlamıştır. Avrupa’da II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına sebep olan 
saldırgan milliyetçilik akımlarından çok farklıdır.  

Atatürk, Türk milletini şöyle tanımlamıştır: “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran 
halka Türk denir.” Atatürk’ün bu tanımı pratik ve Türkiye gerçeğine en uygun 
tanımdır. 

Diğer taraftan Atatürk, milliyetçiliği millî bütünlüğün temeli olarak 
değerlendirmiştir. Van’dan Diyarbakır’dan Trakya’ya, Karadeniz’den Akdeniz’e 
kadar yurdumuzun her köşesindeki memleket evlatlarını “hep aynı cevherin 
elemanları” olarak vasıflandırmıştır. Ona göre milletin birliği ve bütünlüğü, en 
büyük güç kaynağıdır. Atatürk’ün birçok söylev ve demeçlerinde sözünü ettiği 
“Türk” kavramı ırkla ilgili değildir. Tamamen hukuksal ve coğrafî bir tanımlamadır. 
Atatürk’ün milliyetçilik anlayışında başka milletlerin de milliyetçiliğine ve 
hukukuna saygı vardır. Atatürk dünya milletlerini bir aile olarak nitelendirir. Bu 
konuyla ilgili olarak “Bize milliyetçi derler; fakat biz öyle bir milliyetçiyiz ki bizimle iş 
birliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Bizim milliyetçiliğimiz bencil 
ve mağrurane milliyetçilik değildir.” sözleriyle görüşlerini ifade etmiştir. 

Atatürk’ün öngördüğü Türk milliyetçiliğinin özelliklerini şu şekilde 
sıralayabiliriz: 

• Millî birlik, beraberlik ve bütünlüğü esas alır. 
• Saldırgan değil barıştan yanadır. 
• Irkçılık ve şovenizme karşıdır. 
• Laik ve çağdaş düşünceye açıktır. 
• Demokratiktir. 

Halkçılık 

Halkçılığın temelinde halk vardır. O hâlde halkçılığı izah edebilmemiz için 
öncelikle halk kelimesinin tanımını yapmamız gerekir. Halk kelimesi kullanılış 
amacına göre farklı anlamlar ifade eder. Belirli bir zamanda bir ülkede oturan ve o 
ülkeyi vatan bilen kaderini o ülkeye bağlamış insanların bütününe halk denir. 
Örneğin Türk halkı deyince, Türkiye’de yaşayan insan topluluğu akla gelmelidir. 
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Türk halkı Türkiye 

Cumhuriyeti 
Devleti’nin beşeri 

unsurunu 
oluşturur. 

Diğer bir anlamda ise Türk halkı denildiğinde Türkiye’de yaşayan, millet bağı 
ile devlete bağlı bulunan insan topluluğu anlaşılır. Bu anlamda milletle halk 
arasında yakın bir ilişki vardır. Ancak halk, milletin henüz dayanışma duygusu ile 
bilinçlenmemiş hâlidir. Halk dediğimiz insan topluluğunun belirli amaçlara ve 
hedeflere yönelerek bilinçlenmesiyle millet ortaya çıkar. Türk halkı, Türk devletinin 
beşeri unsurunu oluşturur. 

Halkçılık, halkın halk tarafından halk için idaresidir. Halkçılıkta asıl önemli 
olan halkın kendi kendini demokratik esaslara uygun olarak yönetmesidir. 
Halkçılıkta devletin siyasî rejimi, halk tarafından ve halkın menfaati esas alınarak 
kullanılır. Cumhuriyet de esasen bir halk hükümetidir ve her şeyin halk tarafından 
ve halkın menfaatleri için kullanılmasını ön görür.  Bu bakımdan Halkçılık, gerçek 
demokrasinin gerçekleşmesi ve yerleşmesi amacına yöneliktir. Fransız İhtilali 
sonrasında bir akım olarak yayılan Halkçılık; eşitlik, özgürlük ve adalet ilkeleri 
çerçevesinde gelişmiştir. Halkçılığın üç önemli unsuru vardır. Birincisi, halk 
yönetimi (siyasî demokrasi); ikincisi, eşitlik; üçüncüsü ise sınıf mücadelesini kabul 
etmemektir. 

Milliyetçilik ve Cumhuriyetçilik ilkesinin tabii bir sonucu olan Halkçılık ilkesi, 
Atatürk tarafından daha Milli Mücadele’nin ilk yıllarından itibaren üzerinde 
önemle durduğu bir ilke olmuştur. Atatürk’e göre halk ile millet kavramları aynı 
anlama gelmektedir. Türk inkılabında ve Atatürkçü Düşünce Sistemi’nde bu 
terimler eşdeğer ifadeler olarak kabul edilmiştir. Halkçılık ilkesiyle imtiyazsız ve 
sınıfsız bir millet hedeflenmiştir. Bu anlamda bireyler arasında hiçbir fark 
gözetmeden halk adı verilen tek ve eşit bir toplum oluşturmayı amaç edinmiştir.  

Atatürk Türk halkını; ırken dinen ve kültürel bakımdan birbirine saygılı, 
özverili duygularla dolu, geleceği ve çıkarları ortak olan toplumsal bir heyet olarak 
tarif etmiştir. Atatürk’ün gözünde Türk toplumu sınıfsız bir toplumdur; fertleri 
arasında hiçbir fark yoktu. 

Atatürk, Halkçılığın temel hareket noktasını, yüzyıllardır ihmal edilmiş Türk 
halkını geliştirmek ve uygar bir dünyanın üyesi hâline getirmek ve teknolojinin 
bütün nimetlerinden yararlanmasını sağlamak oluşturmuştur. Halkçılık, halka 
hakkını verenlerin, halkı sevenlerin bağlı olduğu bir sosyal politika prensibi ve bir 
tür politik akımdır. Dolayısıyla Millî Mücadele Dönemi’nin en önemli anayasal 
belgelerinde bile yer almıştır. Nitekim 1921 Anayasası’na esas olan belge daha 
önceleri “Halkçılık Programı” adını taşımaktadır. 

Atatürk, kurulan Yeni Türk Devleti’nin halkçı karakterini 1923 yılında şu 
sözlerle ifade etmiştir: Türkiye devletinin bu yeni kuruluşun dayandığı temeller, 
nitelik bakımından kendinden önceki tarihsel kuruluşların temellerinden başkadır. 
Bunu bir sözcük ile anlatmak gerekirse, diyebiliriz ki Yeni Türk Devleti bir halk 
devletidir. Geçmişin kuruluşları ise bir kişi devletiydi, kişilerin devletiydi. 

Atatürk’e göre Halkçılık ilkesinin temel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 

• Halkçılık, diğer sistemlerde olduğu gibi toplumun bir kesimini değil, tüm 
milleti kapsar, toplumun tümünü halk olarak görür. 
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Devletçilik ilkesi 
de öteki Atatürk 

İlkeleri gibi 
Türkiye 

gerçeklerine 
dayanır. 

• Sınıf kavramına ve sınıf çatışmasına karşıdır. Atatürk’e göre sınıf yoktur, 
meslekler ve çalışma grupları vardır. 

• Demokrasi ve millî egemenlikten yanadır. 
• Kanun önünde eşitlik ve adaleti sağlamaya yöneliktir. 
• Halkın mutluluğunu sağlamayı ve refah düzeyini arttırmayı amaçlar. 
• Vatandaş ile devlet arasındaki ilişkileri düzenlemeyi ve aydın ile halk 

arasındaki kopukluğu gidermeyi amaçlar. 
• Fertlerin belli bir düzen ve disiplin içerisinde ve eşit şartlarda yaşamalarını 

sağlamayı ifade eder. 
Atatürkçü düşüncede Halkçılık ilkesi iç barışın teminatıdır. Bu ilkenin 

uygulanması ile sınıfsız, ayrıcalıksız ve kaynaşmış bir toplumun varlığı 
sağlanmaktadır. 

Devletçilik 

Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan, siyasî bakımdan 
örgütlenmiş insan topluluklarının oluşturduğu siyasî ve hukukî bütünlüğe devlet 
denir. Devletçilik ise; devlet yetkilerinin artması, genişlemesi, kamu hizmet ve 
faaliyetlerinin yayılması demektir. Devletçiliği geniş ve dar anlamda da 
tanımlayabiliriz. Geniş anlamda; devletin ekonomiye, toplum hayatına ve kültürel 
çevreye yapmış olduğu bütün müdahaleleri kapsar. Dar anlamda ise devletçilik 
devletin mal ve hizmetleri doğrudan üretmesi manasına gelir. 

Yeni Türk Devleti kuruluşundan itibaren ekonomik, sosyal ve kültürel 
kalkınmanın temel faktörü, hareket ettirici gücü olmuşsa da Devletçilik manasında 
asıl müdahalesi ekonomik alanda olmuştur. Çünkü Yeni Türk Devleti, kuruluşunda 
ekonomik bakımdan geri kalmış bir ülke görünümünde olduğundan süratle 
kalkınmaya ihtiyacı vardı.   

Daha Cumhuriyet ilan edilmeden İzmir’de 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri 
arasında geniş kapsamlı bir “I. Türkiye İktisat Kongresi” toplanmıştı. Kongrede 
çeşitli kararlar dışında genel nitelikli bir iktisat politikası da kabul edildi. Bu 
kongrede Yeni Türk Devleti’nin uygulayacağı ekonomik modelin liberal ekonomi 
modeli olması kararlaştırılmış, ekonomik alanda yapılması gerekli işlerin bir plan 
ve programı çıkarılmıştır. Ayrıca kongrede sanayinin teşvik edilmesi, kredi 
imkânlarının geliştirilmesi, yerli sanayinin kurulması, bankaların kurulması, 
tekelciliğe karşı mücadele edilmesi, kredi sağlanması, Aşar Vergisi’nin kaldırılması, 
asgari ücretin belirlenmesi, kaza ve hayat sigortası ile ilgili konularda alınan önemli 
kararlarla Türkiye’nin bir an önce kalkınması hayati bir mesele olarak ele 
alınmıştır. Çünkü gelişme o toplumun yapısına, imkânlarına, ihtiyaçlarına göre en 
uygun yolu tutmakla gerçekleştirilebilir. 

Görüldüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan itibaren kalkınmayı 
sağlamak için çareler aramış, özel sektörü teşvik edici tedbirler almıştır. Ancak 
bütün bunlara rağmen istenilen düzeyde bir gelişme elde edilememişti. Bu 
şartlarda özel sektörün ülke sanayiini gerçekleştirebilmesi imkânsızdı. Girişimci 
sınıfının yetersizliği, teknoloji ve nitelikli insan eksikliği,  yeterli sermayenin 
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olmaması, yabancı sermayenin olumsuz tutumu Atatürk’ün Devletçilik ilkesinin 
olgunlaşmasında önemli bir etken olmuştur.  

Diğer taraftan 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
zaten güçsüz olan ekonomisini daha da zayıflatmıştır. Ekonomik bunalımın çok 
büyük olması nedeniyle, bütün dünyada başlayan devlet müdahaleciliğinin Türkiye 
dâhil Batılı ülkeler arasında bir kurtuluş modeli olarak algılanmasına sebep 
olmuştur. Türkiye’ye komşu olan Rusya ekonomisinin bu krizden etkilenmemesi, 
benimsediği devletçi sistemin Türkiye’ye etkisi de inkâr edilemez. Ancak 
Türkiye’deki devletçilik uygulamasının sonuçları itibariyle kendine özgü bir yapısı 
vardır. 

Devletçilik ilkesi de öteki Atatürk ilkeleri gibi Türkiye gerçeklerine dayanır. 
Bu durum Türk Devletini iktisadî anlamda yeni kararlar almaya zorlamış, gittikçe 
artan devlet müdahaleleriyle ekonomik bunalımdan çıkılmaya çalışılmıştır. 
1931’de Atatürk’ün devletçilik ilkesi Türkiye’nin kalkınma programının esaslı bir 
maddesi olarak benimsenmiştir. Devletin kısa zamanda kalkınması için özellikle 
ekonomik alanda fertlerin yapamayacağı yatırımları devletin yapması ve 
ekonomiyi geliştirmek, sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlamak için yürürlüğe 
konulmuştur. 

Devletçilik anlayışı, içinde bulunulan ortama göre, özel sektörün yanında 
kamu yararının gerektirdiği alanlarda devlete görev verir.  Bu yapı iktisadî alanda 
günümüzde karma ekonomi kavramıyla ifade edilmektedir. Türkiye’de devlet, bu 
ilkeye dayanarak ekonomik faaliyetlerin başlatıcısı olmuştur. Devlet çıkardığı 
kanunlarla özel teşebbüsü korumuş, kişileri üretim ve ticaret gibi işlere 
özendirmiştir. Buna göre devlet, bir yandan sanayiyi geliştirirken diğer yandan özel 
teşebbüse geniş bir yer vermiştir. Bu amaçla sermayesi olan herkesi istediği 
işletmeyi kurması için kredilerle teşvik etmiştir. Ayrıca özel teşebbüsün büyük bir 
güvenlik ve serbestlik içinde çalışmasını sağlayacak önlemler almıştır. Bütün bu 
düzenlemeler, devlet vatandaş işbirliği ortamının doğmasını sağlamıştır. Böylece 
Türk ekonomisi, üretimin her dalında küçümsenemeyecek rakamlara ulaşmıştır.  

Türkiye’de uygulanan Atatürk’ün Devletçilik anlayışı dünyada uygulanan 
herhangi bir sistemle tanımlanamaz. Prensipleri Atatürk tarafından belirlenmiş, 
Türkiye’nin ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun olarak geliştirilmiş Türkiye’ye özgü bir 
sistemdir.  

Atatürk bu konuyu 1935 yılında şu şekilde açıklamıştır: Türkiye’nin 
uyguladığı Devletçilik sistemi, on dokuzuncu asırdan beri sosyalizm 
nazariyecileri’nin ileri sürdükleri fikirlerden alınarak tercüme edilmiş bir sistem 
değildir. Devletçiliğin manası bizce şudur. Fertlerin özel teşebbüslerini ve 
faaliyetlerini esas tutmak; fakat büyük bir milletin bütün ihtiyaçlarını ve birçok 
şeylerin yapılmadığını göz önüne tutarak memleket ekonomisini devletin eline 
almak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk vatanında asırlardan beri ferdi ve özel 
teşebbüslerle yapılamamış olan şeyleri bir an evvel yapmak istedi ve kısa bir 
zamanda yapmaya muvaffak oldu. Bizim takip ettiğimiz bu yol, görüldüğü gibi 
liberalizmden başka bir yoldur.     
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İnkılapçılık ilkesi 
Atatürkçülüğün 
dinamik idealini 

oluşturur. 

 
Türkiye’de 

Devletçilik ilkesi 
özel teşebbüsü 

reddetmez. 

Atatürk’e göre uygulanması öngörülen Devletçilik prensibi; bütün üretim ve 
dağıtım araçlarını kişilerden alarak, milleti büsbütün başka esaslara göre 
düzenlemek amacı güden sosyalizm prensibine dayalı Kolektivizm yahut 
Komünizm gibi özel ve kişisel ekonomik teşebbüs ve faaliyete meydan bırakmayan 
bir sistem değildir. Kişisel çalışma ve faaliyeti esas tutmakla beraber mümkün 
olduğu kadar, az zaman içinde milleti refaha, memleketi bayındırlığa eriştirmek 
için milletin genel ve yüksek çıkarlarının gerektirdiği işlerle, özellikle ekonomik 
alanda devleti fiilen ilgili kılmaktır. Ekonomi işlerinde devletin ilgisi, doğrudan 
yapıcılık olduğu kadar özel teşebbüsü teşvik ve yapılanları düzenleme ve kontrol 
da etmektedir. 

Bizde uygulanan Devletçilik, toptan ve kolektivist bir devletçi anlayışıyla ilgili 
değildir. Planlı ekonomide, ülkenin kendi kaynaklarını işletmeye geçirmede ve 
ekonomiyi kurmada başlıca etkenin millet olacağı görüşünün benimsenmesidir. 

1 Kasım 1937’de yaptığı bir konuşmada Atatürk, sanayileşme ve planlı 
ekonomiyle ilgili görüşlerini şu şekilde açıklamaktadır: “Sanayileşmek en büyük 
millî meselelerimiz arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ülkemizde 
var olan büyük, küçük her çeşit sanayii kuracak ve işleteceğiz.”   

Devletçilik ilkesi, özel teşebbüsü reddetmez. Tüm üretim araçlarının devlet 
elinde toplanmasını öngörmez. Mülkiyet hakkına saygılıdır. Atatürk, memlekette 
üretimin çoğalması için özel teşebbüsün devletçe zorunlu olduğunu önemle 
kaydettikten sonra “Devlet ve özel teşebbüsün birbirine karşı değil, birbirinin 
tamamlayıcısı” olduğunu belirtir. Atatürkçü ekonomik görüşün (devletçiliğin) bir 
yönü de refahın sağlanması açısından toplumun kesimleri arasında imtiyazlı kişi, 
zümre ya da sınıfların oluşmasının önlenmesi ve kalkınmanın nimetlerinin bütün 
kesimlere eşit olarak dağıtılmasıdır. Atatürk’ün Devletçilik anlayışı şöyle 
özetlenebilir: Özel sektörün sermaye ve bilgi birikimi yönünden yetersiz olduğu 
ekonomik alanlara devletin girerek özel sektöre öncülük etmesi, daha sonra bu 
alanlardan çekilerek yerini yeterli duruma gelen özel sektöre devretmesidir. 

İnkılapçılık 

Atatürk ilkelerinden İnkılapçılık, Türk inkılabının korunması, aklın ve bilimin 
yol göstericiliğinde çağın gerçeklerine göre sürekli olarak geliştirilmesi ve 
yenilenmesi ilkesidir. Geçmişten ziyade geleceğe dönük bir ideoloji olan 
Atatürkçülüğün dinamik idealini oluşturur. Yapılan yenilikleri koruma, yaşatma ve 
geliştirme istek ve inancı Atatürkçü düşüncede İnkılapçılık ilkesinin görevidir. 

Atatürkçülük’te inkılapların korunması ve yaşatılması büyük önem taşır. 
Bunun en etkin yolu inkılapları halka anlatmak ve ona mal etmektir. Ayrıca bunun 
için inkılapların temel ilkelerinden taviz vermemek ve inkılabı yıkmak isteyenlere 
karşı uyanık bulunmak gerekir. Çünkü bir toplumda eski düzen ne kadar çağdışı 
olursa olsun, onun taraftarları yaşamaya devam eder.  

İnkılapların kararlılıkla korunması, inkılapçıların, özellikle de Atatürk’ün 
Cumhuriyeti emanet ettiği Türk gençliğinin görevidir. İnkılapçılık elbette sadece 
Türk inkılabını korumak anlamını taşımaz. Tek başına böyle bir anlayış inkılabı 
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dondurmak, onu ölüme mahkûm etmek anlamına gelir. Bu nedenle Türk 
inkılabının dinamik idealinin gerçekleşmesi, çağdaş uygarlık düzeyinin gerektirdiği 
atılımların yapılmasını gerektirir. Çünkü uygarlık yolunda başarı, yenileşmeye 
bağlıdır. Sosyal hayatta, ekonomik hayatta, bilim ve fen alanında başarılı olmak 
için tek gelişme ve ilerleme yolu budur. Bu nedenle inkılabın temellerini her gün 
derinleştirmek ve güçlendirmek gerekir. Yenileşmeye ayak uyduramayan 
milletlerin hayatında çöküş başlar. Atatürkçü Düşünce Sistemi statik değil 
dinamiktir. 

Atatürkçülük’te yenileşmenin zamana bırakılmadan süratle yapılması 
öngörülmüş, gelişme ve yenileşmede kısa sürede büyük işlerin başarılması 
amaçlanmıştır.  

Nitekim dünya tarihinde Türk inkılabı gibi hızlı ve kapsamlı bir kültürel 
değişimi gerçekleştirebilmiş ikinci bir örnek gösterebilmek güçtür. Bunun sırrını 
inkılapçıların başarısından çok, Türk milletinin karakterinde, iyiye, güzele ve 
doğruya açık olmasında aramak gerekir. 

“Türk milletinin son senelerde gösterdiği harikaların, yaptığı siyasî ve içtimaî 
inkılapların sahibi hakikisi kendisidir.” sözleriyle Atatürk, Türk milletinin inkılap 
yapma gücünü ve kabiliyetini dile getirmiştir. “İnkılabın hedefini kavramış olanlar, 
daima onu koruyabilecek güçte olacaktır.” diyen Atatürk, bütün Türk 
toplumundan inkılapların korunmasını arzu etmiştir.  

Laiklik 

Türkçe’ye Fransızcadan geçen “laik” sözcüğü, Yunanca “Laikos”tan 
gelmektedir. Laos, halk, kitle, kalabalık; laikos ise halka ait, kalabalığa ait demektir. 
Latinceye laicus olarak geçen kelime, kiliseye mensup olmayan, ruhban sınıfından 
olmayan, anlamlarında kullanılmıştır.  

Bu tanımlar ışığında siyasal anlamda laiklik; en genel tanımıyla, din ve devlet 
işlerinin birbirinden ayrılması, dinî inançların devlet yönetiminde ve siyasette rol 
oynamaması esasına dayanır. 

Laiklik; Orta Çağ Avrupa’sının siyasî, sosyal, iktisadî, kültürel vb. alanlarda 
dinin meşruiyet zemini üzerinde tanımlanan devlet ve toplum hayatında kilise ve 
din adamlarının egemenliğine karşı burjuva sınıfı tarafından verilen mücadele ile 
şekillenmiş ve ortaya çıkmıştır. İslam Dünyası’nda ve Osmanlı Devleti’nde laiklik, 
farklı bir gelişim çizgisi izlemiştir. XIX. yüzyıldan başlayarak Osmanlı tarihi aslında 
bir demokratikleşme ve laikleşme tarihi olarak değerlendirilmektedir. Ancak bu 
süreç Avrupa’da yaşanan süreçten oldukça farklı özellikler göstermektedir. 
Öncelikle İslam dininde bir ruhban sınıfı veya Katolik Kilisesi gibi örgütlü bir dinî 
kurumsallaşma olmadığı için Osmanlı Devleti’nde yaşanan laikleşme süreci bir sınıf 
hareketi olarak belirmemiştir. Bunun yerine Osmanlı Devleti’nin Batı’daki bilimsel 
ve askerî gelişmeleri yeteri kadar takip edememesi nedeniyle özellikle savaş 
meydanlarındaki yenilgilerden sonra zayıfladığının farkına vararak Avrupa örnekli 
ıslahat hareketlerine girişmesi bu süreci başlatmıştır.  
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vardır. 

Atatürk, Türk toplumu içinde dinî veya etnik açıdan mevcut olan çeşitli 
grupların bir arada yaşayabilmesi için, devletin iç siyasetini şu iki ilke etrafında 
toplamıştır: 

• Ülkeyi laik hukuk temeline dayandırmak, 
• Birleştirici nitelikte olan dil, tarih ve kültür birliğine dayanan modern millet 

anlayışını egemen kılmak. 
Bu iki ilkenin uygulanması ile ülkede “ümmet” bilincinin yerine “millet” 

bilinci yerleştirilecektir. Bu konudaki ilk adımlar İstiklal Savaşı Dönemi’nde millet 
egemenliği vurgusuyla kendini göstermiştir. Bu konuda ilk icraat da 1 Kasım 
1922’de Saltanatın kaldırılmasıdır. Böylece ülkede fiilen yürürlükte olan rejimin 
ilanının önü açılmış ve 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilmiştir. 

Osmanlı Devleti’nde geleneksel ve modern değerlerin bir arada 
bulunmasından dolayı ortaya çıkan huzursuzluklara son vermek isteyen Atatürk, 
laik değerlere sahip Cumhuriyet rejimi ile teokratik devletin temsilcisi hilafetin bir 
arada bulunamayacağını biliyordu. Bu nedenle 3 Mart 1924’te hilafet kurumu 
kaldırılarak laik devletin önündeki en büyük engel aşılmıştır. Aynı gün kabul edilen 
başka bir kanunla Şeriye ve Evkaf Vekâleti de kaldırılmıştır. Yine aynı tarihte kabul 
edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Eğitim-Öğretimi Birleştirme Kanunu) ile 
birbirinden farklı dünya görüşlerine sahip eğitim kurumları Millî Eğitim 
Bakanlığı’na bağlanmış ve böylece “Laik Eğitim Sistemi’ne” geçilmiştir. 

30 Kasım 1925 tarihli Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılmasına Dair Kanun 
ile 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi Türkiye’yi laikleştiren 
önemli aşamaları oluşturmaktadır. 1924 Anayasası’nın 2. maddesindeki “Türk 
Devleti’nin dini İslam’dır.” ibaresi 10 Nisan 1928’de yapılan Anayasa değişikliği ile 
kaldırılmıştır. Aynı zamanda 4. maddede milletvekillerinin, 5. maddede ise 
Cumhurbaşkanı’nın yeminlerindeki dinî ifadeler yerine laik ifadeler konulmuştur. 
Daha sonra 5 Şubat 1937’de yapılan değişiklikle Anayasanın 1. maddesine “Türk 
Devleti’nin laik olduğu” şeklindeki bir cümle eklenerek laiklik ilkesi anayasal 
teminat altına alınmıştır.  

Atatürk İlkelerinden biri olan laiklik ilkesi diğer beş ilke ile birlikte önce 1931 
yılında toplanan CHP’nin Üçüncü Kurultayı’nda partinin temel ilkesi haline gelmiş 
daha sonra 5 Şubat 1937’de yapılan değişiklikle yukarıda belirtildiği üzere 
anayasaya girmiştir. 

Laiklik, Türkiye’de istismar edilen konuların başında gelmektedir. Kısaca din 
ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması şeklinde tarif edilen laiklik; geniş anlamda, 
devlet yönetimine dinî kural ve görüşlerin karıştırılmaması yanında,  toplumda din 
ve vicdan özgürlüğünün sağlanması, din ve mezhepleri ne olursa olsun yurttaşlara 
eşit davranılması,  devletin resmî bir dininin bulunmayışı, eğitimin laik,  akılcı ve 
çağdaş esaslara göre düzenlenmesi esaslarına dayanır.  Laiklik bu nitelikleri ile 
toplumda fikir ve inanç ayrılıklarının düşmanlığa dönüşmesini önleyen, herkesi 
hoşgörülü davranmaya yönelten, dolayısıyla ülkede birlik ve beraberliği sağlayan 
temel unsurlardan biridir. 
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Sonuç olarak laiklik anlayışında din, devlet ve dünya işlerine karışmayacak, 
vicdanlardaki kutsal yerini koruyacaktır. Laiklik; din düşmanlığı, dine baskı ve 
saygısızlık değildir. Tam tersine laikliği dinin her türlü çıkar hesaplarından uzak 
tutulması, siyasete alet edilmemesidir. Bu noktada Atatürk’ün şu sözleri oldukça 
aydınlatıcıdır: Din ve mezhep, herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse, 
hiçbir kimseyi ne bir din ne de bir mezhep kabulüne zorlayabilir. Din ve mezhep 
hiçbir zaman siyaset aracı olarak kullanılamaz. 
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•Atatürk Dönemi'nde ortaya konulan mücadele azminin temelinde 
Türk milletinin bir arada yaşama ve bağımsızlık arzusu yatmaktadır. 
Bu durum mazlum milletlere de örnek olmuştur.
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• Türklerde milliyet duygusunun sosyolojik temellerini 
araştırınız.

• Türkiye'de Devletçilik uygulamalarını inceleyiniz.
• Atatürk Dönemi'nde laiklik anlayışı ve uygulamalarını 

araştırınız.
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• ATATÜRK DÜŞÜNCE SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE ATATÜRK İLKELERİ
• Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel özelliklerini ifade eden 5 Şubat 

1937’den beri Anayasa’da yerini bulan Atatürk İlkeleri; Cumhuriyetçilik, 
Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik ve İnkılapçılık olmak üzere altı 
tanedir.

• Cumhuriyetçilik
• Cumhuriyet bir devlet veya hükümet şekli olarak da ifade edilir. Devlet şekli 

olarak Cumhuriyet; egemenliğin bir kişi veya zümreye değil, toplumun 
bütününe ait olması demektir. Hükümet şekli olarak ise başta devlet başkanı 
olmak üzere, devletin başlıca temel organlarının seçimle belirlendiği, 
dolayısıyla veraset sisteminin kesinlikle kabul edilmediği bir hükümet 
şeklidir.

• Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Anayasası olan 1921 tarihli Teşkilât-ı Esâsîye 
Kanunu’nun 29 Ekim 1923’te yapılan değişikliğinde “Cumhuriyet” bir 
hükümet şekli olarak ifade edildiği hâlde, 1924, 1961 ve 1982 anayasalarında 
Cumhuriyet bir devlet şekli olarak belirlenmiştir. Demokrasi ile Cumhuriyetin 
yakın ilgisi vardır. Ancak bu kavramlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır. 
Cumhuriyet bir biçimi, demokrasi ise içeriği ifade eder. Cumhuriyet devleti 
ve toplumu; demokrasi ise bireyi dolayısıyla yaşam tarzını ifade eder.

•Milliyetçilik
• Milliyetçilik millet gerçeğinden hareket eden bir fikir akımı ve çağımızın en 

önemli düşünce akımlarından birisidir.
• Milliyetçilik sadece ortak geçmişe bağlılık değil, istikbale yönelik amaç, 

gaye ve düşünceler açısından da birlikteliği ifade eder. Milliyetçilik; insanın 
içinde yaşadığı topluma yakın olması, kendisini ona bağlı hissetmesi, onu 
sevmesi ve yüceltmesidir. 

• Türk milliyetçiliğinin kendine has özellikleri vardır. Türk milliyetçiliği fertleri 
Türk milletine bağlayan manevi bir köprüdür.

•Atatürk’ün öngördüğü Türk milliyetçiliğinin özelliklerini şu şekilde 
sıralayabiliriz: 

•Millî birlik, beraberlik ve bütünlüğü esas alır.
•Saldırgan değil barıştan yanadır. 
•Irkçılık ve şovenizme karşıdır.
•Laik ve çağdaş düşünceye açıktır.
•Demokratiktir. 
•Halkçılık
• Halkçılık, halkın halk tarafından halk için idaresidir. Halkçılıkta asıl önemli 

olan halkın kendi kendini demokratik esaslara uygun olarak yönetmesidir. 
Halkçılıkta devletin siyasî rejimi, halk tarafından ve halkın menfaati esas 
alınarak kullanılır. Halkçılık gerçek demokrasinin gerçekleşmesi ve yerleşmesi 
amacına yöneliktir.
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•Atatürk’e göre Halkçılık ilkesinin temel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 
•Halkçılık, diğer sistemlerde olduğu gibi toplumun bir kesimini değil, tüm 

milleti kapsar, toplumun tümünü halk olarak görür.
•Sınıf kavramına ve sınıf çatışmasına karşıdır. Atatürk’e göre sınıf yoktur, 

meslekler ve çalışma grupları vardır.
•Demokrasi ve millî egemenlikten yanadır.
•Kanun önünde eşitlik ve adaleti sağlamaya yöneliktir. 
• Halkın mutluluğunu sağlamayı ve refah düzeyini arttırmayı amaçlar.
•Atatürkçü düşüncede Halkçılık ilkesi iç barışın teminatıdır. Bu ilkenin 

uygulanması ile sınıfsız, ayrıcalıksız ve kaynaşmış bir toplumun varlığı 
sağlanmaktadır.

•Devletçilik
•Devletçilik devlet yetkilerinin artması, genişlemesi, kamu hizmet ve 

faaliyetlerinin yayılması demektir.  1931’de Atatürk’ün Devletçilik ilkesi 
Türkiye’nin kalkınma programının esaslı bir maddesi olarak benimsenmiştir. 
Devletin kısa zamanda kalkınması için özellikle ekonomik alanda fertlerin 
yapamayacağı yatırımları devletin yapması ve ekonomiyi geliştirmek, sosyal 
ve kültürel kalkınmayı sağlamak için yürürlüğe konulmuştur.

•İnkılapçılık
•Atatürk ilkelerinden İnkılapçılık, Türk inkılabının korunması, aklın ve bilimin 

yol göstericiliğinde çağın gerçeklerine göre sürekli olarak geliştirilmesi ve 
yenilenmesi ilkesidir.

• İnkılapların kararlılıkla korunması, inkılapçıların, özellikle de Atatürk’ün 
Cumhuriyeti emanet ettiği Türk gençliğinin görevidir. İnkılapçılık elbette 
sadece Türk inkılabını korumak anlamını taşımaz. Tek başına böyle bir anlayış 
inkılabı dondurmak, onu ölüme mahkûm etmek anlamına gelir. Bu nedenle 
Türk İnkılabı’nın dinamik idealinin gerçekleşmesi, çağdaş uygarlık düzeyinin 
gerektirdiği atılımların yapılmasını gerektirir. Çünkü uygarlık yolunda başarı, 
yenileşmeye bağlıdır. 

•Laiklik
• Laiklik; en genel tanımıyla, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, dinî 

inançların devlet yönetiminde ve siyasette rol oynamaması esasına dayanır.
• 3 Mart 1924’te hilafet kurumu kaldırılarak laik devletin önündeki en büyük 

engel aşılmıştır. Aynı gün kabul edilen başka bir kanunla Şeriye ve Evkaf 
Vekâleti de kaldırılmıştır. Yine aynı tarihte kabul edilen Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu (Eğitim-Öğretimi Birleştirme Kanunu) ile birbirinden farklı dünya 
görüşlerine sahip eğitim kurumları Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanmış ve 
böylece “Laik Eğitim Sistemi'ne” geçilmiştir.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Aşağıda  verilen ifadelerden hangisi doğru değildir? 

a) Monarşik yönetimler veraset şartını reddeder. 
b) Her Cumhuriyet demokratik değildir.  
c) Cumhuriyet rejiminde mutlaka seçim vardır.  
d) En gelişmiş toplum düzenine millet denir.  
e) Cumhuriyet rejiminde egemenlik milletindir. 

 

2. Atatürkçülüğün durağan bir düşünce olmaması aşağıdaki ilkelerden 
hangisine dayanmaktadır?   
a) Milliyetçilik 
b) Devletçilik          
c) Halkçılık  
d) İnkılapçılık   
e) Cumhuriyetçilik 

 

3. Altı Atatürk ilkesinin anayasaya girmesi kaç tarihinde olmuştur?   
a) 1921     
b) 1924    
c) 1928     
d) 1935     
e) 1937 

 

4. Atatürk milliyetçiliğinin temel öğesi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Irk birliği   
b) Birlikte yaşama konusunda ortak istek      
c) Siyasi birlik   
d) Vatan birliği    
e) Din birliği        

 

5. Türkiye’de Cumhuriyet idaresi hangi ilkenin doğal sonucu olarak 
kurulmuştur? 
a) Halkçılık ilkesinin     
b) Laiklik ilkesinin    
c) Cumhuriyetçilik ilkesinin     
d) Milliyetçilik ilkesinin          
e) İnkılapçılık ilkesinin 
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6. Halkçılık, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerinin doğal bir sonucudur? 
a) Devletçilik ve Laiklik             
b) İnkılapçılık ve Laiklik             
c) Devletçilik ve İnkılapçılık 
d) Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik   
e) Laiklik ve Milliyetçilik 

 
7. Toplumsal sınıfları ve ayrıcalıkları ortadan kaldıran ilke aşağıdakilerden 

hangisidir? 
a) Halkçılık  
b) Milliyetçilik  
c) Cumhuriyetçilik  
d) Devletçilik  
e) Laiklik 

 
8. “Her millet, kendi devletini kurup, kendi isteğine göre kendisini 

yönetmelidir.” görüşü aşağıda verilen hangi iki ilkeye uygundur? 
a) İnkılapçılık-Laiklik  
b) Milliyetçilik-Halkçılık  
c) Laiklik-Halkçılık     
d) Devletçilik-Laiklik    
e) Devletçilik-İnkılapçılık 

 
“Cumhuriyetin en önemli özelliği, millet egemenliğine dayanması ve 
demokrasiyi benimsemesidir.”  

9. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet rejiminin nitelikleri 
arasında sayılmaz? 
a) Millet egemenliğine dayanması   
b) Çağa en uygun bir sistem olması     
c) Demokrasinin en gelişmiş şekli olması 
d) Milli iradeyi her şeyden üstün tutması           
e) Tüm devlet görevlilerinin seçimle iş başına gelmesi 

 
10. İnanç özgürlüğünü güvence altına alma amacını aşağıdaki ilkelerden 

hangisi taşımaktadır?  
a) Devletçilik      
b) Halkçılık    
c) Laiklik      
d) Cumhuriyetçilik      
e) Milliyetçilik 

 
 

Cevap Anahtarı 
1.a, 2.d, 3.e, 4.b, 5.c, 6.d, 7.a, 8.b, 9.e, 10.c 
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• Bütünleyici İlkeler
• Tam Egemenlik
• Tam Bağımsızlık
• Millî Birlik, Beraberlik ve 

Ülke Bütünlüğü
• Yurtta Sulh, Cihanda Sulh
• Bilimsellik ve Akılcılık
• Çağdaşlaşma ve 

Batılılaşma
• İnsan ve İnsanlık Sevgisi

• Atatürkçülük Nedir?

HE
DE
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 
•Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin 

niteliklerini kavrayabilecek,
•Atatürk ilkeleri ve onun 

bütünleyici ilkeleri arasındaki 
ilişkileri irdeleyebilecek,

•Atatürk ilkeleri ve onun 
bütünleyici ilkelerinin millî kimlik 
üzerine olumlu tesirlerini 
kavrayabilecek,

•Atatürk’ün bütünleyici ilkelerinin 
özelliklerini öğrenebileceksiniz. 

© Bu ünitenin tüm yayın hakları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne aittir. Yazılı izin alınmadan 
ünitenin tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve 
dağıtımı yapılamaz. 
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BÜTÜNLEYİCİ İLKELER

Millî Egemenlik

Tam Bağımsızlık

Millî Birlik, Beraberlik ve Ülke 
Bütünlüğü

Yurtta Sulh, Cihanda Sulh

Bilimsellik ve Akılcılık

Çağdaşlaşma ve Batılılaşma

İnsan ve İnsanlık Sevgisi

ATATÜRKÇÜLÜK NEDİR?
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GİRİŞ   
Türk inkılabı, tarihi ve sosyolojik gelişmeler sonucunda, bir fikir ve idealin 

uygulamalardaki başarısıdır. Bir önceki ünitemizde gördüğümüz Türk inkılabının 
temel prensiplerini oluşturan Atatürk ilkelerini her yönden destekleyen, besleyen 
fikir ve düşünceler vardır. 

 Temel ilkeler bu fikirler üzerinde yükselen kaidelerdir. Bunlar Atatürkçü 
Düşünce Sistemi içerisinde bütünleyici ve tamamlayıcı ilkeler olarak 
değerlendirilmektedir. Atatürkçülüğün fikir kaynaklarını ve temel yapısını 
anlayabilmek için önce temel ilkeleri daha sonra da bütünleyici ilkelerin 
incelenmesi ve anlaşılması gerekir. 

Bütünleyici ilkeler incelendiği zaman içeriklerinde demokrasinin temel şartı 
olan millî egemenlik düşüncesini olmazsa olmaz anlayışı ile hâkimiyetin kayıtsız 
şartsız millete ait olması hususunda gerekli fikir ön plana çıkmaktadır. Yine tam 
bağımsızlık esas olarak belirtilmektedir. Atatürk de Türk milletinin haysiyetli ve 
şerefli bir millet olarak yaşamasını; ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla elde 
edebileceğine dikkat çekmiştir.  

Bu ilkeler içerisinde millî birlik, beraberlik ve ülke bütünlüğü de vardır. 
Milliyetçilik ilkesinin öngördüğü ortak ideallerin bir görünümü olarak 
değerlendirildiğinde,  milletçe birliği ve bütünlüğü ifade etmektedir. Devletin 
kuruluşu ve milletin huzur ve refah içerisinde yaşayabilmesi için önemli bir ilkedir. 

Ayrıca bu ünitemizde detaylı olarak göreceğimiz; yurtta sulh cihanda sulh, 
bilimsellik ve akılcılık, çağdaşlaşma ve batılılaşma,  insan ve insanlık sevgisi gibi 
bütünleyici ilkelerin  temel ilkeleri ne şekilde etkilediğini daha iyi anlama imkânı 
bulacağız. 

Bu ünitemizde inceleyeceğimiz Türk inkılabının fikir ve ideal yönü olarak da 
ifade edebileceğimiz “Atatürkçülük” konusu ise bütün bu anlatılanların bütününü 
oluşturmaktadır. 

BÜTÜNLEYİCİ İLKELER 
Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni oluşturan Atatürk’ün temel ilkelerini, çeşitli 

yönleriyle destekleyen ve tamamlayan ilkelere bütünleyici ilkeler denir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, 
Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri bütünleyici ilkelerle 
desteklendiğinde daha anlamlı ve uygulanabilir hale gelmektedir. 

Bu ilkeler devlet ve millet hayatı açısından önemli bazı prensipleri de ortaya 
koymaktadır. Ayrıca temel ilkelere uygulama imkânı sağladığından son derece 
önemlidir. Şimdi sırasıyla bu ilkeleri ele alıp incelemeye çalışalım.  

Millî Egemenlik 

Egemenlik veya hâkimiyet kelime anlamı itibariyle hükmeden, buyuran, 
buyruğunu yürütebilen üstün güç demektir. Egemenlik devlet kudretinin bir vasfı 

 
Bütünleyici ilkeler, 

temel ilkelere uygulama 
imkanı sağlar. 

 

 
Egemenlik veya 

hâkimiyet kelime 
anlamı itibariyle 

hükmeden, buyuran, 
buyruğunu yürütebilen 

üstün güç demektir. 
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olarak ise; iç hukukta en üstün kudreti, uluslararası hukukta da bağımsız bir gücü 
ifade eder. 

Millî egemenlik ise; bütün alanlarda karar verme yetkisinin, milletin ya da 
milleti temsil eden bir tüzel kişiliğin elinde olması dolayısıyla millet adına verilecek 
kararların yine millet tarafından verilmesi demektir. Başka bir deyişle bir milletin 
kendi kaderine hâkim olarak kendi geleceğini tayin etme gücünü elinde 
bulundurması demektir. 

Millî egemenlik düşüncesi ilk defa XVIII. yüzyılda ünlü Fransız düşünürü Jean 
Jacques Rousseau tarafından ortaya atılmış ve bu yüzyılda despot hükümdarlara 
karşı verilen mücadele ile başlamıştır. Ancak bu fikrin daha da eski zamanlarda 
ortaya çıkması, yani halkın da yönetime katılarak, hükümdarın gücünün 
sınırlanması işi,  1215 tarihli Manga Carta Libertatum’a (Büyük Özgürlükler 
Sözleşmesi) kadar dayanır. 

Türk siyasî hayatında ise millî irade ve millî egemenlik gibi kavramlar, 
meşrutiyet tecrübelerine rağmen gerçek anlamda, Millî Mücadele ile birlikte 
girmiştir. Bu anlayışı devlet hayatına kazandıran ise Atatürk olmuştur. 

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasını Atatürk şu şekilde 
anlamaktadır: “Egemenlik denilen kuvvetin hiçbir takyit (sınırlama), hiçbir taksim 
(bölünme), hiçbir tenkit ve hiçbir sınır kabul etmeyecek şekilde millete aidiyetidir.”  

 I. Dünya Savaşı sonrası kurtuluşu manda yönetiminde arayanlara karşı 
Mustafa Kemal, Nutuk’ta da belirttiği gibi “Bu vaziyet karşısında tek bir karar vardı. 
O da millî hâkimiyete dayanan, kayıtsız şartsız yeni bir Türk devleti kurmak. İşte 
daha İstanbul’dan çıkmadan evvel düşündüğümüz ve Samsun’da Anadolu 
topraklarına ayak basar basmaz tatbikatına başladığımız karar, bu karar olmuştur.”  

 Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, TBMM’nin açılması ve 20 
Ocak 1921 tarihli Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu’ndaki egemenliğin kayıtsız şartsız 
millete ait olduğu ilkesinin kabul edilmesi ve yürürlüğe konulması bu konuda 
önemli dönüm noktalarıdır.  

Atatürk’e göre devlet ve milletin geleceğinde en önemli amil ve hâkim unsur 
millî egemenliktir. Amasya Genelgesi’ndeki “Milletin istiklalini yine milletin azim ve 
kararı kurtaracaktır ” ifadesi ve yine Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan “Kuva-
yı milliye-i amil, irade-i milliye-i hâkim kılmak esastır.”  kararları Türk milletinin 
kendi geleceğine el koymasını ve egemenliği kendi eline almasını amaçlamaktaydı. 

Atatürk; millî egemenliği,  bağımsızlık ve demokrasi olarak algılayarak 
emperyalizme, istibdada ve esarete karşı bir milletin haklarını savunmak olarak da 
değerlendirir ve iktidarın kayıtsız şartsız millete ait olmasını ister. 

 Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmasının ardından egemenliğin saltanata 
iade ve teslimini isteyenlerle de mücadele etmiştir. Atatürk millî egemenlik için 
“Millet egemenliği öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar 
yanar mahvolur. Milletlerin esareti üzerine kurulmuş müesseseler yıkılmaya 
mahkûmdur.” diyerek millî egemenliğin önemini açıklamıştır. 
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Ayrıca millî egemenlik, demokrasinin temel şartı olarak bütün demokratik 
ülkelerde devlet yönetiminde devlete yön verirken, aynı zamanda devletin 
fonksiyonlarının oluşmasını da sağlar. Bu açıdan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
kurumsal yapılarının oluşmasında ve inkılapların gerçekleşmesinde, milletin 
iktidarı elinde bulundurması büyük kolaylıklar sağlamıştır.  

 Atatürk, TBMM’yi açarak en büyük ideali olan millî egemenlik prensibini 
devletin temel unsurlarından biri hâline getirirken   “Hâkimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir.” anayasa maddesiyle de hükümranlık hakkı sadece TBMM’ye 
verilmiştir. Bu ifadenin anayasada da yer alması millî egemenliğin hukukî anlamda 
güvence altına alınmasını sağlamıştır. 

 
Şekil 14.1. Atatürk, İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak Türkiye Büyük Millet Meclisi Önünde  

Türkiye’de millî egemenlik ilkesinin özel bir değeri vardır. Çünkü Millî 
Mücadele’nin felsefesi millî egemenliğe dayanmaktadır. Bu felsefeyle başarıya 
ulaşmıştır. Millî egemenlik ilkesi aynı zamanda ülkede millî birlik ve beraberliği 
sağlayan bir ideal olarak gelecek kuşaklar içinde bir güç oluşturmuştur.  

 Millî Egemenlik ilkesi devlet yönetiminde en yüksek gücün millete ait 
olduğunu göstermesi sebebiyle Cumhuriyetçilik ilkesini tamamlar. 

Tam Bağımsızlık 

Bağımsızlık, bir devletin başka bir devlete veya uluslararası bir kuruluşa tabi 
olmaması ya da bağlı bulunmaması demektir. Millî bağımsızlık ise bağımsızlığın 
milletçe benimsenmesi ve amaç edinilmesidir. Bağımsızlık, Türk milleti açısından 
bir karakter ve bir varoluş meselesidir.   

 Türk milleti, karakteri itibariyle, tarihin her devresinde tam bağımsız 
yaşamaya büyük önem vermiş ve bu uğurda canını feda etmekten çekinmemiştir.  
Son olarak Millî Mücadele adını verdiğimiz savaşı da bu ilkenin gerçekleştirilmesi 
için yapmış ve her türlü zorluğa rağmen tam bağımsız bir Türk Devleti kurmayı 
başarmıştır. 

 
Bağımsızlık, Türk 

milleti için bir karakter 
ve varoluş 

meselesidir. 

 
“Hâkimiyet kayıtsız 
şartsız milletindir.” 
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Tam bağımsızlık, Atatürkçülüğün en önemli esaslarından biridir. Atatürk 
istiklalden mahrum bir milletin medenî ülkeler camiasında yaşayamayacağını, 
yaşamaya hakkı olmadığını Nutuk’ta açıkça belirtmiştir. Türk milletinin esir 
yaşamaktansa mahvolmasının daha iyi olacağını meşhur “Ya İstiklal Ya Ölüm!”  
parolası ile bütün dünyaya ilan etmiştir. 

Atatürk’ün bağımsızlık anlayışı, kayıtsız ve şartsız tam bağımsızlık fikrine 
dayanır. Atatürk’ün ve İstiklal Savaşı’nın amacı sadece düşmanı vatan 
topraklarından atmak değildi. Amaç tam bağımsızlığı sağlamaktı. Atatürk’e göre 
tam bağımsızlık; siyasî, ekonomik, askerî, kültürel vb. gibi her alanda olmalıdır. 

Osmanlı Devleti’nden miras kalan ekonomik, malî, askerî, siyasî ve diğer 
alanlardaki kapitülasyonları ve benzer kısıtlamaları kaldırmadan tam 
bağımsızlıktan söz edilemezdi. Lozan Antlaşması ile Türk egemenliği ve siyasî 
bağımsızlığı devletimizin tapu senedi olarak imza altına alınmıştır.  

Lozan’dan sonra ise Yeni Türk Devleti dış politikasında, devletin 
egemenliğine ve siyasî bağımsızlığına ve devletlerin eşitliği prensiplerine uygun 
olarak diğer devletlerle eşitlik içerisinde siyasî, hukukî, adlî ve ekonomik alanlarda 
anlaşmalar imzalamak suretiyle, tam bağımsızlığını olumsuz olarak etkileyecek 
bütün sorunları gidermeye çalışmıştır. 

Sonuç olarak Türk milletinin tam bağımsız yaşama arzusu, millî bağımsızlık 
ilkesini gerekli kılmıştır. Ayrıca Türk milleti, kendi karakterine uygun olan ve tam 
bağımsızlığı öngören bu ilkeyi her zaman benimseyip destekleyerek ona millîlik 
vasfı da kazandırmıştır. 

 Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu anlayışa uygun olarak, izlediği iç ve dış 
politikada tam ve millî bağımsızlık ilkesini esas almıştır. Millî sınırlar içerisinde, millî 
egemenliğe dayalı, bağımsız bir devlet olarak varlığımızı sürdürmek için her türlü 
fedakârlığı her an yapmaya hazır olmak, Atatürk’ün tam ve millî bağımsızlık 
ilkesinin bir gereğidir.   

Millî Birlik, Beraberlik ve Ülke Bütünlüğü  

Millî birlik ve beraberlik; milletçe birliği, beraberliği, bir arada yaşamayı ve 
bütünlüğü ifade eder. Bu ilke aynı zamanda Türk milletini oluşturan kişilerin sevgi 
ve saygı duygusuyla birbirlerine bağlanmasını ve ortak amaçlara yönelik olarak 
varlığını devam ettirmesini amaçlar. 

Millî birlik ve beraberlik, milliyetçilik ilkesinin öngördüğü ortak ideallerin bir 
görünümüdür. Milletçe birliği ve bütünlüğü ifade ettiğinden, aynı zamanda millî 
devletin gerçekleşme vasıtasıdır. Atatürk Yeni Türk Devleti’nin millî bir devlet 
olmasını sağlamaya çalışırken, bu ilkenin yurttaşlar arasındaki bütünleştirici ve 
kaynaştırıcı özelliğinden faydalanmayı ihmal etmemiştir. 

Atatürk, millî birlik ve beraberliğin önemini her vesile ile dile getirmiştir 
Atatürk daha 1919’da; “Millet ve biz yok, birlik hâlinde millet var. Biz ve millet ayrı 
ayrı şeyler değiliz. Ve şunu kati olarak söyleyeyim ki, bir millet varlığı ve 
bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedakârlığı yaparsa, 

 
Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti, ülkesi ve 
milletiyle bölünmez 

bir bütündür. 
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başarılı olmaması mümkün değildir. Elbette başarılı olur. Başarılı olmazsa o millet 
ölmüş demektir.” sözleriyle Millî Mücadele’nin bir ölüm kalım meselesi olduğunu 
ve bu mücadelenin ancak bu şekilde kazanılabileceğini vurgulamıştır.  

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışının temelinde millî birlik ve beraberlik vardır. 
Ona göre millî varlığın temeli, millî şuurda ve millî birliğe sahip olmaktadır. Bu 
sebeple, millî birlik ve beraberlik ilkesi, devletin kuruluşu ve milletin huzur ve refah 
içerisinde yaşayabilmesi için Atatürk’ün önemle üzerinde durduğu ilkelerden 
olmuştur. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı toplumun bütün kesimlerini kucaklayan 
bir anlayıştır. Zaten Atatürkçülük deyince, ilk olarak akla millî birlik ve beraberliği 
getirmek gerekir. Türk vatanının bölünmez bir bütün olarak varlığını devam 
ettirebilmesi ancak bu birlik ve beraberlik sayesinde mümkün olabilir. Türk 
milletini birtakım ayrı unsurlardan meydana gelmiş bir toplum olarak görmenin 
Atatürkçülük anlayışında yeri yoktur. Tarihi gerçekler Türk milletinin bir bütün 
olduğunu bize açıkça göstermektedir. 

Atatürk, vatandaşlar arasında siyasî ve hukukî bakımdan ayrıcalıkları ret 
eder. Millî birlik açısından dinin siyasete alet edilmemesi konusuna büyük 
hassasiyet göstermiş ve çeşitli konuşmalarında bu konuya dikkat çekmiştir. Bir 
konuşmasında “Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir.” Demiştir. 

Millî birlik ilkesi Anayasa’da da yerini almıştır. 1982 Anayasası’nın 3. 
maddesi “Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.”; yine 10. 
maddesinde ise “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, 
mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” 
maddeleriyle halkın birliği ve bütünlüğü teminat altına alınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün 
olduğu düşüncesinden hareket eden bu ilke, Milliyetçilik ilkesini tamamlar. 

Yurtta Sulh, Cihanda Sulh 

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi, bir taraftan yurt içinde huzur ve sükûnu 
sağlayarak güven içinde yaşamayı amaçlarken, diğer taraftan da uluslararası barış 
ve güvenliği hedef alır. 

Millî Mücadele Dönemi’nden itibaren izlenen dış politikanın temelini teşkil 
eden “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından 
sonra da aynı şekilde üzerinde durulan bir dış politika prensibi olmaya devam 
etmiştir. 

Uzun süren Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin yaralarını sarması, gelişmesi ve tam bağımsızlığını sağlayıp, çağdaş 
uygarlık düzeyine çıkabilmesi için sükûna ve zamana ihtiyacı vardı. 

 

 
“Yurtta Sulh, 

Cihanda Sulh” ilkesi, 
Türk dış politikasının 

temel prensibini 
oluşturur. 
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Şekil 14.2. İngiltere Kralı Edward'ın Atatürk'ü Ziyareti (4 Eylül 1936).  

Bu sükûn ancak “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ortamında sağlanabilirdi. Yurtta 
sulh ancak millî birlik ve beraberlikle sağlanabilirdi. Atatürk Türkiye’yi birbirini 
seven, birbirine inanan ve güvenen insanların huzur içinde yaşadığı bir ülke 
yapmak için ömrünün sonuna kadar büyük çaba harcamıştır. Diğer taraftan da 
başta komşu devletler olmak üzere birçok devletlerle de barış içinde iyi ilişkiler 
kurarak, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesinin uygulamasını gerçekleştirmeye 
çalışmış ve dünya barışına katkı sağlamıştır. 

 Atatürk tarafından; yapıcı, tutarlı ve akılcı bir dünya düzeninin var olmasını 
sağlamak maksadıyla ortaya konulmuş olan bu ilke, aynı zamanda Türkiye 
Cumhuriyeti’nin barış içinde kalkınabileceği düşüncesinin bir gereğidir. Çünkü 
savaş hem Türkiye hem de bütün dünya için bir felakettir. Her şeyden önce, 
içerideki barışın sağlanabilmesi, şüphesiz bütün dünyanın barış ortamı içinde 
bulunmasıyla yakından ilgilidir. Dolayısıyla barış içeride ve dışarıda bir bütün 
olarak düşünülmelidir. 

Atatürk, Türk milletinin barışın hüküm sürdüğü bir dünyada yaşamasını 
istiyordu. Bu ise ancak bütün dünyada barışın hâkim olmasıyla mümkün olabilirdi. 
Bu itibarla Atatürk, barışın sağlanarak Türk milletinin rahat yaşamasını temin 
etmek maksadıyla, gerek bölgesel gerekse uluslararası barış ittifaklarına büyük 
önem vermiştir.  

Atatürk, her zaman Türk milletinin insanca yaşamasının gerekliliğini 
savunmuştur. O, insanca yaşamanın da; barış içinde Türk ve dünya insanlarını 
mutlu kılmak demek olduğuna işaret ederek, barışın bütün insanlık için önemini 
açıkça ortaya koymuştur.  

Ayrıca Atatürk, bu ilke ile bütün dünyada sınıf mücadelelerinin olmadığı, 
herkesin demokrasi içinde eşit haklara sahip olduğu ve sosyal dayanışmanın 
sağlandığı toplumların oluşmasını da gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. 

 
Bilimsellik; olaylara 

bilimsel gözle bakmayı, 
gerçeği bilimsel gözle 

araştırmayı, 
hurafelere, dogmalara, 

peşin yargılara 
sapmadan aklı hâkim 
kılmayı gerekli kılar. 
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 “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”, insanlığın en büyük ihtiyaçlarında biri olan 
barış nizamını, bütün dünyaya getirebilecek bir ilkedir. Bu noktada, bütün 
insanlığın özlemini gerçekleştirmeyi amaçlar. 

Bilimsellik ve Akılcılık 

Bilimsellik, devlet ve toplum hayatında bilime yer vermek ve bilimi 
değerlendirmek demektir. Bilimsellik; olaylara bilimsel gözle bakmayı, gerçeği 
bilimsel gözle araştırmayı, hurafelere, dogmalara, peşin yargılara sapmadan aklı 
hâkim kılmayı gerekli kılar. 

Akılcılık (Rasyonalizm) ise, insanın aklı ile gerçekleri anlama yeteneğine 
denir. Akılcılık bir felsefî akım olarak, Türk inkılabının felsefî tabanını teşkil eden 
unsurlardan biridir. Bilimsellik ile bir arada olması bilim ve tekniğin hızla 
gerçekleşmesini sağlar. Bu akıma göre, akıl her şeyin üstünde ve her şeye 
hâkimdir. 

 
Şekil 14,3. Atatürk Gazi Orman Çiftliği’nde incelemelerde bulunurken. (14 Temmuz 1929)  

Türk milletinin geri kalmasının sebeplerine bakıldığı zaman, Cumhuriyet 
Dönemi’ne kadar gerçek manada bilim ve teknolojiyi izleyen bir dönemin 
yaşanmamış olmasını söyleyebiliriz. 

Atatürk, Türk milletini her yönüyle çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırmaya 
amaçlıyordu. Bunun her şeyden önce çağdaş bilimi yakalamakla mümkün 
olabileceğini düşünüyor ve bilimi devlet ve toplum hayatında hâkim kılmaya 
gayret ediyordu. 

Atatürk, daima Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bilimsel değerler ve akılcılık 
prensibine göre yönetilmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu çerçevede O, zaman 
zaman yaptığı konuşmalarda bu konuya da değiniyor ve konuyla ilgili düşüncelerini 
açıklıyordu. Nitekim o bir konuşmasında; “Bizim akıl, mantık ve zekâ ile hareket 
etmek şiarımızdır, akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur.” diyerek, 
fikrini açıklamıştır. 

Akıl ve bilim, Atatürk’ün temel hayat felsefesini oluşturmuştur. Atatürk’ün 
inkılapçılığı, akılcılık ilkesinin topluma uygulanması şeklinde düşünülmelidir. 

 
Hayatta en hakiki 

mürşit ilimdir. 
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Atatürk her zaman aklın rehberinin de bilgi ve bilim olduğunu savunarak, 
devlet hayatında, bilim ve bilimsel doğruların hiçbir şekilde göz ardı edilmemesi 
gerektiği üzerinde durmuştur. Bu noktadan hareketle her zaman, Türk milletinin 
de bunu göz ardı etmemesi gerektiğini düşünmüş ve bu sebeple, bilimsellik ve 
akılcılık ilkesini Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin prensiplerinden birisi olarak ortaya 
koymuştur. “Türk milletinin yürümekte olduğu gelişme ve medeniyet yolunda 
elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir.” diyerek, devlet ve millet 
hayatında bilimin önemini belirtmiştir. 

Yine bu konuda Atatürk’ün, ”Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat 
için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde 
mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir.” sözleri onun bilimsel düşünceye 
vermiş olduğu önemi göstermektedir.  

Çağdaşlaşma ve Batılılaşma 

Çağdaşlaşma, her konuda çağın şartlarına göre donanımı ve medenî 
anlamda çağı yakalamayı ifade eder. Batılılaşma ise, bazı ilim adamları tarafından 
çağdaşlaşma ile aynı anlamda kullanılmakla beraber, maddî ve manevî yönden 
çağın şartlarına uygun olarak, insanca yaşamayı ifade eder. 

Atatürk, batılılaşmayı modernleşmek anlamında kullanırken; batılılaşmadan 
sadece medenileşmeyi kastetmiş, bunu Batı’nın bütün değerlerinin aynen alınması 
şeklinde düşünmemiştir. Atatürk Batılılaşma deyimini körü körüne bir Batılılaşmayı 
değil, uyulacak olan yeni değerler ve kurumların daha çok Batı’da bulunduğunu 
vurgulamak için kullanmıştır. 

Türkiye’de gerçek anlamda Batılılaşma ya da modernleşme Atatürk 
zamanında olmuştur. O, Batı medeniyetini bir hayat tarzı olarak belirlemiş ve 
yapmış olduğu inkılaplarla bu amaca ulaşmaya çalışmıştır. 

Atatürk, Türkiye’nin uygar bir dünyada ki gerçek yerini ancak Batılılaşma’yla 
alabileceğini belirterek “Memleketler çeşitlidir. Fakat medeniyet birdir. Bir milletin 
ilerlenesi için bu tek medeniyete katılması gerekir.” sözleriyle Batılılaşmanın 
önemini açıklamıştır. 

Atatürk’e göre ilme ve akılcılığa dayanan uygarlık yolu insanlar ve toplumlar 
için zorunludur. Uygar olmayan insanlar ve toplumlar daima uygar olanların 
ayakları altında kalmaya mahkûmdur. Türk milletinin uygarlık yolunda elinde ve 
kafasında tuttuğu meşale müspet ilim olduğu müddetçe bu yarışı kazanacağından 
emindir. 

Atatürk, çağdaşlaşma ve Batılılaşma yolunda giriştiği hareketlerde, her 
zaman Türk milletinin kendi millî değerlerine büyük önem vermiş ve yapılan işlerin 
millî esaslara ters düşmemesine özen göstermiştir. O, Batılılaşma ve çağdaşlaşma 
hareketinden Batı’nın kültürel değerlerini değil bilim ve teknolojinin alınması 
gerektiğine işaret ederek, özellikle taklitten kaçınılmasını istemiştir. 

Sonuç olarak; çağdaşlaşma ve Batılılaşma, taassuptan uzak ve her zaman 
yeni gelişmelere, bilim ve teknolojiye açık olmayı ifade eder. Bu anlamda Türk 

 
Çağdaşlaşma 

bütünleyici ilkesi, 
İnkılapçılık temel 
ilkesini tamamlar. 
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milletini en ileri seviyeye ulaştırmak hedefinden hareketle, İnkılapçılık ilkesini 
tamamlar. 

İnsan ve İnsanlık Sevgisi 

İnsan; devlet, millet ve diğer bütün değerlerin temelini oluşturur. İnsanın 
düşünülmediği bir sistemde, hiçbir şeyin kıymeti yoktur. Bu sebeple, Türk 
inkılabının en büyük özelliklerinden birisi de insana insanlık sevgisine verdiği 
değerde görülür. Atatürk “Biz kimsenin düşmanı değiliz, yalnız insanlığın düşmanı 
olanların düşmanıyız.” sözüyle bunu açıkça ortaya koymuştur. 

Türk inkılabının en önemli özelliklerinden biri de insana ve insanlık sevgisine 
verdiği değerlerde görülür. Toplumun temel yapısını oluşturan insan, gerçek 
değerlerin sahibidir. Türk inkılabı hümanist bir karakter taşır. 

Türk inkılabında varılmak istenen amaç, insanın refahıdır. Onun için Türk 
inkılabı insanın ihtiyaçlarını, hukukunu ve refahını sağlamayı hep ön planda 
tutmuştur. Ferdi açıdan da Atatürk, kişi hak ve özgürlüklerine büyük değer 
vermiştir. “Hürriyet olmayan bir ülkede ölüm, çöküş vardır. Her gelişmenin ve 
kurtuluşun anası hürriyettir.” sözleri kişi özgürlüğüne ne kadar önem verdiğini 
göstermektedir. 

Milliyetçilik anlayışında şovenizm değil, milletler arası iyi ilişkiler ve sevgi 
vardır. Cumhuriyetçilik ilkesi ise demokrasi ve insan haklarına dayanır. Devletçilik 
de kalkınma sadece devlet eliyle değil, devlet yardımı ile sosyal adaleti temin etme 
hedefi vardır. Halkçılık, eşitlik ve demokrasiyi hedeflemektedir. Laiklik, bütün 
insanların din ve vicdan hürriyetine saygıyı esas alır. İnkılapçılık ise değişen ve 
gelişen toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik amaç taşır Görüldüğü gibi bütün 
ilke ve inkılaplarda insan ve onun mutluluğu ön plandadır. 

Atatürk’e göre milletlerarası iyi ilişkilerde sevgi ve saygı esas olmalıdır. O, 
her türlü meseleleri barış havası içinde çözmeyi amaçlamış ve barış için hoşgörü, 
karşılıklı güven ve sevginin olması gerektiğine inanmıştır. Atatürk başka milletlerin 
de bize ve bağımsızlığımıza saygı duymasını istemiş ve bu çerçevede her şeyin 
çözüleceğini düşünerek, Türk inkılabına bütün insanlığa kucak açan, sevgi ve barışı 
arzulayan bir karakter kazandırmıştır 

Atatürk’ün insanlık anlayışını ve sevgisini belirtmesi bakımından 
Çanakkale’de hayatını kaybeden yabancı askerlere hitabesi ile insan ve insanlık 
sevgisi en güzel şekilde ifadesini bulmuştur: 

“Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada 
bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler 
Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe 
gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız, bizim bağrımızdadır. Huzur 
içindedirler ve rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten 
sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.”  

Sonuç olarak insan ve insanlık sevgisi bütün unsurlarıyla Atatürkçü Düşünce 
Sistemi’ndeki varlığı inkâr edilemez. 

 
“Biz kimsenin düşmanı 

değiliz, yalnız 
insanlığın düşmanı 

olanların düşmanıyız.” 
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ATATÜRKÇÜLÜK NEDİR? 
Türk inkılabının fikir ve ideal yönü olarak ifade edebileceğimiz 

“Atatürkçülük”, Atatürk İlke ve İnkılapları’nın değişik yorumlarından kaynaklanan 
çeşitli görüşlerin ve düşüncelerin ortak adı olarak da tanımlanabilir. Bu konu ile 
ilgili zaman zaman farklı tanımlar da yapılmıştır. 

 “Kemalizm” deyimi Atatürk’ün ölümüne kadar Atatürkçülük kavramı yerine 
kullanılmıştır. Aslında aynı anlamda kullanılan kavramlar olmasına rağmen 
Atatürkçülük kelimesi Türkçe kurallara daha uygun olduğu için günümüzde daha 
fazla kullanılmaktadır. Resmî yayınlarda da Atatürkçülük deyimi tercih 
edilmektedir. 

Biraz daha eskiye gidecek olursak Millî Mücadele yıllarında, işgalci ve 
emperyalist İtilaf Devletleri'ne karşı olanlar Kemalistler veya Kemalciler diye 
adlandırılmıştır. Resmî İngiliz belgelerinde de Anadolu’da olup bitenler, millî 
hareket, milliyetçi hareket, milliyetçi akım, Mustafa Kemal Hareketi, Kemalist 
hareket gibi deyimler ile ifade edilmiştir.  

Kemalizm, Türk Hukuk Lügatinde ise şöyle tanımlanmıştır: Cumhuriyetin 
milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve devrimci vasıfları olup, bize Atatürk'ün kıymetli 
emanetidir. Kemalizm, milletin hayatından doğan realitelere istinat eden idaredir. 
Bu idare ana hukukun (anayasal) bütün prensiplerine tamamen riayet eder. 

Büyük Larousse’ta da; “Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndan kaynaklanan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve sürekliliğinde temel olan Atatürk’ün, Türk 
toplumunu çağdaş uygarlık düzeyinin de üstüne çıkarmak amacıyla uygulamaya 
koyduğu düşünce ve ilkeler bütünü. Bu düşünce ve ilkeler çevresinde oluşan akım.” 
şeklinde ifade edilmiştir. 

Türkçe Lügatte de; “Gerçeklere dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, 
birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünüdür. Bu içeriği ile yeniliğe 
açık, dinamik özelliği ve bütünlüğü olan birbirini tamamlayan bir düşünce 
sistemidir.” şeklinde açıklanmıştır. 

Atatürkçülük; akla, mantığa, gerçeğe ve bilime dayanan fikirlerden 
doğmuştur. Bu çerçevede Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni şu şekilde tanımlayabiliriz: 

Türk milletinin bugün ve gelecekte  tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip 
olması, devletin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve ilmin 
rehberliğinde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacı ile 
temel esasları yine Atatürk tarafından belirtilen devlet hayatına, fikir hayatına ve 
ekonomik hayata toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere 
Atatürkçülük denir. 

Görüldüğü gibi Atatürkçülük çok yönlü bir idealler bütünüdür. İlerleme ve 
yenileşmeyi hedefleyen bir harekettir. Atatürkçü düşüncede ilerleme ve yenileşme 
aklın ve bilimin rehberliğinde gerçekleştirilmektedir. Millî bir özelliğe sahiptir. Bu 
özelliği ile de Türk milletinin vazgeçilmez düşünce sistemini oluşturmaktadır. 

 
Atatürkçü Düşünce 
Sistemi’nin temel 

niteliklerinden birisi 
de vatan ve millet 

sevgisidir. 
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 Atatürkçü Düşünce Sistemi; belli bir amaca yönelik, kendi içerisinde tutarlı, 
birbirine bağlı ve birbirini tamamlayan düşüncelerin ve ilkelerin oluşturduğu bir 
bütündür. 

Atatürkçülükte devletin temel unsurları tam bağımsızlık ve millî egemenlik 
ilkeleridir. Atatürk Millî Mücadele’yi bu ilkelerden hareketle yönetmiş ve Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’ni de bu ilkelere dayanarak kurmuştur. Atatürkçülük laik bir 
müspet ilme dayalı devlet idaresi oluşturmak demektir. Bu anlamı ile Türk 
toplumuna uygun sosyal ve siyasî kurumları kurma ve modern bir toplum 
oluşturmak demektir. 

Atatürkçülük, sadece mazide yaşanmış parlak bir tarihi olay değil, aynı 
zamanda Türk milletinin bu günkü ve gelecekteki sorunlarının çözümüne de yararlı 
bir aksiyon programıdır. Atatürkçülük bir millî modernleşme ideolojisi olarak kabul 
edilmelidir. 

Atatürkçülüğün kişi ve millet olarak benimsenmesi mevcut ve gelecekteki 
zararlı cereyanlara karşı korunması; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gelişmesinin, 
güçlenmesinin ve parlak geleceğinin güvencesidir. 

Atatürkçülükte Türkiye Cumhuriyeti Devleti kişileri, milleti ve kurumları ile 
dinamik hedeflere doğru yürüyen dinamik bir varlıktır. Atatürk’ün Türk milleti için 
söylediği, yaptıkları ve başarmaya çalıştığı dinamik idealleri esas alarak, aklın ve 
ilmin rehberliğinde çalışmak, Türk milletinin mutluluğu ve Türk Devleti’nin parlak 
geleceği için elzemdir. 

Atatürkçü Düşünce Sistemi incelendiğinde genel olarak şu temel ilkelerin 
esas alındığı görülmektedir. Bunlar;  

• Tam bağımsızlık, 
• Hâkimiyetin millete ait oluşu, 
• Millî birlik ve beraberlik anlayışı, 
• Vatan ve millet sevgisi, 
• Millî tarih ve millî dil, 
• Akılcılık ve bilimsellik, 
• Türk milletine inanmak ve güvenmek, 
• Ordunun, okulun ve dinin politika dışı kalması. 

Atatürkçü Düşünce Sistemi, millî bir düşünce sistemi olduğu için 
Atatürkçülüğü yabancı siyasî akımlar ve ideolojilerle açıklama imkânı yoktur. 

 

 

Ö
rn

ek •Dünden bugüne Türkiye'nin dış politikasının belirlenmesinde ve 
uluslararası ilişkiler alanında yaşanan birçok sorunun çözümünde 
Atatürkçülüğün bütünleyici ilkelerinin izleri görülmektedir.

 
Atatürkçülükte devletin 

temel unsurları, tam 
bağımsızlık ve millî 

egemenlik ilkeleridir. 
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tk

in
lik • Atatürkçük bir ideoloji midir? Bu konuda okumalar yapınız.

• Türk dış politikasının belirlenmesinde öne çıkan Atatürkçü 
parametreleri inceleyiniz.
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• BÜTÜNLEYİCİ İLKELER
• Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan Atatürk’ün temel ilkelerini, çeşitli 

yönleriyle destekleyen ve tamamlayan ilkelere bütünleyici ilkeler denir.
•Millî Egemenlik
• Egemenlik veya hâkimiyet kelime anlamı itibariyle hükmeden, buyuran, 

buyruğunu yürütebilen üstün güç demektir. Millî egemenlik ise; bütün 
alanlarda karar verme yetkisinin, milletin ya da milleti temsil eden bir tüzel 
kişiliğin elinde olması dolayısıyla millet adına verilecek kararların yine millet 
tarafından verilmesi demektir.

• Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, TBMM’nin açılması ve 20 
Ocak 1921 tarihli Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu’ndaki egemenliğin kayıtsız şartsız 
millete ait olduğu ilkesinin kabul edilmesi ve yürürlüğe konulması bu konuda 
önemli dönüm noktalarıdır.

• Ayrıca millî egemenlik, demokrasinin temel şartı olarak bütün demokratik 
ülkelerde devlet yönetiminde devlete yön verirken, aynı zamanda devletin 
fonksiyonlarının oluşmasını da sağlar. Bu açıdan Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin kurumsal yapılarının oluşmasında ve inkılapların 
gerçekleşmesinde, milletin iktidarı elinde bulundurması büyük kolaylıklar 
sağlamıştır.     

•Tam Bağımsızlık
• Bağımsızlık, bir devletin başka bir devlete veya uluslararası bir kuruluşa tabi 

olmaması ya da bağlı bulunmaması demektir. Millî bağımsızlık ise 
bağımsızlığın milletçe benimsenmesi ve amaç edinilmesidir.

• Türk milleti, karakteri itibariyle, tarihin her devresinde tam bağımsız 
yaşamaya büyük önem vermiş ve bu uğurda canını feda etmekten 
çekinmemiştir. Son olarak Millî Mücadele adını verdiğimiz savaşı da bu 
ilkenin gerçekleştirilmesi için yapmış ve her türlü zorluğa rağmen tam 
bağımsız bir Türk Devleti kurmayı başarmıştır.  Türk milletinin tam bağımsız 
yaşama arzusu, millî bağımsızlık ilkesini gerekli kılınmıştır. Ayrıca Türk milleti, 
kendi karakterine uygun olan ve tam bağımsızlığı öngören bu ilkeyi her 
zaman benimseyip destekleyerek ona millilik vasfı da kazandırmıştır. 

•Millî Birlik, Beraberlik ve Ülke Bütünlüğü
• Millî birlik ve beraberlik; milletçe birliği, beraberliği, bir arada yaşamayı ve 

bütünlüğü ifade eder. Bu ilke aynı zamanda Türk milletini oluşturan kişilerin 
sevgi ve saygı duygusuyla birbirlerine bağlanmasını ve ortak amaçlara 
yönelik olarak varlığını devam ettirmesini amaçlar.

•Yurtta Sulh, Cihanda Sulh
• “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi, bir taraftan yurt içinde huzur ve sükunu 

sağlayarak güven içinde yaşamayı amaçlarken, diğer taraftan da uluslararası 
barış ve güvenliği hedef alır.  Millî Mücadele Dönemi’nden itibaren izlenen 
dış politikanın temelini teşkil eden “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra da aynı şekilde üzerinde durulan bir 
dış politika prensibi olmaya devam etmiştir. “
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• Bilimsellik ve Akılcılık
• Bilimsellik, devlet ve toplum hayatında bilime yer vermek ve bilimi 

değerlendirmek demektir. Bilimsellik; olaylara bilimsel gözle bakmayı, 
gerçeği bilimsel gözle araştırmayı, hurafelere, dogmalara, peşin yargılara 
sapmadan aklı hâkim kılmayı gerekli kılar.

• Akılcılık (Rasyonalizm) ise, insanın aklı ile gerçekleri anlama yeteneğine 
denir. Akılcılık bir felsefî akım olarak, Türk inkılabının felsefî tabanını teşkil 
eden unsurlardan biridir. Bilimsellik ile bir arada olması bilim ve tekniğin 
hızla gerçekleşmesini sağlar. Bu akıma göre, akıl her şeyin üstünde ve her 
şeye hâkimdir.  Çağdaşlaşma; her konuda, çağın şartlarına göre donanımı ve 
medenî anlamda çağı yakalamayı ifade eder. Batılılaşma ise, bazı ilim 
adamları tarafından, çağdaşlaşma ile aynı anlamda kullanılmakla beraber, 
maddi ve manevi yönden çağın şartlarına uygun olarak, insanca yaşamayı 
ifade eder.

•İnsan ve İnsanlık Sevgisi
• İnsan; devlet, millet ve diğer bütün değerlerin temelini oluşturur, insanın 

düşünülmediği bir sistemde, hiçbir şeyin kıymeti yoktur. Bu sebeple, Türk 
inkılabının en büyük özelliklerinden birisi de insana insanlık sevgisine verdiği 
değerde görülür. Atatürk “Biz kimsenin düşmanı değiliz, yalnız insanlığın 
düşmanı olanların düşmanıyız” sözüyle bunu açıkça ortaya koymuştur.

•ATATÜRKÇÜLÜK NEDİR?
• “Kemalizm” deyimi Atatürk’ün ölümüne kadar Atatürkçülük kavramı yerine 

kullanılmıştır. Aslında aynı anlamda kullanılan kavramlar olmasına rağmen 
Atatürkçülük kelimesi Türkçe kurallara daha uygun olduğu için günümüzde 
daha fazla kullanılmaktadır.

• Atatürkçülük; akla, mantığa, gerçeğe ve bilime dayanan fikirlerden 
doğmuştur. Bu çerçevede Atatürkçü Düşünce Sistemi'ni şu şekilde 
tanımlayabiliriz: 

•Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin temel nitelikleri ise şunlardır:
•Vatan ve millet sevgisi, 
•Tam bağımsızlık,
•Hâkimiyetin millete ait oluşu, 
•Millî tarih ve millî dil,
•Akılcılık ve bilimsellik, 
•Türk milletine inanmak ve güvenmek,
•Millî birlik ve beraberlik anlayışı,
•Ordunun, okulun ve dinin politika dışı kalması.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Türkiye’de Laiklik ilkesinin yerleşmesinin aşamaları arasında 

aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır? 
a) I. Türkiye İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması 
b) Tekâlif-i Millîye kararlarının ilanı 
c) Aşar Vergisi’nin kaldırılması 
d) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü 
e) Planlı ekonomiye geçilmesi 

 

2. Atatürk Yeni Türk Devleti’nde inkılaplarını gerçekleştirirken 
aşağıdakilerden hangisini temel hedef göstermiştir? 
a) Halkçılık        
b) Devletçilik    
c) Laiklik     
d) Milliyetçilik        
e) Çağdaşlaşma  

 

3. Atatürkçülüğün laiklik ilkesine aşağıdakilerden hangisi uymaz?   
a) Her Türk vatandaşı dinini seçmekte özgürdür.  
b) Hiç kimse din değiştirmeye zorlanamaz.  
c) Hiç kimsenin ibadetine dokunulamaz. 
d) Devlet bazı dinî inanışların yayılmasına yardımcı olur. 
e) Devletin resmî dini yoktur. 

 

4. Atatürkçü Düşünce Sistemi’nde Halkçılık ilkesinin gerektirdiği unsurlar 
arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 
a) Sınıf ayrımı        
b) Kanun önünde eşitlik      
c) Sosyal dayanışma      
d) Ayrıcalıklara karşı olma    
e) Siyasî demokrasi 

 

5. Atatürk’ün bütünleyici ilkelerinden hangisi Cumhuriyetçilik temel ilkesini 
bütünler? 
a) Millî birlik ve beraberlik ilkesi   
b) Millî egemenlik ilkesi  
c) Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi        
d) Tam bağımsızlık ilkesi 
e) Akılcılık ve bilimsellik ilkesi  
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6. “Millet ve biz yok, birlik hâlinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler 
değiliz.” Atatürk’ün bu ifadesi hangi bütünleyici ilke ile ilgilidir? 
a) Millî birlik, beraberlik ve ülke bütünlüğü 
b) Millî egemenlik 
c) Barışçılık 
d) Bilimsellik 
e)  Çağdaşlık 

 
I. Bir milletin hür şekilde yaşamasını ifade eder.  

II. Başka bir devlete bağımlı olmamak demektir.  
III. Devletin dış politikasının temel ilkelerindendir.  
IV. Yönetim ve ekonomi alanındaki gelişmelerle doğrudan ilgilidir. 

7. Yukarıda özellikleri verilen bütünleyici ilke hangisidir? 
a) Millî egemenlik 
b) Bilimsellik ve akılcılık 
c) Tam bağımsızlık 
d) Yurtta sulh, cihanda sulh 
e) Çağdaşlaşma ve Batılılaşma 

 

8. Atatürkçü Düşünce Sisteminin temel nitelikleri arasında aşağıdakilerden 
hangisi bulunmaz? 
a) Yayılmacılık ve sömürgecilik 
b) Hâkimiyetin millete ait oluşu 
c) Millî tarih ve millî dil 
d) Akılcılık ve bilimsellik 
e) Millî birlik ve beraberlik anlayışı 

 

9. Atatürkçülükle aşağıdakilerden hangisi bağdaşmaz? 
a) Ülkenin bağımsızlığını koruma  
b) Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırma 
c) Yönetimi ulus egemenliğine bağlı tutma 
d) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma 
e) Kalkınmada aklın ve bilimin rehberliğini temel alma 

 
Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan Atatürk’ün temel ilkelerini, çeşitli 
yönleriyle destekleyen ve tamamlayan ilkelere …………….. ilkeler denir. 

10. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
a) Bilimsel 
b) İnsancıl 
c) Bütünleyici 
d) Barışçı 
e) Akılcı 

 
 

Cevap Anahtarı 
1.d, 2.e, 3.d, 4.a, 5.b, 6.a, 7.c, 8.a, 9.b, 10.c 
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