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hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Değerli öğrencilerimiz,
Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti’nin üç yüz yıllık modernleşme çabasının
sonucunda ortaya çıkmış bir siyasi yapıdır. Devlet, toplum, siyaset, kültür ve yaşam
konularında önceki deneyimlerden yaptığı çıkarımların yanı sıra değişen ve dönüşen dünya ve
bölge şartlarında ürettiği çözüm yolları ile varlığını devam ettiren Türkiye Cumhuriyeti 21.
Yüzyılda dünyada ve Türk tarih ve kültür coğrafyasında en büyük ve etkili devlet olma
konumuna sahiptir.
Türkiye Cumhuriyeti devletinin hangi şartlarda ve ortamlarda nasıl bir anlayışla
kurulduğunu ve yönetildiğini analiz etmek günümüz dünyasını anlamanın yanında geleceğe
dönük bir takım fikirler edinmemizi sağlayacak sağlıklı bir zemin oluşturacaktır. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının
tercihlerini, kararlarını ve mücadelelerini sebep ve sonuçlarıyla incelemek bu gün yaşanan
sosyal ve kültürel bir takım problemleri anlamak ve çözüm yolları önermek için sağlam veriler
temin edecektir.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi kitabımızın siz değerli öğrencilerimizin bilgi dağarcığını
zenginleştirmesi, günü okumak ve geleceği düşünmek yolculuğunuzda doyurucu bilgiler temin
etmesini dilerim.
En içten başarı dileklerimizle,
Prof. Dr. Cezmi ERASLAN
Boğazköy, Ocak 2016
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YAZAR NOTU
Değerli öğrencilerimiz, ders kitabı bir konu hakkında ancak genel bir kanaat oluşmasını
sağlayacak bilgiler sunar. Dolayısıyla sadece sınavlarda başarılı olmakla yetinmeyen daha
tafsilatlı bilgilere ulaşmak ve alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimizin konu hakkında
kaleme alınan eserleri incelemeleri gerekmektedir. Elde edilen bilgileri kıyaslamak ve
uygulanan politikaları anlamak için empati yapmak öğrencilerimiz için çok faydalı olacaktır.
Ele aldığımız dönemde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’ni genel olarak ele alan eserlerle birlikte
özel olarak ikili ilişkileri inceleyen eserlerin önemli bir kısmını kaynakça kısmında
bulabilirsiniz. Bunlar içerisinden en azından ilginizi çekenleri incelemeniz hem başarı hem de
bilgi kazanımı açısından sizlere önemli katkılar sağlayacaktır.
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1. CUMHURİYET NESLİNİN DOĞUŞU DÖNEMİNDE TÜRKİYE

3

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
19. Asrın İkinci Yarısında Türkiye’de Reform Çabalarını
İdari, Siyasi, Askeri Gelişmeler
Sosyal, Ekonomik Ve Kültürel Gelişmeler
Fikir Hareketleri Ve Toplumsal Etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Türkiye cumhuriyetini kuran neslin içine doğduğu ortam nasıldı?

2)

Dönemin ekonomik sıkıntıları toplumun her kesimini etkileyecek boyutta

3)

Osmanlı yöneticileri süreci nasıl değerlendiriyorlardı?

mıydı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ekonomik Gelişmeler

Osmanlı dış borçlanmasının
safhaları ve sonucunda
ekonomik bağımsızlığın ne
şekilde elden çıktığını
anlamlandırabilir.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,
empati yaparak.

Reform Çabaları

Osmanlı yönetiminin
Tanzimat ve Islahat
Fermanı’nın yanısıra halkın
yavaş yavaş öne çıktığı
meclisler kurduğunu
değerlendirir

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,
empati yaparak.

Osmanlı Yönetiminin
Çıkış Yolu Arayışları

Yöneticilerin iç ve dış
siyasetteki değişim
arayışlarında dinin nasıl bir
fonksiyon icra ettiğini
kıyaslayabilir.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,
empati yaparak.

II. Abdülhamid
Döneminde Eğitim,
Teknoloji ve İslam Birliği
Politikaları

Genelde gerici ve baskıcı
olarak adlandırılan bir
dönemde ortaya konulan
çabaları öğrenip sunulan
bilgileri tenkit etme
yeteneği kazanır.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,
empati yaparak.
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Anahtar Kavramlar


Duyun-ı Umumiye



Tanzimat Fermanı



Islahat Fermanı



Yeni Osmanlılar



II. Abdülhamid



Eğitim



İslam Birliği
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Giriş
Türk tarihinin en uzun ömürlü siyasi yapısı olmak özelliğine sahip Osmanlı Devleti son
üç asırlık tarihinde kademeli olarak bir yenilenme, modernleşme ve çağı yakalama çabası içinde
olmuştur. Askeri alanda başlayan girişimlerin ihtiyacı karşılamaması üzerine idari, siyasi ve
kültürel sahalara da yaygınlaştığı bilinmektedir. On yedinci asırdan itibaren Avrupa
devletleriyle aynı seviyeye gerilediğini kabul eden Osmanlı yönetimi 19. Asra gelindiğinde
mevcut idari yapı ve zihniyetin yetersiz kaldığını kabullenmek ve gereğini yapmak zorunda
kaldı.
Devletin daha çok kendi iradesiyle başlattığı Tanzimat ve 1853-56 Kırım Savaşında
sağlanan dış desteğin diyeti olarak ilan etmek zorunda kaldığı Islahat Fermanları ile gelen
uygulamalar, batılı devletler tarafından siyasi ve dini amaçlı baskı aracı olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Dış müdahaleler halkın büyük ekseriyetini teşkil etmekte olan Müslüman-Türk
unsur aleyhine bir şekil almış ve tepki toplamaya başlamıştır. Buna ilaveten Tanzimat’la
başlamış olan kalkınma projelerinden istenilen sonuçlar alınamaması ve devletin hızla yıkıma
doğru gitmesi üzerine toplum arasında terakki kavramı yerine “ittihat” kavramı kabul görmeye
başlamıştır. Bilhassa 1838 Balta limanı Ticaret Anlaşması ile İngiltere’ye tanınan en fazla
müsaadeye mazhar devlet pozisyonu, kendi halindeki Osmanlı imalat sanayini Avrupa
endüstrisinin üstün rekabet gücü karşısında çökertmişti. Yönetimde meydana gelen
değişiklikler ve Osmanlı coğrafyasının sürekli parçalanması ve işgallere maruz kalması
Müslüman halk arasında ittihat kavramını terakkinin önüne geçiren unsur olmuştur. Bunun
yansımaları da farklı alanlarda ve farklı uygulamalarla tesirini göstermeye başlamıştır.
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1.1. Ekonomik Gelişmeler
Kırım Savaşı esnasında başlayan dış borçlanma zaman içinde artarak devam etmiştir.
Bir süre sonra Osmanlı Devleti borçlarını ödeyemez duruma gelmiş, borçlanma yoluyla borç
ödenmeye çalışılmıştır. Bu durum öyle bir hal almıştır ki, bir süre sonra Devlet, borçlanma
yoluyla da borcunu ödeyemez duruma düşmüştür. Alınan borç paraların bir kısmı deniz
kuvvetlerinde olduğu gibi faydalı alanlarda harcanırken, büyük bir kısmı ise devlet giderlerine,
saray yapımına ve saray harcamalarına kullanılmıştır. 1874 yılına gelindiğinde Balkanlardaki
karışıklık dolayısıyla paraya ihtiyaç duyulmuştur. Dönemin Sadrazamı Mahmut Nedim Paşa,
bütçenin gelir ve giderlerini hesap ettirmiştir. Bu durumda bütçe açığı beş milyon altını
bulmaktadır. Dış borç almanın zor olduğu bu dönemde açığı kapatmak amacıyla Mahmut
Nedim Paşa bir formül geliştirmiştir. Buna göre yılda ödenmekte olan on dört milyon liralık
faiz yarıya indirilecek, geriye kalan miktarın beşi bütçe açığında ikisi ise ordunun ihtiyacında
kullanılacaktır. Bu plan kabul edilerek 6 Ekim 1875 tarihinde bir kararname ile alacaklılara
duyurulmuştur. Plana göre beş yıl süreyle var olan borçların yarısının nakit olarak ödeneceği
geri kalan kısmın ise %15 faizli bir senet ile ödeneceği ilan edilmiştir. Mahmut Nedim Paşa’nın
bu kararı çoğu orta halli mevduat sahipleri olan alacaklılar arasında olumsuz etki yapmış,
Avrupa kamuoyunun Osmanlı Devleti’nin aleyhine dönmesine sebep olmuştur. Berlin
Konferansı esnasında Osmanlı Devleti’nin mali durumu da gündeme gelmiş, Rusya’nın savaş
tazminatı isteğine karşı çıkılmıştır. Rusya Osmanlı maliyesinin kötü yönetildiğinden bahisle,
Osmanlı’nın borçlarını ödeyecek güçte olduğu, yapılacak düzenlemelerle gelirinin iki katına
çıkarılabileceğini belirtmiş, savaş tazminatından vazgeçmemiştir. Neticede Rusya’nın isteği
kabul edilerek savaş tazminatı Ayastefanos’a göre iki katına çıkartılarak 60 milyon lira
olmuştur. 1908 yılında Osmanlı Devleti'nin büyük bir toprak parçası olan Bulgaristan’ın
bağımsızlığını tanıma karşılığında Rusya’ya vereceği tazminatın 5 milyon lirasından muaf
tutulacak olması tazminatın büyüklüğü konusunda net bir fikir verebilir.

1.1.1. Duyun-ı Umumiye İdaresi’nin kurulması
Rusya’ya ödenecek savaş tazminatı zaten ekonomik sıkıntı içinde olan Osmanlı
maliyesini iyice bozmuş, borçlarının faizlerini dahi ödeyemeyecek duruma getirmiştir. Bunun
üzerine Osmanlı Devleti dış müdahaleye meydan vermemek için alacaklıların vekillerini
görüşmeye çağırmıştır. İstanbul’da yapılan görüşmeler sonucunda alacaklılar ile bir anlaşmaya
varılmıştır. Bu anlaşma 20 Aralık 1881 tarihli (28 Muharrem 1299) bir kararname ile ilan
edilmiştir. “Muharrem Kararnamesi” adı verilen bu anlaşma gereğince İstanbul’da “Duyun-ı
Umumiye İdaresi” kurulacaktır. Bu komisyonda alacaklıları temsilen birer İngiliz, Fransız,
Alman, Avusturya, İtalyan ve Galata bankerlerinin temsilcisi yer alacak, Osmanlı temsilcisi ile
birlikte 7 üyeden oluşacaktır. Duyun-ı Umumiye İdaresi’nin gelir kaynakları, tuz, tütün, ispirto,
balık, ipek, pul ve damga, Bulgaristan vergisi, Kıbrıs vergisi, Doğu Rumeli vergisi gibi geliri
çok olan vergilerdir.
Bu şekilde Devletin mali bağımsızlığını elinden alan Duyun-ı Umumiye, “devlet içinde
devlet” durumuna gelmiştir. Devlet vergi toplama yetkisinin bir kısmını hem de önemli gelir
kaynaklarını alacaklarına mukabil bu komisyonun insafına terk etmiştir. Faiz oranlarını
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ayarlayan Duyun-ı Umumiye İdaresi kendi memurlarını atama hakkına da sahiptir. 1912 yılında
Osmanlı maliye memurlarının sayısı altı bin civarında iken bu kurumun memur sayısı on bine
yaklaşmaktaydı. Duyun-ı Umumiye memurları köylere kadar giderek alacaklıların borçlarına
karşın vergileri toplamakta ve bunları Osmanlı borçlarına karşın tahsil etmekteydi.
Devlet olmanın temel hususiyetlerinden biri olarak kendi topraklarında
vatandaşlarından vergileri toplayamayan bir devletin mali bağımsızlığından söz edilemeyeceği
açıktır. Bu düzenleme ile Osmanlı Devleti yarı bağımsız veya yarı sömürge durumuna
düşürülmüştür. Yöneticilerin istedikleri yatırımları yapamadığı, mali durumu yabancı
devletlerin, sermayedarların kontrolünde olan bir devletin gerek bölgesinde gerekse dünyada
ağırlığının kalamayacağı şüphesizdir. İngiltere ve Rusya arasında fiilen paylaşılan İran ve
Afganistan gibi devletlerden sonra Osmanlı’nın ilk adım olarak mali açıdan kontrol altına
alınması İslam âleminde bağımsız bir siyasi yapının kalmadığına işaret etmektedir. Bu manzara
hem yıkılışa çare arayanlar için hem de bir şekilde ayakta kalmaya çabalayanlar için takip
edilecek istikameti adeta tekleştirmiştir. Bu istikamet Avrupa’dır.
Duyun-ı Umumiye İdaresi Milli Mücadele döneminde de varlığını devam ettirmiş
ancak, Ankara Hükümeti egemen olduğu bölgelerde bu idarenin gelirlerine el koymuştur.
Tahvilleri hiç hükmüne inen alacaklıların bu durumu Lozan Anlaşması ile çözüme kavuşmuş,
Osmanlı borçları yeniden yapılandırılarak 2/3'lük kısmı Türkiye Cumhuriyeti’ne
devredilmiştir.

1.2. Reform Hareketlerine Genel Bir Bakış
Islahat Fermanı Batının zorlamasıyla ilan edilmiş, Paris Anlaşması'nda yer alarak her
ne kadar iç işlerine karışılmayacağı belirtilmesine rağmen, Osmanlı Devleti’nin iç işlerine
karışmak için bir bahane teşkil etmiştir. Islahat Fermanı'na tepkiler gecikmemiş, bu tepkiler
1858 yılında Cidde’de yaşanan olaylarla şiddete dönüşmüştür. Cidde’de hac mevsiminde bazı
tahrikler sonrası harekete geçen Müslümanlar Hıristiyan tüccarlara saldırmış, karışıklıkta
Fransız ve İngiliz konsolosları da hayatını kaybetmiştir. Bu olay üzerine İngiliz ve Fransız
gemileri Cidde’ye asker çıkartmış ve suçlu gördüklerini idam etmiştir. Benzer olaylar Lübnan
ve Suriye’de de yaşanmış, bu olaylarda Fransız müdahalesi güçlükle önlenmiştir. Sonuçta
Lübnan, başında Hıristiyan bir yöneticinin bulunduğu imtiyazlı bir sancak haline getirilmiştir.
Rumeli’de de huzursuzluk baş göstermiş, Sırbistan’da, Karadağ’da, Bosna’da yer yer
çatışmalar yaşanmıştır.
Islahat Fermanı'na bir tepki de 1859 yılı içinde İstanbul’da ortaya çıkmıştır. Tarihe
“Kuleli Vakası” diye geçen olayın başlangıcını teşkil eden “Müdafaa-i Şeriat” cemiyeti, Sultan
Abdülmecit’in tahtan indirilerek eski düzenin yeniden kurulmasını amaçlamaktaydı. Gurup
üyeleri harekete geçemeden ihbar üzerine yakalanmış ve yargılanmak için Kuleli Askeri
Lisesi'ne götürülmüştür. Yargılama sonucunda bazı üyeleri idam cezasına çarptırılmışsa da
Sultan Abdülmecit tarafından cezaları ömür boyu hapse çevrilmiştir. Bu olumsuz tepkilere
rağmen Islahat Fermanı ile istenen düzenlemeler zaman içinde hayata geçirilmiştir. 1858 Arazi
Kanunnamesi, 1871 İdare-i Umumiye-i Vilayet, 1878 Dersaadet ve Vilayet Belediye Kanunları
bu düzenlemelerden bazılarıdır. Arazi Kanunnamesi ile devlete ait toprakların % 70’i
10

özelleştirilmiş, 1867 de yapılan bir düzenleme ile yabancılara şehirlerde gayrimenkul edinme
hakkı verilmiştir. Söz konusu son düzenlemeler ise mahalli temsilde Müslüman-gayrimüslim
eşitliğini fiilen gerçekleştirmiştir. Böylelikle devletin her sahadaki hâkimiyetinin halk lehine
kısıtlanmaya başlandığını söylemek mümkün olabilmektedir.

1.2.1. Vilayet Meclisleri
1864 yılında çıkarılan Vilayet Nizamnamesi’yle ülke idaresi vilayet, sancak, kaza ve
köy idari birimlerine ayrılmakta, her aşamadaki yöneticilerin görev ve sorumlulukları ayrı ayrı
açıklanmaktadır. Ayrıca belediye meclisi üyelerinin seçimle gelecekleri hükmü getirilmektedir.
Vilayet Meclisi üyeleri, tabii üyeler ile seçimle belirlenen dört kişiden oluşmaktaydı.
Mülki amir ve memurlar ile ruhani reisler tabii üyelerdi. Seçimle belirlenen dört üyenin ise,
ikisi Müslüman ikisi de gayrimüslimdi. Seçimle gelen üyelerin Müslümanlar ve gayrimüslimler
arasında eşit paylaşılması Osmanlı devlet geleneğinde önemli bir gelişim ve değişim demektir.
Bu meclisler sayesinde gayrimüslimler de Müslümanlar kadar yörenin işlerinde söz sahibi
oluyorlardı. Muhassıllık Meclisleri ve devamında Vilayet İdare Meclisleri Osmanlı Devleti’nin
parlamenter hayata geçişine önemli katkıda bulunmuştur. İnsanları seçime ve meclise
alıştırmıştır. Mutlakıyetle yönetilen bir ülkede bu tür uygulamalar, meşruti yönetime geçiş için
iyi bir başlangıç olmuştur.
1868 yılında kurulan Şura-yı Devlet halkın yönetime katılımında katkı sağlayan diğer
bir meclistir. Padişahın ve hükümetin kendilerini kısıtlamalarına mukabil bunu sadece yemin
ile ve iyi niyetle garanti altına alan (fiiliyatta alamayan) Tanzimat'tan sonra Şura-yı Devlet'in
kuruluşu ve Sultan Abdülaziz’in burada yaptığı konuşma, devlet adamlarının anlayışlarında
meydana gelen değişim ve gelişimi göstermesi bakımından önemlidir. 11 Mayıs 1868 tarihli
konuşmasında Padişah Abdülaziz, hükümetin vazifesini halkın hukukunun korunması ve halka
kötü davranmama olarak göstermiştir. Her ne kadar uygulamada kalıcı değişimler
getirememişse de halkın hukukunun temini ve istisnasız her sınıf halktan oluşan bir meclis
olarak vasıflandırdığı Şura ile bir ölçüde “bir Meclis-i Mebusan ve meşrutiyet idaresi için küçük
bir tecrübe” gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Ancak, Şura’nın idare aleyhine vereceği kararın,
Sadrazamın onayı ile geçerli olması, üyelerinin Padişah tarafından atanması demokratik
değerini azaltmaktadır.

1.2.2. Yeni Osmanlı Düşüncesi ve I. Meşrutiyet
Sened-i İttifak ile başlayan padişahın yetkilerini kısıtlama anlayışı Tanzimat ve Islahat
Fermanları ile devam etmiştir. Ancak bu süreç Sultan Abdülaziz döneminde Âli ve Fuat
Paşaların ölümleri ile birlikte bir duraklamaya girmiştir. Tanzimat ve Islahat dönemlerinde
gerçekleştirilen ve halkı kısmen de olsa mahalli idare yönetimlerine katılmaya alıştıran
düzenlemelerin beklenen neticeleri vermemeleri gerek aydın, gerekse de bürokrat kesim
üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Tanzimat döneminde yetişen Batıcı aydınlar, Batı
uygarlığının üstünlüğünü, halkın sahip olduğu geniş hürriyetlere ve parlamentolu demokratik
siyasi rejime bağlıyorlardı. Tanzimat'ın reformcu yöneticileri ise, temsili sisteme inanmıyor,
yaptıkları yeniliklerde merkezi otoritenin güçlenmesini ön planda tutuyorlardı. Sultan
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Abdülaziz’in Sultan Abdülmecit’ten daha sert mizaçlı olması, merkezi yönetimin ve
bürokrasinin artan otoritesi, aydınların parlamentolu meşruti rejime taleplerini hızlandırdı.
Artık, yöneticilerin Batıyı örnek alarak yaptıkları yenilikler yeterli görülmüyor, siyasi rejimin
değişmesi ve devlet otoritesinin sınırlandırılması da isteniyordu.
Halkın hâkimiyet hakkı kavramını devreye sokan bu hareket, millet egemenliği
düşüncesinin gelişimi açısından tam bir dönüm noktası oluşturmaktaydı. İleride halk iradesinin
temsilcileri olan meclis ve onun oluşturacağı anayasa ile sınırlandırılacak bir padişah iktidarı,
Türk demokrasi sürecinin de başlangıcını oluşturacaktı. Padişahla bütünleşen Tanzimat
bürokratlarının otoritesine ters düşen Yeni Osmanlı Hareketi'nin öncüleri, Şinasi, Namık
Kemal, Ziya Paşa ve Ali Suavi gibi yazar ve şairlerdi. Bu kişiler, ilerlemenin hür kurumlara
dayandığını, hür kurumların ise, ancak kamuoyunun desteği ile ayakta kalabileceğini, bu
nedenle halkın eğitilmesi gerektiğini savunuyorlardı. Halka en kolay ulaşmanın yolunun da
gazete olduğu bilinciyle, gazete çıkarmaya başlamışlardı.

1.3. Osmanlı Yönetiminin Çıkış Yolu Arayışları
Rusya ile yapılan savaşlarda gündeme getirilen din kardeşleri arasındaki yardımlaşma
fikrinin dini hassasiyete evirilerek dâhildeki halka yönelmesi dikkat çekici bir husustur.
Osmanlı Devletinin askeri düzenlemeler yanında idari birtakım reformlara da ihtiyacının
olduğu düşüncesi ile girişilen yenilik hareketleri süreci içinde Hilafet makamının nüfuzunun
daha ziyade Müslüman sömürge sahibi devletler tarafından bilinçli olarak kullanıldığını
bilinmektedir. Aynı paralelde bir diğer gelişme olarak yine İngilizlerin Hindistan sömürgesini
Rus saldırılarına karşı korumak için Müslümanlardan ve tabii ki Osmanlı hilafetinin nüfuzunu
kullanarak bir müdafaa kalkanı oluşturma planları söz konusu edilebilir.
İngiltere’nin Hindistan’daki sömürge yönetimine karşı isyan eden Hindulara
Müslümanların destek vermemesi için bulduğu en etkili çare Müslümanların halifesinin bu
yolda yazacağı bir tavsiye mektubu olmuştu. Devletin yaptığı siyasi idari ve adli
düzenlemelerin Müslüman unsurda yarattığı tepkiden de önemli ölçüde etkilenen aydınların
oluşturduğu İslami hassasiyete rağmen devlet ricalinin batılı muhataplarını kızdırmamak için
bu hususu fazlaca gündeme getirmemeye özen gösterdiklerini söyleyebiliriz. Bununla birlikte
Mehmed Emin Âli Paşanın özellikle Türkistan Müslümanlarına yönelik faaliyetlerde
bulunduğu bilinmektedir.
Bilhassa 1870’li yıllarda Uzak doğudan son Müslüman yönetimlerin direnişleri
dolayısıyla gelen yardım çağrıları kamuoyunun da hassasiyetini arttırmıştır. Osmanlı devletinin
ilk somut adım olarak kabul edilebilecek hareketi Doğu Türkistan’da Rus ve Çin baskısına karşı
bağımsızlığını ilan eden ve korumak için de ‘İslamların Halifesi’ olarak gördüğü Osmanlı
Padişahının himayesine iltica eden Yakup Han’a askeri yardım gönderilmesidir. Osmanlı
yönetiminin kendi iradesi ile gerçekleştirdiği bu teşebbüs iyi başlamış ancak siyaset sahasında
desteklenemediği için olumlu neticelendirilememiştir. Bundan sonraki en önemli girişim yine
İngiliz politikasına hizmet için gerçekleştirilmiştir. Ancak bu girişimin hem Osmanlı
yönetimine hem de İngilizlere verdiği ders iki tarafın bundan sonraki politik tercihleri için
önemli ölçüde belirleyici bir mahiyet arz etmektedir. İngiltere; Rusya’yı Osmanlı devleti ile
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Afganistan tarafından iki ateş arasında bırakacak bir işbirliği için ikna etmiş ancak Rusya
tarafından “rüzgâr eken fırtına biçer” deyimi ile uyarılmıştı. Hindistan Müslümanlarının
‘Halifenin elçisi’ ne gösterdiği olağanüstü ilgiden de rahatsız olarak gelişmelerin kontrolünü
elden kaçırmak endişesine düşmüştü.
Gerçekten de Hindistan Müslümanlarının Halifenin manevi reisliğine ilgisi bundan
sonraki her olayda artarak kendisini gösterecek hatta İngiliz hükümet çevrelerinde Osmanlı
Devletine karşı net bir politika tayin edilmemesinde rol oynayacaktır. Diğer taraftan II.
Abdülhamid de sahip olduğu unvanın hem İslam dünyasındaki gücünü görmüş, hem de
muhataplarının bu makama atfettikleri olağanüstü önemin dış politikada nasıl
kullanılabileceğini hissetmişti.
Buraya kadar olan gelişmeler ışığında Osmanlı devleti yöneticilerinin sahip oldukları
dini müesseselerin politik gücünü adeta İngiltere ve Fransa gibi emperyalist muhataplarından
öğrendiklerini söylemek mümkündür. Nitekim II.Abdülhamid’de devleti yıkımın eşiğine kadar
sürükleyen neticeleri itibarıyla meşûm ’93 Harbi’nden sonra yeni politika belirlemek için devlet
ricali ile yaptığı fikir teatilerinde bu hususu pek öne çıkarmamıştı. Savaş öncesi aceleyle ve dış
müdahaleleri önlemek ilk amacıyla ilan edilen Anayasa ile devletin Osmanlıcılık politikası
netleşmiş, şekil bakımından olduğu gibi mana bakımından da çağın yakalandığı zannedilmişti.
İngiltere’nin devletlerarası siyasette duyguya yer olmadığı gerçeğini öğreterek 1878’de Kıbrıs’ı
ve 1882'de Mısır'ın ele geçirmesi, bu arada Fransa’nın da1881'de Tunus’u işgal etmesi başta
Padişah olmak üzere herkesi yeni bir arayışa sevk etmişti. 1856 Paris Antlaşması ile Devletin
Avrupa’daki toprak bütünlüğünün garantörü olan devletler şimdi kendileri Osmanlı devletinin
topraklarını paylaşıyorlardı. 1875 yılında mali iflasını ilan etmiş devleti müttefik olarak kabul
edecek bir büyük güç bulmak pek kolay olmamıştır. Bu dönemde dünya devletlerinin,
politikalarının: mevcut topraklarını genişletmek, daha önce kaybedilen yerleri geri alarak gücü
arttırmak, toprağını koruyarak, ticaretini arttırmak düşüncelerinde yoğunlaştığını tespit eden II.
Abdülhamid, bu ortamda neyi hedeflediğini şöyle açıklıyor; "Allah bize sulh ve sükûnet nasip
etsin, hiç bir memleketin bizim kadar buna ihtiyacı olduğunu sanmıyorum."
Buradan
anlaşılacağı üzere II. Abdülhamid her yönü ile son derece yıpranmış devleti toparlamaktan
başka bir şey düşünmemekteydi. Ancak Osmanlı devleti devletlerarası arenada tek başına idi.
II. Abdülhamid bu yalnızlığı, şu sözlerle dile getiriyor: "Dünyada yalnızız, Düşman vardır,
fakat dost yoktur. Salip her zaman müttefik bulabilmekte, fakat Hilal, her zaman yalnız
kalmaktadır. Osmanlı Devletinden menfaat bekleyenler ona dost görünmekte, fakat umduğunu
bulamadığı zaman hemen düşman kesilmektedir”.

1.2.3. Devlet Ricalinin Döneme Bakışları
Diğer taraftan Padişahı en çok endişelendiren husus, Osmanlı devlet adamlarına bir
süredir hâkim olan umumi ümitsizliğinin halka da yayılmış olmasıydı. Devletin devam
edebileceğinden ümidini kesenler günlerini hoş geçirip, rüşvet, sahtekârlık ve
vurdumduymazlık ile devlet hazinesini soyma hesapları içerisindeydi. Dolayısıyla gerek
yönetici elite gerekse halka yeni bir hareket tarzı belirlemek, mecburiyeti vardı. II. Abdülhamid
devletin son derece zor şartlar altında bulunduğu bir sırada tahta çıkmıştı. Yetişme yıllarında
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yaşadığı tecrübelerin yanı sıra şehzadeliğinin son yıllarında şahit olduğu saltanat kavgaları
kişiliğini etkilemişti. Bununla birlikte gerçekçi, elindeki imkânların kıymetini, gücünü layıkıyla
takdir edebilen bir anlayışta idi. Devlet adamlarına verdiği çeşitli direktiflerle, "İngiltere veya
Rusya’dan hangisinin emel ve teşebbüslerinden devletin zarar görmeyeceği, devletin toprak
bütünlüğüne, merkezi idare sistemine ve bağımsızlığına zarar getirmeyeceğine kanaat
getirilirse o tarafa meyledilmesini, politikaların bu çerçevede belirlenmesini istemişti. Bununla
birlikte hangisi ile birlikte hareket edilirse edilsin diğerinin maddi ve manevi zararlara sebep
olacağının da bilincinde idi.
Sultan Abdülhamid şu karara varmıştır: "Milletin niyeti halis olup ta beyinlerinde bir
ittifak ve ittihat hâsıl edilecek olursa devlet bunların her ikisinin ortasında bir politika ittihaz
edebilir.". Milletin niyetini sağlamlaştırıp, birbirine bağlayacak tek şey İslam dini idi.
Dolayısıyla iç politikada devamlı olarak devletin İslami niteliği vurgulanmıştır. Gelişme ve
uygulamasını aşağıda ana hatları ile vereceğimiz, dâhilde İslam unsurunun öne çıkarılması ile
sağlanmaya çalışılan güç birliği devletin gözünü dış politikaya çevirmesine imkân
sağlayacaktır. Bu ortamda devlet İngiltere ve Rusya’yı dengeleyebilecek bir alternatif güç
ihtiyacı içerisinde idi. Padişah Osmanlı Devletine karşı doğrudan bir kötü niyet ve saldırı niyeti
bulunmadığını düşündüğü Almanya’yı kazanmayı hedeflemiştir. Başlangıçta Osmanlı devletini
ve topraklarının paylaşılmasını önemsemeyen Bismarck’ın dış politikası dolayısıyla mümkün
olmayan işbirliği Alman İmparatoru II. Wilhelm’in hükümeti değiştirerek dış politikaya
kendisinin yön vermeye başlaması üzerine gerçekleşme sürecine girmişti. Osmanlı yönetiminin
1880 yılındaki Alman askeri ve mülki memurlar getirtme isteği, Almanya tarafından da olumlu
karşılanmıştı. 1882'de gelen ilk Alman heyeti ve ardından gelenlerle 1918'e kadar Osmanlı
devletinin merkezinde varlığını sürdüren Alman etkisi gerek askeri ıslahat ve gerekse kültürel
planda derin bir iz bırakmıştır. Tabii bu süreçte Almanya’daki askeri okullara ve kıtalara
gönderilen askeri öğrenci ve subayların oluşturduğu Alman hayranı kitleyi ihmal etmemek
gerekiyor.
Devletin kurtuluş reçetesi olarak Abdülhamid tarafından ortaya konan siyaset üç
kısımdır. 1- İngiltere ve Rusya başta olmak üzere Avrupa’nın büyük devletlerine karşı aktif
denge, 2- Hilafeti İngiltere ve Rusya başta olmak üzere Müslüman sömürgeleri olan devletlere
karşı bir tehdit unsuru olarak kullanma. Halifeliğin etkinliğini göstermek için de dünyanın dört
bir bucağındaki Müslümanlarla ilişkiler kurmak geliştirmek. Ancak bu surette batılı devletlerin
papalık gibi bir konum ve güç vehmettikleri Halifelik bu işlevi yerine getirebilirdi. 3-Osmanlı
cemiyetini din esası etrafında birleştirerek içte dinamizm, huzur ve gelişmeyi sağlamak. Son
noktada İslam’ın dini merkezi, Müslümanların yegâne imdat isteme mercii olarak düşünülen
devlet merkezinin ve buradaki yaşantının beklentilere cevap verecek tarzda düzenlenmesi
çabaları ayrıca dikkat çekmektedir.
Osmanlı devleti dâhilindeki uygulamaların genel mahiyeti da iki kısımda mütalaa
edilebilir a-Bağlı Müslüman vilayetlerdeki uygulamalar; daha ziyade İngiliz propagandasına
maruz bulunan bu bölgelerde devletin politikalarını uygulayabilme gücü test edilebilecektir.
Arabistan’ın merkezi bölgesi ile Yemen'de Osmanlı yönetimi ancak kabile şeyhleri ve ileri
gelenleri çeşitli hediyelerle veya son zamanlarda Halifenin huzuruna çıkma şerefi ile taltif edip
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bağlılıklarını artırmaya çalışıyordu. Daha etkili bir uygulamaya kaynaklarda rastlayamadık.
İngiltere ise özel yetiştirilmiş oryantalistleri, misyonerleri, politikacıları ile Halifeliğin yani
İslâm âleminin dini reisliğinin Mekke Şerifine ait olduğunu, hakkını alabilmesi yolunda siyasi,
askeri ve mali destek verebileceğini propaganda ediyordu. Yemen'de Osmanlı devleti asi Zeydi
emirlerle uğraşırken İngiltere nüfuzunu iç bölgelere kadar yayabiliyordu. Bu sahada Hıristiyan
batının sömürgeci devletlerini en çok endişelendiren, “Panislamizm’in en görkemli eseri”
olarak nitelenen Hamidiye-Hicaz demiryolu zikre değer neredeyse tek müşahhas örnektir.
Büyük ölçüde Türk mühendis ve işçilerinin elinden çıkan demiryolu gerçekten de II.
Abdülhamid'e ve Osmanlı Devletine büyük itibar kazandırmıştı. Osmanlı Devletinin mali
sıkıntılarına karşın Dünya Müslümanlarının maddi yardımları hattın vaktinden önce
bitirilmesine imkân sağlamıştır. Sömürgecilere karşı İslam âleminin bir öndere duyduğu
ihtiyacın ve dayanışma isteğinin neredeyse sembolü haline gelen hattın inşa amacı, dini, askeri,
ekonomik başlıklar altında toplanabilir. Her şeyden önce Müslümanların sürat ve emniyet
içinde hac yapabilmelerini kolaylaştırdığını söylemeliyiz.

1.2.4. Eğitim Politikaları
II. Abdülhamid bütün politikaların insana bağlı olduğunu bilen ve bunun ıstırabını
yaşayan bir devlet adamı olarak, öncelikle eğitimi ele almıştı. Dinini ve dünyayı iyi bilen,
gelişen olaylardan, değişen şartlardan haberdar, gelişmeye açık, tükettiğinden fazlasını üreten
nesiler yaratmak istiyordu. Ancak ne yeterli okul, ne yeterli sayı ve kalitede hoca vardı. Bunları
meydana getirmek için yeterli zaman ve para da yoktu. İlk adım olarak Padişahın halktan para
yardımı alma, din adamlarından öğretim kadrosuna takviye yapma yoluna gittiği görüldü.
Eğitim kurumları o derece yetersizdi ki, devletin en üst seviye adamlarının çocukları da dâhil
imkânı olan çocuklar yabancı okullara devam ediyorlardı. Abdülhamid sürekli bir gayret ve ilgi
göstererek müessese ve eleman sayısını yükseltmeye çalıştı. Ancak yeterli olmadı. Zira bu işleri
başarıyla yürütecek bürokrat kadrosu mevcut değildi. Memleketin her köşesinde çığ gibi artan
sayıda yabancı okullar açılmış, hükümet üyeleri veya yüksek seviyeli bürokratların bilinçsizce
izin vermeleri ülkeyi ve nesilleri bir kültür bombardımanına, kültür emperyalizmine maruz
bırakmıştı. Padişah buna engel olabilmek için izin verme yetkisini şahsında toplamak zorunda
kaldı. II. Abdülhamid'i bu derece endişeye sevk eden husus, en küçük yerleşim birimlerine
kadar her yerde kilise, okul, hastane yapma faaliyetinde olan gayr-i Müslim cemiyetlere
mukabil, camileri, medreseleri, tekkeleri, han ve hamamları yıkılma durumunda olan
Müslümanların bu durumu pek de umursamamalarıydı. Kısacası Türk kültürü tehdit altındaydı.
Mevcut idarenin kendi memleketi dâhilinde gerek eğitim ve kültür müesseselerinde, gerekse
devlet dairelerinde hâkimiyet sahibi olmadığını görmekteyiz.

1.3. II. Abdülhamid Döneminin Politikası: İslam Birliği
Müessese bakımından gösterilen gayretlere paralel olarak II. Abdülhamid'in toplumda
İslami esaslar ağırlıkta olmak üzere sosyal dayanışmayı gerçekleştirmeye çalıştığını biliyoruz.
Bunlar arasında çok değişik amaçlara bağlı gösterilen hususlar da vardır. Örneğin tarikatların
önemlerini arttırmağa, halk ile devlet arasında bir köprü vazifesi vermeğe dikkat edilmiştir.
Sarayda toplanan bazı meşhur tarikat şeyhlerinin birbiriyle uyum içinde İslam âleminin her
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yanına dağılmış bağlılarına Halifenin propagandasını yaptırdıkları bilinmektedir. Ancak etkili
bazı faaliyetlerine karşın, şeyhlerin genelde birbirleri aleyhine çalıştıkları bilinmektedir.
Bunun yanı sıra din adamlarına önem verilmiştir. Ekonomik ve sosyal durumları
iyileştirilmeye gayret edilen din adamları ile atasından gördüğü ile amel eden halk
bilinçlendirilmeye çalışılmıştır. Bütün iyi niyet ve kararlılığına rağmen Padişahın müderrisleri
dahi normal geçim standardına çıkaramadığını arşiv vesikaları söylemektedir. Fıkıh ve Hadis
kitapları devletçe basılıp Müslüman halka bedava veya çok az bir bedel mukabili dağıtılmaya
çalışılmıştır. Cami, medrese, tekke, hamam, gibi İslami müesseseler imar edilmeye gayret
gösterilmiştir. -Sosyal yaşantının hilafet merkezinde, gerektiği yoğunlukta yaşanmasına özen
gösterilmiştir- Hilafet merkezinde sosyal yaşantıyı düzenleme bir anlamda geleneği yeniden
oluşturmak şeklinde algılanabilir.
Dış dünyada en çok ilgi çeken hususların başında II. Abdülhamid'in sınırları içerisinde
inanç birliği sağlama çabaları gelmektedir. Osmanlı devletinin Irak bölgesindeki vatandaşları
arasında Şiiliğin bilhassa İran’ın planlı programlı çabalarıyla yayılması II. Abdülhamid ve
devlet adamlarının dikkatini çekmişti. Her iki devletinde Müslüman olmaları yanında ikisinin
de İngiliz Rus tehdit ve baskısı altında bulunmaları teorik olarak bir güç birliği, bir ittifak
oluşturmayı mümkün göstermektedir. Ancak ne 1877-78 savaşı dolayısıyla başlatılan ve
1882'ye kadar süren bir yakınlaşma, ne de daha sonra asgari müşterekte buluşma çabaları netice
vermemiştir. Bunda kısmen ortamın yeterince oluşmaması, kısmen de tarafların samimiyet
dereceleri etkili olmuştur. İran’ın misyoner hocalar (Ahond) vasıtasıyla yaptığı çalışmalara son
derece yetersiz ve etkisiz de olsa, bölgeye eğitimin nurunu yaymakla cevap verilmeye gayret
edilmiştir. Şii ailelerin küçük yaştaki çocukları her türlü masrafları devletçe karşılanarak devlet
okullarında Sünni inanca göre yetiştirilip daha sonra memleketlerinde vazife alacaklardı. Buna
ilaveten, bölgeye köylere kadar gidecek gezici hocalar göndermek de dâhil, olabildiğince okul
açmak çabası gösterilmişti. Bunun yanında Şii vatandaşlar nazarında çok nüfuzlu İranlı
müçtehitler halifeliğe bağlanmaya çalışılmıştı. Şiilerin kutsal saydıkları bölgeleri imar etmekle,
Osmanlı devletine ve halifesine prestij kazandırmak amaçlanmıştır. Akaid ile ilgili kitapların
dağıtılması, gezici öğretmen ve din adamlarının gayretleri de ayrıca zikre şayandır.
Öyleyse II. Abdülhamid ne yapmıştır sorusunu sormanın zamanıdır: "Batının anladığı
ve korktuğu manada bir politikayı gerçekleştirecek güç Osmanlı Devletinde yoktu. Ancak
sömürgeci devletlerin yersiz korkusunu görünce bu durumu bir tehdid unsuru olarak kullanmayı
başardı. Ağırlıklı olarak İslamcılığı uygularken Osmanlılığı tamamen terk etmemekle,
Balkanlardaki hareket alanını korumayı başardığına işaret etmeliyiz. Diğer yandan ilerisi için
devletin ana unsuru Türklüğü gözetmesi, koruması ve güçlenmesine özen gösterebilmesi ise
onun başarısının temel unsurlarını teşkil etmektedir.
Hilafetin Türkiye için iki işlevli bir güç kaynağı olması, dolayısıyla Panislamizm gibi
milliyetler üstü bir politikaya uygun bir araç olduğu açıktır. Ancak Türkiye’nin dış politikasında
şuurlu olarak Pan nitelikli bir politika yürürlüğe koyması sadece savunma amacına yönelik
olabilirdi. İnsaflı batılı araştırmacıların çalışmaları Türkiye’nin bir mecburiyet karşısında
müdafaa durumu aldığını ortaya koyuyor. "İngiltere ve Rusya siyasi alanda sıkıştırırken, Fransa
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mali bağımlılığa sürüklemeye çalışıyor. Türkiye’nin ise bu baskılara karşı çıkarabileceği siyasi
araçları yok. Öyleyse fikri araçlara başvurmak durumunda İngiltere, Fransa, Rusya gibi
emperyalistlerin ise milyonlarca Müslüman tebaası vardı. Kendilerini Hristiyanlar tarafından
eziliyor gören bu Müslümanlar, Türkiye İslam birliği idealini vurguladığında ona minnet ve
sempati duyuyorlardı. Becker, bu tespitin ardından daha dikkat çekici bir hususa işaret ediyor;
“Dinin siyaset için kullanılması Osmanlılara özgü bir şey değildir. Bu uygulama, geçen XIX.
yy.da İngiltere, Fransa, Rusya tarafından Türkiye üzerindeki politik ilgilerinin
gerçekleştirilmesi aracı idi”. Ancak arada önemli bir fark vardı: "Onlar dini emperyalist
amaçları için istismar ederken, Türkiye ölüm kalım mücadelesi için kullanıyor". Meşhur tarihçi
A.J. Toynbee de Abdülhamid’in "Türkiye’nin kalan gücünü Panislamizm’in desteklenmesine
harcamadığını, Panislamın vehmedilen gücünü Türkiye’ye politik destek sağlamak için
kullandığına" işaret ediyor.
II. Abdülhamid'in Osmanlı dâhilinde ve haricindeki faaliyetlerinde meselelere faydacı
tarzda yaklaşıp, şahıslara dayalı uygulamaları tercih ettiği araştırmalarla ortaya konmuştur.
Burada gündeme getirilmesinde fayda gördüğümüz bir soru var. Oryantalist ilim adamlarının
bir kısmı da dâhil olarak Panislamizm’in hayal olduğunu yazarlarken, neden araştırmacıların
çoğu, Osmanlı devletinde II. Abdülhamid’i ve genelde İslam âlemini Panislamizm gibi
yayılmacı, siyasi ve askeri güç ve iktidar gerektiren özünde savaşçı saldırgan bir hareketi takip
etmekle tarif ediyorlar?
Bu temel soruya cevabı yine oryantalistlerin söz ve tespitleri ile verelim: "İslam
âleminin çeşitli yerlerinde görülen bilinçlenme ve kıpırdanmalar, İslam meselesinin, İslam’ın
dini ve sosyal müesseselerinin bütün çalışmalara, rağmen Avrupa’nın amaçları doğrultusunda
çözülmediğini ispatlıyor. Bu endişe yaşanırken, Türkiye’nin Müslümanların manevi birliğini
canlı tutma çabası Müslüman tebaası olan Avrupalı devletlerin hem iç politikalarına hem de
kolonicilik anlayışına tamamen ters düşmekteydi. Kapitalist, sömürgeci batı yöneticilerini
uyarmak ve onların menfaatlerini korumak için yapacakları her şeyi kamuoyunda haklı
göstermek için kullanılmış olması tarihi gerçekler ile desteklenen bir realitedir.

1.3.1. Teknolojik Gelişmeler
II. Abdülhamid döneminde gerek Osmanlı ve gerekse de İslam coğrafyası genelinde
İslamcı politikaların istenilen ölçüde başarılı olduğunu söylemek mümkün olmamakla birlikte,
ciddi bir Osmanlı ve halife sevgisinin oluşmuş olduğu tespit edilebilmektedir. Zira bu
politikanın sonuçları daha sonra başta Balkan Savaşı olmak üzere I. Dünya Savaşı ve İstiklal
Savaşında İslam dünyasının maddi ve manevi desteği olarak somut bir şekilde ortaya çıkmıştır.
Bu düşünce ve duyguların toplumsal zeminde güç kazanmasında, İslam coğrafyasının
büyük ekseriyetinin sömürgeleştirilmesi ve de ekonomik olarak geri kalmasının yanı sıra 19.yy.
sonlarından itibaren kitle iletişim ve ulaşım araçlarının gelişmesi ciddi olarak tesirli olmuştur.
19. yüzyıl bir iletişim ve ulaşım devrimi olmuş, küresel bir değişim yaşanmaya başlanmıştır.
Buharlı gemilerin, demiryollarının ve telgraf hatlarının yaygınlaşmasının doğal bir sonucu olan
hızlı bir küreselleşme sürecidir bu. II. Abdülhamid, iktidarının ilk günlerinden itibaren bu
teknolojik gelişmelere ciddi destek vermiştir. İlk telgraf hattı 1855’de Kırım Savaşı sırasında
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açılmış olmasına rağmen, sadece II. Abdülhamid döneminde 30 bin km.den fazla telgraf hattı
çekilmiştir. Bu hatlar, Hicaz’dan Yemen’e kadar uzanmakta olup, hilafet merkezi Ege ve
Akdeniz’deki adalara kadar telgraf hatlarıyla bağlanmıştır. Mors işaretleri seri bir şekilde
Türkçeye uygulanmış, en son model telgraf makineleri getirtilerek, telgrafçılık öğrenimi için
Fransa’ya öğrenciler gönderilmiş, kurslar açılmıştır.
Merkezi devlet gücünün temininde son derece önemli olan ulaşım ve haberleşmenin
ikinci kısmının telgraf hatları ile gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Böylece, Osmanlı
Devleti yol ve demiryollarının inşası ile gidemediği yerlere kadar telgraf hatlarını ulaştıran ilk
ülke olmuştur. Ancak II. Abdülhamid iktidarının güçlenmesine vasıta olarak düşünülmüş olan
telgraf, onun yıkılışına da yardım eden araç olacaktır.
II. Abdülhamid döneminde Bombay’dan çekilen telgraf İstanbul'da; İstanbul'dan
çekilen telgraf Kazan'da okunmaya başlamıştır. İslamcı dayanışma fikirleri, projeler ve haberler
telgraf sayesinde hızlı bir şekilde takip edilmeye başlandığı için paralel bir şekilde İslamcılık
politikası da giderek güç kazanmaya ve kabul görmeye başlamıştır. Telgraf devrimi bütün
dünya için, ama özellikle de İslam dünyası için bu sebeple çok önemli olmuştur. Sömürge
halindeki veya bağımsız Müslümanlar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar telgraf sayesinde
haberleşerek birbirlerinden haberdar olmuşlardır. O dönemin İstanbul gazeteleri bu şekilde
etkili olmuşlar, hem Londra parlamentosundaki bütün tartışmaları yayınlarken, hem de
Kaşgar'dan, Kalküta'dan, Bombay'dan, Güney Afrika'dan, Cezayir'den gönderilen telgrafları
yayınlayarak bütün Batı, Türk ve İslam dünyasından haberdar olunmasını temin etmişlerdir.
Kitle iletişim araçlarının yaygın olarak kullanılmasının diğer bir etkisi de dergi ve
gazeteler aracılığıyla kamuoyu denen olgunun ortaya çıkmasıdır. 1860'lardan itibaren gazeteler
büyük bir etkiye sahip olmuşlardır. Gazete beş bin gibi düşük bir rakamda satmasına rağmen,
Yemen'deki bir kahvehanede de, Kırım'da da kısa zaman farklılıkları ile aynı yorum ve haberler
okunmakta ve etkili olmaktadır. İnsanlar birbirinden haberdar olmaya başlamışlardır. Dönemin
gazetelerinde o dönem itibari ile son derece ilgi çekici ve alanında ilk olan yazı dizileri
yayınlanmaya başlamıştır “…Türkistan nasıl bir yerdir, Çin Müslümanları ne yapar, Japonya
nasıl bir yerdir, Güney Afrika Müslümanlarının durumu nedir, Malezya'da, Endonezya'da –o
zamanki adıyla Açe ve Sumatra'da- Müslümanlar ne yapıyor…?”Böylece etkili bir haberleşme
ağı ortaya çıkmış ve Osmanlı aydınları İslam dünyasını daha yakından tanımaya başlarken,
İslam dünyası da Osmanlıyı tartışmaya ve tanımaya başlamıştır.
İslam dünyasındaki tesanüt duygusunun ortaya çıkmasında ve İslamcılığın gelişiminde
tarikatların da müthiş bir tesiri olmuştur. O dönemde ulus-devlet sınırları olmadığı için
Türkistan'dan kalkan bir derviş Anadolu'da nüfuz alanı bulabilmektedir. Tarikatların ağları çok
geniş olup, İstanbul mutlaka uğranılan bir merkez olma özelliğine sahiptir. Bu dervişler
İstanbul'a bilgi getirdikleri gibi, buradan aldıkları bilgiyi de İslam dünyasının her yerinde
uğradıkları tekkelerde paylaşmaktadırlar. Bunun sonucunda da İstanbul’un İslam dünyasının
merkezi ve Osmanlı Devleti’nin de İslam dünyasının hamisi olduğu olgusu giderek güç
kazanmaya başlamıştır.
Haberleşmenin kolaylaşmasının sonucunda Afrika’nın Fransızlar tarafından işgal
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edilmesi ve sömürgecilik politikaları uygulamaları Osmanlı toplumunu yakından
ilgilendirmeye başlamış ve bunun sonucunda da II. Abdülhamid Afrika’yla ilgilenmeye
başlamıştır. Bu sebeple günümüzde bazı tarihçiler bu bölgede, bazı yerlerde İslamiyet’in
yaygınlaşmasını Abdülhamid ile ilişkilendirmektedirler. Gerçekten de o süreçte II. Abdülhamid
tarafından Çad Müslümanları arasında Osmanlı Devleti’nin ve de hilafetin etkisini artırıcı
çalışmalar yapılmış, Cezayir’in Fransızlar tarafından işgal edilmesi, İslamî tepkilere sebep
olmuştur. 1881 yılında Fransa’nın Tunus’u işgali İstanbul tarafından tepkiyle karşılanırken,
Kuzey Afrika Müslümanlarının II. Abdülhamid’e daha fazla sempati duymasına vesile
olmuştur.
II. Abdülhamid yaptığı girişimlerle Avrupa devletleri nezdinde hem Fransa’ya karşı
muhalefet oluşturmaya çalışırken, ülke içinde de direnişi desteklemeye devam etmiştir. Kuzey
Afrika’daki bu işgalleri engellemek amacıyla İstanbul’da Vakit ve Arapça el Cevaib gazeteleri
çıkarılmaya başlanmıştır. Bu gazetelerde sık sık “Sultan, İslam’ı müdafaa etmek için kanının
son damlasına kadar ve hazinesinin son kuruşuna kadar harcamaya hazırdır” sözü
tekrarlanarak, İslam dünyasında bölünmelere ve guruplara ayrılmaya son verilmesi gerektiği
ifade edilmiştir. Ancak bu çabalar, Tunus’un Fransızlar tarafından işgalini engelleyememiştir.
Aynı süreçte İngiltere de Mısır’a girmiştir. Osmanlı kamuoyunda büyük tepkilerle karşılanan
bu işgal sonucunda, Müslümanların Batıya karşı olan tepkileri artarken, İslam dünyasında batılı
devletlere karşı birlikte olmak ve karşı koymak düşüncesi daha da önem kazanmaya başlamıştır.
II. Abdülhamid sadece Müslüman dünyası ile değil, iktidarı süresince batıya alternatif
olacak Japonya gibi ülkelerle de yakın siyasi ve kültürel ilişki kurmaya çaba sarf etmiştir.
Osmanlı okul gemisi Ertuğrul’un ziyaret amacıyla Japonya’ya gönderilmesi Müslüman
topluluklar içinde Japon tarzı ilerleme anlayışına bir ilgi olduğunu göstermektedir. Ertuğrul
gemisi 1888-1889’da, Süveyş Kanalı yoluyla Aden, Bombay, Seylan, Singapur, Saigon ve
Hong Kong’a gitmiştir, Bölge Müslümanları ile gemi görevlileri ve mürettebatının birlikte
camide namaz kılarak dua etmeleri ve her Cuma namazında Sultan-Halifenin adının
zikredilmesi büyük ilgi ve heyecan uyandırmıştır.
II. Abdülhamid döneminde Avrupa ülkeleriyle de yakın ilişkiler kurulmuştur. Bu
süreçteki Almanya-Osmanlı yakınlaşması dikkat çekici olup, birçok öğrenci öğrenim görmek
üzere Almanya’ya gönderilmiştir.
Bütün bu gelişmeler Osmanlı Devleti yöneticilerini özelde Anadolu, genelde ise
hâkimiyetleri altındaki bütün İslam coğrafyası ile daha yakından ilgilenmeye teşvik etmiştir.
Daha önceki yıllarda Balkanlara yapılan yatırımlar, Anadolu'ya da yönlendirilmeye
başlanmıştır. Ülke nüfusunun yüzde 80'i olan Müslüman halkını, sosyal ve ekonomik olarak
kalkındırmak amacıyla Anadolu demiryolu, köprüler, okul, kütüphane, hastane vb imar
faaliyetleri ile donatılırken, diğer yandan da siyasi ve de ideolojik olarak halkı eğitmek için
eğitim çalışmalarına hız verilmiştir. 1880'lerde başlanan bu çalışma, aslında Müslüman milletin
inşası olup, sonuçları daha sonra yalnız modern Türkiye'yi değil, modern Ortadoğu'yu da
derinden etkileyecektir.
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1.4. II. Abdülhamid Döneminde Eğitim ve Kültür Faaliyetleri
Kanun-i Esasî, Türk demokrasi tarihi açısından olduğu kadar, eğitim tarihi açısından da
çok büyük bir öneme haiz olup, üç maddesi eğitim hakkındadır. Bunlardan ilk ikisi özel
öğretime, üçüncüsü ilköğretimin zorunluluğuna ilişkindir:
1
5. madde, “öğretim işini(konusunu) herkes özgürce yapabilir; ilgili kanuna
uymak şartıyla her Osmanlı vatandaşı genel ve özel öğretim yapmaya izinlidir.”
16. madde, “ülkedeki çeşitli dinsel inanışlardaki toplumların din ve inanışlarına ilişkin
öğretim yöntemi ve biçimine dokunulmayacaktır” denilmektedir. Aynı madde ülkedeki tüm
mekteplerin Devletin denetiminde olduğunu da belirtir.
114. madde: “Osmanlı bireylerini tümü için ilköğretim mecburi olacak ve bunun
ayrıntıları ayrı bir düzenleme ile belirlenecektir.
II. Abdülhamid gerek Kanun-i Esasi'nin getirmiş olduğu bu haklar ve gerekse de
Müslüman milletinin aydınlanması anlayışı gereğince dönemi içinde eğitime ciddi önem
vermiştir. Bu süreçte nasıl bir eğitim yapılması gerektiği hususunda çok ciddi tartışmalar
yapılmış olup, eğitim-öğretim alanında İslamcıların istediği medreselerde reform yapılmasıdır.
Medreselerin kaldırılmasına katiyetle karşıdırlar. Ancak yine de coğrafya ve tarih gibi ilimlerin
medreselerde okutulmasının İslami kaidelere uygun olduğuna dair Şeyhülislam Fetvası ancak
1910 tarihinde alınabilmiştir. Bu sebeple de II. Abdülhamid dönemi eğitim politikaları
çerçevesinde başlangıçta medreseler aynen korunurken, beraberinde modern usulde eğitim ve
öğretim yapılan okulların açılmasına hız verilmiştir
II. Abdülhamid dönemi eğitim politikalarına bakıldığında, iptidai, rüştiye ve de idadi
gibi temel eğitim ve öğretim kurumlarının sayı ve kalitece artırıldığı görülmektedir. Bu
okulların yanı sıra çeşitli dallarda çok sayıda yüksekokullar kurulmuş, eğitim ve öğretime özel
bir ilgi gösterilmiştir. II. Abdülhamid, uyguladığı İslamcı siyasete rağmen okulların ders
programlarını sadece dini derslerle bilinçsizce şişirtmemiş, fen bilimlerine ve dil derslerine ayrı
bir önem vererek pozitif ilimlerin öğretimini desteklemiştir. Bu özelliği de onun İslamcılığının
fanatiklikten ziyade uzak görüşlü bir devlet adamı olmasından kaynaklandığının bir diğer
kanıtıdır.
Bu politika gereğince batılı tarzda yeni okullar açılırken, ders kitaplarının içerikleri ve
haritalar yeniden hazırlanmış, yeni okul binaları yaptırılmıştır. Eğitim programları Batı Avrupa
modeline dayanan ilerici bir aydınlanma düşüncesiyle birlikte şekillenmişse de, “batının zararlı
yan etkilerini iyileştirmeye kadir olduğu varsayılan yüksek doz Osmanlı ve İslam öğeleri ile
zayıflatılmaya çalışılmıştır”: Eğitime dönüştürücü bir görev verilmiş olup, toplumsal
değişmede anahtar rol eğitimde görülmektedir.
Osmanlı eğitim politikası hem Osmanlı ve İslâm geleneğine hem de Batı eğitim
anlayışının modernliğine dayandırılmıştır Bu iki geleneği birleştirme süreci çok daha fazla
anlaşılamayan bir karışım yaratarak her ikisini de başkalaştırmıştır.
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II. Abdülhamid döneminde gerek ayrılıkçı hareketleri engellemek ve gerekse de
Müslüman halkın eğitim seviyesini yükseltme gayelerine yönelik tedbir olarak düşünülen
yaygın eğitim seferberliğinde Tanzimat dönemine göre çok daha ciddi gelişmeler olmakla
birlikte, ilköğretim seviyesinde istenilen düzeye erişilmesi mümkün olmamıştır. Bu dönemdeki
gelişmeler daha çok rüştiye, idadiye ve sultaniye okullarının çoğalmasında görülmektedir.
İlköğretimin geriliğiyle ortaöğretimin gelişmesi arasındaki uçurum eğitim, gören kuşaklar
üzerinde sarsıcı bir tesir bırakmıştır. İlköğretimde dini ve geleneksel eğitim anlayış ile yetişen
çocukların, orta eğitimde o havanın karşıtı bir eğitim havasıyla karşılaştıklarında kafaları
karışmış, bu durum yüksek eğitim alanına gelindiğinde ciddi çelişkilere sebep olmuştur. Bu
yüzden II. Abdülhamid ve rejimine karşı ilk tepkiler, Tıbbiye ve Harbiye’de meydana gelmiştir.
Zira bu okullarda okutulmakta olan Fransızca, matematik, fizik, biyoloji, iktisat tarih, gibi
dersler, öğrencilerin ufkunu açarak, yenilikçi ve reformist gençlerin yetişmesine zemin
hazırlanmıştır. Yani bir bakıma II. Abdülhamid’in kendi eliyle kurduğu okullarda, tıpkı telgraf
ve demiryollarının gelişimiyle olduğu gibi, kendisi ve rejimi aleyhine dönük ciddi bir muhalefet
gelişmiştir. Ancak İstiklal Savaşını gerçekleştiren ve de Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran
kadrolar da bu okullardan yetişmiştir.

1.4.1. Eğitim Teşkilatı ve Öğretim Kademeleri
Kanun-i Esasi’nin eğitimle ilgili maddelerinin bir gereği olduğu kadar II. Abdülhamid
de aynı düşüncede olduğu için eğitim hizmetlerinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Tanzimat
döneminde başlayan eğitimi teşkilâtlandırma çalışmaları bu dönemde modern hâle gelmiştir.
1879 yılında düzenlenen Maarif Nezareti teşkilâtı, günümüzün eğitim teşkilâtının temelini
oluşturmuştur. Özellikle merkezde teşkil edilen öğretim basamaklarına göre ayarlanmış ilk,
orta, yükseköğretim daireleri ile taşrada gerek vilâyet merkezlerinde gerekse sancak ve kaza
merkezlerinde maarif müdürlükleri ve maarif meclisleri kurularak Maarif Nezaretini modern
bir bakanlık teşkilâtı haline getirme yönünde önemli işler başarılmıştır. Maarif Nezareti’nin bu
şekilde düzenlenmesinde, Tanzimat devrinde olduğu gibi, özellikle Fransız maarif teşkilâtı
model alınmıştır.
II. Abdülhamid’in eğitim ve kültür alanında yapmış olduğu bu çalışmalarla, Tanzimat
döneminde İstanbul ile sınırlı kalan ve devlet sathına yayılmamış olan eğitim konusundaki
çalışmalar tüm Anadolu ve hatta Ortadoğu genelinde yaygınlaştırılmıştır. Nezaret 1879 yılında,
modern bir kuruluş haline getirilmiştir. Bu idareler elinde 1869 Maarif Nizamnamesinin
uygulanmasıyla iptidailer, rüştiyeler, idadiler ve sultanilerden meydana gelen eğitim sistemi
tüm Osmanlı coğrafyası genelinde yaygınlaştırılmıştır. Maarif Nezareti teşkilatında yapılan
modernleşme hamleleri içinde yapılan en önemli uygulamalardan birisi de “İstatistik
Kalemi”nin kurulmuş olmasıdır.
Osmanlı Devletinde bugünkü ilköğretimin birinci aşamasına denk gelen Sıbyan
mektepleri bulunmaktadır. II. Abdülhamid devrinde Kanun-u Esasî ile ilköğretimin mecburi
olduğu anayasaya konulurken, 1879’da yapılan bir değişiklikle Maarif Nezareti bünyesinde
“Mekâtib-i Sübyaniye Dairesi” kurulmuştur. Bunlar da devletin ilköğretim meselesini ne kadar
ciddiye aldığının göstergesi olup, ilköğretim müfettişleri vasıtasıyla denetlenmiştir. Bu devirde
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ilköğretime özellikle de ilk 16 yıl içinde gereken ilginin gösterildiğini ortaya koyan
uygulamaları şu şekilde maddelendirilmektedir:
“a) Kanunî Tedbirler: İlköğretim mecburiyetinin konması.
b) İdarî Tedbirler: Merkez ve taşrada ilköğretim teşkilâtının kurulması.
c) İptidaî okullarının açılması ve çoğaltılması.
d) Sübyan okullarına yeni usul eğitimin sokulması.
e) Müslüman halkın kalabalık olduğu yerlerde ilköğretime öncelik ve ağırlık verilmesi.
f) Halkın maarif alanında maddî yardımının sağlanması.
g) Taşrada Darülmuâllimînlerin açılması”
Bu çabaların bir sonucu olarak bugünkü Türkiye genelindeki belli başlı liselerin, II.
Abdülhamid döneminde açılmış idadiler olduğunu tespit etmek mümkündür. Ayrıca farklı
ihtiyaçlara cevap vermek üzere İlk kız idadisi ve kız öğretmen okulu açılırken, beraberinde
özürlüler için ilk kez eğitim başlatılmıştır. Önceleri sağır ve dilsizlere eğitim vermek
amaçlanırken, daha sonra görme özrü olan öğrenciler de okula kabul edilmeye başlanmıştır.
II. Abdülhamid dönemi Osmanlı Devleti’nin ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşadığı
düşünüldüğünde, bu denli yaygın eğitim ve öğretim seferberliği yapabilmiş olması şaşırtıcı
gelmektedir. Tanzimat döneminde de benzer şekilde eğitim yatırımları için ciddi kaynak
sıkıntısı çekilmiştir. Bu sebeple yapılması düşünülen birçok reform yapılamamıştır. II.
Abdülhamid’in eğitim reformunu çok fazla önemsemesine en bariz gösterge olarak, kaynak
sıkıntısını aşmak için yoğun çaba sarf etmesi ve de bunu başarması gösterilebilir.
II. Abdülhamid eğitim seferberliğine kaynak yaratmak için, 1883 yılında, 1866’dan beri
ziraat bankalarına sermaye sağlamak için aşar vergisine konulmuş olan yüzde onluk İane
Vergisini, yüzde 39’a çıkartmıştır. Bu şekilde meydana gelen fonun üçte ikisi tarımsal
gelişmeye ayrılırken, geriye kalan üçte biri de Maarif Hisse-i İanesi adıyla yeni devlet
okullarının yapımına ayrılmıştır. Zaman zaman farklı sebeplerle bu şekilde toplanan vergilere
itiraz edilmiş de olsa, idadîlerin yaygınlaştırılması bu ek vergi sayesinde mümkün olabilmiştir.
İptidaîler ve rüştiyeler ise daha çok vakıflar, bağışlar ve yerel kaynaklarla kurulmaya
çalışılmıştır. Bu tür kaynaklar, vilayetlerin imkânları ölçüsünde birbirinden farklılık arz ettiği
için ülke genelinde bu okulların dağılımı da değişiklik arz etmektedir. Alınan bu tedbirlerle,
eğitim hamleleri peş peşe gelmeye başlamış ve hızlı bir okullaşma sürecine girilmiştir.
Abdülhamid dönemi okullaşmasının üstünde durulması gereken iki boyutu vardır.
Birincisi mevcut okul türlerinin ve buraya devam eden öğrencilerin sayılarını arttırmak; ikincisi
de öncelikli olarak ihtiyaç alanlarına göre okul çeşitliliğini tespit ederek, sayılarını arttırmaktır.
Bu dönemin en büyük başarısı hem okul ve hem de öğrenci sayısını önemli ölçüde arttığı için
yükseköğretimde görülmektedir. Bu dönemdeki okulların artışını ve II. Abdülhamid’in
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devraldığı okul sayısını hangi noktaya getirdiğini Fransız tarihçi Georgeon şöyle ifade
etmektedir: “Abdülhamid’in yeniden inşa döneminden başlayarak maarif alanında gösterdiği
gayret önemlidir. İstatistikler, 1879’da sayısı 277 olan rüştiyelerin 1888’de 435’e çıktığını
göstermektedir. Ama asıl etkileyici olan idadî sayısındaki artıştır: 1876’da tüm imparatorluk
sathında sadece 6 idadî vardı; 1893’te sayıları 55’i bulmuştu ve bu sayı 1908’de 98’e çıkacaktır.
Aynı dönemde kız okullarının sayısı da anlamlı bir biçimde artmıştır. Buna Hukuk Mektebi,
Sanayi-i Nefise Mektebi, Ticaret Mektebi gibi yeni yüksekokulların açılması ve Mülkiye
Mektebi’nin modernleştirilmesi eklenmelidir”.
“Bu maarif çabasındaki en dikkat çekici özellik İstanbul’dan çok vilayetleri hedef
almasıdır. Örneğin imparatorluğun genelinde idadî sayısı 1876’da 6 iken 1908’de 98’e
çıkmıştır. Aynı dönemde İstanbul’da 2’den 9’a çıkılmıştır. Bir diğer unsur, 1890’lardan itibaren
büyük kentlerde meslek okullarının ve yüksekokulların açılmasıdır: Her askerî bölgede açılan
askerî okullar dışında, Şam’da bir tıbbiye, Selanik, Konya ve Bağdat’ta hukuk mektepleri,
Selanik’te bir polis mektebi açılır. Demek ki Abdülhamid devri, eğitimi vilayetlere yayma
yönünde bir isteğe işaret etmektedir; bu da sultanın modernleşmiş taşra seçkinlerine dayanma
yönündeki siyasî isteğinin mantıkî sonucudur. Sultanın maarif siyasetinin büyük başarısı
vilayetlerde açılan idadîlerdir; bu eğitim kurumları için güzel taş binalar inşa edilir; elde yeterli
mimar olmadığı için, Paris’ten planlar getirtilir, Fransız mimarî modeli takip edilir.
“Maarifperver” diye övgülere boğulan Abdülhamid’in camiden çok okul yaptırdığına kuşku
yoktur”.
Okulların İstanbul’da toplanmasının önüne geçmek için İane Vergisini tüm
İmparatorluğa yayma çalışmaları da başarılı olmuştur. 1897’de İstanbul’da ilkokulların yüzde
1’i, Rüştiyelerin yüzde 7’si ve idadîlerin yüzde 3,6’sı bulunmaktaydı. 1897 sonunda İstanbul’da
altı, diğer vilayetlerde birer olmak üzere imparatorlukta 8247 öğrencili 29 askerî rüştiye
bulunmaktaydı. Yüksek askerî okulların 15.351 öğrencisinden,15.328’i Müslüman, 11’i
Yahudi, 10’u Rum ve 2’si de Ermeniydi.
Müslüman olmayan millet topluluklarının da 1897 yılında sahip oldukları okulların
dökümü şöyledir: 8.025 öğretmen ve 317.089 öğrencili 5.982 ilkokul; 2.274 öğretmen ve23.192
öğrencili 682 Rüştiye; 584 öğretmen ve 10.720 öğrencili 70 idadî düzeyinde okul. Devlet
okulları gibi bunlar da imparatorluğun her yanına dağılmış durumdaydılar. İstanbul’da
ilkokulların yüzde 2,4’ü, Rüştiyelerin yüzde 14,7’si ve idadîlerin yüzde 24’ü bulunmaktaydı”.
Eğitim istatistiklerine göre,1900 yılı itibariyle bütün Osmanlı coğrafyası genelinde tüm
eğitim kademelerinde gelinen durum şöyledir: “1900'de imparatorluktaki 29.130 Sıbyan okulu
ya da iptidailerde 899.932 kız-erkek öğrenci bulunuyordu. 1905–06 ders yılında imparatorlukta
usul-u cedit’e göre eğitim yapan 9.347 resmi ve özel iptidai okulu vardı. 1906–07 öğrenim
yılında imparatorlukta toplam 619 Rüştiyede 40.000 civarında öğrenci okuyordu.1906'da
imparatorlukta 109 İdadîde 20.000 civarında öğrenci bulunuyordu, İdadîlerin yaygınlaşmasında
1884'te İdadîler için konulan özel vergi etkili olmuştur. Okul sistemindeki yaygınlaşmaya
paralel olarak bunların öğretmen gereksinmesini karşılayacak öğretmen okullarının sayısının
da artırılmasını gerektirmiştir. 1908'de Öğretmen okullarının sayısı 31'e çıkmıştı. Bu dönemde
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ilk ve orta öğretimin yaygınlaşmasının yanı sıra bir başka gelişme ilk kez özürlüler için eğitimin
başlatılması olmuştur. 1889'da,önce sağırlar ve dilsizler için, iki yıl sonra da körler için eğitim
başlatılmıştı”.
Osmanlı Devleti’nin çöküşünün tespit edilmesiyle birlikte ilk bulunan çözüm yolu
Müslim ve gayri Müslim unsurları bir arada yaşatabilme çabasıdır. Osmanlıcılık olarak ifade
edilen bu yaklaşım, daha çok II. Mahmut dönemi içinde yoğun şekilde takip edilmişti. II.
Mahmut’un, “Ben tebaamın Müslüman olanını camide, Hıristiyan olanını kilisede, Yahudi
olanını havrada fark ederim. Aralarında başka bir günâ fark yoktur. Cümlesi hakkındaki
muhabbet ve adaletim kavidir ve hepsi gerçek evladımdır” sözü bunun açık göstergesidir.
Tanzimat ve Islahat Fermanları bu siyasetin sonucu olarak gerçekleşmiştir. Ancak 1877-78
Osmanlı Rus Savaşı akabinde azınlıkların büyük ekseriyetinin Osmanlı Devleti'nden
kopmalarıyla, Osmanlıcılık politikasının geçersizliği görülmüştür. Bunu takiben Osmanlı
Devleti nüfusu içinde mevcut olan sair Müslüman milletleri, Türk Milleti ile birlikte aynı
devletin çatısı altında yaşamaya ikna edebilmek amacıyla İslamiyet bağı güçlendirilmeye
çalışılmıştır.
İslamcılık politikasının takibi esnasında Osmanlıcılık politikası da tamamıyla terk
edilmeyerek, Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki hâkimiyet sahası da korunmaya çalışılmıştır.
Diğer taraftan devletin asıl kurucusu olan Türklüğü ihmal etmemiş olması da özellikle
vurgulanması gereken hususlardandır. Aslında II. Abdülhamid’in izlediği bu politika, İsmail
Gaspıralı’nın Türk dünyası için ifade etmiş olduğu ‘dilde fikirde işte birlik”, düşüncesinin,
İslam dünyasında işte ve fikirde birlik olarak uygulanması çabası olarak kabul edilebilir. II.
Abdülhamid bir taraftan ülke sınırları içindeki Müslüman unsurları birleştirmek gayesi ile
İslâmcı bir siyaset takip etmeye çalışırken, diğer taraftan da Türkçeyi ve kullanımını
önemseyerek kültür milliyetçiliği yapmaya çalışmıştır. Bu düşüncelerin ve ideallerin
gerçekleşmesinde eğitim ve öğretim en önemli vasıtalardan birisi olarak görülmüştür. Bunda
da II. Abdülhamid’in ciddi katkıları bulunmaktadır.
Türk Devlet Geleneği ve Devlet Telakkisi ışığında incelendiğinde daha net sonuçlara
ulaşılabilecektir. Osmanlı Devlet yöneticileri, devleti daima en geniş sınırlar içinde muhafaza
edebilmek için eldeki mevcut imkânları sonuna kadar en tesirli şekliyle kullanma yolunu tercih
etmişlerdir.

24

Uygulamalar
1)

II. Abdülhamid dönemi eğitim politikalarını analiz ediniz.
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Uygulama Soruları
II. Abdülhamid döneminde eğitim alanında yaşanan gelişmeleri maddeler
halinde yazınız.
1)

26

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye Cumhuriyetini kuran nesil ortalama olarak 1880’li yıllarda dünyaya gelmiştir.
Bu dönem son üç yüzyılı reform arayışları içinde geçen Osmanlı Devleti’nde köklü
düzenlemelerin yapılmasına mukabil eski yapının da devam ettirildiği, ikili anlayışın kuvvetli
izlerini taşır. Ekonomik bağımsızlığın elden gidişi, yapılan düzenlemelerin çözüm olmayışı ve
hızla Anadolu coğrafyasına çekilişin devamı esaslı adımları mecburi kılmıştır. İdari yapıda
düzenleme arayışları hem devlet ricalinde hem de aydınlarda kuvvetli bir şekilde vardır. Ancak
her iki taraf ta halkın henüz hazır olmadığı düşüncesinde süreci kendilerinin yönetmesi
beklentisi içindeydiler. Bu dönemde ortaya konulan Osmanlıcılık devleti bütün unsurları ile
yaşatma arzusunun tezahürü olmuştur. 1877-1878 savaşı sonrasında ortaya çıkan netice
devletin toplum çoğunluğunun ortak değerlerine daha çok vurgu yapması sahiplenmesi
gerektiğini ortaya çıkardı. Muhalif hareketlere hayat hakkı tanımaması dolayısıyla müstebit,
diktatör ve Ermeni taleplerine imkân vermemesi dolayısıyla kızıl olmakla suçlanan II.
Abdülhamid’ in politikaları bu döneme damgasını vurmuştur. Ortak en güçlü değer olarak
İslam’ı değerlendiren ve hem ülke içinde hem de dünya genelinde Müslümanların birliğine
vurgu yapan Padişah İslam âleminin genelindeki beklentilere cevap olabilecek ümidini kitlelere
vermeyi başarmıştır. Padişahın eğitimi ülkenin her köşesine yaymayı hedefleyen çalışmaları
imkânlar ölçüsünde gelişirken öncesine ve sonrasına göre fark yaratmıştır. Toplumun yapılan
reformlara tepkisine mukabil İslami duyarlılığın artırılması hemen her kesimden destek gören
önemli bir açılım olmuştur. Dönemin teknolojik gelişmelerini yakından takip eden II.
Abdülhamid eğitim, sağlık ve teknoloji alanına yatırım yapma basiretini göstermiştir. Ülke
genelindeki eğitim hamleleri Türkiye’nin meselelerine sahip çıkan nesillerin yetişmesindeki en
önemli altyapı yatırımı sayılmalıdır. Hamidiye-Hicaz demiryolunun yapımı ise bölgedeki bütün
uluslararası hesaplara mukabil Osmanlı yönetiminin İslam âlemi ile birlikte var olma iradesini
simgelemiştir. Ancak dini hassasiyeti merkeze alarak yapılan çalışmaların çok çeşitli unsurların
etkisiyle başarısızlığa uğramasının politikaların değil kavram ve değerlerin başarısızlığı,
yetersizliği şeklinde yorumlanması tehlikesini de beraberinde getirebileceği görülmüştür.
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Bölüm Soruları
1)
2/3’ü Türkiye Cumhuriyeti’ne miras bırakılan dış borçların idaresini uluslararası
komisyona bırakan belge hangisidir?
a)

Baltalimanı Ticaret Sözleşmesi

b)

Paris Barış Konferansı

c)

Muharrem Kararnamesi

d)

İstanbul Anlaşması

e)

Islahat Fermanı

2)
Sultan Abdülaziz’in “hükümetin vazifesini halkın hukukunun korunması ve
halka kötü davranmama olarak gösterdiği” konuşma hangi kurumun açılışında yapılmıştır?
a)

Tanzimat Fermanı

b)

Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye

c)

Islahat Fermanı

d)

Şura-yı Devlet

e)

Mebusan Meclisinin Açılışı

3)

II. Abdülhamid döneminin en uzun ömürlü politikası aşağıdakilerden hangisidir/

a)

Osmanlıcılık,

b)

Batıcılık

c)

İslam Birliği

d)

Türkçülük

e)

Panislamizm
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4)
hangisidir?

İslam Birliğinin en görkemli eseri olarak nitelenen proje aşağıdakilerden

a)

Hamidiye-Hicaz Demiryolu

b)

Berlin-Bağdat Demiryolu

c)

Ertuğrul Firkateyninin Japonya’ya gönderilmesi

d)

Almanya’dan subaylar getirilmesi

e)

Telgrafın Ülke geneline yayılması

5)

Osmanlı son döneminde ilk kız lisesi hangi padişah döneminde açılmıştır?

a)

Abdülmecid,

b)

Abdülaziz

c)

Abdülhamid

d)

V. Mehmed Reşad

e)

VI. Mehmed Vahideddin

6)

Çöküşe çare arayan fikir adamlarının öncelikleri ne idi?

7)

Eğitim konusu çare arayışlarının neresinde yer alıyordu?

8)

Duyun-ı umumiye idaresi neden kurulmuştur?

9)
II. Abdülhamid döneminde uygulanmak istenen İslam birliği politikasının
hedefleri nelerdir?
10)

II. Abdülhamid dönemindeki teknoloji alanında yaşanan gelişmeler nelerdir?

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)c, 4)a, 5)c.
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2. DEMOKRATİK DÜŞÜNCEDE GELİŞMELER I. VE II.
MEŞRUTİYET DÖNEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Meşrutiyetin Hangi Şartlarda İlan Edildiğini,
Kanun-ı Esasi(Anayasa)’nin Hangi Konuları İçerdiğini,
Meşrutiyetin Yeniden İlanı İçin Yapılan Çalışmaları,
İkinci Meşrutiyet Döneminin Kazanımlarını,
Birinci Dünya Savaşına Giden Yolda Trablusgarp - Balkan Savaşlarının Kayıpları ve
Topluma Etkileri,
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
olmuştur?
3)

1876 Anayasası ülkenin problemlerine çözüm olmak üzere mi yazılmıştır?
Batılı muhatapların Osmanlı meşrutiyet ve anayasa çalışmasına tepkisi ne
II. Abdülhamid meşrutiyet ve anayasalı yönetim taraftarı mıydı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

1876 Anayasası ve Temel
Özellikleri

Meşrutiyetin anayasalı
yönetimle hangi alanda ne
gibi yenilikler getirdiğini
öğrenecek ve problemlere
cevap olup olmayacağını
değerlendirebilecek

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,
empati yaparak.

I. Meşrutiyet Döneminde
Meclis Ve Siyaset

Meşrutiyet döneminde
meclisin yapısındaki çok
renkliliği ve her unsurun en
üst düzeyde söz sahibi
olmasının siyasi gelişmelere
etkilerini kıyaslayabilecek

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,
empati yaparak.

II. Meşrutiyet Dönemi
Meclis Çalışmaları ve
Kazanımları

Cumhuriyetin hazırlık sınıfı
gibi nitelendirilen dönemde
çıkarılan kanunlar ve
değişen idari anlayışın
getirilerini sorgulayabilecek

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,
empati yaparak.

Adın Adım I. Dünya
Savaşına

Emperyal saldırılar
sonucunda Kuzey Afrika’da
ve Balkanlarda yaşanan
kayıpların ülkeyi
parçalanmaya ve doğrudan
bir dünya savaşına
götürmesini
değerlendirebilecek.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,
empati yaparak.
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Anahtar Kavramlar


Anayasalı idare,



II. Abdülhamid



Sömürge savaşları



Trablusgarp



Balkan Faciası
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Giriş
Türkiye Cumhuriyetinin halk hâkimiyeti düşüncesi etrafında kurulmasına imkân veren
fikri alt yapının oluşmasında birinci ve ikinci meşrutiyet dönemi gelişmelerinin büyük rolü
vardır. Devletin mevcut şekil ve sisteminin çağın gereklerine uymadığı, yetersiz kaldığı
düşüncesi en üst düzeyde taraftar bulmaktaydı. İç ve dış baskıların tesiriyle yapılan kimi
düzenlemeler beklenen rahatlığı sağlamayınca daha etraflı, kapsamlı düzenlemeler de devreye
girecektir. Bu dönemde batılı muhatapların devletin her işine karışmasının sırf Osmanlı
Devleti’ni modernleştirmek amacıyla olduğu yanılgısıyla yöneticiler atılan adımlar sonucunda
devletin kendi haline bırakılacağı beklentisi içine girmişlerdir. Bu dönem fikri mesainin
sonuçlarının askeri ve siyasi gelişmelerin ihtiyacına göre harcanmasına da sahne olmuştur.
Meşrutiyetin ilanı Osmanlı aydınının Islahat Fermanının sonuçlarına tepki göstererek kendi
değerlerine bağlı şekilde modernleşme isteğiyle olgunlaşırken Balkan isyanı sonucunda
Rusya’nın devreye girip savaş tehdidinde bulunması üzerine toplanan Tersane konferansı
sırasında alelacele ilan edilmiştir.
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2.1. İlk Yazılı Anayasa 1876 Kanun-ı Esasisi
II. Abdülhamit, meşrutiyetin ilanı için hazırlıkları hemen başlatmış, anayasanın
yapılması için 30 Eylül 1876 tarihinde bir komisyon kurulmasını emretmiştir. 28 kişiden oluşan
bu komisyon 1831 Belçika, 1859 Prusya anayasalarıyla birlikte yirmiye yakın tasarıyı
incelemiştir. Bu tasarılar içinde Mithat Paşa ile Sait Paşaların tasarıları da vardır. Mithat
Paşa’nın Kanun-ı Cedit denilen tasarısında, meclisin 120 kişiden oluşması ve bu sayının
1/3’ünün hükümet tarafından atanması öngörülmüştü. Bu 120 kişinin 80’inin millet mebusu,
40’ının da devlet mebusu olması tasarlanmıştı. Tasarıyla bütün vükela-bakanlar ve müsteşarlar
hükümet adına mebus sayılacaktı. Hükümet meclisten güvenoyu almak zorundaydı, aksi
takdirde düşecekti. Ayrıca hükümet meclise karşı sorumlu olacaktı. Kanun-ı Cedit ancak,
Meclis-i Mebusan tarafından yürürlükten kaldırılabilecekti. Devletin resmi dili Türkçeydi.
Kanun-ı Cedit güçlü bir hükümdarlık makamını da içeriyordu. Milleti meclis vasıtasıyla idarede
söz sahibi yaparken devletin otoritesini korumak için padişaha da ayrıcalıklar veren tasarı,
belirli bir kaynaktan aktarılmış olmaktan çok Mithat Paşa’nın devlet tecrübesinin bir ürünüdür
denilebilir. Sait Paşa’nın hazırladığı taslak ise Fransız Anayasası’nın Türkçeye çevirisi idi. 12
bölümden oluşan taslak Mithat Paşa’nın taslağına göre daha sistemli ve geniş kapsamlıydı.
Taslağa göre, doğrudan doğruya millet tarafından seçilen 750 kişilik bir meclis ön görülüyordu.
Ancak seçimin kura usulü ile yapılması isteniyordu. Yasama yetkisi “Millet Meclisi” adını
taşıyan bir meclise veriliyordu.
Komisyonun 140 madde olarak hazırladığı taslak Heyet-i Vükela’da hararetli
tartışmalardan sonra 119 maddeye indirilmiş ve Padişaha sunulmuştur. Nihayet tarihteki ilk
Türk Anayasası “Kanun-i Esasi” 23 Aralık 1876 tarihinde ilan edilmiştir. Kanun-i Esasinin ilanı
Osmanlı Devleti’nin Balkan meselelerini konuşmak için toplanan uluslararası Tersane
Konferansının açılışına denk getirilmişti. Kanun-i Esasinin bu konferans sırasında ilan
edilmesinin sebebi, “yabancı güçleri, reformları takip maskesi altında devletin iç işlerine
müdahaleden alıkoymaktı". Bu anayasa sayesinde Rusya Osmanlı’ya karşı beslediği
düşmanlıktan vazgeçecek, memleketimiz “tarihte okuduğumuz” İngiltere gibi güçlü olacaktı!
Ancak, beslenen ümitler çok kısa bir süre sonra boşa çıktı. Devletler bu çabayı dikkate
almadığı gibi 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı, Osmanlı Devleti’nin ağır yenilgisi ile sonuçlandı.
Devlet Balkanlardaki topraklarının büyük bir kısmını kaybederken, Ruslar İstanbul önlerine
kadar gelmişti. Böylesine karışık bir ortamda meclis kapatıldı ve Anayasa’da bu durumdan
payını alarak rafa kaldırıldı.

2.1.1. 1876 Anayasa’sının Özellikleri
1876 Kanun-i Esasisi millet egemenliği anlayışı açısından günümüz anayasalarına göre
oldukça geride kalan bir anayasadır. Kanun-i Esasiye göre egemenlik padişaha aittir. Saltanat
anayasanın 3. maddesi gereğince Halifelik de dahil olmak üzere Osmanlı ailesinden en büyük
evlada aittir. Padişah, İslam dininin koruyucusu ve Osmanlı halkının hükümdarıdır. 1876
Anayasası padişaha büyük yetkiler tanımış olmasından başka, ona, yaptıkları işlerden “sorumlu
olmama” hakkını vermekle de, devletin kuruluşundan beri var olan gücünü kanun güvencesi
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altına almıştır. 1876 Anayasasında padişahın üstün gücünü sınırlayan hiçbir hüküm yoktur.
Eskiden olduğu gibi Padişah; para basılması, hutbelerde adının okunması, yabancı devletlerle
anlaşmalar yapılması, harp ve barış ilanı, kara ve deniz kuvvetlerinin kumandası, askeri harekât
yapılması, şer’i hükümlerin uygulanması, cezaların hafifletilmesi veya affı, memurlara rütbe ve
nişan verilmesi gibi yetkilere sahiptir.
Padişah aynı zamanda yürütme kuvvetinin de başıdır. Sadrazamın, Şeyhülislamın ve
Bakanlar Kurulunun tayini ve azli yetkisi padişaha aittir. Hükümet meclise karşı değil, padişaha
karşı sorumludur. Padişah yargı konusunda da yetkiye sahiptir. Anayasanın 113. maddesi
padişaha bu konuda yetki vermiştir. Şöyle ki, padişah, zabıta tarafından yapılan araştırma
neticesinde hükümetin emniyetini ihlal ettikleri kesinleşenleri sınır dışı etme hakkına sahiptir.
Anayasaya göre meclis, adına Meclis-i Umumi denilen “Heyet-i Âyân” ve “Heyet-i
Mebusan” ismini taşıyan iki ayrı meclisten oluşmaktaydı. Heyet-i Mebusan üyeleri Osmanlı
vatandaşı elli bin erkek nüfusa bir mebus düşecek şekilde halk tarafından gizli oyla
seçileceklerdi. Seçimlerin süresi 4 yıl olup, mebuslar tekrar seçilebilirlerdi. Heyet-i Âyân
üyeleri, Padişah tarafından atanmaktaydı. Bakanlık, valilik, ordu müşirliği, kazaskerlik, elçilik,
patriklik, hahambaşılık yapmış olanlar ile kara ve deniz subaylarından kırk yaşından büyük olan
ve gerekli şartları taşıyanlar ömür boyu bu göreve atanırlardı.
Mebusların dokunulmazlığı vardı. Mebus, hakkında meclis tarafından ithama sebep
olduğuna dair çoğunlukla karar verilmedikçe, cinayet veya suç işlerken yakalanmadıkça
tutuklanamaz ve muhakeme edilemezdi. Üyeler meclisteki görüş ve verdikleri oylardan dolayı
da sorumlu tutulamazlardı. Ancak mebusların üyeliğinin düşmesi ve yargılanmaları Meclis-i
Umumi azasının vereceği karara bağlıydı.
1876 Anayasası padişahın yetkilerinde bir kısıtlama yapmadığı gibi aksine, yetkilerini
kanun güvencesi altına almıştır. Bu nedenle 1876 Anayasası ile kurulan siyasi sisteme,
parlamentonun varlığı ile desteklenmiş “meşruti monarşi” diyebiliriz. Halkın seçtiği
temsilcilerden oluşan Heyet-i Mebusanın bulunmasına rağmen, padişah, yürütme ve yasama
yetkilerinden hiç ödün vermemiştir. Bununla birlikte yine de, 1876 Kanun-i Esasisi, padişahın
yetkilerinin kısıtlanması yönünden Sened-i İttifaktan itibaren başlayan bir gelişmenin bir ileri
adımıdır. Anayasa, ferman şeklinde ilan edilmiş olsa bile, halkın temsilcilerini ilk defa geniş
çaplı bir şekilde, bir araya getirecek olması bakımından önemlidir.
1876 yılında ilan edilen Kanun-i Esasî ile Osmanlı Devleti, İslam Dinini resmi din
olarak kabul etmiştir (11. madde). Yine bu dönemde, okullara din dersleri konulurken,
hükümdara da ”ahkâm-ı şer’iye”yi yürütme görevi verilmiştir (7. madde). Ayrıca Şeyhülislam
devlet örgütü içerisine alınmış (27. madde), Adli yasama kurumlarının yanında şer’i
mahkemelere de yer verilmiştir (87. madde). Bunların yanı sıra Ayan Meclisi’ne İslamî ilkelere
aykırı yasaların reddedileceği maddesi konulmuş (64. madde) ve ayrıca padişah İslam’ın
koruyucusu olarak kabul edilmiştir (4. madde).
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2.2. I. Meşrutiyet Döneminde Meclis ve Siyaset
2.2.1. Meclisin Yapısı
Anayasanın ilanından sonra sıra meclisi oluşturacak seçimlerin yapılmasına gelmişti.
Seçimler sürenin yetersizliği nedeniyle geçici olarak çıkartılan "Seçim Talimatı"na göre
yapılmıştır. Talimata göre 80’i Müslüman, 50’si gayrimüslim olmak üzere 130 mebusun
seçilmesine karar verilmişti. Ancak, seçimler zaman yetersizliği nedeniyle tam olarak
yapılamadı. 1876 yılına ait olmak üzere vilayet meclisleri üyeleri ikinci seçmen sayılarak,
mebusları bunların belirlemesine karar verildi.
Birinci mecliste 69’u Müslüman, 46’sı gayrimüslim olmak üzere toplam 115 mebus
bulunuyordu. İlk Osmanlı Meclisi, 19 Mart 1877 Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı’nda
yapılan bir törenle açıldı. Meclisin açılış gününde tüm resmi daireler tatil edilmişti. Meclis-i
Mebusan ilk toplantısını 20 Mart 1877 tarihinde Sultanahmet’teki Darülfünun binasında
yapmış, 28 Haziran 1877 tarihinde ilk toplantı yılını tamamlamıştır. Meclis-i Âyân için ise 21’i
Müslüman, 5’i gayrimüslim olmak üzere 26 üye seçildi.
Meclis-i Mebusanın 13 Aralık 1877-14 Şubat 1878 tarihleri arasında geçen ikinci
döneminde 106 mebus görev yapmıştır. Bunların 59’u Müslüman, 47’si gayrimüslim idi.
Müslümanlarla gayrimüslim mebusların oranına baktığımızda %56’ya %44 oranı ortaya
çıkmaktadır. Bu oran Müslim ve gayrimüslim mebusların neredeyse eşit oranda temsil
edildiklerini göstermektedir. O dönemde gayrimüslim halkın toplam nüfus içindeki oranlarının
¼ olduğu düşünüldüğünde, mebus sayısı ile nüfusların arasında bir denge olmadığı ortaya
çıkmaktadır. Başka bir ifade ile gayrimüslimler mecliste nüfus oranlarının çok fazla üzerinde
bir oranla temsil edilmişlerdir.

2.2.2. Meşrutiyetin Yeniden İlanı Çabaları
Padişah Abdülhamit’in 1878’de meclisi kapatması ile meşrutiyet sona ermiş, yeniden
mutlakıyet dönemi başlamıştır. Meclisin kapalı olduğu bu dönemde Kanun-i Esasi ise, “şeklen”
yürürlükte kalmıştır. II. Abdülhamit’in 30 yıl sürecek olan bu yeni mutlakıyet dönemine karşı
özellikle içte büyük mücadeleler yapılmıştır. İç baskılar, Fransız İhtilalinin 100. Yıldönümü
olan 1889 yılında Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyetinin kurulması ile hızlanmıştır. Cemiyet
gizli olarak faaliyete başlamış, aydınlar ve ordu mensupları arasında geniş taraftar bulmuştur.
II. Abdülhamit’in soruşturmaları üzerine cemiyetin önde gelenlerinden birçoğu çalışmalarına
yurt dışında devam etmişlerdir. Fransa, Mısır ve İsviçre bu anlamda İttihatçılar için önemli
ülkeler olmuşlardır.
Yunanistan’ın Girit adasını ilhak ettiğini ilan etmesi üzerine başlayan 1897 OsmanlıYunan Savaşında, Osmanlı ordusu büyük başarı göstermiş, Dömeke Meydan Muharebesinde
Yunan ordusu imha edilerek Atina yolu açılmıştır. Ancak, araya Rusya ve Batılı devletlerin
girmesi ile alanda kazanılan savaş masada kaybedilmiş, Girit’te ıslahat yapılmasına ve buraya
Hıristiyan bir valinin atanmasına karar verilmiştir. Daha da ilginç olanı yapılan ıslahatların
uygulamasını denetleme görevinin Yunan prensine verilmesiydi. Bu durum neticesidir ki
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Girit’teki nüfus dengesi on yıl içinde tersine dönecek ve 1908 yılına gelindiğinde Hıristiyan
nüfus Müslüman nüfustan fazla olacaktır. Yunan savaşı İttihat ve Terakki Cemiyeti açısından
da devletin içine düştüğü acizliğe iyi bir örnekti. Bu durumun düzeltilmesi için ülkede
Meşrutiyetin ilanı bekleniyordu.
İttihat ve Terakki Cemiyeti ilk kongresini 1902 tarihinde Paris’te yapmıştır. Bu kongre
İttihat ve Terakki tarihinde bir dönüm noktasıdır. Kongreye Prens Sabahattin, Ahmet Rıza,
İsmail Kemal, İsmail Hakkı Paşa, Mahir Sait, Halil Ganem, Hüseyin Siret, İbrahim Temo ve
Dr. Nazım gibi İttihat ve Terakki’nin ileri gelen isimlerinin yanı sıra Ermeni ve Rumlardan da
bazı temsilciler katılmıştır.
İttihat ve Terakki'nin 1902 kongresindeki fikir ayrılıkları cemiyetin ikiye bölünmesine
sebep oldu. Buna göre yabancı müdahalesini isteyenler Prens Sabahattin Bey’in başkanlığında
“Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet” adı altında birleşerek çalışmalarını sürdürdü.
Müdahaleye karşı olanlar ise, Ahmet Rıza Bey’in başkanlığında “Terakki ve İttihat” adı altında
birleştiler. Cemiyet üyeleri yurt içinde ve dışındaki çeşitli örgütlerle ilişki kurdular ve Osmanlı
coğrafyasında geniş bir alana yayıldılar. Özellikle Balkanlarda büyük bir güç haline geldiler.
Cemiyetin bu kadar güçlenmesine rağmen II. Abdülhamit, Müslüman halka cemiyetten daha
yakındı. II. Abdülhamit, İslam düşüncesinin yeniden canlandırılmasında ve Batı hukukunun
alınması yerine, İslam hukukunun yürürlüğe konulmasından yanaydı. Dış ilişkilerde olduğu
kadar memleket dâhilinde İslamcı bir politika izlenmesine özen gösteriyor, bu da Müslüman
toplulukların, meşrutiyet yanlılarından çok Padişaha yaklaşmalarını sağlıyordu.
Cemiyetin meşrutiyetin ilanı yolundaki çalışmaları gün geçtikçe artmaya başladı. Bu
arada meşrutiyeti kurma yolunda çalışan gizli cemiyetlerin sayısı da her geçen gün artıyordu.
Bunlardan biri olan “Vatan ve Hürriyet Derneği”, Mustafa Kemal Bey (Atatürk) tarafından
Şam’da kurulmuştu. Bu dernek daha sonra 1907 yılında Ahmet Rıza Bey’in Terakki ve İttihat
Cemiyeti ile birleşti.
II. Abdülhamit rejimine karşı mücadele eden cemiyetlerin birçoğu 27 Aralık 1907
tarihinde Paris’te bir araya geldi. Kongreye Terakki ve İttihat, Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i
Merkeziyet, Ermeni Taşnaksutyun, Mısır Cemiyet-i İsrailiyesi, Ahd-ı Osmani Mısır Cemiyeti
ile Ermeniler ve Araplar tarafından yayınlanmakta olan bazı gazete ve dergilerin temsilcileri
katıldılar. Kongre sonucunda, II. Abdülhamit’i tahttan inmeye zorlayarak meşrutiyeti yeniden
kurma kararı alınmıştır. Bu amaca ulaşmak için bir dizi faaliyet gösterilecektir. İlk önce pasif
direnme yapılacak, halka hükümete vergi vermemesi söylenecekti. Yapılacak propagandalarla
ordunun ihtilalcilere karşı silah kullanmaması sağlanacaktı. Son olarak, gerekirse sonuca
ulaşmak için genel ayaklanma yapılacaktı. Kongre bu doğrultuda çalışmaların sürdürülebilmesi
amacıyla cemiyetlerin temsilcilerinden oluşan gizli bir komite kurulmasına karar vermiştir.
Sonuçta Meşrutiyet 23 Temmuz 1908’de ikinci kez ilan edilmiştir. Terakki ve İttihat
Cemiyeti de 23 Ağustos 1908 tarihinde yayınladığı bir bildiri ile Prens Sabahattin’in cemiyeti
ile birleştiğini ve adını İttihat ve Terakki Cemiyeti yaptığını ilan etmiştir.
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2.3. II. Meşrutiyet Dönemi Seçimleri ve Meclis-i Mebusan Çalışmaları
Meclislerin toplantıya çağrılması ile başlayan II. Meşrutiyet döneminde dört genel
seçim yapılmıştır. 1908, 1912, 1914 ve 1919 yıllarında yapılan genel seçimlerle oluşan Meclisi Mebusan, 1908-1912, 1912, 1914-1918 ve 1920 döneminde faaliyet göstermiştir. İktidarmuhalefet çekişmesinin yoğunlaştığı dönemlerde Meclis görev süresini tamamlamadan seçime
gidilerek yenilenmeye çalışılmıştır. 1920 yılında toplanan ve Misak-ı Milliyi kabul eden son
Osmanlı Mebusan Meclisi de diğer meclislerin akıbetine uğramıştır. İtilaf devletlerinin Meclisi
basarak etkili milletvekillerini Malta'ya sürgüne göndermeleri sağlıklı bir çalışma ortamının
kalmadığını ortaya koymuştu. 1920 Meclisi 11 Nisan 1920 tarihinde Padişah Vahdettin
tarafından İtilaf güçlerinin baskısı karşısında kapatılmıştır.

2.2.1. 1908 seçimleri ve Meclis-i Mebusan
1908 Meclisinde 157 Türk, 54 Arap, 25 Arnavut, 22 Rum, 10 Ermeni, 9 Slav (6 Sırp+
3 Bulgar) ve 4 Yahudi milletvekili görev yapmıştır. Pek çok kanuna imza atan 1908 Meclis-i
Mebusan’ı, en verimli dönemini 1908-1909 yılları arasındaki birinci yılında yaşamıştır. Bu
devrede Cumhuriyet döneminde de siyasi partiler kanunu olarak uygulanan Cemiyetler (Siyasi
Partiler) Kanunu, Serseri Kanunu ve Toplantı Kanunu çıkartılmıştır. Açık ve kapalı alanlarda
yapılacak toplantıları düzenleyen Toplantı Kanunu da demokratikleşme yönünde önemli bir
adımı oluşturmuştur.
Bu yıl içinde gerçekleştirilen Anayasa düzenlemeleri demokrasi yönünde atılan en
önemli adımlar arasındadır. 1876 Kanun-i Esasisi’nin tamamen değiştirilerek yeni bir Anayasa
yapılması düşüncesi ile yola çıkılmış ancak, 31 Mart Vakası sonrası zamanın yetersizliği ve
dünyaya biran evvel meşruti bir hükümet olunduğunun gösterilmesi isteği bu düşünceden
vazgeçilmesine sebep olmuştur. 13 Nisan 1909 tarihinde yaşanan 31 Mart Vakası (Rumi 31
Mart 1325) sonrası Meclis-i Mebusan toplantılarına ara vermek zorunda kalmıştır. Çıkan isyan
meclise de sirayet etmiş, ittihatçı mebuslar meclisi terk etmek zorunda kalmıştır. Bu olayın
Selanik’te duyulması üzerine içlerinde Mustafa Kemal Bey’in de (Atatürk) bulunduğu Hareket
Ordusu İstanbul üzerine yürümüştür. Hareket ordusunun İstanbul halkına hitaben yayınladığı
beyanname Mustafa Kemal bey'in kaleminden çıkmıştır.
II. Abdülhamit isyandan sorumlu tutularak 27 Nisan’da tahttan indirilmiştir. Yerine
geçirilmesi Meclis'te oylanarak kabul edilen kardeşi Reşat, V. Mehmet unvanıyla bugünkü
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün bulunduğu Harbiye Nezaretinde yapılan törenle tahta
çıkmıştır.
İttihatçılar için bu olay sanki İstanbul’un yeniden fethidir. Böylece yeni padişah askerin
koruması altına alınmış, Meşrutiyetin sona erdirilme girişimlerinin eskiden olduğu gibi kolay
olmayacağı ifade edilmeye çalışılmıştır.
21 Ağustos 1909 tarihinde 1876 Kanun-i Esasi’sinin 24 maddesi değiştirilmiş, yeni bazı
maddeler ilave edilmiştir. Bütün bu düzenlemelerde millet egemenliğini temsil eden
“hâkimiyet-i milliye” esası sıklıkla vurgulanmış, yapılan değişikliklerde bu kaide aranmıştır.
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Bu çerçevede 1876 anayasasının padişahın hak ve yetkilerinin sınırlandırılması, Meclisin
etkinliğinin artırılmasıyla, basın-yayın hakları hususlarında ilerlemeler sağlayan adımlar
atılabilmiştir. Değişikliklerle Padişahın, tahta çıkışında Meclis-i Umumide Şer'i Şerif ve
Kanun-ı Esasi hükümlerine uyacağına, vatan ve millete sadakat edeceğine dair yemin etmesi
şartı getirilmiştir. V. Mehmet Reşat, Padişahlığı meclis tarafından onaylanan ve mecliste yemin
eden ilk padişah olmuştur. Anayasanın 113. maddesinde Padişahın "hükümetin emniyetini ihlal
ettikleri zabıtanın araştırması ile sabit olanları Osmanlı ülkesinden ihraç ve sürgün" etme yetkisi
kaldırılmıştır. Ancak bu defa da gerek duyulursa sıkıyönetim ilan etme yetkisi hükümete
bırakılmıştır.
Esas itibarıyla II. Meşrutiyet döneminde yapılan düzenlemelerin, hâkimiyet hakkını
halka vermede büyük adımlar teşkil ettiğini ifade etmemiz gereklidir. Milletin, hâkimiyetini
elleriyle kullandığı mebusların, Padişah tarafından atanan hükümet üyelerinden, dolayısıyla
yürütmeden önde gelmeleri, Meclisin sistem içindeki gerçek yerini almasında bir dönüm
noktasıdır. Böylece Meclis, normal zamanlarda kanun tekliflerini görüşüp karara bağlayan,
ancak beğenilmediğinde ısrarcı olamayan, etkisiz bir müessese olmaktan çıkmıştır. Meclis
milleti ve memleketi ilgilendiren hemen her hususta söz hakkı olan, sistemin en temel
müessesesi haline gelmiştir. 1876 Anayasası fiili durumu kanunlaştırmakla yetinip tek adam
otoritesini sağlamlaştırırken, son düzenlemeler ile devlet başkanı millet temsilcilerinin kararları
için bir tasdik makamı konumuna getirilmiştir. Burada söz konusu edilmesi gereken ancak
ayrıca ve önemle sorgulanması gereken bir diğer husus ise halkın hâkimiyet hakkını
kullanmadaki ilgisi veya ilgisizliğidir. Yönetimde söz sahibi olması gerektiği bilinci ile
çevreden merkeze, tabandan tavana baskı oluşturması gerektiği idealize edilen halkın pasifliği
ileriye doğru alınan mesafenin ilk muhalefet darbesinde kaybedilmesinin en temel
sebeplerinden biri olmalıdır.

2.2.2. 1912 Meclis-i Mebusan Seçimleri
1912 seçimleri gerçek manada ilk çok partili seçim olma özelliğinin yanında, ilk erken
genel seçim özelliğine de sahiptir. 1912 seçimlerine iki parti, İttihat ve Terakki ile Hürriyet ve
İtilaf Fırkası katılmıştır. Partilerin seçim için ittifak yaptığı diğer siyasi parti ve gruplar bu
seçimi tam anlamıyla çok partili seçim haline getirmiştir. Genel seçimler ülke çapında
çoğunlukla Ocak-Mart aylarında yapılmış, ancak bazı yörelerde seçim işlemleri Mayıs ayına
kadar sürmüştür. Tarihe “sopalı seçim!” diye geçen bu seçimler sonucunda meclis, ilk
çalışmasını 18 Nisan 1912 tarihinde yapmıştır.

2.2.3. 1914 Seçimleri ve Meclis-i Mebusanı
Ocak-Nisan ayları arasında yapılan 1914 seçimlerine tek parti olarak İttihat ve Terakki
Fırkası katılmıştır. 14 Mayıs 1914 tarihinde açılan Meclis-i Mebusan, kapandığı 21 Aralık 1918
tarihine kadar toplam 310 oturum yapmıştır. II. Meşrutiyet döneminin en uzun ömürlü meclisi
olan bu meclis, beş yıl gibi bir süre çalışmalarına devam etmiş, ancak 1914 Meclis-i Mebusan’ı
da 1908 ve 1912 de olduğu gibi feshedilmiştir.
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1914 Meclis-i Mebusan’ı I. Dünya Savaşı nedeniyle görüşmelerinin büyük bir kısmını
bütçe, harp ödeneği, askere alımlar ve askerlerin durumu üzerinde yapmıştır. Savaş dönemi
olmasına rağmen 1914 Meclisi döneminde batılılaşma yolunda yeni adımlar da atılmıştır.
Bunlar içinde en önemlisi Miladi takvimin kabulüdür.

2.3. II. Meşrutiyet Dönemi Gelişmeleri
II. Meşrutiyet döneminde genellikle ülke yönetiminde İttihat ve Terakki Cemiyeti
egemen olmuştur. Osmanlı Devleti’nin sona erdiği bu çalkantılarla dolu dönemde İttihatçılar,
devleti devam ettirmek için önemli girişimlerde bulunmuşlardır. Batı örneğine uygun
parlamenter bir sistem kurmak istemişlerse de ülkede bu sistemi yürütecek sosyal, ekonomik
ve kültürel yapının yetersizliği yüzünden başarısız olmuşlardır. Bununla birlikte İttihatçılar da
eğitim etkinliklerine büyük önem vermişler, eğitim kurumlarını ülkenin her yanına
yaygınlaştırmaya çalışmışlardır. Medreselerde ıslahat yapmışlar, laik nitelikli yükseköğretim
kurumlarını modern biçime sokmaya çalışmışlardır. II. Meşrutiyeti döneminde kadının sosyal
hayatta layık olduğu yeri alabilmesi için çabalar gösterilmiş, dernekler kurulmuş, yasal
düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, Arap harflerinde yenilik yapılmak istenmiş, Millî Kütüphane,
Millî Filmcilik, Millî Coğrafya Cemiyetleri kurulmuştur.
Her alanda millî bir siyaset izlemeye çalışan İttihatçılar, orduyu modernleştirmeye
büyük bir önem vermişler, ülke ekonomisini Batılı ekonomilere bağımlılıktan kurtarmak için
millî bir ekonomi kurmak istemişlerdir.
Her alanda hızlı bir canlanmanın yaşandığı bu dönemde 19.yüzyılın ikinci yarısından
sonra devleti çökmekten kurtarma amacı güden fikir akımları daha belirginleşmeye başlamıştır.
Devleti içerisine düştüğü zor durumdan kurtarmaya çalışan bu görüşlerin başlıcaları
Osmanlıcılık, İslâmcılık, Türkçülük ve Batıcılık olmuştur.
Osmanlıcılık birinci meşrutiyet deneyiminden sonra tekrar gündeme gelmiş, milliyet
isyanlarını durdurup ülkenin bütünlüğünü korumak için devletin sınırları içinde yaşayan bütün
milletleri aynı çatı altında tutmak amacı taşıyordu. Kısa sürede uygulanamayacağı görüldü.
İslâmcılık, hangi milletten olurlarsa olsunlar bütün Müslümanların halifenin etrafında
toplanmasını öngörüyordu. İkinci Meşrutiyet döneminde görülen İslamcılık fikrinin alt yapısını
Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşad ve Beyanü'l-Hak gibi dergilerin oluşturduğunu söylemek
mümkündür. Basındaki yazılarda genel olarak, İslam dünyasının dolayısıyla da Osmanlı
Devleti’nin gerileme ve yıkılma buhranları içinde olduğunu açıkça ortaya koyularak, bu
durumun sebepleri araştırılmıştır. İslamcılara göre, “Batı ve Doğu medeniyetleri ayrı şartların
ve sebeplerin sonucu oluşmuşlardır. Bir medeniyet alanından diğerlerine geçmeye de lüzum
yoktur. İslamcılar evvela iki medeniyet arasındaki farkların belirtilerek, Müslümanlığın Batı
medeniyetine nazaran üstünlüğünde karar kılmışlardır”. Onlara göre; Bedevi bir kavmi
“yeryüzünün en ileri bir devleti haline getirmiş olan İslam, 20.yüzyılda Batının varmış olduğu
sosyal ve politik şartlara hala sahiptir, bu açıdan Batı medeniyetine muhtaç değildir….Hatta
Batı bu bakımdan geridir de. Demokrasi İslam’da yüzyıllarca evvel kurulmuştur. Batı bu alanda
geç bile kalmıştır. Batının asıl zayıf olan tarafı ahlakı ve maneviyatıdır. İslamcılık işte asıl bu
alanda Batıdan hiçbir şey almaya mecbur değildir. Batı Doğuya nazaran sırf teknik bakımdan
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üstündür. Ekonomi ve maddi alandaki kalkınmalar için gerekli metot ve malzemeyi ve yalnız
bunları Batıdan almak mümkündür ve gereklidir” .
Türkçülük, devletin ancak dili, dini, soyu ve ülküsü bir olan topluma dayanarak
yaşayabileceğini iddia ediyordu. Batıcılık, ise kendi içinde ikiye ayrılmıştı. Batı medeniyetinin
bir bütün halinde kabul edilmesiyle yıkımın önlenebileceğini savunanlara karşı batının sadece
bilim ve teknolojisini alıp kültürel unsurlarını dışlayarak devletin varlığını devam
ettirebileceğini vurgulayanlar da vardı. İlki dışında bu akımlar II. Meşrutiyet döneminde
özellikle aydınlar arasında kurtuluş çareleri olarak görülmüştür.
Ekonomik Gelişmeler:
Osmanlı Devleti’nin Kırım Savaşı sırasında dışarıya borçlanmaya başlaması ile
şiddetini arttıran ve devletin siyasî bağımsızlığına da gölge düşüren gelişmeler bu dönemde de
devam etmiştir. Yoğun malî sıkıntılara mukabil Maliye Bakanı Cavid Bey’in hazırladığı
programı dikkatle uygulayarak % 75'lik bir gelir artışı sağlayan hükümet, buna rağmen bütçe
açığını kapayamamıştır. 1910 Haziranı’nda Meclis, olağan ve olağanüstü askerî bütçeleri kabul
edince Maliye Bakanlığı Avrupa'dan borç para alma durumu ile karşı karşıya kalmıştır. Cavit
Bey Osmanlı Bankası vesilesiyle borç hisselerinin yarısından fazlasına sahip olduğu için önce
Fransa'ya gitmiş, ancak Fransızlar İttihatçıların yabancı hâkimiyetine karşı fikirlerini
öğrendikten sonra onları batıya daha çok mecbur etmek için maddi yardımı en ağır şartlarda
yapmak üzere tavır almışlar ve İngilizleri de aynı şekilde davranmaya ikna etmişlerdir. İşte bu
sırada Almanlar devreye girmişlerdir. 7 Kasım 1910'da 11 milyon altınlık borç anlaşması
imzalanmıştır.
Padişah V.Mehmed Reşad’ın Çabaları:
bu borçlanma Osmanlı maliyesine geçici bir ferahlık sağlamaktan ileri gidememiştir.
Malî sıkıntının yanında gerek ideolojik gerek şahsî bir takım ayrılıklarla başkentte ve mecliste
İttihatçılara muhalif bir grup oluşmaya başlamıştır. Böyle bir ortamda Padişah V. Mehmet
Reşat, 5 Haziran’da İstanbul'dan hareketle Rumeli seyahatine çıkmıştır. Gezinin amacı, son
zamanlarda devamlı kargaşa içindeki Makedonya ve Arnavutluk halklarını devlete ısındırmak,
asayişi sağlamaktır. Çok müspet tesirler yaratan gezi amacına ulaşmışsa da, hükümet,
merkezdeki olaylarla ilgilendiğinden, bundan gereği gibi istifade edilememiştir. Zaten
Arnavutlar arasında hızla yayılan milliyetçilik fikirleri ve ona paralel olarak devletin
zayıflaması 1912 yılında kesin ayrılık ile sonuçlanmıştır.
Trablusgarp ve Balkan savaşları sırasında ortaya çıkan ve yıpratıcı sonuçlar doğuran
temel meselelerden biri de subayların aktif siyasetin içine girmeleri olmuştur. Meclis dışı
muhalefet olarak Halaskar Zabitan Gurubu'nun çalışmaları üzerine Padişah V. Mehmet Reşat,
19 Temmuz 1912'de orduya hitaben yayınladığı bir bildiride subayların kendisine müracaat
edecek kadar siyasete bulaşmalarını tenkit ederek askerin âmirlerinden alacakları emirlere
riayet etmesini ve mesailerini vatan müdafaasına hasretmelerini istemiştir. Siyasî açıdan da
daha önceki sadrazamların (başbakanların) yer aldığı bir uzlaşma teşebbüsü; “Büyük Kabine”
oluşturulmuştur. Ancak huzurun sağlanmasında beklenen verim alınamamıştır.
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Uzlaşma yerine çekişmelerin hâkim olması bütün ümitleri bitirmiştir. Sadrazam Ahmet
Muhtar Paşa istifa etmiş, 29 Ekim 1912'de işbaşına getirilen Kâmil Paşa hükümeti de durumu
değiştirememiştir. 8 Kasımda Selanik’ in işgale uğramasından sonra ateşkes yapılmıştır. Aralık
1912-Ocak 1913 tarihleri Londra Konferansı görüşmelerine sahne olmuştur. Meseleleri
görüşmelerle çözmeye çalışan Kâmil Paşa’nın “Saltanat Şurası”ndan aldığı desteği uygulamaya
koymasına fırsat vermeyen Enver Paşa toplantı hâlindeki hükümeti basarak, Sadrazamı zorla
istifa ettirmiş ve Harbiye Nazırı Nazım Paşa’yı da vurdurmuştur. Netice itibariyle tarihe “Bâbı Ali Baskını” olarak geçen bu olay ile idareyi fiilen ele alan üçlü yönetim ilk olarak ordunun
durumunu ele almış, 1913 yılı Aralık ayında Alman Generali Liman Von Sanders başkanlığında
bir askerî heyeti ülkeye getirmiştir. Ordu yönetimi gençleştirilme ihtiyacındaydı. 4 Ocak
1914'de Enver Paşa Harbiye Nazırı olmuş ve 1914 bütçesinde askerî harcamalarda %30
indirime gidilmiştir. Araplara kendi lisanlarında eğitim ve mahallî devlet dairelerinde kendi
dillerini kullanma hakkı verilmesi yanında, vilayetlere de kısmî özerklik verilmiştir.
Yasal Düzenlemeler:
II. Meşrutiyet döneminde yapılan anayasa değişikliklerinden başka hukukî bir takım
düzenlemeler de yapılmıştır. İsviçre Medeni Kanunu 1912 yılında Türkçeye tercüme edilerek
Ceride-i Adliye Dergisinde yayınlanmıştır. Bunu 1916 yılında Alman Medeni Kanunu’nun
tercümesi takip etmiştir. Aynı yıl içinde Mecelle Aile hukuku ve Ticaret Hukuku alanlarında
yasa tasarıları hazırlamak üzere üç komisyon kurulmuş, bu komisyon İsviçre, Alman, Fransız,
İngiltere, Amerika, Avusturya ve Macar kanunlarını da incelemiştir. Komisyonlar çalışmaları
sonunda kadına erkek karşısında ve kanun nezdinde önemli bir takım haklar sağlayan Hukuk-ı
Aile kararnamesini 25 Ekim 1917'de çıkartmıştır. Aile hukuku alanında hukuk birliği
sağlayamamasına rağmen, ilk kez farklı dine mensup Osmanlıların evlenme ve boşanmaya
ilişkin kuralları bazı değişikliklerle bir araya getirilmiştir. Bu kararname İslam aile hukuku
alanında yapılan ilk resmi düzenleme olma özelliğine de sahiptir. Kararname ile, şeriat
mahkemelerinin yetkileri genişletilerek, gayrimüslimlerin evlenme, boşanma, nafaka ve çeyiz
davaları için yetkili kılınmıştır. Bu kararname hem tutucu Müslümanların hem de şeriat
mahkemelerinde yargılamaya karşı olan gayrimüslimlerin cemaat reislerinin şiddetli tepkileri
sonucu, 19 Haziran 1919'da işgal kuvvetleri yüksek komiserliğinin isteği üzerine kaldırılmıştır.
Adlî yapıda yapılan bir diğer düzenleme ile 25 Eylül 1916'da Adliye Mahkemeleri ile
Sıkıyönetim Mahkemelerinin (Divan-ı Harp) görev ve yetkileri ayrılmıştır. Hukukî laikliğin
sağlanmasında önemli bir adım olan Şer'i Mahkemelerin Şeyhülislâmlıktan ayrılarak Adalet
Bakanlığı’na bağlanması ise 25 Mart 1917 tarihli bir kanunla sağlanmıştır.
Siyasî plândaki bu gelişmelere mukabil ekonomik hayatta da olumlu bir takım girişimler
olmuştur. Devamlı savaş ekonomisi takibine rağmen, İttihatçılar millî ekonomi düşüncesine de
destek vermişlerdir. 1914 Eylülü'nde daha savaş başlamadan Kapitülasyonları kaldıran
hükümet, yabancı tüccar ayrıcalıklarını iptal etmiştir. Yerli sanayi ve tarımı geliştirici önlemler
alınmaya başlanmıştır. Para basımı Osmanlı Bankası tekelinden alınırken, sanayi okulları
artırılmış, kooperatifçiliğe ayrı bir önem verilmiştir. Ancak savaş hâlinin devamlı olması
yaklaşık üç milyon genç işgücünün tarım ve sanayiden ayrılıp tüketici vaziyete düşmeleri, iç ve
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dış borç hacmini olabildiğince artırmıştır. Gittikçe artan gelir dağılımı adaletsizliği,
enflasyonun ve karaborsanın artması I. Dünya Savaşı öncesi genel durumu son derece
kötüleştirmiştir.

2.3.1. II. Meşrutiyet Düzenlemelerinin Türk Çağdaşlaşmasına
Katkıları
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişmesini anlamak için bir tarih laboratuvarı
özelliğini taşıyan II. Meşrutiyet dönemi, gerçekten de Cumhuriyet idaresi ve kurumları için en
verimli kaynaklardan birisini teşkil etmiştir. Bu dönemin Cumhuriyete intikal eden
birikimlerinin en önemlisi ve olumlusu Hâkimiyet-i Milliye için önemli bir adım sayılan çok
partili sistem ve seçim geleneğini başlatmasıdır. O kadar ki, seçimin sağladığı meşruiyet ile
milli iradenin simgesi haline gelen Meclis, sistemin vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. II.
Meşrutiyet döneminin hâkim gücü olan İttihat ve Terakki Cemiyeti, mecliste kendisine karşı
muhalefetin artması sonucunda kontrolü kaybedecek bir konuma gelmesine rağmen, meclissiz
yönetimi hiçbir zaman tercih etmemiştir.
Gerçekten de II. Meşrutiyetin ilanından hemen sonra Batı örneğine uygun parlamenter
bir demokrasi rejimi kurmak için harekete geçen İttihatçılar, bu çalışmalarında 1910 yılına
kadar başarılı olmuş, Meclis-i Mebusan bu yıla kadar oldukça hür olarak çalışmıştır. Ancak, bu
yılla birlikte İttihat ve Terakki karşıtı muhalefetin artması, İttihatçıların da sertleşmelerine
sebep olmuş, bu durum Meşrutiyetten beklentilerin karşılanamamasında etkili olmuştur.
Meşrutiyetin ilanını hürriyetin ilanı olarak gören Osmanlı aydını, Meşrutiyetin ilanı ile
devletin köklü dertlerinin çözümleneceği, devletin büyük devletler safına katılacağını
düşünmüşlerdir. Artık azınlıklarla Müslümanlar arasındaki mücadele bitmiş, “hürriyet-adaleteşitlik-kardeşlik” başlamıştır. Rumeli’de dağlarda bulunan çetelerin şehirlere inip Osmanlı
askerleri ile kucaklaşmaları Meşrutiyetin ilanı nedeniyle, şehirlerde halkın bir araya gelip,
kutlama törenleri düzenlemeleri bu düşüncenin Meşrutiyetin ilk günlerindeki yansımalarıydı.
Hatta bu törenlerde İngiltere bir kurtarıcı olarak görülmüştür.
Meşrutiyet devrinde iktidar anlayışı, elindeki bütün imkânları yasal ya da yasal olmayan
yollarla da olsa kullanarak mevkiini elinde tutma şeklinde algılanmıştır. Buna karşın muhalefet
anlayışı da, iktidarı ele geçirmek için her yolu mubah saymıştır. Bu nedenle Meşrutiyet dönemi
iktidar-muhalefet anlayışı yapıcı olmaktan ziyade yıkıcı yönü ağır basan bir mücadeledir.
Meşrutiyet döneminin olumsuz yönlerinden biri olan iktidar-muhalefet anlayışının sadece o
dönemle sınırlı kalmadığını söylemek yanlış bir bilgi olmasa gerektir.
II. Meşrutiyetin ilanıyla birlikte siyasetin içinde yer alan askerin siyasete müdahalesi 31
Mart olayından sonra daha da artmıştır. Hareket Ordusu'nun başında İstanbul’a giren Mahmut
Şevket Paşa, 1913 yılında öldürülünceye kadar daima siyasetin içinde kalmıştır. İttihatçılar da
hiçbir zaman askeri karşılarına almak istememişler, onlarla birlikte hareket etmeye
çalışmışlardır. Aslında İzmir Mebusu Seyit Bey'in tabiri ile “İttihat ve Terakki ordudan
doğmuştur. İttihat ve Terakki demek ordu demektir”
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31 Mart olayı sonrası ilan edilen sıkıyönetim çeşitli zamanlarda uzatılmak suretiyle
1912 yılına kadar devam etmiş bu durum da askerin siyasetteki etkinliğini arttırmıştır. Mecliste
çıkarılan kanunlarda özellikle Anayasa, Cemiyet, Toplantı ile Serseri ve Zanlılar kanunlarında
bu etkinliği net bir şekilde görmek mümkündür. Mahmut Şevket Paşa'nın isteği doğrultusunda
bu kanunlar meclisten hızlı bir şekilde geçmiştir. Mehmet Reşat’ın biat töreninin Sarayda değil
Harbiye Nezareti'nde olması, askerin siyasetteki etkinliğine bir başka örnektir. O güne kadar
padişahlara sarayda bağlılık yemini yapılırken, şimdi bir padişaha Harbiye Nezareti'nde biat
edilmiştir. Askerlerin yardımı ile tahtta çıktığının farkında olan Mehmet Reşat bu gerçeği hiçbir
zaman unutmamıştır.
Bu dönemde en sık duyulan kelimelerden biri millet egemenliği “Hâkimiyet-i Milliye”
sözüdür. Anayasa düzenlemelerinin temel amacının “Hâkimiyet-i Milliye” olduğu, hem
komisyon çalışmalarında hem de meclisteki görüşmelerde sıklıkla dile getirilmiştir. Yasama,
yürütme ve yargı güçleri arasında denge kurmak amacıyla hareket ettiğini belirten komisyon,
mebusların da kanun teklif etme haklarının olması gerektiğini, meclisin kanun yapamamasının
kuvvetler arasındaki dengeyi bozduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, bakanların meclise karşı
sorumlu olması gerekliliği belirtilmiş ve yargının bağımsız olması istenmiştir.
Meclis görüşmelerinde milli egemenlik, kişi hak ve hürriyetleri noktalarından son
derece ileri seviyede liberal yaklaşımlar sergileyen gayrimüslim mebusların, padişahın meclisi
feshetme yetkisi karşısında aldıkları tavrın çelişkisine işaret etmeliyiz. Konuşmalarının pek çok
yerinde geçen Avrupa örneği, bu isteklerin Osmanlı toplumu hak ettiği veya demokrasi kavramı
öyle gerektirdiği için olmaktan ziyade Batıdaki örneği aynen taklit düşüncesinden
kaynaklandığını düşündürmektedir. Bunun en bariz örneği, kadınlara seçmen olma hakkının
tanınması ile ilgili teklife karşı gösterdikleri olumsuz tepkidir.
Mecliste liberal fikirleri ile tanınan Lütfi Fikri Bey'in, 50.000 erkek nüfusun 1 mebus
seçebileceğine dair Anayasanın 65. maddesindeki “erkek” kelimesinin kaldırılmak suretiyle
kadınlara da seçmen olma hakkının tanınması teklifine Kozmidi Efendi itiraz etmiştir. Kozmidi
Efendi'nin “...Henüz Avrupa’da yapılmamış bir şeyi, çok geri kalmış olan biz şimdiden
yapmaya bir meyil gösterirsek zannederim bizim ahval-ı hazıramıza mütenasip bir şey yapmış
olmayacağız...” sözleri gayrimüslim mebusların Batı örneğini taklit ettiklerini gösterdiği gibi,
Osmanlı toplumunun Batı karşısında bulunduğu ruh halini yansıtmaktadır.
1909 yılında Meclis-i Mebusan'ın kabul ettiği Âyân Meclisi ile ilgili düzenlemelerin
daha sonraki dönemlerin anayasal kuruluşlarına örnek teşkil ettiğini düşündüren benzerliklerin
oluşu bu dönemin ehemmiyetini arttırmaktadır. Siyasi müsteşarlıklar konusu buna bir örnektir.
İttihatçıların yönetimi devralmak için tecrübe ve bilgi sahibi olmaları amaçlanarak hazırlanan
bu düzenleme ile mebusların bakanların yanında müsteşar olarak çalışmaları sağlanacaktı.
Böylece İttihat ve Terakki'nin önde gelen genç üyeleri müsteşar olarak bakanların yanında bir
süre çalışarak tecrübe ve bilgilerini arttıracak daha sonra da yönetimi devralacaktı. Bu konu
mecliste uzun tartışmaların ardından reddedilmiştir. Bu tür bir uygulama Cumhuriyet
döneminde İsmet İnönü zamanında da yapılmış ancak, o başbakanlıktan ayrılınca kaldırılmıştır.
16 Ağustos 1909 tarihinde resmileşen Cemiyetler Kanunu sayesinde, Meşrutiyetin ilanı
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ile hızlanan cemiyet kurmanın önüne geçilmiş, cemiyetler zabıtanın denetimi altına alınmıştır.
Cemiyetler Kanunu'yla birçok eski ihtilalci ve çeteci gizli komite kurumsallaşmış, siyasi
amaçlarını görünürde değişik amaçlı derneklerin ardında gizlemişlerdir. Cemiyetler Kanunu
Cumhuriyet döneminde de 28 Haziran 1938 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır.
II. Meşrutiyet döneminde kabul edilen ya da bazı değişikliklere uğrayan Osmanlı
kanunları, Cumhuriyet döneminde de kullanılmaya devam etmiştir. Osmanlı döneminde
uygulanan seçim sistemi ve seçim kanunu bazı değişikliklerle varlığını uzun süre devam
ettirmiştir. İki dereceli seçim sistemi 1946 seçimlerine kadar uygulanmış, bu seçimlerden
itibaren hala uygulanmakta olan tek dereceli seçim sistemine geçilmiştir. 1840 yılından itibaren
başlayan Ceza Kanunnamesi'nin serüveni 1911 yılında bu defa 1889 tarihli İtalyan Ceza
Kanunu’ndan büyük ölçüde etkilenmesiyle yeni şeklini almış, bu kanun 1926 yılına kadar
yürürlükte kalmıştır. 1 Temmuz 1926 tarihli Türk Ceza Kanunu bu İtalyan Ceza Kanunu'ndan
yararlanılarak hazırlanmıştır. Osmanlı döneminde 1912 yılında tercüme edilip dergide
yayınlanan İsviçre Medeni Kanunu, 1926 yılında Türk Medeni Kanunu'nun hazırlanmasında
örnek teşkil etmiştir.
II. Meşrutiyet dönemi, daha sonraki dönemlere demokrasi adına ışık tutmuş, millet
egemenliğinin sağlanmasına temel teşkil etmiştir. Özgürlüğün, milli egemenliğin, kişi hak ve
hukukunun ilk uygulamalarının olduğu II. Meşrutiyet dönemi, Cumhuriyet dönemine tecrübe
ve birikim oluşturmuş, bu bakımdan Türk demokrasi tarihine önemli bir katkı sağlamıştır.

2.4. Adım Adım Dünya Savaşına
1911-1914 yılları arasında iki önemli savaş yaşayan Osmanlı Devleti, bu savaşlar
sonrasında tasfiyenin eşiğine gelmiştir. Trablusgarp Savaşı ile Afrika’yı, Balkan Savaşları ile
Balkanları kaybetmiştir. 1914 yılında başlayan Dünya Savaşı ile de tamamen yok olma
noktasına gelmiştir.

2.4.1. Afrika'dan Ayrılış: Türk-İtalyan Savaşı: Trablusgarp
19. sonlarında birliğini kurmuş olan İtalya, Osmanlı eyaleti olan Trablusgarp’ı kendi
ekonomik çıkarları doğrultusunda sömürgesi haline getirmek istemektedir. Bu amacına ulaşma
yolunda Fransa ile 1900 yılında bir anlaşma yapmış, Fransa’nın Fas’taki nüfuzuna karşılık
kendisinin de Trablusgarp üzerindeki nüfuzu tanınmıştır. 1901 yılında İngiltere, 1902’de
Avusturya, 1909’da da Rusya İtalya’nın Trablusgarp üzerindeki çıkarlarını tanımıştır. Böylece
İtalyanlar Trablusgarp’a yerleşmek için gerekli altyapıyı oluşturduklarını düşünmüşlerdir.
23 Eylül 1911’de İtalya tarafından Osmanlı Devleti’ne verilen ilk ültimatomda Türk
subayların yerli ahaliyi kışkırtmalarından dolayı Trablusgarp’ta yaşayan İtalyan vatandaşlarının
tehlikede olduğu belirtilmiş ve gereğinin yapılması sert bir dille istenmiştir. Osmanlı Hükümeti
26 Eylül tarihli cevabi notası ile bu iddiayı nazikçe reddetmiştir. Fakat 28 Eylül’de İtalya, Babı Ali’ye 24 saatlik bir ültimatom vererek İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal edeceğini bildirmiş,
İtalyan kuvvetlerine direniş gösterilmemesi için bölgedeki görevlilere emir verilmesini
istemiştir. Bütün bu gelişmeler sonucunda İtalya 29 Eylül 1911 tarihinde Osmanlıya savaş
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açtığını ilan etmiştir.
İtalya Trablusgarp üzerine harekete geçtiğinde bölgedeki Osmanlı kuvvetlerinin
durumu hiçte iyi değildir. Resmi belgelere göre Trablusgarp’taki düzenli birliklerin miktarı
ancak 5.000 kadardır. Meşrutiyetle birlikte Trablusgarp mecburi askerlik kapsamına alınmıştır.
Ancak askerlik çağında bulunan 16.000 kişiden 3.400’ü hizmete alınabilmiştir. Trablusgarp’ta
bir savaş için gerekli olan erzak, cephane, sağlık tesisleri vb. de yoktur. Savaş esnasında
Osmanlı Devleti yerli halktan 30.000 asker toplayacağını ummaktadır. İtalya da bölgede boş
durmamış, bölgedeki kabilelerden 12 kadarını elde etmiştir. Diğer taraftan Trablusgarp’a asker
göndermek için donanmanın durumu da hiç iç açıcı değildir.
29 Eylül’de Trablus önlerine gelen İtalyan donanması 3 Ekim’de burayı bombardımana
başlamıştır. Kıyı şeridini kolayca ele geçiren İtalyanlar, içerilere doğru ilerlemeye başlayınca
ciddi bir direnişle karşılaşmışlardır.
Osmanlı Devleti’nde ise bu sıralarda iktidar ve muhalefet arasında ciddi çatışmalar
vardır. Yemen’de, Makedonya’da, Arnavutluk’ta isyanlar çıkmış, Devlet, memurlarının
maaşlarını dahi ödeyemeyecek kadar ekonomik sıkıntı içine girmiştir. Donanmanın güçsüzlüğü
ve Çanakkale boğazının İtalyan donanması tarafından kapatılmış olması nedeniyle karadan
asker gönderilmek istenmiş, ancak İngiliz idaresindeki Mısır’ın tarafsızlığını ilan etmesinden
dolayı bundan da vazgeçilmiştir. İşte böyle bir ortamda Enver Bey ile Fethi ve Mustafa Kemal
Beyler, Trablusgarp’ın bölgesel kaynaklarla savunulacağı konusunda fikir birliğine vardıktan
sonra Harbiye Nezareti nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak Trablusgarp’a gitmişlerdir.
Hamdi takma adını kullanan Enver Bey ilk kafile ile Trablusgarp’a giderken, Mustafa
Kemal, gazeteci Şerif takma adıyla ikinci kafilede yer almıştır. 8 Ekim 1911’de İstanbul’dan
yola çıkan Mustafa Kemal, 19 Ekim’de İskenderiye’ye varmıştır. Mısır’dan önce Tobruk’a,
oradan da Derne’ye geçmiştir.
Mustafa Kemal’in yakın arkadaşı ve bu esnada Paris Askeri Ataşesi olan Ali Fethi Bey
de “fedakâr arkadaşlarım, her şeyi göze alarak oraya koşarken, Paris’teki vazifeme devamı
mümkün göremedim” diyerek Tunus üzerinden Tobruk’a gelmiştir.
Derne’de, Bingazi’de, Tobruk’ta İtalyanlara karşı başarılı savaşlar yapılmış, İtalyan
kuvvetleri iç kesimlere sokulmamıştır. Ancak, ne var ki o esnada Balkan Savaşı’nın başlaması
Osmanlı Devleti’nin bu yöredeki subaylarını geri çağırmasına sebep olmuş, başarılı mücadele
subayların ayrılmasıyla sekteye uğramıştır. 18 Ekim 1912'de imzalanan Uşi Anlaşması'yla da
Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp egemenliği sona ermiş, Kuzey Afrika'daki siyasi varlığı son
bulmuştur.
Trablusgarp Savaşı, gerek Enver Bey’in gerekse de Mustafa Kemal ve arkadaşlarının
düşman karşısında en çetin şartlar altında yerli halkla beraber geçirdikleri ilk savaş stajı
olmuştur. Bu savaşta Milli Mücadele’nin kahramanları, komutası altındaki askerlerle beraber
bir olma, disiplin sağlama, otorite kurma, başkalarını ateş altında idare etme ve yokluklar içinde
dayanma kabiliyetlerini denemişler ve bunu geliştirmişlerdir. Mustafa Kemal Bey’in
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binbaşılığa (14 Kasım 1911), Enver Bey’in yarbaylığa (23 Mayıs 1912) terfileri bu olaylar
arasında yapılmıştır.

2.4.2. Rumeli'ye Veda: Balkan Savaşları
Balkan Devletleri, Rusya'nın tahrik ve desteğiyle Bulgaristan başta olmak üzere,
Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ Osmanlı Devleti’nin elinde olan Rumeli topraklarını
paylaşmak için aralarında ittifak yapmışlardır. Osmanlı Devleti’nde iç siyasette çatışmaya
giden bir kavganın olması, orduya siyasetin girmesi, Trablusgarp Savaşı’nda askeri yönden
yetersiz olduğunun ortaya çıkması gibi durumları fırsat bilerek 8 Ekim 1912’de Karadağ’ın
savaş ilanı ile I. Balkan Savaşı başlamıştır. Osmanlı Devleti bu savaşa hazırlıksız yakalanmış,
cephede yeterli askeri olmadığı gibi, ikmal yolları, askeri malzemeler, silah, teçhizat
bakımından da noksandır.
Bu yetersizliklerin yanında bir de subayların İttihatçı, İtilafçı ve Halaskar isimleri
altında siyaseten üç farklı kısma bölünmesi, savaşın başında Osmanlı ordusunun dağılmasına
sebep olacaktır.
Balkan Savaşı başladığı sırada Trablusgarp’ta olan Mustafa Kemal, Genelkurmay’ın
geri çağırması üzerine Trablusgarp’tan ayrılarak Balkan Savaşı’nda yer almak istemiştir. Fethi
Beyle birlikte kendisine Çanakkale Boğazı Kuva-yı Mürettep Komutanlığı’nda görev
verilmiştir. Mustafa Kemal, bu yeni görevine başlamadan önce Osmanlı kuvvetleri
Kumanova’da yenilmiş, Üsküp, Selanik gibi önemli şehirler savaş yapılmadan düşmana teslim
edilmiştir. Pek çok yerde silah dahi atılmadan o bölge Balkan Devletleri’nin eline geçmiştir.
Bu durum karşısında Osmanlı kuvvetleri Çatalca’ya kadar çekilmiştir. Edirne, İşkodra ve
Yanya dışında tüm Rumeli elden çıkmış, Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir. Çatalca
önlerine gelen Bulgar orduları 15-17 Kasım 1912 tarihleri arasında saldırıya geçmiş, ancak
başarılı olamamışlardır. İngiltere, Fransa, İspanya, Hollanda ve Romanya savaş gemileri
Osmanlı hükümetinin izni ile kendi vatandaşlarını korumaları için İstanbul’a gelmiş, karaya
asker çıkarmışlardır. Osmanlı Devleti bu zor durumdan kurtulmak için Bulgaristan’la 3 Aralık
1912 tarihinde ateşkes yapmıştır. Ancak anlaşma sağlanamamış ve saldırıya geçen Bulgarlar
155 gün sonra Edirne’yi ele geçirmişlerdir. Edirne savunmasında yer alan Kazım Karabekir ve
Ordu Komutanı Şükrü Paşa Bulgarların eline esir düşmüşlerdir.
I. Balkan Savaşı sonrası imzalanan Londra Antlaşması, Osmanlı Devleti’ni
Balkanlardan çıkartmış, buralarda yaşayan yüz binlerce Müslüman’ın göç etmelerine sebep
olmuştur. Tam bir facia ile sonuçlanan Balkan Savaşı, göçlerle yeni bir dramın başlangıcını
oluşturmuştur. Bulgarların göç eden kafilelere yaptıkları zulümler, çetelerin saldırıları, soğuk,
açlık gibi sebeplerle yüz binlerce Müslüman Anadolu’ya ulaşamadan yollarda hayatını
kaybetmiştir.
Balkan Devletlerinin aralarında anlaşamamaları sonucunda çıkan II Balkan Savaşı
esnasında Osmanlı kuvvetleri harekete geçerek Kırklareli ve Edirne’yi kurtarmıştır. Burada
Osmanlı kuvvetlerinin ilerlemeye başlamadan önce Avrupa Devletleri’ne Meriç’in
geçilmeyeceği sözünün verilmesi ilginçtir. Zira I. Balkan Savaşı öncesi, Osmanlı halkı Tuna’ya
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ilerlemeyi hayal ederken, şimdi eldeki yerler kaybedildiği gibi birkaç ay önce Osmanlının olan
yerlere dahi gitmesine engel olunmaktadır. II. Balkan Savaşı esnasında Osmanlı, Meriç’in
batısında yer alan Dimetoka’yı da alarak ilerlemesine son vermiştir. 29 Eylül 1913 tarihli
İstanbul Antlaşması ile, Edirne, Kırklareli ve Dimetoka Osmanlı Devleti'nde kalmıştır.
Antlaşmaya göre Bulgaristan'da kalan Türklere eşitlik hakları verilmiş ve 4 yıl içinde
Türkiye'ye göç hakları tanınmıştır. Bulgaristan’da kalan Türklerin din ve mezhep hürriyetleri
Bulgar yönetimince tanınacaktır. Müslümanlar kendi aralarında yapacakları bir seçimle
müftülerini belirleyecek ve İstanbul’daki Şeyhülislâm’ın onaylayacağı bu müftü ve
oluşturacağı kadrosu Bulgar Hükümeti’nce kanunen tanınacaktır. Müftünün Müslümanların
dinî ve sosyal yaşantısını belirleyici rolü göz önüne alınacaktır. 14 Kasım 1913 Atina
Antlaşması ile de Girit Yunanistan'a bırakılmıştır.
Osmanlı Hükümeti 30 Mayıs 1913 tarihli Londra Antlaşması ile Adalar Denizi (Ege)
adalarının geleceğini büyük devletlerin kararına bıraktığını kabul etmekle beraber, adaların
Yunanistan'a bırakılmasından endişe ederek 22-23 Aralık 1913'de Midilli, Sakız gibi Anadolu
kıyılarına yakın adaları geri almak için elinden gelen her şeyi yapacağını büyük devletlere
bildirmiştir. Ancak, Fransa başta olmak üzere gösterilen sert tepki üzerine geri çekilmiştir. Bu
konudaki büyük devletler kararı 14 Şubat 1914'de bir nota ile bildirilmiştir. Buna göre Meis
hariç 12 ada İtalya'ya, Gökçeada ve Bozcaada hariç bütün Adalar Denizi (Ege) adaları da
Yunanistan'a bırakılmıştı. Osmanlı Hükümeti büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır. 15 Şubat
1914'de büyük devletlere bu durumu kabullenmediğini bildiren bir itiraz notası göndermiştir.
Ancak olumlu bir netice alamadan I. Dünya Savaşı çıkmıştır. 13 Mart 1914 tarihinde
Sırbistan'la imzaladığı İstanbul Antlaşması da taşınmaz malların durumuna ilişkindir.
Trablusgarp ve Balkan Savaşlarında uğranılan yenilgiler Osmanlı toplumunun hemen
her kesiminde derin bir hayal kırıklığı yaratmıştı. İdarecilerin kendilerine ve millete güvenlerini
kaybettikleri bu dönemin etkileri I. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan manda ve himaye
arayışlarına da zemin teşkil etmiştir. Devlet ve toplumda ortaya çıkan bu yılgınlığın giderilmesi
Milli Mücadele döneminde ve sonrasında yeni Türk Devletini kuran kadronun uğraştığı başlıca
meseleler arasında ilk sıralarda yer alacaktır.
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Uygulamalar
1)
Osmanlı Devleti’nde I. ve II. Meşrutiyet döneminde demokratik düşüncede
yaşanan değişimleri önceki dönemde yaşanan gelişmelerle karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları
1)
Osmanlı Devleti’nde I. ve II. Meşrutiyet döneminde demokratik düşüncede
yaşanan değişimler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı devletinin modernleşme ve çağın icaplarını yerine getirme hususunda en
kapsamlı adımlarını attığı dönem I. Ve II. Meşrutiyet dönemleridir. Her ne kadar siyasi şartların
zorlaması ile fikri hazırlığa yakışır şekilde hayata geçirilemese de anayasanın kabulü ve belli
bir süre uygulanması önemli bir aşamadır. Meclisin sistemin temeline yerleştirilmesi için
yapılan girişimlerde ilk adımlar tereddütlü olsa da atılmıştır. Meclisin sadece normal
zamanlarda danışma organı gibi görülmesine mukabil ikinci meşrutiyet döneminde sistemin
belirleyici organı haline gelmesi Cumhuriyet idaresine geçiş olarak da nitelenecektir. Bu
çerçevede muhalefetin sadece anayasanın yürürlüğünü istemesine mukabil alınan mesafenin
kalıcı olmaması da dikkate şayandır. Birinci Dünya Savaşının arifesinde padişahın yeniden
güçlendirilmesi ihtiyacı duyulmuştur. II. Meşrutiyet dönemi ekonomik alanda, idari, siyasi ve
sosyal sahalarda yapılan düzenlemeler ile toplumun her kesiminin devlet idaresiyle ilgilenmeye
başladığı bir sürece işaret etmektedir. Osmanlı Devletinin bu kendini bulma sürecinde rahat
bırakılmadığını görüyoruz. Almanya II. Abdülhamid’in idaresinde kontrol edilebilirken
İtalya’nın Afrika üzerine sevk edilmesi engellenememiştir. Rusya’nın balkanları slavlaştırma
çabaları ise demografik, sosyal ve siyasi büyük problemleri yaratacak göç olayını
hızlandırmıştır. Bu süreç devletin her unsurunu muhafaza ederek devamını öngören
Osmanlıcılık politikasının da artık yürütülemeyeceğini ortaya koymuştur. Trablusgarp ve
Balkanlardaki kayıplardan sonra yönetici kesim en kapsamlı ortak payda olarak milliyetçilik
düşüncesini öne çıkarmaya yönelmişlerdir.
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Bölüm Soruları
1)

Tarihteki ilk Türk Anayasası “Kanun-i Esasi” hangi tarihte ilan edilmiştir.

a)

6 Ekim 1875

b)

23 Aralık 1876

c)

20 Aralık 1881

d)

23 Temmuz 1908

e)

e-20 Ocak 1921

2)
Osmanlı Hükümeti’nin 30 Mayıs 1913 tarihli Londra Antlaşması ile Adalar
Denizi (Ege) adalarının geleceğini büyük devletlerin kararına bıraktığını kabul etmişti. Büyük
devletlerin 14 Şubat 1914'de bir notasında Meis hariç 12 ada İtalya'ya, Gökçeada ve Bozcaada
hariç bütün Adalar Denizi (Ege) adaları da ----------------‘a bırakılmıştır. Boşluğa
aşağıdakilerden hangisi gelecektir?
a)

İngiltere

b)

İtalya

c)

Almanya

d)

Yunanistan

e)

Rusya

3)
Balkan Savaşları sonunda Bulgaristan’da kalan Türklerin haklarını belirleyen
anlaşma hangisidir?
a)

30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması

b)

29 Eylül 1913 İstanbul Antlaşması

c)

20 Ocak 1921 Moskova Antlaşması

d)

1 Kasım 1922 Ankara Antlaşması

e)

3 Mart 1924 Kars Antlaşması
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4)
İkinci Meşrutiyet döneminde kadına erkek karşısında ve kanun nezdinde
önemli haklar sağlayan Hukuk-ı Aile kararnamesi hangi tarihte çıkartılmıştır?
a)

1 Mart 1916

b)

23 Nisan 1920

c)

20 Ocak 1921

d)

1 Kasım 1922

e)

29 Ekim 1923

5)
yapılmıştır?

İkinci Meşrutiyet döneminde hukuk alanının hangi sahalarında düzenleme

a)

Aile hukuku

b)

Ceza hukuku

c)

Medeni hukuk

d)

Ticaret hukuku

e)

Hepsi

6)
II. Meşrutiyet döneminin meclis çalışmaları ve kazanımlarının cumhuriyete
katkısı olmuş mudur?
7)
Kuzey Afrika ve Balkanlar’daki Osmanlı topraklarının kaybının toplum
üzerine nasıl bir etkisi olmuştur?
8)

1876 Anayasa’sının özellikleri nelerdir?

9)

I. Meşrutiyet döneminde kurulan meclisin yapısı hakkında bilgi veriniz.

10)

Balkan Savaşlarının sonuçları nelerdir?

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)b, 4)a, 5)e.
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3. I. DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKİYE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Savaş Öncesi Avrupa'da Dengelerin Nasıl Oluştuğunu,
Blokların Katılaşması ve Savaşa Sürüklenişi,
Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişini
Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheleri,
Savaşın Kafkasya, Kanal, Irak, Çanakkale, Cephelerindeki Gelişimini
İtalya, Bulgaristan, Romanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan’ın katılımıyla
Cephelerin Genişlemesini
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Avrupa’da devletlerarasındaki güç dengeleri nasıl oluşmuştur/

2)

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşına girerken tarafını kendisi seçti mi?

3)
yapıldı?

Büyük kayıplar verilen Kafkasya ve Kanal cephelerinde ne gibi stratejik hatalar
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Savaş Öncesi Avrupa’da
dengelerin oluşumu

İngiltere ve Almanya
ekseninde oluşan tarafların
öncelikleri hakkında bilgi
edinir.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

Blokların belirmesi ve
Savaşa Sürükleniş

İtilaf ve İttifak devletlerinin
bölgesel ve küresel
hesaplarda anlaşmalarından
sonra ortaya çıkan suikastin
sadece bir bahane olduğunu
kavrar.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

Osmanlı Devletinin
Savaşa Girişi

Çeşitli sıkıntılar içindeki
devletin aslında savaşa
girmeye ve Almanya
tarafını seçmeye mecbur
edilişini değerlendirir.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,
empati yaparak.

Savaşta Cepheler

Osmanlı yönetiminin
tamamen kendi
kontrollerinde olmayan
süreçte pasif kalarak büyük
insan kaybına sebep
olduklarını anlar

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

Savaşın Genişlemesi

ABD’nin ve Yunanistan’ın
hangi emperyalist çıkarlar
ve beklentiler ile savaşa
girdiklerini ve neticelerini
kıyaslayabilir

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,
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Anahtar Kavramlar


Sömürge savaşları



Cihad İlanı



İtilaf devletleri



İttifak devletleri



Çanakkale Cephesi



Mustafa Kemal Paşa



ABD’nin savaşa girişi
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Giriş
Avrupa’da Alman birliğinin kurulmasından sonra başlayan ve Almanya Başbakanı
Prens Bismarck’ın gözetiminde devam eden denge grupları süreci Alman İmparatoru I.
Wilhelm'in 1888'de ölümüyle yerine geçen II. Wilhelm'in, dış siyaseti Bismarck’ın elinden
alarak emperyalist bir yön vermesi ile sona ermiştir. Gereğinden fazla önem verildiğine inandığı
Rusya ile anlaşmayı yenilemeyen II. Wilhelm, sömürgecilik faaliyetlerinin hayat sahası olarak
Osmanlı Devleti'ni görmüştür. Osmanlı Devleti'ne yaptığı ziyaretlerle (1889 ve 1898'de iki
defa) buradaki nüfuzunu güçlendirmiştir. Öte yandan Alman endüstri ürünleri İngiltere'nin
sanayi hegemonyasını tehdit etmeye başlamıştır. 1890'larda dünyanın en çok üreten dördüncü
ülkesi hâline gelmiştir. Kırım Savaşından sonra bölge siyasetine müdahalede bulunmayan
İngiltere bu gelişmelerden endişe duyarak Almanya'nın hareket serbestisini kısıtlamaya yönelik
tedbirler almıştır. Doğal müttefikleri ise Almanya'nın yayılmasından aynı şekilde endişe duyan
Fransa ile Rusya olacaktır. Fransa da Almanya'ya karşı müttefik bulma çabası içinde Rusya ile
4 Ocak 1894'de ittifak yapmıştır. Nitekim 1898'de Fransa ile yaşanan Faşoda krizinde
savaşmalarına ramak kalmış iken 8 Nisan 1904 Entente Cordiale anlaşması ile üzerinde
menfaatlerinin çatıştığı Fas ve Mısır meselesini halletmişlerdir.
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3.1. Savaş Öncesi Avrupa'da Dengelerin Oluşması
Sömürge alanları üzerinde İngiliz - Fransız anlaşması sağlandıktan sonra dengelerin
kurulmasında son aşama olan İngiliz-Rus ittifakı 1907'de gerçekleşmiştir. Taraflar, İran ve
Afganistan üzerindeki nüfuz alanı paylaşmalarını düzene koymuşlardır. I. Dünya Savaşı’nda
Üçlü İtilaf olarak anılan tarafların anlaşmalarında ortak özellik birbirlerinin rızası olmadan yeni
oluşumlara girişmemektir. Ancak İngiltere ve Rusya Balkanlar ve Osmanlı Devleti toprakları
üzerindeki kesin kararı sonraya bırakmalarına rağmen İngiltere Rusya’yı Osmanlı Devleti
karşısında serbest bırakmayı prensipte kabul etmiştir. Bu bağlaşmalara güvenerek Avusturya
ve Rusya Balkanlar üzerinde faaliyetlerini yoğunlaştırırken Almanya da, Bağdat demiryolu
projesi ile İngiltere ve Rusya'nın menfaatlerini doğrudan tehdit eder bir konuma gelmiştir.
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, topraklarında yaşayan önemli sayıda Slav asıllı
vatandaşları dolayısıyla Rusya'nın Panslavizm politikasını hem kendi birliği hem de
Balkanlardaki nüfuz mücadelesi için hayati bir tehdit olarak görmüştür. Üstelik Sırbistan da
Balkan savaşlarından daha kuvvetli bir halde çıkmıştır.
İtalya bir yandan Akdeniz'de yayılmak isterken, diğer yandan Avusturya idaresinde
kalan topraklarını kurtarmayı düşünmektedir. Bu yüzden gizlice Fransa ile de anlaşmıştır.
Nitekim savaşa 1915'de İtilaf devletleri safında girmiştir.
Rusya'ya gelince, Alman Pangermanizm’inin kendi faaliyet sahası olan Güneydoğu
Avrupa'yı etkilemesini, Panslavizm politikasına karşı bir engel olarak görmüştür. Balkanlardaki
rakibi Avusturya'yı parçalayarak bölgedeki bütün Slavları kendi idaresinde birleştirmek
istemiştir. Ayrıca yoğun insan gücünün hatırına kendisini kıramayacak müttefiklerinin yardımı
ile İstanbul ve Boğazları elde etmeyi amaçlamıştır.
Grupların askeri durumuna gelince, İtilaf üyelerinin gerek nüfus, gerekse potansiyel
askeri gücü açısından Müttefiklere kesin bir üstünlüğü olduğu görülmektedir. Almanya ve
Avusturya- Macaristan'ın toplam 119 milyon nüfuslarına ve seferber edebildikleri 22 milyon
askeri potansiyellerine mukabil, sömürgeleri haricinde 260 milyonluk nüfus ve 30 milyon
kişilik askeri potansiyele sahip olan İtilaf Devletleri’nde Rusya'nın kalabalık mevcudu kalite
yönünden diğerlerinden oldukça aşağıdadır. Subaylar az ve kabiliyetsiz olduktan başka üst
kademeler arasındaki uyumsuzluklar askerin temel isteklerini karşılamaktan bile aciz bir
durumu ortaya çıkarmıştır. Azınlıkların ayrılık arzuları yanında işçi sınıfının ihtilâlci eğilimleri
Rusya'yı tehdit etmektedir.
İngiltere'de ise zorunlu askerlik uygulaması yoktur. 170.000 kişilik daimi ordusunun
100.000'ini Avrupa'ya sevk etmiş, bunu daha sonra sömürgelerden teşkil ettiği birlikler ile
takviye etmiştir. Ancak savaşı asıl etkileyecek husus İngiliz donanmasının Alman
donanmasından çok daha güçlü olmasıdır. İdarede güçlü bir hükümet olduğu gibi savaşın
gereksinimlerini karşılayacak sanayi ve maliyesi de son derece iyi durumdaydı.
Fransa ise 1.800.000 kişilik ordusuyla mükemmel bir hafif topçu kuvveti ve eğitimli
subay kadrosuna sahipti. Donanması dünyada dördüncü sıradadır. Avusturya-Macaristan ise
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sayı ve silah bakımından diğerlerinden geride olmamasına rağmen, ordusunun etnik yapısı
bakımından problemlidi. Kısaca savaş başında İtilaf grubunun 260 tümen askerine mukabil
İttifakın 156 tümeni mevcuttur.

3.1.1. Blokların Katılaşması ve Savaşa Sürükleniş
1914 senesine gelindiğinde bloklaşma son haddine gelmiştir. Savaşa bir bahane
gerekmektedir. Görünen bahane de 28 Haziran 1914'de Avusturya-Macaristan Veliahdı
François Ferdinand ve karısının Saraybosna’yı ziyaretleri sırasında suikasta uğrayarak Gabriel
Principe adlı bir Sırp tarafından öldürülmeleri olmuştur. Avusturya 23 Temmuzda çok ağır
şartlarla dolu bir ültimatom gönderdiği Sırbistan'a Almanya'nın da onayı ile 28 Temmuz
1914'de savaş ilan etmiştir.
Aslında Almanya ve Rusya müttefiklerini daha önce çeşitli sebeplerle engellemişlerdir.
Fakat bu sefer taraflar meseleyi halletmede kesin kararlıydılar. Almanya, Rusya ve Fransa
karşısında iki cephede savaşmak zorunda kalacaktır. Ancak buna hazırlıklıdır ve planını buna
göre yapmıştır. Fransa 6 haftada yenilecek, bu süre zarfında Avusturya, Rusya'yı oyalayacaktı.
Coğrafi konumu ile Rusya'nın geç hazırlanıp toparlanacağı düşünülmüştür.
Temmuzda Rusya seferberlik ilan etmiştir. Almanya seferberliği durdurması için
ültimatom vermişse de etkili olamayınca, 1 Ağustosta Rusya'ya savaş açmıştır. Bu esnada
Fransa da seferberlik ilan etmiştir. Almanya, Fransa'ya Belçika üzerinden saldırmayı planladığı
için Belçika'ya, bütün zararlarını ödeyeceğini ve toprak bütünlüğünü koruyacağını garanti
ederek geçiş izni istemiştir. İngiltere'nin tek taraflı, yükümlülük getirmeyen garantisine
güvenen Belçika ret cevabı verince Almanya 3 Ağustos’ta Belçika'ya ve 4 Ağustos’ta İngiltere
taahhüdünü tutarak Almanya'ya savaş açmışlardır. Çatışmalar başlangıçta bir Avrupa savaşı
gibiyse de Osmanlı Devletinin de katılımı ile bir dünya savaşı halini almıştır.

3.2. Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişi
Arap tebaası üzerinde büyük etki yapan Trablusgarp ve sonra da Balkan savaşlarında
müttefik bildiği Almanya'dan somut hiçbir yardım göremeyen Osmanlı yönetimi dış siyasette
yeni yardımcılar aramağa karar vermiştir. İttihatçılar Almanya'nın ilgisini aşırı iktisadi bularak
Rusya'nın da emellerini frenlemek üzere İngiltere ve Fransa ile ittifak etmenin alt yapısını
hazırlamaya çalışmışlardır. Bunun için bir yandan hükümetler nezdinde görüşmeler yapılırken
ticari, iktisadi imtiyazlar da verilmeye başlanmıştır. İngiltere ile problemli konuları halletmek
ve bir ittifaka zemin hazırlamak amacı ile Hakkı Paşa Londra'ya müzakereye gönderilmiştir.
Müzakerelerde, Basra körfezi ve Güney Arabistan'da karşılıklı nüfuz bölgeleri
belirlenmiştir. Fırat ve Dicle'de nehir taşımacılığı imtiyazı İngiliz şirketlere verildiği gibi,
Bağdat ve Basra mahalli tren inşa imtiyazı da İngilizlere verilmiştir. Ayrıca, bitmekte olan
imtiyaz süreleri uzatılmış, Trabzon ve Samsun limanlarının yapımları, İngilizlere verilmiştir.
Daha da mühim olanı Bağdat demiryolunun Bağdat-Basra kısmı inşasına İngiltere de dâhil
edilmiştir. Bu arada deniz kuvvetlerinin ıslahı bir İngiliz askeri heyetine havale edilmiş
tersanelerin inşa ve genişletme işleri de bu devlete verilmiştir. İngiliz gemi ve silah fabrikalarına
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yüklü paralar ödenerek silahlar ısmarlanmıştır. Bunlara karşılık, İngiltere iktisadi
kapitülasyonlardan -diğer devletler de onaylarsa- vazgeçmeyi ve Bağdat demiryolunun
Basra'ya uzatılmasına itirazını geri alacaktır.
Diğer yandan Balkan Savaşları sırasında edinilen borçların tasfiyesi ve yeni borçlar için
Maliye Nazırı Cavid Bey Fransa'da faaliyettedir. Ancak asıl işi, iktisadi kapitülasyonlardan
kurtulmak için hükümeti razı ederek siyasi yakınlaşma ortamı yaratmaya çalışmaktır. Bu
çerçevede Suriye'deki ulaşım işlerinin düzeltilmesi, yeni tren ve liman imtiyazları yanında,
Sivas-Samsun, Erzincan-Harput-Diyarbakır arası 1500 km.’lik demiryolu inşaatı imtiyazı
Fransızlara verilmiş ve 35 milyon altın borç alınmıştır.
Fransa borç yanında kapitülasyonlardan vazgeçmeye, ancak diğerleri vazgeçerse razı
olacağını belirtmiştir. Fransız silah fabrikalarına çeşitli boyutlarda toplar ve 6 savaş gemisi ile
2 denizaltı siparişi de yapılmıştır. 10.000 km'lik karayolu inşası verilen Fransızlardan pek çok
mühendis bayındırlık bakanlığı hizmetine alınmıştır. Böyle bir tavır bu devletler nezdinde
Osmanlı Devleti'nin de bir müttefik olabileceğini göstermesi açısından önemlidir.
Bütün bu hazırlıklara rağmen, Fransa Osmanlı yöneticilerinin 1914 Haziranı ortalarında
Cemal Paşa vasıtasıyla yaptıkları ittifak teklifini, "Rusya'nın muvafakat etmesi" şartına
bağlamıştır. Cemal Paşa Fransız Dışişleri siyasi büro şefi Margenie ile mülakatından sonra,
"Fransa bizim Rusya'nın pençesinden kurtulamayacağımız kanaatindedir. Ve bize her ne
mukabilinde olursa olsun muavenet etmek istemiyor" kanaatine varmıştır.
İngiltere ile yapılmak istenen işbirliği teklifi zaten daha önce aynı gerekçe ile
reddedilmiştir. Son bir çare olarak 1914 Mayısında Rus Çarı yaz tatili için Kırım'a geldiğinde
Talat Paşa ziyaretine giderek ittifak teklifinde bulunmuştur. Durum Rusların gururunu okşamış
olmakla beraber, İstanbul ve Boğazları ele geçirmek hususunda müttefiklerini razı etmiş olan
Rusya, Alman askeri heyetlerinin Türkiye'de olmalarını bahane ederek işbirliğine
yanaşmamıştır.
Bundan sonra İttihatçıların Balkan devletleri ile yakınlaşma çabaları görülmüştür.
Ancak ne Yunanistan ne de Bulgaristan olumlu karşılamamışlardır. Aslında bilhassa Balkan
savaşları yenilgilerinden sonra hiçbir devlet Osmanlı Devleti'ni dikkate değer askeri bir güç
olarak görmemiştir. Hatta savaş çıkana kadar Almanya da aynı görüşü paylaşmıştır.
Osmanlı Devleti'nin ittifaklara kabul edilmemesinin asıl önemli sebebi, çıkması
beklenen umumi bir savaşta paylaşılması düşünülen pasta olarak görülmesidir. İngiltere ve
Fransa Osmanlı'yı savaşta müttefik değil, taşınacak bir yük olarak değerlendirirken, müttefikler
Rusya'yı kızdırmak istememişlerdir. Almanya'ya karşı Rusya'nın geniş insan kaynaklarını
kullanabilme ümidiyle Boğazlar ve İstanbul üzerindeki isteklerini kabul etmişlerdir. Aksi halde
Rusya'nın Almanya safına kayması bile söz konusudur.
Bütün bu olumsuzluklar iktidardaki aslında Alman taraftarı olan İttihat ve Terakki
hükümeti üyelerini Almanya'ya daha çok yanaştırmıştır. Görüşmeler başlamış, ancak
Almanya’da da Osmanlı Devleti ile ittifak edip etmemek hususunda tereddütler olmuştur. Bir
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kısım yetkililer Osmanlı'nın müttefik vazifesi göremeyeceğini, ilk aşamada Kafkasya’dan
gelmesi muhtemel olan Rus taarruzuna karşı Osmanlı'nın hemen dağılıp yardım isteyeceğini
ileri sürmüşlerdir. Diğerleri ise, Boğazlara sahip ve Hint yolunu tehdit edebilecek konumu ile
Osmanlı Devleti’nin Almanya'nın durumunu güçlendireceğini savunmuşlardır. Netice itibarıyla
İmparator II. Wilhelm'in de desteği ile ikinciler ağır basmış ve 2 Ağustos 1914'de yani Almanya
Rusya'ya savaş ilân ettikten sonra Osmanlı'yı müttefik olarak kabul etmiştir. Osmanlı
yönetiminin bir savunma antlaşması olarak değerlendirdiği bu mukavele aşağıdaki şartları
taşımaktadır.
Taraflar Avusturya-Sırbistan ihtilafında mutlak tarafsızlıklarını koruyacaklardır.
Rusya bu anlaşmazlığa askeri müdahalede bulunur da Almanya Avusturya'ya yardım
etmek durumunda kalır, savaş çıkarsa Osmanlı Devleti de savaşa girecektir.
Savaşta Alman askeri heyetleri Osmanlı Devleti'nin emrinde çalışacak ve bunlar
Osmanlı ordusunun genel sevk ve idaresinde fiili nüfuz sahibi olacaklardır.
Almanya gerektiği zaman Osmanlı İmparatorluğu'nu silah gücü ile korumayı taahhüt
etmiştir.
Osmanlı Devleti, aynı gün genel seferberlik ilan etmiş, ancak savaşa hemen girmemiştir.
Yöneticiler anlaşmanın savunma işbirliği anlaşması olduğunu savunmuştur. İngiltere, Fransa
ve Rusya, Osmanlı Devleti'ne tarafsız kalmasını, böylelikle toprak bütünlüğünün korunacağını
garanti edeceklerini bildirmişlerdir. Ancak bunlar sözlü ve ayrı ayrı yapılan bildirimler olup,
hiçbir resmi sıfatları da olmamıştır. Daha önce sayısız kereler sözler verilip tutulmadığı için
Osmanlı yönetimi bunlara pek aldırmamıştır. Hükümet meclisi, muhalefetini önlemek için
Kasıma kadar tatil ederken, basına da sıkı bir sansür uygulamasına başlamıştır. Buna mukabil
2 Ağustos’ta İngiltere, parası ödenerek İngiliz tersanelerine sipariş edilmiş olan Reşadiye ve
Sultan Osman adlı iki savaş gemisine el koymuştur.
Bu arada Enver Paşa’nın, 5 Ağustosta Ruslara bir teklifte bulunduğu görülmektedir.
Buna göre, Kafkaslardaki Osmanlı orduları çekilecek, Balkan devletleri Rusya'ya savaş açarsa
onlara karşı kullanılmak üzere Osmanlı Devleti Rusya'ya bir ordu tahsis edecek, Alman askerî
heyetini topraklarından çıkaracaktır. Bunlara karşılık Osmanlı yönetimi, meridyen hattına kadar
Trakya'dan arazi ve Adalar Denizindeki adalarını istemiştir. Ayrıca Rusya ile 10 senelik bir
savunma işbirliği anlaşması yapacaktır. Fakat bu teklifler de kabul edilmemiştir. 20-22
Ağustosta Cemal Paşa İngilizlere yeniden anlaşma önerdiğinde, aldığı cevap, "Osmanlı
Devleti'nin harbe girmesini istemiyoruz, sizden istediğimiz kat'i bîtaraflıktır. Gerekirse toprak
bütünlüğünüz için müşterek bir senet verebiliriz " olmuştur. Durum açıktır. Herhangi bir ittifaka
girmeyecek Osmanlı Devleti’ni, Almanya'yı yendikten sonra istedikleri gibi paylaşacaklardı.
Ancak, Osmanlı'nın Almanya safında savaşa girmesinden endişelendikleri için oyalama taktiği
ile elden geldiğince tarafsızlık durumunu devam ettirmeye çalışmışlardır.
Her ne kadar Osmanlı yönetimi ve bilhassa savaşa taraftar olmayan Sadrazam Said
Halim Paşa, Maliye Nazırı Cavid Bey ve diğer üyeler yapılan anlaşmanın savunma amaçlı
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olduğunu iddia etseler de, Almanya'nın hemen ertesi günü Osmanlı Devleti'ni savaşa sokacak
zemini hazırlamaya başladığı görülmüştür. Nitekim daha 3 Ağustosta Fransa'ya ve
sömürgelerine karşı faaliyet için Akdeniz'de bulunan Goben ve Breslav zırhlılarına hemen
İstanbul'a gitmeleri emri verilmiştir. Ancak onların hareketlerini takip eden İngiliz donanması
da peşlerine düşmüştür. Mesina Limanı’nda kömür ikmali yapan gemiler 6 Ağustosta İngiliz
gemilerinin kuşatmasını yararak Çanakkale'ye yönelmişlerdir. İngilizlerin peşinden geldiği
gemiler önce İzmir'e 10 Ağustos’ta da Çanakkale'ye geldiler. Hükümetin bilgisi haricinde
Harbiye Nazırı Enver Paşanın özel izni ile boğazlardan geçmişlerdir. Takip eden İngilizlerin 4
saat sonra boğaza geldiği göz önüne alındığında maksadın kısmen yönlendirme olduğu
anlaşılmaktadır. İngilizlerin Almanlarınkilerden hiç de aşağı kalitede olmayan gemileri ile
avlarını kaçırmaları Osmanlı donanmasının güçlenerek boğazları tek başına Ruslara
bırakmamalarını sağlamak düşüncesinden de kaynaklanmış olmalıdır. Diğer taraftan Alman
donanmasının iki güçlü gemiden mahrum kalacak olması da İngiliz deniz kuvvetleri için bir
avantaj teşkil edecektir.
İtilaf devletleri tarafsızlık anlaşmalarına göre bu gemilerin 24 saat zarfında Türk
karasularından çıkarılmasını, ya da hemen silahlarından arındırılması gerektiğini bildirerek
Osmanlı hükümetini protesto etmişlerdir. Hükümet Halil (Menteşe) Beyin teklifi üzerine
gemileri satın alma yoluna gitmiştir. Bu esnada Alman büyükelçisi Baron Von Vangenheim'in
Osmanlı yöneticilerini Rusya ile anlaşmakla tehdit ettiği dikkat çekmiştir. Hükümet yerli
basında gemilerin, İngilizlerin el koyduğu gemilerin yerine Almanya'dan gönderildiği
propagandasını yapmıştır. Kamuoyunda Almanya lehinde etkili olan bu hadise Osmanlı
hazinesine 5 milyon altına mal olmuştur. Aslında gemilerin komutanı Amiral Şoson'un görevi
bir oldubitti’ ye getirip Osmanlı yönetimini savaşa sokmaktır.
Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni bir an önce savaşa sokmak için uğraşmasının ardında
beklediği yararları üç maddede toplayabiliriz. 1-Kafkas cephesine Rus kuvvetlerinin önemli bir
kısmını çekerek Almanya ve Avusturya'nın doğu ordularının yükünü hafifletmek, 2-Süveyş
kanalını kapamak veya hiç olmazsa orada büyük miktarda İngiliz gücünü meşgul etmek, 3Osmanlı hilafetinin manevi gücünü kullanarak İngiliz, Fransız sömürge Müslümanlarını
ayaklandırmak ve Rusya'da Müslümanları harekete geçirmek olarak sayabiliriz.
Gerçekten de Almanya askeri güç olarak Osmanlı'yı müttefik almakta tereddüt
içindedir. Asıl kullanılmak istenen dinî nüfuzdur. Almanya bunu asrın başında Çin'deki isyanda
da kullanmayı denemiştir. Hıristiyan sömürgeci saldırganlara karşı Müslümanları isyana
kışkırtarak Osmanlı halifesinin manevi nüfuzu ile milyonlarca müttefik kazanmak istemiştir.
Alman İmparatoru, daha 30 Temmuz 1914'de "Türkiye ve Hindistan'daki konsoloslarımız,
adamlarımız, bütün İslam âlemini bu dükkâncı, menfur, yalancı, vicdansız İngiltere'ye karşı
vahşi bir ayaklanmaya kışkırtmalı" diyerek bu husustaki beklentisini dile getirmiştir. Alman
Genelkurmay Başkanı Moltke ise, "Hindistan, Mısır ve Kafkasya'daki ihtilalci kışkırtmaların
son derece önemli" olduğuna dikkat çekmektedir. Savaş süresince gerek Kafkaslarda gerek
Türkistan'da bu yolda faaliyetlerde bulunulduğunu biliyoruz. Ancak başarı derecesi gelişmeleri
etkilemeğe yeterli olamamıştır.
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Bütün dünya, hatta müttefik olunan devletler bunları planlarken, Osmanlı yönetimi itilaf
devletleri ile işbirliği girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine başka çıkar yol kalmadığını
düşünmüştür. Bekledikleri menfaat ise, Rusya'nın Almanya ve Avusturya ile savaşmasından
istifade ile Kafkaslarda hâkimiyet kurmak, Karadeniz'de üstünlük elde etmek olarak İngiliz
kaynaklarına geçmiştir.
Türk halkının genel düşünceleri de şu şekilde ifade olunabilir: Ülkede savaşın Türklük
ve Müslümanlık için büyük bir fırsat olduğu düşünülmüştür. Onuru zedelenmiş, maddî, manevi
açılardan tükenmiş, ezilmiş olan devlet, Rumeli'yi elden çıkarmış, Doğuda kontrolü kaybetmek
üzeredir. Başlayan savaştan, eğer büyük devletler yenilerek, yıpranarak çıkarlarsa Osmanlı
Devleti için yeniden hayatiyet kazanma, soluklanma dönemi başlayacaktır. Buna mukabil bu
düşünceleri çok pasif bulanlar ve savaşı Osmanlı'nın eski haşmetine kavuşmak için fırsat telakki
edenler de vardır. Almanya'nın savaşı kısa sürede kazanacağına kesin gözüyle bakan bu
insanlara göre, Rusya'nın yenilgisi ile Kafkaslar Türk hâkimiyeti altına girecekti. Kara
kuvvetleri çok az olan (toplam 170.000 kişi) İngiltere'nin, Osmanlı Devleti'ne çok zarar
veremeyeceği, hatta Mısır'ı bile koruyamayacağı düşünülmüştür.
Yine bu arada cihad ilânı yapıldığında sömürgeleşmiş dünya Müslümanlarının
ayaklanarak İngiltere, Fransa ve Rusya'yı meşgul edeceklerini düşünenler hiç de az değildir. Bu
son husus, bilhassa II. Abdülhamid döneminde halifeliğe verilen büyük değer dolayısıyla bütün
İslâm âlemiyle kurulu gönül bağına güvenilerek gündeme getirilmiştir. Ancak unutulan şu
husus çok önemlidir. Abdülhamid Han'dan sonra Osmanlı hükümetleri bu mesele ile hemen hiç
ilgilenmemişlerdir. İçte ise artan Arap huzursuzluklarına karşı bir iki ayrıcalık vermekten başka
bir şey yapmamışlardır. Hâlbuki bu savaş sırasında halifeliğin gücünü kısıtlamak için İngiltere
gerekli hazırlığını yapmıştır. Sömürgelerden gelen Müslüman askerlere "dinsiz İttihatçıların
elinde hapis olan Halifeyi kurtarmak için savaşacakları" telkinini yapan İngiltere başından beri
bu müesseseden en çok istifade eden devlet olmuştur.
Bu esnada Osmanlı- Alman ittifakının gerçek yüzünü ortaya koyan gelişmeler de
olmuştur. İktidara geldikleri günden beri devamlı olarak kapitülasyonları kaldırma çabası içinde
olan İttihat ve Terakki hükümeti 8 Eylül 1914'de tek taraflı olarak kapitülasyonları kaldırma
kararını almış ve bunu 9 Eylülde ilân etmiştir. Bu kararın bütün sömürgeci devletler tarafından
şiddetli itirazlara maruz kalması yanında en fazla itirazın Almanya ve Avusturya'dan gelmesi
son derece düşündürücüdür. Devletler, milletlerarası önemli ittifaklarla aynı kadere bağlanmış
olsalar bile kendi çıkarlarını ortaklarının aleyhinde sürdürme bencilliği içerisinde olmuşlardır.
Almanya'nın savaşı kazanması halinde Osmanlı topraklarının bu defa da Almanya'nın
ihtiraslarına ve saldırılarına sahne olacağı düşüncesi bu aşamada daha da kuvvetlenmiştir.
Öte yandan, Almanya ve Avusturya yöneticileri Osmanlı Devleti'nin bir an önce savaşa
girmesi için baskı yapmışlardır. İtilaf devletleri ise kesin bir güvence vermemekle beraber
İmparatorluktaki Alman subayların çıkarılmasında ısrar etmişlerdir. Müttefikler bu arada ilk
başarısızlıklara da uğramaya başlamışlardır. Almanya, Ağustos sonu ve Eylül başında parlak
başarılar kazandıktan sonra “6 haftada yerle bir edeceklerini” planladıkları Fransa'ya Marne
savaşında yenilmiştir. Avusturya-Macaristan'ın da Galiçya'da Ruslara yenilmesi üzerine
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Almanya iki cephede savaşmak zorunda kalmıştır ki, bu, çeyrek asır önce Bismarck'ın korktuğu
bir olaydır.
Son gelişmeler üzerine artan Alman baskısına karşı Osmanlı hükümeti mali durumunun
bozukluğunu bahane etmiştir. 11 Ekim 1914'de gerekli yardımı yapacağını vaat eden
Almanya'ya mukabele olarak, hükümet İstanbul'daki Alman askeri heyetinin başı Liman Von
Sanders'e ordu komutanlığı, Yavuz ve Midilli (Goben ve Breslav) gemilerinin komutanı Alman
Amirali Şöson'a donanma komutanlığı görevleri verilmiştir. Bu, savaşa katılma hususunda bir
ileri adım olarak telakki edilmiştir. Aynı zamanda Osmanlı ordusundaki Alman subaylar da
savaşa vakit geçirilmeden girilmesi fikrine taraftar toplamak için propaganda yapmışlardır. En
etkili yol, Osmanlı subay ve aydın zümresinde, bu savaşla devlet sınırlarının olabildiğince
genişleyeceği, devletin eski satvetine yeniden kavuşacağı şeklindeki telkinler olmuşlardır.
Ayrıca Rusya'nın Avusturya'yı yenmesinden evvel savaşa girilmezse İstanbul'un tehlikeye
gireceği, Almanya'nın tek başına Osmanlı'yı koruyamayacağı fikri yayılmak istenmiştir. Ancak
Almanların Marne savaşını kaybetmeleri Osmanlı genelkurmayını endişelendirmiştir.
Eksikliklerin tamamlanması için bir yıl daha beklenmesini tavsiye eden askerler arasında M.
Kemal, Sofya'da bulunan Fethi Beye savaşı kazanmanın imkânsızlığını belirtmiş, hükümete de
en azından bir yıl beklenmesini önermiştir. Ordunun diğer subayları da seferberlik ilanına
karşın savaşa girilmesini beklememekteydi.
Bu esnada Enver, Talat ve Cemal Paşaların anlaşması ve Enver Paşa’nın yazılı emri
üzerine 27 Eylül 1914'de filo tekrar Karadeniz'e çıkmıştır. 29 Ekim’de Sivastopol, Odesa, Kefe,
Novorosisk liman ve şehirlerini topa tutan filo buralardaki iki Rus ve bir Fransız gemisini
batırmıştır. Olay Padişah ve hükümet başkanıyla üyeleri arasında şaşkınlık yaratmıştır. Zira
yukarıda işaret edilen üçlünün dışında kimsenin haberi yoktur, onları da yerinde bulmak
mümkün değildir. Sadrazam ve Hariciye Nazırı Said Halim Paşa derhal Rusya'ya müracaatla
olayın sebebini Rusların İstanbul Boğazı'na mayın döşemeleri olarak tespit etmiş, barışı
korumak için hemen bir tahkikat komisyonunu görevlendirmek istemiştir. Ancak uzun süredir
aradıklarını fırsatı bulan İtilaf devletleri bunu kaçırmamışlardır. Rusya fiilen 31 Ekimde Doğu
Bayezid’in kuzeyinden sınırı geçmiştir. İngilizler de ertesi gün (1 Kasım 1914) Akabe'yi
bombalamışlardır. İngilizler Basra Körfezinden nehirler boyunca asker çıkarıp harekâta
girişmişlerdi. 3 Kasımda Rusya, 5 Kasımda Fransa ve İngiltere savaş ilan etmişlerdir. Osmanlı
Devleti'nin karşı savaş ilanı ise 11 Kasım 1914'de yapılmıştır.
Padişah V. Mehmed Reşad savaş ilânından 3 gün sonra 14 Kasım 1914'de "Cihad-ı
Ekber" ilan etmiştir. Cihad fetvası, İngiltere, Fransa, Rusya, Sırbistan, Karadağ ve
müttefiklerinin hâkimiyet ve esaretleri altında bulunan Müslümanları bu devletlere karşı
ayaklandırmak, bu devletlerin Müslüman tebaasından toplayacakları askerleri de Osmanlı
Devleti ve müttefikleri Almanya ve Avusturya-Macaristan'a karşı harp etmekten vazgeçirmek
için neşredilmiş bir vesikadır. Ancak İslam âleminin genel durumu ortadaydı. Bununla birlikte
çağrıya uyarak İran dâhil Türkistan ve Afganistan’dan gelen çok az sayıda mücahit neticeye
elbette ki tesir edememiştir.

68

Buna mukabil İngiliz Hindistan İşleri Bakanı Lord Crove, Mezopotamya'daki stratejik
ve iktisadi menfaatleri temin için çok çalışmıştır. Arapların psikolojik olarak hazırlandığını
belirtmiş ve ani bir hareketle Basra körfezinin işgalini teklif etmiştir. Hâlbuki Hindistan
Müslümanlarından emin olamayan İngiliz hükümeti ihtiyatlı davranmıştır. Ancak 23 Ekim
1914'de Abadan adasındaki petrol kuyularını korumak, bölgedeki Arapları kışkırtmak üzere
harekete geçmişlerdir. Arap yarımadasındaki sülalelere istikbalde tahtlar, bağımsız devletler
vaat ederek kendilerine bağlamıştır. Mesela 23 Ekim 1914'de İngiltere, Arapların
bağımsızlığını tanıyıp desteklemeyi, İskenderun, Mersin ve Şam’ı da içine alacak olan Büyük
Arap Krallığını Şerif Hüseyin'e vaat etmiştir (Mısırdaki İngiliz Yüksek Komiseri Mac Mahon
vasıtasıyla). Savaş ilanından sonra da bu çalışmalar devam ettirilmiştir. 3 Kasım 1914'de
Kuveyt'in bağımsızlığını tanıyan İngiltere, 26 Ocak 1915'de İbn Suud, 3 Kasım 1916'da Katar
Şeyhi ile anlaşarak Arapların hemen tamamını kontrol altına almıştır.

3.3. Savaşta Cepheler
Osmanlı orduları çoğu zaman müttefiklerinin yükünü hafifletmek amacıyla
kullanılmışsa da mevcut imkânlarla en iyisini yapmağa çalışmışlar, ancak komuta mevkilerini
işgal eden şahısların hayalci, plânsız, programsız yönlendirmeleri ile çoğu zaman boşuna
canlarını vermişlerdir. II. Meşrutiyet döneminde tecrübesizlikleri yüzünden yönetimi yüzlerine
gözlerine bulaştıran İttihatçıların aynı özellikleri savaş sırasındaki yönetimde de görülmüş,
maalesef acısını Türk milleti çekmek durumunda kalmıştır.

3.3.1. Kafkasya Cephesi
1878 Berlin Kongresi kararları ile Kars'ı alan Ruslar mütemadiyen bölgeye yatırım
yapmış, Sarıkamış'a kadar demiryolu getirmişlerdir. Almanya'nın Bağdat demiryolunu
üstlenmesini, Osmanlı Devleti tarafından Doğu Anadolu'ya yol yapılmaması kaydıyla kabul
etmiş olan Rusya, bölgedeki her askeri harekette ulaşım üstünlüğünü daha işin başında eline
almıştır.
Kafkas savaşları 1 Kasım 1914'de Rus saldırılarıyla başlamıştır. Ancak bölgedeki
Osmanlı orduları bunu başarıyla durdurmuş ve karşı harekâta geçmişlerdir. Rusların bölgedeki
kuvvetlerinin çok fazla olmaması başkomutan vekili Enver Paşaya Kafkasları zapt etme
ümidini vermiştir. Bunda Alman subayların telkinlerinin de rolü olmuştur. Kafkasya'yı alarak
Orta Asya Türk dünyası ile doğrudan temasa geçmek ve hatta Hindistan'a kadar ilerlemek gibi
stratejik ancak devletin imkânlarına nispetle hayalci düşüncelerle Boğazlar ve Trakya'da
tutulması gereken kuvvetlerin bir kısmı bu cepheye kaydırılmıştır. Aralık ortasında Trabzon
üzerinden Erzurum'a gelen Enver Paşa derhal taarruz edilmesini istediğinde, askerin yazlık
kıyafetleriyle, yolların kardan kapalı olduğu bir sırada taarruza kaldırılmasını saçma bulup
ilkbaharı beklemeyi savunan III. ordu komutanı Hasan İzzet Paşanın istifasını 9. ve 10. kolordu
komutanlarının istifaları izlemiştir. Liman von Sanders'in de desteklediği bu plana uygun olarak
90.000 kişiyi taarruza kaldıran Enver Paşa idaresindeki ordu 27 Aralıkta Ruslar tarafından
büyük ölçüde durdurulmuştur. Kışa karşı hiçbir hazırlığı olmayan askerin 60.000'den çoğu
soğuktan donarak ölmüştür. Yine de bir kısım asker ile 29 Aralıkta Sarıkamış kuşatılmıştır.
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Ancak askerin yetersiz sayıya inmesi kuşatmadan netice alınmasını engellemiş ve Enver Paşa
2 Ocak 1915'de cephe komutasını Hafız Hakkı Paşa’ya terk ederek İstanbul’a dönmüştür.
Cepheden geriye ise çoğu hastalıklı 12.000 asker dönebilmiştir. İleri harekâta girişen Rus
ordusu, Ardahan ve Oltu'yu işgal ederken savaşın başından itibaren tüm kayıpları 12.000 kişi
olmuştur. Ruslar ilkbaharda Van, Muş ve Bitlis'i işgal etmişlerdir. Bölgedeki askerlere
Karadeniz'deki Rus donanması yüzünden denizden de takviye gönderilememiştir.
1916 baharında yeniden saldırıya geçen Ruslar denizden Doğu Karadeniz'e çıkardıkları
bir kolordu ile Erzurum, Erzincan ve Temmuz ayında Trabzon'u işgal etmişlerdir. Diğer taraftan
Mustafa Kemal Paşa komutasındaki 16. Kolordu birlikleri 6 Ağustos da Rusların 4.
Kolordusunu yenerek Muş'u, bir gün sonra da Bitlis'i kurtarmışlardır. 1917 senesi Martında
Rusya'da ihtilâlin patlak vermesi üzerine Rusya savaştan çekilmiş, kendi iç meseleleri ile
uğraşmaya dalmıştı. Rusların yerini alan Ermenilerin katliam tehditlerine mukabil 1918
Mart’ında Kâzım Karabekir Paşanın kumandasındaki Kafkas kolorduları tarafından Erzincan
ve Erzurum kurtarılmıştır (12 Mart 1918). 3 Mart 1918 Brest-Litovsk anlaşması ile Osmanlı
Devleti doğuda Rus işgali altındaki bölgeyi kurtarmıştır. 93 Harbi’nden bu yana Rus işgalinde
bulunan Kars, Ardahan ve Batum'u geri almakla yetinmedi. Kafkasya içlerinde ilerleyerek
geçici bir süre için de olsa Bakü’yü alan Osmanlı ordusu Hazar kıyılarına ulaşmıştır. İdaredeki
başarısızlığın yanı sıra bölgede yeterli alt yapının (ikmal ve ulaşım) olmayışı bu cephede son
derece sıkıntılara sebep olmuştur.

3.3.2. Kanal Cephesi
İngilizlerin asker, mühimmat ve malzeme sevkiyatında can damarı vazifesi gören
Süveyş Kanalı harekâtı bu damarı kesip, çıkarılacak isyanla Mısır'ı geri almak hedeflerine
yönelik olmuştur. Geri plânda ise İngiltere'yi Orta Doğuda Osmanlı ile uğraştırarak etkisini
azaltmak isteyen Alman Genel Kurmayının telkinleri vardır. Ancak harekât plânının hayalî
olması Alman General Liman von Sanders'e bile ters gelerek itirazına sebep olmuştu.
Cephe komutanlığı, Suriye ve Filistin'deki 4. Ordu Komutanı sıfatıyla Cemal Paşa’ya
verilmiştir. Öneminden dolayı İngilizlerin 100.000'i Mısır'da olmak üzere yaklaşık 150.000
kişilik kuvvet yığdıkları bölgeye 35.000 kişilik kuvvetle gelen Cemal Paşa, yaklaşık 300 km’lik
Sina çölü kısmını bir haftada yaya olarak geçmiş ve 2-3 Şubat 1915'de Kanal'a gelmiştir. Her
türlü malzemeyi beraberinde getirmeye mecbur kalan askerin en fazla iki günlük yiyeceği
vardır. Aynı gece taarruz edilmiş ise de tamamen 25. fırka askerlerinden oluşan gücün 600
kişilik bir kısmı kanalı geçebilmiş, sonra da şehit veya esir edilmişler, diğerleri kanalda
hayatlarını yitirmişlerdir. 3 Şubat gecesi orduya geri çekilme emri verilmiştir. Çanakkale
cephesinde çarpışmaların şiddetlenmesi üzerine 4.ordu'nun bir kısım birlikleri de buradan
alınarak taarruz ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Mevcut sıkıntılar ve Hicaz demiryollarının orduların ikmal malzemelerini nakildeki
yetersizliği dolayısıyla Kanala ikinci defa ancak 1916 yılının 16 Temmuzunda saldırı
yapılmıştır. Pek çok sayıda Alman'ın da iştirakiyle yapılan bu savaşta askerin 1/4'ünü kaybedip
açlık, susuzluk ve cephanesizlik sebebiyle geri çekilmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bundan
sonra 4-5 Ağustosta Romani ve Katya bölgelerinde İngilizlerle yeniden karşı karşıya
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gelinmiştir. Ancak sonuç yine aynı olmuştur. Bu çatışma 'Mısır'ın Fethi' hülyasının son tezahürü
olarak değerlendirilmektedir. General Ali Fuad Erden'in ifadesiyle "bir kumar oyunu gibi.
Romani küçük ölçüde Sarıkamış’tır. Sarıkamış macerasının ikinci cildidir". Aslında ilk
saldırıdan sonraki çabaların İngilizleri rahatsız etmek ve kuvvetlerini bölmekten başka bir
amaca hizmet etmediği, dolayısıyla Alman savaş plânlarına uygun olarak gerçekleştirildiği
aşikârdır. Nitekim bunu Enver ve Cemal Paşalar arasındaki yazışmalar da göstermiştir.

3.3.3. Irak Cephesi
İngilizlerin daha savaş başlamadan asker yığmaya başladığı cephe, Hint deniz yolunun
güvenliğini sağlama ve petrol potansiyeli bakımlarından önemlidir. İngilizler buradan hareketle
müttefikleri Rusya ile birleşme ümidi taşımışlardır. Bölgede daha ziyade Arap kabilelerine ve
ilân edilen cihada güvenilerek az sayıda Türk askeri (8.000 kişi) bulundurulmuştur. Ancak
İngilizler de Araplarla anlaşmışlardır. 22 Kasım 1914'de Basra'yı aldıktan sonra ileri harekâta
geçerek 9 Aralıkta Kurna’yı ele geçiren İngilizlere karşı Türk kumandanlarda doğru dürüst bir
bölge haritasının bile bulunamayışı çok düşündürücü bir durumdur. Burada Yarbay Süleyman
Askeri Beyin ön plâna çıkıp mahalli gönüllü kuvvetlerle bir şeyler yapmaya çabaladığı
görülmektedir. İngilizlere karşı başlangıçta mevzii başarılar kazanan Osmanlı kuvvetleri 14
Nisandan başlamak üzere art arda yenilmeye başlamışlardır. İngilizler 21 Mayısta Amara, 25
Temmuzda Nasıriye ve 28 Eylülde Kutü'l Ammara'yı almışlardır. 22 Kasımda Selmân-ı Pâk
muharebelerinde büyük bir başarı gösteren Halil Bey kumandasındaki Osmanlı kuvvetleri
Kutü'l - Ammara'da İngiliz kuvvetlerini kuşatmışlardır.
Eylül 1915'de Kutü'l - Ammare'ye yerleşmiş olan İngiliz kuvvetleri 29 Nisan 1916'da
komutanları Thownsend ile birlikte Halil(Kut) Paşa’ya teslim olmak zorunda kalmışlardır.
Ancak hiçbir şekilde İngiliz faaliyetleri durmak bilmemiştir. Bağdat üzerine yürümek için
sürekli asker ve mühimmat yığmak ile meşgul olan İngilizler Şattü’l-Arab'ı kullanarak 13
Aralık 1916'da ileri harekâta başlamışlardır. 11 Mart 1917'de Bağdat'ı ele geçirmek suretiyle
de cephenin en etkili sonucunu almışlardır. 1917 yılı içerisinde başka ciddi saldırıda
bulunmayan İngilizler, 30 Ekimde mütarekenin imzalanmasından sonra 8 Kasımda Musul'u
işgal etmişlerdir.
Kafkaslarda soğuktan kırılan Türk askeri, Irak cephesinde sıcak, kolera ve açlıktan
kırılmışlardır. İlaç ve cephane yokluğu kuvvetlerin azmini kırarken İngiliz altınlarına ve
bağımsızlık vaatlerine kanan pek çok Arap kabilelerinin hesapta olmayan saf değiştirmeleri
cephenin kaderini tayin eden faktör olmuştur.

3.3.4. Çanakkale Cephesi
Çanakkale cephesinin açılması daha savaştan önce İngiliz bahriyesince düşünülen bir
husustur. Hedef, Çanakkale'den hareketle İstanbul alınacak, Osmanlı savaş dışı bırakılacaktır.
Boğazlardan geçişin sağlanmasıyla İngiliz ve Fransızlar sosyal karışıklıklar içerisindeki
müttefikleri Rusya'ya daha çabuk ve kolay bir şekilde askeri yardım ve malzeme akışını
gerçekleştireceklerdir. Rusya'nın ekonomisindeki daralma dış dünyaya ulaşmasının
sağlanmasıyla giderilmiş olacaktır. Ayrıca böyle bir cephede elde edilecek başarılar hâlen
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tarafsızlıklarını korumakta devam eden Balkan devletlerini İtilaf devletleri safına
çekebilecektir. Bunlara ilaveten bu cephede çarpışmaların başlaması Kafkaslarda Rusları
zorlayan Türk birliklerinin buraya kaydırılmasını gerektirecek, Rusya'nın yükünü
hafifletecektir.
Balkan Savaşlarından perişan bir vaziyette çıkan Türk ordusunun mukavemet
gösteremeyeceğini, Boğazlardan kolayca geçecek donanmanın Osmanlı Devleti’ni ilk hamlede
saf dışı bırakacağını düşünen İngiltere'nin Bahriye Nazırı(Denizcilik Bakanı) W. Churchill,
İstanbul'u teslim alacağını düşünmüştür. Teorik olarak haksız da değildir. Silah ve cephane
açısından çok zor durumda olan Türk ordusu henüz Almanlardan askeri malzeme yardımı da
alamamıştır. İstanbul'un alınmasıyla iki ateş arasında bırakılacak Almanya'nın kolayca pes
edeceği ve savaşın bitirileceği ümitleri kuvvetlidir. Kısaca Çanakkale cephesi I. Dünya Savaşı
içinde Osmanlı ve savaşın kaderi açısından en önemli noktadır.
İngiliz Savaş Bakanı Lord Kitchener Çanakkale'yi geçmede kara kuvvetlerine ihtiyaç
kalmayacağı hesabıyla, İngiliz- Fransız Filosunu Şubat 1915'de Limni adasının Mondros
limanında toplamıştır. Savaş 19 Şubat 1915'de İtilaf donanmalarının Kumkale ve Seddü'l-Bahr
tabyalarını uzun menzilli toplarla dövmesiyle başlamıştır. İngiliz ve Fransız donanmasının en
güçlü savaş gemilerine karşı, Türkler tabyalardaki yetersiz sayıda ağır toplar ve obüs bataryaları
ile mücadele vermişlerdir. Saldırgan donanmaya nispetle daha kısa menzilli ağır topların
cephanesi Osmanlı Devleti'nde yapılamadığı gibi, Almanya'dan da savaş dolayısıyla
nakledilememiştir. Mayın sayısı yetersiz olup kâfi miktarda kullanılamamıştır. En kötüsü ise
hükümetin İngiltere ile ittifak etme umuduyla daha önce donanmanın ve limanların
düzenlenmesinin İngilizlere verilmiş olmasıdır. İngilizler devletin savunma ve savaş düzeni ile
ortaya koyabileceği imkânları bilmektedirler. İtilaf devletleri, Boğazları ele geçirince
İstanbul'un paylaşılmasının gündeme geleceğini, bunun da İtalya ve Bulgaristan başta olmak
üzere tarafsızların paylaşmada yer almak için kendi yanlarında savaşa katılacağını
düşünmüşlerdir. Bu düşüncelerle 17 Mart’a kadar bombardıman aralıklarla sürmüştür. 18 Mart
sabahı Fransızlar Anadolu yakasını, İngilizler Rumeli yakasını dövmeye devamla Boğazdan
geçmek için hareket etmişlerdir. Bir gece önce Nusret mayın gemisiyle Boğaza mayın döşeyen
Osmanlı askeri, yaklaşık 7 saat süren bu bombardımana metanetle karşı koymuştur. İngiliz ve
Fransız savaş gemileri uzun menzilli toplarıyla tabyaları dağıttığını düşünerek Türk toplarının
atış menziline girdikten sonra neye uğradığını şaşırmışlardır. Türk askerinin en zor şartlarda
bile neler yapabileceğinin mucizevi bir örneğine şahit olmuşlardır.
18 Mart 1915 akşamına kadar devam eden çarpışmalar İngiliz ve Fransızların Boğazları
geçemeyeceğini göstermiştir. 18 gemilik filodan 7 tanesi sulara gömülmüş, diğerleri onarıma
muhtaç halde yaralar almışlardır. Ancak, İtilaf devletleri geri çekilme akıllılığını
göstermişlerdir. Bu sefer karadan harekete geçip Gelibolu'nun işgaline karar vermişlerdir.
Mısır'dan tümenler getirip Limni ve İmroz adalarına yığınak yapmışlardır. Nisan 1915 başında
100.000 kişilik bir kuvvet toplanmıştır. 25 Nisan 1915'deki çıkarma ile kara savaşları
başlamıştır. Anadolu yakasına yapılan çıkarma püskürtülmüştür. Bunun üzerine daha güçlü
olarak Seddü'l-Bahr kıyılarına çıkmışlardır. 28 Nisan I. Kitre savaşı İngilizlere ağır can kaybına
yol açmıştır. Mayıs başında yeni asker sevkiyatı devam etmiştir. 6 Mayıstaki II. Kitre savaşı
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50.000 kişilik İngiliz-Fransız ordusuyla yapılmıştır. Türkler büyük gayretler ve kahramanlıklar
yaratarak başarılı olmuşlardır. İtilaf devletleri bunun üzerine Gelibolu'ya asker sevk etmişlerdir.
Yaklaşık 8 aylık Çanakkale Savaşlarında Türk askeri, cesur, akıllı ve atak bir komutanın
idaresinde neler yapmağa gücünün yeteceğini göstermiştir. Bilhassa Anafartalar savaşında (78 Ağustos 1915) Yarbay olan Mustafa Kemal Bey’in askere "taarruzu değil ölmeyi emretmesi"
savaşın kaderini etkilemiştir. Churchill'in anılarında "kaderin adamı" olarak tanımladığı M.
Kemal, Conkbayırı ve Koca Çimen’de ilerleyen Anzak kolordusunu geri çekilmeye zorlayarak
istila edilen noktaları kurtarmıştır. 19. tümen ve 57. alayı merkezden emir beklemeden kendi
kararıyla cepheye süren Mustafa Kemal, Çanakkale cephesinin düşmesini engellemiş,
Boğazları kurtarmıştır. Cephedeki savaşlar İngilizlerin 19/20 Aralık 1915'de Arıburnu ve
Anafartalar’ı, 8/9 Ocak gecesi Seddü'l-Bahr bölgelerini boşaltmasıyla sona ermiştir.

3.3.4.1. Çanakkale Savaşlarının Sonuçları
I. Dünya Savaşında Türk ordusunun destanımsı mücadelesine sahne olan Çanakkale
savaşları şehit ve yaralı yaklaşık 250.000 civarında vatan evladının kaybedilmesiyle
kazanılmıştır. İngiliz ve Fransızların mukabil kayıpları da bu civardadır. İtilaf devletleri
cepheye sürdüğü askerlerin çok büyük bölümünü sömürgelerden getirdiği için kayıplardan pek
etkilenmemiştir. Ancak Osmanlı Devleti bu kayıplarını telafi edememiştir. Bunun en büyük
etkisini ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda görmüştür. Zira Çanakkale’deki kayıpların
pek çoğu yükseköğrenim görmüş, kalifiye insanlardır. Cumhuriyetin ilk yıllarında yetişmiş
eleman sıkıntısı had safhaya ulaşmıştır. Çanakkale Savaşları’nın olumlu neticeleri arasında ise
Mustafa Kemal’i Türk ve dünya kamuoyuna tanıtması ve daha sonra gerçekleşecek Türk
İstiklal harbinde moral destek sağlamasını sayabiliriz.
Diğer taraftan Çanakkale'de uğradıkları yenilgi İtilaf devletlerine çok pahalıya mal
olmuştur. Savaş sırasında Almanya ve Avusturya Sırpları ezmiştir. İtilafçıların hayal kırıklığı
yaratması Bulgaristan'ı II. Balkan savaşında kaybettiği büyük Bulgaristan'ı kurmak emeli ile
müttefikler safına dâhil etmiştir. 6 Eylülde ittifaka dahil olan Bulgaristan 12 Ekimde Sırbistan'a
savaş ilan etmiştir. Savaşın uzaması ve Rusların yardım alamaması Rusya'daki sefalet ve açlığı
arttırmış ve İhtilâlin zeminini hazırlamıştır. Müttefikler Rus buğdayından istifade
edememişlerdir. İngiltere bilhassa sömürgelerinde büyük nüfuz kaybına uğrarken, uzayan
savaşla 1.600.000’den fazla insan kaybına maruz kalmıştır. Fransa'nın kaybı da ondan az
değildir.

3.4. Cephelerin Genişlemesi
3.4.1. İtalya’nın Savaşa Girişi
İtalya, Avusturya'nın Sırbistan'a nota verip savaş açmasından kendisini haberdar
etmemesini bahane ederek başlangıçta tarafsız kalmıştır. Kimden daha iyi bir ödün koparırsa o
tarafta savaşacağını ifade etmekten de çekinmemiştir. Almanya'nın, İtalya'ya taviz verip yanına
alması yolunda Avusturya'yı uyarması etkili olmayınca İtalya 4 Ağustostan itibaren Rusya ile
haberleşmeye başlamıştır. Almanya-Avusturya ittifakının gerçekleşmesi aslında İtalya'nın
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Balkanlardaki emellerini engelleyecektir. Çünkü çıkarları çatışmıştır. Bu arada 12 Ağustosta
İngiltere, Fransa ve Rusya, Trieste, Trentino ve Vallona'yı İtalya'ya şifahen teklif etmişlerdir.
İtalya askeri yardım da isteyince anlaşma olmamıştır. İtalya hemen Avusturya ile görüşmelere
girişmiştir. Zira İtilaf devletlerini endişelendirerek daha fazla taviz koparmak istemiştir. Ancak
Rusya İtalya'nın Adriyatik ve Balkanlardaki isteklerine karşı olduğu için anlaşma olamamıştır.
İtilaf devletlerinin Çanakkale'ye hareketi, Boğazların Rusya'ya verildiğinin de anlaşılması
üzerine İtalya İtilaf devletleri ile yine görüşmelere başlamıştır. 26 Nisan 1915'deki Londra
Antlaşması ile Adriyatik'te İtalyan hakları tanınmış, 12 ada ve Anadolu'nun paylaşılmasında
Antalya yöresi İtalya'ya pay edilmiştir. Ayrıca, Trablus ve Eritre'de, genişlemesine de izin
verilecektir. Bunlara mukabil bir ay zarfında İtalya savaşa girecektir. Nitekim 20 Mayıs ta İtalya
Avusturya'ya savaş açmıştır. Ağustos’ta ise Almanya ve Osmanlı Devleti'ne savaş ilanında
bulunmuştur.

3.4.2. Bulgaristan'ın Savaşa Katılması
Balkanlardaki kuvvet dengesinde önemli bir yeri olan Bulgaristan da II. Balkan
savaşında kaybettiği Makedonya topraklarını geri alıp Akdeniz’e kadar büyük Bulgaristan’ı
yeniden kurmak gayesiyle taraflarla pazarlıklar yapmıştır. İtilaf devletlerinin Çanakkale’de
takılmaları üzerine emellerine ulaşmak için ittifak devletlerinin tarafını daha müsait bulan
Bulgaristan, 3 Eylül 1915 'de Meriç nehri sınır olmak üzere anlaşmıştır. Dimetoka’yı almıştır.
6 Eylül de Almanya ve Avusturya ile bir ay içinde savaşa girmek koşulu ile Sırbistan
hâkimiyetindeki Makedonya topraklarının tamamını, Romanya ve Yunanistan itilaf safında yer
alırsa Dobruca ve Yunan hâkimiyetindeki Makedonya topraklarını almak üzere anlaşmıştır. 12
Ekim 1915'te Sırbistan'a savaş ilan ederek mücadeleye dâhil oldu. Sırbistan’ın Bulgar ve
Avusturya kuvvetleri arasında kalması üzerine İngiltere ve Fransa tarafsız Yunanistan
topraklarına asker çıkardılarsa da Sırbistan’ın tamamen işgaline engel olamadılar. Bulgaristan
bu noktadaki amacına en kısa zamanda ulaşmış oluyordu.

3.4.3. Romanya'nın Savaşa Katılması
Balkanlardaki diğer devletler gibi Romanya da ahalisi Romen olan toprakları sınırları
içine almak için müsait fırsat kolladığı bu savaşta en fazla tavizi verecek tarafta yer alacaktır.
Bu çerçevede Avusturya'dan Transilvanya, Banat ve Bukovina ile Rusya'dan Besarabya'yı
almak peşindedir. Rusya'nın baskısına rağmen Çanakkale'deki savaşın sonucunu bekleyen
Romanya, Rusya'nın Bukovina ile Galiçya’yı kısmen işgaline mukabil, İttifak devletlerince de
tehdit ile kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır. Bunun üzerine 17 Ağustosta İtilaf devletleri ile
anlaşan Romanya, Bukovina, Banat ve Transilvanya'yı onların yardımı ile almayı hedeflemiştir.
28 Ağustos 1916’da Avusturya’ya saldırarak savaşa giren Romanya çabuk bir başarı elde
edememiştir. Bulgaristan’ın güneyden saldırısı ve Rusya’nın ihtilâl yüzünden savaşı bırakması
onu da 1917 ilkbaharında mütareke yapmaya mecbur etmiştir. Ancak müttefiklerinin savaşı
kazanmış olması Romanya’yı kurtarmıştır.
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3.4.4. Amerika Birleşik Devletleri'nin Savaşa Katılması
Birleşik Devletlerin savaşa dâhil olarak Rusya'nın bıraktığı boşluğu doldurması büyük
oranda Almanya ile İngiltere arasındaki denizlerde hâkimiyet mücadelesinin dolaylı bir
sonucudur. Mücadele İngiltere'nin kuvvetli donanması ile ablukaya aldığı Almanya'nın deniz
ticaretini, dolayısıyla savaş gücünü zaafa uğratma çabasına mukabil Almanya'nın da
İngiltere'ye mal taşıyan gemileri denizaltıları ile batırması şeklinde ortaya çıkmıştır. Ancak
1915 yılı içinde batırılan İngiliz gemilerinde Amerikan vatandaşlarının da bulunması ve
hayatlarını kaybetmeleri üzerine Amerika, Almanya'yı uyarmıştır. 1916'da Almanların batırdığı
bir Fransız gemisinde Amerikan vatandaşlarının da ölmesi ilişkileri iyice gerginleştirmiştir.
Bunların yanı sıra Amerika'nın ekonomik bakımdan İngiltere ve Fransa'yı destekliyor olması
Almanya'yı farklı sahalarda faaliyetlere yöneltmiştir. Almanya bu aşamada Amerika kıtasında
yer alan ve Birleşik Devletlerle problemleri olan devletleri desteklemeye başlamıştır.
Amerika'ya karşı Meksika ile ekonomik ve siyasi işbirliği yapma çabaları Amerika tarafından
öğrenilince büyük tepki toplamıştır. 1917 yılının Mart ayı içerisinde iki Amerikan ticaret
gemisinin Alman denizaltılarınca batırılması üzerine Amerikan kongresinin 2 Nisan 1917
tarihli oturumunda aldığı bir kararla Amerika Almanya'ya savaş açmıştır. Müttefiklerine
yardım amacıyla da derhal Avrupa'ya askeri destek vermeye başlamıştır.

3.4.5. Yunanistan'ın Savaşa Katılması
Balkanlarda ve Batı Anadolu’daki yayılma hesaplarından dolayı fırsat kollayan
Yunanistan'da Başbakan Venizelos itilaf devletlerinin, Kral Konstantin ise akrabası olduğu
Almanya İmparatorunun taraftarlığını yapmışlardır. Başbakanın derhal itilaf devletleri safında
savaşa girerek yayılma emellerini gerçekleştirmek hırsı İtilaf devletlerince de hoş
karşılanmıştır. İzmir ve civarı Yunanistan'a teklif edilmiştir Ancak Kral Konstantin ve Yunan
Genelkurmayının muhalefeti bu beklentiyi geciktirmiştir. Bulgaristan'ın savaşa katılması
üzerine Venizelos'un savaşa girme kararı İtilaf devletlerinin ısrarlarına rağmen kabul
görmeyince görevden alınmıştır. Selanik’e giden ve orada kendine bağlı güçlerle ayaklanma
çıkaran Venizelos’a destek olmak üzere İtilaf devletleri de Atina'ya asker çıkararak Kraldan
tahtı terk etmesini istemişlerdir. Kral, oğlu lehine tahttan çekilince Venizelos yeniden görevine
dönmüş ve 26 Haziran 1917'de Yunanistan savaşa katılmıştır.
Ayrıca, Türk askerinin bu savaşta sadece kendi topraklarını savunmak amacıyla
savaşmadıklarına, zor durumdaki müttefiklerine yardım için de cepheye sürüldüklerine işaret
etmeliyiz. Bu cepheler Galiçya ve Romanya cepheleridir.

3.4.6. Galiçya Cephesi
Rusların 1916 ortalarına kadar Verdün'deki Alman kuvvetlerine yaptıkları taarruzlar,
büyük sıkıntılar yaratmıştır. Almanların isteği üzerine, 19. ve 20. kolordulardan oluşturulan
XV. Türk kolordusu 535 Subay ve 32.018 er mevcuduyla bölgeye gönderilmiştir. 22 Ağustos
1916'da Güney ordusu safında yer almıştır. En tehlikeli çarpışmalarda müttefiklerimiz
tarafından acımasızca en ileri saflara sürülen birliğimizin mevcudu kısa sürede 12.000'e
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inmiştir. Çarpışmalarda gösterdiği olağanüstü gayret ve başarılardan ötürü Alman İmparatoru
ve Genelkurmayı tarafından çeşitli kereler takdir ve tebrik edilen Türk kolordusu 6 Eylül de bir
geri çekilme manevrası esnasında da ağır kayıp vermiştir. Rus ihtilâlinin de çıkması üzerine
11 Eylül 1917'de yurda dönmüştür.

3.4.7. Dobruca Cephesi
Romanya savaşın başından itibaren koruduğu tarafsızlığını 27 Ağustos 1916'da bozarak
İtilaf devletlerine katılıp Avusturya-Macaristan sınırına saldırmıştır. Transilvanya'nın büyük bir
bölümünü işgal ile Galiçya cephesinin gerisini tehdit etmeye başlamıştır. Buna mukabil Alman,
Avusturya, Bulgar ve Osmanlı birliklerinden oluşup General Falkenhayn’ın komuta edeceği bir
ordu teşkiline karar verilmiştir. 15. ve 25. Tümenlerden oluşan 6. kolordu 1916 Eylülü başında
Dobruca’daki müttefik karargâhına gönderilmiştir. Hareketin tamamlanması üzerine burada
son derece başarılı savunma savaşları yapan Türk kolordusundan 1917 Aralık’ında 25. tümen,
1918 Haziran’ında ise 15. tümen geri getirilmiştir. Bu arada Bulgaristan'ın savaşa girip
Sırbistan'a taarruz etmesi üzerine Yunanistan üzerinden İtilaf devletlerinin destek vermesine
mukabil Almanların isteği üzerine 20. kolordunun Bulgarların emrinde savunma vazifeleri
yaptığını da belirtmekte yarar vardır.
Osmanlı Devleti çaresiz kaldığı Trablusgarp savaşı ve ağır yenilgilere uğradığı Balkan
savaşından sonra I. Dünya Savaşında umulanın çok üzerinde bir direniş ortaya koymuş hele
Çanakkale zaferleri ile İtilaf güçlerini tek başına durdurma başarısını göstermiştir. Bu başarı
İtilaf kuvvetlerine ağır silah ve insan kaybına mâl olurken tabii kaynakları en bol olan
müttefikleri Rusya'nın devreden çıkmasını hazırlamış olmakla ayrıca önem kazanmıştır.
Osmanlı kumanda heyeti memleket menfaatlerini Almanya'nın başarısından sonraki safhada
değerlendirme hatasına düşerek askerî hareketleri (Sarıkamış, I. ve II. Kanal harekâtı gibi)
gereksiz yerlerde yaparak hem ordunun hem de halkın maneviyatını sarsacak, başarı hâlinde
bile memlekete önemli katkı sağlamayacak yerlere harcamışlardır.
Osmanlı yönetiminin gerçekten de Almanya'nın Marne muharebelerinde
mağlubiyetinden sonra adeta etrafını görüp olayları değerlendiremez bir hâlde savaşa girmesi
mevcut devletlerarası politika anlayışında ne kadar geri bir durumda olduğunu göstermiştir.
Hem artık kaybetmeğe başlayan tarafı tutmak hem de kendi kuvvetini onun emrettiği şekilde
harcama yolunu seçmek, hiçbir şekilde akıl kârı bir davranış olmamıştır. Hâlbuki savaş sürecine
dâhil olan devletler I. Dünya Savaşını daha fazla pay kapabilecekleri bir kumar masası olarak
görüp, her türlü pazarlığı ve olayların gelişimini gördükten sonra son kozlarını oynamışlardır
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Uygulamalar
1)
Haluk Ulman tarafından kaleme alınan Birinci Dünya Savaşına Giden Yol ve
Savaş adlı eseri okuyunuz.
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Uygulama Soruları
1)

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na katılmasının sebepleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Birinci Dünya Savaşına giden yoldaki gelişmeler bütün olayların ardında gelişmiş
sanayi ülkelerinin sömürge edinme yarışının yattığını ortaya koymaktadır. Ada ülkesi olmanın
avantajı ile Avrupa’daki olumsuz gelişmelerden en az etkilenerek büyük bir sömürge
imparatorluğu kuran İngiltere’nin birliğini sonradan oluşturan Almanya ve İtalya’nın meydan
okumasına karşı üzere ezeli rakipleri Rusya ve Fransa başta olmak üzere kendi kuvvetlerini
harcamadan cevap verme hamlelerini görüyoruz. Bu aynı zamanda İngiltere, Fransa ve
Rusya’nın Osmanlı mülkünü nasıl paylaşacakları konusunda uzlaşıya varmalarını ve Türkleri
geldikleri Asya bozkırlarına geri gönderme konusunda anlaşmalarının bir sonucu olmuştur.
Ekonomik bağımlılığın pençesindeki Osmanlı yönetimi birçok defalar teklif götürmesine karşın
itilaf devletlerinin işbirliğini sağlamaya muvaffak olamadığı gibi Almanya ile işbirliğine adeta
itilmişlerdir. Bu noktada Türkiye’nin tarafını seçme gibi bir hakkının olmadığını ifade etmek
gerekir. Savaş Osmanlı devletinin son dönem dış politikasında önemli bir unsur olarak
gösterilen İslam dünyasının birliği ve desteğinin de uygulama etkisi görülmeyen mahiyetini
ortaya koymuştur.
Osmanlı Genelkurmayının ikinci planda kaldığı savaşta cepheler daha çok Alman
çıkarlarına göre düzenlenmiştir. Kafkas cephesi, Kanal cephesi, Irak vs. Almanya’yı
müttefikleri karşısında daha rahat hareket etmeyi sağlayacak hamleler olarak düşünülmüştür.
Çanakkale cephesinin Birinci Dünya Savaşındaki yeri ise apayrıdır. Cephe komutanı Liman
Von Sanders’in hatalı stratejisine mukabil Türk subayları ülkelerini savunmak konusunda
olabileceğin en iyisini ortaya koyarak destan yazmışlardır. Mustafa Kemal Paşa’nın ihtiyat
kuvveti olmasına karşın öncelik alarak Arıburnu ve Anafartalar’da ortaya koyduğu başarı
savaşın kaderini değiştirecek kadar önemlidir. İstanbul’un işgal tehlikesinden kurtarılması da
dâhil olmak üzere savaşı uzatan, Rus ihtilaline imkân sağlayan cephe Anadolu’nun Türk milleti
için vazgeçilmezliğini dünyaya göstermiştir. Buna mukabil Türkiye Cumhuriyeti için de yıkıcı
etkilere sahne olmuştur. Bu cephede kaybedilen 250 bin eğitimli vatan evladının telafisi uzun
seneler boyu mümkün olmamıştır.
Dış politikasını ekonomik çıkarları ekseninde kuran ABD’nin savaşa dâhil edilmesi,
İtalya, Yunanistan gibi bölgede başat aktör olmak hayalindeki devletlerin itilaflar yanında
savaşa girmesi olayı tamamen küresel bir hale getirmiştir. Ekonomik ihtirasın insanlığa nasıl
bir felaket olarak yansıdığını görmek için herhalde en etkileyici örnek Birinci Dünya Savaşıdır.
Milyonlarca insan hayatını kaybetmiş, milyarlarca lira harcanmış, ülkeler harap olmuş, insanlık
maruz kaldığı darbenin etkilerini en az yarım asır daha çekmek mecburiyetinde kalmışlardır.
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Bölüm Soruları
1)
hangisidir.

Birinci Dünya Savaşında Cihad ilan eden Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden

a)

Abdülaziz

b)

II. Abdülhamid,

c)

V. Mehmed Reşad

d)

VI. Mehmed Vahideddin

e)

Abdülmecid Efendi

2)
hangisidir?

Kafkas Cephesinde Sarıkamış harekâtını yöneten komutan aşağıdakilerden

a)

Mustafa Kemal Paşa

b)

Hasan İzzettin Paşa

c)

Enver Paşa

d)

Gazi Ahmet Muhtar Paşa

e)

Hafız Hakkı Paşa

3)

Çanakkale Cephesinde görev yapan Beşinci Ordu Komutanı kimdir?

a)

Mustafa Kemal Paşa

b)

Enver Paşa

c)

Liman(von Sanders)Paşa

d)

Cevat(Çobanlı) Paşa

e)

Fevzi Çakmak Paşa
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4)
Balkanlar ve Batı Anadolu’daki yayılma hesaplarından dolayı fırsat kollayan
ve 26 Haziran 1917'de savaşa katılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Yunanistan

b)

Romanya

c)

Bulgaristan

d)

Amerika

e)

İran

5)
Osmanlı Ordusunun büyük başarı kazandığı Kutu’l Ammare ve Selman-ı Pak
savaşları hangi cephede elde edilmiştir?
a)

Galiçya cephesi

b)

Kanal Harekatı

c)

Kafkas cephesi

d)

Romanya cephesi

e)

Irak cephesi

6)

Çanakkale cephesindeki başarının bölgesel ve küresel etkileri neler olmuştur?

7)

Dönemin büyük gücü ABD savaşa hangi amaçlarla girdi?

8)

Bulgaristan I. Dünya Savaşı’na neden katılmıştır?

9)

Kanal Cephesi hangi amaçla açılmıştır?

10)
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda savunmada kaldığı cepheler
hangileridir?

Cevaplar
1)c, 2)c, 3)c, 4)a, 5)e.

81

4. OSMANLI TOPLUMUNUN AYRIŞMASI (ERMENİ-ARAP-RUM
ÖRNEKLERİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İkinci Meşrutiyetin İlanından Dünya Savaşının Çıkışına Kadar Olan Dönemin İç
Siyasi, Sosyal Ve Ekonomik Gelişmeleri
Dünya Savaşında Osmanlı Devletini Parçalama ve Paylaşma Planları
Ermeni-Rum Ayrışmasının Dönüm Noktası: Geçici Yeniden Yerleştirme Kanunu
Hicaz Cephesi /Şerif Hüseyin İsyanı ve Arapların Ayrılma Süreci
Savaşın Sonu- Barış Anlaşmaları.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Meşrutiyetin ilanından sonra yapılan düzenlemeler iç politikada muhalefet ile
karşılaşmış mıdır?
2)
İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devletinin paylaşılmasında vardıkları uzlaşma
nasıldır? İstanbul ve çevresi kimlere verilmiştir?
3)
Savaş İçinde Osmanlı Vatandaşı Ermeni ve Rumların devlete desteği mi yoksa
muhalefeti mi olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İç Siyasi, Sosyal ve
Ekonomik Gelişmeler

Meşrutiyetin ilanını takiben
ülkede başgösteren siyasi,
sosyal ve ekonomik olaylar
hakkında ayrıntılı bilgi
sahibi olur.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak

Dünya Savaşında Osmanlı
Devletini Parçalama ve
Paylaşma Planları

İtilaf devletlerinin bölgesel
ve küresel hesaplarda
anlaşmalarından sonra
Balkanlar, Marmara Bölgesi
ve Ortadoğu toprakları
üzerindeki bölüşümde
kimin kimle işbirliği
yaptığını kavrar

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak

Ermeni-Rum Ayrışmasının
Dönüm Noktası: Geçici
Yeniden Yerleştirme
Kanunu

Osmanlı gayrimüslimlerinin
ordu ve devlet güvenliği
noktasında ayrım
yapılmadan savaş alanları
dışına nakledildiklerini,
sebepleriyle analiz eder

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,
empati yaparak

Hicaz Cephesi /Şerif
Hüseyin İsyanı ve
Arapların Ayrılma Süreci

Hicaz cephesi örneğinde
Arapların Osmanlı Devleti
ve halifeye tavırlarını
mukayese eder.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak

Savaşın Sonu- Barış
Anlaşmaları.

ABD’nin savaşa dahil
olması ve bitirilmesinde
ortaya koyduğu prensiplerin
içeriğini kavrar ve
emperyalizmin önceliklerini
günümüzle karşılaştırarak
neticeler çıkarır.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak
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Anahtar Kavramlar


Osmanlı Devleti’nin Paylaşılması



Ermeni Tehciri
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Giriş
Osmanlı Devleti’nin gerçekleştirmeye çalıştığı reform hareketlerine rağmen giderek
artan bir hızla çökme noktasına gelişi, üç asırdır devam etmekte olan topraklarının paylaşılması
(Şark Meselesi) mücadelesinin de şiddetinin son derece artmasına sebep olmuştur. Devletin
milliyetçilik düşüncelerinin yayılmasını kontrol edemediği Balkan yarımadası toprakları için
Rusya ve Avusturya, Arap yarımadası ve Ortadoğu toprakları için İngiltere, Fransa İtalya ve
Almanya, Boğazlar için ise İngiltere ve Rusya’nın daha fazla pay kapma çabaları son dönem
mücadelelerini belirleyici unsurların en önünde yer almaktadır.
Bu mücadelelerin bir diğer odak noktası söz konusu devletlerin Akdeniz hâkimiyetini
sağlamak istemeleri olmuştur. Rusya, boğazlardan Akdeniz’e açılmak politikasını büyük
Petro'dan sonra milli politikasının bir düsturu olarak benimserken, İngiltere ve Fransa
kendilerinin de hayatî çıkarlarının bulunduğu bölgede Rus varlığına karşı zaman zaman birlikte
mücadele etmişlerdi. Sanayi inkılâbı sonrası üretim fazlası ve hammadde ihtiyacı için yeni
sömürü sahaları arayışındaki büyük güçler Orta Doğudaki petrolden daha fazla pay alabilmek
için mücadelelere girişmişlerdi. Balkanlarda Panslavizm fikrinden hareketle; öncelikle
kültürel, sonraları ırkî bir üstünlük kurma hayali ile Rusya’nın karıştırıcı rol oynadığı
çekişmeler de geçici bir takım düzenlemelere karşın bugünlere kadar devam ettiği gibi
muhtemelen üçüncü bir yılda da dünya gündemini meşgul edecektir.
İşte kısaca "Şark Meselesi" olarak adlandırılan Osmanlı Devletini paylaşma
mücadelelerinin ilk safhasında Rusya'nın 1877-1878 savaşı ile elde ettiği sıcak denizlere inme
fırsatı, İngiltere ve Fransa'nın ısrarlı karşı çıkışları ve Almanya'nın "namuslu simsarlığı" ile
engellenmiştir. Ancak İngiltere bundan sonra kendi çıkarlarını güvence altına almak için yeni
unsurları devreye sokmuştur. Ermeni meselesi ve Kıbrıs'ın devralınması olayları bu amaca
yönelik olmuştur. Her iki mesele de Osmanlı Devletini derinden sarstığı gibi Türkiye
Cumhuriyeti Devletini de devamlı meşgul eden hususlar olarak gündeme getirilecektir.
Balkanlarda yaşanan hâkimiyet mücadelesi de ilk aşamada bölgeyi Osmanlı Devletinden
bağımsızlaştırmak olarak görünmüştür. Ancak her iki Balkan savaşlarında da belirleyici rolleri
bölge üzerinde çıkar mücadelelerine girişen büyük devletlerin üstlendiği görülecektir.
Rusya’nın nüfuzu dünden bugüne devam eden bir faktör olmakla birlikte son aşamada Avrupa
hâkimiyeti için Almanya Fransa'dan daha baskın olarak devreye girecektir. İtalya’nın Afrika’da
sömürge sahibi olmak amacıyla ortaya çıkardığı Trablusgarp savaşı Osmanlı Devletinin askeri
güçsüzlüğünün yanı sıra, siyasi yalnızlığını da gözler önüne sermiştir.
Bütün bu dış gelişmelere mukabil devleti yönetenler büyük güçler arasında uygulanacak
bir “denge politikasıyla” devletin devamını sağlamaya çalışmışlardı. Bir yandan da devletin
içinde nüfus etkinliği gittikçe artan Müslümanlara ve dünya Müslümanlarına yönelik bir
“İslamcı politika” takibine gayret edilmiştir. Aydın, bürokrat ve orta rütbeli askerlerin
ağırlığını teşkil ettiği muhalefet ise gelişmiş ülkelerde uygulanan sistemleri ülkeye ithal etmek
gerekliliğini ısrarla savunmuşlardır. Önemli bir çoğunluk, Avrupa devletlerinin Türkiye
aleyhtarlığının sadece ülkede uygulanan sistemden kaynaklandığını, eğer parlamenter sistem
uygulamaya tekrar konulursa problemlerin biteceğini zannetmiştir. Bu amaçla 1876
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Anayasasının yeniden yürürlüğe konması için gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında mümkün
olan her unsuru kullanarak muhalefet yapmıştır.
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4.1. İç Gelişmeler
II. Meşrutiyetin ilânı bu beklentilerin pek de tutarlı olmadığını göstermiştir. Bunun
üzerine, askeri ve sosyal yapıda köklü değişiklikler gündeme gelmiştir. Ancak yönetimin halk
ile işbirliğine girme ihtiyacını hissetmemesi yapılmak istenilen düzenlemelerin belli bir çerçeve
içerisinde sınırlı kalmasına yol açmıştır. Bununla birlikte 1911 yılından itibaren başlayan
savaşlar zincirine eklenen siyasî, idarî, askerî, mali pek çok problemlere rağmen ileride Atatürk
inkılâplarının zeminini oluşturacak düzenlemeler gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Ancak
devletin toprakları üzerinde emelleri olan büyük devletlerin güç birliğine karşı konulamaması
devletin yirmiden fazla parçaya bölünmesi ile sonuçlanacaktır. Zira devletler son ânâ kadar
gizli pazarlıklarla paylarını arttırma çabalarına devam etseler de bu defa Osmanlı topraklarının
paylaşımında anlaşmışlardır. Geleneksel bir takım unvanlar ve bağlılıkların devreye girmesi
dahi bu sonucu engelleyememiştir. Bu safhayı ana başlıkları ile ele aldığımızda karşımıza
ittifaklar, gizli anlaşmalarla örülmüş bir çıkar çatışmaları tablosu çıkacaktır.
Anayasa değişiklikleri: Diğer taraftan II. Meşrutiyetin ilânı ilk anda köklü bir
değişikliğe yol açmamıştır. Ancak 31 Mart hadisesi dolayısıyla II. Abdülhamid' in tahttan
indirilmesinden sonra gerek idarî, gerekse siyasî bir takım köklü düzenlemelere gidilmiştir.
İdarî bakımdan en önemli düzenlemelerin başında anayasa değişiklikleri gelmektedir. Bununla
birlikte Anayasayı baştan aşağı inceleyerek düzenlemeye vakit olmadığı göz önüne alınarak
"Meşruti idare ve millî hâkimiyetin sağlamlaştırılmasına yönelik en esaslı ve acil tedbirlerin
"alınmasına gayret edilmiştir. Bu arada Padişahın ve hükümetlerinin yetkileri kısıtlanarak millî
iradenin temsilcisi olan meclisin sistemde öne çıkarılmasını Cumhuriyet döneminin 'hâkimiyet
kayıtsız şartsız milletindir" anlayışının ilk ve en kuvvetli tezahürü olarak değerlendirebiliriz.
Zira Padişah ve hükümetlerin meclise, dolayısıyla millete karşı sorumluluğu sağlanmış
oluyordu. Bu arada V. Mehmed Reşad gibi işlere karışmayan bir Padişahın işbaşına
geçmesinden sonra İttihatçıların idareyi yönlendirme çalışmalarına başladıkları görülmüştür.
İttihatçıların içinde devlet tecrübesi olan, yönetim işlerini bilen, muktedir devlet adamları
olmadığı için öncelikle bu durumu düzeltmeye çalışmışlardır. Meclisteki İttihatçı mebusları
müsteşar olarak tecrübeli nazırların yanına vererek hükümete dâhil etmek istemişlerdi. Bu arada
cemiyet içinde ordu ve siyaset ikilemi başlamış ve askerlerin cemiyete alınmamaları gerektiği
tartışılmıştır. Harbiye Nazırı Mahmud Şevket Paşa cemiyeti dinlemediği gibi hükümetin
Harbiye Nezareti harcamalarını kontrol etmesine de engel olmak istemiştir. Böyle bir ortamda
müsteşar mebusların hükümete dâhil olma meselesini gündeme getiren Cavid ve Talat Beyler,
olumlu netice alamamışlardır.
Mebusan Meclisinin ilk dönemi 28 Ağustos 1909'da kapanırken; Hükümetin 73 kanun
tasarısı teklif ettiği, incelemelerden sonra 53'ünün kabul edilip diğerlerinin ilgili komisyonlara
gönderildiği, mebusların teklif ettikleri 668 önergeden 158'inin kabul edilerek özel
komisyonlara devredildiği görülmüştür. Bu kanunlar arasında 1909 bütçe kanunundan,
meşrubatlarda şarap ve alkolü yasaklayan kanuna kadar çeşitli düzenlemeler vardır. Bu
dönemde yapılan kanunların ana hatları padişah, hükümet ve meclisin sistemdeki yerlerini
belirlemeye yönelik olmuştur. Ancak bu değişmelerde meclis denetimini etkin kılan
düzenlemeler aynı I. Meşrutiyet döneminde olduğu gibi hükümetin şikâyetçi olduğu hususlara
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dayanılarak daha sonra değiştirilmiştir. 8 Ağustos 1909 düzenlemelerinde yasama ve yürütme
müesseselerinin konumunu belirleyen 3, 7, 27 ve 77. maddeler yeniden düzenlenirken Padişaha
devletin emniyetini tehdit eden şahısları yurtdışına sürgün etme yetkisi veren 113. madde de
kaldırılmıştır.
Diğer yandan bu dönemde meclisten geçen kanunlar devletin merkeziyetçi bir karakter
kazanmasının ve devletin unsurlarını Osmanlı ortak adı altında birleştirerek bir birlik, bütünlük
havası yaratmaya çalışılmasının en belirgin örnekleri olmuştur. Mesela, "serseriler ve zanlı
kişilerle ilgili kanun", şahsi eylemlere sınırlama getirme; "kamu toplantıları kanunu" halkın
protesto gösterilerini kısıtlama gayretinin birer ifadesiydiler. "basın ve yayın kuruluşları” ile
ilgili kanunlar ise basın çalışmalarına sekte vurmuştur. "grevleri önleme kanunu" işçilerin
devreye girmesine engel teşkil ederken, "cemiyetler kanunu", "eşkıyalık ve fesatçılığın
önlenmesi" ile ilgili kanun, "Müslüman olmayan vatandaşların askere alınmaları" ile ilgili
kanun ise devletin diğer unsurlarını da bünyeye bağlamak yönünde tedbirler olarak
görülmüştür. Bu kısımda son olarak Kapitülasyonları kaldırtabilme yönünde düzenlemeler
yapılmak istenmiş, ancak danışman olarak yabancılar vazifelendirilince herhangi bir gelişme
sağlanamamıştır. Yine bu sırada devletin daha önce çeşitli gerekçe ve ihtiyaçlara mukabil
verdiği birtakım imtiyazların sıkıntıları devleti meşgul etmiştir. Nitekim Dicle ve Fırat nehirleri
üzerinde nehir taşımacılığı imtiyazına sahip olan İngiltere, bu imtiyazı Osmanlılara devretmeye
razı olmamıştır. Hüseyin Hilmi Paşa başkanlığındaki Osmanlı hükümeti kurulacak yeni bir
şirkette yarı yarıya hisseyle faaliyet göstermeyi kabul etmek zorunda kalmışlardır. Ancak
Osmanlı Meb’usân Meclisi şiddetle muhalefet göstermiştir. İngilizlerin nüfuzunu daha da
arttıracak bu teşebbüs meclisteki Arap milletvekillerinin de tepkisini çekmiştir. Bağdat ve
Basra’da halk, protesto gösterileri ile hükümeti tazyik etmişlerdir.
Ekonomik Gelişmeler: Osmanlı Devleti’nin Kırım Savaşı sırasında dışarıya
borçlanmaya başlaması ile şiddetini arttıran ve devletin siyasi bağımsızlığına gölge düşüren
gelişmeler bu dönemde de devam etmiştir. Yoğun mali sıkıntılara mukabil Maliye Bakanı
Cavid Beyin hazırladığı programı dikkatle uygulayarak % 75'lik bir gelir artışı sağlayan
hükümet, buna rağmen bütçe açığını kapayamamıştır. Zira Harbiye Nazırı olan Mahmud Şevket
Paşa askeri harcamaları kontrol ettirmemekte direnmiştir. 1910 Haziranında Meclis, olağan ve
olağanüstü askeri bütçeleri kabul edince Maliye Bakanlığı Avrupa'dan borç para bulma
zorunluluğu ile karşı karşıya kalmıştır. Cavid Bey Osmanlı Bankası vesilesiyle borç hisselerinin
yarısından fazlasına sahip olduğu için önce Fransa'ya gitmiş, ancak Fransızlar İttihatçıların
yabancı hâkimiyetine karşı fikirlerini öğrendikten sonra onları batıya daha çok mecbur etmek
için maddi yardımı en ağır şartlarda yapmak üzere tavır almışlardı. Osmanlı maliyesini kontrol
edebilecekleri şartlar ve garantiler isteyen Fransızlar İngilizleri de aynı şekilde davranmaya
ikna etmişlerdir. Cavid Bey Fransa'da temaslar yaparken İngiltere'ye de adamlar gönderip borç
alma imkânlarını araştırırken İngilizlerden "Fransızlarla uzlaşması" tavsiyesini almıştır. Ancak
hükümetin bağımsızlığını sınırlayacak hiçbir taahhüde girmemiştir. İşte bu sırada Almanlar
devreye girmişlerdir. Sultan Abdülhamid'in son zamanlarında Osmanlı merkezindeki nüfuzları
önemli ölçüde zayıflamış olan Almanlar, bu itibarı yeniden kazanmak için her fırsatı
değerlendirmeye dikkat etmişler ve İttihatçıların ihtiyaçları olan borç parayı, onların istedikleri
olumlu şartlarda, temin etmişlerdir. 7 Kasım 1910'da 11 milyon altınlık anlaşma imzalanmıştır.
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Almanların bu ince politikası son derece etkili olmuştur. Maliye bakanı Cavid Bey,
şükran duygularını, "Almanlar sorunu akıllıca ve incelikle çözümlediler. Doğrudan doğruya
borçla ilgili olmayan konulara hiç değinmediler. Türkiye'nin gururunu kırıcı şartlar ileri
sürmediler. Almanya'nın bu tutumu o sırada çok zor bir durumda olan Türk hükümeti tarafından
şükranla karşılandı" sözleriyle ifade etmiştir. Ancak böyle bir borçlanma Osmanlı maliyesine
geçici bir ferahlık sağlamaktan ileri gidememiştir.
Siyasi Gelişmeler: Mali sıkıntının yanında gerek ideolojik gerek şahsî bir takım
ayrılıklarla başkentte ve mecliste İttihatçılara muhalif bir grup oluşmaya başlamıştır. 31 Mart
olayını takiben başlayıp 1911 Martına kadar devam edecek olan sıkıyönetim etkili çıkışları
engellemekteyse de muhalifler Ahali Fırkası etrafında toplanmışlardır. Gayri Müslimler ise
"cemiyetler kanunu" ve "şekavet ve mefsedetin men'i"ne dair kanunlardan çok rahatsız
olmuşlardır. Buna ilaveten İngiltere ve Fransa'nın borç vermeğe yanaşmamaları hükümetin dış
destekten de mahrumiyetini göstermiştir. Cemiyetin en güçlü şekilde örgütlendiği
Makedonya'da da muhalif gruplar ortaya çıkmıştır. Arnavutların 1909'daki Elbasan
Kongresi'nde ortaya attıkları Arnavutçanın resmi dil olması ve Latincenin kabulü istekleri,
hükümetin sıkı merkeziyetçi politikasına muhalif olanlarca şiddetle desteklenmiştir. Bu
gelişmeler üzerine sert merkeziyetçi politikanın takipçisi Dâhiliye Nazırı Talat Paşa istifa
ettirilerek cemiyet yönetimine kaydırılmış ve yerine daha ılımlı olan Halil (Menteşe) Bey
getirilmiştir. Bu aynı zamanda takip edilen politikalardan geriye dönüşün de ifadesi olmuştur.
Merkezden vilayetlere gönderilen bir talimatla hükümetin, esas politikasının bütün
Osmanlıların ırk ve din ayırımı gözetmeksizin aynı oranda hürriyet ve eşitlik içinde yaşamasını
sağlamak olduğuna dikkat çekilmiştir. Mevcut sınırlar içerisinde birlik ve bütünlük sağlanarak
en büyük problem hâline gelen milliyetler arasındaki uyumsuzluğu ortadan kaldırmak
amaçlanmıştır. Valilere yetki verilmiş, yabancılara iyi davranmaları, kapitülasyon hükümlerine
uymaları tavsiye edilmiştir.
Böyle bir ortamda Padişah V. Mehmed Reşad, 5 Haziranda İstanbul'dan hareketle
Rumeli seyahatine çıkmıştır. Gezinin amacı, son zamanlarda devamlı kargaşa içindeki
Makedonya ve Arnavutluk halklarını devlete ısındırmak, asayişi sağlamaktır. Çok müspet
tesirler yaratan gezi amacına ulaşmışsa da, hükümet, merkezdeki olaylarla ilgilendiğinden,
bundan gereği gibi istifade edilememiştir. Zaten Arnavutlar arasında hızla yayılan milliyetçilik
fikirleri ve ona paralel olarak devletin zayıflaması 1912 yılında kesin ayrılık ile sonuçlanmıştır.
22 Temmuz 1913'de Enver Paşa komutasındaki kuvvetler Edirne'yi geri almayı
başarmışlardır. Böyle bir harekete olumlu bakmayan devletler olayı kınamaktan ileri
gidememişlerdir. Savaş ta böylece sona erdirilmiştir.
10 Ağustos 1913'de imzalanan Bükreş antlaşması ile Romanya, Sırbistan ve Karadağ,
Bulgaristan aleyhinde kazançlar elde etmişlerdir.
29 Eylül 1913 tarihli İstanbul antlaşması ile, Edirne, Kırklareli ve Dimetoka Osmanlı
Devleti'nde kalmıştır. Bulgaristan'da kalan Türklere eşitlik hakları verilmiş ve 4 yıl içinde
Türkiye'ye göç hakları tanınmıştır. Bulgaristan’da kalan Türklerin din ve mezhep hürriyetleri
Bulgar yönetimince tanınacaktır. Müslümanlar kendi aralarında yapacakları bir seçimle
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müftülerini belirleyecek ve İstanbul’daki Şeyhülislamın onaylayacağı bu müftü ve oluşturacağı
kadrosu Bulgar hükümetince kanunen tanınacaktır. Müftünün Müslümanların dini ve sosyal
yaşantısını belirleyici rolü göz önüne alınacaktır. 14 Kasım 1913 Atina antlaşması ile de Girit
Yunanistan'a bırakılmıştır.
Osmanlı hükümeti 30 Mayıs 1913 tarihli Londra antlaşması ile Adalar Denizi adalarının
geleceğini büyük devletlerin kararına bıraktığını kabul etmekle beraber, adaların Yunanistan'a
bırakılmasından endişe ederek 22-23 Aralık 1913'de Midilli, Sakız gibi Anadolu kıyılarına
yakın adaları geri almak için elinden gelen her şeyi yapacağını büyük devletlere bildirmiştir.
Ancak, Fransa başta olmak üzere gösterilen sert tepki üzerine geri çekilmiştir. Bu konudaki
büyük devletler kararı 14 Şubat 1914'de bir nota ile bildirilmiştir. Buna göre Meis hariç 12 ada
İtalya'ya, Gökçeada ve Bozcaada hariç bütün Adalar Denizi adaları da Yunanistan'a
bırakılmıştı. Osmanlı hükümeti büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır. 15 Şubat 1914'de büyük
devletlere bu durumu kabullenmediğini bildiren bir itiraz notası göndermiştir. Ancak olumlu
bir netice alamadan I. Dünya Savaşı çıktı. 13 Mart 1914 tarihinde Sırbistan'la imzaladığı
İstanbul antlaşması da taşınmaz malların durumuna ilişkindir.
Netice itibarıyla Osmanlı Devleti, tarihinin en büyük yenilgilerinden birine uğramıştır.
6 asırdır vatan edinilen Rumeli hemen tamamen terk edilmiştir. Adalar Denizi adaları
kaybedilmiştir. Arnavutluk ayrı bir devlet olarak ortaya çıkmıştır. Devletin artık süratle yıkıma
doğru gittiğinin açıklıkla görüldüğü bu savaş, devletin Türk'ten gayri unsurlarında da artık
kendi yollarını çizmeleri gerektiği düşüncesinin kuvvetlenmesine yol açması bakımından ayrıca
önemlidir. Balkan devletlerinin bağlı oldukları devletlerin de gelişmelerden etkilenmesi
bloklaşmayı hızlandırdığı gibi silahlanmayı da arttırarak I. Dünya Savaşı'na giden yolda en
önemli hazırlık işareti olmuştur.
Bu dönemde devlet dâhilindeki gelişmeler de dikkate değer özellikler taşımaktadır. II.
Meşrutiyet dönemi, bilhassa 1912 Meclis-i Meb’usân seçimleriyle çok partili siyasi hayatın
fiilen yaşatıldığı bir dönem olmuştur. Ancak literatüre "sopalı seçim" olarak geçmekten
kurtulamamıştır. Meclisteki parti çekişmeleri, askerin siyasetle uğraşmasının önüne geçilme
çabaları memleketi tam bir çıkmaza sürüklemiştir. Bu ortamda, Talat Bey, meclis başkanı Halil
(Menteşe) Beye "Azizim, ben kendi kendime şu suali soruyorum. Buhran, buhranı takip ediyor.
Önüne geçemiyoruz. Acaba biz mi memleketi idare edemiyoruz? Başkaları gelsin, onlar da
memleketin evlâdı değil mi? Belki bizden daha iyi idare ederler. Biz de kendilerine müzahir
(yardımcı) oluruz. Maksat memlekete hizmet değil mi" diye sorarak çaresizliğini açıkça ifade
etmiştir. Burada, memlekete hizmet duygusunun samimi ancak yetersiz bir tezahürünü görmek
mümkündür.
Bu aşamada Padişah V.Mehmed Reşad, 19 Temmuz 1912'de orduya hitaben yayınladığı
bir bildiri de subayların kendisine müracaat edecek kadar siyasete bulaşmalarını tenkit ederek
askerin âmirlerinden alacakları emirlere riayet etmesini ve mesailerini vatan müdafaasına
hasretmelerini istemiştir. Siyasi açıdan da daha önceki başbakanların yer aldığı bir uzlaşma
teşebbüsü; "büyük kabine" oluşturulmuştur. Ancak huzurun sağlanmasında beklenen verim
alınamadı. Uzlaşma yerine çekişmelerin hâkim olması bütün ümitleri bitirmiştir. Balkan
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savaşlarının ikinci aşamasında da Osmanlı orduları başarı gösteremeyince Sadrazam Ahmet
Muhtar Paşa istifa ettirilmiş, 29 Ekim 1912'de işbaşına getirilen Kamil Paşa hükümeti de
durumu değiştirememiştir. 8 Kasımda Selanik’ in işgale uğramasından sonra ateşkes
yapılmıştır. Aralık 1912-Ocak 1913 tarihleri Londra Konferansı görüşmelerine sahne olmuştur.
Meseleleri görüşmelerle çözmeye çalışan Kamil Paşanın 'Saltanat Şurası'ndan aldığı desteği
uygulamaya koymasına fırsat vermeyen Enver Paşa toplantı halindeki hükümeti basarak,
Sadrazamı zorla istifa ettirmiş ve Harbiye Nazırı Nazım Paşayı da vurdurmuştur. Netice
itibariyle tarihe "Bâb-ı Ali Baskını" olarak geçen bu olay ile idareyi fiilen ele alan üçlü yönetim
ilk olarak ordunun durumunu ele almış, 1913 yılı Aralık ayında Alman Generali Liman Von
Sanders başkanlığında bir askeri heyeti ülkeye getirmiştir. Ordu yönetimi gençleştirilme
ihtiyacındaydı. 4 Ocak 1914'de Enver Paşa Harbiye Nazırı oldu ve 1914 bütçesinde askeri
harcamalarda %30 indirime gidildi. Araplara kendi lisanlarında eğitim ve mahalli devlet
dairelerinde kendi dillerini kullanma hakkı verilmesi yanında, vilayetlere de kısmî özerklik
verilmiştir.
II. Meşrutiyet döneminde yapılan anayasal değişikliklerden başka hukuki bir takım
düzenlemeler de yapılmış, kadına erkek karşısında ve kanun nezdinde önemli bir takım haklar
sağlayan Hukûk-ı Aile kararnamesi 1 Mart 1916'da çıkarılmıştır. Adlî yapıda yapılan bir diğer
düzenleme ile 25 Eylül 1916'da Adliye mahkemeleri ile Divan-ı Harplerin görev ve yetkileri
ayrılmıştı. Hukuki laikliğin sağlanmasında önemli bir adım olan şer'i mahkemelerin
Şeyhülislamlıktan ayrılarak Adliye Nezaretine bağlanması ise 25 Mart 1917 tarihli bir kanunla
sağlanmıştır.
Siyasî plândaki bu gelişmelere mukabil ekonomik hayatta da olumlu bir takım girişimler
olmuştur. Devamlı savaş ekonomisi takibine rağmen, İttihatçılar millî ekonomi düşüncesine de
destek vermişlerdir. 1914 Eylülü'nde daha savaş başlamadan kapitülasyonları kaldıran
hükümet, yabancı tüccar ayrıcalıklarını iptal etmiştir. Yerli sanayi ve tarımı geliştirici önlemler
alınmaya başlanmıştır. Para basımı Osmanlı Bankası tekelinden alınırken, sanayi okulları
artırılmış, kooperatifçiliğe ayrı bir önem verilmiştir. Ancak savaş hâlinin devamlı olması
yaklaşık üç milyon genç işgücünün tarım ve sanayiden ayrılıp tüketici vaziyette olmaları, iç ve
dış borç hacmini olabildiğince artırmıştır. Gittikçe artan gelir dağılımı adaletsizliği,
enflasyonun ve karaborsanın artması I. Dünya Savaşı öncesi genel durumu gözler önüne
sermektedir.

4.2. I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devletini Paylaşma Planları
4.2.1. Rusya’nın Emellerinin İtilaf Devletlerince Kabulü - İstanbul
Anlaşması
Rusya geleneksel politikası olan Boğazlar ve İstanbul'u ele geçirmek ve Akdeniz'e
açılmak üzere, Osmanlı Devletinin savaşa fiilen girmesinden sonra faaliyetlerini
hızlandırmıştır. İngiltere ve Fransa ise prensipte olumlu yaklaştıkları Rus isteklerinin
Almanya'nın yenilmesinden sonra kesinleştirilmesini istemişlerdir. Bu arada Fransa da Suriye
ve Filistin üzerinde kendi önceliklerini Rusya'ya kabul ettirmiştir. Taraflar, istediklerini elde
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eden tarafın savaş sona ermeden birbirlerini yalnız bırakmasından endişe etmişlerdir. İngiltere
ve Fransa’nın donanmalarının Çanakkale yolu ile İstanbul’u işgal etmesi plânını uygulamaya
koydukları esnada, devre dışı kalmak istemeyen Rusya'nın, 4 Mart 1915'te müttefiklerine
notalar verdiği görülmüştür. Rusya, İstanbul'u, Boğazları, Marmara Denizi'nin batı kıyılarını,
Midye-Enez hattına kadar Trakya'nın güneyini, İstanbul Boğazı'nın doğusu ile Sakarya ile İzmit
arası bölgeyi ve Marmara adalarını istemiş, İmroz ve Bozcaada hakkında da son sözü söylemeyi
plânlamıştır. İngiltere ve Fransa böyle bir baskıyı hoş karşılamamışlardır. Ancak ortak amaca
hizmetlerinin bir karşılığı olarak karşı da çıkmamışlardır. İngiltere, 12 Mart, Fransa 10 Nisan
1915’ de Rus isteklerini kabul ettiklerini bildirmişlerdir. Dolayısıyla Rusya da müttefiklerinin
Yakın ve Orta Doğudaki hâkimiyetlerini kabul etmişlerdir.

4.2.2. Anadolu'nun Ve Orta Doğu'nun Paylaşılması
4.2.2.1. Sykes - Picot Anlaşması
İngiltere’nin Orta doğu planlarını konu alan ilk düzenleme İngilizlerin Mısır'daki
Yüksek Komiseri Mac Mahon ile Hicaz bölgesine hâkim Şerif Hüseyin'in oğlu Abdullah
arasında 23 Ekim 1914 tarihinde yapılmıştır. Burada İngiltere, müttefiki Fransa’nın nüfuz
bölgelerine zarar vermeden Arapların bağımsızlığını destekleyecektir. İskenderun, Mersin ve
Şam Arap toprağı sayılarak Hüseyin'e büyük bir Arap Krallığı verilecektir. Karşılık olarak
İngiltere de Basra ve Körfezde genişleyecektir. Bu çerçevede 22 Kasımda İngilizler Basra'yı
işgal etmişlerdir. 18-19 Aralık’ta ise Mısır’da İngiliz himayesi ilan edilmiştir. Ancak Araplar
isyan etmemişlerdir. Zira hem kendi aralarında bir fikir ve eylem birliği yoktu, hem de
taraflardan daha fazla tavizler almayı bekliyorlardı.
Esas itibariyle Orta doğunun İngiltere ve Fransa arasında paylaşımını belirleyen ve
bölgenin kaderi üzerinde kalıcı etkiler bırakan Sykes - Picot anlaşması olmuştur. Bu anlaşma
İngiltere’nin Osmanlı devletini Müslüman emirlerin isyanları ile zor durumda bırakma
stratejisine dayanmaktadır. Hicaz Emiri Hüseyin'in bütün Arap yarımadası, Suriye ve Irak'ı
içine alan bir devlet kurmasını, Lübnan'ı hariç bırakarak destekleyen İngiltere, Necd Emiri İbn
Suud ile de Kuveyt hariç Basra körfezinin güney kıyılarını kapsayan bir bağımsızlık anlaşması
yapmıştır. Buna mukabil bölgede İngiltere’yi yalnız bırakmak istemeyen Fransa’nın
paylaşımda yer alma ısrarı da artmıştır. 9-16 Mayıs 1916 da gerçekleştirilen uzlaşmaya göre
Bağdat - Basra arasındaki Dicle -Fırat nehirleri bölgesi İngiltere’nin, Beyrut dâhil Suriye’nin
bütün kıyı bölgesi, Adana, Mersin Fransa’nın olacaktır. Fransa adına Georges Picot, İngiltere
adına Sir Mark Sykes'in imza koydukları anlaşma onların adı ile anılmıştır. Şerif Hüseyin 1916
Haziranında Osmanlı Devletine isyan ederek savaş ilan etmiştir. 1916 Ekiminde ise Arabistan
krallığını açıklamıştır. İngiltere de buna diplomatik destek vermiştir. Araplar İngilizlerin bu
manevralarını ancak Bolşeviklerin ihtilâl sonrasında Çarlık diplomasisinin gizli belgelerini
açıklamaları ile öğrenebileceklerdir.
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4.2.2.2. İtalya'nın Devreye Girişi - St. Jean de Maurienne Anlaşması
İngiltere ve Fransa, İstanbul üzerinde Rusya’nın hâkimiyetini tanıdıkları sırada İtalya'ya
da savaşa girmesi hâlinde Antalya'yı vermeyi taahhüt etmişlerdir. Daha önce imzalanan 26
Nisan 1915 tarihli Londra anlaşması ile İtalya On iki Adalar ve Trablus üzerinde serbest
bırakılmıştır. İtalya Anadolu üzerindeki beklentilerini kısmen gerçekleştirmiştir. Ancak
İngiltere, Fransa ve Rusya arasındaki paylaşmalardan resmen haberdar edilmeyen ve bundan
rahatsızlık duyduğunu sık sık dile getiren İtalya'nın da Batı ve Güney Anadolu’da emelleri
olmuştur.
Rusya'da ihtilâl çıkması üzerine müttefiklerini sıkıştıran İtalya isteklerinin hepsini
kapsayan bir anlaşma istemiştir. Nitekim 19-21 Nisan 1917 'de St. Jean de Maurienne’de
anlaşma sağlanmıştır. İtalya’nın 1916 yılında İngiliz -Fransız ve Ruslar arasındaki paylaşımı
kabul etmesine karşılık Mersin hariç Antalya, Konya, Aydın ve İzmir'in İtalya'ya verilmesi
kabul edilmiştir. Ancak anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Rusya'nın tasdiki gerekecekti.
İngiltere ve Fransa’ya İzmir'de, İtalya'ya, Mersin, İskenderun, Hayfa ve Akka' da serbest liman
kurma hakkı tanıyan bu anlaşma Rusya'daki yeni yönetim tarafından onaylanmadığı için
yürürlüğe girmemiştir.

4.2.2.3. İngiltere’nin Ortadoğu'da Siyonizmi Desteklemesi: Balfour
Deklerasyonu
İngiltere’nin Orta Doğudan Osmanlı Devletini tamamen dışlayıp savaş sırasında ve
sonrasında kontrol etme çabalarının sonuncusunu Dışişleri bakanının Siyonistler ile ilgili bir
deklarasyonu oluşturmuştur. 2 Kasım 1917 tarihinde yayınlanan bildiride İngiliz hükümeti
İngiltere ve Amerika’daki Siyonist liderlere Filistin’de milli bir devlet kurmaları için ellerinden
gelen yardımı esirgemeyecekleri sözünü vermiştir.

4.3. Osmanlı Ermenilerinin Yeniden Yerleştirilmeleri
Türklerin Anadolu’ya gelişlerinde Ermeniler, Kafkasya’da ve Anadolu’nun çeşitli
yerlerinde dağınık olarak yaşamaktaydılar. Anadolu’da Türk birliğinin tam olarak sağlanması
ve Osmanlı Devletinin bir imparatorluk statüsüne yükselmesi döneminde bu birliğin içerisinde
Ermenilere ruhani cemaat yapıları da düzenlenerek yer verilmiştir. Osmanlı devletinin
toprakları içerisinde yaşayan herkese sağladığı hoşgörü ve emniyet ortamında bilhassa sanat ve
ticaretle uğraşarak ekonomik durumlarını düzelten Ermeniler özellikle 1821’den itibaren
başlayan Rum isyanları sonrasında devlet kademelerinde daha fazla yer almaya başlamışlardır.
Tanzimat Fermanı ile başlayan yeni dönemde devletin hemen her kademesinde başarı ve
sadakatle hizmet gören ve Osmanlı kimliğini benimseyen Ermelerin "tebaa-i sadıka" (sadık
vatandaş) olarak adlandırılmışlardır. Ancak Fransız İhtilâlinin en önemli ürünü olan
milliyetçilik fikri bir yurtdışında eğitim görmüş bir kısım Ermeni arasında da yayılmıştır.
Hınçak, Taşnaksutyun ve Ramgavar adlı komitelerle Ermeniler, bağımsızlık için uluslararası
yardım temin ederek gayelerine ulaşmada her yolu denemişlerdir. Bu çerçevede Türk askeri
kılığına girerek kendi vatandaşlarını katletmekten ve Avrupa kamuoyunun Hıristiyan
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hassasiyetini istismar etmekten de çekinmemişlerdir. İngiliz ve Rusların Anadolu toprakları
üzerindeki emellerinin gerçekleştirilmesinde kullanabilecekleri düşüncesi ile destek verdikleri
bu terör grupları kendi halkının rahat ve huzurunu söz konusu devletlerin emperyalist
emellerine alet etmişlerdir. İlk olarak 1877-1878 savaşı sırasında Rusların Yeşilköy
(Ayastefanos) antlaşmasına koydukları iki madde ile milletlerarası platforma getirilen Ermeni
konusu Berlin antlaşması ile Rusya’nın tekelinden çıkarılmıştır. İngilizler de Rusların Basra
körfezine inmesinde bir engel olarak Ermenilerin hâmiliğine soyunmuşlardır. Bundan sonra
çeşitli vesilelerle Ermeni olayları gündeme gelmiştir.
1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı dolayısıyla ortaya çıkan, Rus ve İngiliz desteğiyle
gelişen ve "Doğu Anadolu Islahatı" projesi ile devletin dış baskılara uğramasına vesile olan
mesele görünüşte Ermenilerin insan haklarından yararlandırılmasını sağlamak ve çoğunluk
oldukları iddia edilen yerlerde bağımsız bir idare kurmalarını sağlamaktır. Bağımsızlık
meselesini Rusya kendi topraklarındaki Ermenilere kötü örnek olacağı için kabul etmezken,
İngiltere desteklemiştir. Rusya'nın Şattü'l-Arap yoluyla Basra körfezine çıkacağı ve Hindistan
sömürgesini tehdit edeceği endişesi ile İngiltere, onun yolunu himayesinde kurduracağı tampon
Ermeni devletçiğiyle engellemek istemiştir.
II. Abdülhamid’ in "ölürüm de Doğu Anadolu'yu devletten ayırmaya yol açacak bir
gelişmeye izin vermem" şeklindeki yaklaşımı çeşitli teşebbüslere rağmen Ermenilerin
maksatlarına ulaşmalarına engel olmuştur. II. Abdülhamid’ i devirmek yolunda her düşünce ve
grupla işbirliğinden çekinmeyen ve bu arada Ermeni ve Yahudilerle de beraber çalıştıkları
bilinen İttihat ve Terakki yönetimi, ayrılıkçı faaliyetlere karşı 1909'dan itibaren çeşitli yasalar
çıkarmak yoluna gitmiştir. Ancak büyük devletlerin baskıları neticesi Rus ve Alman telkinleri
ile Doğu Anadolu'nun iki yabancı genel müfettiş idaresine bırakılması programı kabul
edilmişken I. Dünya Savaşının çıkması bu faaliyeti engellemiştir.
Ancak, savaş, Ermenilere istedikleri fırsatın çıkmasına yol açmıştır. Rusya'nın da teşviki
ile dört bir yanda savaşa giden orduların boş bıraktığı Doğu Anadolu'da Müslümanlara
saldırmaya başlamışlardır. Türk köylerini yakıp ahaliyi öldürmeğe devam eden Ermeniler, 1915
Şubatı'nda Süleymanlı (Zeytun) kasabasını işgal ile Müslüman soykırımında bulunmuşlardır.
1915 yılının Nisan ve Mayıs aylarında, yani Çanakkale’de çetin savaşlar yapılırken Ermeni
çeteleri Rusların öncülüğünde Van ve çevresini işgal edip geçici bir Ermeni hükümeti
kurmuşlardır. Sivas bölgesinde yaklaşık 30.000 Ermeni Ruslarla savaşan Türk askerlerine
arkadan saldırmak için hazırlanmışlardır. 22 Nisan 1915 tarihli bir telgrafla İçişleri bakanını
uyaran Sivas valisi Ermeni tehdidinin büyüklüğüne dikkat çekmiştir. Yaklaşık 15.000 Ermeni
gönüllü olarak Rus ordusuna katılmış, bir o kadarı da Türk sınırları içinde saldırı
düzenlemişlerdir. Rusların Osmanlı Devletinden alacakları yerleri Ermenilere bırakacağına dair
sözler verdiğini de haber alan Türk hükümeti tedbir almak zorunda kalmıştır. Bu süreç, Osmanlı
Harbiye Nazırı ve Başkomutan vekili Enver Paşanın Dâhiliye Nazırı Talat Paşaya gönderdiği 2
Mayıs 1915 tarihli gizli bir telgrafla hız kazanmıştır. Van vilayetinde isyan eden Ermenilere
karşı, Rusların 20 Nisan 1915'te kendi sınırları içindeki Müslüman halkı cepheye sürmelerini
gören Enver Paşa "ya, Osmanlı ordusu aleyhinde hareket halindeki Ermenileri Rus hududuna
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sürmek ya da Ermenileri Anadolu içlerinde çeşitli yerlere dağıtmak" şıklarından birini
uygulamak gerektiğini belirtmiştir.
İç güvenliği muhafaza etmek ve cephelerde çarpışan Türk askerlerinin güvenliğini
sağlamak için 27 Mayıs 1915 tarihli "Geçici Kanun"u çıkartan hükümet, Çanakkale savaşının
en yoğun günlerinde devletin "yurt savunması, asayişin korunması ve hükümetin emirlerine
karşı koyma, direnme veya silahlı tecavüzde bulunarak ayaklananlara karşı silah kullanma;
silahla direnenleri de imha etme yetkisini ordu, kolordu, tümen ve mevki komutanlarına
vermekte tereddüt etmemiştir. Ayrıca savaş esnasında casusluk ve bu tip ihanetlerde bulunan
köy ve kasaba halklarını ayrı veya toplu surette başka yerlere gönderme yetkisi de komutanlara
tanınmıştır. Burada devletin herhangi bir grubu kast etmediği ve savaş esnasında ordusunun ve
insanlarının emniyetini korumayı amaçladığı dikkat çekmektedir. “Geçici Sevk ve İskân
Kanunu” adını taşıyan bu kanun, “Tehcir Kanunu” adıyla meşhur olmuştur. Bu kanun ile
Ermeni ve Rumların başka bir ülkeye gönderilmeleri veya sınırdışı edilmeleri söz konusu
olmamıştır. Devlet savaş alanlarından uzak kendi vilayetlerine nakletmekle yetinmiş ve
gittikleri yerlerdeki acil ihtiyaçlarını da karşılamıştır.
Dâhiliye Nezareti’nin 23 Mayıs tarihinde Erzurum Valiliği’ne gönderdiği bir emirde
Urfa, Musul ve Deyrizor'a göç ettirilmesi istenen Ermenilerin "mallarını, canlarını korumak ve
yol boyunca ve konaklamaları esnasında kollayarak iaşe ve ikmallerini sağlamak sorumluluğu”
valilere verilmiştir. 30 Mayıs 1915 tarihli ve aynı konulu bir diğer kanun, göç ettirileceklerin
geride kalan malları ile ilgilidir. Buna göre, göçe tabi olanlar, taşınabilir mallarını ve eşyalarını
beraberlerinde götürebilecekler veya arkalarından gönderilecektir. Taşınmaz malları ise açık
arttırma yolu ile satılıp bedelleri kendilerine verilecektir. Taşınma işlemi için her türlü güvenlik
önlemleri alındığı gibi maddi durumları ile orantılı olarak yeni yerleşme bölgelerinde emlâk ve
arazi verilmesi, çiftçi olanlara tohum, sanatkârlara meslekleri ile ilgili alet - edevatın temini de
kararlaştırılmıştır. Söz konusu işlerin düzen içinde gerçekleştirilebilmesi için yeni memur
alınması ve geçici komisyonlar teşkil edilerek faaliyet gösterilmesi kabul edilmiştir.
Hükümetin göçe tabi tuttuğu Ermenileri gerek nakil sırasında gerekse konaklama
yerlerinde taciz etmeye çalışacakların divan-ı harbe verileceğini, ayrıca göç edenlerle doğrudan
temasta olan devlet memurlarından görevini suiistimal edenlerin de hemen işten alınarak
mahkemeye sevk edilmelerini kararlaştırması olayın insani boyutunu ortaya koymuştur.
Ermenilerin ayrılıkçı ve Müslümanları katletmeye yönelik terör olaylarını durdurmaları
yolunda Osmanlı Hükümeti tarafından ileri sürülen istekleri reddetmeleri üzerine 24 Nisan
1915'de derneklerinin kapatılması, evrakına el konup yöneticilerinin tutuklanması (235 kişi)
olayını katliam günü olarak her yıl kutlamaları, olayların, tarihin saptırılmasından başka bir şey
değildir.
Bu çerçevede 703.000'e yakın insan yerlerinden alınıp Suriye bölgesinde yeniden iskân
edilmiştir. Ermeniler ve onları kullanan Batılı devletler bu göç sırasında Türklerin Ermenilerin
yarısından fazlasını katlettikleri iddiasını ortaya atmışlardır. Daha sonra bu rakam 1,5 milyona
kadar yükseltilmiştir. Hâlbuki bu yıllarda Türk topraklarında yaşayan Ermenilerin toplam sayısı
en iyimser verilere göre 1.300.000’dür.
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Bu göç sırasında gerek askeri, gerekse ekonomik bir takım imkânsızlıklar, zor iklim ve
taşıma şartları ve salgın hastalıklar nedeniyle çok sayıda insan ölmüştür. Ordunun savaşta
olması dolayısıyla jandarmaya havale edilen göç kafilelerinin emniyetinin sağlanması, mevcut
asker kaçakları ve Kürt çeteleri sebebiyle çok zor şartlar altında gerçekleştirilebilmiştir. Ayrıca
ölümlerin bir kısmı da, Ermeni çetelerinin bu göç kafilelerine saldırarak girdikleri çatışmalarda
olmuştur.1914-1917 yılları arasında Kafkasya, Batı Avrupa ve Amerika’ya kaçan önemli
miktardaki Ermeni de göz önüne alınarak Tehcir olayı esnasındaki kayıplar en yüksek rakamlar
olarak 200 bin civarında hesaplanmaktadır:
Göç sırasında alınan bütün tedbirlere rağmen sorumlu asker ve sivillerden Ermenilere
kötü davrananların olması da muhtemeldir. Yakınlarını Ermeni saldırılarında kaybeden
görevlilerin bu insanlara son derece nazik davranmalarını beklemek herhalde gerçekçi
olamazdı. Zira yörenin Müslüman halkının ve mahalli yöneticilerin gözünde Ermenilerin
yaptığı bir ihanetten başka bir şey değildir.
Savaş başından sonucuna kadar Ermeni kaybı 200.000 civarında hesaplanmaktadır.
Türk hükümeti kendi ordusunun harekâtında gerekli tedbir ve teçhizatı alamadığı için sadece
Sarıkamış'ta 80.000 civarında asker kaybetmiş, memleket dâhilinde salgın hastalıkları
önleyememiştir. Devletin Müslüman vatandaşları da sıhhi, ekonomik ve emniyet bakımından
son derece sıkıntı çekmiştir. Bu durumda Ermenilere çok ihtimamlı bir davranış beklemek
hatalı olacaktır.
Bu arada Osmanlı hükümetinin gerek göç ettirilen insanlara kötü davranan gerekse
kafilelere saldırılarda bulunanları ele geçirmeğe gayret gösterdiğini biliyoruz. Söz konusu
gerekçe ile Sıkıyönetim Mahkemelerinde yargılanan yaklaşık 1400 kişiden bir kısmı idam,
diğerleri çeşitli cezalarla cezalandırılmışlardır. İstanbul'u işgalden sonra batılı devletler de
bütün gayretlerine rağmen böyle bir katliamı belgeleyememişlerdir. Hâlbuki Ruslarla beraber
hareket eden Ermenilerin 1914-19 döneminde bir milyondan fazla Türkü öldürdükleri
kaynaklarla sabittir.
Ermeni meselesinin sonraki safhalarını bundan sonraki kısımda ele almak üzere bir
hususa dikkat çekmek istiyoruz. O da daima Ermenilerin koruyucusu olan Avrupa devletlerinin
1915-17 arası imzaladıkları anlaşmaların hiçbirinde Ermenileri söz konusu etmemeleridir.
Sadece Ruslar, ihtilalden sonra Lenin ve Stalin, 13 Ocak 1918 tarihli bir bildiri ile "Rusların
Türkiye'de işgal ettikleri Ermeni bölgelerinden çekilmesinden sonra, göçmenlerin yerlerine
dönmeleri ve emniyetleri için silahlanmaları" esaslarını ortaya koymaya çalışmışlardır. Tabiidir
ki bu, onların Brest-Litovsk'u ihtilallerini sağlamlaştıracak süreyi kazanmak için kabul
ettiklerinin, ayaklarını sağlam bastıkları anda Çarlık döneminin emperyalist siyasetine
döneceklerinin bir göstergesi olmuştur.

4.4. Arapların Ayrılması: Hicaz Cephesi
I. Dünya Savaşı’nda Türk halkının vicdanında en derin etkileri yaratan cephelerden
birisi de Hicaz cephesidir. II. Abdülhamid in büyük etkinlik kazandırdığı Halifelik müessesesini
bilhassa Araplar arasında tesirsiz kılmak isteğiyle İngilizler, 1880'lerden bu yana Halifeliğin
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Arapların hakkı olduğunu iddia etmiş, onların Osmanlı'dan ayrı kendi himayesinde kuracakları
devleti destekleyeceklerini telkin etmişlerdir. Bu propagandaların yanı sıra bilhassa XX. Yüzyıl
başlarında Osmanlı yönetiminin kendileriyle pek fazla ilgilenmemesine ilaveten Trablusgarp
ve Balkan Savaşları’nda devletin itibarını azaltan yenilgilere uğraması İngiltere ile işbirliği
yapan Mekke Şerifi Hüseyin’de harekete geçmenin tam zamanı olduğu kanısını uyandırmıştır.
Bu yüzden bu cephenin mücadeleleri, İngilizlerin kışkırttığı âsi kabile şeflerine ve bilhassa
Mekke Şerifine karşı yapılan savaşlardan oluşmaktadır.
Osmanlı yönetiminin ilân ettiği “cihad” büyük ümitler beslenmesine rağmen ancak İbni Reşid (Şammar), Yemen'de Seyyid Yahya ve Libya'da Senusîler arasında ilgi görmüştür. Şerif
Hüseyin (Hicaz), Seyyid İdris (Asir), İbn Suud (Şammar) kendilerini çeşitli vesilelerle
İngilizlerle birlikte hareket etmeye hazırlamışlardır. Mekke Şerifi Hüseyin savaş başladığında
Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacağını ilan etmiş olmasına rağmen, 10 Temmuz 1916 tarihli
bildirisi ile Osmanlı Devletine başkaldırdığını açıkça ilân etmiştir. Bu sırada bölgede toplam
dört Osmanlı tümeni (Hicaz'da 22. Piyade, Asir'de 21. Piyade, San'a da 40. Piyade, Yemen'de
39. Piyade tümenleri ile 7. Kolordu karargâhı ve Medine'de muhafız komutanlığı)vardır.
Şerif'in daha önce Medine, Cidde, Mekke ve Taif'e saldırılarda bulunulmasıyla yaratılan fiili
savaş durumu (9-12 Haziran 1916) karşısında Temmuz sonu ve Ağustos ortalarına kadar alınan
tedbirler başarılı olmuştur. Ancak Şerif Hüseyin Güney Hicaz'da yardımsız kalan Cidde'yi 16
Haziran, Mekke'yi 9 Temmuz ve Taif'i de 22 Eylül 1916'de ele geçirmiştir. Bu başarıda önemli
ölçüde İngiliz desteği olmakla birlikte Yanbu' da Türk askerleri kuvvetli müdafaada
bulunmuşlardır. İngilizler bölgedeki Türk varlığının tek ulaşım vasıtası olan Hicaz demiryolunu
kesmek amacıyla Fransızlarla birlikte Araplara destek vermişlerdir. İngiliz donanmasının 23
Ocak 1917'de başlattığı bombardıman sonucu, 26 Ocak 1917'de Vech liman şehri, 6 Temmuz
1917'de Akabe üssü Arapların kontrolüne geçmiştir. Bilhassa meşhur İngiliz ajanı Lawrence'in
yönetiminde Maan-Medine demiryoluna yapılan tecavüzler, Medine Muhafızı
Fahreddin(Türkkan) Paşanın, muhteşem müdafaasını çökertmeye kâfi gelmemiştir. Ancak
Mondros Mütarekesi üzerine bölge tamamen boşaltılarak Türk askerleri çekilmiştir. Şerif
Hüseyin’in isyanı ile bir kısım Arapların gerek para gerekse bağımsızlık vaatleri ile 400 yıl
içinde yaşadıkları Osmanlı Devleti’ne karşı savaşmaları elbette son derece üzücü bir olaydır.
Ancak bu olayı bütün Arapların isyanı gibi göstermek de olayı abartmak olur. Diğer taraftan
XIX. asrın ikinci yarısından itibaren gittikçe kuvvetlenen Arap milliyetçiliği ve Hıristiyan
Arapların ayrılıkçı faaliyetlerinin bu gelişmede önemli bir rol oynadığını da söylemeliyiz.

4.5. Savaşın Sonundaki Anlaşmaları Şekillendiren İlkeler: Wilson
Prensipleri
I. Dünya savaşının beklenilenden uzun, masraflı ve yıkıcı bir halde cereyan etmesi her
iki tarafı da yormuş, kamuoylarında ciddi sıkıntılara yol açmıştır. Her iki taraf da mevzii
başarılar kazanmış, ancak nihai netice alınamamıştır. Barışı temin edebilmek taraflar için özlem
duyulan bir hal olmuştur. Savaşa 1917 yılı sonlarında giren Amerika'nın Cumhurbaşkanı W.
Wilson, her iki tarafın genel çıkarlarını da gözettiği iddiasıyla bir takım esaslar belirlemiş ve
bunları 8 Ocak 1918 tarihinde Kongrede yaptığı konuşmada 14 madde hâlinde açıklamıştır.
Ana hatları ile 1- Barış anlaşmaları ve diplomasisinde açıklık hâkim olacak, 2- Ülkelerin
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karasuları dışında kalan denizlerde tam serbesti hâkim olacak, 3- Ekonomik engellemeler
mümkün olduğunca kaldırılacak, 4- Ülkelerin silahsızlanmalarını sağlayacak yeterli garantiler
getirilecek, 5- Sömürgelerdeki problemler halkın ve sömürgeci devletlerin menfaatleri eşit
olarak gözetilmek suretiyle, tam bir tarafsızlık ile halledilecek, 6- Rusya topraklarındaki bütün
işgal güçleri çekilecek, devletler Rusya'nın milli gelişmesine imkan sağlayacak, 7- Belçika' ya
tam bağımsızlığı geri verilecek, 8- İşgal edilmiş bütün Fransız toprakları boşaltılarak bu devlete
karşı daha önce yapılan hatalar (Alsace-Lorainne) düzeltilecek, 9- İtalya'nın sınırları milliyet
esasına göre düzeltilecek, 10- Avusturya-Macaristan halklarına muhtariyet altında gelişme
imkânları sağlanacak, 11- Romanya, Sırbistan ve Karadağ toprakları boşaltılarak Sırbistan'a
denize çıkma imkanı verilecek, Balkan devletlerinin münasebetleri milliyetler prensibine göre
düzenlenecek, 12- Osmanlı Devletinin, Türk olan kısımlarında egemenliği sağlanacak, Türk
olmayan milletlere muhtar gelişme imkanı verilecek, Çanakkale Boğazı devamlı statüde
milletlerarası trafiğe açık olacak ve milletlerarası kontrol altında tutulacak, 13- Polonya'nın
bağımsızlığı sağlanacak. 14- Büyük, küçük bütün devletlerin egemenlik ve toprak
bütünlüklerini karşılıklı olarak garanti altına alacak bir Milletler Cemiyeti kurulacaktır.
'Wilson Prensipleri' ilk anda dünya ticaretini aksatmamaya, Avrupa'da barışın
muhafazasına ve toprak sınırlarının milliyet esasına dayandırılmasına önem vermektedir.
Dolayısıyla günümüz A.B.D. politikalarının hedeflediği “Global Sistem” arayışının da temeli
mahiyetindedir. O sıralarda henüz bir dünya devleti olmasa da A.B.D. emperyal bir devletin
sahip olması gereken anlayış ve prensiplere sahip olduğunu göstermiştir. Ancak barış
konferanslarında İngiltere ve Fransa'nın neredeyse mecbur kalmadıkça hatırlamak istemedikleri
bu ilkeler, uygulanacağına büyük ümitler bağlanan ülkelerde büyük hayal kırıklıkları
yaratmıştı. Wilson prensiplerinin Türkler ile ilgili 12. Maddesi Türkiye’de savaştan çıkmanın
yollarından biri olarak görülmüş ve hatta “Wilson Prensipleri Cemiyeti” adlı bir cemiyetin
kurularak A.B.D kamuoyunun dikkati çekilmeye çalışılmıştır.

4.6. Rusya’da Bolşevik İhtilali ve Savaştan Çekilmesi
Rusya'da mevcut sosyal ve ekonomik dengesizliklerin hızla artış göstermesi, 1870'li
yıllardan itibaren bilinçli bir işçi sınıfının oluşumu ve bunların daha iyi yaşam şartları için
mücadeleleri bir takım dar kapsamlı eylemlere yol açmıştır. En son 1905 tarihindeki ayaklanma
hükümet kuvvetleri tarafından bastırılmasına rağmen, Çar II. Nikola Rus Meclisini (Duma)
açmak ve hürriyetler konusunda daha toleranslı olmak mecburiyetini hissetmiştir. Bu andan
itibaren hızla yayılan fikir akımları çerçevesindeki örgütlenmeler, savaşa girilip de başarı
gösterilememesi üzerine gittikçe şiddetlenmiştir. Mevcut iktisadi sıkıntıların üzerine
müttefiklerinin de Çanakkale'de Türk savunmasını geçemeyerek ekonomik yardım
ulaştıramaması halkın gıda sıkıntısını had safhaya ulaştırmıştır. 8 Mart 1917 'de başlayan halk
gösterileri işçilerin de grev ve yürüyüşlerle destek vermesi üzerine büyük bir şehir
ayaklanmasına dönüşmüştür. Hükümet güçleri ile işçi örgütleri ve halk yığınları arasında kanlı
çarpışmalar görülmüştür. 10 Mart itibariyle Petersburg'un manzarası ihtilâli gösterir hâle
gelmiştir. 14 Mart ta liberal karakterli, geçici bir hükümetin kurulmasının ardından 16 Mart ta
Çar tahttan feragat ettirilerek hanedana son verilmiştir. Ancak bu sefer Bolşevik-Menşevik
çatışmaları ve iktidarı ele geçirme mücadeleleri hız kazanmıştır. Başbakan Kerenski'nin 1917
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yılı Eylülünde Cumhuriyet ilân etmesine rağmen karışıklıklar sona ermemiştir. Nihayet
Bolşevikler 7 Kasım 1917 de bir hükümet darbesi ile iktidarı ele geçirmişlerdir. İlk iş olarak
savaştan çekilmek için muhataplarına mütareke teklif eden yeni yönetim Çarlık döneminde
imzalanan gizli anlaşmaların da hepsini açıklamıştır.

4.6.1. Brest-Litovsk Antlaşması
Rusya'da Bolşevik hükümetin ilk sözü ve icraatı barış üzerine olmuştur. 21 Kasım
1917'de bütün temsilcilikleri vasıtasıyla notalar vererek mütareke yapmak isteklerini merkezi
devletlere bildirmiştir. Almanya ile 15 Aralık 1917 tarihinde mütareke yapılmasına rağmen
barış şartları üzerinde anlaşılamamıştır. 22 Aralık 'ta başlayan barış görüşmelerinde
Almanya’nın yanı sıra, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti temsil
edilmiştir. Tarafların karşılıklı beklenti ve hesapları ise barışı geciktirmiştir. Nihayet 3 Mart
1918'de Brest-Litovsk Barışı imzalanmıştır. Buna göre, Rusya; Polonya, Litvanya ve
Estonya'dan çekilerek buraların kaderini Merkezi devletlerin inisiyatifine bırakacaktır.
Ukrayna'nın bağımsızlığını da tanıyan Rusya bütün Doğu Anadolu’dan çekilecek, Kars,
Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devletine geri verecektir.
Bu anlaşma gerek Almanya ve gerekse Osmanlı Devleti için savaştaki en önemli
başarılar arasındadır.

4.7. Devletlerin Savaştan Çekilmeleri ve Barış Antlaşmaları
4.7.1. Osmanlı Devleti’nin Ateşkes İmzalaması
Osmanlı Devleti bu savaşın başında kimse tarafından ciddi bir müttefik olarak kabul
edilmemesine rağmen savaşın uzamasına sebep olan taraf olarak çeşitli cephelerde mevzii
başarılar elde etmiştir. Rusya'daki ihtilâl ve Brest-Litovsk antlaşması ile Doğu Anadolu'yu
kurtardığı gibi Kafkaslardaki karışık durumdan istifade ile Azerbaycan içlerine, Baku ye
ilerleme başarısını göstermiştir. Ancak bilhassa yeraltı kaynakları ve stratejik konumu
dolayısıyla savaşa katılan her devletin hayati önem verdiği bu bölgedeki etkinliği uzun süreli
olamamıştır. Diğer taraftan Filistin ve Irak cephelerindeki başarısızlıklar üst üste gelmiştir.
Amman, Beyrut ve Şam İngilizlerin eline geçerken Yıldırım Orduları Grubu Komutanı Mustafa
Kemal Paşa artık Anadolu'yu savunmaya yönelik tedbirler almaya başlamıştır. Bulgaristan'ın
ateşkes imzalaması Almanya ile doğrudan ilişkileri kestiği gibi Müttefiklerin İstanbul ve
Boğazlar üzerine yürümeye hazırlandığı bir sırada Talat Paşa hükümeti istifa etmiştir.
Başbakanlığa getirilen Ahmet İzzet Paşa mevcut bütün diplomatik kanalları kullanarak
mütareke görüşmelerini başlatmıştır. 30 Ekim 1918 'de Mondros Ateşkes Anlaşması ile
Osmanlı Devleti de savaştan çekilmiştir. Osmanlı Devletinin çok ağır şartlarda imzalamak
zorunda kaldığı Mondros Mütarekesi bir sonraki Bölümde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

4.7.2. Romanya’nın Savaştan Çekilmesi – Bükreş Antlaşması
1916 yılı Ağustosunda savaşa girdikten sonra dikkate değer bir başarı gösteremeyen
Romanya'nın topraklarının neredeyse tamamı işgal edilmiştir. Rusya'nın yardımı ile bir
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savunma hattı oluşturmasına rağmen bu ülkede ihtilâl çıkması onu bu destekten de mahrum
edince, 1918 Mart ayında mütareke imzalamak zorunda kalmıştır. 7 Mayıs 1918 tarihli Bükreş
Anlaşması ile Almanya ve Avusturya'nın ekonomik nüfuzu altına giren Romanya, Dobruca’dan
çekildiği gibi Avusturya'ya da Karpatlardan toprak vermek zorunda kalmıştır. Ancak neticede
müttefikleri galip geldiği için bu şartlara uymak zorunda kalmamıştır.

4.7.3. Bulgaristan’ın Savaştan Çekilmesi
Savaş esnasında tarım ekonomisi büyük darbeler alan Bulgaristan, Almanya'nın mali ve
askeri yardımına mukabil bu ülkeyi gıda maddeleri bakımından desteklemiştir. Ancak üretici
kesimin silahaltına alınmış olması ülke dâhilindeki üretimi düşürdüğü için kendisi de sıkıntı
çekmeye başlamıştır. Alman yardımının 1918 Ocak ayında kesilmesi Bulgaristan'ın askeri
gücünü de zaafa uğratmıştır. Diğer yandan 1917 Haziranında Yunanistan’ın savaşa girmesi,
müttefik baskısının şiddetini arttırmıştır. 14 Eylül 1918 tarihinde İngiliz, Fransız ve Sırp
kuvvetlerinin ortak saldırısı Bulgaristan’ı tamamen çökertmiştir. 29 Eylül 1918' de ise savaştan
çekildiğini ilân etmek durumunda kalmıştır.

4.7.4. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Ateşkes İmzalaması
Ülke dâhilinde etnik ve siyasi pek çok problemlerle uğraşan Avusturya, savaşı
Almanya'nın desteği ile sürdürebilmiştir. 1918 yazında Çekler, Hırvatlar, Sırplar ve Slovenlerin
bağımsızlık hareketleri, Transilvanya Romenlerinin milli birlik faaliyetleri devleti derinden
sarsmıştır. Nihayet 18 Ekim’de Çek'ler 24 Ekim’de Macarlar müstakil devletlerini ilân
etmişlerdir. İtalyanların son hücumları karşısında Vittorio-Veneto'daki savunma hattı yarılan
Avusturya 3 Kasım 1918 tarihinde İtalyanlarla ateşkes imzalamıştır. Ateşkes esnasında
Çekoslovakya, Yugoslavya devletleri ilan edilmiştir. Avusturya Almanları kendi devletlerini
kurarlarken Macarlar da Cumhuriyet ilan etmişler ve 18 Kasım da Avusturya'da hanedan sona
ermiştir.

4.7.5. Almanya’nın Ateşkes İmzalaması
Batı cephelerinde Eylül 1918 ' e kadar bazı başarılar elde eden Almanya, müttefik
taarruzları karşısında 3 Ekim 1918'de mütareke istemek zorunda kalmıştır. Başarısız kalan ilk
teşebbüslerden sonra Almanya sosyalist ayaklanmalar ile içten de karışmıştır. Berlin ve Münih'
de idareyi ele alan Sosyalistler 9 Kasım da imparatorun tahttan feragatini ilân etmişlerdir.
Almanya'da Cumhuriyet ilan edilmiş ve 11 Kasım da Almanya mütareke imzalamıştır. Böylece
dört yıl süresince milyonlarca insanın canına, milyarlarca liralık hasara yol açan I. Dünya
Savaşı sona ermiştir.

4.7.6. Paris Barış Konferansı
Mağluplara dikte edilecek şartlar Paris Konferansı’nda belirlenmiştir. Merkezi
devletlere karşı cephe alan ve savaş ilân eden 32 devletten temsilcilerin katıldığı toplantıların
asıl hâkimini İngiltere, Fransa, Amerika, Japonya ve İtalya devletleri oluşturmuştur. Bilhassa,
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İngiltere ve Fransa’nın liderliğinde başbakan ve dışişleri bakanlarından oluşan "On'lar
Konseyi" kararlarda etkin olmuşlardır.
Öncelikle 'Milletler Cemiyeti' projesi üzerinde duran ve 1919 Şubatında cemiyetin
statüsünü tespit eden İngiltere ve Fransa, Amerika’nın baskısından bu yolla kurtulduktan sonra
Avrupa'nın geleceğini kendi düşündükleri gibi şekillendirmeye başlamışlardır. Japonya’nın
Avrupa işleri ile ilgilenmemesi, İtalya’nın da dışlanmasıyla konferansın asıl sahipleri olarak
İngiltere ve Fransa kendi milli siyaset ve çıkarlarına uygun düzenlemeleri gerçekleştirmeye
çalışmışlardır. İlk hedef Almanya’nın bir daha kendilerine başkaldıramayacak ve yakın
gelecekte rakip olamayacak bir hale getirilmesi olmuştur. İngiltere Başbakanı Lloyd George ile
Fransa Başbakanı Clemenceau klasik Avrupa diplomasisini uygulamışlardır. Görüşmelerde
Wilson prensiplerinin esas alınacağı iyi niyetini taşıyan ve müsamaha bekleyen mağluplar, hiç
de ummadıkları ağır şartlarla karşılaşmışlardır. 18 Ocak 1919 'da çalışmaya başlayan
konferansın kararlarını fiilen uygulatmayan ve bağımsızlığını gücü ile alan yalnızca Türkiye
olmuştur.

4.7.7. Almanya İle Barış Versay (Versailles)Antlaşması
Dışişleri Bakanı Brockdorff-Rantzau'nun temsil ettiği Alman delegasyonuna verilen ve
çok ağır şartlar içeren 440 maddelik anlaşma taslağı çok uzun tartışmalar sonrasında 28 Haziran
1919'da Versailles Sarayında imzalanmıştır. Ana hatları ile
Sınırlar; Belçika ve Fransa'dan daha önce alınan bütün topraklar geri veriliyor,
Polonya’nın Poznan ve Batı Prusya bölgelerini alarak denize açılması ve Milletler Cemiyeti ile
ilgili düzenlemeler itirazsız kabul edilmiştir.
Sömürgeler; Almanya'nın bütün denizaşırı sömürgeleri elinden alınmıştır. Milletler
Cemiyetinin kontrolü ve Galip devletler (İngiltere-Fransa ve Japonya)in mandası altına
konulmuştur. Her mandater devlet eski sömürgenin yönetiminden Milletler Cemiyetine karşı
sorumlu tutulmuştur. Sömürge bölgeler gelişmişlik derecesine göre A, B ve C olmak üzere üç
sınıfa ayrılmıştır. Mandater devlet A ve B kategorisinde olanları bağımsızlık için
hazırlayacaktır. Bu sistem Paris Barış Konferansında galip devletlerin toprak ilhak etmelerine
karşı bir alternatif olarak düşünülmüştür.
Silahsızlanma; Almanya’da mecburi askerlik kaldırılmıştır. Ordu en çok 100.000 kişi
ile sınırlandırılmıştır. Denizaltı ve savaş uçağı yapımı yasaklanmış ve bütün gemilerine el
konulmuştur.
Siyasi düzenlemeler; Belçika'nın tarafsızlığı kaldırılmıştır. Almanya'nın Ren Nehrinin
doğu ve batı kıyısında 50 km'lik bir şerit dâhilinde asker ve teçhizat bulundurulması
yasaklanmıştır. Avusturya, Çekoslovakya ve Polonya'nın bağımsızlığı tanınacaktır.
Almanya’nın Avusturya ile birleşmesi de yasaklanmıştır.
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Tamirat Borçları; Savaş tazminatı olarak 1921'de 56 milyar dolar belirlenmesine rağmen
bunun aşırılığı göz önüne alınarak aynı yıl 33 milyar dolara indirilmiştir. Miktar esasen Alman
ekonomisini yıkmayı amaçlamıştır.

4.7.8. Avusturya İle Barış: St. Cermen (Saint Germain) Antlaşması
Avusturya ile 10 Eylül 1919'da Saint Germain-en -Laye'de imzalan barış anlaşması 381
maddedir. Bu antlaşmanın belli başlı maddeleri şunlardır:
Avusturya; Çekoslovakya, Polonya ve Macaristan'ın bağımsızlığını tanıyacaktır.
Galiçya'yı Polonya, Hırvatistan'ı Yugoslavya, Tirol ve Trieste'yi İtalya, Bukovina'yı Romanya
alacaktır. Milletler Cemiyeti'nin izni olmadan Almanya ile birleşemeyecektir. Mecburi askerlik
kaldırılarak Avusturya ordusu 30.000 kişiye indirilecektir. Bu düzenlemeler ile Avusturya'nın
toprakları 576.000 km'den 84.000 km'ye, nüfusu 50 milyondan, 7 milyona gerilemiştir. Zengin
tarım ve endüstri bölgeleri Bohemya ve Trolleri kaybetmekle de ekonomik açıdan büyük bir
yıkıma uğramıştır.

4.7.9. Bulgaristan İle Neuilly Antlaşması
Kasım 1919'da imzalanan Neuilly antlaşması ile Bulgaristan, Güney Dobruca'yı
Romanya'ya, Gümülcine ve Dedeağaç'ı Yunanistan'a, Tsaribrod ve Sturmitsa'yı Yugoslavya'ya
bırakmak zorunda kalmıştır. Böylece Adalar Denizine çıkışını kaybetmiştir. Ordusu 25.000 kişi
ile sınırlanan Bulgaristan'ın deniz ve hava kuvveti olmayacaktır. Mecburi askerlik kaldırılmış
ve 1920 yılından itibaren 37 yıl içerisinde iki milyar ikiyüzelli milyon altın Frank tamirat borcu
ödemeye mahkûm edilmiştir.

4.7.10. Macaristan İle Trianon Antlaşması
Ateşkes sırasında Macaristan'da kurulan Karolyi Cumhuriyetçi Hükümeti'ne karşı
gerçekleşen komünist ayaklanma ile Bela Khun iktidara gelmiştir. Ancak bu Hükümet de
Romanya ve Çekoslovakya tarafından tasfiye edilmiştir. 4 Haziran 1920'de imzalanan 364
maddelik barış ile Macaristan, Presburg'u Çeklere, Bosna Hersek'i Yugoslavya'ya, Burgerland’ı
Avusturya’ya, Transilvanya'yı Romenler’e terk etmiştir. Toprakları 330.000 km'den 92.000
km'ye, nüfusu 22 milyondan 7,5 milyona düşen Macaristan tarım alanları ve ormanlarının %
80'den fazlasını kaybetmiş ve ordusu 35.000 kişiye indirilmiştir. Tuna Nehri'ndeki donanma
galip devletlere teslim edilmiştir. Mecburi askerlik hizmeti kaldırılan Macaristan Devleti'nin
deniz ve hava kuvveti bulundurmaması kararlaştırılmıştır.
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Uygulamalar
1)
tartışınız.

Osmanlı toplumunun ayrışma sebeplerini çevrenizde bulunan arkadaşlarınızla
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Uygulama Soruları
1)

Osmanlı toplumunun ayrışmasını önlemek amacıyla neler yapılabilirdi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı devletinin ikinci meşrutiyete ulaşmasında büyük rolü olan muhalefetin kendi
iktidarı sürecinde pek çok idari, siyasi düzenlemeler gerçekleştirdiği bilinmektedir. Ancak batılı
muhatapların Osmanlı ülkesini paylaşmak için anlaşmaları ve adım adım bu hedefe yürümeleri
modernleşme çabalarını dünya savaşı ile sonuçlandırmıştır. Bu dönemde Trablusgarp, Balkan
Savaşları, Arnavutluk’un ayrılması ile ciddi darbelere maruz kalan Osmanlı yönetimi birinci
dünya savaşında Ermeniler, Rumlar ve Arapların ayrılık için dış güçler ile yaptığı işbirliklerine
muhatap olmuştur. Kendilerine Bulgarları örnek alan Ermenilerin ülkenin her yanına yaydıkları
terör olayları ile sonuç almaya çalışmaları İngiltere, Rusya ve Fransa’nın desteğini almış olsa
da II. Abdülhamid’in şiddetli muhalefetiyle karşılaşmıştı. Ancak II. Meşrutiyet döneminde çok
daha serbest ortamlar bulan Rumlar balkan savaşları sırasında Ermeniler ise dünya savaşı
sırasında harekete geçmişlerdir. Devlet Kafkas cephesinde Ruslar ile savaşırken Sivas merkez
olmak üzere isyana başlayan Ermeni çeteleri ve kışkırttıkları Ermeni halkının orduya verdiği
zararı en azda tutmanın yollarını aramaya başladı. Ordu’nun emniyetini tehlikeye düşüren
unsurların geçici olarak güney illerine kaydırılması o dönem şartlarında devletin alabileceği
insani bir karardır. Bununla birlikte ulaşım, iaşe ve emniyetlerinin sağlanmasında savaş
şartlarından kaynaklanan eksiklikler önemlidir. Yine bu dönemde devletin sevk yolları
üzerindeki kontrolü etkin olarak sağlayacak alt yapıya sahip olmayışı ciddi kayıplara yol
açmıştır. Savaşın bitmesini beklemeden kaldırılan ve gidenlerin geri dönmesi ve bıraktıklarını
almasına imkân verilen bu olay Türkiye Cumhuriyetinin bilhassa 1980’li yıllardan itibaren dış
politikasını önemli ölçüde meşgul etmektedir. İngiltere’nin1868’den itibaren Osmanlı
idaresindeki Araplar arasında yapmakta olduğu propaganda savaş sırasında sonuç vermiştir.
Arabistan ve Basra Körfezindeki kabileler ile tek tek yapılan anlaşmalar savaş sırasında Şerif
Hüseyin’in isyanı ile zirveye çıkmıştır. Bu bölgede Osmanlı ordusu başarılı olduğu zaman
birlikte hareket eden bazı kabilelerin kayıp verilmeye başladığında düşman gibi hareket ederek
yağma ve saldırılar yaptıkları bilinmektedir. Diğer taraftan Fahrettin Paşa’nın Mondros
mütarekesi ile bıraktığı Medine’nin müdafaası önemlidir. İttihat ve Terakki yönetiminin 1913
itibarıyla Araplara yönelik getirdiği açılımların olumlu neticelenmemesindeki sebepler
tartışılmalıdır. Savaşın bütün dünyaya büyük bedeller ödettiği bir aşamada Amerika ve başkanı
Wilson’un prensipleri savaşı bitirmek durumundaki devletler için bir ümit ışığı olmuştur.
Uluslararası ticaretin yollarının açıklık ve güvenliği ile milliyet esasının öne çıkarıldığı ilkeler
çok uluslu imparatorlukların parçalanmasını da beraberinde getirmiştir. Uygulamada İngiltere
ve Fransa’nın ABD’yi dışladığı bu prensipler üzerinden mütarekeler yapılmıştır. Ancak Paris
Barış Konferansı ile Türkiye’ye Sevr anlaşmasını dayatan İngiltere ve Fransa Türk milletinin
Atatürk önderliğindeki milli mücadelesiyle gereken cevabı almıştır. Almanya ve Avusturya
Macaristan’ın sıfırlanan silahları, ekonomileri ve orduları ile uzun süre rakip olamayacak hale
getirildiği barış anlaşmaları çok uzun ömürlü olmayacak ve yirmi yıl sonra yeni bir savaş ile
taşlar yerine oturmuş olacaktır.
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Bölüm Soruları
1)
Osmanlı devletinin Rusya’dan Kars, Ardahan ve Batum’u geri aldığı BrestLitovsk anlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?
a)

3 Mart 1918

b)

30 Ekim 1918

c)

5 Kasım 1918

d)

23 Temmuz 1919

e)

4 Eylül 1919

2)
hangisidir?

Şerif Hüseyin İsyanında Medine’yi Muhafaza eden komutan aşağıdakilerden

a)

Ali Fuat Erden

b)

Fahrettin Altay

c)

Fahrettin Türkkan

d)

Cemal Paşa

e)

Ali Fuat Cebesoy

3)
Üçlü ittifak devletlerinde diğerlerini askeri ve mali olarak destekleyen başlıca
aktör aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Avusturya

b)

Bulgaristan

c)

Almanya

d)

Osmanlı Devleti

e)

Macaristan
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4)
Osmanlı Ermenilerinin devletin sınırları içinde yeniden yerleştirilmelerini
düzenleyen geçici sevk ve iskân kanunu hangi tarihte çıkarılmıştır?
a)

20 Nisan 1915

b)

24 Nisan 1915

c)

27 Mayıs 1915

d)

13 Ocak 1918

e)

30 Ekim 1918

5)
İngiliz ve Fransızların Rusya’nın İstanbul ve Marmara bölgesi üzerindeki
isteklerini kabul ettikleri anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Sykes-Picot Anlaşması,

b)

İstanbul anlaşması

c)

St.Jean De Maurienne Anlaşması,

d)

Londra Anlaşması

e)

Balfour Deklarasyonu

6)

Osmanlı Devleti’ne karşı genel bir Arap İsyanı söz konusu olmuş mudur?

7)

Savaşın bitiminde etkili olan ülkeler ve ortaya koydukları ilkeler neler olmuştur?

8)

Sykes - Picot Anlaşması’nın önemi nedir?

9)

Balfour Deklarasyonu hangi amaçla yayınlanmıştır?

10)
I. Dünya Savaşı sonrasında İttifak Devletleri ile hangi antlaşmalar
imzalanmıştır?

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)c, 4)c, 5)b.
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5. OSMANLI DEVLETİ’NDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE
GEÇİŞ: MİLLİ MÜCADELE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Mondros Mütarekesinin
Değerlendirmelerini

Hükümlerini,

Asker

Ve

Siyasetçilerin

Mütarekeyi

Anadolu’nun Genelinde Mütarekeden Sonra Başlayan İşgallere Karşı Milletin
Tepkisinin Mahiyetini Ve Şekillerini
Mustafa Kemal Paşa’nın Mahalli Kurtuluş Çabalarını Millileştirmesini
Büyük Millet Meclisinin Faaliyetlerini
Milli Mücadele Döneminin Askeri Gelişmeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Ulaşılması için asker sivil yönetimdeki her kesimin çaba gösterdiği mütarekenin
şartları niçin eleştirilere maruz kalmıştır?
2)
Tarihi boyunca genelde her şeyi yöneticilerden bekleyen Türk milletinin
işgallere karşı tepkisini neden bu kadar kapsamlı olmuştur?
3)
Devleti yönetenlerin düzeni devam ettirmek için ellerinden geleni yapmaları
normal değil midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Mondros Mütarekesinin
Hükümlerini, Asker Ve
Siyasetçilerin Mütarekeyi
Değerlendirmelerini

Mütareke hükümlerinin
devletin ve milletin
varlığını tehdit eden
mahiyetini öğrenir, lehte ve
aleyhte değerlendirenlerin
bakış açısını mukayese
eder.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

Anadolu’nun Genelinde
Mütarekeden Sonra
Başlayan İşgallere Karşı
Milletin Tepkisinin
Mahiyetini Ve Şekillerini

İşgal ve Osmanlı
devletinden koparılma
planları yapılan yerler başta
olmak üzere milletin
gösterdiği tepkinin
haklılığını kavrar ve
devamlılığının sebeplerini
irdeler

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

Mustafa Kemal Paşa’nın
Mahalli Kurtuluş
Çabalarını
Millileştirmesini

Ülke genelinde önce kendi
yörelerini kurtarmayı
amaçlayan faaliyetlerin tek
merkezde toplanması ve
bütüncül kurtuluş hedefine
yöneltilmesinin önemini
anlar ve Mustafa Kemal
Paşa’nın rolünü kavrar.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

Büyük Millet Meclisinin
Faaliyetleri

Heyet-i Temsiliyeden
Meclise ve işgalin bitimine
kadar olan süreçte milli
egemenlik kavramının
belirleyici gücünü öğrenir.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

Askeri Gelişmeler.

Dağınık milli kuvvetlerin
hizmetini ve oluşturulan
düzenli ordunun BMM’nin
amaçlarına ulaşmasındaki
hayati rolünü değerlendirir.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

empati yaparak.
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Anahtar Kavramlar


Mustafa Kemal Paşa



Mondros Mütarekesi



VI. Mehmed Vahideddin



Damat Ferid Paşa



Büyük Millet Meclisi



Düzenli Ordu
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Giriş
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasını mümkün kılan sürecin dönüm noktası
mütarekeden Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşuna kadar uzanan süredir. İstanbul hükümetinin
kendisine göre haklı sebeplerle uyguladığı teslimiyetçi politika ülkenin her tarafında görülmeye
başlanan tepki hareketlerini de beraberinde getirmiştir. Galip devletlerin Osmanlı’dan ilk
planda koparılmasını planladıkları doğu Karadeniz, doğu Anadolu gibi bölgelerindeki bir kısım
aydın Müdafaa-i Hukuk temelli sivil girişimlerle ülkenin kurtarılmasını planlamaktaydı. Bunlar
İkinci Meşrutiyetten itibaren ordunun siyasetle hemhal olmasından rahatsızdı ve ordu içinde
ortaya çıkan ikilik dolayısıyla askerin ülkenin içine düştüğü sıkıntıların baş sorumlusu olduğuna
inanıyordu. Bu kesim tepkisini Erzurum Kongresine askeri kıyafetle katıldığı için Mustafa
Kemal Paşa’ya da gösterecektir. Mütarekenin hemen ertesinde Kars merkezli başlayan bölgesel
müdafaa çabalarına İzmir’in işgalinden sonra Batı Anadolu’da din adamı ağırlıklı bir sivil
direniş eklenecektir. Mücadelenin bütün vatan sathına yayılması ve bütünü kurtarmaya
odaklanması da yine bir asker/sivil devlet adamı kimliğinde Mustafa Kemal Paşa’nın eliyle
olacaktır. Şimdi mütareke sürecine ana hatlarıyla bakalım.
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5.1. Osmanlı Devleti’nin Fiilen Bitirilişi: Mondros Mütarekesinin
Hükümleri ve Uygulaması
Mondros Mütarekesi, Rauf Bey (Orbay) başkanlığındaki Osmanlı heyeti ile İtilaf
Devletleri adına Akdeniz Filosu Komutanı İngiliz Amiral Calthorphe arasında 30 Ekim 1918’de
imzalandı. Ateşkes metni, 25 maddeden ibaret olup çok ağır şartlar taşıyordu. Buna göre; İtilaf
devletleri, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarıyla Toros tünellerini işgal edecekti (md:1,10).
Osmanlı suları ve Karadeniz’de bulunan torpiller gösterilecek ve temizlenecekti (md:2,3). İtilaf
devletlerine mensup savaş esirleri ve Ermeni esir ve tutuklular derhal teslim edilecek (md:4),
Osmanlı Ordusu terhis edilecek, eldeki silah ve mühimmat teslim edilecek, küçük gemiler
dışında donanma İtilaf devletleri gözetimine bırakılacaktı (md:5,6). Kuzeybatı İran ve
Kafkasya’daki Osmanlı kuvvetleri savaştan önceki sınırlara çekilecek, güneydeki ateşkes
sınırları dışındaki Osmanlı kuvvetleri derhal İtilaf kuvvetlerine teslim edilecek (md:11,16, 17)
ve bütün haberleşme ağı İtilaf memurlarının kontrolüne bırakılacaktı (md:12). Antlaşmanın en
ağır maddesi ise İtilaf devletlerine “güvenliği tehdit edecek bir durum ortaya çıktığında”
ülkenin dilediği yörelerini işgal imkânı tanıyan ve Osmanlı Devleti’nin hükümranlık hakkını
fiilen bitiren yedinci maddesi idi.
Öte yandan, 24. maddeye göre; 6 Vilayette (Vilayat-ı sitte: Osmanlı dönemi idari
taksimatında Van, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas ve Bitlis, vilayetleri; günümüzde Doğu
ve Güneydoğu Anadolu’nun hemen tamamını içine alan coğrafya) karışıklık çıktığı takdirde bu
vilayetlerin herhangi bir kısmı işgal edilebilecekti. Aslında bu maddenin arkasında Şark
Meselesinin hedeflerinden biri olarak İtilaf Devletlerinin Doğu Anadolu bölgesinde bir Ermeni
Devleti kurma niyetleri saklı bulunuyordu. Nitekim ateşkesin İngilizce metninde söz konusu 6
vilayetten altı Ermeni Vilayeti olarak bahsedilmişti.
Açıkça anlaşılacağı üzere, Osmanlı Devleti savaş sonrasında bir taraf ve bir devlet
olarak görünmesine rağmen, Mütareke hükümlerine göre, fiilen devlet olma özelliklerini
kaybetmiş yani yok sayılmış durumdadır. Eğer İtilaf devletleri gerekli gördükleri vakit,
istedikleri yerleri işgal edebilme hakkına sahip ise, o devletin elinden ordusu yani kendini
savunma kudreti alınmış, haberleşmesine el konulmuş, ekonomisi denetim altına alınmış ise,
artık o devletin hükümranlık hakkından yani bir devlet olmasından bahsedilemez. İşte Mütareke
ile Osmanlı Devleti’nin hukukî durumu ve içinde bulunduğu fiilî durum bu idi. Türk Milleti
şimdiye kadar tarihinde görmediği şekilde devletsiz ve vatansız bırakılma ile karşı karşıyaydı.
Nitekim mütareke sonrası işgaller başladı. Aslında bu işgaller daha önce de bahsedildiği
gibi, savaş sırasında yapılan gizli antlaşmaların da bir bakıma uygulamaya konması anlamı
taşıyordu. 400.000 kişilik Osmanlı Ordusu, 50.000’e indirildi. Önce İngilizler, Musul ve
İskenderun’u işgal ettiler, Boğazlar ve İstanbul’a İtilaf donanmaları demir attı. Kısa sürede
işgaller genişledi. İngilizler; Batum, Kars, Antep, Maraş, Hatay ve Konya’yı, Fransızlar;
Dörtyol, Adana, Mersin ve Afyonkarahisar istasyonunu, İtalyanlar ise; Antalya, Burdur, Muğla,
Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Konya istasyonunu işgal ettiler.
Daha önce 1915 Londra ve 1917 St. Jean de Maurienne gizli antlaşmalarıyla İtalyanlara
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vaat edilen İzmir ve Menderes’in kuzey kısımlarına Yunanların çıkarılma hesapları başladı.
Yunan Başbakanı Venizelos da 18 Ocak 1919’da Paris’te toplanan Barış Konferansında Wilson
Prensiplerine dayanarak Batı Anadolu’nun Yunanistan’a verilmesini istedi. Amerika, İngiltere
ve Fransa 6 Mayıs’ta Yunanistan’ın bu isteğini kabul ettiler. İtilaf devletlerinin politikasına yön
veren İngiltere, kendi menfaatinin de bir gereği olarak Doğu Akdeniz'de güçlü bir İtalya
istemediğinden Yunanları tercih etmişti. İtalya’nın karşı çıkması sonucu değiştirmedi ve 15
Mayıs 1919’da arkalarında İngiliz ve Fransız desteği olduğu halde Yunan kuvvetleri İzmir’e
çıktı. İzmir Metropoliti Hrisostomos elinde büyük bir haçla Yunan komutan ve askerlerini
kutsadı. Ancak Türk halkı bu işgale büyük tepki gösterdi. Gazeteci Osman Nevres (Hasan
Tahsin) tarafından sıkılan ilk kurşundan sonra benzer direnişler devam etti. Bu direnişler
karşısında panik yaşayan Yunan işgal kuvvetleri İzmir’de asker- sivil, çoluk- çocuk demeden
katliama girişti. Osmanlı vatandaşı Rum ve Ermenilerin büyük bir bölümü işgallere alkış tuttu
ve işgalcilerle işbirliği yaptı. 10. Asırdan beri devam eden Türk idaresinde varlıklarını ve
kimliklerini koruya gelen Yunanların Anadolu’daki Türk varlığına kast eden ve günden güne
iç kısımlara yayılarak katliama dönüşen işgal hareketleri bütün yurtta büyük bir üzüntü ve infial
yarattı. İtilaf devletleri sözde ateşkes antlaşmasının hükümlerini uyguladıklarını söyleseler de
aslında gerçek hedef, Şark meselesi yani Anadolu’da Türk siyasî hâkimiyetine son vermek idi.
İzmir’in işgali bu gerçeği bütün çıplaklığı ile ortaya seriyordu. Mütareke ve sonrası başlayan
işgaller özellikle İzmir’in işgali, Türk düşmanlarını ümitlendirirken, Türk Milletinin direnme
ve bağımsız yaşama azmini arttırmıştır.

5.1.1. Siyasi ve Askerî Şahsiyetlerin Mütarekeye Bakışı
Askeri çevrelerin de bir an evvel savaşın durdurulması için hükümete müracaat ettikleri
bir ortamda imzalanan Mondros Mütarekesi, aslında bir çaresizlik ve teslimiyetin ifadesi idi.
Osmanlı devlet adamları mütareke şartlarını çok ağır bulsalar da kendilerine göre bazı teselliler
arıyorlardı. Osmanlı devleti adına antlaşmayı imzalayan Rauf Bey (Orbay), antlaşma sırasında
ve sonraki gelişmeler için İngiliz Amiralinin sözlü taahhütlerine güvenmişti. Sadrazam İzzet
Paşa, mütarekenin imzalanmasından sonra memnuniyet ifadelerini hem delegelere hem de
Amiral Calthorphe’a gönderdiği telgrafta bildirdi. Nitekim Padişah Vahdettin de mütarekenin
metnini öğrendiği zaman: “şartların çok ağır olmasına rağmen kabul edelim, biz sonra
İngilizlerin hoşgörüsüne nail olacağız” demişti. Saray ve Osmanlı hükümet çevresinde
mütarekeye karşı benzer yaklaşımlar ağırlık kazanırken, cephede görev yapan komutanlar
mütareke hükümlerinin Türk’ün ölüm fermanı niteliğinde olduğunun farkındaydı. Bu günlerde
Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına atanan Mustafa Kemal Paşa’ya göre; “Osmanlı Devleti
bu mütareke ile kendisini kayıtsız ve şartsız düşmanlara teslim etmeye razı olmuştu”. Savaşın
bir an evvel durdurulmasını isteyen komutanlar kabul edilen ağır şartlara tepki göstermişlerdir.
Elindeki kuvvetleri düşmana ezdirmeden Halep’in kuzeyine çeken Mustafa Kemal Paşa
itilaf devletlerinin İstanbul’u fiilen işgal ettikleri 13 Kasım 1918 başkente dönmüştü. Boğazda
demirlemiş İtilaf devletlerinin savaş gemilerine karşı “geldikleri gibi giderler” diyerek kendisi
gibi pek çok komutanın Türk istiklalinin mutlaka korunacağı ve zafere ulaşılacağına inancını
dile getirmişti. Nitekim 6. Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa (Sabis), mütareke hükümlerini
uygulamaktan kaçınmış ve durumu protesto etmiş idi. 9. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa’nın
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da mütarekeye muhalif milli teşkilatlanma faaliyetleri, İngilizleri rahatsız etmişti. Osmanlı
hükümeti bu değerli komutanı İstanbul’a çağırmak zorunda kalmıştı. Bunun gibi, Fevzi Paşa,
Kâzım Karabekir Paşa, Ali Fuad Paşa, İsmet Paşa gibi şahsiyetlerin, Mustafa Kemal Paşa ile
birlikte Şişli’deki bugün müze olan evde toplantılar yaparak Mondros Mütarekesi sonrası Türk
Milletinin içine düştüğü durum karşısında milli kurtuluş çareleri aradıklarını biliyoruz.
Askeri ve siyasî alanda bu tür gelişmeler olurken Türk halkı da Mondros ve sonrasında
başlayan işgaller karşısında oldukça tedirgin ve muhakkak bir şeyler yapmak gerektiğine
inanıyordu. Özellikle İzmir’in işgali, milletin kendine gelmesi ve teşkilatlanmasına vesile oldu.
Bir taraftan millî teşkilatlanmalarla vatan savunmasına hazırlanılırken bir taraftan da miting ve
protestolar ile kamuoyu oluşturulmaya ve Türk Milletinin haksızlığa uğratıldığı anlatılmaya
çalışılıyordu.
Şimdi, Mondros Mütarekesi ve işgaller karşısında millî teşkilatlanma faaliyetleri ile,
millî varlığa kast eden siyasî yapılanmalara ana hatlarıyla baktıktan sonra, Türk halkının
işgallere gösterdiği tepkilere temas etmek istiyoruz.

5.2. Türk
Teşkilatlanmalar

Milletinin

Mütareke

ve

İşgallere

Tepkisi:

Milli

Mütareke hükümlerine aykırı işgallerin gerçek hedefinin farkında olan sivil, asker, eşraf,
esnaf her kesimden Türk insanı Osmanlı Hükümetinin sessiz ve pasif kalması üzerine kendi
iradesini ele alarak teşkilatlanmaya başladı. Hemen her tarafta özellikle işgal tehlikesi bulunan
yörelerde, genel adı Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri olan milli teşkilatlar kurulmaya başlandı.
Milli Mücadele hareketinin zeminini oluşturacak olan ve zaman içinde hemen her il ve ilçede
bazen farklı isimlerle kurulan bu cemiyetler mahalle ve köylere varıncaya kadar teşkilatlandılar.
“Müdafaa-i Hukuk” kavramından da açıkça anlaşılacağı üzere, bu teşkilatlanma hareketi,
savunma amaçlı olup her şeyin başında hür ve bağımsız yaşama hakkını, vatanı koruma
gayesini taşıyordu. Çünkü mütareke sonrası işgallerle birlikte, Anadolu’nun batısı Yunan’a,
Doğu’su Ermenilere verilmek isteniyordu. Bu Şark Meselesi’nin halli planlarının uygulamaya
konmasıydı. Bu tehlikeye karşı gösterilen tepki “mahallî” nitelikli olup, büyük bir kısmı Sivas
Kongresi'nden sonra tek bir çatı altına alınmıştır. Bu oluşumlar ana hatlarıyla:
-Kars Milli İslam Şurası; 9. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa’nın destek ve yardımı
ile 5 Kasım 1918’de kurulmuştur. 17 Ocak 1919’da Cenubî Garbî Kafkas Hükümet-i
Muvakkatesi adıyla geçici bir hükümet oluşturulmuştur. Anayasası, Meclisi ile ortaya çıkan bu
hükümetin hedefi bağımsız yaşamak iradesine sahip olduklarını ve Osmanlı devletinden
ayrılmak istemediklerini medeni! hür! dünyaya göstermekti. Ancak bu hükümet, Nisan’da
Kars’ı işgal eden İngilizler tarafından dağıtılmıştır.
Vilayat-ı Şarkıyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti: Doğu Anadolu’yu savunma
amaçlı olarak 4 Aralık 1918’de kurulmuştur. Merkezi İstanbul’da olan bu cemiyet Erzurum ve
diğer doğu illerinde şubeler açmıştır.
Trakya Paşaeli Müdafaa-i Heyet-i Osmaniye Cemiyeti: Kolordu komutanı Cafer Tayyar
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Bey’in yardım ve desteği ile Yunan işgal hazırlıkları ve Mavri Mira cemiyetinin iddialarına
karşı 1 Aralık 1918’de Trakya’da kuruldu.
İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti: İzmir’in Yunan’a verilme tehlikesine
karşı, 17. Kolordu Komutanı Nurettin Paşa’nın yardım ve desteği ile Türk aydınları tarafından
1 Aralık 1918’de kuruldu. Bu cemiyet, İzmir’in Türklüğü konusunda dünya kamuoyunu
aydınlatma gayreti içinde olmuştur. Mart 1919’da düzenlediği kongre ile İzmir ve Türkiye
üzerinde oynanan oyunlara karşı gerekirse silahlı mücadeleye gireceklerini İtilaf devletlerine
ve kamuoyuna duyurmuştur.
İzmir Müdafaa-i Vatan Heyeti: Redd-i İlhak prensibini savunan bu cemiyet Batı
Anadolu’da milli direniş ruhunun oluşmasında öncülük etmiştir. İzmir’in işgalinden önce
büyük bir miting düzenleyen heyet İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmani Cemiyetiyle işbirliği
yapmıştır.
Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti: Trabzon merkezli bir Rum Pontus
devleti tehlikesine karşı mücadele için kurulmuştur.
Adana Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti: Çukurova bölgesinin Fransızlara verilmesi
tehlikesine karşı bu bölgenin haklarını savunmak amacıyla kurulmuştu.
Millî Kongre: Mütareke sonrası işgal veya işgal tehlikesi karşısında oluşan hareketleri
bir araya getirmek amacıyla 29 Kasım 1918’de kurulmuştur. 6 Aralık 1918 ve Ocak 1919’da
geniş katılımlı kongreler düzenleyen ve yayın faaliyetlerine önem veren Milli Kongre, İzmir’in
işgaline yönelik yapılan protesto ve mitinglerin organizasyonunda rol almıştır.
Bu cemiyetlerin yanı sıra, işgaller ve özellikle İzmir’in işgalini müteakip, işgal
tehlikesine yakın yerlerden başlamak üzere, Anadolu’nun hemen her il ve ilçesinde Müdafaa-i
Hukuk Cemiyetleri kurulmuştur. Sivas Kongresi kararları çerçevesinde tek bir çatı altında
toplanan bu cemiyetler içinde Anadolu kadınları da teşkilatlanmaya gitmişlerdi.
Türk Milleti bir taraftan teşkilatlanırken bir taraftan da işgallere karşı fiilî olarak
tepkisini göstermekte gecikmedi. Mütareke sonrası başlayan işgaller, işgal bölgelerinde kaygı
ve endişe yaratarak toplumu hareketlendirmişti. Ancak İzmir’in işgali mücadele fitilini
ateşleyen hamle oldu.
İtilaf Devletleri 14 Mayıs 1919 günü Osmanlı-Türk yetkililere verdikleri notalar ile
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edileceğini bildirdiler. Bu notalardan sonra 15 Mayıs 1919
sabahı İzmir’de Yunan işgali başladı.
Yerli Rumlar Yunan askerlerini karşılamak amacıyla, Kordon boyuna toplanıp tezahürat
yapmaktaydılar. Rıhtımdaki bütün binalar Yunan bayraklarıyla donatılmıştı. Bandolar da
Yunan millî marşını çalmaktaydılar. Metropolit ve rahipler diz çökmüş, ağlayarak ve ilahiler
söyleyerek Yunan bayraklarını öpüyorlardı.

119

İzmir Rum Metropoliti Hrisostomos, arkasında bir grup papazla Albay Zafiriu’yu
karşılayarak takdis etmişti. Bu merasim bittikten sonra Yunan askerleri, İzmir’i işgal etmek
üzere yürüyüşe geçen Yunan askerleri kışla önüne ulaştığı sırada bir el silâh atıldı. Atılan silâh
ile bayrağı taşıyan Yunan askeri yere düştü ve Yunan askerleri panik içinde kaçmaya başladılar.
Kısa bir süre sonra toparlanan Yunan askerleri Kışlayı ve Hükümet Konağını abluka altına
aldılar. Olay yerinde bulunan ve kaçamayan halk üzerine de ateş açtılar. Olay yerinde
bulunanlardan pek çoğu öldürüldü ve yaralandı.
Kışladan ve Hükümet Konağı’ndan aldıkları subay, asker, memurları “Zito Venizelos”
diye bağırmaya zorladılar. Kafile üzerine, yolun iki tarafına toplanmış olan Yunan askerleri ile
silahlı Rumlar tarafından ateş edildi. Yerli Rumlar da kafilede bulunan Türklere hakaretlerle
saldırdılar. Bazı kimseler öldürülerek denize atıldılar. İşgalin ilk gününde Yunanlılarla yerli
Rumlar tarafından basılan birçok Türk evinde kızların, kadınların ırzlarına tecavüz edildi.
İşgalle birlikte başta İzmir’e yakın ve haberi erken öğrenen Batı Anadolu’daki şehir ve
kasabalar olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya varıncaya kadar miting ve protestolar
ile tepkiler çığ gibi artarak devam etti. İşgalden henüz 6 saat sonra Denizli sancağı topyekûn
ayağa kalkmış idi. Denizli müftüsü Ahmet Hulusi Efendi'nin cihad ilan etmesi Anadolu
aydınının artık İstanbul'dan pek bir şey beklemediğinin de işareti olmuştur. Gerçekten de
Osmanlı Dâhiliye Nezareti İzmir’in işgalini ertesi gün valiliklere duyururken “6 saat süren
işgalden sonra hükümet konağında Türk bayrağının dalgalandığı ve hâkimiyetinin devam
ettiği” ifadesiyle yöneticileri ve toplumu tepki göstermeden ağırbaşlılığı korumaya ve barış
anlaşmasının imzalanmasını beklemeye yönlendiriyordu. Bu aşamada hükümetin temel hareket
noktası “galip kuvvetlere karşı maddeten mukavemetin mümkün olmadığı” şeklindeydi.

5.2.1. Milli Devlete Giden Yolda Önemli Bir Dönemeç: Yunan İşgali
Karşısında Osmanlı Gayrimüslimlerinin Pozisyonları
Mütareke sonrasında Türk Milleti istiklalini koruma ve var olma mücadelesine
girdiğinde, bazı azınlıklar da o zamana kadar birlikte yaşadığı, kimliğini muhafaza ettiği,
vatandaşı bulunduğu devleti aleyhine tavır almaktan ve işgalcilerle işbirliği içine girmekten
kendilerini alıkoyamadılar. Hatta bu konuda teşkilatlanmaya bile gittiler. Rumlar,
Patrikhanenin başını çektiği Etnik-i Eterya ve Mavri Mira örgütleri ile Doğu Trakya, Batı
Anadolu ve İstanbul’u Yunanistan’la birleştirmek istiyor, öte yandan Karadeniz bölgesinde bir
Rum Pontus Devleti kurmayı amaçlayan Pontus adlı örgütle silahlı propaganda yapıp terör
estiriyorlardı. Tabii ki esas hedef Megali İdea’yı gerçekleştirmeye yönelik idi. Millet-i sadıka
olarak bilinen Ermeniler de emperyalistlerin maşası olarak Doğu Anadolu ve Çukurova
bölgesinde işgalcilerle işbirliği yapmışlardır. Ermeniler vatandaşı bulunduğu devletine ve o
zamana kadar huzur ve barış içinde yaşadığı Müslüman komşularına karşı silahlı çete
faaliyetlerine girebilmişlerdi. 1880’li yıllardan beri faaliyet gösteren Hınçak ve Taşnak adlı
Ermeni silahlı örgütleri Büyük Ermenistan’ı kurmak için zamanın geldiğini propaganda
ediyorlardı. Öteden beri Filistin’de bir devlet kurma niyetlerini ortaya koyan Yahudiler de,
Alyans-İsrailit adlı silahlı bir izci teşkilatı oluşturmuşlar, Türkiye’deki imtiyazlarını
koruyabilmek amacıyla Makabi Cemiyeti adında bir dernek kurmuşlardı.
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Azınlıkların bu tür faaliyetlerinin yanı sıra, gaflet, ileriyi görememek veya
emperyalistlerin tesirinde kalmak gibi bazı sebeplerden dolayı bazı Türk ve Müslümanların da
Milli Mücadele’ye zarar verici tutum ve davranışta bulundukları ve bu maksatla dernek
kurdukları görülebilmiştir. Bu cümleden olmak üzere, Kürdistan Teali Cemiyeti, İngiliz
Muhipler Cemiyeti ve Wilson Prensipleri Cemiyeti’ni örnek verebiliriz.

5.3. Mücadele’nin Millileşme Süreci: M. Kemal Paşa’nın Samsun’a
Çıkışı, Teşkilatlanma ve Kongreler
Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bulunduğu sürede öncelikle siyasi sahada bir şeyler
yapma gayreti içinde olmuştur. Kendisinin de harbiye nazırı olarak yer alacağı yeni bir Ahmet
İzzet Paşa hükümeti kurulması için Meclis-i Mebusanda milletvekilleri arasında propaganda
yaptı. Aldığı olumlu sözlere karşın oylamada Tevfik Paşa hükümetinin güvenoyu alması
üzerine İstanbul’da, siyasetçilerle birlikte mücadele edilemeyeceğini gördü. Bunun üzerine
kendisi de dâhil olmak üzere genç komutanların üst düzey görevler alarak Anadolu’ya geçmesi
ve Anadolu’da halka dayanarak mücadele etmesi kararına vardılar. Bu noktada Kâzım
Karabekir, Ali Fuad, Rauf ve İsmet Beyler başta olmak üzere silah arkadaşlarıyla; Şişli’de
yaptıkları toplantılarda mücadelenin esaslarını belirlediler. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının
Anadolu’ya geçme hazırlıkları sırasında istenilen fırsat doğmuş, Samsun ve çevresindeki
asayişi sağlamak için Mustafa Kemal Paşa, 30 Nisan 1919’da askerî ve sivil yetkilerle
Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine tayin olunmuştur. Bu çerçevede, Kâzım Karabekir Paşa,
Tekirdağ’daki 14. Kolordu Komutanlığından Doğu’daki 15. Kolorduya atanarak 3 Mayıs
1919’da Erzurum’a gelmiş, Ali Fuat Paşa da 20. Kolordu Komutanı Anadolu’ya geçmişti.
Mustafa Kemal Paşa’nın bu tayinindeki temel hedef müfettişlik bölgesindeki çete
faaliyetlerini önleyip asayişi sağlamak olarak görünmektedir. Bunun yanı sıra bölgede
merkezden bağımsız bir takım toplulukların silah ve cephane temin edip asker toplaması da
engellenecekti. Ancak onun esas amacı Mondros Mütarekesini takiben ortaya çıkan işgale karşı
dağınık mücadele eden milli kuvvetleri toplamak ve topyekûn bir İstiklal mücadelesi organize
etmekti. Başta Ali Fuat (Cebesoy), Fevzi (Çakmak) ve Cevat (Çobanlı) olmak üzere
Genelkurmaydaki vatansever subayların da katkıları ile tayin hazırlıkları tamamlanan Mustafa
Kemal Paşa İstanbul’dan ayrılmadan Hükümet ve Padişah ile görüşmeler yaptı. Padişahla
yapılan son görüşmeyi Mustafa Kemal Paşa şöyle dile getirmektedir; “Yıldız Sarayı’nın ufak
bir salonunda Vahdettin’le adeta diz dize denecek kadar yakın oturduk. Sağında dirseğini
dayamış olduğu bir masa ve üstünde bir kitap var. Salonun Boğaziçi’ne doğru açılan
penceresinden gördüğümüz manzara şu: Birbirine paralel hatlar üzerine düşman zırhlıları…
toplar sanki Yıldız Sarayı’na doğrulmuş!... Vahdettin hiç unutmayacağım şu sözlerle
konuşmaya başladı: ‘Paşa, Paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin, bunların hepsi artık
bu kitaba girmiştir (elini demin bahsettiğim kitabın üstüne bastı ve ilave etti) tarihe geçmiştir.’
O zaman bunun bir tarih kitabı olduğunu anladım. Dikkatle ve sükûnla dinliyordum: ‘Bunları
unutun’ dedi. ‘asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa, paşa, devleti
kurtarabilirsin!’”.
Mustafa Kemal bu görüşmenin akşamı 16 Mayıs’ta yanında 19 kişilik karargâh heyeti
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olduğu halde Bandırma vapuru ile Samsun’a hareket etti. Burada, Mustafa Kemal Paşa’nın
Samsun’a tayinindeki sebepleri yalnızca Ordu Müfettişi görevi ile sınırlamak, herhalde doğru
olmayacaktır. Millî Mücadele döneminde de adı geçecek bazı vatansever şahsiyetlerin bu tayin
işinde yardımcı olmaları ve özellikle Padişahın “Paşa, paşa, devleti kurtarabilirsin” ifadeleri
göz ardı edilecek hususlar değildir. Tabii ki Mustafa Kemal Paşa’daki “devlet” kavramı,
Padişah’ın kastettiği mevcut “devlet” anlayışını ve düzeni kurtarmak değil, milli iradeye dayalı
yeni bir devlet kurmaktı. Mustafa Kemal, bu düşüncelerle, Anadolu vatan coğrafyasında Türk
Milletini teşkilatlandırarak, Türk istiklalini korumak ve yeniden doğuş için perakende çabaları
tek bir merkeze toplayıp ülkenin bütününün kurtuluşuna yöneltmek üzere 19 Mayıs’ta
Samsun’a çıktı.
Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a çıkar çıkmaz ülkenin her tarafındaki askerî ve mülkî
erkân ile irtibata geçerek halkın işgale karşı gösterdiği tepkiyi artırmaya çalıştı. Bu arada yaptığı
incelemelerde, bölgedeki asayişi Rumların bozduğu, Türklerin nefsi-müdafaa yaptıkları tespit
edilmiştir. İngiliz destekli Pontus hayalcisi Rumların niyetlerinden ve terör faaliyetlerinden
vazgeçtikleri takdirde bölgede asayişin düzeleceğini ilgililere rapor etti. Mustafa Kemal Paşa,
Anadolu’nun daha iç kısımlarına gitmek ve milletle daha yakın temasta bulunabilmek için 25
Mayıs’ta karargâhıyla Havza’ya geldi. Havza’dan sivil ve askerî yöneticilere gönderdiği
bildiride; devam etmekte olan işgallere karşı miting ve protestoların sürdürülmesini istedi.

5.3.1. Milli Egemenliğin İşaret Fişeği: Amasya Genelgesi
Havza’dan sonra Mustafa Kemal Paşa 12 Haziran’da, 18 arkadaşıyla birlikte Amasya’ya
geldi ve çalışmalarına burada devam etti. Bu sıralarda toplanmakta olan Balıkesir ve Erzurum
Kongrelerinin mahallî özellik taşımasından dolayı bütün milleti içine alacak millî bir kongrenin
toplanmasını gerekli gören Mustafa Kemal, 21–22 Haziran gecesi bir genelge hazırladı.
Yanında bulunan Ali Fuad, Refet ve Rauf Beylerle birlikte karargâh heyetinin de
imzaladığı ve Erzurum’da bulunan Kâzım Karabekir ve Konya’da Mersinli Cemal Paşa’nın da
telgrafla onayladığı genelge, 22 Haziran günü askerî ve sivil makamlara gönderildi. Amasya
Genelgesi şu esasları taşıyor idi;
1- Vatanın ve milletin istiklali tehlikededir.
2- İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini gereği gibi yerine
getirememektedir, bu durum milletimizi yok olmuş göstermektedir.
3- Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
4- Milletin içinde bulunduğu durum ve şartlara göre harekete geçmek ve haklarını
yüksek sesle cihana duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak millî bir kurulun varlığı
zarurîdir.
5- Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta millî bir kongrenin acele
toplanması kararlaştırılmıştır.
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6- Bunun için bütün illerin her sancağından milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin
mümkün olduğu kadar çabuk yetişmek üzere yola çıkarılması gerekmektedir.
7- Her ihtimale karşı bu meselenin milli bir sır halinde tutulması ve temsilcilerin lüzum
görülen yerlerde seyahatlerini kendilerini tanıtmadan yapmaları lazımdır.
8- Doğu İlleri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da bir kongre toplanacaktır. Bu tarihe
kadar diğer illerin temsilcileri de Sivas’a gelebilirlerse, Erzurum Kongresi üyeleri de Sivas
Kongresine katılmak üzere hareket edecektir.
Türk İstiklal Savaşı’nın ve inkılâp tarihinin çok önemli bir dönüm noktası olan Amasya
Genelgesinde, İstiklal Savaşı’nın gerekçeleri ve yöntemi ortaya konmuştur. “Milletin istiklalini
yine milletin azim ve kararının kurtaracağı”, “millî heyet”, “millî bir kongre”den bahsedilmesi,
Türk tarihinde ilk defa, millî iradeye yani demokrasiye dayalı yeni bir yapılanmanın ve
gelişmelerin habercisi olarak ortaya konmuştur. Bu bakımdan Amasya genelgesi Milli
Mücadele tarihinin önemli bir belgesi olmakla birlikte Türk Demokrasi Tarihi açısından da ayrı
bir değer taşımaktadır.
Tabii ki bu genelge İstanbul Hükümeti’ni oldukça rahatsız etmişti. Mustafa Kemal Paşa
İngilizlerin hükümete yaptıkları baskılar ve yetkilerini aştığı düşüncesi ile İstanbul’a geri
çağırıldı. Mustafa Kemal ve kadrosu bu sırada toplanacak Kongre için Erzurum’a gelmiş
bulunuyorlardı. 7-8 Temmuz gecesi Padişah tarafından makine başında yapılan yazışmalardan
sonra müfettişlik görevinden azledilmesi üzerine Mustafa Kemal Paşa askerlikten de istifasını
bildirdi. Artık sivil bir vatandaştı. Ancak silah arkadaşları çok büyük bir çoğunlukla ona
bağlılıklarını ortaya koydular. Harbiye Nezaretinden Mustafa Kemal’i tutuklayıp İstanbul’a
göndermek emrini alan 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa’yı
ziyarete geldi. Hazır ol durumunda selam verdikten sonra; “Kolordum ve ben emrinizdeyim
Paşam” diyerek yüksek bir karakter örneği sergiledi.
Mustafa Kemal Paşa, üniformasından ve resmi görevinden ayrılmış milletin bir ferdi
olarak mücadeleye devam edecekti. Bu sırada Erzurum Kongresi’nin hazırlıkları devam
ediyordu.

5.3.2. Erzurum Kongresi
Erzurum Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Mustafa Kemal Paşa’yı “Heyet-i Faale”
Başkanlığına getirdi. Bu durum Mustafa Kemal Paşa’yı çok duygulandırdı. Çünkü bu cemiyet
O’nu bağrına basan belki de ilk sivil kuruluş idi. Bundan sonra Kongreye katılmada şekil
problemi yaşandı. Cevat Dursunoğlu ve Kâzım (Yurdalan)Beyler merkez delegeliğinden istifa
ederek yerlerini Mustafa Kemal Paşa ve Rauf (Orbay) Bey’e bıraktılar.
Paşa’nın asker kıyafeti ve padişah yaveri kordonu ile kongreye girmek istemesi kimi
delegelerin tepkisini çekti. Bazı muhalif çabalara rağmen Kongre, Mustafa Kemal Paşa’yı
başkan seçti. 23 Temmuz günü bir okul binasında toplanan Kongre, çalışmalarını 7 Ağustosta
tamamladı ve çok önemli kararlar aldı. Bu kararlar, ülkenin her tarafına ve İstanbul’daki işgal
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kuvvetlerine gönderildi. Alınan temel kararlar özetle şöyle idi;
1- Mevcut sınırları ile vatan bir bütündür, hiçbir sebep ve bahane ile birbirinden
ayrılamaz.
2- Vatan bütünlüğünün, milli istiklalin, hilafet ve saltanatın korunması için Kuva-yı
milliyeyi âmil, milli iradeyi hâkim kılmak esastır.
3- Hıristiyan unsurlara milli birlik ve beraberliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak
ayrıcalıklar verilemez. Ancak kazanılmış haklara da saygı duyulacaktır.
4- İtilaf Devletlerinin, 30 Ekim 1918’de imzalanan mütareke tarihindeki sınırlarımız
içinde kalan toprakları bölmeye çalışmalarına karşı çıkılacaktır.
5- Memleketimize karşı işgal emeli beslemeyen herhangi bir devletin fenni, sınaî ve
ekonomik yardımı memnuniyetle karşılanacaktır.
6- Milletlerin kendi kaderini tayin ettiği bu tarihi devirde, merkezi hükümetin de milli
iradeye tabi olması zaruridir. Hükümet, derhal Meclis-i Mebusanı toplayarak hükümet
işlerinin meclisin denetimine alınmasına çalışılacaktır.
Kongrece, alınan kararların son maddesi gereğince ayrıca bir temsil heyeti oluşturulmuş
ve başkanlığına da Mustafa Kemal Paşa seçilmişti.
Kongre, amacı ve toplanış şekli mahallî olmakla birlikte aldığı kararlar açısından millî
özellik taşımaktaydı. Alınan kararlar, İstiklal Mücadelesinin amacı ve yönteminin ana hatlarıyla
ortaya konduğu ve özellikle Misak-ı Millî’nin şekillendiği bir programı ifade ediyordu. Bunun
da ötesinde, metin içinde zaman ve şartların gereği olarak “saltanat ve hilafet” kavramları
geçmekle birlikte, metnin bütününe bakıldığında millî iradenin hâkim olacağı yeni bir yönetim
ve geleceğin arzu edildiği açıkça görülmektedir.

5.3.3. Sivas Kongresi
Amasya Genelgesinde, Sivas’ta milli bir kongrenin yapılacağı bildirilmişti. Mustafa
Kemal yanında Temsil Heyeti’nden de bazı üyeler olduğu halde 2 Eylül’de Sivas’a geldi.
Kongre, 38 delege ile 4 Eylül 1919 günü Mekteb-i Sultanî binasında açıldı. Yapılan oylama
sonucu Mustafa Kemal Paşa, kongre başkanlığına seçildi. Açılış konuşmasında Mondros
Mütarekesi sonrası ülkenin içinde bulunduğu durumu ve muhtemel tehlikeleri dile getiren
Mustafa Kemal Paşa, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü üzerinde durdu. Çünkü bazı
aydınlarda bile ümitsizlik hâkim olmaya başlamıştı. Hatta bu yüzden manda meselesi kongrenin
en önemli tartışma konusu haline gelmişti. İleride Ankara Hükümeti’nin önemli isimleri
arasında yer alacak Bekir Sami Bey, Milli Mücadele’nin önemli şahsiyetlerinden İsmet Bey
(İnönü), Refet Bey (Bele), Halide Edip (Adıvar) gibi şahsiyetler bile bu günlerde “ehven-i şer”
olarak Amerikan mandasına taraftar görünmüşlerdi. Kongre üyeleri arasında uzun süre
tartışılan manda konusu hakkında Mustafa Kemal’in düşüncesi ise açık ve kesin idi. Erzurum
Kongresi’nde de dile getirildiği üzere, manda asla kabul edilemezdi. Uzun tartışmalardan sonra,
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Mustafa Kemal Paşa, gerektiğinde Kongre üyeleriyle tek tek görüşerek, istiklalin başkasına
emanet edilemeyeceğini anlattı ve delegeleri ikna etmeyi başardı. Sonuçta Sivas Kongresi
manda rejimini reddetti.
Bu Kongre’de Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar olduğu gibi kabul edilerek
genelleştirilmiş oldu. Buna göre; Mütareke’nin imzalandığı tarihteki sınırlarımız savunuluyor,
Mebusan Meclisi’nin bir an önce toplanarak milli irade yönünde çalışması isteniyor, Temsil
Heyeti’nin genişletilerek, bütün ülkeyi temsil etmesi amaçlanıyordu. Ayrıca kongre kararları
gereğince, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri”
adıyla tek bir çatıda toplanıyordu. Kongre “İrade-i Milliye” adıyla bir de gazete çıkardı.
Sivas Kongresi, her şeyden önce katılan delegeler ve bütün ülkeyi kapsayan kararlarıyla,
milli bir nitelik taşımaktadır. Amasya Tamimi ve Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar burada
genişletilmiş ve Millî Mücadele’nin programı niteliğinde olan “Misak-ı Milli” ana hatlarıyla
burada şekillenmiştir. Millî Mücadele’nin amaç ve hedeflerinin ortaya konduğu Kongre’de,
milli iradeye sıkça yapılan atıflar, “İrade-i Milliye” adlı gazetenin çıkarılması, Temsil
Heyeti’nin genişletilmesi uygulamaları, Türk Demokrasi tarihinde önemli bir gelişmeyi de
ifade etmektedir.

5.3.4. Batı Anadolu Kongreleri
Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde vatanın
kurtuluşu çareleri aranırken, Batı Anadolu’nun bazı yerlerinde de çeşitli toplantılar yapılıyor,
Yunan işgallerine karşı kararlar ve tedbirler alınıyordu. Bu cümleden olmak üzere, Yunan’a
karşı mücadele eden Kuva-yı Milliye’nin sevk ve idaresiyle iaşesi için 28 Haziran 1919’da
Balıkesir’de bir kongre toplandı. Balıkesir ve komşu ilçelerden katılımın olduğu bu kongrede
Bursa eski valisi Hacim Muhiddin (Çarıklı)Bey’in başkanlığında bir heyet seçildi ve cephenin
takviyesi hususunda bazı kararlar alındı.
26–31 Temmuz’da daha geniş katılımlı ikinci bir kongre düzenlendi. Bazı İtilaf
temsilcilerine işgalleri kınayan telgraflar çekildi. Milli direniş ruhunu bölgede yaymak için 16–
25 Ağustos tarihlerinde Alaşehir’de de bir kongre düzenlendi. Bu faaliyetler Mustafa Kemal
Paşa tarafından da memnuniyetle karşılandı. 13 Eylül’de Balıkesir’de üçüncü bir kongre daha
toplandı. Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri olarak tarihe geçen bu teşkilatlanma faaliyetlerinde
Hacim Muhiddin (Çarıklı) Bey’in öncü rolünü ifade etmeliyiz.
Öte yandan, Yunan kuvvetlerinin ilerlediği Aydın istikametinde de teşkilatlanmalar
hemen başlamıştı. 7–8 Temmuz’da (1919) Nazilli’de bir kongre toplandı. Bu kongre cephenin
iaşesi ve lojistik destek konularında çalışmak üzere bir heyet seçti. 23 Eylül’de Nazilli’de ikinci
bir kongre daha toplandı. Civar sancak, kaza ve nahiyelerden delegelerin katıldığı bu kongrede
45 kişilik bir heyet oluşturularak cephenin lojistik işleriyle ilgili görev taksimi yapıldı.

5.3.5. Son Osmanlı Meclis-i Mebusanının Toplanması ve Misak-ı Milli
Sivas Kongresi kararlarının ülkede büyük etkisi oldu. Halkın ve aydınların büyük
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bölümü gerçekleri görürken, Damat Ferit Hükümeti itibar kaybetti ve sonuçta hükümet düştü.
Yerine Ali Rıza Paşa kabinesi kuruldu. Ali Rıza Paşa, ülke menfaati için Heyet-i Temsiliye ile
temasa geçmenin gerekliliğine inanıyordu. Bu maksatla hükümet üyesi Salih Paşa’yı Mustafa
Kemal Paşa ile görüşmek üzere Amasya’ya gönderdi. 20–22 Ekim tarihlerinde yapılan
görüşmeler sonunda bir protokol imzalandı.
Tarihe Amasya Protokolü olarak geçen bu kararların en başta gelen neticesi, İstanbul
Hükümeti’nin Heyet-i Temsiliye’yi resmen tanımış ve kararlarını dikkate almış olmasıdır.
Protokole göre, Paris Barış Konferansına gidecek heyetin seçiminde Heyet-i Temsiliye’nin
tercihleri dikkate alınacak, Meclis-i Mebusanın bir an önce toplanması sağlanacak, Müdafaa-i
Hukuk Cemiyetleri İstanbul Hükümetince hukuken tanınacak idi. Bu kararlar çerçevesinde
hemen uygulamaya geçildi. Seçimler yapıldı ve Meclis-i Mebusan 12 Ocak 1920’de İstanbul’da
toplandı. Mustafa Kemal’in direktifi ile hareket eden Millî Mücadele yanlısı milletvekilleri
Felah-ı Vatan grubunu kurdular. Bu grubun da gayretleri ile son Osmanlı Meclisinin en önemli
icraatı 28 Ocak 1920’de Misak-ı Millî’yi kabul etmesi olmuştur. Bilindiği üzere, Misak-ı Milli
Erzurum ve Sivas Kongrelerinde şekillenmiş idi. Millî Mücadele’nin hedeflerini ortaya koyan
6 maddelik bu fevkalâde önemli belgede özetle şöyle deniliyordu;
Madde 1: Osmanlı İslam çoğunluğu ile meskûn yerler bir bütün teşkil etmektedir. Bu
hattın dışında kalan ve Mütareke sırasında düşman ordularının işgali altında bulunan kısımların
alın yazısı (geleceği) yine halkının serbest oyu ile tespit edilecektir.
Madde 2: Daha önce halkın serbest oyu ile anavatana katılmayı kabul etmiş bulunan
Elviye-i Selase (Kars, Ardahan, Batum) için gerekirse tekrar halkın oylarına başvurulması
kabul edilecektir.
Madde 3: Batı Trakya’(Paşaeli)nın, hukukî statüsü de bölge halkının oyu ile tespit
edilmelidir.
Madde 4: Hükümet ve Hilafet merkezi olan İstanbul şehri ile Marmara Denizi’nin
güvenliği her türlü tehlikeden korunmuş olmalıdır. Bu esas saklı kalmak kaydıyla, Boğazların
dünya ticaret ve ulaştırmasına açılması hakkında bizimle öteki bütün ilgili devletlerin ortaklaşa
verecekleri karar muteber sayılacaktır.
Madde 5: Müttefik devletler ile düşmanlar arasında yapılan antlaşmalar gereğince
azınlıkların hakları civar ülkelerde bulunan Müslüman halkın da aynı haklardan faydalanması
şartıyla tarafımızdan korunacaktır.
Madde 6: Siyasî, adlî ve malî alanda gelişmemizi önleyecek bütün sınırlamalar
(kapitülasyonlar)kaldırılmalıdır.
İstiklal Savaşı’nın da gerekçelerini ortaya koyan bu hükümleri analiz ettiğimizde üç
temel noktada toplandığını görüyoruz. Birincisi; sınırlar, İstanbul ve Marmara’nın güvenliği
meselesi. İkincisi; Azınlıklar ve buna bağlı olarak Anadolu dışındaki Türk ve Müslümanların
haklarının korunması meselesi. Üçüncüsü ise; Ekonomik hedefler yani kapitülasyonların asla
126

kabul edilemeyeceği konusu. Millî Mücadele’nin haklı gerekçelerini ve amacını ortaya koyan
bu program, aynı zamanda Lozan Antlaşmasında da temel müzakere konularını oluşturacaktır.
Bu kararlar tabii ki başta İngilizler olmak üzere İtilaf devletlerini oldukça rahatsız etti.
Yapılan baskılar sonucu Ali Rıza Paşa Hükümeti istifa etti. Yerine 8 Mart’ta, yine İngilizlerin
hoş karşılamadığı Salih Paşa kabinesi kuruldu. Bunun üzerine, 16 Mart 1920 sabahı İstanbul
resmen işgal edildi. Yağma ve soygunların yanı sıra Şehzadebaşı’nda karakolda uyuyan 15
silahsız Türk askeri şehit edildi. Milliyetçi mebuslar tutuklanarak Malta’ya sürüldü. Bazı
mebuslar kaçarak Ankara’ya geldiler. İstanbul’un işgali bütün vatan sathında üzüntü ve
tepkilerle karşılandı, ülke çapında yapılan mitinglerle işgal protesto edildi.

5.4. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı
İstanbul’un işgali, Meclis-i Mebusan’ın dağıtılması, daha önce meclisin Ankara’da
toplanmasını savunan Mustafa Kemal Paşa’yı haklı çıkarmıştı. Mevcut durumu değerlendiren
Mustafa Kemal Paşa, vakit kaybetmeden Temsil Heyeti adına 19 Mart 1920’de ilgili idarî ve
askerî makamlara gönderdiği tamimde “olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin Ankara’da
toplanması” için gerekli hazırlıkların yapılmasını istedi. Usulüne uygun yapılan seçimler ve
İstanbul’dan katılan mevcut mebusların oluşturduğu üyelerle Büyük Millet Meclisi 23 Nisan
1920 Cuma günü, Ulus meydanı altında şimdi müze olarak kullanılan binada dualarla açıldı.
Meclisin faaliyetlerini ayrı bir başlık altında inceleyeceğimizden burada bu gelişmelere karşı
ortaya çıkan tepkileri ele alacağız.

5.4.1. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Karşı Tepkiler ve Alınan
Tedbirler
Yukarıdan beri anlatıldığı üzere, Kongrelerden başlayan millî teşkilatlanma süreci
TBMM’nin açılmasıyla yeni bir yapılanmaya bürünmüş, bir taraftan işgallere karşı savunma
tedbirleri alınırken bir taraftan da tarih, yeni Türk devletinin doğumuna şahit oluyordu. Tabii
ki, bu durum başta işgalci devletler olmak üzere, İstanbul Hükümeti’ni ve diğer şer odaklarını
oldukça rahatsız ediyordu. Onun için, başlayan milli hareketi büyümeden boğmanın yollarını
aradılar. İngiliz gizli servisi, değişik yol ve yöntemlerle Millî Mücadele hareketini kırmaya
çalışıyor, işgalci Yunan kuvvetleri, hazırladıkları broşürler ve diğer yollarla Mustafa Kemal
Paşa ve Kuva-yı Milliye aleyhinde propaganda yapıyordu. Damat Ferit hükümetleri ise bu
aleyhte faaliyetlerin neredeyse merkezi durumuna gelmişti. İstanbul Hükümeti, Şeyhülislam
Dürrizade Abdullah tarafından hazırlanan fetvaya dayanarak, Milli Mücadele’yi başlatanları
“âsi” ilan etmiş, bilerek veya bilmeyerek bu propagandaların etkisi altında kalan yerlerde
isyanlar görülmeye başlanmıştı. Düzce –Hendek- Adapazarı, Yenihan, Yozgat Boğazlıyan,
Afyon, Konya yörelerinde bazı şahısların başını çektiği isyanlar çıktı. Koçgiri ve Milli Aşireti
ve Anzavur ayaklanmaları da bunlara eklendi. Tamamen İstanbul Hükümeti ve İtilaf
Devletlerinin tahriki ile ortaya çıkan bu ayaklanmalar, Ankara Hükümeti tarafından sistemli bir
şekilde bastırıldı. Dürrizade’nin fetvasına karşı, Ankara Müftüsü Rıfat Efendi’nin öncülüğünde
153 din görevlisinin imzasını taşıyan fetva, Milli Mücadele’nin haklılığını ortaya koyma ve
halkı aydınlatma açısından çok etkili oldu.
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Hıyanet-i Vataniye Kanunu yürürlüğe girdi. Asker kaçaklarını önleme kanununu
uygulamak için İstiklal Mahkemeleri kuruldu. Alınan tedbirlerle ayaklanmalar bastırıldı ve
uzun süren kardeş kavgası sona erdi. TBMM’nin otoritesi arttı. Bu gelişmeler İstanbul
yönetiminin gerçek yüzünü ortaya çıkarırken, Türk Milleti düşman karşısında bütün gücünü
seferber edebilme imkânına kavuştu.

5.4.2. Türkiye’yi Paylaşma Projesi: Sevr Antlaşması
Türk Milleti, Mondros Mütarekesi sonucu kendisine biçilen kefeni giymemek ve
yeniden dirilmenin mücadelesi içinde bulunurken, İtilaf devletleri de bir an önce, savaşı
kaybeden devletlerle antlaşmalar yaparak emperyalist niyetlerini gerçekleştirmek istiyorlardı.
Bunun için 18 Ocak 1919’da Paris’te toplanmışlar ve takip eden aylarda, Almanya, Avusturya,
Bulgaristan ve Macaristan ile antlaşmalar imzalamışlar sıra Türkiye’ye gelmişti. Osmanlı
Devleti, geniş toprakları ve başta petrol olmak üzere ekonomik kaynakları ile sömürgeci
ülkelerin iştahını kabartıyordu. İtilaf devletleri, değişik zamanlarda Türkiye’yi paylaşma
tasarılarını görüşmüşler, 19–26 Nisan 1920’de İtalya’nın San Remo kasabasında taslağa son
şeklini vermişler ve bu kararlarını da 11 Mayıs’ta Osmanlı heyetine iletmişlerdi. Tevfik
Paşa’nın başında bulunduğu heyet, “teklif edilen barış şartlarının bağımsız bir devletin kabul
edebileceği türden olmadığını” söyleyerek itirazlarda bulunmuşsa da, Saltanat Şurası hükümleri
uygun bulmak mecburiyetinde kaldı. Damat Ferit her ne olursa olsun antlaşmayı imzalamak
niyetinde idi. Ankara Hükümeti ise, bu antlaşma taslağına kesinlikle karşı olduğunu bildirmesi
üzerine, İtilaf Devletleri, Ankara’yı söz konusu antlaşmayı kabule zorlamak için 22 Haziran’da
Yunan kuvvetlerini harekete geçirdiler. Öte yandan, Damat Ferit Hükümeti’nin gönderdiği
temsilciler 10 Ağustos 1920’de Paris’in Sevr semtinde antlaşmayı imzaladılar.
Şark Meselesini çözmeyi yani Anadolu’da Türk siyasî hâkimiyetine son vermeyi
amaçlayan bir başka ifade ile Türk Milletinin ölüm fermanı anlamına gelen bu sözde “barış
antlaşması”, meclis ve padişah tarafından onaylanmadığından, sadece bir proje olarak
kalmıştır. 1815’te adı konan ve o tarihten itibaren, emperyalizmin Türkiye üzerindeki
niyetlerini sergileyen bu projeye göre, kâğıt üzerinde orta Anadolu’da küçük bir Türkiye’den
söz ediliyorsa da aslında, pratikte böyle bir devletin yaşama imkânı bulunmadığından
Anadolu’da Türk varlığına son verilmiş olacaktı. 433 maddelik olan bu antlaşmanın temel
hükümleri şöyle idi;
Türkiye’ye İstanbul ile Orta Anadolu’da Ankara ve Kastamonu vilayetlerini kapsayan
küçük bir coğrafya bırakılıyordu. İstanbul başkent kalacak ancak uluslararası bir statüsü
bulunacaktı. Boğazlar uluslararası bir komisyonun tasarrufunda olacak. Batı Anadolu’nun
büyük kısmı ile Doğu Trakya Yunanistan'a verilecek. Doğu Anadolu’da bağımsız bir
Ermenistan ve onun güneyinde özerk bir Kürdistan kurulacak. Çukurova bölgesi Sivas ve
Malatya Fransız, Akdeniz bölgesi ve Konya civarı İtalyan nüfuz bölgesine ayrılacak. Ordu
sadece iç güvenliği sağlayacak ölçüde olacak. Kapitülasyonlar genişletilerek yeniden yürürlüğe
konacak. Ülkeden ayrılmış gayrimüslimler dönebilecek ve Osmanlı Hükümeti bunların
zararlarını ödeyecek. Osmanlı Hükümeti İtilaf Devletleri'nin onayı dışında ekonomik kararlar
alamayacaktı.
128

Sözde “barış antlaşması” adı altında yer alan bütün bu hükümler, Türk Milleti için bir
ölüm fermanından başka bir anlam ifade etmiyor idi. Bu yüzden, Ankara Hükümeti, İstanbul
Hükümeti'nin imzalayacağı hiçbir antlaşmayı kabul etmeyeceğini ilan etmişti. Ankara
Hükümeti’nin “Misak-ı Millî” dışında bir çözümü kabul etmesi mümkün değildi. Aslında
Misak-ı Millî, o zamanın şartlarında kolu kanadı budana budana, yalnızca gövdesi kalmış ve
gövdesinin de parçalanmasıyla yok olacak bir milletin feryadı ve haklı direnişinden başka bir
şey değildi. Sevr Antlaşması'nın yaralı ve mazlum bir milleti ölüme mahkûm etmekten başka
bir anlamı yoktu.

5.5. Askerî Gelişmeler
Amasya’dan başlayıp TBMM’nin açılmasıyla sonuçlanan ülkeyi kurtarmaya yönelik
siyasî gelişmeler ve bunun karşısında İtilaf devletlerinin ve İstanbul Hükümeti'nin çeşitli siyasî
manevraları sürerken, Mondros Mütarekesi sonrası başlayan işgaller de genişleyerek devam
ediyordu. Aşağıda ayrıntılı olarak ele alınacağı üzere, Doğu’da Ermeni, Güney’de Fransız,
Batı’da da Yunan işgallerine karşı mücadele veriliyordu. Öte yandan İtalyan ve İngiliz işgalleri
de yayılıyordu. Bilindiği üzere, Türk ordusu I. Dünya Savaşında epey kayıplara uğramıştı ve
geride kalan kadro da Mütareke gereğince terhis edilecek idi. Yani bu günlerde işgallere karşı
koyabilecek güçlü bir ordu ve Mütareke şartlarından dolayı hukukî zemin de bulunmuyordu.
Gerçi bazı komutanlar, gelecek tehlikeyi fark edip, mütareke hükümlerini mümkün olduğunca
uygulamayı erteleyip bazı tedbirler almışlardı. Ancak, eldeki kuvvetlerle yeterince savunma
yapılamayacağı ortada idi. İşte Türk Milleti çaresiz kaldığı böyle bir ortamda, ülkenin hemen
her yerinde kendiliğinden gönüllü milis kuvvetler oluşturarak silahlı savunma iradesini ortaya
koydu. Millî Mücadele tarihimizde “Kuvâ-yı Milliye olarak adlandırılan bu silahlı gönüllü
kuvvetlerin teşekkülünde, bazı yöneticilerin ve subayların önemli rolleri oldu. Osmanlı
Genelkurmayı'nın da desteğiyle Düzenli Orduya geçiş zamanına kadar yani Ekim-Kasım
1920’ye kadar aşağı-yukarı 1,5 yıllık sürede, işgallere karşı koyan belki de tek güç “Kuvâ-yı
Milliye” idi.

5.5.1. Kuva-yı Milliye Dönemi
Öncelikle işgal tehlikesine yakın yerler olmak üzere hemen ülkenin her tarafından
teşekkül eden bu kuvvetlere; “kuvâ-yı milliye”, “müfreze”, mücahidîn”, “gönüllü”, “alay”,
“milli tabur”, “milli bölük” gibi isimler verilmiştir. Düzenli orduya geçişle birlikte bu
kuvvetlerin bir kısmı düzenli ordu içine alınırken, bazıları da kendiliğinden dağılmıştır.

5.5.2. Doğu Cephesi
Mondros Mütarekesi’nin ilgili hükümlerine göre dağılmayan tek ordu, Kâzım Karabekir
Paşa’nın komutasındaki 15. Kolordu idi. Karabekir Paşa, bölge üzerinde Erivan merkezli
Ermenistan’ın emellerini bildiğinden askerlerini terhis etmemiş ve savunma tedbirleri almaya
başlamıştı. Bilindiği üzere, Şark meselesi çerçevesinde İtilaf devletlerinden destek gören
Ermeniler, I. Dünya Savaşı sırasında Ruslarla işbirliği içinde Doğu Anadolu’da bazı yerleri
işgal etmiş, Türk-Müslüman köy ve kasabalarını yakıp yıkmışlardı. Bunun da ötesinde Paris
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Barış Konferansına başvurarak Giresun-Mersin çizgisinin doğusunda kalan Anadolu
coğrafyasının neredeyse tamamının kendilerine verilmesini istemişlerdi. Ermeniler’in bu
emelleri doğrultusunda, saldırılarının ve baskılarının artması üzerine 9 Haziran 1920’de TBMM
“seferberlik” ilan etmiş ve 15. Kolordu, Şark Cephesi Komutanlığı'na çevrilmiştir. Oltu’yu işgal
edip saldırılarına artıran Ermenilere karşı Kâzım Karabekir Paşa komutasında taarruza geçen
Türk ordusu 28 Eylül’de Sarıkamış, 30 Ekim’de Kars’ı işgalden kurtarıp 7 Kasım’da Gümrü’ye
girmiştir. Türk ordusundan büyük darbe yiyen Ermeniler ateşkes istemek mecburiyetinde
kalmış ve 3 Aralık 1920’de yapılan Gümrü Antlaşmasıyla, Türkiye’nin isteklerini kabul etmek
durumunda kalmışlardır. Türkiye açısından Ermeni meselesini kapatan ve TBMM’nin ilk askeri
başarısı olan Gümrü Antlaşması ile 1878’den itibaren Rus işgalinde kalan Kars ve havalisi geri
alınarak Türkiye’nin Doğu sınırları güvenlik altına alınmış oldu. Böylece, Doğu’daki
kuvvetlerimizin Yunan kuvvetlerine karşı kaydırılma imkânı da doğmuş oldu. Bu antlaşmadan
hemen sonra TBMM Gürcistan’a bir nota vererek, bir Türk yurdu olan üç sancağın (Kars,
Ardahan, Batum) Türkiye’ye iadesini istedi. Görüşmeler sonunda Gürcü hükümeti bu
sancakları Türkiye’ye bırakmak zorunda kaldı. Ancak kısa bir süre sonra Bolşevik Rusya’nın
Gürcistan ve Ermenistan’ı işgal etmesi üzerine durum değişmiş ve 16 Mart 1921 Moskova, 13
Kasım 1921 Kars Antlaşmalarıyla, Batum dışındaki yerler Türkiye’ye katılmış oldu.

5.5.3. Güney Cephesi
Mütareke sonrası, 1919 Ocak ayından itibaren Fransızlar Çukurova bölgesini, İngilizler
ise Antep, Urfa, Maraş’ı işgale başladılar. 15 Eylül 1919 tarihinde vardıkları anlaşmaya göre,
İngilizler Filistin ve Irak’a, Fransızlar da Suriye ve Lübnan’a mandater devlet olarak yerleşme
kararı alınca İngilizler işgal ettikleri yukarıdaki Türk şehirlerini Fransızlara bıraktılar. Ekim
sonu ve Kasım’ın başında Maraş, Urfa ve Antep’te Fransız işgali başladı. Fransızlar işgal
ettikleri yerlerde halka görülmedik zulüm yapıyordu. Özellikle yerli Ermenilerin fırsatı ganimet
bilip, silahlı çetelerle Türklere yönelik katliamlarına Fransızların göz yumması hatta el altından
teşvik etmesi, Türkleri nefs-i müdafaaya mecbur etti. Kısa sürede Ermeni ve Fransızlara karşı
Kuva-yı Milliye teşekkül etti, milli cepheler kuruldu. Ermeni çetelerine ve Fransız işgaline karşı
halk yediden yetmişine mücadeleye başladı.
Adana’da “Tufan Bey” unvanıyla Yüzbaşı Osman, millî kuvvetleriyle Fransızlara karşı
önemli başarılar kazandı. Maraş’ta Sütçü İmam, Türk kadınlarına sarkıntılık etmeye kalkan
Fransız askerlerine silahla karşılık vererek Maraşlıların mücadele bayrağını açtı. Antep’te
“Şahin bey” takma adlı teğmen Said ve daha sonra Kılıç Ali Bey komutasındaki Kuva-yı milliye
kahramanlıklar sergiledi. Fransızlarca 10 ayı aşkın süre kuşatma altında tutulan Antep adeta
destan yazdı. 11–12 yaşındaki çocuklar bile vatan savunmasında fiilen görev aldılar. Bu
mücadelede 6000 evladını kaybeden Antep, 9 Şubat 1921’de çaresizlikten teslim oldu.
Anteplilerin gösterdiği tarihte örneği az bulunan bu direnişi TBMM 6 Şubat 1921’de çıkardığı
kanun ile “Gazi” unvanı vererek takdir etti. Urfalıların da Yüzbaşı Ali Saib Bey’in komutasında
verdikleri mücadele Fransızlara bu toprakların sahipsiz olmadığını gösterdi. Fransızlar 10 Nisan
1920’de Urfa’yı boşaltmak mecburiyetinde kaldılar. Gazi Antep’in yanı sıra Maraş ve Urfa’nın
kahramanlıkları da Cumhuriyet Türkiye'sinde, Maraş’a “Kahraman”, Urfa’ya “Şanlı” sıfatları
takdir edilerek tarihe geçmiş oldu.
130

5.5.4. Batı Cephesi
Yukarıda bahsedildiği üzere, İtilaf Devletlerinin himayesinde İzmir’e çıkan Yunan
kuvvetleri bu hattan Anadolu içlerine doğru işgallerini genişletirken, 29 Mayıs 1919’da da
Ayvalık’ı işgal ederek Batı Anadolu’nun kuzeyinden ikinci bir kol ile ilerlemeyi planladılar. 18
Mayıs akşamına kadar İzmir ve Urla yarımadasına hâkim olan Yunanlar 26 Mayıs’ta Manisa’yı
işgal edip Gediz vadisi istikametinde işgallerini genişletmeye başladılar. Takip eden günlerde
Turgutlu, Tire, Saruhanlı Yunanların eline geçti. Hedef Aydın şehri idi. İngilizlerin de onayı ile
27 Mayıs’ta Aydın işgal edildi. 4 Haziran’da da Yunan kuvvetleri Nazilliye girdi. Nazilli’deki
yerli Rumlar, Yunanları karşıladılar ve “Kahrolsun Türkler” diye sokak sokak bağırdılar. Zaten
İzmir’in işgalinden itibaren, İzmir, Aydın ve diğer işgal edilen yerlerde yerli Rumların büyük
bölümü Yunanlarla işbirliği içindeydi.
Yunan kuvvetleri bu işgallerinde, güçlü bir direnişle karşılaşacaklarını tahmin
etmiyorlardı. Fakat daha İzmir’e ayak bastıklarından itibaren silahlı direnişle karşılaşmışlar,
Türk Milletinin hemen teşkilatlanarak vücuda getirdiği gönüllü milli kuvvetler ve sayıları çok
azalmış elde mevcut bazı askeri birlikler Yunan hesaplarını altüst etmişti. Ayvalık’ta 172. Alay
Komutanı Ali Bey (Çetinkaya) komutasındaki Türk kuvvetleri büyük direniş gösterdiler. Bu
direniş, İstiklal Savaşında bir ordu birliğinin ilk silahlı mukavemeti olarak kabul edilir.
Bergama’da Albay Kazım Bey (Özalp) Yunan kuvvetlerini uzun süre oyaladı.
Sarayköy, Korkuteli, Hafızpaşa, Bucak kaza ve nahiyelerinden cepheye gönüllüler
koştu. Muğlalılar da Mutasarrıf Hilmi Beyin desteğiyle gönüllü birlik oluşturarak Aydın
cephesine gönderdiler. Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi, Mutasarrıf Faik Bey ve 57.
Tümen Komutanı M. Şefik Bey’in (Aker) bölgede çok önemli hizmetleri oldu. Ispartalılar da
Hafız İbrahim’in (Demiralay) öncülüğünde oluşturdukları Isparta Mücahitleri’yle Aydın
cephesine koştular. Aydın’daki Yunan işgal kuvvetlerine karşı 29 Haziran’da başlatılan taarruz
30 Haziran’da Aydın’ın geri alınmasıyla sonuçlandı. Bu başarı modern silah ve teçhizata sahip
üstün sayılı Yunan işgal kuvvetlerine karşı Batı Anadolu’da Kuva-yı Milliye’nin ilk zaferi
olması dolayısıyla fevkalade önemlidir. Fakat takviye birlikler getiren Yunanlar daha sonra
Aydın'ı tekrar işgal ettiler.
Yunanların Denizli’yi tehdit etmeye başlamasıyla Anadolu’nun daha iç kısımlarından
gönüllüler akın akın cepheye koşmaya başladı. Bunlardan Isparta, Burdur, Afyon başta olmak
üzere cephe gerisindeki hemen bütün il ve ilçelerde, “milli tabur”, “milli bölük” ve başka adlarla
milli kuvvetler kurulmuştur.
Ancak düzensiz kuvvetlerle, nizami bir birlik karşısında uzun süre mücadeleyi
sürdürmek pek mümkün değildi. Nitekim 1920 ortalarına gelindiğinde Yunan işgalleri BursaUşak-Denizli hattına kadar ilerlemiş bulunuyorlardı.

5.5.5. Düzenli Ordu Dönemi
Bu durumda, düzenli orduya geçme çalışmaları başladı. Kuva-yı Milliye’nin tasfiyesi
mevcut askeri gelişmelerin bir mecburiyeti ise de, aslında siyasî şartlar da düzenli ordunun
131

kurulmasını gerekli kılıyordu. Çünkü yeni bir devlete doğru gidişin ilk ve önemli adımı olarak
TBMM kurulmuştu. Meclisin siyasî varlığını kabul ettirebilmesi ve otoritesini tesis edebilmesi
aynı zamanda askeri gücünün varlığıyla alakalı idi.
Yapılan hazırlıklar sonunda 1920 Ekim ayından itibaren Kuvâ-yı Milliye’nin tasfiyesi
başladı. 9 Kasım’da Batı Cephesi; Batı ve Güney Cephesi olmak üzere ikiye ayrıldı. 10
Kasım’da Albay İsmet (İnönü) Batı Cephesi, 11 Kasım’da Albay Refet (Bele) Güney Cephesi
komutanlığına atandılar.
Mustafa Kemal, her iki cephe komutanına “süratle muntazam ordu ve büyük süvari
kütlesi vücuda getirmek” için kesin emirler verdi. Takip eden günlerde, Ethem Bey gibi bazı
direnişler olmakla beraber Kuva-yı Milliye tasfiye edilip düzenli ordu gelişmeye başladı.
Düzenli ordu ile Yunan kuvvetlerine karşı Batı Cephesinde başarılar gittikçe arttı.
İnönü Muharebeleri
Ethem Bey ayaklanmasını fırsat bilen Yunan kuvvetleri, İtilaf Devletleri'nin dayattıkları
Sevr’i kabul ettirebilmek ve bu antlaşmadan paylarına düşeni alabilmek için 6 Ocak’ta (1921)
Bursa-Uşak bölgelerinden Eskişehir-Afyon istikametine harekete geçti. Türk kuvvetleri
kendisinin üç katı civarında olan Yunan birliklerini 9 Ocak’ta İnönü civarında karşıladı. Yunan
kuvvetleri burada çetin Türk direnişi karşısında duramamış ve zayiat vererek 11 Ocak’ta eski
mevzilerine geri çekilmek mecburiyetinde kalmıştır. Bu başarı, TBMM’de ve başta Nutuk
olmak üzere dönemin kaynaklarında I. İnönü Zaferi olarak adlandırılmıştır. Yunanlar ise bunu
bir yenilgi olarak kabul etmeyip, bu harekâta “taaruzi keşif” adını vermişlerdir. Fakat ortada,
inkâr edilemeyecek bir gerçek vardı ki o da; bu harekâtta Yunanların 8 subay ve 49 eri ölmüş,
9 subay ve 145 eri de kaybolmuştu. Düzenli Türk ordusunun Batı Cephesinde ilk başarısı olarak
kabul edilen bu muharebe ve zaferin Türk ve Dünya kamuoyunda fevkalade etkisi oldu. Bu
zaferle, 2. Viyana yenilgisinden itibaren sürekli geri çekilen bir milletin ve ordusunun asla hak
etmediği bir eziklik psikolojisini üzerinden atma fırsatı doğmuştu. Anadolu’da coşkulu
kutlamalar oldu, ülkenin her tarafından TBMM’ne tebrik telgrafları yağmaya başladı. Moral ve
psikolojik getirilerinin yanı sıra bu başarı ile TBMM Hükümeti’nin Londra Konferansına daveti
sağlanmıştır.
Yunan kuvvetleri, bu bozgunun etkisini üzerlerinden atmak için Londra Konferansının
sonucunu beklemeden tekrar saldırıya geçtiler. 23 Mart’tan itibaren Bursa’dan İnönü ve
Uşak’tan Afyon istikametine harekete geçtiler. Türk kuvvetleri böyle bir saldırı olacağını daha
önce bildiğinden hazırlıklıydı. Batı Cephesi Komutanı İsmet Bey, Yunan kuvvetlerini İnönü’de
karşılamayı planladı. 30 Mart’a kadar Yunanlar üstünlüklerini sürdürmüş ve Yenişehir,
Bozüyük, Bilecik ve Dumlupınar düşman eline geçmiştir. Bu arada, Refet Bey’in komuta ettiği
Güney cephesinde Dumlupınar ve Aslıhanlar mevzilerinde Türk kuvvetleri geri çekilmek
durumunda kalmıştı. Yapılan hazırlıklar sonucu Türk ordusu 31 Mart’ta karşı saldırıya geçti ve
Yunanlar o gece bozguna uğrayarak geri çekilmek zorunda kaldılar. İsmet Bey’in ifadesiyle
Yunan kuvvetleri binlerce ölü vererek muharebe meydanının Türk ordusuna terk etmiş idi. Geri
çekilen Yunan birlikleri Türk kuvvetlerince Bursa’ya kadar sürüldü. Ama bu çekiliş sırasında
Yunanlar, Türk şehir ve köylerini ateşe verdiler, Bilecik, Bozüyük ve Söğüt kül yığını haline
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geldi. Bu muharebede Türk ordusu da çok sayıda şehit verdi.

5.5.6. Kütahya ve Eskişehir Muharebeleri
Dumlupınar ve Aslıhanlar muharebeleri sonrasında Yunan kuvvetleri yeni bir harekâtın
hazırlığına girdiler. Yunanlar, İnönü-Kütahya-Döğer mevziini tutmuş olan Türk kuvvetlerini
güneyden kuşatmak üzere 8 Temmuz’da ileri harekâta geçtiler. 14–18 Temmuz’da KütahyaNasuhçal mevzilerinde şiddetli çarpışmalar oldu. Ancak sayı ve silah bakımından çok üstün
olan Yunan kuvvetleri karşısında Türk kuvvetleri geri çekilmenin doğru olacağını düşünerek
18 Temmuz’da Eskişehir’in doğusunda Seyitgazi hattına çekildi. 21 Temmuz’da Yunanlar
Eskişehir istikametine taarruza geçti. Bu bölgede çok şiddetli çarpışmalar oldu sonuçta Türk
kuvvetleri 25 Temmuz’da Sakarya gerisine çekilmek durumunda kaldı. Bu harekât sonunda
Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar Yunanların eline geçti. Tabii ki bu gelişmeler yurtta ve
Mecliste büyük moral kırıklığına ve tepkilere yol açtı. Hatta Meclis’in Ankara’dan Kayseri’ye
taşınması bile dile getirildi. Savaşın yönetimine yöneltilen eleştiriler karşısında Mustafa Kemal,
kararlı ve makul açıklamaları ile moralleri ve güven duygusunu güçlü tutmayı başardı.
Meclis, 5 Ağustos’ta kabul ettiği kanunla Mustafa Kemal Paşa’ya üç ay süreyle
Başkomutanlık yetkilerini verdi. Mustafa Kemal, ilk işi olarak Tekâlif-i Milliye emirlerini
yayınladı. Bu emirlere göre, her kazada birer komisyon kuruldu. Bedeli daha sonra ödenmek
üzere, ordunun ihtiyacı olan iaşe ve giyim malzemelerinin %40’ına, nakliye vasıtalarının
%20’sine ve savaşa elverişli araçlara el konuldu. Aslında Tekâlif-i Milliye, zaten 10 yıldır
sürekli savaş halinde olan bir milletin, var olabilmek için artık en son imkânlarını seferber etme
anlamına geliyordu. Bu hazırlıkların yanı sıra, Doğu Cephesinden ve Merkez Ordusu’ndan
seçkin bazı birlikler de Batı Cephesine kaydırılmaya başlandı. Bütün bu hazırlıklar, Ankara
istikametinde ilerlemekte olan Yunan işgal kuvvetlerine karşı savunmayı kuvvetlendirip
arkasından taarruz için idi. Yani, bıçağın kemiğe dayandığı noktada yeniden dirilişin destanı
olacak Sakarya Meydan Muharebesine hazırlıktı.

5.5.7. Bir Subay Savaşı: Sakarya Meydan Muharebesi
Bu günlerde kendisini Bizans’ın varisi kabul eden Yunan Kralı XIII. Konstantin İzmir’e
gelerek başkomutan sıfatıyla ordusuna Ankara’yı hedef gösterdi. Eskişehir- Seyitgazi
istikametinde harekete geçen Yunan ordusu 23 Ağustos’ta Sakarya’da Türk ordusuyla temasa
geçti. Bu tarihten sonra 22 gün 23 gece sürecek olan Sakarya Meydan Muharebesini 3 aşamada
ele almak doğru olur. 23–31 Ağustos arasında Yunanlar sürekli taarruzda bulunup Türk
kuvvetlerinin güçlü bir direnişle karşılık verdiği çarpışmalar. İkinci aşama 1–5 Eylül arasıdır
ki, bu süreçte Yunanlar bazı tepeleri ele geçirmiş ve Türkler aleyhine bazı gelişmeler olmuştur.
Bu günlerde Mustafa Kemal Paşa’nın askerlik tarihine giren; “Hatt-ı Müdafaa yoktur sathı
müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla
ıslanmadıkça terk edilemez” sözü Türk ordusunun temel stratejisi olmuştur. Son aşama olarak
görebileceğimiz 6 -12 Eylül, artık Türk kuvvetlerinin üstünlüğü ele alıp taarruza geçtiği
günlerdir. 10 Eylül’de başlayan Türk taarruzuna dayanamayan, Yunan ordusu perişan bir
şekilde dağılmış ve 13 Eylül’de Sakarya’nın doğusunu tamamen boşaltmıştır.
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Mustafa Kemal Paşa’nın ifadesiyle, “Sakarya Melhame-i Kübra’sı” yeni Türk
devletinin tarihine, cihan tarihinde ender olan büyük bir meydan muharebesi olarak geçmiştir.
Bu savaşta Türk ordusu 7’si tümen komutanı olmak üzere, 3282 şehit, 13.618 yaralı ve 415
esir; Yunanlar ise subay ve er 15.000 ölü ve 25.000 civarında yaralı vermişlerdir. Türk
ordusunun şehitleri arasında çok sayıda subay ve özellikle yedek subay bulunuyordu.
Sakarya Zaferi’nin Türk ve Dünya kamuoyunda fevkalade yankıları oldu. Zafer
Anadolu’nun her tarafında coşkularla kutlandı. Milletin ve ordunun sarsılmış olan morali yerine
geldi. Bu aslında 1683’ten beri haçlılar karşısında yaşanan geri çekilmenin durması anlamına
geliyordu. Tabii ki bu tablo, Sevr’i gerçekleştirmek isteyenlerin ümitlerinin de kırılması
demekti. Bu yüzden Fransa, İtilaf devletleri içinde ilk önce Ankara Hükümeti’nin başarılarını
kabul eden ülke oldu ve 20 Ekim 1921’de imzalanan Ankara Antlaşması ile savaştan çekildi.
Fransızlarla imzalanan bu antlaşma ile Hatay meselesi hariç aşağı-yukarı bugünkü Suriye
sınırları çizilmiş oldu. İngiltere’nin 22 Ekim 1921’de esirlerin mübadelesi antlaşmasını
imzalaması, Ankara Hükümeti’ni resmen tanıması anlamına geliyordu. Öte yandan Sakarya
Zaferi ile Türklerin son zaferi kazanacakları hakkında kuşkuları kalmayan Sovyet Şurasına
bağlı Kafkas Devletleri (Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan), Sovyet Rusya’nın aracılığı ile 13
Ekim’de Kars Antlaşmasını imzaladılar. Zaferin bir sonucu olarak Mustafa Kemal Paşa’ya 19
Eylül 1921’de “Gazi” unvan ve “Mareşal” rütbeleri verildi.

5.5.8. Askeri İşgalin Sonu: Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi
Sakarya’da büyük bozguna uğrayan Yunan kuvvetleri, Eskişehir-Afyon hattına kadar
takip edilebilmişti. Çünkü bugünlerdeki Türk ordusu gerek sayı, gerekse lojistik imkânlar
itibarıyla Yunan ordusuna kesin darbeyi vurmak için hemen taarruza geçecek durumda değildi.
Zaten mevsim de kışa yaklaşıyordu. Bu yüzden ciddi bir hazırlık yapıldıktan sonra taarruzun
yapılması uygun görülmüştü.
Askeri gelişmeleri yeterince bilmeyen ama hisleriyle hareket eden bazı çevreler bu
durumu eleştirirken, Mustafa Kemal Paşa, bir taraftan eleştirilere cevap veriyor, bir taraftan da
gizlilik içinde orduyu ileride düşünülen taarruza hazırlıyordu. Öte yandan, Sevr’i
gerçekleştirmek için Yunan’dan ümidini kesen İtilaf Devletleri zararın neresinden dönülürse
kâr misali bir an önce sözde barış planları ile Türkiye’yi anlaşma zeminine çekmek istiyorlardı.
Bu maksatla 22 ve 26 Mart 1922’de her iki tarafa da mütareke teklifinde bulundular.
Kendilerine toparlanma imkânı verecek bu teklifi Yunanlar hemen kabul etmiş, Türkiye ise
prensip olarak barıştan yana olduğunu belirtmekle birlikte, mütareke için haklı olarak
Anadolu’nun boşaltılmasını şart koşmuştur. Şuur altına Sevr hedefi yerleşmiş olan İtilaf
Devletleri ise bu şartı kabul etmemişlerdir.
Türk ordusunun taarruz için hazırlıkları bütün hızıyla devam ediyordu. Yunan
kuvvetlerinin önemli bir bölümü Afyonkarahisar-Dumlupınar arasında bulunuyordu. Bir diğer
kuvveti ise Eskişehir bölgesindeydi. Bunun dışında Menderes bölgesinde ve İznik Gölü
civarında kuvvetleri vardı. Yani düşman kuvvetleri Marmara’dan Menderes’e kadar
uzanıyordu. Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ile 27 Temmuz akşamı
Akşehir’de buluştu. Yapılan görüşmede hazırlanan plan gereğince 15 Ağustos’a kadar taarruz
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hazırlıklarının tamamlanması kararlaştırıldı.
Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1922 sabahı Türk ordusunun topçu ateşiyle başladı. Yunan
kuvvetleri, top, ağır makineli tüfek ve uçak bakımından üstün durumda idi. Cephane, taşıt ve
sağlık malzemeleri açısından da üstünlükleri vardı. Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı
Fevzi, Batı Cephesi Komutanı İsmet, I. Ordu Komutanı Nurettin, 2. Ordu Komutanı Yakup
Şevki Paşalarla birlikte savaşı yönetmek üzere Kocatepe’deydi. Gazi’nin yönettiği taarruzun
ilk günü Yunan cephesi yarıldı ve ertesi gün Afyon kurtarıldı. Mağlup düşman kuvvetlerinin
büyük bölümü 30 Ağustos’ta Aslıhanlar civarında kuşatılmış ve Gazi’nin idare ettiği
Dumlupınar Meydan Muharebesi’nde düşmanın ana kuvvetleri imha edilerek pek çok esir
alınmıştır. Çok geçmeden Yunan Başkomutanı Trikopis esir alındı. Trikopis’in, Gazi Paşa’nın
huzurunda bir misafir gibi kabul edilişi, bize 1071’de Alparslan’ın Romen Diyojen’e karşı
tavrını hatırlatmaktadır.
Yunan ordusu 5 gün gibi kısa sürede bozguna uğradı. Perişan olan düşmanın durmasına
ve toparlanmasına fırsat vermemek için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 1 Eylül 1922’de
herkesçe bilinen o meşhur emrini verdi: “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri!”. Türk
ordusu, İzmir’e doğru hızla çekilen Yunan ordusunu takip etmeye başladı.
Yunan kuvvetleri bu çekiliş sırasında, geçtiği bütün yerleri yakıp yıkıyor ve çoluk çocuk
demeden sivil halkı katlediyordu. Hatta sırf bu maksatla yerli Rum ve Ermenilerden oluşan ve
sayısı 3000’i bulan tahrip taburları oluşturmuşlardı.
Yunan ordusunu takip eden Türk kuvvetleri 1 Eylül 1922’de Uşak’a girdi. Arkasından
Eskişehir (2 Eylül), Nazilli, Simav, Salihli, Alaşehir, Gördes (3 Eylül), Kula (4 Eylül),
Balıkesir, Bilecik (6 Eylül), Aydın (7 Eylül), ve Manisa (8 Eylül) Yunan işgalinden kurtarıldı.
Nihayet Türk süvarileri 9 Eylül öğleden önce İzmir’e girdi. Bir gün sonra 10 Eylül’de Bursa
Türk kuvvetlerinin eline geçti. Takip eden günlerde Bursa civarı ve Marmara bölgesindeki
Yunan işgal kuvvetleri Türk kuvvetleri karşısında geri çekilmek ve işgal ettikleri yerleri
boşaltmak mecburiyetinde kaldılar. Anadolu’da hiç ümidi kalmayan ve bir an önce kaçmanın
hesabını yapan Yunanlar bu sırada çekildikleri yerleri ateşe vermekten de geri durmadılar.
Manisa’da 18.000 yapıdan ancak 500’ü ayakta kalabildi, gerisi kül oldu. İzmir’de ateşe
verilmişti.
Türk Milletinin olağanüstü fedakârlığı ve Başkomutanın üstün yönetimi ve askerin
fedakarlığıyla kazanılan bu zaferde yeterli yiyeceği olmadan, kaçan düşmanın yapacağı yıkımı
önlemek amacıyla günde 30 km yol kat edilmiştir. Bu ancak Türk askerinin vatanını ve
istiklalini koruma aşkıyla mümkün olabilecek bir başarıdır.
Büyük Taarruzun başarıyla sonuçlanmasından sonra, Anadolu’da Yunan askeri
kalmamıştı. Ancak, Trakya halen işgal altındaydı. İtilaf Devletlerinin araya girmesi ile ateşkes
görüşmeleri 3 Ekim 1922’de Mudanya’da başladı. Sert tartışmalar ile geçen görüşmelerden
sonra 11 Ekim günü Mudanya Mütarekesi imzalandı. Buna göre; 15 Ekim’den itibaren
çatışmalar duracak, Yunanlar 15 gün içinde Doğu Trakya’yı boşaltacaklar ve 30 gün zarfında
Trakya Türk memurlarına devredilecekti. Barış antlaşması imzalanıncaya kadar İtilaf
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kuvvetleri miktarlarını artırmamak şartıyla bulundukları yerlerde kalabileceklerdir. Mudanya
Mütarekesi, Türk İstiklal Savaşı’nın Türk zaferiyle sonuçlandığını gösteren ilk diplomatik ve
siyasî belge olması bakımından fevkalade önemlidir. Mütareke yurt içinde büyük coşku ile
karşılanmıştır.

5.5.9. İstiklal Savaşı’nın Lojistik Kaynakları
Yukarıdan beri ana hatlarıyla ele aldığımız İstiklal Savaşı fevkalade zor şartlarda verildi.
Bu zorluk, iki temel noktada toplanıyor idi. Birincisi; nüfus meselesi, İkincisi; ekonomik durum.
Bu iki meseleyi doğru anlamadan veya verilen mücadelenin zeminine, bu konuları koymadan,
İstiklal Savaşını doğru anlayabilmek pek mümkün gözükmemektedir.
Bilindiği üzere, 1911 Trablusgarp ve arkasından Balkan Savaşından itibaren Türkiye
neredeyse kesintisiz olarak 10–11 yıl sürekli savaş halindeydi. Tabii ki, bu savaşlar insan
kaynaklarını neredeyse tükenme noktasına getirdi. I. Dünya Savaşında, özellikle Çanakkale’de
16–17 yaşındaki çocuklar cepheye koşma durumunda kaldı. Bu yaş sınırı İstiklal Savaşında 1213’e kadar indi.
İstiklal Savaşında şehit olanların yaş analizini yaptığımızda, muvazzaf askerlik yaşının
üstünde olanların sayısı çoktur. İnsan kaynaklarımızın gittikçe eridiği bu dönemde, cephe
gerisinde tarlada ekini kaldıracak veya ölen kişinin cenaze namazını kılacak erkek nüfus
bulmakta bile zorluklar yaşandı. Firar sebeplerini rapor eden bazı askerlik şube başkanlarının
firarın en başta gelen sebebinin “kimsesizliğinden mahsulâtını orak edememesi” olarak
gösterilmesi oldukça düşündürücüdür. Çünkü eli silah tutabilenler cepheye koştuğundan; cephe
gerisinde, yaşlı, hasta, çoluk- çocuk kalmış ve tarlasını hasat edebilecek karnını doyurabilecek,
üretim yapabilecek insan gücü çok yetersizdi veya neredeyse kalmamıştı. İşte İstiklal Savaşı bu
şartlarda verilmiştir. İnsan kaynakları açısından artık en son imkânlar değerlendirilmekte idi.
Cumhuriyet kurulduktan sonra 10. Yıl Marşı’nda; “10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan”
diye övünülmesinin tarihi sebeplerini de bu gerçeklerde aramak gerekiyor.
İnsan kaynakları yeterli düzeyde olmayan ve yıllardır savaş halinde açlık ve sefaletin
içinde bulunan bir milletin tabii olarak ekonomisi de çökmüş idi. TBMM’nin açılışından
itibaren en önemli meselesi, savunmayı yapabilecek maddi kaynakları bulabilmek olmuştu. Bu
kaynakların başında şüphesiz halkın bağışları geliyordu. Zaten imkânları azalmış olan bir millet
bu sefer vatan için elinde avucunda ne varsa vermeye çalışıyordu. Genellikle o bölgede bulunan
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri vasıtasıyla yardımlar toplanıyor, bunlar ilgili makamlara
ulaştırılıyordu. Bağışların yanı sıra, kaynakları artırabilmek için çeşitli uygulamalara girildi.
Mevcut bazı vergiler artırıldı ve oktruva vergisi (kontrol) gibi yeni vergiler ihdas edildi. 1920
Eylül ve Kasım aylarında çıkarılan Men’-i müskirat, Men’-i israfat kanunları ile keyif ve israfın
önüne geçilerek tasarruf yapılmaya çalışıldı. Duyun-ı Umumiye ve Reji Ambarlarından istifade
edilmeye çalışıldı. İşgal altındaki İstanbul’dan gizli yollarla Anadolu’ya silah ve malzeme
temini yolları arandı. Daha önce bahsedilen Tekâlif-i Milliye Emirleri ile ihtiyaç duyulan halkın
elindeki malzemelerin %40’na el konulmuştu. Tabii ki bütün bunlara rağmen, açıkların
kapatılabilmesi, savunma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi mümkün değildi. Türkiye’nin kendi
kaynaklarının ötesinde dışarıdan yapılacak yardımlara da şiddetle ihtiyacı vardı.
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Dış yardımlar hususunda o zamanın siyasî şartları içinde Sovyetler Birliği’nden yardım
imkânları araştırıldı. Mustafa Kemal Paşa, bu maksatla Halil Paşa’yı Moskova’ya gönderdi.
Ancak, henüz ihtilalden çıkmış, kıtlık ve açlığın hat safhaya ulaştığı Sovyetlerin yardım
yapacak durumu da yoktu. Bu günlerde, Sovyetlere bağlı muhtar bir Cumhuriyet olan Buhara
Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Osman Bey (Kocaoğlu), yardım yapabileceklerini Lenin’e
bildirmiş ve Osman Bey’in ifadesine göre 100 milyon altın Ruble Türkiye’ye gönderilmek
üzere Moskova’ya teslim edilmişti. Bu miktar, o zamanın rayicine göre 59 milyon TL
tutuyordu. 1920’den 1922’ye kadar değişik zamanlarda Moskova’dan peyderpey gönderilen
yardımların toplamı 11.028.012 TL civarında olup, geri kalan 47.971.988 TL’nin akıbeti
bilinmemektedir.
Sovyetlerden gelen askeri yardımların başlıcaları ise şunlardır:
-Çeşitli tarihlerde sağlanan toplam 10 milyon Ruble para,
-39275 adet tüfek, 327 adet makineli tüfek, 62.986.000 tüfek mermisi,
-54 top, 1000 atımlık top barutu,
-4000 adet el bombası, 4000 şarapnel mermisi,
-1500 kılıç ve 20000 gaz maskesi... gibi.
Milli Mücadele yıllarında Ankara Hükümeti'ne dışarıdan gelen yardımların en anlamlısı
Hint kökenli Müslümanlara aittir. Bugünkü Pakistan'ı oluşturan Hindistan Müslümanları
Türkiye’nin emperyalizme karşı verdiği mücadeleye kayıtsız kalmamış, 1921 sonundan 1923
Ekim’ine kadar, değişik zamanlarda Türkiye’ye yardım göndermişlerdir. 1924 yılında da savaş
zedeler için Güney Asya Müslümanlarından 7000 İngiliz Lirasına yakın para gönderildiğini
biliyoruz. Bu bölgeden ve Hind Müslümanlarından gönderilen yardımların toplamı 1.035.608
TL ve 130.250 İngiliz Lirasına ulaşmıştır. Büyük taarruzdan hemen önce gelen bu paranın çok
az bir miktarını kullanan Mustafa Kemal, geri kalanını Cumhuriyet'in ilanından sonra kurulan
ilk milli banka olan Türkiye İş Bankası'na sermaye olarak tahsis etmiştir.
Türk dünyasından Azerbaycan ve Kıbrıs Türkleri de ellerinden gelen yardımı yapmaya
çalıştılar. Bağımsızlığını elde eden Azerbaycan Cumhuriyeti 2 yıla yaklaşan bağımsızlık
süresince ve daha sonra Sovyetlere bağlandıktan sonra, değişik zamanlarda yardımlar gönderdi.
2 Ekim 1920’de toplam değeri 1.500.000 Fransız Frangı civarında bir yardımın Ankara’ya
ulaştırıldığını biliyoruz. Bunun dışında Azerbaycan, Erzurum’da yetim Türk çocuklarına
harcanmak üzere 500 adet yüzlük Osmanlı altını daha gönderdi. Bu günlerde, kendileri de ateş
hattında olmalarına rağmen Kıbrıs Türkleri de karınca kararınca topladıkları yardımları Hilal-i
Ahmer vasıtasıyla Ankara’ya ulaştırdılar.
Bütün bunların ötesinde, Ankara Antlaşması ile savaştan çekilen Fransa ve Yunanlarla
menfaat çatışmasına giren İtalya, değişik zamanlarda Ankara hükümetine askeri araç-gereç ve
malzeme yardımlarında bulunmuşlardır.
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Uygulamalar
1)
Nutuk ile birlikte, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir ve Rauf Orbay’ın
hatıratlarını okuyunuz.
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Uygulama Soruları
1)

Milli Mücadele’nin başarılı olmasının sebepleri nelerdir?

139

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Birinci Dünya Savaşını bitiren Mondros Ateşkes Anlaşmasının hemen ertesinde Wilson
Prensiplerinin 12. Maddesinden hareketle Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde
yönetimlerini belirleme hakkı verileceğinden girişimler bu durumun belgelenmesi ve
duyurulmasına yönelik oldu. Ancak Kars merkezli İslam Şurasının faaliyetleri Türk halkının
her şeyi ile tamam yeni devletler kurma kabiliyetinde olduğunu da dünyaya gösterdi. Geçici
Güneybatı Kafkas hükümeti anayasalı, meclisli ve çağdaş yönetim değerlerinin hayata
geçirildiği bir örnek oldu. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da merkezileşen müdafaa-i hukuk
teşkilatları milletin buralarda batı uydusu devletler kurulmasına izin vermeyeceğinin, mücadele
edeceğinin net bir göstergesi olmuştur. Sivil halkın bu tezahürü askerlerin de mücadele azmini
ve halka dayanmadaki arzusunu tetiklemiştir.
23 Nisan 1920 tarihine kadar olan dönem bu şuurun isimlendirilmiş hali “Yerel kongre
iktidarları” olarak tarif edilmiştir. Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri halkın en temel ve tabii
haklarının korunması için oluşturulmuş ve siyasi iradenin zaaf gösterdiği dönemde iradesini
eline alarak altı asırlık bir hanedan yönetiminden milli egemenlik düşüncesinin hayata geçtiği
bir siyasi rejimin ilk adımlarını da atmıştır. Söz konusu süreçte işgal kuvvetlerinin baskısı
üzerine İstanbul hükümeti ve Padişahın bir takım uygulamaları olmuştur. İşgal kuvvetleriyle
işbirliği yapan gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının bağımsızlık ve ayrılıkçılık esaslı
yaklaşımları Müslüman halkı daha bir kenetlemiştir. Yunan kuvvetlerinin İzmir’i işgali ise
halkın topluca galeyanına sebep olmuştur. Hükümet artık şekli olan hakimiyetini devam
ettirmeyi yeterli görürken Padişah İngilizlerin Samsun’daki asayişsizliği gidermelerini istemesi
üzerine Mustafa Kemal Paşa’yı müfettiş olarak görevlendirecektir. İşgal tehlikesini ortadan
kaldırmayı devletinin kurtulması olarak gören Padişaha mukabil Mustafa Kemal bu vazifeyi
halkın iradesine dayalı bir idare için vesile addetmiştir.
Son derece geniş yetkilerle Anadolu’ya geçen Mustafa Kemal Paşa’nın katıldığı
Erzurum ve kendi düzenlediği Sivas Kongresine kadar Anadolu’nun genelinde 13 kongre
düzenlenmiştir. Bu sayı ülkenin bağımsızlık için mücadele azim ve kapasitesini de
göstermektedir. Erzurum Kongresinde oluşturulan temsil heyetinin ısrarı ile Meclis-i
Mebusan’ın açılması sağlanır ve barış kararını meclisin vermesi istenmiştir. Ancak padişah ve
hükümetinin isteği ile İstanbul’da toplanan meclis İngilizler tarafından basılarak önde gelen
vekiller Malta’ya sürgüne gönderilir. Bu olay bundan sonraki gelişmelerin artık İstanbul ve
Padişahın kontrol ve yönlendirmesinden tamamen çıkmasına vesile olur. 23 Nisan 1920
tarihinde açılan BMM ülkedeki en büyük ve üstün güç olarak işgali bitirmek üzere
çalışmalarına başlar. Son Mebusan Meclisinden kaçabilenlerin de katıldığı Meclis önce ordu
oluşturup arkasından da Anadolu’daki Yunan işgalini bitirmeyi hedeflemiştir. Bu
başarıldığında ortaya çıkacak olan yapıda en üst makam yine Meclis olacaktır. Meclisin Birinci
İnönü Savaşından sonra kabul ettiği Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ise ortaya çıkan yapının adı
konmamış bir Cumhuriyet olduğunu dost-düşman herkese göstermiştir. Meclis başkanı olarak
bu süreçte adı konmamış bir devlet başkanı olarak görev yapan ve Sakarya Meydan Muharebesi
arifesinde başkomutan olarak sorumluluk alan Mustafa Kemal Paşa meşru olmak için her işte
millete ve dolayısıyla Meclise dayanmak anlayışı ile hareket etmiştir. Söz konusu dönemde on
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iki yıl süren savaşların ağır maddi ve psikolojik yükünü çeken Anadolu halkı Sakarya öncesi
çıkarılan “Tekalif-i milliye Emirleri” ile takatinin son kırıntılarını ortaya koymuştur.
Türkiye’ye mümkün olduğunca Azerbaycan, Kıbrıs Türkistan(Özerk Buhara Cumhuriyeti) ve
bilhassa Hindistan’da yaşayan (Pakistan) Müslümanlarından maddi ve manevi destek gelmiştir.
Bu süreçte gelişmelerin adeta kaderini belirleyen olayların başında müfettişlikten
azledildiğinde askerlik görevinden de ayrılarak sivil bir vatandaş olan Mustafa Kemal Paşa’ya
Kazım Karabekir’in verdiği destek gelmektedir. Milli Mücadele süreci boyunca da Doğu’daki
askeri faaliyetleri başarıyla yürüten Karabekir’in Moskova ve Kars anlaşmalarından sonra
elindeki silah ve birliklerin önemli bir kısmını batı cephesine göndererek destek verdiğini
belirtmeliyiz. Mustafa Kemal Paşa’nın 4 Ekim 1922 tarihinde Büyük Millet Meclisine verdiği
açıklamada belirttiği üzere elde edilen netice erinden komutanına, kadın, erkek, genç, yaşlı
bütün milletin ortak mücadele ve fedakârlığı sonucunda kazanılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Devlet merkezinde bir hükümet varken yayınlanmış olan Amasya Genelgesi
millet için öncelikle ne ifade eder?
a)

Milletin Yunan işgaliyle ortaya çıkan durumu değerlendirmeye çağırılmasını

b)

Askerlerin çare arayışlarını,

c)
Merkezi yönetimin görevini yapamaz halde olduğunu dolayısıyla Milletin artık
kendi işini kendi görmesi gerektiğini
d)

Ülkenin kurtuluşu için ümit var olduğunu

e)

Yeniden savaşın gündeme geleceğini

2)
Mustafa Kemal Paşa’nın Ali Fuad, Refet ve Rauf Beylerle birlikte karargâh
heyetinin de imzaladığı ve Erzurum’da bulunan Kâzım Karabekir ve Konya’da Mersinli Cemal
Paşa’nın da telgrafla onayladığı 22 Haziran tarihli belge aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Amasya Genelgesi,

b)

Havza Genelgesi,

c)

Erzurum Kongresi Kararları,

d)

Sivas Kongresine Kararları

e)

Amasya Mülakatı kararları

3)
Müfettişlik görevinden azledilen ve askerlik mesleğinden istifa eden Mustafa
Kemal Paşa’yı tutuklayıp İstanbul’a göndermesi istenmesine karşın ona bağlılık gösteren
şahsiyet kimdir?
a)

Rauf(Orbay) Bey,

b)

Cevat Dursunoğlu,

c)

Kazım Yurdalan,

d)

Kazım Karabekir

e)

Refet Bele
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4)
Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti olarak birleştirildiği toplantı hangisidir?
a)

Kars İslam Şurası,

b)

Erzurum Kongresi,

c)

Sivas Kongresi,

d)

Amasya Mülakatı,

e)

e- Alaşehir Kongresi.

5)
Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele dönemine özel olarak çıkarılmış
vergilerden değildir?
a)

Men-i Müskirat kanunu,

b)

Men-i İsrafat Kanunu,

c)

Oktruva Vergisi,

d)

Tekalif-i Milliye,

e)

Âşar Vergisi

6)
Büyük Millet Meclisinin irade ve hâkimiyetin tek sahibi olduğu anlayışı ile
açılması neden bir dönüm noktası olmuştur?
7)
Meclisin, şiddetli muhalefete rağmen kapatılmasının düşünülmemesi önemli bir
anlayış değişikliğine işaret eder mi?
8)
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı tepkileri ortadan kaldırabilmek amacıyla
hangi tedbirler alınmıştır?
9)

Kütahya ve Eskişehir Muharebelerinin sonuçları nelerdir?

10)

İstiklal Savaşı’nın lojistik kaynakları nelerdir?

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)d, 4)c, 5)e.
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6. TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İkinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Çalışmalarını,
Sevr Anlaşmasından Lozan’a Giden Sürecin Diplomatik Gelişmelerini
Türk Ordusunun İstanbul’u Teslim Alışını
Ankara’nın Başkent İlan Edilmesini
Cumhuriyetin Nasıl İlan Edildiğini,
Atatürk’ün Cumhuriyet Anlayışını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Milli mücadelenin sonunda düşmanı yurttan çıkardıktan sonra atılacak adımlar
hakkında bir fikir birliği var mıydı?
2)

İkinci Dönem TBMM için seçim kararı nasıl bir ortamda alınmıştı?

3)

Ankara’nın başkent seçilmesinde önemli olan faktörler nelerdi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği ve geliştirileceği

İkinci Dönem Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin
Çalışmalarını

Siyasi partileşmenin
yaşanıp Lozan’ın tasdik
edildiği ikinci dönem
TBMM’nin hangi hayati
kararları aldığını ana
hatlarıyla öğrenir

Ders notu ve ilgili kitapları
okuyarak, olaylar arasında
sebep – sonuç ilişkisi kurarak,

Sevr Anlaşmasından
Lozan’a Giden Sürecin
Diplomatik Gelişmelerini

Osmanlı devletinin bitişini
ilan eden, kabul edenleri
tarih karşısında bitiren Sevr
anlaşmasının maddeleriyle
Lozan’ın kazandığı neticeyi
kıyaslama imkanı bulur

Ders notu ve ilgili kitapları
okuyarak, olaylar arasında
sebep – sonuç ilişkisi kurarak,

Türk Ordusunun
İstanbul’u Tekrar Teslim
Alışını

Salahattin Adil Paşa
komutasında İstanbul’un
işgal askerlerinden
temizlenmesinin simgesel
önemini idrak eder

Ders notu ve ilgili kitapları
okuyarak, olaylar arasında
sebep – sonuç ilişkisi kurarak,

Ankara’nın Başkent İlan
Edilmesini

Dört asırlık başkentin
değiştirilmesinin siyasi,
askeri ve stratejik
sebeplerini kavrar

Ders notu ve ilgili kitapları
okuyarak, olaylar arasında
sebep – sonuç ilişkisi kurarak,

Cumhuriyetin İlanı
hakkında ayrıntılı bilgi
sahibi olur.

İktidar ve muhalefet
milletvekilleri arasındaki
güç denemesini Atatürk’ün
cumhuriyet ilanı için nasıl
değerlendirdiğine vakıf
olur.

Ders notu ve ilgili kitapları
okuyarak, olaylar arasında
sebep – sonuç ilişkisi kurarak,

Atatürk’ün Cumhuriyet
Anlayışını öğrenir.

Atatürk’ün cumhuriyet
idaresini nasıl anladığı ve
Türk milleti için en uygun
şekil olarak görüşünün
nedenlerini öğreni.

Ders notu ve ilgili kitapları
okuyarak, olaylar arasında
sebep – sonuç ilişkisi kurarak

empati yaparak.
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Anahtar Kavramlar


Milli Egemenlik



Cumhuriyet



Sevr



Lozan



Teşkilat-ı Esasiye Kanunu



Ankara
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Giriş
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 29 Ekim 1923 tarihinde ilânı ile altı asırlık bir dünya
devleti yıkılmış; anlayışı, sistemi ve idealleri farklı yeni bir devlet doğmuştur. Cumhuriyetin
ilanından amaç, medeni ve modern dünya ile Türkiye arasında açılan boşluğu bir an evvel
kapatmak, hatta muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmaktır. Hemen işaret edelim ki,
kavram ve sistem olarak Cumhuriyet gerek son asır Türk düşüncesinde, gerekse Atatürk’ün
düşüncesinde yeni ortaya çıkmış bir şey değildi. Cumhuriyet Yeni Osmanlı
düşüncesinde(1860’lı yıllardan itibaren) tartışıldığı gibi Atatürk’ün de 1923’ten çok daha
önceleri Türkiye’nin kurtuluşu için meşruti-monarşi tarzı bir yönetimin yeterli olmayacağı
şeklindeki düşünceleri bilinmekteydi. Daha Erzurum Kongresi toplanmadan evvel mücadele
başarıya ulaştığında devlet şeklinin Cumhuriyet olacağını yakın arkadaşlarına söylediğini
biliyoruz. Milli Mücadele’yi gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışından
itibaren bütün gelişmeler bu hedefe endekslenmişti. Bununla birlikte toplumdaki mevcut
meşruiyet anlayışının müsait hâle gelişine kadar Cumhuriyetin ilanı hakkındaki düşünceler
ertelenmişti. Bu, Atatürk’ün her şeyi yeri ve zamanı geldiğinde uygulamaya koyma tarzındaki
İnkılapçılık anlayışının da bir gereği idi. İstanbul’da işgal kuvvetlerinin elindeki halife–
padişahın yaptığı milli mücadeleyi baltalayıcı mahiyetteki faaliyetlere rağmen halk gerçek
durumu bilmediği için eski sistem ve müesseseler hakkındaki kesin hükümleri tam olarak
açıklamak mümkün görünmüyordu. Her türlü iyi niyet ve samimiyetlerine mukabil Meclisteki
milletvekilleri arasında da birbirinden çok farklı düşünceler ve beklentiler hâkim durumdaydı.
Memleketin düşman işgalinden, halife-padişahın esaretten kurtarılması herkesin birleştiği ana
hedefti. Ancak Mondros Mütarekesi ile adeta idam fermanı imzalanan Osmanlı Devleti’nden
yeni bir devlet çıkarmak sürecinin önderleri arasında da fikir ayrılıkları daha mücadele
tamamen sona erdirilmeden önce ortaya çıkmaya başlamıştır. Gerçekten de Milli Mücadele’yi
başarıya ulaştıran Türkiye Büyük Millet Meclisinde Halk hâkimiyetine dayanan yeni bir devlet
kurmayı hedefleyen ve Mustafa Kemal’in etrafında toplanan milletvekillerine mukabil
mücadelenin başarılmasından sonra Halife-Padişahın yeniden millet ve memleketin kaderine
hâkim olacağı eski şekle dönülmesini savunanlar da vardı.
Cumhuriyet ve Milli Egemenlik Kavramı: 21 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen
Teşkilat-ı Esasiye kanununun birinci maddesiyle hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete verilmiş
olması eski rejim taraftarlarını rahatsız etmişti. Anayasadaki bu madde ile Cumhuriyete
gidildiği yolunda bir takım tahriklere maruz kalan Kazım Karabekir de Mustafa Kemal’den
izahat istemişti. Mustafa Kemal Paşa cevabında amacın Cumhuriyet değil, “hükümdarın
hukukunu tayin ve sınırlamada son birkaç asrın tecrübesi ve devlet kavramındaki millet
hukukunun mana-i hakikisini etkin kılmak olduğunu” belirtmişti. Hâlbuki hâkimiyetin kayıtsız
ve şartsız millete verildiğinin belirtilmesi o günlerin anlayışı ile zaten Cumhuriyet demekti.
Meclisin en yaşlı ve hatırı sayılır üyelerinden Abdurrahman Şeref Efendi de Cumhuriyetin ilanı
günü bu maddeye temasla maddenin gösterdiği manaya işaret etmişti.
Buna ilave olarak Osmanlı devletinin başkanı sıfatını haiz halife – padişahın
konumunun mücadele başarıya ulaştıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından
belirleneceğinin ifadesi de aslında devlet şeklinin ve anlayışının ne yöne gitmekte olduğunu
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hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde göstermekteydi. Hâkimiyet, milletin temsilcilerinden
oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisinin elinde olacaktı. Bütün bu göstergeler müsait ilk fırsatta
Cumhuriyet idaresinin ilan edileceğinin delili idi.
Bu sırada meclisteki muhalefetin durumu Falih Rıfkı Atay’ın şu tarifine büyük ölçüde
uymaktadır; “1923 yılının o haftalarında Büyük Millet Meclisinde Cumhuriyetçilik akımı var
mıydı? Hayır. Mustafa Kemal ne yapsa ona itirazsız razı olacaklar dahi, içlerinden - keşke bunu
yapmasa...- diyorlardı. Mustafa Kemal o mecliste fikir tartışmaları ile tabii bir “ekseriyet” elde
edemezdi. İnce politika taktikleri ile bir teslimiyet havası yaratmalı idi”.
Burada üzerinde önemle durmamız gereken husus Mustafa Kemal Paşa’nın durumudur.
Büyük ölçüde Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetlerinin kontrolünde geçen bir seçimle oluşturulan
ikinci Meclise birinci dönemden muhaliflikleri bilinen milletvekillerinden girebilenler yok
denecek kadar azdı. Mustafa Kemal parti adına adayları tespit ve ilan ederek dâhil oldukları
seçimden başarılı çıktıklarını düşünmektedir. Adayları kendi seçmiştir, zira yapılacak
seçimlerde “milleti iğfal ederek muhtelif emellerle mebus olmaya çalışacakların çok olduğunu”
düşünüyordu. Mustafa Kemal seçim sonuçlarını milletin kendisi tarafından ilan edilen esasları
tamamen benimsediğinin göstergesi olarak değerlendirmiştir. Ancak gelişmeler yakın çevresi
içinde dahi Cumhuriyetin ilanı hususunda onunla aynı fikirde olmayan milletvekillerinin
olduğunu gösterecektir.
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6.1. II. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Çalışmaları
Türkiye Cumhuriyetini ilan etmenin yanında yeni devletin esaslarını belirleyecek köklü
düzenlemeleri yapacak olan ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos 1923 Cumartesi
günü çalışmalarına başlamıştır. Toplam üye sayısı 287 olan Meclis mevcut 189 milletvekilinin
oybirliği ile Ali Fuat Paşayı geçici başkanlığa seçmiştir. 13 Ağustos’ta yapılan başkan
seçiminde ise mevcut 197 milletvekilinden 196 sının oyunu alan Gazi Mustafa Kemal meclis
başkanı olmuştur. Mustafa Kemal’in teşekkür konuşmasından sonra devam edilen oturumda
Ali Fuat Paşa da 196 oyla ve oybirliği ile ikinci başkanlığa seçilmiştir. Meclis hükümeti esasına
göre teşekkül eden kabine 14 Ağustos günü belirlenmiş, mevcut 190 üyenin katılımı ile yapılan
seçimde heyet-i vekile riyaseti (vekiller heyeti başkanlığı)’ne 183 oyla Fethi (Okyar) Bey
getirilmiştir. Bakanlar kurulu üyelerinin hepsi de 180 oyun üzerinde alarak Meclisin itimadını
kazanmışlardır. Yeni meclis ilk olarak eski meclisin çalışmalarını takdir etmiştir.

6.2. Türkiye Cumhuriyeti’ni Dünyaya Tanıtan Anlaşma: Lozan
Türkiye Cumhuriyetine giden yolda hangi aşamalardan geçilip neticeye ulaşıldığını
bilmek sonucun doğru değerlendirilmesi için hayati önem taşımaktadır. Lozan’da varılan
neticenin zafer ya da hezimet olduğu tartışmaları önceki aşamaların dikkate alınmamasından
kaynaklanmaktadır. Paris Barış Konferansında yapılan tartışmalar sonunda ortaya çıkarılan
Sevr anlaşmasının mahiyetinin bilinmesi gereklidir.

6.2.1. Sevr Antlaşmasının Hazırlanması
İtilaf Devletlerinin temsilcileri Paris’te yaptıkları toplantıya 1 Haziran 1919’da Osmanlı
Devleti Sadrazamı Damat Ferit Paşa’yı da çağırdı. Paşa, Osmanlı Devletinin hangi koşullarda
barış yapabileceğini belirten isteklerini 17 Haziran 1919’da Paris Barış Konferansına yazılı
olarak sundu. Buna göre Trakya sınırının Edirne’yi Osmanlı Devletinde bırakacak şekilde
çizilmesini, Anadolu kıyılarına yakın adaların da Osmanlı devletine bırakılmasını istedi. Ayrıca
Diyarbakır, Halep ve Musul da Osmanlı Devletine bırakılmalıydı. Irak, Suriye, Filistin, Hicaz,
Asir ve Yemen’e bağımsızlık verilebilirdi. Ermenistan sınırı tartışılarak saptanabilirdi. Mısır ve
Kıbrıs konusunu İngiltere ile hemen görüşülebilirdi. Damat Ferit Paşa; Wilson Prensipleri
çerçevesinde bir barış yapmak istediğini, Osmanlı halkının devletin parçalanmasına razı
olmayacağını bir başka devletin de Mandasını kabul etmeyeceğini bildirdi. Ancak 25 Haziran
1919’da Konferans Başkanı ve Fransa Başbakanı Clemenceau imzasıyla verilen yanıtta istekler
kabul edilmedi.
İtilaf Devletleri daha sonra İngiltere’nin başkenti Londra’da toplanarak barış
görüşmelerini buradan sürdürdü. İtilaf Devletleri Londra’dan sonra İtalya’nın San-Remo
kentinde 18- 26 Nisan 1920 tarihleri arasında bir araya gelerek Osmanlı Devleti sorununu
görüşmeye devam etti. İngiltere, Fransa ve İtalya Başbakanlarının katıldığı bu toplantılara
Osmanlı Devletinden herhangi bir temsilci çağrılmadı.
İngiltere Başbakanı Lloyd George antlaşma koşullarının Türklere zorla kabul ettirilmesi
ısrarından vazgeçmemişti. Venizelos ise Anadolu’daki bazı kentlerin işgal edilmesini istiyordu.
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Görüşmeler sonuna hazırladıkları Barış Antlaşması taslağı 11 Mayıs 1920’de küçük bir törenle
Versailles sarayında Osmanlı heyetine verildi.
Antlaşma metnini okuyan Osmanlı temsilcileri hükümlerin çok ağır olduğunu fark etti.
Tevfik Paşa Sadrazam Damat Ferit Paşa’ya gönderdiği telgrafta bu kararların “İstiklal ve hatta
devlet mevhumlarıyla kabili telif” olmadığını belirtti. Damat Ferit Paşa da verdiği cevapta
koşulların çok ağır olduğunu, Osmanlı topraklarının üçte ikisinin koparıldığını, egemenlik
haklarının ihlal edildiğini belirtti. Damat Ferit başkanlığındaki Osmanlı Heyeti (Reşit Bey
dışındakiler) 14 Temmuz 1920’de İstanbul’a döndü. İtilaf Devleti temsilcileri, 17 Temmuz’da
Osmanlı Devletinin savaşa girmekle savaşı iki yıl uzattığını, milyonlarca insanın ölümüne,
yüzlerce milyarlık zararın meydana gelmesine yol açtığını belirterek antlaşma metninde hiçbir
değişiklik yapmayacaklarını belirtti. Yunanların Anadolu’daki ilerlemelerinden de destek
alarak 27 Temmuz’a kadar cevap verilmesini istedi. Paris’te kalan Reşit Bey, 20 Temmuz’da
İstanbul’a gönderdiği telgrafta Osmanlı Devletinin Barış antlaşmasını imzalamadan kaçınır ise
İstanbul’un Yunan askerlerince işgal edileceğini bildirdi. Bu korku ile olsa gerek Osmanlı
hükümeti barış antlaşmasının kabul edilmesini kararlaştırdı.
Tam bu sırada İtilaf Devletleri Sevr Barış Antlaşmasını Türklere kabul ettirebilmek için
Yunan ordusunun mevzilerinden çıkarak Anadolu içlerine doğru hareket etmesine dolayısıyla
da güç kullanarak bu antlaşmanın kabul ettirilmesine yöneldiler. 22 Haziranda başlayan Yunan
saldırıları Kuva-yı Milliye güçleri tarafından önlenememiş, kısa sürede Bursa (8 Temmuz
1920) ve Uşak’a (29 Ağustos) kadar olan bölgeler işgal edilmişti.
Damat Ferit Paşa 22 Temmuz 1920’de Padişahın onayını alarak Padişahın
başkanlığında Yıldız Sarayında bir Saltanat Şurası toplayarak kendilerine dayatılan barış
antlaşması metnini çeşitli yönleriyle tartışmaya açtı. Dolayısıyla da sorumluluğu geniş bir
kitleye yüklemek istedi. Toplantıda hükümet temsilcileri antlaşma metni kabul edilir ise belirli
sınırlar içinde Osmanlı Devletinin varlığını sürdürebileceğini, kabul edilmez ise Osmanlı
Devletine son verileceğini, yönetimi İtilaf Devletlerinin ele alacağını ve ülkenin tümüyle
paylaşılacağını söyledi. Sonuçta Osmanlı Devletinin yok olmasını önlemek için bu metnin
kabul edilmesi kararlaştırıldı. Rıza Paşa dışındaki katılımcılar kararı onayladı. Damat Ferit Paşa
Şura’da alınan bu kararı vakit geçirmeden İngiliz temsilcisine iletti ve Saltanat Şurasına
katılmış olan Maarif Nazırı Hâdi Paşa ile Şura-yı Devlet Başkanı Rıza Tevfik Beyi ve Bern
elçisi Reşat Halis Beyi antlaşmayı imzalamak üzere görevlendirdi. Osmanlı heyeti 10 Ağustos
1920’de Sevr’de antlaşmayı imzaladı.

6.2.2. Sevr Antlaşmasının Hükümleri
Sevr Antlaşması 13 Bölüm ve 433 maddeden oluşan oldukça kapsamlı bir metindir. I.
Bölüm Milletler Cemiyeti Misakı(madde 1-26), II. Bölüm: Türkiye’nin Sınırları(madde 27-35),
III. Bölüm: Siyasal Hükümler(madde 36-139), IV. Bölüm: Azınlıkların Korunması( madde
140-151), V. Bölüm: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine ilişkin Hükümler(madde 152-207),VI.
Bölüm: Savaş Tutsakları ve Mezarlıklar208-225), VII. Bölüm: Yaptırımlar(226-230), VIII.
Bölüm: Mali Hükümler(231-260), IX. Bölüm: Ekonomik Hükümler(261-317), X. Bölüm: Hava
152

Ulaşımı(318-327), XI. Bölüm: Limanlar, Su Yolları, Demiryolları(318-373), XII. Bölüm
Çalışma(374-414), XIII. Bölüm: Çeşitli Hükümler(415-433) den oluşmaktaydı.

6.2.3. Sınırlar
Trakya sınırı: Midye’nin doğusundan başlayacak, Büyük Çekmece gölüne inecek
çizginin Batısında kalan topraklar Yunanistan’a verilecekti. Sınır İstanbul vilayetinin sınırları
olacaktı.
Güney sınırı: Karataş burnundan başlayacak, Antep, Urfa, Mardin’i dışarda bırakacak
şekilde olacaktı.
Batı sınırı: İzmir ve çevresi Yunanistan’a verilecekti.
İzmir: İzmir, Tire, Ödemiş ve Bergama’da Osmanlı devleti egemenlik haklarını
Yunanistan’a devredecek. Ancak İzmir kenti dışında bir kalede Türk bayrağı bulundurulacak
bu kale de İtilaf devletleri tarafından belirlenecek. İzmir’de yerel bir parlamento kurulacak. Bu
parlamento beş yıl sonra İzmir’in Yunanistan’a katılması için Cemiyeti Akvama
başvurabilecekti.
İstanbul: İstanbul Türklerde kalacak ancak antlaşma koşullarına uyulmadığı ve azınlık
haklarına saygı gösterilmediği takdirde geri alınacaktı.
Boğazlar: Savaş zamanında bile tüm ülkelerin gemilerine açık bulundurulacaktı.
Boğazların yönetimi ayrı bütçesi, ayrı bayrağı olan bir komisyon tarafından yapılacaktı.
Mali Komisyon: Türkiye’ye destek olmak, Türkiye’nin mali kaynaklarını korumak ve
geliştirmek için İngiltere, Fransa, İtalya ve Osmanlı devletlerinin temsilcilerinden oluşacak bir
komisyon kurulacak. Türkiye’nin Maliye Bakanı her yıl hazırlayıp parlamentoya sunacağı
bütçeyi önce bu komisyona getirecek, komisyonun onayını aldıktan sonra parlamentoya
sunacaktı. Bu komisyon Türkiye’nin bütçesinin uygulanmasını denetleyecekti., Türk parasının
cins ve miktarını belirleyecek, komisyonun izni alınmadan borçlanma yapılamayacak, toplanan
paralardan önce işgalci güçlerin masrafları, sonra savaşta zarar görenlerin zararları tazmin
edilecek, kalanlar da Osmanlı halkı için harcanacak. Bu komisyon uygun bulmadıkça Osmanlı
hükümeti hiç kimseye hiçbir yeni ayrıcalık vermeyecekti. Komisyon ithalat ve ihracata yasak
getirebilecek, vergilerde değişiklik yapabilecekti.
Kapitülasyonlar: Kapitülasyonlardan tüm devletler yararlanacaktı. Yabancı postaneler
yeniden açılacaktı. Türkiye’nin kara ve denizlerinden İtilaf devletleri yararlanacaktı. Osmanlı
topraklarından geçecek araçlardan vergi alınmayacaktı. İtilaf Devletlerinin uçakları
Türkiye’nin kara ve karasuları üzerinden serbestçe uçacak ve istediği yere inecekti.
Azınlıklar: Türkiye, Türkiye’de oturan herkesin, doğum, bir ulusal topluluktan olmak,
dil, soy, ya da din ayrımı yapılmaksızın yaşamlarını ve özgürlüklerini korumayı tam ve eksiksiz
olarak korumayı yükümlenir. Türkiye’de oturan herkes her inancın, dinin ya da mezhebin
gereklerini ister açıkta ister özel olarak yerine getirir. Osmanlı hükümeti savaş süresince
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Türkiye’de yapılan toplu öldürmeler sırasında kişilere verilen zararları karşılayacaktır. Osmanlı
Hükümeti toplu öldürme korkusu başta olmak üzere herhangi bir zorlama ile yurtlarını terk
eden Türk olmayan unsurların geri dönüşlerini kolaylaştıracak, mallarını geri verecektir.
Osmanlı devleti içinde bulunan her topluluk dil, din ve mezhep yönünden özgür ve eşit olacak,
her topluluk istediği türlü okulu açabilecek, mahkemelerde ister sözlü ister yazılı kendi dillerini
kullanabilecekler, Osmanlı hükümeti Türk ve Müslüman olmayanların soy azınlıklarının
mecliste temsilini sağlamak üzere orantılı temsile dayanan bir seçim yasası yapacaktır.
Asker sayısı: Türkiye’nin ordusu 50.700 kişi olacak, bunun 15 bini jandarma olacak.
Subayların %15’i İtilaf Devletleri ya da tarafsız devletlerin subaylarından oluşacaktı. Askerin
ağır silahı olmayacağı gibi, askerlik te zorunlu olmayacaktı. Silahlı güçler İtilaf Devletleri
temsilcilerinden oluşan komisyonca denetlenecekti.
Ermenistan: Türkiye diğer devletler gibi Ermenistan’ı özgür ve bağımsız bir devlet
olarak tanır. Erzurum, Van, Bitlis ve Trabzon illerinin bulunduğu coğrafyada sınırları Amerikan
Cumhurbaşkanı tarafından çizilecek bir Ermeni devleti kurulacak.
Kürt Devleti: Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde İstanbul’da
toplanacak İngiltere, Fransa ve İtalya temsilcilerinden oluşan bir kurul Fırat nehrinin doğusunda
Ermenistan’ın güneyinde Irak ile Türkiye arasında Kürdistan adıyla bir devletin kurulmasının
ilkelerini saptayacaktı. Osmanlı devleti komisyonun saptadığı ilkeleri üç ay içinde yürürlüğe
koyacaktı.
Arap toprakları: Osmanlı devleti Mısır üzerindeki haklarından vaz geçecek, Hicaz
bağımsız bir devlet olacak, Suriye, Irak ve Filistin için verilecek karar kabul edilecekti.
Adalar: Ege denizindeki Oniki Ada İtalyanlara, diğer adalar Yunanistan’a verilecektir.
Kültürel değerler: Osmanlı hükümeti kazı yapacak olan bilginlerin çalışmalarını
engellemeyecek, 29 Ekim 1914’ten sonra aldığı arşivleri tarihsel dokümanları, geri vereceği
gibi Osmanlı devletinden kopan yerlere ilişkin sivil, asker, maliye, adalet ya da başka alanları
ilgilendiren arşiv kayıtlarını, kütükleri, senetleri, planları ve her çeşit belgeleri ilgili
hükümetlere verecekti.
Görüldüğü üzere bir devletin varlığını ve bağımsızlığını yok eden bu belgeyi Osmanlı
yöneticileri kabul ederken Ankara’da toplanmış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, esaret ve
teslimiyeti kabul etmedi. Hatta bu antlaşmayı onaylayanları vatana ihanet etmiş kabul ederek
İstiklal Mahkemesinde yargılanmasını kararlaştırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin karşı
koyması ve başlattığı Milli Mücadeleyi başarıyla bitirmesi sonucu bu antlaşma uygulanamadı.
Sevr Antlaşması Amerika Birleşik Devletlerinden de darbe aldı. Zira Amerikan
Senatosu Ermenistan mandasını kabul etmedi. Hal böyle olunca Ermenistan’ın sınırları da
saptanamadı.
Sevr Antlaşması İtilaf Devletlerinin izledikleri politikanın temel hedefiydi. Bunu
Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine de kabul ettirebilmek için akla gelecek her yola
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başvuruldu. Ancak yine de bu antlaşmayı kabul ettiremedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
barış projesi hep Misakı Milli oldu.

6.2.4. Sevr Antlaşmasında Değişiklikler Yapılması
İtilaf Devletleri Yunan ordusunu kullanarak Sevr Antlaşmasını yürürlüğe sokmak
istediler. Ancak İnönü savaşındaki Yunan yenilgisi üzerine İtilaf Devletleri Londra’da bir
konferans topladı. Bu konferansa Osmanlı Hükümeti temsilcisi ile Türkiye Büyük Millet
Meclisi temsilcisi de çağrıldı. İtilaf Devletleri temsilcileri Sevr Antlaşmasının bazı hükümlerini
yumuşatarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine kabul ettirip barışa zorlamak istedi.
Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi Temsilcisi getirilen öneriyi kabul etmedi.
İtilaf Devletleri temsilcileri Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Yunanistan
arasındaki savaşı sonlandırmak için Sakarya Meydan Muharebesinden sonra yeniden harekete
geçti. Önce 22 Mart 1922’de Mütareke, hemen ardından da 26 Mart 922’de bir barış antlaşması
tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine ve Yunanistan hükümetine sundu.
Antlaşma tasarısının esasını Sevr Antlaşması oluşturmaktaydı. Ancak bazı düzeltmeler
yapmışlardı. Türkiye ve Yunanistan’da azınlık haklarının korunması için konulacak kurallar
Milletler Cemiyeti gözetiminde olacaktı. Milletler Cemiyeti’nin gözetiminde doğuda bir
Ermeni Yurdu oluşturulacak, Boğazlardan serbest geçişi sağlayabilmek için Gelibolu
Yarımadasında ve Boğazlarda askersiz bölge oluşturulacak, Trakya sınırı Tekirdağ’ı
Türkiye’ye, Kırklareli, Babaeski ve Edirne’yi Yunanistan’a bırakacak şekilde çizilecekti.
Türkiye’ye bırakılacak İzmir Rumlarıyla, Yunanistan’a bırakılacak Edirne Türklerinin şehrin
yönetimine katılmalarına imkân sağlanacaktı. Barışın imzalanmasının ardından İtilaf Devletleri
İstanbul’dan çekilecek, 55 bine indirilen Türk asker sayısı 85’bine çıkarılacaktı. Mali
Komisyon kaldırılacak, fakat Düyunu Umumiye’nin ve harp tazminatının ödenmesi için Türk
egemenliği ile çelişmeyecek bir yol bulunacak, adli ve iktisadi kapitülasyonlarda değişiklik
yapmak üzere birer komisyon kurulacaktı. Bunun kabul edilmesi mümkün değildi. Türkiye
Büyük Millet Meclisi bu istekleri kabul etmedi ancak barış kapısını da kapatmadı kendi
tekliflerini onlara sundu. Yine anlaşma olmadı.
Barışçı yolların tükenmesi üzerine 26 Ağustos 1922’de Kocatepe’den başlayan Büyük
Taarruz başarıyla ilerledi. 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da yapılan Başkomutan Meydan
Muharebesinde Yunan ordusu büyük bir yenilgiye uğradı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Orduları Mustafa Kemal Paşa’nın “Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz’dir İleri” emrine uygun
olarak 9 Eylül 1922’de İzmir’e girdi. Eylül ayının ilk yarısında Anadolu İşgalci güçlerden
temizlendi. Sıra Trakya’nın kurtarılmasına geldi. İtilaf Devletlerinin 23 Eylül’de yaptığı
Mütareke önerisi kabul edildi. 3-11 Ekim 1922 tarihleri arasında Mudanya’da yapılan ve zaman
zaman kopma noktasına gelen görüşmelerde anlaşma sağlandı. Meriç Irmağına kadar olan
bölgenin 15 gün içinde boşaltılması ve 30 gün içinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümetinin idaresine bırakılması kararlaştırıldı. Böylece Anadolu ile Trakya yeniden
birleştirildi ve barışa giden yol açıldı.
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6.2.5. Lozan Antlaşması
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ordularının İzmir’e girmesinden sonra Çanakkale ve
İstanbul üzerine yönelmesi İngiltere, Fransa ve İtalya Hükümetlerini tedirgin etti. 20-23
Eylül’de Paris’te toplanan bu devletlerin Dışişleri Bakanları askeri harekâtın durdurularak
Venedik ya da başka bir yerde barış görüşmelerinin yapılmasını istedi. Mustafa Kemal Paşa bu
isteğe olumlu cevap verdi ve barış görüşmeleri için İzmir’i önerdi.
Mudanya Mütarekesinin imzalanmasından sonra Osmanlı Sadrazamı Tevfik Paşa 17
Ekim 1922’de Mustafa Kemal Paşa’ya bir telgraf göndererek kazanılan başarının İstanbul ile
Ankara arasında oluşan ikiliği ortadan kaldırdığını belirtti. Artık ulusal birliğin sağladığını bu
nedenle Avrupa kentlerinde yapılacak ve her iki tarafın da çağrılacağı barış görüşmelerinde
ortak hareket edebilmek için güvendiği bir kişiyi İstanbul’a göndermesini istedi. Tevfik Paşa
artık ülkede düşmanın kalmadığını, Padişahın ve Onun hükümetinin yerinde oturduğunu ima
ederek kendi varlığına meşruiyet kazandırmak istemekteydi. Mustafa Kemal Paşa Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin kabul ettiği anayasaya ile yeni devletin niteliklerinin belirlendiğini
belirtti ve Türk ulusunun geleceğinden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sorumlu olduğunu
söyledi. Yakında toplanacak barış konferansında Türkiye’yi; Türkiye Büyük Millet Meclisince
belirlenen kişilerin temsil edeceğini bildirdi. İtilaf Devletleri ise 27 Ekim 1922’de, İsviçre’nin
Lozan kentinde yapılacak barış konferansına Osmanlı Devleti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi
temsilcilerini birlikte davet etmişlerdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Osmanlı Devleti temsilcisinin bulunduğu
konferansa katılmayacağını belirtti. Ancak Osmanlı Devleti kaldığı sürece İtilaf Devletleri
temsilcileri bundan yararlanmaya çalışacaklardı. Öyle ise yapılması gereken Osmanlı
devletinin varlığına son vererek Türkiye’nin tek temsilcisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi
olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymaktı. Nitekim Tevfik Paşa’nın Sadrazam unvanıyla
Türkiye Büyük Millet Meclisine hitaben gönderdiği ve Osmanlı Hükümeti ile Türkiye Büyük
Millet Meclisi arasında bir ikilik kalmadığını, vatanın yüksek çıkarları doğrultusunda birliği
sağlamanın farz olduğunu belirten telgraf üzerine başlayan tartışmalar, saltanatın
kaldırılmasıyla sonuçlandı(1 Kasım 1922). Saltanatın kaldırılması üzerine Tevfik Paşa
Hükümeti 4 Kasım’da istifa etti. Padişahlığı elinden alınan Vahdettin ise can güvenliğini
tehlikede görerek İtilaf Devletlerinin İstanbul’daki işgal orduları başkomutanı General
Harrington’a bir mektup yazarak İngiltere Devletine sığınmak ve vakit geçirilmeden
İstanbul’dan ayrılmak istediğini bildirdi. 17 Kasım 1922’de Malaya Zırhlısı ile İstanbul’u terk
etti. Böylece Osmanlı devleti tarihin derinliklerine itildi. Türkiye’nin tek temsilcisinin Türkiye
Büyük Millet Meclisi olduğu ortaya çıktı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, İtilaf Devletlerinden 13 Kasım’da İsviçre’nin
Lozan Kentinde başlayacak Barış Konferansına katılma davetini aldığı zaman konferansa
katılacak heyetin saptanması, konferansta görüşülecek konuların belirlenmesi için yoğun bir
çalışma içine girdi.
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6.2.6. Konferansa Katılan Devletler
İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya’nın düzenleyici olduğu konferansta görüşmelere;
Türkiye ile sorunları olan ülkeler: Yunanistan, Romanya, Sırp, Hırvat ve Sloven Devleti.
Gözlemci Olarak: Amerika Birleşik Devletleri.
Mali konularda toplantılara katılanlar: Belçika ve Portekiz.
Karadeniz’e kıyısı olan devletler: Sovyet Rusya ve Bulgaristan katıldılar
Türkiye; Lozan görüşmelerinde zaman zaman Rusya ve Bulgaristan’ın desteğini almış
olsa da genellikle tek başına bu devletlerle mücadele etti. Tartışmalar daha çok İngiltere’yle
yaşandı. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak adlandırılan İngiltere, Türkiye’nin bu
savaştan yenik olarak ayrılması için elinden geleni yaptı. Yunan ordusunu sürekli destekledi. O
nedenle de İngiltere ile tartışmalar daha sert geçti. Fransa ve İtalya ile daha çok iktisadi ve mali
konularda tartışmalar yaşandı. Her devlet diplomatik deneyimi yüksek kişilerin başkanlığında
güçlü kişilerden oluşan heyetlerle konferansa katıldı. İngiltere’yi deneyimli politikacı ve
Dışişleri Bakanı Lord Kürzon(Curzon), Fransa’yı Roma Büyükelçisi Barriere, İtalya’yı
İstanbul’daki Yüksek Komiseri Garroni, Japonya’yı Londra Büyükelçisi Hayashi, Yunanistan’ı
Venizelos başkanlığında bir heyet temsil etmekteydi.

6.2.7. Konferansa Katılacak Türk Heyetinin Belirlenmesi
Türkiye’nin kaderini belirleyecek olan bu konferansta Türkiye’yi kimler temsil
edecekti? Bu sorun başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere Hükümeti, Meclisi dolayısıyla da
tüm Türk halkını ilgilendiriyordu. Mustafa Kemal Paşa İzmir’den Ankara’ya döndükten sonra
bu konuyla ilgilenmeye başladı. O günkü havaya göre Hükümet başkanı Rauf Beyin, Dışişleri
Vekili Yusuf Kemal Beyin, Sıhhat ve İçtimai Muavenat (Sağlık ve Sosyal Yardım) Vekili Rıza
Nur Beyin heyete seçileceklerine kesin gözüyle bakılıyordu.
Mustafa Kemal Paşa, diplomaside deneyimi olmamasına rağmen Mudanya
Konferansı’nda sergilediği çaba ile takdir toplayan İsmet Paşa başkanlığında bir heyetin
oluşturulmasını uygun buldu. Ancak bu düşüncenin gerçekleşebilmesi için İsmet Paşa’nın
hükümet içine alınması gerekiyordu. Dışişleri Vekili Yusuf Kemal Bey sağlık sorunları
gerekçesiyle istifa ederek yerine İsmet Paşanın getirildi. (26 Ekim 1922). Hükümet İsmet
Paşa’nın başkanlığında Trabzon Milletvekili Hasan Bey ile Sinop milletvekili Rıza Nur
Bey’lerden oluşan bir heyetin Lozan’a gönderilmesini kararlaştırdı. Türkiye Büyük Millet
Meclisi de bu heyeti onayladı. Bunun yanında, milletvekillerinden, dışişleri uzmanlarından,
askerlerden, basın mensuplarından ve çeşitli alanlarda uzmanlıklarıyla tanınan kişilerden de
geniş bir danışma heyeti oluşturuldu.
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6.2.8. Konferansa Gidecek Türk Heyetine Verilen Talimat
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Lozan’a gidecek heyete verilmek üzere
Misak-ı Milli temeline oturtulan 14 maddelik bir de yönerge hazırladı. Özellikle Ermeni Yurdu
ve Kapitülasyonlar konusunda hiçbir tavizin verilmemesini, bu konularda gerekir ise
görüşmelerin kesilmesini belirtti.
Türk Heyetine Verilen Talimat Şöyleydi:
1-Doğu Sınırı(Şark Hududu): Ermeni Yurdu mevzubahis olamaz. Olur ise görüşmeler
kesilir.
2-Irak Sınırı: Süleymaniye, Kerkük ve Musul livaları istenecek Petrol v.s imtiyazları
konusunda İngilizlere bazı ekonomik çıkar sağlayıcı hakların verilmesi görüşülebilir.
3- Suriye Sınırı: İmkân bulunur ise bu sınırın düzeltilmesine çalışılacaktır.
4-Adalar: Duruma göre hareket edilecek, kıyılarımıza yakın adaların alınmasına
çalışılacak. Alınamadığı takdirde Ankara ile görüşülecek.
5-Trakya Batı Sınırı: 1914 sınırının elde edilmesine çalışılacaktır.
6 Batı Trakya: Misak-ı Milli maddesi
7-Boğazlarda ve Gelibolu yarımadasında yabancı güçlerin bulunması kabul edilemez.
8- Kapitülasyonlar kabul edilemez. Görüşmelerin kesilmesi gerekiyor ise kesilir.
9 Ekalliyetler(Azınlıklar): Esas mübadeledir.
10-Düyun-u Umumiye: Bizden ayrılan ülkelere bölüştürülmesi
11- Ordu ve donanma için sınırlandırma getirilmeyecektir.
12- Yabancı Kuruluşlar( Müessesat-ı Ecnebiye): Yasalarımıza tabi olacaktır.
13- Bizden ayrılan ülkeler için Misakı Milli’nin ilgili maddesi geçerlidir.
14- İslam Cemaatlerinin, vakıflarının hakları eski antlaşmalara göre belirlenecektir.
Türk heyeti 5 Kasım’da Ankara’dan, 8 Kasım’da da İstanbul’dan hareket etti.

6.2.9. Konferansın Başlaması
13 Kasım 1922’de başlayacağı belirtilen konferans İngiltere’deki seçimler dolayısıyla
ancak 20 Kasım 1922’de başlayabildi. Konferansın açılış toplantısı Casino de Montbenon’da
yapıldı. Açılış konuşmasını İsviçre Devlet başkanı M.Haab yaptı. Haab ülkelerin temsilcilerine
“Ülkelerin ve halkların kaderini elinizde tutmaktasınız. Göreviniz hem nazik hem de çok
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büyüktür…. Çözümlemekte olduğunuz çetin sorunların kökleri geçmiş yüz yıllara derin bir
şekilde gömülüdür” diyerek gerçekleri vurguladıktan sonra barışın gelmesini diledi.
Konferans çalışmalarını Ouchy Şatosu Otelinde sürdü. Konferansta önce içtüzük
konusu görüşüldü. Konferansın resmi dilinin Fransızca olması, Toprak, Askerlik ve Boğazlar
konusunun ele alınacağı Siyasi Komisyon, Yabancılar ve Azınlıklıklar sorununun ele alınacağı
Yabancılara Uygulanacak Rejim Komisyonu ve Mali ve Ekonomik konuların görüşüleceği
Maliye ve İktisat Sorunları Komisyonu olmak üzere üç komisyonun kurulması kararlaştırıldı.
Bu komisyonlardan birincinin başkanlığına L.Curzon, ikincinin başkanlığına Garroni ve
üçüncünün başkanlığına da Barriare getirildi. İsmet Paşa’nın çabalarına rağmen Türkiye’ye
komisyon başkanlığı verilmedi.
Lozan Konferansında ele alınacak ve çözüme kavuşturulacak sorunlar üç-dört yıllık
sorunlar değildi. Yüz yıllık sorunlar masaya yatırılacaktı. Atatürk’ün deyimi ile “bu denli
karışık, bu denli bulaşık hesapların içinden çıkmak” pek te kolay olmadı. Sorunları ikiye
ayırmak mümkündü.1-Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar. Bunlar Doğu Trakya, Ege
Adaları, Türkiye’de oturan Rumlar ve Yunanistan’da oturan Türklerin yer değişimi, Yunan
ordusunun Anadolu’da yaptığı yıkımlar için ödemesi gereken savaş tazminatı. 2. Türkiye ile
İtilaf Devletleri arasındaki sorunlar. Bunlar da azınlık hakları, mali, adli, iktisadi
kapitülasyonlar, boğazlar, Musul, borçlar vb. konulardı.
Türk Heyeti, bin bir güçlüklerle elde ettiği bağımsızlığı Lozan’da dünya devletlerine
kabul ettirmek için çalışırken İtilaf Devletleri temsilcileri vesayet altına aldıkları Osmanlı
Devleti ile yapmış oldukları Sevr Antlaşmasına benzer bir antlaşma yapmak istiyorlardı. Onlara
göre Türkiye Birinci Dünya Savaşında yenilmişti. Bunu göz önünde bulundurmalıydı. Hâlâ
Mondros Mütarekesini hatırlatıyorlardı. Türk heyeti ise Mudanya Mütarekesi sonrasında
Lozan’a geldiklerini, dolayısıyla da galip bir devlet olarak devletlerarası eşitlik kuralının göz
önüne alınmasını istiyordu. İki tarafın istekleri oldukça farklıydı. İşte bu nedenle görüşmeler
hayli uzun sürdü ve iki dönemde tamamlanabildi. Birinci dönem 20 Kasım1922’de başladı 4
Şubat 1923’e kadar sürdü. Anlaşmaya varılamadığı için 4 Şubatta ara verildi. İkinci dönem 23
Nisan 1923’te başladı ve 24 Temmuz 1923’te antlaşmanın imzalanması ile sona erdi.

6.2.10. Lozan Konferansının Birinci Döneminde Ele Alınan Konular
Türkiye’nin Doğu sınırı daha önceden taraf ülkelerle yapılan antlaşmalarla belirlendiği
için ele alınmadı. Fransa ile imzalanan 20 Ekim 1921 tarihli Ankara İtilafnamesi ile çizilen sınır
da onaylandı. Ancak Türkiye’nin Batı sınırı, Ege Adaları, On iki Ada, Irak sınırı, Boğazlar,
Yunanistan’dan alınacak savaş tazminatı, azınlıklara tanınacak haklar, nüfus mübadelesi,
Patrikhane, mezarlıklar konusu, Osmanlı Borçları, adli, iktisadi ve mali kapitülasyonlar,
yabancı okullar, yabancı postaneler, yabancıların yerleşme hakkı ve yargısal yetkiler, kabotaj
hakkı, gümrükler sorunu, konusu büyük tartışmalara yol açtı.
Irak sınırı, Yunanistan’dan alınacak savaş tazminatı, Osmanlı Borçları ve
Kapitülasyonlar konusunda yapılan sert tartışmalar konferansın kopmasına yol açtı. 4 Şubat’ta
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Görüşmeler kesildi. Mevcut durum Ankara’da tartışıldı. Heyete ağır eleştiriler yöneltilse de
ortaya net bir çözüm önerisi konulamaması üzerine yeniden halka sormak yoluna gidildi.
1 Nisan 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi yeniden seçimlere giderek meclisin
yenilenmesi kararını aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti her olasılığı düşünerek
askeri önlemlere hız verdi. Yapılan savaş planı birliklere dağıtıldı.
Diğer yandan Musul konusu dışında Türk Heyetinin Lozan’da yaptığı çalışmalar
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından benimsendi. Bunun üzerine Hükümet üyeleri İtilaf
Devletlerine verilecek karşı tasarıyı hazırlamaya koyuldu. Hazırlanan metin İstanbul’daki İtilaf
Devletleri Yüksek Komiserleri aracılığıyla ilgili devletlere iletildi(8 Mart 1923). İtilaf
Devletleri temsilcileri Londra’da yaptıkları toplantıda bu gelişmeyi olumlu buldu ve Lozan’da
yapılacak toplantıya temsilci gönderilmesini istedi(31 Mart 1923). İsmet Paşa Konferansın
ikinci devresinin 23 Nisanda başlamasını önerdi. Bu öneri olumlu bulundu. Böylece 4 Şubatta
kesilen görüşmelerin 23 Nisanda yeniden başlaması sağlandı.
Konferansın ikinci döneminde de İsmet Paşa başkanlığında Rıza Nur ve Hasan Beyden
oluşan heyet temsil etti. İngiltere, Fransa, İtalya ve Amerikan heyetlerinde değişiklikler
olmuştu. İngiltere heyetinin başında bulunan Lord Curzon ayrılmış yerine Sir Horace Rumbold
getirilmişti. Fransa heyetinin başında General Pelle, İtalya heyetinin başında Montagna,
Amerikan Heyetinin başında da Joseph Grew vardı.18 Nisan’da Ankara’dan ayrılan Türk heyeti
21 Nisan’da Lozan’a vardı.
Önceki dönemde olduğu gibi üç komisyon oluşturuldu ve bu komisyonların başına
İngiltere, Fransa ve İtalya heyetlerinin başkanları getirildi.
İkinci dönemde daha çok Musul, Osmanlı Borçları, Kapitülasyonlar, Savaş tazminatı
gibi ekonomik yönü ağır basan konular üzerinde duruldu. Borçların ödenmesi şekli,
Yunanistan’dan istenen savaş tazminatı gibi konular zaman zaman İsmet Paşa ile Türkiye
Büyük Millet Meclisi Reisi Rauf Bey arasında da anlaşmazlıklara yol açtı. Öyle ki 17 Temmuz
1923’te anlaşma sağlanmasına rağmen Türk heyetinin antlaşmayı imzalamasına yetki veren
belge henüz Lozan’a ulaşmamıştı. İsmet Paşa bu durumu 18 Temmuz’da Mustafa Kemal
Paşaya bildirdi. Mustafa Kemal Paşa, görüşmelerin tüm aşamalarında heyetle hükümet
arasında vazgeçilmez bir denge unsuru oldu. Yoğun bir çalışma sonunda heyetler uzlaşıya
vararak 24 Temmuz 1923’te Lozan Üniversitesinde düzenlenen törenle Antlaşmayı imzaladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi bu antlaşmayı 23 Ağustos 1923’te onayladı.
Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Belçika, Portekiz,
Bulgaristan tarafından imzalanan Lozan Antlaşması 6 Ağustos 1924’te yürürlüğe girdi.

6.3. Lozan Antlaşmasının Hükümleri
Lozan Antlaşması üç çeşit metinden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi Antlaşma metni.
İkincisi onu tamamlayan ekler üçüncüsü ise kimi devletler ile Türkiye arasında teati edilen
mektuplardır. Lozan antlaşması 5 bölüm ve 143 maddedir.
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I. Bölüm siyasal hükümler adını taşımakta ve ülkeye(Madde 2-22), uyrukluğa(madde
23-29) ve azınlıkların korunmasına(madde 37-45) ilişkin hükümleri
II. Bölüm Mali hükümler adını taşımakta ve Osmanlı Devlet Borcu(madde 46-57),
çeşitli hükümleri( madde 58-63),
III. Bölüm ekonomik hükümler adını taşımakta ve Mallar, haklar ve çıkarlar(65-72),
sözleşme ve süre aşımları(madde 73-83), boçlar(madde 84-85), endüstri, edebiyat ya da sanat
yapıtları mülkiyeti(86-91), hakemlik karma mahkemesi(madde 92-98), Andlaşmalar(madde
99-100)
IV. Bölüm Ulaşım yolları ve sağlık sorunları adını taşımakta ve ulaşım yolları(madde
101-113), sağlık sorunları(madde 114-118)
V. Bölüm çeşitli hükümler adını taşımakta ve savaş tutsakları(madde 119-123),
mezarlar(madde 124-130), genel hükümleri(madde 137-143) kapsamaktadır.
Lozan Antlaşmasını şöyle özetleyebiliriz.

6.3.1. Sınırlar
Batı Sınırı: Mudanya Mütarekesi ile saptanan Meriç nehri Yunanistan ve Bulgaristan ile
aramızdaki sınır oldu. Karaağaç savaş tazminatı olarak Yunanistan’dan alındı.
Adalar: Balkan Savaşı sırasında Yunanistan’ın ele geçirdiği Midilli, Sisam, Sakız ve
Nikarya adaları Yunanistan’a bırakıldı. Ancak Yunanistan bu adalarda askeri üs kuramayacak,
adaları silahlandıramayacaktı. Çanakkale Boğazı önünde bulunan İmroz, Bozcaada ve Tavşan
Adaları Türkiye’ye verildi. Rodos, Oniki Ada ve Meis adası da İtalyanlara geçti. Kıbrıs adası
İngiltere’ye verildi.
Suriye Sınırı: 20 Ekim 1921’de imzalanan Ankara İtilafnamesi ile saptandığı şekilde
kabul edilmiştir. İskenderun ve Hatay sınırlarımız dışında kalmıştır.
Irak Sınırı: Misakı Milliye göre Musul ve Kerkük sınırlarımız içinde bulunuyordu.
Musul Mondros Mütarekesi sonrasında İngilizler tarafından işgal edilmişti. Tüm çabalara
rağmen bu konuda İngiltere ile bir antlaşmaya varılamadı. Bunun üzerine Musul sorunu
antlaşmanın imzalanmasından sonra 9 ay içinde Türkiye- İngiltere arasında görüşülerek
çözümlenmesi, çözüme varılamaz ise sorunun Milletler Cemiyetine götürülerek çözülmesi
kararlaştırıldı.
Lozan Konferansında İngiltere ile en sert tartışmalar Musul konusunda yaşandı. Zira
İngiltere hem Hindistan yolunu güvenceye almak hem de hızla sanayileşen ülkesinin petrol
ihtiyacını karşılayabilmek için Musul’u elde tutmak istiyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi
Heyeti başkanı olan İsmet Paşa yaptığı konuşmada Musul’un tarihi, etnografik, coğrafi,
ekonomik ve askeri bakımdan Türkiye’ye verilmesi gerektiğini uzun uzun ve belgeleriyle
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ortaya koydu. İsmet Paşa demokratik bir talepte de bulunarak Musul halkının geleceğinin
belirlenmesi için plebisit yapılmasını önerdi. Fakat Lord Curzon bu teklifi de kabul etmedi.
İngiltere Lozan Konferansı sonrasında da Musul’u elde tutabilmek için çeşitli
girişimlerde bulundu. 19 Mayıs 1924’te İstanbul’da başlayan görüşmelerde Hakkâri üzerinde
de hak iddiasında bulundu. Görüşmelerden olumlu sonuç alınamadı. 5 Haziran 1924’te
görüşmelere son verildi. Bunun üzerine İngiltere 6 Ağustos 1924’te konuyu Milletler
Cemiyetine taşıdı. 20 Eylülde Milletler Cemiyetinde görüşmeler başladı. Türkiye temsilcisi
Fethi Bey de Musul’da plebisit yapılmasını istedi. Fakat İngiltere kabul etmedi. İngiltere
Nesturîleri kışkırtı ve bir isyanın çıkmasını sağladı. Onları destekledi. Bastırma hareketi
sırasında kaçanlar İngiltere’nin mandası altında bulunan Irak’a sığındı. Cumhuriyetin ilan
edilmesi ve Halifeliğin kaldırılması üzerine çıkarılan Şeyh Sait İsyanının yarattığı ortamdan da
yararlandı. 13 Şubat 1925’de başlayan bu isyan Türkiye’nin elini zayıflattı. Nitekim 5 Haziran
1926’da İmzalanan Ankara antlaşması ile Musul’un İngiltere Mandası altında bulunan Irak’a
ait olduğu kabul edildi. Böylece Musul Türkiye sınırları dışında kaldı.

6.3.2. Boğazlar
Savaş ve barış anlarında denizden ve havadan geçişler serbest olacaktı. Boğazlardan
geçiş savaş durumuna ve gemilerin niteliğine göre değişecekti.
Askeri olmayan uçak ve gemiler barış zamanında serbestçe geçecekti. Savaşta ise
Türkiye tarafsız ise yine geçiş serbest olacaktı. Türkiye savaşta ise düşmana yardım etmemek
koşulu ile tarafsız gemiler Boğazlardan geçebilecekti. Düşman gemilere ve uçaklara karşı
Türkiye dilediği önlemleri alacaktı.
Askeri uçak ve gemiler ise barış zamanında Karadeniz’e geçişte Karadeniz’de kıyısı
bulunan en güçlü devletin donanma ve uçağından fazlasını geçiremeyecekti. Savaş zamanında
Türkiye tarafsız ise geçiş serbest olacak, Türkiye savaşta ise tarafsız gemiler serbest geçecek.
Düşman gemiler ve uçaklar için Türkiye, gerek gördüğü önlemleri alacaktı
Bu geçişleri denetlemek üzere, Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan,
Romanya, Yugoslavya ve Sovyet Rusya ve Bulgaristan’ın katılacağı bir komisyon kurulacaktı.
Bu komisyonun başkanlığını Türk üye yapacaktı. İstanbul ve Çanakkale boğazının belirli kısmı
askerden arındırılacaktı. Türkiye bu hükümleri barışa gidişi engellememek için kabul etmiştir.
Zira Boğazlar üzerindeki egemenlik hakları belirli ölçülerde kısıtlanmış oluyordu. Bu durum
dünyanın hızla İkinci bir Dünya savaşına doğru yol aldığı sırada imzalanan Montrö(Montreux)
sözleşmesiyle kaldırıldı ve Boğazlardaki egemenlik hakkı tümüyle Türkiye’ye geçti.

6.3.3. Azınlıklar
Birinci Dünya Savaşının değiştirdiği Avrupa’nın siyasal coğrafyasında azınlıkların
korunması önemli bir konu olmuştu. Bir imparatorluk bakiyesi olarak Yeni Türkiye içinde de
dil, din, etnik özellikleriyle birbirinden farklı çeşitli milletler bulunuyordu. İtilaf Devletlerinin
temsilcileri Türkiye’yi dil, din ve etnik azınlıklara ayırmak istiyorlardı. Ancak Türk temsilcileri
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Türkiye’de yaşayan herkesi Türk yurttaşı olarak kabul ediyordu. Türk hükümeti Türkiye’de
yaşayan herkesin dil, din ve soy ayırımı yapmadan yaşamlarını ve özgürlüklerini korumayı
kabul etmiştir Dini azınlık statüsü dışında herhangi bir azınlığı kabul etmeyeceklerini
belirtmişlerdir. Müslüman olmayanlar azınlık olarak adlandırılmıştır. Antlaşmaya göre.
Türkiye’de oturan herkes her inancın, dinin ya da mezhebin kamu düzenini ve ahlak kurallarıyla
çatışmayan gereklerini ister açıkta ister ise özel olarak yerine getirme hakkına sahip olacaktı.
Kanun önünde herkes eşit olacaktı. Müslüman olmayan Türk yurttaşları masraflarını kendileri
karşılamak üzere her türlü, eğitim kurumu, dini kurum, sosyal kurum açabilecekti. Okullarda
kendi dillerini öğreteceklerdi. Mahkemelerde kendi dillerini kullanabileceklerdi. Türk
Hükümeti Müslüman olmayanların aile durumlarıyla kişisel durumları konusunda ortaya
çıkacak sorunları söz konusu azınlıkların gelenek ve göreneklerine göre çözümlemesine
çalışacaktı. Medeni kanunun kabul edilmesinden sonra azınlıklar da kendi istekleriyle medeni
kanunu benimsemişlerdir.

6.3.4. Türkiye’deki Yabancı Okullar
Bu okullar Maarif Vekâleti tarafından teftiş edilebilecek ve müdür yardımcılarından
birisi Türk olacaktı.

6.3.5. Türk ve Rum Ahalinin Mübadelesi
Türkiye’de yaşayan Rumlar ile Yunanistan’da yaşayan Türkler mübadele edilecekti.
Ancak İstanbul’da yaşayan Rumlar ile Batı Trakya’da yaşayan Türkler bu mübadele dışında
tutulacaklardı.

6.3.6. Osmanlı Borçları
İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti yöneticilerinin 1854 yılından başlayarak yapmış
olduğu bütün borçları faizleriyle birlikte Türkiye’ye ödetmek istiyorlardı. Türk temsilcileri ise
Osmanlı coğrafyasının sürekli küçüldüğünü, Osmanlı devletinden ayrılan çeşitli topluluklarının
devletlerini kurduklarını belirterek borçların, Osmanlı Devletinden ayrılan devletleri de
kapsayacak şekilde paylaştırılmasını istedi. Bu istek uzun tartışmalara yol açtı ise de sonunda
kabul edildi. Türkiye payına düşen borçlarını taksit taksit ödemiştir.

6.3.7. Kapitülasyonlar
Yüz yıllardan beri yürürlükte olan ve 18.Yüz yıldan beri de Osmanlı Devletinin
ekonomik bakımdan gelişmesini engelleyen kapitülasyonlar, idari ve yargı alanlarına da
geçerek devletin bağımsızlığını zedeleyen bir unsur olmuştu. Devletin bağımsız olması ve
kalkınabilmesi için kapitülasyonlardan kurtulması gerekiyordu. Atatürk İktisat Kongresi’nin
açılışında yaptığı konuşmada “Siyasi ve askeri muzafferiyetler ne kadar büyük olursa olsunlar
iktisadi muzafferiyetler ile tedviç edilemezler ise husule gelen zaferler payidar olamaz az
zamanda söner. Bu itibarla en kuvveti ve parlak zaferimizin dahi temin edebildiği ve daha
edebileceği semerât-ı nafıayı tespit için iktisadiyatımızın hâkimiyeti iktisadiyatımızın temin ve
tarsin ve tevsii lazımdır. Fil hakika mazide ve bilhassa Tanzimat devrinden sonra ecnebi
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sermayesi memlekette müstesna bir mevkie malik oldu. Ve ilmi manasıyla denilebilir ki devlet
ve hükümet ecnebi sermayesinin jandarmalığından başka bir şey yapmamıştır. Artık her medeni
devlet gibi millet gibi yeni Türkiye dahi buna muvafakat edemez. Burasını esir ülkesi
yaptıramaz” diyerek ekonomik bağımsızlığa verdikleri önemi ortaya koymuştur.
Kapitülasyonlar konusunda sert tartışmalar yaşanmasına rağmen sağduyu egemen olmuş ve
kapitülasyonların bütün sonuçlarıyla kaldırılması kabul edilmiştir.

6.3.8. Sevr ve Lozan Antlaşmasının Karşılaştırılması
Sevr antlaşmasını, Halkına güvenmeyen yenilmişlik psikolojisi içinde bulunan çağdaş
dünyadaki gelişmeleri doğru okuyamayan, uzağı göremeyen Batılılar karşısında eğilmekten
başka bir şey yapmayan eski tip Osmanlı yöneticileri imzalamıştı. Onların amacı ülkenin
bütünlüğü, devletin ve milletin bağımsızlığı değil temelleri çürümüş, etkinliği ve saygınlığı
kalmamış Osmanlı hanedanını kurtarmaktı. O nedenle adeta kendilerine dikte ettirilen
antlaşmayı kabul etmişlerdi. Oysa Lozan antlaşmasını imzalayanlar halkıyla birlikte üç yıllık
sıcak çatışmalardan başarıyla çıkmış, misakı milli ile belirlediği coğrafyada halk egemenliğine
dayanan tam bağımsız bir devlet için mücadele veren kişilerce yapılmıştı. Sevr Antlaşması
kayıtsız şartsız teslim belgesiyken Lozan, varlığına ve bağımsızlığına düşkün Türk ulusunun
dirilişinin simgesidir. Batı karşısında duyulan ezikliğin tarihe gömüldüğünü, eşitlik prensibinin
temel alındığını, dayatma yerine karşılıklı anlaşma, uzlaşma yoluyla barışa varılabileceğinin
somut kanıtıdır. Lozan Birinci Dünya Savaşını bitiren bir antlaşmadır. Ülke toprakları üzerinde
Ermeni Yurdu ve Kürt devletinin oluşmasına izin vermeyen, azınlıklar bahanesiyle durmadan
devletin içişlerine karışma dönemini kapatan, Türkiye’de yaşayan herkesi dil, din, köken
ayırımı yapmadan eşit tutan bir antlaşmadır. Milli Mücadelenin başlangıcında halkın
temsilcilerinden oluşan kongrelerden süzülüp gelen ve halkın oylarıyla seçilen Osmanlı Meclisi Mebusan’ında şekillenen ve kararlaştırılan, Türkiye Büyük Millet Meclisince de benimsenen
Türk Kurtuluş Savaşının amacını ortaya koyan Misakı Milli ile saptanan ilkeleri büyük ölçüde
gerçekleştiren bir belgedir. Siyasi, adli, mali, askeri, ekonomik ve kültürel kısıtlamaları
sonlandıran tam bağımsız ve egemen Yeni Türkiye Devletinin doğum kâğıdı ve tapu senedidir.

6.4. Türk Ordusunun İstanbul’a Girişi
İstanbul, Mudanya Mütarekesi sonrasında Trakya’yı teslim almak üzere Ankara
Hükümeti tarafından görevlendirilen Refet Paşanın gelişiyle, 19 Ekim 1922 tarihinde Türk
askerine açılmıştı. 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması hükümleri gereği
Antlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tasdik olunduktan sonraki altı hafta içinde
İstanbul’daki İtilaf askerleri boşaltılacaktı.
Ankara’da meclisin hükümet başta olmak üzere çalışma organlarını teşkil ettiği gün (14
Ağustos) Selahaddin Âdil Paşa da İstanbul komutanlığına atandı. 23 Ağustos 1923’te ise
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Lozan Antlaşmasını tasdik etmesiyle İstanbul’un boşaltılması
süreci resmen başlatıldı. 29 Eylül tarihinde önce yabancı askerler şehri terk ettiler, ardından 1
Ekim de Boğazlar bölgesinin boşaltılmasına dair protokol İstanbul komutanı S. Âdil Paşa ile
Müttefik Kuvvetlerin başkomutanları tarafından imzalandı. Komutanlar ertesi gün Dolmabahçe
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sarayı önünde Türk Bayrağını selamladıktan sonra Adil Paşaya veda ettiler. 6 Ekim 1923
tarihinde Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk askerleri İstanbul halkının büyük sevgi
gösterileri arasında İstanbul’a girdiler. Böylelikle 13 Kasım 1918’de fiilen ve 16 Mart 1920’de
resmen başlayan işgal her manada sona ermiş oluyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi
hükümeti de İstanbul halkının yaptığı kutlamalara katılmak üzere bir heyet göndermişti.

6.5. Ankara’nın Başkent Oluşu
Bundan sonra sıra yeni devletin merkezinin belirlenmesine gelmişti. Yeni devletin
merkezi için aslında Mustafa Kemal daha Eylül sonlarında gereken işareti vermişti. Gazeteci
Hans Lazar’a verdiği 23 Eylül 1923 tarihli demecinde Ankara’nın Türkiye Cumhuriyetinin
Başkenti olacağını kesin bir dille ifade etmişti. Mustafa Kemal’in bu direktifi İsmet Paşa
tarafından uygulamaya kondu. 9 Ekim 1923 tarihinde Malatya mebusu İsmet Paşa ile 14
arkadaşının imzaları ile yeni devletin idare merkezi hakkında karar verilmesinin zamanının
geldiğini, hâldeki gelişmeler ile istikbale yönelik düşüncelerin merkezin Ankara şehri olmasını
mecburiyet hâline koyduğu yolundaki teklifi Meclise verildi. Hilafetin merkezi olması
sebebiyle İstanbul’un da öneminin daima korunacağını ifade eden teklifte devletin esaslı tarzda
teşkiline başlamak lüzumuyla iç ve dış tereddütleri ortadan kaldırma gerekliliği de
zikredilmiştir. Lozan’da elde edilebilen şartların ülke emniyeti açısından yeterli
bulunamamasının da Ankara’nın jeopolitik konumunu güçlendirdiğine işaret etmeliyiz. Böyle
bir teklif ile düşman işgalinden kurtulmuş dahi olsa İstanbul’un merkez olarak kabul
edilemeyeceği taraflı tarafsız herkese gösterilmişti. Merkezi ile yürütme organları ile her
şeyden önemlisi eskisinden tamamen farklı esaslara dayanan milli hâkimiyet anlayışı ile yeni
bir devlet, bütün kurumları ile yeniden şekilleniyordu. Nitekim 13 Ekim 1923’te Meclis’te
görüşülerek kabul edilen ve Anayasa’ya dâhil edilen madde ile “Türkiye Devletinin başşehri
Ankara şehri” olarak belirlenmiştir. Yeni devletin her şeyi ile İstanbul’daki yönetimden farklı
bir noktaya doğru gideceğini açıkça gösteren bu gelişme mecliste hükümete karşı muhalefeti
hızla artırmaya başlamıştır. Bu durumu mebuslarda bakan olmak arzu ve hevesinin çoğalması
olarak gören Mustafa Kemal, “yeni seçimde partimiz adına mebuslukları temin edilmiş olan bir
takımları da bakanlar kurulu aleyhindeki cereyanları körükleyerek kendi maksatlarına göre
istifade zeminleri hazırlamaya çalışıyorlardı” diyerek kendi çevresinde de gerçekleştirilenlere
açıkça muhalefet edemeyenlerin bulunduğuna işaret etmiştir.

6.6. Cumhuriyetin İlanı
Bu muhalefete karşılık hükümet reisi ve içişleri bakanı Fethi Bey daha etkili olabilmek
için içişleri bakanlığından ayrılmıştır. Aynı sırada Ali Fuat Paşa da meclis ikinci reisliğinden
istifa etmiştir. Muhalifler, Fethi Bey’den boşalan içişleri bakanlığına Erzincan mebusu Sabit
Bey’in, meclis ikinci başkanlığına Rauf Beyin seçimini karar altına aldırmışlardı. Sabit Beyin
ittihatçılığı ile meşhur olmasının Mustafa Kemal’i rahatsız ettiği ifade olunmaktadır.
Bu durumda Mustafa Kemal’in daha seçimlerin hemen ertesinde hazırlığını yaptığı
projeyi uygulamaya koyduğunu görüyoruz: Cumhuriyeti ilan etmek. 25 ve 26 Ekim günlerinde
hükümeti Çankaya’da toplayarak hükümetin istifa etmesi gerektiğini belirten Mustafa Kemal,
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mevcut hükümet üyelerinden hiç kimsenin yeni kurulacak kabinede görev kabul etmemesini
istemiştir. Böylece Meclis’teki muhalefet grubuna bir hükümet kurma imkânı tanımaktaydı. O
zaman diğer hükümet üyeleri gibi Meclis tarafından seçilen Genelkurmay başkanı dışında bütün
hükümetin istifası ile muhalefet kendi düşünceleri çerçevesinde bir hükümet kurmak ve
memleketi yönetmek şansına kavuşuyordu. Bununla birlikte Mustafa Kemal, onların uyumlu
bir hükümet kuramayacaklarına, kursalar bile memleketi idare edemeyeceklerine inanıyordu.
Burada Mustafa Kemal’in hazırlıklarını çok yönlü gerçekleştirdiğine işaret etmeliyiz.
27 Ekim 1923 tarihli istifa yazısında hükümet, Türkiye Devletinin karşı karşıya bulunduğu
mühim iç ve dış meselelerin kolayca halli için “Meclis’in tam desteğine sahip, gayet kuvvetli
bir hükümetin kurulmasına hizmetin amaçlandığını” belirtmekteydi. Bu gelişme üzerine
Meclis’te çeşitli hükümet listeleri oluşturulmaya başlanmış, ancak parti grubu bir türlü tek bir
liste üzerinde birleşememişti. Yapılan listelerde muhakkak Mustafa Kemal’in ekibinden bir
veya birkaç bakan yer aldığı ve bunlar yeni kabinede görev almayı ret ettikleri için netice
alınamıyordu. Parti Genel Başkanı olarak kendisi de gelişmeleri yakından yönlendiriyordu.
Diğer yandan İstanbul’daki muhalif basın organları da Mustafa Kemal’e muhalefet maksadıyla
Rauf Bey, Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşalar ile Dr. Adnan Beyi ön plana çıkaran yayın
yapmaktaydı. 28 Ekim akşamına kadar bir netice alınamayınca yeniden harekete geçen Mustafa
Kemal, Çankaya da topladığı arkadaşlarına “yarın Cumhuriyeti ilan edeceklerini” bildirmiş ve
meselenin halli için kendisinin Meclis’e çağırılması talimatını vermiştir. Mustafa Kemal,
kendisiyle “zaten ve tabiaten hemfikir olduklarına şüphe etmediği” Ankara’daki bütün
arkadaşlarına danışmak lüzumunu hissetmediğini belirtirken İsmet Paşa ile birlikte, daha
Temmuz ayında hazırlattığı metni yeniden gözden geçirmiştir. Buna göre, Teşkilat-ı Esasiye
Kanunu’(Anayasa)nun birinci maddesine “Türkiye Devletinin idare şekli Cumhuriyettir”
cümlesi ilave edilmiş ve dördüncü madde “Türkiye Devleti TBMM tarafından idare olunur,
Meclis, hükümetin yükümlülüğündeki görevleri Bakanlar Kurulu vasıtasıyla yerine getirir”
şekline getirilmişti. Onuncu ve on birinci maddeler Cumhurbaşkanı’nın konumunu belirlerken
mevcut krizin halline yönelik düzenleme 12. maddede görülmektedir: “Başbakan,
Cumhurbaşkanı tarafından ve Meclis üyeleri arasından seçilir. Diğer bakanlar başbakan
tarafından yine Meclis üyeleri arasından seçildikten sonra tamamı Cumhurbaşkanı tarafından
Meclis’in tasvibine arz olunur. Meclis, toplantı halinde değil ise onay için Meclisin
toplanmasına bırakılır”. Kabine sistemine geçişi sağlayan bu düzenlemelere Meclis Anayasa
Komisyonunda “Türkiye Devletinin dini İslam, resmi lisanı Türkçedir” maddesi de ilave
olunmuştur. Bu madde Anayasa’nın ikinci maddesi olarak kanunlaşacaktır.
29 Ekim günü Meclis yine eski hükümetin yerine daha kuvvetli bir hükümet kurmaya
çaba harcamıştır. Ancak bütün girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine Çankaya’da alınan karar
gereği Meclis Başkanı’nın bu konuda kendilerini aydınlatmak ve yol göstermek üzere
çağırılması teklifi yapılmıştır. Davet üzerine Meclis’e gelen Mustafa Kemal, hazırladığı
Anayasa’nın bazı maddelerinin “tavzih ve tadilini”(açıklama ve düzeltme) öngören metnini
vermiş ve Anayasa Komisyonunda müzakere edilmesini istemiştir. Burada Anayasa
değişiklikleri yerine tadilleri (düzeltmeleri) tabirinin kullanılması olaya nasıl bakıldığını
göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Kanun değişikliklerinin tamamı hakkında
konuşulmaya başlandığında söz alan Anayasa Komisyonu Başkanı Yunus Nadi Bey Mustafa
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Kemal’den gelen teklifleri küçük düzenlemelerle Meclise arz ettiklerini belirterek şeklî
değişiklik isteklerinin zaten fiîlen var olan durumun ilanı olacağına dikkat çekmiştir. Yunus
Nadi Bey, en çok tepki çeken maddenin; “Türkiye Cumhurbaşkanı Devletin de Başkanıdır. Bu
sıfatla lüzum gördükçe Meclise ve Bakanlar Kurulu’na başkanlık eder” şeklinin aslında tadil
dahi olmadığını, zira asılda da bu yetkinin Meclis Başkanı’na verilmiş olduğunu belirtmiştir.
Bu düzenlemede etkili olan gerekçenin “milli meselelerin daha kolay bir şekilde halli
ve daha seri bir surette yürümesi” olduğuna işaret eden Yunus Nadi Bey, Meclis tatilde iken
memleket meselelerinin muallâkta kalmaması gerektiğini ve bunun bir zaruret olduğunu Meclis
üyelerine anlatmıştır. Daha sonra söz alan Vasıf Bey (Saruhan milletvekili), Cumhuriyet
idaresini kabul etmenin aslında Meclisin açıldığı günden itibaren zaten var olan bir durumu
yasallaştırmaktan başka bir şey yapmadığını belirtmiştir. Konya milletvekili Eyüp Sabri Bey de
Vasıf Beyin tespitine katılmıştır. Antalya milletvekili Rasih Bey ise yeni şeklin siyasi literatüre
uygunluğunu dile getirerek Türk devleti bundan sonra “riyasette irsen gelmiş, oturmuş kimse
görmeyecektir” vurgusunu yapmıştır. Bu konuşmalardan sonra müzakere kâfi görülerek
oylamaya geçilmiş, Cumhuriyeti ilan eden madde alkışlar arasında aynen kabul edilmiştir.
İkinci maddenin oylanmasından önce söz alan Urfa milletvekili Şeyh Saffet Efendi, devletin
dili ve dinine yönelik maddenin Anayasa’nın ilk oluşturulduğu sıradaki şartların gereği
unutulduğu için ilave edildiğini, Cumhuriyetin ilanı ile “Hülefâ-ı Raşidin dönemine
dönüldüğünü” ifade etmiştir. Bu sırada Yunus Nadi Bey komisyonu adına, dinlerin serbestîsi
ve kanun dairesinde korunacağına dair hükümlerin bundan sonra da devam edecek
düzenlemelerde yer alacağını bildirerek doğması muhtemel şüphelerin önüne geçmiştir. İkinci
ve dördüncü maddeler tartışılmadan aynen kabul edilmiş, Cumhurbaşkanının süresinin bir
seçim devresi yerine üç seçim dönemi için seçilmesi gerektiği tartışılmıştır. Daha sonra bütün
siyasi partilerin değiştirilmesini isteyeceği bir husus olan Cumhurbaşkanının iktidar partisine
bağlı değil bilakis “bütün milletin malı olması “ gerektiği savunulmuştur. Bu sözlerden sonra
madde aynen kabul edilmiştir. Son olarak on ikinci madde ile Cumhurbaşkanı’nın yetkilerine
dair olan husus aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
Böylece Cumhuriyetin ilanı gerçekleştirildikten sonra hemen Cumhurbaşkanı seçimi
yapılması teklif edilmiş ve bu oturumda “158 azanın oybirliğiyle” Ankara Mebusu Gazi
Mustafa Kemal Paşa’yı Cumhurbaşkanlığına seçtikleri ilan olunmuştur. Ertesi gün İsmet Paşa
tarafından kurulan hükümet, mevcut 166 üyenin oybirliği ile güvenoyu almıştır. Aynı gün ikinci
oturumda 158 üyenin katıldığı seçimde 151 oy ile Fethi Bey Meclis Başkanlığına seçilmiştir.
Yukarıda kısaca izah edilen gelişmelerin seyrinden de anlaşılacağı üzere Cumhuriyetin
ilanını sağlayan Anayasa düzenlemeleri kendine has şartlar ve mülahazalar ile
gerçekleştirilmiştir. Muhaliflerin kendilerini en kuvvetli hissettikleri sırada hazırlıksızlıklarını
ve fikri uyumlarının tam olmadığını fark eden Mustafa Kemal harekete geçmiştir. Büyük
Nutk’unda bu değerlendirmeleri destekler mahiyette “Cumhuriyetin elbette taraftarları ve
aleyhtarları vardı..... Bittabi taraftarlar muktedir iseler mefkûrelerini herhangi bir suretle;
ihtilalle, inkılâpla veya meşru yollardan tatbik ederler; bu, mefkûre inkılapçılarının vazifesidir.
Buna karşı itirazlar, yaygaralar ve irticakârâne teşebbüsler de aleyhtarların yapmaktan geri
durmayacakları hareketlerdir” demektedir. Cumhuriyetin ilanının meclis vasıtasıyla halk
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bilgilendirildikten sonra yapılması gerektiği iddiasıyla muhalefet edenlere karşı yine Mustafa
Kemal, “Bu memlekette, bir heyet-i ictimaiyede bir inkılâp yapıldığı zaman elbette onun
esbabı(sebepleri) vardır. Ancak o inkılâbı yapanlar, inanmak istemeyen anut (inatçı)hasımlarını
iknaa mecbur mudur?” diye sormakla olaya nasıl yaklaştığını en açık bir biçimde ortaya
koymuştur.
Mücadeleye atıldığı ilk günden itibaren Meclisi ön plâna çıkaran ve her hususta tam bir
fikir birliği ile netice almaya çalışan Mustafa Kemal’in bu tavrı Cumhuriyet konusunda o sırada
taraflı tarafsız her milletvekilini ikna etmenin mümkün olmamasını bilmekten kaynaklanıyor
olmalıdır. Bütün üyelerin tek tek ikna edilmesi gibi bir çaba elbette daha demokratik olurdu.
Ancak demokrat davranmak uğruna hedeften sapılması ve neticenin bilinmeyen bir geleceğe
bırakılması pek makul bir hareket tarzı olamazdı. Zira hedef, her şeyden önce memleketi
düşman işgalinden kurtarmak idi. Evet, askeri harekât bitmişti. Ancak bu başarı siyasi
düzenlemeler ile pekiştirilmediği takdirde milleti uçurumun kenarına getiren yönetim
anlayışının yeniden hâkim duruma gelmesi, mevcut ortamda çok kolaylıkla
gerçekleştirilebilecek bir olaydı. Önceki dönemlerde devleti kurtarmak ve düzeni ıslah etmek
amacıyla yapılanların hep kısır, yarım işler olduğunun bilinci ile Mustafa Kemal, bir daha aynı
sıkıntıları yaşamamak için gerekli gördüğü bütün köklü değişiklikleri birbiri ardına hayata
geçirmiştir.
Cumhuriyete giden yolda Türkiye Büyük Millet Meclisinin fikri yapısı üzerinde yapılan
araştırmalar da “olağanüstü dönemleri normal dönemlerin kurumları ile atlatabilmenin
olanaksızlığını” göstermiştir. 1920 – 1923 Türkiye’sinde bunu açıkça gözlemlemek mümkün
olmuştur. “İhtilallerin genel gelişimine koşut olarak ihtilâlcilerin, kendi yasalarını kendilerinin
koyacağı kuralı” ikinci meclis için de geçerli olmuştur.
Mustafa Kemal’in Mecliste ekseriyeti ele geçirecek bir başka grubun eski idareyi geri
getirecek bir karar alması ihtimaline karşı yaptıklarında ise onun bundan sonra kendisini
Cumhuriyet ile özdeşleştirmesinin gerekçelerini görmemiz mümkündür. Bin bir güçlükle
ortaya çıkarılan bir eserin korunması elbette gerekliydi ve onu gerçekleştirenlerin bu uğurda
her şeyi göze almaları şarttı. Atatürk’ün yaklaşımını ona bu değerlendirmeleri yaptırtan söz
konusu ortam ile birlikte ele almak sağlıklı bir neticeye varmanın temel şartıdır.
Anlayış değişimi gibi son derece güç ve zahmetli bir sosyal inkılâbı gerçekleştirmenin
ilk adımını teşkil eden Cumhuriyeti, Atatürk’ün en büyük başarısı ve Türk milletinin onun
önderliğinde gerçekleştirdiği en büyük inkılâp olarak anlamak gereklidir. Cumhuriyet
kavramının işaret ettiği halkın yönetimde etkinliğini bütün unsurları ile hayata aktarmak ise
Atatürk’ü ve Türkiye Cumhuriyetini anlamanın temel şartıdır.

6.7. Atatürk ve Cumhuriyet
Bir fazilet rejimi olarak bilinen Cumhuriyetin siyasi terim ve lügat manaları farklılık arz
eder. Lügatlerde halka ait, kamu malı gibi karşılıkları olan kavram aslında çok eski
dönemlerden beri kullanılmaktadır. Önceleri devlet manasına kullanılan Cumhuriyetin bu
günkü anlamını XVI. Asırda kazandığını biliyoruz; “Devlet başkanının seçimle belirlendiği
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hükümet şekli”. Kavramın tarihi gelişiminden ziyade en önemli görülen yönüne vurgu yapmak
istiyorum; “hürriyeti korumak”. Cumhuriyet kavramını ilk defa siyasi manada kullanan
Makyavel’in devlet başkanının seçim tarzını bu temelden sonraya aldığını biliyoruz. Yine işaret
edelim ki, seçim tarzı için yaptığı ayırıma dikkat edilmemesi Cumhuriyet = Demokrasi
anlayışını ortaya çıkarmıştır. Burada halkın seçimdeki etkinliğini sistemin demokratik olup
olmamasında mihenk taşı olarak değer kazanmaktaydı.
Atatürk’ün en çok etkilendiği düşünürlerin başında gelen J.J. Rousseau, ise
Cumhuriyetin temelini “Halkın menfaatini sağlayan kanunlarda” görmektedir. Bu esas
haricinde hiçbir şeyi önemsemeyen düşünür, halk hâkimiyetinin doğrudan yürürlükte olmasının
ancak kanun hâkimiyetiyle mümkün olacağını düşünmektedir.
Atatürk ‘ü, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetini etkileyen bir diğer düşünür Montesquieu
ise Cumhuriyeti “milletin tamamının veya bir kısmının idare etme gücünü elinde
bulundurması” olarak tanımlar. Vatan ve eşitlik sevgisinden oluşan fazileti Cumhuriyetin temel
ilkesi olarak gören Montesquieu, onsuz devletin yaşamayacağını savunmaktadır.
Şimdi Atatürk’ün daha ilk subaylık dönemlerinden itibaren Türk milletinin kurtuluş
çaresi olarak neden Cumhuriyeti düşündüğünü ele almalıyız; Osmanlı Devletinin eski gücünü
ve itibarını kaybetmeye başladığı XVI. Asırdan itibaren yeniden eski günlere dönebilmek
amacıyla kısmi bir takım düzenlemeler yapılmaya başlanmıştı. Öncelikle askeri, sonra siyasi
ve idari bir takım düzenlemeler gerçekleştirildi. Bilhassa XVIII. Asrın sonunda III. Selim ile
başlayan idari reformlar ile devletin yapısındaki zaafın etkileri giderilmeye çalışılmış, ancak
ulema zümresi ile Yeniçerilerin yeniliğe muhalefeti dolayısıyla umulan netice alınamamıştı.
Tanzimat ve Islahat dönemlerinde yapılan düzenlemeler önceki döneme nispetle bir anlayış
değişikliğini de beraberinde getirmiştir. Bu değişiklik dünya siyasetinde belirleyici önemi olan
devletlerden müessese ve kanunlar almak şeklinde ortaya çıktı. Yine bu dönemde yapılan
düzenlemeler devletin temeldeki sıkıntısını da ortaya koymaktaydı. Bunların başında, idarenin
dini esasların belirleyiciliğinde yürüyor görünmesine rağmen fiiliyatta tamamen bir keyfiliğin
hüküm sürmesi gelmektedir. Türkiye de demokratik gelişmelerin başlangıcı olarak görülmeye
çalışılan Sened-i İttifak metninde ve daha sonra Devletin herhangi bir dış zorlamaya maruz
kalmadan ilan ettiği Tanzimat Fermanında devlet ricalinin gerçekleştirmeye çalıştığı ilk şey
karşılıklı olarak birbirlerinin iktidarını kısıtlayacak şartlar bulmak olmuştur. Devleti yöneten
kadro dahi yapılan düzenlemeler vasıtasıyla can ve mal emniyetine kavuşmaya gayret
etmişlerdi. Bununla birlikte Cumhuriyet idaresinin ilk olarak Fransız ihtilali ile ortaya çıkması
ve yayılma emaresi göstermesi üzerine başlayan endişe Osmanlı devletinde bilhassa 1848
İhtilalleri sonrasında had safhaya çıkmıştır. Hanedanın yerine halkı hâkim kılmaya çalışan bir
düzen ikame etmek çabaları tabii olarak bu tarz bir idareye sahip devletlerde huzursuzluklara
yol açacaktır.
Elbette ki o zamana kadar devlet işleri ile uzaktan yakından ilgisi olmayan halkın
yönetimde etkin olacağı bir sistem Osmanlı devlet adamlarının rahatsızlığına yol açacaktı.
Onlar da ülkelerini insanlarını seviyorlardı, ancak yönetenlerin icraatlarına karışmamak, tenkit
etmemek kaydıyla. Nitekim Atatürk’ü derinden etkileyen Namık Kemal de yazılarında
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Cumhuriyet idaresinin faziletlerinden bahsederken bu hususu göz önünde bulundurmuş, devlet
adamlarının tenkit edilmeye tahammül edemeyeceklerini, kontrol vasıtalarını ilk fırsatta devre
dışı bırakmak isteyeceklerini ifade etmişti. Öyle ise onların keyfi hareketlerini önleyecek
müesseselerin çok iyi düzenlenmesi gerekecekti. İlk Anayasa ve Meşruti Monarşi
deneyiminden sonra ortaya çıkan muhalefet her türlü yetersizliklerine rağmen bütün mesaisini
Anayasalı bir sistemi geri getirmeye hasretmişti. Halkın fiilen devre dışı kaldığı Anayasal
düzenleme ikinci meşrutiyetle düzeltilmeye çalışılmış, ancak yeni yöneticilerinde iktidarda
kontrole tabi olmaya tahammül edememesi üzerine birbiri ardına düzenlemeler ile başlanılan
noktaya dönülmüştü. Kısaca Padişah yine Halk temsilcilerinden oluşan, bir diğer ifade ile
halkın iradesine tercüman olan Meclisi kolaylıkla kapatma yetkisini elinde bulunduruyordu.
Atatürk’ün şahsında daha mücadelenin başında köklü bir değişim söz konusu
olmaktaydı. Bu değişimlerin en önemlisi ve değerlisi olan anlayış değişimiydi. Hemen işaret
etmeliyiz ki, Osmanlı devletinin mevcut ortamında yetişen bir şahsiyet olan Mustafa Kemal
Atatürk, devletin ve milletin içinde bulunduğu güçlüklerin temel sebebi olarak gerek devlet
adamlarında gerekse halkta yerleşmiş olan kayıtsızlığı, her husustaki başıboşluğu, temel bir
kanuna bağlı olarak yönetilmeyişimizi görmekteydi. XX. Asırda her şeyin temelinde halk
iradesinin belirleyici olması gereğine her vesile ile işaret eden Atatürk, Türk milletinin kendi
kendini idare edecek kabiliyette olduğuna inanıyordu. Milletin inandığı liderler ile her şeyin en
iyisini yapacağını fiilen harp sahalarında yaşayan Atatürk, mücadelesinin sonuna kadar bu
anlayışını korumuştu. Osmanlı Devletinden Türkiye Cumhuriyetine geçiş gibi hem şekil hem
de mahiyet itibariyle köklü bir değişimi gerçekleştirirken daima meşru sınırlar içinde kalmaya
özen göstermiş, bunu da başarmış bir devlet ve millet adamıdır.
Söz konusu değişim sürecine ana hatları ile baktığımızda onun bu özelliği daha iyi
görülecektir. Birinci dünya Savaşında üzerine aldığı görevleri başarıyla yerine getirdikten sonra
mütareke devrinde Anadolu’ya gönderildiği andan itibaren Türkiye Cumhuriyetini kurup Türk
milletini çağdaşlaştırma yolundaki en büyük adımlar olan inkılapları gerçekleştirene kadar hep
meşru sınırlar içerisinde kalmıştır. Yine ifade edelim ki, meşru sınır halk iradesine dayanıyor
olmaktır. Samsundan hükümet merkezine gönderdiği raporlarda halkla temasının sonuçları
olarak Türk insanının kendi hâkimiyetine dayanan bir anlayışın gerçekleşmesi için yekvücut
olduğunu bildirmekteydi. Türk İstiklal Mücadelesinin kilometre taşları olan Amasya Genelgesi
ile başlamak üzere, Erzurum ve Sivas kongrelerinde hareket noktası olarak daima halkın
iradesini ele aldığını ve ona dayanmak zaruretini göstermiştir. Yine bu esnada oluşturulan
Heyet-i Temsiliye vasıtası ile halkın varlığını fiilen ispat etmiş, aynı zamanda kendi
meşruiyetinin zeminini hazırlamıştır.
Anadolu mücadelesinin ilk safhasında son Osmanlı Mebusan Meclisinin feshi üzerine
etrafındaki kanun adamları dahi öncelikle bir ordu teşkil ederek mücadele etme telkininde
bulunurken o bunları reddetmişti. Zira o, devrin halk iradesinin hâkim olacağı bir zaman
olduğunu, önce milletin iradesini ortaya koyacak Meclisin oluşturulması gerektiğini
inanıyordu. Gelişmeler onun haklı olduğunu göstermiştir. Bütün bu gelişmeleri ele alırken bir
şeyi de unutmamalıyız: Atatürk bunları savunurken dünyada bu tarz idareler çok revaçta
değillerdi. Demokrasinin yıldızının parlamasının ikinci dünya savaşından sonra olduğunu
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hatırlarsak Atatürk’ün milli iradeyi hâkim kılmak ve her işte ona dayanmak ilkesinin değerini
daha iyi anlayabiliriz.
Her adımını meclisin kontrolünde atarak milli iradeyi fiilen gerçekleştiren Atatürk, en
zor zamanlarda dahi Meclisi devre dışı bırakmamış, çok farklı düşüncelere sahip
milletvekillerini de ikna yolu ile fikrine kazanmaya gayret göstermiştir. Meclise verilen bu
önemin herhangi bir şekilden ibaret olmadığını, meclisin daima her türlü tesirden azade
çalışması gerektiğini Atatürk her ortamda gerçekleştirmeye çalışmıştır. Son Osmanlı Mebusan
Meclisinin Anadolu da toplanması gerektiğini savunurken de gerekçesi “işgal altında çalışacak
bir Meclisin millet hâkimiyetini kayıtsız şartsız sağlayamayacağı endişesi olmuştur. Atatürk’ün
bu çabası o günlerdeki ortamı göz önüne aldığımızda daha bir değerlenir. Çünkü onun en yakın
mücadele arkadaşları bile idare tarzında ve anlayışında köklü değişikliklere hazır değillerdi.
Nitekim anayasaya ilk madde olarak milli iradenin hâkimiyeti konduğunda en yakın
çevresinden pek çok tepki gördü.
Saltanatın kaldırılması sırasında, savaşlarda işlerin karıştığı anlarda hem destekçilerine
hem de muhaliflerine makul ve ikna edici açıklamalar yapmak zorunda kaldı. Cumhuriyeti dahi
bir takım siyasi kombinezonlar yaratarak ilan etti. Kabul etmek gerekir ki, muhaliflerini zor
kullanarak etkisiz hale getirebilecek güce sahipti. Ancak o ikna ile kazanmak yolunu seçti. Bu
suretle vardığı neticeyi; “Millet hükümettir, hükümet millettir, Bugünkü hükümet ve teşkilat
doğrudan doğruya milletin kendi kendine yaptığı bir hükümettir, adı Cumhuriyettir” sözleriyle
açıklayan Atatürk, yöneten ile yönetilen arasında eski ayrılığın kalmadığını, hükümet
mensupları ile milletin birbirinden ayrı olmadığının görüldüğüne inanmıştır.
Türk milletinin gerçekleştirilen siyasi ve sosyal düzenlemelerin sahibi olduğunu,
milletteki kabiliyet olmasa onu kimsenin gerçekleştiremeyeceğini ısrarla vurgulamaktadır.
Türk milletinin yaratılıştan kabiliyetli olduğuna adeta iman eden Atatürk, milleti bilgilendirmek
ve harekete geçirmekle aydının vazifesini yapmış sayılabileceğine inanmaktadır. "Bizim
bildiğimiz hakikatler milletçe de tamamen anlaşılınca onun kaderi hususunda bizim gibi
düşüneceğinden şüphe edilmemesi gerekir”. Bu inançla onun yaptığı ve yapacağı işler hakkında
daima milletle diyalog halinde olduğu görülecektir. Savaş sahasındaki mücadele diplomasi
masasına aktarıldığı andan itibaren milletini gelişmelerden haberdar etmek için memleketin
çeşitli yerlerine geziler düzenleyerek hükümetin uygulamaları hakkında açıklamalar yapmış,
her kesimden halkla temas ederek onların beklentilerini tespite çalışmıştı. Bütün bunlar sadece
şekil itibarıyla yapılan işler değildir.
Atatürk’ün Türk Milleti için en ideal idare tarzı olarak gördüğü Cumhuriyeti tercih
sebebi çeşitlidir. Her şeyden evvel Cumhuriyet “millet hâkimiyetini en gelişmiş şekilde
gerçekleştiren sistemdir. Türk milli bünyesine en uygun tarzdır”. “Cumhuriyet barışçı bir sistem
olarak Türk milletinin her şekliyle medeni bir millet haline gelebilmesi için gereken zemini en
iyi şekilde temin edecektir”.
Atatürk uzun uğraşlar sonunda gerçekleştirdiği Cumhuriyetin yaşaması ve yerleşmesi
için gerekli her türlü tedbiri almakta tereddüt etmemiştir. Samimi bir imanla gerçekleştirdiği
sistemin halka mal olduğuna ve Türk insanının kendisine bırakacağı Atatürk emanetine sahip
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çıkıp sonsuza kadar yaşatacağına inancını şu sözlerle dile getirmiştir; “Benim naçiz vücudum
bir gün elbet toprak olacak, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır”. Bir asra
yaklaşan ömrüyle Türkiye Cumhuriyeti, halkı ve devleti ile bu vasiyeti haklı çıkaracak bir
çabanın içerisindedir. Çağdaş ve modern dünyada var olmak için bu bir mecburiyettir.
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Uygulamalar
1)

Lozan Antlaşması ile Sevr Antlaşması metinlerini okuyunuz.

Antlaşma metinlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
http://sam.baskent.edu.tr/belge/Lozan_TR.pdf
http://sam.baskent.edu.tr/belge/Sevr_TR.pdf
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Uygulama Soruları
1)

Lozan Antlaşması ile Sevr Antlaşması hükümlerini karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Milli mücadelenin askeri kısmının başarıyla sonuçlandırılmasını takiben ortaya çıkan
manzara belli kesimlerde tereddüt oluşturmuştur. Halife-Padişahın pozisyonunu her şeyin
üzerinde tutan vekiller ile artık bu yapı ile yola devam edilemeyeceğine inanan milletvekilleri
arasındaki temel ortak düşünce Mustafa Kemal Paşa’nın Cumhuriyet ilanına gitmemesiydi.
Mücadele boyunca toplumun meşruiyet kaynaklarını aşmamaya özen gösteren Mustafa Kemal
Paşa idari ve siyasi rejimde köklü bir değişiklik yapılmadığı sürece gösterilen fedakârlıkların
boşa gideceğine inanıyordu. Meclisin ikinci dönemi için Müdafaa-i Hukuk grubunu
partileştirdikten sonra faaliyet döneminde ortaya çıkan muhalefet girişimlerini de hedeflediği
Cumhuriyet ilanına vesile olarak değerlendirdi. Daha ilk gençlik yıllarından itibaren millet
egemenliğine dayalı Cumhuriyet idaresini Osmanlı devletinin çağdaşlaşmasını sağlayacak yol
olarak görüyordu. İkinci dönem TBMM çalışmaları önce Lozan anlaşmasının tasdiki
arkasından anlaşma hükümleri uyarınca İstanbul’un düşman askerinden temizlenmesi
gerçekleştirildi. Salahattin Adil Paşa’nın yönetiminde gerçekleştirilen devir teslim aslında
Trakya’yı teslim almak için İstanbul’a gönderilen Refet Paşa’nın başlattığı işin de
tamamlanması idi. TBMM bundan sonra önemli bir düzenleme daha yaptı. Yeni devletin
başkentinin belli olmaması içerde ve dışarda tereddütler doğurduğu için stratejik bir karar ile
Ankara’yı başkent olarak kabul etti. Bu karar birkaç yıl boyunca büyük devletler tarafından
tanınmayacak ve elçilikler gönderilmeyecektir. Ancak 1927 yılında Ankara’da elçilikler birbiri
ardına açılacaktır.
Burada TBMM’nin kabul ettiği Lozan anlaşmasına da değinmek gereklidir. İstanbul
hükümetinin kabul edip imzaladığı Sevr anlaşmasından sonra TBMM temsilcileri iki devre
halinde çalışmalardan sonra Lozan barış anlaşmasını imzalamışlardı. II. Dönem TBMM’de az
sayıda milletvekilinin olumsuz olmasına karşın anlaşmayı onaylamıştır. Boğazlar, Hatay ve
Musul konuları dışında büyük ölçüde misak-ı milli hedeflerini tutturduğunu söyleyebileceğimiz
Lozan anlaşmasını yeni Türk devleti; Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi olarak nitelemek
mümkündür. Burada elde edilemeyen hususlar Musul haricinde daha sonraki yıllarda
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal ‘in siyasi gelişmeleri dikkatlice kullanan politikaları ile
Türkiye’nin lehine sonuçlandırılmıştır.
Meclis çalışmalarında görülen muhalefet hükümetin çalışmalarını engelleme noktasına
gelince bunu bir krize çevirmek ve oradan Cumhuriyet idaresiyle çıkış yapmak stratejisini
izleyen Mustafa Kemal Paşa yapılacak anayasa değişiklikleri için daha meclis toplanmadan
önce hazırlıklarını yapmıştı. Fethi Bey’in Dâhiliye vekilliğinden istifası ve Meclis ikinci
başkanının seçimi sırasında atak yapan muhalif vekiller kendi adaylarını seçtirmeyi başarınca
Mustafa Kemal karşı hamle yaparak hükümetin istifasını sağlamış ve yeni hükümetin muhalif
vekiller tarafından kurulması için sahneyi adeta onlara bırakmıştı. Meclisteki muhalif
milletvekilleri mevcut iktidara muhalefet etmek için bir arada olsa da hükümet kurup ülkeyi
yönetme konusunda bir fikir birliğine varamadıkları için hükümet kurulamadı. Türkiye 27-29
Ekim 1923 tarihlerinde hükümetsiz kaldı. Tıkanan sistemi çözmek için Mustafa Kemal’e
yapılan müracaat onun daha önceden hazırladığı anayasa değişiklikleriyle Cumhuriyetin ilanı
ile aşıldı.
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Bölüm Soruları
1)

İkinci dönem TBMM’de kurulan ilk hükümetin başbakanı kim olmuştur?

a)

İsmet İnönü

b)

Celal Bayar

c)

Fethi Okyar

d)

Hamdullah Suphi Tanrıöver

e)

Seyyid Bey

2)
Osmanlı Devleti’ni yok hükmüne indiren ve milletin esaretine işaret eden 10
Ağustos 1920 siyasi belge hangisidir?
a)

Sevr Anlaşması

b)

Mondros Mütarekesi

c)

Balfour Deklarasyonu

d)

Mudanya Mütarekesi

e)

Lozan Antlaşması

3)
Lozan Konferansında Türkiye’yi temsil eden murahhas heyet aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
a)

İsmet İnönü/Celal Bayar/Rıza Nur

b)

Yusuf Kemal Tengirşek/Hasan Saka/ Rıza Nur

c)

İsmet İnönü/Rıza Nur, /Hasan Saka,

d)

Rauf Orbay/Rıza Nur/İsmet İnönü,

e)

Mustafa Kemal/ İsmet İnönü/Rıza Nur
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4)
Lozan’da Türkiye’yi temsil eden heyete verilen talimatta görüşmelerin
kesilmesine sebep olacak konular hangisinde doğru verilmiştir?
a)

Boğazlar/ Kapitülasyonlar

b)

Ermeni Yurdu /Musul

c)

Osmanlı Borçları /Boğazlar

d)

Kapitülasyonlar/Ermeni Yurdu

e)

Vakıflar/Adalar

5)

Aşağıdakilerden hangisi İkinci dönem TBMM’nin faaliyetleri arasında değildir?

a)

Ankara’nın başkent oluşu

b)

İstanbul’un teslim alınışı

c)

Lozan Anlaşmasının tasdiki

d)

Cumhuriyetin İlanı

e)

Saltanatın Kaldırılması

6)
İstanbul hükümetinin kabul ettiği Sevr ile TBMM hükümetinin imzaladığı ve
onayladığı Lozan anlaşması arasındaki temel farklar nelerdir?
7)
Mecliste bakan ve ikinci başkan seçecek kadar güçlü olan muhalefetin hükümet
kuramamasının sebebi ne olabilir?
8)
Meclis egemenliğindeki bir yapıda Cumhuriyet ilanının emrivaki şeklinde
ilanının sebebi ne olabilir?
9)

Lozan Antlaşması’nın azınlıklarla ilgili hükümleri nelerdir?

10)

Ankara’nın başkent ilan edilmesinin sebepleri nelerdir?

Cevaplar
1-c, 2-a, 3-c, 4-d, 5-e.
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7. CUMHURİYET’İN YAPILANMA DÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye
Türkiye’nin Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Alanda Genel Görünümü
İdari Düzenlemeler
Siyasi Düzenlemeler
Yeni Anayasa Rejimi 1924 Anayasası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devletinden nasıl bir miras devralmıştır?

2)

Ekonomi ve Eğitim alanındaki mevcut yapı yeni bir atılımın altyapısına sahip

3)

Cumhuriyet 10 yıllık savaşın yükünü hafifletmek için neler yapmıştır?

midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Cumhuriyetin İlk
Yıllarında Türkiye’nin
Ekonomik, Sosyal Ve
Kültürel Alanda Genel
Görünümü.

Türkiye Cumhuriyetinin
Ders notu ve ilgili
ekonomik anlamda nasıl bir kitapları okuyarak,
yapı devraldığını, nereden
olaylar arasında sebep –
başladığını rakamlara dayalı sonuç ilişkisi kurarak
olarak öğrenir.

İdari Düzenlemeler

Cumhuriyetin
yapılanmasına imkan veren
idari düzenlemelerin
gerekçelerini ve
uygulanmasını takip eder

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak

Siyasi Düzenlemeler.

Osmanlı devletinin ve
idaresinin saltanat ve hilafet
gibi temel müesseselerinin
niçin ve nasıl kaldırıldığını
değerlendirir.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak
empati yaparak.

Yeni Anayasa Rejimi
1924 Anayasası

Temel yönetim ilkelerini
ortaya koyan anayasanın
kabulü sırasındaki
tartışmaları sebepleriyle
öğrenir, sonraki tartışmalar
ile kıyaslar.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak
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Anahtar Kavramlar


Ekonomik seferberlik,



Eğitim seferberliği



Saltanatın kaldırılması



Din-siyaset ilişkisi



Hilafetin Kaldırılması



Eğitim Reformu/Tevhid-i Tedrisat



1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
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Giriş
Bilindiği üzere Osmanlı Devletinin son on iki yılı çeşitli cephelerde farklı rakiplerle
daimi bir savaş hali içinde geçmişti. Bu durum gerek devlet yöneticilerini gerekse bireyleri son
derecede olumsuz etkilemiştir. Maddi ve manevi anlamda gelecekten ümitsiz, kendi ayakları
üzerinde durma inancını kaybetmiş, ekonomik alanda ise elindeki avucundakini tüketmiş bir
toplum söz konusuydu. Bu zeminin bir sonucu olarak Türk İstiklal Harbini gerçekleştiren lideri
Mustafa Kemal Atatürk ve kadrosu maddi imkânsızlıklar kadar Türk insanının yarından
ümitsiz, karamsar halinden ileri gelen problemleri aşmak zorunda kalmıştır. Gerçekten de
Osmanlı Devletinin son döneminde yaşadığı ekonomik, siyasi ve sosyal çalkantılar dolayısıyla
Anadolu insanının yöneticilerine karşı duyduğu güvensizlik ve kuşku dönemin edebiyat
ürünlerine kadar yansımıştır.
Bu dönemde toplumun ruh halini yansıtmada başarılı olmuş roman örnekleri arasında,
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun "Yaban" (ilk baskısı 1932), ve Kemal Tahir’in "Yorgun
Savaşçı" (ilk baskısı 1965) adlı romanlarını yeterince fikir verebilecek eserlerdir.
Diğer taraftan toplumun ekonomik ve kültürel seviyeyi temel hatlarıyla ortaya koymak
yukarıda işaret ettiğimiz problemlerin zeminini daha iyi tanımlamamıza yardımcı olacağı gibi,
yeni devletin yöneticilerinin de nereden başladıklarını daha net bir şekilde ortaya koyacaktır.
Altı asır devam eden bir devletin savaşlar ve iç isyanlarla dolu son dönemlerindeki durumunu
tam olarak yansıtacak verilere ulaşmak son derece zordur. Tespit edilebilen yaklaşık değerler
üzerinden bir değerlendirme yaparak çeşitli başlıklar altında konuyu ele aldığımızda
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki durumu rakamlarla şu şekilde ortaya koyabiliriz:
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7.1. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye’nin Genel Görünümü
Türkiye’nin nüfusu 1927 yılı verilerine göre 13.648.270 kişidir. Ülke genelinde 63 il,
328 ilçe, 699 bucak, 39.901 köy vardır.
1927 yılı nüfus verilerine göre; nüfusun 6.563.879’u erkek, 7.084.391’i kadındır. Son
dönemdeki savaşların etkisiyle erkek nüfusun azaldığı dikkat çekmektedir. Bu nüfusun
%24,2’si şehirlerde, % 75,8’i köylerde oturmaktaydı. Diğer bir deyişle kırsal toplum yapısı
vardı. Sosyolojik anlamda modernleşmenin en önemli göstergelerinden biri olan şehirleşmenin
gelişmesi ve şehir nüfusunun köylerde yaşayan nüfusu geçmesi için 1985 yılını beklemek
gerekmiştir.
Ülke genelinde sağlık hizmetleri son derece yetersiz seviyedeydi. Çoğunluğu büyük
yerleşim merkezlerinde toplanmış, devlet hesabına ve serbest çalışan tüm sağlık personelini
kapsayacak şekilde 1928 yılı itibarıyla 1078 doktor, 130 hemşire, 1059 sağlık memuru ve 377
ebe mevcut görünmektedir. Kabaca bir hesapla 12661 kişiye bir doktor düşmektedir. Tabiidir
ki ülke geneline eşit şekilde bir dağılım söz konusu değildir. Birinci Türkiye Büyük Millet
Meclisinin çıkardığı ilk kanunlarda halkın sağlığına yönelik olanlara öncelik vermesi mevcut
durumu yoruma ihtiyaç bırakmadan ortaya koymaktadır.

7.1.1. Eğitim
Cumhuriyet idaresinin üzerinde en çok durduğu saha eğitim olmuştur. Atatürk’ün
Cumhuriyeti emanet edeceği aklı hür, vicdanı hür nesillerin ancak eğitimle mümkün olacağı
düşüncesiyle daha milli mücadelenin savaşları devam ederken Ankara'da toplanan Maarif
Kongresi ile eğitim alanında yapılması gereken atılımlar değerlendirmeye alınmıştır.
Burada Cumhuriyetin devraldığı eğitim durumuna ve ilk on beş yılda sağlanan
gelişmelerin verilerine ana hatlarıyla bakalım.
İlköğretim:1923-1924 yılı verilerine göre Türkiye’de mevcut ilkokul sayısı 4894'tü. Bu
okullarda eğitim alan öğrenci sayısı 341.941 iken bu müesseselerde görev yapan öğretmen
sayısı ise 10.238’dir. Bu rakamlar ile Osmanlı devletinin yıkıldığı tarihlerde okuryazar oranı
%6 ila %10 arasında bir noktada olduğu değerlendirilmektedir. Türkiye devleti ilköğretimi
bütün vatandaşları için Anayasa hükmü çerçevesinde zorunlu ve devlet okullarında parasız
gerçekleştirmiştir. 1926 yılı itibarıyla da eğitimin her kademesi parasız hale getirilmiştir.
Ülkede 1860'lı yıllardan itibaren aydınlar ve devlet adamları arasında devamlı bir arayışa konu
olan okur yazar oranını artırma mücadelesinde 1928 Harf İnkılabı ile yeni bir devreye başlangıç
yapıldığı göz önüne alınmalı ve 1940’da ulaşılan rakamların yaklaşık %0.5 seviyelerinden
başladığı unutulmamalıdır.
Orta öğretim tablosu da iç açıcı olmaktan uzaktır. 1923-1924 senesinde 72 Ortaokul,
796 öğretmen ve 5905 öğrenci ile faaliyet göstermektedir. Liselerde ise 23 okul, 513 öğretmen
ve 1241 öğrenci mevcuttur.
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Bu aşamada dikkate değer bir husus ise her kademede mevcut okullardaki öğrenci sayısı
ile öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısında bir gerilemenin olmayışıdır. Bu durum
dengeli bir gelişmenin sağlandığına işaret olarak alınmalıdır.
Gerçekten de 1923-1924 öğretim yılı için İlkokullardaki ortalama talebe sayısı ve
öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 70 /33 iken bu oran 1938-1939 döneminde de
103 / 48 seviyesinde kalmıştır. Ortaokullarda. 1923-1924 döneminde 75 / 5 olan oran 19381939 döneminde, 356 / 13 olmuştur. Liselerde durum biraz daha farklıdır. 1923-1924
döneminde 102 / 11 iken 1938-1939 döneminde 152 / 13 seviyelerindedir. Yükseköğretimde
de 324 / 9 oranı 538 / 12 şeklinde ortaya çıkmıştır. Ortaokul ve liselerdeki öğrenci sayısındaki
artışa mukabil okul ve öğretmen yetiştirmede yetersiz kalındığını söylemek mümkündür.
Yükseköğretim devresi de öncekilerden farklı değildir. Osmanlı devletinin yıkılışında
mevcut fakülte ve yüksekokul sayısı 9, öğretim elemanı 307, öğrenci sayısı 2914’tür.
Bu kısımdaki son olarak kız ve erkek öğrenci sayısını değerlendirerek ilk on beş yılda
gelinen seviyeye bakıldığında, 1923-1924 öğretim yılında 341.941 olan toplam öğrenci
sayısında (Erkek: 273.107, Kız: 62.954) ile cinsler arasında büyük fark olduğu görülmektedir.
Kız öğrenciler toplamın ancak %18’ini oluşturmaktaydılar. Dönem nüfusunun yarıdan
fazlasının kadın olduğu göz önüne alınırsa halkın kız çocuklarını okutmakta çok çekingen
davrandığı görülecektir. Cumhuriyet döneminde kız çocuklarının eğitimine büyük önem
verilerek başlangıçtan itibaren büyük bir gelişme gösterilmiştir. Aynı artışın öğretmen sayısında
da görülmesi bilinçli bir iyileştirme gerçekleştirildiğinin kanıtı olmalıdır.
Devletin Lozan Barış Antlaşmasında çözemediği ticaret şartlarının da etkisiyle
ekonomik bakımdan zorlandığı 1923-1929 arası dönemin verileri halkın cehaletini yenmede
ortaya konulan gayreti göstermektedir. 1938-1939 senesinde okul sayısı 7862, öğrenci sayısı
813.636, okullarda görev yapan öğretmen sayısı ise 17.120’ye yükseltilmiştir. Okul ve
öğretmen sayısında kabaca % 75’lik bir artışı gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte öğrenci
sayısının %100’ü geçmesi genç nüfusun hızına tam olarak yetişilemediğinin de kanıtıdır.
Osmanlı Devleti yıkıldığı sırada savaş kayıplarını da dâhil ederek en yüksek %10
civarında ifade edebileceğimiz okur–yazar oranı 1939 yılı itibarıyla %24,5’e çıkmıştır.
Yukarıda belirtildiği üzere on yılda gelinen seviyenin %0,5’lerden başladığına dikkat
çekmeliyiz.
1938-1939 öğretim yılında Ortaokullarda 228 okul, 3402 öğretmen ve 83642 öğrenci
sayısına ulaşılmıştır. Aynı öğretim yılında Liselerde ise 75 okul, 1329 öğretmen ve 24.363
öğrenci sayısı gerçekleştirilmiştir. Böylelikle müessese ve öğretmen bazında ortalama %250300’lük bir artış sağlanırken öğrenci sayısında % 400’lük bir büyüme söz konusu olmuştur. Bu
son hanedeki gelişimin temelinde insanların çocuklarını eğitmek hususundaki istekleri ve
devletin her kademeyi ücretsiz hale getirmiş olmasının payı önemlidir.
Mesleki ve Teknik Eğitim sahasında ise 1923-1924 eğitim-öğretim yılında 64 okul, 583
öğretmen ve 6547 öğrenci sayısıyla faaliyet gösterilmekteydi. 1938-1939 öğretim yılına
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gelindiğinde 81 okul, 982 öğretmen ve 12352 öğrenci sayısına ulaşılmıştır. Öğretmen ve
öğrenci sayısı gibi okul sayısındaki gelişme de diğer sahalarda görülen artışın hayli gerisinde
kaldığı dikkat çekmektedir.
Yükseköğretimde 1938-1939 döneminde okul sayısı 19’a çıkarılabilmiştir. Öğretim
elemanı % 150 civarındaki artışla 855’i bulurken öğrenci sayısındaki artış ise 10213kişi ile
%250 civarında gerçekleşmiştir. Aynı yıl mezun öğrenci sayısı ise 1403 olmuştur.
Cinsiyetler arasındaki denge bakımından ise sevindirici bir artışın sağlanmış
olduğunun altı çizilmelidir. 1940-1941 yılı verilerine göre erkek öğrenci sayısı: 661.279, kız
öğrenci sayısı 294.468 olmuştur. Yani yarıya yaklaşmıştır. Kız öğrenci sayısı toplamda %18
den % 44,4’e yükselmiştir. Kadın öğretmen sayısında da benzer artış söz konusu olmuştur.
1923 –1940 arasında toplamda %11,8’den %29’a yükselmiştir.

7.1.2. Tarım
Osmanlı toplumu büyük oranda bir tarım toplumu idi. 1927 tarihli tarım sayımına göre
ülkede mevcut nüfusun % 67,7’si çiftçilik yapmaktaydı. Devletin batısında Trakya, İstanbul,
Bursa ve Kocaeli kesiminde bu oran önemli ölçüde düşerken orta ve kuzey Anadolu’da
ortalamanın üzerindeydi. Bu nüfusun aile başına işlediği toprak miktarı ortalama 25 dönüm
civarındadır. Coğrafi yapının müsait, arazinin verimli olduğu Akdeniz bölgesinde bu miktar 40,
Trakya da 60 dönüme kadar yükselmekteydi. Artvin, Van, Bitlis, Ordu gibi engebeli coğrafyaya
sahip illerde ise 8-10 dönüm aralığına düşmekteydi.
1927 yılı itibarıyla tarım yapılan alan ise 43.637.727 dönümle sınırlı olup ülke
yüzölçümünün % 4.86’sına karşılık gelmektedir.
Ekilen toprakların %89,5’nde tahıl, %3,9’nda baklagiller, %6,6’sında sınaî bitkiler
yetiştirilmekte olması çalışmanın öncelikle vatandaşın ihtiyacının giderilmesine yönelik
olduğunun göstergesidir.
15711’i tarım makinesi olmak üzere toplam 1.413.509 tarım aleti ile yapılan tarımda
100 dönüme üç makine düşmekte ancak bölgeler arasında çok büyük farklılıklar
görülmemekteydi.
Türkiye’nin I. Dünya savaşı öncesinde toprak sahipliği açısından bakıldığında toprak
sahibi olmayan köylü bütünün ancak %8’ini oluşturmaktadır. Orta ve az topraklı köylüler
toplam köylü nüfusun %87’sini meydana getirirken ekili toprağın ancak %34,5’ine sahiptirler.
Çiftçi kesimin %5’i ise ekili toprakların % 65,5 ‘ine maliktirler.
Toprağın durumu açısından ise Cumhuriyetin ilk yıllarında ekilebilir toprakların
yaklaşık %5 i işlenebilmekteydi. 1934 yılında %17,9 a çıkan bu oran 1944’de %21,9’a
ulaştırılabilmiştir. 1950 de ise %25’ çıkarılabilmiştir. 1950’li yılların başında ülke nüfusunun
%81,5’inin köyde yaşadığını dikkate aldığımızda köylünün refahına katkı bakımından önemli
bir gelişmeden söz edebilirsek de toprak sahipliği bakımından devralınan değerlerde dikkate
değer bir gelişmenin yaşanamamış olduğu ifade edilmelidir.
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1923–1934 yılları arasında şark mültecilerine, Mübadil, Muhacir, Mülteci ve toprağa
muhtaç yerli çiftçilere toplam 7.000.000 dönüm arazi, bağ ve bahçe dağıtılmıştır. 1934–1938
yılları arasında dağıtılan 3.000.000 dönümü de eklersek ortaya çıkan 10.000.000 dönüm
topraktır. Bunun büyük çoğunluğu 627.538 kişilik mübadil, muhacir ve mülteci grubuna
verilirken pek az bir miktarı da toprağa muhtaç yerli çiftçilere dağıtılmıştır.
1927 Tarım sayımındaki durum göz önüne alındığında toplam ekilen alanın yaklaşık iki
katına denk gelmektedir ve önemli bir miktardır. 1950’ye gelindiğinde kırsal alanda yaşayan
ailelerin %20’sinin topraksız olduğu dikkate alındığında önemli bir hamlenin yapılmış
olduğunu ifade etmek mümkün görünmektedir. Ancak bütün çabalara karşın köklü bir toprak
reformu hayata geçirilemediğinden dağıtılan toprakların büyük bir kısmını hazine arazisi
oluşturmuştur.

7.1.3. Ulaşım
Osmanlı Devletinin XIX. yüzyılın ortalarında başlattığı, öncelikle sermaye birikimi
olmadığı için yabancı yatırımcılara ihtiyaç duyduğu demiryolu yapımı yüzyılın sonlarında
yabancı devletlerle iyi ilişkileri devam ettirmek için kullanılan bir vesile haline dönüşmüştür.
İkili siyasi ilişkilerin seyrine göre dağıtılmaya başlanan demiryolu imtiyazı ulaşım ağını gayri
milli bir duruma getirmiştir. Yatırımcıları çekebilmek için demiryolu hattı boyunca 5 veya 10
km.lik bir coğrafyadaki yer altı ve yerüstü kaynakları inşaatı gerçekleştiren firmanın
kullanımına sunulduğu gibi kilometre garantisi de uygulanmaktaydı. İşletmeyi yapan şirketler
kadar onların tercih ettiği çalışanları da çoğunlukla yabancı uyruklu kişilerden oluşmaktaydı.
Demiryolu ile ulaşıma büyük önem veren Cumhuriyet hükümetleri hat uzunluğu ve
sayısını artırmanın yanında önemli oranda millileştirme faaliyeti gerçekleştirmiştir. Osmanlı
devletinden devralınan demiryolu ulaşımında 1923 yılı itibarıyla hat uzunluğu 3756 km., Tren
kilometresi 1.427.000 km. idi. 1938 yılına gelindiğinde ise 7.148 km hat uzunluğuna karşın
Tren kilometresi 15.598.000 km olmuştur. On iki yıllık savaş döneminin yıkımlarına karşın on
beş yılda ortaya konulan % 100’ lük artış dikkate değer bir gelişmeyi işaret etmektedir.
1923'te 2.500 km. olan karayolları, 1938 itibarıyla 21.575 km uzunluğa erişmiştir.
Karayolu ağında da önemli ölçüde bir artışın sağlanmış olduğu söylenebilir. Ancak bunlar o
devir için de yeterli sayılar değildir. Ayrıca taşımacılığın gerek ekonomik, gerekse sosyal
açıdan önemi göz önüne alındığında Cumhuriyet idaresinin memleketin kan damarları olarak
nitelediği ulaşım ağını millileştirmesi ve geliştirmesi bir mecburiyetti. Diğer yandan
Cumhuriyetin ilk on yılında bu sahada girişilen yatırımların çok kısa sürede gerçekleştirilmeye
çalışılması bütün fedakârlıkların bir nesle yüklenmek istenmesi olarak görülmüş ve tenkit
konusu olmuştur.

7.1.4. Ekonomik Durum
Osmanlı Devletinin son yıllarındaki ithalat ve ihracat dengesine baktığımızda; Devletin
alım satım oranının oldukça dengesiz seyrettiğini söyleyebiliriz. Elbette ki son yüzyılda
gerçekleştirilen ve milli üretimin tamamen önünü tıkayan anlaşmalar bu neticenin önemli
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sebepleri arasındadır. Dışarıya ancak tarım ürünleri ve hammadde satabilen bir ekonomi söz
konusudur. Dışarıya ham madde satıp onları mamul madde halinde ithal etmek dış ticaretin
değişmez özelliği ve zaafı haline gelmiştir.
İktisadi vaziyetin mahiyetini anlamak açısından Cumhuriyetin ilk yılında gayri safi milli
hasılanın içerisindeki sektör paylarına bakmak, Cumhuriyetin nasıl bir miras devraldığına ışık
tutacaktır. 1923 yılı itibarıyla 952.600.000 olan gayri safi milli hâsılanın 377.300.000 lirası
tarım sektöründen, 125.700.000 lirası sanayi sektöründen ve 449.600.000 lirası da hizmetler
sektöründen elde edilmektedir. Bir diğer deyişle tamamen bir tarım ülkesi söz konusudur.
Ülkede kişi başına düşen milli gelir ise 75.7 lira( 45.3 $) dır. Cumhuriyetin ilk yıllarında dolar
kuru1$=1.67 lira olarak gerçekleşmiştir
Ülkenin düşman istilasından kurtarılmasını çağdaş ve tam bağımsız olmak için yeterli
görmeyen Cumhuriyet idaresi bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için hakiki ve en kuvvetli temeli
ekonomide görmüştür. Atatürk, siyasi, askeri başarıların ne kadar büyük olursa olsunlar,
ekonomik başarılar ile taçlandırılmazlarsa elde edilen zaferlerin az zamanda söneceği
düşüncesiyle iktisadi yapımızın güçlendirilmesi ve geliştirilmesi hedefini göstermişti. Gazi
Mustafa Kemal, zemini de şöyle tarif etmekteydi. Memleketimiz ziraat memleketidir. Bu
itibarla halkımızın ekseriyeti çiftçidir, çobandır. Binaenaleyh en büyük kuvveti, kudreti bu
sahada gösterebiliriz ve bu sahada mühim müsabaka meydanlarına atılabiliriz”. Ülkenin
gelişmesi için tarımın yanı sıra ticaret, zanaat, sanat alanlarında da büyük atılımlar yapılması
ihtiyacı açıktı. Bu hedef için yapılacak programların bütün esasları ekonomik programdan
çıkarılmalıydı, zira her şey bunun içinde vardır. Söz konusu atılımın kadrosu için ise Atatürk
gençliğin bu hedefe uygun yetiştirilmesi gerekliliğinin altını çizmiştir. “evlatlarımızı o suretle
talim ve terbiye etmeliyiz, onlara o suretle ilim ve irfan vermeliyiz ki, âlemi ticaret, ziraat ve
sanatta ve bütün bunların faaliyet sahalarında müsmir(verimli) olsunlar, müessir(etkili)
olsunlar, faal olsunlar, ameli bir uzuv olsunlar”
TBMM hükümetinin kuruluşu ile birlikte daimi olarak zirai üretimi artırmak ve sahipsiz
veya vakıf ve devlet malı toprakları topraksız köylüye dağıtmak yönünde çeşitli uygulamalar
yapılmıştır.
On beş yıllık dönemin sonunda gayrisafi milli hasılanın %100 arttığını görmekteyiz.
Söz konusu sektörler açısından sadece sanayi gelirlerinde yaklaşık %150’lik bir artış söz
konusudur. Tarım ve Hizmet sektörleri genel artış oranında kalmışlardır.
GSMH içindeki sektör payları:
Toplam
1923

952.600.000

1938 1.895.700.000

Tarım

Sanayi

Hizmetler

377.300.000 %43.1

125.700.000 %10.6

449.600.000 %46.3

759.500.000% 44.4

311.400.000 %14.2

824.800.000%41.2
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Cumhuriyetin ilk onbeş yıllık döneminin sonunda, arada yaşanan dünya iktisadi
buhranına rağmen önemli bir gelişme söz konusudur. Nitekim 1938 yılında gerçekleştirilen
844.000 ton ithalatın karşılığı olarak 119.000.000$=150.000.000tl ödenirken aynı yıl yapılan
1.447.000 ton ihracatın geliri 115.000.000$= 145.000.000tl,olmuştur. Bu süreçte 1$=1.26 tl
seviyesine inmiştir.1938 yılı itibarıyla dış ticaret dengesi -3,9’ seviyelerine inmiş ve ihracatın
ithalatı karşılama oranı %96,7’ya çıkmıştır. Bu arada 1930 da başlayan ihracatın ithalatı
dengeleme oranının 1937 de %120,6’ ya kadar çıktığını belirtmeliyiz.
Burada işaret edilmesi gereken bir diğer nokta ise söz konusu 15 yıllık süreç içerisinde
devamlı bir yükselişin sağlanmış olmasıdır. Türkiye’nin 1929 yılına kadar Osmanlı
döneminden geçerli gümrük vergisi hadlerini uygulamak zorunda kalmasına, dış ticaretin bu
yıla kadar açık vermesine dikkat edilirse üretimde gerçekleştirilen artışın bu gelişmeye imkân
sağladığı kolaylıkla anlaşılır. Aynı dönemde gayrisafi milli hâsıla ve kişi başına düşen milli
gelirin hem Türk lirası hem de dolar cinsinden toplamda %100 civarında arttığını söylemek
mümkün görünmektedir.

7.2. İdari Düzenlemeler
Türk milletinin Mustafa Kemal Paşa önderliğinde gerçekleştirdiği milli mücadelenin ilk
aşaması askeri sahada elde edilen başarılarla tamamlanmıştır. İtilaf devletlerinin Sevr
paçavrasını Türk milletine zorla kabul ettirmek için destek oldukları Yunan kuvvetlerinin savaş
sahasında kati olarak yenilmesiyle mücadelenin birinci kısmı başarıyla tamamlanmıştı. Elbette
Yaşanan büyük sıkıntılar, maddi, manevi yapılan bunca fedakârlıktan sonra devletin ve milletin
idaresine bir çeki düzen verilmesi gerekecekti. Türk milletinin bu aşamada ödemek zorunda
kaldığı bedelin neticesini hakkıyla alması gerekecektir. Bu, yeni bir idare tarzı içinde yepyeni
bir hâkimiyet anlayışı ile Türk milletini çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştıracak bir sistem
olmalıydı. Söz konusu hedefi gerçekleştirebilmenin ilk şartı ise köhnemiş siyasi ve idari yapıyla
birlikte bu yapının dayandığı anlayışı değiştirmekti. Cumhuriyetin ilk yıllarında bu yoldaki
adımları hemen askeri harekâtın ardından başlatıldığını görmekteyiz.

7.2.1. Devlet - Millet Birlikteliği İçin İlk Adımlar
Büyük taarruzun hemen ardından düşman işgalinden kurtarılan ve kurtarılacak yerlerde
de kurulacak siyasi idarenin hazırlıklarını yapan Mustafa Kemal Paşa, daha Yunan askerini
takibin devam ettiği günlerde İzmir valiliği için Konya Valisi Abdülhalik Bey’i
görevlendirmelerini hükümete önerdi. Böylece düşman işgalinden kurtarılan yerlerde herhangi
bir idari boşluğa meydan vermemek kararındaydı. Bursa’nın düşman eline düşmesi üzerine
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık kürsüsünün üzerine örtülen siyah örtüyü kaldırarak
işe başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi de yıllardan beri devam eden fedakârlıklara işgalin
sıkıntıları eklendiği için tahammül güçlerinin sonuna gelen insanlarına yardım için yine kendi
insanına dayanmak mecburiyetinin bilincindeydi.
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7.2.2. Ekonomik Düzenlemeler
6 Eylül 1922 tarihli bir bakanlar kurulu kararı düşmanın yakıp yıkarak terk ettiği
yerlerdeki halkın mağduriyetini gidermek, sefaletine engel olmak için yine halkın yardıma
çağrılmasını emrediyordu. Düşman işgalinden kurtarılan yerlerdeki durumu inceleyen hükümet
ise acil olarak yapılacakların hukuk, idare ve sağlık üçgeninde gerçekleştirilmesini istiyordu.
Çözüm yollarının Adliye, Dâhiliye ve Sıhhiye Bakanlarından oluşan bir kurul tarafından
hükümete önerilmesi ilk adım olarak kabul edilmiştir. Birkaç gün sonra “Afyon’dan itibaren
yakılıp yıkılmış köylerdeki halkın yemeklik, tohumluk gibi temel ihtiyaçlarının yanı sıra diğer
gereksinimlerinin karşılanması için sosyal yardım komisyonlarının kurulması kararı alınmıştır.
Senelerdir savaş meydanlarında canını, malını, geleceğini ortaya koyan Türkiye
halkının her şeyden önce üretmek ihtiyacı içinde olduğunu görüyoruz. Askeri başarıların kalıcı
olabilmesini iktisadi sahadaki başarılara bağlayan Cumhuriyet hükümeti, mevcut bütün
imkânlarını üretimi artırmak için seferber etmek zorundaydı. Nitekim işgücünü artırmak için
ekim ve hasat zamanlarında ağır cezaya mahkûm olanların dışındaki bütün hükümlülerden
yararlanma yoluna gidilmiştir. Üretime ayrılacak gücü bir an evvel arttırmak mecburiyeti,
hükümeti askerlerden de yararlanmaya sevk etmiştir. Üretim ihtiyacına bağlı olarak, uygulama
sonraki dönemde de devam ettirilmiştir. Barış zamanında askerlere bulundukları yerin ziraat
kuruluşları tarafından yeni ziraat usullerinin uygulamalı olarak öğretilmesi kararlaştırılmıştır.
Askeri birliğin olduğu yerde zirai müessese yoksa Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine
iktisat bakanlığı geçici olarak fen memurları ve ziraat aletlerini temin etmekle
görevlendirilmiştir.
Nitekim 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya Mütarekesinin imzalanmasının hemen
akabinde orduda en yaşlı askerlerden başlayarak 17 dönem askerin terhisi söz konusu olmuştur.
1881-1898 doğumlu erlerin terhisi Lozan konferansı günlerinde dahi sürdürülmüştür. Batı
cephesinin bu şekilde askeri gücünün zayıflatılması I. ve II. ordu komutanlarınca olumlu
karşılanmamış olsa da hükümet bu uygulamaya ısrarla devam etmiştir.
Komutanların, terhis edilen erlerin yerine yenilerinin alınması veya dağınık birliklerin
birleştirilerek yeni ordu teşkil edilmesi gibi tekliflerine mukabil, ordunun asker sayısını
neredeyse yarı yarıya azaltan bu uygulamanın itilaf devletlerinden saklanamadığı, bunun
görüşmelerdeki talepleri kısmen etkilediği de kabul edilmelidir.

7.2.3. İdari Düzenlemeler
Devlet idaresinde çalışan memurların durumları ayrı bir sıkıntı oluşturmakla beraber,
milli mücadelenin aleyhine tavır almamış; görev yerleri düşman işgaline uğrayanların da
düşmanla işbirliği yapmamış olmak zemininde mağdur edilmemeleri esası doğrultusunda
hareket edilerek sorun çözümlenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin işgalden
kurtarılan yerlerdeki devlet teşkilatını yeniden ve milli hâkimiyet prensibine sadık insanlardan
oluşturma çabasında aşırıya kaçmamıştır. Hükümet, yetişmiş insan konusunda herhangi şekilde
bir israfın söz konusu edilemeyeceği günlerde bulunulduğunun bilincindedir.
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Savaştan sonra ilk adımlardan biri Mondros Mütarekesi günlerinde itilaf devletlerinin
baskıları sonucu idam edilen “şehid-i millî” Boğazlıyan eski kaymakamı Kemal Beyin eşi ve
çocuklarına vatana hizmet tertibinden yeter miktar maaş bağlanması olmuştu. Tehcir suçları
iddialarından dolayı gözaltında olanların serbest bırakılarak öylece mahkemelerinin devamına
karar verilmesi izlemiştir. Yeni devlet haksızlığa uğrayan elemanlarına sahip çıkarak,
itibarlarını iade etmekle işe başlamış oluyordu.
Hükümet daha Mayıs 1922’de yurtdışına gidecek vatandaşlara verilen pasaportlardaki
iznin padişah adına olan şeklini Türkiye Büyük Millet Meclisi namına çevirerek ülke ve millet
adına söz söyleme yetkisini fiilen kullandığını ortaya koymuştu. Bunu Tapu senetlerinin
üzerindeki padişah tuğrasının yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi adının konması ve senetteki
“sened-i hakanî” ibaresinin yerine “millî” sıfatının eklenmesi takip edecektir.
6 Ekim 1923 tarihinde çıkarılan bir kanunla Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan
Savaşından önce milli orduya katılarak istiklal mücadelesine dâhil olan her dereceden askeriye
mensubunun ordunun barış durumuna geçişinde maddi ve manevi mağdur edilmemesine
yönelik tedbirler alınmıştır. Diğer taraftan Mondros Mütarekesinden 23 Ağustos 1923’e kadar
geçen süre zarfında ülke savunmasına katkıda bulunmak için yapılan işlerin suç sayılmayacağı
karara bağlanmıştır. Bu süreçte müdafaa amaçlı kurulmuş cemiyet ve heyetlerde kumandan ve
yönetici olanlar ile bunların emirlerini yerine getirenlerin yaptıkları işler; ırza geçme ve vatana
ihanetten hüküm giymiş olma hali müstesna suç sayılmayacaktır.
Devletlerarası ilişkilerde mütekabiliyet sisteminin esas olduğu bilinciyle Türkiye Büyük
Millet Meclisi, savaş dolayısıyla ülkelerindeki Türk vatandaşlarına uyguladığı olağanüstü
kanun ve tedbirleri kaldıran devletlerin Türkiye’de bulunan vatandaşlarına uyguladığı mukabil
kanun ve tedbirleri kaldırmayı hükümetin yetkisine bırakmıştır.

7.2.4. Askeri Düzenlemeler
Lozan Antlaşmasının imzalanmasından hemen sonra Türk silahlı kuvvetlerinin barış
durumuna dönüş hazırlık ve çalışmaları başlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım
1923 tarihinde seferberliği kaldırmıştır. Mustafa Kemal Paşa, Meclis ikinci dönem
çalışmalarına başlarken Genelkurmay başkanı ve Batı Cephesi komutanı Mareşal Fevzi Paşa’yı
görevleri üzerinde kalmak kaydı ile karargâhıyla 27 Temmuz 1923’te Ankara’ya getirtmişti.
Batı cephesi karargâhı da cephe ile ilgili işlemlerini tamamladığı gerekçesiyle Genelkurmay
Başkanlığının teklif ve Başkomutanlığın uygunu ile 1 Eylül 1923 tarihinden itibaren de
lağvedilmiştir. Ordunun savaş durumundan barış haline geçirilmesi çalışması sürecinde 5
Ağustos 1923 tarihli Hazar Kuruluş ve Konuş Projesi uygulanmıştır. Türk Kara Kuvvetleri, üç
ordu müfettişliği, dokuz kolordu, on sekiz piyade tümeni, üç süvari tümeniyle İzmir, Çatalca,
Erzurum ve Kars Müstahkem Mevkilerinden oluşturulmuştur. Birinci ordu karargâhı Ankara,
İkinci Ordu karargâhı Konya, Üçüncü ordu karargâhı Diyarbakır olarak belirlenmiştir.

191

7.3. Siyasi Düzenlemeler
7.3.1. Saltanatın Kaldırılması
Mudanya Mütarekesinin imzalanmasının ardından girişilen barış konferansı hazırlıkları
esnasında mevcut devlet yapısını; saltanat ve hilafet makamlarının durumunun bir an önce
netleştirilmesi zaruretini ortaya çıkaran gelişmeler yaşanmıştı. Sadrazam Tevfik Paşa'nın barış
görüşmelerine birlikte gitme çağrısını içeren telgrafları TBMM'de İstanbul yönetimi
aleyhindeki tepkileri alevlendirmiştir.
TBMM başkanı Mustafa Kemal Paşaya gönderdiği 17 Ekim 1922 tarihli telgrafında
Tevfik Paşa son başarılardan sonra İstanbul ile Ankara arasındaki anlaşmazlık ve ayrılığın
giderildiğini, yakında Avrupa’da toplanacak barış konferansına her iki tarafta çağrılacağından,
milletin iyiliğine yönelik konuları önceden görüşüp anlaşmak üzere güvendiği bir şahsı
İstanbul’a göndermesi çağrısında bulunmuştur. Mustafa Kemal Paşa ise cevabında Türkiye
Büyük Millet Meclisi hükümetinin kurulduğundan beri Türkiye aleyhinde her teşebbüsü
dikkatle izleyerek tedbir aldığını belirtmişti. Paşa, söz konusu konferansın Teşkilat-ı Esasiye
Kanunu ile şekil ve mahiyeti net olarak ortaya konan yeni devletin ordularının elde ettiği zafer
üzerine gündeme geldiğinin altını çizmişti. Dolayısıyla, "Türkiye Devleti’nin yalnız ve ancak
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından temsil olunacağının, hukuki ve meşru
olmayan heyetlerin devletin siyasetine karışmaları halinde mesul olacaklarını" da bildirerek fiili
durumu İstanbul hükümeti yöneticilerine bir kere daha hatırlatmıştır.
Buna mukabil Tevfik Paşa’nın 29 Ekim 1922 tarihli cevabı ilginç yaklaşımlar ile
doluydu. Konferansa her iki tarafın da çağrıldığını belirterek İstanbul hükümetinin gitmemesi
durumunda İslam âleminin ilgilendiği tarihi kimliğin yokluğa mahkûm olacağını, Ankara
hükümetinin gitmemesinin de barışı yarım bırakacağını iddia ediyordu. Kendilerinin de Sevr
anlaşmasının etkilerinin sınırlı kalmasında hizmetleri olduğu düşüncesiyle barışta milletten ayrı
kalmak istemediklerinin altını çiziyordu. Ülkenin geleceği ve hukukunun korunması için
Ankara temsilci göndermez ise kendilerinin Ankara'ya temsilci göndereceklerini açıklıyordu.
Telgrafların Mecliste okunması üzerine söz alan çeşitli gruplardan milletvekilleri öncelikle
İstanbul yönetiminin işgal döneminde ellerinden geldiği kadar engellemeye çalıştıkları milli
mücadelenin olumlu neticesinden pay almaya çalışmasına tepki göstermişlerdir.
Diğer taraftan Tevfik Paşanın telgrafının ciddiye alınmaması ve hiç işleme konmaması
gerektiği düşünceleri de seslendirilmiştir. Bu tartışmalar sırasında İkinci grubun önde gelen
simalarından Erzurum milletvekili Hüseyin Avni (Ulaş) Bey’in tespitlerine işaret etmek
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki fikrî ortamı tarif için gereklidir. Hüseyin Avni Bey kendi
dâhil milletin maruz kaldığı haksızlık ve felaketlerden dolayı uyandığını, gözünü açtığını artık
kendisine Büyük Millet Meclisi dahi hıyanet etse milletin bunu kabullenmeyeceğini
vurgulamaktaydı. Tevfik Paşanın İstanbul yönetiminin elde edilen başarıda kendi ölçüsünde
yardımı olduğu iddiası reddeden Hüseyin Avni Bey İstanbul yönetimini “hiç olmazsa üzerimize
kuvvet gönderip kuvvetimizi tenkise (azaltmaya) say etmeseydiler (çalışmasaydılar)” sözleriyle
suçlamaktaydı. İstanbul hükümetinin Halifelik makamına Papalık patriklik gibi ruhaniyet
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atfettiklerine dikkat çeken Hüseyin Avni, Meclisin her şeyi bünyesinde topladığı gibi o emaneti
de muhafaza ettiğini dile getirmektedir. Hüseyin Avni Bey, İstanbul’a “sizin gideceğiniz
konferansta bizim işimiz yoktur” denmesini teklif ediyordu. Daha sonra söz alan İkinci grubun
önde gelen temsilcilerinden Mersin milletvekili Selahaddin Bey, de benzer şekilde
konuşmuştur.
Bundan sonraki konuşmalarda Meclisin her şeye hâkim olup hilafet ve saltanatın da
millet adına sahibi olduğunun altı çizilerek bunun açık ve net biçimde ilan edilmesi istenmiştir.
Bu aşamada Sinop milletvekili Dr. Rıza Nur Bey, Türk Milletinin aslında 23 Nisan 1920'de
kararını verdiğini, hâkimiyetin millete ait olduğunu, dolayısıyla Osmanlı imparatorluğunun
yıkıldığını, yerine dinç ve milli bir Türkiye devleti doğduğunu ifade etmiştir. İstiklal Harbi
sırasında doğu cephesinde önemli başarılar kazanan Kazım Karabekir’ de İstiklal harbinde
düşmanın işini kolaylaştıranların bu gün de barış işini karıştırmak istediklerini ifade etmiştir.
İstanbul hükümetinin fetvalar ve bu gibi yazışmalar ile düşmanın yurttan atılmasını iki sene
geciktirdiğini belirten Karabekir bütün milletin bu insanlara lanet ettiğini belirtmekteydi.
Meclisin milletin temsilcisi olarak 18 Temmuz 1920’de ettiği yeminle misak-ı milli
dâhilindeki milleti ve vatanı kurtarmayı ve saltanat denilen makama lazım gelen hukuku zamanı
geldiğinde kendisinin belirleyeceği esaslar dairesinde ve kendisinin vereceğini dolayısıyla günü
geldiğinde bu konuyu Meclisin halledeceğini hatırlatmıştır.
Daha sonra sırasıyla Rauf Bey, Ali Fuad Paşa, Ali Fethi Bey gibi şahsiyetlerin söz
almasından sonra İsmet Paşa’nın gerek İslam âlemi gerekse ülke genelinde Türkiye Büyük
Millet Meclisinin Türk Milletinin gerçek temsilcisi olduğu kanaatinin umumi olduğunu
belirtmesinden sonra Rıza Nur ve 80 arkadaşının verdiği önerge okunmuştur. Burada, Osmanlı
imparatorluğunun otokrasi sistemiyle beraber yıkıldığı, Yeni Türkiye Devletinin milli halk
esasları üzerine kurulduğu ve Osmanlı İmparatorluğunun milli hudutlar dâhilinde tek varisi
olduğunun altı çizilmişti. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile hâkimiyet hakkı millete verildiğinden
İstanbul’daki Padişahlığın yok olup tarihe intikal ettiği, İstanbul’da meşru bir hükümet
olmadığı için idaresinin Millet Meclisi memurlarına devredilmesi gerektiği ve Türk
hükümetinin meşru hakkı olan hilafet makamını esir bulunduğu yabancıların elinden
kurtaracağı belirtiliyordu.
Görüldüğü üzere saltanat kaldırılırken Osmanlı hanedanı ve hilafetin durumu hakkında
net bir şey söylenmemişti. Bu durumun ikinci gruba mensup bazı milletvekillerinde rahatsızlık
yarattığı anlaşılmaktadır. Erzurum milletvekili Hüseyin Avni Bey, önergenin meclisin esas
hukukuna ve istikbale yönelik olmakla beraber eksik olduğunu, Anayasaya göre hâkimiyetin
kayıtsız şartsız millete ait olduğu göz önüne alınarak hâkimiyetin kullanımına ait yeni
düzenlemenin halka iyice anlatılması gerektiğini seslendirmiştir. Hüseyin Avni Bey, teklifin
Anayasaya dâhil edilmek şartıyla tamamlanmasının lüzumunu savunmaktaydı. Teklif sahibi
olarak söz alan Rıza Nur Bey ise mevcut siyasi ikiliğin mücadelenin aleyhinde işlediğine dikkat
çekerek Osmanlı Devletinin ve onun şahıs hükümetinin yıkıldığını, yerine milletin iktidarının
geldiğini, yapmak istedikleri şeyin yeni durumu açıklığa kavuşturmak olduğunu ifade etmiştir.
Ancak yapılan oylamada karar yeter sayısının olmadığı görüldüğü için netice alınamamıştır.
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1 Kasım 1922 tarihli oturumda ise Rıza Nur Bey’in teklifindeki altıncı madde;-hilafetin
Osmanlı hanedanına ait olup, Türkiye Devletinin de hilafet makamının dayanağı olduğunu,
Halifeliğe TBMM tarafından bu hanedanın ilim ve ahlak bakımından en iyi yetişmiş olanının
seçileceği- şeklinde düzeltildi. Bu teklife büyük ölçüde benzeyen, ancak hilafeti babadan oğul'a
geçmek üzere Osmanlı hanedanına bırakan Hüseyin Avni Bey’in “tadil name” teklifi de
tartışılmıştır. Bu aşamada söz alan Mustafa Kemal Paşa, Türk ve İslam tarihi üzerinde kısa bir
hatırlatma yaparak Peygamber ve dört halifesinin devlet idaresine geliş şekillerini hatırlattıktan
sonra Selçuklu tarihinden örnekler vererek Sultan Melikşah ile Abbasi halifesi arasındaki
ilişkileri değerlendirmiştir. Melikşah'ın devletin hâkimiyet ve saltanatını temsil ederken hilafet
makamını da muhafaza ettiğine dikkat çeken Mustafa Kemal Paşa, mevcut durumda da hilafet
makamı muhafaza edilerek onun yanında hâkimiyet ve saltanat-ı milliye'nin bulunduğunu
belirtmektedir.
Mustafa Kemal Paşa'ya göre “Bütün Türkiye halkı bütün kuvvetiyle hilafet makamının
dayanağı olmayı doğrudan doğruya yalnız vicdani ve dini bir vazife olarak taahhüt ve tekeffül”
etmekteydi. Padişahlığın ortadan kalkması ile halifeliğin ne olacağı sorusunun ortaya çıktığına
dikkat çeken Mustafa Kemal Paşa, hilafet ile saltanat ve hâkimiyet makamlarının yan yana
bulunmasının en tabi hallerden olduğunu belirtmiştir. Ancak saltanat makamında milletin
kendisinin oturduğunu, hilafet makamında ise dayanağı Türkiye Devleti olan bir şahsın
oturacağını göstermişti. Mustafa Kemal Paşa ortaya çıkacak durumu ise iki taraflı görmekteydi.
“Bu suretle bir taraftan Türkiye halkı çağdaş ve medeni bir devlet halinde her gün daha sağlam
daha mesut ve müreffeh olacak, her gün daha çok insanlığını ve benliğini anlayacak, kişilerin
ihaneti tehlikesine maruz kalmayacaktır”. Diğer taraftan “hilafet makamı da bütün İslam
âleminin ruh ve vicdanının bağlantı noktası olabilecektir”. Mustafa Kemal Paşa aynı anlama
gelen diğer tekliflerin de birleştirilerek bir an evvel Meclisin oyuna sunulması temennisiyle
konuşmasını bitirmiş ancak ikinci grup üyelerinden gelen teklifler üzerine konu Şer’iyye,
Adliye ve Kanun-ı Esasi Encümenlerine havale edilmiştir.
Encümende saltanat ve hilafetin ayrılıp ayrılamayacağı tartışmalara uzayınca, Mustafa
Kemal Paşa söz alarak milletin isyan ederek hâkimiyetini eline aldığını, kabul edilmesinin iyi
olacağını belirtmiştir. Bu müdahale üzerine komisyon teklifi oybirliği ile karara bağlamış ve
aynı günün ikinci celsesinde Meclis genel kuruluna sunmuştur. Buna göre: Türkiye halkı milli
iradeye dayanmayan hiçbir kuvvet ve heyeti tanımadığı gibi, İstanbul’daki şahsi hâkimiyete
dayalı hükümet şeklini 16 Mart 1920’den itibaren ve ebediyen kaldırmıştır. Bu karar bir muhalif
dışında bütün milletvekillerinin oybirliğiyle kabul edilmiştir. Burdur milletvekili İsmail Suphi
(Soysallıoğlu) ve icra vekilleri heyeti reisi Rauf Bey karar gününün bayram olmasını teklif
etmişlerdi.
Saltanatın kaldırılması sürecinde yapılan tartışmalar; Osmanlı aydınlarının genelinde
görülen yapılan ve yapılacak atılımların, düzenlemelerin her şartta Osmanlı hanedanı idaresinde
gerçekleştirilmesi gerektiği düşüncesinin Büyük Millet Meclisindeki bir gurup milletvekilinde
de devam ettiğini göstermektedir.
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Savaşın başarıyla sonuçlandırılarak milli hâkimiyetin Büyük Millet Meclisinde tecelli
etmesi dolayısıyla Buhara, Afganistan ve yurdun çeşitli yerlerinden tebrik telgraflarının
mecliste okunması bu aşamada edinilen ve moral destek sağlayan iç ve dış destek için bir ölçü
olmalıdır.
Saltanatın kaldırılması kararından sonra üzerinde sadece halife unvanı kalan
Vahdettin’in kaçış gününe kadar İstanbul’da yaşananlar hakkında pek net tespitler yoktur.
Ancak 4 Kasım1920 tarihi ile hükümetin toptan istifa etmesinden sonra Vahdettin’in yurtdışına
kaçacağı söylentileri çıkmıştır. İçişleri eski bakanı Ali Kemal Beyin kaçırıldıktan sonra linç
edildiğinin duyulması, İstanbul'da saltanat karşıtı birtakım gösterilerin yapılması ve
Ankara’daki Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve Başkanı Mustafa Kemal Paşa’nın kendisini
muhatap almaması üzerine VI.Mehmed Vahideddin’in paniğe kapıldığı anlaşılmaktadır.
Nitekim 16 Kasım 1922 tarihinde İngiliz işgal kuvvetleri komutanlığına yaptığı yazılı başvuru
ile İngiltere’ye sığınmıştır.
18 Kasım 1922 tarihli toplantının beşinci celsesinde hükümet, halife Vahideddin
efendinin İngilizlere sığınarak İstanbul’dan ayrıldığını bildirmiştir. Meclis, Şer’iyye Vekili
Vehbi efendinin bir fetvası ile “hilafetten bilfiil feragat etmekle şer ‘an münhali’ (tahttan
indirilmiş) olduğuna” karar vermiştir. Yeni halife için yapılan seçimde 163 milletvekili oy
kullanmış, Abdülmecid Efendi 148 oyla Halife seçilmiştir. Meclis’te mevcut anlayışların dikkat
çekici bir göstergesi olmak üzere Meclisin Halife’ye bağlılık arz etmesi hususunda hararetli
tartışmalar yapılmış ve İstanbul’a gönderilen 15 kişilik bir TBMM heyeti 24 Kasım 1922’de
yeni halife tarafından kabul edilmiştir.
Gelişmelerin istikametini göstermesi bakımından önemli bir husus ta Halife
Abdülmecid’in Meclisin seçim kararı kendisine tebliğ edildikten sonra Ankara’ya gönderdiği
ilk telgrafta dikkati çekmektedir. Halife, “Cuma selamlığında Fatih Sultan Mehmet tarzı bir
sarık sarmak, hil’at giymek isteğini bildirirken, İslam âlemine yayınlayacağı beyannamede
Vahdettin hakkında bir şeyler söylemek istemediğini, ancak memleketin selameti gerektiriyorsa
bunu dahi yapabileceğini” ifade etmiştir. Abdülmecid Efendi’nin bu yaklaşımı ile Mecliste
ortaya çıkan halifeye tâbi olma eğilimi Mustafa Kemal Paşa'yı halifelik meselesini daha etraflı
bir şekilde düşünmeye itmiştir.

7.3.2. Adım Adım Yeni Sisteme Geçiş
Yukarıda bahsedilen Türkiye Büyük Millet Meclisinin halifeye biat etmesi düşüncesini
seslendirenler Halifeyi mevcut halde saltanat sıfatına sahip olmadan devletin başkanı ve sahibi
sayıyorlardı. Yayınladıkları Hilafet-i İslamiye ve Büyük Millet Meclisi başlıklı bir kitapçıkla
saltanatın hilafetten ayrılarak kaldırılmasından halkın tereddüte düştüğünü, hâlbuki hilafetin
hükümet demek olduğunu iddia etmişlerdi. Hilafetin haklarını hiç kimsenin ve hiçbir meclisin
kısıtlayamayacağını dolayısıyla meclisin halifenin meclisi olduğunu savunuyorlardı. Buna
mukabil konuya açıklık getirmek üzere hilafetin asıl bu düzenleme ile gerçek yerini bulduğunu
savunan 30 kadar makaleden oluşan Hilafet ve Milli Hâkimiyet adlı derleme bir kitap
neşredilmiştir.
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Bu esnada Mustafa Kemal Paşa ise İstanbul basınının sahip ve başyazarlarından oluşan
bir heyet ile mevcut durumu yapmak istediği şeyleri ve basının oynayabileceği rolleri
görüşmekteydi. Bu görüşmelerde "Bizce mesele hal olunmuştur. Kendisi meşgul olmazsa ve
kendisinden menfaat tasavvur edenler kıpırdamazsa bizce mesele hal olunmuştur" diyen
Mustafa Kemal Paşa’nın bu aşamada mevcut şekli ile hilafetin muhafazasını düşünmekte
olduğu söylenebilir.
Aslında bu aşama Mustafa Kemal Paşa'nın uğrunda mücadele verdiği yeni rejim ve
düzenlemeler için gerekli olan zemini hazırlama dönemidir. Zira saltanatı kaldırırken
yaşananlar milletin geleceğini yönlendirecek köklü değişimlerin mevcut kadro ile
gerçekleştirilemeyeceğini ortaya koymuştur. Bu düşünceden hareketle Atatürk yapmak
istediklerinin ilk aşaması olarak yeni devletin rejimini netleştirecek adımlar atmak gerektiğini
görmüştür. Atatürk düşüncesinin temel öğelerinden her işte meşru olmak, dolayısıyla halk ile
beraber hareket etmek prensibi uygulamaya konmuş, Mustafa Kemal Paşa, yapmak istediklerini
aşama aşama gerçekleştirmek üzere önce halk ile görüşmeye başlamıştır. Halk ile çeşitli
yerlerdeki temaslarında tüm halkı kucaklayacak bir parti kurmak isteğini dile getirmiş, halkın
beklentilerini öğrenmek istemiştir.
Bu aşamada vatandaşlara; elde edilen başarının tek bir kişiye değil milletin umumuna
ait olduğunu, bu neticeye sahip çıkmalarını, iradelerini hiç kimseye koşulsuz olarak terk
etmemelerini öğütlemesi kurmak istediği düzenin işaretlerini de vermiştir. Yapılacak işlerin
başında ikinci aşama olarak devletin mevcut sınırları ile dünyada tanınmasını sağlayacak
barışın gerçekleşmesi, devletin bir daha eski rejim ve anlayışa dönmemesi için kesin adımların
atılması gerekiyordu. Bu arada Mecliste mevcut şartlarda barışın kabullenilemeyeceği
düşüncesi umumileşmekte, milletin kararına başvurulması istenmekteydi.
Mustafa Kemal Paşa, saltanatın kaldırılmasını, Anayasanın hâkimiyeti kayıtsız şartsız
millete veren hükümlerini en kesin bir şekilde sağlamlaştırarak yeni Türkiye devletinin
esaslarını belirlemek şeklinde değerlendirmekteydi. 1 Kasım 1922 kararının yani Saltanatın
kaldırılması olayının, bütün milletin uğrunda canını feda etmeyi göze aldığı kurtuluş reçetesi
olan Misak-ı Millî’nin “kudret, kuvvet ve mahiyeti ile aynı değerde olduğunu” ifade etmektedir.
Mustafa Kemal vatanın kurtuluşu sağlandığı zaman dahi gevşemeyi elde edilen
neticenin muhafazası bakımından tehlikeli görmekte, yeniden eski rejime dönüş heveslilerinin
faaliyetlerine karşı milletvekillerini uyarmakta,1 Kasım 1922 kararının, bütün kanun ve
kararların üzerinde bir değere sahip olduğunu hatırlatmaktaydı.
Gazi Mustafa Kemal’e göre her türlü hürriyet, eşitlik ve adaletin en üst düzeyde
sağlanması ve korunması da milli egemenlikle mümkündür. Ona yönelecek her türlü tenkit ve
tehdit de hiçbir şekilde meşru olmayacaktır, dolayısıyla cezalandırılmalıdır.
Lozan’da yapılan görüşmelerde itilaf devletlerinin dayatmalarının Büyük Millet
Meclisince kabul edilemez bulunması üzerine ülkeyi düşman işgalinden kurtarmış olmakla
görevini yaptığını düşünen Birinci Meclisin barış hususundaki kararı milletin yeni
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temsilcilerine bırakma olgunluğu göstermesi ve oybirliği ile seçimlere gitme kararı alması milli
egemenlik düşüncesinin fiilen hayata geçirilmesi olarak değerlendirilmelidir.
Saltanatın kaldırılması ile gelinen aşamadan bir şekilde geri dönüş olmamasını temin
için 15 Nisan 1923’te 334 numaralı ek kanunla, saltanatın ilgası, egemenliğin vazgeçilemez,
bölüştürülemez ve devredilemez şekilde Büyük Millet Meclisince temsil edildiği esasına karşı
söz, yazı ya da fiillerle direnen, kargaşalık çıkaranların vatan haini olacakları kabul edilmiştir.
3 Mayıs 1923 tarihinde 320 sayılı kanun ile geçici seçim kanununda seçmen yaşı ve
milletvekili sayısı 50.000 yerine 20.000 erkek nüfus için bir kişi olmak üzere artırılmıştır. Bu
hamlelerin ardından Mustafa Kemal Paşa, Mecliste birlikte çalıştığı Müdafaa-i Hukuk
grubunun Halk Fırkasına dönüşeceğini de bildiren 9 umde’yi yayınlamıştır.
Yapılan seçimlerden sonra oluşan ikinci dönem Meclisin neredeyse tamamı Müdafaa-i
Hukuk listesinin adaylarından meydana gelmiştir. Seçimlere organize olarak giremeyen
muhalif adayların halk tarafından tercih edilmemesi aynı zamanda Türk milletinin Mustafa
Kemal Paşa’ya olan güveninin en anlamlı göstergesiydi. İşte bu güvenle harekete geçen paşa,
mevcut durumda karışıklıklara neden olan siyasi yapıyı asli yerine oturtma işlemine geçmiştir.
İkinci Meclis döneminde İstanbul, Büyük Millet Meclisi ordularınca teslim alınmış, Ankara
yeni devletin başkenti yapılmıştı. İkinci dönem Meclisin en önemli icraatlarının başında 29
Ekim 1923 tarihinde idare şeklinin Cumhuriyet olduğunu ilan eden kararı gelmektedir. Bu
kararın tarihi önemi çok büyüktür.
Türk milleti ve ülkesinin düşman işgalinden kurtuluşu mücadeleyi bu noktaya kadar
getiren kadronun ortak idealiydi. Ancak gerek saltanatın kaldırılması sırasında gerekse yeni
halifenin seçilmesi esnasında mecliste görülen hanedana tabi olma anlayışının devamı radikal
bir takım çözümler getirilmediği sürece eski sistemin devamını kaçınılmaz bir netice olarak
göstermekteydi. Halkın da asırların getirdiği bir ihmalkârlık ve her şeyi yöneticilerden bekleme
alışkanlığı ile savaşarak elde edilen ve kendisine sunulan iktidarına sahip çıkma konusunda
yavaş davranacağı görülmüştü. İkinci dönem Meclisin üyelerinin tamamına yakını Müdafaa-i
Hukuk listesinden çıkmış olmakla birlikte ülkede bir takım işler gerçekleştirebilmek için
halifelik – padişahlık gibi yaptıkları halk tarafından meşru kabul edilecek, sorgulanmayacak
büyük makamların muhafazasını zorunlu gören milletvekili sayısı az değildi.

7.3.3. Halifeliğin Kaldırılması
Saltanatın kaldırılması ile hukuki zeminini kaybettiği, etkinliğinin “sözde” kaldığı yerli
ve yabancı araştırmacılar tarafından kabul edilen, bu sebeple meclis içinde ve dışında
tartışmalara konu olan Hilafetin akıbeti Cumhuriyetin ilanından sonra artık tamamen halife ve
taraftarlarının davranışlarına bağımlı kalmıştır. Zira Mustafa Kemal Paşa daha 1923 yılı
başında "tarihi ve vicdani bir hatıra" olarak nitelediği müessesenin gerçek konumunun farkında
olması halinde meselenin halledilmiş olacağının altını çizmişti.
Gerçekten de Cumhuriyetin ilanı üzerine gösterilen tepkiler ve muhaliflerin halifenin
etrafında toplanmaları meselenin hallini hızlandırmaktan başka bir şeye yaramamıştır. Mesela,
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Meclisin ülke çapında tanınan simalarından Rauf (Orbay) Bey’in Cumhuriyetin ilanında acele
edildiğine, iyice tartışılmadan, Anayasadaki ilgili hükümler düzeltilmeden gündeme
sokulduğuna dair eleştirilerle dolu mülakatı 1 Kasım 1923 tarihinde Vatan ve Tasvir-i Efkâr
Gazetelerinde yayınlandı. Cumhuriyetin ilanı sırasında Trabzon’da bulunan Kazım Karabekir
Paşa ile İstanbul’da bulunan Ali Fuat Paşalar da işlerin gerçekleştirilme tarzından memnun
olmadıklarını belirten işaretler vermişlerdi. Rauf Bey demeci dolayısıyla Parti grup
toplantısında bilgi vermiş, cumhuriyete karşı olmadığını ifade etmenin ötesinde milli hâkimiyet
prensibinin sadık takipçisi olduğunu tekrar etmiştir. Aynı günlerde İstanbul basınında Mustafa
Kemal Paşa’nın Cumhurbaşkanı olmasına rağmen parti başkanlığını bırakmadığına dikkat
çekiliyordu. Yeni sistemde de tek adamlığa doğru gidiliyor tedirginliği kamuoyuna yoğun
biçimde yansıtılıyordu.
Diğer taraftan İstanbul basınında Halifenin bu son gelişmeler üzerine istifa edeceği,
Anadolu’da bir yere veya yurtdışına sürgüne gönderileceği gibi fikirler görülmekteydi.
Bunlardan daha dikkat çekici olanı İstanbul Barosu başkanı Lütfi Fikri Bey’in istifa
söylentilerine karşı çıkan mektubu idi. Hilafetin Türklüğe kazanılmış bir kuvvet, manevi bir
hazine olduğunu ifade eden Lütfi Fikri böyle bir hareketin “evvela hanedan, sonra millet için,
Türklük için bir intihar” olduğu iddiasındaydı. Bu yaklaşımın abartılı olduğunu savunan
yazıların da basında yer aldığını belirtmek gerekmektedir.
Aslında 13 Ekim 1923'de Ankara'nın başkent olarak kabulü ve 29 Ekim 1923'te
Cumhuriyetin ilan edilmesi Türkiye'de eski devletten her şeyiyle ayrı yeni bir devletin resmen
hayata geçtiğini simgeleriydi. Buna mukabil milli mücadelede Mustafa Kemal Paşa ile birlikte
çalışmış bazı önemli şahsiyetler Cumhuriyetin ilan şeklinden rahatsız olduklarını ifade ile
mücadelenin önderleri arasında ayrılık olduğunu göstermişlerdi. Bu şahısların muhalefetlerini
halife Abdülmecit Efendi etrafına toplanmak ve ona destek vermekle göstermesi dikkat çekici
bir durum yaratmıştı. Halife Abdülmecid Efendinin, saltanat dönemini andıracak, Cumhuriyet
idaresine ters gelecek tavırlar takınmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi adına İstanbul’da
bulunan Refet Paşa ile olan samimi münasebetleri, Rauf Orbay ve Kazım Karabekir’in gibi
şahsiyetlerin kendisini sık sık ziyaret etmelerinin katkısı yok sayılamaz.
Halifenin bu şekilde etrafına toplananlar ile güç kazanması ve yapmayı düşündüğü
inkılaplara karşı çıkacak bir güç odağı haline gelmesi ihtimali Mustafa Kemal Paşa'yı cidden
endişelendirmiştir. Yukarıda değinildiği üzere tarihi bir hatıra olarak muhafaza edilebileceğini
belirttiği bu makamın onun yeni Türkiye programında yeri yoktu. Gerçekten de daha Erzurum
Kongresi günleri gibi, milli mücadelenin oldukça erken bir evresinde Mustafa Kemal Paşa
yanında bulunanlardan Mazhar Müfit (Kansu) Bey’e bu husustaki düşüncelerini not ettirmişti.
Diğer taraftan başta İngiltere olmak üzere Müslüman sömürgeleri olan devletlerin
gelişmeleri merakla izledikleri ve menfaatlerine uygun ortamda müdahale edebilme imkânı
araştırdıkları görülmekte idi. İlk hareket hilafetin nüfuzundan çok çekinmiş ve hala çekinmekte
olan İngiltere'den geldi. 24 Kasım 1923 tarihinde Londra'dan Emir Ali ve Ağa Han'ın imzalarıyla Başbakan İnönü'ye gönderilen ancak ona ulaşmadan 5-6 Aralık 1923'de İstanbul
basınında yer alan bir mektup, Halifeliğin kaldırılması sürecini hızlandırmıştır. Yazarların
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İngiliz yönetimiyle yakın ilişkileri olan Emir Ali ile Ağa Han olması 8 Aralık'ta mektubu
tartışan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olayın ardında bir İngiliz parmağı olduğunu
hissettirmiştir.
Söz konusu mektupta; halifeliğin nüfuzunun azaltılıp siyasi teşkilatın dışında
tutulmasının, İslam'ın dağılmasına, manevi dünya gücünün fiilen kaybedilmesine yol açacağı
uyarısı yapılmaktaydı. Hilafetin kaldırılmasının Müslümanlar arasında ayrılıklar yaratacağına
dikkat çeken mektup sahipleri eğer İslamiyet’i dünyada büyük bir manevi kuvvet olarak
muhafaza etmek istiyorlarsa nüfuz ve şerefinin hiçbir zaman Papanın nüfuzundan aşağı
olmaması gerektiğini yeni Türkiye Devletinin yöneticilerine hatırlatmaktaydılar. Türkiye’nin
hakiki dostları olarak hilafet ve imametin Müslüman milletlerin itimat ve hürmetine layık olan
bir mevkie konulmasını ve böylece Türkiye’ye de kuvvet ve şeref bahşedilmesini
istemekteydiler. Bu mektupla yeni devletin temel ilkesi olan tam bağımsızlığın hiçe
sayılmasının yanı sıra yeni devlet içinde bir iktidar mücadelesinin odağı haline hilafetin
mevkiini takviye ederek muhafaza etmenin tavsiye edilmesi mevcut karmaşanın devamını
istemekten başka bir şey değildi. Yeni devleti zaafa uğratacak bir işbirliği izlenimini
kuvvetlendiren bu girişimin de Mustafa Kemal Paşa’nın meseleyi bir an evvel halletme
kararında tesiri olmalıdır.
Meclis de hilafet meselesini kendi meselesi olarak görmüş ve müdahaleye şiddetle tepki
göstermişti. Kaldırılışına karşı çıkıp vicdanen hilafete bağlılığını ifade eden Rauf Bey
(Orbay)de görüşmeler sırasında “Bütün Âlem-i İslam'ın makam-ı hilafeti ve halifesidir, düsturı esasisini kabul etmiş olan millet meclisinde eğer halifeye bir mevki vererek yani Türk milleti
üzerinde cismani bir kuvvet vererek idaresine müdahale etmek kastında iseler, Efendiler,
küstahlık etmeyin, o sizin vazifeniz değildir demek, bu meclisin, bu hükümetin hakkıdır.
Vazifesini derhal yapar” diyerek dış müdahaleye karşı tavrını ortaya koymuştur. Ancak mevcut
durumun yarattığı bir sakıncaya da dikkat çekmekten geri kalmamıştır: “Yok eğer biz ilan
ettikten sonra halife, hilafet, İslam'ın halifesidir ve maneviyatla meşguldür dedikten sonra eğer
o Müslüman Hintliler demek istiyorlarsa ki bunun bizim üzerimizdeki hakkı nedir? O kısımda
bunlara hak vermek gerekir”.
Anlaşıldığı üzere Halifeliğin devamına taraftar olanlar da artık sadece maneviyatla
uğraşması gerektiğini kabul ve tasdik etmektedirler. Tarihçi, fikir adamı Yusuf Akçura da:
"Hilafet, Türklerin elinde bulundukça, Türkiye devletinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
iktidarına kuvvetine dayandıkça herhalde bizim için faydalı olacak bir müessesedir. Fakat
efendiler, bu şartlar böyle olmak lazım. Aksi takdirde bizim için ve bütün Âlem-i İslam için
faydalı olabilecek müessese, bizim için de bütün Âlem-i İslam için de zararlı olabilir” diyerek
dış müdahalenin yaratabileceği kargaşaya dikkat çekmekteydi.
Meclis İstanbul basınında hilafet taraftarı ve Cumhuriyeti tenkit edici yayınlarına karşı
bir ihtar vermek üzere bir İstiklal Mahkemesinin İstanbul’a gönderilmesini 9 Aralık 1923 tarihli
oturumunda kabul etti. Son gelişmeler çerçevesinde bilhassa basın ve meclisteki İslâmcı
milletvekillerinin bir kısmı, hilafetin kaldırılması ile Türkiye'nin İslam Âlemindeki nüfuzunun
sıfıra ineceği fikrini ısrarla ileri sürmekteydiler. Ancak bu fikre karşı Hilafete sahip olma
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fikriyle yıllardır memleketin her yanında çıkan isyanlarda on binlerce vatan evladının yok
olduğunu belirten, bununla birlikte makamı ilga ederek düşmanların kullanımına bir büyük
kuvvet vermenin de yanlış olacağını ifade eden milletvekilleri de vardı.
Mustafa Kemal Paşa yeni dönemde halledilmesi mecburiyet halini alan hilafet meselesi
yanında eğitim yönetiminin birleştirilmesi ile Şer’iyye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasının da
gerekli olduğuna karar vermişti. Bunu kamuoyu desteği ile gerçekleştirebilmek için basın, ordu
ve üniversitenin de desteğini almayı gerekli görmüştür. 1924 yılı Ocak ayı başlarında biraz
dinlenip, basın ve ordu ile temaslarda bulunmak üzere İzmir’e giden Paşa bir manada kamuoyu
oluşturma faaliyetlerine başlamış oluyordu. Ancak bütün bu hazırlıklara ve tartışmalara rağmen
meselenin neticelenmesine yol açan olayın yine Halife Abdülmecid Efendinin talepleriyle hız
kazandığına işaret etmeliyiz
Nitekim 1924 yılı bütçe görüşmeleri öncesi Ankara basınında hakkında çıkan tenkit
yazılarının yanı sıra İstanbul’a giden hükümet temsilcileri ve resmi heyetlerin kendisini
ziyaretten çekinmelerinden üzüntü duyduğunu belirten Halife Abdülmecid Efendi yanlış
anlaşılmaktan çekindiği için Ankara’ya temsilci göndermediğini hükümete bildirmişti. Halife
Abdülmecid Efendi, ayrıca “hazine-i hilafetin gücünün yetmediği ve mükellefiyetinin
haricindeki masraflarını karşılamada hükümetin 15 Nisan 1923 tarihinde vaat ettiği bütçe
artırımı için de gereğinin yapılmasını” istiyordu. Halifenin resmi devlet teşkilatının önemli bir
parçası olduğuna inandığını gösteren bu talebi Mustafa Kemal Paşa için bardağı taşıran son
damla olmuştur.
Ordunun harp oyunları tatbikatına katılmak için İzmir’de bulunan Cumhurbaşkanı, aynı
gün başbakan İsmet Paşa’ya gönderdiği telgrafta şikâyet ettiği hususların sebebinin halifenin
bizzat kendi davranışlarından kaynaklandığını, zira gerek saraydaki gerekse dışarıdaki tavrının
saltanat havası taşıdığının altını çizmektedir. Halife'nin yabancı devlet temsilcilerine memurlar
göndererek münasebet kurması, Cuma alaylarına çıkması, asker sivil herkesi kabul edip
dertleriyle ilgilenmesinin Cumhurbaşkanında rahatsızlık yarattığı açıktır. Mustafa Kemal
Paşa’ya göre Abdülmecid Efendi kendi konumunu bilmeli ve ona göre davranmalıdır, zira
“Halife ve bütün cihan katî olarak bilmek lazımdır ki, mevcut ve mahfuz olan halife ve halife
makamının hakikatte ne dinen ve ne de siyaseten hiçbir mana ve hikmet-i mevcudiyeti yoktur”.
Hilafet makamının “tarihi bir hatıra olmaktan” fazla bir ehemmiyeti olmadığının altını çizen
Cumhurbaşkanı, halifenin devlet memurlarının ve resmi heyetlerin kendisini ziyaretini
istemesini de Cumhuriyet hükümeti ile karşı karşıya gelmek olarak değerlendirmiştir. Halife’ye
mutlaka Cumhurbaşkanından daha az bir ödenek verilmesi gerektiğini belirten Paşa, maksadın
saltanat ve debdebe değil, insanca bir yaşam sürmesini sağlamak olduğunu hatırlatmıştır.
Halifenin ve mensuplarının yaşayacağı yer meselesinin hükümetçe ihmal edildiğine dikkat
çeken Mustafa Kemal Paşa, çok geniş olan görevli ve hizmetli kadrosunun halifeyi “hâlâ
saltanat rüyası içinde uyutmasına" dikkat çekmiştir. Meselenin çok önemli olduğunu, “her gün
ufuktan saltanat güneşinin doğmasına duacı bir hanedan ve mensupları hakkındaki
muamelemizde Türkiye Cumhuriyetini, nezaket ve safsata kurbanı edemeyiz” sözleriyle gözler
önüne seren Paşa, halifenin makamının ne olduğunu açıkça bilmesini ve mevcut durumla
yetinmesini istemiştir.
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Bu arada İstanbul’a gönderilen İstiklal Mahkemesinde hepsi beraat eden gazeteciler 45 Şubat 1924 tarihlerinde İzmir’de Cumhurbaşkanı ile görüştüler. Bu bir nevi muhalif basın ile
“barış” niteliğindeydi. Yargılanan gazetecilerden sadece Tevhid-i Efkâr gazetesinin sahip ve
başyazarı Velid (Ebuzziya) Bey’in alınmadığı toplantıda belli ölçüde bir fikir birliği oluştuğu
anlaşılmaktadır.
Mustafa Kemal Paşa basınla kurulan bu diyalogdan sonra 15-20 Şubat tarihleri arasında
gerçekleştirilen Harp Oyunları sırasında ve sonrasında Paşalar ile görüş alışverişinde bulundu.
İkinci Ordu müfettişi olan Ali Fuat Paşa, kendisine aktarılan plan ve projeleri laik ve
demokratik bir yaklaşım için derhal yapılması gereken işler olarak vasıflandırdığını ifade
etmiştir. Hilafet meselesinde ise “iki otoritenin aynı hudut içerisinde yaşayamayacağına göre
derhal lağvı ve Osmanlı hanedanının Türkiye dışına çıkarılması gerektiğini” belirtmekteydi.
Kamuoyu oluşturma çalışmasının son ayağını Üniversite oluşturmaktaydı. Nitekim
Üniversitenin problemlerini aktarmak üzere Ankara’ya hükümetle görüşmeye giden Rektör ve
dekanlardan oluşan heyeti İsmet Paşa İzmir’e Mustafa Kemal Paşa’nın yanına götürmüştür.
Burada yapılan görüşmelerde çeşitli konulardaki görüş alışverişi Cumhurbaşkanı’nın halifeliği
kaldırmak hususunda “geç bile kalmışız” kanısına varmasıyla neticelenmiştir.
1 Mart 1924 tarihli Meclisi açış konuşmasında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, üç
hususun özellikle altını çizme ihtiyacı hissetmiştir: 1-Millet Cumhuriyetin her türlü taarruzdan
korunarak olumlu bir esasa tamamen bağlanmasını istemektedir. 2- terbiye ve tedrisatın
birleştirilmesi hususunda millet hemfikirdir. 3- İslamiyet'i asırlardan beri yapıldığı gibi siyaset
vasıtası olmaktan çıkarmak ve yüceltmek çok lüzumludur. 2 Martta Halk Fırkası grubu söz
konusu değişiklikleri konuşmak için toplanırken basında hâlâ konunun net bir çözüme
kavuşmadığını görmekteyiz. Hilafetin kaldırılacağı, Yeni bir halifenin seçileceği, ya da
hilafetin Meclisin manevi şahsiyetinde bulunduğunun ilan edilebileceği tartışılıyordu.
Bunlar arasında Vatan Gazetesinde Ahmet Emin Yalman’ın bir tespiti dikkat çekicidir.
İnsanların çoğunun ruhunun hızlı ilerleme adımlarından endişe duyduğuna, iktisadi işler varken
bunun sırası mıydı? Gibi soruların sorulduğuna dikkat çeken Yalman, istikrarın ilk şartının bu
meselenin halli olduğunu ifade etmektedir: “Eski hanedan halife namıyla saltanat sürdükçe,
kimse Cumhuriyetin bekasına itimat etmeyecektir. Hükümetin yarını belli olmayan, yeni
inkılaplar bekleyen bir memlekette kimse iktisadi faaliyetlere girişmeyecektir”.
Türkiye Cumhuriyetinin laikleşmesinde önemli yeri bulunan 3 Mart 1924 tarihli
kanunlarla ilgili tartışmalarını okumak için Reşat Genç tarafından yayına hazırlanan
"Türkiye’yi Laikleştiren Yasalar, 3 Mart 1924 tarihli Meclis Müzakereleri ve Kararları",
(Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 1998) adlı kitaptan yararlanabilirsiniz
Nihayet konu 3 Mart 1924 tarihli Meclis oturumunda tartışmaya açıldı. Hükümetin
teklifi üzerine önce Siirt mebusu Halil Hulki ile elli bir arkadaşının “Şer’iyye ve Evkaf ve ile
Erkan-ı Harbiye Vekâletlerinin ilgasına dair kanun teklifi tartışıldı. Kanun gerekçesinde “din
ve ordunun siyaset cereyanları ile alakadar olmasının birçok mahzurları olduğu ve bu anlayışın
medeni devletler tarafından da kabul gördüğü” belirtilmekteydi. Bu esas için Teşkilat-ı Esasiye
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vardı. Bu durumda sonradan eklenen Şer’iyye ve Evkaf ile Erkan-ı Harbiye-i Umumiye
vekâletlerinin mevcudiyetinin uygun olmayacağı üzerinde durulmuştur. Şer’iyye ve Evkaf
vekâletinin kaldırılması ve bütün vakıfların millete aktarılıp öyle yönetilmesi istenmiştir.
Kanunla halka yönelik uygulamalar dair hükümlerin yerine getirilmesi TBMM ve hükümete ait
olup İslam dininin inanç ve ibadete dair bütün hükümlerini ve meselelerinin halledilmesiyle
dini müesseselerin idaresi için diyanet işleri başkanlığı kurulması önerilmekteydi.
Başbakanlığa bağlı olacak başkanlığın reisinin Cumhurbaşkanı tarafından atanması ön
görülmekteydi. Ülke dâhilindeki bütün dini müesseselerin idaresine, görevlilerinin azil ve
tayinlerine din işleri reisi yetkili olacaktı. Şer’iyye ve Evkaf vekâletinin kaldırılması,
Vakıfların ise milletin menfaatine uygun şekilde halledilmek üzere şimdilik genel müdürlük
yapılarak başbakanlığa bağlanması öngörülmekteydi.
Diğer taraftan kanun, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekâletinin kaldırılarak, savaş ve
barışta ordunun emir ve komutasını cumhurbaşkanına vekâleten yürütecek bir başkanlığın
kurulmasını, reisin vazifesinde müstakil olmasını da karara bağlamaktaydı. Reis, başbakanın
teklifi üzerine cumhurbaşkanı tarafından atanır ve gerektiğinde Müdafaa-i Milliye vekâletiyle
görüşür, bütçesinin mesuliyeti vekile aittir hükümleri getirilmekteydi. Kanun teklifi aynen
kabul edilmiştir. Tartışmalar sadece din işleri kurulunun ismi üzerinde yapılmış, vekiller
Arapça kelimeler yerine öz Türkçe olanlarının kullanılmasında hassasiyet göstermişlerdir.
Bundan sonra Saruhan Mebusu Vasıf Bey ve 57 arkadaşının sunduğu Tevhid-i Tedrisat
Kanunu tartışmalarına geçildi. Kanunun gerekçesi milletin fikri ve hissi birliğini temin
etmektir. Bunun için Türkiye dâhilindeki bütün okulların Maarif Vekâletine bağlanması karara
bağlanıyordu. Bakanlık yüksek diyanet uzmanların yetiştirmek için Üniversitede bir İlahiyat
Fakültesi tesis etmenin yanı sıra imam ve hatipler gibi dini hizmetleri görecek memurların
yetişmesi için ayrı okullar açacaktı. 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat kanunu ile Şer’iyye ve Evkaf
Vekâletine veya özel vakıflara bağlı bütün eğitim kurumları da bütçeleriyle beraber Maarif
Vekâletine bağlanmıştır. Ancak askeri okullar 1925'de Milli Savunma Bakanlığına
devredilecektir. Yapılan bu düzenlemede ülkede son yüzyılda sayıları hızla artan azınlık ve
yabancı okullarının faaliyetlerinin devlet tarafından kontrol edilememesinin etkili olduğunu
söyleyebiliriz.
Sıra hilafetin ilgasına gelmiştir. Kanun teklifi Urfa mebusu Şeyh Saffet Efendi ve 53
arkadaşı tarafından hazırlanmıştı. Gerekçesi “hilafetin mevcudiyetinin iç ve dış siyasette iki
başlılık yarattığı, İstiklal ve milli hayatta ortak kabul etmeyen Türkiye’nin şeklen veya dolaylı
yoldan bile olsa ikiliğe tahammülünün olmaması” idi. Hanedanın hilafet örtüsü altında Türkiye
için daha tehlikeli olacağı dile getirilmekteydi. Kanun maddeleri ise beklentilerin ikisini birden
karşılar nitelikteydi. Halife hal' ediliyor, Hilafet, hükümet ve Cumhuriyet kavramında zaten var
olduğundan makamı ilga ediliyordu. Hal’ edilmiş olan Halife ve Osmanlı hanedanının erkek ve
kadın bütün azası ile ailenin damatlarının Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde oturmak hakları
ebediyen kaldırılmıştır. Gidecek olanların geride bıraktıkları malları için gereken düzenlemeleri
içeren kanun öncekilerin aksine mecliste tartışmalara sebep olmuştur. Sayıca fazla olmasa da
hilafetin ilga edilmesinin büyük bir hata olacağı Meclis kürsüsünden seslendirilmiştir.
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Kendisini ılımlı liberal ve bununla beraber ebedi müthiş bir İslam birliği taraftarı olarak
niteleyen ve tarihin bu azametini milletinde görmek istediğini” belirten bağımsız milletvekili
Zeki Bey, bu kanunla milli geleneklerin ani surette sarsılmak ve yıkılmak” istendiğini iddia
etmiştir. Memleketin zirai, iktisadi, siyasi, dâhili pek çok meseleleri varken hilafetle
uğraşmanın zamanı olmadığını ifade eden Zeki Bey, bu müthiş kuvvetin düşmanların yahut
diğer hükümetlerin kucağına atılmamasını” istemiştir. Saltanatın kaldırıldığı kanunda hilafet ile
ilgili hükmün değişip değişmediğini sorarak böylesi köklü bir değişiklik için seçim yapılıp
halkın fikrinin sorulması lazım geleceğini iddia eden Zeki Bey, Halk fırkası milletvekillerinin
itirazlarıyla kesilen konuşmasında “her gün yeni bir arz talep karşısında bulunduklarını ve
bunun gayesini sormuştur. Meclisteki tek bağımsız milletvekili olan Gümüşhane mebusu
kendisinin saltanata değil şahıslara düşman olduğunu, bu gün de Cumhuriyet devam ettiği halde
saltanata doğru gidildiğini ifade ederek Mustafa Kemal Paşa'nın uygulamalarından duyduğu
rahatsızlığı dile getirmiştir.
Buna mukabil Afyon milletvekili İzzet Ulvi Bey, hilafetin imaretten hükümetten ayrı
bir şey olmadığını, eğer bu makam kalırsa bir gün mutlaka saltanata gideceğini, zira tarihte
hükümetsiz halife olmadığının altını çizmiştir. Teklif edilen kanunun geç bile kaldığını iddia
eden İzzet Ulvi Bey’den sonra Tunalı Hilmi Bey de hilafetin ilga edilmediğini, makamının
kaldırıldığını, çünkü hilafetin mevcut olduğunu, imametin de hilafetin de Mecliste olduğunu
ifade etmiştir.
Bu konuşmalardan sonra maddeler üzerinde tartışmalara geçilmiştir. Kanunu izah etmek
için söz alan teklif sahibi Saffet Efendi, hilafetin dürüstlük ve adaletle ayakta duran hükümet
demek olduğunun altını çizerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümetinin bu kavramın
aslını temsil ettiğini belirtmiştir. Bu durumda ayrıca bir halifelik sıfatının Meclis dışında yer
almasının “cumhuriyetle asla bağdaşmayacak bir garip hal olduğunu” ve gereğinin yapılmasını
istemiştir.
İlk sözü alan Kastamonu milletvekili Halid Bey, hilafet makamının elinde herhangi bir
kuvvet olmadığı için meseleyi siyasi açıdan değerlendirdiğini, kurtuluş savaşında halka vatanla
birlikte halifenin de kurtarılacağı telkininin yapıldığını belirtmiştir. Bu kanunla hilafet olmazsa
Cuma namazı kılmayacak vatandaşların tepkisinin çekileceğine dikkat çekmiştir. Halid Bey
halifenin nüfuzundan fayda görülmediği iddialarına katılmadığını, Müslümanların esir
oldukları için savaşta yardım edemediklerini savunmuştur. İslam dünyasının Türklere
desteğinin sadece din kardeşliğinden kaynaklanmadığını, hilafetin Türkiye’de olmasının,
Türklerin hilafeti ve dini muhafaza etmek için çarpışmalarından ileri geldiğini dile getirmiştir.
Halid Bey de 1 Kasım 1922 kararına atıfla “madem makam-ı mualla dedik, mülgadır demeyi
doğru bulmuyorum” sözleri ile muhalefetini ortaya koymuştur.
Bu kanunun lehinde söz söyleyen milletvekillerinden Vasıf Bey, Cumhuriyet idaresinde
samimi olduklarını göstermek için hilafetin ilgasının gerekli olduğunu ifade etmiştir. Saltanatın
kaldırılması sırasında ortaya konan esaslardan dönme ithamına karşı Vasıf Bey, “her hadisede,
her zamana göre milletin menfaatini gördüklerinde kayıtsız şartsız ve tek vücut olarak
yürüyeceklerini, zamanın şartlarına göre padişahın bile ilgasını ve ihanetini ilan etmediklerini
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kabul etmiştir. Ancak milli mücadelede yaşananların milletin hâkimiyeti için padişahlıktan çok
hilafetin tehlikeli olduğunun hilafet ordusu ile örneklendiğini belirtmiştir.
Tartışmalar sürecinin en açıklayıcı ve ikna edici konuşması Adliye vekili Seyyid
Bey’den gelmiştir. Halifeliğin kaldırılmasını İslam tarihinde hatta sosyal olaylar arasında büyük
bir inkılap olarak tanımlayan Seyyid Bey, yapılan işin bilerek gerçekleştirilmesinin, kalplerde
şüphe kalmamasının esas olduğunun altını çizmiştir. Hilafetin dini olmaktan çok dünyevi ve
siyasi bir mesele olduğunu, hilafetin hükümet manasında, zamanın gereklerine tâbi ve
doğrudan doğruya millet işi olduğunu, dolayısıyla dinin temel kaynağı Kuran’da hilafet
müessesesi ile ilgili ayet olmadığını Arapça kaynak eserleri kullanarak ortaya koymuştur.
Peygamber zamanından ve İslam tarihinden örnekler veren Seyyid Bey, Türkiye Büyük Millet
Meclisi ve hükümeti ile meşveretin, hilafetin asli manasında gerçekleştirildiğini, ayrıca bir
halifeye şer’i bakımdan gerek olmadığına dikkat çekmiştir.
Bu suretle Zeki Bey’in itirazlarını cevaplandıran Adalet bakanı, Halifeliğin
kaldırılmasının İslam dünyasında Türkiye aleyhinde etki yapmayacağını, Dünya
Müslümanlarının bu konuyla çok da ilgili olmadıklarını, halifesiz Cuma namazı kılınamayacağı
endişelerine karşı da Allah ile kul arasına kimsenin giremeyeceğini hatırlatarak Halid Bey’e
cevap vermiş oluyordu. Seyyid Bey’in Meclisteki mevcut durumu milletin toplanıp kendi işini
kendinin göreceğini ifade etmesi olarak tarif etmesi meseleyi hakikaten gerçek yerine oturtmuş,
herkesin kolaylıkla anlayacağı bir hale getirmiştir. Halifelik konusundaki ısrarın gelenekleri
terk edememekten kaynaklandığı tespitini yapmıştır. Başbakan İsmet Paşa söz alarak içerde
sadece Cuma hutbelerinde halifenin adının söylenmesinden vazgeçilmesi şeklinde bir
uygulamanın olacağına dikkat çekmiş, istiklal harbinin de halifeyi kurtarmak amacıyla
kazanılmadığını, Türk halkının vatan sevgisiyle başarıldığının altını çizmiştir. Paşa hilafetin
varlığının gerek iç gerek dış siyasette ülkeyi iki başlı gibi gösterdiğini, halbuki Türk milletinin
İstiklal mücadelesinde yaptığı fedakarlığın neticesinin ancak istiklal esası üzerinde kararlılıkla
durarak alınabileceğini belirtmiştir.. Müzakerenin kâfi olduğuna dair önergelerden sonra
geçilen oylamada hilafetin ilgası oybirliği ile kabul edilmiştir. Hanedana mensup kadınların
yurt dışına gönderilmemesi, sadece erkeklerin kanuna tabi tutulması teklif edilmiş ise de
değişiklik önergeleri reddedilerek kanun olduğu gibi kabul edilmiştir.
Kanun gereğince Abdülmecid Efendi ailesiyle birlikte 4 Mart 1924’de trenle İsviçre’ye
gönderildi. Hanedana mensup 33 erkek 36 kadın hemen birkaç gün içinde yurtdışına
çıkarıldılar. Başta Abdülmecid Efendi ve ailesi olmak üzere gönderilenlerin yol masrafları ve
yurtdışı ihtiyaçları için gerekecek miktarlar hükümet tarafından karşılanmıştır. Halifeliğin
kaldırılmasına gerek yurt dışında gerekse yurt içinde bir takım tepkiler olmuştur. Ancak bunlar
uzun ömürlü olmamış kısa bir süre sonra gündemden düşmüştür. Halifeliğinin devamını
sağlamak için bizzat Abdülmecid’in yayınladığı beyanname ve yaptığı dolaylı temaslar netice
vermemiştir. Yeni halife adayları da görülmüş, 5 Mart’ta Hicaz Kralı Hüseyin halifeliğini ilan
etmişse de Hindistan Müslümanları dâhil kimseden destek bulamamıştır. Mısır Kralı Fuat ve
Afgan Kralının, Fas Sultanının adaylıkları söz konusu olmuş ancak hiçbirisi genel kabul
görmemiştir. Abdülmecid Efendi de 23 Ağustos 1944’te Paris’te vefat etmiştir. Bütün dünyayı
büyük ölçüde sarsan İkinci Dünya Savaşından henüz çıkıldığı bu sıralarda ölümü herhangi bir
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yankı yapmamıştır. Ailesi vasiyeti dolayısıyla İstanbul’a defnedilmesini istemişse de sonuç
alamamış, 1954 yılında Medine’ye gömülmüştür.
Saltanattan sonra Hilafetin de kaldırılması geleneksel toplum yapısına sahip Türk
milletini çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma mücadelesinin önünü açmıştır. Birbiri ardınca
gerçekleştirilecek inkılaplara, toplumsal muhalefeti harekete geçirerek engel olmaya
çalışacakların kullanabilecekleri en önemli koz ortadan kaldırılmış oluyordu. Bütün bu
adımlarla birlikte millî, lâik, demokratik ve çağdaş devleti kurmanın hukukî zemini
tamamlanmıştır. Böylelikle Türk milletinin 23 Nisan 1920 tarihinde başladığı milli hâkimiyet
mücadelesi tam anlamı ile kanunlaşmış, esasları belirlenmiştir. Türk milleti; eskimiş, işlevini
yitirmiş müesseselerden kurtularak çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma mücadelesine tüm
hızıyla girmiştir. Bu yolda aynı hızla ilerlemek milli hâkimiyet esasını destekleyecek devleti ve
milleti ileri götürecek yeni düzenlemelerle mümkün olacaktır. Bu büyük atılımın temel şartı
siyasi ve içtimai terbiyeyi geliştirmek ve vatan sevgisini canlı tutmaktır. Zira bu hususlarda
eksiklik milli egemenliğin zaafına sebep olacaktır

7.3.4. Yeni Anayasa Rejimi: 1924 Anayasası
23 Nisan 1920 tarihinde fiilen kurulan Yeni Türk Devleti’nin milli mücadeleyi
yürüttüğü sırada kabul ettiği Teşkilât-ı Esasiye Kanunu, adım adım gerçekleştirilmeye çalışılan
devlet yapısının ana ilkelerini ortaya koymaktaydı. 23 Maddelik özet Anayasanın, temelleri ile
çelişmeyen Osmanlı Kanun-ı Esasisinin maddelerini de yürürlükte addetmesi, bu anayasanın
geçiş dönemi ihtiyacını karşılamayı amaçladığının da göstergesiydi. Cumhuriyetin ilanı ve
Halifeliğin kaldırılmasından sonra bütün gücü ile devleti ve milleti çağdaş uygarlık düzeyine
çıkaracak düzenlemelere girişen yönetim, yeni ihtiyaçlara cevap verecek, kurulan sistemi
ebedileştirecek daha kapsamlı bir Anayasa ihtiyacı içindeydi. Nitekim 20 Nisan 1924 tarihinde
yürürlüğe giren Anayasa zaman içinde geçireceği düzenlemelerle birlikte 1960’a kadar
yürürlükte kalacaktır.
Devletin Cumhuriyet vasfının değiştirilemeyeceğini, bunun teklif dahi edilemeyeceğini
ilk madde olarak alan yeni Anayasa, milli egemenliği devletin ve sistemin temeli olarak kabul
etmiştir. Yasama ve yürütme kuvvetini elinde tutan meclis, yürütme fonksiyonunu her zaman
denetimi altında olacak bir hükümete vermiştir. Yargı millet adına bağımsız mahkemelere
verilmiştir. Anayasa kanun karşısında eşitlik ilkesini öne çıkararak, din, vicdan, söz, yayın,
seyahat çalışma ve mülk edinme hürriyeti gibi klasik insan hukuku esaslarını garanti altına
almaktadır.
Anayasa, “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla Türk
denir” ibaresiyle Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran Türkiye Halkına Türk
milleti denir” tarifiyle uyum içinde bir kimlik oluşturmuştur. Türk İnkılabının gelişme seyrine
paralel olarak devletin dini hususu 1928’de, temel özellikleri ise 1937’de anayasadaki yerini
alacaktır.
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Uygulamalar
1)
okuyunuz.

Mim Kemal Öke, tarafından kaleme alınan Hilafet Hareketleri adlı eseri
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Uygulama Soruları
1)

Halifeliğin kaldırılmasının sebepleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş günlerinde elindeki malzeme ciddi anlamda endişe
verici durumdaydı. Son on iki yılı savaş ile geçmiş olan toplum maddi ve manevi anlamda
büyük sıkıntılar yaşamaktaydı. Eğitim alanındaki büyük çabalara karşın okur-yazar seviyesi
çok sınırlı kalmıştı. Ekonomik olarak tarıma dayalı ve sanayisi gelişmemiş durumdaki yapıya
bir de Osmanlı devletinin borçlarının %75’i eklenmişti. Devlet ilk önce son savaşın yıkımlarını
hafifletmek, telafi etmek için halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Kurulan
komisyonlar ile acil yardımlar yapıldı. Bunun yanısıra yeni yapıyı sırtlayacak bir bürokrat kadro
oluşturmak için de düşmanla işbirliği yapmamış olmak temel ölçüt olarak kabul edildi. Milli
mücadele döneminin mağdurları sahiplenildiği gibi yeni devleti gösteren simgelerin kabulü
gerçekleştirildi. Bu hamle son derece önemlidir. Zira batılı devletler büyük ekonomik sıkıntı
içinde yeni devletin yaşayamayacağını ve yeniden Osmanlı’ya dönüleceğini tahmin ettikleri
için Cumhuriyetin başkenti Ankara’ya büyükelçilerini göndermedikleri gibi binaların yapımını
da 1927 yılına kadar bekletmeyi tercih etmişlerdi.
Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri kararlı bir şekilde Osmanlı devletinin temel
müesseselerini birer birer ortadan kaldırarak geri dönüş düşüncesine prim vermediler.
Saltanatın kaldırılması daha Cumhuriyet ilan edilmeden önce gerçekleştirilmiş bir adım oldu.
İstanbul hükümetinin düşmanın ülkeden çıkarılması ve barış konferansına davet edilmesini
vesile ederek sürece dâhil olmak istemesi TBMM’nin bütün vekillerini rahatsız etmiştir. İngiliz
işgali ve baskısı ile olsa da savaşlar sürecinde büyük sıkıntılara sebep olan politikaları
dolayısıyla hanedan ve saltanat taraftarı olan vekiller dahi tepkiliydiler. Bu zeminde hilafet ve
saltanatın ayrılması ve saltanatın lağvı birinci dönem TBMM’nin en önemli icraatlarından birisi
olarak kabul edilmelidir. Konuyu görüşen komisyondaki tereddüt ve tereddüdün giderilme şekli
o günlerin fikir ortamını da yansıtmaktadır. Türkiye bir ihtilal ortamındadır. Eskiye dönüşün
eldeki bütün kazanımları manasızlaştıracağını bilen Mustafa Kemal Paşa’nın müdahalesi ile ilk
büyük dönemeç aşılmıştır. Tarihi bir hatıra olarak muhafaza edileceği bildirilen hilafet makamı
ise yapılan düzenlemelerden rahatsız olanların toplandığı bir odak haline gelip siyasete müdahil
olmaya başladığında kaldırılması için düğmeye basılmıştır.
3 Mart 1924 kararları sadece hilafet ile sınırlı değildir. Eğitim alanında, sosyal hayatın
düzenleyici müesseseleri bakımından da önemli düzenlemeler yapılmıştır. Askerin sivil
otoriteye bağlılığı ve siyasetten uzak tutulması bu dönemin önemli kararları arasında yerini
almıştır. Diyanet işleri başkanlığının kuruluşu, devlete dini dinamikleri kontrol imkânı veren
bir düzenleme olmuştur. Aynı şekilde okulların idaresini tek bir merkezde toplayan kanun
devletin ülkesindeki okulları yönetmek ve denetlemek yetkisini alması demektir ki aynı
zamanda bağımsız ve ülkesinde hâkim devlet olmanın temel bir şartı yerine getirilmiştir.
Anadolu’nun Türk İslam kültürüne açılmasında, devletlerin kurulması ve cemiyetin huzur ve
barış içinde yaşamasındaki rolü büyük olan vakıfların da bir başkanlığa bağlanması bu sırada
gerçekleştirilmiştir. Osmanlı son döneminin bozulan idari, siyasi ve kültürel müesseseleri gibi
asli amacından önemli ölçüde sapan vakıfların böyle bir düzenlemeye ihtiyacı vardı.
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Tabiidir ki bütün bu düzenlemelerin ve yeni yönetim anlayışının esaslarının
belirleneceği ve yeni duruma uygun hale getirileceği bir yeni anayasa ihtiyacı görülmüştür.
1921 Anayasasında yapılan düzenlemeden sonra 1924 Anayasası kuvvetler birliğini devam
ettirmekle birlikte yasama ve yürütme arasında hassas bir denge oluşturmuştur. Devletin temel
vasıflarının değişmediği Meclisin belirleyici vasfının kuvvet kazandığı bu sistem 1920 ve
1930’lu yıllarda yapılan değişikliklerle birlikte 1961 anayasasının kabulüne kadar yürürlükte
kalmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
“11 Ekim 1922 tarihli Mudanya Mütarekesinin imzalanmasının hemen akabinde
orduda en yaşlı askerlerden başlayarak 17 dönem asker terhis edilmiştir” Bu kararın gerekçesi
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ordu gençleştirilmek istenmiştir,

b)

Türkiye artık büyük bir orduya ihtiyaç duymamaktadır.

c)

Türkiye savaşmak istememektedir,

d)

Artık savaş bitmiştir,

e)

Türkiye’nin tarım üretimi için iş gücüne ihtiyacı vardır.

2)
“Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1923 tarihinde seferberliği
kaldırmıştır”. Bu kararın gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a)

Barış dönemine girilmiş olması

b)

Lozan Anlaşmasının tasdik edilmesi

c)

Ülke genelinde topyekun bir kalkınma seferberliğine ihtiyaç duyulması

d)

Askere artık ihtiyaç duyulmaması

e)

Asker gücüne tarımda ihtiyaç duyulması

3)
“1922’de yurtdışına gidecek vatandaşlara verilen pasaportlardaki iznin padişah
adına olan şeklini Türkiye Büyük Millet Meclisi namına çevrilmiştir.” Söz konusu uygulamanın
sebeplerinden değildir?
a)

Meclis ülke ve millet adına söz söyleme yetkisini fiilen kullanması

b)

İstanbul’daki yapı artık yok sayılması

c)

Meclis’in devleti doğrudan yönetiyor olması

d)

Yeni devletin varlığını içerde ve dışarda duyurmak isteği

e)

Çıkış harcından istifade etmek isteği

4)

TBMM kararıyla milli şehit ilan edilip ailesine maaş bağlanan bürokrat kimdir?

a)

Enver paşa,

b)

b-Cemal Paşa,
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c)

c- Cemal Paşa,

d)

d- Talat Paşa,

e)

e-Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey,

5)
3 Mart 1924 kararlarının ortaya koyduğu netice bir bütün olarak aşağıdakilerden
hangisinde ifade edilmiştir?
a)

Yeni dönemde subayları siyasetin dışında tutmak istendiği

b)

Vakıfların devlet kontrolüne alınmak isteği

c)

Eğitim müesseselerinin kontrol edilmek isteği

d)

Dini müesseselerin kontrol altına alınmak isteği

e)
Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetenlerin geçmişte yaşanan problemleri bir
daha yaşamamak için tarihten ders çıkarması
6)
Saltanat ve hilafet gibi temel siyasi ve dini yapıların ortadan kaldırılmasının
amacı nedir?
7)

Yeni bir anayasa ihtiyacını ortaya koyan şartlar nelerdir?

8)

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin genel görünümü nasıldı?

9)

Türkiye’de Devlet - Millet birlikteliği için atılan ilk adımlar nelerdir?

10)

1924 yılında yeni bir Anayasa’ya neden ihtiyaç duyulmuştur?

Cevaplar
1)b, 2)c, 3)e, 4)e, 5)e.
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8. TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ ŞEKİLLENDİREN TEMEL
DÜŞÜNCE VE DÜZENLEMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1923-1938 Dönemini Şekillendiren Sosyal Ve Ekonomik Yaklaşımları
Devlet Politikalarını Belirleyen Temel Anlayışları
Halka Gidiş Veya Atatürk'ün Yurt Gezilerini
Rejimin Sağlam Temeli; Çiftçinin Topraklandırılması - Atatürk’ün Türk Çiftçisinin
Topraklandırılmasına Bakışını
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Altı asırlık Osmanlı Devleti birikiminden sonra yeni devletin politikalarını
şekillendiren temel fikirler nelerdi?
2)

Devletin çok eleştirilen laiklik politikasının gerekçeleri nelerdi?

3)
Devlet iddia edildiği gibi tepeden inmeci bir tavırla yaptığı her şeyi yukarıdan
aşağıya dayattı mı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

1923-1938 Dönemini
Şekillendiren Sosyal Ve
Ekonomik Yaklaşımlar

Türkiye Cumhuriyetinin
sosyal ve ekonomik
politikalarındaki öncelikleri
kavrar

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

-Devlet Politikalarını
Belirleyen Temel
Anlayışlar

Siyasi, dini ve ekonomik
alanlarda uygulanan
politikaların ardındaki
anlayışı sebepleri
üzerinden analiz eder

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

- Halka Gidiş Veya
Atatürk'ün Yurt Gezilerini

Devletin yaptığı işleri ve
düzenlemeleri asıl muhatabı
olan halka anlatmak
konusunda yapılanları
örnekleriyle öğrenir.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,
empati yaparak.

Rejimin Sağlam Temeli;
Çiftçinin
Topraklandırılması Atatürk’ün Türk
Çiftçisinin
Topraklandırılmasına
Bakışı

Balkanlarda ve
Ortadoğu’daki idare
değişikliklerinde yapılan ilk
işlerden biri olan toprak
reformunun Türkiye’deki
macerasını ana hatlarıyla
öğrenir. Atatürk’ün bu
konuya verdiği önemi
rakamlar eşliğinde
mukayeseyle değerlendirir.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,
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Anahtar Kavramlar


Nüfus



Eğitmen kursları



Türkiye İktisat Kongresi
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Giriş
Atatürk çeşitli konuşmalar ve demeçlerle, eski sistemin çürümüş, milletin beklentilerini
karşılamayacak bir halde olduğuna işaret etmekteydi. Mecliste, bu makinenin ıslahına
çalışıldığını, kanunlarla, halkın mahalli ölçülerde de olsa idareye alıştırılmak istendiğini
bildirmekteydi. Ülke içindeki politikalarda, halkçılık yani, "milleti bizzat kendi mukadderatına
hâkim kılmak" esasını her vesileyle gündeme getiriyordu. Bütün bunların yanında Osmanlı
devletinde padişahların, bilhassa II. Mahmud'un yaptığı ıslahata dikkat çeken Atatürk,
taklitçilik yapıldığına ve karışıklığın devam ettiğine işaret ederek, esasın milletin anlayışına
bağlı olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla, alınacak bir şeyin saadet getirmesi için kullanılacak
vasıta ve sebeplerin milletin ruhundan çıkması gerekecekti. Kısaca, mesele şekil değil, anlayışa
bağlı olarak değişecekti ki bunun için gereken tedbirlere hemen girişildi. Nitekim milletin
maddi ve manevi kuvvetlerini geliştirecek tedbirlere başvurulmak gereği bizzat Mecliste ifade
edilmişti. Bunların başında eğitimi, toplumun meşruiyet kaynağı dinin ve yapılacak işlerin
geçerlik kazanmasındaki en önemli müessese olarak Meclisin istenilen işlevleri yerine
getirmesini sağlamak gerekmekteydi. Burada bu üç konuya ait birer örnek vermekte fayda
vardır.
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8.1. 1923-1938
Yaklaşımlar

Dönemini

Şekillendiren

Sosyal

ve Ekonomik

8.1.1. Eğitim Anlayışı
Hükümetin en mühim vazifesi olarak eğitimi gösteren Gazi Mustafa Kemal, milletin
haline, ihtiyacına, asrın gereklerine uygun bir eğitimin lüzumunu belirtmiştir. Yetişecek
nesillere, her şeyden önce, "Türkiye'nin istiklâline, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman
olan bütün unsurlarla mücadele etmesi gerektiği öğretilmeliydi". Temelde "mevcut cehaleti
izale etmek" yani okuma, yazma, vatanı, milleti, dini, dünyayı anlayacak kadar coğrafi, tarihi,
dini ve ahlâki malûmat vermek ilk aşamayı teşkil edecekti. Bunun bir ileri aşaması memleketin
muhtaç olduğu çeşitli hizmet ve sanat erbabını yetiştirmek ve yüksek tahsile aday hazırlamak
için orta tahsilde ameli ve tatbiki eğitim verilmeliydi. Böylelikle milli kültürün yükseltilmesi
gerçekleşecektir. Bütün bunların yanı sıra kadınlarımızın da aynı tahsil devrelerinden geçerek
yetişmeleri bir esas olarak tespit edilmişti.
Önceki ünitede Osmanlı devletinden devralınan eğitim kurumlarının durumu ve 1938'e
kadar olan dönemdeki sayısal gelişmeye işaret etmiştik. Burada söz konusu sürecin düşünce ve
eylem kısmını ana hatlarıyla izah etmeyi faydalı buluyoruz. Türk ve İslam milletlerinin ilim,
kültür, sanat ve teknoloji sahasındaki geri kalmışlığı ve neredeyse tamamının emperyalist
güçlerin sömürgesi haline gelmesindeki en önemli etkenin eğitim ve öğretimdeki yetersizlikten
kaynaklandığını düşünen Mustafa Kemal, istiklal harbinin en sıkışık zamanları olan Kütahya
Altıntaş muharebeleri sırasında maarif kongresi toplayarak eğitime verdiği önemi göstermişti.
Burada yeni devletin uygulayacağı eğitim politikaları için öğretmen ve müfettişlerin görüşlerini
alan yönetim son derece kısıtlı imkânlara rağmen eğitimin geliştirilmesini ön plana almıştır.
Bu anlayışla, ilköğretimin devlet okullarında parasız ve mecburi oluşu 1924 Teşkilat-ı
Esasiye Kanununda da yerini almış, 1924-1925 öğretim yılında 5 yıla indirilen ilköğretim aynı
yıl karma hale getirilmiştir. İlköğretim 1973 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunu ile 8 yıla
çıkarılmış ancak uygulama 1997-98 döneminde zorunlu hale getirilmiştir. 2000'li yıllarda
zorunlu ilköğretim süresi 12 yıla çıkacaktır.
Nüfusun 1/4'ünün yaşadığı köylerde okullaşma oranı son derece yetersizdi. %90
oranında okul ve öğretmensiz olan köylerdeki ilkokullar ancak 1939 yılında 5 yıla
çıkarılabilmişse de genellikle okul ve öğretmen sıkıntısı devam etmiştir. Nitekim 1970'li yıllara
kadar köylerde ilk üç sınıf tek sınıfta ve birlikte, 4. ve 5. sınıflar bir arada eğitim alabilmişlerdir.
Öğretmen eksikliğini gidermek için Mustafa Necati Bey'in bakanlığı sırasında girişilen
faaliyetler onun ölümü ve 1929 dünya iktisadi buhranı ile kesintiye uğramıştır. Saffet Arıkan'ın
bakanlığı sırasındaki tespit ve önerileriyle Atatürk'ün direktifleriyle 1936'da başlatılan eğitmen
kursları Askerliğini erbaş olarak yapan ve okuma yazma öğrenen köy çocuklarının sekiz aylık
bir eğitimden sonra az nüfuslu köylere öğretmen olarak atanması esasına dayanıyordu. Bu
yöntemle on yılda 8543 öğretmen yetiştirilerek 6598 okul açılmıştır. Köylerde eğitimin

218

geliştirilmesi için başlatılan bu projenin başarısı üzerine açılmaya başlanan köy öğretmen
okulları 1940'da açılacak olan Köy Enstitülerinin de ilham kaynağı ve ilk örneği olacaktır.
Kitap: Atatürk dönemi eğitim ve öğretmen yetiştirme çabaları hakkında geniş bilgi
almak için Cemil Öztürk’ün Atatürk Dönemi Öğretmen Yetiştirme Politikası, Ankara 1996,
adlı kitabı okuyabilirsiniz.
Çocuklara iyi bir vatandaş olmada gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı ve hayata
hazırlamayı hedef alan ilköğretimde 200'lı yıllara gelindiğinde %80'in üzerine çıkan bir oran
elde edilebilmişse de kız çocuklarının eğitiminde halen sıkıntılar vardır.
1924'te başlayan ortaokul uygulamalarında orta mektepler, liseler, ilk muallim
mektepleri ve Köy Muallim Mektepleri yer almaktaydı. Türk gençliğinin İnkılabın esaslarına
göre yetiştirilmesi düşüncesinin uygulama yeri olan Orta eğitimde Türkçe, Tarih Coğrafya,
Yurt Bilgisi, Sosyoloji gibi sözel derslerde Cumhuriyet vatandaşlığı bilinci verilmesine özel
önem verilmekteydi. Bizzat Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk' te manevi kızı Afet İnan
ve Cumhurbaşkanlığı umumi kâtibi Tevfik Bıyıklıoğlu'nun yardımlarıyla; devlet, demokrasi ve
vatandaşlık gibi temel hususlardaki görüşlerini yansıtan, okullarda gençlere vatandaşlık bilgisi
vermek üzere hazırlattığı Vatandaş İçin Medeni Bilgiler gibi ders kitaplarının hazırlanmasına
doğrudan katkı sağlamıştı. Bu okullarda fen ve sosyal derslerin yanı sıra bir batı dili, resim,
müzik, beden eğitimi gibi kültürel dersler verilmekteydi. Orta öğretimde 1955'ten itibaren
yabancı dil ağırlıklı kolejler ve 1975 yılından itibaren Anadolu liseleri uygulamaları
başlamıştır. Fen liseleri ve 2000'li yıllarda sayıları artmaya başlayan Sosyal Bilimler Liseleri
ise bu aşamada da öğrenci ilgisi ve yeteneğine göre bir ayrımın ortaya çıktığını göstermektedir.
Mesleki ve teknik eğitim 1926'dan itibaren Cumhuriyetin öncelikli konuları arasında
yer almıştır. Bir yandan yabancı uzmanlar görevlendirilerek ülkenin ihtiyaçları belirlenmeye
çalışılırken çok sayıda öğrenci de yurt dışına gönderilmiştir. Ticaret, sanat, din, sağlık, endüstri
ve teknik alanlarda açılan okullarda ülkenin genellikle ara eleman ihtiyaçlarının karşılanması
hedeflenmiştir. 1933 yılına kadar valilik ve belediyelerin sorumluluğunda olan meslek ve sanat
okulları bu tarihten itibaren Maarif Vekâletinin idaresine verilmiştir.
Meslek liseleri olarak açılan İmam-Hatip okullarının yükseköğretime geçişleri 1970'li
yıllardan itibaren ülke gündemini sıklıkla işgal eden bir konu oldu. Bilindiği üzere Tevhid-i
Tedrisat kanunu gereği medreselerin kapatılması üzerine hükümet yine kanunda görülen dini
eğitim kurumlarını hayata geçirdi. Bu çerçevede Darülfünun içinde bir İlahiyat Fakültesi ile
ülke genelinde 29 İmam ve Hatip Okulu açılmıştır. Fakat devlet benimsediği laiklik anlayışı
gereği bu okullara yaptığı maddi desteği 1928'de çekti. Okulların ihtiyacını karşılayacak maddi
destek toplumsal olarak da sağlanamadığı için büyük sıkıntı yaşayan okullar 1931-32
döneminde öğrenci yokluğundan kapandı. İlahiyat fakültesinin de 1933 Üniversite reformu ile
İslam İncelemeleri Enstitüsüne dönüştürülmesinden sonra ülkede din eğitimi veren kurum
kalmadığı gibi Din dersi de aynı anlayışla 1927'de Ortaokul, 1930'da ilkokulların
programlarından çıkarılmıştır. Sadece beşinci sınıf öğrencilerinin velilerinin istemesi halinde
haftada bir ders verilmesi söz konusu olmuştur.
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Osmanlı devletinden devralınan en yüksek eğitim kurumu Darülfünûndur. Milli
Mücadele sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisine destek veren, Mustafa Kemal Paşa'ya ve
İsmet Paşa'ya fahri doktora veren Darülfünun'un ülkede gerçekleştirilen siyasi ve sosyal
değişim ve düzenlemelerde destek vermemesi, adeta tarafsız kalması kurumu idari ve ilmi
manada yetersizlikle eleştirenlerin yanına siyasileri de katmıştır. 1932'de davet edilen İsviçreli
Prof. Albert Malche'in hazırladığı rapor doğrultusunda köklü reforma gidilerek 1933 yılında
2252 sayılı kanunla Darülfünun kapatıldı ve İstanbul Üniversitesi kuruldu. Bu düzenleme ile
mevcut öğretim kadrosundan 71 profesör olmak üzere 157 akademisyen kadrodan çıkarılmıştır.
Tıp, Hukuk, Fen ve Edebiyat Fakültelerinden ve bunlara bağlı çok sayıda Araştırma ve
İnceleme Enstitülerinden oluşan yeni Üniversitenin 180 kişilik kadrosunda 42 de yabancı bilim
adamına görev verilmişti. Edebiyat Fakültesine bağlanan Yabancı Diller Mektebi, İslam
Tetkikleri Enstitüsü, Türk İnkılabı Enstitüsü, Coğrafya Enstitüsü, Türk Arkeoloji Enstitüsü,
Hukuk Fakültesine bağlı, Milli İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü gibi araştırma kurumları
vasıtasıyla Türk İnkılabının ideolojisinin yapılacağı beklentileri seslendirilmiştir.
Üniversite reformuna paralel olarak Ankara'da 1936'da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
kurulmuştur. Fakülte Atatürk'ün söz konusu alanlardaki büyük desteğiyle gelişen bilimsel
araştırma ve yayınlar vasıtasıyla toplum bilincine büyük katkılar sağlamıştır. Bu fakülte 1930'lu
yılların sonunda yine Ankara'da kurulan Ziraat, Tabii İlimler fakülteleriyle Ankara
Üniversitesinin temelini oluşturacaktır. Nitelikli ve yeterli sayıda öğretim üyesinin
sağlanmasında sıkıntılar yaşansa da 21. yüzyıl Üniversitelerin Türkiye'nin bütün illerine
yayıldığı bir gelişme asrı olmaya aday görünmektedir. Bununla birlikte Üniversite yönetimi
Türkiye'de üzerinde bir türlü uzlaşılamayan bir konu halinde siyaset ve toplumun gündemini
meşgul eden bir konu olmaya devam etmiştir. 1980 Askeri Darbesinden sonra çıkarılan 2547
sayılı kanun ile oluşturulan Yüksek Öğretim Kanun ve Kurulu üniversite hocaları kadar
öğrenciler tarafından da devamlı eleştirilere maruz kalmasına karşın birçok maddelerinde
değişiklikler yapılarak yürürlüğünü 2000'li yıllarda da devam ettirmiştir.

8.1.2. Din Anlayışı
Milletin bilgilendirilmesinin yanı sıra gelişmelerin de kontrolden çıkmaması için
gözetilen unsurlardan birisi de dindir. Yapılan ve yapılacak düzenlemelere zemin teşkil etmesi
bakımından önceliği din konusuna veren Atatürk'ün, daha işin başında temel düşüncelerini
ifade ettiğini ve bunun anlaşılabilirlik temeline dayandığını görüyoruz. Cami ve mescitlerden
halkı aydınlatıp yol gösterecek mesajlar verilmelidir. Bu mesaj "halkın anlayabileceği lisanla"
ruh ve dimağa hitap olunmakla verilecek, böylece "ehl-i İslâm'ın vücudu canlanacak, dimağı
şahlanacak, imanı kuvvetlenecek, kalbi cesaret bulacaktır". Halkın anlayacağı dilden yapılan
konuşmaların kötüye kullanımı mümkün olmayacak, dolayısıyla inkılaplara karşı dini
kullanarak muhalefet etmenin önü alınmış olacaktı.
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, klasik devlet yapısı ve kurumlarının değişmesine
paralel olarak anlayışın da değiştiğini önceki dönemin belirleyici unsurları olan din, ordu,
toplum ve idarenin dünya görüşündeki yeni yaklaşımları sürecin başında ortaya koymuştu.
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İdari, siyasi ve kültürel anlamda Türk tarihinde son derece önemli bir değişim ve dönüşüme
işaret eden bu esasları dört madde halinde sıralayabiliriz.
1- Mensubu olmakla mutluluk duyduğumuz İslam dinini siyaseti hayatın bir parçası
olmaktan kurtarmak gelmekteydi. Kutsal inanç ve vicdani duyguların her zaman farklı
şekillerde ortaya çıkan kişisel ve siyasal çıkarlara alet edilmesinin önüne geçilmeliydi. Milletin
saadeti buna bağlıydı.
2- Ülke hayatında orduyu siyasetten ayırmak ilkesi Cumhuriyetin daima dikkate aldığı
ve alacağı bir esastır. Ordular vatanın güvenilir bekçisi olarak milletin saygı duyduğu gerçek
işinde kuvvetli olacaktır.
3- Dünya görüşünde değişim zorunludur. Yaşanan bütün bu değişimin tabii ve zorunlu
neticesi olarak toplum hayatını düzenleyecek bütün kanunların ilhamını hayatta alacaktır.
Toplumun ihtiyaçlarının değişmesi ve gelişmesiyle paralel olarak kanunlar da değişecek ve
gelişecektir.
4- Toplumun sosyal yapı çimentosu olarak, milletin fertlerini birbirine bağlayan ortak
değer olan dini ve mezhebi ilişki yerine Türk milliyeti bağı esas alınmıştır.
Bütün bu değişim ve dönüşümün gerçekleştirilebilmesi için kullanılacak yöntemler de
çağdaş olmalıdır. Toplumu, hayatı ve devleti ilgilendiren her hususta ilmi yöntemlerin
kullanılmasında ısrarcı olan Atatürk, ilim ve fenni herkes için istemektedir. Cumhuriyetin
sonsuza kadar yaşamasını "fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek ahlâklı" nesillerin
yetiştirilmesine bağlı gören Atatürk, bu görevi verdiği öğretmenlere "ilim ve fen nerede ise
oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız" diyerek, bu hususta hiçbir kayıt ve
şart tanımadığını vurgulamaktadır. Dünyadaki her şey için, medeniyet için, başarı için, hatta
savaş meydanlarında galip gelebilmek, canlı kalabilmek için en hakiki yol göstericiyi ilim ve
fen olarak belirleyen Atatürk, milli mücadelenin askeri başarılarının "orduların sevk ve
idaresinde ilim ve fen esaslarını gözetmekten" kaynaklandığına dikkat çekmektedir. İlim ve
fennin "yaşadığımız her dakikadaki gelişimini idrak etmek ve ilerlemesini zamanında takip
etmek şartı" Atatürk'ün ilim anlayışında taklitçilik değil, ilme sahip olmanın esas alındığını,
toplumun ilme aşina, her an onun ürünleriyle hemhal olan bir yapı olarak anlaşıldığını
göstermektedir.
Saltanatın kaldırılmasından sonra Cumhuriyetin ilanı ve Hilafetin de kaldırılmasıyla
büyük değişimin ilk adımı atılmıştı. Bundan sonra aynı istikamette eski ile ilgisi olmayan bir
anlayış ve toplum yaratma mücadelesine girişilmiştir. Bu yeni dönemde;
1- Atılan adımların muhafazası için belli bir süre ancak kontrollü muhalefete izin
verilebileceğini göstermiş,
2- Askeri zaferden sonra mutlaka eğitim, iktisat ve kültür alanında yeniliklerle
kazanımların takviyesini hedeflemiştir.
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Bu yeniliklerin kısa sürede, hızlı bir şekilde, köklü mahiyette gerçekleştirildiğini, kısaca
radikal bir üslup takip edildiğini belirtmeliyiz. II. Mahmud’tan itibaren başlayan, parça parça,
tereddütlü yenileşme adımlarının yerine kararlı, meseleyi temelden ele alan bu anlayış, değişimi
sadece müessese seviyesinde bırakmadan fikri inkılâbı da beraberinde getirecektir.
3- Bu önemli hedefe mümkün olan en kısa sürede ulaşmak için, değişimin motor gücü
olan Meclisin kontrol edilip yönlendirilmesi ve halkın en önemli dinamiklerinden dinin
kontrolünden vazgeçilmemesi lüzumlu görülmüştür.
4- Muhaliflerin dini suiistimaline karşı dinî metinlerin ve ibadetin Türkçeleştirilerek
insanların dinlerini anlamasının gerekliliğine işaret edilmiştir.
5- İnkılabın temellerinden en önemlisini oluşturan hukuk anlayışında da değişim
gerçekleştirilmiştir. Bu değişim yalnızca yeni bir kanun ithal etmekten çok daha fazla ve
şümullü bir tarzda planlanmıştır. Ankara Hukuk Fakültesi'nin açılışı ile sadece görünüş ve şekil
değil akıl ve anlayış bakımından, kanunlar ve hukuk adamlarıyla mevcut kazanımları izah
edecek ve müdafaa edecek tedbirler alınmaya çalışılmıştır. Yeni hukuk anlayışını oluşturacak
hukukçuların yetiştirilmesi milli bünyeye uygun düzenlemeler için esas oluşturacaktı.
Askeri zaferi eğitim, iktisat ve kültürel yönden desteklemek gerekmektedir. Halkın her
şeyden evvel temel ihtiyaçlarının giderilmesi işindeki iyileşmeye bakacağı gerçeği ile Atatürk,
getirilen yeniliğin maddi ve fikri desteklerle ayakta tutulması gereğinin farkındadır. Bunun için
ilk adımda eğitimin "maddi hayatta muvaffak olmayı temin eden" günlük hayatta geçerli ve
kullanışlı olması", savaşta cephede ön safta yer alan subayların eğitim ordusunda da görev
yapması esas alınmıştı. Muhtemeldir ki, vatandaş Cumhuriyet devri eğitiminden maddi
hayatında yararlanırsa sistemi daha iyi değerlendirecek, ona sahip çıkacaktır. Modern dünyada
hakikaten millete kurtuluş temin edecek tek şey iktisadi ve kültürel gelişmeyi sağlamak olarak
görülmüştür.

8.1.3. İktisadi Hayat Anlayışı
İdari, siyasi ve sosyal yapı için getirilen bu değişiklikler ekonomik hayatı da içine alacak
şekilde genişletilmişti. Ekonomik bağımsızlık olmadan savaş meydanlarında kazanılan
zaferlerin eksik kalacağının bilinci ile bu sahada da bir milli mücadele başlatılmıştır. Bu
mücadele de bir misak(yemin) çerçevesinde örgütlenmek istenmiştir: Misak-ı İktisadi.
Türkiye İktisat Kongresi 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında askeri başarıların
nasıl ekonomik bağımsızlıkla taçlandırılabileceğini görüşmek üzere çiftçi, tüccar, sanayici, işçi,
amele, bürokrat, asker gibi toplumun her kesiminden 1135 delegenin katılımıyla İzmir'de
gerçekleştirilmiştir. Türkiye devletinin uygulayacağı ekonomik model tespit edilmeye
çalışılmıştır. Ülkenin her yerinden ve ekonomik hayatın her sahasından temsilciler halkın
temsilcileri olarak görülmüş, "Halkın sesi Hakkın Sesidir" anlayışı ile gerçekten milli ve
milletin destek vereceği bir program yapılmaya çalışılmıştır. Burada kabul edilen Misak-ı
İktisadi ile de ekonomi nazariyeleri değil ekonomik kalkınma sürecinde toplumun üstlenmesi
beklenen üretici, yapıcı rol ortaya konmuştur.
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İktisadi yemin ile ortaya konan esaslara bakıldığında Türkiye'de fikir hayatının son iki
yüzyılına konu problemleri, bunları halletmek için ortaya konan çıkış yollarını ve tekliflerin
özünü içerdiğini söylemek mümkündür. Çalışma hayatından, dini ilişkilere, siyasi idareden
insan yetiştirme şekline, insan ilişkilerinden hayvan haklarına, ticaret, doğal kaynakların
kullanımında israftan kaçınmaya, iş hayatında kooperatifçilikten idarede milli hâkimiyetin
korunmasına, dil ve kültür politikalarına kadar pek çok husus adeta formüle edilmişti. Buna
göre:
1-Türkiye halkı tahribat yapmaz imar eder.
2-Türkiye halkı vakit, servet ve ithalatta israf yapmaz, kullandığını kendi üretir.
3-Türkiye halkı hırsızlık, yalancılık ve tembelliğe düşmandır, faydalı yenilikleri severek
kabul eder, mukaddesatına, vatanına karşı olanlardan nefret eder.
4-Türkler her yerde hayatını kazanacak şekilde yetişir, irfan ve marifet aşığıdır.
5-Taassuptan uzak dindarâne bir sağlamlık esastır. Kandili aynı zamanda kitap bayramı
olarak bilir ve değerlendirir.
6-Türk serbest çalışmayı tercih eder, tekelciliğe karşıdır.
7-Türkiye halkı ormanlarını evladı gibi sever, orman yetiştirip, madenlerini kendi işletir.
8-Sağlıklı bir çoğalma ilk tercih olmalıdır. Sağlığı korumak, spor yapmak, hayvanları
sevmek, cinslerini geliştirmek ve çoğaltmak için çalışır.
9-Türk halkı yabancı sermaye düşmanı değildir. Kendi dili ve kanununu kullanmayan
müesseselerle çalışmaz.
10-İlim ve sanat hayatını yenilik esası üzerine tesis eder.
11-Meslek ve sanat erbabı birlikler oluşturarak dayanışma yapar.
12-Türk aileleri çocuklarını misak-ı iktisada göre yetiştirir.
13-Türkiye halkı, milli hâkimiyet esasından vazgeçmez.
14-Türkiye dünyanın, barış, gelişmesi için temel bir unsurdur.

8.2. Halka Gidiş veya Atatürk'ün Yurt Gezileri
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk yukarıda işaret edilen siyasi, idari,
ekonomik ve sosyal değişim ve dönüşümü bir numaralı muhatabı olan halka anlatmak,
benimsetmek ve yöneticileriyle birlikte yürümesini sağlamak için ülkenin her yanına geziler
yapmıştır. 1925 Şapka kanunu öncesi yapılan Kastamonu gezisi; yeni Türk alfabesini halka
tanıtmak ve benimsetmek için 23 Ağustos 1928'de Tekirdağ'a akabinde Mudanya’dan
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başlayarak, Bursa, Çanakkale, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Sivas, Şarkışla, Kayseri ve
nihayet Ankara’ya kadar uzanan geziler bu kabildendir. Girişilecek bir inkılap hareketini halka
doğrudan tanıtmak için, ya da ekonomik ve kültürel uygulamaların nasıl karşılandığını görmek
halkın mevcut durumunu yerinde görmek için yapılan bu gezilerin 1923 yılı başından 17 Mayıs
1938’e kadar pek çok ile defalarca olmak üzere gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Gezilerin
bazı illere birçok defalar olmak kaydıyla toplamda 170 civarında olduğunu söylemek mümkün
görünmektedir.
Atatürk, bu gezilerde Trakya’dan Doğu Anadolu’ya, Karadeniz’e Akdeniz bölgesine,
Ege bölgesine ve Orta Anadolu’ya giderek halka düşüncelerini, beklentilerini, çağdaş ve refah
içinde yaşamak için yapılması gerekenleri anlatmıştır. Mustafa Kemal Paşa, birlikte verilen
milli mücadelenin büyük bir başarı olduğuna işaret ederek milletin kendine güven duymasını
sağlamak istemiştir. Kurulan yeni devletin ruhunu, manasını ve hedefini halkın anlayacağı
şekilde ortaya koymuştur. Birlikte kazanılan başarının adını Türkiye Cumhuriyeti olarak koyan
Gazi, eserin halkın malı olduğunu, halk sahip çıkarsa sonsuza dek yaşayacağının farkında bir
devlet ve millet adamı olduğunu göstermiştir. Zira geleneksel yapısı ve anlayışıyla toplum
alışkanlıklarından kolay vazgeçememektedir. Elde edilen zaferi de kolaylıkla kişilere mal
ederek, onları yücelterek anlamak eğilimindedir. Böyle olduğunda ise millet egemenliğinden
çok kişilerin ön plana çıkması söz konusu olacaktır. Önceki dönemde başarılar kişilere,
olumsuzlukların sonuçları bütün millete mal edilerek toplum yönlendirildiği için uğranılan
kayıpların yükünü millet çekmekteydi. Atatürk elde edilen zaferi bütün millete mâl etmek
suretiyle sahiplenmesini, dolayısıyla kendisinden sonra da, nesiller sonrasında da Cumhuriyeti
yaşatmak düşüncesindeydi. Yaptığı gezilerde İstiklal Harbi'nin kumandanı olarak kendisine
yöneltilen haklı övgü ve tezahüratı da mümkün olduğunca milletin bütününe yöneltmek
suretiyle kişilerin değil milletçe bir şeyler yapmanın önemini ön plana çıkarmayı hedeflemiştir.
Atatürk'ün bu yaklaşımını iki örnekle izah etmek faydalı olacaktır: Barış döneminde
yapılacaklar hakkında halkla temas etmek için gittiği İzmir'de, 27.I.1923 tarihinde Hükümet
konağında halk temsilcilerine yaptığı sohbette zaferin kendisine mal edilmek istenmesine karşı
çıkmıştır. Burada söylediği şu sözler bu anlayışını açıkça göstermektedir: "bilhassa milletin ve
kahraman ordumuzun elde ettiği başarının benim şahsımda temsil edilmiş görmekten dolayı
hassaten teşekkür ederim. Fakat bir noktayı kaydetmek mecburiyetindeyim. Ve bunu gayet
ehemmiyetli olarak arz ederim ki, bütün bu başarı yalnız benim eserim değildir ve olamaz.
Bütün başarı bütün milletin azim ve imanıyla işbirliği yapması neticesidir. Kahraman
milletimizin ve güzide ordumuzun elde ettiği zafer ve başarıdır”.
Başarının asıl sahibini işaret ettikten sonra şahsileştirilmemesi gereğinin de altını çizen
Atatürk: “Efendiler, bir millet, bir memleket için kurtuluş ve başarı istiyorsak bunu yalnız bir
şahıstan hiçbir vakit talep etmemeliyiz. Herhangi bir şahsın başarısı demek o milletin başarısı
demektir. Bir milletin muvaffakiyeti demek mutlaka milletin bütün kuvvetlerinin bir yönde
toplanmasıyla mümkündür. Netice itibarıyla elde ettiğimiz başarı milletin güçlerini birleştirerek
çalışmasından kaynaklanmıştır. Eğer gelecekte de aynı başarıları elde etmek istiyorsak aynı
esasa dayanmalıyız. Çünkü ancak bu şekilde başarılı olunabilir” diyerek bundan sonra da bu
anlayışa sahip çıkılmasını isteyecektir.
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16 Mart 1923'de Adana Türk Ocağında çiftçilere hitap ederken şahsına gösterilen
samimi ilgi ve sevgiden dolayı minnettarlığını belirttikten sonra: “...Yalnız şunu bir hakikat
olarak biliniz ki, şeref hiçbir vakit bir adamın değil, bütün milletindir. Eğer yapılan işler
mühimse, gösterilen başarılar inkâr edilemeyecek kadar büyükse, değişim dikkate değerse, her
fert kendini tebrik etmelidir. Çünkü böyle büyük şeyleri ancak çok kabiliyetli olan büyük
milletler yapabilir ve bu milletin her ferdi böyle en kabiliyetli ve büyük bir millete mensup
olduğunu düşünerek kendini tebrik etsin” hitabıyla milletin moral gücünü artırıcı bir yaklaşım
sergilemiştir.
Bu yaklaşım aynı zamanda asırlardır batı karşısında geri çekilen, son on yılı savaş
meydanlarında geçiren, devlet yöneticisinde ve aydınında, "artık bizden adam olmaz, biz bir
şey yapamayız, bir büyük devletin himayesi altına girmezsek kurtulamayız" şeklinde ifade
edilen bir eziklik, kendine güvensizlik duygusu oluşan toplama moral vermektedir. Atatürk'ün
Cumhuriyetin onuncu yılı kutlamaları sırasındaki konuşmasında yaptığı, " Türk milleti
çalışkandır, Türk milleti, zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri
yenmesini bilmiştir..." vurgusu da bu düşüncenin bir yansımasıdır.
Bu gezilerin çok yönlü işlevlerini:
Devlet yöneticileri ile halkı kaynaştırarak devlet halk bütünleşmesini sağlamak,
Halkın sıkıntılarını ve beklentilerini yerinde görmek, ilk ağızdan dinlemek,
Halka, yöneticilerinin onunla bir ve beraber olduğunu göstermek.
Tespit edilecek meseleleri yürütme makamının dikkatine sunarak, devletin sorun
çözmesine katkı vermek.
Geziler esnasında basın-yayın organlarına verilen demeçler vasıtasıyla hem iç hem dış
kamuoyunu bilgilendirmek,
Yapılmakta olan ve yapılacak işlerde asıl muhatabın Halk olduğunu herkese göstermek
şeklinde sıralayabiliriz.
Millete ulaşılan neticenin ancak kendi sahip çıkması sayesinde korunup ileri
götürülebileceği mesajını veren Atatürk, yaptığı inkılapların, siyasi ve idari girişimlerin halk
üzerindeki etkisini bizzat görerek yaşayarak kararlar almıştır. Bu geziler sırasına tespit ettiği
eksiklikleri gidermek için yeni idari ve siyasi hamleler yapılmıştır. Nitekim Cumhuriyet
Döneminin ikinci muhalefet partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasında 1930
ilkbaharında yaptığı Akdeniz gezisi sırasındaki tespitleri önemli rol oynamıştır.
3 Mart 1924 kararlarından sonra 25 Kasım 1925’te Şapka giyilmesine, 30 Kasım 1925
tarihinde Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin kapatılması, türbedarlıklar ve bir takım unvanların
yasaklanmasına dair kanun çıkarılmıştır. 17 Şubat 1926'da Medeni Kanun kabul edilmiştir. 20
Mayıs 1928’te uluslararası rakamların kabulünden sonra, 1 Kasım 1928 tarihinde latin esaslı
yeni Türk Harfleri kabul edilmişti. 30 Nisan 1930 Kadınlara oy kullanma- 5 Aralık 1934’te
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kadınlara milletvekili seçilme hakkı verilmesi, 21 Haziran 1934 Soyadı Kanunu gibi toplumun
sosyal, kültürel ve günlük hayatını düzenlemeye yönelik kanunlar bu anlayışla
gerçekleştirilmiştir.
Burada isimlerini yazarak verdiğimiz bu kanunların toplum tarafından benimsenmesi,
bir yaşam biçimi olarak uygulanmasının zamana ihtiyacı olduğu açıktır. Altı asırlık bir
imparatorluk deneyimine sahip Türkiye gibi bir ülkede çok kısa sürede çok büyük bir
inkılâbın gerçekleştirilmesi yani, asırlardır devam eden bir idari tarzın değiştirilmesinin
toplumun bazı kesimlerinde tepki doğurması anlaşılır bir durumdu. Tepkilerin aşırı olması
halinde rejimi muhafaza için kan dökülmesi ihtimal dahilinde görülmüştü. Ancak gerek savaş
meydanında gerekse iç isyanlarda gereği kadar kan döküldüğü için yapılmak istenen
düzenlemeler hakkında farklı fikirlere sahip insanları aydınlatmanın eğitim sisteminin ilk
amacı olması gereği bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından vurgulanmıştır.

8.3. Rejimin Sağlam Temeli; Çiftçinin Topraklandırılması
8.3.1. Atatürk’ün Türk Çiftçisinin Topraklandırılmasına Bakışı
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş yıllarında çiftçiyi topraklandırma meselesine
verilen önem ve bu konuda alınan mesafeyi değerlendirmek için önce bir durum tespiti yapmak
yararlı olacaktır. Türkiye’nin I. Dünya savaşı öncesinde toprak sahipliği açısından bakıldığında
toprak sahibi olmayan köylü bütünün ancak %8’ini oluşturmaktadır. Ancak orta ve az topraklı
köylüler toplam köylü nüfusun %87’sini meydana getirirken ekili toprağın ancak %34,5’ine
sahiptirler. Çiftçi kesimin %5’i ise ekili toprakların % 65,5 ‘ine maliktirler.
Toprağın durumu açısından ise Cumhuriyetin devraldığı mirasta ekilebilir toprakların
ancak %5 i işlenebilmektedir. 1934 yılında %17,9 a çıkan bu oran 1944’de %21,9’a
ulaştırılabilmiştir. 1950 de ise %25’ çıkarılabilmiştir. 1950’li yılların başında ülke nüfusunun
%81,5’inin köyde yaşadığını dikkate aldığımızda köylünün refahına katkı bakımından önemli
bir gelişmeden söz edebilirsek de toprak sahipliği bakımından devralınan değerlerde dikkate
değer bir gelişmenin yaşanamamış olduğu ifade edilmelidir.
Atatürk askeri mücadelenin hemen ardından daha barış anlaşması imzalanmadan önce
düzenlenen Türkiye İktisat Kongresinde yaptığı konuşmada bir sonraki mücadelenin iktisat
sahasında verileceğini ve bunun da uzun soluklu bir mücadele olduğunu şu sözlerle ortaya
koymuştu. “istiklal-i tam için şu düstur vardır, hâkimiyet-i milliye için bir kanun vardır diyoruz.
Bu kadar mukaddes ve azametli hedefler yalnız kâğıt üzerinde düsturlarla ve kanun
maddeleriyle ve sadece hırslarla, arzularla husul bulamaz. Tahakkuku tamını temin edebilmek
için yegâne kuvvet, hakiki ve en kuvvetli temel iktisadiyattır”. Siyasi, askeri muzafferiyetler ne
kadar büyük olursa olsunlar, iktisadi muzafferiyetler ile tetviç edilemezlerse husule gelen
zaferler payidar olamaz, az zamanda söner. Bu itibarla en kuvvetli ve parlak zaferimizin dahi
temin edebildiği ve daha edebileceği semeratı nafiayı tesbit için iktisadiyatımızın, hâkimiyet-i
iktisadiyatımızın temin ve tarsin ve tevsii lazımdır”. Bu konuşmalarda iktisadi yapımızın
güçlendirilmesi ve geliştirilmesi hedefini gösteren Gazi Mustafa Kemal, zemini de şöyle tarif
etmekteydi. Memleketimiz ziraat memleketidir. Bu itibarla halkımızın ekseriyeti çiftçidir,
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çobandır. Binaenaleyh en büyük kuvveti, kudreti bu sahada gösterebiliriz ve bu sahada mühim
müsabaka meydanlarına atılabiliriz”. Ülkenin gelişmesi için tarımın yanı sıra ticaret, zanaat,
sanat alanlarında da büyük atılımlar yapılması ihtiyacı açıktır. Bu hedef için yapılacak
programların bütün esasları Atatürk’e göre iktisat programından çıkarılmalıdır, zira her şey
bunun içinde vardır. Dolayısıyla “evlatlarımızı o suretle talim ve terbiye etmeliyiz, onlara o
suretle ilim ve irfan vermeliyiz ki, âlemi ticaret, ziraat ve sanatta ve bütün bunların faaliyet
sahalarında müsmir olsunlar, müessir olsunlar, faal olsunlar, ameli bir uzuv olsunlar”. Bu
sözlerle ifade ettiği hedefin de gerçekleştirilip gerçekleştirilemediği de Türkiye Cumhuriyeti
devletinin bu günkü sıkıntıları çerçevesinde yeniden düşünülmelidir.
Atatürk’ün toprak reformu hakkındaki düşüncelerini ancak 1928 yılı itibarıyla meclis
kürsüsünden milletvekillerine aktarmaya başlaması ile Türkiye Tarım Sayımının 1927 yılında
yapılmış olmasının yanı sıra ülkede siyasi muhalefetin önemli ölçüde bu yılda devre dışı kalmış
olmasının ilginç bir uyumu söz konusudur. Tabii bu arada gerçekleştirilen idari, siyasi ve
kültürel düzenlemeleri de unutmamak gerekmektedir.
Atatürk TBMM’nin yasama yılı açış toplantılarında yaptığı konuşmalarda genellikle bir
önceki yılın faaliyetleri hakkında bilgi verirken yeni başlayan yıl içinde nelerin yapılmasını
hedeflediklerini, beklentilerini milletvekillerine, dolayısıyla Türk halkına ifade etmekteydi.
Nitekim üçüncü dönem ikinci toplanma yılını açarken yaptığı konuşmada bu sahadaki
hazırlıkları işaretle, önce doğu illerinin bir kısmında kurulan umumi müfettişlik müessesesinin
isabetli ve faydalı olduğunu belirtmiştir. “Cumhuriyet kanunlarının emniyetle sığınılacak
yegâne yer olduğunun anlaşılması bu havalide huzur ve inkişaf için esaslı bir mebde” olduğuna
dikkat çektikten sonra: “yeni faaliyet devrimizde gerek bu havalide, gerek memleketin diğer
kısımlarında toprağı olmayan çiftçilere toprak tedarik etmek meselesiyle ehemmiyetli olarak
iştigal buyuracaksınız. Hükümetin şimdiye kadar bu yolda devam eden gayretine yeni
tedbirlerimizle daha ziyade vüsat vermeğe muvaffakiyetinizi temenni ederim” diyerek bu
sahadaki gayretlerin artarak devam edeceğini göstermiştir. Cumhuriyet kanunlarının
güvenilecek, sığınılacak tek yer olduğuna işaretle devlet ve rejimin hâkimiyetinin bilhassa bu
bölgelerde daha da hissettirileceğini ima etmekle birlikte bölgedeki sosyal yapıdan kaynaklanan
otorite zaafının farkında olduğunu göstermiştir.
Atatürk 1929 yılı konuşmasında da tam teşkilatlı nahiyelerin vatandaş tarafından
memnunlukla karşılandığını, sayılarının artırılmasını tavsiye ederken zirai Enstitülerin
kurulmasına önem verilmesini, zirai kooperatif teşkilatına başlanmış olmasının memnuniyet
verici olduğunu ifade etmekte ve sözü toprak meselesine getirmektedir: “çiftçiye arazi vermek
de hükümetin devamlı takip etmesi lazım gelen bir iştir. Çalışan Türk köylüsüne işleyebileceği
kadar toprak temin etmek memleketin üretimini zenginleştirecek başlıca çarelerdendir” diyerek
meselenin aslında üretim yapmak esasına dayandığını da göstermiştir.
Cumhurbaşkanı bu konuşmasında bütün memleketi yeni, tam teşkilatlı nahiyelerle
kaplamak hedefi doğrultusunda açılan yeni nahiyelerin umumi idarede gösterdikleri faydalara
da işaret etmeyi lüzumlu addederek meseleyi bir bütün halinde değerlendirdiğini de
göstermiştir.
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1930, 1931 ve 1932 yılları konuşmalarında öncelikle doğudaki isyan ve bütün dünyayı
dolayısıyla da Türkiye’yi yakından alakadar eden iktisadi buhran ele alınmış, bir yandan
vatandaşların Cumhuriyet idaresinin sağlamlığına güvenerek başka sığınacak yer aramasına
gerek olmadığına işaret ederken diğer taraftan tasarruf eksenli bir programla sıkıntıların
üstesinden gelineceği mesajı verilmiştir. Her zaman göz önünde bulundurulan ana işlere devam
edileceği, Ziraat sahasında ıslah müesseselerinin tamamlanacağı direktifi de bunlar arasında
sayılmalıdır.
Cumhuriyetin onuncu yıldönümündeki konuşmasında da daha çok dış politik
gelişmelere yer veren Cumhurbaşkanı “zirai mahsullerin cins ve miktarı üzerindeki
gelişmelerin ümit verici sonuçlarının göründüğünü müjdelerken bütün fakülteleriyle açılan
Yüksek Ziraat Enstitüsünün yetiştireceği yüksek mühendislere dikkat çekerek bu sahada
yetişmiş eleman ihtiyacının giderilmesine yönelik hazırlıkların da devam ettirildiğini
göstermiştir.
1934 yılı konuşmasında daha ziyade kültürel meseleleri öne çıkaran Atatürk’ün dış
politik gelişmeleri de aynı derecede önemsediği görülmektedir. 1935 yılında ise iç idare
teşkilatında yapılma ihtiyacı hissedilen genişletmenin doğu bölgelerinden başlayacağı işaretini
vermiş, yeni bazı vilayetler kurulmasının yanı sıra iki genel müfettişlik ile teşkilatın
genişletilmesi yolundaki adımların atılmakta olduğunu bildirmiştir. Bu çerçevede doğu
vilayetlerinin demiryollarıyla batı bölgelerine bağlanmaları için çalışıldığını belirtmiştir.
“Köylünün genlik düzeyinin yükselmesi tedbirlerine daha geniş ölçüde özenle devam
edileceği” belirtilirken bunun vesilesine işaret edilmediği de dikkat çekmektedir.
1936 yılı Cumhurbaşkanının Avrupa’da ve dünyada ortaya çıkan barış ve savaş tehlikesi
ortamından kısmen daha uzak memleket meseleleriyle daha ayrıntılı bir şekilde ilgilendiği bir
dönem olmuştur. Ziraatta kalkınmayı kolay ve çabuk yapmak için şartlar, çok ilerlemiş ve
hazırlanmıştır” diyen Cumhurbaşkanı, yeni usulde ve yeni makineler kullanmakta, iyi teşkilatla
yapılacak yardımların süratle semere vereceğini ümit etmektedir. Kooperatif teşkilatının her
yerde sevildiğini, kredi ve satış için olduğu kadar istihsal vasıtalarını öğretip kullandırmak için
de kooperatiflerden yararlanmanın gerekli olduğuna değinmekte, zirai hastalıklar ile
mücadeleye de dikkat çekmektedir.
Bu konuşmada yeniden toprak kanununa dikkat çeken Atatürk, Toprak kanunun bir
türlü neticelendirilememesinden şikâyetçi gibidir. “Toprak kanunun bir neticeye varmasını
Kamutayın yüksek himmetinden beklerim” diyerek rahatsızlığını ortaya koyan
Cumhurbaşkanı, “Vatanın sağlam temeli ve imarını: her Türk ailesinin geçineceği ve çalışacağı
toprağa malik olması, behemehâl lazımdır” ilkesinde gördüğünü ifade etmiştir. Bundan fazla
olarak büyük araziyi modern vasıtalarla işletip vatana fazla istihsal temin edilmesini teşvik
etmek istediklerini” ifade ederken yapılacak işin hem tarımı modernleştirme hem de üretimi
artırmak olduğunu ortaya koymaktadır. Bu aynı zamanda yeterince verimli işletilemeyen büyük
toprakların da ülke ekonomisine katkı sağlar hale getirilmesinin yollarının arandığını
göstermektedir. 1937 yılında yapılacak toprak düzenlemesinin hatlarının daha da belirgin
olarak ortaya konulduğunu görüyoruz. Öncelikle ekonomik hayattan ne anladığını ifade eden
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Cumhurbaşkanı Atatürk, “ ziraat, ticaret, sanayi faaliyetlerini ve bütün nafia işlerini birbirinden
ayrı düşünülmesi doğru olmayan bir kül sayarım” ifadesiyle bir millete müstakil hüviyet ve
kıymet veren siyasi varlık makinesinde devlet, fikir ve ekonomi hayat mekanizmaları
birbirlerine bağlı ve birbirlerine tâbi “ olduklarını belirtmiştir. Bu cihazların ahenkli bir şekilde
çalıştırılmaması halinde “hükümet makinesinin motris kuvveti israf edilmiş olur” diyerek
faaliyet sahalarında koordinasyonun önemini de ortaya koymuştur.
“Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem
vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar bu maksada ermeyi
kolaylaştıracaktır”. Sözleriyle meseleyi geniş perspektiften ele aldığını ortaya koyan Atatürk,
bu hayati işin isabetle sonuçlandırılabilmesi için “ciddi etütlere dayalı bir ziraat siyaseti takip
etmek ve onun içinde her köylünün ve bütün vatandaşların kolayca kavrayabileceği ve severek
tatbik edebileceği bir ziraat rejimi kurmak lazım” olduğunu görmüştür. Bu siyasetin ilk noktası
ise yeni bir toprak rejimidir. “Bir defa memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Bundan
daha önemli olanı ise bir çiftçi ailesini geçindirebilen toprağın hiçbir sebep ve suretle,
bölünemez bir mahiyet alması(alkışlar).Büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri
arazi genişliği, arazinin bulunduğu memleket bölgelerinin nüfus kesafetine ve toprak verim
derecesine göre sınırlandırmak lazımdır.” İfadeleriyle konunun esas noktalarını ortaya
koymuştur. Her çiftçi ailesine, geçimine yetecek kadar toprağı satmamak ve bölmemek kaydı
ile verilecektir. Diğer taraftan ise büyük toprak sahipliği sınırlandırılacaktır. Büyük küçük
ayırmadan bütün çiftçilerin daha modern şekilde tarım yapmasının şartlarının hazırlanmasına
büyük önem atfeden Atatürk, en küçük bir çiftçi ailesi için “bir çift hayvan sahibi kılınmalıdır;
bunda ideal olan öküz değil, beygir olmalıdır” derken öküzü ancak bazı şartların henüz temini
güç olduğu bölgelerde hoş görülebileceğini ifade etmektedir. Köylüler için umumiyetle
“pulluğu pratik ve faydalı” bulan Atatürk, büyük çiftçiler için ise traktörü tavsiye etmektedir.
Köyde ve yakın köylerde müşterek harman makineleri kullandırmanın köylülerin
ayrılamayacağı bir adet haline getirilmesine önem atfeden Cumhurbaşkanı her parası olanın
büyük tarım makineleri almasıyla ortaya çıkabilecek sıkıntıların da farkında olduğunu
göstermektedir.
Kâğıt üzerinde kalacak bir düzenlemeden çok uygulanabilirliği esas alan Atatürk,
“memleketi; iklim, su ve toprak verimi bakımından ziraat bölgelerine ayırmak” gerekliliğine
işaret ederken bu bölgelerin her birinde köylülerin gözleriyle görebilecekler, çalışmaları için
örnek tutabilecekleri verimli, modern ziraat merkezleri kurmak” noktasına özel bir önem
atfetmektedir. Atatürk orman çiftliği meselesindeki hassasiyeti onun bu sahada da milletine
örnek teşkil etme gayretinin başarılı bir örneği olmalıdır. Atatürk, Orman çiftliğinden hareketle
“bugün devlet idaresinde bulunan çiftliklerin ve bunların içindeki türlü ziraat-sanayi
kurumlarının bir kısmı, ziraat hayat ve faaliyetinin bütün sahalarında her türlü teknik ve modern
tecrübelerini ikmal etmiş olduklarını” tespit etmiştir. Devlet işletmelerinin “bulundukları
bölgelerde en faydalı ziraat usul ve sanatlarını yaymaya hazır bulunduklarını”, ancak mevcut
ve yeni kurulacak bu işletmelerin bütçeye yük olmadan kendi varlıklarını idare ve geliştirme
esasına göre işletilmelerinin önemini de ifadeden geri durmamıştır.
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Ekonomik kalkınmayı hür, müstakil daima daha kuvvetli ve daima daha refahlı Türkiye
idealinin bel kemiği sayan Atatürk bu kalkınmada iki büyük kuvvet serisine dayanmakta
olduğuna işaret etmektedir. 1-Toprağının iklimleri, zenginlikleri ve başlı başına bir servet olan
coğrafi vaziyeti 2- Türk milletinin silah kadar makine da tutmaya yaraşan kudretli eli ve milli
olduğuna inandığı işlerde ve zamanlarda tarihin akışını değiştirir celadetle tecelli eden yüksek
sosyal benlik duygusu. 1938 yılında Celal Bayar’ın ifadesiyle bir önceki yılın ziraat konusunda
ifade edilen hususlar hakkında gerekli incelemelerin tamamlandığı bildirilmiştir.

8.3.2. Çiftçiyi Topraklandırma Projesinde Uygulamalar
İktisat vekili Celal Bayar’ın 10.XII.1936 tarihinde Başbakanlığa sunduğu Şark
Raporu’nda belirttiği üzere halka toprak dağıtılması bilhassa Şark vilayetlerinde önemli bir
uygulama mahiyetindedir. Ancak hükümetin gayesi Atatürk’ün yukarıda aktardığımız
konuşmalarında da sıklıkla belirttiği üzere sadece toprak sahibi yapmakla yetinmemektir.
“Mümkün olduğu kadar kredi vasıtalarını, üretim imkânlarını da yaratmak lazımdır.
Mahsullerinin satışlarını da temin etmek icap eder. Bu suretle Hükümet ağanın yerini alır ve bu
tarzı hareket halkla hükümeti birbirine bağlar”.
Üretim vasıtaları sağlamayı başarının esası olarak kabul eden Bayar, incelemelerinde
bir kısım köylünün sadece toprak edinmekle bile aktif üretime katılmalarının mümkün olacağını
görmüştür. Köylü ile temaslar köylüye yönelik olarak yapılan işlerdeki aksaklıkları da ortaya
koymuştur. Bunların başında ise farklı muamele yapılması gelmektedir. Aynı köyde bir kısım
köylüye 150 dönüm arazi verilirken bir kısmına hiç verilmediği bilgisi verilen İktisat vekilinin
raporunda daha çok köylüyü hükümete bağlayacak esas olarak toprak dağıtımını ele aldığı
görülmektedir. Halkın yöresindeki nüfuz sahibi mütegallibeleri aileleriyle birlikte “iç vatana”
nakil edilmesi keyfiyetinin devlet nüfuz ve kudretini göstermekle beraber halkın tagallüpten
kurtulmasına da yardım ettiğini dolayısıyla memnuniyet yarattığını belirtmektedir. Ancak
burada da ağır yanlışlıkların yapıldığı tespit edilmiştir. Bayar’ın tespit ettiği önemli hususlardan
birisi de idare memurlarının çoğunluğunda ta Karadeniz’den itibaren görülen bir zihniyet
noksanlığıdır. “İdare âmirleri ve memurlarımız ekonominin devlet ve millet hayatında birinci
derecede rolü olduğunu ve milletin iktisadi bünyesi kuvvetlendiği takdirde diğer işlerin
kolaylaşacağını takdir etmemiş görünüyorlar” diyen Bayar bazı üst düzey bürokratların milli
ekonomi ile uğraşmanın lüzumunu bile henüz anlamadıklarından şikâyet etmektedir.
Sadece bürokratların değil, aynı zamanda bazı milletvekillerinin de bölgeye yönelik
politikalar için engel teşkil ettiğini zamanın bazı milletvekilleri hatıralarında anlatmaktadırlar.
İkinci dönem Van milletvekili olarak meclise giren İbrahim Arvas da hemşehrilerine söz
verdikleri tahsisat için ilk engeli kendi akrabalarından para alacak kimse olmadığı için diğer
Van milletvekillerinin çıkardığını belirtmektedir.
Atatürk döneminde etraflı bir çiftçiyi topraklandırma kanunu çıkmamasına karşın çeşitli
vesilelerle yapılan düzenlemeler ile ağırlığı hazine arazilerine dayanan mühim bir miktar
dağıtılmıştır. Bu dağıtıma dayanak teşkil eden düzenlemelere baktığımızda
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1- 1924 yılında 474 sayılı, Artvin, Kars vilayetleriyle, Kulp ve Iğdır kazaları ve Hopa
kazasının Kemalpaşa Nahiyesindeki arazide hakk-ı tasarrufa ait kanun. Birinci Dünya
Savaşında Ruslara geçtikten sonra yeniden Anavatana katılan yerlerdeki toprakların durumunu
belirlemiştir.
2- 1925 Bütçe kanununun 25. maddesi: toprağa muhtaç çiftçilere, milli toprakların aile
başına 200 dönümü geçmemek üzere on taksitte verileceğini belirlemektedir.
3- 1926 tarih ve 716 sayılı Borçlanma Kanunu. Göçmen, mülteci ve aşiret bireylerine
20 yıl taksitle verilecek emlak, toprak ve tohum hakkındadır.
4- 31 Mayıs 1926 tarih ve 885 sayılı iskân kanunu. Göçebe aşiretler ve sağlık sebebiyle
göçürelmesi gerekenler ya da ormanlar içinde geçim kaynaklarından yoksun bulunan köylülerin
elverişli yerlere göçürülmesi, iskânları ve evleri dağınık köylerin birleştirilmesi hususunda
hükümete yetki veren kanun.
5- 19 Haziran 1927 tarih ve 1097 sayılı bazı eşhasın şark menatıkından garp
vilayetlerine nakillerine dair kanun. Göçürülenlerin toprak ve emlakinin hazineye intikali ve
ederlerini düzenlemekteydi.
6- 2 Haziran 1929 tarih ve 1505 sayılı Şark menatıkı dâhilinde muhtaç zürraa tevzi
edilecek araziye dair kanun. 1097 sayılı kanun ile göçürülenlerin hazineye geçen arazilerinin
köylü, aşiret efradı, göçebe ve muhacirlere dağıtılmış olanların yeni sahiplerinde bırakılacağını
amirdir. Arazi sahibi, arazinin durumuna göre 500’den 2000 dönüme kadar isterse
alıkoyabileceğini geriye kalan kısmı için mahalli rayicine göre devlet tarafından alınacağını
belirlemektedir.
7- 9 Haziran 1934 tarih ve 2502 sayılı Kars vilayeti ile Beyazıt, Erzurum ve Çoruh
vilayetlerinin bazı parçalarında muhacir ve sığıntıların yerleştirilmesi ve yerli çiftçilerin
topraklandırılması hakkında kanun. Halkoylaması ile Rusya’yı tercih eden vatandaşlarının
hazineye geçen toprak ve yapılarının buralara yerleştirilecek göçmen ve mültecilere, topraksız
veya az topraklı çiftçilere parasız olarak verileceğini belirten kanundur.
Son olarak 8- 14 Haziran 1934 tarih ve 2510 sayılı kanun ile dışarıdan gelen göçmenlere
devlete ait bulunan ya da kamulaştırma yoluyla elde edilecek toprakların dağıtılması hakkındaki
kuralları koymaktadır.
Tabiidir ki toprağın durumuna ve verimine göre dağıtılacak büyüklükler
belirlenmektedir. İyi, orta ve aşağı olarak kıymetlendirilen topraklar iki nüfuslu aileler esas
alınarak iyi topraklardan en az 30, en çok 45 dekar ile başlatılmak esas alınmıştır.

8.3.3. Çiftçiyi Topraklandırma Çalışmalarının İlk Sonuçları
1923–1934 yılları arasında şark mültecilerine, Mübadil, Muhacir, Mülteci ve toprağa
muhtaç yerli çiftçilere toplam 7.000.000 dönüm arazi, bağ ve bahçe dağıtılmıştır. 1934–1938
yılları arasında dağıtılan 3.000.000 dönümü de eklersek ortaya çıkan 10.000.000 dönüm
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topraktır. Bunun büyük çoğunluğu 627.538 kişilik mübadil, muhacir ve mülteci grubuna
verilirken pek az bir miktarı da toprağa muhtaç yerli çiftçilere dağıtılmıştır.
1927 Tarım sayımındaki durum göz önüne alındığında toplam ekilen alanın yaklaşık
%10’una denk gelmektedir ve önemli bir miktardır. 1950’ye gelindiğinde ise toplam kırsal
alanda yaşayan ailelerin %20’sinin topraksız olduğu dikkate alındığında önemli bir hamlenin
yapılmış olduğunu ifade etmek mümkün görünmektedir. Ancak dağıtılan toprakların büyük bir
kısmının hazine arazisi olduğu dikkatten kaçırılmamalıdır.
1934 yılındaki bu düzenlemeden sonra da 1945 yılında çıkarılacak olan Çiftçiyi
topraklandırma kanununa kadar Ziraat bakanlığının idaresinde daha kapsamlı bir toprak kanunu
hazırlamak için projeler üretilmiş, Mecliste tartışılmış ancak kanunlaşamamışlardır. Atatürk
döneminin sonunda Anayasal bir düzenleme ile mesele halledilmek istenirken problem belki
de en önemsenecek şekilde ortaya konmuştu: “Yurttaşların mülkiyet haklarını masun
bulundurmak ve bütün kanunların bu hakkı korumasını sağlamak. Türkiye devletinin önemle
takip ettiği bir esas olmakla beraber özel bir menfaatin korunması düşüncesiyle halkımızın
çokluğunu teşkil eden ve genlikleri(refah ve zenginlikleri) ulusun ilerlemesi bakımından en
lüzumlu olan çiftçilerimizin geçmiş devirlerde olduğu gibi hizmetkâr durumunda kalması
inkılâpçı Türkiye’nin ana siyasasına uymayacağından bu büyük menfaatin elde edilmesi
emrinde hususi hakları da göze alarak hususi istimlâk kanunlarının yapılmasının anayasada yer
alması gerekli görülmüştü”. Aynı konuda söz alan içişleri bakanı Şükrü Kaya da konunun
sadece ülkenin bir bölgesinde olmadığının, umumi bir mahiyet arz ettiğinin altını çizerken bu
konudaki başarısızlığın Türk inkılabına gölge düşüreceğine dikkat çekmiştir. Atatürk’ten sonra
yaşanan II. Dünya Savaşı yıllarındaki sıkıntılar esnasında da konunun hükümetin gündeminden
tamamen düşmediğini görürüz. Kanunun10 yıl gibi bir sürede ancak hazırlanabilmiş olması
üzerinde çeşitli yorumlar yapılmıştır. Ö.Lütfi Barkan, geçen zamanı “ana davanın halline her
gün biraz daha yaklaştırmış olması lazım gelen hazırlıklar olarak adlandırmaktadır. Çiftçiyi
topraklandırma işini “yalnız başına bir nesle şeref verecek kadar büyük gören” ve “alelade bir
toprak bulmak ve toprakları tevzi etmek (dağıtmak ) meselesi değil, köy iktisadiyatının
tekniğini, bünyesini değiştirmek, cumhuriyetin nimetlerini köylere kadar sokmak” olarak
değerlendiren Barkan, devletin bu muazzam işe başlamak için dün mevcut olmayan imkân ve
vasıtalara ancak sahip olduğunu savunmaktadır. Tamamlanmak üzere olan bir demiryolu
şebekesi, tahakkuk ettirilmiş endüstri planları, kuvvetlendirilmiş kredi kaynakları savaş sonrası
Türkiye’sinde artık vardır. Bu iyi niyetli yaklaşıma mukabil, mecliste yer alan büyük toprak
sahibi milletvekillerinin komisyon toplantılarındaki faaliyetlerinin kanunun olgunlaşmasını
engellediği çıkarılabilen kanunların da mümkün olduğunca sulandırıldığı yaklaşımı da sıklıkla
görülmektedir.
Nitekim meselenin ancak bir inkılâp kanunu ile çözülebileceğini iddia eden Alâeddin
Tiritoğlu, kanunun söz konusu süreçte nasıl engellendiğini şöyle ifade etmektedir. “Atatürk
devrinden beri her sene, devlet reislerinin senelik nutuklarında belirtilen ve zamanın
hükümetlerine direktif mahiyeti taşıyan bu beyanlar üzerine, Tarım Bakanlıkları kadrolarında
hemen hummalı bir faaliyet başlar! Komisyonlar kurulur, mütehassıslar toplanır, raporlar
hazırlanır, hatta batıdan büyük şöhrette ecnebi mütehassıslar getirilir! Bütün bir sene ilmi etütler
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yapılır, fakat bir türlü köylüye, hasretini çektiği toprakları dağıtmak imkânı bulunamaz!”. Uzun
süreli komisyon toplantılarında dile getirilen köklü problemlerin hepsi sırasıyla böyle bir
uygulamanın önündeki engelleri oluşturmuşlardır: Memlekette kadastro yapılmadıkça
topraksız vatandaşa nasıl toprak verilebilir? Çiftçiyi donatmadan ve toprağı işleyebilecek kredi
temin edilmeden köylüye toprak dağıtılırsa ilkel de olsa işleyen düzenden de olunacaktır. Ziraat
bankası sermaye artırmalı, maliye güçlenmeli, tarım kredi kooperatifleri gelişsin ve benzeri
mazeretler sırasıyla gündeme getirilerek zaman geçirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti kurucuları devletin ve rejimin geleceğini belirleyecek önemde
gördükleri çiftçiyi topraklandırma konusunu hassasiyetle takip etmişlerdir. Ancak Büyük Millet
Meclisi çatısı altında demokratik usullerle temel hak ve özgürlükleri muhafaza ederek büyük
toprak sahiplerinin ellerindeki toprakların topraksız veya az topraklı çiftçilere dağıtılmasını
sağlamak mümkün olamamıştır. TBMM bünyesinde toplumun her kesiminden temsilcilerin yer
alıyor olması bu kesimin haklarını daha organize bir şekilde savunması sonucunu da
beraberinde getirmiştir.
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Uygulamalar
1)

Çiftçiyi Topraklandırma Projesi’ni çevrenizdeki arkadaşlarınızla tartışınız.
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Uygulama Soruları
1)
nelerdir?

Size göre Çiftçiyi Topraklandırma Projesi’nin olumlu ve olumsuz tarafları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı devletinin son üç yüzyılına damgasını vurmuş olan
çağdaşlaşma çabalarının bir sonucudur diyebiliriz. Devletin çağdaşlaşmak için sarıldığı eğitim
hamlesinin ürünü olan okullarda yetişen nesiller milli mücadeleyi başarıyla tamamladıktan
sonra hedeflenen modernleşmede de radikal adımlar atmak ihtiyacı hissettiler. Osmanlı’nın
yerleşik anlayışları ve yaklaşımların muhalefeti ile bir türlü gerçekleştiremediği radikal
hamleler bu dönemde yapıldı. Eğitim alanında ilkokuldan üniversiteye kadar eğitimin tüm
topluma yayıldığı sayı ve kalitenin yükseltildiği bir aşama gerçekleştirildi. Daha önce eğitimin
ülke sathına yayılması için yapılanların aksine bu aşamada hem yöntem hem de uygulama
toplumu kadın-erkek bir bütün olarak kucaklamayı başarmıştır. Din konusunun toplumsal
muhalefetin kaynağı olarak istismar edilmesinin önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmaların
anlaşılabilirlik esası üzerinden yürütüldüğünün altını çizmeliyiz. Şer’iyye ve Evkâf Vekâletinin
kaldırılması, diyanet işleri başkanlığının kurulması, Kur’an tercümesi, hutbelerin
Türkçeleştirilmesi gibi adımlar hep bu hedefe yöneliktir.
Ekonomi alanında son yarım asrın borç batağında geçmesi ve dışa bağımlılıktan
kurtulmak için problemi sadece yönetimin bir işi olarak görmekten vaz geçip toplumsal
seferberlikle çözmek yoluna gidilmiştir. Uzun savaş yıllarının etkisiyle yanmış yıkılmış ülkenin
her köşesinin bir iktisat yemini ile yeniden imar edilmesi hedeflenmiştir. Türkiye İktisat
kongresi, Maarif kongresi gibi uzmanlarının işbirliğiyle ülkenin temel meselelerinde yol
haritasının belirlenmesini mümkün kılmıştır. 1929 Dünya iktisadi buhranına kadar da başarı ile
uygulanmıştır.
Devlet politikalarındaki radikal uygulamaların geleneksel yapıdaki Türk toplumunda
tepki uyandırması mümkün idi. Zira asırlardır gerçekleştirilemeyen pek çok düzenleme bu
süreçte toplum hayatının her tarafına dokunacak şekilde hayata geçirilmişti. Cumhurbaşkanı
Mustafa Kemal Atatürk yapılan düzenlemelerin hemen hepsinde önce vatandaşa ulaşmış,
kanunlaştırma yapmadan önce halka giderek bilgilendirmiş, izah etmiş hem milli egemenliğe
hem Cumhuriyete hem de yapılan düzenlemelere sahip çıkılmasını sağlamaya özel bir önem
vermiştir. Yurt genelinde yaptığı gezilerde yapılacak işler hakkında bilgiler verip soruları
cevaplandırmış, gördüğü eksiklik ve yanlışlıkları düzeltmek üzere hükümeti uyarmıştır. Bu
yaklaşım devletin sahibinin millet olduğunu göstermek bakımından büyük öneme sahiptir.
Bu dönemin önemli işlerinden bir diğeri ise çiftçinin topraklandırılması kanunudur.
İttihat ve Terakki döneminin ekonomide millileşme ve milli burjuva yaratma politikalarını
biliyoruz. Ekonomide bu anlayış karma ekonomi ve teşvik-i sanayi kanunu ile devam
ettirilmiştir. Ancak daha önemlisi ve gerçekçi olanı %75’i köylerde yaşayan ve çiftçilikle
hayatını devam ettiren toplumun topraksız ve az topraklı kısmını yeter ölçüde topraklandırarak
vatana, devlete bağlamak çabası olmuştur. Bu çalışma ideal olarak dile getirilen toplum
yapısındaki gruplaşma ve menfaat çatışmasını da ortaya çıkaracaktır. TBMM’deki temsilcileri
vasıtasıyla kendi menfaatlerini korumaya çalışan büyük toprak sahiplerinin pek öne çıkmadan
gerçekleştirdikleri bir nevi pasif direniş yapılanların sınırlı kalmasına sebep olmuştur. Devlet
ancak vakıf arazi, ıslah edilmiş arazi ve devlet arazilerini dağıtmakla yetinmeye zorlanmıştır.
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Buna mukabil 1927 yılında ekilebilen toprak miktarı kadar arazinin Atatürk döneminde
çiftçilere dağıtıldığını ifade etmeliyiz. Daha sonraki dönemlerde de bu uygulama belli ölçülerde
devam ettirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün eğitim anlayışında yoktur?

a)

Milletin ihtiyacına uygun olmalı

b)

Asrın gereklerini karşılamalı

c)

Milli benliğe karşı düşmanlarla mücadeleyi öğretmeli

d)

Cehaleti ortadan kaldırmalı

e)

Nesilleri tüketime yöneltmeli

2)
hangisidir?

Atatürk’ün yenilik konusunda taklitçilikle suçladığı Osmanlı Padişahı

a)

Kanuni Sultan Süleyman,

b)

III. Selim

c)

II. Mahmud

d)

II. Abdülhamid

e)

VI. Mehmed Vahideddin

3)
Atatürk’ün yurt gezilerinin işlevleri hakkında aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a)

Devlet yöneticileri ile halkı kaynaştırarak devlet halk bütünleşmesini sağlamak

b)

Halkın sıkıntılarını ve beklentilerini yerinde görmek, ilk ağızdan dinlemek

c)

Halka, yöneticilerinin onunla bir ve beraber olduğunu göstermek

d)
Tespit edilecek meseleleri yürütme makamının dikkatine sunarak, devletin sorun
çözmesine katkı vermek
e)

Ülke genelinde turistik amaçlı geziler yapmak
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4)

Misak-ı İktisadi’nin içeriği hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)

Çalışma hayatına dair esaslar içerir.

b)

İsraftan kaçınmaya dikkat çeker.

c)

kooperatifçiliğe atıfta bulunur.

d)

hayvan haklarına dair hükümler içerir.

e)

Sadece ekonomik nazariyeler içerir.

5)
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Türk Çiftçisinin topraklandırılmasına
bakışını yansıtmaz?
a)

Her çiftçi ailesine yetecek ve miras yoluyla bölünmeyecek toprak verilmesi

b)

Çiftçilerin tarım aletleri ve tohum verilerek desteklenmesi,

c)
sağlamak,

Çiftçiyi topraklandırmak suretiyle ülke üretiminin artması ve çeşitlenmesini

d)

Çiftçilerin şehirlere göçünü teşvik etmek,

e)

Çiftçiyi topraklandırmak suretiyle rejimi güçlendirmek.

6)

Toprak reformu sözde kalan bir slogan mıydı?

7)

Atatürk çiftçinin topraklandırılması projesine nasıl bakıyordu?

8)

Atatürk’ün yurt gezilerinin temel işlevi ne olmuştur?

9)
1923-1938 Dönemini
değerlendiriniz.
10)

şekillendiren sosyal

ve ekonomik

yaklaşımları

Çiftçiyi Topraklandırma çalışmalarının ilk sonuçları hakkında bilgi veriniz.

Cevaplar
1)e, 2)c, 3)e, 4)e, 5)d.
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9. İÇ SİYASET VE EKONOMİK UYGULAMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Siyasi İnkılaplara Karşı İlk Tepkiler
Cumhuriyetin Halka Gidiş Müesseseleri: Halkevleri
Türk İnkılabının Özgünlüğü
Türk İnkılabına İdeoloji Gömleği Giydirme Çabası: Kadro Hareketi.
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomik Uygulamalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Milli mücadelede bir arada olan kadroların iktidar-muhalefet pozisyonuna
gelmelerinde etkili olan anlaşmazlıklar nelerdir?
2)
Şeyh Said isyanının zamanı ve hedefleri dikkate alındığında tek başına bir olay
gibi değerlendirilebilir mi?
3)
Dünyada benzeşen örnekleri olan Halkevleri inkılabı gerçekten halka
ulaştırabildi mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Siyasi İnkılaplara Karşı İlk
Tepkiler

Cumhuriyetin ilanını
takiben birbiri ardına
gerçekleşen inkılaplara
hangi alanlarda ne gibi
tepkilerin ortaya çıktığını
kavrar

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

Cumhuriyetin Halka Gidiş
Müesseseleri: Halkevleri

Tepkileri en aza indirmek,
yapılan inkılapları halka
ulaştırmak, mal etmek için
neler yapıldığını örneğiyle
inceler

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

Türk İnkılabının
Özgünlüğü

Türkiye Cumhuriyetinin
kuruluş ve çağdaş uygarlık
seviyesine ulaşma
mücadelesinin Türkiye’ye
özgülüğünü karşılaştırmalı
olarak öğrenir.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

Türk İnkılabına İdeoloji
Millet egemenliğine dayalı
Gömleği Giydirme Çabası: ve çağdaş uygarlık hedefli
Kadro Hareketi.
Cumhuriyetin ideolojik
kalıba sokulma çabalarını
ve Atatürk’ün eserini nasıl
yorumladığını kavrar.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

Cumhuriyetin İlk
Yıllarında Ekonomik
Uygulamalar

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

Mali ve insani zorluklara
karşın ülkenin imarı ve
modernize edilmesi için
yapılan hamleleri
örnekleriyle içselleştirir.

empati yaparak.
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Anahtar Kavramlar


Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası



Serbest Cumhuriyet Fırkası



Şeyh Said Ayaklanması



Menemen Olayı



Halkevleri



Kadro Hareketi



Şevket Süreyya Aydemir



Yakup Kadri Karaosmanoğlu



Planlı Ekonomi
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Giriş
Türk milli mücadelesiyle düşmanın ülkeden çıkarılmasından sonra devlet yapısı ve
anlayışında da son derece önemli değişme ve gelişmelerin yaşanmış olması, mücadele için
birlikte yola çıkan kadrolar arasındaki görüş ayrılıklarını derinleştirmişti. Bu ayrılıkların
Hilafetin kaldırılmasından sonraki dönemde farklı partilerde siyasi mücadele sahnesine
taşındığını görmekteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülkenin her yerinden seçilen
temsilcilerden meydana gelirken ülkede mevcut neredeyse bütün farklı fikirleri de bünyesinde
toplamıştı. Bütün üyelerin birleştiği nokta ülkenin düşman işgalinden kurtuluşu idi. Bundan
sonra yapılacaklar hakkında fikir birliği sağlamak ise mümkün değildi. Saltanatın kaldırılması,
hilâfetin lağvı ve bu esnada yapılan düzenlemeler mevcut fikir ayrılıklarını üst düzeye
taşımıştır. Lozan’daki görüşmeler sırasında Meclis’teki siyasi ayrılıklar Mustafa Kemal
Paşa’nın seçimlere katılmasını engelleyecek mahiyette kanun teklifleri vermeye kadar
ilerlemiştir. Mustafa Kemal paşa milletvekili seçilmesini önleyecek bu teşebbüsü millete
şikâyet ederek Mecliste etkisiz hale getirmişti. Ağustos 1923'de çalışmalarına başlayan ikinci
dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çok büyük bir çoğunlukla Müdafaa-i Hukuk
grubunun listesinden oluşması daha homojen bir yapı beklentilerini kuvvetlendiriyordu. Zira
ikinci grup teşkilatlı olarak seçimlere katılmadığı gibi bir bağımsız milletvekili söz konusu liste
dışından Meclise girebilmişti. Ancak gerek iç, gerekse dış problemlerin tartışılması sırasında
güçlü bir parti içi muhalefetin varlığı görülmüştür.
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9.1. Siyasi İnkılaplara Karşı İlk Tepkiler
Türkiye’yi düşman işgalinden kurtarmak mücadelesinin “mücahede-i milliye” olarak
kabul edildiği bir vasatta her alanda köklü değişikliklerin yaşanmaya başlaması toplumsal
tepkileri kaçınılmaz hale getirmiştir. Dini anlayış ve figürlerin mücadeleyi bütün halk
katmanlarına yaymak için öne çıkarıldığı dönemden sonra Cumhuriyetin ilanını müteakip
başlayan reaksiyonun siyaset ve toplumsal hayatta ortaya çıktığını görüyoruz.

9.1.1. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Olayı
Meclis’te Mustafa Kemal Paşa’nın hazırladığı Müdafaa-i Hukuk listesinden seçilmekle
birlikte gerek saltanatın gerekse hilafetin kaldırılması sürecinde rahatsızlıklarını dile getiren
belli bir kesim vardı. 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu görüşmeleri sırasında cumhurbaşkanının
yetkileri konusu etrafında yoğunlaşan ve yaygınlaşan muhalefet ikinci dönemin ikinci toplantı
yılında başta mübadele, imar ve iskân ve okullar konusunda hükümeti zorlayacak düzeye
gelmiştir. Bu arada Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy gibi hem ordu müfettişi hem de
milletvekili olan şahsiyetler ordu müfettişliğinden istifa ederek meclis çalışmalarına katılmak
istediler. Mustafa Kemal Paşa bunu kendisine karşı bir seneden beri ordular arasında çalışarak
hazırlanan komplonun son adımı olarak değerlendirip aynı konumda bulunan ordu üst düzey
yöneticilerinin de askerlik veya milletvekilliğinden birini seçmelerini istedi. Böylece ordu ile
siyaseti birbirinden ayırma işi de tamamlanmış olacaktı.
1 Kasım 1924 tarihi itibarıyla Genelkurmay başkanı Fevzi Paşa ile birlikte 1.2.3.5.
kolordu kumandanları milletvekilliğinden istifa ettiler. Ancak III. Ordu müfettişi Cevat Çobanlı
ile 7. Kolordu kumandanı Cafer Tayyar Paşa milletvekilliğinden istifa etmeyi kabul etmediler.
Bu kumandanların askeri görevlerine son verildi. Hükümet, askerlikten istifa eden
kumandanların yerlerine atananlar ile görev devir-teslimi yapmadan Meclise gelip çalışmalara
katılmalarına engel oldu. Bakanlığındaki icraatları eleştirilere uğrayan Mübadele ve İmar ve
İskân Bakanı Refet Bey yeni dönemde Meclis başkan vekilliklerinden birine kaydırıldığı için
bakanlık görevinden istifa etti. Dâhiliye vekili Recep Peker'in bu bakanlığa vekâlet etmesi
kararlaştırıldı. 5 Kasım 1924'te Mübadele, İmar ve İskân bakanı hakkında verilen gensorunun
hükümet hakkında bir güvenoyuna dönüşmesi üzerine şiddetli tartışmalar yaşandı. Görüşmeler
sonunda Hükümet güvenoyu almış ancak partiden istifalar da başlamıştır.
Muhalefet 17 Kasım 1924 tarihinde Kazım Karabekir Paşa’nın başkanlığında
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası olarak resmileşti. Ali Fuat, Refet, Cafer Tayyar Paşalar,
Rauf, Dr. Adnan Adıvar, Feridun Fikri, Halis Turgut Bey gibi tanınmış kişiler de kurucu olarak
partide yer alıyorlardı. Cumhuriyet Halk Fırkasından ayrılan 32 milletvekilinden 28’i yeni
partiye katılmıştır. Amaçlarını iktidar olmak değil, iktidarı denetlemek olarak açıklayan, her
türlü tahakküme karşı olduklarını belirten yeni parti yöneticileri, her türlü dini inanç ve
görüşlere saygılı olduklarının altını çiziyorlardı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, yerinden
yönetim ilkesini destekleyen, liberal, demokratik ilkeleri öne çıkaran programıyla dikkat
çekmiştir. Diğer yandan tek dereceli seçim, anayasa değişiklikleri için kamuoyu yoklaması,

246

Cumhurbaşkanının tarafsızlığı gibi hususlarda beklentilerini ve mevcut uygulamaya
eleştirilerini ortaya koymuşlardı.
Mustafa Kemal Paşa, 11 Aralık'ta Times gazetesi muhabirine verdiği demeçte
"Hâkimiyet-i milliye esasına dayanan ve bilhassa cumhuriyet idaresine malik bulunan
memleketlerde siyasi partilerin mevcudiyeti tabiidir. Türkiye Cumhuriyetinde de birbirini
denetleyen partilerin doğacağına şüphe yoktur" dese de gelişmelerden rahatsız olmuştur. Öte
yandan Terakkiperver programında yer alan “dini inanç ve düşüncelere hürmetkârız” ifadesi
bilhassa Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerini rahatsız etmiştir. Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkasının kurucularının toplumca tanınmış kişilerden oluşması, sosyal ve kültürel hayata
dönük birbiri ardına gerçekleştirilen inkılaplardan rahatsızlık duyan, geleneksel anlayışa sahip
toplum kesimlerinin bu partide yoğunlaşmalarına yol açmıştır. Terakkiperver parti herhangi bir
seçime girmemesine karşın basında ve ekonomik iyileşmenin pek de yansımadığı geniş halk
kesimlerinde taraftar bulduğu görülmüştür.
Bu süreçte Doğu Anadolu’da ortaya çıkan ve hilafet ve saltanatı geri getireceği
iddiasıyla taraftar toplayan Şeyh Sait isyanın patlak vermesi hükümetin caydırıcı tedbirler
almasını gerektirmiştir. Fethi Bey hükümeti 23 Şubat'ta Diyarbakır, Elazığ, Genç, Muş, Ergani,
Dersim, Mardin, Urfa, Siverek, Bitlis, Siirt, Van ve Hakkâri’de bir aylık sıkıyönetim kararı
almıştı. Aynı gün Hıyanet-i Vataniye kanunun 1.maddesini değiştiren kanuna bir ek yapılarak
"dini siyasi amaçlar doğrultusunda kullanmak suretiyle cemiyetler kurmak yasaklanmıştır. Bu
gibi cemiyetleri kuranlar veya bu cemiyetlere girenler, dini ve veya dince kutsal sayılan şeyleri
kullanmak suretiyle hükümet şeklini değiştirmek, bozmak ve devletin iç güvenliğini sarsarak
halk arasında bozgunculuk çıkarmak isteyenler vatan haini sayılmışlardır". Bölgeye tedbir
amaçlı askeri birlikler kaydırılmıştı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi gurubu, Fethi Bey
hükümetinin isyanın önlenmesi için aldığı idari ve askeri tedbirleri yeterli görmeyince 2 Mart
1925'de Fethi Bey istifa etti. 3 Martta İsmet Paşa hükümeti kurup güvenoyu almıştır. Yeni
hükümetin isteğiyle 4 Mart 1925 tarihinde kabul edilen Takrir-i Sükûn(asayişi temin
etme)Kanunu ile hükümete ülkenin iç huzurunu sağlamak için tehdit edici her türlü yayın,
eylem ve kuruluşu yasaklama yetkisi verilmiştir. Ankara ve Doğu İstiklal Mahkemeleri
harekete geçirilmiştir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının Diyarbakır temsilcisinin isyanla
ilişkisi gerekçesiyle bölgedeki bütün şubeleri kapatılmıştır. Ankara İstiklal Mahkemesinin
'düşünce ve inançlara saygılı olmak prensibi kullanılarak dinin siyasete alet edildiği' uyarısı
üzerine hükümet de 3 Haziran 1925’de Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını kapatmıştır.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının üst düzey yöneticileri 1926'da ortaya çıkan İzmir
Suikastı ile ilişkili görülerek İstiklal Mahkemesinde yargılanacaklardır. Yurt dışında olan ve on
yıl ceza verilen Rauf (Orbay)Bey dışında hepsi beraat etmelerine rağmen bu olaydan sonra uzun
müddet aktif siyasi hayatın dışında kalacaklardır.
Parti olarak herhangi bir seçime katılmaya zaman bulamayan Terakkiperver fırkanın
meclisteki muhalefeti kadar ortaya koyduğu kuruluş ideali dikkat çekicidir. Amaçlarını iktidar
olmak değil millete demokratik cumhuriyetin olabilirliğini göstermek ve uygulamayı yaparak
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öğretmek şeklinde ilan ve izah eden grubun mevcut yapıyı Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa
Kemal’in etrafındaki birkaç kişiyle devleti yönettiği bir oligarşi olarak nitelemesi önemlidir.

9.1.2. Şeyh Sait İsyanı
Birinci dünya savaşı yıllarında Rusya’nın kışkırtmasıyla doğu Anadolu’da devlet
otoritesine isyan ederek bölge halkını kışkırtan ve devlet kuvvetlerine karşı Rusya’nın
konsoloshanesine sığınmış olan Şeyh Sait’in bölge halkının hem dini hem de etnik hassasiyetini
istismar ederek 13 Şubat 1925’te başlattığı isyan yeni Türk Devleti’nin karşılaştığı ilk ciddi
tehlike mahiyetindedir. Hükümetin Musul meselesiyle uğraştığı bir sırada ortaya çıkan isyanın
başarılı olmasından çıkarı olan devletlerin doğrudan veya dolaylı olarak destek oldukları
düşünülmektedir. Basında yer alan bu mealdeki iddiaların artması üzerine İngiliz büyükelçisi
R. Lindsay, mevcut durumdan hoşnut olmayanların yaptıkları hiçbir müracaatın
cesaretlendirilmediğini duyurmak mecburiyetini hissetmiştir. Büyükelçi, her türlü yardım
isteğinin reddedildiğini İstanbul'daki Türk dışişleri yetkililerine bildirmiştir. İsyanı dini, milli
ve cumhuriyet karşıtı olarak niteleyen İngiliz diplomatlar, isyancıların Sultan Abdülhamid'in
Beyrut'ta sürgünde bulunan oğlu Selim Efendi'nin Kürt hareketinin başına getirileceği
söylentisinin yaygınlığına işaret etmekteydiler. İsyancılar; Hükümetin bölge insanlarını
katledeceği, yapılan düzenlemelerle dinin elden gittiği propagandası yapmışlardır. İsyancılar,
kendilerinin Kürdistan’da hükümet kuracaklarını, eski sistemi, hilafet ve saltanatı geri
getireceklerini vaat etmişler, “mahvolmaya doğru götürülen İslâm'ın ihyasına Şeyh Sait’in
Cenab-ı Hak tarafından memur edildiği” iddialarıyla en hassas yerinden yakaladıkları saf halkı
olaya dâhil etmeye çalışmışlardır. İsyanın kısa sürede yayılması üzerine hükümet 25 Şubat’ta
Diyarbakır, Elazığ, Genç, Muş Ergani, Dersim, Mardin, Urfa, Siverek, Siirt, Bitlis, Van,
Hakkâri illeri ile Erzurum’un bazı ilçelerinde bir ay süreyle sıkıyönetim ilan etmiştir. Hıyaneti Vataniye kanununa bir ilave yapılarak dini siyasete alet etmek suretiyle cemiyet kurmak
yasaklanmış, bu cemiyetlere girenler, söz konusu amaçlar doğrultusunda çalışanlar, devletin
şeklini değiştirmek, iç güvenliğini sarsıp bozmak gibi faaliyette bulunanlar vatan haini
sayılmışlardı.
Elazığ’ı ele geçirip, Diyarbakır’ı kuşatacak kadar genişleyen isyan karşısında Ali Fethi
Bey hükümetinin aldığı bölgeye asker kaydırma ve bütçeye ek ödenek koyma gibi tedbirlerin
yeterli olmadığı anlaşılınca daha sert tedbirler alınması istenmiştir. Muhalefetin baskısına
dayanamayan hükümet istifa etmek zorunda kalmıştır. 3 Mart 1925’de Yeni hükümeti kuran
İsmet Paşa, hemen Takrir-i sükûn yasasını Meclis’e sevk ederek bölgeye iki İstiklal
Mahkemesinin gönderilmesini de karara bağlatmıştır. Bu esnada isyancıların 7 Mart 1925’de
Diyarbakır’a yaptıkları saldırı ordu birlikleri tarafından püskürtülmüştür. Bu olay isyanın
boyutunu net olarak ortaya çıkarmıştır. 26 Mart’ta karşı harekete geçen 3.Ordu birlikleri Hani,
Lice, Silvan ve Genç bölgelerini isyancılardan temizlemişti. İsyanın elebaşı Şeyh Sait ve
yanındakilerin 15 Nisan’da ele geçirilmeleriyle isyan tamamen bastırılmıştır.
İsyancıların yargılanmasını Doğu İstiklal Mahkemesi yapmış, 21 Mayıs- 28 Haziran
tarihleri arasındaki yargılamalardan sonra elebaşları da dâhil olmak üzere 49 kişinin, dini etnik
kökenli bir devlet kurmak için kullanarak pek çok suçsuz vatandaşın ölümüne sebep oldukları,
248

yağma ve hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle idamına karar verilmiştir. Bunlardan iki kişinin
cezası hapse çevrilmiş diğerlerinin cezaları infaz edilmiştir.

9.1.3. İzmir Suikastı
Şeyh Sait isyanından sonra yeni devleti uğraştıran diğer bir önemli olay Atatürk’e
suikast girişimi olmuştur. Gerek şahsi çekememezlik, kin ve haset, gerekse siyasi fikir
ayrılıkları dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa’ya karşı olanların bir kısmı siyasi mücadele yoluyla
onun çalışmalarına engel olamayınca işi suikasta kadar götürmüşlerdi. Birinci TBMM’de Rize
Milletvekili olarak bulunan Ziya Hurşit, Cumhuriyet’in ilanından sonraki gelişmeler karşısında
Meclis’teki muhalefeti yetersiz ve pasif bularak Atatürk’ü ortadan kaldırmaya kalkışmıştır. Bu
olaya ittihatçı kökenli eski milletvekillerinden bazılarının da bir ölçüde karışması bunun uzun
süreli bir hesaplaşma teşebbüsü olduğunu düşündürtmektedir. Hazırlık aşamasında bir vesile
ile gelişmelerden Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası yöneticilerinin haberdar olmasının girişimi
bir süreliğine ertelettiği anlaşılıyor. Ancak çoğu Atatürk'ün milli mücadele dönemindeki yakın
çalışma arkadaşları olan bu şahsiyetlerin olayı ciddiye almadıkları gerekçesiyle resmi
makamları haberdar etmemeleri onların da olaya dâhil oldukları şeklinde yorumlanmıştır.
Nihayet suikastçılar 14 Haziran 1926’da Atatürk’ün İzmir’i ziyareti sırasında
saldırmaya karar vermişler, yer olarak Kemeraltı’nı seçmişlerdi. Suikastçıların saldırıyı
gerçekleştirdikten sonra limanda hazır tutulan bir motorla Sakız adasına geçmeyi planladıkları
anlaşılmıştır. Ziya Hurşit, Laz İsmail, Gürcü Yusuf ve Çopur Hilmi adında üç tetikçiyi
ayarladıktan sonra Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir’e gelişini beklemeye başlamışlardı. Ancak
O’nun gelişini bir gün ertelemesi üzerine teşebbüsün haber alındığından endişe ederek hiç
olmazsa kendini kurtarmak isteyen motorcu Giritli Şevki durumu İzmir Valiliğine haber
vermiştir. Saklandıkları yerde yakalanan suikastçılardan Ziya Hurşit her şeyi itiraf ederek
suçunu kabullenmiştir. Olayı soruşturan İstiklal Mahkemesinin Terakkiperver Cumhuriyet
fırkasının ileri gelen yöneticilerini de tutuklaması Başbakan İsmet Paşa’nın devreye girmesine
yol açmıştır. Yapılan duruşmalarda parti yöneticilerinin suçsuzluğu anlaşılmış, sadece
yurtdışında olan Rauf Bey, gıyabında cezalandırılmıştır. Mahkeme, ittihatçı ileri gelenlerden
Cavit, Dr. Nazım Kara Kemal, Nail ve Hilmi Beyleri suçlu bularak idamlarına karar vermiştir.
Bunların yanı sıra eski milletvekillerinden Şükrü, Halis Turgut, İsmail Canbolat, Rüştü, Ziya
Hurşit, Hafız Mehmet, Sarı Efe Edip, Albay Arif’in yanı sıra, askerlikten emekli Çopur Hilmi,
Rasim, Laz İsmail, Gürcü Yusuf, eski Ankara valisi Abdulkadir beyler de ölüm cezasına
çarptırılmışlardır.
Atatürk, suikast teşebbüsünün ortaya çıkarılması üzerine karşıtlarının kendi şahsında
aslında Cumhuriyete karşı olduklarına dikkat çekerek Türkiye Cumhuriyetinin sonsuza kadar
yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir.

9.1.4. Takrir-i Sükûn Kanunu ve Rejimi
Şeyh Sait İsyanının bastırılması sırasında çıkarılan Takrir-i Sükûn kanunu 1929 yılına
kadar yürürlükte tutulmuştur. Hükümete rejim ve inkılaplar aleyhinde her türlü karşı faaliyeti
engelleme yetkisi veren bu kanunun oluşturduğu psikolojik baskı ortamında sosyal yapı
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düzenlemelerinin hemen hepsi gerçekleştirilmiştir. Tekke ve Zaviyelerin kapatılması, Şapka
İnkılabı, Medeni Kanun başta olmak üzere Hukuk alanındaki yenilikler, Harf İnkılabı bu
meyanda sayılabilir. Asırlardan beri devam eden din, dünya ve devlet anlayışının
gelenekselleşmesinin doğurduğu değişime karşı hoşgörüsüzlük, tahammülsüzlük ortamında
yeni Türk devletini çağdaş uygarlık düzeyine taşıyacak düzenlemelerin kolaylıkla
kabullenilmesi beklenemezdi. Dolayısıyla hükümetin rejimin ve uygulamaların selameti için
istediği kanunları, düzenlemeleri serbestçe yaptığı bu dönem, toplumun geleneksel anlayışında
tepki doğuracak, rahatsızlık uyandırabilecek düzenlemelerin tamamlanması için
değerlendirilmiştir.

9.1.5. Çok Yönlü Bir Demokrasi Deneyimi: Serbest Cumhuriyet
Fırkası
Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanından sonra sosyal, siyasi ve idari düzenlemeler peş peşe
gerçekleştirilirken dikkat edilen en önemli nokta ekonomik bağımsızlığın da paralel gelişmesini
sağlamaktı. Ancak milli mücadele sırasında işgal altına alınan yerlerin üretim potansiyelinin de
binalarıyla beraber yakılıp yıkılması yeni yönetime ekonomik bakımdan adeta bir enkaz
bırakmıştı. Hükümetlerin bütün çabalarına rağmen toplumun her kesiminin eşit ve yeterli
iyileştirmeden faydalanmasını sağlamak mümkün olmadı. Atatürk, gerek yaptığı inkılaplar,
gerekse bunların toplum tarafından anlaşılmasını sağlamak için devamlı olarak halk ile temasta
olmayı esas kabul etmiş bir devlet adamı idi. Bu yurt gezilerinde karşılaştığı, şahit olduğu
olumsuz manzaralarda hükümetin Meclis’te bir muhalefet tarafından kontrol edilmemesinin de
payı olduğunu kanaatine ulaştı. Atatürk, mevcut sıkıntıların 5 -10 yıllık değil asırlık ihmallerin
sonucu ortaya çıktığını düşünüyordu. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak'ın
1930 İlkbaharında çıkılan Akdeniz seyahatinden aktardığı şu hatıralar durumu daha anlaşılır
kılacak mahiyettedir. Gezisi esnasında gördüğü manzara ülkenin mevcut hali ve geleceği
konusunda bir an için de olsa Cumhurbaşkanını bunaltmıştır. " Bunalıyorum çocuk, büyük bir
ıstırap içinde bunalıyorum!” dedi. “Görüyorsun ya, her gittiğimiz yerde mütemadiyen dert,
şikâyet dinliyoruz. Her taraf derin bir yokluk, maddi, manevi bir perişanlık içinde. Ferahlatıcı
pek az şeye rastlıyoruz; maatteessüf memleketin hakiki durumu bu işte! Bunda bizim
günahımız yoktur; uzun yıllar hatta asırlarca dünyanın gidişinden gafil, birtakım şuursuz
idarecilerin elinde kalan bu cennet memleket; düşe düşe şu acınacak hale düşmüş.
Memurlarımız henüz istenilen seviyede ve kalitede değil; çoğu görgüsüz, kifayetsiz ve şaşkın.
Büyük istidatlara mâlik olan zavallı halkımız ise, kendisine mukaddes akideler şeklinde telkin
edilen bir sürü batıl görüş ve inanışların tesiri altında uyuşmuş, kalmış..."
Türkiye’deki siyasi durumun öngörülen çok partili demokratik ortama kavuşmasını
sağlamak, millet işlerinin hükümetin millet tarafından dolaylı kontrolü ile yürümesine imkân
tanımak da Mustafa Kemal Atatürk'ün yerleştirmeye çalıştığı esaslar arasındaydı. Bu
çerçevede, mecliste bir muhalefet partisinin faaliyet göstermesinin halkın durumunun
iyileştirilmesine katkı sağlayabileceğini düşünmüştür. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile
yaşanan olumsuz deneyimin de tesiriyle Atatürk, yeni partiyi yakın çalışma arkadaşlarından ve
Cumhuriyetin ilk başbakanlarından Ali Fethi (Okyar) Bey’in kurmasını istedi. Cumhuriyet
hükümetlerinin hızla kalkınmak amacıyla başlattıkları yatırım ve millileştirme faaliyetlerinin
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maddi yükünün tek bir nesle taşıttırılmasının yanlış olduğu düşüncesiyle hükümetin ekonomik
politikalarını eleştiren Fethi Okyar, Ahmet Ağaoğlu gibi liberal anlayışlı siyasilerin yer alacağı
bir parti hem hükümetin kendine çeki düzen vermesini sağlayabilirdi. Aynı zamanda
siyasetçiler ve toplum arasında demokrasi kültürünün yerleşmesine katkıda bulunabilirdi.
Partinin finansmanı ve Meclis içinden katılımı da sağlayan Atatürk, bu projeye desteğini
göstermek için kız kardeşi Makbule Hanım’ı ve yakın arkadaşı Nuri Conker’i de kurucular
arasında görevlendirdi. Yeni partinin kurucularıyla Laiklik ve Cumhuriyet’in devamlılığı
konusunda hemfikir olduklarını vurgulayan mektuplaşmadan sonra 12 Ağustos 1930 tarihinde
kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası, siyasileri ve halkı demokrasi kültürü bakımından
yetiştirecek bir okul olarak ilan edilen Cumhuriyet Halk Fırkasının yanında kavramların
anlaşılması ve benimsenmesine katkı verecek yardımcı bir aktör gibi düşünülmüştür. Serbest
Fırka Türk siyasi hayatına canlılık katmasına karşın mevcut ortamda asıl aktör rolüne
soyunduğu için çok uzun ömürlü olamamıştır!
Serbest Fırka’nın kuruluşu mevcut durumlarından memnun olmayan kitleler için bir
umut ışığı olmuştu. Bilhassa 1929 yılında bütün dünyada etkisini gösteren ekonomik buhrandan
en çok etkilenen Ege bölgesinde muhalefet partisinin teşkilatı adeta kendi kendine kurulup
ortaya çıktı. Fethi Bey’in İzmir’e yaptığı gezi, yeni partinin Cumhuriyet Halk Partisi
yöneticileri ile iktidar mücadelesini de açıkça başlatmış oldu. Halkın gösterdiği ilgi karşısında
heyecanlanan ve mevcut şartlarda yapılacak ilk seçimde iktidar olacakları beklentisine giren
Fethi Bey ve arkadaşları, partiye katılan, taşra teşkilatını oluşturan kadroları kontrol
edemediler. Bunlar arasında Cumhuriyetin ilanından bu yana yapılan düzenlemelerden rahatsız
olan kesimler de yer aldı. Bilhassa küçük yerleşim birimlerinde Serbest Fırkanın kazanması
durumunda inkılaplardan vazgeçileceği propagandası yapılmaya başlandı. Halk partisi
yöneticileri de sadece muhalefet yapacak, iktidara geçmeyi düşünmeyecek bir organ olarak
kurulmasını destekledikleri yeni partinin iktidarı ellerinden alabileceği endişesi ile karşı
propagandaya hız verdiler. Cumhurbaşkanı söz verdiği gibi taraflar arasındaki anlaşmazlıklarda
tarafsız hakemliğe soyundu.
Atatürk’ün çok partili hayatın yerleşmesine verdiği önem dolayısıyla iki parti arasında
hakem rolünü benimsemesi halkın desteğini belirgin şekilde yeni partiye yönlendirdi. Ancak
onun demokratik kültürün yerleşmesi için çabalamasına karşılık ortaya kısır parti çekişmeleri
çıktı. Yeni partinin hızla gelişmesine karşın Atatürk’ün tarafsızlığını koruması Cumhuriyet
Halk Partisi ileri gelenlerini iktidarın ellerinden gitmekte olduğu konusunda endişelendirdi.
Serbest Fırka'ya karşı onun desteğini istemek zorunda kaldılar. Siyasi çekişme yeni partinin
katıldığı belediye seçimlerinde İçişleri bakanının devlet memurlarından hükümetin tarafını
tutmasını istemesiyle doruğuna ulaştı. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın bir Büyükşehir, otuzdan
fazla ilçe belediyesinde seçim kazanması Halk Fırkasının yöneticilerini endişeye sevk etti.
Ara seçimlerde Gümüşhane milletvekili olarak parlamentoya giren Fethi Bey’in
seçimlerdeki uygulamaları dolayısıyla İçişleri bakanı hakkında verdiği gensoru önergesi sert
tartışmalara yol açtı. Hükümet muhalefeti "irticayı hortlatmakla", muhalefet ise hükümeti,
"kanunsuzluk ve baskıyla" suçluyordu. Kırıcı tartışmalardan sonra başbakan İnönü yapılan
işlerin hepsinde Cumhurbaşkanının onayı olduğuna dikkat çekerek eleştirilerin asıl
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muhatabının kendileri değil Atatürk olduğunu ilan etti. Böylece yeni parti Atatürk’e karşı
politika yapmak mecburiyetiyle karşı karşıya kaldı. İki parti arasında “milli blok” sistemi
kurarak çok partili hayatı bir ölçüde devam ettirmek isteyen Atatürk’ün de baskı altında kalarak
Halk Fırkasına yardım etmek ihtiyacı hissettiğini gören Serbest Fırka yöneticileri 17 Kasım
1930’da partinin feshi kararını aldılar. Üç aylık Serbest Fırka deneyimi hem iktidar hem de
muhalefetteki politikacıların eleştiriye tahammülü öğrenemediklerini göstermesi bakımından
dikkat çekici bir tecrübe olarak demokrasi tarihimizdeki yerini almıştır. Burada Atatürk’ün
kendi kurdurduğu ve tarafsızlık sözü verdiği partiye karşı mücadele etmek durumuna gelmesine
yol açan psikolojiyi irdelemek bir ihtiyaçtır. O istiklal harbini yürütürken kurduğu partinin
başından ayrılmamak kararındadır. Diğer taraftan halkın seçimlerde yeni partiye destek
vermesinden de rahatsız olmuştur. Ancak iktidarı kullanma konusunda hem Halk Fırkasının
hem de Serbest Fırkanın yöneticilerindeki hırsı kontrol etmekte zorlandığını da ifade etmek
gerekir. Nihayetinde kendi kurdurduğu partiye karşı mücadele etmek durumuna düşürülmeyi
kabul etmesinin izahı zor görünmektedir.
Serbest Fırkanın kapanmasından kısa bir süre sonra Menemen’de ortaya çıkan irtica
hareketi ise Cumhuriyetin halka layıkıyla anlatılamadığını, siyasiler kadar toplumun da henüz
Cumhuriyeti yeterince anlayıp sahiplenemediğini gösteren bir olay olarak devleti yönetenleri
uyarmıştır.

9.1.6. Menemen - Kubilay Olayı
Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapanmasının üzerinden bir aydan fazla bir zaman
geçtikten sonra Menemen ilçesinde çıkan bir olay dikkatleri yeniden toplumdaki din anlayışının
istismara açık durumuna çevirmiştir. Manisa’da bir müddet faaliyet gösterdikten sonra 23
Aralık sabahı erkenden Menemen Çarşı Camiine gelerek mehdi olduğu iddiasıyla cami
cemaatine propaganda yapan derviş Mehmet ve adamları şeriat ilan edeceklerini belirterek halkı
kendilerine katılmaya zorlamışlardır. Kısmen ne olduğunu merak ederek bekleşen, kısmen de
silahla tehdit ederek etraflarına topladıkları kalabalığı yeterli gördüklerinde Belediye
meydanına çıkarak yeşil bayrak açıp “şeriat” ilan etmeye kalkışmışlardı. Gelişmelerin
duyulması üzerine ilk olarak Menemendeki 43. piyade Alayı kumandanlığında görevli
öğretmen yedek subay Mustafa Fehmi (Kubilay) isyancılara engel olmaya çalışmıştır. Ancak
yeterli askeri hazırlık yapmadan olay yerine gittiğinde yaptığı uyarıları dinlemeyen asilerin
kurbanı olmuştur. İçtikleri esrarın tesiriyle kendilerine kurşun işlemeyeceğini iddia eden
asilerin açtığı ateşle yaralanan ve yanındaki iki mahalle bekçisi ile birlikte öldürülen Kubilay,
Cumhuriyet inkılâbının ilk şehidi olmuştur. Daha sonra üzerlerine gönderilen askeri birlikler
asilerin hepsini etkisiz hale getirmişlerdir.
Olayı Kubilay’ın şahsında Cumhuriyete karşı girişilen bir suikast olarak gören devlet yönetimi
meseleyi en üst düzeyde ele almıştır. Ayaklanma hakkında derhal adli kovuşturma başlatılarak
arka planda neler olduğunun ortaya çıkarılabilmesi için çalışmalar yapılmıştır. 31 Aralık 1930
tarihli hükümet kararıyla Menemen ile Aydın ve Balıkesir’in merkez kazalarında sıkıyönetim
ilan edilmiştir. II. Ordu kumandanı Fahrettin Altay’ın sıkıyönetim komutanlığına getirilmesinin
ardından I. Kolordu kumandan vekili Mustafa Muğlalı da divan-ı harp reisliğine atanmıştır.
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Olaya müdahil olanların yargılanması için kurulan askeri mahkemenin çalışmaları üç
hafta kadar sürmüştür. Mahkeme kayıtlarında planlı bir başkaldırı hareketi olduğu ortaya konan
Menemen olayının neticesinde 27 sanık beraat etmiş, 41 suçluya çeşitli sürelerde hapis ve 36
suçluya idam cezası verilmiş, bunların da 34’ü Meclisçe onanarak infaz edilmiştir. Hükümetin,
arkasında dini, siyasi veya sosyal tahrikler ve işbirlikçiler olup olmadığı konusunda titiz
incelemeler yaptığı bu olay halkın henüz kolaylıkla istismar edilebilecek durumda olduğunu
gösterdiği gibi, eski rejim yanlılarının da hâlâ aktif olduğuna dikkat çekmiştir. Bu olay
Cumhuriyetin ilanından beri hızla yürütülen, insanları bir hanedana kul olmaktan Cumhuriyete
vatandaş olarak yetiştirmeye yönelik çalışmaları yeni bir ruh ve heyecanla artırarak ve
hızlandırarak devam ettirmek gereğini ortaya koymuştur. Bu olaydan sonra Cumhuriyeti halka
daha etraflı ve doğrudan anlatmak çabası içine girilmiştir.

9.2. Cumhuriyetin Halka Gidiş Müesseseleri: Halkevleri
Cumhuriyetin ilânından sonra kültürel alanda bir dizi inkılap yapıldı. Ancak yaşanan
siyasi ve sosyal gelişmeler yapılan inkılapların halk tarafından tam olarak anlaşılamadığı,
benimsenmediği kanaatini uyandırdı.
Mustafa Kemal Atatürk'e göre bütün bu dertlerin, bütün bu ihtiyaçların giderilmesi, "her
şeyden evvel, pek başka şartlar altında yetişmiş; bilgili, geniş düşünceli, azim, feragat ve ihtisas
sahibi adam meselesidir, sonra da zaman ve imkân meselesidir". Bunun için "evvela kafaları ve
vicdanları köhne, geri, uyuşturucu fikir ve inançlardan temizlemek" gerekiyordu. Millete hedef
olarak gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için "İşlerinin ehli, idealist ve enerjik
insanlardan mürekkep, muntazam, her parçası yerli yerinde, modern bir devlet makinesi
kurmak” gerekiyordu. Sonra bu makine halkın başında ve halkla beraber durmadan çalışacak,
maddi ve manevi her türlü istidat ve kaynaklarımızı faaliyete getirecek, işletecek, böylece
memleket ileriye, refaha doğru yol alacaktı". Bu sebeple inkılâbın halka mal edilmesi,
derinleştirilmesi ve halkın eğitilmesi için herkesin rahatlıkla çalışmalarına katılabileceği yaygın
bir teşkilât olarak halkevleri kurulmuştur.
Halkın eğitim seviyesini yükseltmeyi esas amaç edinen hükümetin 11 Kasım 1928
tarihli kararı ile başlatılarak “Türk halkını okuyup yazmağa muktedir bir hale getirmek, ana
bilgiler kazandırmak” temel hedefi ile çalışmalar yapan Millet Mektepleri kurulmuştu. Bu
sahada ikinci büyük hamle olan Halkevlerinin 1932 yılında başlayan müesseseleşmesi halkın
siyasi, idari ve genel kültürüne önemli katkılarda bulunarak gelişmesine devam etmiştir.
Halkevlerinin kurulmasında gözetilen amaçların çok çeşitli olduğu teşkilatlanma şeması
ve işlevleriyle de görülmektedir. Cumhuriyet kazanımlarının halka aktarılması kadar toplumun
kültür düzeyinin yükseltilmesi de önemli bir ihtiyaç olarak değerlendirilmiştir. Türkiye
Cumhuriyeti ilk çağlardan beri birçok medeniyetin geliştiği bir coğrafya üzerindeydi.
Anadolu’da eski medeniyetlerden kalma çok sayıda tarihî değere sahip eser vardı. Bunların
korunması, meydana çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması için sistemli çalışan, ülke
sathına yayılmış bir teşkilâtın gerekliliği hissedilmekteydi. Osmanlı döneminde Anadolu’daki
tarihî kıymeti olan pek çok eserin yağma edilerek yurt dışına kaçırıldığı bilinen bir gerçektir.
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Ayrıca sanatı geliştirmek, sanatkârı himaye altına almak, sağlıklı ve gürbüz nesiller
yetiştirmek inkâr edilemez bir ihtiyaçtı. Köyle şehir arasındaki kültürel ve ekonomik
farklılıkları gidermek, halkı hurafelerden kurtarıp onları modern bir zihniyetle yetiştirmek, yeni
rejim için tehdit unsuru olabilecek bazı düşüncelerin gelişme olanağı bulduğu çeşitli sivil
toplum örgütlerini kontrol altında tutmak gibi hususları da halkevlerinin kuruluş sebepleri
arasında saymak mümkündür. Atatürk’ün sıklıkla vurguladığı, doğu toplumlarında görülen
sivil toplum kuruluşu eksikliğini giderdiği düşünülen Türk Ocaklarının asli görevlerini ihmal
ettiği, başka işlerle uğraştığı eleştirileri yıllardan beri yapılmaktaydı. Bununla beraber çok
partili hayat denemesinde Ocak yönetiminin muhalefet safında yer alması, kapatılıp yerine
halkevlerinin açılmasında rol oynamıştır. Herkesin üye olabileceği Halkevlerinde yönetici
olmak için parti üyesi olma şartı aranıyordu. Mali ihtiyaçları Cumhuriyet Halk Partisi Genel
sekreterliğince sağlanan Halkevleri dokuz şube halinde teşkilatlanmıştı

9.2.1. Dil, Edebiyat, Tarih Şubesi
Muhitin genel bilgisini yükseltmeye yarayacak konularda sohbetler ve konferanslar
düzenlemek ilk görev olarak önemlidir. Diğer yandan Türk dilinin bugünkü yazı ve edebiyatta
kullanılmayan, fakat halk arasında yaşayan kelimeleri, terimleri ile eski millî masalları,
atasözlerini, araştırıp toplamak, anane ve âdetleri incelemek milli kültür unsurlarının tespiti ve
yeni kuşaklara aktarımı için son derece ehemmiyetli bir çalışma alanıdır. Bu çalışmaların
sonuçlarını dergi çıkararak veya çıkarılmakta olan dergiler aracılığıyla toplumun okuyan
kesimleriyle paylaşmak yeni yetişen gençler arasında yetenekli olanları desteklemek ve onların
ilerlemeleri için gerekli çareleri aramak bu şubenin görevleri arasındadır. Yeni yetişen nesillere
milli eğitim, tarih ve kültür bilincinin verilmesini hedefleyen yönetimin orijinal malzeme
kaynağını oluşturacak bu şubenin ilk verimlerinden birisi tarama dergilerinin yayınlanması
olacaktır.

9.2.2. Güzel Sanatlar Şubesi
Şube, musiki, resim heykeltıraşlık, mimarlık ve süsleme sanatları gibi alanlarda sanatçı
ve amatörleri bir arada toplamakla görevlidir. Bu alandaki genç yetenekleri bulup çıkarmak,
korumak, halk için genel müzik akşamları düzenlemek, halkın musiki zevkini arttırmak ve
yükseltmek, mümkün olan yerlerde güzel sanatlar kursu açmak önem verilen bir husustur.
Halkın millî marşları ve şarkıları öğrenmesine yardım etmek, millî bayramlarda bu marş ve
türkülerin milletçe bir ağızdan söylenmesini temin etmek, köylerde ve aşiretlerde söylenen millî
türkülerin nota ve sözleriyle millî oyunların ahenk ve tarzını tespit etmek Halkevi Güzel
Sanatlar Şubesinin görevleri arasındadır.
Bir yandan temsil şubelerinin verdiği temsillerin dekor, süsleme ve kostüm işleriyle
uğraşılırken, öte yandan resim atölyeleri, korolar, bandolar, konserler, halk sazları toplulukları
kurulmuştur. Sergilerle hem Türk inkılabının ruhunu aksettirecek etkinliklerde bulunulmuş
hem de halkın sanat zevki yükseltilerek güzel sanatlar ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır. Dil
ve Edebiyat Şubesinde olduğu gibi bu şubenin de en önemli vazifesi genç yetenekleri korumak
ve yetiştirmek olmuştur.
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9.2.3. Temsil Şubesi
Tiyatro sanatına heves ve yeteneği olan kadın ve erkek üyelerden bir temsil grubu
oluşturmak, umumî idare heyetince tercih edilecek veya yeniden teklif ettirilecek piyesler
temsil ettirmek Temsil Şubesinin görevleri arasında yer almaktadır. Ağırlıklı olarak Türk
İnkılabını anlatan piyeslerin yazılıp oynanması hedeflenmiştir. Böylece vatandaşa görsel olarak
yapılan işlerin mana ve ehemmiyeti aktarılmış olacaktır. İnkılap değerlerinin halka aktarımında
önemli katkı sağladığını söylemek mümkündür.

9.2.4. Spor Şubesi
Bu şube Türk halkında spor ve beden hareketlerine sevgi ve ilgi uyandırıp, bunları bir
kütle hareketi, millî bir faaliyet haline getirmeye katkı sağlamayı amaç edinmiştir. Türkiye
İdman Cemiyetleri Birliğine dahil olan veya olmayan spor kuruluşlarının gelişme ve
ilerlemesine yardım eder. Hiç kulüp bulunmayan yerlerde kulüp kurulmasını, gençlerin spor
kulüplerine girmesini ve gerçek birer sporcu olarak yetişmesini teşvik eder. Vatandaşlara
modern sağlık bilincinin esası olan ev ve oda jimnastikleri öğretir. Yer ve imkânına göre bir
veya iki yılda bir yerel jimnastik günleri düzenler. Üç dört yılda bir büyük jimnastik bayramları
yapar. Yaya veya vasıtalı geziler düzenler.

9.2.5. Sosyal Yardım Şubesi
Halkevlerinin en işlevli şubelerinden biridir. Çevrede yardıma muhtaç kimsesiz
kadınlar, çocuklar, sakatlar, düşkün ihtiyar ve hastalarla ilgilenmek; mevcut hayır
cemiyetlerinin faaliyetlerinde çalışmak; kreş, öğrenci yurtları, işçi tedavi yurtları gibi sosyal
yardım kurumlarının çalışmalarını hızlandırmak ilk hedeftir. Bunun yanı sıra hapishanelerde
bulunan muhtaçları gözetmek; fakir öğrencilerin elbise, yemek ve barınmalarıyla ilgilenmek;
tedaviye muhtaç hastaların tedavilerini sağlamak; köylerden gelen fakirleri şehir ve kasabalarda
barındırmak; hasta olanların tedavilerini sağlamak ve işsizlerin iş bulmalarına aracılık etmek
bu şubenin görevleri arasındadır
Sosyal Yardım Şubesi çalışmalarını Türk milletini kaynaşmış bir kütle yapmak amacı
doğrultusunda yürütmüştür. Halkevinin bulunduğu muhitte yardıma muhtaç, kimsesiz kadınlar,
çocuklar, sakatlar, ihtiyarlar tespit edilerek onlara gereken yardımlar yapılmış; şehir ve
köylerde fakir hastaların muayene ve tedavileri sağlanmış; ilkokul öğrencilerinin vücut ve diş
muayeneleri yaptırılmış; kimsesiz talebeler halkevi mensubu öğretmenler aracılığıyla
belirlenmiş ve bu öğrencilere yiyecek, giyecek, kitap vb. yardım yapılmıştır. Halkevi mensubu
doktorlar, kendilerine halkevi adına müracaat eden hastaları ücretsiz muayene etmiştir

9.2.6. Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubesi
Bu şube her türlü okuma-yazma ve yetiştirme hareketlerinin ilerlemesini temin ve
himaye eder; okuma-yazma öğretmek, yabancı dil ve fen dersleri vermek, sanat öğretmek ve
günlük hayat bilgilerini geliştirmek için kurslar açar; özel kurumların açtığı kurslara yardım
eder.
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Halk dershaneleri ve kurslar şubesi, bulunduğu yörenin ihtiyacına göre ücretsiz kurslar
açmıştır. Bu kursların başında cehaletle mücadele kursları gelir. Açılan kurslarda Türkçe
okuma-yazma öğretilmiş ve yurttaşlık bilgisi dersleri verilmiştir.

9.2.7. Kütüphane ve Neşriyat Şubesi
Her halkevinin bulunduğu yerde bir kütüphane ve bir okuma odası açmak zorunluydu.
Bu kütüphaneler CHP yayınlarıyla, bağışlarla, doğrudan satın alma suretiyle
zenginleştirilecektir.

9.2.8. Müze ve Sergi Şubesi
Halkevi müzesi ve sergiler grubu olmak üzere ikiye ayrılan bu şubenin müze grubunun
faaliyet sahası şunlardır: Çevredeki tarihî eser ve abidelerin iyi korunması hususunda resmî
makamları aydınlatır. Bulunduğu yerde resmî müze varsa onları zenginleştirmeye, yoksa
bunların kurulmasına çalışır. Tarihî eserlerin ve üzerindeki yazıların fotoğraflarını alır. Tarihî
kıymeti olan eski yazılar, ciltler, tezhipler, divanlar, minyatürler, çiniler, halılar ve nakışlar gibi
millî kültür vesikalarıyla eski millî kıyafetler ve diğer millî etnografya vesikalarını toplamaya
çalışmak suretiyle mahallî müzelerin zenginleşmesine katkı sunmuşlardır.

9.2.9. Köycülük Şubesi
Halka doğru gidiş politikalarının en önemli aracı olan Halkevlerinin en etkin olması
beklenen şubesidir. Köylülerin sıhhî, medenî, kültürel gelişme ve ilerlemesine, köylü ile şehirli
arasında karşılıklı sevgi ve bağlılık duygularının kuvvetlenmesine çalışmak temel amaçtı.
Çevre köylere geziler düzenlemek, köylüyü okutmaya çalışmak, hasta köylülerin şehir sağlık
merkezlerinde muayene ve tedavilerini sağlamak, harp malulü köylülerle şehit köylülerin aile
ve yetimlerini koruma ve bunların kasabadaki resmî işlerini kolaylaştırmak bu şubelerin aslî
görevleri arasındadır.
Halkevlerinin faaliyetlerini sürdürdüğü dönemde Türkiye nüfusunun dörtte üçünden
fazlası köylerde oturmaktaydı. Bu yüzden halkevleri faaliyetleri içinde köycülük ihmal
edilmemesi gereken bir faaliyet sahası olmuştur. Halkevlerinin bu konudaki temel prensibi
“memleketi aslî ve asil unsurundan: köyden tanımaya başlamaktı”. Çalışmalarını bu ilkeden
hareketle sürdüren halkevleri, köyün sıhhî, sosyal ve kültürel gelişiminin sağlanmasına önem
vermiştir. Aralarında doktor, veteriner, öğretmen, mühendis vb. mesleklere sahip kişilerden
kurulan halkevi Köycüler komitesi civar köylere inceleme gezileri düzenlemiş, yeni planlar
dâhilinde modern köyler oluşturmaya çalışmıştır. Bazı halkevleri civarda bulunan köyleri,
“örnek köy” seçerek, bu köylerin her türlü sorunuyla ilgilenmiştir.
Kurulduktan sonra sayıları hızla artan Halkevlerinin ilerleyen yıllarda halka gitmek
yerine ihtiyacı olan halkın kendi ayağına gelmesini bekler hale geldiği, üye yapısı ve faaliyet
raporlarının da alınmak istenilen maddi destek oranında artırıldığı eleştirileri yapılmıştır.
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Yurt dışındaki ilk ve tek halkevi 19 Şubat 1942’de İngiltere’nin Başkenti Londra’da
açılmıştır. Böylece 1950 yılına gelene kadar halkevlerinin sayısı biri yurt dışında olmak üzere
toplam 478’e halkodalarının sayısı ise 4322’ye yükselmiştir.
Çok partili siyasi hayata geçildikten sonra Halkevlerinin konumu ve faaliyetleri
hakkında tartışmalar başlamıştır. Halkevleri ilk açıldığında, faaliyetlerine Türk Ocakları
binalarında başlamıştı. 10 Mayıs 1949’da yeniden açılan Türk Ocakları kendi binalarına
halkevlerinin kanun dışı yollarla el koyduğunu ileri sürerek bu binaları geri istemiştir.
14 Mayıs 1950 seçimlerinden sonra hükümetin değişmesi halkevlerinin durumu
tamamen sarsılmıştır. Bu tarihten sonra kamuoyunda halkevleriyle ilgili tartışmalar daha da
artmıştır. Nitekim iktidar partisinin milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulan “Halkevlerinin ve Bazı Halk Partisi Gayri Menkullerinin Hazineye İadesi Hakkındaki
Kanun Lâyihası” 9 Ağustos 1951 tarihinde açık oylamaya sunulmuş ve lâyiha, oylamaya katılan
365 milletvekilinden 362’sinin olumlu oyuyla geçmiştir. Yasa 11 Ağustos 1951 tarihli Resmî
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasa sonucunda halkevleri binalarına ve
binalardaki mallara resmen el konulduğu ve bunlar hazineye iade edildiği için halkevleri de
fiilen çalışamaz hale gelmiş, başka deyişle kapanmıştır. Halkevlerinin kapanmasına yol açan
önemli etkenlerden birisi de o dönemdeki parti çekişmeleri olmuştur.

9.3. Türk İnkılabının Mahiyeti/Özgünlüğü
Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk milli mücadelesi, milletin bir bütün halinde
bağımsız yaşama arzusuyla her şeyini ortaya koyarak verdiği bir mücadeledir. Mücadelenin
başarıya ulaşmasıyla kurulan yeni devlet ve sistem de herhangi başka bir devlet veya sistemin
taklidi değildir. Tamamen ülke şartlarını, tarih, kültür, toplum birikimlerini dikkate alarak
düzenlen orijinal bir yapıdır. Nitekim Mustafa Kemal Paşa da daha Türkiye Büyük Millet
Meclisinin kurulduğu sıralarda ortaya konulan sistemin mevcut sistemler arasında nasıl bir yer
alacağı, hangisine benzediği sorulduğunda gerçekleştirilen sistemin “kitaplarda mevcut olan
hükümetlerin mahiyet-i ilmiyesi itibarıyla hiçbirine benzemeyen bir hükümettir. Fakat
hâkimiyet-i milliyeyi, irade-i milliyeyi yegâne tecelli ettiren bir hükümettir, bu mahiyette bir
hükümettir. İlmi, içtimai noktasından bizim hükümetimizi ifade etmek lazım gelirse “halk
hükümeti” deriz diyordu.
Bununla birlikte ortaya çıkan sistemin dönem şartlarının gereği olarak girişilen ilişkilere
bakarak Sovyet sistemine benzetmek isteyenleri şöyle uyarıyordu: "Hakikatte hâkim olan ve
her şeyi idare eden merci Millet Meclisidir. Zannıma göre yeryüzünde buna benzeyen diğer bir
hükümet de vardır. Şurasını unutmamalı ki, bu tarz-ı idare bir Bolşevik sistemi değildir. Çünkü
biz ne Bolşevik’iz, ne de Komünist. Ne biri ne diğeri olamayız. Çünkü biz milliyetperver ve
dinimize hürmetkârız. Hulâsa bizim şekli hükümetimiz tam bir demokrat hükümettir ve
lisanımızda bu hükümet halk hükümeti diye yâd edilir. Bu hükümet doğrudan doğruya milletin
arzularını tatmine hâdim ve millet ve memleketin idaresine bizzat sahiptir” O bunun da ötesinde
Türk milletinin iyi ve başarılı işler yapabilecek kabiliyette olduğundan kendine güvenmesi
gerektiğinin altını çiziyordu: “Efendiler biz benzememekle ve benzetmemekle iftihar etmeliyiz.
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Çünkü biz bize benziyoruz Efendiler!” sözleri hareketin ve neticesinin bize özgülüğüne işaret
etmektedir.
Gerek sistemin gerekse inkılapların hiçbir şekilde bir diğer devletin aynen taklidi
olmaması anlık veya dönemlik bir tepki değil sosyal değişim süreci için Atatürk düşüncesinin
temel yaklaşımlarından birisidir. Atatürk; Osmanlı Devletinde II. Mahmud’un reform
çabalarından “Avrupa'nın kanunlarını almak nizamlarını almak elbisesini giymek gibi bir takım
teşebbüslerin de taklitten ibaret olduğu” için netice alınamadığına işaret etmektedir. Oysa
toplumu yenileştirmek, ona gideceği yolu göstermek için “dünyanın her türlü ilminden
keşfiyâtından terakkiyâtından istifade etmeli, lakin asıl temeli kendi içimizden çıkarmak
mecburiyetini unutmamalıyız”. Bunun için temel şart ise "Milletimizin tarihini, ruhunu
ananâtını sahih, salim, dürüst bir nazarla” görmektir. Zira “fenalık saadet, felaket bir milletin
tarz-ı telakkisine(anlayış biçimine) tâbidir. Bir milletin saadet telakki ettiği şey diğer bir millet
için felaket olabilir".
Bundan dolayı bir milletin kendisi için mutluluk verici hedeflere ulaşmak için
kullanacağı vasıtalar kendi ruhundan çıkmalıdır. Bütün devlet idarecileri için temel hareket
noktası olacak derecede önemli bu tespitten sonra Atatürk, memleketlerin şartları gibi
ihtiyaçlarının da farklı olacağı noktasından hareketle mücadelenin kendi şartlarında gelişmeye
devam edeceğini ve bunun son derece normal olduğunu açıklamaktadır; “Hükümetin yapısı
toplumun karakteriyle uyumludur. Onun için farklılıklar ve çeşitlilik gösterir. Dünyada
birbirlerine kanunları ile eşkaliyle(kurumlarıyla) tam benzeyen iki hükümet gösteremezsiniz.
Dolayısıyla biz kendi benliğimiz içinde ve kendi mizaç ve tabiatımızla terakki ediyoruz ve
edeceğiz”.

9.4. Türk İnkılabına İdeoloji Gömleği Giydirme Çabası: Kadro
Hareketi.
Atatürk düşüncesinin bu Türk milleti ve inkılabının korunup geliştirilmesini esas alan
faydacı yaklaşımı doğru olarak anlaşılmadığı için Büyük Millet Meclisinin kurulması ve Meclis
Hükümeti modeliyle milli mücadeleyi yönetmesi sırasında gündeme gelen mevcut rejimin ne
olduğu ve neye benzediği yönündeki tartışmalar 1930'lu yıllarda da gündeme gelmiştir.
Türkiye'nin ekonomide karma modeli takip ettiği sıralarda ortaya çıkan dünya iktisadi
buhranının yanı sıra siyasi hayatta yaşanan Serbest Fırka deneyimindeki başarısızlıkların
sebepleri tartışılıyordu. Planlı ve devletçi ekonomi modeline geçişte ılımlı yaklaşımların hayata
geçirildiği bu günlerde Şevket Süreyya Aydemir'in Türk Ocağında Ocak 1931'de verdiği
"İnkılabın İdeolojisi" konferansı ile başlayan tartışmalar, ideolojik yönlendirmeyi kendisinin
yaptığı, sermaye ve bürokratik desteği Yakup Kadri'nin sağladığı Kadro Dergisi'nin
çıkarılmasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Kadro Dergisi, 1932 yılının Ocak ayında yayın
hayatına atılan ve üç yıl boyunca, 36 sayı Türk Devriminin ideolojisini sistemleştirme işini
üstlenen bir yayın organıdır. Şevket Süreyya (Aydemir), Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), Vedat
Nedim (Tor), İsmail Hüsrev (Tökin), Burhan Asaf (Belge) tarafından çıkarılan bu dergi, ortaya
koyduğu ekonomik, politik ve toplumsal görüşlerle ve sunduğu özgün çözümlerle, bir basınyayın faaliyeti olmaktan öteye geçerek, bir entelektüel hareketin ve fikrin sözcüsü olmuştur.
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Grubun ideoloğu olan Şevket Süreyya'ya göre Türk inkılabının ideolojisi henüz
yapılmamıştır. "Biz Türkiye’de bir inkılap gerçeği ile karşı karşıyayız ama bir inkılap
nazariyesi ve felsefesi ile karşı karşıya değiliz. Mademki bir inkılâp vardır, o halde bu inkılâbın
bir izahı olmalıdır..." Bu görüşten hareketle ve Yakup Kadri'nin Atatürk'ten aldığı izinle "bir
aydın kadro, hem de Mustafa Kemal’in hayatında ve onun gözleri önünde, gene de Türk
inkılâbının ideolojisini kendi açısından derlemek, aydınlatmak ve terkip etmek çabasına
girmiştir.”
Kadrocuların "İnkılâbın idare ve menfaati, inkılâbı duyan ve yürüten azınlık, fakat
şuurlu bir Avangardın, azınlık fakat ileri ve disiplinli bir öncü “Kadro”nun iradesinde temsil
olunur" yaklaşımı ile halk için halka rağmen düşüncesini seslendirmeleri baskıcı bir zihniyetin
temsilcileri olarak görülmelerine yol açmıştır. Grubun Yakup Kadri dışındaki üyelerinin
geçmişte Türkiye Komünist Fırkası’na üyeliklerinin yarattığı önyargılar hareketin topluma mal
olmak açısından zaafını oluşturmuştur. Diğer yandan İnkılabı topluma aktarmakla kendilerinin
yetkili olduğunu düşünen tek parti üst yönetimi ile bir çatışma ihtimali mevcuttu.
Kadrocular, kapitalizmi ve sosyalizmi reddederken, üçüncü ve özgün bir yol olarak
devletçi anlayışı öne sürüyorlardı. Ancak devletçiliğe biçtikleri rol Atatürk'ün ve Cumhuriyet
Halk Fırkası’nın takip ettiği devletçilik ilkesinden oldukça farklıydı. Türkiye'nin 1930'larda
uyguladığı devletçilik, devlet eliyle milli sanayinin ve sermayedarların oluşumunu teşvik
etmeyi hedefliyordu. Hedefe varıldığında Devlet, ekonomiye müdahaleyi bırakabilir veya
gevşetebilirdi.
Kadroculara göre devletçilik, başlı başına bir ideoloji halinde yürürlüğe konmalıydı.
Devletçilik sürekli bir yönetim biçimi olarak tanımlanmakta ve amaçlanmaktaydı. Buradan
anlaşılacağı üzere Kadro’nun önerdiği devletçilik, sadece ekonomik alan ile sınırlı olmayan
siyasal, toplumsal ve kültürel yaşama damgasını vuracak ve belirleyecek bir düzene işaret
etmekteydi.
Kadro hareketi, 1930’lardaki geçiş dönemi sıkıntılarından doğan ve Türk inkılabını
evrensel temellere oturtmaya çalışan bir grup aydının özgün bir yapı oluşturma çabaları
şeklinde özetlenebilir. Kadro hareketi, hükümetin uygulamalarına dönük eleştirilerini
yoğunlaştırdığı bir sırada 1934 yılında Yakup Kadri'nin Tiran Büyükelçiliğine gönderilmesi ve
derginin kapanmasıyla sonuçlanacaktır.

9.5. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomik Uygulamalar
Anadolu halkı ardı ardına gelen Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı
nedeniyle insanını, hayvanını ve malını kaybetmiş, yoksul ve çaresizdi. Halkın %80’den fazlası
geçimini tarıma dayalı faaliyetlerden sağlamaktaydı. Ülkede yetişmiş işgücü, deneyimli
girişimci, sermaye ve altyapı olmadığı gibi, yol gösterecek düzenli çalışan kamu kurum ve
kuruluşları da yoktu. Ancak askeri başarıları kalıcı kılmanın yolu ekonomik bağımsızlığın
sağlanmasından geçiyordu. Dolayısıyla bu dönem yeni devletin ve milletin kendi yağı ile
kavrulma dönemi olacaktı.
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9.5.1. Ulusal Ekonomiye Geçiş Dönemi (1923-1929)
17 Şubat–4 Mart 1923 tarihlerinde İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi’nde
alınan kararlara uygun olarak, hükümet ilk ulusal ticaret bankası olan Türkiye İş Bankası’nın
1924’de faaliyete geçmesini sağlamıştır. Ardından sanayi alanında kredi vermek üzere 1925
yılında Sanayi ve Maadin(Maden) Bankası kurulmuştur. Çiftçi kesiminin isteğine uyularak,
yaklaşık devlet gelirlerinin %30’unu sağlayan Aşar Vergisi yürürlükten kaldırılmıştı. 1927
yılında “Teşvik-i Sanayi Kanunu” ile sınai yatırımlar özendirilmeye çalışılmıştır.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında yani ulusal ekonomiye geçiş süreci içinde Hükümet
demiryolu yapımını öncellikle ele almıştı. Kamu kaynakları çok yetersiz olmakla birlikte
yabancı şirketlerin millileştirilmesi başlatılmıştı. Devlet dış ekonomik ilişkileri denetim altına
almaktan uzaktı. Birinci nedeni ülkenin bir ‘Merkez Bankası’nın olmayışı idi. İşleri yabancı
sermaye ve idareli bir banka olan Osmanlı Bankası yürütüyordu. Ayrıca Lozan Antlaşması’na
bağlı Ticaret Sözleşmesi’ne göre 1929 yılına dek Türkiye gümrük tarifelerini değiştirme
hakkından yoksundu.
Ana hatlarıyla belirlemeye çalıştığımız bu olumsuz koşullar, ‘ulusal ekonomiye geçiş
dönemi’ diye nitelediğimiz (1923-1930) dönemde büyük atılımlar yapmayı zorlaştırmıştı. Gazi
Mustafa Kemal ve arkadaşları ‘Modern Türk Devleti Projesi’ne uygun olarak laik Türkiye
Cumhuriyeti’nin yaşamasını sağlayacak kurum ve kuruluşların yasalarını (Atatürk İnkılapları)
yürürlüğe koydular. Ana hedef halk egemenliğine dayanan, çağdaş ve bilimi rehber alan yeni
bir devlet düzeni kurmaktı. Bu çerçevede 1923-1929 yılları arasında gayrisafi milli hasılanın
önemli ölçüde, %100’e yakın artması sağlanmıştır.
Ülke içinde siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlar aşılmaya çalışılırken “1929
Büyük Buhranı” patlak verdi. Dünyayı sarsan bu ekonomik kriz özellikle tarım ürünleri
piyasalarında fiyatların hızla düşmesine neden oldu. Geleneksel tarım ürünleri ihracatçısı olan
Türkiye’nin döviz gelirleri hızla düştü. Dolayısıyla tarımsal ürünlerin üreticileri büyük bir
yoksullaşma süreciyle karşı karşıya kaldılar. Ulusal ekonomik düzenini kurmaya çalışan genç
Türkiye Cumhuriyeti ‘ekonomik seferberlik’ ilan etmek zorunda kaldı. Atatürk’ün önderliğinde
başarıyla yürütülen siyasal, toplumsal ve kültürel reformlar yanında, bu kez hızlı ve köklü
iktisadi reformlar başlatıldı.

9.5.2. Devletçilik Dönemi (1930-1938)
Dünyanın ve Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu iktisadi sorunları değerlendiren
Atatürk ve yakın çalışma arkadaşları ülkenin sosyal ve ekonomik yapısına uygun önlemleri
1930 yılının başından itibaren yürürlüğe koymaya başladılar. Başka bir deyişle “Devletçilik” in
gereği olan ekonomik yasalar ve kurumlar hayata geçirildi.
Merkez Bankası’nın 1931 yılından itibaren faaliyete geçmesiyle ülkede kurulmakta olan
“Yeni Ekonomik Düzen”in kendisini koruması kolaylaşmıştı. Böylece Osmanlı Bankası ve
azınlıkların, ulusal ekonomik çıkarlara ters düşen karar ve uygulamaları son bulmuştu.
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1933'de kurulan Sümerbank, Atatürk’ün köşe taşlarını koyduğu “Devletçilik” in temel
öğesi ve öncü kurumu olmuştur. Bugünkü anlamda bir ‘kalkınma bankası’ gibi kurulan ve
çalışan Sümerbank, çağını aşan Türkiye’ye özgü bir banka modeliydi. Tamamı kamuya ait 20
milyon sermayeyle faaliyete geçen banka, 4 sınaî işletme, bir satış mağazası ve iki banka şubesi
devralmıştı. Sümerbank’ın kaynak kullanımında ve faaliyetlerinde öncellikleri nasıl
belirleyeceği kuruluş yasasında açıklanmıştı. Örneğin hammaddesi ülke içinden sağlanacak
sınai yatırım projelerine bankanın öncelik vermesi öngörülmüştü.
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı (1934-1938) uygulamaya konulduktan sonra
“Devletçiliğin temel kurum ve kuruluşlarının tamamlanmasına devam edilmişti. Özellikle
enerji ve madencilik konusundaki araştırmaları ve işletmeleri denetim altına almak ve bir
merkezden yönetmek için 1935 yılında 20 milyon sermayeyle Etibank kuruldu. Yabancı
sermayenin elinde bulunan Ergani- Murgul bakır ve Divriği demir işletmeleri Etibank
tarafından satın alındı. Ardından Ereğli Kömür İşletmeleri de bankaya devredildi. Aynı yıl yer
altı zenginliklerinin araştırılması ve belirlenmesi görevi için Maden Tektik ve Arama Enstitüsü
kuruldu. Esnaf ve sanatkârın kredi ihtiyacını karşılamak üzere, 1933’de kurulan, kaynak
yetersizliği nedeniyle ancak 1938’de faaliyete başlayan Halk Bankası bir kamu bankası olarak
örgütlendi.
Devletçilik uygulamaları ile tarımı geliştirme yönünde nitelikli tohum, damızlık, fide ve
fidan yetiştirip çiftçiye dağıtmak üzere Hazine arazisi üstünde devlet sermayesiyle örnek
çiftlikler kuruldu. Ankara’daki Gazi Orman Çiftliği’nin kurulmasında bizzat Atatürk işin
başında bulunmuştur.
Devletçilik döneminde dış ticaret ikili antlaşmalara göre yürütülmüş, ithalat yasaklama
ve kontenjanlarla denetim altında tutulmuştu. Dış ticaret dengesi sağlanınca dış borçlanma
ihtiyacı doğmamış ve Türk Lirası’nın değeri korunmuştur. Bu sonuç içerde enflasyonun
dizginlenmesini kolaylaştırmıştı.
Devletçilik uygulamalarının bazı çevrelerde tereddütler uyandırdığını gören Atatürk,
bunların yakından tanıdığı İş Bankası Genel Müdürü Celal Bayar’ı İktisat Vekilliği’ne getirdi.
Ardından o eşsiz önderlik yeteneğini kullanmış ve art niyetlilere cevap niteliğinde “Devletçiliği
tanımlamış ve Celal Bayar aracılığı ile kamuoyuna duyurmuştur. Devletin büyük sermaye ve
teknoloji gerektiren temel altyapı kurumlarını oluşturduğu, dış ticareti dengede tutarak bireysel
girişimleri desteklediği “Devletçilik” ile ilgili uygulamaların ana ilkeleri 1935’de ülkede tek
siyasal parti olan CHP’nin programına konmuştur.

9.5.3. Planlı Sanayileşme
Devletçilik modelinin ana öğesi ve hedefi ‘Devlet öncülüğünde planlı sanayileşme’ idi.
Tarıma dayalı geri kalmış bir ülkede Atatürk’ün başlattığı ‘planlı sanayileşme’ uygulaması
1930’lu yılların dünyasında öncü ve örnek bir modeldi. 17 Nisan 1934’de yürürlüğe giren
"Birinci Sanayi Planı" 1934-1938 yıllarını kapsayacak biçimde hazırlanmış bir sektör planıydı.
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Plan üç temel ilkeye dayandırılmıştı: 1) Temel hammaddeleri yurt içinde üretilen veya
üretilecek olan sınaî tesislere, 2) Büyük sermaye ve ileri teknoloji gerektiren projelere, 3)
Kuruluş kapasitelerinin iç tüketimi karşılayacak düzeyde tutulmasına öncelik verilmişti. Bu
ilkelere uygun olarak altı temel sınaî faaliyet alanında 20 fabrika kurulmuştu.
Birinci Sanayi Planı’nın uygulaması devam ederken İkinci Plan’ın hazırlıklarını
görüşmek üzere 20-24 Ocak 1936’da İktisat Vekili Celal Bayar’ın başkanlığında Sanayi
Kongresi toplandı. Belirlenen ilke ve öneriler çerçevesinde İkinci Plan hazırlandı. Bu plan
birinciye göre tesis sayısı ve kapsadığı alan yönünden daha geniş tutulmuştu. Ancak 1938
yılında dünyada savaş rüzgârlarının esmeye başladığını gören Türk Hükümeti, Atatürk’ün
ölümünden iki ay önce, İkinci Planı dört yıllık olarak yeniden düzenlenmişti. İkinci Dünya
Savaşı başlamadan üç ay önce bu Plandan vazgeçilerek yerine “İktisadi Savunma Planı”
yürürlüğe konmuştu.
Atatürk’ün, döneminin öncüsü olarak geliştirdiği ve başarıyla uyguladığı planlı
sanayileşme politikalarının olumlu sonuçları şöyle özetlenebilir:
10 milyondan 16 milyona çıkan nüfusun tamamı daha iyi şartlarda yaşamaya başlamış,
yoksulluk göreceli olarak azalmıştır. Ununu, şekerini ve basmasını ithal eden ülke, dönem
sonunda bu alanlarda kendi kendine yeterli hale gelmiştir. GSMH 15 yıllık dönemde ortalama
olarak %8 oranında büyümüştür. Dönemin ikinci yarısından itibaren dış ticaret sürekli fazla
vererek, Türk Lirasının ABD Doları karşısında değer kazanmasına ve kurun beş yıl boyunca
(1934-1938) 1 Dolar = 1,26 TL düzeyinde kalmasını sağlamıştır. Merkez Bankası’nda 36
milyon liralık döviz ve 26 ton altın birikmiştir.
Ülkede mevcut demiryollarının satın alınarak millileştirilmesi, yenilerinin yapılması
önemli bir gelişmeye işaret etmektedir. Bursa, Ankara ve Giresun’da ziraat, şeker Alpullu,
Uşak, Turhal ve Eskişehir’de şeker, maden Ergani, Karabük, Murgul, Divriği, Elazığ,
Zonguldak, Keçiborlu’da maden sanayisindeki gelişmelere paralel olarak dokuma
sektöründe(Adana, Gaziantep, Kayseri, İstanbul, Bursa, Nazilli, Malatya, Konya Ereğlisi)
açılan fabrikalar ile ülke ihtiyacının yerli üretimden karşılanmasında önemli mesafeler
alınmıştır. Kayseri'de açılan uçak ve motor fabrikasında yabancı lisans ile başlayan çalışmalar
havacılık sektöründeki ilk adımlar olarak değer kazanmıştır.
Ekonominin gelişmesini ve bütünleşmesini hızlandıran altyapının kurulmasında ve
demiryolu ağının örülmesinde şaşırtıcı başarılı sonuçlar alınmıştır. Devletin öncülüğünde
başlatılan sanayi yatırımları başarıya ulaşmış ve dönem sonunda ülke 17 sınai işletmeye
kavuşmuştur. Öz kaynaklara dayanarak gerçekleştirilen bu tesisler, Türkiye'nin sanayileşme
hareketine her bakımdan yön veren temel kuruluşlar niteliğinde olmuşlardır. Örneğin, bu kamu
kuruluşlarında yetişen yöneticiler ve işçiler, sonraki yıllarda özel sektörün kurduğu ilk sınaî
işletmelerin başarıya ulaşmasında görev almışlardır. Başarıyla uygulanan anti-enflasyonist
bütçe ve para politikasıyla iç fiyatlarda ve paranın değerinde istikrar sağlanmıştır. Bu sonuçla
bozuk olan gelir dağılımının kötüleşmesi önlenmiştir. Ayrıca vergi sisteminde yapılan
reformlarla yoksul kesimlerin yükü azalmıştır.
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Uygulamalar
1)
Nevin Yurdsever Ateş tarafından kaleme alınan Türkiye Cumhuriyeti'nin
Kuruluşu ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adlı eseri okuyunuz.
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Uygulama Soruları
1)

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası neden kurulmuştur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasını takip eden süreçte milli mücadelenin yönetici
kadrosu arasında fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının bu
ayrışmayı demokratik zeminde topluma demokratik cumhuriyetin olabileceğini göstermek
hedefiyle yapmaları da ayrıca dikkate değer bir yaklaşım olmuştur. Siyasi idarelerin iktidar ve
muhalefetinin olması son derece tabiidir. Bununla birlikte kurulan muhalefet partisinin iktidar
olmayı değil, demokratik Cumhuriyeti hedeflediğini açıklaması önemlidir. Kazım Karabekir ve
arkadaşları meclis içinde muhalefet yapmışlardır. Hükümeti kendine çeki düzen vermeye sevk
eden bu girişim Cumhurbaşkanı tarafından tabii karşılanmıştır. Ancak yöneticilerin
eleştirilmeye tahammülsüzlükleri burada da kendini göstermiş gibidir. Hızla gelişen muhalefet
partisinin yen katılan kadroları kontrol edememesinden kaynaklanan aşırılıklar sürecin
kesintiye uğramasına yol açmıştır. Türkiye Cumhuriyetindeki düzenlemelere tepki olarak
gösterilmek istenen ancak çok farklı yönleri bulunan bir diğer tepki hareketi Şeyh Said isyanı
devletin Musul meselesini çözmek için İngiltere ile diplomatik alanda ciddi olarak çekiştiği bir
dönemde ortaya çıkmıştır. İngilizler kendilerinden yardım istendiğini de açıklamışlardır!
Merkezi yönetimin zaaf gösterdiği başlangıçta hızla yayılan isyanın takrir-i sükun kanunu, ordu
ve istiklal mahkemelerinin devreye girmesi üzerine yine aynı hızla kontrol altına alındığı ve
bastırıldığı görülmüştür. Sosyal ve kültürel hayatı düzenleyen inkılapların ülkenin farklı
yörelerinde değişik şekillerde eleştirildiği görülmektedir. Mustafa Kemal Paşa’ya suikast,
Menemen olayı gibi girişimler devletin zaaf gösterdiği anda eski rejim meraklılarının ortaya
çıkacağını da göstermiştir. Söz konusu süreçte doğrudan ya da dolaylı olarak muhalefet hareketi
içinde bulunanlar bir şekilde tasfiye edilmeye çalışılmıştır.
Halkın köklü dini, sosyal ve kültürel değişikliklere hazır olmadığı toplumlarda
geleneksel değerlerin kitleleri harekete geçirmek için kullanıldığı bilinmektedir. Bu dönemde
de din aynı akıbete uğramıştır. Bununla birlikte devlet yaptıklarını benimsetmek, yerleştirmek
için her türlü imkânı kullanmıştır. Halkevleri ile yapılacak değişim ve dönüşümde temel
değerlerin halkın özünden ve yaşayışından çıkarılmaya çalışıldığını görüyoruz. Dil edebiyat
tarih şubesi geçmişin birikimlerini en doğal hali ile tespit ve yenileşmeye dâhil etmek üzere
çalışmalar yapmıştır. Köycülük şubesi toplumun ¾’üne ulaşmanın en etkili yolu haline
gelmiştir. Eğitim, sağlık ve sanat bakımından sadece okullarda kız-erkek çocukların değil
hayatın içindeki herkesin yetiştirilmesi adına açılan bir sosyal ve kültürel hayat okulu olması
hedeflenmiştir. Belli bir süre önemli gelişmelere şahit olsa da bir müddet sonra tavsadığını,
temel hedefi kaçırdığını, siyasallaştığını söylemek mümkün görünmektedir. Siyasetçilerin
eleştirdikleri müesseseleri ıslah etmeye uğraşmak yerine kapatmak kolaycılığına kaçmaları ülke
meselelerinin hallinde önemli işler gören müesseselerden istifadeyi büyük ölçüde kısıtladığını
söyleyebiliriz.
Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri dış dünyadan sınırlı ölçüde mali destek buldukları ve
bunu almak için tavizler vermek zorunda kalmak istemedikleri için yine halka müracaat
etmekten başka yol bulamamışlardır. Vatandaşın hayatının her sahasında bir takım
fedakârlıklara sevk edilmesi kaçınılmaz olmuştur. Önemli ölçüde gelişme kaydedilmiştir.
Ancak Dünya ekonomik buhranının etkileri devletin ekonomik hayatın patronajını üstlenmeye
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mecbur etmiştir. Dış borç ve kredi stokunun devletin ihracat gelirleri ile ödenebilecek seviyede
tutulması ilkesinden hareket eden hükümetler muhalefet tarafından büyük bir ülkenin gelişme
yükünü tek bir neslin omuzlarına yüklemekle suçlanmışlardır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Türk İstiklal Harbi’ni yapan kadronun savaş sonrasında
rakip olmalarının sebepleri arasında sayılamaz?
a)

Yapılacak işler konusunda fikir ayrılığı

b)

İşlerin nasıl yapılacağı konusunda yöntem ayrılığı

c)

Şahsi çıkar sağlama gayreti

d)

Eski müesseseleri muhafaza etme konusunda farklı yaklaşımlar

e)

Türk milleti için düşünülen gelecek konusunda fikir ayrılığı

2)
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurdurma
gerekçeleri arasında gösterilemez?
a)

Mevcut ekonomik sıkıntılara çözüm bulma

b)

Hükümetin işlerini denetleme ihtiyacı,

c)

Çok partili siyasi hayatı topluma öğretme isteği

d)

İsmet İnönü ile dış politika konusunda fikir ayrılığı

e)

e-hükümete muhalif olan kadroların siyaset sahnesinde değerlendirilmesi

3)
Aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının yöneticileri
arasında değildir?
a)

Kazım Karabekir

b)

Rauf Orbay

c)

Ali Fuad Cebesoy

d)

Adnan Adıvar

e)

Fevzi Çakmak
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4)
1923-1930 arası dönemde karma ekonomi modelinin uygulanmasının sebepleri
arasında yer almaz?
a)

Atatürk’ün anlayışındaki tek ekonomik sistemin karma ekonomi olması,

b)

Toplumda yeterli sermaye birikiminin olmaması,

c)

Toplumda ferdi girişim geleneği olmaması,

d)

Devlet yönetme zihniyetinin her şeyi kontrol etmeye dayanmaması,

e)

Geniş toplum kesimlerini ticaret ve sanayiye uzak olması

5)

Aşağıdakilerden hangisi Halkevlerinin amaçları arasında gösterilemez?

a)

Halkı Cumhuriyet etrafında kaynaşmış bir kütle haline getirmek,

b)

Halka Cumhuriyet idaresinin kazanımlarını anlatmak,

c)

Ülke genelinde dil, tarih, folklor alanındaki bozulmamış değerleri tespit etmek,

d)

Köylüye ulaşarak refahını sağlamak,

e)

Yurtdışındaki benzer halk eğitim kurumlarını taklit etmek.

6)

Türk İnkılabı başka bir ülkeden kopyalanmış mıdır?

7)
23 Nisan 1920 TBMM’yi açan ve 21 Ocak 1921Anayasasını kabul eden siyasi
kadroların ayrıca bir ideoloji beyanına ihtiyacı var mıdır?
8)

Yanmış yıkılmış bir ülkenin kalkınmasında kimlere dayanılır?

9)

Şeyh Sait İsyanı ve sonuçlarını değerlendiriniz.

10)

Takrir-i Sükûn Kanunu ve rejimini değerlendiriniz.

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)e, 4)a, 5)e.
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10. ATATÜRK VE DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ
ARAYIŞLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Atatürk’ün Demokrasi Anlayışına Genel Bir Bakış(Meclis/Muhalefet)
Serbest Cumhuriyet Fırkasının Kuruluşu
Serbest Cumhuriyet Fırka Programına Bakış
Serbest Fırkanın Faaliyetleri
Gazi Mustafa Kemal'in (iktidar/muhalefet arasındaki) Tutumu:
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Mustafa Kemal Atatürk’ün demokrasi anlayışının esasları nelerdir?

2)

Atatürk’ün muhalefete tahammülü var mıydı?

3)

Serbest Fırka demokratik esaslara uygun bir girişim olmuş mudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Atatürk’ün Demokrasi
Anlayışına Genel Bir
Bakış(Meclis/Muhalefet)

Atatürk’ün demokrasi
kavramına bakışını ve
uygulanmasındaki ilkeler
için önceliklerini kavrar

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

Serbest Cumhuriyet
Fırkasının Kuruluşu

Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkasından beş yıl sonra
Atatürk’ün isteğiyle bir
muhalefet partisinin kuruluş
sebeplerini ortam şartlarıyla
ilişkilendirir.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

Serbest Cumhuriyet Fırka
Programına Bakış

Cumhurbaşkanının isteğiyle
kurulan bir partinin laiklik
ve cumhuriyet gibi
kavramlara ve halka
bakışını değerlendirir.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,
empati yaparak.

Serbest Fırkanın
Faaliyetleri

Serbest Fırka ve
Cumhuriyet Halk Fırkası
yöneticilerinin sürece bakışı
ve beklentilerini mukayese
eder.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

Serbest Fırka Olayında
Gazi Mustafa Kemal'in
Tutumu.

Sürecin mimarı olan
Cumhurbaşkanı’nın eserinin
başarıya ulaştıramasının
sebeplerini öğrenir.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep–
sonuç ilişkisi kurarak,

273

Anahtar Kavramlar


Demokrasi



İktidar-Muhalefet ilişkisi



Gazi Mustafa Kemal



İsmet İnönü,



Ali Fethi Okyar



Ahmet Ağaoğlu



Serbest Cumhuriyet Fırkası



Tahsin Bey.
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Giriş
XX. yüzyılın belirleyici kavramı olarak “daima yükselen bir denizi andıran” demokrasi
düşüncesi ve uygulamasının zaman ve mekândan bağımsız olarak değerlendirilemeyeceği
açıktır. İmparatorlukların ortadan kalktığı, modern milli devletlerin öne çıktığı dönemde
kişi/hanedan hâkimiyetinden millet egemenliğine geçiş son derece önemli bir değişimi işaret
etmekle birlikte şekil ve içerik bakımından uygulama imkânı bulduğu her toplumda farklı
özellikler göstermiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında parçalanan Osmanlı Devletinin
geleneksel toplum yapısı üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletinin laik ve demokratik
vasfı bu zemin üzerinde ayrı bir önem kazanmaktadır. Ancak hemen ilave edelim ki yaklaşık
bin yıllık bir hanedan geleneğinden sonra toplumun bu değişim ve dönüşümü kabullenip bir
hayat tarzı olarak benimsemesinin çabuk ve kolay olmayacağı açıktır. Önceliğin Cumhuriyeti
kurumsallaştırma, yasalaştırma ve halka tanıtma şeklinde ortaya çıktığı ilk evrede idealize
edilen demokrasi kavramının gerçek hayattaki tezahürü ile yeni devletin hayatiyetini sürdürme
bakımından önceliklerini dikkate almak gerekmektedir. Gerçekten de uzun asırlar boyu devlet
ve din ikilisine düşünce yapısında kutsal bir makam ayıran milletin bu hassasiyeti devleti
yönetenler tarafından sıklıkla istismar edilmiştir. ‘ulu’l-emr’e itaati şeriatın getirdiği bir
mecburiyet olarak gören ve bunu hayatın temel ilkesi sayan nesiller zemininde hâkimiyet-i
milliye prensibinin bir yaşam tarzı haline getirilmesi çok uzun zamana ihtiyaç gösteren bir proje
olmuştur.

275

10.1. Atatürk’ün Demokrasi Anlayışına Genel Bir Bakış
Cumhuriyetin ilk on beş yılındaki demokrasi arayışlarını anlamak için hâkim anlayışı
doğru değerlendirmek bir zarurettir. Yeni Türk devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün
bu konudaki fikirleri ve hedeflerinin önemi açıktır.
Demokrasiye devlet teşkilatının dayandığı esas prensiplerin başında yer veren Atatürk
bu kavramı önceleri halkçılık karşılığı olarak kullanmakta: “irade ve hâkimiyet milletin
umumuna aittir ve ait olmalıdır” sözleriyle tanımlamaktaydı. Atatürk bu esasın yanına millet
hâkimiyetinin uygulanmasını düzenleyen temsili hükümet prensibi ile Anayasanın diğer
kanunlara üstünlüğü ilkesini koyarak üçlü bir yapı oluşturmakta; demokrasinin tam ve en bariz
hükümet şeklinin Cumhuriyet olduğunu ifade etmektedir.
Bir milletin fiilen demokrasi ilan etmesini “millet çoğunluğunun sosyal kuvvetinin bir
neticesi” olarak değerlendiren Atatürk, milletin yeterince kuvvetlendiği zaman kuvvet ve
kudreti eline aldığına, bunun da bazen ihtilal, bazen de hükümdarla barışçı bir anlaşma ile
gerçekleştiğine işaret etmektedir. Demokrasinin 19. Asırda karşı konulamaz bir kuvvet haline
gelerek hâkimiyet-i milliye prensibi şekline girdiği, temel haklar arasında yerini aldığına dikkat
çeken Atatürk, bu aşamada milletle hükümdar arasında anlaşma fikrinin kaybolduğuna ve
ortaya ayrılamaz, devredilemez güce sahip bir fikrin çıktığını belirtmektedir. Bu anlayış
Atatürk’ün etkilendiği düşünce kaynaklarından farklı olarak birinci Türkiye Büyük Millet
Meclisinde kuvvetler birliği ilkesini ısrarla savunmasının da temelini oluşturmaktadır. Bilindiği
gibi Fransız ihtilalini hazırlayan düşünce adamlarının hâkimiyet prensibi kuvvetler ayrılığı
üzerinde temellenir. Birleştirildiğinde diktatörlük olacağı varsayılır. Atatürk ise oluşturduğu
sistemin orijinal ve milletin şartlarına uygun olduğunun altını çizmekte, herhangi bir yerden
taklit yolu ile rejim aktarmaya gerek görmemektedir. Nitekim “millete yol göstermek için
dünyanın her türlü ilminden buluşlarından gelişmelerinden istifade etmeliyiz, lakin asıl temeli
kendi içimizden çıkarmak mecburiyetini unutmamalıyız” uyarısında bulunmaktadır.
Atatürk’ün demokrasi anlayışının idealinde hâkimiyeti kullanan vasıta ne olursa olsun
esas olarak milletin hâkimiyete sahip olması ve sahip kalması yer almaktadır. Demokrasinin
temel vasıfları ve bunların toplum hayatındaki işlevlerini dört ana başlıkta değerlendirmektedir.
Bunlar 1-siyasî olup hedefi milletin idare edenler üzerindeki kontrolü sayesinde siyasi hürriyeti
temin etmektir. 2-fikrî olup, adalet sevgisini ve ahlak fikrini gerektirmektedir. 3-ferdî olup
vatandaşın hâkimiyete insan sıfatıyla iştirak etmesiyle gerçekleşecektir. 4- eşitlikçi olup bütün
fertlerin aynı siyasi haklara sahip olmasını öngörmektedir. Bu son özellik demokratik
uygulamanın olmazsa olmaz şartı olan umumi ve eşit oy prensibinin zeminini oluşturmaktadır.
Atatürk, demokrasiyi yerleştirmede bir takım problemlerin olduğunu da göz ardı
etmemektedir. Ona göre “milletlerin aşırı nüfusu yanında fikri terbiye derecelerindeki
farklılıklar idealin gerçekleştirilmesinde ihtiyatlı olmak mecburiyetini getirmektedir. Aksi
takdirde idealden tamamen mahrumiyet söz konusu olabilecektir.” Burada bağımsız bir devlete
sahip olmayı ve onu korumayı fikri ideallerin gerçekleşmesi için olmazsa olmaz zemin olarak
kabul etmenin etkisi azımsanmamalıdır.
276

Meclis, Atatürk’ün demokrasi anlayışının temel müessesesidir. Milli hâkimiyeti temsil
eden Türkiye Büyük Millet Meclisi için “Bence Meclis nazariye değil, hakikattir ve hakikatlerin
en büyüğüdür. Ben bilakis her kerameti Meclisten bekleyenlerdenim” diyen Atatürk, millet
işlerinde haklılığın, milli kararlara dayanıp, kamuoyunun hissiyatına tercüman olmakla
sağlanabileceğinin altını çizmekteydi. Milletinin de gerçekleri öğrendiği zaman kendisi gibi
düşüneceğine inanan Atatürk’ü milleti ile bir ve beraber yapan, ona asıl büyüklüğünü sağlayan
güç bu inanış ve anlayışıdır; Her ortamda ve koşulda millete inanmak, güvenmek ve iradesine
saygılı olmak.
Muhalefeti demokrasi anlayışının temel vasıflarından biri olarak benimseyen Atatürk:
“yapılan işlerde doğru ve eğri hareketler mantıkî münakaşalar, fennî ve ilmî muarazalar ile
meydana neden çıkmasın? Bundan ne fenalık gelebilir? Fenalık değil, ancak iyilik gelir ve ne
kadar iyi olur” demektedir. Ancak ülkedeki mevcut durum siyasi, idari ve sosyal durum
açısından erken görmektedir. Siyasi tartışmaların seviyesini düşüklüğünü “münakaşaların
tereddisi siyasi terbiyede gerilik eseridir. “Evvela makul münakaşa yolunu öğrenmemiz
lazımdır. Sonra, bu memlekete münakaşalar karşısında nizamını muhafaza etme kabiliyetini
vermek lazım. Buna alışacağız” tespitiyle ortaya koyan Atatürk’ün demokrasinin yerleşmesini
de bir sürece bağlı gördüğü anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Cumhuriyet döneminde ortaya
çıkan yakın asker arkadaşlarının oluşturduğu ilk siyasi muhalefet hareketi olan Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkasının faaliyetleri sırasında yaşananları tasvip etmemiştir. Burada kurulan ve
eleştirilere maruz bırakılan yeni sisteme insanların düşüncelerini etkileyecek kadar gelişmesi
için zaman tanınmamış olmasından rahatsızlığını dile getirmiştir. Cumhuriyet rejiminin
zamansız muhalefete maruz kalmasını millet ve memleketin huzur ve emniyeti açısından uygun
bulmamış, sıradan particilik olarak nitelemiştir. Burada muhalif kadronun Mustafa Kemal
Atatürk’ün yöntemine ve çalışma şekline karşı yoğunlaşan muhalefetin doğrudan rejim ve
hükümet biçimine düşmanlık olarak takdim edilmesine de dikkat çekmek gereklidir.
Dönemi bir tek parti idaresi şeklinde geçmiş olsa da Atatürk bunu hiçbir zaman ideal
bir şekil olarak kabul etmediği gibi mahzurlarını gidermek için daha çok çalışmak
mecburiyetinde olduklarını ifade etmekten çekinmemiştir. Zira her an tarihe hesap verecek
olmanın bilinci ile doludur. Gerek mücadelenin başlangıcında Büyük Millet Meclisinde milletin
temsilcilerine görevlendirildiği andan itibaren yaşananlar, yapılan yazışmalar hakkında bilgi
vermesi, gerekse ilk önemli dönemeçte, Cumhuriyet Halk Fırkası kongresinde delegelere
yaşananları kendi penceresinden de olsa anlatması bu anlayışın tezahürleri olmalıdır.
Bu düşünceden hareketle 1930 yılında ikinci muhalefet partisini Serbest Cumhuriyet
Fırkasını kendisi kurdurmuştu. Bu partinin de yaşatılamaması üzerine 24 Nisan 1931 tarihinde
yapılan IV. Dönem milletvekili seçimlerinde muhalefete bir kapı açmak çalışmasını
uygulamaya koymuştur. 20 seçim bölgesinden 30 kadar milletvekilliği için Halk partisi
tarafından aday gösterilmeyerek bağımsız milletvekillerinin meclise girmesine imkân
tanınmıştır. Bunu bir beyanname ile mevcut tek partinin ikinci seçmenlerine duyururken oy
verilerek bağımsız sıfatıyla meclise girecekler için dikkat edilmesini istediği vasıfları ise
“layiklik, cumhuriyetçilik ve samimiyet” olarak açıklamıştı.
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Diğer taraftan Cumhuriyet Halk partisi yönetici ve üyelerini halka daima hakikati
söylemek ve onu gerçekleştirilebilecek hedeflere sevk etmek konusunda uyarmaktaydı;
“Fırkamızın maksadı böyle gün kazanmak değildir. Bütün hayatımızı hakiki hedeflere sevk
etmek ve en nihayet millete bir gün eliyle tutacağı hakiki ve maddi eserler vermektir.
Fırkamızın sözleri herkesin hoşuna gidecek sözler değil, fakat milleti yükseltecek hakikatler
olacaktır” sözleri demokrasiden, halkın hâkimiyetinden ne anladığını ve beklediğini
göstermektedir.
Atatürk’ün bu hassasiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tek partili idare döneminde
bile bölgede ortaya çıkan “çağdaşlaştırıcı rejimlerin ilki” olarak selamlanmasının zeminini
hazırlamıştır. Burada 1930’da kurulan partinin kuruluşundan kapatılışına kadar geçen süreci
ayrıntılı olarak ele almayı uygulamanın hangi şartlarda, nasıl gerçekleştirildiğini, idealler ile
uygulamanın nasıl çatıştığını göstermek bakımından gerekli görüyoruz.

10.2. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Kuruluşu
Türkiye’de Cumhuriyet idaresinin kurulmasından sonra onun gereklerinden olarak
siyasi partilerin oluşumunun tabii karşılanacağı en yetkili ağızlar tarafından ilan edilen bir
husustu. Ancak çoğunluğunu Atatürk’ün yakın çevresini oluşturan insanların kurduğu
Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin programında yer alan bazı maddeler ve faaliyetleri
yönetim çevrelerini huzursuz etmişti. Bunda yeni partinin kuruluş gerekçesini oluşturan
iddiaların keskinliği kadar yeni kurulan sistemin tüm müesseseleriyle işlemesine ve
neticelerinin alınmasına imkân tanımadan muhalefetin başlamasının da etkisi vardı. Dolaylı
olarak ifade edilen bu iddiaların en önemlilerinin başında mevcut idarenin oligarşi mahiyetini
aldığı, bir baskı rejimi haline geldiği yer almaktaydı. Mecliste gensoru vererek bakan
değişikliğine yol açacak derecede etkinlik gösteren Terakkiperver Partinin programında yer
alan “Partinin dini fikirlere ve inançlara hürmetkâr olduğu” maddesini ise Cumhuriyet Halk
Fırkasının yöneticileri doğrudan kendilerine yönelik eleştiri olarak yorumlamışlardı.
Terakkiperver Parti kurucularının Cumhuriyetin ilanı esnasındaki tavırlarını muhalif olarak
gören Atatürk’ün de muhalefetlerini vakitsiz ve haksız görerek sert eleştirilerde bulunduğu
parti, doğu Anadolu bölgesi teşkilatından bazı mensuplarının Şeyh Said isyanıyla ilişkilerinin
olduğu, ayrıca dini siyasete alet ettikleri suçlaması ile kapatılmıştı.
Yaklaşık yedi ay kadar faaliyette bulunan partinin herhangi bir seçime katılacak kadar
yaşamamasına karşın yönetim anlayışı bakımından hareketlenmeye yol açtığını söylemek
yanlış olmayacaktır. Nitekim isyanın bastırılmasından sonra, 5 Kasım 1925’de Atatürk, milleti
bir arada tutan ortak bağın din kardeşliği yerine Türk milliyeti olacağını ifade etmiştir. Bundan
sonra da Tekke Zaviye ve türbelerin kapatılması, Medeni Kanunun, milletlerarası rakamların
kabulü, kılık kıyafet düzenlemesi ve harf inkılabı gibi köklü düzenlemelere devam edildi. İsyan
dolayısıyla ilan edilen Takrir-i Sükûn Kanunu ve faaliyete geçirilen İstiklal Mahkemeleri 1929
yılında kaldırılıp, memleket genelde sakin bir görünüm aldığı sırada, bütün dünyayı derinden
sarsan bir iktisadi buhran ortaya çıktı.
1929 yılı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yıldır. Lozan Antlaşması ile
tamamen halledilemeyen ve Türk ekonomisinin adeta boğazını sıkan dış ticaretteki kısıtlamalar
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bu yıl kaldırılmıştır. Gerçekten de Türkiye 1929 yılına kadar Osmanlı son döneminde geçerli
olan gümrük hadlerini uygulamak zorunda kalmıştı. Dolayısıyla dış ticaretinde devamlı bir açık
mevcuttu. Buraya kadar yapılanlara baktığımızda Türkiye de pek çok radikal değişikliklerin
yapıldığını görüyoruz. İnsan ve devlet ilişkilerini ağırlıklı olarak din ve dini sembollerin
belirlediği geleneksel bir toplumda böylesine köklü değişikliklerin ekonomik açıdan
desteklenememesi yöneticiler için önemli bir engel oluşturmuştur. Her ne kadar daha savaş
bitmeden toplanan iktisat kongresi ile ekonomik durumu düzeltme çalışmalarına başlanmış ve
pek büyük gelişmeler sağlanmışsa da bunun halka yansıtılmasında sıkıntılar yaşanıyordu.
Ülkenin genelinde kitleleri sıkıntıya düşüren ekonomik darlık söz konusu idi. Bu sıkıntı
bizzat Atatürk tarafından da dile getirilmiştir. Girişeceği her reform hareketinden önce ülke
çapında geziye çıkıp vatandaşlar ile görüşen ve yapacağı işleri dile getiren, halkın beklentilerini
ve yapılanlara karşı yaklaşımını yerinde görmeyi esas edinen Atatürk 1929 yılı ilkbaharında
çıktığı gezide gördüğü memleket manzarasından oldukça etkilenmiştir. Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak’ın aktardığına göre, Atatürk “gördüğü manzara karşısında
bunalmıştır”. Gerek İsmet İnönü’nün gerekse dönemin önde gelen gazetecilerinin
yaklaşımlarında genel bir sıkıntının hüküm sürdüğü ve bir çıkışın bulunması gerektiği kanaati
yaygındı. Diğer taraftan mevcut idarenin ‘diktatörlük’ vasfı taşıdığı yolunda gerek yerli gerekse
yabancı görüşler de basında yer almaktaydı.
İşte böyle bir ortamda Serbest Cumhuriyet Fırkası, 12 Ağustos 1930 tarihinde
Atatürk'ün yakın arkadaşlarından Ali Fethi(Okyar), Nuri (Conker) ve hocalarından Nakiyettin
Beyler gibi şahsiyetlerin yanında Ağaoğlu Ahmet Bey, şair Mehmet Emin(Yurdakul) gibi
düşünce adamlarının kuruculuğu ile siyaset sahnesine çıkarılmıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası,
üç ay kadar süren faaliyet döneminde sadece belediye seçimlerinde yer almasına rağmen
kuruluş tarzı, kurucularının düşünce yapısı, mücadelesi, halktan ve idareden gördüğü muamele,
meclis ve üst yönetim kademelerinde oluşturduğu hareketlilik bakımlarından Türkiye
Cumhuriyeti Tarihinde ve Türk demokrasi tarihinde çok özel bir yer işgal etmektedir.
Gerçekten de Serbest Fırka deneyimi devrin Cumhurbaşkanından, Başbakanına, Millet
Meclisinden halkına Türk toplumunun siyasî anlayışı ve seviyesi açısından az bulunur bir
ölçüm vasıtasıdır. Mecliste 13 milletvekili ile temsil edilebilen partinin bilhassa Batı Anadolu
bölgesinde yoğun bir şekilde halkın desteğine mazhar oluşu ekonomik sıkıntılardan birinci
derecede etkilenen, zorlukları aşmak için imkânları ölçüsünde bir şeyler yapmak isteyen
kitlelerin çokluğuna bağlanmıştır. Burada öncelikle parti evrakına dayanan temel bilgiler
verdikten sonra kuruluşu, maksadı, faaliyetleri ve kapanışıyla ilgili hususları ele alacağız.

10.2.1. Serbest Cumhuriyet Fırka Programına Bakış
Serbest Fırka programı acele ile hazırlandığı için, pek çok tarafı eksik bir görüntü
vermekle birlikte döneminin ekonomik sıkıntılarını önemli ölçüde yansıtmaktadır. Diğer
taraftan temel ilkeler olarak devrin hâkim düşüncelerine tamamen bağlılık arz etmektedir.
1- Cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve laiklik esaslarına bağlı, bu ilkelerin millet
bünyesinde ebedileşmesini gaye edinen Parti, hürriyet ve dokunulmazlıkların herkes için
geçerli olmasını sağlayacaktır.
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2- Vergiler vatandaşın iktisadi teşebbüs kabiliyetini sarsmayacak ve gücünü aşmayacak
şekilde hafifletilecektir. Vergi tahsilatındaki aksaklıklar düzeltilecektir.
3- Bayındırlık yatırımlarının masraflarının tek bir nesle yüklenmesinden kaçınılmalıdır.
4-Türk parasının kıymeti yükseltilip, yabancı sermaye teşvik edilecek, devletin
ekonomik hayata müdahalesi engellenecektir. Ancak fertlerin ekonomik kuvveti yetmediği
takdirde devlet devreye girecektir.
5- Köylü ve çiftçiye ucuz kredi verilecek, tefecilikten kurtarılmasına çalışılacaktır.
8-Halkın devlet dairelerinde işlerini rüşvetsiz ve kolayca halletmesi sağlanacaktır.
9-Mahkemelerde
yapılacaktır.

davaların

süratle

sonuçlandırılmasına

yönelik

düzenlemeler

11- Tek dereceli seçim usulü kabul edilecek, kadınlara siyasi hakları verilecektir.

10.2.2. Parti Tüzüğünde Doktrin Esasları
1-Cumhuriyet usulünün milli hâkimiyetin en yüksek tecellisi olduğu,
2-Fırkanın esas gayesinin cumhuriyetin gerektirdiği şartları pratikte gerçekleştirmek ve
bunun içinde Anayasanın sağladığı hakları her hâlde korumak gerektiği,
3-Vicdan, düşünce, konuşma ve toplanma hürriyeti, yürütme gücünü kontrol yetkisi ve
vatandaşların devlet dairelerinde kendi işlerini kendilerinin görmesi esasını gerçekleştirmenin
lüzumu,
5-Kültürel ve ekonomik her türlü teşebbüse yardımcı olmak, küçük büyük teşekküllerin
gelişmesine, memleket ekonomisinin düzelmesine, devletin kontrol vazifesinde haddini
aşmasının engellenmesine çalışmak gayesi beyan olunmaktadır.
Serbest Cumhuriyet Fırkası tüzüğü 60 maddeden oluşmaktadır. Söz konusu teşkilat
kısmında köyden başlayarak bütün sosyal birimlerde halkın ihtiyacının tespitine ve kademe
kademe en üst birimlere ulaştırılmasına büyük önem verilmekteydi. Partinin yıl boyunca nasıl
çalıştığına, görülen eksikliklerine, fırkanın daha faydalı olabilmesi için nelerin lazım geldiğine
yönelik fikirlerin de tespit edilerek bir iç kontrol mekanizması mahiyetinde en alt kademeden
yukarıya doğru bildirilmesi önem taşıyan bir hassasiyet olarak görülmelidir.

10.2.3. Serbest Fırka’nın Faaliyetleri
Kuruluş şeklini tespit ederken uygulanan yöntem tam anlamıyla bir uzlaşıdır. Partinin
kuruluşu Eski başbakanlardan Ali Fethi (Okyar) Bey'in Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal
ve Başbakan İsmet (İnönü) Bey ile Yalova'da baş başa görüşmeleri ardından birlikte
hazırladıkları mektuplaşmanın yayınlanması ile kamuoyuna duyurulmuştur. Fethi Bey, 9
Ağustos 1930 tarihinde Cumhurbaşkanı'na hitaben yazdığı ve basına da verilen mektubunda;
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yurtdışından gördüğü Türkiye’deki olumsuz manzarayı düzeltmek istediğini bildirmişti. Ayrıca
Halk Fırkasının mâli ve iktisadî ve dâhilî siyasetlerinin birçok noktalarına muhalif olduğunu
ifade eden Fethi Bey, laik ve cumhuriyetçi esasa dayanan muhalif bir fırka ile siyasî mücadele
sahnesine çıkması hakkında Cumhurbaşkanının tavrını sormuştu.
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, 11 Ağustos tarihli cevabî mektubunda, Fethi
Bey’in isteklerine karşı kendisini hem Cumhurbaşkanı, hem de Cumhuriyet Halk Fırkası
Umumi Reisi olarak muhatap kabul ettiğini bildirmiştir. Cumhurbaşkanlığı süresi dolunca
bizzat kurduğu Halk Fırkasının reisliğini fiilen yürütmeye devam edeceğini vurgulayan
Mustafa Kemal, uygulanan politikalara yönelik tenkitleri hükümetin cevaplayacağını, laik
Cumhuriyet esasında beraber olunduğunu görmekten ise mutluluk duyduğunu belirtmiştir.
Cumhurbaşkanı, "Mecliste millet işlerinin serbest münakaşası ve iyi niyet sahibi zâtların
ve fırkaların içtihatlarını ortaya koyarak milletin âli menfaatlerini aramaları benim
gençliğimden beri âşık ve taraftarı olduğum bir sistemdir" sözleri ile muhalefet olgusuna
bakışını ortaya koymuştur. Ancak söz konusu ettiği iyi niyet sahipliğinin ölçüsünün ve
belirlenmesinin nasıl olacağı noktasında bir önceki deneyim olan Terakkiperver Cumhuriyet
Partisi olayındaki tavırları ölçü olacaktır.
Mustafa Kemal, fiilen parti reisi olsa bile “insanî ve siyasî ahlâkına güvendiği birinin,
partisinin programı ve uygulamalarını tenkidini dikkatle dinleyip istifade edeceğini”
söylüyordu. Muhalif partinin mecliste millet işlerini serbestçe kontrol etmesini Cumhuriyetin
esaslarından sayan Gazi, Laik Cumhuriyet esası dâhilinde kurulacak fırkanın her türlü siyasi
faaliyetinde engelle karşılaşmayacağı garantisini vermekteydi. Parti faaliyetlerinin
Cumhurbaşkanı’nın maddi ve manevî desteğinde gelişme havasına girmesi Başbakan İnönü ve
parti içindeki ekibinin tepkisini çekmiş ve rahatsızlık ilk defa İnönü'nün 30 Ağustosta Sivas'ta
yaptığı konuşma ile ortaya konmuştur. Başbakan burada, “iktidar heveslisi olmadığını, nefes
alma fırsatı çıkarsa sevineceğini” bildirmiştir. İsmet Paşa’nın “iktidarda geçmişteki başarılarına
dayanarak değil geleceğe yönelik fikirlerinin kuvveti ile durduğunu” vurgulaması ise bizzat
Cumhurbaşkanına bir mesaj olarak algılanabilecek mahiyettedir. Burada işaret etmemiz
gereken bir diğer husus, Meclis’te üçüncü dönemden sonra İsmet İnönü ile Mustafa Kemal
Atatürk arasında bir gruplaşmanın olduğu ve meclisteki milletvekillerinin Gazi’nin adamları ve
İsmet Paşa’nın adamları olarak iki gruba ayrılmış olmalarıdır. İzmir suikastından sonra parti
içinde bir ayrışmanın varlığı önemli bir ayrıntıdır. Diğer taraftan Serbest Fırka ekonomik
politikalardan ve dünya ekonomik buhranından en çok etkilenen Batı Anadolu’da, bilhassa
İzmir'e teşkilatlanmaya başlamış, destekçilerinin yoğun davetleri üzerine partisinin önde gelen
kurucuları ile İzmir'e bir gezi yapmıştır.
Serbest Fırka yöneticilerinin problemler içinde gerçekleştirebildikleri bu gezi mülkî
âmirlerin ve devlet yöneticilerinin yeni partiye nasıl baktıklarını gösteren güzel bir misaldir.
İzmir Valisi Kazım Dirik (1919 Mayısında Mustafa Kemal Paşa’nın kurmay başkanı) daha
başlangıçta halkın yeni partiye büyük bir tepkisinin olduğu bildirerek can güvenliğinin
sağlanamayacağı gerekçesi ile Fethi Bey in şehre gelişini engellemeye çalışmıştır. Serbest Fırka
yöneticilerinin şikâyeti üzerine devreye giren Gazinin bu aşamadaki tavrı ise dikkat çekecek
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derecede tarafsız görünmektedir. "Her ne bahasına olursa olsun gidip konuşmasını yapması ve
engellemeyle karşılaşırsa kendisine bildirmesini” Fethi Okyar’dan istemiştir. Fırkanın ideoloğu
sayılan Ağaoğlu Ahmet Bey’, İzmir Limanında kendilerini karşılamaya gelen kalabalığın
protesto mu yoksa destek için mi toplandıklarını anlayamadıklarını, gemi iskeleye yaklaşana
kadar Fethi Bey ile birlikte görecekleri muamelenin tarzı noktasında ciddi endişeler taşıdıklarını
hatıralarında yazmaktadır. Fethi Bey’in Ağaoğlu Ahmet Bey ve diğer parti yöneticileriyle
çıktığı gezide halktan büyük destek görmesine mukabil İzmir şehri idarecilerinin engelleme ve
halkı kontrol altına alma çabaları ortamı gerginleştirmiştir. Çıkan karışıklıkta polis havaya ateş
açmak zorunda kalmış, bir çocuk ölmüş, halk ise hükümeti destekleyen gazetelerin ve Halk
Fırkasının binalarını taşlamıştır. Yine bu gezi sırasında stadyumda düzenlenen mitingde
inkılaplardan geri dönüleceği propagandasına maruz kalmış olan halkın; başlarındaki şapkaları
yere atıp ayaklar altında çiğneyerek tepki göstermeleri yapılan inkılapların halkta bulduğu
yankıyı göstermesi bakımından önemli bir göstergedir. Bu gelişmelerin haberleri merkezdeki
yöneticileri de son derece endişelendirmiştir. Halk ile emniyet güçlerinin karşı karşıya geldiği
bu sırada işçi grevleri de başlamıştır. Ancak bu faaliyetlerin bilinçli şekilde yeni partiye destek
vermekten çok kargaşa anında menfaat sağlamaya yönelik girişimler olduğu anlaşılmaktadır.
Bu olay üzerine Mecliste yeni partiye karşı çok sert eleştiriler yöneltilmiştir. Yeni Partinin
mürteci ve Cumhuriyet düşmanlarının yuvası haline geldiği, partinin irticayı hortlatacağı iddia
edilmiştir. Bütün bunlara ilaveten Fethi Bey'in "halkın teveccühüne mazhar olursa iktidar
olacağını” söylemesi tenkitlerin dozunun arttırılmasına yol açmıştır. İfade etmeliyiz ki, Fethi
Bey ve yakın çevresi de halkın büyük teveccühünü görünce normal şartlarda iktidara
geleceklerini düşünerek hem partinin kadrolaşmasına hem de hükümete yönelik tenkitlerinin
ölçüsüne dikkat etmemeye başlamıştı. Bu durumdan etkilenen halkın da mevcut yönetimden
rahatsızlığını açıkça ortaya koymaya başladığı görülmüştü. İzmir’de olan gelişmeleri her iki
tarafın da farklı nakletmesi üzerine, Cumhurbaşkanı, olayları yerinde incelemek ve rapor
vermek üzere Meclis Başkanı Kazım Özalp'ı İzmir'e göndererek tahkikat yaptırma ihtiyacı
hissetmiştir. Kazım Özalp, İzmir’de Fethi ve Nuri Beyler ile Vali Kazım, Adalet bakanı
Mahmut Esat, Parti müfettişi Zühtü ve kumandan Hüseyin Hüsnü’nün katıldığı toplantıda
tarafların ağır ithamlar ile birbirlerine girdiklerini söylemekte ancak kendi raporu hakkında
ayrıntı vermemektedir. Bu tahkikat Halk Partisinin lehine neticelenmiş olmalı ki, M. Kemal
Serbest Fırkanın yöneticilerini anarşik olaylara meydan verdikleri için tenkit etmeye
başlamıştır.
Diğer taraftan halkın tepkisini, Halk fırkasından çok rejime yönelik olarak göstermeye
çalışan iktidar çevreleri Cumhurbaşkanını partisine sahip çıkmaya çağırmışlardır. Bu tavra yol
açan en önemli husus ise Serbest Fırka propagandacılarının kendilerini Gazi’nin yeni partisi
olarak tanıtmaya özen göstermeleridir. Nitekim Cumhuriyet Gazetesi başyazarı Yunus Nâdi,
10 Eylül 1930 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Cumhurbaşkanına hitaben açık bir mektup
yayınlayarak "kendisini yeni fırkanın sahiplendiğini, eğer öyle ise kendilerinin Cumhuriyeti
muhafazaya muktedir olduklarının bilinmesini” istemiştir. Mektupta yeni parti ile rejimin
tehlikeye atıldığı düşüncesinin satır aralarına sıkıştırılmaya çalışıldığı görülmektedir.
Böylesine tehdit dolu bir mektubun Atatürk’ün izni olmadan yazılamayacağını düşünüldüğünde
Cumhurbaşkanının tek adam olmadığını ve tarafsızlığı rafa kaldırmak durumunda kaldığını
anlıyoruz. Atatürk’ün böyle bir mektuba izin vermiş olması ise ortaya çıkan durumdan
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rahatsızlığını kamuoyuyla paylaşmak ihtiyacından kaynaklanmış olmalıdır. Gerçekten de O, 10
Eylül 1930 tarihli cevabi mektubunda "Anadolu'ya ilk ayak bastığı andan itibaren teşekkül edip
kendisiyle çalıştığını" vurguladığı Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin devamı
olan Cumhuriyet Halk Fırkasının reisi olduğunu hatırlatmıştır. Bu teşekküle tarihen bağlı
olduğunu, çözmesi için de hiçbir sebep olmadığını ve olamayacağını ortaya koyarak tavrını
netleştirmiştir. Gazi Mustafa Kemal, bunu Serbest Cumhuriyet Fırkası Reisinin de bildiğine ve
fakat yanlış tefsirlerin söz konusu olduğuna dikkat çektiği mektubunda Cumhurbaşkanlığı
süresi bittiğinde Halk Fırkasının başında fiilen çalışacağını tekrar etmiştir. Ancak bu
durumunun mevcut fırkalar karşısındaki tarafsızlığını bozmayacağını belirten Gazi, İzmir'de
gazete ve Halk Fırkasının binalarına yapılan saldırının her ne sebep ve suretle olursa olsun
takibata uğramasında ise ısrarlı olmuştur. Gerçekten de ilk mektuplaşmada da parti başkanlığı
konumu aynı şekilde belirtilmişti. Bu çerçevede Fethi Bey'in Atatürk’ün teşvik ve desteğini
fırka sahipliği gibi göstererek oya tahvil etmek istediği düşünülebilir. Ancak pozisyonunu
ortaya koyan cevabî mektubundan sonra bilgi almak için kendisini ziyarete gelen Serbest Fırka
yöneticilerine karşı Atatürk, yardımına muhtaç olan partinin Cumhuriyet Halk Fırkası
olduğunu, kendilerinin çalışmaya devam etmelerini tavsiye etmiştir. Burada psikolojik bir
tahlile ihtiyaç ortaya çıkıyor. Atatürk, öncelikle devletin kuruluşunda birlikte çalıştığı müessese
olarak gösterdiği partisinin düştüğü durumdan rahatsızdır. Durumu kendisine karşı yapılan bir
vefasızlık olarak değerlendirdiğini sonraki gelişmeler gösterecektir.
Serbest Fırka yöneticilerinin teşkilatı kurup geliştirme çabası içinde oldukları bir sırada
Partinin etkili yöneticilerinden Tahsin(Uzer 1910’lu yıllarda Erzurum ve Van Valisi) Bey'in
adeta bir emrivaki şeklinde Gazi’nin de tasvibini alması ve Belediye seçimlerine girilmesi
partiye karşı topyekûn bir saldırıya yol açmıştır. Atatürk’ün tarafsız olması halinde seçimi
mutlaka kazanacaklarını gören Tahsin beyin iktidar hırsıyla Gazi’yi izin vermeye adeta mecbur
bırakan tavrına, olaya şahit olan Ağaoğlu Ahmet Bey itiraz ettiği ancak engel olamadığını
anlatmaktadır. Partinin kapanmasına yol açan gelişmelerin ikinci önemli aşaması olan Belediye
seçimlerindeki aday yapısı, kamuoyundaki destek gruplarını ortaya koyması bakımından
önemlidir. Tüccarlar, serbest meslek sahipleri ilk sıraları doldurmuşlardı. Emekli memur ve
subayların yanı sıra gayr-i Müslim vatandaşlardan da aday gösterilmiştir.. Ekim ayında yapılan
Belediye seçimlerinde halkın yeni partiye ilgi göstermesi üzerine gerek mülkî memurların
gerekse emniyet güçlerinin iktidar partisi lehinde tavır almaları seçimleri tartışmalı hale
getirmiştir.
İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın mahalli âmir ve memurlara "Cumhuriyete karşı yıkıcı ve
gerici propaganda yapanlara karşı nüfuz ve yetkilerini en geniş mânâda kullanmalarını"
emreden genelgesi bu tavrın en açık gerekçelerindendir. Gerek Mecliste, gerekse Halk Fırkasını
destekleyen basında başından itibaren yapılanları, yersiz, gereksiz ve en hafifinden zamansız
bulmuş; hafife almış ve tenkit etmişlerdi. Dolayısıyla "yıkıcı ve gerici propaganda yapanlar"
Serbest Fırka mensupları olarak, mahalli âmir ve memurları ile karşı karşıya kalmışlardı.
Böylesine bir ortamda gerçekleşen seçimlerde Serbest Fırka, 31 seçim bölgesinde,
Cumhuriyet Halk Fırkası 471 bölgede başarılı olmuşlardı. Batı Anadolu bölgesi ağırlıklı olarak
halkın teveccühüne mazhar olan Serbest Fırka, büyük şehir ölçeğinde sadece Samsun’da
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başarılı olmuştur. Atatürk’ün Partinin kuruluşunda izlediği yöntemi takip eden Vali Kazım
İnanç'ın seçimleri usulüne uygun, tarafsız bir biçimde yaptırması çok çarpıcı bir netice
vermiştir. Büyükşehir belediye başkanlığını 3312 oyla Serbest Fırka adayı kazanmış, Halk
Fırkasına sadece 416 oy çıkmıştır. İstanbul'da ise Cumhuriyet Halk Fırkasının 35.942 oyuna
karşılık, Serbest Fırka 12.868 oy alabilmiştir. Serbest Fırka yöneticileri seçimlerin hiçbir
şekilde Cumhuriyet idaresindeki çağdaş bir devlete yakışır şekilde cereyan etmediğini,
dolayısıyla halkın tercihini doğru bir şekilde ortaya koymasına izin verilmediğini iddia
etmişlerdi. Hükümet çevreleri ise seçime müdahale ve yolsuzluk iddialarına cevap vermek
yerine Serbest Fırkanın rejim için büyük bir tehlike olduğunu ileri sürmekle yetinmişlerdi.
Muhalefet iddialarının kabulüne dolayısıyla işaret etmekte olan bu durum, iktidar
partisinin, idarî kadronun, basının, kısaca hâkim güçlerin muhalefet olgusuna bakışlarının ne
kadar sert ve müsamahasız olduğuna kuvvetli bir delil teşkil etmektedir. Yönetim, eleştiriye
tahammüllü değildir.
Fethi Bey, seçimlerdeki uygunsuz durumların temel sebebi olarak İçişleri Bakanı’nı
muhatap almış, Mecliste yaptığı konuşmalarda yapılan yolsuzlukların takip edilmemesi
dolayısıyla 6 Kasım'da bakan hakkında "Gensoru" önergesi vermiştir. 15 Kasım'da yapılan
görüşmelerde yer ve rakamlar vererek yapılan kanunsuzlukları ve yolsuz uygulamaları
örnekleyen Fethi Bey'e mukabil Halk Fırkası adına konuşan milletvekilleri Fethi Bey'in
Mondros Mütarekesindeki hükümet üyesi olduğuna, Şeyh Sait isyanındaki aldırmaz tavırlarına
atıfta bulunarak meseleyi şahsiyet tartışmasına çevirmişler, iddialara cevap vermemişlerdi.
Serbest Fırka’nın gerici, rejim düşmanlarının merkezi haline geldiğinde ısrar eden
konuşmalardan sonra yapılan oylamada İçişleri Bakanına güven belirtilmiştir.

10.2.4. Atatürk’ün Millî Blok Teşebbüsü
Belediye seçimlerinde partisine gösterilen emniyetsizlik Cumhurbaşkanı Atatürk’ü de
rahatsız etmiş, yeni fırka karşısındaki tavrını gözden geçirmesine yol açmıştır. Partilere karşı
tarafsızlığını daha işin başında garanti eden Atatürk, Fethi Bey’in İzmir’den başlayarak Ege
bölgesini bir uçtan diğerine kat eden gezisinden sonra bilhassa halk partisi yöneticilerinin ve
partiye taraftar basının yayınlarının da etkisiyle Serbest Fırkanın "anarşi kaynağı" haline geldiği
düşüncesini seslendirmeye başlamıştı. Bu durumu başta Ahmet Ağaoğlu olmak üzere Serbest
Fırka kurmaylarına da aksettiren Atatürk, muhalif fırka uygulamasından kolaylıkla
vazgeçmeyeceğini de 1 Kasım 1930'da Türkiye Büyük Millet Meclisini açış konuşmasında
ortaya koymuştu. Belediye seçimlerinde yaşanan tecrübelerin gelecek genel seçimde "vatandaş
reyinin emniyet ve masuniyetle tezahür etmesini temin için kanunî ve idarî tedbirlerin
inkişâfını(gelişmesini) ve fırkaların bizzat ittihaz edecekleri sâlim ve musîb(isabetli, faydalı)
hareketleri göstereceğine" işaret etmiştir.
Bu konuşma Gazi'nin seçimde bir takım yolsuzlukların olduğunu kabul ettiğini ancak
kontrolü altında gerçekleşecek çok partili sistemden vazgeçmediğini gösteren bir delil
sayılabilir. Nitekim tarafsızlığını koruyabileceği bir formül ortaya atacaktır. Milli Blok adı
verilen bu sistemde genel seçimler için her iki partinin de adaylarını kendisi belirleyecekti.
Böylelikle partiler üstü konumda kalabilecek, farklı fikirlere mensup milletvekilleri memleket
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meselelerini Mecliste tartışabileceklerdi. Vatandaş da farklı düşünce sahibi vekil adayları
arasında tercih yapabilecekti. Diğer yandan Mustafa Kemal'de “rejim düşmanlarının” Meclis'e
sızmasını önleyebilecek bir kontrol mekanizmasının başında oluyordu! Teklifin demokratik
düşünce ile hiçbir alâkasının olmadığı açıktır. Ancak muhalif fırkanın yaşatılması noktasındaki
iyi niyeti gösteren bir girişim olarak düşünülebilir.
Serbest Fırka yöneticileri bunu son derece olumlu karşılarken Halk Fırkasının
kurmayları şiddetle karşı çıkmışlardır. Gazi’nin bulduğu çözüm tarzını kendi partisine kabul
ettirememesi ilginç bir duruma işaret etmektedir. Gazi, Fethi Bey'e bizzat teklif ettiği bu
çözümden gensoru görüşmelerinden sonra vazgeçmek durumunda kalmıştır. Bu durumu Fethi
Bey'e izah ederken "karşı karşıya mücadele edeceklerini ", "halk kimi tercih ederse onun
kazanacağını ifade etmesi" manidardır. Ancak yine bu esnada söylediği ifade edilen "Serbest
Fırkaya karşı vaziyet almaya, sizinle mücadele etmeye mecburum" tarzındaki sözleri olayın
başka boyutlarını da göz önüne almamızı gerektirmektedir. Bu dönemde fırka içinde İsmet Paşa
etrafında teşekkül ettiği söylenen "Kırklar Grubu’nun Mustafa Kemal Paşa'dan bağımsız bir
güç odağı halinde geliştiğini dikkate alırsak Cumhurbaşkanı'na mecburiyet ifade ettiren ortamı
daha iyi anlayabiliriz. Ancak yine de ihtiyatlı yaklaşılması gereken bir gelişme olduğunu ifade
etmeliyiz. Zira başta Fethi Bey ve yakın arkadaşı Nuri Conker olmak üzere kimse olayın bu
şeklini ciddiye almamış ve mizansen olarak değerlendirmişlerdi. Söz konusu dönemde
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’in parti içindeki otoritesini tartışmak pek gerçekçi
görünmemektedir. Zira gerek ekonomik, gerekse siyasi meselelerde İsmet İnönü’yü
dengelemek veya devre dışı bırakmak ihtiyacı hissettiğinde bunu yaptığını biliyoruz. 1932’de
devletçiliği ana politika olarak benimseyen İsmet İnönü hükümetinin iktisat vekili Mustafa
Şeref Bey’i görevden alıp etrafındaki en liberal bürokrat olan Celal Bayar’ı bakanlığa ataması
etkileyici bir örnektir. Keza 1937’de İnönü’nün başbakanlıktan affı ve yerine yine Celal
Bayar’ın atanması karşı tarafta bir eyleme sebep olmuş görünmemektedir. Bütün bunları
dikkate aldığımızda kendi partisi ortada dururken kurdurduğu partiye teveccüh gösterilmesinin
Gazi’nin psikolojisini önemli ölçüde etkilediğini söylemek gerekecektir. Ancak muhaliflerin en
etkili söylemlerinin o ana dek yapılmış inkılaplardan geri dönmek için olduğunu unutmadan.

10.2.5. Serbest Fırkanın Kapatılması Sürecinde Tartışmalar
Netice itibarıyla Gazi'nin bu tavrı işi adeta son noktaya getirmiştir. Zira daha bir gün
önce Gensoru görüşmelerinde Serbest Fırkanın Gazinin şahsına karşı bir fırka olarak
gösterilmek istenmesi karşısında "bu nasıl kâbil-i tasavvurdur? Böyle bir fırkanın vücut
bulmasına nasıl imkân tasavvur edersiniz? Bunu böyle arzu etmek demek Türkiye'de muhalif
bir fırkanın vücut bulmasını muhal kılmak demektir. Efendiler bu hakikaten muhaldir. Gazi'ye
karşı çıkmak vaziyeti hâsıl olduğu zaman yapacağımız ilk iş, bunun muhal olduğunu söylemek
ve muhal arkasında koşan adamlardan olmadığımızı göstermektir" diyen Fethi Bey, Serbest
Fırkaya devam etmenin Mustafa Kemal'e karşı mücadeleye girişmeye dönüştüğünü görmüştü.
Hemen parti yönetimini toplayarak ittifakla partiyi feshetmek kararı aldı. Ekibiyle birlikte
hazırladıkları fesih beyannamesini düşündükleri ve istedikleri gibi yayınlayamamaları ise
üzerinde durulması gereken bir başka husustur. Bildiride Serbest Fırka'nın Gâzi'nin "teşvik,
ısrar ve tasvipleriyle" kurulduğunun belirtilmesine o dönemde mektupları bizzat kaleme alan
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İsmet (İnönü) karşı çıkmıştır. Gazinin de isteğiyle "ısrar ve yardım" sözleri çıkarılmak zorunda
kalınmıştır. Kısaca özetlediğimiz bu durum Ülkede Mustafa Kemal istemediği sürece bir şeyler
yapılamayacağının en yetkili ağızlardan ilanı mahiyetindedir. Zaten fesih beyannamesinde de
bu husus "Her iki fırkaya eşit yardım muamelesine mazhar olacağı teminatını almıştık, Esasen
başka türlü siyasi bir teşekküle vücut vermek sorumluluğunu almayı hiçbir zaman hatırımıza
getirmedik. Halbuki emrivaki şeklinde gerçekleşen son durum karşısında bizce başarılması
imkansız olan bu teşebbüse devam etmek beyhude olacağından fırkamızın feshine .............."
ifadeleriyle ortaya konmaktadır.
18 Kasım 1930 tarihinde içişleri Bakanlığına gönderilen fesih kararı ile Serbest Fırka
demokrasi mücadelemizdeki yerini almış olmaktaydı. Girişte de ifade edildiği üzere Serbest
Fırka deneyimi, o sıralarda "diktatörlükle idare edildiği” ifade olunan Türkiye’nin bir numaralı
şahsiyeti Gazi Mustafa Kemal'in düşüncelerini, parti içindeki konumunu, Meclisin, iktidar
partisinin fikri durumunu, halkın devlete bakışı, beklentileri ve halini göstermesi bakımlarından
ayrı bir önemi haizdir. Burada en belirleyici konumda olan Cumhurbaşkanı’nın durumuna biraz
daha eleştirel bakmakta fayda vardır.

10.3. Gazi Mustafa Kemal'in Tutumu
Hiç şüphe yoktur ki, Mustafa Kemal bu partiyi kendi istek ve desteğiyle kurdurmuştur.
Muhalif bir partinin, demokratik olması düşünülen bir Cumhuriyet sisteminde varlığı
kaçınılmazdır. Zira emsallerine göre çok kısa sürede gerçekleştirilen köklü düzenlemeler
dolayısıyla muhalefetin sesinin kontrol altında tutulması gerektiğini düşünüyordu. Ancak,
partinin izinle ve devlet desteği ile kurularak güdümlü bir muhalefet unsuru olması işin tabiatına
aykırı idi. Bununla birlikte Fethi Bey ve Ahmet Ağaoğlu gibi normal zamanlarda da hükümete
muhalif bir tavır sergileyen, uygulamaları tenkit eden şahısları bir araya getirmesi Partinin
kuruluş tarzındaki yapaylığı bir nebze olsun hafifletmektedir. Nitekim Ahmet Ağaoğlu'na adeta
emri vaki ile partiye sokulduğunu bildirirken "Tebrik ederim, Fethi Bey ile anlaşmışsın",
"Canım siz ezelden anlaşmışsınız" gibi sözlerle bu ortak yanlarını vurgulaması dikkat çekicidir.
Netice itibarıyla Serbest Fırka demokratik teamüllere aykırı bir şekilde siyaset sahnesine
çıkarılmıştır.
Bu durumu Mustafa Kemal'in Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası olayından sonra işaret
ettiği "efkâr ve efâliyle milletin itimadına mazhar olmuş bir fırkanın seçimlerde millete
delaleti"nin gerekliliği düşüncesiyle telif etmek mümkün görünmektedir. Her şeyi devletten
beklemeye alışmış, tavır alarak hakkını almak, özgürlüklerini genişletmek mücadelesine
(hükümetin memlekette sükûneti sağlamak için oluşturduğu Takrir-i Sükûn kanunu, İstiklal
Mahkemeleri gibi baskı müesseseleri dolayısıyla) girişemeyeceğini bildiği halka güvendiği
kişilerle böyle bir tecrübeyi yaşatmak zamanı geldiğine inanmış olmalıdır. Bu arada halkın
hürriyetsizlikten ve ekonomik yetersizliklerden dolayı bunalmışlığının da yeni partiye destek
olmasındaki katkısı unutulmamalıdır. Öte yandan kendisi o ânâ kadar olan mücadelesini dış
dünyada ve dâhildeki muhaliflerince "diktatör" olarak adlandırılmak için yapmadığını ısrarla
vurgulamaktadır. Ancak fiili idareyi bıraktığı İsmet Paşa ve hükümetlerinin uygulamaları gerek
ekonomik, gerekse sosyal yapıda memleketin beklediği düzelme ve atılımları
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gerçekleştirmekten uzak kalmışlardı. Bizzat kendisinin önderliğinde gerçekleştirilen çok sayıda
köklü düzenleme ile sosyal yaşantısı neredeyse tamamen değiştirilmek durumunda kalan halkın
ekonomik durumu ise düzeltilememiştir. İnkılapların tutunması için haklı haksız her türlü
muhalif sesin susturulması yoluna gidilmesi de ülkede ortamı gerginleştirmişti. İşte böyle bir
ortamda "Mecliste birbirini murakabe edecek iki fırkanın mevcudiyetini ve diğer taraftan da
memlekette biraz hürriyet havasının esmesini arzu ediyordu". Bu noktada “tarafların dengeyi
bozmamasını, açık münakaşa ile hakikatlerin anlaşılmasını” isteyen Atatürk’e göre, “neden
dolayı yapılan işlerde doğru ve eğri hareketler mantıkî münakaşalar, fennî ve ilmî muarazalar
ile meydana çıkmasındı?” “Bundan ne fenalık gelebilir? Fenalık değil, ancak iyilik gelir ve ne
kadar iyi olurdu”. “Münakaşaların tereddisi siyasi terbiyede gerilik eseridir. Evvela makul
münakaşa yolunu öğrenmemiz lazımdır”. Sonra bu memlekete münakaşalar karşısında
nizamını muhafaza etme kabiliyetini vermek lazım. Buna alışacağız” diyordu.
Ancak Fethi Bey ile konuştuğu üzere, "evvelki gibi anarşiye ve herc ü merce meydan
vermemek için" partiler arasında esaslarda ayrılık olmamasını, ikisinin de kendi kontrolünde
yönetilmesini istemekteydi. Parti başkanı seçimindeki tercihi de bunu doğrulamaktadır.
Mustafa Kemal'in partiye para vermesi, yakınlarının ana kadroda yer almasını bu kontrol
duygusu ile açıklamak mümkün görünmektedir.
Ancak Fethi Bey ve arkadaşlarının Atatürk’ün partinin kuruluşundaki rolünü, sahiplik
gibi ifade etmeleri, halka, Gazinin de Cumhuriyet Halk Fırkasından rahatsız ve şikâyetçi
olduğunu, kendilerinin de ona saygı ve sevgilerinden dolayı hükümete karşı gösteremedikleri
tavırlarını ortaya koyma fırsatı verdiğini düşündürdü. Memleketin her yerinde Serbest Fırka
lehinde gösterilerin yapılması, teşkilatının süratle kurulması ve Belediye seçimlerine önceye
nispetle daha büyük katılım sağlaması bu anlayışın önemli bir göstergesi olsa gerektir. Belediye
seçimlerinde her türlü devlet imkânının Cumhuriyet Halk Fırkası lehine seferber edilip
muhaliflikleri bilinen insanların oy kullanmalarının engellenmek istenmesine rağmen, seçimi
"idare Fırkasının kazandığını" kabullenen Atatürk, tarafsızlığını bozmuştur. Zira desteğine asıl
muhtaç olanın Halk Fırkası olduğunu ve sadece kurucusunun itibarıyla ve emniyet güçlerinin
desteği ile ayakta durduğunu görmüştür. Bunu Halk Fırkası yöneticileri de yeterince iyi
kavradıkları için var güçleri ile muhalefeti susturmaya çalışmıştılar. Ancak bu mücadelede asıl
belirleyici olan Gazinin tavrı idi. Onlar da parti içi muhalefet olarak Gazi'yi yeni fırkaya karşı
tavır almaya zorlamaya çalıştılar. Serbest Fırkanın rejim muhaliflerinin, mürtecilerin merkezi
olduğu, böyle giderse ülkede anarşinin yeniden ortaya çıkacağı yolunda iddialarını basın
organları yolu ile işlemeye başladılar. Diğer taraftan Gazi’nin hiçbir zaman parti yönetiminden
ayrılmadığını, dolayısıyla İnönü hükümetine yönelik tenkitlerin aynı zamanda Atatürk’e
yapılmış olduğunu her zeminde dile getirmeye özen gösterdiler. Netice itibarıyla Serbest
Fırkanın kazanması halinde kaybedecek olanın İsmet Paşa kadar kendisi de olacağını işlediler.
Bunda başarılı oldukları görülmektedir. Nitekim Belediye seçimlerinde sonuçların alınması
sırasında telaşa kapılan Atatürk’ün, aldırmaz görünen İnönü’ye “sen aldırmıyorsun ama cayır
cayır yanıyoruz” dediğini İnönü yakın çalışma arkadaşlarına gülerek anlatmıştı. Gelişmeler
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'in de kurduğu, mücadelesini birlikte yürüttüğü partisinin
terk edildiği düşüncesinden son derecede etkilendiğini göstermektedir. İnkılapları kendisi
uygulamasına mukabil idari işleri sorumluluklarına terk ettiği kadrosunun performansını
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sorgulamadan, mevcut durumun Cumhuriyet için henüz emniyet verici olmadığına çevresinin
de teşviki ile inanmış olmalıdır. Halk Fırkası yönetiminin telkinine göre Halk Fırkasının
uğrayacağı bir seçim yenilgisi bir bakıma Gazi için de ağır bir darbe teşkil edecekti.
Diğer taraftan Belediye Seçimlerine katılma noktasında Serbest Fırkacılara itidal
tavsiye etmesi, önce teşkilatı tamamlamaları gerektiği yolundaki tavsiyesi, bu sürecin devamını
istediğini düşündüren önemli bir işarettir. Eğer tavsiyelerine uyulup seçim sürecine
girilmeseydi muhtemelen onun ismi arkasına sığınarak varlığını devam ettirenler hadiselerin
tabii seyri içerisinde zamanla devre dışı kalabileceklerdi.
Gerçekten de o dönemde Gazi'nin yakınında olanlar, köylünün durumunda herhangi bir
iyileştirmenin gerçekleştirilemediğini, vergi uygulamalarının halkın tahammül gücünü aştığını,
"millî mücadeleciler ve o günkü devrimciler kadrosunun bir kazanç ve menfaat şirketi
görüntüsü taşıdığını, bunlardan kiminin arsa spekülasyonları ve kiminin komisyonculuk peşine
düştüğünü" itiraf etmektedirler. Öyleyse bu çevreler için durum aynen devam etmeli, düzenleri
bozulmamalı menfaatlerine halel gelmemeliydi.
Dikkatlere sunmamız gereken bir diğer husus, Gazi'nin Serbest Fırkanın kuruluşundan
yaklaşık bir sene önce yeni bir parti kurmanın fikrî hazırlığını yapmaya başladığıdır.
Çevresindekilere siyasi partiler hakkında sorular sorduğu, ancak daha muhafazakâr bir parti
kurmak istediği söylenmektedir. Buna mukabil İçişleri bakanı Şükrü Kaya'nın memleketin
çoğunluğunun muhafazakâr olduğu bir sırada böyle bir partinin sakıncalı olacağı yolundaki
uyarısı üzerine memlekette hiçte köklü olmayan gerektiğinde kolaylıkla başa çıkılabilecek bir
parti, mesela sosyalist bir parti kurulması teklifi dikkat çekicidir. Burada iki taraflı bir düşünce
söz konusudur. Öncelikle, toplumun muhafazakâr kesimini derinden sarsan inkılaplardan sonra
muhafazakâr bir parti kurma düşüncesi, yapılanlardan memnun olmayanları belirlemek ve saf
dışı bırakmak için ideal bir yol olarak daha milli mücadele sırasında denenmişti. Serbest Fırka
olayından sonra partide yer alanların büyük bir kısmının siyasi hayattan silinmeleri, partinin
kazandığı yerlerde seçimin yenilenmesi bu paralelde değerlendirilebilir. Ancak dönemin
mevcut şartları içerisinde Mustafa Kemal ve çevresinin böylesi bir kontrolü ve ayıklamayı
muhalif partiyi vesile etmeden yapabilecek güçte olduğu da unutulmamalıdır. Diğer yandan
toplumda henüz tabanı olmayan bir siyasi parti ile bu deneyi yaparak rejime ve iktidara karşı
bir tehdit oluşturmadan muhalif bir parti ile insanların çok partili sisteme alıştırılabileceklerinin
düşünülmüş olması da kuvvetle mümkündür. Bütün bunlara ilaveten onun 1929 yılı
ilkbaharında yazdırmaya başladığı “Vatandaşlar için Medenî Bilgiler” adlı kitapta, “hürriyetin
lüzumundan, milletlerin olgunlaşıp siyasi rüşte erişmesindeki öneminden bahsettiği, ancak tam
zıddının memlekette hâkim olduğunun bilinci ile çareler aramakta olduğunu biliyoruz.
Bütün bunlara mukabil o, kadrosunu ve halkını iyi tanıyan bir liderdi. Nitekim partinin
kuruluş aşamasında Fethi Bey'e "ben öldükten sonra arkamda kalacak olan müessese bir istibdat
müessesesidir" demesi bunun en açık delilidir. O, millete miras olarak bir istibdat müessesesi
bırakmak istemediğini ifade etmişti. Aksine " dostluğuna, ahlakına, malumatına inandığı
kişilerle memlekette Cumhuriyetin şahısların hayatına bağlı kalmadan kökleşmesini mesele
edindiğini göstermek istemiştir. Serbest Fırka olayında bu denenmiştir. Fakat Gazi,
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vatandaşlardan önce kendi siyasi kadrosunun böyle bir aşamaya hazır olmadığını görmüştür.
Hemen ifade edelim ki, bu kadro, fırkanın milli mücadelenin başından beri Gazinin çevresinde
yer almasının sağladığı itibarı kullanmaktan ve doğru bildiklerini gerekirse zorla yaptırmaktan
geri durmayacaklardı. Öyle ki, Gazi'yi de bu denemenin faydasız hatta tehlikeli olduğuna
inandırmak, hiç olmazsa kabullendirmek azminde olmuşlardır. Netice bunu başardıklarını
göstermektedir. Cumhurbaşkanı kendi kurdurduğu parti ile karşı karşıya kalmıştır. Halk
Partisini yönetenlerin, memleketi kurtarmış, istiklal ve devleti sağlamış kadro olma
düşüncesiyle her yaptıklarını doğru görmek gibi bir umursamaz tavra saplandıkları bu olayla
resmileşmiştir.
Gazi Mustafa Kemal'in devrin en önde gelen şahsiyeti olması sebebiyle zikredilmesi
gereken son bir husus ise parti kurulmadan adının ve liberal vasfının belirgin şekilde ön plana
çıkarılmasıdır. Liberal düşünceye bağlılığı bilinen Ahmet Ağaoğlu'nun mutlaka partiye
alınması ve Halk Fırkasının devletçi bir parti olduğunun ilk defa bu vesile ile gündeme
getirilmesi dikkate değer bir husustur. Partinin bundan sonra devletçilik yolunda hızla
ilerlemesi, hatta Atatürk'ün vefatından evvel de parti-devlet özdeşliğinin sağlanmış olduğu göz
önüne alınırsa olay daha farklı bir mana kazanacaktır
Atatürk’ün tavrını anlamak açısından son olarak Serbest Fırka’nın kapatılmasından
hemen sonra çıktığı gezide yaptığı değerlendirmelere bakmakta fayda vardır. Trabzon'da
yaptığı konuşma tek partili sistemin eksikliğinin bilincinde olduğunu göstermektedir. O, bu
eksikliği giderebilmek için karşılarında çok partiler varmışçasına sıkı çalışmak gereğini
vurguluyordu. Yine aynı yerde yedi yıllık iktidar döneminde yapılanların halka indirilemediği,
anlatılamadığı gibi halkın da yapılanları tasdik edip, destek vermek konumuna getirilemediği
bizzat Atatürk tarafından ifade edilmişti.
Bu aşamada o dönemde Cumhurbaşkanlığı ve hükümet çevrelerinin bilinen
simalarından Asım Us, Başbakan İsmet Bey'in de 1930 Haziranı itibariyle yaklaşık 1-1,5 sene
sonrası için muhalif bir partinin kurularak siyasi mücadeleye alışılmasını sağlamada kararlı
olduğuna işaret etmektedir. Asım Us’un bu tespitine mukabil, İsmet İnönü de hatıralarında,
“memlekette bir dert ve hastalık vardı. Mecliste, hükümet etrafında bulunan insanların yanlış
hareketlerine karşı açıktan ve insafsız bir surette şikâyet etmek, tenkit etmek imkânı olmadıkça
bu derdin halledilemeyeceği mülahazasını daha evvel görüşmüşüzdür. Ve bunda mutabık
kalmışızdır” derken, aralarında fırka teşkilini görüşmediklerini de belirtmekteydi.
Halk açısından olaya yaklaştığımızda onun reformlardan ve Cumhuriyet Halk Partisi
uygulamalarından çoğunlukla memnun olmadığının bu olay ile ortaya çıktığını söyleyebiliriz.
Bu aşamada yapılan yeni düzenlemelerin halka ulaşmadan devlet merkezindeki bir avuç devlet
ricali ile çevrelerinden ibaret kaldığını ifade etmek fazda iddialı bir hüküm olmayacaktır. Halk
Fırkasının o zamana değin halktan açıkça tepki görmemesi Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e
olan saygı ve sevgisinden ve nispeten hükümetin icraatından ve gazabına uğramamak
korkusundan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Nitekim Gazi'nin yeni partiye taraftar olduğu
ifadeleri halkın akın akın destek vermesi ile neticelenmiştir. Fethi Bey de bu durumu bildiği
için "şahsi mizacına hiç te uygun olmadığı halde her yerde ve her zaman yeni fırkanın onun
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eseri olduğunu ilan ve tekrar ettiğini samimiyetle itiraf ediyordu". Yine 15 Kasım 1930 tarihli
Meclis toplantısında İçişleri Bakanı Şükrü Kaya bu duruma işaret etmekteydi. "fırkanın
kurulmasından bir hafta sonra bütün memlekette şubeler açıldı. Bir gün memleketin her
tarafında fırkalar teşekkül ettiğini haber aldık. Bir anda teşekkül etmiş fırkaya bu suretle
devşirme olarak girenlerin tabiidir ki, seciyeleri kadar siyasi inanışları da farklı olacaktır"
diyerek abartılı da olsa yeni oluşuma kendi düşüncelerinin aksine her yerden destek geldiğini
ifade etmiştir. Bu aynı zamanda memleketteki her gelişmeyi kontrol etme azminde olan
yönetim için iktidara el koymaya talip bir fırkanın faaliyet ve kadrolarını kontrol edememe
durumunun kabul edilemezliğinin de temel gerekçelerinden birini oluşturmaktadır. İktidar
açısından da halkın iyiliği için kendisine verilenleri hazmetmediği, inkılapların dar bir
çerçeveyle sınırlı kaldığı(!) değerlendirmesi yapılmaktadır. Gerçekten de Halk Partisi
yöneticilerinin Parti örgütüne yollanan genelgeler vasıtasıyla düzenlemelerin halka
ulaştırılacağı ve benimsetileceği yanılgısında oldukları Gazi'nin yurt gezilerinde sıkça
karşılaştığı bir durum olmanın yanı sıra, Milli Emniyet Teşkilatı ve valiler tarafından merkeze
gönderilen raporlarda açıklıkla görülen bir husustur.
Ahmet Ağaoğlu, kapsam ve saha itibariyle "dünya inkılaplarının en geniş ve derini olan
Türk İnkılabının getirdiği müesseselerin faydalı olabilmeleri için nelerin yapıldığını
göstermesi" bakımından önemli bulduğunu belirtmektedir. Yine Ağaoğlu, "halka verilenlerin
hava, halk denilen şeyin sabun köpüğünden başka bir şey olmadığına inanılan bir ortamda
Serbest Fırkanın kurulmasının işe ciddiyet kazandırdığını, halkın sabun köpüğü olmadığını
göstermesi" bakımından değerlendirmektedir. "Milletin en menfi ve hatta insafsız şartlar içinde
demokrasi namına mükemmel bir imtihan verdiğine" inanan Fethi Bey de bu neticeye işaret
etmekle teselli bulmaktadır. Bu açıdan bir örneği de o sırada Meclis Başkanı olan Kazım
(Özalp) Paşa’nın verdiğini belirtelim: Aydın’da Halk fırkası teşkilatını ziyaret eden Kazım
Paşa, Serbest Fırka Ocak heyetlerini kabul edip, “tek fırkalı Meclis’te devam eden sükûnet
milleti sıkmaya başlamıştı. Fırkanızın teşekkülünü memnuniyetle karşıladık. Bu hareket fırka
mücadelelerini genişletecek iyi neticeler temin eyleyecek. Heyetiniz hakkında Halk fırkasından
malumat istedim. Hepsi kıymetli arkadaşlar ve vatandaşlar olduğunuzu söylediler. Memnun
oldum” Diyor. Normal halk ve temsilcilerinin iyi niyeti ortada olduğuna göre problemin
idareciler arasında olduğu düşünülmelidir.
Atatürk'ün bu başarısız denemeden sonra başka bir tecrübeye girişmemesi olayı gerek
Halk partisi mensupları gerekse halkın itidali bakımlarından gerekli ortamın oluşmaması
şeklinde değerlendirdiğini düşündürmektedir. Ancak bundan sonra bazı yerlerde birden fazla
aday göstermek veya parti adına aday göstermeden bağımsız temsilcilerin seçilmelerine imkân
sağlamak gibi halkı yavaş yavaş da olsa demokratik hayata alıştırmak çabaları onun bu sürecin
devamını istemede samimiyetini ortaya koymaktadır.
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Uygulamalar
1)
Abdülhamit Avşar tarafından kaleme alınan Bir Partinin Kapanmasında
Basının Rolü; Serbest Cumhuriyet Fırkası adlı eseri okuyunuz.
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Uygulama Soruları
1)

Serbest Cumhuriyet Fırkası neden kısa süre içerisinde kapatılmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Atatürk’ün demokrasi anlayışı ve dönemindeki arayışların demokrasi düşüncesi ile ne
kadar örtüştüğü uzun zamandır tartışılan bir husustur. Siyasi, ferdi, fikrî ve eşitlikçi vasıflarına
işaret ettiği demokrasi anlayışının ülke ve toplum şartları ile doğrudan ilgili gördüğünü
söylemeliyiz. Meclis, millet egemenliği ve muhalefet kavramına bakışı ise 1920’li yılların
şartlarını dikkate alan, realist ve sabırlı bir devlet adamının yaklaşımı olmuştur. Uzun asırlar
boyu hanedan idaresinde yaşamaya, her şeyi yöneticilerinden beklemeye alışmış, devlete
bağlılığı dini gereklilik olarak kabul eden bir toplumda devletin sahibi, iradenin maliki olma
düşüncesinin kolay oturmayacağı açıktır. Bu açıdan hâkimiyet-i milliye düşüncesinin de o
dönemde kitlelere mal olmuş bir bilinç oluşturduğunu söylemek oldukça zordur. Ancak
Mustafa Kemal Atatürk’ün mücadelesinin en başından itibaren gösterdiği hedef milli
egemenlik düşüncesi temelinde bir bağımsızlık ve çağdaşlaşma olmuştur.
Hemen işaret edelim ki bu sürecin turnusol kâğıdı Serbest Fırka deneyimidir. Atatürk
ve İnönü başta olmak üzere, Cumhuriyet Halk fırkasının yöneticileri, yeni partiyi kurmak için
yönlendirilen muhalif kadronun önde gelen simaları ve bütünüyle halkın düşünce yapılarını,
beklentilerini ve ideallerini ortaya koymuştur. Tek parti idaresinde yöneticiler halkın
verdikleriyle yetinmesi gerektiğini düşünmekteydi. Halk uzun savaş ve fedakârlık yıllarından
sonra ekonomik anlamda rahatlamak, refaha ermek beklentisi içindedir. Hükümet hızla
kalkınmak için elindeki imkânların hepsini seferber etmiş, bir nesilde süreci tamamlamak
istemektedir. Muhalefet bir milletin kalkınma mücadelesinde bütün yükün tek bir nesle
yüklenmesine itiraz etmektedir. Devlet başkanı hem halkı rahatlatmak, hem sorumluluk
mevkiindekilerin kendilerine çeki düzen vermesini sağlamak hem de vatandaşı karşılıklı
tartışmalara hazırlamak adına güvendiği arkadaşlarına bir görev vermiş gelişmeleri görmek
istemektedir. Mustafa Kemal Paşa çekilen sıkıntıların farkında olmasına rağmen halkın
kendisine ve partisine bağlı kalmasını beklemektedir. Ancak bir yandan Gazinin yeni partisi
propagandaları, diğer yandan inkılaplardan geri dönüleceği vaatleri halkın kafasını karıştırdığı
için eski düzene dönülmesini bekleyenlerin aradığı fırsat ortaya çıkmıştır.
Halkın normal şartlarda düşüncesini sandıkta ifade etmesi demokratik olgunluğun
göstergelerindendir. Burada da halk mevcut durumdan memnun olmadığını yeni kurulmuş
partiye oy vererek göstermiştir. Ancak devleti yönetenlerin bunu hazmetme kapasiteleri
önemlidir. Hükümet sistemin nasıl işlediğini halka öğretmek amaçlı bu muhalefetin iktidar
rüyası görmesinden çok rahatsız olmuş ve onları sert şekilde uyandırmıştır. Cumhurbaşkanı
sürecin devamı için kendi kontrolünü her iki tarafa da yaymak istemiş ancak kendi tarafındaki
tez canlıları kontrol etmekte zorlanınca deneyime son vermek kararı alınmıştır. Çok partili
siyasi hayatın gelişmesi için daha müsait ortamlar beklenmek zorunda kalınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tek partili idare
döneminde bile bölgede ortaya çıkan “çağdaşlaştırıcı rejimlerin ilki” olarak selamlanmasının”
gerekçelerinden değildir?
a)

Çok partili sistemi öngörmesi,

b)

muhalefet kavramına karşı olmaması,

c)

Farklı fikirlerin Meclis’te temsilini benimsemesi,

d)

Tek partili rejimi yeterli bulmaması,

e)

sistemin muhalefet partisine izin vermemesi

2)
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk düşüncesinde demokrasinin temel vasıfları
arasında yer almaz?
a)

Siyasî

b)

Fikrî

c)

Ferdî

d)

Eşitlikçi

e)

Toplumcu.

3)

Aşağıdaki şahsiyetlerden hangisi Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruluşunda yer

a)

Kazım İnanç

b)

Fethi Okyar

c)

Makbule Atadan,

d)

Nuri Conker,

e)

Ahmet Ağaoğlu

almaz?
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4)
10 Eylül 1930 tarihinde Cumhuriyet Gazetesinde açık mektup neşrederek
Cumhurbaşkanı Atatürk’ü tarafını seçmesi için adeta uyaran gazeteci/siyasetçi kimdir?
a)

Hakkı Tarık (Us)

b)

Mehmet Asım (Us)

c)

Falih Rıfkı (Atay)

d)

Ahmet Emin (Yalman)

e)

Yunus Nadi (Abalıoğlu)

5)
Serbest Fırkanın katıldığı belediye seçimlerinde beklenenden çok fazla oy
almasının sebepleri arasında yer almaz?
a)

Geniş halk kesimleri birbiri ardına yapılan inkılaplardan şaşkındır,

b)

İnkılaplar ekonomik gelişmeler ile yeterince desteklenememiştir.

c)

Cumhurbaşkanı Gazi Paşa yeni partinin destekçisidir.

d)

Serbest Fırka reisi Fethi Bey inkılaplardan geri dönüleceğini vaat etmiştir

e)

Serbest Fırka ekonomik politikaları eleştirmekte ve halka refah vaat etmektedir.

6)

Demokrasi için yeterli olgunlukta görülmemek sadece halk için mi geçerlidir?

7)

Serbest Cumhuriyet Fırkası neden kurulmuştur?

8)

Atatürk’ün millî blok teşebbüsünü değerlendiriniz

9)
Serbest Fırkanın kapatılması sürecinde Gazi Mustafa Kemal'in tutumunu
değerlendiriniz.
10)

Serbest Fırka Parti Tüzüğünde Doktrin Esasları nelerdi?

Cevaplar
1)e , 2)e, 3)a, 4)e, 5)d.
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11. ATATÜRK İLKELERİNİN OLUŞUM SÜRECİ VE
UYGULAMALAR ATATÜRK İLKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İnkılap Fikriyatını Esasları
Atatürk İlkeleri
Cumhuriyetçilik
Milliyetçilik
Halkçılık
Laiklik,
Devletçilik
İnkılapçılık
Atatürk İlkelerinin Uygulama Esasları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
yönetildi?
3)

Türk İnkılabı esasları belli bir fikir altyapısına sahip midir?
Türk İnkılabı ortaya çıkan şartlara göre mi yoksa belli kalıplara göre mi

Laiklik ilkesi dinsizlik demek midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği geliştirileceği

İnkılap Fikriyatını Esasları

Türk İnkılabı düşüncesinin
vatan, devlet, millet gibi
temel esaslarına yüklenen
anlamları öğrenir

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

Atatürk İlkeleri

Atatürk ilkelerinin ilk
kongreden başlayarak parti
programına giren ilkeler ve
etkili olan şartları kıyaslar.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

Cumhuriyetçilik

Cumhuriyetçilik ilkesinin
mahiyeti, tarihi altyapısı ve
Türk düşüncesindeki yerini
ve Atatürk’ün uygulamasını
aşamalı olarak yorumlar

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,
empati yaparak.

Milliyetçilik

Milliyetçilik ilkesinin tabii,
barışçı ve kültür temellerini
öğrenir.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,

Halkçılık

Dünyadaki örneklerinin
özellikleri ile Atatürk
düşüncesindeki uygulamayı
kıyaslar

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

Laiklik,

Fikri kaynaklar ile ülke
Ders notu ve ilgili
gerçekleri arasındaki farkın kitapları okuyarak,
millet yararına dönüştüğünü olaylar arasında sebep –
yorumlar.
sonuç ilişkisi kurarak

Devletçilik - İnkılapçılık

Ekonomik ve İdari anlamda
devletçiliğin ülke
şartlarında hayata geçirilme
şeklini değerlendirir.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak
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Atatürk İlkelerinin
Uygulama Esasları

İlkeleri hayata geçirirken
gözetilen esasların özünü
kavrar.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak
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Anahtar Kavramlar


Türk İnkılabının İdeolojisi



Atatürk İlkeleri



Cumhuriyetçilik



Milliyetçilik



Halkçılık



Laiklik,



Devletçilik



İnkılapçılık

301

Giriş
Türkiye Cumhuriyetinin ilanını takip eden birbiri ardına inkılaplar, 10 yıl savaşın
yıkımını ortadan kaldırabilmek için girişilen eğitim ve ekonomik seferberlikler yöneticileri
ciddi manada meşgul etmiştir. Toplumun millileşmesi, modernleşmesi ve medeni milletler
seviyesine ulaşması amacıyla yapılan yenilik ve değişikliklere geleneksel yapıdan kaynaklanan
muhalefet ve tepkiler ilk on yılı önemli satır başları olmuştur. Son üç yüzyıldır girişilen reform
ve yeniliklere gösterilen tepkilerin daha küçük çapta olarak siyasi ve toplumsal muhalefet
ortaya çıkmıştır. Önceki bölümlerde izah edilen muhalefet olayları, 1929 yılında dünya
ekonomilerini sarsan ekonomik buhran ve bilhassa Serbest Cumhuriyet Fırkası deneyimi
sırasından yaşananlar İnkılabı halka doğrudan anlatmak konusunu acil bir şekilde yönetimin
gündemine taşımıştır. Bunun için de öncelikle 23 Nisan 1920’den itibaren milli, medeni ve
çağdaş bir devlet ve millet olma yolunda ardı ardına gerçekleştirilen inkılapların fikriyatını
ortaya koymak gerekmiştir. Bu konudaki en önemli adım Cumhuriyet Halk Partisinin 1931
kongresinde parti programının oluşturulması olmuştur. Burada ortaya konan ilkelerin 1937
yılında Anayasaya girmesi sürecin son adımı olmuştur.
Türk İnkılabına yön veren fikirlerin teşekkülü yukarıda işaret edildiği üzere Büyük
Millet Meclisi’nin açılmasıyla başlamıştı. Bu aşamada öncelikli olarak iki fiili mücadele hedefi
konmuştu. Bunlar ülkenin düşman işgalinden kurtarılması, devlet merkezi ve başkanının
esaretten kurtarılması idi. Fikir bazında ise en temel olanı ilk olarak Teşkilat-ı Esasiye
Kanunu’nda ortaya konmuştur. Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Bundan sonraki bütün
icraat bu esasın hayata geçirilmesi olacaktır. Kanun ve şekil olarak kabul edilen ve milli
mücadeleyi yürüten Meclis’in şahsında gerçekleştirilen bu esasın millet için bir yaşam biçimi
haline getirilmesi ve içselleştirilmesi ülkenin düşman işgalinden kurtarılmasından sonraki esas
hedefi oluşturmaktadır. İnkılabın fikriyatını oluşturma konusunda adım adım şekillenen
düşünceler partinin resmi belgelerinden takip edilebilecek mahiyettedir.
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11.1. İnkılap Fikriyatının Esasları
Halk Fırkası 1923 Nizamnamesini umumi esaslarında gaye; a-milli hâkimiyetin halk
tarafından ve halk için icrasına rehberlik etmek, b-Türkiye’yi çağdaş (asri) bir devlet haline
yükseltmek, c-Türkiye’de bütün kuvvetlerin fevkinde kanunun velayetini hâkim kılmaya
çalışmak, şeklinde sıralanmıştır. Kısaca milli egemenlik, çağdaşlık ve kanun hâkimiyeti yani
Cumhuriyet’in içselleştirilmesi hedeflenmiştir. 1923 Nizamnamesinde münhasıran Halkçılık
ilkesine vurgu yapılırken 1927 Nizamnamesinde parti “cumhuriyetçi, halkçı, milliyetçi
özellikleri ilave edilmiştir. İlke olarak belirtilmese de “hiçbir veçhile tebdil edilemez” kaydı
konulan ilk altı esasın içinde genel başkanın partinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal olduğunu
tespit etmiş, laiklik, çağdaşlık, milli egemenlik ve milliyetçilikten ne anladığını da ortaya
koymuştur.
1931 programı ise İnkılabın başlangıcından o güne kadar olan icraata yön veren
fikirlerin programa temel teşkil ettiği tespiti ile başlamaktadır. Partinin ana vasıfları olarak
“Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Lâik ve İnkılapçı” şeklinde sayılan altı ilkenin ilk
defa bir arada belirtildiği metin 1931 programı olmuştur. Burada vatan, millet ve devlet
kavramlarından ve vatandaş haklarından ne anlaşıldığı da formül şeklinde ortaya konmuştur.
İlkeleri izah etmeye geçmeden önce bu hususlara değinmekte fayda vardır.

11.1.1. Vatan
“Türk milletinin eski ve yüksek tarihi ve topraklarının derinliklerinde mevcudiyetlerini
muhafaza eden eserleri ile yaşadığı bugünkü siyasi sınırlarımız içindeki yurttur. Vatan hiçbir
kayıt ve şart altında ayrılık kabul etmez bir küldür”. Bu tespitle tarihi birikim ve mevcut halin
birleştirildiği dikkat çekmekte ve mevcut halin değiştirilmesinin kabul edilemez olduğu
vurgulanmaktadır.

11.1.2. Millet
“Dil, kültür ve mefkûre birliği ile birbirine bağlı vatandaşların teşkil ettiği bir siyasi ve
içtimai heyettir” tanımı sosyolojik bir tarifle ortak tarih, kültür ve hedef birliğine işaret
etmektedir.

11.1.3. Devlet
Türk milletinin idare şekli, kuvvetler birliği esasına dayanmaktadır. Bu sistemde Büyük
Millet Meclisi, millet namına hâkimiyet hakkını kullanır. Cumhurbaşkanı ve hükümet Meclisin
içinden çıkar. Hâkimiyet birdir, kayıtsız şartız milletindir. Devlet şeklinin en uygununun bu
olduğuna parti kanaat getirmiştir. Burada da millet adına parti öncülüğünde bir sürece işaret
edilmektedir. Kuvvetler birliği ilkesi Cumhuriyeti kuran kadroların fikir kaynaklarına belli
ölçüde ters te olsa Türkiye’nin şartları dikkate alındığında tercihin sebebi daha anlaşılır
olmaktadır.
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11.1.4. Vatandaş
Türk vatandaşlarına Anayasanın verdiği ferdî ve sosyal hürriyet, eşitlik dokunulmazlık
ve mülkiyet haklarını muhafaza etmek partinin önemli esaslarından sayılmıştır. Bir dereceli
seçimi tatbik etmek yüksek emellerdendir. Ancak vatandaşı seçeceğini tanıyabilecek vasıflar,
şartlar ve vasıtalarla donatmak gereklidir. Bu hedefe ulaşmak için yapılacak çalışmaların
başarıyla sonuçlanmasına kadar vatandaşı; yakından tanıdığı ve güvendiği insanları seçmekte
serbest bırakmayı demokrasinin hakiki esaslarına daha uygun bulmaktadır. Sadeleştirerek
verdiğimiz bu esaslardan da anlaşılacağı üzere kişi temel hak ve hürriyetleri korunacak, tek
dereceli seçim vatandaş seçimi layıkıyla yapacak hale gelene kadar iki dereceli seçim devam
edecektir. Kavram bakımından parti vesayetini makul gösterecek şekilde; vatandaşın bilgi
birikimi ve kendini temsil edecekleri seçmek bakımından yetersiz bulunduğunu söylemek
mümkündür. Vatandaş yetkin hale gelene kadar sadece ikinci seçmenleri belirlemek hakkına
sahip olacaktır.
Bu tavrı kuruluş döneminin yöneticilerindeki eskiye dönme ihtimaline karşı bir emniyet
arayışı olarak görmek de imkân dâhilindedir. Çok partili, tek dereceli seçimlerle demokrasiyi
hedefleyen görüntüsüyle Halk fırkasının dönemindeki benzerlerinden ilerde olduğunu
söylemek mümkün görünmektedir. Bununla birlikte eski devlet ve rejimden farklılaşırken
meşruiyeti sağlamak için öne çıkarılan millet hâkimiyeti kavramına mukabil, aynı toplumun
temsilcilerini seçmekteki yetersizliği gerçeğini ortaya koymanın ayrı bir paradoks
oluşturduğunu gözden kaçırmamak gerekmektedir.
Parti vatandaşların haklarını sağlamak konusunda cinsiyet ayrımı gözetmemektedir.
Tarihte kadın ve erkeğin sosyal hayatın her noktasında birlikte oluşunun bilinciyle kadınların
uygun zemini hazırlamayı taahhüt etmektedir. Ancak bu şekilde tarihi ve şerefli yaşantının yeni
şartlara uygun şekilde canlandırılabileceğine inanılmaktadır.

11.2. Atatürk İlkeleri
Atatürk ilkeleri olarak 1931’de Parti programında 1937 yılında ise Anayasa’da yer alan
ilkeler Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Lâiklik, İnkılâpçılık şeklinde
sıralanmaktadır. Bunlardan bilhassa Cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve Laiklik Atatürk’ün her
şartta ısrarla üzerinde durduğu ilkelerdir. Bununla birlikte diğer ilkeler de Türk inkılabıyla
Atatürk ve eserini anlamak için vazgeçilmez ögelerdir. Millet egemenliği düşüncesinden
hareketle farklı yaklaşımların da olabileceğini öngören Atatürk, muhalefet yapacakların da
mutlaka cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve laiklik temelinden hareket etmeleri gerektiğine dikkat
çeker. Zira bu iki ilke rejimin ve mücadelenin zeminini oluşturmaktadır.

11.2.1. Cumhuriyetçilik
Kelime anlamı halk, topluluk, halk idaresi olan Cumhuriyet Arapça, halk, ahali, büyük
kalabalık anlamına gelen cumhur kelimesinden türetilmiştir. Siyasi terim olarak devlet
başkanının seçimle belirlendiği idare tarzına işaret etmektedir. Halkın devlet başkanının
seçimlerine katılımının oranı Cumhuriyetin de vasfını belirlemektedir. Halkın büyük bir
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çoğunluğunun katıldığı seçimlerle olduğunda Demokratik, belirli bir zümrenin katılımıyla
olduğunda Aristokratik, çok az sayıda katılımla belirlendiğinde Oligarşik olarak
nitelendirilmektedir. Dolayısıyla Cumhuriyet idaresinde yönetenlerin meşruluğunu sağlayan
güç halkın desteğine sahip olmaktır. Halkın kendi seçtiği meclis üyeleriyle iradesini ortaya
koyması, devlet başkanını doğrudan veya seçtiği vekiller eliyle belirlemesinin de belirli
aralıklar ile yenilenmesi esastır. Türkiye Cumhuriyeti demokratik Cumhuriyet idealini ortaya
koyarak buna ulaşmaya çalışmıştır.
Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan Cumhuriyet kavramı, J.J. Rousseau ve
Montesquieu gibi aydınların fikirlerinden büyük oranda etkilenmiştir. Her iki düşünürün de
altını çizdiği hususun kuvvetler ayrılığı olması halkın yöneticilerin tahakkümüne maruz
kalmasının önüne geçmek amacına yönelikti. Kanun yapanla uygulayanın aynı güç olması
halinde istibdadın ortaya çıkacağını savunan batılı aydınlar cumhuriyetin kuruluş aşamalarında
bu yola sapabileceğini de öngörmüşlerdi.
Osmanlı devletinin devam ettirilebilmesi için girişilen yenileşme hareketleri sırasında
aydınların Türkiye’nin geleceği için tartıştığı, ancak sosyal yapısı dolayısıyla uygunluğunu öne
sürmediği bir yönetim biçimidir. Atatürk ve neslinin fikir kaynaklarından olan Yeni Osmanlı
aydınları da hâkimiyet hakkını halka vermeyi Cumhuriyet olarak tanımlarken çok etnikli yapısı
dolayısıyla uygun olmadığını ifade etmişlerdir. Jön Türklerin de Cumhuriyet idaresini ve
faydalarını tartıştıklarını ancak halkın henüz bu idareyi yaşatacak seviyede olgunlaşmadığı
sonucuna vardıklarını biliyoruz. İkinci Meşrutiyet döneminde II. Abdülhamid’in tahttan
indirilmesinden sonra Sultan V.Mehmed Reşad’ın tahta çıkarılması sırasında Meclis oylaması
yapılmışsa da bu şekilde kalan bir durumdur. Ağustos 1909’da yapılan anayasa değişiklikleri
sonucu Padişahın yetkilerinin kısıtlanmasına mukabil Meclis-i Mebusan’ın yetkilerinin üst
düzeye çıkarılması Cumhuriyet getirme isteği olarak nitelendirilmekle birlikte eleştirilmiştir.
Atatürk milli mücadeleyi başlattığı zaman kafasında olan sistem cumhuriyettir. Bunun
milletin tarihi ve kültürel birikimine en uygun sistem olduğuna inanmış ve gerçekleştirmeye
çalışmıştır. Samsuna çıktıktan sonra hükümete yazdığı raporlarda milletin mevcut hükümete
sadık olmakla birlikte yekvücut irade-i milliye düşüncesine sahip ve onu gerçekleştirmek için
hazır olduğunu ifade etmiştir. Bu süreçte her adımda milleti ancak kendi azim ve kararının,
mücadelesinin kurtaracağını ilan etmiş, halkı öne çıkarmıştır. Amasya tamiminde “milleti
ancak kendi azim ve kararının kurtaracağını” ilan etmiş, Erzurum ve Sivas kongrelerinde “milli
iradeyi hâkim kılmanın” esas olduğunu vurgulamıştır. Öyle ki İngiliz diplomatlar, Erzurum
kongresi sırasındaki gelişmeleri takip eden konsoloslarının raporlarından hareketle Anadolu’da
bir Cumhuriyete gidildiği tespitini daha o günlerde yapabilmişlerdi.
23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisini milli iradenin ortaya
çıktığı merkez sayarak mücadeleyi bu zeminde millete dayandıran Mustafa Kemal Paşa’nın
dönemin şartlarını ve mücadeleye dâhil olan kadroların yapılarını da dikkate alarak adım adım
getirdiği nokta saltanatın kaldırılması ve millete verilmesi olmuştur.
21 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun ilk maddesinde yer alan
“Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi fiilen Cumhuriyet idaresinin hayata geçtiği an
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olarak değerlendirilebilir. Asırlarca bir aile yönetimi altında yaşamaya alışmış, hanedana ve
üyelerine bir çeşit kutsallık atfetmiş olan toplumun bu durumu anlaması ve içselleştirmesi kolay
olmayacağından ancak silahlı mücadele dönemi bitirildikten sonra gündeme getirilmiştir.
Nitekim 29 Ekim 1923 tarihli “tavzihan tadil”(açıklayarak düzeltmek) teklifi meclise
geldiğinde Abdurrahman Şeref Efendi bu kanuna atıfta bulunarak «hâkimiyet kayıtsız şartsız
milletin dedikten sonra bunun adı cumhuriyettir, doğan çocuğun adı şimdi konulmaktadır»
değerlendirmesini yapılmıştır.
29 Ekim 1923’te “Türkiye Devleti’nin hükümet şekli cumhuriyettir” ifadesi anayasada
yerini almıştır. Böylece Atatürk’ün “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” düşüncesinden
hareketle saltanat yönetimi terk edilerek milletin yönetime katılacağı bir rejim kurulmuştur. Bu
özellik 1924, 1961 ve 1982 anayasalarında “Türkiye Devleti bir cumhuriyettir” şeklinde
değiştirilerek cumhuriyet kavramına bir devlet şekli anlamı verilmiştir.
Atatürk, Cumhuriyeti şöyle açıklamaktadır. “Türk Milletinin karakter ve adetlerine en
uygun idare Cumhuriyet idaresi demektir. Cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemiyle
devlet şekli demektir. Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir.
Cumhuriyet fazilettir. Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin
kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı
Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet,
millet ve millet hükümettir.”
1931 tarihli parti programında; “fırka, cumhuriyetin, milli hâkimiyet idealini en iyi ve
en emin şekilde temsil edip uygulayan devlet şekli olduğuna kanidir” tespiti ile milli hâkimiyet
ülküsüne vurgu yapmıştır.
Atatürk’te çeşitli konuşmalarında farklı yönlerini ortaya koyduğu Cumhuriyetin fazilet
olduğunun altını çizmektedir. Buradaki faziletten maksat “eşitlik ve vatan sevgisidir.”
“Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet idaresi, faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir” cümleleri ile
vatandaş kavramına atıfta bulunulmaktadır. Gerçekten de eşitlik hakkına sahip çıkan hak ve
sorumluluklarının bilincindeki vatandaşlar bu durumu vatan sevgisinin de gereği olarak hayata
geçirmelidirler. Zira hâkimiyet hakkını herhangi bir düşünce ile başkasına devrettiği zaman
milletler için felaketli zamanların başlaması demektir. Atatürk’e göre egemenlik mutlaka
millete ait olmalıdır: “Egemenliğinden vazgeçmeye rıza gösteren bir milletin akıbeti elbette
felakettir, elbette musibettir. Milletler kendi egemenliklerini ellerinde tutmak
mecburiyetindedirler. Şimdiye kadar milletimizin başına gelen bütün felaketler kendi talih ve
kaderini başka birisinin eline terk etmesinden kaynaklanmıştır. Bu kadar acı tecrübeler geçiren
milletin egemenliğini bir kişiye vermesi kesinlikle mümkün olmayacaktır. Egemenlik kayıtsız
şartsız milletindir ve milletin olacaktır.” Mustafa Kemal Paşa’nın bu hususu özellikle askeri
mücadelenin bitiminden sonra çıktığı yurt gezilerinde kendisini karşılayanlara bir görev olarak
vermesi önemlidir. Mücadelenin liderine her şeyi onun yaptığı düşüncesiyle insanüstü bir vasıf
atfeden kalabalıkları o daima uyarmıştır. 1923 Adana Türk Ocağında çiftçilerle konuşurken:
“Yalnız şunu bir hakikat olarak biliniz ki, şeref hiçbir vakit bir adamın değil, bütün milletindir.
Eğer yapılan işler mühimse, gösterilen başarılar inkâr edilemeyecek kadar büyükse, değişim
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dikkate değerse, her fert kendini tebrik etmelidir. Çünkü böyle büyük şeyleri ancak çok
kabiliyetli olan büyük milletler yapabilir ve bu milletin her ferdi böyle en kabiliyetli ve büyük
bir millete mensup olduğunu düşünerek kendini tebrik etsin” demek suretiyle Cumhuriyeti
mümkün kılan başarıyı millete mal etmiştir.
Gençlerin ülkenin istikbali olduğuna inanan Atatürk, Afyonkarahisar ziyaretinde
kendisine olağanüstülük atfedilen bir konuşmaya karşılık: “Arkadaşlarım, ben zannediyorum
ki, milletin fertlerinin hiç birinden fazla yüksekliğe sahip değilim. Bende fazla teşebbüs
görüldüyse bu benden değil, milletin özünden çıkan bir teşebbüstür. Sizler olmasaydınız,
sizlerin vicdanî kanaatiniz bana dayanak teşkil etmemiş olsaydı; bendeki teşebbüsâtın hiçbiri
olmazdı. Millete ait meziyetleri yalnız şahıslara veren anlayış, eski idarelerin sistem ve usul
meselesinden kaynaklanıyordu. Vaktiyle mevcut devlet ve devletlerin varlık sebebi sırf bir
şahsın menfaat ve arzularını tatmine yönelikti. Şahısların bu arzu ve emellerine hizmet eden
millet, gösterilen büyüklüklerin şerefinden katiyen pay alamaz, ancak hata ve beceriksizlik
olursa onlar millete verilirdi.
Bugün bu hal mevcut değilse, millet kendi büyüklüğünü olduğu gibi cihana göstermişse,
fazlalık bende değil, mevcut sistemin yapısındandır. Bu şekil mevcut oldukça, bu mevkie
çıkacak herkesin yapacağı şey bundan başka türlü olamaz. Arkadaşlarımızın hakkındaki sözleri
beni duygulandırdı. Fakat bana karşı söylediğiniz sözlerin asıl samimiyeti, bana karşı
gösterdiğiniz harekâtın asıl ciddiyeti, ancak bugünkü idare şeklinin muhafazasında
göstereceğiniz yiğitlikle ispat edilecektir” sözleriyle millet ve devlet bütünleşmesinin
örneklerini vermekteydi.

11.2.2. Milliyetçilik
Çoğunlukla aynı coğrafyada yaşayıp aralarında dil, his, menfaat ve düşünce birliği olan,
ortak bir geçmişe ve geleceğe dair ideallere sahip insan topluluğuna millet adı verilmektedir.
Türkçede millet kelimesinin karşılığı "bodun" kelimesidir. Ancak Anadolu Türkçesinde Arapça
"mille" kelimesinden gelen millet Fransızca “nation” kelimesinin karşılığı olarak
kullanılmaktadır. Osmanlı Devletinde Ermeni milleti, Rum milleti, İslam milleti gibi din esaslı grupları
tanımlarken millet kelimesi kullanılmaktadır. Millet karşılığı olarak 1934 yılındaki dilde
sadeleştirme akımıyla başlayan mogolca etkisiyle“ ulus” kelimesi kullanılmaktadır. Avrupa’da
kilisenin hegemonyasına karşı tepki şeklinde ortaya çıkan Protestan hareketiyle başlayan milli
kiliseler döneminde devletlerin kendi dillerini kullanmaları millet oluşumunda önemli bir
aşama oluşturmaktadır. Fransız ihtilalinden sonra soy ve dil birliğinin de öne çıkması üzerine
aynı değerlere sahip milletlerin, ayrı devletler kurmaya çalışmaları çok uluslu imparatorlukları
derinden sarsmıştır. 19. ve 20 asırlar adeta bir milliyetler asrı halinde imparatorlukların sonu ve
milli devletlerin dünya siyasetine yön verdiği zamanlar olmuştur. Her insan topluluğunun
mensubu olduğu milletin iyiliğini istemesi ve bunun için çalışması tabii bir duygudur. Ancak
milletin belirleyici öğesini sadece ırk’a hasreden ve kendi ırklarının üstünlüğü nazariyesini
işleyen bazı örnekler diğerlerine hâkim olmak ve dünyayı yönetmek hırsına kapılarak dünya
savaşlarına da yol açmışlardır.
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Türk tarihinin en eski dönemlerinden itibaren kendine özgü değerleri çerçevesinde
gittikleri her coğrafyada bir siyasi idare birliği kurarak devlet halinde yaşama özelliğine sahip
Türk milletinin cihan hâkimiyeti idealini bununla karıştırmamak gerekmektedir. Zira
kurdukları her devlette farklı dil, din ve kültürden insanlara hoşgörü ile yaklaşan ve kabiliyetleri
ölçüsünde değer veren bir yönetim anlayışını emperyalist bir tahakküm anlayışı ile
karıştırmamak gerekir. İslam öncesi dönemden itibaren sosyolojik manada bir millete aidiyet
duygusu Türkler arasında yaygındı. Asya Hunlarında Tanhu Çiçi’nin, Göktürklerde Bilge
Kagan’ın, Türk milletinin hususiyetleri ve bunları korumak için gösterilen hassasiyet
kaynaklara yansımıştır.
Bu manada Orhun abidelerinde yer alan yaradılış, yönetim ve milli varlığı koruma
bilinci ilk milliyetçilik örnekleri olarak son derece değer taşımaktadır. Uygurların Çin
kültüründen etkilenerek yaşadıkları değişim kadar Selçukluların İslam dinine girmeleriyle
başlayan sosyal ve kültürel değişim Türk tarihine ve kimliğine varlığını çok uzun süreler
korumasına imkân veren özellikleriyle olumlu katkılar sağlamıştır. Selçuklu müessese ve
yönetim anlayışından aldığı değerleri gittikleri coğrafyalardaki farklı şart ve değerler ile
harmanlayarak bir dünya devleti haline gelen Osmanlı ise çok farklı dil, din, ırk ve renkten
insanları asırlar bir arada, barış içinde yaşatmakla daha gelişmiş bir hâkimiyet anlayışını hayata
geçirmiştir. Pax Ottomana (Osmanlı Barışı) kavramı bu anlayışın evrensel bir neticesi olmuştu.
Ancak bilhassa 19. Asır Osmanlı devletinin de milliyetçilik akımının sonuçlarına maruz kaldığı
bir dönem olmuştur. Bağlı unsurlar birer birer milliyetçilik düşüncesinin ve bölgenin stratejik
özelliğinin de tesiriyle uluslararası güçlerin faaliyet alanı haline gelirken Osmanlı mevcut
birliği en geniş sınırlar ve en kalabalık nüfusla devam ettirmeyi amaçlamaktaydı. Ancak Balkan
isyanları, Trablusgarp ve Balkan savaşlarının yıkıcı sonuçları farklı unsurların bir arada yaşama
ülküsüne ağır darbeler vurunca Türk unsuru Osmanlılık ve İslamcılık düşüncesinden Türk
milliyetçiliği düşüncesine yönelmek mecburiyetinde kalmıştır.
Bu aşamada da Türk milliyetçiliği düşüncesinin sistematiğini oluşturan Yusuf Akçura
ve bilhassa Ziya Gökalp gibi aydınlar ırk esaslı değil, kültürel birlik esaslı bir milliyetçilik
düşüncesini formüle etmişlerdir. Gerçekten de ırk, dil ve din dışında kader birliği, tarih ve kültür
birliği, his birliği özellikleri de vurgulanarak Türk milliyetçiliği öne çıkarılacaktır. Ziya
Gökalp’ten önemli ölçüde etkilenen Atatürk de milliyetçiliği şöyle ifade etmektedir. "Biz
doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk
camiasıdır. Bu camianın fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa o camiaya dayanan
Cumhuriyette o kadar kuvvetli olur. Milli Mücadelenin ideolojisi Türk Milliyetçiliği olmuştur".
Gerçekten de milliyetçilik Türk İnkılâbının temel prensibi olduğu kadar, fertlerini Türk
Milletine bağlayan manevî bir köprü, milleti huzur ve refaha yönelten en güçlü bağ olmuştur.
Daha 1923 tarihli nizamnamede partiye girişi “hariçten gelip Türk tâbiyet ve harsını(kültürünü)
kabul eden her fert için mümkün görmüştür. Anlaşılacağı gibi Atatürk’ün düşüncesinde soydan,
ırktan kaynaklanan bir milliyetçilik değil, tamamen kültürel, ideal ve düşünce birliğine dayanan
bir anlayış söz konusu olmuştur. Atatürk, milliyetçilik anlayışını Afet İnan’a hazırlattığı
Vatandaş İçin Medeni Bilgiler adlı kitapta şöyle anlatmıştır; Ortak bir tarih, beraber yaşama
arzusu ve kültür birliğinden oluşan topluluklar millettir. Atatürk, Türk Milletini oluşturan doğal
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ve tarihi olguları şöyle açıklamaktadır. Siyasi varlıkta birlik, dil birliği, yurt birliği, ırk ve köken
birliği, tarihi yakınlık ve ahlaki yakınlık.” Bu hususlardan siyasî varlıkta birlik son derece
önemlidir. Bu bir milletin siyasi bakımdan kişiliğini ortaya koyması, varlık durumuna
erişmesidir.
Nitekim 1924 Anayasası’nın 88. Maddesinde "Türkiye ahalisine din ve ırk farkı
olmaksızın, vatandaşlık itibariyle, Türk denir" ifadesiyle yeni devletin milliyetçilik anlayışının
kültür temelli olduğu ve vatan toprağı içinde yaşayan bütün bireyleri eşit kabul ettiği açıkça
ifade edilmiştir. Bu anlayış 1927 yılı nizamnamesinin değiştirilemez olarak kabul ettiği umumi
esaslarında “vatandaşlar arasında en kuvvetli bağın dil birliği, his birliği, fikir birliği olduğuna
kani olmak” şeklinde formüle edilmiştir. Bunu gerçekleştirmek için Türk dilini ve kültürünü
hakkıyla yaymak ve geliştirmek için her sahada çalışarak bütün fertlerine eşit olarak
uygulamayı taahhüt etmiştir.
Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı birleştirici ve bütünleştiricidir. Nitekim "Türkiye
Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir. Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu,
Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir soyun evlatları ve hep aynı cevherin
damarlarıdır. Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk Milliyetçisiyiz, Cumhuriyetimizin
dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o
topluma dayanan cumhuriyette o kadar kuvvetli olur"; demek suretiyle milliyetçiliğin etnik
temele dayanmadığını vurgulayan Atatürk, kapsayıcı, gayet açık ve pratik bir millet tanımı
yapmıştır. Atatürk, milliyetçiliği, millî bütünlüğün en temel özelliği sayarak bütün farklılıkları
hep aynı cevherin evlatları olarak ifade etmiştir. O’na göre milletin birliği ve bütünlüğü en
büyük güç kaynağıdır.
Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, akılcı, çağdaş, uygar, ileriye dönük, demokratik,
toparlayıcı, birleştirici, yüceltici, insancıl ve barışçıdır. Buna paralel olarak ırkçılığa karşıdır.
Atatürk’ün isteğiyle yazılan Türk Tarihinin Ana Hatları kitabında millet tanımında ırkçılık
dışlanmış, milletlerin ırkların bir karışımı olduğu, önemli olanın akıl ve ülkü birliği olduğu ifade
edilmiştir. Atatürk Türk Milletini etnik unsura ayırma çabalarını toplumsal düzeni bozmaya
yönelik, bozguncu, alçak, vatansız, milliyetsiz ve beyinsizlerin saçmaları olarak gizli ve kirli
emellerin oyunu olarak görmektedir. Türkler bir ırk ve etnik gurup olmaktan ziyade siyasi ve
sosyolojik topluluktur. Eski devirlerden kalma Kürtlük fikri, Çerkezlik fikri, Lazlık veya
Boşnaklık fikri milletin bütünlüğünü bozan kasıtlı, yanlış adlandırmalardır.
Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında başka milletlerin hukukuna ve milliyetçiliğine de
saygı vardır. Türk milliyetçiliğinin başka milletlere düşmanlık beslemeyeceğini şu sözleriyle
belirtmektedir: "Bizimle birlikte çalışan milletlere hürmet ve riayet ederiz onların
milliyetlerinin bütün gereklerini tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz her halde bencil ve mağrurane
bir milliyetçilik değildir". Bu doğrultuda yurtta ve dünyada barışı öngörmektedir. Bu anlayış
her türlü emperyalizme ve sömürgeciliğe de karşıdır.
Milli bütünlüğün temeli olarak görülen milliyetçilik ilkesi, fertlerin milli tarihlerine,
mazideki yaşanmışlıklara karşı derin bir hürmet ve bağlılık hissi olarak tanımlanabilir. Kendini
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aynı millete ait sayanların aynı sınırlar içinde bir arada yaşama ve oluşturdukları toplumu
yüceltme isteği olarak ta tarif edilmektedir.
Türk milletine mensup olmakla övünmeyi, millete inanmayı, güvenmeyi esas alarak bu
hususu “Ne Mutlu Türk’üm Diyene” vecibesi ile açıklamış ve bu fikri “Türk, Öğün! Çalış,
Güven” düsturu ile harekete dönüştürmüştür
Atatürk, dil, tarih ve milli kültürü devletin temeli saymaktadır. Milli birliğin
sağlanmasında son derece önemli olan bu konularda konuşmakla kalmamış uygulamada da
maddi mirasının gelirlerini bıraktığı Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarıyla ilim alanında mesafe
alınmasına imkân sağlamıştır.
Tarih ve Dil Çalışmaları: Burada kısaca bu iki kurumun kuruluş amaçlarına ve
çalışmalarına işaret etmek ihtiyacı vardır. Tarih alanındaki çalışmalar, Atatürk’ün 1928 yılında
Fransız coğrafya kitaplarının birinde, Türk ırkının sarı ırka mensup olduğu ve Avrupa
zihniyetine göre ikinci sınıf bir insan tipi olarak gösterildiğini okuması ile başlamıştır. Batı
dünyası, Türkler ve Türk tarihi hakkında son derece önyargılı idi. Onların gözünde dünya
medeniyetinde Türklere yer yoktu ve bu düşüncelerini eserlerinde sürekli dile getiriyorlardı.
Cumhuriyet döneminde, her şeyden önce Batılıların hafızalarındaki bu taassup silinmeye,
Türklere kendi tarihleri öğretilmeye, belgelere ve ilmî metotlara dayalı bir tarih anlayışı
geliştirilmeye çalışılmıştır.
Tarih alanındaki çalışmaların başlaması, Atatürk’ün 28 Nisan 1930’da Türk Ocakları
Kurultayı’nın son toplantısında söz alarak konuşma yapmasıyla başlamıştır. Ardından 16
kişiden oluşan bir Türk Tarih Heyeti kurulmuştur. Bugünkü Türk Tarih Kurumu’nun çekirdeğini
oluşturan bu heyet ilk toplantısını 4 Haziran 1930’da yapmış, 15 Nisan 1931 tarihinde de Türk
Tarihi Tetkik Cemiyeti adını alarak tüzel kişilik kazanmıştır.
Cemiyet, kuruluşunu takip eden bir yıllık süreçte, Türk Tarihinin Ana Hatları isimli
620 sayfalık bir kitap hazırlamıştır. Satışa çıkarılmayan ve sadece kendi üyelerine ve ilgili
kişilere dağıtılan kitap 11 bölümden meydana gelmiştir. Eserde, dünya tarihi içinde Türk
tarihinin yeri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmadan hemen sonra, Türk Tarihine Medhal
ve Orta Asya bölümlerinden oluşan 74 sayfalık bir broşür daha hazırlanmış ve Türk Tarihinin
Ana Hatları Medhal Kısmı adıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 1931 yılında bastırılmıştır.
14 Şubat 1932’de Atatürk, Temmuz ayı içinde tarih öğretmenlerinin de iştiraki ile bir
Tarih Öğretmenleri Kursu toplanmasını istemiş fakat daha sonra bu toplantıya Birinci Tarih
Kongresi adı verilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği ile düzenlenen kongrenin amacı,
özellikle üniversite tarih öğretim üyeleri ile ortaokul ve lise tarih öğretmelerini buluşturmak,
tarih ders kitapları hakkında onların görüşlerini almak, yeni tarih tezi üzerinde bir tartışma
zemini yaratmak ve tez hakkındaki soruları cevaplandırmak olarak belirlenmiştir. 2-11 Temmuz
1932 tarihlerinde toplanan Birinci Tarih Kongresi, Atatürk’ün ve çok sayıda davetlinin katılımı
ile açılmıştır. Kongreye pek çok akademisyen ve öğretmen katılmıştır.
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İkinci Türk Tarih Kongresi 20-25 Eylül 1937 tarihleri arasında yine Dolmabahçe
Sarayı’nda toplanmıştır. Kongreye ilk defa yabancı bilim adamları da katılmıştır. Tarih
kongreleri Atatürk’ün ölümünden sonra da toplanmaya devam etmiştir.
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, 3 Ekim 1935 tarihinde dil inkılâbının da etkisiyle Türk
Tarih Kurumu adını almıştır.
1928 yılında yapılan Harf İnkılâbı, beraberinde yabancı kökenli kelimelerin Türkçeden
atılması ve yerine yeni karşılıklar bulunması gibi bir problem yaratmıştır. Bu problem, özellikle
1932 sonrası başlayacak olan dilde sadeleşme çabalarının hareket noktası olarak karşımıza
çıkmaktadır. Dildeki yabancı kelimelere savaş açmak ve dili onlardan kurtarmak gibi çabaların
dünyada da örnekleri çoktur. Örneğin XVI. yüzyıla kadar Latince ve Fransızca egemenliğinde
olan Almanca sonradan özleştirilmiştir. Yine XVI. yüzyılda İtalya, XVII. yüzyılda Fransa,
XVIII. yüzyılda Macaristan’da Latinceye karşı bir savaş açılmış ve dilin özleştirilmesi için çaba
harcanmıştır.
Başlatılan çalışmalar çerçevesinde iki konuda anlaşmaya varılmıştır. 1. Dilin sınırlarını
çizmek, kelime hazinesini belirlemek, 2. Türkçeden yabancı kelimeleri ayıklamak ve yerine
yeni Türkçe karşılıklar bulmak. Bu doğrultuda, Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin kurulması ve Dil
Encümeni’nin de bu cemiyete bağlanması kararlaştırılmıştır. Nitekim 12 Temmuz 1932’de
kurulan bu cemiyet, Türk Dil Kurumu’nun da ilk nüvesini oluşturmuştur. Hemen ardından
Dolmabahçe Sarayı’nda 26 Eylül 1932 günü Birinci Dil Kurultayı toplanmıştır. Kurultayda
ilk olarak, Dil Encümeni’nin adı Dil Cemiyeti olarak değiştirilmiştir.
18-25 Ağustos 1934 tarihleri arasında Dolmabahçe Sarayı’nda II. Türk Dil Kurultayı
toplanmıştır. Bu kurultayda, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ile son iki yılda yapılan
çalışmalar üzerinde durulmuştur. Kurultaya Sovyet Rusya, Lehistan, Almanya gibi ülkelerden
akademisyenler katılmıştır. Kurultayın ardından 26 Eylül’de ise Öz Dil Bayramı kutlanmıştır.
24-31 Ağustos 1936 tarihleri arasında ise III. Türk Dil Kurultayı toplanmıştır. Bu kurultayın
aldığı önemli kararlardan biri, Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin adının Türk Dil Kurumu olarak
değiştirilmesidir. Kurultayın esas konusunu Güneş-Dil Teorisi oluşturmuştur. Viyanalı dilci
Kvergic’e ait olan bu teori, bütün dillerin başlangıç noktasının Orta Asya dolayısıyla tüm
dillerin de Türkçe kökenli olduğu esasına dayandırılmıştır.
Dilde sadeleştirme çalışmaları sonucunda 1935 sonrası verilen anlaşılmaz nutuklar ve
yazışmalar üzerine Atatürk, içinde bulunulan çıkmazın farkına vararak bu gidişattan küçük bir
manevra ile dönmenin çarelerini aramaya başlamıştır. İşte bu noktada Güneş-Dil Teorisi ona
istediği manevrayı sağlamış ve şimdiye kadar kullanılan kelimelerin de yine kendi dilimize ait
olduğu ispatlanmaya çalışılmıştır. Bu çabanın, 1930’larda oluşturulmaya çalışılan resmî tarih
görüşünün ve felsefesinin bir uzantısı olduğunu söylemek mümkündür. Fakat tüm bu çabalara
rağmen Güneş-Dil Teorisi, bilimsellikten ziyade politik bir yaklaşım ve çözüm yolu arayışı,
hatta adı üzerinde sadece bir teori olmaktan öteye geçememiştir
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11.2.3. Halkçılık
Lügat manası: Arapça ‘yaratma’, yaratış, manasına gelen halk’a Türkçe ’de, “insanlar,
cemiyet-i beşeriye” gibi karşılıklar verilmiş, bunun yanında günümüzde Almancada “ahali,
nüfus, sekene, bir yerde ikamet edenler, İngilizcede, birbirine yakın birkaç kullanıma sahiptir.
“bir ırka, millete veya cemaate ait bütün insanlar, belli bir coğrafyada belirli bir milliyet altında
yaşayan insanlar, bir ülkenin oy kullanma hakkına sahip vatandaşları, toplumda özel bir statüsü
veya pozisyonu olmayan insanlar manalarında kullanılmaktadır. Osmanlı Türkçesi’ndeki
kullanımının Arapçadaki ‘mahlûk’ yani yaratılmış, manasına uygun olarak her hangi bir ayırımı
söz konusu etmeden bütün yaratılmışları kapsaması dikkat çekmektedir.
İslam öncesi dönemde yönetme gücünü simgeleyen ve tanrı tarafından verildiğine
inanılan Kut’ a sahip olmanın zemininde de halka hizmet yer almıştır. Aç ise doyurulacak,
çıplak ise giydirilecek, yoksul ise zengin kılınacak olan halkın rızasını kazanan kişi “bey”
olacaktır. İslami dönemde de aynı anlayışın bir devamı sayabileceğimiz, yöneticilere “Allah’ın
emaneti” olarak kıymetlenen halkın, XX. yüzyılda yeniden başlangıçtaki konuma benzer bir
şekilde devleti yönetme yetkisinin meşruluk kaynağı haline gelmesi dikkat çekici bir neticedir.
Türkiye tecrübesine baktığımızda ise Osmanlı Devletinin klasik dönemi sonrasında, uzun savaş
yılları boyunca canı ve malıyla devletin hizmetinde olmuştur. Son yüzyılda ise
memnuniyetsizliği padişahların tahttan indirilmesinde geçerli sebep olarak gösterilirken bir
yandan da “etrâk-i bî idrak” şeklinde vasıflandırılmaktan kurtulamamıştır.
İkinci Meşrutiyet dönemi gerçek manada halkçı düşüncelerin Türk düşünce hayatına
girdiği dönemdir. Rusya’daki Narodnizm hareketinin etkilerinin de bu dönemde görüldüğü
bilinmektedir. Gerçekten de Narodnizmin temel felsefesi olan “halka doğru gidiş” yaygın bir
şekilde seslendirilmiştir. Nitekim Türk Ocağı’nın yayınladığı Halka Doğru’da dönemin önde
gelen fikir adamlarının büyük kısmı yazı yazmaktaydı. Halka Doğru, çıkış gerekçesinde aydınhalk farklılaşmasını tespit etmekte, eleştiriler getirerek çözüm önerileri ortaya koymaktadır.
Normal zamanlarda arayıp halini hatırını sormayan, gerektiğinde bütün suçları üzerine atan,
pratikte işlerliği olmayan kanun ve kurallar yaparak halkı içinde boğan bir idari anlayışa karşı,
halkın “kendi adetlerini, canlı kanunlar yaparak hayatiyetini koruduğu” tespitinden hareket
edilmiştir. Akçura, Sırp, Bulgar ve Rum toplumlarından örnekler vererek Türk aydınının da
halka doğru gitmesi gerektiğini vurguluyordu. Üniversiteden mezun olan bu millet gençlerinin
merkezlerde kolay para kazanarak rahat hayat yaşamak yerine köylerine giderek insanlarını
bilgilendirmek, sağlık ve eğitimi ile ilgilenmek yolunu seçmeleri takdir edilmekteydi. Bu
yazılarda bu halkların bağımsızlıklarını sağlayan en önemli sebebin bu aydınlanma olduğu ima
ediliyordu. Türk Ocağı’nda da halk üzerine toplantılar yapılıyor, halka gitme, halkı görme,
öğrenme gerekliliği kabul ediliyor, halkın sıkıntıları, hastalıkları, üretim ve yaşam
standardından doğan problemleri, fakirliğinin kaynakları incelenmeye çalışılıyordu. Neticede
en önce, halkın uğramakta olduğu hastalıklarla, bunların sebeplerini öğrenmek için çalışmaya
karar verilmiştir.
Türk Ocağı da ilk günden itibaren gençleri Anadolu’ya gitmeye özendirmiş, bunu milli
bir görev olarak takdim etmişti. Ancak ocaktan bağımsız şekilde, 1913 yılı yaz aylarında birkaç
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Tıbbiyeli yayan olarak halk arasında seyahat etmek(halka gitmek) için harekete geçmişlerdi.
Memleketin hayat hakkını Türk köylüleri yükseltmekle kazanacağına derin ve sarsılmaz bir
iman ve itikatla inanan gençlerin yanlarına aldıkları eşyalar, gitmekte oldukları yerin durumuna
işaret etmektedir. “...edindiğimiz erkân-ı harp haritalarımızı, yol pusulalarımızı, köylülere
meccanen (bedava)dağıtmak için aldığımız birçok sulfato şişelerini, çiçek aşısı yapmak için
aldığımız aşı tüplerini yüklenerek...”. Tıbbiyeli öğrencilerin bu teşebbüsleri sembolik bir
mahiyet taşısa da köylünün sıhhi konulardaki bilgisizliğini giderecek her seviyeden faaliyete
şiddetle ihtiyaç olduğu açıktır.
Hedef kitlenin ihtiyaçlarından da anlaşılacağı üzere bu dönemde halkçılık düşüncesinin
muhatabı köylerde yaşayan, az topraklı veya topraksız, başkalarının topraklarında ücretle
çalışan alt gelir gruplarındaki insanlardı. Burada bir köycülük akımının ilk belirtilerini görmek
mümkündür
Siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda halka dayanmak anlamına gelen
Halkçılık, Milli Mücadeleyi yapan Türk Milletinin zaferden sonra yönetime ortak olması ve
kalkınma çabasıdır.
Halkın hâkimiyetin mutlak sahipliğine geçmesi ancak Atatürk düşüncesiyle söz konusu
olabilmiştir. "Halkçılık halktan yana bir tutum içinde olmak demektir. Bütün inkılâpçı
kuvvetlerin halktan yana olması şarttır. Halkın desteği sağlanmadıkça hiçbir şey kazanılamaz.
Bu nedenle Cumhuriyet sıkı sıkıya dediğim ilkeye bağlı kalacaktır. Devletimiz halkın
devletidir. İç politikadaki esas olan " halkçılık yani milleti bizzat mukadderatına hâkim kılmak
esası Teşkilat-ı Esasiye kanunuyla tespit edilmiştir". Nitekim Atatürk kurduğu partiye halkçılık
ilkesinden hareketle Halk Fırkası ismini vermiştir. Atatürk, genellikle halk kelimesini, milletle
eş anlamlı olarak kullanmıştır.
Atatürk halkçılık kavramını demokrasi ile eş anlamlı olarak görmüş ve kullanmıştır.
"Bizim hükümet şeklimiz tam bir demokrat hükümettir. Ve lisanımızda bu hükümet halk
hükümeti diye yâd edilir". Atatürk’ün halkçılık ilkesiyle amacı Türkiye’de siyasi demokrasiyi
gerçekleştirmektir. Bu sebeple halkçılık ile demokrasiyi aynı anlamda kullanmıştır. Ona göre;
"İrade ve hâkimiyet milletin tümüne aittir ve ait olmalıdır. Demokrasi prensibi milli hâkimiyet
şekline dönüşmüştür. Demokrasi esasına dayanan hükümetlerde hâkimiyet halka, halkın
çoğunluğuna aittir. Demokrasi prensibi hâkimiyetin millete olduğunu, başka yerde
olamayacağını gerektirir. Bu suretle demokrasi prensibi, siyasi kuvvetin, hâkimiyetin,
kaynağına ve geçerliliğine temas etmektedir". Türk halkını, "örfen, dinen, kültür bakımından
birbirine saygılı, özveri duygularıyla dolu, geleceği ve çıkarları ortak olan toplumsal bir heyet
olarak tarif eden Atatürk'ün gözünde Türk toplumu sınıfsız bir bütündür, fertleri arasında hiçbir
fark yoktur. Bu temel çizgi, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren partinin programında ve
tüzüğünde de yerini almıştır. Nitekim 1931 tarihli parti programında irade ve hâkimiyetin
kaynağı olarak milleti işaret eden bu anlayış, söz konusu irade ve hâkimiyeti hem vatandaşın
devlete, hem de devletin vatandaşına karşı olan görevlerinin hakkıyla yerine getirilmesi için
kullanılmasını başlıca esaslardan kabul etmiştir
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Halkçılık anlayışı 1923 nizamnamesinde yer alan ve esasları belirlenen ilk ilkelerden
birisi olmuştur. Halk fırkasına göre halk kavramı, herhangi bir sınıfa ait değildir. Hiçbir imtiyaz
iddiasında bulunmayan ve umumiyetle kanun nazarında mutlak bir eşitliği kabul eden bütün
fertler halktandır. Halkçılar hiçbir ailenin, hiçbir sınıfın, hiçbir cemaatin, hiçbir ferdin
imtiyazlarını kabul etmeyen ve kanunları koymakta mutlak hürriyet ve istiklali tanıyan
fertlerdir. Bu yaklaşım 1927 nizamnamesinde “ milli hâkimiyet ve idarenin ilgili olduğu bütün
faaliyet sahalarında halk tarafından ve halk için kaidesini hâkim kılmayı gaye edinmiştir”
ifadesiyle güçlendirilmiştir.
1930’lu yıllarda formüle edilen bakış açısına göre Türkiye Cumhuriyeti halkı ayrı ayrı
sınıflar yerine bireysel ve toplumsal hayat için işbölümü esasında çeşitli iş gruplarına ayrılmış
bir camia olarak görmek esastır. Bu çalışma grupları: küçük çiftçiler, küçük sanayi erbabı ve
esnaf, amele ve işçi, serbest meslek erbabı, sanayi erbabı, büyük arazi ve iş sahipleri ve
tüccardır. Bunların her birinin çalışması diğerinin ve umumi camianın hayat ve saadeti için
zaruridir. Bu tespitin hedefi sınıf mücadelesi yerine sosyal düzen ve dayanışmayı sağlamak ve
menfaat çatışmasının önüne geçmektir. Menfaatlerin kabiliyet ve çalışma derecesiyle uyumlu
olması idealize edilmektedir.
Atatürk düşüncesinde halkçılık milletin bütün fertlerini kucaklayan, hedefinde
demokrasi olan milli, orijinal ve halk için halk ile birlikte gerçekleştirilmeye çalışılan bir
mahiyettedir. Orijinaldir; Atatürk TBMM’de hayata geçirdiği Meclis hükümeti sisteminin
herhangi bir sisteme benzememesiyle ve benzetmemekle iftihar etmeliyiz, çünkü biz bize
benzeriz” sözleriyle sosyalizm dâhil mevcut sistemlere benzemediğinin altını çizmiştir. Bu
noktada ilk zamanlardaki darbe yoluyla isteklerini gerçekleştirme fikirleri halk ile temas edince
değişmiştir. Halka doğru gitmeyi, halkın yürüyüşünü hızlandırırken aydını da halka doğru daha
hızlı yürütmeyi sosyal meselelerin çözüm yolu olarak görmüştür.
Atatürk, İstanbul Gazetelerinin temsilcileriyle 16 Ocak 1923 tarihinde yaptığı bir
konuşmada Meclisin hedefini: milleti çağdaş medeniyet ve insanlığın gerektirdiği seviyeye
çıkarmak için bütün çalışma kollarında en doğru yolları aramak bulmak ve millete anlatarak
çabuk ve geniş adımlarla bütün milleti yürütmeyi sağlamak şeklinde tespit etmiştir. Milli hedefi
bu şekilde ortaya koyduktan sonra ona ulaşmak için gereken yolları bulmakta yalnız bir tek
şeye çok ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak”. Sosyal hastalıkların en önemlisi olan tembelliği
gidermek ve milleti çalışkan yapmak ilk hedef olmalıdır. Zira “servet ve onun tabii neticesi
olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır”. Bu sözlerde milletin her şeyi
yukardan yani devletten bekleme anlayışı ile tembelliğe itildiğine dolaylı bir işaret mevcuttur.
Milleti ilerletmek için münevverlerine büyük iş düştüğünü söyleyen Atatürk bu vazifeyi
Meclisin yapacağını söylediğine göre seçkinlerin adresi için başka yer aramaya gerek
kalmamaktadır. Millet Meclisi Millet seçkinlerinin toplandığı yerdir. Milli mücadeleye
başladığında gerek aydın kesimden gerekse İstanbul’daki hükümet çevrelerinden gereken
desteği göremeyen Atatürk, aciz, kararsız ve korkak insanların memleket mücadelesinde
yerinin olmadığını, bunların telkinlerine kapılmamak gerektiğini işaretle, “derler ki, biz adam
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değiliz ve olamayız. Biz bilâ kayd ü şart mevcudiyetimizi bir ecnebiye tevdi edelim”. Balkan
savaşlarından sonra milletin, bilhassa ordunun başında bulunanlar da başka tarzda ve fakat aynı
zihniyeti takip etmişlerdir. Öyle ise aynı sıkıntılara yeniden düşmemek için yapılacak şey
“Türkiye’nin re'si tefekkürünü, büsbütün yeni bir imanla teçhiz etmek. Bütün millete ceyyit
(iyi, hoş, latif) bir maneviyat vermek” olacaktır. Türk milletinin kendisine güvenmesi çok
çalışarak, tükettiğinden fazlasını üreterek zenginleşmesi ve çağdaş uygarlığın nimetlerinden
faydalanması halkçılık ilkesinin hedefleri arasındadır.
Atatürk’ün halkçılık anlayışı millidir. Millete hedef gösterdiği muasır medeniyet
seviyesine ulaşmak için dünyanın bütün ilminden, buluşlarından istifade etmenin yanında asıl
temeli kendi içimizden çıkarmak mecburiyetini unutmamalıyız” diyerek her sistemin her ülke
ve toplumda aynı sonucu vermeyeceğine, bir millet için saadet olan bir şeyin diğer biri için
felaket olabileceğine dikkat çekmektedir.

11.2.4. Laiklik
Laik(latince laikos) lügat manası olarak “din adamları sınıfına mensup olmayan, dini
sıfat ve yetkisi olmayan kişi” anlamına gelmektedir. Siyasal sistemde din işleri ile devlet
işlerinin birbirlerinden ayrı olmaları esasını savunmaktır. Fertlere akıl ve vicdani tercihleri
noktasında hür olduklarından hareketle bir dokunulmazlık alanı varsayar.
Hukuken ise kanun yapıcının dini kurallardan etkilenmeden sosyal yaşamı düzenlemesi
anlayışı laikliktir.
Laiklik, batıda Katolik Kilise’nin merkezî ve baskıcı yapısına karşı ortaya çıkmıştır.
Avrupa'da, Reform ve Rönesans’la birlikte başlayan Aydınlanma Çağı, dinî doğmaların bilim,
siyaset, sanat ve felsefe üzerindeki baskısına karşı çıkılmasına yol açmıştır. Bu bağlamda
Lâiklik, Fransız İhtilaliyle Avrupa'ya yayılmıştır. Fransız ihtilalinden sonraki ilk yüzyılda
Cumhuriyetçilerin Kiliseleri her türlü siyasi ve idari gücü kullanmaktan ve bilhassa eğitim
sisteminden uzak tutmak ve bir adım sonrasında kiliseyi kontrol etmek anlayışını
simgelemektedir. Fransa’da Cumhuriyetçiler 1880’de Cizvit tarikatını yasaklamış, 28 Mart
1882’de ilköğretim okullarını devletleştirmişlerdir. 1 Temmuz 1901’de Dernekler ve Tarikatlar
Yasası çıkarılmıştır. Böylece Tarikatlar dernek statüsüne alınmış, kurulmaları devlet iznine
bağlanmış ve okul yönetmeleri yasaklanmıştır.
Bu sürecin son adımı 19 Aralık 1905’de Kilise ile devletin ayrılması kanunun
çıkarılması olmuştur. Temelde bu üç kanunun oluşturduğu hukuki statü 1946’da Fransız
anayasasına girmiştir. 1- “Cumhuriyet vicdan özgürlüğünü sağlar. Dinlerin kamu düzeniyle
ilgili aşağıdaki sınırlamalarla özgürce icra edilmelerini güvence altına alır”.
2- “Cumhuriyet herhangi bir dini ne tanır, ona ne ücret verir ne de ödenek ayırır. Laik
devletin dini olmamakla beraber, toplumun mevcut dinlerinden hiçbiri diğerine üstün tutulmaz.
Devlet, din ve mezhepleri farklı, hatta inanmayan vatandaşlarına hukuken eşit mesafede durur.
Ayrıca kişiler dini inançlarından dolayı baskı ve ayrım görmezler. Ancak devlet toplumun dini
gereksinimlerini sosyal bir ihtiyaç olarak gözetir. Laik düzen, din özgürlüğünün doğal sonucu
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olarak bütün dinleri kamu düzenini bozmadıkları sürece tanır. Laik düzende dini ve dünyevi
otoriteler ayrılmıştır. Laiklik cumhuriyetin ve demokratik rejimin önemli koşullarından biri
olarak algılanmaktadır.
Akılcılık, siyasî liberalizm gibi düşünce akımları Batı dünyasının değişmesini
sağlamıştır.
İslam dinine girmeden önceki dönemde Türklerde Hakan Gök Tanrı tarafından milleti
yönetmek üzere tahta çıkartılmıştır. Bununla birlikte hakanın görevleri arasında dinî konular
yoktur. Türkler İslam dinine geçtikleri zaman da İslam hukuku yanında Padişahlar tarafından
konan hukuk kurallarının oluşturduğu örfî hukukla yönetilmekteydi. İslam hukukunun
düzenlemediği alanlarda idarecilerin İslam’ın temel prensiplerine aykırı olmamak kaydıyla
kanun yapma yetkisi vardı.
Kuruluşundan itibaren devleti dini esaslara göre yönetmeğe özen gösteren Osmanlı
Devleti'nde dini kavram ve söylemin daha belirleyici hale gelmesinde I.Selim’in 1517
senesindeki Mısır seferinden sonra kutsal emanetleri İstanbul’a getirmesi ve Şeyhülislamlık
makamını kurması etkili olmuştur. Bu seferle ilişkilendirilen Hilafetin Osmanlı Devleti'ne
geçmesi söyleminden daha önemlisi Osmanlı Padişahının dünyevi ve dini yetkileri tek elde
toplaması olmuştur. Bu gelişmelerden sonra Osmanlı Devleti'nde din, devlet ve toplum
hayatında daha etkili hale gelmiştir. Devletin askeri alanda gücünü yitirdiğini gören yöneticiler
18. Asrın son çeyreğinden itibaren siyaseten elden çıkan beldeleri Halife sıfatını kullanarak
devlete bağlamayı bir çıkar yol olarak görmüşlerdir. 1774 tarihli Küçük Kaynarca Antlaşması
ile Rus çarı Osmanlı ülkesindeki Ortodoks tebaayı himaye etme hakkını elde ederken, Osmanlı
Padişahının da Rusya Müslümanlarının halifesi olduğu belirtilmiştir. Osmanlı Devleti İslami
hukuk sistemini Tanzimat dönemine kadar uygulamıştır. Tanzimat Fermanıyla dini kurallara
ve kanunlara uyulmamasından dolayı devlette zafiyet meydana geldiği vurgusu yapılarak, yeni
kanunlar çıkarılması kararlaştırılmıştır. Bu dönemde yapılan kanunlarda yargılama ve ticaret
hukuku gibi bazı alanlarda lâik nitelikli Batı kanunları benimsenmiştir. Diğer taraftan aile ve
miras hukuku gibi alanlarda dinî hukuk kurallarına bağlı kalınmıştır. Bu durum birbirinden
farklı “şer’i” ve “lâik” nitelikli kanunların aynı anda yürürlükte olmasına yol açmıştır. Böylece
hukuk alanında farklı mahkemelerin ortaya çıkmasıyla bir ikilik yaşanmaya başlamıştır. Bu
durum, Cumhuriyet'e kadar devam etmiştir.
Türk düşüncesinde bu fikri ortaya koyan Mustafa Kemal Atatürk’ün de ilham kaynağı
büyük ölçüde Fransız deneyimidir. Bununla birlikte Türkiye'deki uygulama ülke, millet ve
yakın tarihte yaşananlardan yapılan çıkarımlar etrafında şekillenmiştir. Büyük Millet
Meclisi’nin 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanmasıyla birlikte dinî ve mistik hâkimiyet görüşü
yerine, tamamıyla lâik ve milli egemenliğe dayalı bir yönetime doğru ilerleme kaydedilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da açılışının ertesi günü, 24 Nisan 1920 tarihinde,
Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir kuvvetin bulunmadığını belirtmiştir.
Atatürk’ün İslam dinine bakışı son derece rasyonel ve akılcıdır: "Bizim dinimiz en
makul, en tabii bir dindir. Ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin tabi olması
için akla, fenne, ilme ve mantığa uyması lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur.
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Müslümanların toplumsal hayatında, hiç kimsenin özel bir sınıf halinde mevcudiyetini
muhafaza hakkı yoktur. Kendilerinde böyle bir hak görenler dini emirlere uygun harekette
bulunmuş olmazlar. Bizde ruhbanlık yoktur, hepimiz eşitiz ve dinimizin hükümlerini eşit olarak
öğrenmeye mecburuz. Her fert dinini din duygusunu, imanı öğrenmek için bir yere muhtaçtır
orası da mekteptir.
Siyasi sistemin temeline halk iradesinin konulması sahasında gelişen laiklik; Saltanatın
kaldırılması (1 Kasım 1922), Cumhuriyet ilan edilerek hâkimiyet hakkının halka verilmesi(29
Ekim 1923), Hilafetin kaldırılması, Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması, Tevhidi Tedrisat
(3 Mart 1924) gibi temel düzenlemeler ile esaslarını ortaya koymuştur.
Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925), Medeni Kanunun kabulü (17
Şubat 1926), Allah adına yemin edilmesinden vazgeçilmesi ile devletin dini hükmünün
anayasadan kaldırılması (10.04.1928) ve nihayet 5 Şubat 1937’de anayasanın birinci maddesine
“Türkiye devletinin laik olduğu” ibaresinin eklenmesiyle kanunlar açısından tamamlanmıştır.
Oluşturulan sistem din hürriyetini, ayin ve ibadet haklarını tanır.
Nitekim 1924 Anayasasının 75. Maddesinde bu durum açıkça belirtilmiştir. : Hiçbir
kimse mensup olduğu din, mezhep, tarikat ve felsefi içtihadından dolayı kınanamaz,
eleştirilemez. Asayiş, umumi görgü kuralları ve kanunlara aykırı olmamak üzere her türlü dini
ayinler serbesttir. Yine 1961 Anayasası da aynı güvenceyi devam ettirmiştir.
Mayıs 1931’de Cumhuriyet Halk Fırkasının üçüncü büyük kongresinde: Devlet
idaresinde bütün kanunların, nizamların ve usullerin, ilim ve fenlerin muasır medeniyete temin
ettiği esas ve şekillere göre yapılması ve tatbik edilmesi prensibi kabul edilmiştir. Din telakkisi
vicdani olduğundan, parti yönetimi din fikirlerini devlet ve dünya işlerinden ve siyasetten ayrı
tutmayı milletimizin çağdaş uygarlığa ulaşması için ana yol olarak görmüştür.
Atatürk düşüncesinde Cumhuriyetçilik ile birlikte rejimin ve devletin teminatı olarak
algılanmıştır. Zira eski rejime dönme ihtimalini ortadan kaldırmıştır.
Atatürk düşüncesinde laiklik din karşıtı değildir. İslam dinini akla, mantığa ve milletin
menfaatine en uygun din olarak tanımlayan Atatürk, bütün yurttaşlara ibadet hürriyetini en
mükemmel şekilde sağladığının altını çizmektedir.
Dinin doğru anlaşılması halinde bir problem olmayacağı inancıyla halkın kendi
lisanından dinin öğrenmesi için Kuran-ı Kerim’in tercüme ve tefsirlerinin Türkçe yapılması için
çalışmalar yapılmasını destekleyen Atatürk, dinin siyasete alet edilmesinin de şiddetle
aleyhinde olmuştur.
Atatürk, lâikliğin bütün yurttaşların vicdan ve ibadet hürriyetlerini gözettiğini
belirterek; "Dinimiz, milletimize hakir, miskin ve zelil olmayı tavsiye etmez. Aksine, Allah da,
Peygamber de insanların ve milletlerin izzet ve şerefini korumalarını emrediyor...". Atatürk,
İslam dinine saygılı olduğu kadar diğer fikir ve inançlara saygılıdır. Bunu şöyle ifade
etmektedir: Dini fikir ve inançlara hürmetkâr olmak, tabi ve umumi bir anlayıştır. Bunun aksini
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düşünmek için sebep yoktur. Laiklik, Türk toplumuna rasyonel gerçeğe, deneye ve araştırmaya
dayanan bilimsel bir zihniyet kazandırmış, çağdaşlaşmanın yollarını açmıştır. Bu anlayış, fikir
vesayetini reddeden, farklı görüşlerin bir arada yaşamasını mümkün kılan, akılcı ve insancıl bir
düşünce sistemini getirmiştir.

11.2.5. Devletçilik
Devletçilik anlayışı 1931 programına: “bireysel çalışma ve faaliyeti esas almakla
birlikte mümkün olduğu kadar az zaman içinde dinamik ideale kavuşmak için milletin genel
çıkarlarının gereğine göre, bütün işlerde özellikle ekonomik alanda devletin fiilen ilgilenmesini
benimser” şeklinde girmiştir. Devletçilik, bilhassa ekonomide devletin ilgilenmesi, yapma,
yaptırma, yönlendirme, teşvik, yardım etme, yapılanları düzenleme ve kontrol etmesi anlamına
gelir. Devlet kendini daha güçlü kılmak için vatandaşların eğitimi, güvenliği ve sağlığı ile ilgili
işleri yapar veya yaptırır.
Devletçilik ilkesi, bireysel ekonomik teşebbüs veya faaliyete öncelik verir bu faaliyetleri
düzenleme ve kontrol etme görevini yani girişimciye rehberlik görevini devlete vermektedir. .
Toplum yararına hizmet eden kuruluşların artırılmasına önem verir. Aynı zamanda
memleket içinde güvenliği ve adaleti sağlamak, vatandaşların hürriyetini güven altında
bulundurmak, dış siyaset ve diğer milletlerle olan ilişkileri iyi idare etmek, savunma
kuvvetlerini daima hazır tutmak ve milletin bağımsızlığını sağlamak, devletin öncelikli
görevleridir.
Bu ilkenin uygulanmasındaki en önemli etkenlerin başında, özel sektörü teşvik edici
tedbirler alınmış olmasına rağmen, istenilen düzeyde bir gelişme elde edilememiş olması
gelmektedir. Yeterli yerli sermaye birikiminin olmayışı kadar girişimci sınıfın yetersizliği,
teknik bilgisizlik, yabancı sermayenin olumsuz tutumu ve Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun bütün
desteklerine rağmen yatırımların yeterli olmaması Atatürk'ün devletçilik ilkesine yönelmesini
ve uygulamaların esaslarını netleştirmesini sağlamıştır. Bunun yanında 1929’da ortaya çıkan
dünya ekonomik bunalımı, zaten zayıf olan Türkiye ekonomisini daha da zor duruma
sokmuştur. Bütün bu sebepler yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti’nin devletçiliğe
yönelmesinde önemli rol oynamıştır. Türkiye’de devletçilik ilkesinin uygulanmasının
sebeplerinde biri de sosyal adalet ve bölgeler arasındaki dengeyi sağlamaktır. Bu durum ancak
geri kalmış bölgelerde sanayi kuruluşları kurmakla mümkün olabilirdi. Ayrıca Türkiye’de
devletçilik ilkesi batı da kapitalizmle birlikte ortaya çıkan sefalet ve diğer problemleri önlemeyi
amaçlamaktadır.
Devletin ekonomik bağımsızlığını muhafaza ederek milli kaynaklarını
değerlendirmesini sağlamıştır. 10 yıllık savaşın yarattığı maddi ve manevi tahribatın bir an
evvel giderilmesi hedeflenmiş, herhangi bir sistem taklit edilmemiş, ülke şartları belirleyici
olmuştur
Atatürk, devletçilikten ne anladığını şu sözler ile izah etmiştir: "Kişilerin özel
teşebbüslerini ve şahsi menfaatlerini esas tutmak; fakat büyük bir milletin ihtiyaçlarını ve çok
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şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline almak. Prensip
olarak devlet ferdin yerine geçmemelidir. Fakat ferdin gelişmesi için genel şartları göz önünde
bulundurmalıdır. Kesin zaruret olmadıkça piyasalara karışılmaz; bununla beraber piyasada
başıboş değildir" Görüldüğü gibi bu yaklaşım ekonomik faaliyetin tamamen devletin tekelinde
olduğu katı bir devletçilik uygulaması değildir.
Atatürk, Afet İnan’a hazırlattığı Medeni Bilgiler kitabında Türkiye şartlarında takip
edilmesi gereken ekonomik politikayı ve kendisinin ılımlı devletçilik anlayışı şöyle ifade
etmektedir: "Türkiye Cumhuriyetini idare edenlerin, demokrasi esasından ayrılmamakla
beraber mutedil devletçilik prensibine uygun yürümeleri, bugün içinde bulunduğumuz hallere,
şartlara ve mecburiyetlere uygun olur. Bizim takibini muvafık gördüğümüz mutedil devletçilik
prensibi; bütün istihsal ve tevzi vasıtalarını fertlerden alarak, milleti büsbütün başka esaslar
dâhilinde tanzim etmek gayesini takip eden sosyalizm prensibine müstenit kolektivizm yahut
komünizm gibi hususi ve ferdi iktisadi teşebbüs ve faaliyete meydan bırakmayan bir sistem
değildir".
Yukarıda izah edilen anlayış çerçevesinde Devletin attığı adımları şöyle sayabiliriz:
Mevcut demiryollarının millileştirilmesi ve yeni hatların inşa edilmesi. Bankacılık sektörünü
millileştirmek ve özel girişimcilere destek sağlamak üzere İş Bankası’nın kurulması(1924).
Sanayi ve Maadin Bankası’nın kurulması (1925). İnşaat ve konut sektörüne destek olmak için
Emlak ve Eytam Bankası’nın kurulması (1926). Aşar vergisinin kaldırılması (1925). Teşvik-i
Sanayi Kanunu çıkarılarak yeni işletmelerin açılması(1927). Yerli sanayi ve ticareti korumak
üzere yeni gümrük tarifeleri uygulamaya konulması(1929).
Sanayi ve Maadin Bankası vasıtasıyla Hereke, Feshane, Bakırköy Mensucat, Bünyan,
Isparta İplik fabrikaları, Maraş, Tosya Çeltik Fabrikaları, Beykoz Deri ve Kundura, Uşak Şeker,
Malatya ve Aksaray elektrik ve Kütahya Çini fabrikalarına ortak olunmuştur. 1933’te kurulan
Sümerbank on yedi yeni fabrika kurmuştur. 1934’de Birinci Beş yıllık sanayi planı yürürlüğe
konarak kimya, sanayi, demir, kâğıt ve selüloz, kükürt, süngercilik, pamuk ve mensucat
sanayine öncelik verilmiştir.1935 yılında madencilik alanında yatırım yapmak üzere Etibank
kurulmuştur. Ham maddesi ülke içinde bulunan yatırımlar yapılarak dışarıya döviz gitmesi
önlenmeye çalışılmıştır. Bu planlı ekonomi döneminde sanayileşme atılımına girişilmiştir.
Atatürk bunu şöyle dile getirmektedir: "Endüstrileşmek en büyük milli davalar arasında yer
almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimiz de mevcut olan
büyük küçük her çeşit sanayi kurup işleteceğiz. En başta vatan savunması olmak üzere
mahsullerimizi kıymetlendirmek ve en kısa yoldan, en ileri ve refahlı Türkiye idealine ulaşmak
için bu bir zorunluluktur. Bu kanaatte beş yıllık ilk sanayi planında geri kalan ve bütün
hazırlıkları bitirilmiş olan birkaç fabrikasını da süratle başarmak ve yeni plan için hazırlanmak
gerekir".
Uzun yılların ihmallerine ve 10 yıllık savaşın yıkımlarını bir an evvel gidermek isteyen
devletin hedefi sanayileşmeyi hızlandırmak, tarım üretimini arttırmak, ulaşımı ülke sathına
yaymak ve bankacılık sistemini modernleştirmektir. Böylelikle toplumun refah düzeyi
yükseltilmeye çalışılmış ve mümkün olduğunca fazla insanın bu refahtan yararlanması
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amaçlanmıştır.
Siyasi devletçilik: Ekonomik devletçilik kadar önemli hatta daha köklü olan devletçilik
siyasi anlamda devletçilik fikridir. Devleti ilelebet yaşatmak esasına dayanır. Fert ve cemiyetten
önce devletin varlığını muhafaza etmek, devamlılığını ve otoritesini sağlamak ilk hedeftir.
Devletin gerektiğinde şevketini, ihtiyaç olduğunda şefkatini göstermesi esastır.
Halkın refah, mutluluk ve huzurunun ancak devlet sayesinde sağlanabileceği
düşüncesinden temellenir.

11.2.6. İnkılapçılık
Kelime anlamı olarak bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm; siyasi terim
olarak ise Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik,
iyileştirme anlamlarına gelmektedir. İnkılap kavramını ifade etmek için 1934’teki dilde
sadeleştirme politikalarından sonra devrim kelimesi kullanılmışsa da bu durum inkılap ile
ihtilali aynı sanmaktan kaynaklanmaktadır. Nitekim Türk İnkılabının önderi Gazi Mustafa
Kemal’de 1925 yılında Türk İnkılabını tarif ederken “"Türk İnkılabı nedir? Bu inkılâp
kelimesinin ilk anda işaret ettiği ihtilal manasından başka ondan daha geniş bir değişikliği
ifade etmektedir. Bugünkü devletimizin şekli asırlardan beri gelen eski şekillerini ortadan
kaldıran, en gelişmiş tarz olmuştur". Görüldüğü gibi Atatürk, İhtilal ve İnkılâbı bir birinden
ayırmıştır. İdare şeklinin değiştirilmesinden sonra da devletin ve milletin varlığını
sürdürebilmek için fertleri arasında kurduğu ortak bağın da şekli değiştirilmiştir. Din ve mezhep
esaslı birliğin yerine milletin fertleri Türk milliyeti bağı etrafında toplanmışlardır. Millet, dünya
milletleri arenasında hayatta kalmak, kuvvetli olmak için gerekli bilgi ve aracın çağdaş
medeniyete dâhil olmaktan geçtiğini kabul etmiştir. Toplum idaresi ve kanunlarının da şartların
değişmesiyle beraber değişecek bir dünyevi bakış etrafında düzenlenmesini de benimsemiştir.
Bütün bunlar ihtilalden çok ilerde, yüksek ve büyük değişimlerdir, inkılaptır.
Atatürk, yaptığı birçok konuşmada İnkılâbı; son asırlarda Türk milletini geri bırakmış
kurumları yıkarak yerlerine, milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerlemesini temin edecek
yeni kurumları kurmak olarak açıklamıştır. Fransız ihtilaliyle başlayan ve Bolşevik ihtilaliyle
devam eden değişim ve dönüşümler değişen hanedanlar ve milletler için çok kanlı olmuştur.
İdareyi ele alışı mevcut şartlara uygun olarak gelişen Alman ve İtalyan faşizminde ise milletler
adına çok kanlı değişim ve dönüşümler yaşanmıştır. Türk İnkılabı hem altı asırlık hanedan
idaresine kansız bir şekilde son vermiş, hem de milleti daha müreffeh, daha çağdaş bir seviyeye
taşımıştır.
Bu çerçevede İnkılap: Türk milletini asırlardır geri bırakan müesseseleri yıkarak
milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri koymuş
olmaktır diyebiliriz. Yapılan İnkılap hareketlerinin bütüncül bir bakışla “Türk milletinin en
azından üç yüz seneden beri çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ve nimetlerinden faydalanmak
çabasının geldiği son nokta olarak değerlendirmektedir. Türk İnkılabının esası çağdaşlık,
medeniyet ve refah mücadelesidir. Asırlardır modernleşmek için yapılan fedakârlıkların
neticesi buna bağlıdır. Mutlaka ileri gidilmelidir. Geçmişe takılmak mahvolmak sebebidir, zira
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dünya milletleri daima ileriye doğru akan bir sel gibi güçlenmektedirler. Bilim ve teknolojinin
çağdaş ürünleri karşısında ortaçağdan kalma zihniyetlerle yürümeye çalışmak mahvolmaya
mahkûm olmaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurularak milli egemenlik düşüncesinin hayata
geçirilmesi, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilânı, hilâfetin kaldırılması siyasi ve idari
anlamda büyük değişimlerdir. Öğretimin birleştirilmesi, kılık kıyafetin değiştirilmesi, hukuk
düzeninin laikleştirilmesi, kadınlara yeni haklar tanınması, yeni takvim, saat ve ağırlık
ölçülerinin kabulü, Arap harfleri yerine Latin esaslı Türk harflerinin kabulü; tarih ve dil
anlayışında değişim, soyadı kanunu ise hukuki, sosyal ve kültürel alanda büyük değişim
hamleleridir. Saydığımız bu değişimler ile onları yapmaya imkân veren Milli Mücadele süreci
Türk inkılâbı olarak değerlendirilmektedir. Değişim alanları ve yapılan düzenlemeler dikkate
alındığında yapılan bir ihtilal değil inkılaptır. Zira söz konusu değişimler 1860'lı yıllardan beri
çeşitli platformlarda tartışılan hususlardır.
Fikir tartışmalarının olgunlaşması kadar hayata geçirilmesi için uygun ortam ve onu
yönetecek lider de son derece önemlidir. Modernleşme tarihinde köklü değişim ve dönüşüm
öneren pek çok devlet adamı bunu hayatıyla ödemiştir. Yapılan yenilikler durdurulmuş, devlet
ve millet her seferinde yeniden başlamak zorunda kalmışlardır. Atatürk önderliğinde verilen
Milli Mücadele büyük oranda Sakarya sonrasında herkesi bir araya toplamıştı. Ancak askeri
mücadeleden sonra gidilecek yol öncü kadro arasında da ayrılıklara yol açacaktır. Büyük bir
kısmı son asrın tartışma mevzuu olan konular Mustafa Kemal’in eliyle uygulama imkânı
bulacaktır. Atatürk’e bu başarıyı sağlayan onun düşünce ve eylem ilkeleridir. Yukarıda düşünce
esaslarını ayrıntılı incelemeye çalıştık. Uygulama esasları ise daha kısa ve nettir: 1 Kasım 1937
tarihli TBMM açış konuşmasında dile getirdiği hususlardır: Atatürk’ün ifadesiyle Türk
inkılabının yolunu çizen ilkeler «üzerinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız millet ve
tarihin sayfalarından çıkardığımız derslerdir». Dolayısıyla ülkenin şartları, milletin birikim,
insan ve coğrafya imkânları ölçüsünde çağdaş çizgiyi temsil etme mücadelesi inkılapçılıktır.
Atatürkçü inkılâpçılık anlayışı, akıl, bilim ve ileri teknolojinin yol göstericiliğinde
sürekli gelişmektir. Bu nedenle Atatürk “büyük davamız, en medeni ve refah seviyesi yüksek
bir millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde de
köklü bir inkılâp yapmış olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa bir
zamanda başarmak için, fikir ve hareketi beraber yürütmek zorundayız. Bu teşebbüste başarı,
ancak, türeli bir planla ve en akılcı bir şekilde çalışmakla olur.” demek suretiyle fikirlerin uygun
hareketlerle ve tedbirlerle zaman kaybetmeden hemen uygulanmasını istemiştir.

11.3. Atatürk İlkelerinin Uygulama Esasları
Atatürk’ün yukarıda maddeler halinde izah edilen ilkelerini destekleyen, besleyen temel
fikirlerdir. Bu fikirler ilkeler halinde yazılmamışsa da hemen her ilkenin üzerinde yükseldiği
kaidelerdir. Zamanın değişmesiyle değişmeyecek, her zaman diri, hayat dolu bir halde
eskimeyecek bu esaslar Atatürk düşüncesinin daima canlı, uygulanabilir, eskimeyecek
unsurlarıdır. Çağdaşı ülke liderlerinin büyük çoğunluğunun fikirleri terkedilmiş, kendileri
unutulmuşken Atatürk ve düşüncesinin şimdi ve gelecek için rehber olmasına imkân sağlayan
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hususları üç ana başlık altında toplayabiliriz.

11.3.1. Tam Bağımsızlık
Atatürk düşüncesinin temelinde yatan, bütün uygulamalarda belirleyici olan vasfı siyasî,
iktisadî, malî, adlî ve kültürel olarak tam bağımsız olmaktır. Bunlardan herhangi birisindeki
eksiklik millet ve memleketin gerçekte bütün bağımsızlığından mahrum olmaktır. Atatürk
düşüncesinde esas: “Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır”. Bu
esasın ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla elde edilebileceğine dikkat çeken Atatürk, zengin
de olsa bağımsızlıktan mahrum bir milletin medeni dünyanın karşısında uşak olmaktan daha iyi
bir muameleye layık olamayacağını” hatırlatmaktadır. Yeni Türkiye Devletinin barışçı
olduğunu, belirtirken de barışçılığın “tam bağımsızlık istiyoruz” demek olduğunu, bunu
sağlamaya kudretin yeteceğinin altını çizmekteydi.
Bu düşüncelerle İstiklal harbine başlarken “ya istiklal ya ölüm” parolasıyla yola
çıkılmış, savaş sürerken kültürel ve ekonomik bağımsızlık için toplantılar yapılmış, düşmanı
yurttan kovduktan sonra sıra askeri zaferi ekonomik zaferlerle taçlandırmaya gelmiştir. Zira
inanılmaktadır ki, ekonomik bağımsızlıkla desteklenemeyen başarılar devamlı olamaz, kısa
zamanda biter. Aynı şekilde adli, kültürel, sosyal sahalarda da çağdaş düzenlemeler birbiri
ardına uygulamaya konularak Türk milletinin “milli egemenliği benimsemesi ve memlekette
yegâne hâkim ve amilin kendisinden ibaret olduğunu unutmaması” bir yaşam biçimi haline
getirilmeye çalışılmıştır.

11.3.2. Çağdaşlık
Atatürk’ün asıl yönlendirici figür olarak işlev gördüğü Türk İnkılabının en çok tartışılan
cephelerinden biri dâhil olunmak istenen medeniyet anlayışıdır. Atatürk’ün amacı bu yeni
sistem ile milleti her hali ve tavrı ile medenileştirmekti. Atatürk düşüncesinin gayesi açık ve
net bir şekilde budur. Hangisine dâhil olunacağı söz konusu edildiğinde Atatürk’ün cevabı
kesindir; “Memleketler muhteliftir. Fakat medeniyet birdir ve bir milletin terakkisi için de bu
yegâne medeniyete iştirak etmesi lazımdır”. Osmanlı devletinin kendini Avrupa’ya bağlayan
bağları kestiği gün çökmeye başladığına inanan Atatürk aynı yanlışı yapmayacaklarını
vurgulamaktadır; "Memleketimizi asrileştirmek istiyoruz. Bütün mesaimiz Türkiye’de asri,
binaenaleyh garbi bir hükümet vücuda getirmektir. Medeniyete girip de garba teveccüh
etmemiş millet hangisidir?" Bu kararlılık Atatürk düşüncesinde bir var olmak mücadelesi
olarak yer almaktadır: “Memleket behemehâl(mutlaka) asri(çağdaş), medeni ve müteceddit
(yenilenmiş) olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır. Bütün fedakârlığımızın semere(netice)
vermesi buna mütevakkıftır(bağlıdır). Türkiye ya yeni fikirle mücehhez(donanmış), namuslu
bir idare olacaktır veyahut olamayacaktır”.
Halkın son derece yenilik taraftarı olduğuna dikkat çeken Atatürk bu hızlı ve köklü
değişikliklerden endişe duyanlara da seslenmekten onları düşüncesine kazanmaya çalışmaktan
asla vazgeçmemiştir. “Arkadaşlar (kesinlikle) telaffuz ediyorum. Korkmayınız, bu gidiş
zaruridir. Bu zaruret bizi yüksek ve mühim bir neticeye isal ediyor(götürüyor)”. Böylesine
mühim bir neticeye ulaşmak için gerekirse kurbanlar vermenin dahi önemli olmadığına dikkat
322

çeken Atatürk, “bu halin muhafazasında taannüt(inatlaşma) ve taassup, hepimizi her an
kurbanlık koyun olmak istidadından kurtaramaz. Medeniyetin coşkun seli karşısında
mukavemet beyhudedir. Ve o, gafil ve itaatsizler hakkında çok bîamandır” ihtarında
bulunmaktadır. Burada Batı medeniyetinden farklı bir tercih olabilir mi? Sorusu da akla
gelebilir. Ancak XX. Yüzyıl insanı için doğu – batı tercihi manasızdı. Çünkü Doğu XIX. Asrın
ikinci yarısından itibaren neredeyse tamamen Batının siyasi ve ekonomik hâkimiyeti altına
girmişti. Tam bağımsız, ayakları üzerinde durabilen bir İslam devleti yoktu. Saltanat ve hilafet
makamının sahibi olmakla dünya Müslümanlarının ümit merkezi haline gelen Osmanlı
Devleti’nin içine düştüğü durumu Atatürk ve nesli bizzat yaşamışlardı. Dolayısıyla Batı
medeniyeti tercihi zamanın ve zeminin ortaya çıkardığı tabii bir tercihti.
Diğer yandan Medeniyet bahsinde Atatürk'ün vurguladığı husus ilim ve fen
çerçevesinde ortaya çıkan neticedir. Atatürk’ün ifadelerinden Batı Medeniyetinin kültür
ürünlerinden ziyade teknik konularda takip edileceğini anlamak gerekir. Medeni olarak
vasıflandırılan milletlerin yöntemini almak, onların hâkim bulunduğu ortamda yaşayabilmenin,
onlarla boy ölçüşebilmenin yegâne şartıdır. Aksi takdirde her an o tehlikeye maruz yaşamak
zorunda kalınacaktır. Mevcut zihniyetle zaten onların esiri olmaktan başka bir netice ihtimali
yoktur. Dolayısıyla daha önceki bahislerde de ifade edildiği üzere Atatürk'ün gözünde geçmişte
ve şimdi Türk insanı medenidir, ancak teknik alanda geri kaldığı için onları almak
durumundadır. Mesela musikide de tamamen milli hisleri ve duyguları medeni âlemin vasıtaları
ile işlemek zaruretini ön plana çıkarmıştır.
Türk inkılabı adına yapılan her şeyin netice vermesinin mutlaka çağdaş, yenilikçi ve
medeni olmasına bağlı olduğunu, bu gerçekleştirilmez ise yaşayamayacağını belirten
Atatürk’ün düşünce, kültür, siyasi, idari ve sosyal sahalarda inkılaplar yapmanın yanı sıra
düşüncedeki değişikliğin bir göstergesi olarak şekilde de birtakım düzenlemeler yaptığını
hatırlatmalıyız. Temelde Türk milletinin tarihinin her safhasında medeni olduğunu belirten
Atatürk, “Türkiye Cumhuriyeti halkı, fikriyle, zihniyetiyle, medeni olduğunu ispat ve izhar
etmek mecburiyetindedir. Medeniyim diyen T.C. halkı aile hayatıyla, yaşayış tarzı ile medeni
olduğunu göstermek mecburiyetindedir.
Kısaca, medeniyim diyen Türkiye’nin hakikaten medeni olan halkı başından aşağıya dış
görünüşüyle dahi medeni ve olgun insanlar olduğunu fiilen göstermeye mecburdur”, anlayışını
seslendirmekteydi. Bu yaklaşımda mevcut dış görünüşün zaten milli olmamasının da büyük
payı vardır. Nitekim O, halk ile yaptığı sohbetlerde mevcut kıyafetlerin “ne milli, nede
uluslararası” olduğuna işaretle, O halde kıyafetsiz millet olur mu? Sorularını sorarak bu
aşamada “millidir diyerek Turan kıyafetini araştırıp ihya eylemeğe gerek olmadığını”, millete
layık olanın medeni ve uluslararası kıyafet olduğunu ve onun giyileceğini belirlemiştir. Diğer
sahalarda da bize ait orijinal değerlerin medeni seviyeyi temsil eden memleketlerde kullanılan
şekil ve yöntemleri kullanarak dünyaya sunulmasını istemiştir. Bununla Türk milletinin de
kendine özgü değerleri olduğunun gösterilerek dünya milletlerinin saygıları kazanılmak
istenmiştir. Bu daha önceki dönemlerin tenkit edilen taklitçilik anlayışı değildir. Ana hatları ile
geleneksel olanın modernleştirilerek hayatiyetini devam ettirme çabasıdır.
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11.3.3. Müspet İlime ve Akla Tâbi Olmak
Atatürk’ün bütün eylem ve yaşamı insan aklına ve ilme verdiği değeri gösteren
örneklerle doludur. Ülke ve dünya ölçüsünde olaylara hissî ve dogmatik bir yaklaşımla, peşin
hükümle değil, akıl ve ilmin ışığında faydacı açıdan bakılması Atatürk’ün prensibi olmuştur.
Onun muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi aynı zamanda insan aklının bir ürünü olan
ilim ve teknolojide zirveyi yakalamaktır. Çağdaş olmak da olaylara bu gözle ve anlayışla
bakabilmenin bir sonucudur. Atatürk ülkenin düşman işgalinden kurtarılmasında da ilim ve
aklın belirleyici rol oynadığını şu sözlerle ifade etmekteydi: “Yurdun en bakımlı, en şirin, en
güzel yerlerini üç buçuk yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı dize getiren başarının sırrı
nerededir biliyor musunuz? Orduların yönetilmesinde bilim ve fen ilkelerini rehber
edinmemizdedir. Milletimizin siyasi ve içtimai hayatı ile düşünce eğitiminde de yol
göstericimiz bilim ve fen olacaktır”.
Osmanlı devletinin belli bir seviyeye geldikten sonra dünyadaki gelişmeleri takipten
vazgeçmesinin nelere yol açtığını gören Atatürk, “gözlerimizi kapayıp mücerret (tek başına)
yaşadığımızı farz edemeyiz. Bilakis müterakki ve mütemeddin(ileri ve modern) bir millet
olarak medeniyet sahası üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve fen
nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve
şart yoktur”.
İlmin maddi ve manevi bütün başarıların kapısını açan anahtar olduğu inancı Atatürk’te
esastır. Samsun’da Ticaret Mektebi öğretmenlerine söylediği şu sözler kendisinden sonra takip
edilecek yolu da göstermektedir: “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için,
muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak
gaflettir, cehalettir, delalettir”. İlmi gelişmeleri yakından takip ederek yenilikleri daima hayata
uygulamak başarı için şarttır. Dünya her sahada her geçen zaman diliminde gelişip değişirken
yüzyıllar öncesinin anlayış ve metotlarını takip etmenin akıl ve mantıkla bir ilişkisi olmamak
gerektir. Bu tarz düşünce Atatürk’te hayatının sonuna kadar temel hayat düsturu olarak
yaşamıştır. Nitekim Türk milletine bıraktığı manevi mirasın “ilim ve akıl” olduğunu, onu
benimsemek isteyenlerin “ilim ve aklın rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçıları
olacaklarını” ifade etmiştir.
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Uygulamalar
1)
Cezmi Eraslan tarafından kaleme alınan Yakın Dönem Türk Düşüncesinde
Halkçılık ve Atatürk adlı eseri okuyunuz.
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Uygulama Soruları
1)

Halkçılık ilkesi Türkiye’de nasıl uygulanmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye Cumhuriyeti kurulurken halk hükümeti ve kayıtsız şartsız millet egemenliği
esasları vurgulanmış, ikinci dönem ile birlikte Cumhuriyet ilan edilerek yeni dönem, yeni
anlayış resmen tescil edilmiştir. Bundan sonraki her kongrede inkılabı yürüten partinin ilke ve
esasları belirlenerek devam edilmiştir. Bütün bunlar yapılırken tamamen farklı fikri arka plana
sahip bir kısım bürokrat ve aydının ortada bir ideoloji olmadığını söyleyerek bunu yapmaya
talip olmaları söz konusudur. Diğer yandan Cumhurbaşkanı ve çevresinin de buna izin vermiş
olmaları, hatta desteklemeleri dikkat çekicidir. Zira eleştirilerin aksine geniş bir müsamaha ve
fikir hürriyetine işaret etmektedir. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu gibi kültürel
aidiyeti ortaya koymak üzere kurulan müesseseler ve ilkeler ortadayken farklı arayışların dile
getirilmesine zemin hazırlamanın izahı budur.
İlkelerin birbiri ardınca adının konması ve 1937 yılında anayasaya dâhil edilmeleri
uygulamalar esnasında daha da geliştirilen bir anlayışa işaret etmektedir. Bu çerçevede ortaya
konan Cumhuriyetçilik devletin siyasi idare şeklini ortaya koyarken aynı zamanda millet
egemenliğini teminat altına almıştır. Tarihin en eski devirlerinden beri tecrübe ve ortak akla
önem veren Türk milletinin eşitlik ve vatan sevgisinin açık bir tezahürü olmuştur.
Milliyetçilik ilkesi Atatürk’ün kendi ifadeleriyle tabii, barışçı ve kültür temellidir.
Şahısları değil milleti ve onun mutluluk, refah ve çağdaşlığını esas almaktadır. Döneminde
örnekleri görülen ırkçı yaklaşımlardan tamamen beridir. Halkçılık anlayışı demokrasi kavramı
ile aynı anlamda kullanılmıştır. Millet egemenliğini esas almakta, Türkiye’nin kendine özgü
şartlarının ve milletin maddi ve manevi değerlerinin belirleyicini ortaya koymaktadır. Çalışmak
ve üretmek vasıtası ile millete hizmet etmek, çağdaşlaşma mücadelesine omuz vermektir.
Atatürk ilkeleri içerisinde anlaşılması ve uygulamaları açısından kapsamlı olanı laiklik
anlayışıdır. Tarih boyunca farklı etnik ve dini yapılara saygı gösterilen Türk toplumunda
İslam’ın kabulünden sonra da bu anlayış devam etmiştir. İslam’ın bir yaşam biçimi olarak
kabulü ve uygulanması zaman içinde bir takım toplumsal tercihlerin dini kural ve esaslar gibi
algılanmasına yol açması bu ilkenin uygulanmasında kafa karışıklığı yaşanmasına da yol
açmıştır. Osmanlı devletinin modernleşme çabalarını topluma sunarken mutlaka dini bir sunuş
içinde olması dini değer ve sembollerin politik değer kazanmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla
dinin siyasete alet edilmesini engellemek devlet ve toplum hayatındaki düzenlemelerin günlük
hayatın ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi dine aykırı işler yapıldığı algısını yaratmıştır.
Milli mücadelenin halka mal olmasında dini vurguların ve din adamlarının önemli bir yeri vardı.
Bu kitleler adeta kandırıldıklarını düşünme noktasına gelmişlerdi. Atatürk’ün Kur’an’ın
hutbenin Türkçeleştirilmesi çalışmaları halkın dini hassasiyetinin istismar edilmesini
engellemeye yönelik iken farklı biçimlerde propaganda edilmiş ve anlaşılmıştır. Dini değerlerin
toplum hayatındaki önemi söz konusu istismar tehlikesini her zaman canlı tutan bir diğer
dinamik olduğu için laikliğin doğru algılanması ve uygulanmasının Türkiye’nin
çağdaşlaşmasındaki önemi büyüktür.
Devletçilik ilkesinin burada siyasi yönüne de dikkat çekmek istedik. Zira devletin ebedîmüddet olduğu algısı Türk düşüncesinde kadim bir özelliktir. Bunun yanında ekonomik
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devletçiliğin zamana ve şartlara bağlı olarak ortaya çıktığına işaret etmeliyiz. İnkılapçılık ise
çağdaşlaşma mücadelesinin devamlılığına vurgu yapan bir ilke olarak algılanmalıdır. Bu
ilkelerin hayata geçirilmesi sırasında değişmeyen temel esaslara baktığımızda bağımsızlık,
çağdaşlık ve müspet ilim ve akla tabi olmak maddeleri bize doğru algılandığında eskimeyecek
bir düşünce sisteminin temellerini dikte etmektedir. Anayasal tarife göre Türk milletinin
sonsuza kadar bu topraklarda, bağımsız ve refah içinde yaşamasının da şifreleri bu ilke ve
anlayışlardır.

328

Bölüm Soruları
1)
Atatürk ilkeleri olarak bilinen Cumhuriyet Halk Partisi vasıflarından 1927 yılı
nizamnamesine giren ilk üçü hangisinde doğru verilmiştir?
a)

Cumhuriyetçi, Halkçı, Milliyetçi,

b)

Halkçı, Milliyetçi, Laik,

c)

Cumhuriyetçi, Laik ve İnkılapçı,

d)

Halkçı, Devletçi, Milliyetçi,

e)

Halkçı, Milliyetçi, Cumhuriyetçi.

2)

Partinin altı vasfı hangi tarihte parti programına girmiştir?

a)

1923

b)

1927

c)

1931

d)

1935

e)

1937

3)

Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti hangi tarihte kurulmuştur?

a)

1928

b)

1931

c)

1932

d)

193,

e)

1937
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4)

Türk Dilini Tedkik Cemiyeti hangi tarihte kurulmuştur?

a)

1928,

b)

1932,

c)

1935,

d)

1937

e)

1938

5)

Atatürk İlkeleri anayasaya hangi tarihte dâhil edilmiştir?

a)

1923

b)

1927

c)

1931

d)

1937

e)

1940

6)

Türk Milliyetçiliği mi Atatürk milliyetçiliği mi?

7)

Atatürk ilkelerindeki halkçılık Rus Narodnizminin taklidi midir?

8)

Türk İnkılabı Cumhuriyetin ilanı ile bitti mi?

9)

İnkılap fikriyatının esasları nelerdir?

10)

Atatürk İlkelerinin hedefleri nelerdir?

Cevaplar
1-a, 2- c, 3-b, 4-b, 5-d.
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12. TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE DIŞ POLİTİKA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Atatürk'ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh İlkesi:
Atatürk Türkiye’sinin Dış Politikası
İngiltere İle İlişkiler:
Yunanistan ile İlişkiler
Türk –İtalyan İlişkileri:
Türk - Sovyet İlişkileri
Fransa ile İlişkiler
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Girişi:
Balkanlar ve Ortadoğu’da Güvenlik ve Barış Kuşağı Oluşturma Politikası.
Türkiye’nin Boğazlarını Emniyet Altına Alması: Montreux Boğazlar Sözleşmesi:
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi pasif, teslimiyetçi ve korkak siyasetin göstergesi

2)

Hayatı savaşlar ile geçmiş bir şahsiyet olarak Atatürk’e göre savaş cinayet

3)

Türkiye milletler cemiyetine nasıl girdi?

midir?

midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği geliştirileceği

Atatürk'ün Yurtta Sulh
Cihanda Sulh İlkesi:

Atatürk’ün dış politikasının
temel ilkesinin
gerekçelerini öğrenir

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

Atatürk Türkiye’sinin

Atatürk dönemi Türk dış
politikasının esaslarını ve
muhataplarını ana başlıklar
halinde kavrar.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

Mütarekeden sonra en fazla
mücadele verilen iki devlet
ile ilişkilerin savaştan barışa
evrilmesinin iç ve dış
sebeplerini mukayese eder.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

Dış Politikası

İngiltere ve Yunanistan ile
İlişkiler

empati yaparak.
Türk –İtalyan İlişkileri:

Kurtuluş savaşı sırasındaki
müttefik Sovyetler ve İtalya
ile olan ilişkileri ekonomik
ve stratejik boyutlarıyla
değerlendirir.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,

Fransa ile İlişkiler

Türk dış politikasının
barışçı ve aktif pozisyonunu
en iyi görebileceğimiz
örnekte sınır, ekonomi ve
kültür meselelerine
ayrıntısıyla vakıf olur.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

Türkiye’nin Milletler
Cemiyeti’ne Girişi:

Uluslararası işbirliği
örgütlerine üye olmanın
aktif dış politikanın temel
gereklerinden olduğunu
kavrar.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak

Türkiye’nin Boğazlarını
Emniyet Altına Alması:

Akdenizde değişen
dengelerin Türk İngiliz

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,

Türk - Sovyet İlişkileri
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Montreux Boğazlar
Sözleşmesi

ilişkilerine yaptığı etkiyi ve olaylar arasında sebep –
bunun boğazlar meselesinde sonuç ilişkisi kurarak
nasılkullanıldığını kavrar.
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Anahtar Kavramlar


Gazi Mustafa Kemal Atatürk,



Yurtta Sulh Cihanda Sulh,



Musul Meselesi



Hatay Meselesi



Milletler Cemiyeti



Balkan Antantı



Sadabat Paktı
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Giriş
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün,
gerek ordu-millet bütünlüğünü sağlayarak başarıya ulaştırdığı Millî Mücadele yıllarında, gerekse Cumhuriyetin ilanı ile devlet başkanı olduğu dönemde çeşitli vesilelerle, zaman ve zeminin şartlarını göz önüne alarak söylediği sözler ve yaptığı işler, uyguladığı politikalar,
“Atatürkçülük” adı altında kendisinden sonraki dönemlerde yaşatılmaya çalışılmıştır.
Atatürk'ün dönemindeki faaliyetleri ile ilgili sözleri bugün vecize haline gelmiştir. Ancak
hemen her kesimin işlerine gelen bir cümle uydurup bunu Atatürk'e mal etmeye çalışması
dikkat çekicidir. Bu onun artık bir meşruiyet kaynağı haline geldiğini/getirildiğini
göstermektedir.
Atatürkçülüğün dış politika esasları en güzel ifadesini “Yurtta sulh, cihanda sulh”
vecizesinde bulmuştur. On yıllık bir savaş döneminin ardından yepyeni bir idare tarzı ile devlet
hayatını yönlendiren Atatürk, izlediği politikalarla Türkiye Cumhuriyeti'ni kendi ayakları
üzerinde durma kabiliyetine sahip, bölge ve dünya barışı için önemli bir unsur haline
getirmiştir. Ancak onun takipçisi olduklarını her vesile ile iddia edenler, Atatürkçülüğü devrin
meşruiyet kaynağı haline getirirken, devlet ve milleti her sahada adeta yeniden rüştünü ispat
etmek mecburiyeti ile baş başa bıraktılar. Bu durumda ilk anda akla gelen, devlet yönetimine
esas olan düşüncelerde bir aksaklığın olduğudur. Ancak bizzat Atatürk’ün uygulamaları ile
yaşama geçirilen Atatürkçülüğün onca imkânsızlık, sıkıntı ve yetersizliklere rağmen başarılı
olduğu görülmüştü. Bu çerçevede biz, Atatürk'ün görüş, düşünce ve direktiflerinin
sistemleştirilmiş şekli olarak lanse edilmeye çalışılan mevcut Atatürkçülüğün yanlış
anlaşıldığını, Atatürk'ün düşüncelerinin asli manasının kavranamadığını düşünüyoruz.
Bugünkü problemlerimizin temelinde bu sebep yatmaktadır.
Bu bölümde Türkiye Cumhuriyetinin dış politikalarının temeli kabul ve iddia olunan
“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesinin mânâsı, genel olarak uygulanışı ve Hatay'ın Anavatana
katılması özelindeki uygulanışı değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Atatürk, “Ben manevi miras olarak hiç bir ayet, hiç bir doğma, hiç bir donmuş ve
kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benim Türk Milleti
için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek
isteyenler bu temel mihver(eksen) üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi
mirasçılarım olurlar” demekteydi.
Bugün mevcut dünya şartlarında, Türkiye Cumhuriyeti devletinin mevcut imkânları ve
Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi çerçevesinde çok daha etkili olabileceği
anlaşılmaktadır.
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12.1. Atatürk'ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh İlkesi
Bu aşamada 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesi nedir? Sorusuna cevap vermeliyiz. Bunun
için önce ilkenin belirlendiği şartları bir hatırlamalıyız. Atatürk, milli mücadeleye girişip
Erzurum ve Sivas Kongrelerini topladığında, kongre kararları olarak ortaya çıkan husus, millî
sınırlar içerisinde vatanın bütünlüğünü, yabancı işgal ve müdahalesine karşı milletin elbirliği
ile müdafaa edeceğiydi. Bu esasın Osmanlı sıfatı ile son kez toplanan Mebusan Meclisinde
Milli Misak olarak kabul edilmesi telkini, meclise Anadolu'dan giden mebuslara bizzat Atatürk
tarafından yapılmıştı. Mecliste Misak-ı Milli kabulünü teklif eden Edirne mebusu Şeref Bey'in
şu sözleri meseleyi bütün açıklığı ile ortaya koymaktadır: “Meclis-i Mebusan azaları istiklal-i
devlet ve istiklal-i milletin haklı ve devamlı bir sulha nail olmak için göze alabileceği fedakarlığın azami haddini içine alan aşağıdaki esaslara tamamıyla riayetle temini mümkün
olduğunu ve.....”.
Anlaşılan odur ki, M. Kemal Atatürk, “o günün şartları içerisinde yapılabilecek en büyük fedakârlık bu sınırların kabulüdür”, diye düşünüyordu. Bu sınırların ateşkes imzalandığı
zaman bizde olan yerlerle çevrili olduğunu, buna Hatay'ın da dâhil olduğunu hatırlatalım.
Atatürk'ün daha Harp Okulu yıllarında kurmaylık sınıfındayken tasarladığı milli bir devlet
projesinde, sınırları Batı Trakya dâhil olmak ve Bulgaristan'ın güneyinde Türklerle meskûn
kısım Rumeli arazisinde kalmak, güneyde Halep ve Musul'da Anadolu'ya bağlanmak suretiyle
çizdiğini yakın arkadaşı Ali Fuat Cebesoy anlatıyor.
Atatürk'ün, Cumhuriyeti, Misak-ı Millide belirtilen sınırların azamisini dâhil ederek
kurduktan sonra uyguladığı dış politika ise tam bir dünya siyaseti mahiyetindedir. O görüşleri
ile dünyayı kucaklamış, dünyanın her tarafındaki olayları dikkatle takip etmiş ve muhtemel
gelişmeler için hazırlıklar yapmıştır. Zira “Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı
düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız yaşayamayız. Böyle yapan milletler, hayat felsefesini geniş bir açıdan gören milletlerin egemenliği ve boyunduruğu
altına girmeye mahkûmdur”.
Bugün, gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse jeopolitik yönden memleketimiz, bir
çember içine alınmışken ne yapılmalıdır? Sorusu gündeme geliyor. Atatürk'ün buna cevabı şu
şekildedir; “Memleketi ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer
namuslu uzman ve birer bilim adamı olmaları şarttır. Ancak bu şekilde her türlü teşebbüsün
mantıkî sonuçlara ulaşması mümkün olur”.
Bu bağlamda, dış politikada, karşılıklı eşitlik ve dostluk ilkelerine bağlı olarak,
“Dünyanın filan yerinde bir rahatsızlık varsa bana ne dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa
tıpkı kendi aramızda olmuş gibi onunla ilgilenmeliyiz. Olay ne kadar uzak olursa olsun bu
esastan şaşmamak lazımdır.” Zira “en uzakta zannettiğimiz bir olayın bize bugün etki etmeyeceğini bilemeyiz. Bunun için insanlığın hepsini bir vücut ve bir milleti de bunun bir organı
saymak gerekir. Bir vücudun parmağının ucundaki acıdan diğer bütün organlar etkilenir”.
Atatürk savaş için ise: "Mutlaka şu veya bu sebepler için milleti harbe sürüklemek
taraftarı değilim. Harp zorunlu ve hayati olmalıdır. Gerçek kanaatim şudur: Milleti harbe
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götürünce vicdanımda azap duymamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı, ölmeyeceğiz diye
harbe girebiliriz. Ama milletin hayatı tehlikeye düşmedikçe harp bir cinayettir." demektedir.
Dünyanın neresinde olursa olsun gelişmelerle ilgilenmek esasını yaşayarak uygulayan
Atatürk, dünyadaki gelişmeleri takiple muhtemel gelişmelere karşı devletin menfaatlerini
korumada dikkatli olarak bölgemizde barış birlikleri, paktlar oluşturmuş, böylece bölge,
dolayısıyla dünya barışına katkıda bulunmuştur. Balkan Antantı (9 Şubat 1934), Sadabat Paktı
(8 Temmuz 1937), gibi bölgesel işbirliği anlaşmaları yanında değişen dünya politikası
şartlarının iyi takibi boğazlarda Türk hâkimiyetini gerçekleştirecek Montrö Boğazlar
Sözleşmesinin (20 Temmuz 1936) imzalanmasını mümkün kılmıştır.
Atatürk, dış politikayı sadece güvenlikle ilgili ilişkilerle sınırlamamıştır. Türk Milleti'ni
muasır medeniyet seviyesinde yaşatmak için katkısı olacak Türkiye coğrafyası dışında, fikir,
kültür ve ekonomi hayatiyle ilgili ihtimaller ve imkânlar değerlendirilmelidir. Ancak
unutulmamalıdır ki, Atatürk'ün dış politika anlayışında kimsenin toprağında gözü olmamak
esastır. “Silah bence kuvvetten elde edilen neticeyi meydana getiren etkenlerin sonuncusudur.”
diyen Atatürk'ün amacı, manevi, ilmi, ahlaki ve teknik yönden kuvvetli olmaktır.
Başka bir deyişle, millî sınırlar içinde her şeyden önce kendi kuvvetine dayanıp varlığını
koruyarak, millet ve memleketin gerçek mutluluğu ve kalkınmasına çalışmak. Rastgele,
bitmeyen emeller peşinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak, milli dış politika
esaslarıdır. Devleti savaş tehlikesine maruz bırakmadan da sınırları dışındaki ilgiler devam
ettirilebilir.

12.2. Atatürk Türkiye’sinin Dış Politikası
Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün dünya tarafından tanınmasını sağlayan Lozan
Antlaşması Birinci Dünya Savaşı sonrasında dayatılan ağır anlaşmaları kabul etmeyen tek
millet olarak Türklerin askeri mücadelenin sonucunda elde ettikleri bir kazanımdı. Ancak
Türkiye’nin savaşa girerken ortaya koyduğu asgari şartları içeren Misak-ı Milli’deki sınırların
hepsini elde etmek mümkün olmamıştı. Atatürk döneminin dış politikası onun dünyaca takdirle
karşılanan “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” vecizesiyle özetlenebilirse de bu yaklaşım ne olursa
olsun barış içinde olalım anlayışını değil, Lozan’da elde edilemeyen hakların alınmasını barış
temelinde gerçekleştirmek vasfını yansıtmaktadır.
Bunun yanı sıra Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik konumun hassaslığı Atatürk’ü
gerek Balkanları, gerekse Ortadoğu’yu bir şekilde kontrol etmek durumunda bırakmıştır. Zaten
o politikasının esaslarını belirlerken “üzerinde yaşadığımız yurt”un belirleyiciliğini üç temel
unsurdan biri olarak belirtmişti. Dolayısıyla Balkanlarda ve Ortadoğu’da oluşturduğu paktları
bir imparatorluk özleminden çok yaşanılan coğrafyanın güvenliğini sağlamak endişesinin
yattığını belirtmek gerekmektedir. Savaş sonu anlaşmaların milletlerin meselelerini
çözmediğini gören, bilhassa Almanya’nın maruz kaldığı saldırılara ilk fırsatta karşılık
vereceğini bekleyen Atatürk’ün Almanya’nın Versay anlaşmasının kısıtlamalarını tanımadığı
sıralarda Balkan Antantını gerçekleştirmesi tesadüf eseri değildir. Bu çerçevede Milli
Mücadeledeki hasmı Yunanistan, onun arkasındaki en önemli destekçisi İngiltere ve Fransa ile
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iyi ilişkiler içinde olmaktan rahatsızlık duymamıştır. Tabiidir ki iyi ilişkiler içinde olmak isteği
Hatay Meselesinde Türkiye’nin haklarını gerekirse savaşı göze alarak savunmaktan
alıkoymayacaktır.

12.2.1. İngiltere İle İlişkiler
Yunanistan’ın en büyük destekçisi olarak İstiklâl harbinde perde ardındaki rakip
İngiltere, savaş sonrasında da Ortadoğu’daki çıkarları için Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli
rakibi idi. Bilhassa Musul üzerindeki çekişme ikinci dünya savaşı arifesine kadar ilişkilerin
güçlenmesini önlemiştir. Ortadoğu petrollerini kontrol etmek için XIX. Asrın son çeyreğinden
itibaren stratejiler geliştiren İngiltere, Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonra savaş
hukukuna aykırı olarak burayı işgal etmiştir. Misak-ı Milli sınırları içinde yer alan Musul için
Türkiye’de büyük gayretler göstermiştir. Bölgede milis kuvvetleriyle İngiliz varlığına son
vermek girişimleri beklenen sonucu vermemiştir.
Lozan’da coğrafik, demografik ve etnografik bakımlardan bölgenin Türkiye’ye ait
olduğunu savunan Türk heyeti Wilson prensipleri içinde yer alan esasları da gündeme taşıyarak
halkoylaması istemiştir. Bölge halkının oy kullanma alışkanlığı olmayan cahil kütlelerden
oluştuğu gerekçesiyle İngiltere devamlı olarak bölge insanının kendi kaderini tayin hakkını
görmezden gelmiştir. Lozan’dan sonraya bırakılan mesele için taraflar anlaşmaya varamazlarsa
Milletler Cemiyetinin hakemliği istenecekti. İngiltere’nin nüfuzu altındaki cemiyetten tarafsız
bir karar çıkması imkânsızdı. Nitekim 19 Mayıs-5 Haziran 1924 tarihleri arasında yapılan Haliç
Konferansına Türkiye Ali Fethi Okyar, İngiltere Sir Percy Cox başkanlığında katılan taraflar
iddialarını tekrarlamış ancak sonuç alamamışlardı. Milletler cemiyetindeki görüşmelerde de
görüşlerini tekrarlayan taraflar sonunda sözde tarafsız bir komisyonun raporunu beklemek
durumunda kalmışlardır. Macar diplomat Teleki başkanlığındaki komisyonun İngiliz isteklerini
karşılayan, raporu Türkiye’nin bütün gayretine rağmen 16 Aralık 1925’de kabul edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti yönetiminin gerek etnik gerek siyasi meselelerle de uğraşmak zorunda
kaldığı bu süreçte 5 Haziran 1926 tarihinde Türkiye, İngiltere ve Irak arasında yapılan Sınır ve
İyi Komşuluk anlaşmasıyla Türkiye –Irak sınırı belirlenmişti. Bu anlaşmaya göre Türkiye 25
yıl boyunca Irak’ın belli bölgelerindeki petrol gelirlerinden %10 pay alacaktı. Türkiye bu
hakkından bir defalık aldığı 500.000 Sterlin karşılığında vazgeçmiştir. Almanya ve İtalya’nın
diktatör yönetimler altında Balkanlar ve Akdeniz’de yayılma politikaları takip etmeye
başlaması üzerine Türkiye’nin bölge politikasındaki önemi iyice açığa çıktı. İngiltere gerek
ekonomik gerekse siyasi ilişkilerdeki menfaatleri açısından Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmak
zorundaydı. Bu gelişmeler her iki devletin yakınlaşmasını sağladı. İngiltere Kralı Edward’ın
Atatürk’ü ziyaretinin ısıttığı ilişkiler, Montreux Boğazlar sözleşmesinin gerçekleşmesinde ve
Karabük Demir Çelik Fabrikalarının inşasının İngiliz firmasına verilmesiyle işbirliğine
dönüşmüştür. Mart 1939’daki İşbirliği anlaşması ile de en üst düzeye ulaşmıştır.

12.2.2. Yunanistan ile İlişkiler
Türk İstiklal Harbinde başlayan düşmanlığın dostluk ve işbirliğine dönüşmesi kolay
olmamış, yaşanan birçok gerginlikten sonra 1930’a kadar beklemek gerekmişti.
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Yunanistan ile yaşanan meselelerin başında Patrikhanenin statüsünün belirlenmesi
gelmiştir. İstiklâl Harbi sırasında Rumları Türkiye aleyhine teşvik ve organize ettiği bilinen
Ortodoks Patrikhanesinin yurtdışına çıkarılması bütün ısrarlara rağmen mümkün olmamıştı.
Yunanistan başta İngiliz temsilci Lord Curzon olmak üzere müttefiklerinin desteğini elde
ederek “siyasî meselelerle uğraşmamak koşulu ile Patrikliğin İstanbul’da kalmasını sağlamıştır.
Bu gelişmeden sonra patriklik makamına getirilen Konstantin Arapoğlu’nun mübadeleye tâbi
olup sınır dışı edilmesi üzerine ilişkilerde gerginlik yaşanmıştır. Yunan tarafının patriğin
mübadeleden istisna edilmesi isteğinin Türkiye tarafından reddedilmesi üzerine konuyu
Milletler Cemiyeti ve La Haye Adalet Divanına götürmek istemiş ancak Türkiye söz konusu
kurumların müdahil olmasını kabul etmemişti. Mesele ancak Konstantin Arapoğlu’nun
görevden çekilmesi ve yeni bir Patrik seçilmesi ile sonuçlanabilmiştir. İki ülke arasında dini
müesseseler dolayısıyla yaşanan gerginlikler bununla da sınırlı kalmamış, gerek Patrikhane ve
gerekse Heybeliada Ruhban Okulu’nun durumu Türkiye’nin uluslararası alanda zayıfladığı
veya ekonomik bakımdan sıkıntı yaşadığı dönemlerde tekrar tekrar gündeme getirilmiştir.
Lozan sonrası yaşanan belki de en önemli kriz Mübadele Meselesi olmuştur. Lozan’da
varılan anlaşma gereği Anadolu’daki Rumlar ile Yunanistan’daki Türklerin değişimi
gerçekleştirilecekti. Mondros Mütarekesinin imzalandığı 30 Ekim 1918’den önce belediye
sınırları içinde yerleşmiş (etabli) olanlar yerlerinde bırakılacaktı. Ancak Yunanistan’ın bilhassa
İstanbul’da daha fazla insan bırakmak için 30 Ekim’de İstanbul’da bulunan her Rum’u
yerleşmiş saymak istemesi anlaşmanın uygulanmasını engelledi Milletler Cemiyeti üzerinden
Uluslararası Daimi Adalet Divanından alınan ‘istişâri mütalaa’da problemi çözmeye yardımcı
olamadı. Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Müslümanların mallarına el koyarak Türkiye’den
gelenlere vermesi, Türkiye’nin İstanbul Rumlarının mallarına el koymasıyla karşılık buldu. 1
Aralık 1926 tarihinde varılan anlaşmada değişim meselelerinin bir kısmı halledilirken ilişkilerin
gerginleşmesi engellenemedi.
Tarafların meseleyi güçle halletme eğilimine girdikleri aşamada Yunan Başbakanı
Eleftherios Venizelos’un yumuşaması Türkiye’den de karşılık gördü.10 Haziran 1930 tarihli
anlaşma ile yerleşme tarihleri ne olursa olsun İstanbul Rumları ve Batı Trakya Türklerinin hepsi
“etabli” sayıldılar. Bu şekilde başlayan gelişmeler Venizelos’un Ekim 1930 sonunda Türkiye
ziyaretiyle ivme kazandı. 30 Ekim 1930 ‘da ilişkilerin uzun süre yolunda gitmesini sağlayacak
üç anlaşma imzalandı; Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaşma ve Hakem Anlaşması, Deniz
Kuvvetlerinin Sınırlanması Hakkında Protokol ve son olarak İkâmet, Ticaret ve Seyrisefain
Sözleşmesi.
Başbakan İsmet İnönü ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras’ın 1931’de
gerçekleştirdikleri iade-i ziyaret 1934 Balkan Antantının zeminini güçlendirecek işlev
görmüştür.

12.2.3. Türk –İtalyan İlişkileri
İstiklâl Harbi döneminde Anadolu’dan en erken çıkan işgalci devlet olan İtalya iktisadi
nüfuz bölgeleri elde etme çabalarını devam ettirmekten geri durmamıştı. İtalya’da 1922 yılında
işbaşına gelen faşist yönetimin Akdeniz hâkimiyeti politikaları dolayısıyla Türkiye’nin güven
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duyamadığı İtalya Musul meselesinde İngiltere’ye destek vermişti. Adriyatik’te hâkimiyetini
güçlendirmek için Yugoslavya’ya yönelttiği tehdit bu devletin Fransa ile ittifak yapmasına yol
açınca İtalya Türkiye ve Yunanistan’a yaklaşmak ihtiyacı hissetmişti. 30 Mayıs 1928 tarihli
Tarafsızlık ve Uzlaşma Anlaşması İtalya, Yunanistan ve Türkiye’nin birbirlerine yönelmiş
siyasi veya ekonomik ittifaka katılmamak, taraflardan biri saldırıya uğrarsa diğerlerinin tarafsız
kalacaklarını ve aralarındaki anlaşmazlıkları barışçı yollarla çözecekleri esasını ortaya
koymuştur. Bütün bu çabalara karşın İtalya’nın 1930 sonrası sömürge ve yayılmacı politikalar
takibini öne çıkarması Türkiye’nin endişelerini haklı çıkarır mahiyette idi. Türkiye barış
ortamının sürekliliğini sağlayarak yaratılacak huzur ortamında siyasi, sosyal ve ekonomik
gelişmesini gerçekleştirmek istiyordu. Türkiye’nin gerek Boğazlar Sözleşmesi gerekse
sonrasında İngiltere ile yakınlaşması İtalya ile ilişkilerde yaşanan gerginliğin bir sonucu olarak
değerlendirilebilir.

12.2.4. Türk - Sovyet İlişkileri
İtilaf devletlerine karşı TBMM hükümetlerinin uluslararası alanda ilk müttefiki olan
Sovyetler Birliğinin gerek İstiklal Harbi döneminde gerekse sonrasında Türkiye’ye rejim ihracı,
ekonomik ve siyasi sahada kontrolünü devam ettirmek istemesi küçük çapta problemler
yaratmıştır. İstiklal harbi döneminde siyasi, askeri ve mâlî yardımlaşma dolayısıyla tolerans
gösterilen komünizm propagandası Türkiye Cumhuriyetinin ilanından sonra hemen her
dönemde iktidar ve muhalefetin ciddi olarak takip altına aldığı faaliyetlerin başında gelmiştir.
Türkiye’nin bu konudaki hassasiyeti Sovyetlerin tepkisini çekmiş olmakla beraber, Türkiye’nin
Batı’ya yaklaşmasını önlemek amacıyla uluslararası alanda Türkiye’yi desteklemeye devam
etmişlerdi.
Musul meselesinin çözüme kavuşturulması sırasında batı dünyasında yalnız kalmak
Türkiye’yi 17 Aralık 1925 tarihli Türk Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Anlaşması’nı
imzalamaya sevk etmiştir. Üç yıl için geçerli olacak anlaşmaya göre taraflardan birine bir saldırı
olursa diğeri tarafsız kalacak, taraflar birbirlerine saldırmayacakları gibi birbirleri aleyhine
kurulmuş olan ittifaklara katılmayacaklardı. Bu anlaşma bir takım ilavelerle 1945 yılına kadar
sürmüştür. İkinci Dünya Savaşının galiplerinden olmak Rusya’yı Türkiye üzerindeki kadim
emellerini gerçekleştirmek için yeniden tahrik etmiştir.

12.2.5. Türk – Fransız İlişkileri
Fransa ile ilişkilerin dört ana mesele etrafında cereyan ettiği görülmektedir. Fransız
mandası altındaki Suriye ile sınır meselesi, Osmanlı Borçları, Fransız okulları ve nihayet Hatay
meselesi.
20 Ekim 1921 tarihli Ankara İtilâfnâmesinde öngörülen sınır belirleme çalışmaları
ancak 1925 Eylül’ünde başlamış ve 18 Şubat 1926’da anlaşma hazırlanmıştı. Ancak İngiltere
ile Musul üzerinde görüşme ve tartışmalar devam ettiği için Fransa aynen İstiklal Harbinde
yaptığı gibi anlaşmayı imzalamak için Türkiye’nin problemlerini çözme iradesini ortaya
koymasını bekledi. Musul meselesinde İngiliz tarafını tutan Fransızlar “Dostluk ve İyi
Komşuluk Sözleşmesi’ni 30 Mayıs 1926’da imzaladı.
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Anadolu’daki Fransız Misyoner okullarının müfredat programı iki ülke arasındaki diğer
bir gerginlik nedeni oldu. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı bir düzenlemeyle bütün
yabancı okullarda Tarih ve Coğrafya derslerinin Türkçe olarak Türk öğretmenler tarafından
okutulmasını karara bağladı. Fransa’nın bunu kabul etmek istememesine karşın hükümet sadece
okulları muhatap alarak Fransa’yı işe karıştırmadı. Türkiye istediğini yaparken Fransa bu
konuda ısrarcı olamamış ancak bu durum münasebetlerin gelişmesine katkıda bulunmamıştır.
Fransa’nın, Osmanlı Döneminde elde ettiği ayrıcalıkları bırakmak istemediğini gösteren
bir değer olay, Adana-Mersin Demiryolu’nun millileştirilmek istenmesi sırasında yaşanmıştır.
Türk Hükümeti Osmanlı döneminde yabancı sermaye ve işletmecilere büyük haklar ve işletme
garantisi vererek geliştirilen demiryollarını millileştirmek esasını kabul etmişti. Bir Fransız
şirketince işletilen Adana-Mersin demiryolunu millileştirmek isteyince Fransa muhalefet etmek
istedi. Türkiye’nin ısrarı karşısında fazla direnmeyip Haziran 1929’da hattı Türkiye’ye teslim
ettiler. Bununla beraber yeni Türk devletinin hâkimiyet ve yönetim anlayışını kabul etmemekte
inat ettiklerini de ortaya koymuş oldular.
Osmanlı Borçları Fransa Türkiye ilişkileri açısından en problemli başlığı teşkil etmiştir.
Osmanlı Devleti’nin 1854’de Kırım Savaşı sırasında başlattığı dış borçlanmanın en büyük
finansörü olan Fransa ile Lozan’da borçların ödenme şekli üzerinde kati netice alınamamıştı.
Borçların yaklaşık ¾’ünün Türkiye Cumhuriyeti tarafından ödenmesi öngörülmüştü. Ödeme
şeklinin Türkiye’nin borç tahvillerini elinde bulunduranlar ile Türk Hükümeti arasında
belirlenmesi kararı alınmasına karşın yapılan müzakerelerin neticelenmesi 13 Haziran 1928’i
bulmuştu. Borcun net miktarı ve ödeme şeklinin düzenlenmesi ile Duyun-ı Umumiye idaresi
tarihe karıştı. Ancak 1929 Ekonomik Buhranı Türkiye’nin de malî durumunu sarstığı için
ödemede güçlükler yaşandı Türkiye Hoover Moratoryumu’na dayanarak ödemeleri
geciktirmek istedi. Ancak alacaklıları ikna edemedi. Yeniden başlayan görüşmeler 22 Nisan
1933’de yeni bir borç sözleşmesi ile sonuçlandı.
Türkiye Cumhuriyeti savaş ve mütareke yıllarında yaşadığı ekonomik yıkıma ilaveten
söz konusu borçları da ödemek durumunda kalmıştır. 1954 yılında bitirilen borçlar, yeni
devletin yöneticilerini yapacakları her türlü yatırım ve kalkınma hamlesinde mümkün
olduğunca yerli imkânlara dayanmaları gerektiğini hatırlatan bir işlev görmüştür.
Türk Fransız ilişkileri Almanya’daki Nasyonal Sosyalist iktidarın Versay kayıtlarından
kurtulmak için harekete geçmesinin yarattığı tehdit üzerine gelişme gösterecek ancak bu sefer
de Hatay (Sancak) meselesi 1936 yılında yeni bir gerginlik sebebi olarak ortaya çıkacaktır.

12.2.5.1. Hatay Meselesi
Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” anlayışının nasıl anlaşılması gerektiğini
uygulamalı olarak gösteren en iyi örneği teşkil eder. Nüfus yapısının çoğunluğunu Türkler
oluşturduğu için Misak-ı Milli sınırları içinde yer alan Hatay’da 20 Ekim 1921 Ankara
İtilâfnamesi ile bir takım imkânlar elde edilmişti. Suriye sınırları içinde kalacak İskenderun
Sancağında Türk parası resmen kullanılacak, halk milli kültürlerini muhafazada her türlü
kolaylıktan faydalanacaktı. İngilizlerin Alman ve İtalyanların yayılmacı politikaları karşısında,
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Akdeniz hâkimiyeti için Türkiye'yi çok değerli bir müttefik olarak görmeye başlaması ve
Türkiye'yi kendi yanına çekmeye çalışması bir yandan boğazların tam hâkimiyetimize
girmesine yol açarken, aynı gelişmeden rahatsız olan Fransa'ya karşı daha rahat hareket etme
imkânını da beraberinde getirmiştir.
Bu müsait ortam içinde Hatay meselesini gündeme getiren Atatürk; Fransa'nın Suriye
ve Lübnan'a bağımsızlıklarını verme hazırlıkları içerisinde olduğu sıralarda Mecliste “40 asırlık
Türk vatanı Hatay meselesini artık halletmek” gerektiğini vurguluyordu. Önce ülke dâhilinde
bu iş için kullanacağı unsurları düzene sokan Atatürk, İstanbul'daki “İskenderun ve Antakya
Yardım Cemiyeti”ni “Hatay Hâkimiyet Cemiyeti” şekline çevirtti. Dörtyol'da aktif bir “Hatay
Heyeti” ve merkezi kurdurdu. Bu vesilelerle Hatay'ın Fransızlardan alınması için siyasi tartışma
başlatıldı. Antakya'da bir Başkonsolosluk açıldı.
Bu arada Fransa'nın 1936 Eylül'ünde Suriye'ye bağımsızlık vermesi üzerine faaliyetler
hızlandı. Fransız-Suriye anlaşmasında İskenderun Sancağı'nın statüsü belli değildi. Adeta bir
emrivaki gibi Suriye'ye devredilmesi söz konusu idi. Türkiye bu duruma itiraz etti. Olumlu
netice alınamayan görüşmelerin sonunda 9 Ekim 1936'da bir nota ile Fransa’dan İskenderun
Sancağı'na da bağımsızlık vermesi istendi. Atatürk, meclis açılışında (1 Kasım 1936) milleti
gece gündüz meşgul eden en büyük meselenin, “hakiki sahibi öz be öz Türk olan İskenderun,
Antakya ve havalisinin mukadderatı” olduğunu “üzerinde ciddiyet ve katiyetle durmak
mecburiyetinde bulunduğumuzu” anlatıyordu.
Fransa ise Hatay'daki insanların düşüncelerini hiç hesaba katmadan, sadece bölgedeki
nüfuzunu düşünerek; Hatay'a bağımsızlık verirse bunun Suriye'yi parçalamak olacağı
gerekçesiyle reddetti. Arada alınıp verilen notalardan sonra Fransa'nın isteği ile mesele
Milletler Cemiyeti'ne havale edildi.
Bu tartışmalarla soğuyan ilişkiler Hatay'da halk-polis çatışmaları, Atatürk'ün Ocak
1937'de Konya ve Ulukışla'ya gidip dönüşünde hükümetin toplantısına başkanlık etmesi ile
gerginleşti. Atatürk'ün, bu şekilde meseleyi sahiplenişi sadece sözde kalmamıştır. O, ülke
meselelerini halletmede her şeyden önce milletin emniyetini göz önüne alarak mevcut bütün
imkânları sonuna kadar kullanma anlayışı ile basın organlarını da devreye sokmuştur. Nitekim
22-26 Ocak 1937 tarihleri arasında Kurun Gazetesi başyazarı Asım Us'a dikte ettirdiği beş adet
makale ile meseleyle uzaktan yakından ilgili taraflara gerekli mesajları vermişti. Türkiye'nin,
nereye kadar ısrarlı olacağını çok açık bir biçimde ortaya koymasının Cenevre'de toplanan
Milletler Cemiyeti Konseyi'nin karar vermesini de hızlandırdığını söyleyebiliriz.
Milletler Cemiyeti İskenderun Sancağını, içişlerinde bağımsız, dışişlerinde Suriye'ye
bağlı, kendi anayasası olan ayrı bir bölge haline getiren özel statüyü kabul etti (27 Ocak 1937).
İskenderun Sancağı bu anlaşma ile Atatürk'ün verdiği “Hatay” adını alırken, Milletler Cemiyeti
tarafların da görüşlerini alarak bir Anayasa kabul etti. Anayasa'nın 29 Mayıs 1937'de yürürlüğe
girmesiyle Türkiye ile Fransa, Hatay'ın bütünlüğünü garanti ettiler. Bu gelişme üzerine artan
güven ve Hatay'da halkın bağımsızlık gösterileri, Fransız memurlarınca engellenmek istenince
çatışmalar oldu. Fransızlar yerli halktan azınlıkları da Türkiye aleyhine tahrik edince bu defa
Türk kamuoyu galeyana geldi. Hatay'da anayasa gereği yapılan seçim işlerinde olaylar çıktı.
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Milletler Cemiyeti devreye girdi. Fransız sömürge memurlarının Hatay'da huzursuzluk
çıkarmaları üzerine Türkiye artık gelişmelerin kontrolünü ele aldı. Atatürk bu kararlılığını,
basın yayın organları vasıtasıyla duyurmayı ihmal etmedi. Vefatından tam bir yıl önceye
rastlayan 10 Kasım 1937'de Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği bir mülakatta, Hatay'ı şahsi
meselesi olarak gördüğünü belirtti. Bu yoldaki kararlılığını, Fransız elçisine de bildiren Atatürk,
o günlerde böyle bir ihtilafın silahlı mücadele ile hallolmasına ihtimal vermediğini, ancak,
savaş ihtimalini de göz önüne alarak kararını verdiğini anlatır. Eğer savaş ihtimali çok az da
olsa ortaya çıkarsa, Cumhurbaşkanlığı ve meclis üyeliğinden ayrılacağını ve “bir fert olarak
kendisine iltihak edecek birkaç arkadaşla beraber Hatay'a gireceğini oradakilerle el ele verip
mücadeleye devam edeceğini belirtiyordu.
Atatürk, o günlerde Ruşen Eşref'e söylediği gibi, toprak büyütme meraklısı değildi, barış
bozma alışkanlığı da yoktu. Ancak anlaşmalara dayanan hakları almadan edemezdi. Çok
sevdiği millete, kendisine inanan millete verdiği sözü yerine getirecekti. Nitekim ilişkiler bu
safhaya gelince, Atatürk, bir takım askeri birliklerin güneye kaydırılmasını emretti. 10 Mayıs
1938'de Mersin'de saatler süren askeri geçit resmini hastalığının ilerlemiş safhasına rağmen
izledi. Türkiye'nin kararlılığını görünce Fransa geri adım atarak Hatay'a bir Türk vali tayin etti.
Ezeli rakibi Almanya'nın 1938 Mart'ında Avusturya'yı ilhakı, İtalyanların Akdeniz
havzasındaki yayılmacı faaliyetleri yani Berlin-Roma mihverinin güçlenmesi Fransa ve
İngiltere gibi müttefiklerin doğu Akdeniz'de güvenebilecekleri bir desteğe ihtiyaç göstermiştir.
Bundan sonra Fransa genelde Türkiye lehine tavır göstermeye başladı.
3 Temmuz 1938'de Türkiye ile Fransa, Hatay'ın toprak bütünlüğü ve siyasi statüsünün
korunması için 2500'er kişilik kuvvetler gönderilmesinde anlaştılar. 4 Temmuz'da Türk
kuvvetleri göreve başladılar. Aynı tarihte çalışmaları daha önce başlatılmış olan “Dostluk
Anlaşması” da imzalanmıştır. Buna göre taraflar birbirlerinin aleyhine hiçbir siyasi ve
ekonomik anlaşmaya girmeyecekleri gibi birisi saldırıya uğrarsa diğeri tarafsız kalacaktı.
Bu yakınlaşmadan sonra 13 Ağustos 1938'de yapılan seçimlerde Türkler 40 üyeliğin
22'sini kazandılar. 2 Eylül 1938'deki ilk toplantısında meclis Hatay Cumhuriyetini ilan etti.
Cumhuriyet içişlerinde serbest, dışişlerinde Fransa'ya bağlı olacaktı. Devletin resmi dili Türkçe
ve Arapça olduğu halde bütün milletvekilleri Türkçe yemin etmişlerdi
Hatay Meclisi Ocak 1939'da Türk Medeni Kanunu ile Ceza Kanunu'nu kabul etti. 23
Haziran 1939’da iki ülke arasında yapılan bir anlaşma ile Fransa Hatay’ın Türkiye’ye
katılmasını kabul etti. 30 Haziran 1939'da Hatay Devlet Meclisi Türkiye'ye katılma kararı aldı.
Atatürk, bunları göremedi. Ancak O, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü derinden ilgilendiren
Hatay meselesini sağlığının kötüleşmesine rağmen yakından takip etmiş, milletlerarası politik
gelişmelerin de yardımı ile Türk Milleti lehine meseleyi halletmiştir.
Görülüyor ki; Atatürk'te barışçı imkânlar sonuna kadar zorlandıktan, o yolla elde
edilebileceklerin azamisi alındıktan sonra silaha sarılma gündeme geliyor. Ancak gözden
kaçırılmaması gereken husus, milletlerarası münasebetlerde devlet ve milletin haklarına taalluk
eden meselelerde varılabilecek son noktanın, daha işin başında göze alınmış olduğunu
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muhataplarımıza hissettirmek, bildirmektir. Bu, saldırganlık değildir, savaş çığırtkanlığı
değildir. Atatürk'ün Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde, Hatay'ın anavatana katılışında bilfiil
yaşadığı gibi medeni dünyada onuruna ve menfaatlerine sahip olarak yaşamanın yoludur.
Atatürk’ün Hatay meselesinde ortaya çıkan uygulamalarının mahiyetinde dikkat çeken
bir yön yukarıda işaret edildiği gibi basını kamuoyunun sesi olarak değerlendirmek idi. Buna
ilaveten kamuoyunun bir bütün halinde yanında olduğunu çeşitli vesilelerle muhataplarına
göstermeye özel bir dikkat gösterdiğine de işaret etmeliyiz.
Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen’in bizzat Atatürk’ün emri ile yaptığı bir teşebbüs
Gazi’nin bu meselede kamuoyu baskısını muhataplarına bütün yönleriyle hissettirdiğini
göstermektedir.
Çankaya köşkünde yanına çağırttığı Sabiha Gökçen’e yaptığı
değerlendirmede: “Bu Fransızlar gerçekten bazen neyi niçin yaptıklarını bilemeyecek kadar kör
oluyorlar! Tabii gelecekteki çıkarlarını düşündükleri muhakkak ama, Hatay işinde
mandaterliğin yasalarına da karşı çıkmayı göze almaları bu toprakları Suriye’nin malı gibi
göstermeleri ilerdeki planlarını açıklamaya yeter de artar bile.. Şurada burada başlayan
gösterilerin giderek çatışmaya dönüşmesi ihtimali de var. Ben Hataylılara söz verdim. Bu
topraklar bizimdir. Orada bizim bayrağımız mutlaka dalgalanacaktır. Bildiğin izlediğin gibi
konuyu barışçı yollardan halletmek için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız da. Çatışma
kaçınılmaz hale gelirse bunu bizden önce Fransızlar düşünsünler derim. Nezaket hudutlarını
aşan bu davranışlarını kendilerine pahalıya ödetiriz…”
Sustu. Bir sigara yaktı. Ayağa kalktı ve konuşmasını şöyle sürdürdü. “Yemekten sonra
üniformanı, askerî üniformanı giy. Tabancanı beline tak ve buraya gel. Bu akşam çok önemli
bir görev daha vereceğim sana, tarihi ve ilginç bir görev. Fransız dostlarımız kimin ne dereceye
kadar neyi göze alabildiklerini öğrenmelidirler”. Yapacağı görevi aktarırken Atatürk soruyor:
“Hatay konusunda senin görüşün nedir?”, “Eskiden Girit için söylenen bir marş vardı.
Annemden dinlemiştim bunu. Girit bizim canımız, feda olsun kanımız. Aynı şeyi ben Hatay
için düşünüyorum Paşam! Hatay bizim canımız, feda olsun kanımız” Şimdi Atatürk’ün gözleri
bir ateş gibi parlıyordu. “Aferin Gökçen, Güzel, çok güzel, Hatay bizim canımız, feda olsun
kanımız. Mükemmel, mükemmel. Bu akşam görevini tahminimden daha iyi bir şekilde
başaracağına bir kere daha iman ettim. Hatay bizim canımız, feda olsun kanımız ha! Bunu
Fransız dostlarımızın kulaklarını dört defa açarak dinlemelerini istiyorum”.
Yemekten sonra bir araya geldiklerinde Gökçen Atatürk’ün önündeki bir kâğıtta kendi
adıyla beraber kız kardeşi Makbule Atadan ve Kazım İnanç Paşa’nın eşi Samiha İnanç
hanımefendilerin adlarını görüyor. Atatürk “şimdi seninle birlikte Karpiç’e gideceğiz” dedi.
Orada sana söyleyeceklerimi harfi harfine yerine getireceksin” dedikten sonra planını uzun
uzun en ufak ayrıntılarına varıncaya kadar bir bir anlatmış, tekrar ettirmiştir. Sabiha Gökçen
birlikte gittikleri o dönemin diplomasi tarihinde önemli bir yeri olan Karpiç’in o akşamki
konuklarını şöyle tarif ediyor. “Yüksek rütbeli subaylar, bakanlar, milletvekilleri ve eşleri göze
çarpıyordu. Bizim masamızda benden başka Şükrü Kaya, Kılıç Ali, Recep Zühtü beyler, Kazım
İnanç Paşa ve eşi Semiha hanım ile Atatürk’ün kız kardeşi Makbule hanımefendi vardı. Hemen
yanımızdaki masada da o zamanlar Diyarbakır milletvekili olan eski generallerden Kazım
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Sevükteğin ile birkaç arkadaşı oturuyorlardı. Girişin hemen önündeki büyücek masayı ise
zamanın Fransız büyükelçisi M.Ponceau ile elçilik erkânı işgal ediyordu.
Burada Kazım Sevükteğin bir konuşma yaparak Fransa ile Türkiye’nin Hatay
meselesinde inatlaşma yerine oturup konuşarak meseleyi halletmeleri gerektiğini, Türkiye’nin
barıştan yana olduğunu ve Fransızların bizim sabrımızı soğukkanlı davranışlarımızı takdir
ederek görüşmeye yanaşacaklarını ve hakkımızı teslim edeceklerine inandığını belirtmiştir.
Fransızların büyük beğeni gösterip alkışladıkları bu konuşma üzerine Atatürk’ün planı
uygulamaya konuluyor. Sabiha Gökçen hemen salonun ortasına gelip Atatürk’ün emrettiği şu
konuşmayı yapıyor. “Sayın generalim, sözlerinizi can kulağı ile dinledim. Savaşın içinden
çıkmış, barış özlemi içinde yaşamayı arzu eden bir ulusun bireyine yakışır şekilde konuştunuz.
Nezaketiniz gerçekten de takdire layıktır. Ancak Fransız dostlarımızın bu çok nazik
konuşmanızı değerlendirebileceklerini sanmıyorum. Biz Türkler tarihimiz boyunca insanlığın
gereğini yerine getirmeye çalıştığımız halde, daima dost görünen düşmanlarımız tarafından
aldatılmış ve ihanete uğramış, bu yönden bahtsız ama çok şerefli bir ulusuz. Türkiye
Cumhuriyeti artık yeni kuşaklardan oluşuyor. Dostun da düşmanın da kim olduğunu biliyor,
ona göre davranması gerektiğini de hissediyor. Hayır, sayın generalim. Biz gençler sizin kadar
sabırlı olamayız ve olmayı da istemiyoruz. Bu sabrın sonunda selametin geleceği inancını da
taşımıyoruz. Fransa bir oyun içine girmiştir. Bu oyunun sonunda bizim olan toprakları
Suriye’ye vermeyi planlamıştır. İş işten geçtikten sonra sizin arzu ettiğiniz sabrın değeri
kalmayacaktır. Demir tavında dövülür. Sayın generalim, şayet sizler işi daha fazla uzatmak
niyetinde iseniz, ben bütün Türk gençliği adına diyorum ki, Hayır! Beklemeyeceğiz. İşi
uzatmayacağız. Fransa’nın oyununa gelerek Hatay topraklarını başkalarına bırakmayacağız.
Biz gençler gerekirse bu işi silahlarımızla da halledebiliriz. Hatay bizim canımız feda olsun
kanımız” ve sözlerini tamamlar tamamlamaz hemen silahımı çekerek havaya üç el ateş etmiştir.
Ortalığın bir anda karıştığı, herkesin neye uğradığını şaşırdığı bu anda içeriye doluşan
resmi ve sivil görevliler Gazi’nin manevi kızını silahla görünce duralamış Atatürk’e bakmışlar
o da görevlerini yapmalarını söyleyince elinden silahını alıp önce adliyeye götürülüp
sorgulanmıştır. Olayın sadece Gökçen ile sınırlı kalmadığı anlaşılmaktadır. Zira aynı sorguya
Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Hanım ve Semiha İnanç hanımlar da getirilmiştir. Atatürk
onlara “siz gençler de aynı fikirde misiniz diye sorunca onlarda “Evet Paşam, bizler de onun
gibi düşünüyoruz ve gerektiğinde böyle silahımızı çekip ateşleyebiliriz” diyerek çantalarından
çıkardıkları tabancalarını havaya boşaltmışlardı. Tabi hepsi sorgudan sonra da bu fiilin cezası
olan 24 saat hapsi çekmek üzere cezaevine götürülmüştür. Yargıcın neden sorusuna verilen
cevap ta müşterektir. “ulusal hislerimiz galeyana geldiği için”. Tabii emekli general bir
milletvekilince yapılan ılımlı konuşmanın da Atatürk’ün isteğiyle olduğunu söylemeye gerek
yoktur. Atatürk’ün en yakınlarına yaptırdığı bu çıkış onun bu meselede sabrının sonuna
gelindiğinin doğrudan Fransız büyükelçisine gösterilmesinden başka bir şey değildir. Bunun
yanında kamuoyunun bu hususta patlama noktasına geldiği mesajı da verilmiştir.
Atatürk aynı elçi ile 10 Aralık 1936 tarihinde yaptığı görüşmede de Türk - Fransız
dostluğunun eskiliğine dikkat çekerek bunun bozulmasını düşünmenin bile caiz olmadığını
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vurgulayarak Fransızların Sancak havalisine diğer yerlerden asker nakletmelerini Türkiye
aleyhine bir hareket olarak görmediğini, Fransız hükümetinin de hatırından böyle bir şeyin
geçtiğini zannetmediğini ifade etmiştir. Fransız hariciye müsteşarının tecrübesiz olduğunu fakat
Türk-Fransız dostluğunun genç olmadığını ve tecrübesiz ellere bırakılmaması gerektiğinin
altını çizmektedir.
Görüşme sırasında söylediklerinin şahsi düşünceleri olduğunu belirten Atatürk konuyu
şöyle bağlamıştır: “Bu mesele dostluğumuzu koruyacak ve kuvvetlendirecek şekilde
halledilmelidir. Ümit ederim ki Cenevre’de Fransız murahhasları (ne istiyorsunuz, sizin böyle
bir hakkınız olduğunu biz tanımıyoruz) gibi sözler söylemezler. Zira bu, iyi neticeler veremez
ve işin bu takdirinde ne olacağını da bilemem” sözleriyle dostluğun devam etmesi için Fransız
hükümetinin dikkatli hareket etmesinin gerekli olduğunu hatırlatmıştı.
Atatürk’ün ele aldığı meselenin bütün taraflarını düşündüğünü ve ikmal ettiğinin bir
kanıtı da meselenin Suriye boyutunu değerlendirmesidir. Nitekim o 21-22 Aralık 1937’de
görüştüğü Suriye Başvekili Cemil Mardam’a da Hatay’ın kendisi ve Türk milleti için ne ifade
ettiğini en kuvvetli ifadelerle muhatabına aktarmıştır. Hatay için harp meydanında olmasa da
diplomasi meydanında savaşılarak alındığını söylememiz mümkündür.
Atatürk’ün Suriye başvekili ile yaptığı konuşmadaki ifadeleri onun milli mücadele
sırasındaki tercih ve kararlarının gerekçelerini de bir ölçüde izah edecek değer taşımaktadır.

12.3. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Girişi
Birinci Dünya savaşından sonra galip devletlerin daha ziyade avantajlı konumlarını
muhafaza etmek amacıyla teşkil ettikleri Cemiyet’e Türkiye başlangıçta pek sıcak bakmadı.
Zira Cemiyet İngiltere’nin kontrolündeydi ve taraflılık Musul meselesinde bu açıkça
görülmüştü. Diğer taraftan dış ilişkilerde süregelen Türk- Sovyet işbirliği de böyle bir katılıma
imkân vermiyordu. Ancak 1930 sonrası hızla değişen şartlar sonucu savaşın mağlupları da
cemiyete alınmaya başlanmıştı. Birliğe girmenin kendisini Batı ile kaynaştıracağını düşünen
Türkiye prensip olarak katılma kararı almışsa da Atatürk Cemiyetin Türkiye’yi davet etmesini
beklemeyi tercih etti. O Türkiye’nin herhangi bir uluslararası oluşuma dâhil olmak için istek
yapması yerine siyasi, askeri ve ekonomik varlığı dolayısıyla Türkiye’nin çağrılması
gerektiğine inanıyordu. Nitekim 18 Temmuz 1932’de Cemiyetin daveti üzerine bildirdiği
katılım isteği cemiyet üyesi ülkelerin oybirliği ile kabul edilmişti.
Türkiye, Milletler Cemiyeti’nin Sovyetler Birliğine karşı herhangi bir zorlayıcı
tedbirine katılmayacağı yolunda garanti vermiş olsa da Sovyetler bu gelişmeden rahatsız
olmuşlardı. Onlar Türkiye’nin Batı’ya yönelip kendilerinden kopacağından endişe ediyorlardı.
Ancak Almanya’nın ve Japonya’nın saldırgan politikaları Sovyetlerin de 1934’de Cemiyete
katılmasını sağladı. Türkiye Milletler Cemiyetine üye olduktan sonra bu güvenlik ve barışı
korumak üzere kurulduğunu ilan etmiş teşkilata samimiyetle bağlı kalmıştır. Bu yaklaşım
Atatürk’ün dış politika anlayışının da somut bir göstergesidir. İnsanlığı bir bütün olarak
değerlendiren Atatürk, herhangi bir organda yaşanan problemin vücudun bütününü rahatsız
edeceğini öngörmekteydi. Dolayısıyla bu cemiyet ile dünyanın neresinde bir rahatsızlık varsa
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diğer devletlerin barışçı yollarla bu problemi çözmelerine bütün üyeler katkı sağlayabilecekti.
Nazari olarak son derece değerli hedeflerle ortaya çıkan cemiyetin belirli üyelerine verilen
kararları veto hakkının ilerleyen zaman içinde cemiyeti gerçek hedeflerinden saptırdığı pek çok
örnekle görülecektir.

12.4. Balkanlar ve Ortadoğu’da Güvenlik ve Barış Kuşağı Oluşturma
Politikası
Türkiye Cumhuriyeti Atatürk’ün liderliğinde iç ve dış barışı hedefleyen bir politika
takip ederek bu esnada devlet ve milletin ihtiyaç duyduğu yenilenme ve güçlenmeyi sağlayıcı
hamleleri birbiri ardına yapma gayreti içindeydi. Ancak Birinci Dünya Savaşı sonunda mağlup
devletlere dayatılan şartların ağırlığı ve çizilen sınırların yapaylığı mevcut ortamın daha fazla
süremeyeceğini gösteriyordu. Atatürk, bilhassa Almanya’da Nasyonal Sosyalistlerin ve
İtalya’da faşistlerin iktidarının kısa sürede sınır değişikliklerine yol açacak olayları
gerçekleştireceğini öngörmekteydi. Böyle bir gelişme için de gerek Balkanlarda gerekse
Ortadoğu’da bir işbirliği ve barış kuşağı oluşturmanın önemi büyüktü. Tek başına saldırgan
devletlerle uğraşmak yerine oluşturulacak işbirliğinin daha caydırıcı olacağı da açıktı. Bu
düşünce ile önce Balkanlarda Alman yayılmasına karşı bir set oluşturma girişimi başlatıldı. Dış
ilişkilerdeki en önemli müttefiki Rusya’nın da muhalefeti karşın çalışmaların sonlandırılması
Atatürk’ün bu hususa verdiği önemin göstergesidir.

12.4.1. Balkan Paktı
Balkanlarda öncelikle İtalya’nın arkasından Almanya’nın revizyonist (Birinci dünya
savaşı sonrası statükoyu değiştirme taraftarı)politikaları devletleri işbirliği arayışlarına itmiştir.
Balkan devletleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi fikri Türkiye’nin Romanya’daki elçisi
Hüseyin Ragıp Baydur’un 1926’da Romen makamlarına yaptığı Balkan Paktı önerisiyle
gündeme gelmişti. Ancak Balkan devletlerinin birbirlerine olan güvensizliği ancak 1929’daki
dünya iktisadi buhranından sonra aşılacağı için ilk adımlar 1930’da gelmiştir. Ekim 1930’da
Türkiye ve Yunanistan’ın önayak olduğu ilk Balkan Konferansı Atina’da toplanmıştır. Burada
tam bağımsızlığın yolunun ekonomik olarak bağımsızlıktan geçtiğine vurgu yapılmıştır. Sonra,
İstanbul, Bükreş ve Selanik’te her yıl tekrarlanan konferanslar bir takım işbirliği örgütlerinin
hayat bulmasına vesile olmuştur. Balkanlarda ticaret, sanayi, denizcilik, tarım, turizm, hukuk
ve sağlık sahalarında faaliyet gösteren örgütlerden sonra 1932’de Balkan Paktı tasarısı ortaya
çıkmış, ancak siyasi işbirliğinin gerçekleşmesi ise Arnavutluk ve bilhassa Bulgaristan’ın
muhalefeti yüzünden gecikmiştir.
Almanya’daki siyasi gelişmeler, işbirliğinin bir an evvel gerçekleştirilmesi için ivme
yaratmış ve Türkiye ile Yunanistan 14 Eylül 1933’de Samimi Anlaşma Paktı imzalamışlardır.
On yıl süreli anlaşma ile taraflar birbirlerinin sınırlarını karşılıklı olarak garanti ederken
Makedonya üzerindeki emellerinden dolayı Bulgaristan’ı rahatsız etmiştir. Türkiye Başbakan
ve dışişleri bakanı düzeyinde çaba sarf etmesine karşın Bulgaristan’ı pakta dâhil edememiştir.
İki devletin açtığı yola kısa bir süre sonra Romanya’da girdi. Romen Dışişleri Bakanı
Titulescu’nun Türkiye’yi ziyareti sırasında 17 Ekim 1933’te iki devlet arasında “Dostluk,
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Saldırmazlık, Hakem ve Uzlaşma Anlaşması” imzalanmıştır. Romanya’nın Bulgaristan’ın
yayılmacı emellerinden rahatsızlığı kadar deniz ticaretinin boğazlar dolayısıyla Türkiye ile iyi
ilişkilere bağlı olması bu anlaşmada etken olmuştur.
Bulgaristan’ın gelişmelere gösterdiği sert tepki benzer endişeleri taşıyan Yugoslavya’yı
da harekete geçirmiştir. Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras’ın Belgrad’ı ziyareti sırasında 27
Kasım 1933’de “Dostluk ve Saldırmazlık Anlaşması imzalanmıştır. Yugoslavya için
Bulgaristan kadar İtalya’nın Arnavutluk’u kontrolü de uyarıcı olmuştur. Kendi aralarında
işbirliği anlaşmaları imzalayan devletlerin hepsini tek bir siyasi anlaşmada toplamak fikrin ilk
sahibi Türkiye’nin inisiyatifi ile gerçekleşecektir. Atatürk’ün Rusya’nın Bulgaristan üzerinden
yaptığı muhalefeti dolayısıyla “Bütün dünyanın teşebbüs sahipliğini Türkiye’ye verdiği bu işten
Rusya istiyor diye vazgeçmeyeceğini” açıklayarak gösterdiği bu hamle 9 Şubat 1934 ‘te
resmileşti. Taraflar, sınırlarını karşılıklı olarak garanti etmenin yanı sıra birbirlerine
danışmaksızın başka bir balkan ülkesi(Bulgaristan) ile birlikte siyasi bir harekette
bulunmamaya ve anlaşma yapmamaya karar vermişlerdi.
Türkiye’nin başından sonuna sabırla takip ettiği projenin başlangıçtan itibaren bir takım
dezavantajları olduğunu da belirtmeliyiz. Taraflar imzaladıkları gizli bir protokol ile de
Balkanlı olmayan bir devlet (Rusya) anlaşma tarafı bir devlete saldırır ve Balkanlı bir
devlet(Bulgaristan)de saldırgana yardım ederse devletler Balkanlı saldırgan (Bulgaristan) a
karşı birlikte savaşa girmeyi taahhüt etmişlerdi. Ancak Türkiye bu protokolün kendisini Rusya
ile bir savaşa sürüklemeyeceğini Rusya’ya bildirmiş, Yunanistan da aynı şekilde İtalya ile
çatışmayacağını belirtmiştir. Özetle işbirliği Rusya veya İtalya’nın saldırısına karşı ortak enerji
yaratacak güçte olamamıştır. Devletler ancak Bulgaristan gibi bir güce karşı harekete
geçebileceklerdir. Bu aynı zamanda Almanya örneği için de düşünülmesi gereken bir husustur.
Nitekim 1936’dan itibaren Avrupa’da Alman hâkimiyeti öne çıkınca Romanya pakt ile
bağlarını gevşetmiş, Yugoslavya da Bulgaristan ile anlaşmayı tercih etmiştir. 24 Ocak 1937’de
imzalanan “Yıkılmaz Barış, Samimi ve Ebedi Dostluk” anlaşması Balkan antantının kuruluş
esprisine aykırı olmuştur. Daha sonra da Yunanistan İtalyan tehdidini dikkate almak zorunda
kalacaktır. Balkan Paktı ikinci dünya savaşının başlaması ile resmen parçalanacaktır.

12.4.2. Orta Doğu’da Güvenlik Çemberi Oluşturma Çabaları
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş belgesi olan Lozan’da Türkiye Osmanlı Devletinden
ayrılan yerler için self determinasyon prensibini kabul ettiğini açıklamış, her milletin kendi
devletine sahip olması gerektiğinin altını çizerek manda rejimlerini tanımadığını ilan etmişti.
Bu çerçevede Irak, İran ve Afganistan başta olmak üzere bütün bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler
içinde olmak prensibi takip edilmiştir. Daha milli mücadele yıllarından başlayan Türk Afgan
dostluğu Afgan Kralı’nın 1928’deki Türkiye ziyareti ile daha da pekişmiştir. Afganistan’ın
Atatürk inkılaplarından etkilenmesi ve uygulamaya çalışması Türkiye’nin bu ülkeyle
ilişkilerine özel bir anlam da katmıştır. İki devlet arasında 25 Mayıs 1928’de imzalanan
“Dostluk ve İşbirliği” anlaşmasıyla Afganistan’a subay, öğretmen ve doktor gönderilme kararı
alınmıştır.
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İran ile ilişkiler gerek savaş sırasında gerekse sonrasında sınır bölgede yaşayan
aşiretlerin yarattığı sıkıntılardan etkilenmiştir. 22 Nisan 1926 tarihli “Dostluk ve Güvenlik”
Anlaşması ile gelişme sürecine giren ilişkiler 5 Kasım 1932’de Ankara’da imzalanan “Dostluk,
güvenlik, Tarafsızlık ve Ekonomik İşbirliği anlaşmasıyla sağlamlaşmıştır. Öyle ki, bu
anlaşmadan sonra İran Şahı Rıza Pehlevi Haziran 1934’de Atatürk’ü ziyaret etmiştir.
Irak ile Musul meselesi dolayısıyla imzalanan “Sınır ve İyi Komşuluk” anlaşmasının
ardından Irak Kralı Faysal’ın Türkiye’yi ziyareti (6-8 Haziran 1931) ilişkilerin geliştirilmesine
yardımcı olmuştur. Türkiye Hicaz Krallığıyla da iyi ilişkiler içinde olmuştur. Abdulaziz İbn
Suud’un 1926’da ilan edilen krallığını ilk kutlayan Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. 3 Ağustos
1929’daki Dostluk anlaşması Kralın oğlu ve dışişleri bakanı olan Emir Faysal’ın Türkiye
ziyaretiyle kuvvetlenmiş, 31 Mayıs 8 Haziran 1937’de Türkiye, Ürdün Emiri Abdullah’ı
ağırlamıştır. Fransız mandasındaki Suriye ve Lübnan ile ilişkiler mandater devlet vasıtasıyla
yürütülmüştür. Türkiye Cumhuriyetinin Birinci Dünya Savaşı’nın galiplerine karşı yaptığı
mücadeleyi kazandıktan sonra kısa sürede yaptığı yenilikler ve gerçekleştirdiği atılımlar
Osmanlı’dan ayrılarak oluşturulan devletlerin yöneticilerini Türkiye ve Atatürk hayranı
olmalarındaki en önemli etken olarak nitelendirilebilir.
Balkanlarda oluşturulmasında başrol oynadığı Pakt’tan sonra İtalya’nın Afrika ve
Asya’da yayılmacı emellerini ortaya koymasından rahatsız olan Türkiye’nin bölgede mevcut
rahatsızlığı ortadan kaldırmak amacıyla danışma ve dayanışma yönü ağır basan bir girişim
gerçekleştirdiğini görüyoruz. Türkiye, İran ve Irak daha 3 Ekim 1935’de Cenevre’de “dostluk
paktı” imzalamışlardı. Türkiye’nin kadim dostu Afganistan’ın da katılımı ile bu dört devlet 8
Temmuz 1937 tarihinde Tahran’da Sâdabad paktını imzalamışlardır.
Beş yıl için imzalanan anlaşmada taraflar Milletler Cemiyeti ve Kellogg paktına bağlı
kalmayı, birbirlerinin sınır bütünlüklerine saygı göstermeyi kabul ederek ortak ilgi alanlarına
giren konularda danışma ve işbirliği yapmayı taahhüt ediyorlardı. Anlaşma ikinci dünya savaşı
sonrasına kadar hayatiyetini muhafaza etmiştir. Ancak 1955 Bağdat Paktı ile değerini
kaybetmiştir.
Türkiye Balkanlardan sonra Ortadoğu’da da etrafını bir güvenlik ve işbirliği çemberi ile
emniyet altına almayı başarmıştır. Ülkenin uluslararası ilişkilerinde büyük bir güç teşkil eden
jeopolitik yapısının, devlet zaafa düştüğü zamanlarda en önemli sıkıntı kaynağını teşkil
ettiğinin bilinciyle Atatürk, hem milli sınırları elde etme ve korumayı hem de ülkeyi her alanda
çağdaş çizgiye çıkarmayı temel hedef olarak gerçekleştirmişti.
Söz konusu süreçte takip edilen politikaların zaman, zemin ve imkan ölçüsünün en üst
düzeyde değerlendirilerek ortaya koyulduğunu belirtmeliyiz. Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde kendi yaptığı son açış konuşmasında belirttiği gibi “Bizim yolumuzu çizen; içinde
yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de milletler tarihinin bin bir facia ve
ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticelerdir”. Bu tabii ve akli yaklaşım Atatürk
düşünce ve eyleminin temelini oluşturmuştur. Tabiiliği ve akliliği ile ilelebet yaşayacaktır.
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12.5.Türkiye’nin Boğazlarını Emniyet Altına Alması: Montreux
Boğazlar Sözleşmesi
Lozan Anlaşması ile Türkiye’nin egemenliği ve güvenliği açısından eksik kalan en
önemli unsur Boğazların Türkiye’nin denetiminde olmayışıydı. İstanbul ve Çanakkale
boğazlarının her iki kıyıları ve Marmara Denizindeki adalar silahsızlandırılmıştı. Türkiye’nin
adeta boğazı ölçüsündeki yerlerin güvenliği ise Milletler Cemiyeti’ne bırakılmıştı. Oysa
Cemiyet, Japonya’nın Mançurya’ya saldırısı, İtalya’nın Habeşistan’ı işgali, Almanya’nın
Versay kayıtlarını hiçe sayarak silahlanması gibi gelişmeler karşısında hiçbir şey yapamamıştı.
Buna mukabil Türkiye kendisi için hayati önemi haiz bir konuda mutlaka uluslararası işbirliğine
uygun bir politika takibinde ısrar ediyordu. Söz konusu gelişmeler üzerine Türkiye, 1933
yılından başlayarak katıldığı her uluslararası toplantıda Boğazların statüsünün değişen şartlara
göre değiştirilmesi, tamamen kendi denetimine verilmesi için gündem oluşturmaya, uluslararası
kamuoyunu fikrine kazanmaya çalıştı. 1933 Silahsızlanma Konferansı’nda, 1935 Milletler
Cemiyeti Konseyi’nde, Balkan Antantı Konseyi’nin toplantılarında yapılan girişimler, güçlü
olanın istediğini zorla almaya çalıştığı bir ortamda Türkiye’ye olumlu bir ortam meydana
getirdi. Nihayet 10 Nisan 1936’da Lozan’ın Boğazlar Sözleşmesi’ni imzalamış olan devletlere
verdiği bir nota ile “Avrupa’daki buhranların 1923 Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazların
güvenliği için ortak garantiyi işlemez hale getirip ortadan kaldırdığını belirtti. Türkiye kendi
güvenliğini kendisi sağlamak ve egemenlik hukukunu korumak üzere mevcut statünün
değiştirilip asker bulundurmasının mümkün olmasını istedi. Daha önce, 1935 Milletler
Cemiyeti Konseyinde bu isteğe karşı çıkan İngiltere ve Fransa bu defa olumlu yaklaştılar.
Akdeniz’e yönelik İtalyan hâkimiyeti tehdidi karşısında Türkiye’nin dostluğunun değerini
anlayan devletler tavırlarını değiştirmeye başlamışlardı. İtalya muhalefet etmeye devam
ediyordu.
Türkiye’nin isteklerinin görüşülmesi için İsviçre’nin Montreux kentinde 22 Haziran
1936 tarihinde toplanan Konferansta İngiltere ve Sovyetler de birer tez ortaya atmışlardı.
Sovyetler boğazların silahlandırılması hususunda Türkiye’yi desteklerken, Karadeniz’e kıyısı
olmayan devletlere ait savaş gemilerinin Karadeniz’e sokulmamasını istiyor, bunu kendi
emniyeti için önemli görüyordu. İngiltere ise, Karadeniz’e kıyısı olan veya olmayan bütün
devletler için tonaj sınırlaması istiyordu. Türkiye Konferansta bu iki görüşün ortak noktalarını
ön plana çıkarmaya yönelik bir strateji izlemeyi tercih etmiştir. Yaklaşık bir ay süren
görüşmelerden sonra, 20 Temmuz 1936 ‘da imzalanan sözleşme Türkiye’nin beklentilerine
büyük oranda cevap vermiştir.
Buna göre, Boğazların güvenliği Türkiye’ye bırakılmaktaydı. Barış zamanında veya
Türkiye’nin taraf olmadığı savaş durumlarında ticaret gemilerinin geçişi serbest, savaş
gemilerinin geçişi yasak olacaktı. Türkiye’nin taraf olduğu bir savaşta ise savaş durumunda
olmadığı devletlerin gemilerine belli şartlar altında geçiş hakkı tanıyacaktı. Boğazlardan geçişte
isteğe bağlı kılavuz alma hizmeti dışında ücret alınmayacaktı. Diğer taraftan Karadeniz’e kıyısı
olan devletlerin emniyeti bakımından da yabancı devletlerin Karadeniz’e geçirebilecekleri ve
burada bulundurabilecekleri gemilerin cinsi, büyüklüğü ve toplam tonajı sınırlandırılmaktaydı.
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Yirmi yıl için imzalanan anlaşma, imzacı devletlerin hiçbirisi tarafından fesih
olunmadığı için halen yürürlüktedir. Statünün değişmesine karşı çıkan İtalya’da tek kalınca
1938 ortalarında sözleşmeye katılmıştır. Ancak boğazlardan yapılan taşımacılıkta taşınan
maddelerin mahiyetinin zaman içinde değişmesi boğazların her iki yakasının da emniyetini son
derece tehlikeye düşürecek hale gelmiştir. Uluslararası anlaşma ve hukuka her zaman saygılı
olan Türkiye’nin Atatürk dönemindeki politik espriye bağlı kalarak yeniden bir boğazlar
düzenlemesine ihtiyacı vardır. Bilhassa isteğe bağlı kılavuzluk hizmeti şehirlerin emniyeti için
mecburi hale getirilmelidir.
Montreux Boğazlar Sözleşmesi Türkiye’nin dış politikasında önemli bir dönüm noktası
teşkil etmiştir. Akdeniz’de kontrolü elinden bırakmak istemeyen İngiltere, İtalyan tehdidine
karşı Türkiye’yi destekleme yolunu seçmiştir. Boğazlar sözleşmesindeki İngiltere desteği
bundan sonraki işbirliği çalışmaları için itici bir güç vazifesi görmüştür. Türkiye’de
kuruluşundan beri iyi ilişkiler içinde olduğu Sovyetleri küstürmeden kendisi için daha emniyetli
gördüğü İngiltere ile ilişkileri daha ileri götürmeye çalışmıştır. Türkiye’nin sanayi yatırımlarına
finansman ve teknoloji desteği sağlanmasıyla gelişen ilişkiler İkinci dünya savaşı öncesi
ittifakların oluşumunda Türkiye’nin safını belirlemeye yardımcı olacaktır.
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Uygulamalar
1)
Mehmet Gönlübol ve Cem Sar tarafından kaleme alınan Olaylarla Türk Dış
Politikası adlı eseri okuyunuz.
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Uygulama Soruları
1)

Atatürk dönemi Türk Dış Politikasını değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının ana hatları uzun savaş yıllarının izlerini
taşımaktadır. Cumhuriyeti kuran kadronun ömrü adeta savaşta geçtiği ve savaşın sebep olduğu
maddi ve manevi yıkımları iyi bildikleri için kullanılacak son çare olarak savaşı görmüşler ve
barışı öncelemişlerdir. Atatürk’ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesiyle tespit ettiği bu politika
aynı zamanda yeniden yapılanma ve yıkımın izlerini silmek için de fırsat olmuştur. Atatürk
dönemi dış politikası Osmanlı devletinin kontrol ettiği topraklarda kurulan devletler ile de iyi
ilişkiler içinde olmuştur. Bu hassasiyet söz konusu coğrafyanın bir şekilde kontrol edilmesi
ihtiyacının reel politik ile ne kadar örtüştüğünü göstermektedir. Balkan paktı ve Sadabat paktı
bu anlayışın birer sonucu olmuştur.
Cumhuriyetin ilanından sonraki süreçte dünyaya uyum sağlamak, uluslararası örgütlere
girmek te dikkate alınan hususlardandır. Milletler Cemiyeti’ne çağrı üzerine girmek ortaya
konulan barışçı politikaların başarılı bir sonucudur.
Dönemin süper gücü İngiltere ile olan ilişkiler Ortadoğu meselelerinde olumlu
neticelenmemiştir. Uluslararası hukuk kurallarına aykırı olarak Musul’u işgal eden İngiltere
savaş boyunca da Yunanistan’ı gizli/açık destekleyerek Türkiye’yi sıkıntıya sokmaktan geri
kalmamıştır. Lozan’daki büyük mücadeleden sonra Milletler Cemiyetindeki nüfuzunu
kullanarak kararları kendi istediği gibi çıkartmayı başarmıştır. Ancak 1930’lu yıllarda Akdeniz
havzasında gelişen şartların iyi değerlendirilmesiyle siyasi ve ekonomik anlamda iyi ilişkiler
geliştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Harbinde savaştığı Yunanistan ile yakın siyasi ve
diplomatik ilişkiler kurmayı başarmıştır. Bölgenin şartları ve zamanın icaplarını dikkate alan
yöneticiler 1930’lu yıllara kadar Osmanlı döneminden kalan problemleri çözen Cumhuriyet
yöneticileri revizyonist devletlerin çabalarıyla yeniden gündeme gelen savaşa karşı bir adım
olmak üzere Yunanistan, Yugoslavya, Romanya ile birlikte oluşturulan pakta Rusya’nın
güdümündeki Bulgaristan’ın alınamaması önemli bir eksiklik olmuştur. Bununla birlikte pakta
Sovyetler Birliğinin de karşı çıkmasına rağmen Türkiye’nin devlet başkanı nezdinde devam
etmesi önemli bir husustur. Sovyetler Birliği ile kültürel ilişkilerdeki etkileşim hızlı şekilde
devam ederken dış politikada adım adım farklı bir kulvara doğru gidişin anlamı açıktır. Türkiye
Fransa ile ilişkilerini dört ana başlıkta çözmüştür. Borçlar, okullar, Suriye sınırı ve Hatay
meselesi. Borçlar Türkiye’yi 1954 yılına kadar meşgul etmekle birlikte okullar ve sınır meselesi
nispeten çabuk çözülmüştür. Ancak Hatay meselesi Atatürk döneminin sonuna kadar süren bir
problem olmuştur. Yine Hatay’ın çözülmesi Atatürk’ün dış politika anlayışı kadar Lozan’da
eksik kalan hususlara gösterdiği hassasiyetin açık bir kanıtını oluşturmaktadır. Savaşa yol
açmadan muhatabını işin ciddiyetine ve gidebileceği noktaya dair uyarmak bakımından çok
başarılı bir risk yönetimidir. Doğu sınırını emniyete alan Sadabat paktı Türkiye’nin etki alanını
genişleten bir hamle olmuştur. Türkiye’nin Montrö Boğazlar sözleşmesi ile sağladığı kontrol
değişen bölgesel ve küresel dengeleri iyi analiz etmenin ne kadar önemli olduğunun açık bir
göstergesidir.
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Bölüm Soruları
1)
Türkiye ile Yunanistan arasındaki mübadele meselesi hangi tarihte çözüme
kavuşturulmuştur?
a)

30 Ekim 1918,

b)

24 Temmuz 1923,

c)

1 Aralık 1926,

d)

10 Haziran 1930,

e)

30 Ekim 1930.

2)

Türkiye – Irak sınırı hangi tarihte belirlenmiştir?

a)

30 Ekim 1918,

b)

24 Temmuz 1923,

c)

5 Haziran 1926

d)

30 Ekim 1930

e)

9 Şubat 1934

3)
Türkiye ile İngiltere arasında Musul için yapılan Haliç Konferansına Türkiye
adına hangi şahsiyet katılmıştır?
a)

Ali Fethi (Okyar),

b)

Şükrü Saraçoğlu,

c)

İsmet İnönü,

d)

Tevfik Rüştü Aras,

e)

-Kazım Karabeki
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4)
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa
arasındaki meselelerden değildir?
a)

Hatay Meselesi,

b)

Osmanlı Borçlarının ödenmesi,

c)

Türkiye’deki Fransız eğitim müesseseleri,

d)

Demiryolu imtiyazları,

e)

Musul Meselesi,

5)
Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkileri belirleyen ve 1945 yılına kadar
yürürlükte kalan anlaşma hangisidir?
a)

3 Aralık 1920 Gümrü,

b)

16 Mart 1921 Moskova,

c)

24 Temmuz 1923 Lozan,

d)

17 Aralık 1925 Dostluk ve Saldırmazlık,

e)

20 Temmuz 1936 Montreaux

6)
Türkiye ile Fransa maliye, eğitim ve sınır meselelerinin olması neyin
göstergesidir?
7)

Balkan Antantı Türkiye Cumhuriyetinin kendi projesi midir?

8)
Türkiye’nin Balkanlar ve Ortadoğu’ya dönük anlaşmaları emperyalizme geri
dönüş müdür?
9)

Boğazların kontrolünü Türkiye’ye almak nasıl mümkün olmuştur?

10)

Atatürk döneminde Türk-İngiliz ilişkilerini etkileyen faktörler nelerdir?

Cevaplar:
1)d, 2)c, 3)a, 4)e 5)d.
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13. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARI VE TÜRKİYE
CUMHURİYETİ’NDE ÇOK PARTİLİ HAYATIN KURULMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Atatürk’ün Vefatı
İsmet İnönü Dönemi Politikaları
12 Temmuz Beyannamesi
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çok Partili Sürece Uyum Sağlaması
Halkoyu İle İktidar Değişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Atatürk’ten sonra Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü otoritesini nasıl kurdu?

2)

İnönü Döneminin siyasi sosyal ve ekonomik politikaları nasıl bir değişimi işaret

3)

İsmet İnönü’nün çok partili düzeni kalıcı kılmadaki rolü nedir?

eder?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği geliştirileceği

Atatürk’ün Vefatı

Atatürk’ün vefatına kadar
dış politikada yaptığı işler
ve vefatı sürecinde
yaşananlar hakkında bilgi
sahibi olur.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

İsmet İnönü Dönemi
Politikaları

İnönü döneminin
ekonomik, siyasi ve sosyal
politikalarını öğrenir ve
önceki dönem ile kıyaslar.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

12 Temmuz Beyannamesi

Çok partili hayatın kalıcı
hale getirilmesinde
Cumhurbaşkanı İsmet
İnönü’nün rolünü kavrar ve
dönemin aktörlerini tanır

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

Cumhuriyet Halk
Partisi’nin Çok Partili
Sürece Uyum Sağlaması

Muhalefet partilerinin
kurulduğu ortamda
Cumhuriyet halk partisinin
politika ve yapısal
değişikliklerini analiz eder.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak

Halkoyu İle İktidar
Değişimi

Dört yıllık dönemde iktidar Ders notu ve ilgili
muhalefet ilişkilerinin
kitapları okuyarak,
aldığı seyri öğrenir, yaşanan olaylar arasında sebep –
gelişmelerin sosyolojik
sonuç ilişkisi kurarak,
mahiyetini değerlendirir.
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Anahtar Kavramlar


Atatürk‘ün Vefatı



İsmet İnönü Dönemi



Çok Partili Siyasi Hayat



12 Temmuz Beyannamesi



Recep Peker



Nihat Erim



Refik Saydam



Şemsettin Günaltay
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Giriş
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ikinci çok partili
hayat denemesinden sonraki 1930’lu yılların ilk yarısında aktif siyasi hayatın dışında olmakla
birlikte kültür hayatının direksiyonunda yer almıştır. Tarih, dil ve kültür politikaları ile
Cumhuriyet nesillerinin kendilerine güven duyarak geleceğe ve çağdaş uygarlık seviyesine
yürüyecekleri bir dünya görüşünün oluşmasına katkı sağlamıştır. Dış gelişmelerin Avrupa’da
değişim isteyen devletlerin kontrolüne geçtiği ve savaş tehlikesinin belirdiği dönemlerde ise dış
politikaya ağırlık verdiği görülmektedir. Gelişen ve değişen bölgesel şartları Lozan’da eksik
kalan hedeflerini yakalamak için değerlendiren Türkiye 1930’lu yılların ikinci kısmında
Boğazları tamamen kendi kontrolüne aldı. Cumhurbaşkanı Atatürk, Ortadoğu’nun güvenliğini
sağlamaya yönelik Sadabad Paktının imzalanması ve nihayet Hatay’ın Türkiye’ye katılmasında
belirleyici rol oynayarak Musul haricinde vaatlerini yerine getirmiş oldu.
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13.1. Atatürk’ün Vefatı
Aktif askerlik hayatının başlamasından itibaren içinde olduğu siyasi faaliyetler,
savaşlar, yeni bir devletin kuruluşunu Türk milletine anlatmak ve benimsetmek yolundaki
çalışmaların Atatürk’ü ziyadesiyle yorduğu bilinmektedir. Trablusgarp ve Bulgaristan’da
ortaya çıkan rahatsızlıkları onu sık sık kaplıca ortamına gitmeye mecbur kıldığı gibi milli
mücadeleden sonra başlayan siyasi mücadeleler sırasında da iki defa kalp spazmı geçiren
vücudu, 1937 yılı itibarıyla alarm vermişti. Türkiye’nin Hatay ideali dolayısıyla, dinlenmesi
gereken zamanlarda Mayıs 1938’de yaptığı Mersin gezisi ve askeri teftişler sıhhatini oldukça
bozmuştu. İstanbul’da doktor kontrolü altında geçirdiği son aylarında gittikçe kötüleşen sıhhati
onu 29 Ekim kutlamalarına katılmaktan alıkoyduğu gibi, 1 Kasım 1938’de yapacağı Meclis açış
konuşması için de Ankara’ya gidememişti. Konuşmasını Başbakan Celal Bayar okumuştu. Son
dönemde yurtdışından getirilen uzmanların tedavi ve tavsiyeleri de netice vermemişti. Son
birkaç günü koma halinde geçiren Atatürk 10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yummuştur.
Gerekli tıbbi işlemlerin yapılmasından sonra dönemin önemli din âlimlerinden Şerafettin
Yaltkaya tarafından cenaze namazı kıldırılmıştır. Atatürk’ün naaşı 19 Kasım’a kadar
İstanbul’da Dolmabahçe Sarayındaki katafalkta İstanbul halkının ziyaretine açılmıştır. 20
Kasım’da Ankara’ya nakledilen cenaze, yapılan törenin ardından geçici olarak Etnografya
Müzesi’ne konmuştur. Atatürk 10 Kasım 1953’de Anıtkabir’de toprağa verilmiştir.
Atatürk’ün hastalığı ağırlaştığı sıralarda Ordu, Hükümet, Meclis ve yakın çevresinde
yerini kimin alacağı tartışmaları en üst düzeye çıkmıştı. Dünyanın her yerinde olduğu gibi
Türkiye’de de böyle önemli bir değişiklik sırasında belli seviyelerde bir iktidar mücadelesinin
gündeme gelmesi anlaşılır bir şeydir. Atatürk’ün yakın çevresinden bazı isimler 1937 yılında
başbakanlıktan ayrılan İsmet İnönü’nün başkentten bir şekilde uzaklaştırılmasına çalışmışlarsa
da başarılı olamamışlardı.
Atatürk’ün düşünce mirasına sahip olduğunu gösteren Ordu’nun müdahale etmediği
seçimler sonrası, en yakın yardımcısı ve alınan kararların tavizsiz uygulayıcısı vasıflarıyla ön
plana çıkan İsmet İnönü devlet başkanı seçilmiş, Atatürk’ten sonra ne olacağı soruları da
böylece cevabını bulmuştur. 11 Kasım günü yapılan Meclis grubu toplantısında Cumhuriyet
Halk Partisi yönetimi aday göstermemiş, milletvekillerinin özgür iradesi ile Cumhurbaşkanı
adayı belirlenmişti. İsmet İnönü’nün tek aday olarak ortaya çıktığı bu seçimin ardından,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantısında da İnönü oybirliğini sağlayarak Cumhurbaşkanı
olmuştur. Bu sonuçta tek parti döneminin Meclisini belirleyecek seçimler için partinin aday
listesini belirleyen ekipte genel başkan vekili olarak görev yapmasının büyük rolü olduğu
açıktır.

13.2. İsmet İnönü Dönemi Politikaları
İkinci bir dünya savaşının eşiğindeki Türkiye, Atatürk’ün yokluğunu her zamandan
daha fazla arayacaktır. Yerine geçenler ondan sonra ülkeyi ve savaş sürecini başarıyla
yönetebilmek adına idari, siyasi ve simgesel bir takım değişiklikler yapmak mecburiyetini
hissedeceklerdir.
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13.2.1. İsmet İnönü’nün Yaptığı İlk Düzenlemeler
Yeni Cumhurbaşkanı, usulen istifasını sunan Atatürk’ün son başbakanı Celal Bayar’ı
yeniden görevlendirmekle birlikte Parti ve hükümette kontrolü sağlayacak adımlar atmıştır.
İnönü, muhalefetleri dolayısıyla eski içişleri ve dışişleri bakanlarının değiştirilmesini istemiş,
yakın çalışma arkadaşı Refik Saydam’ı İçişleri Bakanı olarak görevlendirmiştir. Parti
yönetiminde gerçekleştirilen köklü değişiklik ise döneme adını vermiştir. 26 Aralık’ta toplanan
Olağanüstü Kurultay’da Genel Başkan seçilen İnönü’ye Milli Şef unvanı verilmiştir. Parti
tüzüğünün 3. Maddesinde yapılan değişiklik ile Atatürk “Ebedi Şef”, İnönü ise “Milli Şef ve
değişmez genel başkan” olarak ilan edilmiştir. Kongreye katılan 375 milletvekili ve 216
delegenin oy birliği ile kabul ettiği düzenlemede: Milli Şef görevden ancak ölüm, görev
yapamayacak kadar ağır hastalık veya istifa halinde ayrılacaktır. Devlet başkanının dört yılda
bir yapılan seçimle belirlenmesinin onun otoritesine zarar vereceği düşüncesiyle yapılan bu
değişiklik, makamı sorumsuz ve denetim dışı bir konuma getirdiği için eleştirilmiştir.
25 Ocak 1939 tarihinde Celal Bayar hükümeti istifa edince Cumhurbaşkanı İnönü, Refik
Saydam’ı başbakanlığa getirmiş, 26 Ocak’ta ise seçim kararı alınmıştır. 1/3 oranında yenilenen
Meclise Atatürk döneminde muhalefet tarafında kalan Kazım Karabekir, Refet Bele gibi İstiklal
Harbi’nin önde gelen şahsiyetleri de alınmışlardı. 29 Mayıs 1939 tarihinde toplanan 5. Olağan
kurultayda da daha önce gerçekleştirilen parti devlet bütünleşmesinden vazgeçilmiş, parti
çalışmalarını kontrol etmek amacıyla bir “Müstakil Grup” kurulması karara bağlanmıştır.
Muhalefet partisi deneyimlerinin uzun ömürlü olmaması üzerine hükümetin çalışmalarını
denetleyecek, eleştirilerini dile getirecek bir yapı oluşturulması demokratik bir ihtiyaç olarak
görülmüştür.
İsmet İnönü döneminin ilk kısmı olarak niteleyebileceğimiz 1939-1945 yıllarında,
neredeyse istisnasız bütün insanlık İkinci Dünya Savaşının yıkımlarına katlanmak zorunda
kalmıştır. Savaşa son günlerine kadar girmemesine karşın Türkiye’nin iç ve dış politikaları
sınırları dışında cereyan eden savaştan doğrudan etkilenmekten kurtulamamıştır. Bu dönemin
başlıca iç politika etkinliklerini Köy Enstitüleri’nin kurulup yaygınlaştırılması, Milli Korunma
Kanunu, Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gibi
ekonomik mahiyetteki uygulamalar oluşturmuştur. Dönemin sonundaysa, savaşın sonunda
galiplerin oluşturduğu yeni sistemin içinde yer almaya yönelik çabalar ön plana çıkmıştır.

13.2.2. Ekonomik Politikalar
Devletin II. Dünya Savaşı’na girme ihtimaline karşı bir milyondan fazla insanı askere
almasının yarattığı sıkıntıları gidermek ve ekonomik yapıyı savaşın olağanüstü şartlarına göre
düzenlemek için hükümete çok geniş yetkiler veren Milli Korunma Kanunu 18 Ocak 1940
tarihinde kabul edildi. Hükümet, savaş gereksinimleri ile doğrudan alakalı olan sanayi ve
maden sektöründe hangi ürünün ne miktar üretileceğine karar vermenin yanı sıra hedeflerin
gerçekleşmesi için birtakım zorlamaları da yaptırabilecekti. Tarımda hangi ürünün nerede, ne
miktarda üretileceğini belirleyebilecek, ekilmeyen büyük arazilerin bedelini ödeyerek
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işletmeye açabilecekti. Hükümet dış ticareti ve dolayısıyla fiyatları da kontrol etme yetkisine
sahip olarak karaborsayı önlemeyi hedefliyordu.
Ücretli çalışma mecburiyeti, hafta tatilinin iptali, tarım alanında, başka işletmelerde de
ücretle çalıştırma gibi yaptırımlar hükümetin yetkisi dâhilinde olan hususlardan bazılarıydı.
Mevcut şartları şahsi çıkarları için istismar edenlerin hapis, para ve sürgün cezalarına
çarptırılmalarına karşın halkın durumunu iyileştirecek somut gelişmeler görülmediği gibi,
Başbakan Refik Saydam, mevcut teşkilatın memleketin ihtiyacını karşılayacak şekilde
baştanbaşa değiştirilmesi gerektiğini ifade edecek hale gelmiştir.
Gerek şehirlerde ticaret ve sanayi erbabı ve ithalatçılar, gerekse köylerde büyük toprak
sahipleri mevcut savaş şartlarını istismar ederek büyük kazançlar sağlamışlardı. Devlet
enflasyon baskısıyla gittikçe artan savunma harcamalarını karşılamakta zorlandığı sıralarda
vergilendiremediği bu kazançlar için her kesime yönelik vergiler koyma yoluna gitmiştir.
Ticaret ve sanayi kesimi için Varlık Vergisi getirilmiştir. Kanun “iktisadi şartların darlığından
doğan güçlükleri istismar ederek yüksek kazançlar elde ettikleri halde kazançları ile uyumlu
vergi vermeyenleri hedeflemiştir”. Kanuna göre büyük çiftçiler, yıllık net geliri 2500 liradan
fazla olan gayrimenkulü bulunanlar, vergiye esas kıymeti 5000 liradan fazla olan arsaların
sahipleri, kazanç ve buhran vergileri mükellefleri, meslekleri olmadığı halde ticari
muamelelerde aracılık yaparak komisyon alanlar bu vergiye tabi idiler. Mükelleflerin vergi
miktarını belirleyecek komisyon mahalli mülki amirin başkanlığında, mal müdürü, ticaret
odaları ve belediyelerin kendi üyeleri arasından seçilecek ikişer üyeden meydana gelecek ve
kararlarına itiraz edilemeyecekti. 15 gün içinde vergisini ödemeyenlere bedelli çalışma
mecburiyeti getirilmişti. Ticaret ve sanayi alanında büyük oranda gayri Müslimler yer aldığı
için bu kanundan en çok etkilenen de onlar olmuşlardı. Bununla birlikte kanunla hedeflenen
gelirin ancak %74’ü tahsil edilmiştir. Yakın dönem tarihimizde en çok eleştirilen
düzenlemelerden birini oluşturan Varlık Vergisi Kanunu 15 Mart 1944 tarihinde kaldırılarak
tahsil olunamayan kısım silinmiştir.
Tarım sahasında Toprak Mahsulleri Vergisi getirilmiştir. “Karşılanması lazım gelen
külfetli savunma harcamalarının bütün millet arasında ahenkli bir dağılımı düşünüldüğü için
maliyet fiyatlarının birkaç katı artan toprak mahsullerinden de vergi alınmasında zaruret”
görülmüştür. Hükümetin belli fiyattan aldığı ürünlerde %8, diğer ürünlerden %12 oranında para
ve mal olarak alınacak vergilerde hedefler ancak %50 oranında tutturulurken, tarım kesiminin
özellikle büyük işletme sahiplerinin tepkisini çekmiştir. 1944 yılında genel olarak oranlar
%10’a çıkarılınca bunun “ne kadar saklanırsa saklansın eski aşar vergisi” olduğu TBMM’de
milletvekillerince de kabul edilmiştir.
Dönemin tartışmaları ve etkileri bakımından zikre değer bir diğer düzenlemesi Çiftçiyi
Topraklandırma Kanunu’dur. Atatürk 1927 senesinden itibaren yapılmasının gerekliliği
üzerinde ısrarla durmuş, hatta rejimin temeli olarak vasıflandırmıştı. Bununla birlikte ilerleme
kaydedilememişti. Nüfusunun % 75’i köylerde oturmasına mukabil tarım yapılabilen
toprakların çok sınırlı olduğu Türkiye’de toprakta çalışanların çoğunluğunu ortakçı, yarıcı ve
tarım işçileri oluşturmaktaydı.
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Kanun, arazisi olmayan veya yetmeyen çiftçiler kadar çiftçilik yapmak isteyenleri de
işgüçlerini değerlendirecek araziye sahip kılmayı amaçlıyordu. Arazisi olup ta üretim vasıtaları
olmayanlara sermaye ve canlı-cansız demirbaş verilecek, ülke topraklarının sürekli olarak
işletilmesi sağlanacaktı. Büyük topraklar elli dönüme kadar kamulaştırılabilecekti. Kanunun
çıktığı tarihte toprağı fiilen işleyen ortakçı, yarıcı veya tarım işçisinin işlediği toprağı
sahiplenmesini mümkün kılan madde Meclisteki muhalefet dolayısıyla metne sokulmamıştır.
Kanunun hedeflerinden birisi, köyde toprağı olmadığı için şehre göçen ve oradaki sosyal yapıyı
bozan işsiz kalabalıkların önlenmesiydi.

13.2.3. Sosyal Politikalar
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ilköğretim seferberliği başlatmış, mesleki eğitimde önemli
gelişmeler sağlanmıştır. Öğretmenlerin maaşlarında iyileştirmeye gidilmiş, konut ve sağlık
gereksinimleri karşılanmaya çalışılmıştır. Maddi sıkıntıları sebebiyle okula değil işe giden
çocuklar için ilk tahsil kursları düzenlenmiştir. Eğitim mensuplarının siyaset yapması
yasaklanmış, parti üyesi milletvekili profesörler de iki görevden birini seçmek zorunda
bırakılmışlardır.
Savaş döneminde Cumhurbaşkanı İnönü’nün en çok değer verdiği işlerin başında Köy
Enstitüleri gelmektedir. Köylerde çalışacak öğretmenlerin “sıhhi, içtimai, iktisadi, ticari, zirai
sahalarda çok önemli rol oynaması gerektiği” daha 1930’lu yılların başından itibaren yazılmaya
tartışılmaya başlanmıştı. Saffet Arıkan’ın bakanlığı sırasında ilk eğitmen kursları açılmıştı.
Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç’un
yürüttüğü bu proje 17 Nisan 1940 tarihinde kanunlaştı. Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’e
göre amaç “köyün içerisinde bilgili, sıhhatli, memleketine bağlı ve üretici vatandaş
yetiştirmektir”. Ancak, projenin en inanmış ve ısrarlı savunucusu Tonguç, “hiçbir kuvvetin
köylüyü, kendi hesabına ve insafsızca istismar etmemesinin, köyün sakinlerine köle ve uşak
muamelesi yapılmamasının, köylülerin şuursuz ve bedava çalışan birer iş hayvanı haline
getirememesinin sağlanması” olduğuna vurgu yapmıştır. Enstitüler çok partili hayatın başlarına
kadar etkin bir şekilde çalışmış ve mezunlar vermişlerdir.
Laiklik hususundaki uygulamalar önceki döneme oranla çok radikalleşmiştir. Nitekim
1940 yılında Halkevleri Kütüphanelerine dini içerikli ve Türk İnkılabının ideolojisine uymayan
yayınların girmesi yasaklanırken, 1942 yılında gazetelerde dini içerikli yazı dizilerinin
yayınlanması kontrol altına alınmıştı. Savaş dönemi uygulamaları sonunda Partinin halk ile
olan bağlantısının önemli ölçüde koptuğu, partinin bürokratik niteliği çok belirgin biçimde ön
plana çıkmaya başlamıştır.
Tarım alanındaki vergilerin arttırılması ve yaygınlaştırılması büyük şehirlerde yaşanan
ekmek sıkıntılarını gidermeye yetmediği için 13 Ocak 1942 tarihinden itibaren ekmek karneyle
dağıtılmak zorunda kalınmıştır. Halkın temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları ortalama % 400
civarında arttığı için, et, un, şeker ve Sümerbank ürünleri de karneye bağlı olarak dağıtılmıştır.
Savaş döneminde 1 milyondan fazla asker silahaltına alınarak her an değişebilecek savaş
dengelerine karşı hazırlık yapılmıştır. Bu durumda bütçenin ortalama %55’i milli savunma
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harcamalarına ayrılmak zorunda kalınmıştır. Tüketim mallarının ithal fiyatları %189 artarken
tüketici fiyatlarına %380 oranında yansımış, aradaki fark ithalatçı tüccar kesiminin eline
geçerken emekli, işçi, memur kesiminin geliri %100’den fazla düşmüştür. Cumhurbaşkanı
İsmet İnönü ise mevcut durumu ve rahatsızlığını 1 Kasım 1942 tarihli Meclisi açış
konuşmasında, “şuursuz bir ticaret havası, haklı sebepleri çok aşan bir pahalılık belası...
Bulanık zamanı bir daha ele geçmez fırsat sayan eski çiftlik ağası ve elinden gelse teneffüs
ettiğimiz havayı ticaret metaı yapmaya yeltenen gözü doymaz vurguncu tüccar... Büyük bir
milletin hayatına küstah bir surette kundak koymaya çalışmaktadırlar... Ticaretin ve iktisadi
faaliyetin serbestliğini bahane ederek milleti soymak hakkını hiç kimseye, hiçbir zümreye
tanımamalıyız” sözleriyle ifade etmekteydi.
Bu durumun sosyal patlamalara neden olmasından endişe eden yetkililer bilhassa
memuru enflasyona ezdirmemek üzere çeşitli tedbirler almışlardır. Karaborsaya düşen un,
zeytinyağı, makarna, şeker, pamuklu kumaş gibi temel ihtiyaç maddelerinin maliyet fiyatı
üzerinden dağıtımı, aylıklara belli aralıklarla zam yapılması yanında, 1942-1943 yıllarında birer
maaş ikramiye, ayakkabı ve elbiselik kumaş gibi yardımlar yapılmıştır. 1944 yılı bütçesine
memurlar için 15 milyon lira ek ödenek konmuştur. Büyük şehirlerde Kızılay tarafından
kurulan aşevlerinden yemek alan, giyecek, yiyecek, yakacak yardımı yapılan dar gelirlilerin
sayısının İstanbul için 85.000 kişiyle neredeyse nüfusunun %10’una ulaştığı basına yansımıştır.
1943 yılında Çiçek hastalığı ve bilhassa beslenme bozukluklarından ve insanların
temizlenememelerinden kaynaklandığı bilinen Tifüs hastalığı salgın hale gelmiştir. Sağlık
Bakanlığı ve belediyeler gerekli tedbirleri almaya çalışmışlardır. Daha sonra Sıtma hastalığı ile
mücadele de ayrı bir problem olarak yöneticileri uğraştırmıştır. Bu süreçte hükümetin
memurunu hızla artan hayat pahalılığına karşı koruma ve kollama çabası işçi, memur ve
köylülerin siyasi tercihleri noktasında önemli bir ayırımın da tohumlarını atmıştır. Gerçekten
de sayıları gittikçe artan memurlar, maaş zamları, temel gıda maddeleri desteği ile belli bir
yaşam seviyesini tutturabilmişken köylü umumi söylemle; ölüsünü saracak kefen bezi
bulamaz” duruma düşmüştür.

13.2.4. Çok Partili Dönemin İlk Evresi
Savaşın sonunda Sovyetler Birliği’nin Kars, Ardahan ve Boğazlar üzerindeki taleplerini
gündeme getirmesi Türkiye’yi batı kanadına yöneltmiştir. Türkiye Birleşmiş Milletlerin
kuruluş kararının verildiği San Francisco Konferansı’na gönderdiği temsilcisi vasıtasıyla çok
partili hayata geçiş kararında olduğunu muhtemel müttefiklerine duyurdu. Bu dönemde 7
Haziran 1945 tarihinde Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan
Anayasanın milli egemenlik ilkesine işlerlik kazandırılmasını, parti işleyişinin demokratik
ilkelere uygun olarak yürütülmesini isteyen “dörtlü takriri” parti meclis grubuna verdiler. Öneri
grupta tartışılmasına rağmen bir netice çıkmadı. Bu süreçte teklif sahiplerinin yeni bir parti
kurarak fikirlerini tartışmaya açmaları tartışılırken 7 Temmuz 1945 tarihinde sanayici Nuri
Demirağ Milli Kalkınma Partisi’ni kurdu.
Cumhurbaşkanı İnönü 1 Kasım 1945 tarihli meclis açış konuşmasında tek parti
döneminde, Takrir-i Sükûn Kanunu yürürlükte iken yapılan siyasi ve sosyal düzenlemeleri
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savunarak: “Demokratik karakter bütün Cumhuriyet devrinde prensip olarak muhafaza
olunmuştur. Diktatörlük prensip olarak hiçbir zaman kabul olunmadıktan başka zararlı ve Türk
milletine yakışmaz olarak daima itham edilmiştir” değerlendirmesini yaptı. Yapılan her işte ve
harcamada Millet Meclisi’nin kontrolünün bulunduğuna dikkat çeken İnönü, mevcut sistemin
tek eksiğinin bir muhalefet partisi olduğunu, ancak bunun da Türkiye’nin kendi şartlarına göre
gerçekleşeceğini vurguladı.
Milli Kalkınma Partisi’nin kurucusunun bilinirliğine ve basın yayın organlarına
yansıyan tanıtım faaliyetlerine karşın Cumhurbaşkanı’nın muhalif parti yokluğundan
bahsetmesi dikkat çekicidir. Celal Bayar’ın Cumhurbaşkanı ile görüşerek partinin
cumhuriyetçilik ve laiklik esası üzerinde siyaset yapacağında anlaşmasından sonra 7 Ocak 1946
tarihinde Demokrat Parti kuruldu. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuad Köprülü ve Refik
Koraltan’dan oluşan kurucular her yönü ile bilinen kişilerdi. Parti programı, Halk Partisi’nin
programından farklı değildi. Laiklik anlayışı başta olmak üzere altı ilke aynen benimsenmişti.
Tek dereceli seçim sistemini, basın özgürlüğü ve üniversitenin idari özerkliği konusunu öne
çıkarmışlardı.
Demokrat Parti yöneticileri anlayış itibarıyla içinden çıktıkları Halk Partisi
yöneticilerinden farklı değillerdi. Ancak hızla büyüyen teşkilatın içinde kendilerinden çok
farklı muhalif unsurların yer almasını kontrol edemediler.
1946 yılı içerisinde çeşitli meslek sahiplerinin kurucu olduğu 13 parti içişleri
bakanlığından izin almıştır. Bu partiler sosyalist, liberal demokrat, İslamcı, milliyetçi gibi siyasi
yelpazenin en sağından en soluna kadar bir manzara sergilemekle birlikte, kurucuları belli bir
tecrübeye sahip Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi ile Türkiye İşçi ve Çiftçi Köylü
Partisi gibi örnekler dışında çok uzun ömürlü ve etkili olamamışlardır.
Diğer taraftan 10 Mayıs 1946 tarihinde olağanüstü kongreye giden Halk Partisi’nde
“Milli Şef” ve “değişmez genel başkanlık” unvanları kaldırıldı. Partide muhalefet görevi yapan
müstakil grup sonlandırıldı. Bölge ve sınıf esasına göre parti kurmayı yasaklayan tüzük maddesi
iptal edildi. Kongre, 1947 genel seçimlerinin bir yıl öne alınmasına karar verdi. Tek dereceli
seçim sistemi, üniversitelere idari özerklik verilmesi kabul edildi. Basın yasası daha liberal hale
getirildi.
Hükümetin yukarıda zikredilen ileri adımlarına mukabil Demokrat Parti’nin söylemi
Halk Partisi’nde huzursuzluklar yaratmaktan geri kalmadı. 21 Temmuz 1946 tarihinde yapılan
erken genel seçimde Demokrat Parti, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü partiler üstü bir konumda
değerlendirdi. İnönü’nün aday olduğu yerlerde kendileri de İnönü’yü aday gösterdiler. Tek
dereceli ve açık oy, gizli tasnif yöntemiyle yapılan seçimlerde Halk Partisi 465
milletvekilliğinden 390 tanesini alarak büyük bir çoğunluk sağladı. Demokrat Parti 65,
bağımsızlar 7 üyelik kazandı. Demokrat Partililer, seçimlerde mülki memurların tarafgir
davrandıklarını, dolayısıyla usulsüzlükler olduğunu iddia ederken gazetelerde de iktidar
partisinin hile yaptığı yolunda haberler görülmüştür.
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1946 erken genel seçimlerindeki başarıya rağmen Halk Partisi içerisinde önceki
politikalarda ısrar edenler ile daha ılımlı politikalar uygulanmasını savunan gruplar arasında
mücadele hızlandı. Demokrat Parti’nin iktidara yönelik tenkitlerini kademeli olarak
sertleştirdiği görüldü. Bu yöndeki ilk adım partinin birinci büyük kongresinde kabul edilen
‘Hürriyet Misakı’ oldu. Anayasada vatandaş hak ve hürriyetlerine karşı olan maddelerin
kaldırılması, ‘milli hâkimiyet ve oy’ un emniyetini sağlamak için seçim kanununda
değişiklikler yapılması ve devlet başkanlığının tarafsız(partisiz) olması isteniyordu. Başbakan
Recep Peker, muhalefetin ihtilal metotları ile çalışarak memlekette anarşi yarattığı suçlamasını
yaparken Demokrat Parti yöneticileri de hükümetin teşkilatlanma ve propaganda yapma
haklarını kısıtladığını iddia etmekteydiler.
Cumhurbaşkanı İnönü, iktidar ve muhalefet arasındaki zıtlaşmayı gidermek için
Başbakan Recep Peker ve ana muhalefet partisi konumundaki Demokrat Parti’nin başkanı
Bayar ile ayrı ayrı ve birlikte birçok görüşmeler yaptı. 11 Temmuz’da radyodan yayınlanan
konuşması 12 Temmuz’da gazetelerde yayınlandı. Demokrasi tarihimizde 12 Temmuz
Beyannamesi olarak anılan metin, çok partili siyasi hayata istikrar getirmiştir. İnönü burada çok
partili hayata geçmeyi bir memleket meselesi olarak gördüğünü ve başarmak için samimi inanç
ve gayretle, bazen partisindeki aşırıları frenleyerek, bazen muhalefetin aşırılıklarını
törpüleyerek çalıştığını ortaya koymuştur. Halk Partisi içinde öncülüğünü başbakan Recep
Peker’in yaptığı aşırılar grubunu 1947 yılındaki büyük kongrede tasfiye eden İnönü partide
kontrolü tamamen eline almış ve süreci başarıya ulaştırmıştır.

13.2.5. İsmet İnönü’nün Demokrasi Anlayışı
İsmet İnönü’nün milli hâkimiyet anlayışının en açık ve öz anlatımı onun Türkiye Büyük
Millet Meclisinin açılışında yaptığı konuşmada görülür. Çok partili sürecin henüz başlangıcında
yaptığı değerlendirme Cumhuriyetin ilanından o güne değin bu başlık altında
toplayabileceğimiz düşüncelerinin özeti mahiyetindedir. Kişi ve aile hâkimiyetinin belirleyici
olduğu altı asırlık bir devlet anlayışı ve geleneğinden yepyeni bir döneme geçiş aşamasında
yaşananları bir zaruret olarak niteleyen İnönü, devletin temel karakterine dikkat çekmekteydi
“Devletin karakterinin bu kadar büyük değişiklikleri meydana getirebilmek için devrimci
olması zaruridir. Bunun yanında temel olarak Cumhuriyetin bir halk idaresi olarak kuruluşu,
yani demokratik karakteri esas tutulmuştur”.
Söz konusu ortamda yapılan inkılabın halkın oybirliği ile gerçekleştirilmesinin
beklenemeyeceğine işaret etmektedir. “İlk devirlerinde fesin yerine şapkanın giyilmesini ve
devletin laik bir Cumhuriyet olmasını ve Latin harflerini bütün bunları açık ve uzun tartışma ile
kabul ettirmemizi insaflı hiç kimse bekleyemezdi”. İnönü, yapılan işlerin millet temsilcilerinin
kararlarına dayandığını da hatırlatmaktaydı: “Bütün bu devrimlerin yine bir diktatörlük
rejiminin eseri olarak meydana gelmemiş, hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin denetleri ve
hesap sormaları önünde yenilmişti. İnönü, söz konusu dönemi değerlendirirken “bütün büyük
devrimlerin 1923'ten 1939'a kadar meydana geldiği, altı seneden beri de bir cihan harbi içinde
bulunduğumuz unutulmamalıdır” diyerek gerek şekil gerekse içerik olarak büyük değişimlerin
çok kısa bir sürede gerçekleştiğini hatırlatmak ihtiyacını duymuştu.
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Gerçekten de “Demokratik karakter bütün Cumhuriyet devrinde prensip olarak
muhafaza olunmuştur. Diktatörlük prensip olarak hiçbir zaman kabul olunmadıktan başka
zararlı ve Türk milletine yakışmaz olarak daima itham edilmiştir”. Yapılan her işte ve
harcamada Millet Meclisinin kontrolünün bulunduğuna dikkat çeken İnönü, sistemin tek
eksiğinin muhalefet partisi olduğunu ancak bunun da Türkiye’nin kendine özgü şartlarına göre
gerçekleşeceğini vurguluyordu: “ Bizim tek eksiğimiz hükümet partisinin karşısında bir parti
bulunmamasıdır. Bu yolda memlekette geçmiş tecrübeler vardır. Hatta iktidarda bulunanlar
tarafından teşvik olunarak teşebbüse girişilmiştir. İki defa memlekette çıkan tepkiler karşısında
teşebbüsün muvaffak olmaması büyük talihsizliktir. Fakat memleketin ihtiyaçları sevkiyle
hürriyet ve demokrasi havasının tabii işlemesi sayesinde başka siyasi partinin de kurulması
mümkün olacaktı”.
“Demokrasinin her millet için müşterek prensipleri olduğu gibi, her milletin karakterine
ve kültürüne göre birçok özellikleri de vardır” diyen İnönü’ye göre “Türk milleti kendi
bünyesine ve karakterine göre demokrasinin kendi için özelliklerini bulmağa mecburdur”. 1946
şartlarında Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin “hükümeti tenkitte, devlet ve millet işlerini
denetlemede hiçbir kayda hatta hiçbir ölçüye bağlı bulunmadıkları herkesin gözü önünde bir
gerçektir. Memleketimizin hürriyet, güvenlik içinde halk idaresini bütün şartlarıyla
geliştirebilecek bir yolda ilerlediğini inanla söyleyebiliriz” sözleri ile iyimserliğini gösteren
İnönü, bu gelişme için ilk şartı “her vatandaşın vazife ve sorum duygusuyla ilgili olması”
şeklinde ifade etmekteydi.

13.3. 12 Temmuz Beyannamesi
İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı sıfatı ile verdiği beyanname Atatürk dönemindeki
başarısız iki denemeden 15 yıl sonra girişilen yeniden çok partili demokratik hayat denemesinin
başarıya ulaşmasında önemli bir yere sahiptir. Çeşitli sebeplerle bekleneni tam anlamı ile
veremese de deneyimin öncekiler gibi başarısızlığa uğramadan devam ettirilmesini sağlamıştır.
Demokrat Parti’nin kuruluşundan 12 Temmuza kadar geçen bir buçuk yıllık süre içerisinde
muhalefet partisi aktif bir halk desteğinden mahrumdu. Bu durum işlerin normal seyrinde
gitmesinin önündeki en önemli engel olarak görülmelidir. Demokrat Partinin ilk günlerindeki
propagandaların yarattığı sıkıntılar karşısında partinin durumunu Bayar şu sözlerle tarif
etmektedir: “İki jandarma eri gönderebilirler ve partiyi kapatabilirlerdi ve memlekette hiçbir
şey olmazdı. Fakat ben İsmet İnönü’nün bunu arzulamadığından emindim”.
Demokrat Partinin kuruluşu sırasında yapılan görüşmeler gerek halk arasında gerekse
bir kısım partililer arasında “muvazaa(danışıklı döğüş)” söylentilerinin yayılmasına yol açmış,
bu yoldaki suçlamalar partinin 1948 yılında ikiye ayrılmasına yol açacak kadar etkili olmuştu.
Demokrat Partinin yöneticileri halk arasında yayılan bu suçlamanın asılsız olduğunu
gösterebilmek amacıyla normalden daha sıkı bir muhalefet yapma gayreti içine girmişlerdi.
Diğer taraftan iktidar partisi yöneticilerinin bu deneyimi tamamen kendi lütufları olarak
görmeleri ve muhalefet partisinin eleştirilerine katlanamayarak ılımlı bir muhalefet beklemeleri
netice almayı daha da güçleştirmekteydi. Gerçekten de başta Nihat Erim olmak üzere iktidar
partisinin genç kurmayları Demokrat Partinin propagandalarını zararlı bulmakta daha önceki
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dönemlerde gündeme getirilen anarşi endişesini seslendirmeye başlamışlardı. Şikâyetlere
mukabil İnönü’nün yakın çevresine yapılanın bir tecrübe olduğu ve olmazsa vazgeçileceğini
söylediği bilinmektedir.
Demokrat Partinin kuruluşundan kısa bir süre sonra yapılan erken genel seçimlerde yeni
partinin 61 milletvekilliği kazanarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde yerini alması iktidarı
daha dikkatli davranmaya zorlamıştır. Karşılıklı yapılan ithamlarla gerginleşen ortamı
yumuşatmak ve sürecin devamını sağlamak üzere İnönü devreye girme ihtiyacı hissetmiş,
taraflarla çeşitli görüşmeler yaptıktan sonra düşüncelerini 12 Temmuz 1947 tarihinde radyo ve
basın yoluyla halkla paylaşmıştır. Bu açıdan beyanname yayınlandığı güne kadar olan
muhalefet – iktidar ilişkilerinin de seyir defteri mahiyetindedir.

13.3.1. Beyannamenin Tahlili
12 Temmuz günlü gazetelerde yer alan beyanatında İnönü, başbakan ve muhalefet
partisi başkanı ile yaptığı görüşmeleri ve bu konuda düşüncelerini halkı ile paylaşmak
zamanının geldiğine işaret etmektedir. İnönü 7 Haziran da Bayar ile yaptığı görüşmede
muhalefet partisi liderinin “hükümet ve idare organlarının baskısı altında olmaktan” dolayı
şikâyetlerini dinlemişti. Durumu aktardığı Başbakan ise böyle bir baskının olmadığını, bilakis
yönetim olarak “muhalefetin huzuru bozacak muzır tahriklerinden” dolayı zor durumda
kaldıklarını ifade etmiştir. 14 Haziranda tarafları bir araya getiren İnönü, iki buçuk saatlik
görüşmenin “başladığı noktada bittiğini” belirtmektedir. Bu buluşmadan üç gün sonra
Cumhurbaşkanı ile görüşen Bayar, arkadaşları ile görüştüğünü, baskı altında oldukları
kanaatinin umumi olduğunu, ancak çabalarından dolayı İnönü’ye takdir duygularıyla dolu
olduklarını iletmiştir. Anlaşılan her iki taraf ta sürecin yürümesi konusunda iyi niyetli ve
yapıcıdır. Yeniden Başbakan ile görüşen İnönü, ondan da iktidar muhalefet ilişkilerinin
düzelmesi yolunda üzerlerine düşeni yapacakları, bir iki ay içerisinde partiler arasındaki güveni
artırıcı gelişmeler ümit ettikleri vaatlerini alır. Ancak 24 Haziranda kendisine aktarıldığında
Bayar, söze değil hükümetin eylemine bakmak lazım geldiğini dile getirecektir. Kısaca,
arzulanan güven ortamı henüz kurulamamıştır. İnönü’nün ifadesiyle “vaziyet karşılıklı iddialar
bakımından düğüm halini muhafaza etmiştir”. Parti başkanlarının karşılıklı suçlamalarından
bunalan dönemin kıdemli ve etkili gazetecisi Hüseyin Cahit Yalçın, “o kanaatteyim ki, liderler
eski münakaşalar yerine susmayı bir kere göze alsalar anlaşmaya götüren yolun yarısını kat
etmiş olduğumuzu göreceğiz ve hep rahat bir nefes alacağız. Onun için sırf bir memleket evladı
gibi düşünerek diyorum ki: Ben ilk susan liderin partisinden olacağım” sözleri ile tepkisini dile
getiriyordu. Gerçekten de Bayar’ın Sivas konuşması ve Başbakanın cevabi beyanlarında benzer
ifadelerle aynı iddialar tekrarlanmıştır. Konuşmalar sırasında “akılda kalan karşılıklı iyi niyet
ifadelerini” havayı yumuşatan bir işaret olarak gören İnönü, “dertleri bilenlerin kendiliklerinden
karşı tarafı teskin edici tedbirler alacakları” ümidindeydi. Bu ümitle tarafların birini haklı
diğerini haksız çıkarmağa uğraşmadan, mevcut durumu daha ileri götürebilecek bir yaklaşım
ile başbakanın hükümetin baskı yapmadığını, şahsen böyle bir şeyi kabul edemeyeceğini
söylemesini bir teminat olarak almıştır.
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Diğer taraftan muhalefet liderinin kanun dışı amaçlar ve yolları kullandıkları iddialarını
ret etmesini, kanun dairesinde hareket edildiği ve bundan sonra da edileceği iddialarını teminat
kabul etmiştir. Bu yaklaşımını taraflara aktardığını ve ulaştığı neticeye inanmak istediğini ve
inandığını belirten Cumhurbaşkanı, ortamı siyasi partilerin çalışıp gelişebilecekleri bir vasatta
görmekteydi. Önceki tecrübelerdeki başarısızlığın temelinde karşılıklı suçlamalara ve inkârlara
dayanamamanın yattığını belirten İnönü, mevcut siyasi durumu başarı olarak
değerlendirmekteydi. Kendisinin ilk iki denemede hükümet başkanı olduğunu hatırladığımızda
İnönü’nün geçmişteki tahammülsüzlüklerin yarattığı kaos ortamlarından olumlu neticeler
çıkardığını ve bunu ülke hizmetinde başarıyla kullandığını görürüz.
Ümit kırıcı olaylara rağmen devam eden sürecin korunmasında iktidar ve muhalefetin
vazifeleri olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı, devam şartının kendini tamamen haklı,
karşısındakini tamamen haksız görmemekten geçtiğinin altını çizmektedir. “karşılıklı şikâyetler
içinde mübalağa payı ne olursa olsun hakikat payı da vardır” diyerek her iki tarafı da sorumlu
tutan İnönü, her iki tarafa karşı eşit mesafede olduğunu hatırlatmaktadır. Kanun sınırları içinde
çalışan muhalefet partisinin iktidar partisinin şartları içinde çalışmasını temin etmek lazımdır”
derken ne muhalefetin iddialarını tamamen kabul etmiş, ne de hükümetin karşı iddialarını
tamamen reddetmiştir.
Bu noktada devlet müesseselerini yönetenlerin halkın nezdinde devleti temsil edenlerin
psikolojik zorluklarının da farkında olduğunu gösteren İnönü, “İdare mekanizması, yani
valilerimiz ve maiyetleri bir seneden beri çok ağır bir tecrübe geçirmişlerdir” diyordu.
Cumhurbaşkanı, uzun zamandır tek bir partinin uygulamalarına göre çalışarak devlet ile
özdeşleşmiş bir partinin ferdi olarak davranmış bürokratların yeni dönemde içine düştükleri
çelişkinin altını çizmekteydi. Huzur ve asayişi sağlarken muhalif meşru müesseselere karşı da
tarafsız eşit muamelenin bir mecburiyet olduğunu hatırlatan devlet başkanı, bunu güvenli siyasi
hayatın temel şartı olduğunu hatırlatmaktaydı. Bununla birlikte farklı amaçlar taşıyarak partiye
girenlerin suiistimallerini etkisiz bırakmanın partilerin sorumlulukları olduğunu dile
getirmekteydi. Bu noktada İnönü’nün Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan iki başarısız
deneyimden çıkardığı dersler ışığında yol gösterdiğini söyleyebiliriz.
Diğer taraftan bürokrasinin devlet idaresindeki etkin konumunu hiçbir zaman göz ardı
etmeyen İnönü, iktidara kim geçerse geçsin, “bürokrasinin hak ve itibar yönünden adil bir
muameleye maruz kalacağını temin etmek zorunda” olduğunun altını çizmekteydi.
İnönü bundan sonra yeniden temel hedefine dönerek vatandaşlarına en üst düzeydeki
devlet meselelerinin gelişimi ve tepedeki makam olarak kendi yaptıkları hakkında bilgi
verdiğini hissettirmekteydi. İşlerin sadece Meclis bünyesinde cereyan ettiği bir gelenekten
sonra, doğrudan vatandaşı muhatap alan bir yaklaşımın bizzat kendisi tarafından ortaya
konması da bu sürecin önemli kilometre taşlarından olmalıdır.
Cumhurbaşkanı, son olarak varmak istediği neticeyi başlıca iki parti arasında temel
şartın yani emniyetin yerleşmesi olduğunu yeniden gündeme getirmiştir. Ancak asıl
vurgulamak istediği nokta bunun “bir bakımdan memleketin emniyeti manasını taşıması”
dolayısıyla kendi açısından “çok ehemmiyetli” olmasıydı. Memleketin emniyeti konusu
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kanımızca, hem iç hem de dış politik duruma işaret etmektedir. Zira daha önceki parti
denemelerinde halkın hemen her bakımdan iki parçaya ayrıldığı, kahvehaneleri ve hatta
camilerini ayırdığı, particiliğin ayrımcılık manasına alındığı bir ortam yaşanmıştı. Bu ortam
denemelerin başarısızlığındaki en önemli sebeplerden biriydi. Diğer taraftan çok partili siyasi
hayatın başlamasında etkili olan dış politik gelişmeler de ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit
eder boyutta olduğundan Cumhurbaşkanının bir cümlede her iki duruma da işaret ettiğini
düşünmek yanlış olmaz.
İnönü arzuladığı ortamı şöyle tarif etmekteydi; “Muhalefet teminat içinde yaşayacak ve
iktidarın kendisini ezmek niyetinde olmadığından müsterih olacaktır; İktidar, muhalefetin
kanun haklarından başka bir şey düşünmediğinden müsterih olacaktır. Büyük vatandaş kitlesi
ise iktidar bu partinin veya öteki partinin elinde bulunması ihtimalini vicdan rahatlığı ile
düşünebilecektir”.
Demokrasinin kavram olarak temelini oluşturan bu üç esasın hayata geçirilebilmesi pek
de kolay bir iş değildir. İnönü, Türkiye örneğinde zorluğun çoğunlukla maddi sebeplerden
ziyade ruhi sebeplere, alışkanlıklara bağlı olduğunu biliyordu. İnönü, “iktidar ve muhalefetteki
liderlerin samimi yardımları ile bu güçlükleri yeneceğini” ifade etmekteydi. Başbakana ve
muhalefet liderine neşrinden önce gösterdiği bu beyanatı ile Cumhurbaşkanı, yaklaşık çeyrek
asırlık siyasi hayatının bütün birikimini ortaya koymakta, geçmişte yaşanan başarısızlıkların
temelinde yatan sebepleri de tespit ederek aynı hataların bir daha tekrarlanmaması için devreye
girmektedir. Zira onun gözünde artık çok partili hayatı başarmak kişisel bir mesele olmaktan
çoktan çıkıp bir devlet ve millet meselesi haline gelmiştir.
İnönü, yukarıda işaret etmeye çalıştığımız değerlendirmeleri yakın çalışma
arkadaşlarının görüşlerini de alıp gerekli gördüğü düzenlemelerin yaptıktan sonra halka
açıklamıştır. Dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Hilmi Uran, beyannamenin
kendisi de dâhil yakın çalışma arkadaşlarına gönderilen müsveddesinin yayınlanan nüshadan
oldukça farklı olduğuna dikkat çekmektedir. Bu süreçte daha ziyade başbakan Recep Peker’in
tarafında olduğu izlenimini veren Uran, değişikliklerin çoklukla Demokrat Parti lehine yazılan
kısımlarda yapıldığını belirterek, Peker’in “muhalefet partisine gösterilmek istenen bazı
lüzumsuz tavizleri kaldırtmış olduğu” değerlendirmesini yapmaktadır. Yapıldığı anlaşılan
değişikliklerin Cumhuriyet dönemi siyasi hayatında muhalefet partilerinin daima şikâyet ettiği
hususlardan kaynaklanması İnönü’nün bu vesile ile pek çok problemli meseleyi halletmeye
karar verdiğini göstermektedir. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisinin yapılan ilk kurultayında
yapılan bir düzenleme ile Cumhurbaşkanı olduğu süre için Parti başkanlığını bırakmayı parti
kararı haline getirmiştir.
12 Temmuz Beyannamesinin yayınlanmasından yaklaşık iki ay sonra muhalefete karşı
sert tavırlı olan Recep Peker istifa etti. Yerine daha ılımlı bir siyasetçi olan Hasan Saka’nın
hükümeti kurmaya memur edilmesi Beyannamenin çok partili sistemi sürdürmek yolundaki
hedefine başarıyla ilerlediğini göstermektedir. Bu arada yeni Başbakanın belirlenmesi
sürecinde muhalefet partisi başkanının da fikri sorularak partiler arası ilişkilerde yeni bir sayfa
açılması hedeflenmişti. 17 Kasım- 4 Aralık tarihleri arasında yapılan yedinci büyük kurultayda
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da parti tüzüğünde demokratikleşme yolunda önemli değişiklikler yapılmıştır. Aradan geçen
dört aylık süreye rağmen yumuşatılamayan partiler arası ortamda İnönü, yaptıklarının
gerekçelerini kongre delegelerine anlatmıştır.
Cumhurbaşkanı, her türlü olumsuzluklara rağmen çok partili demokratik yapıyı devam
ettirmek azmiyle; “siyasi emniyetin prensibi, devlet idaresini kuvvetli bir hükümetle yürütmek
yanında açık bir muhalefetin siyaset cihazı olarak mevcut olmasını lüzumlu görmektedir. Bu
prensip kabul edilince karşı partinin bulunmaması milli bir eksiklik sayılır. Bu gün iktidarda
yarın karşıda vazife sahibi olmak ihtimalleri şahıs bakımından aynı derecede tabii görülür”
diyerek olması gereken siyasi zemini tarif etmiştir. Kendisinin devreye girmesini “zaruri”
olarak niteleyen İnönü, vatandaşın onun partilere karşı eşit konumda olmasını bir emniyet
unsuru kabul ettiğini, dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı süresinde bütün yetkileri kullanacak bir
genel başkan vekilinin seçilmesi gerektiğini delegelere hatırlatmıştır. Bu şekilde gelişen süreçte
seçim şeklinin değişmesiyle başlayan gelişmeler 1950 seçimlerinde iktidarın halkoyu ile
değiştiği bir noktaya kadar gelmiştir.
Bütün iyi niyetine ve çevresindeki insanlar üzerindeki büyük etkileyici gücüne rağmen
çeşitli sebeplerin engellemesiyle Atatürk’ün başarıyla sonuçlandıramadığı çok partili hayatın
iktidarı halkın oyu ile değiştirecek seviyeye gelmesinde İsmet İnönü’nün zamanında
müdahalesi ve partiler arası ilişkilerdeki dengeleyici rolü gerçekten de belirleyici olmuştur.
Nitekim kongrede söylediği şu sözler bu gerçeğin de ifadesidir: “Tarih, Türkiye’nin demokratik
inkişafında siyasi muhalefetin emniyet içinde çalışması hadisesini Cumhuriyet Halk Partisinin
iktidar ve mesuliyet zamanına kaydedecektir”.

13.4. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çok Partili Sürece Uyum Sağlaması
Recep Peker’in 9 Eylül 1947’de istifası ve yerine sivil kökenli Hasan Saka’nın
başbakanlığa getirilmesi ile Halk Partisi’nin kendisini sürecin şartlarına adapte etme çabaları
hız kazandı. Nitekim 17 Kasım 1947 tarihli 7. Kongre’de Halk Partisi ve devletin ideolojisini
oluşturan altı ilkeyi yeniden yorumlama gereği hissedildi. Delegelerin parti üst yönetimini
halktan habersiz ve kopuk olmakla eleştirdiği kongrede, Parti teşkilatının görevleri, basın
gençlik ve kültür teşkilatlarının durumu, laiklik, devletçilik din öğretimi konularında tartışmalar
yoğunlaştı. İnkılâpçılık ve devletçilik ilkelerinin esnekleştirilmesi yanında partinin laiklik
politikasının önemli ölçüde yumuşatılması kararlaştırıldı. Parti tüzüğündeki değişiklikler
demokratikleşme yolunda atılan önemli adımlar mahiyetindeydi. Parti meclisinin üyelerinin
bütün partililer tarafından seçilmesi, genel sekreterin parti meclisi tarafından belirlenmesi ve
nihayet milletvekili adaylarının %70’inin mahalli parti teşkilatları tarafından tespit edilmesinin
kabul edilmesi parti tarihinde devrim niteliğinde olaylardı.
Bu dönemde 1950 genel seçimleri için gizli oy açık tasnif esasına dayalı olarak yeni bir
seçim kanunu çıkarıldı. Bu kanuna aykırı hareket edecek devlet memurlarının yargılanmaları
kabul edildi. İktidarın bu hamlesine karşılık muhalefet seçimlerin yargı denetimine konulması
için baskı oluşturmaya başlamıştır. Ekonomik sıkıntılar bu aşamada muhalefetin diğer bir tenkit
konusuydu. Böyle bir ortamda yapılan 1948 ara seçimlerine Demokrat Parti katılmazken
propaganda yapmaktan geri kalmamış, bazı yerlerde bağımsız adayları desteklemiştir.
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Partiler arası ilişkilerdeki olumlu gelişmelere karşın ekonomik sahada beklenen
düzelmeler gerçekleştirilemedi ve hükümet 14 Ocak 1949 tarihinde istifa etti. Yeni hükümeti
kurma görevinin “mutedil, politik ve kültürel meselelerde liberal, din konusunda anlayışlı ve
dengeli bir görüş sahibi” olan Prof. Dr. Şemsettin Günaltay’a verilmesi Cumhuriyet Halk Partisi
yönetiminin halkın hassas olduğu konularda göstermeye başladığı yakınlığın en uç örneği
olarak değerlendirilebilir. Gerçekten de hükümet programında 1950 seçimlerinin serbestçe
yapılacağını, söz ve basın hürriyetine önem verileceğini, laiklik prensibine saygılı bir şekilde,
temel haklardan olan ibadet hürriyetini sağlamak için okullarda din dersi okutulacağını vaat
ediyordu. Diğer taraftan ekonomide özel teşebbüsün geliştirilmesini ve vergi indirimini esas
alan, gelir vergisi uygulamasına geçileceğini ilan eden hükümet, ekonomik projelerin
finansmanını Amerikan yardımından karşılamayı umuyordu. Muhalefet sözcüsü sıfatıyla
Adnan Menderes, Amerikan yardımına daha az bel bağlanmasını, sıkıntıların sebebi olarak
daima savaş dönemi uygulamalarını göstermekten vazgeçilmesini ve yerli kaynakların daha
fazla önemsenmesini öneriyordu. Hükümetin Nihat Erim başkanlığında, Anayasa Hukuku
profesörlerinden oluşan bir komisyon kurarak seçim kanunu hazırlığına başlaması, seçim
zamanında bütün siyasi partilerin devlet radyosunu kullanmaları usulünü getirmesi, İstiklal
mahkemelerinin kaldırılması vaatlerinin sözde kalmayacağını göstermekteydi. Bu aşamada
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün “laiklik prensipleri katiyen zedelenmemek üzere cemiyetin
sosyal realitesine arkamızı çevirmek yerinde olmaz” şeklindeki yaklaşımından hareketle, halkın
bilhassa dini konulardaki düşünce ve pratiğine ve örgütlenmelerine karşı liberal yaklaşımlar ön
plana çıkmıştır. İslami konulardaki artan müsamahasına karşın yeni hükümetin sol düşünce ve
örgütlenmeye karşı baskı faaliyetlerini arttırdığı gözlenmiştir. Muhalefete karşı yumuşayan
görüntüden cesaret alan sol örgütlenme, hükümetten aynı olumlu ve demokratik yaklaşımı
göremediği gibi siyasi parti örgütlenmesi ve üniversitedeki faaliyetler sert tedbirlerle
engellenmiştir.
Demokrat Parti’nin 20 Haziran 1949 tarihinde toplanan ikinci büyük kongresinde kabul
edilen Husumet Andı kararlarıyla Demokrat Partililer Anayasanın değiştirilmesine karşı
çıktılar. Onlara göre Anayasanın ruhu demokrat, uygulama anti-demokrattı. Bu arada
hazırlanan tek dereceli, genel, eşit ve gizli oy açık tasnif ilkelerine dayanıp çoğunluk sistemini
getiren seçim kanunu, 16 Şubat 1950’de Demokrat Partili milletvekillerinin de oylarıyla
meclisten geçmiştir. Seçimler adli teminat altına alınıyordu. Seçim kanununda sağlanan uyum
iki parti arasında işbirliğini arttırma yolunda beklentileri arttırmıştır. 1 Mart 1950 tarihinde Türk
büyüklerine ait veya yüksek bir sanat değerini haiz bulunan türbelerin açılmasına dair kanun
kabul edilmiş, aynı gün seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağı duyurulmuştur.
Seçimler arifesinde yaşanan bir olay bilhassa toplumun hassas olduğu din konusunda
iki partiyi de ikaz etmiştir. Mareşal Fevzi Çakmak’ın cenaze töreninde çeşitli grupların
organizasyonunda yaşanan olaylar, şartları müsait bulduğu anda laikliği istismarın patlak
vereceğini gösterdi. Bu gelişme üzerine Demokrat Parti Başkanı Celal Bayar, Başbakan
Günaltay’ı ziyaret ederek seçimlerde dini siyasete alet edebileceklere karşı hükümete yardımcı
olmayı önermiştir.
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13.5. Halkoyu İle İktidar Değişimi
Her iki parti de seçim beyannamelerinde ekonomik şartları düzeltmek, denk bütçe
yapmak, rejimin demokratik vasfını geliştirmek konularında ortak görüş bildirmekteydi.
Cumhuriyet Halk Partisinin seçim bildirgesinde ekonomide devletin rolünü azaltarak özel
teşebbüse daha çok fırsat vermek, yabancı sermaye girişini kolaylaştıracak şartları oluşturmak,
paranın değerini korumak ve vergi reformu yapmanın yanı sıra halk partisinin altı ilkesinin
anayasadan çıkarılmasıyla senato oluşturmak gibi noktalardaki vaatleri dikkat çekmekteydi.
Demokrat Parti ise üretimi artırıp vergileri azaltarak, dengeli bir bütçe ile ekonomik durumun
düzeltileceğini, özel ve yabancı sermaye için şartların iyileştirileceğini, hükümet tekelinin
kaldırılacağını ve Halk Partisi yöneticilerinin aleyhte propagandalarını etkisiz bırakmak için
iktidarlarının rejim ve ilkelerine zarar vermeyeceğini ilan ediyordu.
Partilerin seçim listelerine bakıldığında CHP’de mevcut milletvekillerinin %40’ı yeni
listede yer almıyordu. Bu aşama, delegelerin parti üst yönetimine dayattığı çok önemli bir
değişimin işaretidir. Listede avukat, idareci, iktisatçı-maliyeci, doktor, tüccar, eğitimci, çiftçi,
asker, belediyeci, yüksek mimar gibi her kesimden temsilciler yer alıyordu. Demokrat Parti’de
ise yine 12’si eski, toplam 49 milletvekili, avukat, idareci, tüccar, doktor, çiftçi, asker, eğitimci
ve yüksek mühendisler ön planda yer almışlardı. Demokrat Parti’den ayrılanların kurduğu
Millet Partisi ise 22 ilden seçime katılarak bütün milleti temsil etme iddiasından uzak kalmıştır.
Milli Kalkınma Partisi ise sadece İstanbul’dan seçime katılarak yerel seviyede kalacağını
göstermiştir.
14 Mayıs 1950 tarihinde gerçekleştirilen seçimler genelde olaysız geçerken, iktidar
sonuç ne olursa olsun milletin iradesinin saygıyla karşılanacağını, muhalefet ise geçmişte
yaşanan kötü olayların unutulacağını belirtiyorlardı. Seçim sonuçları, Cumhuriyet Halk
Partisinin, son dönemde gösterdiği çok yönlü değişim çabalarına karşın vatandaşları ikna
edemediğini gösterdi. Cumhurbaşkanı, devlet teşkilatı ve bürokrasinin tarafsızlıklarını
sağlamaya büyük gayret göstermiştir. Katılma oranının % 88.88 olduğu seçimlerde Demokrat
Parti oyların % 53.59’ unu, Halk Partisi ise %39.98’ini aldı. Millet Partisi oyların %3’ünü
alırken Bağımsız milletvekilleri ise %3.4 oy aldılar. Milletvekili sayısı oy oranları ile doğru
orantılı olmadı. Çoğunluk sistemi gereği Demokratlar 408 milletvekilliği (%83), Halk
Partililer, 69 milletvekilliği(%14), Millet Partisi 1, Bağımsızlar 9 milletvekilliği kazandılar. Her
türlü anlayış, sistem ve kadro sıkıntılarına rağmen Türkiye’de iktidarın halkın oyu ile el
değiştirmesi demokrasi kültürünün gelişmesi bakımından büyük bir başarı oldu.
Seçim sonuçları Türkiye’yi takip eden uluslararası çevrelerde ve dış dünyada da büyük
yankılar uyandırmıştır. İngiliz basınında, alınan sonuçların Türk toplumunun uzun tek parti
hükümeti sistemine karşı gösterdiği bir tepki olduğu, seçimi kazananları bile şaşırttığı
yorumları yapılıyordu. Türk inkılâbının ilham aldığı en büyük kaynaklardan biri olan Fransa’da
ise sonuçların değeri, hazmedilmiş olunmasına bağlı görülerek “Türkler benliklerini idrak
etmişlerse bu alicenap milletin dört senede dört asırlık hamle yaptığını kabul etmek lazımdır”
şeklinde ihtiyatlı bir iyimserlikle karşılanmıştır.
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Uygulamalar
1)
Cezmi Eraslan tarafından kaleme alınan Türkiye'de Çok Partili Hayatın
Kurulmasında Bir Dönüm Noktası: 12 Temmuz 1947 Beyannamesi" (Atatürk Yolu, cilt 6
sayı 22, Ankara 1998) adlı makaleyi okuyunuz.
(Bu makaleye Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.)
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/45/798/10200.pdf
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Uygulama Soruları
1)

12 Temmuz Beyannamesi’ni değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye Cumhuriyeti Atatürk önderliğinde pek çok reformlar gerçekleştirmiş, idari,
siyasi, sosyal ve kültürel hayatın her yönünde değişiklikler yapmıştı. 1930’lu yıllar bir yandan
dil ve kültür politikalarına ağırlık verilirken diğer yandan Lozan’ın eksik kalan yönlerini
tamamlama çalışmalarını yürüten Atatürk Hatay’ın Türkiye’ye katılımını büyük ölçüde
hazırladıktan sonra vefat etti. Yerine yakın çalışma arkadaşı ve eski başbakanlardan İsmet
İnönü geçti. İkinci dünya savaşının arifesinde Türkiye’de idareyi kontrol etmek için değişmez
genel başkanlık uygulaması getirildi. İkinci dünya savaşına son günlerine kadar girilmemesine
karşın savaş döneminde uygulanan ekonomik politikaların savaşın ağır yükünü ve izlerini
taşımıştır. Hükümete ekonomik ve iş yaşamının her yönünü kontrol altında tutma imkan ve
yetkisi veren Milli Korunma Kanunu, Toprak Mahsulleri Vergisi, Varlık Vergisi gibi
uygulamalar toplumun her kesimini derinden etkilemiştir.
Savaş şartlarını istismar ederek haksız kazanç sağlayan ve vergisini ödemeyen ticaret
ve sanayi kesiminin kazançlarının vergilendirilmesi için çıkarılan Varlık Vergisi
muhataplarının önemli bir kısmı gayrimüslim olduğu için azınlık karşıtı politika olarak
eleştirilmiştir. Ancak aynı dönemde büyük toprak sahipleri ve çiftçi kesimi için de Toprak
Mahsulleri Vergisi getirilerek adeta aşar vergisine geri dönülmüştür. Savaşın sonunda gündeme
gelen Çiftçiyi topraklandırma kanunu ise taşıdığı son derece radikal hükümlerin çıkarılmasına
karşın bilhassa büyük toprak sahipleri arasında Cumhuriyet Halk Partisine karşı tepki
uyandırmıştır.
Savaş sırasında eğitim alanında gerçekleştirilen yeni bir hamle Köy Enstitülerinin
kurulması ve ülke genelinde yaygınlaştırılması olmuştur. Atatürk döneminde başlatılan köy
çocuklarının uygulamalı eğitim ile kırsal kesimin gelişmesine ve göç etmek zorunda
kalmayacak köylü kesimi bilinçlendirmesine dönük bu çalışma uygulamadaki bazı ideolojik
gayretlerin de sonucu olarak yarım kalmıştır. Yine savaş yıllarında alınan tüm tedbirlere rağmen
temel ihtiyaç maddeleri karaborsaya düşmüş, ekmek, et, şeker gibi ürünler karne ile dağıtılır
hale gelmiştir. Büyük şehirlerde yaşanan bu sıkıntılara karşın kırsal kesimde de giyecek sıkıntısı
yaşanmıştır. Büyük şehirlerde iyi beslenememekten, temizlenememekten kaynaklanan salgın
hastalıklar baş göstermiştir.
İkinci dünya savaşının sonunda Rusya’nın Türkiye’den Kars Ardahan’ı istemesi,
boğazların kontrolünde yer alma talebi yöneticileri ciddi manada telaşlandırmıştır. Batı
blokunda yer almak bu sırada en emin yol olarak görülmüş ve San Francisco’da yapılacak
Birleşmiş Milletler toplantısına gitmek için Almanya ve Japonya’ya savaş ilan edilmiştir. Bu
aşamada türkiye batı blokuna dâhil olabilmek için tek partili sistemden çok partili yapıya
döneceğini muhataplarına duyurarak siyasetini farklı bir boyuta taşımıştır. 1945 yılında ilk
muhalefet partisi olarak kurulan Milli Kalkınma Partisini 1946 yılında Demokrat Parti’nin
kurulması izlemiştir. Kurucularının hepsi CHP milletvekili olan yeni parti bu özelliği
dolayısıyla bir takım problemler yaşamıştır.
Muhalefetini sertleştirerek bu açığı kapamaya çalışmak partiler arası ilişkileri
sertleştirmiş, süreci bir devlet meselesi olarak gören Cumhurbaşkanı hakemlik vazifesini
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üzerine alarak devamını sağlamıştır. Bu süreçte de demokratik anlayışın temel değerleri
konusundaki kafa karışıklığı öne çıkmıştır. İktidar eleştirilmeyi kabul etmezken muhalefet iyi
kötü her şeyi eleştirmeyi görevi sayıyordu. İsmet İnönü’nün bu müdahalesinden sonra
hükümetler halkın hassasiyet gösterdiği konularda ılımlı adımlar atıp düzenlemeler yaparak
ülkeyi 14 Mayıs 1950 seçimine götürmüşlerdir.
Bu seçimlerde iktidarın halkın oyları ile el değiştirmiş olması Türk demokrasi tarihi
bakımından son derece önemli bir başarı olarak tarihe geçmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün vefatından sonra İsmet İnönü tarafından
idarede yapılan değişiklikler arasında yer almaz?
a)

Milli Şeflik

b)

Değişmez Genel Başkanlık

c)

Meclis’te Müstakil Gurup kurulması

d)

Atatürk dönemi küskünlerinin Meclise alınması,

e)

Üniversiteye özerklik verilmesi

2)

Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi II. Dünya Savaşı yıllarında yapılmamıştır?

a)

Köy Enstitülerinin kurulması,

b)

Milli Korunma Kanunu çıkarılması,

c)

Varlık Vergisi,

d)

Toprak Mahsulleri Vergisi,

e)

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu,

3)

Köy Enstitüleri projesine büyük destek veren Milli Eğitim Bakanı kimdir?

a)

Rıza Nur

b)

Mustafa Necati

c)

Hamdullah Suphi

d)

Saffet Arıkan

e)

Hasan Âli Yücel
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4)
Çok partili dönemde otoriter eğilimleriyle dikkat çeken 1947 kongresinin
öncesinde istifa eden, daha önce parti genel sekreterliği de yapmış politikacı kimdir?
a)

Saffet Arıkan,

b)

Recep Peker,

c)

Nihat Erim,

d)

Refik Saydam,

e)

Şükrü Saraçoğlu,

5)
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi çok partili hayata geçilmesi sürecindeki
değişimlerden değildir?
a)

Müstakil Grubun kaldırılması,

b)

Milli şeflik’ten vazgeçilmesi,

c)

Değişmez Genel Başkanlığın kaldırılması

d)

Laiklik ilkesinde radikal uygulamalardan vazgeçilmesi

e)

Atatürk’ü Koruma Kanununun çıkarılması

11)

Cumhuriyet Halk Partisi tek partili düzenden çıkışa nasıl hazırlandı?

12)

Halkoyu ile iktidar değişimini mümkün kılan şartlar nelerdi?

13)
İsmet İnönü ile Atatürk dönemlerinde uygulanan iktisadi politikaları
karşılaştırınız.
14)

Türkiye’de çok partili dönemin ilk evresinde neler yaşanmıştır?

15)

İnönü döneminde uygulanan sosyal politikaları değerlendiriniz.

Cevaplar
1)e, 2)e, 3)e, 4)b, 5)e.
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14. TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE ÇOK PARTİLİ SİYASİ
HAYAT DÖNEMİ

385

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Demokrat Parti döneminde siyasi gelişmeleri
İktidar/Muhalefet İlişkilerinde Ana Başlıkları,
Hükümet ve Muhalefet Partilerinin Din konusuna yaklaşımlarını,
Ordu – Siyaset İlişkilerini
Çalışma Hayatındaki Gelişmeleri,
Çok Partili Sistemin Darbeyle Sonuçlanmasını,

386

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Halkoyu ile iktidara gelen Demokrat Parti’nin öncelikli siyaseti ne olmuştur?

2)
27 Yıllık tek parti iktidarından sonra muhalefete düşen Cumhuriyet Halk
Partisi’nde ne gibi değişiklikler oldu?
3)

Ezanın Arapça okunmasına imkân veren düzenleme nasıl kabul edildi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Siyasi Gelişmeler, İktidar- İktidar-muhalefet rollerini
Muhalefet İlişkileri
değişen iki partinin
karşılıklı olarak aldıkları
pozisyonları öğrenir

Cumhuriyet Halk
Partisinin Muhalefet
Çalışmaları

Sosyal ve Kültürel
Uygulamalar

Din - Siyaset İlişkileri

Demokrat Parti
Döneminde Eğitim
Politikaları

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

Uzun iktidar yıllarından
sonra CHP’nin muhalefete
düşmesi karşısında parti içi
gelişmeler ve dışa
yansımalarını analiz eder

Ders notu ve önerilen
kitapları okuyup, olaylar
arasında sebep – sonuç
ilişkisi kurarak,

Demokrat Parti
hükümetlerinin sosyal barış
ve kültürel gelişim alanında
attıkları adımların
gerekçelerini değerlendirir

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

İç siyasetin en temel konusu
haline gelen dini siyasete
alet etme tartışmalarında
tarafların iddia ve
savunmaları hakkında bilgi
sahibi olur.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

On yıllık dönemde eğitim
alanında nelerin yapıldığını
öğrenir.

Ders notu ve ilgili
kitapları okuyarak,
olaylar arasında sebep –
sonuç ilişkisi kurarak,

karşılaştırma yaparak.

Karşılaştırma yaparak.

Karşılaştırma yaparak.

Karşılaştırma yaparak
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Anahtar Kavramlar


Anayasa Mahkemesi



Vatan cephesi
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Giriş
Uzun tek parti yıllarından sonra ikinci dünya savaşının küresel etkilerinden Türkiye de
nasibini almıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren iç ve dış politikalarda en önemli ortak
olan Sovyetler Birliği hasım haline gelmişti. Siyasi sistemde değişiklikler olmuş, yeni partiler
kurulmuş, halkın oyu ile iktidar değiştirmek gibi büyük bir demokrasi adımı başarıyla atılmıştı.
Ancak on yıl sürecek yine bir tek parti iktidarında toplumun olumlu tepki vereceği sosyal
uygulamalara öncelik verilmesi muhalefet tarafından rejimin geleceğini tartışma konusu haline
getirilmiştir. Kimi yazarların adeta bir karşı devrim olarak niteledikleri uygulamalar söz konusu
oldu. Başta ezan ve din eğitimi olmak üzere halkın beklentilerine cevap verme çabaları
muhalefetin “dinin siyasete alet edildiği” eleştirilerine yol açtı. Hemen ifade edelim ki
Cumhuriyetin ilk yıllarında sistemin yerleştirilmesi ve güvence altına alınması için atılan bir
takım radikal adımların makul bir sürenin sonunda normalleşmesi tabii idi. Cumhuriyet halk
partisi bunu 1947 kongresinde laiklik ve inkılapçılık ilkelerindeki radikal uygulamalardan vaz
geçmek ve toplumun din eğitimi ve ihtiyaçlarını karşılamak konusunda attığı adımlar ile
göstermişti. Demokrat parti döneminde bu istikamette atılan adımların devam ettirildiğini
söylemek mümkündür. Bununla birlikte dönemin ilk yarısında muhalefetin devamlı azalan halk
desteği iktidarı pervasız ve muhatabına gereken önemi vermez bir tavra itmiş görünmektedir.
Tarafların gittikçe sertleşmesi ve hırçınlaşmasının neticesi olan kutuplaşmanın çağdaşlaşma ve
gelişme değil, kavga, ayrışma ve nihayetinde çatışma getirdiğini tarih bize göstermektedir.
Şimdi bu sürecin nasıl geliştiğine bakalım.
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14.1. Demokrat Parti İktidarında Türkiye; Siyasi Gelişmeler, İktidar
- Muhalefet İlişkileri
Bu dönemin en etkili ve belirleyici siyasi aktörleri Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk
Partisi olmuştur. Millet Partisi, Hürriyet Partisi, Cumhuriyetçi Millet Partisi gibi temsil gücü
sınırlı partiler ise ancak iki parti arasındaki ilişkilere katkı sağlamak bakımından gündeme
gelebilmişlerdir.
Seçimden sonra, 22 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığına DP Genel Başkanı Celal Bayar
seçilmiş ve ilk iş olarak parti başkanlığından istifa ederek tarafsız olma konumunu tercih
etmiştir. Böylece Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren tartışılan bir konu aşılmış oluyordu.
“Dörtlü Takrir”in imzacılarından Refik Koraltan Meclis Başkanlığı’na getirilmişti.
Cumhurbaşkanı Bayar, hükümeti kurma görevini Aydın Milletvekili Adnan Menderes’e
vermiştir. İktidar partisinin önde gelen simalarından olan Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, yeni
dönemin önceliklerine işaret ettiği bir konuşmasında: dış politikada hiçbir değişikliğin
olmayacağını, ekonomik yapının güçlendirilerek yabancı sermayenin önünün açılacağını,
üretimin arttırılmasına çalışılacağını açıklamıştır. Demokrat Parti’nin ilk hükümet programı
sosyal meselelere ağırlık vermiştir. İşçilere grev, ücretli izin ve tatil hakkı, af kanunu
çıkarılması, hâkim teminatının sağlanması, antidemokratik kanunların gözden geçirilmesi,
fırsat eşitliği ve temel hak ve hürriyetler konusunda anayasa düzenlemeleri vaatlerin ilk
sıralarında yer almaktaydı.
Yeni dönem iki parti ilişkileri bakımından gergin başlamıştır. Nitekim 22 Mayıs’ta
kurulan yeni hükümetin programının Mecliste tartışılması sırasında Başbakanın eleştirilerine
cevap vermek isteyen muhalefete söz hakkı tanınmayınca muhalefet meclisi terk etmiştir. Çok
partili hayatın hemen başında; iktidar ve muhalefette yer alanların, rolleri farklı olarak
yaşadıkları bu olay 4 senelik süreçte yaşananların karşılıklı öç alma şeklinde yeni dönemde de
yaşanacağını göstermiştir. Hükümetin güven oylamasında kullanılan 192 ret oyu çok sayıda DP
milletvekilinin güvensizliğine işaret etti. Bu sonuç muhalefette iken kendisini “CHP iktidarına
karşı olan herkesin partisi” olarak tanımlayan iktidar partisinin homojen olmayan ittifak
yapısının en önemli zaafı olarak ortaya çıktı. Bu zaaf Demokrat Parti yöneticilerinin
muhalefetin yanı sıra devletin yerleşik kurumları ile olan ilişkilerinde de bir endişe kaynağı
olarak kendini hissettirecektir. Hükümet olmakla birlikte iktidar olamamak endişesi Demokrat
Parti yöneticilerini tedirgin etmiştir. CHP’nin 27 yıllık iktidarı süresinde merkezi ve yerel
bürokrasinin üst noktalarındaki insanlarla bir şekilde yakın ilişkileri olduğu düşüncesi,
hükümeti köklü düzenlemeler yapmaya sevk etmiştir.

14.2. İdari Uygulamalar
Yeni hükümet ordu, üniversite, basın ve yargı sahasında bir takım düzenlemeler
yapmıştır. İlk adım orduda atılmıştır. Hükümet 6 Haziran 1950 tarihinde Genelkurmay başkanı
ve önemli sayıda yüksek rütbeli subayları emekliye sevk edip, yerlerine siyasete bulaşmamış
olduklarını düşündükleri subayları atamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin şiddetle protesto
ettiği bu uygulama da İnönü faktörünün etkisini göstermiştir. İnönü’nün asker geçmişinin ordu
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yönetimi üzerindeki saygınlığından daima endişe edilmiştir. Demokrat Parti’nin, muhalefeti
istediği çizgiye çekmek için İnönü’nün partideki etkisini azaltmak yolunda çalışmalar yaptığı
bilinmektedir. İnönü’nün paralara, pullara resmini koyması Atatürk çizgisinden ayrılması
olarak tenkit edilmeye başlandı. 25 Eylül 1952’de yaşayan insanların heykellerinin dikilmesini
yasaklayan bir kanun çıkarılmıştır. Menderes bu aşamada muhalefeti “orduyu tahrik yollarına
sapmak, irticaı teşvike yeltenmek, bir şark meselesi yaratmaya çalışmakla” suçluyordu.
Demokrat Parti 3 Eylül 1950 belediye seçimlerinde 600 belediyenin 560 tanesini
kazandı. Bir ay sonra yapılan İl Genel Meclis üyeliklerinde de 67 ilden 55’inde çoğunluk
sağlayarak genel seçimlerde elde ettiği başarının tesadüfi olmadığını, halk desteğinin artarak
devam ettiğini gösterdi.

14.3. Cumhuriyet Halk Partisi Muhalefette
Diğer tarafta 27 yıllık bir iktidardan sonra muhalefete düşmek CHP’yi derinden
sarsmıştır. Her ne kadar çok partili siyasi hayata geçilen son dört yılda kamuoyunda tepki çeken
pek çok uygulamayı yumuşatmış veya değiştirmişse de bunlar iktidarda kalmasına yetmemişti.
Partinin yörüngesini belirleme arayışları muhalefet yılları boyunca devam etmiştir. Bu süreçte
parti yönetiminde değişiklik beklentileri sıkça dile getirilmişti. Seçimlerden sonra İnönü tabii
olarak partinin Meclis grubu başkanlığına, Şemsettin Günaltay ve Faik Ahmet Barutçu da grup
başkan vekilliklerine seçilerek sanki hiçbir şey değişmemiş gibi bir imaj vermişlerdi. Ancak 29
Haziran’daki VIII. Kurultay’da delegeler İnönü başta olmak üzere eski yönetimin çekilmesini
ve partinin gençleştirilmesini istemişlerdi. Kongrede Parti Genel Sekreterliği’nin delegeler
tarafından seçilmesiyle kısmen cevaplanan bu istek, on yıl boyunca istifalar eşliğinde
tekrarlanacaktı.
Dış politikada genellikle iktidarı destekleyen İnönü, Kore’ye asker gönderilmesi
olayında izlenen yöntemi tenkit etmekten geri kalmamıştır. İktidar partisinin dayandığı ezici
milletvekili üstünlüğü ile muhalefete söz hakkı vermek istememesi ilişkileri gerginleştirdikçe
gündeme getirilen partinin mallarına el konması tehdidi CHP’nin performansını etkilemiş
olmalıdır. Nitekim hükümet 12 Aralık 1950’de devlet malı olduğu gerekçesiyle CHP merkez
binasına el koyarak uzun sürecek bir tartışmayı başlatmıştır. Diğer yandan Başbakan Menderes
de CHP’yi muhalefet görevini yapmamakla suçlayarak kendilerini toparlamalarını ihtar
ediyordu. Basında ise iki tarafın da konumlarının gereğini yerine getirmedikleri yolunda yazılar
çıkmaktaydı.
Demokrat Parti’de “devri sabık yaratmayacağız” sözünün yarattığı parti içi sıkıntıların
yanı sıra Bayar-Menderes merkez ekibine karşı taşra teşkilatının muhalefeti, yönetimi devamlı
olarak meşgul etmekteydi. Meclis grubu devamlı olarak hükümeti tenkit etmekten geri
kalmıyordu. Nitekim 8 Mart 1951’de birinci Menderes hükümeti istifa etti. Yeni hükümeti yine
Adnan Menderes kurdu. Bu dönemde Amerika’dan alınan yardımların arttırılması için
çalışmalar yoğunlaştırıldı. Savunma harcamalarının bütçenin %60’ını oluşturduğundan şikâyet
eden Başbakan Menderes, Türkiye’nin Avrupa’nın en çok asker besleyen, buna karşın hayat
seviyesi en düşük ülkesi olduğunu ilan ediyordu.
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14.4. Sosyal ve Kültürel Uygulamalar
Bu başlık altında öncelikle Atatürk ve İnkılâplarına yönelik uygulamalara işaret etmekte
fayda vardır. Seçim propagandaları sırasında partilerin taşra örgütlerinin dini meseleleri
sıklıkla gündeme getirmeleri seçimlerden sonra etkilerini göstermeye başlamıştır.
Atatürk’ün heykellerine yapılmaya başlayan saldırılara ilaveten DP’nin il örgütlerinde
Atatürk İnkılâplarından geri dönüş istekleri dile getirilmeye başlandı. Basına yansıyan bu
talepler, CHP tarafından iktidarın irticaya müsamahası olarak tenkit edildi. Hükümet ise bu
suçlamaya Atatürk inkılâplarının bekçisinin Türk Milleti olduğu iddiasıyla karşılık vermiştir.
“İrticaın başını kaldırması halinde ezileceğini” dile getiren hükümet yetkilileri, il yöneticilerine
heykellerin korunmasını tebliğ etmenin yanı sıra, dini siyasete alet etmekle suçlanan Büyük
Doğu, Sebilürreşad, İslamiyet gibi dergilere soruşturma açtırmıştır.
Bunları yeterli görmeyen Hükümet, 25 Temmuz 1951’de Atatürk’ü Koruma Kanunu’nu
çıkartmıştır. Atatürk’ün büst, heykel ve abideleriyle Anıtkabir’e yönelik saldırıların bir yıldan
beş yıla, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret edenlerin” bir yıldan üç yıla kadar hapis ile
cezalandırılmasının kabul edildiği bu kanunla hükümet bir yandan Atatürk heykellerini
korurken diğer taraftan muhalefetin dini irtica ve hükümetin taraftarlığı konusundaki
tenkitlerini engellemeye çalışmıştır. Kanunun çıkmasında Atatürk’e yönelik saldırıların DP
hükümeti zamanında arttığını gösteren istatistikî bir araştırma sonucu da etkili olmuştur. Buna
ilaveten Atatürk devrimlerini korumak için 23 Şubat 1952 de Türk Devrim Ocakları
kurulmasına karar verilmiştir.
Atatürk konusu iki parti arasında tartışma konusu haline gelirken Başbakan Menderes,
Türk toplumunun görevinin “Atatürk’ün başarılarını orijinal haliyle korumak değil, başarıları
ortaya çıkaran amaca uygun bir şekilde geliştirmek” olduğunun altını çizmiş, muhalefetin
kendilerinden başka kimseyi Atatürkçü tanımama yanlışından vazgeçmesini istemiştir.
Hükümetin sosyal politikalar hususundaki en kapsamlı adımı 14 Temmuz 1950 tarihinde kabul
edilen Af Kanunu oldu. Nazım Hikmet’in de yararlandığı bu kanun toplumda genel bir
iyimserlik yaratmış olmakla birlikte hükümlülerin sosyal hayata intibakları konusunda gereken
hazırlıklar yapılamadığı için beklenen fayda sağlanamamıştır.
9 Ağustos 1951 tarihinde kabul edilen Ücretli Hafta Sonu Tatili ile işçilerin
beklentilerine hitap eden hükümetin bir diğer atağı sendikalı işçilere grev hakkı verme kanun
tasarısı olmuş, ancak bu kanun tasarısı Meclise getirilmemiştir.
İşçilere yönelik en önemli gelişme 31 Temmuz 1952’de Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu’nun kurulması oldu. Türk-İş, 10 sendika, dernek ve federasyondan meydana
gelmişti. Hedefleri ise maaşların hayat pahalılığını karşılaması, işsizlik sigortasının kurulması
ve yaş, ırk ve dine dayalı farklı ücret ödenmesinin önüne geçilmesi olarak ortaya konmuştu.
İşçilere grev hakkı görüşülürken komünizm tehlikesi gündeme sokulmuş, Türk
toplumunda sınıf çatışmasına yol açacağı endişesi dile getirilmiştir. Başbakan da grev için
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zamanı erken bulduğunu, ilk hedefin hızla kalkınmak olduğunu gösteren mesajları
yayınlamaktaydı.
Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Eylül 1950’de öğretmenlerin politika yapmalarını
yasaklarken, üniversite eğitimi için yurtdışına çıkanların soruşturulmasını kararlaştırdı.
Faaliyetlerinin Amerika ile olan münasebetleri bozacağı endişesiyle Kore’ye asker gönderme
kararını protesto eden Barışseverler Cemiyeti üyelerine hapis cezaları verildi. Derslerinde
komünizm propagandası yaptığı iddia edilen üniversite mensuplarının tutuklanması gündeme
geldi. Hükümet son adım olarak Üniversiteler Kanunu’nda değişiklikler yaparak profesörlerin
siyasete katılmalarını önledi. Mecliste kanun çalışmalarını hızlandıran hükümet, 3 Aralık
1951’de Ceza Kanunu’nun 141 ve 142’nci maddelerini komünizmle mücadele edecek şekilde
değiştirdi.
Hükümetin bu uygulamalarına karşın basında sosyalizm ile komünistliğin karıştırıldığı
uyarıları görülmektedir. Basının etkili kalemlerinden Nadir Nadi, İttihat Terakki zamanında
delege gönderilen Sosyalistler Kongresi’ne Türkiye’nin katılmamasını eleştirerek, Türkiye’de
gittikçe büyüyen işçi sınıfının hakları için bir sosyalist partiye ihtiyaç olduğunu savunmaktaydı.

14.5. Din - Siyaset İlişkileri
Bu sahada ilk olarak 18 Haziran 1950 de iktidar ve muhalefetin işbirliği ile ezanın
Arapça okunmasındaki yasak; kısa bir süre sonra radyoda dini program yayınlama yasağı
kaldırılmıştır.
Hükümet komünizme karşı halkın dini hassasiyetine de hitap etmek istemiştir. Nitekim
Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki komünizm aleyhine bir fetva vererek bu anlayışın
ne Müslümanlarla ne de Müslümanlık ile ilgisi olmadığını ifade etmiştir.
21 Ekim 1950 de okullarda din dersi almak mecburiyeti getirildi. Dini propaganda
kaynaklı istek ve vaatlerin bu şekilde ortaya çıkması hükümet çevrelerini rahatsız edecek
boyutlara doğru tırmanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı din derslerinde Arapça harfleri
kullananlara karşı sert tedbirlerin alınmasını valilere bir genelge ile bildirdi. İslam Demokrasi
Partisi de 3 Mart 1952 tarihinde Cemiyetler Kanunu’nun 9 maddesine aykırı olduğu
gerekçesiyle kapatıldı.
Dinin ve vatandaşın hassasiyetinin kolaylıkla istismar edilmesi üzerine, Başbakan
maddi refahın Türkiye’de gericiliğe karşı en etkili silah olacağı düşüncesini bir basın
toplantısıyla duyurdu: “Yollar köylere kadar uzandıkça, elektrik ve su köylere kadar geldikçe,
traktörler ve sair makineler köylünün hayatı arasına girdikçe, kalkınması ve seviyesi yükselen
bu insanlar hurafelere kapılmazlar”.
Buna paralel olarak dini siyasete alet etmek suçundan soruşturulan Millet Partisi 27
Ocak 1954 tarihinde “dini esasa dayanan ve gayesini saklayan bir cemiyet” oluşu gerekçe
gösterilerek kapatıldı. Dinin siyasete alet edilmesini önlemek iddiasıyla Vicdan ve Toplanma
Hürriyetinin Korunması Kanunu 23Temmuz 1953’te kabul edildi.
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Cumhuriyet Halk Partisi, iktidarı bürokrasi ve radyoyu partizanca kullanmakla
suçlayarak Eylül 1952’de ülke çapında gezilere başladı. İktidar ise Cumhuriyet Halk Partisinin
malvarlığını gündeme getirerek muhalefetin sesini kısmayı amaçlamıştır. 15 Aralık 1953
tarihinde CHP’nin malvarlığına el koyma kanununu meclisten geçirildi.
Muhalefet, Demokrat Parti’nin açıkça diktatörlüğe gittiğini iddia ederek anayasaya
aykırı uygulamalarını engellemek için Anayasa Mahkemesi kurulmasını istedi. Şubat 1954
tarihinde kapatılan Millet Partisi’nin yerine kurulan Cumhuriyetçi Millet Partisi ile işbirliği
yaptı. Diğer taraftan Yabancı Sermayeyi Teşvik ile Petrol kanunlarının kapitülasyonları
hatırlattığı iddiasıyla hükümeti yerli potansiyeli yabancılara devretmekle suçladı. Hükümetin
cevabı basın kanununda değişiklik olarak geldi. 8 Mart 1954 tarihli düzenlemeler yersiz
eleştirilerle hükümeti taciz eden gazetelerin cezalandırılmasını hükme bağlamaktaydı. Ana
hatlarını verdiğimiz bu tartışmalar eşliğine yapılan 2 Mayıs 1954 seçimleri Demokrat Parti’nin
temsil gücünün zirvesine çıkışını simgelemektedir. Katılımın %88.63 olduğu seçimlerde DP
oyların %57’sini CHP ise % 35’ini almıştır.

14.6. 1954 – 1957 Dönemi Gelişmeleri
30 Haziran 1954’de Meclis, Seçim Kanunu’nda düzenlemeler yaptı. Seçimde aday
olacak memurlar için 6 ay önceden istifa şartı getirildi. 5 Temmuz’da Profesörleri ve 25 yıllık
yargıçları geçici olarak görevden alma ve bir dönem sonunda emekli etme yetkisi hükümete
verildi. Hükümetin entelektüel çevrelerdeki desteğine önemli bir darbe vuran bu düzenlemeleri
İnönü, “bugün Meclis grubunda, kamuoyunda ve basında Başbakanı girdiği yoldan çevirip
ılımlı bir yola sokabilecek hiçbir güç yoktur” sözleriyle değerlendirmekteydi. Muhalefet
liderinin “bürokrasiyi parti denetimine almak” olarak suçladığı; memurlara istediğinde geçici
olarak işten el çektirme uygulaması 5 Temmuz 1954’de yasalaştı. Hükümet seçim sonrası üst
kademe askeri yapıda değişiklikler yaparken askeri personel ve memurların maaşlarını
iyileştirmek için de çaba harcadı.
Cumhuriyet Halk Partisi ise takip edeceği yolu netleştirmekte kararsızlıklar
yaşamaktaydı. Devletçilik ve Laiklik anlayışlarının halk tarafından benimsenmediği, terk
edilmesi gerektiği iddia olunuyordu. Diğer yandan mevcut iktisadi sıkıntıların görüşülmesi için
ortak çalışma önererek, dolaylı olarak iktidarın da sıkıntıyı kabul eder konuma gelmesini
hedefliyorlardı. Eleştiri konuları basın özgürlüğünün olmayışı, seçimlerde hile yapıldığı, hâkim
teminatının olmadığı ve ekonomik sıkıntıların giderilememesi idi.
Demokrat Parti içinden birçok milletvekili de gelinen noktadan rahatsızlık duyduklarını
Cumhurbaşkanı Bayar’a iletmişlerdi. Sundukları istek listesi aynı zamanda muhalefetin
beklentilerini de büyük ölçüde yansıtmaktaydı: Anayasanın değiştirilerek iki meclisli sistemin
kabulü, 1950’den sonra çıkarılan anti-demokratik kanunların iptali, seçimlerde yapılan
yolsuzlukların iptal edilmesi, hayat pahalılığı ile mücadele ve eski bakanlarla ilgili
soruşturmaların hızla bitirilerek sonucun kamuoyuna açıklanması. Menderes’in de yeni
hükümetin programında eleştirileri dikkate alarak çözüleceği mesajını vermesine karşın
Demokrat Parti’den atılan ve ayrılanların yeni bir parti kurması engellenememiştir. Hürriyet
Partisi Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu başkanlığında Türk siyasi hayatına katıldı. Bu dönemde
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hükümet muhalif gazetecilere karşı katı tutumunu sertleştirmiştir. Adalet komisyonu basının
ispat hakkını reddetti.
1955 yılında Kıbrıs meselesi hükümet ile muhalefeti aynı çizgiye getirmiştir. Türk siyasi
hayatının ayırıcı vasıflarından biri olan: dış ilişkilerde sorun olduğunda içte birliğin tesis
edilmesi hassasiyeti bu defa da gerçekleşmiştir. 6/7 Eylül Olayları olarak tarihe geçen
gelişmeler üzerine İzmir ve İstanbul’da 6 Eylül’de, 9 Eylül’de Ankara’da sıkıyönetim ilan
edilmiştir. Geniş halk kitlelerinin ayaklanma sebepleri Kıbrıs sorunundan kaynaklanan Yunan
düşmanlığı gibi gösterilmişse de olayların servet düşmanlığı noktasına geldiği
değerlendirmeleri yapılmıştır. Meclisin olağanüstü toplanarak görüştüğü ayaklanmalarda
Başbakan Menderes, güvenlik güçlerinin ihmalini dile getirmişti.
1955 Kıbrıs olayları iktidar ve muhalefeti bir araya getirmiştir. Ancak düzenleyenleri
net olarak ortaya çıkarılamayan 6–7 Eylül olayları dokuz ay sürecek bir sıkıyönetim sürecini
doğuracaktır. Yunanistan ile ilişkileri gerginleştireceği gibi uluslararası alanda Türkiye için
olumsuz bir imaj oluşturacaktır. Siyasi parti toplantıları için izin alma zorunluluğu kadar
toplantıların resmi görevlilerin de katılımıyla yapılacağı yolundaki hüküm muhalefeti sisteme
yönelik eleştiri ve öneriler konusunda yeni alternatifler ortaya koymaya yöneltmiştir. Anayasa
değişikliğiyle iki meclisli sistemin getirileceği, 1950 sonrası çıkan demokrasi karşıtı kanunların
iptal edileceği, seçimlerde yapılan yolsuzlukların cezalandırılacağı, hayat pahalılığı ile
mücadele ve eski yöneticilerin icraatlarına yönelik soruşturmaların süratle sonuçlandırılacağı
bütün muhalefet taraflarının ortak ajandası olarak ilan edildi.
Demokrat Parti içinde de basında yer alan tenkitlerin ispat edilmesine imkân verilmesini
isteyen muhalefet gurubu güç kazanırken hükümet, gazeteciler üzerindeki kontrolünü artırma
yoluna gitti. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçi Millet Partisi ve Hürriyet Partisinden
oluşan muhalefet kanadı ise 1957 seçimleri öncesinde demokrasiyi gerçekleştirmek için "yeni
bir anayasa yapılması, seçimlerde nispi temsil sisteminin uygulanması, Senato kurulması,
işçilere grev hakkının verilmesi ve hürriyetlerin garanti altına alınması" esaslarında uzlaştı. Bu
aşamada muhalefetin önceliğinin hükümetin icraatının kontrol edilmesi olduğu görülmektedir.
Hükümet partisinin önceliği ise tabii olarak iktidarda kalmak idi ve bunu sağlamak için birtakım
düzenlemeler yaptı. Seçim öncesi son altı ayda parti değiştirenlerin seçime girmeleri
engellendiği gibi, seçim ittifakını ortadan kaldıracak düzenlemeler yapıldı. Bütün bu çekişmeler
ortamında muhalefet partisinin adaylarının %85'inin parti teşkilatı tarafından belirlenmiş
olması seçim sonuçlarını değiştirecek kadar etkili olmasa da parti içi demokrasinin gelişmesi
bakımından altı çizilecek bir gelişmedir.
25-30 Eylül tarihlerinde yapılan mahalli seçimlerde halkın katılımı yarıdan fazla bir
oranda azalmakla beraber iktidar partisi yerini sağlamlaştırmıştı.
27 Ekim 1957 erken genel seçimleri uygulanan sistemin damgasını taşımaktadır. Alınan
sonuçlar iktidarı biraz daha itidalli olmaya sevk ederken muhalefetin eleştiri dozunu artırması
ilişkileri gerdiği için siyaset hayatındaki tartışmalar toplumun çeşitli kesimlerinde endişe
yaratmıştır. Çeşitli bölgelerde çatışmaların, huzursuzlukların yaşandığı seçimde Demokrat
Parti’nin milli iradeyi tek başına temsil ettiği iddiası zaafa uğradı. Demokrat Parti oyların %
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47.70’ini alarak 424 milletvekili ile birinci olurken Cumhuriyet Halk Partisi% 40.82 oy, 178
milletvekilliği, Cumhuriyetçi Millet Partisi % 7.19 oy, 4 milletvekilliği, Hürriyet Partisi % 3.85
oy, 4 milletvekilliği kazanmışlardı. Bağımsız milletvekilleri ise 2 de kaldı. Muhalefet toplam
olarak oyların % 52’sini almışsa da sistemin gereği 186 temsilciyle yetinmek zorunda kalmıştır.
Seçimler siyasi hayatın gidişini önemli ölçüde etkilemiştir. 1950 dönemi ile başlayan ekonomik
ve sosyal gelişmeler bu dönemde daha ziyade partiler arası ilişkiler şekline dönüşmüştür.

14.6.1. Siyasi ve Sosyal Gelişmeler
Ekonomik sıkıntıların arttığı bu dönemde siyasal ortam da gittikçe gerginleşmiştir.
Hükümetin Meclis iç tüzüğünü değiştirerek muhalefetin etkinliğini engellemeye çalışmasına
mukabil muhalefet meclisi terk etmiş, ancak kanunun çıkmasını önleyememiş ve bu kanun ile
“hâkimiyet(in) hükümetin eline geçtiğini” ilan etmiştir. Bu aşamada devreye üniversite hocaları
girmiş ve düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu, dolayısıyla uymamak gerektiğini bildirince
Milli Eğitim Bakanlığı ve hocalar arasında gerginlik yaşanmıştı.
Seçimlerden sonra ilk defa açık bir şekilde ordu ile hükümet arasında bir gerginlik
yaşandı. 9 subayın Hükümete karşı bir komplo hazırladıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları 16
Ocak 1958 tarihinde basına yansıdı. Soruşturmasından bir şey çıkmayan olayın ihbarcısı
cezalandırıldı. Hükümet Savunma Bakanını değiştirirken yüksek rütbeli subaylar arasında da
görev yeri değişiklikleri gerçekleştirildi.
Menderes, muhalefetin zorlaya zorlaya kendilerini tedbir almaya sevk ettiğini, ancak
ölçüyü kaçırmayacaklarını iddia ederken İnönü, hükümetin ekonomik ve sosyal meselelere
çözüm aramak yerine muhalefeti susturmak için anayasa ve diğer kanunları çiğnediğini ifade
etmekteydi.
Hükümetin muhalefeti ve destek olan kaynakları engellemeye yönelik tedbirleri
arttırdığı bu dönemde basın ve muhalefet kadar onlara destek olan diğer kesimlere karşı tavır
alındı. Meclis çalışmalarını tamamen hükümetin kontrolü altına verecek düzenlemeler
muhalefetin meclis çalışmalarını boykot etmesine rağmen kabul edildi. Anayasa
hukukçularının hükümetin düzenlemelerinin anayasaya aykırı olduğunu iddiasıyla bu
tartışmalara katılması Üniversiteyi de sürecin bir parçası haline getirdi.
Seçimlerden sonra bazı subayların hükümete karşı komplo hazırlığında oldukları
iddiası ortalığı karıştırdı. Subayların mali durumlarını iyileştirme çabalarının onları siyasete
karışmaktan uzak tutacağı beklentisindeki hükümet çevreleri şaşkınlığa uğradı. Ancak iddiasını
ispatlayamayan ihbarcı subay cezalandırıldı. 1957–1960 dönemi %200'lük bir enflasyon ile
ekonomik bozulmalar konusunda hükümet için ciddi bir ihtar oldu. İlişkilerde gelinen bu nokta
hükümetin muhalefete karşı tavrını sertleştirmesine de etki etmiştir. Nitekim hükümet,
muhalefetin faaliyetlerini bir düşmanlık gösterisi olarak niteleyecek ve 12 Ekim 1958'de devlet
memurlarının da üye olabileceği "vatan cephesi" kurulması çağrısı yapacaktır. Devlet
memurlarının siyaset yapmasını engellemek için düzenlemeler yapan hükümetin bu hamlesi
siyasi çekişmenin geldiği noktayı göstermek bakımından anlamlıdır. Muhalefetin en etkili
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yayın organı Ulus Gazetesi geçici olarak kapatılırken Cumhuriyet Halk Partisi başkanının
illerdeki propaganda gezilerinde çeşitli şekillerde problemler yaşanmaya başlamıştır.
Ülkede işlerin iyi gitmediği açıkça görülürken siyasilerin karşılıklı suçlamalardan başka
bir şey yapmadıkları ortamda Başbakan, Menderes “politik ihtirası olmayan vatandaşların kin
ve husumet cephesine karşı bir vatan cephesi kurmalarını” istedi. Hükümet devlet memurlarının
da bu cephelere üye olabileceklerine ilişkin bir düzenleme yaptı. Muhalefetin yayın organı Ulus
da bir ay süreli kapatılarak bu önlemlerden nasibini aldı. Muhalefet bu dönemde hükümeti dini
siyasete alet etmekle, irtica yapmakla suçlayarak neticelerinden çekinmesi gerektiğini
belirtiyordu. Komünizm propagandası suçlamasıyla Hikmet Kıvılcımlı ile 25 kişi tutuklandı.
Bunlar 5-15 yıl hapis istemiyle yargılandılar. Adalet Bakanlığı 1954-58 döneminde 238
gazetecinin mahkûm olduğunu belirtmiştir.
Demokrat Parti’nin iktidardaki son yılı muhalefetle daimi bir çekişme içinde geçti.
Hükümetin ekonomik problemi çözmede zorlandığını, bunun da geniş halk kitlelerini derinden
etkilediğini gören muhalefet, eleştirilerin dozunu giderek arttırmaya, yurt gezileri ile tepkiyi
diri tutmaya özen göstermekteydi. 12-15 Ocak 1959 tarihleri arasında gerçekleştirilen CHP
XIV. Kurultayı’nda alınan kararlar kamuoyuna “İlk Hedefler Beyannamesi” olarak yansıdı.
Siyasi, adli, kültürel sahalarda temel beklentileri ifade eden bu beyanname; partizanlığın
kaldırılması, Senato oluşturulması, seçim güvenliğinin sağlanması, anayasa mahkemesi
kurulması, yüksek hâkimler meclisinin kurulması, memurların mahkemeye müracaat haklarının
verilmesi, basın hürriyetinin anayasa teminatı altına alınması, üniversite özerkliğinin
gerçekleştirilmesi, yüksek iktisat şurasının oluşturulması, sosyal adaletin anayasaya girmesi
gibi hususları kapsıyordu. Buna karşın iktidarın da bilhassa kırsal alanda temel ihtiyaçları
giderme sözü vererek halkın desteğini sağlama çabaları sürmekteydi. Diğer yandan
Başbakan’ın Londra’daki uçak kazasından sağ olarak kurtulması da siyasi tartışmalarda
kullanılan bir konu haline geldi.
Muhalefet sözcüleri Türkiye’nin dış yardım almadan ekonomik sistemi çeviremez hale
geldiğini iddia ederlerken, parti toplantıları için çeşitli illere giden muhalefet lideri İnönü polis
engellemesiyle karşılaşmakta, bu durum iki partinin taraftarları arasında gerginliği giderek
arttırmaktaydı. Muhalefet, Meclis’te Başbakan ve İçişleri Bakanı hakkında soruşturma
açılmasını sağlayamayınca gerginlik artmış, milletvekilleri arasındaki kavgalar basına
yansımıştır. Diğer yandan Türk-İş ücretlerin enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirterek,
vergi adaletinin sağlanıp grev hakkının verilmesini talep ediyordu. Buna mukabil Çalışma
Bakanı “Türk işçilerinin grev hakkının verilmesi için zamanın erken olduğunu ifade ediyordu.
İyice gerilen ortamı gevşetmek için İnönü ve Menderes birer adım atarak karşılıklı görüşme
başlattılar. Kısa bir müddet sonra karşılıklı suçlamalar yeniden başladı. 21 Temmuz’da bir yıl
ertelenen muhtar ve ara seçimler muhalefetin organize çalışmalarına sekte vurmuştu. 12 Eylül
1959’da devlet radyosundan muhalefetin “vatandaşları isyan ve ihtilale teşvik ettiği, CHP’nin
gayri meşru bir hale geldiği” ileri sürüldü.
1959 yılı Türk siyasi hayatında yeni gerginliklerle bitecektir. Cumhuriyetçi Köylü
Millet Partisi genel başkanı iki buçuk sene önce yaptığı bir konuşma dolayısıyla cezalandırıldı.
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Osman Bölükbaşı, 12 Haziran 1957 tarihli bir konuşmasında “meclisin manevi şahsiyetini
tahkir ettiği için” 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükümet, anayasa ve rejime karşı hareketler
hususunda uyanık ve kararlı olduğunu bildirdi.

14.6.2. Demokrat Parti Döneminde Eğitim
1950-1960 arası dönemde eğitimin her kademesinde sayısal oranda önemli artışlar
gerçekleştirilmiş olmasına karşın nitelik olarak aynı şeyi söylemek oldukça zordur. Demokrat
Parti yönetimindeki on yılda kurulan Menderes hükümetlerinin en etkili milli eğitim bakanı
olarak dikkat çeken Tevfik İleri’nin de belirttiği gibi yeterli sayıda kaliteli öğretim elemanı
yetiştirmeden okullar açılmaktaydı. Mevcutların eksiğini tamamlamadan yeni okullar açmanın
milli eğitim meselelerinin halline yardımcı olmayacağı açıktır. Gerçekten de söz konusu
dönemde okul ve öğretmen sayısında ortalama % 100’lük bir artış sağlanmıştır. Ancak hızla
artan öğrenci sayısına yetişmek mümkün olmamıştır. Aslında daha dönemin başında Milli
Eğitim Bakanı’nın hazırlattığı İlköğretim Kanun Tasarısında da nüfus artışını göz önüne alarak
bütün problemlerin çözümünün çok uzun bir zamana ve uyumlu çalışmaya ihtiyaç doğurduğu
ortaya konmuştu. Halk eğitimine de önem verilen dönemde Halk Eğitimi Teşkilatı
oluşturulmuş, çok sayıda “Halk Dershanesi” açılmıştır. Dönem başında % 32.36 olan okuryazar
oranı dönem sonunda % 39.48’e yükselebilmiştir. Daha geniş çerçeveli bir yaklaşımla bakarsak
Milli Eğitime ayrılan bütçenin genel bütçeye oranında büyük bir artışın zaman içinde
gerçekleştiği görülüyor; 1940’da % 6,6’ya, 1950’de % 11,8’e ve dönemin sonunda 1960’da ise
% 13,4’e yükselmiştir.

14.7. Adım Adım İhtilale Gidiş: 1960 Yılı Gelişmeleri
1960 yılında karşılıklı suçlama ve gerginlik en üst düzeye çıkmıştır. Cumhuriyet Halk
Partisi iktidarın dini siyasi amaçlarına alet ettiğini, bazı tarikat şeyhlerini seçim için
görevlendirdiğini, iddia etmeye başladı. Seçimlerin yıl içinde yapılıp yapılmayacağının kesin
olarak açıklanmasını istedi. Amerika ile askeri ilişkileri ileri götüren hükümetin bu sırada
Rusya ile de ticarî ilişkileri geliştirmeye çalıştığı dikkat çekmekteydi. Başbakan yardımcısı
seçimin sonbaharda yapılacağını ilan etti. Bütün bu olumsuz gelişmelere mukabil CHP Genel
Başkanı İsmet İnönü, Meclis kürsüsünden iki önemli uyarı yaptı. “Böyle devam ederseniz sizi
ben bile kurtaramam” ve “şartlar tamam olduğu zaman ihtilaller milletler için bir haktır”.
Askerlikten gelme bir siyasetçi olarak İnönü’nün pekiyi bildiği asker psikolojisini
değerlendirmesi dikkate alınmadı, iktidar tavrını değiştirmedi.
Demokrat Parti Meclis Grubu, muhalefeti halkı ve askeri ayaklanma için kışkırtmakla,
yıkıcı ve bölücü grupları cesaretlendirmekle suçlarken, bu faaliyetleri soruşturmak için bir
komisyonun kurulmasına oy birliği ile karar verildi. İki parti arasındaki iletişim kanallarını
ortadan kaldıran Tahkikat Komisyonu 18 Nisan’da kuruldu. Muhalefet ve basına isnat edilen
suçların soruşturmasını yapacak olan bu Komisyon ilk iş olarak soruşturmaların
sonuçlanmasına kadar her türlü siyasi toplantının durdurulmasına, Meclis görüşmeleri ve
önergelerin basında yayınlanmamasına karar verdi. Muhalefetin yanında anayasa hukuku
profesörleri de anayasaya aykırı olarak niteledikleri bu komisyonu sıkıyönetim kanunundan
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daha ileri bir konumda değerlendiriyorlardı. Ancak komisyonu eleştirenlerin Meclis
çalışmalarından men edilmesiyle muhalefet susturulmaya çalışıldı. Üniversite öğrencilerinin 19
Nisan’da Ankara’daki yürüyüşünün polis müdahalesiyle engellenmesi basının ve muhalefetin
konuyu Kore’deki halk ayaklanmalarıyla paralel değerlendirmesine yol açtı. Gösteriler
İstanbul’a da sıçrayınca hükümet her iki ilde de sıkıyönetim ilan etti. Her türlü toplantı
yasaklanırken İstanbul ve Ankara Üniversiteleri bir ay süreyle kapatıldılar. Mayıs ayı bazı
gazetelerin kapatılmalarına sahne oldu. Başlangıçta olayları önemsemez görünen başbakan
CHP’yi ayaklanmayı yönetmekle suçladı. Aslında İsmet İnönü’nün Anadolu gezileri askerin
tavrını ortaya koymuştu. Tahkikat komisyonunun yasakladığı siyasi konuşmaları
Genelkurmay’daki çoğaltma makinelerinde basılıp çoğaltılarak dağıtılan İnönü’nün Demokrat
Parti yöneticilerine yaptığı ihtilal uyarılarının ardında bu desteğin önemli rolü olmalıdır.
Ortamın en üst seviyede gerildiği sırada Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel’in,
Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes’e gönderdiği bir mektupla krizin nasıl
çözülebileceğine dair tavsiyelerde bulunduğu görülmüştür. Hükümet ordunun maddi
olanaklarını iyileştirmek için harekete geçerken Ankara’da gösterileri önleyemeyen Başbakan
İzmir’de büyük bir kalabalığın karşısına çıkarak güven tazeledi. Muhalefeti komployla, yurdun
barış ve güvenini sarsmakla suçlayan Başbakan, milleti yeniden ardında toplamanın ilk adımı
olduğunu belirttiği İzmir gezisinden sonra Bergama, Manisa ve Turgutlu’da konuşmalar yaptı.
Bu esnada muhalefetin iddialarına karşılık seçimlerin mümkün olan en kısa süre içinde
yapılarak bunalımın sona erdirileceğini ilan etti. Harp Okulu öğrencilerinin 21 Mayıs’ta
Ankara’da hükümet aleyhine yaptığı yürüyüş gelişmelerin daha da ilerleyeceğinin işareti oldu.
Ancak hükümet subayların maaşları da dâhil olmak üzere hizmet sektöründe imkânların
iyileştirileceğini konut sorununun çözüleceğini vaat ederek meseleyi sadece subayların
ekonomik sıkıntılarından kaynaklanan bir olaymış gibi gördüğünü ortaya koydu.
Başbakan, büyük tepki çeken Tahkikat Komisyonu’nun da işini zamanından önce
bitirdiğini, raporunu Meclis’e vererek işlevini tamamlayacağını açıkladı. Aynı zamanda
Ankara’daki sıkıyönetim komutanı da tedbirlerin gevşetileceğini, durumun normale
dönüşeceğini bildiriyordu. Meclis, 25 Mayıs’ta muhalefetin seçim kanununu değiştirecek
önergesini gündeme aldıktan sonra bir aylık bir tatile girdi. Muhalefet halkın sesini duyuracak
tek yer olan Meclisin kapatılmasından dolayı hükümeti suçladı. Bu gergin dönem 27 Mayıs’ta
Kurmay Albay Alparslan Türkeş’in sabah saat 4.30’da Radyoda yaptığı konuşmayla sona erdi.
“Türk silahlı kuvvetleri memleketin idaresini ele almıştır”.
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Uygulamalar
1)
Cem Eroğul tarafından kaleme alınan Demokrat Parti, Tarihi ve İdeolojisi
adlı eseri okuyunuz
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Uygulama Soruları
1)
Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti’nin sosyal ve ekonomik
politikalarını karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Demokrat Parti iktidarı ilk adımda şikâyet ettiği bazı konularda adımlar attı.
Cumhurbaşkanının partisiz olması için Bayar demokrat partiden istifa etti. Af kanunu çıkarıldı.
İş dünyasına dönük ücretsiz hafta sonu tatili gibi adımlar atıldı. Atatürk’ü koruma kanunu
çıkarıldı. Adnan Menderes’in başbakanlığında geçen dönemin genel ve yerel seçimlerinde
daima yükselen bir eğilim yakalayan Demokrat Parti meclisteki temsil gücü zayıflayan
Cumhuriyet Halk Partisi’nin söz hakkını kullanmasına pek de hoşgörü ile yaklaşmadı. İklim
şartlarının ve piyasaların uygunluğu ile de desteklenen ekonomik gelişmeler halka nefes aldırdı.
Ezanın yeniden Arapça okunabilmesine imkân veren düzenlemenin iki partinin işbirliği ile
çıkması ayrıca önemlidir. Ancak bu konuda ölçülü davranıldığını söylemek zordur. Demokrat
Parti yönetimi ekonomik zenginleşmenin her türlü sorunun halli için yeterli olacağı görüşünde
ve iktidarın her istediğini yapabilmesinin demokrasi olduğu inancıyla hareket ettiler.
Cumhuriyet Halk Partisi’ne taraftar olduğunu düşündükleri Ordu üst yönetimini
değiştirdikten sonra ordu mensuplarının ekonomik şartlarında iyileştirme sağlamaya çalıştılar.
Türkiye İşçi Sendikalarının kurulmasıyla İşçi kesimi ile hükümet arasında bir ara kurum ortaya
çıktı. Eğitimcilerin siyasete girmelerini engelleyici düzenlemelerin yanı sıra din dersi
eğitiminin getirilmesi önemli bir tercihtir.
Uzun iktidar senelerinden sonra muhalefete düşen CHP de ise önce bir şey olmamış gibi
davranma eğilimi en üst düzeyde görülürken parti tabanının tepkisiyle halka sunulacak listelerin
oluşmasında ve parti yönetiminde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Halka ulaşacak
kanalları açmak konusunda iktidar partisi kadar başarılı olamadıkları 1954 seçiminde de ortaya
çıktı. Ancak burada iyice açılan temsil makası iktidarın pervasızlaşmasına yol açtı. Hükümet
ile muhalefet arasındaki kavganın toplumun diğer kesimlerine de yansıdığı bu dönem de tek
parti hükümetinin meclis tahakkümünü kontrol etmek üzere anayasal kontrol müesseseleri
oluşturma arayışları öne çıkmıştır.
İktidar partisinin muhalefete tahammülsüzlüğü kendi partisi içinde de farklı seslere ve
kopmalara yol açmıştır. Ancak muhalefetin tek bir programda anlaşamamaları netice almalarını
engellemiştir. Ancak 1954 seçimlerinden sonra bozulmaya başlayan ekonomik dengeler
hükümeti zora sokmuş ve savaş dönemi kanunlarından Milli Korunmayı yeniden uygulamaya
koymak zorunda kalmışlardı. Ordu içinde başlayan rahatsızlığın giderilemediği, toplumsal
huzursuzluğun genele yayıldığı 1957-1960 dönemi çok partili sistemin kazanımlarının
muhafaza edilemeyeceği bir çatışma ortamına dönüşmüştür.
Ekonomik problemlerin paranın değerini düşürme ve dış krediler ile çözülme
çalışmalarının netice vermediği ortamda farklı alternatifler arama sürecinde ordunun yönetime
el koyması on yıllık iktidarı sonlandırdığı gibi siyaseti de bir müddet askıya kaldırmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki siyasetçilerden hangisi dörtlü takrir olarak anılan belgeye
katılmamıştır?
a)

Celal Bayar,

b)

Adnan Menderes

c)

Refik Koraltan

d)

Fuat Köprülü,

e)

Hilmi Uran

2)
Aşağıdakilerden hangisi DP hükümetinin 6 Haziran 1950’de genelkurmay
başkanı ve üst düzey komutanları emekli etmesinin sebepleri arasında sayılamaz?
a)

Komutanların CHP döneminde o mevkilere gelmiş olmaları

b)

Genelkurmay yetkilileri arasında İsmet İnönü’ye bağlılık olması,

c)

Hükümetin kendisine yakın hissettiği subaylarla çalışmak istemesi

d)

Menderes’in subaylardan hoşlanmaması

e)

Mevcut subayların siyasete bulaşmış oldukları düşüncesi

3)

Aşağıdaki taleplerden hangisi CHP’nin hükümetten talepleri arasında yer

a)

Dış politikayı birlikte yönetmek,

b)

Anayasanın değiştirilerek iki meclisli sistemin kabulü,

c)

1950’den sonra çıkarılan anti-demokratik kanunların iptali,

d)

Seçimlerde yapılan yolsuzlukların iptal edilmesi,

e)

Hayat pahalılığı ile mücadele

almaz?
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4)
Başbakan Adnan Menderes’in “dinin ve vatandaşın hassasiyetinin kolaylıkla
istismar edilmesine karşı ifade ettiği çözümler arasında yer almaz?
a)

Maddi refahın artması

b)

Yollar köylere kadar uzandıkça

c)

KÖYLERE elektrik ve su gelmesi

d)

Köylüye dininin daha iyi öğretilmesi

e)

Traktörler ve sair makineler köylünün hayatı arasına girmesi

5)
Aşağıdakilerden hangisi Siyasi Muhalefetin 1957 erken genel seçimleri öncesi
“demokrasiyi gerçekleştirmek için üzerinde uzlaştığı” konulardan değildir?
a)

Hükümete karşı ordu ile işbirliği yapmak

b)

seçimlerde nispi temsil sisteminin uygulanması

c)

Senato kurulması

d)

işçilere grev hakkının verilmesi

e)

yeni bir anayasa yapılması

6)
Demokrat Parti hükümeti hangi olaylar karşısında Atatürk’ü Koruma
Kanunu’nu çıkarma İhtiyacı hissetti?
7)

Demokrat Parti’nin Ordu’daki rahatsızlıklara karşı tavrı nasıl oldu?

8)
Dört yıllık bir geçiş sürecinden sonra başarılan çok partili hayat on yıllık
sürede nasıl askeri darbeye maruz kaldı?
9)

Demokrat Parti İktidarında iktidar – muhalefet ilişkileri nasıldı?

10)
Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi dönemlerinde uygulanan sosyokültürel politikaları karşılaştırınız.

Cevaplar
1)e, 2)d, 3)a, 4)d, 5)a.
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