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Özet�
Vatanda�l�k�ba��,�toplulu�un�devlet�ayg�t�yla�ili�kisini�belirleyen�hukukî�bir�kavram�olup;�tür�

de�le�meye�ve�ulusla�maya�hizmet�etti�i�dü�ünülmektedir.�Bu�sebeple�ulus/millet�in�a�süreci,�bir�
homojenle�tirme�süreci�olarak�da�tan�mlanmaktad�r.�Cumhuriyet,�1924�Anayasas�ndan�ba�lamak�
üzere,�“Türk”ü,�Türk�vatanda�l���n��ve�Türk�vatanda�lar�na�verilen�haklar��tan�mlam��t�r.�1924�
Anayasas�na�göre�vatanda�l�k�ba��yla�ba�l��olan�herkes�Türk�olarak�tan�mlanmas�na�ra�men,�
Cumhuriyetin�ilk�y�llar�nda�Türk�s�fat�n��ta��yan�Türk�soylu�olmayan�Müslümanlar�n�ve�gayri�
müslimlerin�Türkle�tirilmesine�yönelik�çal��malar�devlet�eliyle�yürütülmü�tür.�Bu�çal��malarda�
esas�Türkçenin�ö�retilmesi,�Türk�kültürü,�Türk�vatanda�l���,�Türk�vatan��ve�Türk�milleti��uuru�
nun�kazand�r�lmas�d�r.�Cumhuriyetin�ilk�y�llar�nda�bir�yandan�zihnen�dönü�türüp�türde�le�tir�
meyi�hedefleyen�bu�çal��malar�yürütülürken,�di�er�yandan�yap�lan�ink�lâplar�ve�ç�kar�lan�ka�

nunlarla��eklen�ve�bedenen�bir�türde�le�tirme�faaliyeti�yürütülmü�tür.�
�
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THE�EARLY�YEARS�OF�THE�TURKISH�REPUBLIC�CITIZENSHIP�NATION/�THE�PRO�

JECT�OF�BUILDING�A�NATION�
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Abstract�
It�is�admitted�that�citizenship�is�such�a�law�concept�determines�the�relationship�between�society�
and�government,�contribute�to�being�nation�and�homogenous�structure.�Hence�the�period�of�
creating�the�nation�is�defined�as�a�period�of�homogenize.�The�Republican�governor�defines�the�
rights�of�Turkish�citizens�and�the�concept�of�Turkish�citizenship�and�Turk�in�terms�of�1924�law�

code.�
Although�every�person�that�belongs�to�the�state�as�a�citizenship�is�defined�as�a�Turk�in�terms�of�
1924�law�code,�in�the�first�period�of�Republic�the�Project�on�the�Turkize�of�non�muslims�and�non�

Turk�muslims�is�carried�out�by�government.�
The�Turkize�Project�aims�at�teaching�the�Turkish�language�and�ensuring�the�conscious�on�Tur�

kish�culture,�Turkish�citizenship,�Turkish�land,�and�Turkish�nation.��
While�the�Turkize�Project�aims�at�generating�homogenious�structure�as�creating�same�way�of�
thinking�is�carried�out,�on�the�other�hand�it�is�carried�out�to�Turkize�as�a�physically�(clothing,�
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gaining�a�surname�and�so�forth)�and�anatomically�(having�healthy,�strong�and�fix�body)�Turkish�
citizens�with�the�help�of�the�law�codes�and�revolutions.�
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I.�VATANDA�LIK,�ULUS�DEVLET�VE�ULUS��
Kökleri�Eski�Yunan�ve�Roma’ya�kadar�götürülmekle�beraber,�modern�anlam�

da�yurtta�l�k/vatanda�l�k�kavram�,�Bat�’da�18.�Yüzy�l�n� ikinci�yar�s�ndan� itibaren�
h�z�kazanan�dünyevile�me�ve� laikle�me� süreci� sonucunda�ortaya� ç�km��t�r1.�Ka�
vram,� toprak�s�n�rlar��belli�olan,�bu�s�n�rlar�dâhilinde�me�ru�yetkilerini�kullanan�
modern�ulus�devletle�birlikte,� topraklar�üzerinde�ya�ayan�toplulu�un�üyelerinin�
e�it�kabul�edili�i�anlam�n��da�kazanm��t�2.��

Yurtta�l�k,��nsanlar�n�farkl�l�klar�n�n�ve�maddî��artlar�n�n�ötesinde,�onurluluk�
aç�s�ndan�e�it�olduklar��ve�gerek�hukukî,�gerek�siyasî�anlamda�e�it�muamele�gör�
mek�durumunda�olduklar��fikrine�dayanmaktad�r.�Ulus�ise;�yurtta�la�etnik�aras��
ndaki� diyalektikle,� her� türlü� topluma�özgü� etnik� ö�elerin�ötesine� geçmek,� etnik�
olan�n� elinden� yurtta�la� ilgili� olan� arac�l���yla� kurtulma� çabas�yla� tan�mlanmak�
tad�r3.��

Teorik� olarak� ulus� devlet,� türde�likle� e�� anlaml�d�r.� Türde�lik� dü�üncesinin�
ayr�nt�lar�nda�ulus;�ayn��dili�konu�an,�ayn��soydan�gelen,�ayn��dine�mensup,�ayn��
kültür�ve�tarih�miras�n��payla�an,�ortak�dü�manlar��bulunan�bir�insan�toplulu�u�
dur.�Bu� toplulu�un�devlet� ayg�t�yla� ili�kisi,�hukukî�bir�kavram�olan�vatanda�l�k�
ba��yla�sa�lan�r4.�Ulus�kurma�süreci,�devlet�kurma,�türde�le�me,�kitlelerin�politik�
kat�l�m�yetene�i�kazanmas��ve�devlet�araçlar�n�n�yayg�nla�mas��gibi�a�amalardan�
geçmektedir5.�Ulus� in�a� sürecinin�bir�ortak�kültür�geli�tirilmesi� süreci�olmas�n�n�
yan�� s�ra� bir�kültürel� asimilasyon� süreci�de�oldu�u�dü�ünülmektedir.�Ancak�bu�
süreçte�homojenle�tirmeye�direnen�ulusal�az�nl�klar�da�olagelmi�tir6.��

Ernest�Gellner,�bir�ulusal�kimlik�kuram�n�n�irade�ve�kültür�gibi�iki�kavram�ta�
raf�ndan�olu�turulabilece�ini� savunmaktad�r.�Gellner’e�göre�ulusçuluk,�uluslar�n�
bir� ürünü� de�ildir.� Uluslar��meydana� ç�karan� ulusçuluktur.� Ulusçuluk� önceden�
var�olan�tarihî�miras�n�getirdi�i�çok�say�daki�kültürün�içinden�bir�seçim�yaparak,�
onlar�� ço�unlukla� tamamen� dönü�türür� ve� bunlar�n� kültürel� zenginliklerinden�
yararlan�r.�Ölü�diller�yeniden�canland�r�l�r,�gelenek�icat�edilir.�Ulusçuluk,�yabanc��
kültürü�ortadan�kald�rarak�yerine� eski� yerel� alt� kültürü�getirmez.�Kendine�göre�
yeni�bir�yüksek�kültür�yarat�r7.��

Hâkim�sosyolojik�teoride�de�ulus,�ayn��ekolojik�alan�(bir�kültür,�bir�egemenlik)�
üzerindeki� kültürel,� ekonomik� ve� siyasî� sistemlerin� çak��ma� süreçleriyle� birlikte�
“a�a��� kültürler”in,� standartla�t�r�lm��,� homojen� ve� merkezî� iktidar� taraf�ndan�

                                                
1  Füsun ÜSTEL, “Makbul Vatanda�”�n Pe�inde II. Me�rutiyet’ten Bugüne Vatanda�l�k E�itimi, �stanbul, �leti�im, 2004, s. 11.  
2  Haldun GÜLALP (Haz.), Vatanda�l�k ve Etnik Çat��ma Ulus-Devletin Sorgulanmas�, Çev. Ebru K�l�ç, �stanbul, Metis, 2007, s. 11.  
3  Dominique SCHNAPPER, Yurtta�lar Cemaati Modern Ulus Fikrine Dair, Çev. Özlem Okur, �stanbul, Kesit Yay.,1995, s. 9-10.  
4  Ozan ERÖZDEN, Ulus Devlet, Ankara, Dost Kitabevi, 1997, s. 122-123.  
5  Süleyman Seyfi Ö�ÜN, Mukayeseli Sosyal Teori ve Tarih Ba�lam�nda Milliyetçilik, �stanbul, Alfa, 2000, s. 73-74.  
6  Hüseyin KALAYCI, “Etnisite ve Ulus Kar��la�t�rmas�”, Do�u Bat� “Etnisite”, Y�l: 11, S:44, �ubat-Mart-Nisan 2008, s. 93.  
7  Ernest GELLNER, John Breu�lly’nin Sunu�uyla Uluslar ve Ulusçuluk, Çev.Bü�ra Ersanl�-Günay Göksu Özdo�an, �stanbul, Hil 

Yay�n, 2008, s. 135,138-140.  
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desteklenen� bir� “yüksek� kültür”ile� bütünle�mesi� (uyumu)� olarak� ele� al�nmak�
tad�r8.�

Anderson’un,� Renan’�n9� etkisiyle� “hayal� edilmi�� bir� siyasî� topluluk”� olarak�
tan�mlad����ulus,� esnek�de�olsa� s�n�rl�,� egemen�ve�daima�derin�ve�yatay�bir�yol�
da�l�kt�r.�Anderson’a�göre;�milleti�olu�turan�unsur,�hayali�bir�kan�ba��ndan�çok�dil�
ve�dindir10.�Ulusun�kurumsalla�mas��vatanda�l�k�ile�sa�lan�r.�Bu�sebeple�ulus�ol�
maya�çal��an�etniler�üyelerini�öncelikle�vatanda�a�dönü�türmeye�çal���rlar11.�Ulu�
sla�ma�sürecinin�araçlar�,�e�itim,�askerlik,�hukuk�ve�dildir12.��

Siyasî�alanda�yurtta�l�k�ilkesi�üzerine�kurulan�birlik,�sosyal�ve�kültürel�hayat�n�
güvencesi�olarak�görülmektedir.�Yurtta�l�k,�bireyler�ile�gruplar�aras�nda�maddî�ya�
da� manevî� de�erlerin� payla�t�r�lmalar�n�� sa�layan� kurallar�� me�ru� k�larak,� bu�
payla��m�n� sebep� oldu�u� anla�mazl�klar�� çözümleyerek,� ulusun� ba��ms�zl���� ile�
birlikte�olma�iste�ini�do�rulamaktad�r.�Yurtta�l�k�vas�tas�yla�gerçekle�tirilen�uyum�
(bütünle�me),� her� türden� çat��may�,� uzla�mayla� ama� ayn�� zamanda� da� ulusun�
savunmas�na� kat�l�m�� gerekti�inden,� gerekirse� de,� güç� kullanarak� çözme� yönte�
mlerine� ili�kin� konsensüsü� varsaymaktad�r.� Seçilmek,� kamu� i�lerine� kat�lmak,�
askerlik� yapmak� ve� bilhassa� oy� vermek� hakk�� vatanda�la� yabanc�y�� ay�rmay��
sa�layan�durumlard�r.�Seçim,�gerçek�ve�gözlemlenebilir�her�çe�it�sosyal�tecrübenin�
aksine,� her� yurtta��n� birbirine� e�it� oldu�u� soyut� bir� gerçe�i� fiilile�tirerek� yurt�
ta�l���n��ekli�e�itli�i�fikrini�yeniden�olu�turup,�siyasî�düzeni�me�rula�t�rmaktad�r13.��

�
II.�ANAYASAL�VATANDA�LIK�VE�TÜRKLE�T�RME��
Cumhuriyetin�ilk�anayasal�vatanda�l�k�tan�m��ve�vatanda�l�k�haklar�n�n�veri�

li�i�1924�Anayasas�ylad�r.�1924�Anayasas�’n�n�ilk�dokuz�maddesi;�rejimin��eklini,�
de�i�mez� ilkelerini,� yasama,� yürütme� ve� yarg�n�n� konumunu� belirlemekteydi.�
Onuncu�maddeden�itibaren�vatanda�l�k�kuram�na�ait�can,�mal,�dü�ünme,�yazma,�
cemiyet� kurma,� e�itim,� haberle�me,� seçme� ve� seçilme� gibi� temel� haklar� sa�lan�
�rken,�vergi�gibi�vazifeler,�hürriyetin�s�n�rlar��ve�yasaklar�da�belirleniyordu.�Zaman�
içerisinde�erkeklere�verilen�seçme�ve�seçilme�haklar��kad�nlara�da�kazand�r�l�yor,�
bu�çerçevede�anayasada�gerekli�de�i�iklikler�yap�l�yordu14.��

Anayasa’n�n�88.�maddesinde;�“Türkiye�ahalisine�din�ve��rk�fark��olmaks�z�n�vatan�
da�l�k� itibariyle�Türk� �tlâk� olunur.�Türkiye’de�veya�hariçte�bir�Türk�baban�n*� sulbünden�
do�an�veyahut�Türkiye’de�mütemekkin�bir�ecnebi�baban�n�sulbünden�Türkiye’de�do�up�da�

                                                
8  Jean LECA, “Neden Söz ediyoruz?”, Uluslar ve Milliyetçilikler, Haz. Jean Leca, Çev. Siren �demen, s. 13.  
9  Ernest Gellner, ulus kurman�n bilinç ve haf�za yarat�lmas� ve halk gelene�inin unutulu�a havale edilmesinden geçti�ini savunan 

en büyük teorisyeninin Ernest Renan oldu�unu savunur. Bkz. Ernest GELLNER, Milliyetçili�e Bakmak, Çev. Simten Ço�ar-Saltuk 
Özertürk-Nalan Soyar�k, �stanbul, �leti�im, 1998, s. 242.  

10  ANDERSON, age., s. 85-86.  
11  KALAYCI, agm., s. 100-101.  
12  KURUBA�, agm., s. 23.  
13  SCHNAPPER, age., s. 104-105. 
14  Necmi YÜZBA�IO�LU, Anayasa Hukukunun Temel Metinleri, 4.Bask�, Beta, �stanbul, 2006, s. 6-7.  
*  “baban�n” ifadesi daha önce metinde tebaan�n �eklinde yaz�lm��, Düstur ve Resmi Gazete metnine 1952’de baban�n �eklinde yer 

alm��t�r. YÜZBA�IO�LU, age., s. 27.  
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memleket�dâhilinde�ikamet�ve�sinni�rü�te�vusulünde�resmen�Türklü�ü�ihtiyar�eden�veya�
hut�Vatanda�l�k�Kanunu�mucibince�Türklü�e�kabul�olunan�herkes�Türk’tür.�Türklük�s�fat��
kanunen�muayyen�olan�ahvalde� izaa�edilir15”�deniliyordu.�Maddede,�devlet�ve�birey�
aras�ndaki�hukukî�ba��“vatanda�l�k”�ba���arac�l���� ile� s�n�rlar�dâhilinde�ya�ayan�
herkese�Türk�s�fat��ve�kimli�i�kazand�r�l�yor,�Türk�ismi�tüm�etnik�ve�dinî�kimlikle�
rin� üzerine� ç�kar�l�yordu.� Böylece� Cumhuriyetin� ulus� in�a� sürecinde� önemli� bir�
ad�m�at�lm���ve�Cumhuriyet�vatanda��n�n�kimli�i�belirlenmi��oluyordu.�Bir�ba�ka�
ifade� ile,�devlete�hukukî�olarak�ba�l��olanlar,� soy�ve�din�vurgusu�yap�lmaks�z�n�
Türk�kimli�inde�birle�tiriliyordu.��

88.�maddenin�ikinci�f�kras�nda,�vatanda�l���n�kazan�lmas��ile�ilgili�olarak�hem�
kan�hem�toprak�esas��(karma�sistem)�gözetiliyordu.�Devlet,�göç�alan�ve�göç�veren�
bir�toplum�olman�n�bilinci�içerisinde�nüfusunu�ço�altmaktan�yana�tav�r�sergilemi��
oluyordu16.��

Lozan�Antla�mas�’ndaki� tabiiyet� ve�mübadele� ba�l�klar�� topraklar�� üzerinde�
Müslüman� nüfus� ço�unlu�u� olu�turmaya� çal��an� bir� idarî� anlay���� ortaya�
koymaktad�r.� Ancak� Türk� ismini� temsil� edenler� aras�nda� birincil� olanlar� Türk�
soylular,� ikincil� olanlar� Türk� kültürünü� kabul� etmeye� haz�r� Müslümanlar,� son�
s�rada�ise�gayrimüslim�az�nl�klar�yer�al�yordu.��

Cumhuriyet� idaresi,� uygulamalar�nda� ki�ilerin� sadakat� ba��yla� ba�l�l���na�
önem�vererek,�ki�iler�aras�ndaki��eklî�farklar�n�kald�r�lmas�na�yönelik�lâik�düzen�
lemeleri� gerçekle�tirse� de� az�nl�klara� kar��� Osmanl�� son� dönemi� ve�Millî�Müca�
dele’den�kalma�bir�önyarg��vard�.��

�
A.�Gayrimüslim�Vatanda�lar�Ya�da�Az�nl�klar�n�Durumu��
Lozan� Antla�mas�’nda� ekalliyet/az�nl�k� olarak� tan�mlanan� gayrimüslim� va�

tanda�lar;� Yahudiler,� Rumlar� ve� Ermenilerden� olu�maktayd�.� Toplumun� büyük�
bölümü,�az�nl�klar�n�vatanda�l�k�haklar��aç�s�ndan�e�it�say�lmalar�na�ra�men�Lo�
zan’da� yer� alan�maddeler� çerçevesinde�gerekti�inde�d��ar�dan�destek� alabilecek�
olmalar�ndan�ve�iyi�Türkçe�konu�mamalar�ndan�rahats�zl�k�duyuyor,�az�nl�klar�n�
“Türk”�olmalar�n�� istiyorlard�.�Ba�ta�Yahudiler�olmak�üzere�az�nl�klar�ise�bu�du�
rumun� fark�ndayd�lar� ve� kendilerine� “ekalliyet”� denilmesinden� rahats�zl�k�
duyduklar�n��ifade�ediyorlard�17.��

Medenî�Kanun’un�yürürlü�e�girmesinin�ard�ndan,�10�Eylül�1925’te�Yahudile�
rin� ileri� gelenlerinden� Mi�on� Ventura� ve� Kalef� Gabay,� Yahudilerin� Lozan� An�
tla�mas�’n�n� 42.�maddesindeki� haklar�ndan� feragat� ettiklerini� aç�klam��lard�.� Ya�
hudilerin�tavr�n�,�Rum�ve�Ermenilerin�feragatleri�izlemi�ti.�Feragatlerin�gereklili�i�
dönemin�gazetesinde��öyle�dile�getiriliyordu:�“Lozan’�n�37�45.�maddeleri�Türkiye’de�
                                                
15  YÜZBA�IO�LU, age., s. 27.  
16  Ancak Vahit Do�an, Türk hukukunda, karma sistem kabul edilmi� olmakla beraber, kan esas�n�n öncelikli oldu�unu dü�ünmekte-

dir. Do�an, buna delil olarak, toprak esas�na dayal� vatanda�l��� kazanabilmek için, kan esas�na dayal� vatanda�l�k kazan�lma-
mas�n�n ön �art olmas�n� göstermektedir. Bkz. Vahit DO�AN, Türk Vatanda�l�k Hukuku, Ankara, Seçkin, 2004, s. 30.  

17  M. Ça�atay OKUTAN, Tek Parti Döneminde Az�nl�k Politikalar�, �stanbul, �stanbul Bilgi Üniversitesi Yay�nlar�, 2004, s. 122.  
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ya�ayan� ekalliyetlerin� himâyesine�mahsustur.�…Vatanda�lar� aras�ndaki�münasebât�� tan�
zim�eden�kuvvet�ne�kanun,�ne�de�muahededir.�Bu�kuvvet�bütün�varl����vatanda�lar�aras��
nda�mevcut�mütekabil� hesâbâttan,�mü�terek�menâfiden� al�r.� E�er� bu� hesâbât� ve�menâfii�
mevcut�ise�her��ey�yolunda�demektir.�Aksi�taktirde�ne�kadar�kanun�yap�lsa�bir�faide�hâs�l�
olmaz….��u�hâlde�Türkiye’deki�ekalliyetleri�Türkiye’de�himâye�edecek�yegâne�kuvvet,�bu�
ekalliyetlerle�Türk�ekseriyeti�aras�nda�mevcut�olan�ve�olacak�olan�münâsebâta�ba�l�d�r.�..Bu�
yaln�z�Türkiye’ye�mahsus�de�il,�her�yerde�böyledir”18.�

Ermeni� Teâli� Cemiyeti� reisi� Ermenilerin� hakiki� Türk� vatanda�lar�� olarak�
ya�amay��arzu�ettiklerini�ifade�etse�dahi�Patrikhâne�Rüsumât�Müdürü�Azrif�Efen�
di:�“Ermeniler�zaten�Türklü�ü�kabul� etmi�lerdir.�Bu�yeni�bir� �ey�de�ildir.�…Biz�öteden�
beri�Türko�lu�Türk’üz�diye�ba��r�yoruz.�Bizim�Türklükten�ba�ka�hiçbir�sermayemiz�yok�
tur.�Ermeniler,�Türk’türler.�Fakat��slâm�de�ildirler.�Biz�evvelce�Türk�de�ilmi�iz�de��imdi�
Türk�olmu�uz�gibi�gazeteler�ne�riyatta�bulunuyorlar.�Bunu�katiyen�kabul�etmeyiz.�…Bu�
Ermenileri�tahkir�etmektir.�Hükümet�bize�ne�emredecek�olursa�olsun�biz�o�emirlere�katiyen�
riayetkâr�kald���m�z��ve�kalaca��m�z��arz�ederiz.�Hükümetin�her�türlü�emirlerine�âmâdeyiz.�
Hükümetin�bizim�hakk�m�zda�verece�i�her�türlü�karar�lehimize�olaca��ndan�bu�kararlardan�
korkmaz,��üphe�ve�tereddüte�katiyen�dü�meyiz.�…Hükümetimiz�e�er�bizim�Türko�lu�Türk�
oldu�umuza�emin�olur�ve�böyle�kanaat�hâs�l�ederse�Türk�Ermeniler�için�bundan�büyük�ve�
mucibi� iftihar�hiçbir�hadise�tasavvur�olunamaz.�Bizim�bütün�sai�ve�gayretimiz�hükümeti�
Cumhuriyetimizin� teveccüh� ve� k�ymetini� kazanmak� olacak”� diyordu.�Haber,�Cumhu�
riyet�gazetesinde�“Me�er�Ermeniler�As�rlardan�Beri�Türk��mi�ler”,�diyerek�yoru�
mlan�yordu19.�

Darülfünun�Hukuk�Fakültesi�Talebe�Cemiyeti� 13�Ocak�1928’deki� y�ll�k� kon�
gresinde,� az�nl�klar�n� Türkçe� konu�maya� te�vik� edilmeleri� için� bir� kampanya�
yapmak�gerekti�ini�savundu.�Kampanyan�n�slogan�n�n�“Vatanda��Türkçe�Konu�”�
olmas��kabul�edildi.�Az�nl�klar�n�nüfus�olarak�çok�olduklar��yerlere�bez,�afi�,�pan�
kart�ve�el�ilânlar��as�ld�.�Kampanya�yakla��k�üç�ay�sürdü20.�

�stanbul� Darülfünun� Müderrislerinden� Avram� Galanti� ekalliyetlerin� Tür�
kle�mesini�talep�etmek�hakk�n�,�itiraz�kabul�etmez�bir�hak�olarak�tan�ml�yor,�Türk�
çeyi�yerle�tirmek�için�yegâne�çareyi�bütün�derslerin�Türkçe�yap�ld����bir�okul�ola�
rak�görüyordu.�Az�nl�k�okullar�nda�Türkçe�e�itim�dili�olursa�Türkçe�ö�renmeye�
bir�engel�kalmayacakt�.�Az�nl�klar�n�ço�unlukta�bulunduklar��yerlerde�resmî�okul�
lar�aç�lmal�,�az�nl�k�okullar�na�muktedir�ö�retmenler�gönderilmeliydi.�Türkle�en�
lere�kolayl�k�gösterilmeliydi21.�

                                                
18  Cumhuriyet, 15 Eylül 1341/25 Safer 1344 (Sal�), s. 1.  
19  Cumhuriyet, 22 A�ustos 1340(1924)/20 Muharrem 1343.  
20  Avram GALANT�, Vatanda� Türkçe Konu�, (Çev.) Ömer Türko�lu, (Sunu�) R�fat Bali, Ankara, Kebikeç Yay�nlar�, 2000, s. VII-VIII.  
21  GALANT�, s. 46-47.  
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Di�er�taraftan�gayrimüslim�ö�retmenler,�Türkiye�Co�rafyas�ndan�imtihan�edi�
liyorlar22.�Papaz�mektepleri�kapat�l�yordu.�Bu�mekteplerin�kapat�lma�sebebi�olarak�
haçlar�n�kald�r�lmamas��yaz�l�yordu23.�

B.��skân�Kanunu�ve�Müslümanlar�n�Türkle�tirilmesi��
Cumhuriyet�idaresi�Müslüman�nüfusa�topraklar�n��açmakla�birlikte,�ulus�de�

vlet�felsefesine�uygun�yeni�Türk�ulusu/milleti�in�as�n��gerçekle�tirebilmek�ve�Türk�
kültürünü�hâkim�k�lmak�için�bir��skân�Kanunu�ile�Müslümanlar�n�iskân�n��düzene�
ba�lamak�istemi�tir.��

�14�Haziran�1934� tarihli� �skân�Kanunu�sa�l�kl�� �ekilde� topraklar�n�“�enlendi�
rilmesi”,� “tehlikesizle�tirilmesi”� ve� “Türkle�tirilmesi”� amac�na� yönelik� olarak�
ç�kar�lm��t�.�Kanunun�gerekçesinde,�Cumhuriyetin�art�k�millî�bünyeyi�devlet�eliyle�
korumaya,�birle�tirmeye,�sa�lamla�t�rmaya�dönük�bir�nüfus�siyaseti�gütmesi�ge�
rekti�i� vurgulan�yordu.� Nüfus� siyasetinin� belirlenmesinde� 1927� nüfus� say�m��
önemliydi.� Nüfus� hariçten� gelecek� �rkda�larla� artt�r�l�rken,� ahalinin� �rk�� kuvve�
tlendirecek�“üreyip”,�“türeyebilecekleri”�sahalara�sevk�edilmesi�gerekiyordu.�Yö�
rükler� ve� a�iretler� konar� göçerlikten� yerle�ikli�e� geçirileceklerdi.� Millî� kültürü�
temsil�kabiliyeti�olanlar,�millî�kültürde�benze�mesi� talep�edilenler,�bünyenin�ko�
runmas��aç�s�ndan�mahzurlu�alanlar��cra�Vekilleri�Heyetinin�Karar�� ile�1,2,3�ve�4�
numaral��m�nt�kalara�ayr�lacakt�24.��

7�Haziran� 1934� tarihli� birle�imde� konu�an�Na�it�Hakk�� Bey,�Kanunun�Türk�
olman�n��eref�ve�de�erini�bu�topraklarda�ya�ayanlara�iliklerine�kadar�ya�ataca��na�
inand���n�� aç�kl�yordu.�Bu�kanun�d��ar�dan�gelecek�Türkleri� büyük�bir� sevgi� ile�
anavatanda�kucakl�yordu.�Hükümler,�Türk�kültürüne,�siyasî,�iktisadî��artlara�göre�
belirlenmi�ti.�Kanun�a�iret�reisli�i,�beylik,�a�al�k�gibi�unvanlara�dayal��taazzuvlar��
kald�r�yordu.�Her�Türk’ün,�yuvas�n��kuraca��,� ekip�biçece�i,� evlatlar�n��yeti�tire�
ce�i,�devletine�vergi�verece�i�topra���kendi�öz�mal��olacakt�25.�Dâhiliye�Vekili��ü�
krü�Kaya�14�Haziran�1934’teki�birle�imde�Kanunun,�her��eyden�önce�iç�bay�nd�rl�k�
olu�turdu�unu,�a�iretler,�göç,�topraks�zl�k,�imar�ve�iskân�konular�na�aç�kl�k�getir�
di�ini�söylüyordu26.��

Kanuna�göre�Türkle�tirmede�model�te�kil�edecek�nüfus,�Türk�soyuna�mensup�
olanlar� ve� Türk� kültürünü� kabul� edenlerdi.� Bunlar�n� en� önemli� belirleyicileri�
Türkçe�konu�malar��ve�Türk�kültürüne�uygun�ya�amalar�yd�.�Muhacir,�mülteci,�
eskiden�beri�yerle�ik�kimseler�bu�ölçütlere�göre�yerle�tirilmek�durumundayd�lar.��

�skân�“Bir�aileye,�nüfus�ve�ihtiyaca�göre�oturacak�ev�ve�ev�yeri,�sanatkârlara�ve�tüccar�
lara�ayr�ca�geçim�getirecek�dükkân�ve�ma�aza�veyahut�bu�gibi�yap��ve�yeri�mütedâvil�ser�

                                                
22  Gazetede �imdiye kadar 200 H�ristiyan muallim ve muallimenin Hayat Mekteplerinde imtihan edildi�i, neticenin yak�nda anla��la-

ca�� ve Hayat Mekteplerinin talebe kabulüne devam etti�i yaz�l�yordu. Bkz. “H�ristiyan Muallimlerin Maarif �mtihan�”, Cumhuriyet, 8 
A�ustos 1340, (Cuma),s. 1.  

23  “Papaz Mektepleri Hakk�nda Hükümetin �ttihaz Etti�i Bir Karar”, Cumhuriyet, 16 A�ustos 1340/14 Muharrem 1343, s. 2.  
24  IV. Dönem Zab�t Ceridesi, C. 23, s. 345. 
25  IV. Dönem Zab�t Ceridesi, C. 23, s. 352-353. 
26 IV. Dönem Zab�t Ceridesi, C. 23, s. 354-355. 
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maye,�çiftçilere�de�ayr�ca�yeterli� toprakla�çift�hayvan�,�alet�edevat�,� tohumluk,�ah�r�ve�sa�
manl�k�veya�yeri�vermekle�yap�l�r”27�deniliyordu.��

Kanun,�Dâhiliye�Vekâleti’nce�yap�l�p,��cra�Vekilleri�Heyeti’nce�tasdik�olunacak�
iskân�alanlar�n��üç�gruba�ay�r�yordu.�Birinci�m�nt�ka;�Türk�kültürlü�nüfusun�tekâ�
süfü� istenilen� yerlerdi.� �kinci�m�nt�ka;� Türk� kültürüne� temsili� istenilen� nüfusun�
nakil�ve�iskân�na�ayr�lan�yerlerdi.�Üçüncü�m�nt�ka;�yer,�s�hhat,�iktisat,�kültür,�siya�
set,�askerlik�ve�inzibat�sebepleriyle�bo�alt�lmas��istenilen�ve�iskân�ve�ikamet�yasak�
edilen�yerlerdi28.��

Kanuna� göre,� Türkiye’ye� yerle�mek�maksad�yla� d��ar�dan� ferdî� ya� da� toplu�
olarak�gelmek�isteyen�Türk�soyundan�meskûn�veya�göçebe�fertler�ve�Türk�kültü�
rüne�ba�l��meskûn�kimseler,� i�� bu�kanunun�hükümlerine�göre�Dâhiliye�Vekâle�
ti’nin�emriyle�kabul�olunurlar�ve�bunlara�“muhacir”�denilirdi.�Kimlerin�ve�hangi�
memleketler�halk�n�n�Türk�kültürüne�ba�l��say�laca����cra�Vekilleri�Heyeti�karar�y�
la�tespit�olunurdu.��

Türkiye’ye� yerle�mek� maksad�yla� de�il,� geçici� bir� zaman� için� s���nanlara�
“mülteciler”� denirdi.� Türk� kültürüne� ba�l�� olmayanlar,� anar�istler,� casuslar,� gö�
çebe� çingeneler,� memleket� d���na� ç�kar�lm��� olanlar,� Türkiye’ye� muhacir� olarak�
al�nmazlard�.�Muhacirler,� ülkeye� girdikleri� andan� itibaren� “muhacir� kâ��d�”� al�
�rlar.�Öteki�mültecilere�ise,�Vatanda�l�k�Kanunun�hükümleri�tatbik�olunurdu.�Mu�
hacirler,�hemen�vatanda�l��a�al�n�rlard�.��

Türk��rk�ndan�olup�Türkiye’den�iskân�yard�m��istemeyen�muhacir�ve�mülteci�
ler� istedikleri� yerlere� yerle�ebilirler,� iskân� yard�m�� isteyenler� hükümetin� istedi�i�
bölgelere�yerle�meye�mecburlard�.��

Türk��rk�ndan�olmayanlar,�iskân�yard�m��istemeseler�bile�Hükümetin�göstere�
ce�i� yerlerde� yer� tutmaya� mecburlard�.� Hükümetin� gösterdi�i� yerlerde� otur�
mayanlar� ilkinde�eski�yerlerine�yerle�tirilirler,� ikincisinde� �cra�Vekilleri�karar�yla�
vatanda�l�ktan�ç�kar�l�rlard�29.��

Türk�kültürüne�ba�l��olmayanlar,�ba�l��olup�ba�ka�bir�dili�kullananlara�kar���
toplu�olmamak��art�yla�nakil,�vatanda�l�ktan�ç�karma�gibi�her�türlü�tedbirleri�alma�
�cra�Vekilleri�Heyeti�karar�yla�Dâhiliye�Vekâleti’ne�aitti30.��

Birinci�m�nt�kalara,�yeniden�a�iret�veya�göçebe�sokulmas�na,�Türk�kültürüne�
ba�l��olmayan�hiçbir�kimsenin�geri�gelmesine�izin�verilemezdi.�Birinci�m�nt�kalara,�
soyca� Türk� olup,� dilini� unutmu�� veya� ihmal� etmi�� bulunan� köyler� ve� a�iretler�
efrad��ile,�ahalisi�Türk�kültürüne�ba�l��köyler,�nahiye,�kaza�ve�vilayet�merkezleri�
civar�nda�oturanlar�yerle�tirilirlerdi.��

Bu�m�nt�kalara�1914’ten�önce�yerle�mi��ana�dili�Türkçe�olan�Millî�Mücadele’de�
m�nt�ka�d��ar�s�ndaki�vilayetlere�gelmi��ve�bu�kanun�meriyetine�kadar�hiçbir�iskân�

                                                
27  Düstur, Üçüncü Tertip, C. XV, Ankara, Ba�vekâlet Matbaas�, 1955, s. 465. 
28  Düstur, Üçüncü Tertip, C. XV, s. 460. 
29  Düstur, Üçüncü Tertip, C. XV, s. 461.  
30  Düstur, Üçüncü Tertip, C. XV, s. 462. 
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yard�m��görmemi��bulunanlar�n�eski�yurtlar�na�dönmeleri�ve�yerle�meleri� temin�
olunurdu.��

D��ar�dan� gelecek� Türk� kültürlü� muhacirler,� iklim� ve� ya�ay��� �artlar�na�
uygunlu�u�göz�önünde�tutularak,�bu�m�nt�kalara�al�n�p�yerle�tirilirlerdi.�Üçüncü�
m�nt�ka�halk�ndan�veya�birinci�m�nt�ka�halk�ndan�olan�Türk�kültürlü�vatanda�lar,�
aileleriyle� hayatlar�na� uygun� birinci� m�nt�kalara� iskân� edilebilirlerdi.� Birinci�
m�nt�ka�d���ndaki�vilayetlerden�olup,�aileleriyle�buraya�yerle�mek�isteyen�Türk��rk�
ve�kültüründen�askerî�ve�mülkî�emekliler�birinci�m�nt�kada�yerle�ebilirlerdi.�As�
kerliklerini�birinci�m�nt�kada�yap�p�aileleriyle� sonradan�buraya�yerle�mek�üzere�
gelenlerle�burada�evlenip�yerle�mek�isteyenler�ihtiyaca�göre�yerle�tirilirdi31.��

1934�tarihli��skân�Kanunun�izleri�“�smet�Pa�a’n�n�Kürt�Raporu”�ismiyle�yak�n�
zamanda� Sayg�� Öztürk� taraf�ndan� yay�mlanan� eserde� de� görülmektedir.� Esere�
göre;��smet�Pa�a�dönemin�Ba�bakan��olarak,�Atatürk’ün�emriyle�1935’te�Anadolu�
�ehirlerine�bir�gezi�düzenlemi�,�her�ilin�belli�ba�l��problemlerini�tespit�etmi�,�kalk�
�nma,�iskân�ve�gayri�Türk�nüfusun�Türkle�tirilmesine�yönelik�teklif�ve�yorumlar�
getirmi�tir.��nönü,�raporunda�baz��illerinin�düzenli�denetlenebilmesi�için�Umumî�
Müfetti�liklerin32�kurulmas�n��da�teklif�etmi�tir.�Bu�teklifin�ard�ndan�I.�Müfetti�lik�
bölgesinin� ba��na� Abidin� Özmen� atanm��t�r.� Özmen’in� söz� konusu� kitapta� yer�
alan�raporu�ço�unlukla�Türkle�tirmeye�yönelik�düzenli�say�labilecek�bir�plân� ile�
kalk�nd�rma�problemine�yönelik�çözümler�içermektedir.��

�nönü,� Kürtle�mi�� hatta� kolayca� Türklü�e� dönecek� yerler� halk�n�� okutmay�,�
Kürtlere�Türkçe�ö�reterek�Türklü�e�çekmek�için�ilk�tahsil�ve�iyi�Türkçe�ö�retme�
nini� çok� etkili� vas�ta� olarak� tan�mlam��t�33.� Devletin� Kürtler� üzerindeki� etkisini�
art�rmak� için� sa�l�k�hizmetlerine�a��rl�k�verilmeliydi.�Binalar�onar�larak�devletin�
itibar�� yüceltilmeli,� halk� evleri� maddî� olarak� desteklenerek� halk� e�itime� te�vik�
edilmeli,� halk� kahvehanelerden� kurtar�larak� bo�� zamanlarda� spor� faaliyetlerine�
yönlendirilmeliydi34.��

Devaml��ve�geni��bir�iskân�siyaseti�bu�ilk�tecrübelerden�sonra�daha�faal�sürdü�
rülebilirdi.�Halk�a�alardan�kurtar�lmal�yd�.�Do�u’da�Elaz��,�Diyarbak�r,�Urfa’n�n�
Türklük�merkezleri�olmas��sa�lanmal�yd�35.�

Abidin�Özmen’in� göreve� geldikten� sonra� haz�rlad���� rapor,� bölgenin� daima�
Türk� vatan�n�n� öz� ve� ayr�lmaz� bir� parças�� olarak� kalmas�n�n� temin� edilmesi�
amac�na�yönelikti.�Özmen�öncelikle,�1927�ve�1935�nüfus�oranlar�n��kar��la�t�r�yor�
du.�1935’te�bölge�nüfusu�1.126.755’ti.�Bunun�228.000’i�Türk,�765.’i�Kürt’tü.�1927’de�
önemsiz�rakamlarla�gösterilen�di�er�unsurlar�1935’te�artm��t�.�Türk�nüfusu�20.000�

                                                
31  Düstur, Üçüncü Tertip, C. XV, s. 463.  
32  Umumî Müfetti�liklerle ilgili bkz. Cemil KOÇAK, Umumî Müfetti�likler (1927-1952),�stanbul, �leti�im, 2003.  
33  Sayg� ÖZTÜRK (Haz.), �smet Pa�a’n�n Kürt Raporu, �stanbul, Do�an Kitap, 2007, s. 63.  
34  ÖZTÜRK, s. 56,63-64.  
35  ÖZTÜRK, s. 18-21, 54-58, 71. 
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artarken,�Kürt�nüfusu�250.000�kadar�art�yordu.�Bölge�nüfusunun�yar�dan�fazlas��
n�n�Kürt�gösterilmesi�bir�özel�gayretin�sonucuydu36.��

Türkçe�konu�an�halk�n�bir�k�sm�n�n�Kürtçeyi�ne�zamandan�itibaren�konu�tu�
klar�� belli� de�ilken,� bir� k�s�m�Türk�Kürtlü�e� asimile� olmu�tu.� Bölge� nüfusunun�
ço�unun� Kürt� gösterilmesi,� dünyada� Kürtlükle� ilgili� pek� çok� kurum� olmas��
ndand�.�Devletler,�içlerinde�pek�çok�varl����bir�duyguda�birle�tiriyordu.�Bu�sebep�
ten�Kürtlük�konusu�Türkiye�için�çok�mühim�de�ildi37.�

Özmen’e�göre�Türkiye’de�Kürtlerin�Türk�vatan�n�n�ayr�lmaz�bir�parças��hâline�
getirilmesi� için;�Do�u�vilayetlerinde� trenler� ve� �oselerin�u�rad���� sahan�n� iki� ta�
raf�na�Türk�muhacirler� iskân�edilmeli,�her� sene�yüzer�hanelik�Türk�köyü�kurul�
mal�yd�.�Halk�n�Kürtçe�yerine�Türkçe�ile�konu�ur�hâle�getirilmesi� için�köy�çocu�
klar�n�n�yat�l��okullarda�okutulmas��gerekiyordu.�Ö�renim�süresi�üç�y�l�olup,�ço�
cuk�senenin�on�on�bir�ay�nda�okulda�kalmal�yd�.�Bu�okul�kaza�ve�nahiye�merke�
zlerindeki�be��y�ll�k�okullara�engel�olmamal�yd�.�Halkevlerinde�Kürtlerin�Türkçe�
konu�maya��s�nd�r�lmas�n�n�yollar��anlat�lmal�yd�.�Ziraat�memurlar�n�n,�veteriner�
lerin� atl�� ve� seyyar� bir� hâle� getirilmesi,� köylerde� gezerek� köylü� ile� konu�malar��
propaganda� yapmalar�� gerekmekteydi.� Doktorlara� yeteri� kadar� ücret� verilmeli,�
hastadan�ücret�al�nmas��yasaklanmal�yd�.�Türk,�Kürt,�Alevi�ailelerin�birbirlerinden�
k�z�al�p�vermesi�sa�lanmal�yd�.�Asker�ve�memurdan�Kürt�k�zlar�ndan�al�p�do�uya�
yerle�eceklere� arazi� verilmeliydi.� Devlet� dairelerinde� bütün� memurlar� Türkçe�
konu�mak� zorunda� olmal�,� halk� anlam�yorsa� memur� konu�mamal�,� Tercüman�
getirmek� zorunda� kal�nd���n�� gören� halk� vakit� kaybetmemek� için� Türkçe� ko�
nu�may��ö�renmek�zorunda�kalmal�yd�38.�

�
III.�CUMHUR�YET�N�VATANDA�LIK�TEOR�S��VE�ULUS��N�ASI�
A.�Atatürk’ün�Türk�ve�Türk�Milleti�Tan�m��
�Atatürk’ün� Türk,� Türk�milleti� ve� Türk� yurdu� tan�mlar�nda� iki� veçhe� tespit�

edilebilir.�Birinci�veçheyi,�geçmi�te�ve�bugün�Türk�etnik�kimli�ine�at�fta�bulunma,�
sahiplenme�ve�gurur�duyma�olu�turmu�tur.��kinci�veçheyi�ise,�yeni�Cumhuriyetin�
siyasî�s�n�rlar�nda�ya�ayan�farkl��etnik�kimliklerin,�ortak�bir�geçmi�i,�kültürü,�dili�
ve�gelece�i�payla�ma�dü�üncesi� çerçevesinde�kurduklar��birli�in�ad�n�n�Türk�ve�
Türk�milleti�olarak�tan�mlanmas��olu�turmu�tur.��

Atatürk’e�göre,�Türk�milleti,�Asya’n�n�bat�s�nda�ve�Avrupa’n�n�do�usunda�ka�
ra�ve�deniz�s�n�rlar�yla�ay�rt�edilmi�,�dünyaca�tan�nm���büyük�bir�yurtta�ya�ar.�Bu�
yurdun�ad�� “Türk�Eli”,� “Türk�Yurdu”dur.�Yak�n�ve�uzak�zamanlar�dü�ünüldü�
�ünde�Asya,�Avrupa,�Afrika�ve�Amerika�Türk�atalar�na�yurt�olmu�tur.�Bunu�Ta�
rihi�kaynaklar�göstermektedir.��

                                                
36  ÖZTÜRK, s. 72-73.  
37  ÖZTÜRK, s. 74-77. 
38  ÖZTÜRK, s. 78-81. 
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Türk�milletinin�fertleri�ya�ad�klar��geni��co�rafyadan�ötürü�birbirlerinden�far�
kl�l�klarla� beraber� birbirlerine� de� benzerler.� Türk� kavimlerinin� adlar�ndaki� far�
kl�l�klara�ve�manevî�ba�lardaki�gev�ekliklere�ra�men�Türk�milletinin�kökenindeki�
tip,�“Türk”�tipidir.�Bugünkü�Türkiye’nin�siyasî�varl����d���nda�ba�ka�siyasî�toplu�
luklarla�ortak�yazg��etmi��dil,��rk,�köken�birli�i�olan�ve�hatta�tarihî�ve�ahlakî�yak��
nl����olan�Türk�topluluklar��vard�r.�Tarihin�bin�bir�olay�n�n�sonucu�olan�bu�durum,�
Türk�milleti� için�ac��bir�hat�rad�r.�Fakat�bu�durum,�Türk�milletinin� tarihî�ve� ilmî�
olu�umundaki�soylulu�u�ve�dayan��may��kesinlikle�sarsmaz39.�

Türkiye�Cumhuriyeti’ni�kuran�Türk�halk�na�Türk�milleti�denir.�Bugünkü�Türk�
milleti�varl���� için�bugünkü�Türk�yurdundan�memnundur.�Türk,�büyük�ve��anl��
geçmi�inin�kutsal�miras�n��bu�yurtta�koruyabilecek�ve�zenginle�tirebilecektir40.��

Türk,�en�az�yedi�bin�senelik�Türk�be�i�i�olan�Anadolu�topraklar�nda�çe�itli�gü�
çlüklerle�kar��la�m���bu�güçlüklerden��im�ek,�y�ld�r�m,�kas�rga�güne��kadar�güçlü�
olarak�yeniden�do�mu�tur41.��

Atatürk’ün�hayatta�yegâne� fahri�ve�serveti�olarak� tan�mlad����Türklük,�O’na�
göre;�Anadolu�co�rafyas�nda�geçmi�te�oldu�u�gibi�ebediyete�kadar�da�var�olacakt�
�r.�Türk�milletinin,�Anadolu’nda�en�eski�devletler�ve�medeniyetler�kurmu��atalar�
�yla�ve�topraklar�yla�ilgili�bir�tarih�zinciri�içerisinde�ara�t�rma�yapmas��ve�övünme�
si�gerekir.�Ancak�yaln�z�övünmesi�yetmemekte,�medeniyet�âlemine�eser�vermesi�
için�çal��mas��da�gerekmektedir42.��

Türk�milletinin�dili�olan�Türkçe,�kutsal�bir�hazine�oldu�u�gibi�dünyada�en�gü�
zel,�en�zengin�ve�en�kolay�olabilecek�bir�dildir.�Onun�için�her�Türk,�dilini�çok�sever�
ve�onu�yükseltmek�için�çal���r.�Türk�milleti,�ahlâk�n�n,�gelenek�ve�göreneklerinin,�
hat�ralar�n�n,�milletini�millet� yapan� her� �eyin� Türk� diliyle� korunmu�� oldu�unu�
bilir.�Türk�dili�bunun�için�de,�Türk�ulusunun�kalbidir,�zihnidir43.�

Türk� milletinde� ahlâk� birli�i� vard�r.� Millet� te�ekkülünde� yeri� büyük� olan�
ahlâktan�kas�t�ise;�insanlar�taraf�ndan�yap�lan�fiillerdir.�Bir�i�in�ahlakî�de�eri�ola�
bilmesi� için� ayr�� ayr�� insanlardan� yüce� bir� kaynaktan� ç�kmal�d�r,� bu� kaynak� to�
plumdur,�millettir.�Ahlâk�n�millî�oldu�unu�söylemek�ortak�vicdan�n�dile�gelmesi�
dir,�ayn��zamanda�ahlâk�n�kutsal�niteli�ini�de�tan�makt�r.�Her�yönden�geli�mi��bir�

                                                
39  Afet �NAN, Vatanda� �çin Medeni Bilgiler, �stanbul, Devlet Matbaas�, 1931, s. 8-9, 15. Mustafa Kemal ATATÜRK, Medeni Bilgiler, 

Örgün Yay., 2003, s. 154-156, 164.  
40  �NAN, age., s. 7; ATATÜRK, age., s. 153. 
41  “Bu memleket, dünyan�n beklemedi�i, asla ümit etmedi�i bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu 

sahne 7 bin senelik, en a�a��, bir Türk be�i�idir. Be�ik tabiat�n rüzgârlar�yla salland�; be�i�in içindeki çocuk tabiat�n ya�murlar�yla 
y�kand�; o çocuk tabiat�n �im�eklerinden y�ld�r�mlar�ndan, kas�rgalar�ndan evvelâ korkar gibi oldu; sonra onlara al��t�; onlar� ta-
biat�n babas� tan�d�; onlar�n o�lu oldu. Bir gün o tabiat çocu�u, tabiat oldu; �im�ek, y�ld�r�m, güne� oldu; Türk oldu. Türk budur: 
Y�ld�r�md�r, kas�rgad�r, dünyay� ayd�nlatan güne�tir.” Haz. Utkan KOCATÜRK, Atatürk’ün Fikir ve Dü�ünceleri, Ankara, Semih Of-
set, 1999, s. 200.  

42  “Türklük esast�r. Bu mevcudiyeti, tarih içinde ara�t�rmak, birbirini izleyen bir tarih zinciri içinde, tespit edilecek Türk medeniyeti ile 
övünmek yerinde olur. Fakat, bu övünmeye lây�k olmak için, bugün çal��mak lâz�md�r. Her sahada, bilhassa medeniyet âlemine 
eser vermek için çal��kan olmay� hedef tutmal�d�r.” “Türk milleti, tarihinle övün; çünkü senin ecdad�n medeniyetler kuran, devletler, 
imparatorluklar yaratan bir mevcudiyettir. Sen, Anadolu denilen bu yurda sonradan gelme de�il, ilk yerle�ip medeniyet kuranlar�n 
çocuklar�s�n. Fakat gelece�ine güvenebilmek için, bugün çal��man lâz�md�r; çünkü yaln�z Tarih övüncü bir meziyet say�lmaz.” 
KOCATÜRK, age., s. 199.  

43  �NAN, age., s. 8; ATATÜRK, age., s. 154.  
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millette,� millî� ahlâk�n� gerekleri,� muhakeme� edilmeksizin� yap�l�r.� Millî� e�itimin�
amac��da�millî�duyguyu�sa�lamla�t�rmak�olmal�d�r44.�

Milletin� kurulu�unda� etkili� oldu�u� söylenen�unsurlardan� bir� di�eri� din� bir�
li�idir.� Ancak� Türk�millî� duygusu� din� duygusuyla� de�il,� insanl�k� duygusunun�
onurlu�yerini�her�zaman�korumakla�övünç�duymu�tur.�Türkler,��slâm�dinini�kabul�
etmeden�önce�büyük�bir�millettiler.�Fakat��slâm�dininin�kabulünün�ard�ndan�Türk�
milletinin� millî� heyecan�� uyu�mu�tur.� Bunda� ümmet� fikri� etkili� olmu�tur.� Türk�
milletinin� millî� bilincini� kaybedi�inde� Allah’a� kendi� millî� dilinde� de�il,� Arapça�
duada�bulunmas��ve�ibadetlerini�Arap�diliyle�yapmas��da�etkili�olmu�tur45.��

Atatürk’e�göre,�Türk�milletinin�ortaya�ç�k���ndaki�tabii�ve�tarihî�olgular;�siyasî�
varl�kta�birlik,�dil�birli�i,�yurt�birli�i,��rk�ve�köken�birli�i,�tarihî�ve�ahlakî�yak�nl�k�
t�r.��

Anadolu�topraklar�nda�Kürtlük,�Çerkezlik,�Lazl�k�ve�hatta�Bo�nakl�k�dü�ünce�
si�propaganda�edilmek�istenmi��yurtta��ve�milletta�lar�vard�r.�Bu�dü�ünce,�Türk�
milletinin� bireyleri� için� üzüntüden� ba�ka� bir� �ey� yaratmam��t�r.� Hâlbuki� Türk�
milletin�bireyleri�ortak�geçmi�,�tarih,�ahlâk�ve�hukuka�sahiptirler.��

Ayr�ca,�Türk�toplumunun�içinde�kendi�yazg�lar�n��ve�geleceklerini�Türk�mille�
tine�kendi�vicdanlar�yla�ba�lam���H�ristiyan�ve�Musevî�yurtta�lar�vard�r.�Bunlara�
kötü�gözle�ve�yabanc��gözüyle�bak�lmas��da�ça�da��Türk�milletinin�soylu�ahlâk�n�
dan�beklenilemez.��

Bu�durumda�zengin�bir�hat�ra�miras�na�sahip�olan,�birlikte�ya�amak�konusun�
da�ortak�istek�ve�uzla�ma�içinde�olan�insanlar�n�birle�mesinden�do�an�toplulu�a�
millet�denir.�Geçmi�in�ortak�zafer�ve�kader�miras�,�gelecek�için�ayn��program,�bir�
likte�ümit�edebilmek�di�er�olgular�n�üstünde�bir�anlam�ta��maktad�r46.��

�
B.�Atatürk’e�Göre�Vatanda�/Yurtta��ile�Devletin�Kar��l�kl��Hak�ve�Vazifeleri��
�nsanlar�n�hürriyetlerinin�s�n�rs�z�olamayaca��n�,�tabiat�n�dahi�mutlak�anlam�

da�hür�olmay�p,�kanunlara�tâbi�oldu�unu�söyleyen�Atatürk;�ferdin�aile,�cemiyet�ve�
devlete�kar��,�milletin�de�medenî�be�eriyetin�bir�ailesi�olmak�nokta�i�nazar�ndan�
bütün�insanl��a�kar���birtak�m�vazifeleri�oldu�unu�söylemektedir47.��

Afet� �nan’a� yazd�rtt���� Medenî� Bilgiler� kitab�� vas�tas�yla� da,� ferdî,� içtimaî,�
maddî,�manevî�her�türlü�hak�ve�hürriyetleri,�en�geni��anlam�yla�inceleyerek�“me�
denî”�ve�“makbul”�vatanda�”�olman�n�esaslar�n��ve�prensiplerini�izah�etmi�tir.��

                                                
44  �NAN, age., s. 10-11; ATATÜRK, age., s. 156-158.  
45  �NAN, age., s. 12; ATATÜRK, age., s. 158-159.  
46  �NAN, age., s. 12, 16-18; ATATÜRK, age., s. 162, 164-167. Afet �nan’a göre; Atatürk’ün millet tan�m�n�n çerçevesini siyasî varl�kta 

birlik, �rk birli�i, lisan birli�i ve din birli�inden olu�turmu�tur. Mehmet Emin Bey bu tan�ma; mazi birli�i, lisan birli�i, gaye birli�i, men-
faat birli�i, �rk birli�i, toprak ve iklim birli�i yönünde katk�da bulunmu�tur. Bu tan�mlar yap�l�rken Ansiklopedik bilgilerin; men�e bir-
li�i, cismanî benzeyi�, ahlâk karabeti, tarihî ve siyasî karabet ve ayn� memlekette sakin olmak ba�l�klar�ndan yararlan�lm��t�r. Afet 
�NAN, “Atatürk’ün Vatanda�l�k Hak ve Vazifeleri Üzerindeki Dü�ünceler”, Atatürk Konferanslar� I, TTK Y�ll�k Konferanslar�, TTK, 
Ankara, 1964, s. 9-10.  

47  �NAN, age., s. 60;  
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O’na�göre�ferdin�birinci�hakk�;�tabii�kabiliyetlerini�istedi�i��ekilde�geli�tirebil�
mesidir.� Vatanda�lar�n� te�ebbüs� ve� vicdan� hürriyetleri� ne� kadar� inki�af� ederse�
devlet�için�o�kadar�iyidir.�Ancak�milletin�ortak�ç�karlar�,�ferdî�hürriyeti�s�n�rland�
�rabilir.�Ferdî�hürriyeti�s�n�rlama�devletin�görevidir48.�

Hürriyetler,�nitelik�ve�yap�lar�na�göre�iki�gruba�ayr�l�rlar.�Birinci�grup�hürriye�
tler,��ahs�n�maddî�ç�karlar�na�yönelik�hak�ve�hürriyetlerdir.�Bunlar;�seyahat�etme,�
yerle�im,�mülk�edinme,�mülk�dokunulmazl���,�ticaret,�çal��ma�ve�sanat�hakk�d�r.�
Ferdi�mülkiyet�hakk�n��tek�s�n�rlayan�kamu�yarar��için�kamula�t�rmakt�r.�Bununla�
beraber�kamula�t�rma�yasalarla�belirlenmi�tir49.�

�kinci�grup�hürriyetler;� fikir�hürriyeti�ve�buna�ba�l��fiillerdir.�Her�bireyin�bir�
siyasî�dü�ünceye�sahip�olma,�inand����bir�dinin�gereklerini�yapma�ya�da�yapma�
ma�hak�ve�hürriyeti�vard�r.��nsanlar�n�dü�ündüklerini�ifade�etmek�için�toplant��ve�
yay�n�yapma�hürriyetleri�de�ikici�grup�hürriyetlerin�içerisindedir50.�

Millî� hâkimiyete� dayal�� temsilî� bir� hükûmette,� kamuoyu� büyük� rol� oynar.�
Bas�n�hürriyeti,�dü�üncelerin�büyük�kitlelere�sa�l�kl��bir��ekilde�duyurulmas��için�
önemlidir51.�

Cemiyet� kurma� ve� e�itim�ö�retim� hürriyetleri� de,� ikinci� grup� hürriyetler�
aras�nda�yer�al�r�ve�ortak�bir�çal��man�n�sürekli�olarak�uygulanmas�n��gerektirir.�
Cemiyetler,� devletin� ba��ms�zl���n�,� hükümetin� �eklini� bozmak� ve� çe�itli� az��
nl�klar�� birbirinden� ay�rmak� amac�yla� kurulamaz.� Irk� ve� cinsiyete,� unvanlara�
dayal��cemiyetler�kurmak�yasakt�r.��

Devlet,�yurtta�lar�n�e�itim�ö�retimiyle�çok�ilgilidir.�Ö�retim,�hükûmetin�göze�
timinde� ve� haz�rlam��� oldu�u� programlar� çerçevesinde� gerçekle�tirilir.� Tevhidi�
Tedrisat�Kanununa�göre;�Türkiye�s�n�rlar��içerisindeki�her�türlü�e�itim�ve�ö�retim�
kurumlar��Maarif�Vekâleti’ne�ba�l�d�r.�Yaln�z�askerî�liseler,�Millî�Müdafaa�Vekâle�
tine�ba�l�d�r.��ahsî�haklara,�yurtta�l�k�haklar�,�kamu�ya�da�sosyal�haklar�da�denil�
mi�tir.�Siyasî�haklar� ise,� ferdin�hükûmete�kat�lmas�n��sa�lar.�Ça�da��Anayasalar,�
ferdin�ve�yurtta��n�haklar�n��belirlemi�tir.�Fakat�bu�haklar�n�nas�l�kullan�laca��n�n�
belirlenmesi�için�bunlar�n�s�n�rlar�n��belirleyen�kanunlar�gereklidir52.�

Devlet,�ülke�içinde�güvenlik,�adalet�ve�huzuru�sa�lamak,�yurtta�lar�n�her�çe�it�
hürriyetini� korumak� ve� savunma� güçlerini� her� an� haz�r� bulundurarak,� gerek�
ti�inde�milletin�haklar�n��silahla�savunmakla�görevlidir.�Devlet;�yollar,�demir�yol�
lar�,� limanlar,�her� türlü� ta��ma�araçlar�,�bay�nd�rl�k� i�leri,� telefon,� telgraf�gibi� ile�
ti�im�araçlar�;�e�itim�ve�ö�retim�i�leri,�sa�l�k�i�leri,�sosyal�yard�m�i�leri,�tar�m,�tica�
ret�ve�sanata�ili�kin�görevlerle�de�ilgilidir.��

Devlet,�huzuru�sa�lamak�ve�ülkeyi�savunmak�için;�sa�l����yerinde�gürbüz,�an�
lay��lar�,�millî�duygular�,�yurt�sevgileri�yüksek�yurtta�lara�gereksinim�duyar.�Yurt�
                                                
48  �NAN, age., s. 63-66; ATATÜRK, age., s. 220-221.  
49  �NAN, age., s. 68-70; ATATÜRK, age., s. 225-228.  
50  �NAN, age., s. 70-72; ATATÜRK, age., s. 228-230.  
51  �NAN, age., s. 73-75; ATATÜRK, age., s. 231-232.  
52  �NAN, age., s. 82-85; ATATÜRK, age., s. 245-246.  
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ta�lar�n�n�kanunlar��ve�bunlara�uygun�ya�aman�n�gereklili�ini�anlamalar�n�,�ülke�
nin�güvenli�i�ve�savunmas��için�önemli�görür.�Yurtta�lar�n�n�herhangi�bir�sanat�ve�
meslekte�zaman�n�geli�melerinin�gerektirdi�i�derecede�ba�ar�l��olmalar�için�e�itim,�
ö�retim�ve�sa�l�k�imkânlar�n��sa�lar53.��

Devletin�siyasî�ve�fikrî�konularda�oldu�u�gibi�ekonomik�i�lerde�de�düzenleyi�
cili�ini�ilke�olarak�kabul�etmek�uygun�görülmelidir54.�

Millî�birli�in�korunmas�,�kamu�yarar�na�çal��an�kurulu�lar�n�ço�alt�lmas��de�
vletin� en� önemli� görevidir.�Devlet� ve� fert� birbirlerinin� tamamlay�c�s�d�r.� Burada�
ki�inin��ahsî�ve�ortak�ç�karlar��söz�konusudur.�Esasen�iki�ç�kar�birbirine�denk�ol�
makla�birlikte,�toplum�ya�am�n��koruyan�ortak�ç�karlard�r.�Devlet,�fertlerden�mü�
te�ekkil�millî�toplulu�un�göze�görünen�biçimidir55.�

�
C.�Tarih�Ders�Kitaplar��ve�Türk�Tarih�Tezi�
Cumhuriyetin�ilk�y�llar�nda,�devletin�kendine�yeni�me�ruiyet�kaynaklar��ara�

mas�,�millet,�Türklük,�vatan�ve�vatanda�l�k�bilincinin�olu�turulmas��gibi�amaçlara�
yönelik�olarak,�tarihin�yeniden�in�as�na�yönelik�bir�faaliyet�alan��geli�tirilmi�tir.�Bu�
alan�n�mimarlar��ise,�tarihçiler�ve�siyaset�alan�ndan�tarihçili�e�görevlendirilen�aktif�
siyaset�adamlar�d�r56.��

Bu� tarihçilerden� baz�lar�,� Türk� Tarih� Tezi’nin57� her� safhas�n�� sonuna� kadar�
ya�am��lar� ve� halk� f�rkas�n�n� bir� e�itim�ve� kültür� kolu� gibi� çal��arak� önce�Türk�
Tarih�Heyeti’ni,�bir�y�l�sonra�da�Türk�Tarihi�Tetkik�Cemiyeti’ni�kurmu�lard�.�Bu�
grup,�ders�kitaplar�n��yeniden�ele�almak�ve�Türk� tarihini�yeniden�yazmakla� için�
te�kilatlanm��t�.� Yüzy�l�n� ba��nda� siyasî� aç�dan�ba��ms�z� ve� özgün� ilmî� çal��ma�
lar�n� yap�lmas�na� vesile� olan� Türk� Ocaklar�� da,� üzerindeki� giderek� artan� siyasî�
denetimden� ötürü� yeni� bir� resmî� tarih� yaz�m�n�n� gereklili�ini� ifade� etmeye�
ba�lam��t�.��

Tarihçiler,� “makbul”� say�labilmek� için� farkl�� fikirleri� bir� çat�� alt�nda� toparla�
maya� çal���yorlard�.� 1928�30’da�Atatürk’ün�öncülü�ünde�ba�layan� tarih� çal��ma�
lar�,�notlar�hâlinde�bast�r�lm��t�.�Dönemin�siyasî�liderleri,�bat�da�yükselen�Fa�izan�
ak�mlar�n�da�etkisiyle�otoriter�millî�devlet�modelini�benimsemi�lerdi58�.�

Bu�dönemde,�tarihin�siyasî�amaçl��bir�e�itim�sa�lamas��gerekti�i�fikrinden�ha�
reketle,�bir�bütün�hâlinde,�metodik�ve�Türkler�taraf�ndan�kaleme�al�nacak�yeni�bir�
Türk�tarihi�için�çal��malar�ba�lam��t�.�Türk�Tarihçileri,�ça�da��kurallarla,�tarih�ki�

                                                
53  �NAN, age., s. 50-51; ATATÜRK, age., s. 203-207.  
54  �NAN, age., s. 56-57; ATATÜRK, age., s. 208-210.  
55  �NAN, age., s. 57-59; ATATÜRK, age., s. 210-212.  
56  Bü�ra ERSANLI, �ktidar ve Tarih, Türkiye’de Resmi Tarih Tezi’nin Olu�umu (1929-1937), �stanbul, �leti�im, 2003, s. 108.  
57  Türk tarih tezinin kaleme al�nmas�nda Afet �nan’�n doktora tezinin önemi büyüktür. Cenevre’de “Türkiye Tarihi ve Antropolojisi 

Üzerine” konulu bir doktora çal��mas� yapan �nan, antropoloji ilminin yaz�n�n icad�ndan önceki dönemlerde tarih yaz�m� için vaz-
geçilmez oldu�undan hareketle tezinde antropemetrik ölçümler kullan�r. �nan’�n tezi, Türk halk�n�n �rkî özelliklerini ortaya koyar-
ken, Anadolu halk�n�n �rken eski Türkler oldu�unu da iddia etmektedir. Bkz. Afet �NAN, Türkiye Halk�n�n Antropolojik Karakteri ve 
Türkiye Tarihi, Ankara, TTK, 1947, ss. 198. Afet �NAN, “Türkiye Tarihi ve Antropolojisi Üzerine”, DTCF Dergisi CVII, Say� 1’den 
ayr� bas�m, Ankara, TTK, 1949, s. 203-235.  

58  ERSANLI, age., s. 111-114.  
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taplar�� yazacak,� siyasî� iktidar�n� peki�tirilmesi� için� Türk� milliyetçili�ini� yeniden�
tan�mlayacakt�59.��

Hamit� ve�Muhsin� taraf�ndan�kaleme�al�nan�Türkiye�Tarihi’ne�göre;�Türkler,�
�slâm’�n�ve�Osmanl�n�n�etkisiyle��rkî�özelliklerini�yitirmi�lerdi.�Zaten�Ortaça�larda�
çe�itli� medeniyetlerin� etkisinde� kal�nd���ndan� �rkî� özellikler� bir� birlik� noktas��
olu�turmuyordu.� Türkler,� 15.� yüzy�l� ba�lar�nda,� kendi� �rkî� özelliklerini� koru�
mu�lar�ancak�zaman�içinde,�Bizans,� �ran�ve�Arap�tesirine�girmi�lerdi60.�Asya’n�n�
ortas�ndaki�ilk�vatanlar�ndan�do�u,�bat�,�kuzey�ve�güneye�göç�eden�Türkler�içinde,�
en�ileri�seviyede�olanlara�Bat��Türklerine,�di�er�Türklere�rehberlik�etmek�dü�ecek�
ti61.��

Türkiye�Tarihi’nin�Ana�Hatlar�,�Türk�Tarihi�Tetkik�Cemiyeti’nin�üyeleri�taraf��
ndan� kaleme� al�nm��t�.� Kitab�n� yaz�l��� amac�,� Türklerle� ilgili� yanl��� bilgileri� dü�
zeltmek,�Türklü�ün�kendisini�tan�mas�na�yard�mc��olmak�ve�ya�ad����son�hadise�
lerle� ruhunda� birlik� duygusu�uyanan�Türk�milletine,�millî� inki�af�n�n� derin� �rkî�
köklere�ait�oldu�unu�göstermekti62.��

�Dört�cilt�halinde�yay�mlanan�liseler�için�“Tarih”�isimli�ders�kitab�na�göre;�tarih�
kavimlerin�sürekli�göçlerine�sahne�olmu�tu.�Bu�göçler,�çe�itli�kavimleri�bir�biriyle�
kayna�t�rd�ysa� da� farkl�� iklim� �artlar�� ve� farkl�� co�rafyalar� çe�itli� �rklar�� vücuda�
getirmi�ti.�Irk,�ayn��kandan�gelen�ve�cismen�birbirine�benzeyen�insanlardan�olu�an�
bir�gruptu.�Diller�de�Hint�Avrupa�ve�Sami�dil�gruplar�na�ayr�lmaktayd�lar.�Tür�
kler�beyaz� �rktan�olup,�brakisefal�gruba�girmekteydiler.�Türkler,�Türkçe�ve�Türk�
kültürü�ile�Türk��rk�n�n�ana�özelliklerini�yüzy�llarca�korumu�lard�r63.��

Türklerin�ana�yurdu,�Asya’yd�.�Asya,�Ege�Denizi’nden,�Japon�Denizi’ne;�Hint�
Denizi’nden��imal�Buz�Denizi’ne�kadar�uzanan�“ulu”�bir�kara�parças��olup;�dü�
nyan�n�di�er�yerlerinde,� insanlar�kaya�ve�a�aç�kovuklar�nda�ya�arken�Türk�ana�
yurdunda� “maden� medeniyetleri”� ya�amaktayd�.� Ancak� iklim� �artlar�� Türkleri�
göçebe�bir��rk�hâline�getirdi64.�Türkler,�Çin,�Hint,�M�s�r,�Önasya�ve�Ege�Havzas�’na�
göç� ettiler,� gittikleri� yerlerde� yeni� sahalar�n� isimleriyle� an�ld�lar.� Buradaki� yeni�
kayna�malardan�yeni�kavimler�do�du.�Bunlar,�Eti,�Selçuk,�Osmanl��gibi�aile,�ka�
bile�ya�da�yerle�tikleri�yerin�ismiyle�an�ld�lar�ve�gittikleri�yerlere�medeniyet�götür�
düler65.�

“Tarih”�ders�kitab�,�bir�y�l�sonra�“Orta�Mektepler��çin�Tarih”�ad�yla�basitle�tiri�
lerek,�üç�cilt�halinde�ortaokullarda�kullan�lm��t�.�Di�er�ciltler�400’er�sayfa,�Osmanl��
Tarihinin�anlat�ld����cilt�200�sayfad�r66.��

                                                
59  ERSANLI, age., s. 115.  
60  HAM�T-MUHS�N, Türkiye Tarihi, �stanbul, Devlet Matbaas�, 1930, s. 468-469 
61  HAM�T-MUHS�N, age., s. 750-752.  
62  ERSANLI, age., s. 119.  
63  M.TEVF�K BEY -SAM�H RIFAT BEY-AKÇURAO�LU YUSUF BEY (Vd) (Haz.), Tarih I Tarihten Evvelki Zamanlar ve Eski 

Zamanlar, �stanbul, Devlet Matbaas�, 1931, 17-21.  
64  M.TEVF�K BEY (Vd), s. 25-27.  
65  M.TEVF�K BEY (Vd), s. 33-34.  
66  ERSANLI, age., s. 132.  
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Cumhuriyeti� konu� alan� üçüncü� ciltte,� ülke� i�gal� edilirken�H�ristiyan� unsur�
lar�n,� bilhassa� Ermeni� ve� Rumlar�n� kendi� amaçlar�n�� yerine� getirmek� için� i�gal�
kuvvetleri� ile� i�birli�i� yapmas�,� ancak� medeniyetler,� devletler� kurmu�,� “y�lmaz�
y�k�lmaz� Türk� milleti”nin� Mustafa� Kemâl� gibi� bir� liderle� dü�man�� anayurttan�
ç�karmas��vurgulan�yordu.�Mustafa�Kemâl’in�amac�,��ngiliz�himayesi�veya�Ameri�
ka� mandas�� alt�nda� ya�amak,� Osmanl�� �mparatorlu�u’nu� kurtarmaya� çal��mak,�
�mparatorlu�un� içinde� ayr�� ayr�� küçük� devletler� kurulmas�n�� sa�lamak� de�ildi.�
O’nun�amac�;�millî�hâkimiyete�dayanan,�kay�ts�z��arts�z�müstakil�bir�Türk�devleti�
kurmakt�67.�

Cumhuriyet’in�Onuncu�y�l�nda�Atatürk’ün� ilgi�ve�kontrolü� ile� �stanbul�Üni�
versitesi’nde��nk�lâp�Tarihi�dersleri�verilmeye�ba�land�.�Derslere,�Prof.�Dr.�Yusuf�
Hikmet� Bayur,� Mahmut� Esat� Bozkurt,� Recep� Peker� ve� Yusuf� Kemal� Tengir�ek�
girmekteydi.�Mahmut�Esat�Bozkurt’un�dersleri�radyoda�yay�nlanarak�liselerin�son�
s�n�flar�nda�ve�bütün�yay�n�alan�nda�dinletilmi�ti.�Derslerde�tutulan�notlar,�k�smen�
hocalar��taraf�ndan�gözden�geçirilerek,�basit�bask�lar�hâlinde�ço�alt�l�p�ö�rencilere�
sunulmu�tu68.�

Mahmut�Esat�Bozkurt’a�göre;�Bir� ihtilâl,�hangi�millet�hesab�na�yap�l�rsa,�mu�
tlaka�o�milletin�eli�ile�yap�lmal��ve�onun�elinde�kalmal�yd�.�Bu�sebepten�Türk�ihti�
lâli,� kay�ts�z� �arts�z�öz�Türklerin� elinde�kalmal�yd�.�Türk’ün�en�kötüsü,�Türk�ol�
mayan�n� en� iyisinden� iyiydi.� Geçmi�te� Osmanl�� �mparatorlu�u’nun� bahts�zl���,�
ço�unlukla� mukadderat�n�� Türklerden� ba�kalar�n�n� idare� etmi�� olmas�yd�.� Ata�
türk,�vatan�ve�milleti�kurtarmakla�kalmam��,�Türk�milletine�eski�çevikli�ini,�eski�
hayatiyetini�bah�edecek� tedbirleri�de�alm��,�Bunlar��h�zl�� �ekilde� inki�af�ve� tekâ�
mül�ettirmeye�çal��m��t�.�

Atatürk’ün�dil,� tarih� i�leriyle� u�ra�mas�� da� bu� sebeptendi.�Atatürk’ün�dilde�
yapmak�istedi�i�temizlik,�onu�tam�anlam�yla�öz�Türkçe�haline�getirmek�içindi.�Bu�
onun� ba�ard���� i�lerden� en� büyü�üydü.� Edebiyatta� öz� Türkçe� kelimeler� yerine�
Arap,�Fars�ve�sair�milletlerin�kelimelerini�kullananlar,�Türk�birli�inin�temeline�bir�
kaya�parças��konduruyor,�demekti.�Milletlerin�de�erini�dile�verdikleri�önem�belir�
lerdi.�Bu�sebepten�Türk’e�Türkçe�gerekti69.�

Bundan� sonra� her�ey� ve� her�ey� önce� Türk� milleti� içindi.� �slâml�k,� insanl�k,�
bundan� sonra� gelirdi.� Türk� ihtilâli;� “Ben� bir� Türküm,� dinim� cinsim� uludur.”�
diyordu.�Türk�ihtilâli,�her�millete�istiklâl�hakk�n��tan�d�.�Her�millet�kendi�mukad�
derat�n��istedi�i�gibi�tayine�salâhiyettard�.�Türk�rejimi��rkç��de�ildi.�Alman�rejimi�
�rkç�yd�.�Türk�rejimi�kana�de�il,�kültüre�ve�dile�önem�verirdi.�Atatürk,�büyük�nut�
                                                
67  TÜRK TAR�H� TETK�K CEM�YET� (Haz.), Orta Mektepler �çin Tarih III, Devlet Matbaas�, �stanbul, 1933, 174-178. 
68  Oktay ASLANAPA (Haz.), 1933 Y�l�nda �stanbul Üniversitesinde Ba�layan �lk �nk�lâp Tarihi Ders Notlar�, Türk Dünyas� Vakf�, 

�stanbul, 199, s. 9. 
69  Bozkurt, Türk dili mevzuun özetini �u m�sralarla vermi�tir:  
  “Arapça, isteyen urbana gitsin 
  Acemce isteyen �ran’a gitsin”  

“Frenkçe isteyen Frenkistan’a gitsin” 
  Ki biz Türk’üz bize Türkçe gerektir.” ASLANAPA (Haz.), age., s. 113,135-136. 
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kunda�“kan�n��ta��yandan�ba�kas�na�inanma!”�demi�ti.�Fakat�bu�tavsiye�tatbikatta�
kültür,�dil�birli�i�hâlinde�tecelli�etmi�ti70.�

Osmanl��saltanat��Rum,�Ermeni,�Yahudi,�Gürcü,�Kürt,�Arnavut,�Arap,�Çerkez�
gibi�din�ve��rk�bak�mlar�ndan�farkl��birçok�milletlerden�te�ekkül�etmi�ti.�Osmanl��
yönetiminde�zaman�olmu�,�Türküm�demek�ay�p�say�lm��,�“Türk”�tahkir�makam��
nda�kullan�lm��t�.�Devletin�resmi�tarihçisi�Naimâ�bile,� tarihinin�birçok�yerlerinde�
Türk’ten�bahsederken�“Etrak�i�bî�idrak”�tabirini�kullanm��t�.�Millî�duygu,�bundan�
ba�ka�nas�l�yok�edilebilirdi.��

Ne� olduklar�� soruldu�u� zaman� Rum’um,� Ermeni’yim,� Yahudi’yim,� Çin�
gene’yim,� demekten� çekinmemi�lerdi.� Fakat� milletlerin� en� asili� olan� Türk,�
Türk’üm� diyemiyordu.� O� sadece;� “Osmanl�y�m!� Elhamdülillah� Müslüman�m!”�
diyebiliyordu.�Türk’ün�dinda�lar��olan�Arnavut’a,�Arap’a,�Çerkez’e�gelince�bunlar�
da�Müslümanl���� benimsiyorlard�� ancak,� bunlara� ne� olduklar�� sorulunca:� Arna�
vut’um!�Arap’�m,�Çerkez’im�diye�cevap�veriyorlard�.��

Me�rutiyet’in�ilân�n�n�hemen�ard�ndan,��stanbul’un�Divan�Yolu’nda�Kürt�Tea�
vün�Cemiyeti,�Çerkez�Teavün�Cemiyeti,�Arnavut�Ba�k�m�Kulübü,�Arap�Birli�i�gibi�
birçok� kulüpler� belirmi�ti.� Beyo�lu’nda� Etnik�i� Eterya,� Ta�naksütyun� kulüpleri�
Rum� ve� Ermenileri� temsil� ediyorlard�.� Yahudilerin� bile�Alyans� �srailitleri� vard�.�
Türk�Kulübü,�Türk�Birli�i�diye�bir� �eye� tesadüf�olunmuyordu.�Sadece� �ttihat�ve�
Terakki�Cemiyeti�vard�.�Fakat�bu�cemiyetin�ittihatla�terâkkiyle�ilgisi�yoktu.�Ancak�
Balkan�Sava��’ndan�sonra�Hamdullah�Suphi�Tanr�över’in�gayretiyle�Türk�Ocaklar��
aç�lmaya�ba�land�.�Bu�durum,�Türk�olmayanlar�n�itirazlar�yla�kar��land�!�Osmanl��
Devleti’nde�son�iki�as�r�içinde,�Türk�unsurunun�hakiki�durumu�jandarma�ve�poli�
slikti71.��

Bozkurt,� �stiklâl� Sava�lar�� s�ras�nda�Londra�Konferans�’na�Ankara� hükümeti�
taraf�ndan� gönderilen� murahhas� heyeti� aras�nda� �zmir� mebusu� s�fat�yla� bulun�
du�unu,�reis�olan�Çerkez�Bekir�Sami’nin�Kafkasya’da�bir�Çerkez�devleti�kurdur�
makla� u�ra�t���n�� hâlbuki� heyetin� orada� Türk� istiklâlini� kurmakla� memur� ol�
du�unu�anlat�yordu.�Bu�sebeple�Türk�devletinin�i�lerini�Türk’ten�ba�kas�na�inan�
mamak�lâz�md�.�Türk�devleti�i�lerinin�ba��na�öz�Türk’ten�ba�kas��geçmemeliydi.��

Yeni�Türk�Cumhuriyetinin�lâik�k�lmak�da�zaruriydi.�Dinle�devleti�birbirinden�
ay�rarak�modern�bir�Cumhuriyet�kurmak�için,�dini�Türk’ün�ilerleme�ad�mlar�n�n�
önünde�engel�olmaktan�ç�karmak�için,�modas��ve�mânâs��yok�olmu��bir�müesse�
seyi�“hilafeti”�yok�etmek�için�lâiklik��artt�.�Lâiklik�baz�lar�n�n�anlad����gibi�dinsi�
zlik�de�il,�dinle�devletin�ayr�l���yd�72.�

Recep�Peker,�üniversite�ve�yüksek�tahsil�gençleri�için�ink�lâp�derslerinin�ama�
c�n�,�Türk’ün�ana� inan��� istikametini�nesillerin�kafas�na�a��lamak�ve�yerle�tirmek�
�eklinde� tan�ml�yordu.� �nsanl�k� 20.� yüzy�la� girerken,� kendisini� olu�turan� cüzleri�

                                                
70  ASLANAPA(Haz.), age., s. 156-157. 
71  ASLANAPA (Haz.), s. 173-179.  
72  ASLANAPA (Haz.), s. 187-188, 179.  
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aras�nda�bir�ba�l�l�k�kalmayan�Osmanl���mparatorlu�u�bir�rehavet�içinde�durgun�
du.��mparatorluk�esas�unsur�Türkleri,�“ezmi�”�“harcam��”�olmas�na�ra�men�“bo�
zulmayan�bu�kan”�kendini�ve�yüceli�ini�korumu�tu.��mparatorluk�cüzlerini�birle��
tirebilecek,�yeniden�bir�düzenleme�yapabilecek�güçten�mahrumdu.�Bu�çorak�yur�
da,�yeni�tohumlar�dikip�ye�ertmek�Türk�milletine�ve�ink�lâb�na�“nasip�olmu�tu”.�

Türk�ink�lâb�,�yaln�z,�siyasî,�sosyal�veya�ekonomik�bir�rejim�de�i�ikli�i�de�il,�
millî�ve�kültürel�hayat�n�bütün�derinliklerinde�tesirler�yapm���bir�hareketti.�Türk�
ink�lâb�,� birbirini� h�zla� kovalayan,� tamamlayan� ve� biri� öbürünü� sa�lamla�t�ran,�
�uurun,� akl�n�mant���n� ve�yurt� ihtiyac�n�n� icap� ettirdi�i� bir� de�i�me�ve� tatbikat�
zinciriydi.�Yeni�siyasî�ve�ekonomik�sistemlerle�pazarlar�n��istilâc��yabanc��mallar��
na� gümrük� duvarlar�� ile� kapayan� bir� ink�lâb�n,� kültür� bak�m�ndan� Türk� dilini,�
yabanc�� tesirlerin� alt�nda� b�rakmas�� do�ru� olmazd�.� Kad�n�� “çuval� içinde� ya�a�
maya�mahkûm� eden”� bir� ink�lâp,� Türk� harflerini� kabul� etse,� bunun� ne� k�ymeti�
olabilirdi?73.�

Herhangi�bir�yurtta�,�kendini�bir�milletin�varl����içinde�küçük�bir�varl�k�olarak�
görünce,� içinde�bulundu�u�yurdu�koruyucu�ve�kuvvetlendirici�bir�vazife�almas��
gerekirdi.�Yurt�denen�ve�kendisine�kutsiyet�verilen�büyük�ana�varl���n�tükenmez�
kayna���olan�milletin,�daima�muvaffak�olabilmesi,�her�kavgada�üstün�ç�kmas��için,�
dü�ünce�ve�harekette�bir�olmas��gerekirdi.�Milletler�ancak�bu��ekilde�bir�kuvvet�ve�
mevcudiyet�olarak�kendini�gösterebilirlerdi74.��

Yeryüzünün�genel�politikas�na�göre,�bir�yurtta��n�kendisini�hürriyet,�emniyet�
ve�saadet�içinde�hissetmesinin�s�rr�,�kendi�ulusunun�dünya�içinde�hür,�mesut�ve�
vaziyetinin�emin�olmas�na�ba�l�yd�.�Bir�yurt�ve�millet� top�yekûn�a�larken,�onun�
içindeki�hiçbir�yurtta��n�güler�yüzlü�olmas�na�imkân�yoktu.�Bundan�sonraki�her�
hangi�bir�sava�ta�yurtta�lar�n,�ya��ve�cins�fark��olmaks�z�n�yurt�koruma�i�lerinde�
vazifelendirilece�i�muhakkakt�75.��

Yusuf�Kemâl�Tengir�ek’e�göre;�Türk�ink�lâb�,�Türk’ü�engin�benli�ine�kavu�tu�
ran� bir� yap�l��t�.� TBMM�hükümetinin�milletten� ald���� veçhe;� “�stiklâl�i� Tâm”� ve�
“Hâkimiyet�i� Milliye”� umdelerine� istinâden� milleti� zengin,� memleketi� mamur�
etmekten� ibaretti.� �stiklâl�i�Tâm�için;�Hâkimiyet�i�Milliyye,�hâkimiyet�i� iktisâdiye�
ile�birle�tirilmeliydi.�Siyasî�ve�askerî�muzafferiyetler,�ne�kadar�büyük�olursa�olsun,�
iktisâdî�zaferle�taçland�r�lmazlarsa,�netice�payidar�olamazd�76.��

�
D.�Yurtta�l�k�Bilgileri�ve�Yurtta�l�k�E�itimi�
1924’te�Vas�f�Bey’in�E�itim�Bakanl����döneminde�ö�retim�programlar�nda�pe�

dagojik�ve�ideolojik�iki�de�i�iklik�yap�ld�.�43�ki�ilik�bir�heyet,�ilkokul,�ortaokul�ve�
liselerin�ders�programlar�n��de�i�tirdi.�Ortaokullara,�ev�idaresi,�atölye,�laboratuar�

                                                
73  ASLANAPA (Haz.), s. 208-212.  
74  ASLANAPA (Haz.), s. 224-240.  
75  ASLANAPA (Haz.), s. 256-257, 262-263. 
76  ASLANAPA (Haz.), s. 293,309.  
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ve�k�z�çocuklar��için�çocuk�bak�m��gibi�yeni�ve�ö�rencileri�hayata�haz�rlay�c��der�
sler�konuldu.��

II.� Me�rutiyet’in� tebaadan� vatanda�a� geçi�� projesini� te�kil� eden� “Malumat���
Medeniye”77� derslerinin� ad�� “Malumat��� Vataniye”� olarak� de�i�tirildi.�Mevzular�
“Cumhuriyet�rejiminin�iyiliklerini�telkin�edecek�surette”�yeniden�düzenlendi.�1924�
ders� y�l�nda� ilkö�retim� program�nda� yer� alan�Malumat��� Vataniye� dersi,� k�z� ve�
erkek�ortaokul�2.�ve�3.�s�n�flar�n�ilk�döneminde�haftada�1�saat,�iptidaî�muallimle�
rinde�5.�s�n�fta�2�saat,�iptidaî�darü’l�muallimât�nda�ise�4.�s�n�fta�iki�saat�okutulmak�
tayd�78.�

Malumat���Vataniye�ya�da�Yurt�Bilgisi�derslerinin�amac�,�ki�inin�milletine�kar���
vazifelerini� ö�retmek,� vatanda�� yeti�tirmek,� gençleri� mensup� olduklar�� millete�
intibak�ettirmekti.�Bu�intibak,�sosyalle�me,�ö�renme�ve��artlanma,�uyum�sa�lama�
ve� benimsemeyi� öngörmekteydi.� Yurt� Bilgisi� kitaplar�nda� dersin� hedefleri� alt��
maddeyle�özetlenmi�ti.�Bunlar;�çocu�a�etraflar�nda�olup�biten�i�lerin�ahlakî,� ikti�
sadî,� hukukî,� içtimaî� mânâlar�n�� idrak� ettirmek;� devlet� millet� ve� aile� birli�ine�
uygun� ahlâk� kazand�rmak;� cemiyetteki� rolünün� anlam�n�� sezdirmek,� vatan�
da�lar�n�hak�ve�vazifelerini�ö�retmek;�yurt�ve�millet�sevgisi�kazand�rmak;�Türk’ün�
kendi� imkânlar�� ile� kurdu�u� iktisadî� te�ebbüsleri� tan�tarak,� Türk’ün�medenî� ve�
iktisadî�gücüne�inand�rmak;�devlet�te�kilât��ve�hükûmet�hakk�nda�bilgilendirmek�
ti.��

Ö�rencinin,� derslerde� ö�retmenin� rehberli�inde� millet� ve� devlet� meseleleri�
üzerine�dü�ünmesinin�sa�lanmas��da�amaçlar�aras�nda�yer�almaktayd�.�Dönemin�
e�itim�sisteminin�genel�amac��ise,�yeni�devletin�ilke�ve�ink�lâplar��do�rultusunda�
millî�ve�medenî,�ça�da��bilgilerle�donat�lm���fert�yeti�tirmekti79.��

1931’de� Gazi� Mustafa� Kemâl� imzas�yla� Ba�vekil� �smet� Pa�a’ya� gönderilen�
yaz�da,�vatan�çocuklar�n�n�iyi�vatanda��olabilmeleri�için�klasik�tahsil�programlar��
aras�nda�yurt�bilgisi�derslerinin�önemi�vurgulan�yordu.�Yaz�da�Afet��nan’�n,�haz�
�rlad����notlar�n� lüzumlu�k�s�mlar�n�n�bir� araya�getirilerek�vatanda�� için�medeni�
bilgiler�ad�yla�yeniden�bas�lmas��isteniliyordu.��

Devlet�te�kilât�,�Türkiye�Büyük�Millet�Meclisi,�hükûmet,�hususî�idareler�ve�be�
lediyeler,� �irketler,� bankalar,� siyasî� f�rkalar� ve� aileyi� konu� alan� ve� Recep� Peker�
taraf�ndan� kaleme� al�nan� ikinci� k�sm�nda� ikinci� kitap� olarak� bast�r�lmas�� isteni�
liyordu.�Bu�kitaplar�okullar�n�belirli�s�n�flar�nda�birbiri�ard�na�birer�senede�okutu�
lacakt�.��

                                                
77  Türkiye Tarihi’nde modern ”vatanda�/yurtta�” e�itimi II. Me�rutiyetle ba�lam��t�. Konuyla ilgili kitaplar�n temel yaz�l�� amac�, 

Osmanl� �mparatorlu�u’nun çökü�üne son vermeye yönelik ideâlin arka palan�n� olu�turmakt�. Kitaplarda genellikle vatanda� ki-
mlik ve erdemlerini geli�tirmek üzere mesajlar verilmekteydi. Balkan Sava�lar� anlat�l�rken “dünkü tebaa” olan Bulgar, Rum ya da 
S�rplar�n sadakatsizlikleri yeriliyordu. E�itim program�na dâhil edilen, Osmanl� Tarihi, Osmanl� Co�rafyas� ve Malumat-� Medeniye 
dersleri ortak bir Osmanl� kimli�i etraf�nda entegrasyonu sa�lamay� amaçl�yordu. Kitaplarda, vatan, vatanda�l�k kavram� ve iyi va-
tanda� olman�n gerekleri de ö�retiliyordu. Geni� bilgi için bkz. Füsun ÜSTEL, “Makbul Vatanda�”�n Pe�inde II. Me�rutiyet’ten Bu-
güne Vatanda�l�k E�itimi, �leti�im, �stanbul, 2004.  

78  Füsun ÜSTEL, age., s.129-130.  
79  ÜSTEL, s.140-142.  
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Atatürk,�kar��l�ks�z�olarak�sahipleri�taraf�ndan�Maarif�Vekâleti’ne�teslim�edilen�
kitaplar�n�yaz�lmas�nda�bizzat�ilgilendi�ini�bu�kitaplar�n�amaçlar�na�hizmet�edebi�
lecek�nitelikte�oldu�unu�ifade�ediyordu.�Bu�kitaplar�n�okullar�d���nda�yurtta�lara�
okutulmas�� da� sa�lanmal�yd�.� Bu� fikrin� icraata� geçirili�i� hükûmetin� takdiri� ve�
Maarif�Vekâleti’nin�usulüyle�olabilirdi80.��

Kitab�n� birinci� cildinde,� millet,� devlet,� cumhuriyet,� devletin� ve� vatanda��n�
kar��l�kl��hak�ve�vazifeleri,�hürriyet,� intihap,�vergi,�askerlik�konular�� inceleniyor�
du81.��

Recep� Peker’in� kaleme� ald���� Vatanda�� �çin�Medeni� Bilgiler� kitab�n�n� ikinci�
cildinde,�bir�vatanda�ayn��usullere�ve�kanunlara�uyarak�mü�terek�kaideler�alt�nda�
ve�birbirine�benzer�hak�ve�vazifelerle�ömür�süren�insanlar�n�e�itim�seviyeleri�ne�
olursa� olsun� baz�� konularda� mü�terek� bir� bilgiden� geçmeleri� ve� inan��� birli�i�
içinde�olmalar��gerekti�ini�ifade�etmi�ti.��

�kinci�kitap,�bütün�devlet�te�kilât�n�,�Türkiye�Büyük�Millet�Meclisi’ni,�vekâle�
tleri,�mahkemeleri,�vilâyetleri,�belediyeleri,�bankalar�,��irketleri,�siyasî�f�rkalar��ve�
aile� konusundaki� bilgileri� ihtiva� etmi�ti.� Kitap� okul� çocuklar�� ve� vatanda�lar�n�
e�itimi�için�toplu�bilgi�niteli�i�ta��m��t�82.��

Kitapta,�memur�olabilmek� için;�Türk�olmak,� siyasî�hak�sahibi�bulunmak,� iyi�
hâl� sahibi� olmak,� h�rs�zl�k,� doland�r�c�l�k,� a��r� hapis� gibi� cürümlerden� ceza� al�
mam���olmamak�s�ralanm��t�.�Bundan�ba�ka�ecnebî�kad�nlarla�evlenmemi��olan�
lar,� devlet�memuru� olabilirlerdi.�Ayn�� haklara� sahip� Türk� kad�nlar�� da� erkekler�
gibi�memuriyete�al�nabilirlerdi.�Ecnebiler�mütehass�s,�müstahdem�vs�vazifelerde�
mukavele�kar��l����devlet�hizmetinde�çal��t�r�labilirlerdi83.��

Peker’in� kitab�nda� toplumun� en� küçük� ve� en� önemli�müesseseleri� aras�nda�
say�lan�aile�kavram�na�ayr��ve�ehemmiyetli�bir�yer�veriliyordu84.�Devlet�mekteple�
rinde� ilk� tahsil�mecburî� olup,� çocuklar�n�� ilk�mektebe� göndermeyen� veli� cezaya�
sebep� olurdu.� Yedi� ile� on� alt�� ya�� aras�ndaki� vatanda�lar,� ilk� tahsil� ça��nda�
say�l�rd�.�Mektep�ça��n��geçmi��vatanda�lar�için�halk�mektepleri�vard�.�Türk�maa�
rifinde,�Türk�tarih�bilgisi�daima�esasl��bir�yer�almal�yd�.�E�itim�ö�retimde�amaç,�
maddî�hayatta�ba�ar�l��olmay�� sa�layacak� fikir�ve�kabiliyette� insan�yeti�tirmekti.�
Türk�toplumu�için�ordu�da�bir�mektepti.�Vatanda�lar,�orduyu�sevmeli,�ona�itimat�
ve�hürmet�etmeliydi.�Millî�müdafaan�n�kudretli�ve��erefli�parças��orduydu85.�

1936�tarihli��lkokul�Programlar�nda�Yurt�Bilgisi�dersinde�millet�mefhumu,�mil�
letin�yüceli�i,�Türk�milletinin�karakteri,�ordu,�asker�sevgisi;�Atatürk’ün�kurdu�u�
Cumhuriyet�rejimi,�nas�l�kuruldu�u,�ba�ka�rejimlere�üstünlü�ü,�Cumhuriyet�için�
                                                
80  �NAN, age., s. I-II. 
81  �NAN, age., s. 7-6. Ayr�ca Afet �nan’�n kaleme ald��� fakat fikirlerinin Atatürk’e ait oldu�u Afet �nan taraf�ndan ifade edilen kitapta 

yer alan ba�l�klar, tezin yukar�daki Atatürk’e göre Vatanda��n/Yurtta��n ve Devletin Kar��l�kl� Hak ve Vazifeleri ba�l�kl� bölümünde 
incelenmi�tir.  

82  Recep PEKER, Vatanda� �çin Medeni Bilgiler II. Kitap, �stanbul, Devlet Matbaas�, 1933, s. 1-2.  
83  PEKER, s. 172.  
84  PEKER, s. 258-260.  
85  PEKER, s. 188-191, 262-263.  
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fedakâr�ve�sad�k�yurtta��olman�n�ve�kanunlara�itaatin�öneminin�anlat�lmas�,�çocu�
klar�,�Atatürk�ink�lâb�n�n�fedakâr�birer�unsuru,�hak�ve�vazifelerini�bilen� iyi�birer�
vatanda��olarak�yeti�tirilmesi�için�çal���lmas��esas�te�kil�ediyordu86.� �

Bu�dönemde�vatan�kavram�,�toprak�(territoryal),�kökenle�ilgili� (atalar�miras�)�
ve�milletçe�kolektif�olarak�ya�an�lan�mekân�olarak�üç�boyutla�ele�al�nm��t�.�Vatan�
için�fedakârl�k�yapmak,�ölmek,�sava�mak�gibi�duygu�yüklü�anlat�mlar,�dönemin�
romantik�milliyetçilik�yönünü�ortaya�koymaktayd�.��

Ders�kitaplar�nda�vatan�zaman�zaman�devletin�siyasî�s�n�rlar��ile�örtü�mü�,�ta�
rihî�kültürel�geçmi�le�ba�lar�kopar�larak�ya�an�lan�alan�yaln�zca�vatan�kabul�edil�
mi�ti.�Bu�dü�ünceye�göre;�Türk�devletinin�idaresi�alt�nda�bulunan�bütün�memle�
ketlere� Türkiye� ismi� verilirdi.� Türkiye,� Türk� vatan�� demekti.� Vatan� bir� milletin�
ya�ad���,�medenî� eserleriyle,� ecdat�mezarlar�yla�millî� bir� hâle� getirdi�i� yurttur”�
�eklinde�özetlenmi�ti87.��

Cumhuriyet� seçkinleri,� Cumhuriyetin� yurtta�� toplulu�unun� büyük� k�sm�n��
olu�turan�köylü�yurtta�lar��da�yeniden�in�a�etmek�istemi�ti.�Cumhuriyet�seçkinleri�
bunun�için,�köylü�çocuklar�n�n�okula�gönderilme�say�s�n��art�rmaya�ve�okul�süre�
since�bu�çocuklara�büyük�ölçüde�fayda�sa�lamaya�çal��m��lard�.��

�
E.�Cumhuriyet�Halk�Partisi�Nizamnâmeleri�ve�Programlar�nda�Millet,�Va�

tanda��ve�Vatan��
Halk� F�rkas�’n�n� 1923� tarihli� Nizamnâmesi’ne� göre� halk;� herhangi� bir� s�n�fa�

münhas�r�olmay�p,�hiçbir�imtiyaz�iddias�nda�bulunmayan,�kanun�önünde�mutlak�
e�it� olan� bütün� fertleri� ifade� ediyordu.� F�rkaya� her� Türk� ve� hariçten� gelip� Türk�
tâbiiyet�ve�hars�n��kabul�eden�her�fert�dâhil�olabilirdi88.��

1927� tarihli� Cumhuriyet� Halk� F�rkas�� Nizamnâmesi,� Cumhuriyet� Halk�
F�rkas�’n�n�cumhuriyetçi,�halkç�,�milliyetçi�bir�siyasî�te�ekkül�oldu�unu�ifade�ede�
rek�ba�l�yordu.�Nizamnâme�üslup�olarak�daha�sert�bir�dil�benimsiyor,�art�k�kuru�
lan�Cumhuriyeti� koruma�misyonuna�vurgu�yap�yordu.�F�rka’n�n,�Türk�milletini�
yükseltmek�ve�refah�kazand�rmak�için�yegâne�yol�olan,�millî�hâkimiyetin�sembolü�
Cumhuriyetin�her�türlü�tehlike�ve�taarruzdan�korunmas�n��en�yüce�millî�ve�vatanî�
vazifesi�olarak�bildi�i�vurgulan�yordu89.�

F�rka,�vatanda�lar�aras�nda�en�s�k��ba�lar�n;�dil�birli�i,�his�birli�i,� fikir�birli�i�
oldu�una�inanarak,�Türk�dilini�ve�Türk�kültürünü�hakk�yla�ö�retmek�ve�geli�tir�
meyi,�bütün�faaliyetlerde�bu�esas��öne�ç�kararak�uygulamay�,�yap�lacak�kanunlar�n�
tümünün�her�ferde�seyyanen�uygulanmas�n��temel�kabul�ediyordu.�F�rkaya�millî�
mücadele� aleyhinde� olmam��,� mücadele� aleyhinde� bir� e�ilim� göstermemi�� her�

                                                
86  ÜSTEL, age., s. 140-141.  
87  ÜSTEL, s. 163-164.  
88  TUNÇAY, age., (Ek), s. 362.  
89  TUNÇAY, age., (Ek), s. 362.  
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Türk�vatanda�,�Türk�kültürünü�ve� f�rkan�n�bütün�umdelerini�hakk�yla�kabul�et�
mesi��art�yla�dâhil�olabilirdi90.��

1927�Cumhuriyet�Halk�Partisi�Kongresi’nde�Umumî�Reis�Mustafa�Kemâl�Pro�
gram�Beyannamesi’nin� e�itim� siyasetini� e�itimin;�millî,� lâik,� tek�mektep� esas�na�
dayal�,� toplumun�millî,�medenî�ve� iktisadî�kudretini�yükseltecek�vatanda�lar�ye�
ti�tirmek� �eklinde� tan�mlam��t�.� Beyanname,� vatanda�lar�n� kabiliyetlerini� art�r�c��
kurslar� aç�lmas�n�,� ilim� adamlar�� yeti�tirmek� için� imkânlar� sa�lanmas�n�,� Türk�
dilinin�geli�imini�sa�layacak�tedbirler�almay��ve�hayli�nazik�olan�harf�meselesinin�
gerçekle�tirilmesini�de�öngörüyordu91.��

Cumhuriyet�Halk�F�rkas�’n�n�1931�Nizamnâmesi�ve�Program�nda,�millî�müca�
deleye�aleyhtar�bir�vaziyet�almam��,�mücadeleye�aleyhte�bir�e�ilim�göstermemi��
her�Türk�vatanda�,�Türkçe�konu�mak,�Türk�kültürünü�ve�F�rkan�n�bütün�ilkelerini�
benimsemi��olmak�F�rkaya�kabul�edilmek�için�esas�say�lm��t�92.�

Program�n�medhâl�bölümünde�“vatan”,�Türk�milletinin�eski�ve�yüksek�tarihi�
ve�tarihî�topraklar�n�n�derinliklerinde�mevcudiyetlerini�muhafaza�eden�eserleri�ile�
ya�ad���� bugünkü� siyasî� s�n�rlar� içindeki� yurt� olarak� tan�mlanm��t�.� Bu� tan�m�n�
devam�nda,�vatan�n�hiçbir�surette�ayr�l�k�kabul�etmeyen�bir�bütün�oldu�u�eklen�
mi�tir.�Millet� ise;�dil,� kültür�ve� ilke�birli�i� ile�birbirine�ba�l�� vatanda�lar�n� te�kil�
etti�i�bir�siyasî�ve�içtimaî�heyet�olarak�belirlenmi�ti93.�

Programda,�F�rka’n�n,�Türk�vatanda�lar�na�Te�kilât���Esasiye�Kanunu’nda�ve�
rilen�ferdî,�içtimaî�hürriyet,�müsavat�ve�her�türlü�hak�ve�hürriyetleri�sakl��bulun�
durmay�� ehemmiyetli� gördü�ü� ifade� edilmi�ti.� F�rka,� vatanda�lar�n�� seçebilecek�
duruma�getirmeyi,�bu�sa�lanana�kadar�vatanda��n�güvendi�i� insanlar��seçmekte�
serbest� b�rak�lmas�n�� uygun� bulmu�tu.� Vatanda�lar�n� siyasî� haklar�nda� fark� gö�
zetmeyerek,�kad�nlar�n�belediye�ve�genel�seçimlerde�siyasî�haklar�n��kullanmas�n��
sa�lamay��vazife�saym��t�.��lerleme�ve�geli�me�için�muas�r�milletlerle�denk�yürü�
meyi� ancak�Türk� hars�n�� korumay�� esas� saym��t�.� �rade� ve� hâkimiyetin� kayna���
millet�olup,�devletin�vatanda�a�ve�vatanda��n�devlete�kar��l�kl��vazifelerinin�hakk�
�yla� ifâs�n�� tanzim� yolunda� kullan�lmas�na� ehemmiyet� vermi�ti.� F�rka,� kanunlar�
önünde�mutlak�e�it�olan�herkesi�e�it�sayan�fertleri�halktan�ve�halkç��saym��t�.�Türk�
milletinin�muas�r�medeniyet�ailesi�içerisinde�ilerleyebilmesi�için�din�i�lerini,�devlet�
ve�siyaset�i�lerinden�ayr��tutmay��gerekli�görmü�tü94.��

F�rka�e�itimde,�daha�çok�vatanda��ve�çocuk�okutup,�yeti�tirecek�bir�program��
öngörüyordu.� Kuvvetli� cumhuriyetçi,� lâik,� milliyetçi� vatanda�� yeti�tirmek� e�iti�
min�her�derecesi� için�mecburî� ihtimam�noktas�yd�.�Türk�millet�ve�devletine�hür�
met�etmek�ve�ettirmek�hassas��bir�vazife�telkin�olunmaktayd�.�Fikrî�oldu�u�kadar,�
bedenî� inki�afa� önem� vermek� ve� karakteri� millî� tarihin� ilham� etti�i� yüksekli�e�
                                                
90  TUNÇAY, s. 382. 
91  TUNÇAY, s. 396. 
92  TUNÇAY, s. 429-430. 
93  TUNÇAY, s. 447. 
94  TUNÇAY, s. 448-449.  
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ç�karmak� büyük� emeldi.� E�itimdeki� metot� ve� bilgi,� vatanda�a� maddî� hayatta�
ba�ar�l��olmay��sa�lamal�yd�.�Vatanda�lar,�Türk’ün�derin�tarihini�bilecek,�bu�bilgi,�
Türk’ün�kabiliyet�ve�kudretini,�nefsine� itimat�hislerini�ve�millî�varl�k� için�zararl��
her�cereyan�önünde�y�k�lmaz�mukavemeti�besleyen�bir�cevherdi95.�

F�rka,� Türk� dilinin�mükemmel� �ekilde� olgunla�mas�na� çal��acakt�.� Türk� va�
tanda�lar�n�n�vücuda�getirmi��olduklar��bütün�spor�te�ekküllerini�milletin�kuvve�
tli�ve�iradeli�tutulmas��noktas�ndan�çok�mühim�sayarak;�bu�te�ekkülleri�idame�ve�
himaye�etmeyi�vazife�bilmekteydi96.�

Vatan�müdafaas��millî� vazifelerin� en�kutsal�yd�.� Bu� sebeple�F�rka,� askerli�in�
vatanda�lar�n�tamam�na�uygulanmas��esas�n��kabul�etmi�ti.�Türk�ordusu�her�türlü�
siyasî�mülahaza�ve�tesirlerin�üzerindeydi.�Ordu�vatan�savunmas�nda�her�an�bulu�
nabilecek� vaziyette� ve� teçhizatta� olmal�yd�.� Ordu� mensuplar�� ise,� ink�lâb�n� ve�
Cumhuriyetin�koruyucusu�olarak�en�üst�vazifede�yer�almal�yd�lar97.�

Halk�F�rkas��prensiplerini,�Cumhuriyeti�ve�faziletlerini,�milliyetçili�i�halka�iti�
nâ�ile�anlatacak�donan�mda�her�zaman�bu�konuyu�anlatmaya�haz�r�halk�hatipleri�
te�kilât��kurmu�tu.�Hatipler,�Türk�medeniyeti,�Türk�Tarihi,�Türk�kahramanl�klar��
ve�Türk�kültürünü�mekteplerde�anlat�lan�farkl��olarak�arzu�ve�hevesle�dinlenebile�
cek��ekilde�anlatacakt�98�

Recep�Peker,�F�rkan�n�Kâtibi�Umumisi�s�fat�yla�16�Ekim�1931,�tarihinde��stan�
bul� Darülfünun’unda� Cumhuriyet� Halk� F�rkas�n�n� Program�n�n� �zah�� Mevzuu�
Üzerinde� Konferanslar� vermeye� ba�lam��t�.� Peker’e� göre;� Cumhuriyet� Halk�
F�rkas�,�Türkiye’nin�ya�amas�,�ilerlemesi�ve�bekâs��için�milliyet�vasf�nda�en�büyük�
kuvveti� görmekteydi.� F�rka,� Türkleri� büyük� be�eriyet� ailesinin� bir� uzvu� olarak�
görmekteydi.� F�rka� esaslar�na� göre�millet;� dil� kültür� ve�mefkure� ile� birbirlerine�
ba�l��vatanda�lar�n�te�kil�etti�i�siyasî,�içtimaî�bir�heyetti.�Bugünkü�siyasî�s�n�rlar��
yurttu.�Türkiye’nin�siyasî�olarak�Türkiye’den�ayr��kütlelerle�alâkas��yoktu.�Ancak�
vatan�n�s�n�rlar��d���nda�yeni�ve�müstakil�devletler�kurmu��veya�ba�ka�devletlerin�
idaresinde�bulunmu��Türklerle�alâka�muhafaza�edilecekti.�Bu�kitlelerle�kan�yak��
nl����ve�tarih�ba���siyasî�i�tigalin�d���nda�bir�ilim�söz�konusuydu.��

F�rka,�dil�birli�ini�milliyet�fikrinde�ehemmiyetli�görmekteydi.�Kültür�birli�ini�
maziye�birlikte�ba�l��olmak,�mü�terek�bir�hat�rat�miras�na�sahip�olmak,�ümitleri�
birle�mi�,�ac��ve�tatl��hayat��beraber�ya�am��,�büyük�eserleri�birlikte�yapm��,�büyük�
s�k�nt�lar��birlikte�yenmi��olmak�olarak�tarif�etmekteydi99.�

Milliyet�ruhu�f�rka�program�n�n�her�fasl�nda�yer�alm��t�.�Sermayede,�tâlim�ve�
terbiyede,�amelelik�ve�i�çilikte�millî�dü�ünceden�esast�.�Maarif�esaslar�nda�birbirini�
takip� eden� maddelerde� bu� fikir� tekrarlan�yordu.� Cumhuriyetçi,� milliyetçi,� lâik�

                                                
95  TUNÇAY, s. 451.  
96  TUNÇAY, s. 452.  
97  TUNÇAY, s. 454.  
98  TUNÇAY, s. 455.  
99  Recep PEKER, Cumhuriyet Halk F�rkas�n�n Program�n�n �zah� Mevzuu Üzerinde Konferans, Hakimiyeti Milliye Matbaas�, 1931, s. 

8-9. 
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vatanda��yeti�tirmek�tahsilin�her�derecesi�için�mecburî�ihtimam�noktas�yd�.�Millet�
ve�milliyet�mefhumunu�anlam���vatanda�lar�n�kütlele�mesi�ancak�bu�mefhumun�
halkç�l�k�zihniyeti�ile�incelenmesi�ve�safla�mas��sayesinde�olurdu.�Bir�millet�olarak�
hissetmek�yeni�zaman�n�iftirak�hissi�uyand�ran�zararl��cereyanlar�na�mukavemet�
için�kâfiydi.�Hiçbir� ferde,�hiçbir�aileye,�hiçbir�s�n�fa,�hiçbir�cemaate� imtiyaz� tan��
mayan� fertler� halktan� ve� halkç�lard�.� Fert� ve� cemaat� imtiyazlar�� fiilen� kalmam��
�t�100.��

�
IV.�VATANDA�IN��EKLEN,�BEDENEN��N�ASI�VE��NKILÂPLAR�
Cumhuriyet,�vatanda��n���eklen�ve�bedenen�in�a�etmek�için�bir�tak�m�maddî�

kimlik�unsurlar�ndan�yararlanm��t�r.�Maddi�kimlik�unsurlar��aras�nda�en�belirleyi�
ci� olanlar;� soyad�� kullanma�mecburiyeti,� unvan� ve� lâkaplar�n� kald�r�lmas�,� dinî�
k�yafetlerin�günlük�hayatta�kullan�m�n�n�yasaklanmas��ve�k�yafete�bir��ekil�belir�
leme�çabas�d�r.�

�
A.�Soyad��Kanunu�ve�Lâkap�ve�Unvanlar�n�Kald�r�lmas���
Soyad��Kanunu�ile�vatanda�lar�n,�yaz��ta�ve�söyleyi�te�kimliklerini�tan�mlayan�

ça�da�� bir� yeniden� isimlendirme� sa�lanmak� istenmi�ti.�Meclis� Ba�kan�� Bal�kesir�
Mebusu� General� Kâz�m� Özâlp,� 23� Aral�k� 1934� tarihinde� Meclisi� kapat��� ko�
nu�mas�nda�Soyad��Kanunu�için;�“Sosyal�ilerlemede�k�vançla�an�lacak�bir�at�l��t�r.�Türk�
tarihinin�eski� ça�lar�nda�ya�am���olan�bu�güzel� töre,� saltanat� ça�lar�nda�ba�ta�bulunan�
lar�n�ümmet� siyasas�� güderek�millî� duyguyu�gev�etmeleri� yüzünden�bir� yana� b�rak�lm���
iken,�sizin�yapt���n�z�kanunla�bunun�diriltilmi��olmas��övünmeye�de�er�bir�i�tir”�diyordu.��

Ba�kanl���n�11�Mart�1933�günlü�yaz�s��ile�TBMM�Ba�kanl���na�sunulan�tasar��
n�n�gerekçesine�göre;�çok�eskiden�Türkler�aras�nda�da�soyad��kullanmak�ve�hatta�
uzun�zaman�soy��ecerelerini�muhafaza�etmek,�evlenme�veya�herhangi�bir� i�� için�
fert�hakk�nda�tetkikat�yap�laca��ndan�her��eyden�evvel�soyu�aramak�bir�töre�ola�
rak�görülürdü.�Köylerde�soyad��kullanmayan�bir�fert�ya�da�aileye�rastlanmazd�101.�

21� Haziran� 1934� tarihli� kanuna� göre;� her� Türk� öz� ad�ndan� ba�ka� soyad�n��
ta��maya�mecburdur.�Söyleyi�te,�yaz��ta,� imzada,�öz�ad�önde,� soyad��sonda�kul�
lan�l�r.�Rütbe�ve�memuriyet,�a�iret�ve�yabanc���rk�ve�millet�isimleriyle�umumî�ede�
plere�uygun�olmayan�veya�i�renç�ve�gülünç�olan�soyadlar��kullanamaz.�Kanunla�
belirlenmi��unvanlar�mahfuzdur102.��

Soyad�� Kanununun� yürürlü�e� girmesi� için� düzenlenen� nizamnâmede,� yeni�
tak�lan�soyadlar��Türk�dilinden�al�n�r,�yabanc���rk�ve�millet�isimleri�soyad��olarak�

                                                
100  PEKER, Cumhuriyet Halk F�rkas�n�n, s. 11.  
101  Fahri ÇOKER, Türk Parlamento Tarihi Ara�t�rma Grubu, Türk Parlamento Tarihi TBMM – IV. Dönem, I, Ankara, TBMM Vakf� 

Yay., 1995, s. 180. 
102  Kanun Resmi gazetede 2 Temmuz 1934 tarih, 2741 say� ve 2525 kanun numaras� ile yay�mlanm��t�r. Düstur, Üçüncü Tertip, 

C16, Ankara, Ba�vekâlet Matbaas�, 1955, s. 5-6.  
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kullan�lmaz,� bir� a�irete� veya� kabileye� ili�kin� soyadlar�� kullan�lmaz� ve� yeniden�
tak�lamaz,�deniliyordu103.�

�çi�leri�Bakanl���’nca�haz�rlanarak,�26�Kas�m�1934’te�TBMM�Ba�kanl���’na�su�
nulan� kanun� tasar�s�nda� “Efendi,� Bey,� Pa�a� Gibi� Lakap� ve� Unvanlar�n� Kald�
�r�lmas�”� teklif� edilmi�ti.�Tasar�n�n�gerekçesinde;�Türk� ink�lâb�n�n�en� temel�vasf�
�n�n� demokratik� olmas�� oldu�u,�milletin� fertleri� aras�nda� kanunda,� te�rifatta� ve�
muamelede� farkl�l�k� bulunmamas�� gerekti�i,� bireylerin� yaln�z� adlar�yla� an�lmas��
gerekti�i� iftihar� edilmesi� gereken� yegâne� s�fat�n� ise,� Türk�milletinden� olmak�ol�
du�u�ifade�edilmi�ti.�Gerekçeye�göre�Türk�ink�lâb��ve�Cumhuriyeti;�herkesi�kanun�
önünde� e�it� k�lman�n,� hiç� kimsenin� lâkap� ve� payesine� güvenmemesini� sa�la�
man�n,�milletin�fertleri�aras�nda�s�n�f�ve�üstünlük�dü�üncesi�uyand�rarak,�milletin�
asil�ruhunu�incitecek�vas�flar�n�kald�r�lmas�n�n�sosyal�ink�lâb�n�zarureti�oldu�unu�
ifade�etmi�ti104.��

26�Kas�m�1934’te�kabul�edilen�kanuna�göre:�a�a,�hac�,�haf�z,�hoca,�molla,�efen�
di,�bey,�beyefendi,�pa�a,�han�m,�han�mefendi�ve�hazretleri�gibi�lâkap�ve�unvanlar�
kald�r�lm��t�r.�Erkek�ve�kad�n�vatanda�lar,�kanun�kar��s�nda�ve�resmî�belgelerde�
yaln�z�adlar�yla�an�l�rlar.�Sivil�rütbe,�resmî�ni�anlar�ve�madalyalar�n�kullan�lmas��
yasakt�r.�Harp�madalyalar��müstesna�olmak�üzere,�ni�an�ve�madalyalar�n�kullan�
�lmas��yasakt�r.�Türkler�yabanc��devlet�ni�anlar��da�ta��yamazlar105.�

�smet�Pa�a�ve�22�arkada���24�Kas�m�1934�birle�iminde:�“Mustafa�Kemal�öz�adl��
Cumhurreisimize,�Atatürk� soyad�n�n� verilmesi� yerindedir”� diyerek�bir�öneri� sunmu�,�
uygulamalar�n�önüne�geçilmesi�için�öneri�ayn��gün�kanunla�m��t�r106.�

�
B.�K�l�k�K�yafet��nk�lâb��
K�yafet�ink�lâb�yla�vatanda�lar�n�d���görünü�ünde�birlik�sa�lanmas�,�ça��n�ya�

kalanmas��ve�dinî�bir�nitelik�ta��mayan�lâik�bir�görüntünün�yarat�lmas��hedeflen�
mi�ti.� Vatanda�lar� önce� e�itim� kurumlar�nda� zihnen,� daha� sonra� giyim� ku�am�
de�i�ikli�i�ile��eklen�ve�beden�terbiyesi�ile�bedenen�de�i�tirilecekti.�Böylece�Cum�
huriyetin�“medenî�vatanda�”�modeli�tamamlanm���olacakt�.��

K�yafet�konusu�Türk�modernle�mesinin��eklî�parças�� içinde�eskiden�beri�yer�
alan�bir�konuydu.� II.�Mahmut�döneminde� fes� zorla�giydirilmi�,� sar�k�koyu�Mü�
slümanl����ve�Osmanl�l����temsil�etmi�ti.�Millî�Mücadele�döneminde,�yabanc��ülke�
lerden�al�nan� fes� s�k�nt�ya� sebep�olmu�,�paran�n�yurt� içinde�kalmas�� için�kalpak�
kullan�lmaya�ba�lanm��t�107.��

                                                
103  Kararnamenin kabulü 24 Kas�m 1934 No:2/1759, Resmi gazetede ne�ir tarihi 27 Kas�m 1934, S:2891. Düstur, Üçüncü Tertip, 

C16, Ankara, Ba�vekâlet Matbaas�, 1955, s. 353.  
104  ÇOKER, age., s. 186-188.  
105  Kanun Resmi gazetede 29 Kas�m 1934’te, 2867 say� ve 2590 kanun numaras� ile yay�mlanm��t�r. Düstur, Üçüncü Tertip, C16, 

Ankara, Ba�vekâlet Matbaas�, 1955, s. 5-6. 
106  ÇOKER, age.,s. 184-185. Kanun için bkz. Düstur, Üçüncü Tertip, C16, Ankara, Ba�vekâlet Matbaas�, 1955, s. 4.  
107  Ayten Sezer ARI�, Atatürk Türkiye’sinde K�l�k K�yafette Ça�da�la�ma, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2007, s. 48,50-51. 
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Atatürk,�yurt�içi�gezileri�ile�yeni�k�l�k�k�yafeti�halka�anlatmak�ve�halk�n�dertle�
rini�dinlemek� istemi�ti.�Konu�malar�� için�Kastamonu’yu� tercih�sebebini� ise,�Kas�
tamonulular�n� kendisini� ilk� kez� görecek� olmalar�ndan� dolay�,� kendisini� böylece�
kabul�edecekleri��eklinde�aç�klam��t�108.��

Atatürk,�24�A�ustos�1925’te�Ilgaz’da�halk���apkas�yla�selamlam��;�“Bu�serpu�un�
ismine� �apka� denir”� diyerek� �apkay�� tan�tm��t�.�Gezisinin�devam�nda�k�l�k�k�yafet�
de�i�iminin� önemini� anlatm��t�109.� 28� A�ustos� 1925’te� �nebolu� Türk� Oca��’nda�
yapt���� konu�mas�nda:� “…..Türkiye� Cumhuriyeti’ni� tesis� eden� Türk� halk��medenîdir.�
…Medeniyim� diyen� Türkiye�Cumhuriyeti� halk�,� fikriyle,� zihniyetiyle,�medenî� oldu�unu�
göstermek� zorundad�r.� Medeniyim� diyen� Türkiye� Cumhuriyeti� halk�;� aile� hayat�yla,�
ya�ay���tarz�yla�medenî�oldu�unu�göstermek�zorundad�r.�…Türkiye�halk��ba��ndan�a�a���
vaz’��hariciye�ile�dahi�medenî�ve�mütekâmil�insanlar�oldu�unu�fiilen�göstermeye�mecbur�
durlar.…Bizim�k�yafetimiz�millî�midir?�Bizim�k�yafetimiz�medenî�ve�beynelmilel�midir?��

….Tabirimi�mazur�görün�alt��kaval�üstü��i�hane�diye�ifade�olunabilecek�bir�k�yafet�ne�
millîdir�ve�ne�de�beynelmileldir.�…K�yafetsiz�bir�millet�olur�mu…?�Çok�k�ymetli�bir�cevheri�
çamurla�s�vayarak�enzâr��� âleme�göstermekte�mânâ�var�m�?�…Turan�k�yafetini�ara�t�r�p�
ihya�eylemeye�mahal�yoktur.�Medenî�ve�beynelmilel�k�yafet�bizim�için�çok�cevherli,�milleti�
miz�için�lây�k�bir�k�yafettir.�Onu�iktisâ�edece�iz�ayakta�iskarpin�veya�fotin,�bacakta�panto�
lon,� yelek,� gömlek,� kravat,� yakal�k,� ceket� ve�…bunlar�n�mütemmimi� olmak� üzere� siper�i�
�emsli� serpu�,� bunu� aç�k� söylemek� isterim.� Bu� serpu�un� ismine� �apka� derler….� Yunan�
serpu�u�olan�fesi�giymek�caiz�olur�da,��apkay��giymek�neden�caiz�olmaz.��

…�çtimaî�hayat�n�mebdei�aile�hayat�d�r.�Aile�izaha�hacet�yoktur�ki�kad�n�ve�erkekten�
mürekkeptir.…�Köylerde�de�il�bilhassa�kasaba�ve��ehirlerde�kad�n�arkada�lar�m�z�n�yüzleri�
ve�gözlerini�çok�kesif�ve� itina� ile�kapatmakta�olduklar�n��gördüm.�Bilhassa�bu�s�cak�mev�
simde� bu� tarz� kendileri� için�mucib�i� azap� ve� �zd�rap� oldu�unu� tahmin� ediyorum.�Erkek�
arkada�lar�bu�biraz�da�bizim�hodbinli�imizin�eseridir.�…Kad�nlar�m�z�da�bizim�gibi�müdrik�
ve�mütefekkir� insanlard�r.�Onlara�mukaddesât��� ahlâkiyeyi� telkin� etmek,�millî� ahlâk�m�z��
anlatmak,�onlar�n�dima��n��nurla�nezâhatle�teçhiz�etmek�esas��üzerinde�bulunduktan�sonra�
fazla� hodbinli�e� lüzum�kalmaz.�Onlar�yüzlerini� cihana�göstersinler.�Ve�gözleriyle� cihan��
dikkatle�gösterebilsinler�bunda�korkulacak�bir��ey�yoktur.�…Korkmay�n�z�bu�gidi��zaruri�
dir.�…Bu�kadar�yüksek�ve�mühim�bir�neticeyi�vusul�için�lâz�m�gelirse,�baz��kurbanlar�da�
verelim.� Bunun� ehemmiyeti� yoktur….� Medeniyetin� co�kun� seli� kar��s�nda� mukavemet�
beyhudedir….”110.�

Atatürk� yukar�daki� konu�man�n� bir� benzerini� 30�A�ustos� 1925’te� Kastamo�
nu’da�yapm��t�:�“…Her�milletin�oldu�u�gibi�bizim�de�bir�millî�k�yafetimiz�varm��,�fakat�
gayr��kabili�inkârd�r�ki�ta��d���m�z�k�yafet�o�de�ildir.�Hatta�millî�k�yafetimizin�ne�oldu�unu�

                                                
108  ARI�, age., s. 52. 
109  ARI�, s. 53.  
110  “Büyük Halaskâr�n Millete Teceddüt Yolunu Gösteren Yeni Bir Nutku” Hakimiyet-i Milliye, 29 A�ustos 1341/8 Safer 1343; ARI�, 

age., s. 38-40; Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri (Bugünkü Dille), Ankara, ATAM, 2006, s. 654-656; EVS�LE (Haz.), Atatürk’ün 
Söylev ve Demeçlerinin Konular �ndeksi, Ankara, ATAM, 1999, s. 64; Ar� �NAN(Der.)-�smet PARMAKSIZO�LU(Sad.), Dü�ünce-
leriyle Atatürk, 3.Bask�, Ankara, TTK, 1999, s. 93-94. 
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bilenler�içimizde�azd�r�bile.�…Kalabal���n�içinde�bir�zat�görüyorum.�Ba��nda�fes,�fesin�üs�
tünde�bir�ye�il�sar�k,�s�rt�nda�bir�mintan,�onun�üstünde�benim�giydi�im�gibi�bir�ceket,�daha�
alt�taraf�n��göremiyorum.��imdi�bu�k�yafet�nedir?�Medenî�bir�insan�bu�k�yafete�girip�dü�
nyay��kendine�güldürür�mü?�…Baz��yerlerde�kad�nlar�görüyorum�ki,�ba��na�bir�bez�veya�
pe�tamal� veya� buna� benzer� bir� �eyler� atarak� yüzünü,� gözünü� gizler� ve� yan�ndan� geçen�
erkeklere�kar���arkas�n��çevirir�veya�yere�oturarak�yumulur.�Bu�tavr�n�mânâ�ve�medlulü�
nedir?�Efendiler�medenî�bir�millet�anas�,�millet�k�z��bu�garip��ekle�bu�vah�i�vaziyete�girer�
mi?�Bu�hâl�milleti�çok�gülünç�gösteren�bir�manzarad�r.�Derhal�tashihi�lâz�md�r”111.�

31�A�ustos�1925�günü�Kastamonu’dan�Çank�r�’ya�geçen�Atatürk,�burada��ski�
lip’ten�gelen�bir�heyetle�görü�mü�,�dinî�görev�yapanlar�n�görev�ba��nda�dinî�k�ya�
fetleri�giyebileceklerini�söylemi�ti.�Sözlerini��öyle�aç�klam��t�:��

“K�yafeti�medenî�bir��ekle�dönü�türmek�için�kanun�falan�gerekmez.�Millet�karar�verir,�
yapar.�Yaln�z�bir�Diyanet���leri�Reisi,�buna�ba�l��müftü,�imam�ve�hatipler�vard�r.�Bu�s�n�fa�
ait�özel�k�yafeti�tan�r�z.�Bu�i�lerle�görevli�olmayanlar�n�ayn��kisveyi�giymeleri�do�ru�de�il�
dir.�Bu�gibileri�kimse�tan�maz�ve�kabul�etmez�“112.��

Atatürk,�1�Eylül’de�Ankara’ya�dönmü�tü.�Kendisinin�ve�kendisini�kar��layan�
lar�n�ba��nda��apka�vard�.�28�Eylül�1925’te�Bursa’da�kanun�hükmü�olmad����hâlde�
�apka� giymi�� Bursal�lar� taraf�ndan� kar��lanan� Atatürk,� Bursal�lara� te�ekkür� et�
mi�ti.�Atatürk,�pek�çok�konuda�oldu�u�gibi�k�yafet�konusunda�da�millete�öncülük�
etmi�ti.��apkan�n�giyilmesi�ile�“ça�da�”�bir�giyim�adab��olu�mu�tu.�Resmî�serpu�,�
frak,�smokin,�redingot�ve�bonjurla�giyilmeye�ba�lanm��t�113.��

�apka�Kanunu,�13��ubat�1925’te��eyh�Sait�isyan�n�n�ard�ndan�yürürlü�e�giren�
Takrir�i�Sükûn�Kanunu�ile�ayn��dönemde�kabul�edilmi�ti.�Atatürk,��apka�Kanunu�
önceden�plânlad���n��ancak�Takrir�i�Sükûn�Kanunun�hükümlerinin�“baz��mürteci�
lerin”�milleti�geni��miktarda�zehirlemesine�imkân�b�rakmad���n��bu�sebeple�mese�
lenin�ayn��zamana�denk�getirildi�ini�söylemi�ti114.�Kanunun�ç�kmas�n�n�ard�ndan�
Anadolu’nun�çe�itli�yerlerinde�tepkiler�ortaya�ç�km��t�.�Ankara��stiklâl�Mahkemesi�
baz���ehirleri�dola�arak,�çal��malarda�bulunmu�tu115.�

Atatürk�kad�n�giyimi�ile�de�ilgilenmi�,�kad�n�giyimini�modernle�tirmeye�yöne�
lik�ifadeler�kullanm��,�kad�n�n�d���dünyaya�aç�lmas��ve�erkekle�e�it�f�rsatlara�sahip�
olmas�na�imkân�sa�lam��t�.�21�Mart�1923’te�Konya’da�yapt����konu�mas�nda:��

“�…Tesettürde� iki��ekil� tecelli� ediyor;�ya� ifrat�ya�tefrit.�…Çok�kapal�,�çok�karanl�k…�
veyahut�Avrupa’n�n�en�serbest�balo�salonlar�nda�bile�k�yafeti�hariciye�olarak�arz�edilemeye�
cek�kadar�aç�k�bir�te�ebbüs.….Dinimizin�emretti�i�tesettür�hem�hayata�hem�fazilete�uygun�
dur.…Kad�nlar�m�z��eriat�n� tavsiyesi,�dinin�emri�mucibince� tesettür�etselerdi�ne�o�kadar�
kapanacak�ne�de�o�kadar�aç�lacaklard�.�Hiçbir�millet�aynen�di�er�bir�milletin�mukallidi�ol�
mamal�d�r.�….Bizim�tesettür�meselesinde�nazar��itibara�alaca��m�z��ey,�bir�yandan�milletin�
                                                
111  ARI�, s. 40-41; �NAN (Der.), age., s. 92.  
112  ARI�, s. 41. 
113  ARI�, s. 42. 
114  ATATÜRK, Nutuk, s. 632.  
115  ARI�, s. 71-73.  
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ruhunu,�di�er�yandan�hayat�n� icab�n��dü�ünmektir.�…Büyük�Türk�kad�n�n��mesaimizde�
mü�terek�k�lmak….,�Türk�kad�n�n�,�ilmî,�ahlâkî,�içtimaî,�iktisadî�hayatta�erkek��eriki,�refiki,�
muavin� ve� muzahiri� yapmak� yoludur.� �ekl�i� tesettür� meselesinde� suhuletle,� emniyetle�
yürüyebilmek�dinin,�eski�ananeyi�milliyenin,�ak�l�ve�mant���n,�ahlâk�ve�faziletin�emretti�i�
�ekli�tabii�ve��ekli�basiti�kabul�etmektir”�diyordu116.��

26�Ekim�1933’te�kad�nlara�Muhtar�ve��htiyar�Heyeti�Üyeli�i�Seçme�ve�Seçilme�
Hakk�n�n�Tan�nmas��Hakk�ndaki�Kanunun�görü�ülmesi�s�ras�nda�Kütahya�Mebu�
su�Recep�Bey,�kad�nlar�n�TBMM’de�temsil�edilmelerinin�haklar��oldu�una�dair�bir�
konu�ma� yapm��t�.�Malatya�Mebusu� Ba�bakan� �smet� �nönü� ve� 191� arkada��� bu�
amaçla� Te�kilat��� Esasiye� Kanununun� 10�11.� maddelerinin,� �ntihab��� Mebusân�
Kanununun�baz��maddelerinin�de�i�tirilmesi�ve�kanuna�bir�madde�eklenmesine�
dair�önerilerini�Ba�kanl��a�sunmu�lard�.��

5� Aral�k� 1934� birle�imi� gündemine� al�nan� kanunla� ilgili� Ba�bakan� �nönü,�
“Kad�nlar�m�z�n�Türk�tarihindeki�hakl��yerleri,�erkekle�beraber,�daima�memleketin�ve�mille�
tin�gelece�i�üzerinde� söz�ve� etki� sahibi� olmalar�d�r.�Türk�kad�n�� tarihte�ne�vakit�hakl�� ve�
itibarl��yerini�bulmu�,�milletin�gelece�i�üzerinde�etkisini�gösterebilmi�se,�erkeklerle�beraber�
kar���k�ve�güç�yurt�i�lerinde�el�ele�çal��abilmi�se,�i�te�o�zaman�büyük�Türk�milleti,�gücü�ile�
uygarl����ile�bütün�dünyay��kaplam��t�r.”�diyerek�bu�hakk�n�Türk�kad�n�na�lütuf�ola�
rak�verilmedi�ini�savunmu�tur117.��

5.12.�1934�tarih�ve�2599�say�l�;�“30�ya��n��bitiren�kad�n,�erkek�her�Türk�mebus�seçile�
bilir118�eklindeki� kanun� de�i�ikli�i� ile� Atatürk’ün� yukar�daki� konu�mas�ndaki�
önerileri�birlikte�de�erlendirildi�inde�Cumhuriyetin�kad�na�vatanda��statüsü�ka�
zand�rd���,� kad�n�n� ça�da�� toplum� ve� devlet� yap�lar�nda� sahip� olmas�� gerekti�i�
haklara�bu�dönemde�kavu�tu�u�bir�gerçektir119.��

Afet��nan,�Atatürk’ün�bir�“münevver�kad�n”�dü�üncesi�oldu�unu�söylemek�
tedir.�Münevver� kad�n,� birinci� olarak� nurla,� irfanla� hakiki� faziletlerle� donanm���
ikinci� olarak� hâl,� hareket� ve� giyini�iyle� bunu� ispat� etmi�� kad�nd�r.� Türk� kad�n��
ald����e�itim�sayesinde��ahsî�hayat�nda�erkekten�geri�kalmayacak,�ça�da���artlar�
da�hiç�de�kolay�olmayan�çocuk�e�itimini�hakk�yla�yerine�getirecektir120.��

                                                
116  ARI�, s. 35-36. ; EVS�LE, age., s. 104.  
117  ÇOKER, age., s. 195.  
118  ÇOKER, s. 196.  
119  Bu dönemde pek çok gazetede kad�n sütunlar�n var oldu�u, kad�nlar için faydal� bilgiler ve ö�ütler verildi�i, kad�n dernekleri ile 

ilgili haberler oldu�u tespit edilebilir. Bkz “Kar�lar Nas�l Gazete �stiyor?”, Cumhuriyet, 7 May�s 1924(1340), 4 �evval 1342, (Çar-
�amba), s. 4. Kad�n sütununda erkeklerin evlilikte öncelikle güzel kad�nlar� sevdikleri, ancak baz�lar�n�n sürur ve kaderlerine i�tirak 
etmesini bilen kad�nlar� sevdikleri anlat�l�r. Gazeteye göre, az sevilen kad�nlar hodgam olanlard�r. Erkekler evlenecekleri zaman 
kad�n�n yüzüne, evlendikten sonra ev kad�n�, olup olmad���na bakarlar. Yüze bakarak ikinciyi tayin mümkün olmad��� için evlen-
dikten sonra geçimsizlik ba�lar. Aile bozgunlar�n�n ço�u bundan ç�kar. Kad�n�n ve çocu�un çehresine en ziyade yak��an �ey te-
bessümdür. Somurtkan bir kad�n sonbahar gibi eve so�ukluk ve ne�esizlik getirirdi. “Kad�n Sütunu Kad�nlarca Bilinmesi Faideli 
Hakikatler”, Cumhuriyet, 7 May�s 1924 (1340), 4 �evval 1342, (Çar�amba), s. 5; “Kad�n Birli�i Yak�nda bir Eytamhane Aç�yor”, 
Cumhuriyet, 8 May�s 1340/ 5 �evval 1342 , (Per�embe) s. 3; “Amerika’da Yüzümüzü Güldüren �ki Hadise”, Cumhuriyet, 7 Hazi-
ran 1340, (Cumartesi), s. 2. Bu haberde, Washington’da bu ay zarf�nda akdedilen Beynelmilel Türk Kad�nlar� Konferans�’na Ef-
zayi� Yusuf Han�m’�n kat�l�m�n�n yüz güldürücü oldu�u, bu han�m�n �ngilizce’ye hayli vâk�f oldu�u övgüyle anlat�lmaktad�r.  

120  Afet �NAN, Atatürk ve Türk Kad�n Haklar�n�n Kazan�lmas� Tarih Boyunca Türk Kad�n�n�n Hak ve Görevleri, �stanbul, Milli E�itim 
Bakanl��� Bas�mevi, 1964, s. 100.  
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26�Kas�m�1934’te�“Baz��Kisve�(K�yafet)�lerin�Giyilemeyece�ine�Dair”�kanun�ta�
sar�s��TBMM�Ba�kanl���’na�sunulmu�tu.�Tasar�n�n�gerekçesinde;�ruhanî�k�yafetler�
için�öngörülen�düzenlemenin�hedefi,�cumhuriyetin�s�n�rlar��içinde�ya�ayan�insan�
lar�n�ço�unluk�veya�az�nl�kta,�yerli�veya�yabanc��hangi�din�ve�mezhebe�mensup�
olurlarsa�olsunlar�vicdan�özgürlü�ü�konusunda�tam�bir�e�itli�e�sahip�olmalar�n�n�
ve�din�hürriyetinin�düzenlenmesinde�kamu�nizâm�n�n�gereklerinden� e�it� olarak�
faydalanmalar�n�n�sa�lanmas��oldu�u�özellikle�vurgulanm��t�.�

3�Aral�k�1934�günlü�rapor�üzerine�Mu�la�Mebusu�Dâhiliye�Vekili��ükrü�Kaya�
ink�lâb�n�temellerinden�birinin�lâiklik�oldu�unu,�lâik�olman�n�devlet�ve�memleket�
i�lerinde� din� etkisini� kald�rmak� demek� oldu�unu,� Cumhuriyet� kuruldu�undan�
beri�buna�dair�önemli�kararalar�verilerek�kanunlar�yap�ld���n�,�üzerinde�durulacak�
konular�n�bitmedi�ini� ifade� etmi�ti.� �ükrü�Kaya,� bu�kanunu�gerektiren� sebebin,�
ink�lâb�n�emretti�i�bir�zorunluluk�oldu�unu,�Türkiye�Cumhuriyeti’nin�hatta�Tür�
kiye�Devletinin�devam��ile�ilgili�bir�kamu�düzeni�sorunu�oldu�unu�vurgulam��t�.��

Mu��Milletvekili�Hakk��K�l�ç�konuyla�ilgili�ilk�sözü�alarak,�“Bugün�yüce�Mecli�
sin�huzuruna�getirilen�kanun�hurafelere�ve�hurafecileri�temsil�edenlere�dair�bir�kanun�ol�
du�unu,� onlar� çoktan�mezara� girmi�lerse� de,� bu� kanun� onlar�n�üzerine� ta�tan� bir� bask��
görevini� yaparak�hurafelerinin� s�zmas�na�meydan�vermeyece�ini,� gönüllerinin,� bu� kanu�
nun��apka�Kanunu�ile�birlikte�gelmesini� istedi�ini,�ancak�Dahiliye�Vekilinin�konu�mas��
ndan�henüz�zaman��gelmedi�ini�anlad���n�,�konuya�gelince,��slâmiyet’in�ruhunda�te�kilat�
olmay�p�namaz�ve�iman�söz�konusu�oldu�unu,�özel�bir�sar�k�ve�cübbe,�k�yafet�bulunmad��
��n�,�özgün�ve�bilgin�bir�ki�inin�mihraba�geçerek�halka�namaz�k�ld�rabilece�ini,��slâml�kta�
ilke� bu� oldu�unu,� bu� kanun� getirilirken� eklenecek� bir�madde� ile�müftülüklerin� de� kald�
�r�lmas�n�� istedi�ini,� tarihte�müftü� fetvalar�n�n�memlekete� zararlar�� herkes� taraf�ndan�bi�
linmektedir”�demi�ti121.��

Kanuna�göre;�herhangi�din�ve�mezhebe�mensup�olurlarsa�olsunlar�ruhanilerin�
mabet�ve�ayinler�haricinde�ruhanî�kisve�ta��malar��yasakt�r.�Hükümet�her�din�ve�
mezhepten�münasip�görece�i�yaln�z�bir�ruhaniye�mabet�ve�ayin�haricinde�ruhanî�
k�yafetini�ta��yabilmek�için�muvakkat�müsaadeler�verebilir.�Bu�müsaade�müdde�
tinin�hitam�nda�onun�ayn��ruhanî�hakk�nda�yenilenmesi�veya�bir�ba�ka�ruhaniye�
verilmesi�caizdi.�Türkiye’de�kanuna�uygun�olarak�te�ekkül�etmi��ve�edecek�olan�
izcilik�ve�sporculuk�gibi�topluluklar�ve�cemiyet�ve�kulüp�gibi�heyetler�ve�mekte�
pler�mahsus�k�yafet,� alâmet�ve� levâz�m� ta��mak� istedikleri�zaman�yaln�z�nizam�
nâme� veya� talimatnâme� ile� muayyen� tiplere� uygun� k�yafet,� alâmet� ve� levâz�m�
ta��yabilirlerdi.�Türkiye’de�bulunan�Türklerin�ve�yabanc�lar�n,�yabanc��memleke�
tlerin�siyaset,�askerlik�ve�milis�te�ekkülleri�ile�münasebetli�k�yafet�ve�alametlerini�
ve� levâz�m�n�� ta��malar�� yasakt�.� Ecnebî� te�ekkül� mensuplar�n�n� kendi� k�yafet,�
alâmet�ve�levâz�mlar��ile�Türkiye’yi�ziyaret�etmeleri,��cra�Vekilleri�Heyeti’nce�tayin�
olunacak�mercilerin�müsaadesine� tabiiydi.�Türkiye�Devleti�nezdinde�memur�bu�

                                                
121  ÇOKER, s. 191.  
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lunanlar�n�k�yafetleri�beynelmilel�mer’i� âdetlere� tâbiiydi.�Müsaade�i�mahsusa� ile�
gelen� yabanc�� memleketler� kara,� deniz,� hava,� kuvvetlerine� mensup� kimselerin�
resmî�üniformalar�n��nerelerde�ve�ne�zaman�ta��yabilecekleri��cra�Vekilleri�Heyeti�
karar�yla�tayin�olunurdu122.��

�
C.�Beden�Terbiyesi�ve�Jimnastik�
Cumhuriyet,�19.�yüzy�l�n�sonlar�ndan�itibaren�ba�layan�beden�terbiyesinin�fi�

zikî� ve� fikrî� özellikleri� geli�tirmeye� yönelik� fonksiyonlar�� bulundu�u� fikrinden�
hareketle� vatanda�lar� için� yeni� bir� beden� terbiyesi� ve� spor� politikas�� da� belirle�
mi�ti.�Bu�e�itimdeki�temel�amaçlar;�k�r�ve��ehir�nüfusunun�uzun�süren�sava�lar,�
salg�n�hastal�klar�ve�açl�ktan�dolay��bozulmu��olan�sa�l���n�n�en�k�sa�yoldan�dü�
zeltilmesi,�toplumun,�özellikle�gençlerin,�sava��tehlikesine�kar���fiziki�yeteneklerle�
donat�lmas�,�ahlâkî�normlar�n�korunmas�na�yönelik�bir�moral�çabayd�123.��

1923’te�Ba�vekil��smet�Pa�a�verdi�i�bir�demeçte:�“�dman�n�Türk�gençli�i�için�pek�
çok�faydalar��olacak,�gerek�ordu�ve�gerek�bütün�gençler�idman�sayesinde�iyi�bir�s�hhat�sahibi�
olarak�vatana�ve�memlekete� k�ymettar�hizmet� edecekler� ve� idman�gençleri�mesavi�i� ahlâ�
kiyeden�(ahlâkî�dü�künlükten)�kurtarmak�için�iyi�bir�âmil�olacakt�r”�diyordu.��

Dönemin�önemli�spor�adamlar�ndan�olan�Vildan�A�ir�Sava��r�fizik�kültür�ha�
reketlerinin�önemini��öyle�say�yordu:�“Daha�iyi�ekelim�daha�iyi�biçelim.�Endüstri�sa�
va��m�z�n�güçlüklerini�yenmek�için�daha�kuvvetli�ve�ne�eli�olal�m.�Yar�n�vatan�müdafaas��
na�ko�mak�lâz�m�gelince�kömür�tozu�pistlere�ya�da�ye�il�sahalara�al��k�n�ceylan�bileklerimiz�
incinmeden� postalar�m�z�� ta��yabilsin.�Birbirimizi� sevmeyi� ve� bu� sevgi� ile�millî� bir� ideal�
etraf�na�kenetlenmeyi�ö�renelim�diye�spor�yapaca��z;�sporu�spor�için�de�il�yurt�için�yapa�
ca��z”124.�

Türkiye’de�ilk�spor�te�kilât��olarak�tan�mlanan�Türkiye��dman�Cemiyetleri��tti�
fak�� (T�C�)� nizamnâmesinde� amaçlar�n�n;� “..Türk� �rk�n�n� takviyesi� s�hhat�i�
umumiyenin� �slâh�� ve� bu� sayede� tevellüdât�n� tezyidi� oldu�u”� beyân� ediliyordu.� Söz�
konusu� nizamnâme,� 1913’ün� etkin� milliyetçi� cemiyetlerinden� olan� Türk� Gücü�
Cemiyeti’nin�(TGC)�nizamnâmesinden�al�nm��t�.�Atatürk,�1�Ekim�1926’da�T�Ci’nin�
üçüncü�kongresini� temsilen�kendisini� ziyarete�gelen�heyete� tarihte� cihan�hâkimi�
olmu��büyük�milletin�çocuklar�n���imdilerde�biraz�hasta,�c�l�z�ve�zay�f�buldu�unu�
söyleyerek;��

“Efendiler,�gürbüz�yavuz�evlatlar�isterim.�Bunlar��yeti�tirmek,�tedbirlerini�ve�mesuli�
yetini� üzerine� alm��� adamlars�n�z.� Bu� neticeyi� göremezsem,� hakk�n�zdaki� muhabbetim,�
itimad�m�o�zaman�zail�olur.�Fakat�sizin�kadar�vatansever�insanlar�n�bunda�ba�ar�ya�ula�a�
mayacaklar�na�ihtimal�verilebilir�mi?”�diyordu.��

Selim�S�rr��Tarcan,�Türkiye’de�Me�rutiyet�öncesinden�itibaren�de�tedavi�edici�
bir� �ekilde�kullan�lan� �sveç� jimnastiklerinin�öncülü�ünü�yaparak,� �sveç� jimnasti�

                                                
122  ÇOKER, s. 194; Düstur, Üçüncü Tertip, Cilt XVI, s. 24.  
123  Yi�it AKIN, “Ana Hatlar� �le Cumhuriyet Döneminde Beden Terbiyesi ve Spor Politikalar�”, Toplum ve Bilim, S:103, 2005, s. 57-58. 
124  AKIN, agm., s. 59.  
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klerinin�okul�programlar�nda�ve�t�bbî�kontrol�alt�nda�uygulanmas�n�n�ufak�tefek�
biçim�bozukluklar�n��düzeltece�ini�söylüyordu125.��

1920’li�y�llar�beden�terbiyesi�ve�spor�politikalar�n�n�uygulanmas�nda�spor�ku�
lüpleri�ile�birlikte�hareket�edilmi�ti.�1930’lu�y�llarda�spor�kulüplerinin�etkisi�azald�,�
spor�kitle�için�dü�ünülür�oldu.�1930’lu�y�llar�n�sonunda�halk�sporu�ile�profesyonel�
sporculuk�ayr�m��tart��malar��yürütülmeye�ba�land�126.��

29�Haziran�1938�tarihli�Beden�Terbiyesi�Kanununa�göre;�yurtta��n�fizik�ve�mo�
ral�kabiliyetlerini�millî�ve� ink�lâpç��amaçlara�göre�geli�imini�sa�layan�oyun,� jim�
nastik� ve� spor� faaliyetlerini� sevk� ve� idare� etmek� maksad�yla� Ba�vekâlete� ba�l��
hükmî��ahsiyeti�hâiz�bir�Beden�Terbiyesi�Genel�Direktörlü�ü�kurulmu�tu.�Kanu�
nun�dördüncü�maddesine�göre�gençler�için�kulüplere�gitmek�ve�bo��zamanlarda�
beden�terbiyesine�devam�etmek�mecburiydi.�Hangi�ya�taki�vatanda�lar�n�ne�kadar�
ne�müddetle�ve�hangi�mevsimlerde�spor�mükellefiyeti�alt�nda�bulunacaklar��ve�ne�
gibi�bir�devâir�ve�müesseselerde�beden�hareketinin�tatbiki�lâz�m�gelece�i��cra�Ve�
killeri�Heyeti’nce�tatbik�olunurdu127.�

Her�vilâyet�bir�beden�bölgesiydi.�Valiler�bölgelerin�ba�kan�yd�.�Gençlerin�be�
den� terbiyesi� ve� sporu� bu� kanun� ile� kurulacak,� bu� kanun� hükümlerine� intibak�
ettirilecek�olan�kulüpler�ve�gruplar�vas�tas�yla�yapt�r�l�rd�.�Beden�terbiyesi�ça��nda�
yurtta��say�s��be��yüzden�fazla�olan�kasaba�ve��ehirlerde�her�kulübe�be��yüzden�
fazla�ve�iki�yüzden�noksan�dü�memek��art�yla�kasaba�ve��ehir�kulüpleri�tesis�olu�
nurdu.�Halkevleri�kendi�mensuplar�na�ve�arzu�edenlere�kapal��veya�aç�k�salonlar�
da� Beden� Terbiyesi�Genel�Direktörlü�ü� ile�mü�terek� olarak� tertip� edilecek� pro�
gramlara�göre� jimnastik,� eskrim,� güre�,� yürüyü�,� salon�oyunlar�� ve�millî� rakslar�
gibi�beden�terbiyesi�hareketleri�yapt�r�labilirdi.�Beden�terbiyesi�k��lada�Millî�Mü�
dafaa�Vekâleti,�ceza�evlerinde�Adliye�Vekâleti,�okullarda�Maarif�Vekâletince�tan�
zim�ve�takip�edilirdi128.��

Devlet,� okullarda�ve�okul�d���nda� izcilik,� ke��afl�k,� boyskavnitlik�veya�di�er�
herhangi� nam�ve�unvan� alt�nda� izcilik� te�kilat�� vücuda�getirmeyi� te�vik� ediyor�
du129.��

Ayn��zamanda�cumhuriyete�olan�inanc�n,�güvenin�ve�heyecan�n�peki�tiricileri�
olarak� tören,� bayram� ve� kutlamalara� önem� veriliyor,� k�z� ve� erkek� ö�rencilerin�
jimnastik�faaliyetleri,�gösterileri,�oyunlar��bu�tören�ve�bayramlar��süslüyordu130.��

                                                
125  AKIN, s. 60. 
126  AKIN, s. 63-71.  
127  “Beden Terbiyesi Kanunu”, Düstur, Üçüncü Tertip, C19, Ankara, Ba�vekâlet Devlet Matbaas�, 1956, s. 786-787. 
128  “Beden Terbiyesi Kanunu”, Düstur, Üçüncü Tertip, C19, s. 788-789. 
129  TBMM Zab�t Ceridesi, C4, 74. �nikat 12 May�s 1928 C1, s. 96. 
130  Konuyla ilgili örnekler için bkz. “Dünya Spor Hareketlerine Bir Nazar”, Cumhuriyet, 11 May�s 1340/8 �evval 1342, (Pazar), s. 4; 

“Olimpiyatlara Gidecek Futbolcular�m�z”, Cumhuriyet, 7 May�s 1340/4 �evval 1342, (Çar�amba),s. 1; “�lk Cumhuriyet Bayram� 
Pek �etavet �çinde Geçti”, Cumhuriyet, 7 May�s 1340/4 �evval 1342, (Çar�amba), s. 3; “Spor Sütunu Paris’e gidecek futbolcu-
lar�m�z hayli terakki etmi�lerdir” Cumhuriyet, 8 May�s 1924/5 �evval 1342, (Per�embe), s. 4; “Milli Tak�m�m�z Nas�l Oynad�?” 
Cumhuriyet, 27 May�s 1340/, 24 �evval 1342, s. 5; “Mektepliler �dman Bayram�”, Cumhuriyet , 31 May�s 1340, (Cumartesi), s. 2.  
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Ayr�ca�beden�terbiyesi�ve�jimnasti�in�k�zlar�,�kad�nlar��güzelle�tiren�vas�talar�
dan�biri�oldu�u,�bizde�bedenî� terbiyenin�çok� ihmalinin�k�zlar�m�z�n�ço�unu�vü�
cutça�sakat�yapt����anlat�l�yordu131.��

�
SONUÇ��
Cumhuriyetin�ilk�y�llar�nda�ümmetten�millete�ve�ulus�devlete�geçi��sürecinin�

getirdi�i�bir�zorunluluk�ve�istekle�Atatürk’ün�öncülü�ünde�bir�vatanda�l�k�projesi�
geli�tirilmeye,�yeni�Türk�vatanda���ve�Türk�ulusu�in�as�na�çal���lm��t�r.��

Yeni�Türk�devletinin�topraklar��üzerinde�sadakatle�ya�ama�arzusu�duyan�her�
kes�hukukî�olarak�vatanda��ve�Türk�kabul�edilmekle�birlikte,�Cumhuriyetin�kuru�
cu�kadrosu�vatanda�lar�n��“Türkle�tirmeye”�“makbul,�medenî�ve�zinde”�hâle�ge�
tirmeye�çal��m��t�.�Türk�milleti,�dil,�kültür�ve�irade�birli�i�gibi�de�erler�üzerinden�
kurgulan�lmakla�birlikte,�topraklar�üzerinde�ya�ayan�kesim�için�Türk�soyu�birincil�
olarak�güvenilen,� �slâm�Öncesi�Türk�atalar�� ise�me�ruiyet� için�at�fta�bulunularak�
sahip�ç�k�lan�kaynakt�.��

Devlet,� Türk� kültürüne,� Türk� vatan�na,� Türk�devletine� ba�l�� görev� ve� soru�
mluluklar�n�� bilen� ve� Türkçe� konu�an� bireyler� isterken,� bu� bireylerin� yüzünün�
“ça�da�”�dünyaya�dönük�olmas�n��da�istiyordu.�Ça�da�l�ktaki��eklî�k�stas,�giyim�
di.� Vatanda�lar� d��ar�dan� bak�ld���nda� birbirine� benzer� giysiler� giymeliler,� bu�
giysiler� vatanda�lar� aras�nda� herhangi� bir� ayr�m�� temsil� etmemeliydi.� Türkçe�
soyadlar��her�türlü�unvan�n�n�önünde�rütbe�ve�s�n�flar��kald�ran�ayr��bir�unsurdu.��

Ancak�Cumhuriyetin� ilk� y�llar�nda� kurgulanan� vatanda�� ve�millet/ulus� in�a�
projesinin�ne�kadar�ba�ar�l��oldu�u,�Cumhuriyetin�85.�y�l�nda�tart���lmaya�de�er�
bir�meseledir.�Cumhuriyetin� ilk�y�llar�nda�sunulan� raporlarda�yer�alan�Do�u�ve�
Güneydo�u� Anadolu’nun� kalk�nd�r�lmas�,� Türkçenin� ö�retimi� ve� yat�l�� bölge�
okullar�n�n� aç�lmas�,� gibi� temel� meselelerin� gerçekle�tirilememi�� olmas�� Tür�
kle�tirme/homojenle�tirme�ya�da�Türk�kimli�inin�yeniden�in�as��süreci�için�önemli�
bir� eksikliktir.� Bu� süreçte� ya�anan� ba�ar�s�zl�k� ise,� Türkiye’nin� gündeminde� bu�
gün,�“Kürt�kimli�i”nin�tan�nmas��ve/veya�bir�terör�probleminin�bulunmas�na�se�
bep� olarak� görülebilir.� Üstelik� Türkçenin� ö�retilmesi� bir� yana,� millî� kültürleri�
olu�turup�ya�atan�en�önemli�unsurun�“dil”�oldu�u�“göz�ard��edilerek”�veya�“unu�
tularak”� devletin� resmî� organ�ndan� “Kürtçe”� yay�n� yap�lmaya� ba�lanm��t�r.� Bu�
faaliyetin� terörün� engellenmesini,� birlik� ve� beraberli�in� sa�lamas�n�� amaçlad����
belirtilmekle�birlikte,�yay�ndan�cesaret�alan�ba�ka�etnik�kimlik�sahiplerinin�benzer�
taleplerle�ortaya�ç�kt����da�görülmektedir.�Bu�durum,�Cumhuriyetin�ilk�y�llar�nda�
kurgulanan�modelin�tam�tersine�bir�faaliyetin�içerisine�girildi�ini�dü�ündürtmek�
tedir.��

Gayrimüslim� vatanda�lar�n� Türk� toplumu� taraf�ndan� kabul� görmemesi,� bu�
gün�hâlâ�Türk�toplumundaki�Millî�Mücadele’den�kalma�önyarg�n�n�y�k�lmad���n�,�

                                                
131 “Kad�n Sütunu Kad�nlarca Bilinmesi Faideli Hakikatler”, Cumhuriyet, 7 May�s 1340/4 �evval 1342, (Çar�amba), s. 5.
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Türk� toplumunda� �slâm�kimli�inin�önemli�bir�de�er� te�kil� etti�ini,� ayr�ca�gayri�
müslimlerin� sadece� “vatanda�”� olarak� kald�klar�n�� ve� toplumla� bütünle�mede�
kendilerine� ait� problemleri� de� oldu�unu� göstermektedir.� Konu,� bu� sebeple� iki�
yönüyle�ele�al�nmaya�muhtaç�görünmektedir.��

Ayr�ca�Türk�vatanda���s�fat�n��ta��yanlar�n�resmî�uygulamalarda�e�it�tutuldu�
klar��ve�devlet�kadrolar�na�atanmada�bugün�Türk�soyundan�olma�gibi�bir�k�stas�
bulunmad����dikkate�al�n�rsa,� toplumun�belirli�bir�kesimi� için�vatanda�l�k�huku�
kunun�tek�ba��na�birlik�sa�lamaya�yetmedi�i�de�bir�hakikattir.�Ancak�siyaset�bi�
limciler,�vatanda�l�k�haklar�n�n�daha�da�geli�tirilmesi�ve�kavram�n�yeniden�yoru�
mlanmas�n�n,� halk� aras�nda� birlik� ve� beraberlik� ile� devlet� ve� halk� aras�ndaki�
ho�nutlu�u�art�rabilece�i�yönünde�yeni�yorumlar�getirmektedirler.��

�
�
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