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GİRİŞ 
 
FALİH RIFKI ATAY’ın, 29 Ekim 1938 tarihli  ULUS Gazetesinde yazdığı 
başyazının sonuç cümlesi: 
 

“ATATÜRK vatanı, zaferiyle; 
milleti ise, 

inkılapları ile kurtarmıştır” 
 
Zafer kazanılmış, Polatlı’ya kadar neden geldiğini kendisi bile anlayamamış 
Yunan askeri defolmuş gitmiş, arkada tam bir yangın yeri bırakmıştı.  
 
Vatan kurtarılmıştı.  
 
Anadolu’yu paylaşamamış ve paylaştıramamış, Trakyanın tümünü Yunan’a 
hediye edememiş, İstanbul’u İngilizlerin Orta Doğu başkenti yapamamış, kısaca 
Sevres yenilgisini içine sindirememiş Avrupa devletleri ile önce Lozan’da 
satranç masasına oturacaktık. 2005 yılında 3 Ekim Müzakereleri gibi bir şey ! 
Lozan’dan sonra ise uzun bir yolumuz ve en önemli hedefimiz vardı:                  
Türk milletinin kurtulması. 
 
İşte bu uzun yolun öyküsüdür,  ATATÜRK’ün Cumhuriyet Devrimleri’nin 
öyküsü. Buna “Kemalizmin Kitabı” da diyebilirsiniz. Yangın yerini, sıfır maddi 
kaynak ancak ATATÜRK’ün Türk milletine aşılayacağı sonsuz manevi kuvvet 
ve kudret ile muasır medeniyet düzeyinde bir zirveye taşımak. 
 
Lafı uzatmadan ATATÜRK’ün Cumhuriyet Devrimleri’ni anlatmaya 
başlıyorum.  
 
Dünyada bir eşi olamayan on beş yılın, 1923 – 1938,  heyecanlı, coşkulu, başarı 
dolu öyküsü. 
 
 
 
Mehmet Arif Demirer            29 Ekim 2005           
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ATATÜRK’ÜN CUMHURİYET DEVRİMLERİ 
 

Hedefi, Ruh ve Zihniyet değişikliği olan Kemalizm’in, 1 bu hedefe ulaşabilmesi 
için, daha önce gerçekleştirilememiş değişimleri başarması gerekiyordu. Bunun 
için de devrimlere ihtiyacı vardı. İşte Kemalizm’i başka yapan buydu: 
Devrimleri düşünebilmek, ilan etmek ve cesaretle uygulamak.  
 

Devrimler konusu çok sayıda kitap ve daha da çok sayıda internet sayfasında ele 
alınmış. Genellikle ilkokul çarpım tablosu gibi özetlemeler (şu tarihte şu kanun 
ile bu oldu vs). 2 Bunlar Cumhuriyet Devrimleri’nin içerdiği heyecan ve 
canlılıktan yoksun yapıtlar. 
 

Oysa ATATÜRK’ün Cumhuriyet Devrimleri, 1 Kasım 1922’de 3 başlayan ve  
1 Kasım 1938’e kadar uzanan, on altı yıllık bir kasırgaya benziyor.  
 

Ben bu bölümü; yavaş yavaş, dantel örermişcesine, araştırarak, tozlu raflarda 
unutulmuş belgeleri arayarak (bulacağımdan eminim) ve onları gün ışığına 
çıkarıp ekleyerek,  Kemalizmin Ruh ve Heyecanına yakışır bir konuma 
getirmeye çalışacağım. 
 

ATATÜRK’ün deyimi ile “vasi bir tahavvül”dür, 4 Cumhuriyet Devrimleri.  
 

Öylesine geniş bir değişim ki; tek umudu Amerikan Mandası olan,  kendi 
ülkesinde bile küçümsenmiş bir toplumdan, Osmanlı İmparatorluğu içindeki 
Türk unsuru, geçmişi unutmuş, geleceğe umut,  heyecan ve azimle bakan bir 
Türkiye Cumhuriyeti millet ve devleti çıkmış, devrim sözcüğüne yakışan bir 
tempo ile, gözünü açıp kapayana kadar. 
 

Bu vasi tahavvülü gerçekten tozlu raflarda bulduğum üç eser mükemmel bir 
şekilde tespit etmiş, daha ATATÜRK yaşarken. Kronolojik sırada veriyorum: 
1 – The Times TURKISH NUMBER –  9 Ağustos 1938 tarihli Türkiye özel eki 
2 – T.C.’nin 15 inci Yılı – CHP Yayını, 611 sayfa – Ekim 1938 
3 – ULUS Gazetesi 15 inci Yıl Özel Eki, 96 sayfa – 29 Ekim 1938 
 

The Times, aynı tarihli gazetenin başyazısında “Yeni Türkiye” başlığı altında 
devrimleri özetlemiş. Bunların hepsi www.kemalizm1938.org’da bulunmaktadır 
 

ATATÜRK’ün Cumhuriyet Devrimleri, 1938 yılında Türk milletini Kemalizmin 
zirvesine taşımıştır. ATATÜRK’ün 5 Kasım 1925’de Ankara Hukuk Mektebini 
açarken devrimler için kullandığı iki sözcüğün, vasi tahavvül, önemi budur. O,  
1925 yılında daha ortada hiçbir şey yok iken, “Vasi Tahavvül” diyebilmiştir…    

 
                                                 
1  Bkz. Kemalizmin Kitabı Giriş Bölümü – Falih Rıfkı ATAY’ın ‘Kemalizm’ tanımlaması 
2  Birkaç  örnek veriyorum, bence, ATATÜRK’ün Cumhuriyet Devrimlerinin nasıl  yazılmamasını  
              göstermek için (EK – 1/1 ve Ek – 1/2). Özellikle bkz. Atatürkçü Düşünce Derneği örneği, EK – 1/1 
3  Saltanatın kaldırılması Cumhuriyet’ten önce olmakla birlikte “Cumhuriyet’e doğru” atılmış bir adımdır 
4  “Geniş değişim” 

http://www.kemalizm1938.org'da/
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DEVRİMLERİN KRONOLOJİSİ 
 

A - Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile ilgili Siyasi Devrimler 
 

Tarih Olay 
1    Kasım    1922 Lozan öncesi Saltanatın İlgası (kaldırılması) 
24  Temmuz 1923 Lozan Antlaşması – Barış ve yeni Türk Devleti 
13  Ekim      1923 Ankara’nın yeni devletin başkenti olmasına dair kanun  
29  Ekim      1923 Lozan’dan kısa bir süre sonra Cumhuriyetin İlanı 
3    Mart       1924 Halifeliğin İlgası – İlk adım, Osmanlı ile bağlar kopuyor 
24  Mayıs     1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Kanun No 491) 
5    Haziran  1926 Türkiye – Irak – İngiltere arasında Türkiye – Irak sınırı 

hakkında antlaşma. Bu antlaşma ile Musul sorunu 
noktalanıyor.  
Cemiyet-i Akvam, Irak’a sormadan İngiltere’nin  
mandatörlüğünü uzatıyor ! 

27   Ekim     1930 Yunanistan ile Antlaşma (ATATÜRK – Venizelos) 
18  Temmuz 1932 Türkiye, davet üzerine Cemiyet-i Akvam üyesi oluyor 
8    Şubat      1934 Balkan Antantı  

(Türkiye-Yunanistan-Yugoslavya-Romanya) 
21  Temmuz 1936 Montreux Boğazlar Mukavelesi (Konvansiyonu) 
18  Eylül      1937 Nyon Konferansı -  TBMM tasdiki - İmza 14 Eylül 1937 
14  Ocak      1938 Sadabad Paktı -TBMM tarafından tasdiki - İmza: 9.7.1937 
2    Eylül      1938 Bağımsız Hatay Türk Devleti 
 
Ahmet Şükrü Esmer 29 Ekim 1938 günü şöyle yazmıştır  5
 

“… bu anlaşma  6 ile Türkiye’nin hiçbir devletle en ufak bir ihtilafı 
kalmamıştır.” 7

 

29 Ekim 1938’de dünyada “hiçbir devletle en ufak bir ihtilafı” bulunmayan 
devlet çok azdı.  
 

“Yurtta Sulh – Cihanda Sulh” diye yola çıkan genç Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, Lozan’dan on beş yıl sonra, tüm dünya devletleri ile barış içinde ve 
Cemiyet-i Akvam’ın 8 onurlu bir üyesi idi. Batı’da Avusturya sınırından, doğuda 
Hindistan sınırına kadar uzanan bir ittifak manzumesinin merkezinde bulunuyor-
du.  
 

Türkiye Cumhuriyeti’nin, 1938 yılında, on beşinci yılını idrak ederken, tek 
kaygısı ATATÜRK’ün sağlığı idi.    

                                                 
5  ULUS Gazetesi 15. Yıl Özel İlavesi’nde “Lozan-Montrö-Hatay” başlığı altında 
6  Bağımsız Türk Hatay Devleti 
7  O tarihte dünyada hiçbir ülke ile ihtilafı bulunmayan ülke sayısı çok az. Prof. Esmer bunu vurguluyor  
8  O tarihteki  birleşmiş milletler örgütü  
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Ankara TBMM’de 13 Ekim 1923’de kabul edilen bir kanun ile başkent 
olmuştur 
 
ATAY:  9 “Ankara, ATATÜRK’ün büyük işleri ve eserleri arasındadır.” 
 

diyerek önemli bir gerçeğe parmak basmıştır. 9 Ağustos 1938 tarihli The Times 
Turkish Number’ın yayımladığı gün gazetenin başyazısında şöyle bir tespit 
vardır:  
 

“Kemal Atatürk’ün ülkenin başkentini Constantinople’dan Angora’ya 
taşıması dahiyane bir fikir idi. Yabancı saldırılarına açık eski başkent 
yerine Anadolu’nun yüksek yaylasındaki Angora’ya. Yüksek yaylanın, 
insanı canlandıran atmosferinde feasible (yapılabilir) olan devrimci 
gelişmelere, eski başkentin çağdaşı gelenek ve yolsuzluklar ile yüklü 
cesaret kırıcı atmosferinde başlanamazdı bile.”  

 

Ancak Jansen’in hazırladığı Ankara imar planının uygulanamaması karşısında 
Atay şöyle yazmıştır: 
 

“Sabit olmuştur ki, Mustafa Kemal, şapka ve Latin harfleri devrimlerini 
başarabilecek kadar kuvvetli bir idare kurmuş, fakat bir şehir planını 
tatbik edebilecek kuvvette bir idare kuramamıştı.” 

             

“Çünkü bu, ATATÜRK’ün devrimleri ile halletmeğe çalıştığı medeniyet ve 
kültürün meselesidir.” 

 

ATATÜRK’ün yeterli ölçüde diktatör olamadığı için Jansen Planı’nın dejenere 
olduğundan hayıflanan Atay, bu son cümleden sonra, başka bir konuya geçer: 
“Şimdi İsrail Akdeniz kıyılarında …”  Dolayısı ile Atay, bu son cümle ile 
konuyu noktalamıştır. 
 
Atay’ın bu görüşüne katılmadığımı belirtmek istiyorum…  
 
İyi ki, ATATÜRK,  Hitler gibi diktatör olmadı (olamazdı – yapısı müsait 
değildi).   
 
Jansen’in planının dejenere olması çok daha önemsiz… 
 
Hangisi daha önemli?  
 
İdare’ye, Jansen Planı’nı Hitlervari bir yöntemle dayatan bir ATATÜRK mü?  
 
Yoksa Kemalist-demokrat bir Atatürk mü? 
 
                                                 
9  Çankaya, Sf. 417  
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B - Toplumsal nitelikte Devrimler 
 
1 – Geçmişle Bağların Koparılması (3 Mart 1924)   
 
Falih Rıfkı ATAY, ULUS Gazetesi başyazarı ve  “ÇANKAYA” kitabının yazarı 
ve yayımcısı olarak Cumhuriyet Devrimlerini hem 10 Kasım 1938 öncesi 
ULUS’ta hem de çok sonra Çankaya’da yazmıştır. Bu bölümde Devrimlerle 
ilgili olarak ATAY’ın iki kaleminden (10 Kasım 1938’e kadar ULUS’ta yazan 
kalemi ile elli yıllarda DÜNYA’da yazan kaleminden) alıntılara yer vereceğim. 
 
Önce, DÜNYA Gazetesi başyazarı ATAY’ın ilk kez 1952 yılında DÜNYA’da 
tefrika olarak yayımladığı Çankaya’dan 10 (Devrimler Bölümü - Sf. 387) 
alıntılar: 
 

“2 Mart’ta (1924) Grup toplantısı yapılarak yeni kararlar verilecek ve  
3 Mart’ta, 11 Türkiye’yi Ortaçağa bağlayan bütün köprüler atılacaktı. 

 

 “3 Mart Devrimi,  İkinci Büyük Meclisi’ne şu üç teklif ile gelmiştir: 
 

1 – Hilafetin ilgasına ve hanedan-ı Osmani’nin Türkiye haricine 
çıkarılmasına dair Şeyh Saffet Efendi ile elli arkadaşının teklif-i kanunisi 
2 – Şer’iye, Evkaf ve Erkan-ı Harbiye Vekaletlerinin ilgasına dair Siirt 
mebusu Halil Hulki Efendi ve elli arkadaşının teklif-i kanunisi   
3 – Tevhid-i tedrisat hakkında Saruhan mebusu Vasıf Bey ve elli  
arkadaşının teklif-i kanunisi… 
 

Halife ve bütün hanedan o gece Türkiye topraklarını terk ettiler.” 
 

“3 Mart, Devrim’in başlangıcı idi. 924 Nisan’ında Şeriye Mahkemeleri 
kaldırılarak, öğretim birliği gibi, adalet birliği de temin olunacaktı. 925 
Ağustos’unda şapka giyilecek, aynı yılın kasım ayında tekkeler 
kapatılacaktı. Medeni Kanun, yeni cemiyetin temellerini atacaktı. Nihayet 
1928’de Anayasa tadilleri ile devlet tamamiyle laikleşecek ve aynı yıl  
Latin yazısı kabul edilerek devrim eseri tamam olacaktı.  
 

“Demek ki, inkılap devri, eğer Cumhuriyet ilanını başlangıç alırsak, 12  
29 Ekim 1923’den 3 Kasım 1928’e 13 kadar beş yıl bir ay  14 sürmüştür… 

 

“Biz hatıralarımızda bu devre “Devrimler Devri” adı takıyoruz…” 

                                                 
10   Kitabın birinci baskısının tarihi 1953, genişletilmiş ikinci  baskısının tarihi ise 1968’dir. ATAY’ın bu  
               iki tarih arasında yayımlanmış önmli bir kitabı daha vardır: “Atatürkçülük Nedir?” (1966)  
               Bu kitaptan da önemli bulduğum bölümleri alıntılayacağım. 
11  1924 
12   Ben, ilk adımı, 1 Kasım 1922 tarihinde Saltanatın kaldırılması olarak kabul ediyorum. 
13   Yeni yazının kabul tarihi 1 Kasım, Resmi Gazete’de yayım tarihi ise 3 Kasım 1928’dir. 
14   Gazeteci-Yazar Atay’ın aritmetiği zayıf ! Doğrusu:  Beş yıl ve  beş gün !  
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Falih Rıfkı ATAY’ın 3 Kasım 1937 – 17 Kasım 1938 tarihleri arasında ULUS 
Gazetesi’nde yayımlanan başyazılarından özet alıntılar EK -  2’de verilmiştir. 
Aşağıda ise bu alıntılardan çıkarılmış anlamlı mesajlara yer verilmiştir. Tümü 
ATAY’ın kendi sözcükleridir. ATAY’ın; 1938 yılında yazdıklarını da, bunların 
içerdiği ruh ve heyecanı da ÇANKAYA kitabına taşımamış olmasını  
yorumlayamıyor, yorumu okuyucuya bırakıyorum: 
         

Kemalizm inkılabının hedefi şekil ve usul değil, zihniyet ve ruh 
değiştirmektir.  
Yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde temelli bir inkılap yapmış 
olan…  
Fakat bugün dahi asra yakın ölçüler çerçevesi içine giren sayısız 
hizmetler karşısındayız. Onları başarmak için lazım gelen madde, kültür 
ve ruh kuvvetine sahip olduğumuza şüphe etmek artık en bedbinlerin 
bile aklından geçmez. Kendi mazimizin en büyük değeri, belki meydana 
koyduğu eserlerinin üstünde değeri, Türkiye’nin istikbali için sarsılmaz 
bir inancı olmaktadır.  
Mazi bize istikbali, esas ve hedeflerini Atatürk’ün hazırlamış olduğu 
muazzam istikbali, gösteriyor ve kalplere ona mutlaka varmak emniyet ve 
huzurunu veriyor! 15

Bizler bir medeniyet ve kültür mücadelesinin içindeyiz:  
Kemalist Türkiye’yi maddeten ve manen inşa ediyoruz… 
Atatürk devletinin inşa davasının bir kısmı daha halledildikten başka, 
beynelmilel itibar ve nüfuzu yeni bir inkişaf bulacaktır.  
Bugün Cumhuriyetin on beşinci yıldönümünü kutlayacağız.  
Tarih, geçen bu devri, Türk milletinin altın çağı olarak anacaktır.  
Atatürk, inkılaplarını yaparken, onların hayatiyetini Türk milletinin, 
herkesten ve hepimizden çok kendisi tarafından tanınan faziletlerinde 
aramış ve bulmuştur.                                                                
İki cümlemizi tekrar edelim:  

 

Atatürk vatanı, zaferiyle; milleti ise, inkılapları ile kurtarmıştır.  
 

Cumhuriyetçiler; kalplerinde, zaferin fedakarlık ahlakını ve kafalarında 
Kemalizm inkılaplarının fikir disiplinini muhafaza ederek, büyük inşayı 
tamamlayacaklardır.  

                                                 
15  İşte ATATÜRK, 5 Kasım 1925 günü Ankara Hukuk  Mektebini açarken bu tabloyu görmüş ve “vasi  
               tahavvül” demişti. Nedense ÇANKAYA’da bu  tür ifadeler yok?  
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3 Mart 1924 Kanunları: 
 
Kanun Sayı: 429 “Şeriye ve Evkaf ve Erkan-ı Harbiyeyi Umumiye 
Vekaletlerinin ilgasına Dair” Kanun 
Kanun Sayı: 430 “Tevhidi Tedrisat” Kanunu  
www.ataturkiye.com/devrimleri/ogretiminbirlestirilmesi.html  
Kanun Sayı: 431 “Hilafetin ilgasına ve Hanedan-ı Osmaninin Türkiye 
Cumhuriyeti Memaliki Haricine çıkarılmasına dair” Kanun  
 
2 - Şapka İktisası (giyilmesi) Hakkında Kanun  
(25 Kasım 1925 – Kanun No 671) 
 
ATAY: “Şapka" 16

 
“Mustafa Kemal bir tatlısu Türk’ü değil, hür fikirli bir Türk devrimcisi 
idi. Fes ve şapka demek, medeniyet demek olmadığını pek iyi bildiğine 
şüphe yoktu. Fakat başlık değiştirmenin din ve iman değiştirme olduğu 
gibi batıl inanışlara saplanan ve mıhlanan bir kafaya, hiçbir ileri tefekkür 
ışığı vurmıyacağını da bilirdi. Asıl mesele kafanın içindeki batıl inanışları 
söküp atmakta idi. Bu başlık değil, baş davası idi.” 

 
“Şapka, Kemalizm’i Osmanlı ıslahat hareketlerinden tavizci ve muvazaacı 
olmamak karakteri ile ayırır… Mustafa Kemal geri bir memlekette 
medeniyet meselesi halledilmedikçe hiçbir meselenin halledilemeyeceğini 
biliyordu. Şarklı-garpliye inanmıyordu. Ya şark, ya garp vardır. Garp 
medeniyetinin temeli, hür tefekkürdür. Şapka bir başlık taklidi değil, 
tefekkür inkılabının bir sembolü idi.”   

 
3 - Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine (kapatılmasına) ve  

Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun  
      (30 Kasım 1925 – Kanun No 677) 
 

4 -  Beynelmilel (uluslararası) Saat ve Takvim Hakkındaki Kanunların Kabulü  
(26 Aralık 1925 – Kanun No 697 ve 698).  
 

Kabul edilen bu kanunlarla Hicri ve Rumi Takvim uygulaması kaldırarak  
yerine Miladi Takvim, alaturka saat yerine de uluslararası saat sistemi  
uygulanması benimsenmiştir. 

 

5 - Beynelmilel Erkamın (Rakamların) Kabulü Hakkındaki Kanun 
(20 Mayıs 1928 – Kanun No 1 288) 
 
                                                 
16  Çankaya Sf. 432 
 

http://www.ataturkiye.com/devrimleri/ogretiminbirlestirilmesi.html
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6 - Ölçüler Kanunu (26 Mart 1931, yürürlük tarihi: 1.1.1933 – Kanun No 1 782). 
     Bu kanunla uluslararası ölçü birimleri, metre, kilogram ve litre vs kabul  
     edilmiştir. 
 
7-Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun (26 Kasım 1934) 
 
8 - Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun (3 Aralık 1934). Bu kanunla  
     din adamlarının, hangi dine mensup olurlarsa olsun, mabet ve ayinler dışında  
     ruhani kisve (giysi) taşımaları yasaklanmıştır. 
 
9 - Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934) 
 
10 - “Kemal Öz Adlı Cumhurreisimize Atatürk Soyadı Verilmesi Hakkında  

  Kanun” (24 Kasım 1934) 
 
11- Kadınların medeni ve siyasi haklara kavuşması: 
 
a) Medeni Kanun'la sağlanan hukuksal haklar: (17 Şubat 1926) 
 
 “…erkeğin çok kadınla evliliği önlenmiştir. 
 “…erkek tek kadınla ve resmi bir nikahla evlenmek durumunda… 
 “…kadına kocasından ayrılma hakkı… 
 “Evlilikte yaş sınırı…17

 “Karşılıklı rıza ile evlilik müessesesi… 
 “Miras hakkında kadının erkekle eşit hakkı … 
 “Tanıklıkta cinsiyet farkı önlenmiştir.” 18

     
b) Belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan Belediye  
    Kanunu’nun kabulü (3 Nisan 1930) 
 
c) Muhtar ve köy ihtiyar kurulu üyeliklerine seçilme ve seçme hakkını tanıyan  
    kanunun kabulü (26 Ekim 1933)  
 
d) Anayasa'da yapılan değişikliklerle kadınlara milletvekili seçme ve seçilme                           
     hakkının tanınması (5 Aralık 1934) 
 
 
 
 
                                                 
17  Asgari yaş: 14 
18  “Türkiye’de Kadının Dünü ve Bugünü” Prof Dr Emel Doğramacı – T. İş Bankası Kültür Yayınları 
 1989 Sf . 91 
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C – Hukuk Sisteminde  Devrimler 
 

1 - Şeriye Mahkemelerinin Kaldırılması ve Yeni Mahkemeler Teşkilatının  
     Kurulması Kanunu (8 Nisan 1924 – Kanun No ???) 
 

ATATÜRK:  
 

ANKARA HUKUK METEBİNİN AÇILIŞINDA YAPTIĞI KONUŞMA   
5 Kasım 1925 
 

Huzzarı kiram ! 
 

Cumhuriyet’in merkezi idaresinde bir hukuk mektebi açmak vesilesi 
bugünkü içtimaımızı ihzar etmiş bulunuyor. Bugün şahit olduğumuz 
hadise, yüksek memur ve mütehassıs alimler yetiştirmek teşebbüsünden 
daha büyük bir ehemmiyeti haizdir. Senelerden beri devam eden Türk 
inkılabı, mevcudiyetini ve zihniyetini, hayatı içtimaiyenin mebnası olan 
yeni esasatı hukukiyede tesbit ve teyit etmek çaresine tevessül etmiştir. 
 

Türk inkılabı nedir?   
 

Bu inkılap, kelimenin vehleten ima ettiği “ihtilal” manasından başka, 
ondan daha vasi (geniş) bir tahavvülü (değişimi) ifade etmektedir.   
 

Bugünkü devletimizin şekli, asırlardan beri gelen eski şekilleri bertaraf 
eden en mütekamil (gelişmiş) tarz olmuştur. 
 

Milletin, idame-i mevcudiyet için efradı arasında düşündüğü rabıta-i 
müştereke, asırlardan beri gelen şekil ve mahiyetini tebdil etmiş, yani 
millet, dini ve mezhebi irtibat yerine, Türk milliyeti rabıtasiyle efradını 
toplamıştır. 
 

Millet, beynelmilel umumi mücadele sahasında sebeb-i hayat ve sebeb-i 
kuvvet olacak iklim ve vasıtanın ancak muasır medeniyette 
bulunabileceğini, bir hakikat-i sabite olarak umde ittihaz eylemiştir. 
 

Velhasıl Efendiler, 
 

Millet, saydığım tahavvülat ve inkılabatın tabii ve zaruri icabı olarak 
idare-i umumiyesinin ve bütün kanunlarının ancak dünyevi ihtiyacattan 
mülhem ve ihtiyacın tebeddül ve tekamülüyle mütemadiyen tebeddül ve 
tekamül etmesi esas olan dünyevi bir zihniyet-i idareyi mabihülhayat 
addeylemiştir.   

 

 
Not: Bu önemli konuşmanın tam metni için bakınız:  
 
Kemalizmin Kitabı – Söylev ve Demeçler I    
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2 - Türk Kanun-u Medenisi (17 Şubat 1926 – Kanun No 743) 
 

3 – Türk Ceza Kanunu (1 Mart 1926 – Kanun No 765) 
 

4 – Kabotaj Kanunu (19 Nisan 1926 – Kanun 815) 
 

5 – Borçlar Kanunu (22 Nisan 1926 – Kanun No 818) 
 

6 – Ticaret Kanunu (Resmi Gazete - 28 Haziran 1926 – Kanun No 865) 
 

7 – Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu (??? 1927 – Kanun No 1 086) 
 

8 – Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (4 Nisan 1929 – Kanun No 1 412) 
 

9 – Türk Deniz Ticaret Kanunu (15 Kasım 1929 – Kanun No 1 440) 
 

Mecelle’nin kaldırılarak Laik Hukuk Düzenine geçiş (1924 – 1937)  
(Din’in hukuk sisteminden çıkarılması)   
 
ATAY: “Layisizm” 19

 

“Cumhuriyetin kuruluş devrinde bir asırdan beri devam eden medeniyet 
mücadelesinin kesin zaferi, Medeni Kanun ve Layisizm ile kazanılmıştır.” 

 

“Gericiler, bir asırdan beri, garplileşmenin dinden ve milliyetten çıkmak 
demek olduğu fikrini yaymışlardı. Kemalizm, bu masala nihayet 
veriyordu. Devrimler içinde ilk defa Türklüğümüze de kavuşuyorduk.” 

 

“…vicdan işi din başka, topluluk ve dünya işlerini yedinci  asır şartları 
içinde tutmak ve dondurmak  istiyen şeriat başkadır. Atatürk devrimlerine 
vurulmak istenen din düşmanlığı damgası, medeniyet düşmanlarının 
iftirasından ibarettir.” 

 

“Yeni Türkiye’nin kuruluş devri bu devrimlerle nihayet bulmuştu. Fakat 
yaptığımız devrimler bir ‘zincir kırma’ ameliyesi idi. Eski zaman ve eski  
nizam, adetleri ile, görenekleri ile, batıl itikatları ile cemiyetin içinde 
yaşamakta idi. Geniş ölçüde bir eğitim seferberliği ile halk yığınlarına ve 
halk çocuklarına yeni zaman ve yeni nizam hakikatlerini benimsetmek 
lazımdı.  
 

“Kanunla işleri bitirdiğimizi sanmak ve meseleyi  cemiyetin üst katı 
meselesi saymak bizim eski  hastalığımızdır… 1923 neslinin vazifesi 
Atatürk devrimlerini halka sindirmekti. Bu güç, zahmetli ve belki ilk 
zamanları nankör bir vazife idi.  Devrimlerde, bu kanunları koyan ve 
onlara karşı isyanları cezalandırmak için mahkemeler kuran Meclis, hatta 
bu mahkemeler bile samimi inanmıyordu.”    

                                                 
19  Çankaya Sf. 447 - 447 
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D – Eğitim ve Kültür Sisteminde Devrimler 
 
1- Tevhid - i Tedrisat (Öğretimin Birleştirilmesi) Kanunu (3 Mart 1924). Bu  
     kanunla Türkiye dahilindeki bütün bilim ve öğretim kurumları Milli Eğitim  
     Bakanlığı'na bağlanmıştır. 
 
2- Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun  
     (1 Kasım 1928 – Kanun No 1 353) 
 
3- Türk Tarihi tetkik Cemiyeti'nin Kuruluşu (12 Nisan 1931). Cemiyet daha  
     sonra Türk Tarih Kurumu adını almıştır (3 Ekim 1935). Kültür alanında yeni  
     bir tarih görüşünü ifade eden kurumun kuruluşu ile ümmet tarihi anlayışından  
     millet tarihi anlayışına geçilmiştir. 
 
4- Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin Kuruluşu (12 Temmuz 1932). Cemiyet daha  
     sonra Türk Dil Kurumu adını almıştır (24 Ağustos 1936). Kurumun amacı,  
     Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu dünya  
     dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir. 
 
5 – Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü (bir tarım üniversitesi niteliğinde) açıldı, 
      30 Ekim 1933. 
 
6 - İstanbul Darülfünunu'nun kapatılmasına, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni bir  
     üniversite kurulmasına dair kanun (31 Mayıs 1933). İstanbul Üniversitesi 18  
     Kasım 1933 günü öğretime açılmıştır. 
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E – Ekonomik sistemde “Devrim” niteliğinde değişiklikler 
    

“Devrimler” konusundaki kitapların hemen tamamı devrimleri, “siyasi-
toplumsal-hukuki ve eğitim devrimleri” olarak tanımlamış ve gruplandırmıştır. 
Devrimler, “daha önce başarılamamış değişimler – yenilikler – geçmiş ile 
bağları koparma” olarak tanımlandığında göre ekonomi alanında da bu nitelikte 
gelişmelerin, devrimlerin, yaşandığını kabul etmek ve bunları da aynı başlık 
altında incelemek durumundayız:    
 
17 Şubat 1923 – İzmir İktisat Kongresi 
 
26 Ağustos 1924 – Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin kurulması  
 
27 Şubat 1925 – Aşarın kaldırılması. Gerçek bir devrimdir. Kırsal alanda 
ortaçağ zihniyetinden kurtulmak ile eşanlamlıdır. Köylünün mahsulünün % 
10’una el koymak şeklinde uygulanan Aşar Vergisi kırsal alanda çok büyük bir 
sorun idi.  
 
ATATÜRK: (TBMM 1 Kasım 1924) 
 

“Memleketin başında Kurun-u Vusta’nın en insafsız belası olarak 
hala musallat duran aşarın ilgasını Meclisi aliye teklif edebilecek 
bir seviye-i maliyeye, Cumhuriyet idaresinin bir senede vasıl 
olması, cidden şayanı memnuniyet ve şükrandır.”  

ATATÜRK: (TBMM 1 Kasım 1925) 
“Cumhuriyetin erbabı mesaiye temin ettiği  huzur ve emniyet, 
vatandaşların sıhhatlerini muhafaza etmek için açılan 
mücadeledeki semerat, köylümüz ve ziraatimiz üzerindeki âşâr 
kâbusunun bertaraf edilmesiyle husule gelen ferah, milletin daha 
çok istihsal etmek, daha müreffeh olmak için çalışmak arzularını 
mucibi şükran bir derecede tezyid eylemiştir.”  

1925 – Sanayi ve Maadin Bankası  
            (daha sonra, Sanayi ve Kredi Bankası – 1932, SÜMERBANK – 1933)  
 

1926 – Emlak ve Eytam Bankası (Kanun No 844-Resmi Gazete 3 Haziran 1926) 
 

1927 – Sanayi Teşvik Kanunu 
 
1930 – Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu (11 Haziran 1930-Kanun No 1715)   
            Faaliyete geçiş: 3 Ekim 1931 
 
1930 – Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında Kanun  
            (Resmi Gazete 25 Şubat 1930 – Kanun No 1 567) 
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1933 – SÜMERBANK  “Sanayide devlet” kavramının gelişme alanıdır.  
            Türk sanayinin hem lokomotifi hem de kadrolarının okulu olmuştur.    
 

1933 – Belediyeler (İller) Bankası 
 
1935 – Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Şeker Şirketi) (6 Temmuz 1935) 
 

1935 – ETİBANK – MTA – EİE  
  Bu kuruluşlar devletin mühendislik ve araştırma - geliştirme kuruluş-  
  larıdır. Türkiye’nin madenciliğinin ve elektrifikasyonunun ilk adımlarını 
  atan kuruluşlardır.      

 

1934 – 1938 – Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı Uygulaması (Karma Ekonomi) 
 

 
1. Teşrin Nutku: 1 Kasım 1937 TBMM Açış Nutku – 18 Sayfa 20  
 
Önceki on dört  21 TBMM açış nutku ortalama 6 sayfa iken 1. Teşrin Nutku’nun 
18 sayfasının 12 sayfası ekonomiye ayrılmıştır.   
 
ATATÜRK bu nutkunda yeni bir kalkınma planı istemiştir. 

 
ATATÜRK’ün bu nutku ekonomide gerçek bir devrimdir. ATATÜRK, bu nutku 
ile başbakanının hükümet programı (2. Teşrin Nutku) hakkında 10 Kasım 1937 
günü şunları söylemiştir: (Bkz. ULUS Gazetesi 2 ve 11 Kasım 1937) 
 

“Millete yepyeni bir program bildirdiniz. 
Bu program, benim millete vaat ettiğim hususlardır” 

 
2.  Teşrin Nutku:  8 Kasım 1937 Bayar’ın Hükümet Programı 
 

1938 – Denizbank 
 

1938 – Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
 
YENİ KALKINMA PLANI: 1938 Kalkınma Planı  (4 Senelik 3 Numaralı Plan) 
 
ATATÜRK 17 Eylül günü planı onaylamış ve “Ekonomik Seferberlik” anlayışı 
ile bir an önce uygulanmasını istemiştir. (Bkz. 19 Eylül 1938 tarihli ULUS 
Gazetesi) Plan 18 Eylül 1938 günü Anadolu Ajansı aracılığı ile ilan edilmiştir.   
 
1 Kasım 1938 – TBMM Açış Nutku’nda ATATÜRK’ün Kamutay’a talimatı: 
 

“4 Senelik 3 Numaralı Plan’a sahip çık” 
                                                 
20  Orta boy kitap  sayfası 
21  1 Mart 1924 ila 1 Kasım 1936 
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19 Eylül 1938  
CUMHURİYET DEVRİMLERİ SAYESİNDE: 1938 TÜRKİYESİ 
 

ATATÜRK’ün kurtardığı Türk Milleti 10 Kasım 1938 günü ne durumda idi?  22

 

10 Kasım 1938. Cumhuriyet’in 15’inci yılında ATATÜRK’lü Türkiye’nin 
ATATÜRK’ü yitirdiği gün… 
 

O gün Türkiye’nin neleri vardı, büyük üzüntüsünden başka? 
 

Yüksek morali ve itibarı  23 - ölçüsü için bakınız ULUS Gazetesi 29.10.1938 
 

Çalışmakta ve üretim yapmakta olan yeni kurduğu 26 büyük sanayi tesisi  24

 

26 adet yeni ve daha büyük tesis ve projeyi öngören yeni kalkınma planı  25

 

Kişibaşına yılda 252 kilo buğday üretimi (4 279 bin ton – 17 milyon nüfus) 
 

36 milyon Dolar döviz, 26 ton altın rezervi  
 

Bu ülkenin 10 Kasım 1938 günü 3539 kanunu, işleyen bir yargı sistemi, 
Anayasası, içinde 18 kadın milletvekili olan parlamentosu, on bir bakanlığı,  
9 büyük milli bankası, 26 303 milyon TL devlet bütçesi, İstanbul Mühendis 
Mektebi, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara Hukuk Fakültesi ve 
Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü dışında iki üniversitesi, 27 6 181 adet ilkokulu, 
124 adet ortaokulu, 36 adet lisesi vardı. Toplam 177 adet hastanesinde 1379 
doktoru ve 408 hemşiresi çalışıyordu. Ülkede 501 adet eczane vardı. 
 

1938 yılında demiryolu Erzincan’a ulaşmış,  Erzurum’a yönelmişti. Demirağlar 
7 148 km uzunluğunda idi. Tamamına yakın bir kısmı millileştirilmişti.   
 

Yeni kalkınma planında; İskenderun’da Serbest Bölge kurulması, 67 bin DTWT 
tonluk 28 adet gemi siparişi verilmesi, 60 Megawattlık iki termik santral kuru-
larak İstanbul’a enerji nakil hatları ile ucuz elektrik verilmesi öngörülmüştü.   
 

Bunların tümünü, değil 5 Kasım 1925 günü Ankara Hukuk Mektebi’nin açılışın-
da, 20 Mayıs 1934 günü Kayseri dokuma fabrikasının temelini atarken dahi 
hayal etmek zordu; bir kişi dışında: O, “vasi tahavvül” demişti; 5 Kasım 1925. 
 

En büyük değişim de ATATÜRK’ün 17 Eylül 1938 günü onayladığı  
1938 Kalkınma Planı ile gelecekti. 
 

The Times Turkish Number 9 Ağustos 1938 günü bu değişimin adını koymuştu:  
 

                                                 
22  Bkz. Tablo I - V 
23  Bakınız The Times Turkish Number – 9 Ağustos 1938  - Türkiye hk en olumlu tanıtma yayını 
24  Bkz: Liste 1 
25  ATATÜRK’ün 17 Eylül 1938 günü onayladığı “4 Senelik 3 Numaralı Plan” – Bkz. ULUS 19.9.1938 
26  Türkiye İş  Bankası Londra’da şube açmak üzere son çalışmaları yapıyordu. 
27  Ankara Yüsek Ziraat Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi 
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YENİ TÜRKİYE ! 
TABLO I  -  

 
 

CUMHURİYET DEVRİMLERİNİN DEĞİŞTİRDİĞİ TÜRKİYE 
 
 
 1923 1938 
Anayasa Var 28 Var (1924 29 ) 
Kanun Osmanlı Kanunları 3 539 adet  

Cumhuriyet Kanunu 
Bakanlık Sayısı adet 11 11 
Bütçe milyon TL 124 303 
Milli Banka Sayısı 1 (Ziraat Bankası)  9  30

Üniversite adet 1  
İstanbul Darülfünun 

2 
İstanbul Üniversitesi 
Ank Yüksek Zir. Enst. 

Yüksek Okul adet 1  
Mühendis Mektebi 

4  
Mühendis Mektebi 
Ankara Hukuk Fakültesi 
Ankara Dil Tarih Coğ. F. 
Ankara Gazi Terbiye E.  

İlkokul – adet  4 894 6 181 
İlkokul Öğrenci Sayısı 342 bin  - Nüfusun % 2.7 750 bin – Nüfusun % 4.4 
Ortaokul – adet 72 124 
Ortaokul Örenci Sayısı 5 905 71 021 
Lise – adet 23 36 
Lise Öğrenci Sayısı 1 241 18 277 
Doktor sayısı 1 078 (1928 yılı) 1 379 
Hemşire sayısı    130 (1928 yıı) 408 
Eczane – adet     673 (1928 yılı) 501  
Demiryolu km 3 756 7 148 
Buğday Üretimi toplam  
Kişibaşına üretim 

1 075 bin ton  (1925 yılı) 
86 kg              (1925 yılı) 

4 279 bin ton 
252 kg 

 
 
 
 
 

                                                 
28  1924 yılında değişti 
29  1960’a kadar geçerli kaldı 
30  Bkz. Tablo II  
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TABLO II – 1938 Yılında Milli Bankalar 
 
T.C. Ziraat Bankası  1863       
Türkiye İş Bankası  1924       
Emlak ve Eytam B.  1927       
Cumhuriyet Merkez B.  1930       
Sümerbank  1933       
İller Bankası  1933       
Etibank  1935       
Denizbank  1938       
Halk Bankası   1938      
 
TABLO III – KURUMLAR 
 
Çocuk Esirgeme Kurumu 1921 
Türk Hava Kurumu 31 1925 
Türk Eğitim Derneği  32 1928 
Türkiye Ekonomi Kurumu  33 1929 
Türk Tarih Kurumu  34  1931 
Türk Dil Kurumu  35 1932 
 
TABLO IV – ÖNEMLİ YENİ GENEL MÜDÜRLÜKLER 
 
TCDD (Demiryolları) 1927 
DİE (İstatistik) 1927 
PTT (Posta – Telgraf -  Telefon)  1933 
MTA (Maden Tetkik Araştırma) 1935 
Devlet Meteoroloji 1937 
Tarım İşletmeleri  1938 
TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) 1938 
DHY (Devlet Hava Yolları)  1938 
 
 
TABLO V – 1923 YILINDA OSMANLIDAN KALAN KURULUŞLAR 
 
Posta Telgraf İdaresi 
Vakıflar İdaresi  
                                                 
31  İlk adı Türk Tayyare Cemiyeti 
32  İlk adı Türk Maarif Cemiyeti 
33  İlk adı Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti 
34  İlk adı Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti 
35  İlk adı Türk  Dili Tetkik Cemiyeti 
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Kızılay     
LİSTE – 1 
 

10 Kasım 1938’DE ÜRETİMDE BULUNAN 26 BÜYÜK TESİS 
 
 Tesisin Adı/Yeri Kuruluş 36 – Tevsi Tarihi 
1 Darıca Çimento Fabrikası 1913 
2 Eskihisar Çimento Fabrikası 1913 
3 Ankara Çimento  Fabrikası  1926  
4 Kartal Çimento Fabrikası 1929 
5 Zeytinburnu Çimento Fabrikası 1929 Tevsi 1937 
6 Alpullu Şeker Fabrikası 1927 
7 Uşak Şeker Fabrikası 1927 
8 Eskişehir Şeker Fabrikası 1933 
9 Hereke Yünlü Dokuma Fabrikası 1845 Tevsi  1933 
10 Defterdar (Feshane) Yünlü Dokuma Fabrikası 1835 Tevsi  1934 
11 Bakırköy Bez Fabrikası 1850 Tevsi  1934 
12 Beykoz Kundura Fabrikası 1810 Tevsi  1934 
13 Turhal Şeker Fabrikası 1934 
14 Isparta Gülyağı Fabrikası 1934 
15 Keçiborlu Kükürt Fabrikası  1934 
16 Kayseri Bez Fabrikası 1935 
17 Paşabahçe Şişe-Cam Fabrikası 1935 
18 Zonguldak Sömi Kok Fabrikası 1935 
19 İzmit 1. Kağıt Fabrikası 1936 
20 Ereğli Pamuk İpliği Fabrikası 1937 
21 Nazilli Basma Fabrikası 1937 
22 İzmit Selüloz Fabrikası 1938 yılında son safhada  
23 Gemlik Suni İpek Fabrikası  1938 
24 Bursa Merinos Yünlü Dokuma Fabrikası 1938 
25 Karabük Demir Çelik Tesisleri 1939’dan itibaren  
26 Malatya Dokua Fabrikası 1939 
 
 
Ayrıca Osmanlıdan kalma TEKEL ve Askeri Fabrikalar da üretim yapıyorlardı. 
Bunlar da kısmen tevsi ve modernize edilmişlerdi.   
 
Özel sektöre ait küçük ölçekli fabrikalar da üretim yapıyorlardı.   

 
 

                                                 
36  Üretime başlama tarihi 
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KEMALİZM’den KOPMA SÜRECİ 
NE ZAMAN VE NASIL BAŞLADI? 

 
16 Şubat 1939 Yeni Cumhurbaşkanı: 37

 

“Hükümet için Teşrin Nutukları ve sonraları baştan başa  
sansasyon ve demagoji oldu… 
 

“Asıl mesele Celal Bayar’ın mali ve iktisadi politikası idi 
Demagojiye fazla yer vererek başlamış olan bu politika… 
 

“Atatürk zamanında geçen bu usul artık düzelmek lazım idi.” 
 

Yeni Hükümet, 38 31 Mart1939 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 4 Senelik 3 
Numaralı plandaki yatırımlardan sarfınazar ediyor.  
 

Kemalizm’den kopmanın ilk işareti olarak yeni Cumhurbaşkanı’nın el yazısı 
notları ile Türkiye’de yatırımsızlık dönemi başlıyor ve 14 Mayıs 1950’ye kadar 
devam ediyor. 
 

Kemalizm’den kopmanın bir başka örneğini 1966 yılında Falih Rıfkı ATAY 
yazmıştır: 
 

“Atatürk öldükten sonra CHP Merkezi’ni ve Çankaya çevresini, 
Atatürk’ün yaptıklarına daha o sağ iken inanmamış olanlar sarmıştı. 
Kurultaylarda pek nüfuzlu kimselerden “Kemalizm” ve “layisizm” 
deyimlerinin Tüzük’ten çıkarılması istenmişti. 

Ancak Kemalizm 1953 yılında hala sapasağlam ayaktadır:  
 

Hasan Cemil Çambel: 39   
 

“Son karanlık, meşum hadiseler ve bunlara karşı Türk basınının, Türk 
umumi efkarının, büyük siyasi partilerin ve Cumhuriyet Hükümeti’nin (4) 
tek bir kaya bloku halinde aldıkları enerjik durum, gösterdikleri azimli 
birlik ve aldıkları isabetli kararlar, bütün dünyaya bir kere daha isbat etti 
ki, Kemalizm bu memlekette, her türlü suikastlere rağmen, bütün canlılığı 

                                                 
37  El yazısı ile tuttuğu notlardan – EK - 4 
38  Başbakan Refik Saydam 
39  “Makaleler – Hatıralar” Türk Tarih Kurumu 1964 Sf. 92  
               (Çambel’in DÜNYA Gazetesi’ndeki makalesinin tarihi 29 Ekim 1953) 
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ve tazeliği ile, ebedi hayatını yaşamakta ve Türk milleti, önüne çıkacak 
bütün engelleri devirerek, büyük hürriyet, demokrasi ve medeniyet 
yürüyüşüne iradeli, sağlam adımlarla devam etmektedir. 
 

“Denilebilir ki, karanlığa isyan eden ve daima aydınlık arayan Kemalizm, 
yeniden bir kere daha, nurlu mucizesini gösterdi, ve Atatürk’ün, yalnız 
Türkiye çapında değil, bütün dünya ve zamanlar ölçüsündeki gayri fani  
ruhu, otuz yıl sonra bugün, bu ağır kader saatlerinde, yeniden bir kere 
daha, rüzgarlı kanatlarını Türk milletinin üzerine gerdi, ve ilhamının 
ışıklariyle resmi ve gayri resmi bütün Türk vatanseverlerinin temiz 
vicdanlarını aydınlattı.   
 
“İnsanlar ve milletler için, kendi tarihleri ve başka milletlerin tarihleri, 
en iyi bir tecrübe ve eğitim müessesesi ve yüksek insanlık ve devlet 
ideallerinin bir akademisidir.  
 
Bu dersler ve bugün gözlerimizin önünde cereyan eden hadiseler şu 
hakikati gösteriyor ki,  
 
hangi meşum zehirli kaynaklardan geldiği artık herkesçe bilinen ve aziz 
Türkiyemizi içinden parçalamak ve yıkmak hedefini güden irtica ve imha 
tehlikelerine karşı  
 
hükümetin; hürriyetlere dayanan milli birliği cephelendirmek için aldığı 
vatansever, azimli, mesut karar  
 
ve partilerin, bütün iç ve dış tehlikeler önünde, birbirleriyle ve hükümetle 
ve bütün milletle, omuz omuza vatanın, demokrasinin ve medeniyetin tek 
milli cephesi halinde feragatle birleşmeleri, bir kelime ile, milli birliği  
yeniden kurmaları, Türkiye’nin bekasını sağlıyacak ve bütün bu yüksek 
idealleri gerçekleştirecek ilk şarttır.”      
 

Hasan Cemil Çambel’in bu yazısı 29 Ekim 1953 günü yayımlanmıştır. Nedense 
Çambel bu yazısında 12 gün sonra ATATÜRK’ün nihayet vatan toprağına 
kavuşacağını, ANITKABİR’in nihayet açılacağını, müjdelememiştir? 
 

ATATÜRK’ün “Cumhuriyet Devrimleri” bölümünü noktalamadan önce üç 
önemli alıntı daha yapmak gerekiyor:  
 

1 – Yabancı gözü ile Devrimler: 
 

Hasan Cemil Çambel’in aynı kitabının 68’inci sayfasında İngiliz tarihçi 
Toynbee’nin “Turkey” başlıklı kitabından anlamlı bir alıntıyı aktarıyorum: 
 

“Garplılaşma hareketi son bir buçuk asır içinde Türk tarihine hakim 
olmuştur. Ve bu hareket revolüsyoner bir hareket olmuştur. Türkler tarihi 
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bir zeminden ve garbinkilerden çok uzak sosyal bir sistemden harekete 
geçtiler ve garplılaşma sahasına insanlar için mümkün olan en büyük bir 
hızla ulaştılar.”  

 

2 – Yaşar Nabi:  “Atatürkçülük Nedir?” 40

 

 
“…. giriştiği devrimlerin ilkiydi Cumhuriyet’in ilanı. Devrimler ondan 
sonra birbirini kovaladı. İşte o tarihten ölümüne kadar söylediklerinin ve 
yaptıklarının tümünü birden kapsayan ilkelere, biz şimdi Atatürkçülük 
diyoruz. Daha önce buna Kemalizm adı verilmişti.”  

 

 
3 – Prof Dr Feridun Ergin: “K. ATATÜRK”  41

 

 
“1938 Türkiyesi’nde açlık yoktu. 42 Yoksulluk eskisi kadar değildi… Brüt 
ulusal hasıladan adam başına düşen gelir, Birleşik Amerika’dakinden 
yedi kat azdı… 43 Merkez Bankası’nda 36 milyon Dolarlık döviz 
toplanmıştı ve ayrıca 26 ton altın vardı… Genel bütçe harcamaları 303 
milyon lirayı bulmuştu.  

 

“Memleket henüz refaha erişmiş değildi. Ancak durum İstiklal Savaşı 
sonu koşullarından çok daha iyi idi. Halktan kalkınma ve ilerleme 
doğrultusuna girildiğine inananlar giderek çoğalmaktaydı.”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40  Varlık Yayınları 1963 
41  Sf. 198 (Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları No 5 -  1978) 
42  1938 yılında kişibaşına 248 kg/yıl  buğday üretimi vardı.  Açlık yoktu. 1949 Türkiyesi’nde ise açlık 
               vardı: “Orta Anadolu köylerinin büyük bir kısmı, açlık dediğimiz korkunç ve yüz kızartıcı faciayı  
               yaşamaktadır.” Yaşar Nabi, Varlık Dergisi,  Aralık 1949. Kişibaşına buğday üretimi 124 kg idi. 1938  
               yılının tam yarısı. Bögeler arası hububat  taşıması yapılamadığından Orta Anadolu çok ciddi boyutta 
               açlık vardı. 
43  2005 yılında yirmide bir ! 
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SONUÇ:  

 

 
ATATÜRK’ün 1925 yılında „Vasi Tahavvül“ olarak tanımladığı Cumhuriyet 
Devrimleri, Türkiye’yi 1938 yılında dünyanın en varlıklı ülkesinin 44 yedide biri 
oranında refah düzeyine getirmişti. Ülkenin durumu 1923’den „çok daha iyi“ 
idi. ATATÜRK’ün beklentileri gerçekleşmişti.  

 

Ancak, 1938 Türkiyesi’nin, 1949 Türkiyesi’nden de „çok daha iyi“ olması hiç 
kimsenin beklentisi değildi.  

 

Bu durum Kemalizm’den kopma sürecinin doğal sonucu idi. Kemalizm’den 
uzaklaşan Türkiye, 10 Kasım’dan sonra „Ekonomik  Seferberlik kavramını 
unutmuş, yatırımlarını durdurmuş ve Cumhuriyetin 25 inci  yılını tek bir şeker 
fabrikası dahi kuramadığını ilan ederek tamamlayabilmişti. 

 

ATATÜRK’ün Cumhuriyet Devrimleri ülkeyi 1923 yılında içinde bulunduğu 
karanlık konumdan  45 1938 yılının aydınlığına çıkarmıştı. Ya da batmış 
olduğumuz çamurdan çekip çıkarmıştı ülkeyi.  

 

Cumhuriyet Devrimleri’nin önemli özelliği; onlardan, Yaşar Nabi’nin dediği 
gibi kısaca Kemalizm’den, uzaklaşıldığında ülkenin yeniden, umutsuz-
heyecansız-ruhsuz günlere, (1949)  dönmesi idi.   

 

Cumhuriyet Devrimleri’nin hedefi “vasi tahavvül“ idi. „Muasır medeniyet“ idi. 
Türkiye; 1922 – 1938 arasında çok zor şartlar altında, İstiklal Savaşı’nın verdiği 
moral güçle, ATATÜRK’ün, Ankara Hukuk Mektebi’ni açarken 1925 yılında 
ortaya koyduğu hedefe adım adım yaklaşmıştı.  
 
ATATÜRK 1925 yılında 1938 Türkiyesi’ni görebilmişti. 
 
Falih Rıfkı Atay, 29 Ekim 1938 günü ULUS Gazetesi’ndeki başyazısında  
1923 – 1938 dönemi için şöyle yazmıştı: 
 

“Bugün Cumhuriyetin on beşinci yıldönümünü kutlayacağız.  
“Tarih, geçen bu devri, Türk milletinin altın çağı olarak anacaktır. 
“Atatürk vatanı, zaferiyle; milleti ise, inkılapları ile kurtarmıştır. 

                                                 
44  ABD 
45  ATATÜRK, 24 Ağustos 1925 günü Kastamonu’da konuşurken 1918-1919 dönemini kastederek  
              “felaket çamuruna batmışız” demişti.  



 24

 
www.kemalizm1938.org’un önemi ve anlamı, yukarıda bold olarak alıntıla- 
dığım iki cümlede çok açık bir şekilde özetlenmiştir.     

 

EK - 1 
 

CUMHURİYET DEVRİMLERİ – I  
 

SİYASAL 
 

Tarih Olay 
1    Kasım    1922 Lozan öncesi Saltanatın İlgası (kaldırılması) 
24  Temmuz 1923 Lozan Antlaşması – Barış ve yeni Türk Devleti 
13  Ekim      1923 Ankara’nın yeni devletin başkenti olmasına dair kanun  
29  Ekim      1923 Lozan’dan kısa bir süre sonra Cumhuriyetin İlanı 
3    Mart       1924 Halifeliğin İlgası – İlk adım, Osmanlı ile bağlar kopuyor 
24  Mayıs     1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Kanun No 491) 
5    Haziran  1926 Türkiye – Irak – İngiltere arasında Türkiye – Irak sınırı 

hakkında antlaşma. Bu antlaşma ile Musul sorunu 
noktalanıyor.  
Cemiyet-i Akvam, Irak’a sormadan İngiltere’nin  
mandatörlüğünü uzatıyor ! 

27   Ekim     1930 Yunanistan ile Antlaşma (ATATÜRK – Venizelos) 
18  Temmuz 1932 Türkiye, davet üzerine Cemiyet-i Akvam üyesi oluyor 
8    Şubat      1934 Balkan Antantı  

(Türkiye-Yunanistan-Yugoslavya-Romanya) 
21  Temmuz 1936 Montreux Boğazlar Mukavelesi 
14  Eylül      1937 Nyon Konferansı (TBMM tasdiki  18 Eylül 1937) 
1    Ocak      1938 Sadabad Paktının TBMM tarafından tasdiki 
2    Eylül      1938 Bağımsız Hatay Türk Devleti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kemalizm1938.org'un/
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CUMHURİYET DEVRİMLERİ – II 
 
 

TOPLUMSAL –HUKUKİ – EĞİTİM ile ilgili 
 
Tarih Olay Kanun No 
3    Mart       1924 Şeriye, Evkaf ve Erkan-ı Harbiye Umumiye 

Vekaletlerinin ilgası; 
Tevhidi Tedrisat; 
Hilafetin ilgası ve Hanedan-ı Osmaninin T.C. 
Memaliki haricine çıkarılması 

429 
 
430 
 
431 

8   Nisan      1924 Şeriye Mahkemelerinin kaldırılması ve yeni 
mahkemeler teşkilatının kurulması hk kanun  

 

27 Şubat       1925 Aşarın kaldırılması hk kanun  
5   Kasım     1925 Ankara Hukuk Mektebinin Açılışı  
25 Kasım     1925 Şapka İktisası (Giyilmesi) hakkında kanun 671 
30 Kasım     1925 Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine  

(Kapatılmasına) ve Türbedarlıklar ile birtakım 
Unvanların Men ve İlgasına dair kanun 

677 

26 Aralık      1925 Beynelmilel Saat hakkındaki kanun 
Beynelmilel Takvim hakkındaki kanun 

697 
698 

17 Şubat       1926 Medeni Kanun (Kadınlara haklar) 743 
1   Mart        1926 Türk Ceza Kanunu  765 
28 Haziran   1926 Ticaret Kanunu (Resmi Gazete Tarihi) 865 
?   ???           1927 Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu  1 086 
20 Mayıs      1928 Beynelmilel Erkam (Rakamlar) hk. kanun  1 288 
1   Kasım     1928 Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki 

hakkında Kanun: HARF İNKILABI 
1 353 

  4 Nisan      1929 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 1 412 
15 Kasım     1929  Türk  Deniz Ticareti  Kanunu  1 440 
3   Nisan      1930 Belediye Kanunu (Kadınlara haklar)  
1   Nisan      1931 Ölçüler Kanunu  
12 Nisan      1931 Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti  

3 Ekim 1935’de Türk Tarih Kurumu 
 

12 Temmuz  1932 Türk Dili  Tetkik Cemiyeti 
24 Ağustos 1936’da Türk Dil Kurumu 

 

31 Mayıs      1933 İstanbul  Darülfünu’nun kapatılması ve Milli 
Eğitim Bakanlığınca yeni bir üniversite 
kurulmasına dair kanun  
İstan bul Üniversitesi’nin açılışı: 18.11.1933 

 



 26

26 Ekim       1933 Kadınların muhtar seçme-seçilme hk kanun  
30 Ekim      1933 Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü açılışı  
Tarih Olay Kanun No 
26 Kasım     1934 Lakap ve Unvanların kaldırıldığı hk. Kanun  
3   Aralık     1934 Bazı kisvelerin giyilmeyeceği hk. Kanun  
21 Haziran   1934 Soyadı Kanunu   
24 Kasım     1934 ATATÜRK soyadı kanunu  
5   Aralık     1934 Kadınların milletvekili seçme-seçilme kanunu   
   
   

 
CUMHURİYET DEVRİMLERİ - III 

EKONOMİ ile ilgili 
 

Tarih Olay  Kanun No 
17 Şubat       1923 İzmir İktisat Kongresi toplanıyor Plan fikri 
26 Ağustos   1924 Türkiye İş Bankası  A.Ş. kuruluyor Milli banka 
27 Şubat       1925 Aşar Vergisi kaldırılıyor  
                     1925 Sanayi  ve Maadin bankası kuruluyor  
                     1926 Emlak ve Eytam Bankası kuruluyor  
                     1927 Sanayi Teşvik Kanunu kabul ediliyor  
                     1930 Türk Parasının Kıymetinin Korunması 

kanunu kabul ediliyor 
1 567 

                     1930 Cumhuriyet Merkez Bankası kanunu kabul 
ediliyor 

1 715 

                     1933 SÜMERBANK kuruluyor Lokomotif 
                     1933 Belediyeler (İller) Bankası kuruluyor  
                     1934 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. kuruluyor 4 fabrika 
                     1935 ETİBANK 

MTA 
EİE 
kuruluyorlar 

 

20 Mayıs      1934 Birinci Beş Yıllık Plan’ın uygulanması 
başlıyor – Kayseri Dokuma Fabrikası’nda 
Temel atma 

 

1  Kasım      1937 1 inci Teşrin Nutku -  ATATÜRK TBMM’ni 
açıyor 

Millete 
vaatler 

8  Kasım      1937 2 inci  Teşrin Nutku -  BAYAR Hükümet 
Programını okuyor 

 

10 Kasım     1937 ATATÜRK’ün  Teşrin Nutukları Yorumu “yepyeni” 
17 Eylül       1938 ATATÜRK 4 Senelik 3 Numaralı Planı 

onaylıyor 
“Ekonomik 
Seferberlik”
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1   Kasım     1938 ATATÜRK’ün 4 Senelik 3 Numaralı Plan 
hakkında KAMUTAY’a seslenişi:  

“Yardımcı 
olunuz”  

EK - 2 
 

FALİH RIFKI ATAY’ın 3 Kasım 1937 – 17 Kasım 1938 tarihleri arasında 
ULUS Gazetesi’nde yayımlanan başyazılarından alıntılar 46

 
3 -  Kasım 1937 
 

Halk Atatürk’ün 1 İkinciteşrin (kasım)  nutuklarını sabırsızlıkla bekler 
olmuştur. Çünkü reisimiz bu nutukların her birinde, yalnız, Cumhuriyet 
idaresinin bir seneki faaliyet verimini kaydetmekle kalmaz. Gelecek yıl 
için de yeni esas ve istikametler tesbit eder. Halk, 1 İkinciteşrin 
nutuklarından haber kadar, müjde almağa da alışkındır. Pazartesi günü 
derin bir ferah ve şevk ile dinlediğimiz nutuk ise, her iki bakımdan 
bilhassa dolu ve zengin, ve bütün vasıfları ile, bir program nutkudur. 47

 
Kemalizm inkılabının hedefi şekil ve usul değil, zihniyet ve ruh 
değiştirmektir.  
Yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde temelli bir inkılap yapmış 
olan…  

 
19 Mayıs 1938  – 1919 
 

1919’da İstanbul politikacılarının en ileri tasavvuru, parçalanmaksızın 
bir devlet himayesine girebilmekti  48 Hele bu devlet, kemirici bir 
emperyalist değil de, uzak ve daha insani zannolunan bir devlet, mesela 
Amerika olursa, mağlubiyetimizin acısını bile, unutmamız lazımdı.  

 
Bu eser  49 başında güç, ortasında güç, sonunda güç olmuştur. Atatürk 
muzaffer ordusu ile İzmir’e girdiği zaman bile, kendisine ve gene büyük 
devletlere karşı ihtiyatkarlık dersi vermek isteyenler olmuştur. 

 
22 Mayıs 1938 
 

Celal Bayar hükümetinin Londra’da temin ettiği yeni kredinin yekununu 
biliyoruz: 16 milyon İngiliz Lirası! Bu, İngiltere ile Türkiye arasında 
dostluk münasebetlerini takviye ettiği ve şümullendirdiği kadar, 

                                                 
46  Yazıların tamamı Kemalizmin Kitabı Bölüm 3’de verilmiştir.  
47  Bkz. ULUS Gazetesi 2 Kasım 1937 -  Sf. 12  
48  1919 Mandacıları = 2005 AB’cileri 
49  Kurtuluş Savaşı 
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Türkiye’nin inşasına hizmet eden iki taraflı büyük bir muvaffakiyet 
eseridir.  
Kurtuluş harbinden sonra, İngiltere ile Türkiye arasında yeni bir 
münasebetler devri başlamıştır. İngilizler Yakın – Şark aleminde Kemalist 
Türkiye’nin inkişafını realist bir görüşle takip ettiler. Seneler ve hadiseler, 
yeni devletin şahsiyetini, milli ve beynelmilel politikasının istikametlerini 
belirtti. Aramızda menfaat tezatları esasen yoktu: Fakat bilhassa barış ve 
emniyet meselelerindeki yeni elbirliği fırsatları, itimatsızlık unsurlarının 
da tasfiye edilmesine yardım etti.  
“Senelerdenberi Balkanlar ve Yakın – Şark’ta sulh ve istikrar amili olan 
Türkiye” hükmü yalnız Taymisin değil, şüphesiz bizi yakından tanıyan, 
yahut, harp sonrası vakalarının inkişafındaki hareket tarzımızı bilmiş olan 
bütün İngilizlerindir. Bizler maddi anlaşmalardan fazla, bu manevi 
anlaşmaya kıymet veririz:  
Çünkü Kemalizm’in Türkler için milli olduğu kadar, bölgemiz için insani 
olan davasının takdir edilmiş olmasını isteriz.  
Atatürk, Tuna’dan Hind hudutlarına kadar, bir barış ve emniyet nizamının 
kurulmasına, yeni milli devletin inşası kadar ehemmiyet verdi. Bütün harp 
tahrik ve tehditlerinin kaynağı olan bu topraklar, şimdi, sulh ve say 
idealine bağlanmıştır. İngiltere’nin hususi ve umumi menfaatleri, bu 
alemle her noktada temastadır. Ve onun hükmü, senelerce süren 
müşahede ve tetkiklerinin neticesidir.  
Fakat diğer bir cihet daha var: Osmanlı İmparatorluğu bir itibarsızlık 
timsali idi. Gümrüklerinden tuzlu sularının balıklarına kadar her şeyi 
rehin etmişti.  
Yeni Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu”nun bütün mirasları gibi, bu 
itibarsızlık şöhretinin kendi üzerinde devam eden tesirleri ile de senelerce 
savaştı, durdu.  
Bu mücadeleden muzaffer çıkmamızda, şimdi Başbakan, lakin ilk 
günlerden beri yeni Türkiye bankacılığının, nihayet iktisatçılığının 
başında bulunmuş olan Celal Bayar’ın hissesi ne büyük olduğunu biliriz.  

 
29 Mayıs 1938 – Anlaşmadan Sonra 
 

Başvekil Çemberlayn, yekunu 16 milyon Sterling tutan kredi anlaşma-
larının Londra’da imza edilmiş olduğunu Avam Kamarasına bildirmiştir. 
Üç anlaşmadan biri, 10 milyonluk ticari krediye, ikincisi 1937 ticaret ve 
kliring mukavelesine teknik bir fasıl ilavesine aittir. Başvekil, harp gemisi 
ve harp malzemesi siparişlerine taalluk eden 6 milyonluk üçüncü anlaşma 
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için bir kanun projesinin pek yakında Avam Kamarasına tevdi 
olunacağını da ilave etmiştir.  
Celal Bayar hükümeti için esaslı bir muvaffakiyet teşkil eden bu 
anlaşmalar, şu hakikatleri ispat eder:  
1 – Yeni Türkiye, on beş yıllık dürüst ekonomi ve finans politikası ile 
kendine tam bir itibar temin etmiştir.  
2 – Yeni Türkiye, on beş yıllık harici politikası ile, kendisini, başkalarını 
kendi haklarına riayet ettirmekte müteaasıp olduğu kadar başkalarının, 
haklarına hürmet eden, bir sulh, istikrar ve emniyet unsuru olarak 
tanıtmıştır.  
3 – İngiltere ile Türkiye arasında her türlü menfaat tezatları tasfiye 
edilerek karşılıklı bir itimat teessüs etmiştir...  
 

30 Mayıs 1938 – İş Yılı 
 

Kendisinin ilk ve cumhuriyet idaresinin en büyük bütçesine ittifak reyi 
kazanan Başbakanımız, önümüzdeki senenin adını da koymuştur: İş Yılı! 
Büyük Şef 29 birinci teşrin nutkundan yeni hükümetine birçok vazifeler 
tevdi etti. 1938 bütçesi bu vazifelerden içinde bulunduğumuz yıla ait 
olanlarını tahakkuk ettirecektir. Öyle zannediyoruz ki bütün nisbetler 
dikkate alınmak şartı ile pek nadir devletlerin bütçesinde milli faaliyetlere 
bizimki kadar yer verilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu bütçelerine maaş 
hakimdi: Cumhuriyet bütçelerinin karakteri iş bütçeleri olmaktır. Ve 1938 
bütçesi, 58 milyona yakın tahsisat kanunu ile birlikte, inşa ve imar 
davasının en fazla tekasüf etmiş olanlarındandır.  

 
Bütçenin her maddesinden milletin alın teri damlıyor: Tamamen milli 
sayın mahsulü olan devlet gelirini, milli kudreti artıran işlerle, milli sayın 
emniyet ve hürriyetini müdafaa edecek vasıtalara sarfediyoruz. İş sulh ile, 
sulh kuvvet ile. Tarlalarımızı siperlerle çevirmeye mecburuz. Zayıflar 
sulhe değil, harbe hizmet ettiler. Nazariyeler bakidir ama, kendileri 
ortadan kalktılar…  

 
İş yılının vazifelerini tanzim edecek olan daha bazı kanunlar tatilden evvel 
Kamutayda müzakere olunacaktır. Bunlar muhtelif faaliyetlere daha iyi 
bir tecanüs verecek olan, tamamlayıcı ve nizamlayıcı tedbirlerdir.  

 
1 Temmuz 1938 – Başbakanın Nutku 
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Başbakanımız Celal Bayar’ın son nutku, siyasi hayatına aid vesikaların 
en mühimleri arasında yer tutacaktır.  
Üslubun üç vasfı hemen dikkate çarpıyor:  

          Açık, kati ve samimi olmak! 
Nutuk, devletin belli başlı meselelerinden hemen hepsine ve esasında 
temas edilmiştir. Öyle zannediyoruz ki metni olduğu gibi okuyanlar, onun 
herhangi bir noktasının yeniden tahlil veya tefsir edilmesine lüzum 
hissetmemişlerdir.  
Cumhuriyet hükümeti 1938 yılında 300 milyon lira harcayabilen bir hazne 
seviyesi elde etmiştir. Yeni rejim, bu yekunun 3 de birinden biraz fazla 
rakamla başlamıştır. Bunun manası büyüktür: Bizler Türkiye’yi 
baştanbaşa, maddi manevi inşa edilmek vaziyetinde bulduk. Emsalsiz bir 
hız ve hamle ile çalışmak, normal say değil, adeta harb fedakarlığı 
şartları içinde uğraşmak mecburiyetinde idik. Böyle hallerde alınan 
tedbirler eğer pekiyi dikkat edilmezse, bir taraftan parlak ve ani semereler 
verirken, diğer taraftan milli kudreti tüketir. Halk yığınlarının, 
mütemadiyen, kahramanca hayat gerginliği içinde yıpranarak, gelecek 
nesiller hesabına ıstırab çekmelerine imkan var mıdır? Halbuki, bunu 
cihana ilan edebiliriz, bütün nisbetler göz önünde tutulacak olursa, 
Türkiye on beş yıl içinde, yapılabilecek olanın azamisini vücuda 
getirmiştir ve bu inşa faaliyetlerini, milli kudreti yıpratan ve tüketen değil, 
zevklendiren ve canlandıran tedbirlerle tanzim etmiştir. 10 milyona yakın 
vergi indirirken, gelirimizin eksileceğinden tasalanmıyoruz. 
Demiryollarımıza kadar her şeyi kendi paramız ve emeğimizle yapıyoruz. 
Sivil ve harb sanayiimizi kurmakta devam ediyoruz. Beynelmilel 
itibarımız, Osmanlı İmparatorluğu’nun son asırlada hiçbir zaman 
erişemediği kadar mükemmeldir. Kuvvetli, ileri ve garblı bir Türkiye’nin 
medeni alem içinde, kendi hissesine düşen milli ve insani vazifelerini 
yaparak, devam ve istikrar şartlarını her gün daha fazla takviye ederek, 
dünyada kendine layık yeri almış olduğuna hiç kimsenin şüphesi 
kalmamıştır.  
Celal Bayar’ın nutku, mümkün olsa da, 1908 ile 1914 arasındaki 
Meşrutiyet devrine dönüp, orada okunabilse! Bizim on beş senemizin 
Meşrutiyet’te, hiç olmazsa asra yakın bir müddetle ölçülmüş olduğunu 
hatırlatırız.  
Fakat bugün dahi asra yakın ölçüler çerçevesi içine giren sayısız 
hizmetler karşısındayız. Onları başarmak için lazım gelen madde, kültür 
ve ruh kuvvetine sahip olduğumuza şüphe etmek artık en bedbinlerin bile 
aklından geçmez: Kendi mazimizin en büyük değeri, belki meydana 
koyduğu eserlerinin üstünde değeri, Türkiye’nin istikbali için sarsılmaz 
bir inanca olmaktadır. Mazi bize istikbali, esas ve hedeflerini Atatürk’ün 
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hazırlamış olduğu muazzam istikbali gösteriyor ve kalplere ona mutlaka 
varmak emniyet ve huzurunu veriyor!50

7 Temmuz 1938 – Kati Safha 
Atatürk 1 Kasım 1937 Nutku ile bizi vazifeye çağırdığındanberi, milli 
meselelerdeki şuur ve disiplin seviyemiz, sebat ve irademiz, sinir 
kuvvetimiz yeni bir imtihandan daha geçti.  
Muvaffak oluşumuzun sırrı, inkilabçılar rolünü kaybetmemekliğimizdir. 
Bir dava milli vasfını aldığı vakit nasıl hallolunur, bunun usul ve 
düsturlarını Atatürk mektebinde öğrenmişizdir: İlk şart, davanın haklılık 
ve doğruluğu kadar, onu kazanmanın, milli hayat için bir zaruret 
olduğuna inanmak ve bağlanmak, milletin bütün kudretlerini bu uğurda 
seferber etmektir.  
Bir millet haklarını müdafaa edebildiği kadar hür ve şerefli kalır.  

 
31 Ağustos 1938 – Zafer Nesli 

Bu zaferle 16 senede her şey mümkün olmuştur:  
Hür, ileri, mesut ve kuvvetli Türkiye bu zaferin eseridir. Eğer zafer 
olmasaydı, Türkler Sevr sömürgesinin esirleri olarak sürünecekler, 
Boğazlar’dan ve garbi Anadolu’nun münbit topraklarından steplere 
doğru atılacaklar, onlara bir daha hayat hakkı vermemek için cihan 
milletleri ahdedeceklerdi.  
Zafere ve onun tek ve tam sahibine borçlu olmadığımız hiç  bir şey yoktur. 
Herşeyi bırakınız,  şerefli insanlar olarak ancak bu zaferdenberi 
yaşıyoruz. 
Türk milletinin yeni zamanlar tarihi ikiye ayrılacaktır: Zaferden evvel ve 
zaferden sonra! 
Biz ondan evvelini de sonrasını da tanıyoruz. Osmanlı bozgunlarının 
meyus havası içinde doğup büyüdük. Halkta kahramanlık ruhu ölmüş 
değildir. Fakat devlet ve onun bütün müesseselerinde teslim ve tevekkül 
esastı. Garp aleminin müsaade ettiği kadar yaşamak, onun gazabını uyan-
dırmamak ve sinip beklemek! Ah şu devletler aralarında uyuşmasalar, 
birleşmeseler ve bizi paylaşmasalar… Yahut aralarında bozuşsalar, 
boğuşsalar ve bize bir kaç sene rahat nefes aldırsalar… Bozgunlar yavaş 
yavaş devletin bütün idaresini yemiş ve yıpratmıştır. Halk galeyanları ve 
isyanlariyle, tehlikeli alametler gibi telakki olunmaktadır. Devlette ve 
onun güzidelerinde inanmak kuvveti sonuna kadar tükenmiştir. 

                                                 
50  İşte ATATÜRK, 5 Kasım 1925 günü Ankara Hukuk  Mektebini açarken bu tabloyu görmüş ve “vasi  
               tahavvül” demişti. Nedense ÇANKAYA’da bu  tür ifadeler yok?  
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Zafer terbiyesinde yetişen bugünkü nesilden bir genç ile bir Osmanlı 
güzidesi karşı karşıya geldikleri zaman tezat ne kadar göze çarpıyor.  
Hudutsuz bir inanış gururu bütün memleketi kaplamıştır.  51  
Ruhlarda Osmanlı ürküntüsünden eser kalmamıştır.  Her tarafta kurtuluş 
iradesi, yalın bir kılınç gibi parlıyor. 
Türk milleti yaşamak hakkı için isyan etmiş: fakat zafer onu başkalariyle 
beraber kendisinin de şüphe ettiği kudretlerine inandırmıştır. Zaferin 
sancağı altında yirminci asır insanlığının en şerefli vatanlarından birini 
kuruyor ve onun üstünde garp medeniyetinin ileri devletlerinden birini 
inşa ediyoruz. Temel odur, maya odur. Böyle bir zafer bütün bir milli 
tarihe kafi bir şan kaynağı olabilir. Cihan harbi zaferinin neticesinden 
Türk milletinin hayatını kurtarmış olan zafer! Cihana rağmen kazanılmış 
olan zafer! Maddi manevi bütün sebepleri yalnız Türk milletine, onun 
faziletlerine ait olan zafer!  

 
4 Eylül 1938 – Cumhuriyet Devri 

Cumhuriyet devri, bütün Anadolu’da Osmanlı devrinden asayiş ve 
umranla ayrılıyor…  
Bizler bir medeniyet ve kültür mücadelesinin içindeyiz:  
Kemalist Türkiye’yi maddeten ve manen inşa ediyoruz…. 

 
21 Eylül 1938 –Üçüncü hamle  52

Sayın Başbakanımız üçüncü ve dört senelik programın ana hatlarını 
gazetelere tebliğ etti. 53  
Program, son 1 İkinciteşrin nutkunda yeni hükümetin faaliyet mevzu ve 
istikametlerini tayin eden Şefimiz tarafından tasvip olunmuştur.  
Yeni program dört esas üstüne kurulmuştur: 
Yeni fabrikalar, 
Madenler, 
 Nakliyat 
Zirai endüstriler. 
 

                                                 
51  İşte Kemalizmin meyveleri 
52  Ayın Tarihi dergilerinde Falih Rıfkı Atay’ın “4 Senellik 3 Numaralı Plan” hakkında bir makalesini yok. 
Milli Kütüphane’de ULUS Gazetesi’nin Eylül 1938 cildine bakınca aşağıdaki çok ilgi çekici makaleyi buldum. 
Bir ibret belgesi olarak aşağıya alıyorum.  
53  Bkz. 19 Eylül 1938 ULUS Gazetesi – Sf. 14 
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Bunlara Ankara’daki memur meskenleri meselesinin kısmen hallini temin 
eden inşa planı ilave edilmiştir.  

 
Yeni sanayileşen memleketlerden birinin yüksek bir şahsiyeti demiş ki: 
“Siz de bizim gibi uzun bir gecikmeyi telafi için süratle sanayileşmiye 
mecbursunuz. Bu o kadar kolay bir şey değildir. Siz de, bizim gibi, 
yaptıklarınızdan birçoklarını yıkacak, yeniden yapacaksınız. Bu yanılma 
masraflarını göze almak lazım!” 
Halbuki bizler fabrika yıkmak değil, kurduğumuz fabrikaları genişletmek 
veya sayılarını artırmak mevkiinde bulunuyoruz. Uzun uzun hesap 
etmeksizin ve gerek toprak, gerek piyasamızın imkanlarını bin kere ölçüp 
tartmaksızın hareket etmedik ve edemezdik: Çünkü milli kudretleri son 
derece titiz bir tasarruf hissiyle kullanmak zaruretindeyiz.  
Memlekette her şey yapılmak lazımdı ve hepsi tarafımızdan yapılacaktı.  
Yeni Türkiye’nin sanayileşme ve diğer her türlü ekonomik teşebbüsleri, 
işte bu sebepledir ki, hem içerde hem dışarda sarsılmaz itimat 
uyandırmıştır: Hükümet bir teşebbüse giriştiği zaman millet onun mutlaka 
başarılacağını bilir ve dışarı alem, bu teşebbüsün milli ihtiyaç ve kudretle 
ölçülü olduğuna kanaat eder. Dikkatli, hesaplı ve muvaffakiyetli 
hareketlerimiz, başlangıçta Türkiye havasını kalın bir sis tabakası gibi 
tamamen kaplamış olan şüphe ve tereddüdü izale etmiştir.  
Üçüncü hamleye, bir sene müddet kısaltarak, başlıyoruz. Program 
tahakkuk ettiği devirde, 80 milyonun büyük bir kısmı memlekette 
sarfolunacak, her tarafta halkın iş ve kazancı artacaktır. Program tatbik 
olunup bittikten sonra Türkiye’nin ekonomik, endüstriyel kudreti, refahı 
ve ancak bunlarla mütenasip olursa itimat edilecek olan milli müdafaası 
artacak,  
Atatürk devletinin inşa davasının bir kısmı daha halledildikten başka, 
beynelmilel itibar ve nüfuzu yeni bir inkişaf bulacaktır.  
Hükümetlerin müspet faaliyet programları daima nikbinlik ve şevk 
verirler: Fakat eğer bu programlar, daha evvelkilerinde yüzde yüz 
muvaffak olmuş olan idarelerin pişkin tecrübelerinin de mahsulü iseler, 
bu nikbinlik ve şevke hiç bir kuru hayal hissesi katılmaz ve herkes 1942 
senesini Celal Bayar hükümeti programının tahakkukundan sonra alacağı 
yeni umran ve hareket manzarasında görür...  

 
12 Ekim 1938 – Yeni Kredi Münasebetiyle  

Alman Milli İktisat Nazırı Dr Funk’un ziyareti,  daha ilk gününde müspet 
semerisini vermiştir: Almanlar Türkiye’ye 150 milyon Marklık bir kredi 
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açmaktadırlar. Hükümetin endüstri, nafıa ve milli müdafaa ihtiyaçları için 
kullanılacaktır. 
… Dr Funk da diyor ki: 

“Türkiye’nin bu yapıcılık devrinde milli ekonomiye büyük bir rol 
isabet etmektedir. Milli ekonomi, Türkiye’nin kalkınma hareketinde 
milletin refahına ve devletin emniyetine hadim bulunmaktadır. 
Türkiye’nin her tarafında bütün kuvvetler kudretli bir milli ekonomi 
vücuda getirmek için mükemmel bir surette birleştirilmiş ve 
teşkilatlandırılmıştır. Türkiye’nin vasi tabii zenginliklerinden daima 
artan bir tempo ile istifade edilmektedir.” 

Milli iktisadiyat daima bir yükseliş arzetmektedir.  
Memleketin sanayileşme programı süratle ilerlemektedir.  
Türkiye’nin mali vaziyeti sağlam esaslara istinat etmektedir  
İşte bu Türkiye’dir ki aynı sene dolmadan iki büyük ve dost milletten 
yüksek krediler temin etmeğe Türkiye’de iş ve istihsal davalarımıza yeni 
bir hız verecek, vazife ve hizmetlerimizi görmek hususunda bize yardım ve 
kolaylık temin edecektir.   

 
29 Ekim 1938 – 15 

Bugün Cumhuriyetin on beşinci yıldönümünü kutlayacağız.  
Tarih, geçen bu devri, Türk milletinin altın çağı olarak anacaktır.  
Çünkü, 29 İlkteşrin, bizim için, yalnız bir rejim değişikliği değil, kurtuluş 
eserinin birliğini, bütünlüğünü ve edebiliğini ifade eder. Şimdi 17 milyon 
kalp, bu eserin tek ve tam sahibi Atatürk için, sevgi, minnet ve aht ile 
çarpıyor. 
15 sene içinde, Türk milletinin maddi manevi kurtuluş ve hürriyetlerine 
nizam veren müesseselerin hepsi kurulmuştur ve bu müesseseler 
arasındaki vahdet, tecanüs ve ahengi en iyi, rejimimizin adı temsil eder.  
Cumhuriyet!  
İnkıraz denilen müthiş facianın ümitsizliği içinde, bir milli kahraman 
bulmak her vakit nasip olmaz. Fakat bu kafi değildir; milli kahramanın, 
cihan harbini kazanan orduların elinden, kati bir zaferle, anayurdu 
kurtarabilecek bir deha sahibi olmalıdır. Böyle bir zafer, bir faniyi hangi 
şahsi saadetlere eriştirmez? Hayır, Türk milli kurtuluşunun kahramanı ve 
başbuğu, bu zaferin daha çetin ideal cihetlerinde sadece bir silah telakki 
edecek kadar inkılapçı da olmalıdır. Atatürk, o mucizedir.  
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Fakat bir kahraman, bir başbuğu ve bir inkılapçıya, cihanı hayrete 
düşüren böyle bir eseri vücude getirmek için de Türk milleti lazımdı.  
 
Atatürk, inkılaplarını yaparken, onların hayatiyetini Türk milletinin, 
herkesten ve hepimizden çok kendisi tarafından tanınan faziletlerinde 
aramış ve bulmuştur.                                                                
İki cümlemizi tekrar edelim:  
 

Atatürk vatanı, zaferiyle; milleti ise, inkılapları ile kurtarmıştır. 
 
Cumhuriyetçiler, kalplerinde, zaferin fedakarlık ahlakını ve kafalarında 
Kemalizm inkılaplarının fikir disiplinini muhafaza ederek, büyük inşayı 
tamamlayacaklardır.  
Şimdi, hep beraber, on yedi milyon, hepiniz, kadın, erkek ve çocuklar. 
O’na dönünüz; her isimden mukaddes O’na, Atatürk adına, ahdinizi 
tekrarlayınız :  

Cumhuriyetçiyiz, milliyetçiyiz, devletçiyiz, laikiz, inkılabçıyız.. 
 
2 Kasım 1938 – Kamutay’da 

Kamutayın beşinci devre dördüncü toplantı yılı, Atatürk’ün, sayın 
Başbakanımız tarafından okunan nutku ile açılmıştır. Büyük Reis, millet 
mümessillerine geçen seneki nutku ile esaslarını tesbit etmiş olduğu 
hükümet programının zengin ve müspet icraat bilançosunu vermekte ve 
yeni faaliyet istikametlerini işaret etmektedir.  
Bilhassa her şeyi yeniden yapmak mecburiyetinde bulunan memleketler 
için, milli kalkınma davasının prensiplerini ve tatbik sistemini tesbit etmek 
ne kadar basiret, dikkat ve zamana ve bilhassa hakiki bir millet reisinin 
rehberliğine ihtiyaç gösterdiğini cumhuriyetimizin on beş senelik tarihi 
bize öğretmiştir. Fakat öğrendiğimiz diğer bir nokta da, bu prensipler ve 
sistemde isabet edilmişse, tecrübe ve muvaffakiyetler bu isabete halkı 
inandırmış ve bütün milli faaliyetleri şuurlu bir emek birliğine 
sevkedebilmişse, kalkınma eseri büyük bir hızla inkişaf eder; ilk 
kararsızlık ve münakaşa anlarında uzak, güç veya imkansızlık zannolunan 
işlerin başarılma sürati herkesi hayrete düşürür.  
Atatürk, 1 İkinciteşrin nutukları ile yeni Türkiye için, safha safha, tam bir 
inşa planının prensiplerini ve tatbik metodlarını tayin etmiş ve hiç bir 
vakit başımızdan eksik olmayan yüksek murakabe ve irşadı ile onların 
realizasyonunu takip ve temin etmiştir. Bu nutuklar, milli kalkınma 
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davasının, her bakımdan, mütemadi, muntazam ve tecanüslü nasıl bir 
inkişaf seyri gütmekte olduğunu gösteren vesikalar olduğu kadar, ilerisi 
için de en sağlam hareket düsturlarıdır...  
 
1 İkinciteşrin nutkundaki vaat ve direktifler dahi, geçmişte olduğu gibi, 
süratle tahakkuk edecek, Kemalist Türkiye’nin her taraflı inkişafı, devam 
ve istikrar ile mesut eserlerini verecektir.  
Türk milleti, artık büyük ve mukaddes sırrı biliyor: Daima O’nun 
gösterdiği yolda, daima O’nun hizmetinde ve daima O’nunla!” 

 
17 Kasım 1938 – Celal Bayar Hükümetine itimat 

Cumhurreisimiz İsmet İnönü, ilk hükümetini teşkil etmek vazifesini Celal 
Bayar’a tevdi etti…  
Celal Bayar Atatürk’e evlatlığını, hükümete reisliğini ve Kamutay 
azalarına vefakar dostluğunu, ancak hizmet aşkı ve karakter asaleti ile 
izah olunabilecek bir nefis feragati içinde ve efendice yapmıştır. 54

                                                 
54  “ÇANKAYA” adlı kitabı da yukarıdaki ULUS başyazılarını da ben yazmadım. 

Ayrıca Falih Rıfkı Atay en çok saygı duyduğum üç-beş yazardan biridir. “Zeytindağı” ve “Atatürkçülük 
Nedir?” adlı kitaplarını hep yanımda taşırım. 

 

1965-66’da yaklaşık 6 ay Dünya Gazetesi’nde birincisi benim yazdığım diğer ikisi yayımladığım üç 
kitap tefrika edildi. Bana ikinci sayfanın sol üst köşesini verdiler. Pazar günleri aynı sayfanın sağ üst 
köşesinde Atay’ın “Pazar” makaleleri yayımlanırdı. Kendisi ile aynı sayfayı paylaşmış olmak bana 
gurur verirdi. 

 

Bu makaleleri (Falih Rıfkı Atay’ın 1938 ULUS Başyazıları) okuduktan, Çankaya’nın her iki baskısına 
yeniden baktıktan sonra yorumum şu: Atay, Çankaya’da Son Yıl’a değinmeyerek kendisine kötülük 
yapmış. Kitabının  değerini düşürmüş. 

 

Celal Bayar’ı 1950-60 yıllarındaki davranışlarından dolayı onaylamıyabilirsiniz, (çok inatçı bir CHP’li 
veya MBK’çi iseniz),  ancak bunu yukarıda verdiğim makaleleri unutmak, yok saymak, pahasına 
yapamazsınız. Yaparsanız, çok yanlış bir şey yapmış olursunuz… 

 

Eğer Falih Rıfkı Atay, kitabının genişlettiği ikinci baskısında şöyle yazmış olsa idi (o tarihte Bayar 
Kayseri cezaevinden yeni çıkmış eski başbakan ve eski cumhurbaşkanı idi), 

 

“İşte Atatürk’ün ölümünden sonraya kadar süren Celal Bayar Başbakanlığı devri 
böyle başlamış ve çok başarılı bir şekilde 14 ay sürmüştür. Kendisinin çok başarılı 
ve Atatürk’e yakışır bir başbakan olduğunu o tarihte Ulus Gazetesi’nde şu kelimeler 
ile yazmıştım: 
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Celal Bayar Atatürk’e evlatlığını, hükümete reisliğini ve Kamutay azalarına vefakar 
dostluğunu, ancak hizmet aşkı ve karakter asaleti ile izah olunabilecek bir nefis 
feragati içinde ve efendice yapmıştır.  (17 Kasım 1938 – ULUS Gazetesi)  

 
Atatürk’e çok büyük bir hizmette bulunmuş olur ve tüm Kemalistlere en anlamlı mesajı vermiş olurdu. 
Eğer buna benzer bir mesajı 1958 yılında birinci baskıda yayımlamış olsa idi, iddia ediyorum, 27 Mayıs 
olmazdı. 


