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1.ÜNİTE Yeniden Yapılanma Dönemi
YENİDEN YAPILANMA DÖNEMİ
Birinci kitapta görüldüğü üzere Osmanlı Devleti’nin son on iki yılı çeşitli cephelerde farklı ra-
kiplerle daimi bir savaş hâli içinde geçmişti. Bu durum gerek devlet yöneticilerini gerekse
halkı son derecede olumsuz etkilemiştir. Maddi ve manevi anlamda gelecekten ümitsiz, kendi
ayakları üzerinde durma inancını kaybetmiş, ekonomik alanda ise elindeki avucundakini tü-
ketmiş bir toplum söz konusuydu.

CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA TÜRKİYE’NİN GENEL GÖRÜNÜMÜ
Nüfus: Türkiye’nin nüfusu 1927 yılı verilerine göre 13.648.270 kişiydi. 1927 yılı nüfus verileri-
ne göre; nüfusun 6.563.879’u erkek, 7.084.391’i kadındır.

Sağlık: Ülke genelinde sağlık hizmetleri son derece yetersizdi. Çoğunluğu büyük yerleşim
merkezlerinde toplanmış, devlet hesabına ve serbest çalışan tüm sağlık personelini kapsaya-
cak şekilde 1928 yılı itibarıyla 1.078 doktor, 130 hemşire, 1.059 sağlık memuru ve 377 ebe
mevcut idi. Kabaca bir hesapla 12.661 kişiye bir doktor düşmektedir.

Eğitim: Cumhuriyet idaresinin üzerinde en çok duracağı saha eğitim olacaktır. Atatürk’ün
Cumhuriyeti emanet edeceği aklı hür, vicdanı hür nesillerin ancak eğitimle mümkün olacağı
düşüncesiyle daha millî mücadele devam ederken Ankara’da toplanan Maarif Kongresi ile
eğitim alanında yapılması gereken atılımlar değerlendirmeye alınmıştır. Bu sahada yapılanla-
ra geçmeden önce Cumhuriyet’in devraldığı eğitim durumuna ve ilk onbeş yılda sağlanan
gelişmelerin verilerine ana hatlarıyla bakalım.
Maarif Kongresi: Kütahya-Altıntaş Savaşları sırasında 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında
Ankara’da Mustafa Kemal Paşa’nın açılışını yaptığı kongrede ülke eğitimcileri görüş ve öneri-
lerini devlet yöneticileri ile paylaşmışlardır.

İlköğretim:1923-1924 yılı verilerine göre Türkiye’de mevcut ilkokul sayısı 4.894’tü. Bu okul-
larda eğitim alan öğrenci sayısı 341.941 iken bu müesseselerde görev yapan öğretmen sayısı
ise 10.238’dir. Bu rakamlar ile Osmanlı Devleti’nin yıkıldığı tarihlerde okur yazar oranı %6 ila
%10 arasında bir noktada olduğu değerlendirilmektedir.

Ortaöğretim tablosu da iç açıcı olmaktan uzaktır. 1923-1924 senesinde ülke genelinde
72 ortaokul, 796 öğretmen ve 5.905 öğrenci ile faaliyet göstermektedir. Liselerde ise 23 okul,
513 öğretmen ve 1.241 öğrenci mevcuttur.

Yüksek öğretim devresi de öncekilerden farklı değildir. Osmanlı Devleti’nin yı- kılışında mev-
cut fakülte ve yüksek okul sayısı 9, öğretim elemanı 307, öğrenci sayısı 2.914’tür.

Tarım
Osmanlı toplumu büyük oranda bir tarım toplumu idi. 1927 tarihli tarım sayımına göre ülke-
de mevcut nüfusun % 67.7’si çiftçilik yapmaktaydı. Devletin batısında Trakya, İstanbul, Bursa
ve Kocaeli kesiminde bu oran önemli ölçüde düşerken Orta ve Kuzey Anadolu’da ortalamanın
üzerindeydi. Bu nüfusun aile başına işlediği toprak miktarı ortalama 25 dönüm civarındadır.
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Ulaşım
Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılın ortalarında başlattığı, öncelikle sermaye birikimi olmadığı
için yabancı yatırımcılara ihtiyaç duyduğu demiryolu yapımı yüzyılın sonlarında yabancı dev-
letlerle iyi ilişkileri devam ettirmek için kullanılan bir araç hâline dönüşmüştür. İkili siyasi iliş-
kilerin seyrine göre dağıtılmaya başlanan demiryolu imtiyazı ulaşım ağını gayri millî bir duru-
ma getirmiştir.

Ekonomik Durum
Osmanlı Devleti’nin son yıllarındaki ithalat ve ihracat dengesine baktığımızda; Devlet’in alım
satım oranının oldukça dengesiz seyrettiğini söyleyebiliriz. Elbette ki son yüzyılda gerçekleşti-
rilen ve millî üretimin tamamen önünü tıkayan anlaşmalar bu neticenin önemli sebepleri ara-
sındadır. Ülkenin düşman istilasından kurtarılmasını çağdaş ve tam bağımsız olmak için yeter-
li görmeyen Cumhuriyet idaresi bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için hakiki ve en kuvvetli
temeli ekonomide görmüştür.

İDARİ DÜZENLEMELER
Türk milletinin Mustafa Kemal Paşa önderliğinde gerçekleştirdiği Millî Mücadelenin ilk aşa-
ması askerî sahada elde edilen başarılarla tamamlanmıştır. İtilaf Devletleri’nin Sevr paçavra-
sını Türk milletine zorla kabul ettirmek için destek oldukları Yunan kuvvetlerinin savaş saha-
sında kati olarak yenilmesiyle mücadelenin birinci kısmı başarıyla tamamlanmıştı.

Devlet Millet Birlikteliği İçin İlk Adımlar
Büyük Taarruz’un ardından düşman işgalinden kurtarılan ve kurtarılacak yerlerde de kurula-
cak siyasi idarenin hazırlıklarını yapan Mustafa Kemal Paşa, daha Yunan askerini takibin de-
vam ettiği günlerde İzmir Valiliği için Konya Valisi Abdülhalik Bey’i görevlendirmelerini
hükûmete önerdi. Böylece düşman işgalinden kurtarılan yerlerde herhangi bir idari boşluğa
meydan vermemek kararındaydı.

Ekonomik Düzenlemeler
6 Eylül 1922 tarihli bir bakanlar kurulu kararı düşmanın yakıp yıkarak terk ettiği yerlerdeki
halkın mağduriyetini gidermek, sefaletine engel olmak için yine halkın yardıma çağrılmasını
emrediyordu. Düşman işgalinden kurtarılan yerlerdeki durumu inceleyen hükûmet ise acil
olarak yapılacakların hukuk, idare ve sağlık üçgeninde gerçekleştirilmesini istiyordu. Çözüm
yollarının Adliye, Dahiliye ve Sıhhiye Bakanları’ndan oluşan bir kurul tarafından hükûmete
önerilmesi ilk adım olarak kabul edilmiştir. Birkaç gün sonra “Afyon’dan itibaren yakılıp yıkıl-
mış köylerdeki halkın yemeklik, tohumluk gibi temel ihtiyaçlarının yanı sıra diğer gereksinim-
lerinin karşılanması için sosyal yardım komisyonlarının kurulması kararı alınmıştır.

İdari Düzenlemeler
Devlet idaresinde çalışan memurların durumları ayrı bir sıkıntı oluşturmakla beraber, Millî
Mücadele’nin aleyhine tavır almamış; görev yerleri düşman işgaline uğrayanların da düşman-
la işbirliği yapmamış olmak zemininde mağdur edilmemeleri esası doğrultusunda hareket
edilerek sorun çözümlenmiştir.

Askeri Düzenlemeler
Lozan Antlaşmasının imzalanmasından hemen sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin barış duru-
muna dönüş hazırlık ve çalışmaları başlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1923
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tarihinde seferberliği kaldırmıştır. Mustafa Kemal Paşa, Meclis ikinci dönem çalışmalarına
başlarken Genelkurmay Başkanı ve Batı Cephesi Komutanı Mareşal Fevzi Paşa’yı görevleri
üzerinde kalmak kaydı ile karargâhıyla 27 Temmuz 1923’te Ankara’ya getirtmişti.

SİYASİ DÜZENLEMELER
SALTANATIN KALDIRILMASI
Mudanya Mütarekesi’nin imzalanmasının ardından girişilen barış konferansı hazırlıkları esna-
sında mevcut devlet yapısını; saltanat ve hilafet makamlarının durumunun bir an önce net-
leştirilmesi zaruretini ortaya çıkaran gelişmeler yaşanmıştı. Sadrazam Tevfik Paşa’nın barış
görüşmelerine birlikte gitme çağrısını içeren telgraşarı TBMM’de İstanbul yönetimi aleyhin-
deki tepkileri alevlendirmiştir.

TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa’ya gönderdiği 17 Ekim 1922 tarihli telgrafında Tevfik
Paşa son başarılardan sonra İstanbul ile Ankara arasındaki anlaşmazlık ve ayrılığın giderildiği-
ni, yakında Avrupa’da toplanacak barış konferansına her iki tarafta çağrılacağından, milletin
iyiliğine yönelik konuları önceden görüşüp anlaşmak üzere güvendiği bir şahsı İstanbul’a
göndermesi çağrısında bulunmuştur.

1 Kasım 1922 tarihli oturumda ise Rıza Nur Bey’in teklifindeki altıncı madde;- hilafetin Os-
manlı hanedanına ait olup, Türkiye Devleti’nin de hilafet makamının dayanağı olduğunu, hali-
feliğe TBMM tarafından bu hanedanın ilim ve ahlak bakımından en iyi yetişmiş olanının seçi-
leceği- şeklinde düzeltilmesi ile buna büyük ölçüde benzeyen, ancak hilafeti babadan oğula
geçmek üzere Osmanlı hanedanına bırakan Hüseyin Avni Bey’in “tadil name” teklifini tartış-
mıştır.

Adım Adım Yeni Sisteme Geçiş
Yukarıda bahsedilen Türkiye Büyük Millet Meclisinin halifeye biat etmesi düşüncesini seslen-
direnler halifeyi mevcut hâlde saltanat sıfatına sahip olmadan devletin başkanı ve sahibi sa-
yıyorlardı. Yayımladıkları Hilafet-i İslamiye ve Büyük Millet Meclisi başlıklı bir kitapçıkla salta-
natın hilafetten ayrılarak kaldırılmasından halkın tereddüte düştüğünü, hâlbuki hilafetin
hükûmet demek olduğunu iddia etmişlerdi.

Hilafetin haklarını hiç kimsenin ve hiçbir meclisin kısıtlayamayacağını dolayısıyla meclisin hali-
fenin meclisi olduğunu savunuyorlardı. Buna mukabil konuya açıklık getirmek üzere hilafetin
asıl bu düzenleme ile gerçek yerini bulduğunu savunan 30 kadar makaleden oluşan Hilafet ve
millî Hâkimiyet adlı derleme bir kitap neşredilmiştir.

1 Kasım 1922 kararının yani Saltanatın kaldırılmasının, bütün milletin uğrunda canını feda
etmeyi göze aldığı kurtuluş reçetesi olan Misak-ı Millî’nin “kudret, kuvvet ve mahiyeti ile
aynı değerde olduğunu” ifade etmektedir.

HALİFELİĞİN KALDIRILMASI
Saltanatın kaldırılması ile hukuki zeminini kaybettiği, etkinliğinin “sözde” kaldığı yerli ve ya-
bancı araştırmacılar tarafından kabul edilen, bu sebeplerle meclis içinde ve dışında tartışma-
lara konu olan hilafetin akıbeti cumhuriyetin ilanından sonra artık tamamen halife ve taraf-
tarlarının davranışlarına bağımlı kalmıştır. Zira Mustafa Kemal Paşa, daha 1923 yılı başında
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“tarihi ve vicdani bir hatıra” olarak nitelediği müessesenin gerçek konumunun farkında olma-
sı hâlinde meselenin halledilmiş olacağının altını çizmişti.
1 Mart 1924 tarihli Meclisi açış konuşmasında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, üç husu-
sun özellikle altını çizme ihtiyacı hissetmiştir:
1-Millet cumhuriyetin her türlü taarruzdan korunarak olumlu bir esasa tamamen bağlanma-
sını istemektedir.
2- Terbiye ve tedrisatın birleştirilmesi hususunda millet hemfikirdir.
3- İslamiyet’i asırlardan beri yapıldığı gibi siyaset vasıtası olmaktan çıkarmak ve yüceltmek
çok lüzumludur.

Bu Özetin tamamını,Çıkmış Sorularını,Deneme Sorularını adresinize gön-
deriyoruz!...

Tıklayınız

https://www.kolaysinavlar.com/ataturk-ilkeleri-ve-inkilap-tarihi-ii-tar202u?search=TAR202U
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