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«Tarih; kralların, generallerin 

çiftliği değil, milletlerin tarlasıdır. 

Her millet geçmişte bu tarlaya ne 

ekmişse, gelecekte onu biçer.» 

Voltaire 
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1900’lerde İzmir 
Victor Hugo 1829 yılında yayınlanan "Les Orientales" isimli kitabındaki "La Captive" isimli 

şiirinde ünü batıya yayılan İzmir'i bir prensese benzetir. 
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Milli Mücadele… 
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Ayın Altında Kağnılar Gidiyordu… 
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Ve Kadınlarımız… 
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Ve 9 Eylül 1922… İzmir Kordonu.. 
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9 Eylül 1922…  Ve Yoksulların Zaferi…  
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9 Eylül’den Sadece 4 gün sonra …1922 İzmir Yangını… 
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Artık, İstanbul Hükümeti yoktur, 

Ankara Meclisi vardır.  

 

 Gazi Mustafa Kemal Paşa 10 Ekim 1922’de BMM 
Gizli Oturumunda diyor ki: 

 “Mantığın emrettiği şudur efendiler; Ordu, 
vazifesini yapmış ve tamamlamıştır. Bundan  
sonra temini lâzım gelen bütün neticeler, 
siyaseten – diplomatik yolla hallonulacaktır” 

 

 1 Kasım 1922’de Saltanat Kaldırılır. Artık, İstanbul 
Hükümeti yoktur.  Ankara Meclisi vardır.  

 5 Kasım 1922’de İsmet Paşa başkanlığındaki heyet 
Lozan’a uğurlanır. 
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Bunun üzerine 16 Kasım 1922’de Halife-i Müslimin M. 
Vahdeddin  imzası ile, işgal orduları başkumandanı 
General Harrington’a şu mesaj gönderilir:  
 

“İstanbul’da hayatımı tehlikede gördüğümden 
İngiltere Devleti fahimesine iltica ve bir an evvel 
İstanbul’dan mahalli ahâra naklimi talep ederim 
efendim”. 
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Yeni Denklem… 

 

 Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Ankara’da yeni bir özdeşlik / denklem 
kurmuşlardır; 

 

 

(Misak-ı Millî + Teşkilat-ı Esasiye) =  

Bağımsızlık ve Ulusun Egemenliği = 

(Kapitülasyonlara Son + Halk İdaresi) 

 

 

• Ayrıca, sınıflar meselesini çelişkilerle değil, geri kalmışlığı elbirliği ile  aşma 

davası olarak ortaya  koymaktadırlar. 
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Gazi Mustafa Kemal Paşa, 13 Ocak 1923’te  bir yurt gezisine çıkar… 
Harita için İbrahim K. Dinç’e şükranlarımı sunarım… 
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13 OCAK 1923  
 Gazi'nin Orduyu teftişe çıkması ve kuracağı fırka hakkında halk ile temasa geçmesi.  

Hariciye Vekili Rauf Bey (Orbay) Büyük Millet Meclisi'nde Lozan'da sürdürülen görüşmeler hakkında 

hükümetin görüşlerini açıkladı.  

 

14 OCAK 1923 
 Mustafa Kemal Paşa'nın annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'de vefatı. 

Ankara'dan ayrılırken İleri gazetesi başyazarı Celâl Nuri Bey'e demeci: "...Ben öyle bir parti 

kurulmasını düşünüyorum ki, parti milletin bütün sınıflarının refah ve mutluluğunu temine 

yönelmiş bir programa sahip olsun. Milletimizin şartları buna müsaittir.“ 

 

15 OCAK  1923 
Eskişehir'e gelişi ve Mutasarrıflık Dairesi'nde halkla konuşması: "...Biz bütün milletçe, Hükûmet'çe ve 

Meclis'çe samimî surette barışa taraftarız. Gerçekten, barış hem kendi menfaatimiz hem de cihanın 

menfaati yararınadır."  

 

Annesi Zübeyde Hanım'ın ölümünü bildiren Başyaver Salih (Bozok) Bey'e telgrafı: "Verdiğiniz elim 

haber, beni çok müteessir etti. Merhumenin uygun bir şekilde cenaze törenini yaptırınız. Cenab-ı 

Hak, millete hayat ve selâmet versin." Zübeyde Hanım'ın öğleden sonra İzmir-Karşıyaka'da törenle 

toprağa verilişi. 
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16 OCAK -1923 

 

Mustafa Kemal İzmit'te yaptığı basın toplantısında "İnkılâbın kanunu mevcut kanunların 

üstündedir" dedi. 

Arifiye' ye gelişi ve konuşması: "...Tarihimiz birçok parlak zaferler kaydeder. Fakat, zaferle 

beraber her şey bırakılmış ve semerelerini toplamayı ecdadımız ihmal etmiştir." 

  

 

16 Ocak 1923 Gazi Mustafa Kemal, Bilecik-Osmaneli istasyonunda bir öğrencinin okuduğu şiiri   dinlerken 
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«İnkılâbın kanunu, mevcut kanunların üstündedir…» 
 

16-17 OCAK 1923 

Gazi Paşa’nın, İzmit'te İstanbul gazetecileriyle basın toplantısı: "...Aydınlar gidecekleri 

muhitlerde başlı başına bir âlem yaratabilirler. Memleketin yalnız bir yerinde değil, beş 

on yerinde birer bilim merkezi, ışık merkezi, kültür merkezi yapmalıyız, millet bahtiyar 

olsun. ...Bu Devletin halife ile alâka ve münasebeti yoktur. ...Halkı kendi halinde terk 

edersek bir adım ileri atamayız. ...İnkılâbın kanunu, mevcut kanunların üstündedir. 

...Dış siyasetin dayanağı, kuvvetli bir iç siyasettir.”  

 

17 Ocak 1923, Mustafa Kemal Paşa, Gebze'de askerî birlikleri teftişi sırasında,  Birinci Ordu Komutanı Nurettin 

Paşa'ya talimat veriyor. 
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16-17 OCAK 1923 

Gazi Mustafa Kemal,’in İzmit'te çeşitli heyetleri 

kabulü. 

Öğle yemeğini Hereke'de yemesi; Yarımca köyü 

halkının ricası üzerine Yarımca hemşeriliğini 

kabulü. 

Annesinin ölümü üzerine başsağlığı dileklerini 

ileten kişi ve kuruluşlara -Anadolu Ajansı 

aracılığıyla- açık teşekkürü. 

Annesinin ölümü nedeniyle Halife Abdülmecit 

Efendi'nin başsağlığı telgrafına cevabı. 

Gazi Mustafa Kemal, Gebze istasyonunda Halide Edip Adıvar ile birlikte 
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18 OCAK 1923 

Gazi'nin İzmit'te devletin müstakbel faaliyetine dair halka beyanatı. 

İzmit'te "Anadolu Sineması" salonunda halkla sohbeti: "...Bütün millet emin ve müsterih 

olsun ki, inkılâbı yapanlar menfi kuvvetleri çıktığı noktalarda imha edecek kudret ve 

kabiliyet ve tedbire sahiptirler." 

. 

18 Ocak 1923,Gebze'de Mareşal Fevzi Çakmak 

ve 1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa'yla 

İkinci Ağır Topçu Alayının denetiminde 
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22 OCAK  1923 

Gazi’nin, Bursa'da "Şark Sineması" salonunda halkla konuşması: "...İnsanlar olgunlaşmak 

için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet 

ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.“ 

 

Annesinin ölümü nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başsağlığı dileklerini ileten 

Meclis II. Başkanı Ali Fuat (Cebesoy) Paşa'ya cevabı: "...Cenab-ı Hak, büyük validemiz vatanı 

gerçek kurtuluş ve refaha ulaştırmaya ve milletin bağımsızlık ve egemenliğini 

sağlamlaştırmaya çalışan Meclisimizi tarihî çalışmalarında başarılı kılsın!“ 

 

23 OCAK 1923 

İsmet Paşa'nın, Lozan'dan, Konferansla Musul konusundaki görüşmeleri bildiren 

telgrafı. 

 

24 OCAK 1923  

Gazi Paşa’nın sabah, İzmir'e gitmek üzere Bursa'dan ayrılışı.  

  

. 
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«Bundan sonraki zaferler, süngü zaferleri değil, ekonomi, bilim ve 

kültür zaferleri olacaktır…» 
 

25 OCAK  1923 

Sabah Alaşehir'e gelişi ve Hükümet Alanı'nda konuşması: "...Arkadaşlar! Bundan sonra pek 

önemli zaferlere kavuşacağız. Fakat bu zafer süngü zaferleri değil, ekonomi, bilim ve kültür 

zaferleri olacaktır." 

25 Ocak 1923, TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal, Uşak İstasyonu'nda 
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26 OCAK  1923 

 

26 Ocak 1923, TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal, 

Menemen’de 

26 Ocak 1923, TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal, 

Manisa’da 
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26 OCAK  1923 

 

26 Ocak 1923 Manisa'ya ayak 

bastığı gün ihtiyar bir Türk 

kadınının "Ahdim var Paşa" 

diyerek elini öpmesi 

Gazi Mustafa Kemal, Salihli'ye gelişi ve istasyonda halka 

hitabı: "...Bundan sonra memleketimizi kesin kurtuluşa 

kavuşturmak için pek kuvvetli ve esaslı tedbirler almak 

gerekir. Bu tedbirlerin en önemlisi ve en birincisi bilim ve 

kültürdür."  

 

Turgutlu istasyonunda halka hitabı: "Memleket ve milletin 

iyiliği için çalışanlar, milletin yardım ve itimadından emin 

bulunmazlarsa elbette kalp kuvveti ile çalışamazlar." 

 

Manisa'ya gelişi ve konuşması: "...Bizim kuvvetimiz, milletin 

güven ve itimadıdır." 

 

Manisa'dan Menemen'e gelişi, istasyonda karşılanışını 

takiben İzmir'e hareketi. 
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Zübeyde Hanımın Kabrini Ziyaret… 

27 OCAK 1923 
Atatürk'ün, sabah Karşıyaka istasyonunda trenden inerek annesinin mezarını ziyareti ve 

konuşması:  

"...Burada yatan annem, zulmün, zorun bütün milleti felâket uçurumuna götüren bir 

keyfî idarenin kurbanı olmuştur. ...Bu kadar kan dökerek milletin elde ettiği egemenliğin 

korunması ve savunulması için gerekirse valdemin yanına gitmekte asla tereddüt 

etmeyeceğim. Millî egemenlik uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus 

borcu olsun!"  
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27 OCAK  1923 

Gazi Mustafa Kemal Paşa Basmane İstasyonunda 
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27 OCAK  1923 

 

Atatürk'ün, Karşıyaka istasyonunda Lâtife Hanım'ın babası Muammer Bey'le -ilk defa- 

tanışması. 

Salih (Bozok) hatıralarında, bu olayı şu şekilde anlatmaktadır: «...İzmir'e gelirlerken 

Karşıyaka'da Atatürk'ü karşıladık. Beni kompartımanlarına yalnız olarak kabul buyurdular 

ve şu emri verdiler: 'Ben Lâtife Hanımla evlenmeye karar verdim. Şimdi babası burada ise 

kendisini bu kararımdan haberdar edersin ve hiç kimseye bir şey söylememesini de ilâve 

edersin! Paşa, o güne kadar Muammer Bey'i görmediğinden tanımıyordu. Paşa'nın emirleri 

gereğince hareket ettim. Muammer Bey'e, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kayınpederi 

olacaklarını söylediğim zaman boynuma sarıldılar ve içini çekerek beni kokladılar. Biraz 

sonra Paşa Hazretleri de vagonlarından inerek Muammer Bey'le tanıştılar»  

 

Reis Paşa’nın saat 13.00'de Basmane istasyonuna gelişi, daha sonra İzmir Valiliğini 

ziyareti, öğleden sonra Göztepe'de Uşakîzade Muammer Bey'in köşküne gidişi. 

 

Akşam, Şehir Belediyesi tarafından İzmir Hükümet Konağı'nda şerefine tertiplenen ziyafette 

konuşması: "...Bütün bu başarı, yalnız benim eserim değildir ve olamaz. Bütün başarı, bütün 

milletin karar ve imanı ile çalışmasını birleştirmesi neticesidir; kahraman milletimizin ve 

güzide ordumuzun kazandığı başarı ve zaferdir." 
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29 OCAK  1923 

Gazi Paşa, eşi Latife Hanım’ın ailesiyle 
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29 OCAK  1923 

Mustafa Kemal, İzmir'de Lâtife (Uşaklıgil) Hanım'la 

evlendi. Nikâh, Muammer Bey'in Göztepe'deki 

köşkünde yapılmış, sonra Anadolu Ajansı ile 

duyurulmuştur. Nikâhta Gazi’Paşa’nın şahitliğini Fevzi 

(Çakmak) ve Kâzım Karabekir, Lâtife Hanım'ın 

şahitliğini ise İzmir Valisi Abdülhalik (Renda) ve Salih 

(Bozok) yapmışlardır.  

İzmir'in tanınmış iş adamlarından Uşakîzade Muammer 

Bey'in kızı olan Lâtife Hanım, 1898 yılında İzmir'de 

doğmuştu, İstanbul Amerikan Kolejini bitirdikten sonra 

bir yıl Londra'da kalmış, birkaç yılda Paris'te kalarak 

Hukuk Fakültesi'ne devam etmişti, İzmir'in işgalinden 

bir süre sonra, Yunanlılar tarafından baskı ve kontrol 

altında tutulan babası Muammer Bey, ailesiyle beraber 

Fransa'ya gitmişti. Lâtife Hanım, 1921 yılı 

sonbaharında, yalnız olarak İzmir'e döndü. 11 Eylül 

1922'de Paşa ile tanıştı ve bu tanışma 29 Ocak 1923'te 

evlilikle sonuçlandı.  

2.5 yıllık bir evlilikten sonra 5 Ağustos 1925'te 

ayrıldılar 
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30 OCAK  1923 

Lozan Konferansı'nda  

Yunan ve Türk halklarının mübadelesine ilişkin  

19 maddelik sözleşme ve protokol imzalandı. 

 
 Buna göre, Anadolu Türk topraklarında yaşayan Türk uyruklu Rum Ortodokslar ile 

Yunan topraklarında yaşayan Yunan uyruklu Müslüman halk zorunlu olarak ahali 

mübadelesine (nüfus değişimine) tabi tutulacaktır.   

 

Reis Paşa’nın, İzmir'de Anadolu, Ahenk, Sadayihak, Şark ve Yeni Turan gazeteleri 

başyazarlarını kabulü ve görüşmesi: “..Türkiye, tam bağımsızlığını temin edecek bir 

barış ister. ...Muhtaç olduğumuz hayatî gerekleri ve bağımsızlığı temin edinceye 

kadar başladığımız işte devam olunacaktır. Milletin ciddî kararı budur” 

 

Gazi’nin, İzmir basın mensuplarına Lozan Barış Konferansı hakkında demeci: 

 “...Harbi devam ettirmek sorumluluğundan çekinmezlerse bilmelidirler ki, 

hükümetimiz vatan ve millete karşı üstlendiği vazifeyi iyi yapabilmek için 

başvurmaya mecbur olduğu tedbirleri düşünmekten ve almaktan bir an geri 

kalmamıştır” 
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Stavros Anastidis: «Mübadele Öncesi İzmir Rum Toplumunda Kozmopolit Unsurlar». Uluslararası İzmir 

Göç ve Mübadele Sempozyumu Bildiriler Kitabı. APİKAM Aralık 2018. İzmir.  
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Mübadeleye dair işlerle ilgilenmek üzere, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nde, kurulacak olan yeni teşkilâtın Başvekâlete bağlı bir 

genel müdürlük ya da ayrı bir vekâlet kurulması yönündeki 

tartışmalardan sonra, bir vekâlet kurulmasına karar verilmiş ve 13 

Ekim 1923 tarihinde ‘Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti’ 

kurulmuştur. Yeni vekâlet, merkez ve taşra teşkilâtını oluşturması, 

bütçesini belirlemesi, mübadillerin nakilleri, geçici beslenme-barınma 

sorunlarının çözümlenmesi ve iskânlarına dair temel ilkeleri 

belirlemesinden sonra, mevcut imkânlar çerçevesinde mübadeleye 

dair işleri yürütmeye çalışmıştır 

İlk Mübadele ve İskan Vekili  Mustafa Necati  
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Mübadeleye İlişkin Özellikle Resmi Belgeler İçin Mutlaka Bakınız… 
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https://prezi.com/p/qjsghrruzkgz/turk-yunan-nufus-mubadelesi/ 
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«Kadınlar olmadan, kalkınma olmaz…» 

Kadınlar Kongresi / 2 Şubat 1923 
-İktisat Kongresinden Önce- 

Gazi Mustafa Kemal'in sağında, Latife Hanım sözlerini not ediyor, önde 

(gözlüklü) İzmir Milli Eğitim Müdürü Vasıf (Çınar) Bey). 
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“…Şuna inanmak gerekir ki, dünya üzerinde gördüğünüz her şey 

kadının eseridir. …Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının 

sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlik ve kusurdan ortaya 

çıkmaktadır. İnsanlar dünyaya alınlarına yazıldığı kadar yaşamak 

için gelmişlerdir. 

 

 Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı sosyal 

toplumumuzun, bir kısmı faaliyette bulunurken, diğer bir kısmı 

çalışmazsa o toplum felçlidir. Bir toplumun hayatta çalışması ve 

başarılı olması için, çalışmanın ve başarmanın bağlı olduğu bütün 

sebep ve şartları kabul etmesi gerekir. Dolayısıyla toplumumuz için 

bilim ve fen gerekiyorsa, bunları aynı derecede hem erkek hem de 

kadınlarımızın kazanmaları gereklidir…’’ 

 

Kadınlar Kongresi / 2 Şubat 1923 - II 
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4 ŞUBAT 1923 

20 Kasım 1922 - 4 Şubat 1923, Birinci Dönem Lozan Konferansı Tartışmaları 

Lozan Konferansı'nın iki ay süren görüşmelerinden sonra kesintiye uğraması. 

Konferans, batılı baş delegelerin uzlaşmaz tutumları nedeniyle kesildi. 
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5 ŞUBAT 1923 

5 Şubat 1923,Mustafa Kemal Paşa, Akhisar'da Çiftlik İstasyonu civarında yapılan Süvari Kolordusu Tatbikatı'nda 
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5 ŞUBAT 1923 

Akhisar Belediyesi tarafından akşam Türkocağı'nda  Gazi’nin şerefine tertiplenen ziyafette 

konuşması: ...Her millet yaşamak mecburiyetindedir. Yaşamak için mücadele şarttır!  

 

Lozan Konferansı'nda görüşmelerin kesilmesi üzerine Vakit gazetesi muhabirine demeci: 

 

 "Lozan'da iktisadî meselelerden dolayı kesilme olmuştur. Zerre 

kadar hayrete düşmeyiniz. Sorumluluğu bize ait olmayan ve 

olmayacak olan hesaplaşmaların safhaları ne olursa olsun, yasal 

hukukumuzu her şekilde temine muvaffak olacağımıza şüphesi 

olmayan kimseleriz. Milletimizin kararı, kuvvetimiz, kabiliyetimiz 

buna kefildir." 
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7 ŞUBAT 1923 

İsmet Paşa görüşmelerin kesintiye uğraması üzerine Lozan'dan ayrıldı. 
 

Mustafa Kemal'in Balıkesir Zağnos Paşa Camii minberinden halka hitap edişi. 

Gazi’nin, Balıkesir'de Zağnos Paşa Camii'nde cuma namazı kılması, şehitler için okunan 

mevlitten sonra minbere çıkarak bir hutbe vermesi, müteakiben minberden inerek çeşitli 

soruları cevaplandırması: 

 

 "...Hutbelerin halkın anlayamayacağı bir dilde olması ve onların da bugünkü gerek ve 

ihtiyaçlarımıza temas etmemesi, halife ve padişah namını taşıyan müstebitlerin arkasından 

köle gibi gitmeye mecbur etmek içindi. Hutbeden amaç, halkı aydınlatma ve ona doğru yolu 

göstermektir; başka şey değildir. Yüz, ikiyüz, hattâ bin sene evvelki hutbeleri okumak, 

insanları bilgisizlik ve dalgınlık içinde bırakmak demektir.« 

 

13 ŞUBAT 1923 
İzmir'de Bölge Sanat Okulu'nu ziyareti ve okulun şeref defterine yazdıkları: 

 

 "...Erişmeye mecbur bulunduğumuz düzeye, bugünkü kadar uzak kalışımızın önemli 

sebeplerinden biri, sanata ve sanatkârlığa lâyık olduğu derece önem verilmemiş olmasıdır." 
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Tartışılan ve kafa karışıklığına yol açan bir soru 
İktisat Kongresi, Lozan Konferansı Kesildiği İçin mi Toplandı? 

 

Türkiye İktisat Kongresi’nin Lozan görüşmeleri kesildiği sırada toplandığı 

doğrudur. Barış Konferansı, 4 Şubat’ta kesilmiş, Kongre, bundan onüç gün sonra, 17 

Şubat 1923’te toplanmıştır. Ancak, kongreye Lozan’daki görüşmeler kesilince karar 

verilmemiş, kongrenin toplanması çok önceden, “Kasım 1922”de 

kararlaştırılmıştır.  

İktisat Vekili Mahmut Esat Bey (Bozkurt) ile “kongreyi İktisat Vekaleti mi Heyeti 

Vekilemi kararlaştırdı; bir sürü vekil Kongre üyesi seçildi, Meclis toplanamazsa ne 

olacaktır” diye bu kararı eleştiren muhalif milletvekili Ali Şükrü Bey arasındaki 

tartışma Meclis tutanaklarına geçmiş ve Ökçün’ün kitabına da aktarılmıştır. 

İktisat Vekili Mahmut Esat Bey, Ali Şükrü Bey’in sorusuna 5 Şubat’ta TBMM’de yanıt 

verirken, İktisat Kongresi için illere resmi genelgenin “bir buçuk ay önce”  (yani, 

Aralık ayında) gönderildiğini; kararın ise, Kasım’da verildiğini söyler.  

 

Kongrenin kararlaştırılma öyküsünü de şöyle anlatır:  
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“(Yurdun bazı bölgelerinde ekonomik incelemelerde) bulunmak üzere bundan bir hayli 

müddet evvel seyahatim esnasında memleketimin pek çok ihtiyacını yakından gördüm. Ve 

uzun senelerden beri unutulmuş olan iktisadiyatımız hakkında memleketimiz iktisat 

âmillerinin bir araya gelerek düşünmelerini, nokta-i nazarlarını (görüşlerini) Büyük Millet 

Meclisine ve Büyük Millet Meclisi Hükümetine bildirmelerini ve teşebbüs-ü şahsileri (kişisel 

girişimleri) ile orada yapılması lazım gelen işlere derhal orada karar vererek harekete 

gelmelerini münasip gördüm. Ve 12 teşrin-i sânide (Kasım’da) Başkumandan Paşa 

Hazretlerine İzmir’den telgraf çektim. Dedim ki, memleketin iktisadiyatı uzun senelerden 

beri unutulmuştur. İktisat âmilleri dinlenmemiştir. Bu meslek adamlarını dinlemek ve 

onların dileklerine göre bir iktisat programı vücude getirmek lâzımdır. Ve bu çok hayırlı 

olur. Bu hayırlı işin riyaset-i fahriyesini (fahri başkanlığını) kabul eder misiniz? diye 

sordum. Başkumandan Paşa hazretlerinden cevap aldım. Maâl memnuniye muvafakat 

ediyorlardı” 

  

Lozan barış konferansı kesildiği için bir kongre düzenlemek ile önceden toplanması 

kararlaştırılmış bir kongrenin, Lozan görüşmelerinin kesilmesine denk gelmesi 

birbirinden farklı şeylerdir.  

 

Hatta, belki, “Lozan kesildiği için kongre toplandı” iddiasının tam tersine, İktisat 

Kongresi’nin, “barıştan sonra” toplanmasının tasarlandığını ileri sürmek bile 

olanaklıdır. 

Çünkü, barış konferansının kesilmesi bir yana, bu kadar uzun sürmesi bile taraflarca 

beklenmeyen bir durumdur.  
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Ve Yoksulların Zaferinden Sadece Beş Ay Sonra İzmir… 
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Dâhilî İşlerimiz: Türkiye İktisâdiyâtının İnkişâfında İlk Mühim Adım 

Türkiye İktisâd Kongresi Bugün İzmir’de Açılıyor! 
Gazi Mustafa Kemal Paşa hazretleri kongreyi bi’z-zât küşâd buyuracaklardır. – İktisâd vekîli Mahmûd 

Es’ad Bey İzmir gazetelerine ve Anadolu Ajansına kongreye müte’allik şâyân-ı dikkat beyânâtta 

bulunmuştur. 

İzmir’de neşredilen 

YENİ GÜN 

Gazetesi 
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TÜRKİYE (İZMİR) İKTİSAT KONGRESİ 

17 Şubat – 4 Mart 1923 

Cumhuriyetin kuruluşuna giden sürecin başlangıcı Milli 

Mücadele ve Büyük Zaferdir. Cumhuriyetin iktisat politikasının 

başlangıçtaki hedefleri Türkiye İktisat Kongresi’ndedir. 9 Eylül, 

yani Yunanlıların İzmir’den kovulmasını izleyen beş ay sonra, 17 

Şubat – 4 Mart 1923 tarihlerinde İzmir’de ülkenin birçok 

yerinden gelen, toplumu oluşturan sınıfları / grupları  temsil 

eden 1135 delege ile toplanmıştır.  

500 aşkın kadın izleyici ile birlikte toplam katılımcı sayısı 3000’i 

aşmıştır. 

 Türkiye İktisat Kongresine ve Gazi Paşa Hazretlerinin 

Kongre açış konuşmasına değinmek önemlidir. Çünkü, Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinin ‘köklerini’ farklı bir ifade ile dünü 

anlamayı, bugünü kavramayı ve yarını oluşturmada oldukça 

öğretici ipuçları taşımaktadır. 
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Hâkimiyeti Milliye, 19 Şubat 1923 – I 

 

“İzmir: 17 (AA) - İzmir İktisat Kongresi bugün saat on buçukta Gazi 

Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin riyasetleri altında açıldı. Çiftçi. tüccar, 

sanayi erbabı ve amele temsilcileri olmak üzere bini aşkın delege ve beş 

yüzü kadın olarak üç binden fazla dinleyici, mülki reisler, askeri erkân. 

Azerbaycan ve Rus sefirleri ve İzmir'de bulunan yabancı temsilcileri ve 

diğer ileri gelen yabancılar hazırdılar. Evvela Belediye namına üyelerden 

Haydar Rüşdü Bey, delegelere kısaca bir nutukla hoş geldiniz dedi. Sonra 

Gazi Paşa Hazretleri riyaset kürsüsünü teşrifle uzun ve pek mühim bir 

nutuk söylediler ve nihayetlerinde kongrenin açıldığını beyan buyurdular. 

Paşa Hazretleri'nin nutukları çok yerlerinde ve defalarca ve sürekli surette 

alkışlandı. Müteakiben İktisat Vekili Mahmud Esat Bey, iktisadi 

siyasetimize dair alkışlanan uzun bir nutuk irat etti. Ondan sonra Paşa 

Hazretleri, umumi bir reisten başka mevcut dört gruptan ayrı ayrı bir reis 

vekili seçmelerini kongre heyetine teklif ettiler. Ve bu akşamüzeri Ankara’ya 

dönmek mecburiyetinde olduklarından dolayı toplantıya nihayete kadar 

iştirak edemeyeceklerine üzüntülerini beyan eylediler.  
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Hâkimiyeti Milliye, 19 Şubat 1923 – II 

 

Kongre, Paşa Hazretleri'nin tekliflerini oybirliği ile kabul etti. Ve adı geçen, 

riyaset kürsüsünü terk ederken pek sürekli surette alkışlandı. Sonra, Kongre 

İcra Heyeti Reisi Posta ve Telgraf Müdiri umumisi Sabri Bey kürsüye gelerek 

kongre namına Paşa Hazretleri’ne ve İktisat Vekili’ne ve belediyeye 

teşekkürler beyan edilmesini teklif etti ve Azerbaycan Sefiri'yle Rus Sefiri'nin 

kongreye muvaffakiyetler temennisini ihtiva eden mektuplarını okudu ve 

bunlara birer teşekkürname yazılmasını teklif eyledi. Kongre bu teklifleri 

alkışlarla kabul etti. Bu sırada Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ni 

temsilen İbrahim Abilof Bey’le Rus Sefiri Aralof Yoldaş riyaset kürsüsü 

önüne gelerek delegelere teşekkür beyan ettiler. Kongre heyeti ve 

dinleyiciler sefirleri hararetle karşıladılar. Aralof,  hazır bulunanları 

selamlarken ‘Yaşasın Türkiya, Yaşasın Türk Ordusu!’ temennilerinde 

bulundu.  
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Büyük Taarruzun son hazırlıkları. 28 Mart 1922. Akşehir – Konya,,. 

Soldan Sağa: Batı Cephesi Kumandanlığı Kurmay Başkanı Asım Paşa (Gündüz), Batı Cephesi Kumandanı 

İsmet Paşa, Sovyet Rusya Temsilcisi KK. Zvonarev, SSCB Büyükelçisi Semyon Aralov, Mustafa Kemal 

Paşa, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti temsilcisi İbrahim Abilov ve Birinci Ordu Kumandanı Ali 

İhsan Paşa (Sabis) 



62 

Gazi Paşa, Aralov ve Abilov   

Devrimin Çoban Yıldızı 

Mustafa Necati  

(Uğural) 
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Başkumandan Mustafa Kemal Paşa birlikleri denetlemek üzere trenle Afyon – Çay’a gidiyor. 

Sol Pencerede Abilov, orta pencerede Aralof, sağ pencerede Gazi Paşa . (30 Mart 1922) 
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Kongre Resepsiyonu  

 

Kongre, reislerini seçmek ve mesaisini tanzim için bugün saat üçte tekrar 

toplanmak üzere saat birde celseyi tatil etti. Celsenin sonunda Belediye 

tarafından kongre binası dahilinde Paşa Hazretleri'nin şerefine bir 

ziyafet çekildi. Bu ziyafete sefirler ve bazı askeri ve mülki rical hazır 

bulundular. Ziyafetten sonra Paşa Hazretleri kongrenin mükemmelen 

tanzim edilmiş olan numune sergisini ziyaret ve üretici ve 

zanaatkârlarımıza ayrı ayrı takdirler beyan eylediler.”  

Kongre münasebetiyle Gazi Mustafa Kemal 

onuruna Hükümet Konağında verilen resepsiyona 

katılanlara takılan kokart. 
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Kongrenin toplandığı salonda İzmirlilerle buluşan Gazi Paşa’nın 

memnuniyet ifadesi ve Latife Hanım ile birlikte imzaları 

İncir Hanı’nın vâsi salonunda İzmirli Hemşehrilerimle uzun 

hasbihalde bulundum., bu gece 2/3 Şubat 1339 bu 

müessesenin böyle bir imkânı bahşettiğinden çok memnun 

oldum. 

 

M. KEMAL                           LATİFE MUSTAFA KEMAL 
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Kongre Madalyaları 

Kongre Madalyaları, Cem MAHRUKİ Koleksiyonundadır. 

Kaynak: Atatürk ve İktisadi Kalkınma: Türk Ticaret ve Sanayi Tarihinde Atatürk Dönemi. Jotun 

Boya Sanayii ve Ticaret A.S..İstanbul. Şubat. 2006. s. 31. 
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Kongre Madalyaları 
Kongre’de iş ve ürün teşhir edenlerin birinci 

ve ikincilerine verilen madalyalar. 

İzmir’de ilk Türkiye İktisad Kongresi 

sergisi mükafatı, 4 Mart 1339  

Yerli Malı, Millet Kuvvetidir  

Kazım Karabekir Paşa, Kongre Madalyalarının kendisince tasarlandığını belirtmektedir. 

Bknz: İktisat Esaslarımız  
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“Kongre’nin önce Karataş’ta bulunan İttihat ve 

Terakki Mektebi binasında toplanması 

gündeme gelmiş, ancak buranın yetersiz 

kalacağı düşüncesi ile Gümrük civarında İkinci 

Kordon’da bulunan ve daha önceleri Osmanlı 

Bankası’nın deposu olarak kullanılan Aram 

Homparsoman (Hamparsumyan) mağazaları 

tercih edilmiştir. Bu binanın yedibin kişiyi 

alabilecek kapasitede olduğu belirtilmektedir.  

Kongre, Gümrük  - Kemeraltı Camii arasını 

birleştiren 853 Sokak ta toplanmıştır”   

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı 

İzmir İktisat Kongresi, Mayıs 2004 

 

Kongre’nin toplandığı Hamparsumyan üzüm-incir işletmesi 

binasının 1974 yılındaki görünümü... 
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İzmir İktisat Kongresi’nin toplandığı salonun bir bölümü. 

Yıl 1974, aynı salon incir ve tütün işletmesi olarak kullanılıyor. 

Bilindiği  üzere  

BU BİNA YIKILMIŞ ve YERİNE   

OTOPARK YAPILMIŞTIR 
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Tam Yerine Gelmişken Bir Manzara Koymanın Zamanıdır 

    

 Gündüz Hoca’nın kitabının 322. sayfasından aktaralım: 
 

«(..) Kongre mesaisinin bir kitap halinde yayınlanması 

kararlaştırılmıştır. İzmir ahalisi, şehirlerinde ilk defa toplanan 

Kongre’nin hatırasını ihyaen, İzmir’de bir abide inşasına karar 

vermiştir.» 
 

Vakit Gazetesi, 4 Mart 1923, s.1 
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İktisat Kongresi Anıtı    
 İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent kültürünün geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, 17 

Şubat - 4 Mart 1923 tarihlerinde düzenlenen İzmir İktisat Kongresi anısına yaptırdığı anıt.. 

Anıtın yapımında 4 basamakla çıkılan bir platform yaratılmış, bu platform aynı zamanda anıtın 

kaidesini oluşturmuştur. 

Kongreye katılan 4 kesimi (Tüccar, Sanayici, İşçi  ve Çiftçi gruplarını) sembolize eden 30 santim 

çapında 2.5 metre yüksekliğinde 4 tane krom nikel sütün, kongrenin düzenlendiği yıllardaki 

ulusal güven ve kararlılığı yansıtan ana öğeler olarak kabul edilerek tasarlanmıştır.  

17 Şubat 2016 
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Yaşar Aksoy, Prof. Dr. Gülten Kazgan’ın 

Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye 

Ekonomisi kitabına dayanarak Kazgan 

“Cumhuriyet hükümeti İzmir’de İktisat 

Kongresi’ ni boşuna toplamıyordu; bu 

adeta İzmir’in yaşadığı Yunan işgaline 

bir tepki gibiydi” sözlerini bir kere daha 

kayıtlara geçiriyor. 

 

İktisat Kongresi İlk Gün Zarfı 
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Kongre Başkanlığına Kâzım Karabekir Paşa, divan kâtipliğine de 

İstanbul Millî Türk Ticaret Birliği’nden Ahmet Hamdi (Başar) seçilmiş, 

Hamparsumyan Hanın ikinci katı Kongre’ye tahsis edilmişti. 

 

 

 

 

 

 

 

Pek çok kişi Gazi’yi ilk defa görüyorlardı. Sivil giyinmişti ve başında 

kalpağı vardı. Başkanlık kürsüsünün sol tarafında maiyetiyle birlikte 

kendisine ayrılan yere oturmuştu. Kongre divanının seçiminden sonra 

açış konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi. Salondakiler sonsuz bir 

heyecanla kendisini alkışladılar.  

Gazi Paşa ve Kazım Karabekir          Mahmut Esat Bozkurt              Ahmet Hamdi Başar 
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Kongrede Temsil Edilen Delege Grupları 

Çiftçi Grubu Tüccar Grubu  

Sanayici Grubu İşçi Grubu 
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Üç Konuşma, İki Çizgi 
 

Kongrenin açılışında sırasıyla; 

 

BMM Reisi, Gazi Mustafa  Kemal Paşa 

İktisat Vekili, Mahmut Esat Bozkurt 

Kongre Divan Başkanı Kazım Karabekir Paşa 

 

birer  konuşma yaparlar… 
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Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın açış konuşması, ilk sayfa 
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“Milletimiz mazisinden değil, Artık istikbâlinden  mesuldür” 

Gazi Mustafa Kemal ve Türkiye (İzmir) 

İktisat Kongre Delegelerinden Bir Grup, 

Kongre Binası önünde, 27 Şubat – 4 Mart 

1923  

Gazi Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir 

Paşa’nın Kongre için geldikleri İzmir 

Basmahane Garında karşılanışları  

Gazi Paşa Kongreyi (...) Efendiler,Uzun gafletler ve derin umursamazlık ile geçen 
yüzyılların, iktisadi yapımızda açtığı ağır yaraları, onarmak ve çarelerini aramak, memleketi 
topyekûn imara; milleti refah ve saadete eriştirme yollarını bulmak için yapacağımız 
çalışmanın başarı ile sonuçlanmasını  dilerim..(...) Tam bağımsızlık için şu prensip vardır: 

Milli Egemenlik, İktisadi Egemenlik ile pekiştirilmelidir.(...) sözleriyle açıyor. 
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İşte Başkumandan Gazi Paşa bunun nedenlerini de Kongre 

konuşmasında aşağıdaki şekilde belirtmektedir: 

 

“Efendiler; Görülüyor ki, bu kadar kesin, yüksek ve başarılı bir askeri 

zaferden sonra dahi, bizi sulha kavuşmaktan alıkoyan neden, 

doğrudan doğruya iktisadi sebeplerdir, iktisadi anlayıştır. Çünkü bu 

Devlet, iktisadi egemenliğini sağlayacak olursa; o kadar kuvvetli bir 

temel üzerinde yerleşmiş ve yükselmeğe başlamış olacaktır ki, artık 

bunu yerinden kımıldatmak mümkün olamayacaktır. İşte 

düşmanlarımızın, hakiki düşmanlarımızın olur diyemedikleri, bir türlü 

kabul edemedikleri budur. 

Efendiler, bu fiilen vaki olmuştur. Barış denilen şeyin temini için 

yabancıların bu hakikati itiraf etmemekteki tereddütlerine mantıki 

mana vermek mümkün değildir. Çok arzu edilir ki, pek yakın bir 

zamanda onlar da bu hakikati itiraf ederler ve bütün medeniyet 

cihanının pek büyük istek ve hasretle beklediği barışın yapılmasına 

mâni olmak mesuliyetinden sakınırlar”  
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Amasya Tamimi nasıl Kurtuluş Savaşını başlatan ve bu ‘savaş 

boyunca güdülen amaç ve esasların’ hukuki temel metnini 

oluşturmuşsa, İzmir’de toplanan Birinci Türkiye İktisat Kongresi de, 

bir miktar iddialı bulunsa da, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilecek 

olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve bu cumhuriyetin niteliğini 

oluşturan iktisadi yapılanmanın ana metnini oluşturmuştur.  

 

Unutulmamalıdır ki, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi her yıl 

şenliklerle anılırken, üzerlerine bilimsel toplantılar yapılırken, her 

nedense aynı ölçüde önemli olan Türkiye (İzmir) İktisat 

Kongresine gereken hassasiyet gösterilmemiştir.  
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Bu noktayı Gazi Mustafa Kemal Kongreyi açış konuşmasında; 

“ Efendiler,  Yüce Kurulunuzla bugün başlamış olan Türkiye İktisat 

Kongresi çok önemlidir. Çok tarihîdir. Nasıl ki Erzurum Kongresi felâket 

noktasına gelmiş olan bu milleti kurtarmak hususunda Misak-ı Millî’nin ve 

Anayasanın ilk temel taşlarını sağlamada neden olmuş, etken olmuş öncü 

olmuş ve bundan dolayı tarihimizde, millî tarihimizde en önemli ve yüksek 

hatırayı yaratmış ise, kongreniz de milletin ve memleketin yaşantısını 

sağlayarak, gerçek kurtuluşuna yardımcı olacak kanunun temel taşlarını ve 

esaslarını ortaya koymak suretiyle tarihte çok büyük bir ad ve çok kıymetli 

bir yer almış olacaktır. 

Bu kadar önemli ve tarihî kongrenizi açmak şerefini bana vermiş 

olmanızdan dolayı teşekkürler ederim. Ve böyle bir kongreyi yapanlar 

sizlersiniz. Bundan dolayı sizleri tebrik ederim” şeklinde değerlendirmiştir. 
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1920 Millî Misak-ı’yla saptanan millî sınırlar, savaş meydanında fiilen 

gerçekleştirilmişti; ama iktisadi egemenlik uğrundaki mücadele, Lozan’daki 

görüşme masasında hâlâ sürüyordu. İktisat Kongresi'nin amaçlarından biri, 

siyasal önderlik ile çeşitli ekonomik gruplar, özellikle de İmparatorlukta 

yabancı sızmasının aracı olmuş ve Kemalist kadroların uygulamalarına şüphe 

ile yaklaşan ticaret kesimi arasında amaç birliği bulunduğunu dünyaya 

göstermekti. Gösterildi de.  

Örneğin Kongrede, Milli Türk Ticaret Birliği’nce temsil edilen bu grup, 

kuvvetli bir milliyetçi tutum aldı. İthal mallarına gümrük resmi konması 

hakkını savundular, Türkiye'deki yabancı sermayeye tavizler ya da tekel 

hakları tanınmasına karşı çıktılar, ülkenin karasularında serbest taşımacılık 

hakkı  (kabotaj) talep ettiler ve mümkün olduğu kadar kısa zamanda para 

basma yetkisine sahip bir milli bankanın kurulmasını istediler.  

Kongrede ortaya atılan önlemlerin hemen hepsi tek bir temel hedefe 

yöneliyordu: Bir milli ekonominin kuruluşunu ilerletmek ve doğmakta olan 

cumhuriyet devletinin sosyoekonomik temelini kısa sürede oluşturacak 

ekonomik güçleri geliştirmek.  
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«Yabancı Sermaye…» 

Bu çerçevede Başkumandan Mustafa Kemal Paşa’nın kongre 

konuşmasındaki ‘yabancı sermaye’ ilgili hususu da burada 

belirtmekte yarar bulunmaktadır: 

“Efendiler, İktisadi alanda düşünür ve konuşurken, sanılmasın ki 

dış sermayeye karşıyız, hayır bizim memleketimiz geniştir. Çok emek 

ve sermayeye ihtiyacımız var. Kanunlarımıza uymak şartıyla dış 

sermayelere gerekli teminatı vermeğe her zaman hazırız. Yabancı 

sermaye çalışmalarımıza eklensin ve bizim ile onlara için yararlı 

sonuçlar versin fakat eskisi gibi değil. Hakikaten mazide ve bilhassa 

Tanzimat devrinden sonra yabancı sermayesi memlekette müstesna 

bir mevkiye sahip oldu. Ve ilmi manasıyla denebilir ki, devlet ve 

hükümet yabancı sermayenin jandarmalığından başka bir şey 

yapmamıştır. Artık her medeni devlet gibi, millet gibi, yeni Türkiye 

dahi buna razı olamaz; burasını esir ülkesi yaptıramaz”.  
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«İktisat Programı» 
 

Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Cumhuriyet kadrolarının tümü 
için herhangi bir iktisadi görüşleri yoktur diyenlere en açık cevap yine 
Kongre konuşmasındadır: 

 

“Arkadaşlar; 

Bence yeni devletimizin, yeni hükümetimizin bütün esasları, bütün 
programları ekonomi programından çıkmalıdır. Çünkü, biraz önce 
söylediğim gibi, her şey bunun içinde toplu halde bulunmaktadır. Bundan 
dolayı çocuklarımızı o şekilde eğitip, öğretmeliyiz.  

Onlara, o şekilde bir eğitim vermeliyiz ki ticaret, tarım ve sanat dünyasında 
ve bütün bunların çalışma alanlarında yararlı olsunlar, etkili olsunlar, 
çalışkan olsunlar, yaratıcı birer organ olsunlar. 

Bu nedenle eğitim programımızda, gerek ilk tahsilde, gerek orta öğretimde; 
verilecek bütün bilgiler, bu görüşe uygun olmalıdır. Maarif programlarımız 
böyle düzenlenince, devletin diğer şubeleri için düşünülecek programlar da 
ekonomi programına dayanmaktan kendilerini kurtaramazlar. Esaslı bir 
program yaparak, bunun üzerinde, bütün milleti aynı uygunluk içinde 
yetiştirmek ve eğitmek gerekmektedir” 
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«Üç Misak-ı Millî» 
 

Gazi Paşa’nın Kongre konuşmasında iki kritik önemdeki hususun 
daha altı çizilmelidir: ‘Sınıfsız toplum’ ve ‘Emek Misak-ı Millisi’. 

 

 Gazi’nin bu konularda sözlerine değinmeden Attilâ İlhan’ın 
yazdıklarına bir göz atalım: 

“(...) Hangi öğrenciye Misak-ı Millî’yi sorsan, Anadolu 
diktörgenindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin o ateş, kan ve barut 
yıllarında kesinleştirilmiş, ‘toprak bütünlüğü’ nü anlar. Oysa Gâzi 
Mustafa Kemal’in inkılâp idrakinde ‘Üç Misak-ı Millî’ birbirini 
tamamlıyor; böylece, ciddi bir ‘uluslaşma’ sürecini başlatıyor: İlk 
Misak-ı Millî, Anadolu’nun toprak bütünlüğü, Osmanlı ‘mülkünün’ 
nihayet üzerinde yaşayanlara bir ‘yurt’ ya da ‘vatan’ olmasıdır. Ama 
bu yetmez. O yurtta yaşayan halkın ‘millete’ dönüşmesi, vazgeçilmez 
bir şarttır; bu şartın gerçekleşmesi ise diğer iki – ve nedense es geçilen- 
Misak-ı Millî’ye bağlıdır; İlki ‘Sây’ı (Emek) Misak-ı Millî’si, ikincisi 
‘Maarif Misak-ı Millî’si!. Mustafa Kemal, ilkinden İzmir İktisat 
Kongresinde adınca söz etmişti”  
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Emek Misak-ı Millîsi 
 

Bakalım Gazi Paşa neler söylemiş: 

 

“Bizim halkımızın çıkarları birbirinden ayrılır. Sınıflar halinde değil 
aksine, varlıkları ve çalışmalarının ürünleri ile birbirleri için gerekli olan 
meslek sınıflarından oluşmuştur. Bu dakikada dinleyicilerim de çiftçilerdir, 
sanatkârlardır, tüccarlardır, işçilerdir. Bunların hangisi bir diğerine karşı 
olabilir. Çiftçinin sanatkâra, sanatkârın çiftçiye, çiftçinin tüccara ve 
bunların hepsinin birbirlerine ve işçiye muhtaç olduğunu kim inkâr 
edebilir.  

Bugün mevcut fabrikalarımızda ve daha da artmasını dilediğimiz 
fabrikalarımızda kendi işçilerimiz çalışmalıdır.  Refah içinde ve memnun 
olarak çalışmalıdır bütün bu saydığımız meslek sınıfları aynı zamanda 
zengin olmalıdır ve hayatın gerçek tadını duyabilmelidir ki çalışmak için 
güç ve kuvvet bulabilsin. 

 

Bundan dolayı programdan söz edildiği zaman âdeta denilebilir ki; bütün 
halk için bir Emek Misak-ı Millî’ sidir ve böyle bir Emek Misak-ı Millî’si 
etrafında toplanmaktan hâsıl olacak siyasî şekil ise, alelâde bir parti 
niteliğinde düşünülmemelidir”.. 
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Ve Gazi Paşa, isteğini, dileğini ve özlemini dile getirmektedir: 

 

“(...) İsteğimiz şudur: Bu memleketin halkı ellerinde 
örnekleriyle; tarım, ticaret, san’at emek ve sabanın temsilcisi 
olsun. Artık bu memleket fakir, millet değersiz değildir. 
Memleketimiz zenginler memleketidir. Bu yeni Türkiye’nin 
adına ‘çalışkanlar diyarı’ denir. 

İşte millet böyle bir devir içinde bulunuyor. Kongreniz bir devri 
yaratacak ve tarihini de yazacaktır. 

Bu tarih kitabında en büyük makam çalışkanlara ait olacaktır”. 
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Gazi Paşa’nın konuşmasına kısa bir ara vererek, ikinci konuşmacı 

olan İktisat Vekili Mahmut Esat Bozkurt’un konuşmasına satır 

başlarıyla bir göz atalım… 
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İktisat Vekili Mahmut Esat Bey’in Türkiye 

(İzmir) İktisat Kongresi  Açış Konuşmasından .. 

 

“Aziz Türkiye’nin öz evlatları, hoş geldiniz, güzel 

Türkiye’nin ameleleri, san’atkârları, çiftçileri ve 

tacirleri hoş geldiniz, hür ve müstakil güzel yurdun 

yorulmaz cesur emekçileri, hayatını dişleriyle, 

tırnaklarıyla kazanan ve şimdi hürriyet ve istiklâl 

yolunda şehit düşen yavrularının nerelerde gömülüp 

kaldığını bilemeyen, bir kırık mezar taşında fatiha 

okuyabilmek imkânın bile bulmayan çilekeş Türk 

hanımları hoş geldiniz (sürekli alkış sesleri). Amele 

hanımlar, hoş geldiniz. Gelecek sene adedinizin daha 

çok olmasını dilerim” 
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Mahmut Esat Bey, mevcut iktisadi duruma ait meselelere girişmeden 

önce, iktisadi tarihimiz dört ana döneme ayırır;   

  

“ (..) 1.Osmanlı İmparatorluğunun tesisinden Hilafetin intikaline kadar. 

2)Hilafetin intikalinden Tanzimat’a kadar, 3)Tanzimat’tan Teşkilât-ı 

Esasiye devrine kadar, 4)Yeni Türkiye ve Teşkilât-ı Esasiye devri” 

  

Her bir dönemin ana özelliklerini belirleyerek, İmparatorluğun gerileyiş ve 

çöküşüne dikkat çeken Mahmut Esat, dördüncü devrin “yeni bir devir, 

millet hâkimiyeti, Teşkilat- Esasiye devri” olduğunu vurgulamaktadır. Esat 

Bey’e göre, “hâkimiyeti milliye, milli hâkimiyet-i iktisadiye” dir. Çünkü 

“böyle olmazsa, hâkimiyeti milliye ‘serap’ olur”.  

  

Teşkilât-ı Esasiye devrini aşağıdaki biçimde tanımlar; 

“gözyaşlarını silen, çalışanları efendi yapan, köylüyü mesut kılan, yeni 

Türkiye’yi iktisaden bir mamure haline getiren devir”. 
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«Özgün Model: Karma Ekonomi…» 
Mahmut Esat Bey konuşmasını, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun geçmiş düzenden 

farklarını, batıdaki gelişmeler ve büyük Fransız İhtilalinden örneklerle sürdürür. 

  

Yeni Türkiye’de takip edilecek iktisadi sistemin / siyasetin, bugünkü sistemlerin hiç 

biri ile aynı olmayacağının altı çizilirken, memleketin tarihine ve ihtiyacına uygun ve 

özgün bir model oluşturulması fikri ön plandadır. 

 

“Biz iktisat meslekleri tarihinde mevcut mekteplerin hiç birine mensup değiliz. Ne 

(bırakınız geçsinler, bırakınız yapsınlar) mektebine, ne de sosyalist, komünist, etatist 

veya himaye mekteplerinden değiliz. Bizim de, yeni Türkiye’nin yeni iktisadî 

manasına göre yeni bir iktisat mektebimiz vardır. Buna ben Yeni Türkiye İktisat 

Mektebi diyorum. Yukarıda zikrettiğim mekteplerden hiçbirine mensup olmamakla 

beraber memleketimizin ihtiyacına göre bunlardan istifade etmeyi de ihmal 

etmeyeceğiz. Yeni Türkiye muhtelit (karma) bir iktisat sitemi takip etmelidir. İktisadî 

teşebbüs kısmen devlet ve kısmen teşebbüs-ü şahsi tarafından deruhte edilmelidir. 

Mesela, büyük kredi müessesatını sanayi teşebbüsasıtını ilâh. Devlet idare edecektir. 

Çünkü memleketimizin iktisadi vaziyeti buna istilzam ediyor.” 

 

Görüldüğü gibi seçilecek iktisadi sistem, karma iktisadi sistemdir. 
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«Sınıf ve Yabancı Sermaye…» 
 

Mahmut Esat, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın konuşmasındaki tematik çerçeveye 

birebir tekabül eder biçimde sınıf ve yabancı sermaye meselesini şu şekilde 

değerlendirmektedir; 

  

“(…) dün olduğu gibi bugün de, bizde iktisadî manasıyla mütebellir bir sınıf 

meselesi mevcut değildir. Biz de tüccar da, çiftçi de, sanayî erbabı da amele de 

bütün iktisat âmillerimiz doğrudan yabancı sermayenin esir ve hizmetkârıdır. 

Bütün bu iktisat zümrelerinin birleşmesi, kendilerini teşkilâta bağlaması 

lâzımdır. 

Zannedilmesin ki bu cihete işaret ederken yeni Türkiye İktisat Mektebinin 

ecnebî sermayesine karşı bir taassubu, bir husumeti ve adâveti vardır. Hayır, 

biraz evvel Paşamızın dedikleri gibi biz Türkiye’yi, iktisadiyatını bir esirler 

ülkesi halinde ecnebî sermayesinin eline terk ve tevdi edemeyiz. Fakat 

memleketimizde meşru bir surette kazanmak ve yaşamak isteyen yabancı 

sermayesine kanun ve nizamlarımıza tâbi olmak üzere Türkiyelilerden fazla bir 

imtiyaz, bir hile ardında koşmamak şartıyla memleketimizde her türlü teşkilâtı, 

hatta diğer milletlerin gösterdiği kolaylıkları irae etmeye her zaman hazırız”. 
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«Yeni Türkiye…» 
 

Konuşmasının sonunda cehaletin tasfiyesinin çok önemli olduğundan 

bahseden Esat Bey, teşkilatın önemini vurgulayarak konuşmasının şu 

sözlerle tamamlar; 

  

“Yeni Türkiye, sabanın, çekicin, sây’in, zekâ ve liyâkatin hakkını, 

hürriyet ve istiklalini istiyor ve cidâlini, öne çıkaracak harici ve 

dahili her kuvveti yıkmaya kâdir olabilecek bir surette yapıyor”. 
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Kongrenin Divan Başkanı, Kazım 
Karabekir’in yaptığı konuşmadan bazı 
kesitler: 
 

“İktisattan ben şu üç maddeyi temel biliyorum: 
Birincisi, insanlarımızı, hayvanlarımızı, 
üretimimizi  iyi koruyalım. 

İkincisi üretimimizi çoğaltmak, harice satıp para 
çekmek gerekir. 

Üçüncüsü pek mühimdir.(…) 

Sarfiyat ve tüketimi azaltmak, bu hususta 
özellikle hanımlara büyük görevler düşüyor. 
Düğünler nedeniyle mahvolan aileler var, moda 
yüzünden bedbaht kalan aileler var. Moda ve 
düğünlerle meydana gelen tahripkâr israflardan 
kaçınmalıyız. 
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«(…) 

Hulâsa olarak sözü nihayetlendiriyorum ki... Fedakâr amelemiz, 

tarihimizin pek şerefli sahifelerini dolduran sanatkârlarımız, velinimet 

zürrâmız, (şiddetli alkışlar) muhterem tacirlerimiz vazifelerini canla 

başla başaracaklar ve Misak-ı Millî namına her türlü yenilikleri 

elbirliğiyle kavrayacaklar ve işte bu suretle iktisat ordusu da meydana 

atılmış olacaktır. Herşeyde esas birliktir, iktisat birliği dahi burada 

doğmaktadır. 

 

Bütün millet bu birlikle birbirine her türlü muaveneti yaparak askerî 

zaferi yanına vakit geçirmeden İktisadî zaferlerini dahi ilâve edecektir. 

Cenab-ı Hak iktisat zaferimizde dahi muinimiz olsun. (Âmin sadaları, 

şiddetli ve sürekli alkışlar).» 
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Kâzım Karabekir’in kongre başkanı olmasına ve “Latin harflerine 

geçilme” önerisi hakkındaki olumsuz tavrına, konuşmasına, kongrenin 

ona desteğine ve iktisadi misaktan çok bir “ahlâk misakı” olan Misak-ı 

İktisadi’ye bakarak varılacak “yargı” başka olur;  

 

Kongre başkanı Kazım Karabekir’in (ki, yabancılarca Mustafa 

Kemal’in veliahtı sayılmaktadır) kapanış konuşmasında, neredeyse 

kılıcını çekip bütün “yabancı ürünler”e savaş açtığı şu bölüme 

bakılarak varılacak yargı başka: 



104 

“(…) Çocuklarımızın doğduğu günden itibaren 

kursağına Nestle sütü dökersek, ecnebî bez ve 

pamuklarına sarup yine ecnebî beşiğine 

yatırırsak, ayağındaki patiğinden başındaki 

mavi nazar boncuğuna ve elindeki oyuncak 

teneke parçasına kadar ecnebî malından 

yaparsak ve üstüne bir de kulaklarına benim 

oğlum paşa olacak gibi ninni söyliyerek 

uyuşturucu telkin yaparsak büyüdükten sonra 

tabiidir ki üstünde ve muhitinde daima 

mütezâyid olmak üzere (çoğalarak) yabancı 

mallar bulunacak ve paralarımız mütemadiyen 

akıp, boşalıp gidecektir  

(Ökçün: 274). 
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Gazi Mustafa Kemal’in konuşmasına 
yeniden dönersek; 
 

Gazi’nin konuşması, “aslında, bir büyük devrimcinin 
geçmişle, yani eski rejimle hesaplaşmasıdır. Fakat, 
geçmişle hesaplaşmanın bir kolay yöntemi vardır. Bu, 
Osmanlı İmparatorluğunun çöküş yıllarına 
odaklanarak yapılabilirdi. Mustafa Kemal, kendi aktif 
hayatının, canlı izlenim ve yargılarını da kullanarak 
Abdülhamit’ten başlayıp, Vahdettin’ e kadar giden 
çöküş ve yozlaşma döneminin en açık seçik örneklerini 
Kongreye katılan delegeye hatırlatabilirdi.” 

  

Gerçekten de Gazi Paşa böyle bir yolu seçmemiştir ve doğrudan 
doğruya düzenin zirve noktasını temsil eden üç büyük sultanla 
hesaplaşmayı tercih etmektedir. Çünkü Gazi, sonraki dönemlerde 
“siyasi ve toplumsal çöküntüyü hazırlayan etkenleri Osmanlı 
İmparatorluğunun oluşumundaki deformasyonda arıyor ve onu 
vurgulamaya çalışıyor. 
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Özetle; 

 

 “Osmanlı tarihinde bütün çabalar, milletin gerçek ihtiyaçlarını 
karşılamaya değil, kudretli ve azametli padişahların ihtiraslarını 
tatmine yönelmişlerdir.  

 

Mesela Fatih, Selçuklu ve Bizansın da mirasıyla yetinmedi; Garbi 
Roma İmparatorluğuna da konmak istedi.  

 

Mesela Yavuz Sultan Selim, Asya İmparatorluğunu birleştirerek bütün 
bir İslam ittihadı peşinde koştu.  

 

Kanuni Sultan Süleyman Akdeniz’i bir Osmanlı gölü yapma, hatta 
Hindistan üzerinde nüfuz kurmak gibi bir siyaset takip etmek istedi. 

Bu ihtirasları hayata geçirmede bütün milleti, toplumun unsur-u 
aslisini kullandılar.  
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«Kılıç – Saban İkilemi…» 
 

“Onları uzun seferlerde, fütuhat meydanlarında kullandılar. Millet 
kendi yurdunda hayatını sürdürmek için, üretim için çalışmaktan 
mahrum kılınarak diyar diyar dolaştırılıyor. 

 

Bu tacidarlar, milleti böyle diyar diyar dolaştırmakla yetinmiyorlar. 
Fatihler kılıçla fütuhat yaparken, fetholunan ülke halklarına unsur-u 
aslinin hukukundan birçok şeyleri onlara bahşediyorlar; imtiyazlar 
veriliyorlardı. 

 

Onlar da kendilerine verilen imtiyaz ve muhtariyetler sayesinde 
sabanlarına yapışıyorlar ve çalışıyorlardı . 

 

Kılıçla fütuhat yapanlar, sabanla fütuhat yapanlara binnetice terk-i 
mevki etmeye mahkûmdur. Kılıç kullanan kol yorulur; fakat saban 
kullanan kol kuvvetlenir ve her gün daha çok şeye sahip olur  
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Kılıç - saban ikilemi, Mustafa, Kemal’in iyi bilinen bir ifadesidir; 
ama ifadenin dayandığı arka plandaki analiz daha da önemlidir. 
Osmanlı düzeniyle hesaplaşmasını doğrudan doğruya Osmanlı 
tarihinin en yüce, en övgüye layık görülen üç büyük sultanını 
hedef alarak yapması öğreticidir.  

 

Dikkat ediniz, kılıç - saban ikilemini yapıp sabandan yana 
tercihini yapan kişi, bir halk hareketi olduğu kadar, büyük bir 
savaşın da lideri; Millî Mücadelenin muzaffer komutanıdır.  

Yani, kılıçla, beş ay önce Yunanlıları İzmir’de denize döken kişi, 
bu tespiti yapacak analiz gücünü, kavrayış gücünü ve devrimci 
perspektifi Kongreye gelen 1.135 kişilik heyete intikal 
ettirmektedir.  
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Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi’nde  

Kabul Olunan Esasların Ana Başlıkları 
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İktisâd Esâslarımız 

 

 

 

 

 

“Milletimiz mâzîsinden değil 

Artık istikbâlinden mesûldür.” 

 

29/8/27 

Gâzî Paşa Hazretlerine  

[imza] 

 

 

 

*** 

17 Şubât 339 : 4 Mart 339 târihine kadar İzmir’de toplanan 

İlk Türk İktisâd Kongresinde kabûl olunan esâslar ve îrâd olunan nutuklar. 

*** 

İzmir’de: “Anadolu” Matba’asında tab’ olunmuştur. 
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1.) Misak-i İktisadî (12 Madde) 

 
Bütün Türkiye'nin ziraat, sanayi, ticaret ve işçi zümrelerinden müntehap (seçilmiş) 

binyüzotuzbeş murahhasın iştiraki ile İzmir'de in'ikâd eden (toplanan) ilk Türkiye 

İktisat Kongresinin müttefikan tespit ve kabul ettiği Misak-ı İktisadi esaslarıdır: 

Madde 1- Türkiye; millî hudutları dahilinde lekesiz bir istiklâl ile, dünyanın sulh ve 

terakki unsurlarından biridir. 

Madde 2- Türkiye halkı millî hâkimiyetini; kanı ve canı pahasına elde ettiğinden, 

hiçbir şeye feda etmez ve millî hâkimiyete müstenit olan (dayanan) Meclis ve 

Hükümetine daima zahîrdir (yardımcıdır). 

Madde 3- Türkiye halkı, tahribat yapmaz; imar eder. Bütün mesai, iktisaden 

memleketi yükseltmek gayesine matuftur. 

Madde 4- Türkiye halkı, sarfettiği eşyayı mümkün mertebe kendi yetiştirir. Çok 

çalışır; vakitte, servette ve ithalâtta israftan kaçar. Millî istihsali temin için 

icabında geceli gündüzlü çalışmak şiarıdır. 

Madde 5- Türkiye halkı, servet itibariyle bir altın hazinesi üzerinde oturduğuna 

vâkıftır. Ormanlarını evlâdı gibi sever, bunun için ağaç bayramları yapar; yeniden 

orman yetiştirir. Madenlerini kendi millî istihsali için işletir ve servetlerini 

herkesten fazla tanımağa çalışır. 
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Madde 6- Hırsızlık, yalancılık, riya ve tembellik en büyük düşmanımız, 

taassuptan uzak dindârâne bir salâbet (sebat, manevi kuvvet) her şeyde 

esasımızdır. Her zaman faydalı yenilikleri severek alırız. Türkiye halkı, 

mukaddesatına, topraklarına, şahıslarına ve mallarına karşı yapılan düşman fesat 

ve propagandaların(d)a(n) nefret eder ve daima bunlarla mücadeleyi bir vazife 

bilir. 

Madde 7- Türkler, irfan ve ma'rifet âşığıdır. Türk her yerde hayatını 

kazanabilecek şekilde yetişir; fakat her şeyden evvel memleketinin malıdır. 

Maarife verdiği kudsiyet dolayısıyla (Mevlüd-i Şerif), kandil gününü, aynı 

zamanda bir kitap bayramı olarak tes'îd eder (kutlar). 

Madde 8- Birçok harpler ve zaruretlerden dolayı eksilen nüfusumuzun 

fazlalaşmasıyla beraber sıhhatlerimizin, hayatlarımızın korunması en birinci 

emelimizdir. Türk, mikroptan, pis havadan, salgından, pislikten çekinir; bol ve saf 

hava, bol güneş ve temizliği sever. Ecdat mirası olan binicilik, nişancılık, avcılık, 

denizcilik gibi bedenî terbiyenin yapılmasına çalışılır. Hayvanlarına da aynı dikkat 

ve himmeti göstermekle beraber, cinslerini düzeltir ve miktarlarını çoğaltır. 
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Madde 9- Türk, dinine, milliyetine, toprağına, hayatına ve müessesâtına 

(kurumlarına) düşman olmayan milletlere daima dosttur; ecnebi sermayesine aleyhtar 

değildir. Ancak, kendi yurdunda kendi lisanına ve kanununa uymayan müesseselerle 

münasebette bulunmaz. Türk, ilim ve sanat yeniliklerini nereden olurla olsun 

doğrudan doğruya alır ve her türlü münasebette fazla mutavassıt (aracı) istemez. 

Madde 10- Türk, açık alın ile serbestçe çalışmayı sever; işlerde inhisar istemez. 

Madde 11- Türkler hangi sınıf ve meslekte olurlarsa olsunlar, candan sevişirler. 

Meslek, zümre itibariyle el ele vererek birlikler, memleketini ve birbirlerini tanımak, 

anlaşmak içi seyahatler ve birleşmeler yaparlar. 

Madde 12- Türk kadını ve hocası çocukları İktisadi Misaka göre yetiştirilir. 
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2.) Çiftçi Grubunun İktisadî Esasları (83 Madde) 
  

 a)Reji Meselesi (9 Madde) 

 b)Asayiş Meselesi (14 Madde) 

 c)Âşar Meselesi (2 Madde) 

 d) Ziraat Bankası ve İtibar-ı Ziraî Meseleleri (6 Madde) 

 e) Yollar Meselesi (9 Madde) 

 f) Orman Meselesi (9 Madde) 

 g) Ziraatte Hayvanat Meselesi (18 Madde) 

 h) Çiftçiliğe ait Bazı Maddeler (18 Madde) 

 ı) Ziraatte Makine Meselesi (8 Madde) 
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3.) Tüccar Grubunun İktisat Esasları (126 Madde) 
 a) Bankalar (5 Madde) 

 b) Kambiyo ve Borsa İşleri (6 Madde) 

 c) Cuma Tatili (3 Madde) 

 d) Maden Meseleleri (9 Madde) 

 e) Orman Meselesi (15 Madde) 

 f) Ticaret-i Bahriye Meseleleri (24 Madde) 

 g) Ticaret İşlerini Kolaylaştıracak Esaslar (2 Madde) 

 h) Gümrük siyaseti (1 Madde – 3 Fıkra) 

 ı) Gümrük Muamelatı (5 Madde) 

 i) İnhisar Sisteminin Ref’i (1 Madde) 

 j) Kavanin ve Âhkam-ı Ticariyyenin İslâh ve Tâdili (2 Madde) 

 k) İtibâr Teşkilât ve Teshilât (4 Madde) 

 l) Ticaret Odaları (6 Madde) 

 m)Ticaret-i Hariciye Meseleleri (5 Madde) 

 n) Şirketler (5 Madde) 

 o) Ticarete Ait Mevadd-ı müteferrika (9 Madde) 

 ö) Tedrisat-ı İktisadiye (5 Madde) 

 p) Temettü Vergisi (1 Madde) 

 r) Vesait-i Nakliye Meselesi (9Madde) 

 s) Vesait-i Muhabere (8 Madde) 
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4.) Sanayi Grubunun İktisat Esasları (26 Madde) 
  

 a) Gümrüklerde Himaye Usûlü (4 Madde) 

 b)Teşvik-i Sanayi Kanunu Hakkında (8 Madde) 

 c) Yollar ve Vesâit-i Nakliyede Hususi Tarife (2 Madde) 

 d) Sanayi Bankaları (2 Madde) 

 e) Tedrisat-ı Sınaiye (4 Madde) 

 f) Sanayi Odaları (6 Madde) 
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5.) İşçi Grubunun İktisat Esasları (34 Madde) 

 
a) Amele yerine «işçi» denilmesi 

b) Başta verem olmak üzere bulaşıcı hastalıklara karşı, 

sanatoryum, hastane, emzikhane masraflarına devletin 

katılması, 

c) Milletvekili ve Belediye seçimlerinde mesleki temsil üsulü 

bağlamında kontenjan, 

d) Sendika hakkı, 

e) 8 saatlik çalışma süresi, 

f) (Bir Mayıs) gününün Türk İşçileri  Bayramı olarak kanunen 

kabulü, 

g) Hafta tatili ve umumi tatil günlerinde tam gündelik, 

h) Bir hafta ücretli evlilik izni, 

ı) Tütün rejisinin hemen ilgası ve imtiyazlı yabancı 

müesseselerin devletleştirilmesi,…. 
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6.) Türkiye İktisat Kongresi’nin Yabancı Sermaye Hakkında 

Hükûmete Sunduğu Esaslar (10 Madde) 

 
[Milli Türk Ticaret Birliği’nin ecnebi sermayesi hakkında teklifat-ı iş bu 

teklifat kongrede okunarak bera-i temmül aynen hükûmete takdimine karar 

verilmiştir] 
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Bu esaslarla kurulacak olan CHF iktisadi programının ana omurgası 

belirlenecektir…  
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Türk Devletinde belge kaybolmaz derler, lakin…. 

 

« (..) Türkiye İktisat Kongresinin Encümen Çalışmaları ile Genel 
Kurul  görüşmelerinin tutanakları, bütün araştırmalarımıza rağmen 
bulunamamıştır. (…) 

Gerçekten, Kongre’nin  balya halinde Ankara’ya gönderildiği haber 
verilen (Vatan, 28 Mart 1923. s.3) bütün evrak, mukarrerat ve 
risaleleri, ilgili makamlar nezdinde yaptığımız soruşturmalara rağmen 
bulunamamıştır» 

 

Gündüz Ökçün. s. IX - X 
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Misak-ı İktisadî’ye Eleştiriler 

«Ahlâk mı, İktisat mı?» 
[NŞ] / Akşam, 8 Mart 1923. s.3. 

 “(..) 

Fakat Kongrenin sonunda bir ‘Misak-ı İktisadi’ yazıldı ve neşredildi. Bu ismi işittiğimiz 

zaman çok sevindik. Zannetik ki memleketimizin iktisadiyatı hakkında bazı umumî esasları, 

iktisadi siyasetimizin ana hatları tayin edildi. İktisadî mücadelede muvaffak olmak için lâzım 

gelen rehberler bulundu ve bunlar etrafında ‘misak’ olundu. Halbuki, bu Misak-ı İktisadi’yi 

okuyunca hayrette kaldık. On iki maddeden ibaret olan bu Misak-ı İktisadi metin itibariyle 

Misak-ı Milli’den daha uzundur. 

(…) 

Bunlardan hiçbiri bir Türk için meçhul olmadığı gibi lâlettayin bir insanının çocukluk 

zamanında öğrendiği şeylerdir.(…) Fakat bunlar gayet umumî ve gayet tabi nasihatler. İktisat 

Kongresi bu suretle ansızın bir ahlâk cemiyetine tebeddül etmiş. Hiç şüphesiz bu nasihatler 

gayet kıymetlidir. Fakat bunları bulmak, toplamak için 1135 kişinin iktisat Kongresi namı 

altında ta İzmir’e giderek toplanması lazım değildi (…) Bunun başına Misak-ı iktisadi yerine 

Misak-ı Ahlâk demek ve iktisadiyatımız hakkında bu kadar basit fikirler vermemek daha doğru 

olmaz mı?(…)” 
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Misak-ı İktisadî’ye Eleştiriler -2 

 
« (…) Ne Misak ne de iktisadî olmakla hiç bir ilgisi 

olmayan bir garip vesika (…) » (s:151) 

 

«Misak- ı İktisadî kahramanı Kazım Karabekir Paşa, 

yarattığı bu eserin kılına hiç kimseyi dokundurtmadı. 

Kendisi bu maddeleri bana dikte ettirdi.; adeta ordu 

kumandanının emir subayına talimat dikte ettirdiği gibi. 

Vakıa, itiraza kalktım; böyle misak olmaz dedim ama 

paşaya dinletemedim (…). Hazırladığı Misak- ı İktisadî 

O’nun saf emellerini yansıtan bir vesika olarak tarihe 

geçecektir..» (s:152) 

 

Ahmet Hamdi Başar’ın Hatıraları: Meşrutiyet, 

Cumhuriyet ve Tek Parti Dönemi. İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Yayınları 186. Hatırat:1. 1. Baskı. İstanbul. 

Kasım. 2007 
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Misak-ı İktisadî’ye Eleştiriler-3 

«“ İktisat mı Ahlâk mı?» 
[Suphi Nuri (İleri)] / İleri, 16 Mart 1923. s.1. 

  

 

“(…) 

Kongre, nihayet on iki maddelik bir (Misak-ı İktisadi) kabul etti. Bu on iki maddeyi birkaç defa 

okuduğumuz halde, bir türlü iktisadiyatımızın neden ibaret olacağını anlayamadık. Bu 

Misak’ın ismim dinî ya da ahlâkî olmalı idi. İktisadî diyebilmek için köklü bir takım iktisadî 

kaideler, programlar görmek isterdik. İzmir Kongresi, iktisadî siyasetimiz kavrayamadı, tespit 

eyleyemedi; iktisadî faaliyetimiz dün ne ise yarın da odur. Misak-ı İktisadimizden büyük bir 

faide bekleyemeyeceğiz. Çünkü bu bizim iktisadî noksanlarımızı, siyasetimizi, âtimizi tatmin 

etmiyor. 

(…) 

Bu İktisadî Misakı hakkında daha çok yazı yazacağız, asıl Misaka dahil olmayan şeyleri 

mevzu-u bahs edeceğiz. 

 

 Biz İzmir’den ilmi bir iktisat siyaseti bekliyorduk. Bize, dinî ve ahlâkî bir nasihat geldi. Bu 

bizi tatmin etmez. Bu devirde hayat, iktisat demektir. 

Bu ise daha ciddi bir surette temin edilir. Mamafih ümidimiz büyüktür. Daha birinci 

Kongredeyiz. Bundan sonraki Kongrelerde İktisadi Misakımız daha fennî ve daha ilmî 

esaslara bina ettiririz, inşaallah.” 
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Misak-ı İktisadî’ye Eleştiriler-4 
Ya da 

İki Çizgi Demiştik Ya, O bakımdan!... 

 

 

 

Mahmut Esat Bozkurt’a Soru: Misak-ı İktisadî 

hakkında fikirleriniz nelerdir? 

 “Misak-ı İktisadî’yi tab ve neşr ve tevziinden sonra 

görebildim. Umarım ki gelecek seneler Kongrelerden 

tam manâsıyla bir iktisat programı çıkabilecektir” 
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Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi’nin Sonuçları Üzerine 

 İktisat Vekili Mahmut Esat Bey ile Mülakattan Notlar 

(Anadolu’da Yeni Gün-20 Mart 1923 / Akşam – 25 Mart 1923) 

“(…) 

1923 senesi, Türkiye İktisat Kongresini yeni yıl içinde Türkiye için yalnız iktisadî hayatta değil, siyasî, 

hukukî sahalarda dahi yeniliğe, halkçılığa doğru atılmış pek kuvvetli, temelli ve medeni bir eser ve 

hareket olarak görüyorum. 

 

Kongrenin temin ettiği faydalar; 

A.)Bu mühim ve metruk memlekette bir iktisat meselesinin mevcut olduğunu ortaya koymuş ve 

Türkiyelileri bunun üzerinde düşündürmüş olması, 

B.)Kongre her sene tekrar edeceğinden bunun memleket için bir nevi millî iktisat kontrolörü 

mahiyetini iktisap etmesi, 

C.)Türkiyelilerin kadın erkek muhtelif meslek-i iktisadi erbabının bir arada her sene haklarını ve 

ihtiyaçlarını tam bir hürriyet ve serbesti dahilinde ve en müterakki ve medeni bir üsul dahilinde 

Meclise ve Hükûmete bağıra bağıra iblağ ederek Devlet ve Hükûmeti tenvir etmesi, 

Ç.)Mesleki temsilinin dereceye kadar kabil-i tatbik ve faideli olabileceğini tedricen gösterebilmesi 

D.)Türk milletinin zannedildiği gibi yalnız harp ve darp milleti değil, yabancıları gaddarâne 

tecavüzünden biraz nefes alınca memleketin asrın manasına lâyık bir surette inkişafı için derhal 

medenî işlerle iştigale başlayabileceğini göstermesi, 

E.)Memleketin muhtelif noktalarına mensup iktisat âmillerini yekdiğeri ile tanıştırmak ve birlik 

teşkilatı vücûde getirmesi. 

(..)” 
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Sonuç olarak; 

 İzmir İktisat Kongresi’nin önümüze koyduğu daha önemli şey şudur: 1923 

Türkiyesinin ekonomisi nasıldır? Kongre, Türkiye’nin önündeki sorunların 

tümünü resmetmiştir; her alanda, ama her alanda… 

 Özellikle batısı, yıkılmış ve yakılmış bir ülke vardır. Karayolu neredeyse yoktur, 

demiryolları yabancı kumpanyalardadır, deniz ticareti yabancıların elindedir, tütün 

(Reji) yabancı tekeldir, köylerde temel sorun “asayiş”tir, bunun için köylerin 

birleştirilmesi önerilmektedir. Toprak yoktur, tarım aletleri yoktur, makine yoktur, 

telgraf, telefon, posta yoktur, ölçü ve tartılarda birlik yoktur, sigorta yoktur, yasa 

yoktur vs… 

 Bilgi yoktur. “Eğitimsizlik”, en büyük sorundur. Her “sınıf” kendi alanında 

eğitim kurumları kurulmasını ister ve bu diğer sınıflarca oybirliği ile kabul 

edilir, yetmez köylere okul, bu okula ziraat bahçesi, orada 

öğrencilere şu kadarı sebze, şu kadarı meyve olmak üzere fiili 

tarım öğretilmesi ve yüksek öğrenim gören herkesin bir yıl 

zorunlu olarak köylerde öğretmenlik yapması istenir. 

Bunu takiben bir yaşındaki Cumhuriyet 1924’te Köy Kanunu çıkaracaktır… 
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 “Gümrük istiklali”, tüm sınıfların oybirliği ile istediği şeydir. Kabotaj 

hakkı da, yabancı tekellerin kaldırılması da…  

 Her sınıf, vergide, resimde indirim, belirli süre vergi ödememe ayrıcalığı 

ve devlet desteği ister, diğer sınıflar destekler vs…  Her sınıf “kredi” 

desteği ve bir ihtisas bankası ister… 

 Hiçbir sınıf yabancı sermayeye karşı değildir ama, bütün sınıflar yabancı 

sermayenin tekel olarak gelmemesini, ülke yasalarına uymasını ve ülkeyi 

sömürmemesini ister. 

 İzmir İktisat Kongresi’ni “şucu, bucu” diye yaftalamak yerine, “1923 

iktisadının fotoğrafı” ve daha ilan edilmemiş bir cumhuriyeti bekleyen 

iktisadi sorunların neler olduğunu anlamak açısından değerlendirmek 

daha doğrudur.  

 Unutulmamalıdır ki  İzmir İktisat Kongresi’nden az önce (6 Aralık) Mustafa 

Kemal “halkçılık ilkesine dayanan bir parti kuracağını” açıklamış ve 

partinin programının oluşturulması için “herkes”ten yardım istemiştir. 

İzmir’de ortaya konulan budur, Kongre’nin yapılış amacı da budur. 

 Birinci Türkiye İktisat Kongresi, Türkiye’nin üretici ve yaratıcı güçlerin 

tümü ile bir anlamda 20. Yüzyıla seslenişidir. 



130 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun.. 

 

Kongre Kapanışında konuşma yapanlardan biri de İşçi Kadınlar 

Murahhası İzmir Delegesi Rukiye Hanımdır:  

 

 «Kardeşler! Millî inkılâbımız memleketimizde mevcut bütün 

müstahsillerin murahhaslarından mürekkep bu muazzam Kongrenin 

toplanmasını mümkün kılmıştır. Bugünlere erişirken biz kadın işçilerini de 

fevk'alâde bir sahada görüyoruz. Bizleri bu Kongreye davet eden Büyük 

Millet Meclisi ve erkânına ve bilhassa Reisimiz Gazi Mustafa Kemâl Paşa 

hazretlerine biz kadınlar, samimî teşekkürlerimizi takdim ederiz. 

Türkiye'de «memleket işlerine» kadınların da iştirâk etmesi ilk defa vuku 

buluyor. Bu şerefin bize müyesser olması kalplerimizi refah ve gurur 

hisleriyle doldurdu. Kongre, iktisadımızın temelini teşkil eden işçi sınıfının 

meşrû haklarını tanıdı. Bu netice kadın işçileri namına sâyan-ı şükrandır. 

Diğer grupların da aynı sadakatle iktisadî kurtuluşumuza çalışacaklarına 

emin bulunuyoruz. 

Yaşasın Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun Hükümeti, yaşasın Türk işçi 

ve köylüleri, yaşasın çalışkan Türk işçi kadınlığı!»  

[İktisat Esaslarımız, İzmir, Anadolu Matbaası, (1339), s.85.]  

Gündüz Ökçün (1981): 326 -327 
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Bitirirken…………. 
 

Tarihi, kimin kalemi ile yazıyorsunuz? 

Ya da 

kimin gözlüğü ile okuyorsunuz? 
 

İşte kritik soru dün de, bugün de budur!... 
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Sabırla dinlediğiniz için teşekkürler… 
 

 

 

Serdar Şahinkaya 

serdarsahinkaya35@gmail.com  


