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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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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” 

 

30 Ekim 1922’de Mudanya Mütarekesi  

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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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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14 Ocak 1923’te Ankara’dan Başlayan Gazi Paşa’nın Seyahati 
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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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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. 

YENİ GÜN Gazetesi 

15 Şubat 1923 
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TÜRKİYE İKTİSAT KONGRESİ 

İzmir - 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. 



16 

Hâkimiyeti Milliye, 19 Şubat 1923 – I 

 

“İzmir: 17 (AA) - 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) 
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Gazi Paşa, Aralov ve Abilov   
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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 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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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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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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Kongre Divan Başkanı Karabekir Paşa, “İktisat Kongresi 

günlüğüne” şu satırları not eder: 

 

“Kongre, on altı günde, otuz altı celse yapan ve yedi komisyonun 

hazırladığı kırk sekiz ayrı mevzudan birbiriyle alakadar 

olanları birleştirip yirmi üç meseleyi yaşadığımız günler istikbal 

için karara bağlamıştır” 

 

Kongre’de alınan kararlar, İzmir’de Anadolu Matbaasında “İktisâd 

Esaslarımız” başlığıyla kitaplaştırılmıştır. Kapaktaki ikinci başlık; 

“Milletimiz mâzisinden değil, Artık İstikbâlinden mesûldur” 

biçimindedir 
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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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Daha önce atıf yaptığım Semyon İvanoviç Aralov’un anılarını da kaynak olarak 

kullandığım  “Dört Perdede Kılıç – Saban İkilemi” başlıklı yazımın I. Perdesinde bu 

kılıç – saban ikilemine değinmiştim. Lenin, Aralov’la görevlendirme görüşmesinde 

O’na şunları söyler: “Demek böyle azizim. Savaşı bitirdiniz âlâ!. Kılıcı saban haline 

getirdiniz. İyi ve gerekli bir iş…”. Büyük taarruz öncesinden bu yana Gazi Paşa ile 

birlikte olan ve İktisat Kongresi’nde de İzmir’de bulunan Aralov, bu kılıç – saban 

meselesini Mustafa Kemal Paşa’ya anlatmış olabilir mi? 

 

 Bahse konu yazım için Şahinkaya, Serdar (2021). “Dört Perdede Kılıç – Saban 

İkilemi”. https://haber.sol.org.tr/yazar/dort-perdede-kilic-saban-ikilemi-307032  

https://haber.sol.org.tr/yazar/dort-perdede-kilic-saban-ikilemi-307032
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Takvimler 1979 yılını gösteriyor.. 

«Üreten Türkiye» Henüz Terkedilmemiş… 
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Kongre kararları ya da kabul edilen esasları altı gruba ayırmak 

mümkündür; Misak-ı İktisadî Esasları, Tüccarlar, Çiftçiler, 

Sanayiciler, İşçiler gruplarının kabul ettikleri esaslar ile birlikte 

Yabancı Sermaye Hakkında Hükûmete sunulan esaslar. 

  Madde 

Sayısı 

(%) 

Misak-ı İktisadî Esasları 12 3.97 

Tüccar Grubunun İktisadi Esasları 125 41.39 

Çiftçi Grubunun İktisadi Esasları 95 31.45 

Sanayici Grubunun İktisadi Esasları 26 8.61 

İşçi Grubunun İktisadi Esasları 34 11.26 

Yabancı Sermaye Hakkında Hükȗmete 

Sunulan Esaslar 

10 3.31 

TOPLAM 302 100 
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Çiftçi Grubunun Kararları - Analiz 
 

Gazi Mustafa Kemal Paşa 1 Mart 1922’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 3. Yasama 

yılını açarken şöyle bir tespitte bulunuyordu.  

“(...)Efendiler, 

 Türkiye'nin sahibi ve efendisi kimdir? (Köylüler sesleri) Bunun cevabını derhal 

birlikte verelim: Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üreticisi olan köylüdür. O 

halde herkesten çok bolluk, mutluluk ve varlığa hak kazanan ve buna layık olan köylüdür. 

Bundan dolayı, Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iktisat politikası bu önemli amacın 

sağlanmasına yöneliktir. 

 Efendiler,  

 Diyebilirim ki, bu günkü felâket ve yoksulluğun tek nedeni bu gerçeği ihmal 

etmiş olmamızdır. Doğrusu yedi yüzyıldan beri dünyanın çeşitli yörelerine gönderilerek 

kanlarını akıttığımız, kemiklerini topraklarında bıraktığımız ve yedi yüzyıldan beri 

emeklerini ellerinden alıp gereksiz yere harcadığımız ve buna karşılık daima onurunu 

kırdığımız ve hor gördüğümüz ve bunca özveri ve iyiliklerine karşılık nankörlük, küstahlık 

ve zorbalıkla uşak durumuna indirmek istediğimiz bu ülkenin gerçek sahibi huzurunda bu 

gün büyük utanç ve saygı ile gerçek durumumuzu alalım.” 
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Meclis’te oluşturulacak iktisat politikaları demedi, not edilen 

epigrafideki amacın sağlanmasına yönelik olacaktı. Kongre’de 

çiftçi grubunun 95 maddesi işte bu iktisat politikalarının 

çerçevesini tayin edecekti.  

 

Kongre’den sekiz ay on iki gün sonra ilan edilecek olan 

Cumhuriyet, yaklaşık on üç buçuk milyon nüfuslu yoksul 

köylüler ülkesinde kurulacaktı. Unutulmamalıdır ki, 

Cumhuriyetin temel hareket noktalarından biri de bu yoksul 

köylüleri bilinçli birer çiftçiye dönüştürmekti. 
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Çiftçi Grubunun İktisadî Esasları (95 Madde) 
1)Reji Meselesi (9 Madde) 

2)Âşar Meselesi (2 Madde) 

3)Asayiş Meselesi (14 Madde) 

4) Ziraat ve Maarif Meselesi (9 Madde) 

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

6) Yollar Meselesi (9 Madde) 

7) Orman Meselesi (9 Madde) 

8) Ziraatte Hayvanat Meselesi (18 Madde 

9) Çiftçiliğe ait Bazı Maddeler (18 Madde) 

10) Ziraatte Makine Meselesi (8 Madde) 
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İki maddelik Reji Meselesi, başlığında Reji idare ve usûlünun 

kaldırılması düzenlenmiştir.  İkinci başlık Âşar Meselesi’dir. 

Birinci maddesi ile Âşar vergisinin ortadan kaldırılması talep 

edilmekte, ikinci maddesi ile de bütçe dengesini sağlamak 

amacıyla tüm yurttaşları kapsayan yeni bir verginin koyulması 

önerilmektedir. 

Asayiş meselesi kapsamındaki on dört madde, Anadolu 

kırsalının hal-i pür melalini isabetli bir biçimde tariflemektedir. 

Hayvan hırsızlığı, yol kesicilik, soygunculuk ve bunlara 

yataklığın yaygınlığı; bunlarla mücadele ile görevli her 

kademedeki görevli memurların lakaytlığı sorunun kangren 

olmasına yol açtığı tespiti önemlidir. Gerek jandarma, gerek kır 

bekçileri ve kır korucularına dair yönetmeliğin bir ana önce 

gözden geçirilerek bu görevlere atanacaklarda en az ilk mektep 

tahsili aranmak ve kendi yöresinde (köyünde, mahallesinde) 

görevlendirilmemesi gerektiği önerilmektedir. 
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Köylerin ve kasabaların birbirine telefon ile bağlanmasının asayiş 

açısından çok önemli olduğu isabetli tespiti de yapılmaktadır.  

Ziraat ve Maarif Meselesi başlığı altında ele alınan dokuz maddenin 

esası, köylerde ve kazalarda her seviyede eğitim verecek okulların 

açılması, eğitim materyallerinin hazırlanmasına dönüktür.  

 

Bu dokuz maddenin altıncı maddesi; “Köylerdeki ibtidai mekteplerin 

mutlaka beş dönümlük bir bahçesi ve iki ineklik fennî bir ahır ve 

kümesi, yeni usûl bir arılığı ve muallimler için iki odalı bir evi 

olması ve arazinin bir kısmı sebze ve bir kısmı çiçek ve bir kısmı da 

fidancılığa tahsis edilerek muallimlerinin nezareti altında bizzat 

talebe tarafından idare edilerek masraf ve hasılâtının köy 

muallimlerine ait olması ve bu suretle çocuklara amelî olarak 

çiftliğin öğretilmesi ve münevver zevatın da köylerde yerleşmelerinin 

teşviki” şeklindedir ve bana göre, 1923’ün Şubatında İzmir’de Köy 

Enstitülerinin fikri temelleri atılmış olmaktadır. 
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Ziraat Bankası ve İtibar-ı Zirâi Meseleleri bölümü esas olarak, 

Ziraat Bankasının bankacılık uygulamalarının nerede ise tümü 

eleştirilmekte ve yeni düzenlemelerle bahse konu bankanın 

tepeden tırnağa yenilenerek asli görevine dönmesi gereği 

belirtilmektedir. 

 

Dokuz maddeden ibaret Yollar Meselesi başlığı, genel yollar, 

demiryolları, limanlar, kanallar ile birlikte tüm ulaşım ağının 

gözden geçirilmesi ve malların – mallarla, malların – insanlarla, 

insanların – insanlarla rahatlıkla buluşabilmesini farklı bir ifade 

ile iç pazar entegrasyonunun sağlanmasına dönük tedbirlerle önce 

çıkmaktadır.  
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Çiftçi grubunun esasları arasında tüccar grubunda olduğu gibi 

Orman Meselesi başlığı bulunmaktadır. Tüccarların on beş madde 

ile kararlaştırdıklarının hepsi çiftçi grubunda dokuz madde ile 

özetlenmiştir. Çiftçiler, elleri toprakta, ağaçta olan insanlar olarak 

ormanlara dair daha kritik gözlemlerde bulunmuşlardır: Ormanların 

ıslahı, orman varlıklarının kendi iş ve üretimleri için yararlanma 

usullerine dönük öneriler getirmişlerdir.  

 

Sekiz ve dokuzuncu grup önerilerde toplam otuz altı madde 

bulunmaktadır. Hayvan varlığı, cins ırklar, bakım sorunları, 

hastalıklar, hayvan sayımlarının bilimsel usullerle ve düzenli olarak 

yapılarak istatistiki verilerin yayınlanması, burgu kuyuları, tiftik 

keçiler, fenni tavukçuluk, Eskişehir Harası’ nın ihyası ve yeni 

haralar açılması da önerilen konular arasındadır. 
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Çiftçiliğe ait bazı meseleler başlığında ise; hastalıklar, tıkanmış 

derelerin temizlenerek tarımsal faaliyetlere dönük kullanılması, 

nehirlerin taşımacılığa uygun hale getirilmesi, seyyar sıhhiye 

teşkilatlarının kurulması, zahire borsalarının açılması, memlekete 

gelmiş ve gelecek muhacirleri muntazam bir usulle geldikleri 

memleketin iklim ve arazisi ve ziraat usulleri de gözetilerek 

iskânlarının düzenlenmesi, ölçü ve tartılarda yurdun her yerinde 

birliğinin sağlanması, hastalıklarla mücadele teşkilatının kurulması, 

mevcut göl ve hususi havuzlarda balık yetiştirilmesi, arıcılık, yeni 

meyve bahçeleri ve kendi kendine yetişmiş ağaç cinslerinin 

aşılatılarak bakım ve çoğaltımının yapılması, kendir yetişen 

yörelerde çuval fabrikalarının kurulması konuları kararlaştırılmıştır. 
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Çiftçi grubu esaslarının son başlığı, Ziraatta makine meselesidir. 

Sulhten sonra yani Lozan Barış görüşmeleri antlaşmayla 

sonuçlandıktan sonra, bir ziraat alet ve makinalar sergisi 

düzenlenerek Avrupa ve Amerika’da bu konunun üreticilerinin de 

memlekete davet edilerek, sergiyi gezecek çiftçilerini bilgi ve 

görgülerinin artırılması ve yerli üreticilerin özendirilmesi 

sağlanmalıdır. 

Makinaların bakım, tamir ve onarımını yapacak kalifiye işgücü 

yetiştirilmesi ve mevcut sanayi mekteplerinde yeni bölümler 

açılması, eli çekiç tutan – demir işlerinden anlayan ziraat 

makinistleri yetiştirmek için uygulamalı makinist mektepleri 

açılması. 

İlgili yerlerden ihtiyaca göre zirai ve edevat depoları açılması, 

zirai aletlerin ithalinden gümrük vergisi alınmaması ile her türlü 

ziraat aletinde kullanılan benzin, mazot, gazyağı ve diğer 

yağlardan da gümrük vergisi alınmaması hususları, çiftçi 

grubunun karar altına aldırdıkları son esaslardır. 



51 

Sonuç olarak; 

 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. 

 Türkiye 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 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. 

 Türkiye İktisat Kongresi, Türkiye’nin üretici ve yaratıcı güçlerinin tümü ile 

bir anlamda 20. Yüzyıla seslenişidir. ŞİMDİ YANİ 21. YÜZYILDA NİYE 

YAPMAYALIM?   
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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  


