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OLAYLAR VE GÖRÜŞLER
Devrim Yasalar :

3 Mart 1924’ün 78. Yılı
3 Mart 1924’te kabul edilen üç temel yasa ve özellikle Eğitim Birliği Yasası, laik
Cumhuriyet’in temel niteliklerini temsil eder. Bu yasalar sadece çağdaş bir toplum
olmak için değil, gerçek bir demokrasi olmak için de zorunludur.
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Mart gelince, hep yazmak isterim. Coşkuyla ve inançla yazmak isterim.
Çünkü benim için 3 Mart 1924 tarihi,
Cumhuriyet’in ilan edildiği 29 Ekim
1923 tarihi kadar önemlidir.
Çünkü 3 Mart 1924’te kabil edilen yasalar
genç Cumhuriyet’in niteliklerini belirlemiştir, felesefesini saptamJştJr. Cumhuriyet rejiminin içini doldurmuştur. 29 Ekim 1923’te
ilan edilen Cumhuriyet’in nitelikleri kuşkusuz kurucu önder Mustafa Kemal ve devrimci
arkadaşlarJ tarafJndan biliniyordu... Ama bütün dünya tam değerlendiremiyordu.
İlan edilen Cumhuriyet, din devleti cumhuriyeti midir? Bir İslam cumhuriyeti midir?
Bir diktatörlük müdür? Laik bir sistem midir,
yoksa din kuramlarJna dayalJ bir cumhuriyet
midir? Bu belli değildi. Cumhuriyet hükümeti
Ankara’da, ama halifelik makamJ İstanbul’da
yaşamJnJ sürdürüyordu. Eğitim iki başlJydJ.
Mahalle mektepleri, medreseler yoğun din eğitimi veriyorlardJ.
Bakanlar Kurulu’nda “Şeriye ve Evkaf Vekâleti” vardJ. Şeriye Vekâleti her kanunun
“şeriata”, uygun olup olmadJğJ konusunda
fetva veriyordu.
Bu niteliklere sahip bir siyasal rejim ismi Cumhuriyet olarak ilan edilmiş olsa bile, dJş yorumculara, siyaset bilimcilerine
göre aslJnda “bir İslam cumhuriyeti”ydi;
bir din devletiydi.
Ancak Cumhuriyet’in ilan edilişinden 125
gün sonra (4 ay 5 gün), 3 Mart 1924 tarihinde, Cumhuriyetin niteliklerini belirleyen
“Üç Devrim Yasası” TBMM tarafJndan
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kabul edildi.
KJsaca arka plana bakalJm:
Mustafa Kemal, zaferden sonra, Anadolu’da
geziye çJkJyor, halkla ilişkisini sJklaştJrJyordu. Kentlerde, kasabalarda halkla ve ileri gelenlerle 6 - 7 saat süren söyleşiler yapJyordu.
Bu söyleşilerde halifelik dahil her şey konuşuluyordu.
Mustafa Kemal TBMM’nin 5. yasama yJlJnJn açJş konuşmasJnJ 1 Mart 1924 tarihinde yaptJ ve 3 önemli noktayJ vurguladJ.
Bunlar: Cumhuriyet’in korunmasJ, öğretimin birleştirilmesi ve dinin siyasete alet edilmekten kurtarJlmasJ.
Ertesi gün toplanan parti grubunda bu üç
esas üzerinde görüş birliğine varJldJ.
3 Mart 1924 günü TBMM’ye üç tasarJ sunuldu:
1. Urfa milletvekili Şeyh Sait Efendi ve 53
arkadaşJ tarafJndan imzalanan Hilafetin KaldJrJlmasJ.
2. Siirt milletvekili Halil Hulki Bey ve 50
arkadaşJ tarafJndan sunulan Şeriye ve Evkaf
Vekâleti’nin kaldJrJlmasJ.
3. Saruhan milletvekili Vasıf Bey ve arkadaşlarJ tarafJndan sunulan Öğretimin Birleştirilmesi YasasJ.
Hilafetin kaldJrJlmasJna ilişkin tasarJnJn gerekçesinde temel düşünceler şöyledir:
● İç ve dJş politikada iki başlJlJk devam ediyor; Türkiye bağJmsJzlJk ve milli yaşamJnda
ortaklJk kabul edemez.
● Halifelik, ilk İslam yönetimlerinde “hükümet” anlamJndadJr, din ve dünya işlerini
birlikte götürür. Bugün çağa uyan İslam hü-

kümetleri bu işi üstlenmişlerdir, dolayJsJyla
halifelik makamJna gerek yoktur.
Şeriye Vekili Seyyit Bey’in bu konudaki konuşmasJ çok önemlidir; “İslam tarihinde büyük devrim yapıyoruz” diyordu.
Halifeliğin kaldJrJlJşJ, Cumhuriyet rejiminin dini nitelikli olmadJğJnJn ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin laik temellere dayalJ bir
“ulus devlet” olduğunun tarih önünde ilanJ
ve saptanmasJdJr.
Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldJrJlmasJyla
dinsel fetva sistemine son veriliyordu.
Öğretim Birliği YasasJ ile Türkiye’deki bütün okullar Milli Eğitim BakanlJğJ’na bağlanJyordu.
Laik bir Cumhuriyet ve laik bir toplumun
oluşmasJ için en önemli yasa, eğitimin birleştirilmesi yasasJydJ. Çünkü OsmanlJ’dan geçen medreseler ve mahalle mektepleri ağJrlJklJ olarak din eğitimi veriyorlardJ. Bu okullar temelden kaldJrJlJyordu.
Eleştirel akla dayanan eğitim sisteminin temeli işte bu yasa ile atJlmJştJ. Bu nedenle Atatürk, Onuncu YJl Nutku’nda, “Türk ulusunun yürümekte olduğu ilerleme ve uygarlık yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale pozitif bilimdir” diyordu.
Bu üç yasa laiklik ilkesine dayalJ bir devlet ve toplumun temellerini atmJştJr.
İşte bu nedenle 3 Mart 1924 devrim yasalarJ, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin temel direkleridir.
Ne yazJk ki çok partili sisteme geçtikten
sonra özellikle eğitimin birleştirilmesi yasasJ sürekli saldJrJ altJndadJr. Bugün açJkça belirtmeliyiz ki, eğitimin birleştirilmesi yasasJ delinmiştir; laik eğitim sistemi her
gün “zaafa” uğratJlmaktadJr.AslJnda, Eğitim Birliği YasasJ laik Cumhuriyet’in temel niteliklerini temsil eder.
Bu yasalar sadece çağdaş bir toplum olmak
için değil, gerçek bir demokrasi olmak için de
zorunludur.

