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Özet 
Atatürk döneminin iskân politikas�nda 2510 say�l� kanun önemli bir yer tutar. Bu döneme kadar-
ki süreçte, plâns�z ve düzensiz yürüyen iskân i�leri, 1934 y�l�nda haz�rlanan bu kanunla bir dü-

zene girmeye ba�lam��t�r. Bir taraftan memleket içerisindeki göçebe a�iretler, di�er taraftan d��a-
r�dan gelen göçmenler ve ülke içerisindeki topraks�z durumdaki ki�iler, bu kanunun do�rudan 
do�ruya ilgilendi�i kesimler olmu�tur. Bu kanunla, bahsedilen kesimlerin ülke içerisinde plânl� 
bir �ekilde iskân edilerek hem kültürel, hem sosyal, hem de ekonomik alanda homojen bir top-

lum yarat�lmaya çal���lm��t�r. 
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Abstract 
The law numbered 2510 regarding the housing policy has an important place in Atatürk’s 

period. Until this period, the unplanned and irregular housing works started to be in order with 
the law prepared in 1934. This law directly covered the following groups ;the nomadic tribes in 

the country, the emigrants from outside the state and landless people in the country. These 
groups were tried to settled with this law in a planned way and a homogeneous society was tried 

to occur in an economic and social sphere.  
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G�R�� 
Lozan Antla�mas� ile ba�layan mübadele ve ard�ndan hükümetin yerle�tirmek 

zorunda kald��� içerideki kesimlerle birlikte yakla��k 1.5 milyon ki�i, Cumhuriyet 
hükümetinin en çok zorland��� meselelerin ba��nda gelmi�tir. Burada ya�anan 
aksakl�klar ve beraberinde kazan�lan tecrübeler, iskân i�inin bundan sonraki sü-
reçte daha plânl� ve s�k� bir biçimde yönetilmesi gere�ini ortaya ç�karm��t�.  

�skân i�inin düzenli bir �ekilde ba�ar�ya ula�abilmesi için, yerle�tirilecek olan 
insanlar�n her �eyden önce belli kültür düzeyini, sanat�n�, karakterini ve sonrada 
yerle�tirilecek olan yerin tabii ve ekonomik �artlar�n� bilmenin yan�nda, bu �artlara 
göre uygun olan iskân sisteminin de iyi seçilmi� olmas�1 gerekiyordu. Bu nedenle 
hükümet, daha önceden kar��la�m�� oldu�u s�k�nt�lara tekrar mâruz kalmamak 
amac�yla bir kanun haz�rlama gere�i duymu�tur. 

Bu kanunun haz�rlanma gerekçesine bak�ld���nda; ilk olarak 1933 y�l�ndan iti-
baren ba�layan d�� göçlerin büyük etkisi vard�r. Ayr�ca bu göçler bizzat devlet 
taraf�ndan da desteklenmekteydi. Türkiye, d��ar�da kalan unsurlar�n� millî s�n�rlar 
içinde toplamakta üç bak�mdan fayda görmekteydi. Bunlar:2 

1. Bo� topraklar�n� i�letmek ve nüfusunu ço�altmak. 
2. �çerideki unsurlar� temsil etmek. 
3. D��ar�da ve bilhassa Balkanlarda kalan unsurlar�n� kurtarmakt�r. 
21 Haziran 1934 tarih ve 2510 say�l� kanunun haz�rlan�� gerekçelerinden biri 

de, ülke içerisinde mevcut olan büyük toprak parçalar�n�n ya kullan�lmamakta 
olmas� ya da toprak a�alar�n�n elinde toplanm�� olmas� sebebiyle toprak sorununa 
çözüm bulmakt�r. Yine ba�ka bir sebep ise, Do�u ve Güneydo�u’da ç�kan çe�itli 
isyanlar�n zaten yeni kurulmu� olan bir devletin rejim aç�s�ndan k�skanç bir vazi-
yet alarak onlar�n muhtemel bir isyanlar�n�n önünü almakt�r. Bu sebeple bu gibi 
kimseler yerlerinden al�narak ba�ka yerlere nakledilirken, bunlar�n yerine ise d��a-
r�dan gelen Türk unsuru yerle�tirilecekti. Nitekim mübadillerin kabulü ile ba�la-
yan iskân sürecinde pek çok mübâdilin hiç mesle�i ya da ya�ad��� iklimle ilgisi 
olmayan yerlere iskân� pek çok s�k�nt�y� da beraberinde getirmi�ti. 

 
A. 2510 SAYILI KANUNUN HAZIRLANMASI VE BU KANUNUN HE-

DEFLER� 
Lozan Antla�mas�’n� müteakiben ülke içerisindeki felâketzede, harikzede ve 

�ark mültecileriyle, ülke d���ndan gelen muhacir, mübâdil ve mültecilerin iskân� 
zarureti kar��s�nda bir Mübâdele, �mâr ve �skân Vekâleti kurulmu�tu. Bu vekâlet, 
çe�itli s�k�nt�lara mâruz kalm�� olan bu guruplar�n evvela hayatlar�n�n temini nok-
tas�nda yar�mda bulunmu�, daha sonra ise geçimlerini sa�lamak aç�s�ndan kanunî 
düzenlemeler yap�lm��t�. Ancak bu düzenlemeler hem bu i�in seyrinin çabukluk 

1  �eref Nuri, “Göçmenlerin Yurtland�r�lmas�”, Hakimiyet-i Milliye, 20 Temmuz 1935, Nu: 5020, s. 2. 
2  Galip Pekel, “�skân ve Muhaceret I”, Siyasî �limler Mecmuas�, S.83, Aral�k 1938, s. 8. 
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arzetmesi, hem de parasal yetersizlikler yüzünden çe�itli s�k�nt�larla kar�� kar��ya 
kal�nm��t�r. Bununla birlikte mübâdelenin bitmesinin ard�ndan yeni bir göç dalga-
s�n�n meydana gelmesi ve bunun yan�nda ülke içerisinde ve özellikle de Do�u ve 
Güneydo�u vilayetlerinde ç�kan ayaklanmalar, hükümeti daha kapsaml� bir iskân 
politikas� izlemeye mecbur etmi� ve bunun neticesinde de yeni bir iskân kanunu 
haz�rlanmas� çal��malar�na ba�lanm��t�.  

1932 y�l�nda yeni bir iskân kanunu çal��malar�na ba�lan�rken May�s 1932’de bu 
hususta bir layiha Meclis’e gönderilmi�ti. Bu lâyihada memleket çe�itli iskân m�n-
t�kalar�na ayr�lmaktayd�. Bununla birlikte d��ar�dan gelecek muhacirler için kona-
cak kabul �artlar�, iç iskânda çingene, göçebe, yörük ve a�iretlerin iskân� meseleleri 
dü�ünülmü�, a�iretlerdeki beylik, a�al�k, �eyhlik gibi te�kilatlanmalar� reddeden 
kay�tlar konulmu�tu.3 Yakla��k iki y�l süren bu çal��ma Haziran 1934’e gelindi�i 
zaman �eklini almaya ba�lam��t�. Buna göre, iskân te�kilat� merkez ve vilâyet ol-
mak üzere iki k�sma ayr�lmaktayd�. Vilâyet te�kilat� seyyar olacak ve Bakanlar 
Kurulu’nun veya Dâhiliye Vekâleti’nin gösterece�i yerlerde i� görecekti. Merkez 
ve vilâyet te�kilatlar� yeni ve eski memurlardan al�nacak uzman unsurlardan olu-
�acakt�.4 Bu çal��malar devam ederken �skân Genel Müdürü Ali Galip Bey, yeni 
iskân kanununa göre iskân m�nt�kalar�n� tespit için Do�u illerine giderek incele-
melerde bulunmu�tu.5 �ncelemeler için özellikle Do�u’nun seçilmi� olmas�nda 
buradaki a�iret yap�s�n�n de�i�tirilmesinin hedeflenmesinden kaynakland��� söy-
lenebilir. Fakat bu iskân kanununu bu kadar dar bir çerçevede ele almak mümkün 
de�ildir. Yani kanunun etki alan� sadece Do�u’da ya�ayan halk� de�il, daha geni� 
bir çevreye uygun olarak belirlenmi�ti. 

1934 tarihli iskân kanunu �ükrü Kaya’n�n ifade etti�i gibi, dört ana derde çare 
bulmak gayesindeydi. Bunlar: nüfus, muhaceret, göçebelik ve toprak meselesi. 
Nüfusun say�s�n� art�rmak nas�l bir i� ise, bu say�dan istifade etmek ve onun say�-
s�n� ço�altmak da o kadar önemli bir i�ti. �ç ve d�� göçleri düzenlemek, a�iret ve 
göçebe hayat�na son vermek millî bünyemizi kemiren büyük mahzurlar�n önüne 
geçilmesi yap�lacak önemli i�lerdendi.6 Ömer Celal’in ifadesiyle, 14 Haziran 1934 
tarihli iskân kanunu Türk iskân siyasetinin bir dönüm noktas�n�, daha do�rusu hakiki bir 
iskân siyasetinin temelini ve ba�lang�c�n� te�kil etmekteydi. 7 Bu tarihe kadar geli�i güzel 
ve plâns�z olarak yap�lan iskân i�leri bu kanunla ekonomik, sosyal ve ulusal gaye-
ler gözeten �uurlu bir siyasetin çerçevesine girmi�ti. Bu sebeple, iç ve d�� birçok 
meseleden sonra normal bir sistem alt�nda millî bünyemizi koruyarak, nüfusun 
kemiyet ve keyfiyet itibar�yla daha iyi bir duruma getirmek hedeflenmi�tir. Bunun 
için ise, nüfusun en ba�ta daha homojen bir yap�ya kavu�turulmas� aç�s�ndan is-
kân i�inin hangi kesimleri kapsad��� yönünde maddeler yaz�lm��t�. 

3  Cumhuriyet, 5 May�s 1932, Nu: 2859, s. 3. 
4  Hâkimiyet-i Milliye, 1 Temmuz 1934, Nu: 4647, s. 5. 
5  Ak�am, 23 A�ustos 1934, Nu: 5701, s.2. 
6  Zeki Mesut, “Mühim Bir Kanun”, Hâkimiyet-i Milliye, 22 Haziran 1934, Nu: 4638, s.1. 
7  Ömer Celal, Ziraat ve Sanayi Siyaseti, Arkada� Matbaas�, �stanbul 1934, s.102. 
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Bu amaçla ilk önce muhacir ve mültecinin tan�mlar� yap�lm�� ve bunlar�n ka-
bul �artlar� belirlenmi�ti: “Türkiye’de yerle�mek maksad�yla d��ar�dan, tek veya toplu 
gelmek isteyen Türk soyundan meskûn veya göçebe fertler ve a�iretler ve Türk kültürüne 
ba�l� meskûn kimseler, bu kanunun hükümlerine göre Dâhiliye vekilli�inin emriyle kabul 
olunurlar. Bunlara (muhacir) denir. Türkiye’de yerle�mek maksad�yla olmay�p bir zaruret 
haliyle geçici olarak oturmak üzere s���nanlara (mülteci) denir. Mülteciler, Türkiye’de 
yerle�mek isterler ve bunu yaz� ile bulunduklar� yerin hükümetine bildirirler ise muhacir 
muamelesi görürler. Öbür mülteciler için vatanda�l�k kanunu hükümleri tatbik olunur.”8 
Demek suretiyle öncelikle bu guruplar aras�ndaki karga�al�k ortadan kald�r�lmaya 
çal���lm��t�r. Bundan sonra ise anar�istlerle casuslar�, göçebe çingeneleri, memleket 
d���na ç�kar�lm�� olanlar�, Türk kültürüne ba�l� olmayanlar ve Türkiye’ye hicret 
edemeyecekler aras�nda görmekteydi. Mülteciler aras�nda ise bu gibi kimselerden 
olmayanlar, Türkiye’ye yerle�mek isterlerse ve yaz� ile bulunduklar� hükümetin 
yetkilisine bunu bildirirlerse muhacir i�lemi göreceklerdi.9 Burada görüldü�ü üze-
re ülke güvenli�i ön plana al�narak böyle bir madde haz�rlanm��t�.  

2510 say�l� kanun, ayn� zamanda geni� miktarda ve ana dilleri Türkçe olan, 
Türk soyundan bulunan muhacirlerin, Türkiye’ye gelmelerini ve yerle�melerini 
temin ediyordu. Göç ak�n�n�n, Bulgaristan, Yugoslavya ve Romanya’dan geni� 
ölçekli bir yap�da ba�lam�� olmas� dahi, mazinin tasfiyesine do�ru at�lan büyük bir 
ad�m ve gayret10 olarak görülmekteydi. Bunun için, mübâdele döneminde ya�an-
m�� olan ailelerin farkl� yerlere yerle�tirilmesi ve bunun ard�ndan ailedeki parça-
lanmalar ortadan kald�r�lmak istenmi�tir. Bilhassa bu sebebe dayanarak ailelerin 
iskân alanlar�ndan firar�n�n önüne geçilmesi büyük bir ehemmiyet arz etmekteydi. 

Bu kanunda, ailelerin parçalanmas� ve firarlar�n�n önüne geçmek için; kar� ve 
kocan�n bir aile olarak iskân edilece�i, evlenmemi� çocuklar, çocuksuz erkek ve 
kad�n dullar, ana ve baba ile veya bunlardan sa� olan� ile birlikte iskân görecekleri, 
anas�z ve babas�z torunlar dede ve büyük analar�yla veya bunlardan sa� olan�yla 
birlikte iskân edilecekleri ancak torunlar�n hisselerinin tapuda kendi adlar�na yaz�-
laca�� ile anas�z ve babas�z çocuklar�n birlikte bulundu�u ve ya�ad��� kan, civar ve 
yak�n akrabalar�yla birlikte yerle�tirilece�i ve bunlar�n da hisselerinin tapuda ken-
di adlar�na yaz�laca�� belirtilmi�ti. Yine, evli çocuklar ve evli torunlar�n, ba�l� ba��-
na bir aile olarak iskân görecekleri; Türk muhacir ve mülteciler h�s�m ve akrabala-
r�n�n bulunduklar� yerde iskân olunacaklar� belirtiliyordu.11 

1934 tarihli bu kanunun hedeflemi� oldu�u en önemli kitlelerden birisi de, çe-
�itli isyanlar sebebiyle Do�u ve Güneydo�u’dan iç bölgelere ve Bat� vilâyetlerine 
gönderilenlerin terk etmi� oldu�u mallarla ilgili olmu�tur. Buna göre; hükümetçe 
naklettirilenler veya istekleriyle göç edenler bir y�l içinde eski yerlerindeki menkul 

8  T.B.M.M. Zab�t Ceridesi, Devre: IV, �çtima: III, C. XXIII, Ankara 1934, s.142. 
9  H. Nuri, �skân ve Muhaceret, (Yay�nevi yok), �stanbul 1934, s.8. 
10  Age., s.24. 
11  T.B.M.M. Zab�t Ceridesi, Devre: IV, �çtima: III, C. XXIII, s.146.; Düstur, 3. Tertip, C. XV, Ankara 1934, s.1162-1163.; �skân 

Kanunu, Maarif Vekâleti Derleme Müdürlü�ü Yay�n�, �stanbul 1934, s.14. 
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ve gayrimenkul mallar�n� tasfiye etmeye mecburdular. Bu müddet içinde tasfiye 
etmeyenlerin menkul ve gayrimenkul mallar� devletçe tasfiye olunacakt�. Bunlar-
dan isteyenler gayrimenkullerine kar��l�k hükümetten istihkak mazbatas� alabile-
cek, bu takdirde bahsedilen gayrimenkullerin mülkiyeti tam olarak devlete geçe-
cekti.12 Bunun yan�nda Balkanlardan ve di�er yerlerden gelecek olan muhacirlerin 
zorluk ç�kar�lmadan kabul edilmesi amaçland��� için bunlara vergi kolayl��� da 
getirilmi�ti. Örne�in 25 Ekim 1935 tarihinde kabul edilen 2837 say�l� kanunla 
21.6.1934 tarihinden evvel gelen muhacir ve mülteciler hiç bir harç ve vergiye tabi 
tutulmaks�z�n, bu kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten itibaren iki sene içinde ka-
nunî mevzuata göre nüfus kütü�üne kaydolunacakt�. Yap�lacak olan müracaatlar� 
ilgili memurlar bu müddet içinde neticelendirmeye mecburdular.13 Bu kanunun 
ç�kar�lmas�yla birlikte yap�lan çal��malarda nüfus m�nt�kalar� olu�turulmu�, hü-
kümet çe�itli yard�mlar yaparak muhacir, mülteci v.b. guruplar� topra�a ba�lama-
ya çal��m�� ve bunun yan�nda iskân i�inin nas�l yap�laca�� ve bundaki hedefler 
belirlenmi�ti. Çünkü bundan önce uygulanm�� olan iskân faaliyetlerinde kar��la��-
lan olumsuzluklar� bertaraf etmenin ancak geni� kapsaml� bir iskân kanunuyla 
mümkün olaca�� anla��lm��t�. 

 
1- Nüfus M�nt�kalar� Olu�turma 
Kültür ve nüfus siyaseti aç�s�ndan büyük bir önem ta��yan 2510 say�l� kanu-

nun, uygulanmas� yönündeki çal��malar�n en önemli k�sm�n�; hangi nüfusun nere-
lerde ve nas�l yerle�tirilece�inin tespit edilerek, bunun haricinde bir yerle�tirmenin 
yap�lmamas� anlam�na gelen nüfus m�nt�kalar� olu�turmak olmu�tur. Millî hars ve 
medeniyetimize temessülü matlup olan nüfus kütleleriyle temsil kudretini haiz olan nüfus 
anas�r�n�n konu� vaziyetleri ve iskân ve ikameti gerek maddî �erait, gerek millî bünyemizin 
korunmas� noktas�ndan mahzurlu olan mahallerin ayr�lmas� lüzumu nazara al�narak mem-
leket dâhilinde14 1934 tarihli iskân kanununa göre Türkiye, iskân bak�m�ndan üç 
çe�it m�nt�kaya ayr�lm��t�:15 

1 numaral� m�nt�kalar: Türk kültürlü nüfusun yo�unlu�u istenilen yerlerdir. 
2 numaral� m�nt�kalar: Türk kültürünü temsili istenilen nüfusun, nakil ve is-

kân�na ayr�lan yerlerdir. 
3 numaral� m�nt�kalar: Yer, s�hhat, iktisat, kültür, siyaset, askerlik ve güvenlik 

sebepleriyle bo�alt�lmas� istenilen ve iskân ve ikâmeti yasak edilen yerlerdir. 
Görüldü�ü üzere 1934 tarihli iskân kanunu ülkeyi üç bölgeye ay�r�yordu. Bir 

numaral� bölgede Türkçe konu�an, Türk kültürü ve milletinden olanlar oturuyor-
du. Bu bölge, ülkenin herhangi bir k�sm�ndan ve d��ar�dan göçmen alabilirdi. �kin-
ci bölge, Türklükleri kültür ve dil bak�m�ndan güçlendirilmesi gereken insanlar� 

12  �skân Kanunu, s.18-19. 
13  �skân Hakk�ndaki 2510 Say�l� Kanuna Ek Kanun, T.C. Ba�vekâlet Ne�riyat Müdürlü�ü Yay�n�, Ankara 1935, s.1. 
14  T.B.M.M. Zab�t Ceridesi, Devre: IV, �çtima: III, C. XXIII, (�skân Kanunu Muvakkat Encümen Mazbatas�), s.3. 
15  T.B.M.M. Zab�t Ceridesi, Devre: IV, �çtima: III, C. XXIII, s.142.; Cumhuriyet, 8 Temmuz 1934, Nu: 3653, s.2, 
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kaps�yordu. Üçüncü bölge, güvenlik gerekçeleriyle her türlü sivil yerle�ime kapal� 
alanlar olarak tasarlanm��t�.16 Aç�kças� bu kanunla, herkesin kendi dü�üncesine 
uygun olarak veya geli�i güzel yurdun neresinde olursa olsun bir yuva kurmas�-
na, daha aç��� da��n�k yerle�melerine devlet göz yummuyordu.17 1934 y�l�nda bu 
kanun ç�kar�l�rken bir taraftan da Türk kültürlü muhacirlerin yurt d���ndan göç 
etmeleri onlar� 1 numaral� m�nt�kalara yerle�tirmek isteyen hükümetin de i�ini 
kolayla�t�rm��t�. Çünkü ülke içerisinde bir iç iskân ayr� bir masraf ve toplumsal 
gailelere sebep olaca�� gibi çok uzun bir süreç gerektirirdi. Bunun yerine zaten 
iskân edilme lüzumu kar��s�nda bulunan bu muhacirlerin hem de Türk kültürüne 
sahip vaziyette bulunmalar� bulunmaz bir nimetti. Zaten hükümetin öncelikli 
amac� da ana dili Türkçe olmayan nüfusun da��t�lmas� ve bu sayede kültür birli-
�inin sa�lanmas�yd�.  

Bu sebepledir ki, 1 numaral� m�nt�kalara: yeniden hiçbir a�iretin veya göçebe-
nin sokulmas�na, Türk kültürüne ba�l� olmayan hiç bir ferdin yeniden yerle�mesi-
ne ve m�nt�kalar�n eski yerlilerinden olsa bile, Türk kültürüne ba�l� olmayan hiç 
bir kimsenin göç etmesine izin verileyecekti. Bu m�nt�kalarda soyca Türk olup, 
dilini unutmu� veya ihmal etmi� bulunan köyler ve a�iretler efrad�, ahalisi Türk 
kültürüne ba�l� köyler ile nahiye, kaza ve vilâyet merkezleri civar�na yerle�tirile-
cekti. Ayr�ca bu m�nt�kalarda, 1914’ten önce yerle�ip ana dili Türkçe olan ve I. 
Dünya Sava�� ve Millî Mücadele’de m�nt�ka d��ar�s�ndaki vilâyetlere gelmi� ve bu 
kanunun yürürlü�e giri�ine kadar hiç bir iskân yard�m� görmemi� bulunanlar�n 
eski yurtlar�na gelmeleri ve yerle�meleri temin olunacakt�. Böylece d��ar�dan gele-
cek Türk kültürlü muhacirler iklim ve ya�ay�� �artlar�na uygunlu�u göz önünde 
tutularak, bu m�nt�kalara al�n�p yerle�tirilecekti.18 Nitekim bu kanunla çe�itli aile-
ler yerlerinden al�nmak suretiyle 2.168 ailede 11.716 nüfus çe�itli vilayetlere nakle-
dilmi�ti.19 Bu yerle�tirme sonucunda ise as�rlardan beri devam etmi� olan a�iret 
usulü ebediyen la�vedilmi� ve zararl� etkileri ortadan kald�r�lm�� olacakt�.20 Bu 
sayede pek çok isyan�n da önüne geçilmi� olunacakt�r. 

Gerek içeride ve gerekse d��ar�dan gelenlerin iskân� ile edinilmi� tecrübelerin 
ard�ndan bu kanunla zararl� tesirlerinden çekinilen bir k�s�m ki�ilerin de memleke-
timize iskân edilemeyecekleri yönünde karar al�nm��t�. Buna göre;21 

a.Türk kültürüne ba�l� olmayanlar, 
b. Anar�istler, 
c. Casuslar, 
ç. Göçebe çingeneler, 

16  Kemal Kiri�çi, Gareth M. W�nrow, Kürt Sorunu Kökeni ve Geli�imi, (Çeviren: Ahmet Fethi), Tarih Vakf� Yurt Yay�nlar�, �stanbul 
1997, s.103. 

17  T.B.M.M. Zab�t Ceridesi, Devre: IV, �çtima: III, C. XXIII, (�skân Kanunu Muvakkat Encümen Mazbatas�), s.8.; Düstur, 3. Tertip, C. 
XV, s.1156. 

18  �skân Kanunu, s.9-10. 
19  Geçen Y�llarda Yap�lan ve Gelecek Y�llarda Yap�lacak Olan ��ler Hülasas�, Dahiliye Vekâleti Yay�n�, Ankara 1938, s.100. 
20  H. Nuri, Age., s.11. 
21  T.B.M.M. Zab�t Ceridesi, Devre: IV, �çtima: III, C. XXIII, s.142. 
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d. Memleket d���na ç�kar�lm�� olanlar, Türkiye’ye muhacir olarak al�namazlar-
d�. 

Bu kanundaki çal��malardan birisi de Türk kültürüne mensup olmayan gu-
ruplar�n ayr� birer kasaba ya da köy gibi yerle�im yeri kurmalar� ya da bu gibi 
yerlerde ço�unlukta bulunmalar�n�n önüne geçilmesi yönünde olmu�tur. Kanu-
nun 11. maddesine göre; anadili Türkçe olmayanlardan toplu olmak üzere yeni-
den köy ve mahalle, i�çi ve sanatç� kümesi kurulmas� veya bu gibi kimselerin bir 
köyü, bir mahalleyi, bir i�i veya bir sanat� kendi soyda�lar�na mahsus k�lmalar� 
yasak edilmi�ti. Bunun yan�nda, kasaba ve �ehirlerde yerle�en yabanc�lar�n say�s� 
belediye s�n�rlar� içindeki nüfus miktar�n�n yüzde onunu geçemez ve ayr� mahalle 
kuramazlard�.22 Yine ayn� maddeye göre, Türk kültürüne ba�l� olmayanlar veya 
Türk kültürüne ba�l� olup da Türkçeden ba�ka dil konu�anlar hakk�nda kültürel, 
askerî, siyasî, içtimaî ve inzibatî sebeplerle Bakanlar Kurulu karar�yla, Dâhiliye 
Vekili lüzumlu görülen tedbirleri alma�a mecburdu. Toptan olmamak �art�yla 
ba�ka yerlere nakil ve vatanda�l�ktan ç�karma da bu tedbirler içindeydi. Ayr�ca 
kasabalarda ve �ehirlerde yerle�en yabanc�lar�n belediye s�n�r� içindeki bütün nü-
fus tutar�na oran� yüzde onu geçemez ve ayr� mahalle kuramazlard�.23 Bu kanun-
da “Türk kültürüne ait olmama ve Türkçe konu�mama” ifadeleri büyük ölçüde Kürtle-
re ve Araplara i�aret etmek için kullan�l�yordu.24 

Asl�nda bu kanunda hükümetin teklifinde, gezginci çingenelerin ve Türk kül-
türüne ba�l� olmayan göçebelerin Türk kültürlü köylerimize birer aile olarak yer-
le�tirilmesi yaz�lm�� ise de, maksat bunlar�n süratle ana dillerini unutmas�, Türk-
lerle kar��mas� oldu�undan büyük köylerde bir mahallede veya birebirine kom�u 
ve kolayl�kla toplan�r bir yerde olmamak �art�yla oturtulmalar�nda sak�nca görül-
memi�tir. Bunlar�n yerle�tirildikleri s�rada birbirine kom�u olmamalar�na ve s�k 
görü�melerine meydan verecek surette, yak�n kalmamalar�na dikkat etmek, bu 
maksad� temin edece�inden serpi�tirme yolu uygun görülmü�tü.25 Burada devlet, 
çe�itli sebeplerle yurda gelenleri ta Türk kültüründe iyice eriyip Türklük içinde 
hamur oluncaya kadar gözü önünde tutmak istemi�tir. Ancak y�llar geçip de art�k 
Türk kültüründe yo�rulmu� ve bir kaç ku�ak sonra evlenme ve birbirine kayna�-
ma yoluyla ayr�l�k kalmam�� olunca, nüfus yay�l�m m�nt�kalar�nda de�i�iklik ya-
p�lmas� gere�i ortaya ç�kaca��ndan bu de�i�ikliklerin yap�lmas�, �çi�leri Bakanl���-
na verilmi�ti.26 2510 say�l� yasan�n 7. maddesi de, bu do�rultuda “bir tek dil konu-
�an, ayn� dü�ünen ve hisseden bir millet” yaratmay� amaçl�yordu. Bu bak�mdan Türk 
�rk�ndan olan göçmenlere iskâna kapal� alanlar d���nda istedikleri yere yerle�me 

22  H. Nuri, Age., s.19. 
23  T.B.M.M. Zab�t Ceridesi, Devre: IV, �çtima: III, C. XXIII, s.144.; Düstur, 3. Tertip, C. XV, s.1159. 
24  Kemal Kiri�çi, Gareth M. W�nrow, Age., s.103. 
25  T.B.M.M. Zab�t Ceridesi, Devre: IV, �çtima: III, C. XXIII, (�skân Kanunu Muvakkat Encümen Mazbatas�), s.10.; Düstur, 3. Tertip, 

C. XV, s.1158. 
26  T.B.M.M. Zab�t Ceridesi, Devre: IV, �çtima: III, C. XXIII, (�skân Kanunu Muvakkat Encümen Mazbatas�), s.9.; Düstur, 3. Tertip, C. 

XV, s.1156-1157. 
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hakk� tan�rken, di�er göçmenlerin iskân�n� hükümetin düzenlemesine b�rakm��t�. 
Uygulama safhas�an geçildi�ine ise baz� Kürtler Türkiye’nin Bat�s�na, baz� Türkler 
de, Do�uda geleneksel olarak Kürtlerin oturdu�u alana yerle�tirildi.27 Bu sayede 
devlet istedi�i �ekilde bir nüfus m�nt�kas� olu�turarak muhtemel bir ba�kald�r�n�n 
da önü al�nm�� oluyordu. 

Nitekim yasan�n 13. maddesinin son f�kras�nda “Türk �rk�ndan olmayanlar�n 
serpi�tirme suretiyle köylere ve ayr� mahalle ve küme te�kil etmeyecek �ekilde kasaba ve 
�ehirlere iskân� mecburidir.”28 Denilerek yeni yerle�im yerlerinde bu guruplar�n hü-
kümetin icraatlar�na yönelik veyahut da ba�ka sebeplerle isyan v.b. faaliyetlerinin 
önüne geçilmesi aç�s�ndan önemli bir ad�m at�lm�� oluyordu. �dare makinemizde bir 
ailenin bu kanuna göre yuvas�ndan sökülüp at�labilmesi için karakol komutan�n�n 
(…bunlar�n bu köyden veya bu kasabadan ba�ka yerlere nefyi icap eder…) demesi kâfi bir 
sebep addedilebilir.29 �eklinde ele�tiriye u�rayan maddesinde ayr�ca hükümetçe 
iskân edilen muhacir ve mülteciler, en az on y�l süreyle yerle�tirildikleri yerde 
oturmaya mecburdular. Bu amaçla göçebe ve gezginci çingenelerin göçebeli�e ve 
gezgincili�e dönmelerine müsaade olunmayacak, bunlardan bu maksatla iskân 
yerlerini terk edenler, yerle�tirildikleri yere geri gönderileceklerdi.30 Bu �ekilde 
iskân�n süreklili�i sa�lanm�� olacak, ülke içerisindeki yer de�i�tirmeler ve göçebe-
liklere son verilmi� olacakt�r. 

Bundan sonra ise kanunun baz� maddeleri zaman�n �artlar�na göre de�i�tiril-
mi� fakat, bu kanunun özüne dokunulmam��t�r. �lk olarak 18 Kas�m 1935 tarihinde 
kabul edilen 2848 numaral� kanunla 2510 say�l� kanunun baz� maddeleri de�i�ti-
rilmi�ti. Buna göre; Türkiye’de Türk kültürüne ba�l�l�k dolay�s�yla nüfus oturu� ve 
yay�l���n�n bu kanuna uygun olarak Bakanlar Kurulu’nca yap�lacak bir programa 
göre düzeltilmesi, Dahiliye ve S�hhat ve �çtimaî Muâvenet Vekilli�ine verilmi�ti.31 
Yine bu kanunda de�i�tirilen bir di�er madde de, iskân m�nt�ka alanlar�n�n tespiti 
idi. Yine bu kanunla da iskân m�nt�kalar� üçe ayr�lm�� fakat ufak baz� de�i�iklikler 
yap�lm��t�. Buna göre bu i� Bakanlar Kurulu karan�na b�rak�lm��t�.32 Bu kanun ve 
bundan sonraki de�i�ikliklerde hükümetin amac� Türk kültürüne uyum sa�lam�� 
ve onu benimsemi� homojen bir nüfus yaratmakt�. Tabii burada nüfusun art�r�l-
mas� ve bu sayede de özellikle sava�lar sebebiyle azalan ve topraklar� i�lenmeyen 
bir ülkenin ekonomik olarak kalk�nd�r�lmas� en büyük amaçlar� aras�nda say�labi-
lir. Bu sebeple hükümet özellikle d��ar�dan gelen muhacirleri, bo�alt�lan yerlere ve 
i�letilmesi hedeflenen bo� topraklara yerle�tirerek onlara her türlü yard�m�, imkân� 
dairesinde yapmay� vaat etmi�ti. 

27  Kemal Kiri�çi, Gareth M. W�nrow, Age., s.104. 
28  U�ur Mumcu, Kürt Dosyas�, Um:ag Vakf� Yay�nlar�, �stanbul 2005, s.68. 
29  A. Atakbek, �skân Kanunu ve Haks�zl�klar, (Yay�nevi yok), �stanbul 1946, s.8. 
30  Naci Kökdemir, Eski ve Yeni Toprak, �skân Hükümleri ve Uygulama K�lavuzu, (Yay�nevi yok), Ankara 1952, s.57.; Düstur, 3. 

Tertip, C. XV, s.1165-1166. 
31  Düstur, 3. Tertip, C.XVII, Ankara 1936, s.28. 
32  �skân Kanununun Baz� Maddelerinin De�i�tirilmesine Dair Kanun, Ba�vekâlet Matbaas�, Ankara 1935, s.1. 
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2- Muhacirler �çin Hükümet Yard�m� 
Bilindi�i gibi bu kanun 1932 y�l�nda haz�rlanmaya ba�lan�rken, sadece belli bir 

gurubun �slah� ya da, çe�itli yerlere serpi�tirilmesi de�il, bunun yan�nda d��ar�dan 
gelecek olan muhacirleri de en iyi �ekilde iskân etmeyi amaçlam��t�. Bu sebeple de 
ilk olarak onlar�n geli�inde baz� kolayl�klar�n tan�nmas� da bu kanunun içeri�inde 
yer alacakt�. 

1934 y�l�nda muhacirlerin gelmeye ba�lamas�yla birlikte onlarla ilgili çe�itli 
düzenlemelerde yap�lmaktayd�. Bunlardan biri de muhacir ve mültecilerin getire-
ce�i mallar�n gümrük vergisinden muaf tutulmas�yla ilgiliydi. Kanuna göre mu-
hacirler getirdikleri mallar hakk�nda gümrü�e bir beyanname vereceklerdi. �stan-
bul piyasas�nda toptan fiyatlara göre takdir edilecek 6 bin liral�k ziraî ve 12 bin 
liral�k ticarî mal gümrüksüz girecekti.33 Bunda hükümetin gelecek olan muhacirle-
re yard�m� söz konusu edilmi� ve bu yönde ad�mlar at�lmaya çal���lm��t�. Roman-
ya ve Bulgaristan’dan ve di�er memleketlerden iskân kanununun yürürlü�e giri� 
tarihi olan 21 Haziran 1934 tarihine kadar yurdumuza gelmi� muhacirlerden he-
nüz ev ve di�er ihtiyaçlar� temin edilmemi� bulunan muhacirlerle önümüzdeki 
senelerde gelecek muhacirlere yap�lacak kanuni yard�m �eklini ve tespit edilecek 
kararlar�n tatbik suretini görü�mek üzere Mart 1938’de bir komisyon te�kil olun-
mu�tu. �skân Genel Müdürü ba�kanl���nda olu�an komisyon, birkaç toplant� 
yapm��t�. Bu toplant�larda o tarihe kadar gelen muhacirlere yap�lan yard�mlar ve 
yap�lmas� zaruri bulunan yard�mlar hakk�nda �skân Genel Müdürü’nün yapt��� 
aç�klama dinlenmi�, serbest iskân suretiyle yurdumuza gelmek isteyen muhacirler 
için tatbik edilen �ekiller ile kanunen yap�lmas� laz�m gelen yard�m �ekli üzerinde 
görü�ülmü� ve bu hususta kararlar al�nm��t�. Al�nan kararlar �skân Genel Müdür-
lü�ü taraf�ndan haz�rlanacak bir kanun projesi ile temin edilecek ve bu proje iskân 
kanununun baz� maddelerini de�i�tirecekti. 

Al�nan kararlara göre herhangi bir suretle Türkiye’ye gelen ve kabul edilen 
muhacirlerin getirecekleri çift hayvanlar�na (Hükümetin yard�m etti�i adet dâhi-
lindekilere) prim verilmesi ve bunlar�n üç sene müddetle say�m vergisinden muaf 
tutulmas� imkân alt�na al�nm��t�. Komisyon primi bir çift hayvan manda, öküz, 
inek için her ba� ad�na 25 lira, beygire 35 lira, araba için 20 lira, bir pulluk için 5 lira 
prim verilecekti.34 Gelmi� ve gelecek olan muhacirlerin hepsine ev yapt�r�lmas� 
komisyonca çok mühim görülmü�tü. Romanya’dan getirilen muhacirler hariç 
olmak üzere, iskân kanununa dayanarak Bulgaristan ve di�er yerlerden gelen 
muhacirlere yaln�z, kereste, kiremit, cam ve h�rdavat gibi muhacirler taraf�ndan 
tedarik imkân� bulunmayan in�a malzemesinin verilmesi ve usta tedariki ile evle-
rinin muhacirler taraf�ndan �skân Genel Müdürlü�ü’nün talimat� dairesinde yapt�-
r�lmas� temin olunacakt�. Romanya’dan getirilen muhacirlere yine eskisi gibi ev 

33  Son posta, 12 Mart 1934, Nu: 1305, s.3. 
34  �skan Mevzuat�, S�hhat ve �çtimaî Muavenet Vekaleti �skan Umum Müdürlü�ü Yay�n�, Ankara 1936, s.258.; B.C.A.; 30.10/ 

123.880.1; Düstur, 3. Tertip, C. XV, s.1163. 
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yapt�r�lacak ve di�er yerlerden gelen muhacirlere hükümetin lüzum gördü�ü 
yerlerde yine ev yapt�rmaya devam olunacakt�.35 Gerçekten de hükümet muhacir-
lerin iskân� i�ine büyük önem vermekte ve onlar� h�zla üretici duruma getirmeye 
çal��maktayd�. Nitekim hükümet, çiftçi ve muhacirlerin yard�ma muhtaç olmala-
r�ndan dolay�, bu�day� koruma kanununa göre al�nm�� olan bu�daylardan bir 
milyonluk kadar�n�n da��t�lmas� kararla�t�r�lm��t�r36. Bu nedenle muhacirlere yar-
d�m yönündeki en büyük çal��ma ve ilk çal��ma ise 2510 say�l� kanunun haz�rlan-
mas� ve yürürlü�e konmas� olmu�tu.  

Atatürk’ün 1 Kas�m 1936 y�l�nda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Be�inci 
Dönem, �kinci toplanma y�l�n� açarken yapt��� konu�mas�nda da ülkemize gelen 
muhacirlerin yerle�tirilmesi ve onlara yap�lan yard�mlarla ilgili konu�mas�nda 
“Anavatana yeni kavu�an vatanda�lar�m�z�n iskân� ba�l�ca i�lerimizdendir. Göçmenleri iyi 
yerle�tirmek ve süratle üretici k�lmak için onlar� yeterli derecede donatmaya çal���yoruz. 
Ald���m�z neticeler ümit vericidir. Bu millî meseleye tahsis edebildi�imiz vas�ta derecesin-
de, fakat ara vermeksizin devam edece�iz.”37 diyerek, muhacirlerin iskân�na verdi�i 
önem ve ayn� zamanda bu iskân� adeta millî bir mesele olarak kabul etmesi, i�in 
ciddiyetini ortaya koymaktad�r. Zaten kanunun 17 ve 18. maddeleri muhacirlere 
yap�lacak yard�mlar hakk�ndayd�. 

2510 say�l� kanunun 17. ve 18. maddeleri gere�ince gelecek göçmenlere kendi-
leri taraf�ndan ev yap�lmak üzere arsa verilmesi veya in�aatta kendileri çal��t�r�l-
mak üzere in�aat malzemesi veya ev verilmesi gerekiyordu. Fakat gelecek olan 
göçmenler pek yoksul olduklar� için kendilerine arsa verilse dahi ev yapt�racak 
maddi kudrete sahip de�illerdi. Bu sebeple de onlar�n peri�an vaziyete dü�meleri 
de kaç�n�lmaz olacakt�. Bir di�er öneri olan hükümetin ev yapt�rmas� ise, devletin 
de para s�k�nt�s� çekmesi sebebiyle böyle bir yükün alt�ndan kalmas� da mümkün 
de�ildi. O sebeple de kendileri de yap�larda çal��t�r�lmak üzere hükümet taraf�n-
dan in�aat malzemesinin verilmesi uygun görülmü�tü.38 Neticede gelecek olan 
muhacirlere kendileri in�aatlarda çal��malar� �art�yla in�aat malzemesi verilmesi 
kararla�t�r�lm�� ve bundan da in�aat masraflar�nda %30’luk bir tasarruf sa�lanm��-
t�. Ancak gelmi� ve gelmekte olan göçmen aileleri aras�nda kad�n, çocuk, ihtiyar, 
hasta, sakat gibi bizzat yap� i�lerinde çal��amayacak birçok ki�i vard�. Bunun ya-
n�nda, ortalama her aile içinde 1-2 ki�inin çal��abilece�i kabul edilse dahi yap� 
i�lerine al��mam�� olan bu acemi ki�ilerle yap�lar�n belli bir müddet ve plân dâhi-
linde yap�lmas� mümkün de�ildi. Yine her yere in�aat malzemesi belirli miktarda 
da��t�m� ve in�aat sahiplerine teslimi i�i de pek zor gözükmekteydi. Bu nedenlerle 
S�hhat ve �çtimaî Muâvenet Vekâleti bu ki�ilerde azami surette i�çi olarak istifade 
�art�yla eskiden beri yap�ld��� üzere evlerin hükümet taraf�ndan yapt�r�lmas� gere-

35  Ekekon, 8 Mart 1938, Nu: 534-138, s.4. 
36  T.B.M.M. Ar�ivi, Kay�t No:1/1181, Dosya No: 2661. 
37  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C.I, Atatürk Ara�t�rma Merkezi Yay�n�, Ankara 1997, s.406. 
38  B.C.A.; 30.10/ 123.880.1.; Düstur, 3. Tertip, C. XV, s.1163. 
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�ine inanmaktayd�. Bütçede en mühim toplam� te�kil eden bu yap� i�lerinin k�s-
men tasarrufu temin etmek için plânlama ve in�aat malzemesi miktar�nda tadilât 
yapmay� tercih etmi�ti.39 Bu sayede hükümet iskân i�ini daha düzenli bir çal��ma-
ya ba�lam��t�. Ayr�ca bu kanunla birlikte iskân i�inin ne �ekilde ve nas�l olaca�� da 
belli esaslara ba�lanmakta ve yine bu i�in hükümet yard�m� ile olaca�� da saptan-
maktayd�. 

Nitekim Dâhiliye Vekâleti, iskân kanununun tatbikini kolayla�t�rmak amac�y-
la Eylül 1934 tarihinde bir talimatname haz�rlayarak vilayetlere göndermi�ti. Ta-
limatnameye göre; iskân, muhacirlerin huduttan girmesiyle ba�layarak, yerle�ti-
rildi�i yerde hakk� olan yap�lar�n ve topraklar�n tapular�yla beraber teslim edilme-
si ve üretim vas�talar�n�n ve bir y�ll�k yiyeceklerinin verilmesiyle bitmekteydi. Hü-
kümetten iskân istemeyen muhacirlere iskân ad� alt�nda hiçbir yard�m yap�lmaya-
cakt�. Yaln�z bunlardan hükümetin göstermi� oldu�u yere gitmi� olanlara tam hak 
ettikleri miktarda toprak verilecekti. Hükümetten tam iskân isteyen veya toprak 
isteyen muhacirler hükümetin gösterdi�i yere gitmeye ve orada yurt tutmaya 
mecbur olacaklard�. Türk �rk�ndan bulunan muhacirler tercihen akrabalar�n�n 
bulunduklar� yerlere yer olmad��� takdirde en yak�n yere iskân edileceklerdi. Türk 
olan muhacirlerden bir köyden olanlar yine bir köye iskân edileceklerdi. Türk 
kültürüne ba�l� olup da Türkçe’den ba�ka dil konu�anlar serbest iskân isteyeme-
yecekler ve hükümetin gösterdi�i yerde iskân olunacaklard�. Bunlar iskân edildik-
leri yerleri terk edemeyecekler, iki defa terk edenler vatanda�l�ktan ç�kar�l�p s�n�r 
d��� edilecekti. Bunlar kendi soylar� olan kendi dilleriyle konu�an köy ve mahalle-
lere iskân edilmeyerek, Türk köylerine ve mahallelerine iskân edileceklerdi.40 Bu-
nunla birlikte, hükümetçe naklolunanlardan ve kendi kendine gelen muhacir ve 
mültecilerden ihtiyaçs�z olanlara ve serbest iskân isteyen bütün muhacir ve mülte-
cilere hükümet masraf yapmayacakt�. Ancak imkân olan yerlerde bunlara toprak, 
ev yeri, ba� ve meyvelik yeri verilecek, masraflar� kendi taraflar�ndan ödenmek 
�art�yla, nakil vas�talar�, yatacak yer, yiyecek, içecek ve yakacak hükümet taraf�n-
dan temin olunacakt�.41 Ayr�ca �skân kanunu gere�ince mübadillere, gayri müba-
dillere ve göçebelere verilmi� olan ev ve tarlalarla ziraat ve sanat alet edevat� bede-
linden borçlu kalanlar�n borçlar� 1934 y�l�nda affedilmi�ti. Borçlanma suretiyle 
iskân edilenlerin ödeme müddetleri sekiz seneden yirmi sekiz seneye ç�kar�lm�� ve 
bunlar� pe�in ödemek isteyenlerin de borçlar�n�n yar�s�n�n affedilece�i bildirilmi�-
ti.42 Bu çal��malar�yla hükümet Türk topraklar�n� muhacirler için bir cazibe merke-
zi haline getirmeye çal��maktayd�. 

Hükümet bu �ekilde iskânl� olarak gelmek isteyenlerin yan�nda iskâna tabi 
olmay�p, kendi imkânlar�yla yerle�mek isteyen yani serbest iskâna tabi olmak 

39  B.C.A.; 30.10/ 123.880.1. 
40  Hâkimiyet-i Milliye, 14 Eylül 1934, Nu: 4722, s.3. 
41  �skân Kanunu, s.13.  
42  Vakit, 11 A�ustos 1934, Nu: 5960, s.3, 
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isteyenler için de çe�itli kolayl�klar sa�lam��t�. Hükümetten yard�m istememek 
�art�yla Türkiye’ye serbest gelmek isteyenler iki k�sma ayr�lm��t�. Bunlardan birin-
cisi; d�� memleketlerdeki soyda�lar�m�z içinde emlâk ve servet sahibi olanlard�. Bu 
gibi kimselerin gerek menkul ve gayrimenkul mallar�n�n tasfiyesi neticesinde elde 
ettikleri servetlerini, gerekse bankalardaki nakit paralar�n� memleketimize serbest-
çe getirememeleri ve kar��l���nda mal getirdikleri takdirde 2510 say�l� kanunun 32. 
maddesi gere�ince getirecekleri bu mallar�n gümrük vergisine tabi tutulmas�, bu 
gibi varl�kl� ki�ilerin Türkiye’ye gelmelerine önemli bir engel olu�turmaktayd�. Bu 
sebeple böyle varl�kl� ki�ilerin memleketimize gelmelerini temin ve d�� memleket-
lerde maruz kald�klar� bask�lar dolay�s�yla günden güne zaafa u�rayan bu vatan-
da�lar�m�z� kurtarmak için bu gibi ki�ilere, 2510 say�l� kanunun 31. maddesindeki 
gümrük muafiyetinin verilmesi kararla�t�r�lm��t�.43 �kinci k�s�mdakileri ise, yine 
hükümetten yard�m talep etmemek ve ancak muhaceret hak ve s�fat�ndan istifade 
etmek maksad�yla kendi ba��na gelmek isteyenlerdi. Bu suretle gelmesi ve göçmen 
vizesi verilmesi kabul edilen ki�ilerin pek çoklar� Türkiye’ye geldikleri günden 
itibaren, hükümetten yard�m istemeye ba�lam��lard�. �skân hâricinde kalanlar�n 
memlekete gelmek için bu �ekli tercih etmeleri sebebiyle, bu suretle müracaat 
edenlerin mali durumlar�n�n yap�lacak bir talimatname ile tespiti ve taahhütlerini 
yerine getirebilecekleri anla��lanlar�n kabul edilmesi kararla�t�r�lm��t�.44 Çünkü bu 
�ekildeki yan�ltmalar hükümetin izlemi� oldu�u plânl� bir yard�m çal��mas�n� 
sekteye u�ratabilirdi. Bu karga�al�k ise hükümetin bir an evvel toprakla ha��r ne�ir 
olmas�n� istedi�i bu muhacirlerin peri�an bir vaziyete dü�melerine sebep olurdu 
ki, bu da uzun u�ra�lar sonunda haz�rlanm�� olan bu kanunun ve neticesinde 
hükümetin büyük bir ba�ar�s�zl��� olabilirdi. Bu nedenle hükümet gelen muhacir-
leri veya ülke içerisinde olup da gezgin bir vaziyette bulunan ki�ileri toplayarak 
onlara toprak vermi� ve bu sayede onlar� topra�a ba�lay�p hem ekonomik aç�dan 
hem de sosyal aç�dan kazançl� ç�kmay� hedeflemi�tir. 

 
3- Muhaciri Topra�a Ba�lama 
1934 y�l�nda ç�kar�lacak olan iskân kanununun çözüm getirece�i meselelerden 

biri de, hiç �üphesiz toprakla ilgiliydi. Gerçektende iskân i�lerini zorla�t�ran mese-
lelerden biri de tapusuz zannedilen arazi üzerinde bir zaman sonra ba�kas�n�n hak 
iddia etmesiydi. Çok kez görülen bu olaylarda sahipsiz arazi, muhacirler taraf�n-
dan mâmur hale getirildikten sonra, elinde tapusu olan ba�ka bir ki�inin eline 
geçmekte, bu durum yüzünden de düzenli bir iskân çal��mas� yap�lamaz hale 
gelmekteydi.  

Hakikaten muhacirlerin bulunduklar� yerden göç etme nedenlerinin ba��nda 
bu sebep yat�yordu. Hatta aradan uzun y�llar geçmesine kar��n, iskân edilenlerin 

43  B.C.A.; 30.10/ 123.880.1.; Düstur, 3. Tertip, C. XV, s.1167. 
44  B.C.A.; 30.10/ 123.880.1. 
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tümünün ya da bir bölümünün tapuya kavu�turulamad��� köyler vard�.45 Yine bu 
i�in çok yava� yürümesinin ard�ndan Suphi Nuri, bir hesapla bu i�in bu �ekilde, 
ancak 1800 senede tamamlanaca��46 �eklinde ele�tiride bulunmaktayd�. Nitekim 
�çi�leri Bakan� �ükrü Kaya, bu meseleyle ilgili olarak �öyle bir aç�klama yapm��-
t�:“Devlet araziyi metruk arazi diye muhacire veriyor. Onlar da imâr ediyorlar. Sonra 
herhangi bir sahibi ç�k�yor ve diyor ki bu benim mülkümdür. Tapusunu gösteriyor ve mu-
haciri soka�a at�yor.”47 ��te bu gibi olaylar�n önüne geçmek ve yerle�tirilen muhacir-
leri emniyetle topraklar�na ba�lamak, yeni köyler kurmak için yeni bir kanuna 
ihtiyaç duyulmu�tu. Bu sebeple haz�rlanm�� olan 1934 tarihli kanun pek çok soru-
nu da ortadan kald�rmay� hedefliyordu. Fakat en önemli yan� ise kanunun içeri-
�inden ziyade uygulan���nda isabetli kararlar verilmesiydi. 

Ömer Celal, 1934 tarihli iskân kanununun muvaffakiyetle sonuçland�r�labil-
mesi için hükümetin yapmas� gereken, ayn� zamanda kar��la�aca�� zorluklar� da 
içeren görü�ünde �unlar söyler: “Bir kanun ne kadar ak�ll�ca haz�rlan�rsa haz�rlans�n, 
iyi neticeler verebilmesi iyi tatbik edilmesine ba�l�d�r. Bundan dolay� iskân kanununun 
gözetti�i hedeflerin tahakkuk edebilmelerinin �art�, idare mekanizmas�n�n iyi i�lemesidir. 
Özellikle iskân m�nt�kalar�n�n iyi seçilmesi, yerle�tirilenlere verilen arazinin geni�li�inin 
m�nt�kalar�n iktisadî ve tabii �artlar� göz önüne al�narak ihtiyaca uygun bir surette tayin 
edilmesi, yard�mlar�n vaktinde yap�lmas� ve i�lerin sürüncemede kalmamas� laz�md�r. Ayn� 
zamanda iskân�n hükümetimiz üzerine mühim bir malî yük yükledi�i de unutulmamal�-
d�r.”48 Gerçekten de bir kanun ne kadar iyi olursa olsun, onun uygulanmas�nda 
aksakl�klar olursa bu kanunun iskân aç�s�ndan ba�ar� getirmedi�i gibi yeni sorun-
lar� da beraberinde getirmesi pek muhtemeldi. Bunun için kanunun çok iyi tatbik 
edilerek özellikle de gelen muhacirlere yeterli toprak verilerek onlar�n iskân yerle-
rine sahip ç�karak, bu yerleri mâmur hale getirmeleri beklenmeliydi. 

Buna istinaden haz�rlanm�� olan muhacirlere toprak da��t�m� hakk�ndaki ta-
limatnamenin 4. maddesinde; iskân m�nt�kalar�na gelen muhacirlere ve naklolu-
nan ki�ilere veyahut topra�a ba�land�r�lmalar� icap eden yerli topraks�z çiftçilere 
ve iskân olunacak a�iret fertlerine üç ay içerisinde toprak da��t�lmas�49 öngörül-
mü�tü. Yine ayn� talimatnamenin 15. maddesine göre; birinci m�nt�kadaki muha-
cirlere, mültecilere, a�iretlere ve naklolunan ki�ilere verilen topraklar ve yap�lar 
paras�z oldu�undan bu m�nt�kada da��t�lan evler ve topraklar hakk�nda borç se-
nedi yap�lmayacakt�. Ancak, 1 numaral� m�nt�kada yerli topraks�z çiftçilere verilen 
topraklar borçlanmaya tabi oldu�undan bunlar için borç senedi yap�lacakt�.50 Bu-

45  Cevat Geray, “Türkiye’de Göçmen Hareketleri ve Göçmenlerin Yerle�tirilmesi”, Amme �daresi Dergisi, C.3, S.4, Aral�k 1970, 
s.30. 

46  Suphi Nuri �leri, “Tapu ve Kadastro” �ktisadi Yürüyü�, S.42, Kas�m 1945, s.13. 
47  Ak�am, 22 �ubat 1935, Nu: 5872, s.1. 
48  Ömer Celal, age., s.107. 
49  Muhacirlere, naklolunanlara, topra�a muhtaç yerli çiftçilere ve a�iret fertlerine 2510 say�l� kanuna göre verilecek ev ve 

topraklar�n kay�tlar�na, temlik ve borçlanma muamelelerinin sureti cereyan�na dair izahname, S�hhat ve �çtimaî Muâvenet 
Vekâleti �skân Genel Müdürlü�ü Yay�n�, Ankara 1936, s.3. 

50  Age., s.6. 
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nunla birlikte iskân edilenler verilen topraklar�n su ve yol durumu göz önüne 
al�narak da��t�m�n�n yap�lmas� istenmekteydi. 

��te bu noktada 2510 say�l� iskân kanunun en önemli amaçlar�ndan olan mu-
hacire toprak vermek ve ona gerekli alet ve edevat temin edildikten sonra muhaci-
rin topra�a ba�lanmas�, pek çok olumsuzlu�u da ortadan kald�racakt�. Nitekim bu 
amaç encümen mazbatas�nda: “Orta Anadolu’da bo� yerler haylidir. Ancak kurakl�k 
tehlikesi içinde bulunan bu k�s�mda sulama tertibat� yapmad�kça isabetli yerle�tirmeler 
yap�lm�� say�lamaz. �kide bir yüz gösteren ve bazen yerlilere de gücü dü�ündüren kurakl�k 
burada yerle�tirmeler birinci derecede göz önünde tutulmas� lâz�m gelen bir etken bulun-
maktad�r. Bunun için buralarda yap�labilecek yerle�tirmelerde yerle�tirilenlere en az geçim 
verecek miktarda sulak toprak vermeyi dü�ünmek mecburiyeti vard�r.”51 Denilerek bu 
bölgenin genel vaziyeti izah edilmi� ve buna göre de bir iskân politikas�n�n uygu-
lanmas� öngörülmü�tü. Bu amaç yine ayn� mazbatada “…Ana yurt d���nda kalm�� 
soyda�lar�m�z� art�k içeri almak ve �u geni� topraklar�m�z üzerinde onlara yurt tutturmak 
tav� gelince, i�in k�l��� çok de�i�mi� ve eldeki kanunlar bu büyük i�i eksiksiz ba�aracak bir 
yolda olmad��� için, dört yan�n� düzeltip toparlayacak bir kanun yap�lmas� gerekli görül-
mü�tür.”52 Denilerek da��n�k köyleri ve evleri toplamak, çöküntü, su basmas� gibi 
tehlikeli ve batakl�k ve azmakl�k ve sazl�k gibi s�hhatçe zararl� yerlerden nüfusu-
muzu korumak, (dilde, ekimde, kanda birlik)53 yapmak gibi mühim hedeflere ne 
kadar mümkün ise o kadar çabuk eri�meyi plânlam��lard�.  

Ayn� suretle bu kanunla, d��ar�dan gelecek göçmenlerle içerideki göçebelerin 
topra�a ba�lanarak üretici duruma getirilmesi, millî kültürün yay�lmas� için bir 
taraftan di�er tarafa göç ettirilecek olanlar�n toprakland�r�lmas� için devlete ait 
bulunan veyahut kamula�t�r�lma yoluyla elde edilecek topraklar�n da��t�lmas� 
hususlar�na ait hükümler konulmu�tu.54 Bunun için ise muhacirlerin en ba�ta üre-
tici duruma gelmesi aç�s�ndan onun toprakland�r�lmas�na yönelik 2510 say�l� ka-
nunun içeri�ine uygun �ekilde toprak da��t�m� yap�lmaktayd�. Buna göre; toprak-
lar iyi, orta ve a�a�� olarak s�n�fland�r�lm��, iki nüfuslu bir aileye iyi topraklardan 
en az 30 en çok 45, orta topraklardan en az 45 en çok 60, a�a�� topraklardan ise en 
az 60, en çok 90 dekar da��t�lmas� kararla�t�r�lm��t�. �kiden fazla her nüfus için ise 
ilave toprak verilecekti. Bunun yan�nda, mezuniyet derecesine göre okumu� olan-
lara iki kata kadar toprak verilecekti.55 Bunun neticesinde 28.536 muhacir ve mül-
teciye 1.151.690 dekar, naklolunan �ah�slardan 2.426 ki�iye 149.021 dekar, toprakl� 
veya az toprakl� yerli çiftçilerden 48.411 ki�iye 1.517.235 dekar, 7.886 göçebeye ise 
129.388 dekar toprak da��t�m� yap�lm��t�.56 Bu topraklar ise ülke insan�n�n huzur-
suz bir kesâfet halinde kalmas�n� ve toprak sermayesinin belirli ellerde toplanma-

51  T.B.M.M. Zab�t Ceridesi, Devre: IV, �çtima: III, C. XXIII, (�skân Kanunu Muvakkat Encümen Mazbatas�), s.7. 
52  Age., s.6. 
53  Age., s.19.; Düstur, 3. Tertip, C. XV, s.1172-1173. 
54  Ömer Lütfi Barkan, Türkiye’de Toprak Meselesi Toplu Eserler I, Gözlem Yay�nlar�, �stanbul 1980, s.454. 
55  Galip Pekel, “�skân ve Muhaceret II”, Siyasî �limler Mecmuas�, S.84, Ocak 1939, s.39-40. 
56  Ömer Lütfi Barkan, age., s.425. 
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s�na57 engel olarak muhacirin topra��n as�l sahibi olmas� yönünde önemli bir ad�m 
te�kil edecektir. 

Muhacirlerin topra�a ba�lanmas� yönünde en önemli maddelerden birisi bu 
kanunun 49-55. maddeleridir. Bu maddede muhacirlerin mülkiyet haklar� koruna-
rak onlar�n mallar� üzerindeki tasarruf haklar�n�n garantiye al�nmas�: “…Bugün 
yurdun birçok yerleri gözden geçirilirse yerle�tirilmi� bulunan birçok muhacirlerin kendile-
rine devlet taraf�ndan verilmi� ve hatta tapuya ba�lanm�� topraklar�n�n ellerinden al�nd��� 
ve kendilerinin yeni ba�tan bir muhacerete maruz b�rak�ld�klar� ve hatta birçok köylerin 
tamamen ortadan kald�r�ld��� görülüyor. Bu hâl ekseriya ham topraklara yerle�tirilmi� 
bulunan muhacirlerin, üzerinden birçok y�llar geçtikten ve bu yerleri tamamen imâr eyle-
dikten sonra vukua gelmektedir ki, bu durum ayr�ca i�e bir fecaat manzaras� da vermekte-
dir.”58 �eklinde izah edilmi� ve bu tür keyfi durumlar�n önüne geçilmek istenmi�-
tir. ��te bu sayede de bu garanti gerçekle�mi� olacakt�r. 

Bütün bu maddelerin hedefinde ülkemize gelmi� olan muhacirlerin bu toprak-
lar� benimseyerek kendi mal� olarak kabul etmesi ve topra�� en iyi �ekilde i�leye-
rek ülke ekonomisine katk�da bulunmas�yd�. Tabii bunun hükümetin hedeflemi� 
oldu�u yönde ilerleyebilmesi ise ancak iskân i�inde uygulamalar�n belirli bir dü-
zen içerisinde yürütülmesine ba�l�yd�. Hükümetin hedefinde olan kesim ise Do�u 
illerinde bulunan derebeyleri, Orta ve Bat� Anadolu’da bulunan toprak a�alar� ile 
sermaye sahipleri taraf�ndan organize edilmi� çiftlikler59 olup, bunlar�n bir �ekilde 
istimlâk edilerek halka da��t�lmas� amaçlanm��t�r. 

Fakat �unu da söylemek gerekir ki, bu dönemde çiftçinin toprakland�r�lmas� 
yönünde her ne kadar çaba sarfedilmi�se de ba�ar� sa�lanamam��t�r. Bundaki en 
büyük sebep ise, a�a��dan bask�n�n gelmemi� olmas�n�n yan�nda Türkiye’nin eko-
nomik hayat�n� kontrol alt�nda tutan büyük arazi sahiplerinin kar�� koymalar� 
olmu�tur.60 Ancak, bu kanunun, nakil için ileri sürdü�ü esaslar, arad��� �artlar ve 
nakle tabi tutulanlar�n mallar� hakk�nda uygulanacak muameleler birlikte göz 
önüne al�n�rsa, bunun da sosyal de�i�iklikleri hedef tutan geni� ufuklu bir ç�k�� 
noktas� oldu�u anla��l�r.61 Bu aç�dan bu kanunun, iklim, ekonomi ve verim �artla-
r�yla, arazisi geni� oldu�u halde insan� istedi�imizden az olan bölgelerimizde, 
yaln�z göçmen suretiyle de�il, yurt içinde arazi azl���ndan da��lm�� ve da��lmakta 
bulunan insanlar� topraklara ba�lamak, oralar� millî gelir için birer kaynak haline 
getirmek62 hedefinde oldu�u söylenebilir. 

 

57  Ömer Barkan, “Türkiye’de Toprak Meselesinin Tarihi Esaslar�”, Ülkü Halkevleri Mecmuas�, C.11, S.61, Mart 1938, s.52. 
58  T.B.M.M. Zab�t Ceridesi, Devre: IV, �çtima: III, C. XXIII, (�skân Kanunu Muvakkat Encümen Mazbatas�), s.19.; Düstur, 3. Tertip, 

C. XV, s.1173-1174. 
59  �smail Hüsrev, “Türk Köylüsü Bir Toprak Reformu Bekliyor”, Kadro, S.18, Haziran 1933, s.22. 
60  Ümit Do�anay, “1923-1938 Döneminde Toprak Reformu Sorunu”, Atatürk Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Tarihiyle �lgili 

Sorunlar Sempozyumu, �stanbul 1978, s.369. 
61  Erdo�an Ba�ar, “Tarih Toprak Reformunu Hakl� ve Mümkün Buluyor”, Sosyal Adalet, S.2, Mart 1963, s.7. 
62  Tahsin Co�kan, “Toprak Siyasas�n�n Sosyal Sonuçlar�”, Ulus, 7 Te�rinievvel 1935, Nu: 5100, s.2. 
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4- Türk Kültürünü Hâkim K�lma 
Cumhuriyet hükümeti, Anadolu’nun do�usunda ve bat�s�nda ya�ayan bütün 

vatanda�lar�n� mütecanis ve yekpare bir vücut haline getirmek, onlar� maddeten 
oldu�u gibi manen de homojen ve birlik içinde bir toplum yaratmak gayesindey-
di.63 Ancak, Cumhuriyet’in ilk y�llar�na bu gayeye yönelik olarak yap�lan çal��ma-
larda baz� çeli�kiler göze çarpar. Öyle ki, Türk unsuruna dâhil olmayan baz� ki�ile-
rin iskân� kabul edilerek onlar�n da Türk unsuruyla birlikte ya�amlar�n� sürdürme-
leri yönünde kararlar al�n�rken, baz� ki�iler de Türk kültürüne dâhil olmad�klar� 
için ülke içerisine kabul edilmemi�lerdi. 

1 A�ustos 1926 tarihli iskâna ait muht�raya göre, Türkiye Cumhuriyeti dâhi-
linde yerle�mek amac�yla d��ar�dan tek tek veya toplu halde gelmek isteyenlerden; 
Türk kültürüne dâhil olmayanlar, sirayet dönemindeki frengililer, askerî ve siyasî 
suçlar müstesna olmak üzere cinayetle mahkum olanlar, anar�istler, casuslar, 
çingeneler, memleket d���na ç�kar�lm�� olanlardan ba�kas� hükümetçe al�nan ka-
rarlara uygun yerlerde iskân olunabileceklerdi. Pomaklar, Bo�naklar, Tatarlar 
Türk kültürüne dâhil kabul edilmekte ve önceden ülkemize gelerek tescil edilmi� 
olan Arnavutlar�n d��ar�da kalan ailelerin kabulü hakk�ndaki müracaatlar� da ye-
rine getirilecekti.64 Fakat bu guruplar�n yerle�tirilmi� olmas� çe�itli sorunlar� da 
beraberinde getirmi�tir. Hakikaten birçok köyler, as�rlardan beri bu memlekete 
gelmekte olan muhacir kafilelerinin temsil edilmesini ve millî kültür ve iktisat 
içinde te�kilatlanmas�n� güden �uurlu bir siyaset takip edilmemi� olmas�, hatta 
nüfus mübadelesiyle aç�lan ve devam eden Türk �rk�ndan muhacir ak�n� ile de 
iskân siyasetimizin icap etti�i gibi �uurland�r�lamam�� ve te�kilatland�r�lamam�� olma-
s� yüzünden ruhi da��n�kl�klar�n�, yabanc�l�klar�n� devam ettirmi�lerdi.65 Asl�nda 
Temmuz 1923’te S�rbistan-Bulgaristan yolu ile Türkiye s�n�r�na gelen 200 aileden 
olu�an 1.200 Arnavut Türk �rk�ndan olmamalar� sebebiyle kabul edilmemi�ti. An-
cak Müslüman Arnavutlar�n, Bulgaristan s�n�rlar� içerisinde çok zor durumda 
kalmalar� yüzünden bir defaya mahsus olmak üzere ve yurdun çe�itli yerlerine 
da��t�lmak �art�yla kabul edilmi�ti.66 Arnavutlar’dan ba�ka Macarlar’dan da 1925 
y�l�nda Türkiye’ye göç etmek isteyen bir gurup ç�km��t�. Türkiye’nin Pe�te elçisi-
nin bildirdi�ine göre; Türk hükümetinin ve Türk milletinin himayesine güven 
besleyen 120 Macar çiftçi ailesi Türkiye’ye göç etme arzusunda bulunmu� ancak, 
D��i�leri Bakanl���’n�n görü�ü al�narak Türkiye’de ecnebi köyleri kurmaya imkân 
olmad���ndan bu istek kabul edilmemi�ti.67 Bu gibi uygulamalar Kürtler için de 
geçerli olmu�tur. Özellikle de isyana kar��an ve Türk kültürünü benimsememi� 
olan Kürtlere yönelik kanunlar ç�kar�lm�� ve onlar da ülkenin Bat�, ya da �ç bölge-

63  Osman Halit, “Cumhuriyette Halk Terbiyesi”, Ülkü Halkevleri Mecmuas�, C.2, S.10, �kinci Te�rin 1933, s.293. 
64  Naci Kökdemir, age., s.192-193. 
65  Nusret Köymen, “Köycülük Program�na Giri�”, Ülkü Halkevleri Mecmuas�, C.5, S.26, Nisan 1935, s.133. 
66  Hikmet Öksüz, “�kili �li�kiler Çerçevesinde Balkan Ülkelerinden Türkiye’ye Göçler ve Göç Sonras� �skân Meselesi (1923-1938)”, 

Atatürk Dergisi, C.3, S.1, May�s 2000, s.186. 
67  Agm., s.187. 
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lerine kayd�r�larak Türk nüfusunun yo�un oldu�u yerlerde bu kültüre adapte 
olmalar� sa�lanmak istenmi�tir. 

Bununla birlikte, Mübadele �mâr ve �skân Vekâleti’nden m�nt�ka müdürlükle-
rine gönderilen bir yaz�da, memleketlerine gönderilmekte olan �ark vilayetleri 
mültecilerinden sadece Kürtlerin gönderilmemesi ve Kürt olduklar�ndan dolay� 
gönderilmediklerinin kendilerine asla hissettirilmemesi önemle tavsiye olunmu�-
tu.68 Fakat böyle bir uygulama Türk kültürünü hakim k�lmaktan çok güvenlik 
sebebine dayanmaktad�r. Bu sebeple �ark mültecileri içerisinde Kürt unsuruna 
dâhil olanlar yerlerinde b�rak�larak iskân edilmeye çal���lm��t�r. Bu sayede ise hem 
bir iç isyan�n önüne geçilmek istenmi�, hem de bu kitlenin Türk kültürünü benim-
semesi sa�lanmak amaçlanm��t�r.  

Bu dönemde bilhassa Do�u’daki kötülüklerin ba��nda emniyet ve asayi�i teh-
dit eden h�yânet ve �ekâvet ocaklar� vard�. Na�it Ulu�’a göre, “halk� esir gibi kulla-
nan derebeylik ve toprak a�al���n�n yan�nda bunlar�n daha korkuncu olarak a�iret sistemi” 
geliyordu. Bu sistem Kemalist rejim gözünde fiili bir isyan ve itaatsizlikten farkl� 
gözükmüyordu. Halk�n tam hürriyet ve hakk�n� tan�mayan ve reddeden bir du-
rumu, bu rejimin kabul etmesi beklenemezdi. Bu sebeple de bu durumu ortadan 
kald�rmay� gaye edinmi�ti.69 Bu gayeye vas�l olmak için devletin tam tedbirler 
almas� gerekiyordu. Bunun yan�nda a�iret sistemi ve a�iret gelene�i y�k�lmas� da 
gerekliydi çünkü, bu sistemin tehlikesi a�iretlerin silahl� olmas�ndan kaynaklan�-
yordu. Buradaki a�alar ve seyitler buradan ç�kar�lmas�, suçlular�n yakalanmas�, 
topraks�z ve a�a elinde esir olan köylülere ya yerlerinde veyahut nakledilecekleri 
verimli yerlerde toprak verilmesi gibi tedbirler dü�ünülmü�tü.70 Bu nedenle ç�ka-
r�lm�� olan 2510 say�l� yasayla bütün bu sorunlara çare bulunmas� bekleniyordu. 
Bunun yan�nda iç iskân ile me�gul olunurken d��ar�dan getirilecek olanlar�n da 
mümkün mertebe Türk kültürünü benimsemi� olmalar� ve en az�ndan bir sanat 
sahibi olmalar� hükümetin en önemli �artlar�ndand�. 

D��ar�dan getirilecek göçmenler hususunda Romanya ve Bulgaristan’daki 
çingenelerin hepsinin Türkiye’ye gelmesini dahi talep eden baz� yetkililerin bu 
isteklerine kar�� hükümet, göçmen kabul edilecek çingenelerin ancak yerle�ik, 
hayvanc�l�k ve ziraat-sanatla u�ra�anlar�n getirilmesini uygun görerek �u görü�le-
ri ileri sürmü�tü: “…Bulgaristan’da ya�ayan Müslüman çingeneler vard�r. Bunlar Türk-
çeden ba�ka dil bilmezler. Bulgarlar ise çingenelere siyasî hak vermek istemediklerinden 
çingene olamayanlara da bu ad� takarak siyasî haktan mahrum b�rakm��lard�. Bulgaris-
tan’da çingene denilen bu çal��kan insanlar hayvanc�l�k, ziraat ve ziraat sanatlar� i�lerinde 
çok ileri seviyedeydiler. Bu güne kadar bin bir i�kence gördükleri halde Türklüklerini b�-
rakmam��lar ve onunla iftihar etmi�lerdir. Bunlardan yerle�ik olanlar�n al�nmas� ve yaln�z 

68  B.C.A.; 272.11/ 19.93.18. 
69  Na�it Ulu�, Tunceli Medeniyete Aç�l�yor, Cumhuriyet Matbaas�, �stanbul 1939, s.142. 
70  Age., s.149. 
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gezginci olanlar�n al�nmamas� uygun görülmü�tür.”71 Görüldü�ü üzere burada getiri-
lecek olan çingenelerin hem Türk kültürüne ait olmalar� hem de bir sanat sahibi 
olmalar� �art olarak benimsenmi�tir.  

Gerçekten de Cumhuriyet dönemiyle birlikte millî devlet olma ve Türk kültü-
ründen olan vatanda�lar� yurt içinde toplama olarak nitelendirebilece�imiz iskân 
çal��malar� ba�lam�nda d��ar�dan göçler sürekli te�vik edilmekteydi. Öyle ki bu 
durum bir �ngiliz raporunda “Osmanl�l�k reddedildi�inden ve hilafet y�k�ld���ndan beri, 
Türkiye’nin siyaseti Türk olmak ve Türk kazanmakt�r.”72 �eklinde ifade edilmi�tir. Bu-
nun için ise en önemli ad�m, 2510 say�l� kanun olmu� ve bu kanunun 3. maddesine 
göre Türkiye’de yerle�mek amac�yla d��ar�dan tek tek veya toplu olarak gelmek 
isteyen Türk soyundan, meskûn veya göçebe a�iretler ve fertler ve Türk kültürüne 
ba�l� meskun kimseler, �çi�leri Bakanl���’n�n emriyle kabul edileceklerdi. Muhacir 
olarak adland�r�lm�� olan bu gibi kimseler Yugoslavya, Romanya, Bulgaristan, 
Sovyet Rusya gibi ülkelerden gelen göçmenlerdi. Hükümet bunlar�n Türkiye’ye 
gelmesini özellikle te�vik etmi�ti. Bunlar� Kürtlerin yo�un olarak ya�ad��� yere 
yerle�tirecek ve buran�n Türk kültürüne ba�l� bir bölge olarak düzeltilmesini 
amaçlam��t�.73 Buna göre Cumhuriyet hükümetinin iskândaki amac�, gerek yurt 
d���ndan gelen da��n�k Türkleri toplayarak bu göçebe ya�am�na son vermek ve gerekse yurt 
içindeki Türk kültürüne yabanc� kalm�� olanlar� Türk büyük benli�inde yerle�tirip eriterek 
bir karde� ve yurtta� varl���74 yaratmakt�. 

Bu dönemin iskân hedefinin temelini olu�turan ve Kütahya mebusu Na�it 
Hakk�’n�n da dedi�i gibi, “Türk toplumsal varl���, esasen kendisine yak��t�rmam�� oldu-
�u bir tezat manzaras�ndan kurtulacak, dil, kültür ve ülkü birli�i ile birbirine kayna�m�� 
olan milyonlar�n aras�nda velev ki pek azl�kta olsa bu gayritabiilik tarihe intikal edecekti.”75 
Asl�nda burada en canl� ve köklü dü�ünce olarak yap�lacak i�, yerle�tirmenin bilgi 
yolunda yap�lm�� olmas� ile beraber binlerce y�ldan beri dönüp dola�an da��n�k 
Türkleri topraklayarak art�k bu göçebe ya�ay���na bir son vermek ve kültür i�ini 
kökünden kesmek için aç�k ve kestirme kurallar konmu�tu. Bu durum 2510 say�l� 
kanunun encümen mazbatas�nda aç�k �ekilde ifade edilirken �u görü� öne sürül-
mü�tü:  

“Öteden beri Türk kültürüne uzak kalm�� olanlar�n ülkede yerle�erek onlara Türk kül-
türünü benimsetmek için devletin yapaca�� i�ler bu kanunda aç�kça gösterilmi�tir. Türk 
bayra��na gönül ba�lamam�� iken Türk yurtta�l���n�, kanunun ona verdi�i her türlü hakla-
r� kullanmakta, onlar� Türkiye Cumhuriyeti uygun göremezdi. Bunun içindir ki, bu gibile-
ri Türk kültüründe eritmek ve onlar� Türk olduklar� için daha sa�lam yurda ba�lamak 

71  Hüseyin Koca, Yak�n Tarihten Günümüze Hükümetlerin Do�u-Güneydo�u Anadolu Politikalar� Umumî Müfetti�liklerden 
Ola�anüstü Hal Bölge Valili�ine, Mikro Yay�nevi, Konya 1998, s. 401. 

72  H. Y�ld�r�m A�ano�lu, Osmanl�’dan Cumhuriyete Balkanlar�n Makûs Talihi Göç, Kum Saati Yay�n�, �stanbul 2001, s.275. 
73  Düstur, 3. Tertip, C. XV, s.1156-1157; �smail Be�ikçi, Bilim Yöntemi Türkiye’deki Uygulama: I Kürtlerin Mecburi �skân�, 

Komal Yay�nlar�, �stanbul 1977, s.134. 
74  U�ur Mumcu, age., s.60. 
75  Ay�n Tarihi, Temmuz 1934, Nu:7. s.71; T.B.M.M. Zab�t Ceridesi, Devre:IV, �çtima: III, C. XXIII, s.68. 
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yollar�n�, bu kanun göstermi�tir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde, Türküm diyen herkesin 
bu Türklü�ü Devlet için belli ve aç�k olmal�d�r.”76 Bunun için yap�lan iki i� vard�r ki; 
bunlardan birincisi iç iskân, ikincisi ise d��ar�dan getirilenlerin iskân�d�r. Ancak bu 
sayede ortak bir kültür etraf�nda toplan�labilece�i dü�ünülmü�tür. Nitekim 2510 
say�l� yasada da hem iç iskâna yönelik yani Do�u’daki halk�n nakledilmesi, hem 
de Bulgaristan, Yunanistan ve Yugoslavya gibi ülkelerden gelen nüfusun te�vik 
edilmesine yönelik maddeler vard�. 

“Türk �rk�na mensup ki�ileri, Türk hudutlar� ve Türk toplumu içinde toplaman�n 
Cumhuriyet nüfus siyasetinin ana hatlar�ndan biri” oldu�una dikkat çeken Ahmet 
�ükrü, Milliyet Gazetesi’ndeki makalesinde nüfus i�lerinin sadece d��ar�dan gelen 
muhacirleri nakletmek i�i olmad���n� ve onlar�, s�k�nt� çektirmeden üretici konuma 
getirmek gerekti�ini bildirdikten sonra nüfusa ili�kin �öyle demi�tir: “Bir memleket 
için nüfus meselesinin ve bilhassa ayn� �rktan olu�an bir yo�unlu�un ehemmiyetli oldu�u 
aç�kt�r. Türkiye hükümetinin kendi hudutlar� d���ndaki �rkda�lar�n� her an dü�ünmekte 
oldu�una kaniiyiz. Bu kanaat anavatana gelmek isteyenlere en büyük tesellidir.”77 Gerçek-
ten de bu dönemde Rumeli’den gelen muhacirler, yerle�tikleri yerlerde Müslüman 
olmayan nüfus kesimlerine kar��, Anadolu’nun Müslüman nüfusunu oran olarak 
art�rm��lard�. Bu durum, ileride yap�m�na çal���lan millî devlet dü�üncesinin ko-
layla�t�r�lmas� demekti. Nitekim Cumhuriyet dönemindeki iskân çal��malar�nda, 
muhacirlerin Türk kültürüne yak�nl�k ve yatk�nl�klar� göz önünde tutulmu� ve 
Türk kültürlü muhacirler, millet olu�umunda ve Türkle�me çal��malar�nda kulla-
n�lm��lard�r.78 Bunlar�n ise Türk kültürünü benimsemelerinde bir zorluk olmam�� 
zaten buna al��k�n olduklar� için millîbir devlet kurulmas� yönünde de az�msan-
mayacak derecede katk�lar� olmu�tur. 

 
SONUÇ 
Atatürk dönemi olarak ifade edilen 1923-1938 döneminin içerisinde önemli bir 

yer tutan 2510 say�l� kanun ile, daha önce kar��la��lm�� olan pek çok sorun, tama-
men olmasa da büyük ölçüde ortadan kald�r�lm��t�r. Bu kanunla birlikte ülke iskân 
m�nt�kalar�na ayr�lmak suretiyle, bu i�in tamamen devlet kontrolü alt�nda olmas� 
sa�lanm��t�r. Bunun yan�nda, ekonomik, siyasal ve askerlik bak�mlar�ndan mem-
lekette nüfusun da��l�� �eklini de�i�tirmek, bunun için de, topraks�z çiftçileri daha 
verimli yerlere ta��mak büyük fayda sa�lam��t�r.  

Bu dönemde devleti uzun süre me�gul eden göçebe ya�am�n da önüne geçil-
mek suretiyle bu ya�am tarz� içersinde olan kimselerin hem devlet ekonomisine 
hem de millî kültüre katk�lar� sa�lanmaya çal���lm��t�r. Bilhassa bu tür göçebe ya 
da muhacirlerin gelir gelmez toprakland�r�lmas� hem onlar�n iskân yerlerini 

76  T.B.M.M. Zab�t Ceridesi, Devre:IV, �çtima: III, C. XXIII, (�skân Kanunu Muvakkat Encümen Mazbatas�), s.8. 
77  Ahmet �ükrü, “Muhaceret ��leri”, Milliyet, 14 Te�rinisani 1934, Nu: 3149, s.1. 
78  Fikret Babu�, Osmanl�’dan Günümüze Etnik-Sosyal Politikalar Çerçevesinde Türkiye’de Göç ve �skân Siyaseti ve Uygu-

lamalar�, Ozan Yay�nlar�, �stanbul 2006, s.125. 
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mâmur hale getirmelerini, hem de devlete ba�lanmalar�n� temin edecek önemli 
çal��malardand�r. Buradan hareketle, bu kanunla birlikte, senelerdir süren iskân 
meselesi plânl� bir hâle geliyor ve devletin güttü�ü hedefler de buna göre aç�kl�k 
kazan�yordu. Bunun neticesinde; memleket içerisinde da��l�� uygunlu�u, göçebe-
lerin kald�r�lmas�, topraks�zlara toprak verilmesi ve en önemlisi de millî kültürün 
benimsetilerek derinle�tirilmesi bu politikan�n her ne kadar eksiklikleri de olsa en 
mühim ba�ar�lar�ndand�r. 
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