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80 yıl önce, 3 Mart 1924 günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü 
temellerinin üç önemli taşını yerleştirdi. Kabul edilen kanunlarla, 
 

- Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı kaldırıldı; Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu; 
- Eğitim ve öğretimin birliği sağlandı, tüm eğitim ve öğretim hizmetlerinin Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından sürdürülmesi anlayışı kabul edildi. 
- Halifelik kaldırıldı ve Osmanoğulları soyundan olanlar Türkiye dışına çıkarıldı; 
 

Meclis’in kabul ettiği üç kanunun tam adları şöyledir: 
 

- Şer’iye ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletlerinin İlgasına Dair Kanun (Kanun 
No.429); 

- Tevhidi Tedrisat Kanunu (Kanun No.430); 
- Hilafetin İlgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine 

Çıkarılmasına Dair Kanun (Kanun No.431); 
 
Aynı gün kabul edilen bu üç önemli kanunun birincisi, din ve siyasetin birbirinden ayrılmasına 
ilişkindi. Ayrıca, bu kanunla, ülkenin dört bir tarafındaki vakıflar da devletin denetimi altına 
alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu kanunla kurularak, siyasetin dışına çıkarıldı. 
 
İkinci kanunla, medreseler kapatıldı; eğitimin birliği sağlandı ve Milli Eğitim Bakanlığı eğitim-
öğretim alanında tek yetkili birim oldu. 
 
Üçüncü kanunla, halifelik kaldırıldı. İstiklal Savaşı sırasında Anadolu’daki millici kuvvetlerin 
karşısında emperyalist güçlerin yanı sıra Padişah-Halife ve destekçileri de vardı. Millici 
güçlerin zaferi sonrasında, TBMM’nin 1 Kasım 1922 tarihinde kabul ettiği kararla, saltanat 
kaldırıldı. Sultan Vahidettin, 17 Kasım 1922 günü İngilizlerin himayesine girerek Malaya 
Zırhlısı ile yurdu terk etti ve Malta’ya gitti. Türkiye Büyük Millet Meclisi de Abdülmecit 
Efendi’yi, Müslümanların Halifesi olarak seçti. Ancak halifelik cumhuriyetle 
bağdaşmadığından, Abdülmecit Efendi’nin davranışlarındaki hatalar da dikkate alınarak, 3 
Mart 1924 tarihinde kabul edilen kanunla halifelik kaldırıldı ve Osmanoğulları soyundan 
olanlar Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarıldı.  
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Atatürk’ün isteği üzerine, 3 Mart 1924 günü kabul ettiği 3 
kanunla, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü temellerine üç önemli taş yerleştirdi. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin laik ve demokratik sosyal hukuk devleti niteliğinin dayandığı temel metinler 
arasında  bu üç yasa da bulunmaktadır. Ancak bugün bu temel taşları tehdit altındadır.  
 


