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ÖNSÖZ 

1910 Meksika Devrimi‟ni ve devrim sonrasındaki en önemli devlet 

baĢkanlarından biri olan Plutarco Elías Calles (1877-1945) dönemini araĢtırdığım bu 

tez çalıĢmasında devrim sonrasında Meksika‟da yapılan reformlarla Türkiye 

Cumhuriyeti‟nde, devrim olarak niteleyebileceğimiz KurtuluĢ SavaĢı sonrası yapılan 

reform çalıĢmalarının arasında birçok yönden benzerlik olduğu saptanmıĢtır. Hemen 

hemen aynı döneme denk gelen bu reform çalıĢmaları her iki ülkede de benzer 

alanlarda gerçekleĢtirilmiĢtir.  1924 ile 1928 yılları arasında baĢkanlık yapan Plutarco 

Elías Calles‟in reform çalıĢmaları ile yine o dönemlerde yeni kurulan Türkiye 

Cumhuriyeti‟nde birtakım reformlar gerçekleĢtiren Mustafa Kemal Atatürk‟ün 

çalıĢmaları arasında birçok yönden benzerlik olduğu da bu kapsamda 

gözlemlenmiĢtir. Bu sürecin her iki ülkede nasıl geliĢtiği yönünde ayrıntılı inceleme 

yaparak bu yönleri ortaya çıkarması bakımından çalıĢmamızın özgün olduğunu 

değerlendirmekteyiz. 

Tez konum olan 1910 Meksika Devrimi ve sonrasında devlet baĢkanı olarak 

görev yapan Plutarco Elías Calles dönemini araĢtırırken, araĢtırma sürecinde ve 

kaynaklarda önemli bir konu daha dikkatimizi çekmiĢtir. Bu süreçte Meksika‟da 

yapılan reformlarla Cumhuriyet sonrası Türkiye‟de yapılan reform hareketleri 

arasında pek çok paralellik olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bu benzerlikler konusunu da tez 

çalıĢmasına koymanın uygun ve yararlı olacağını düĢündük. Bunu yaparken, her iki 

ülke liderinin gerçekleĢtirdikleri reform çalıĢmalarının, Meksika‟da ve Türkiye‟de ne 

gibi etkileri, yankıları olduğu konusu çalıĢmamızda ayrıntılı olarak 

değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu bölümdeki çalıĢmalarımızın özellikle konuyla 



 

vii 

 

ilgilenen, konu hakkındaki araĢtırmacılara bir ön çalıĢma niteliğinde bilimsel bir 

kaynak olabileceğini düĢünmekteyiz. 

Öncelikle tez konumun belirlenmesinde, konumun araĢtırılması için 

Meksika‟ya gitmemde ve daha birçok konuda bana desteği olan danıĢman hocam 

Sayın Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu‟ya teĢekkürlerimi sunarım.  

Tezim için kaynak toplama ve araĢtırma döneminde Meksika‟da kaldığım 

süre boyunca bana her konuda yol gösteren hocam Dr. Adalberto Santana‟ya, lise 

yıllarımdan beri bana her konuda destek olan ve baĢaracağıma benden çok inanan, 

her seferinde iyi ki varmıĢ dediğim hocam Ziya Sümer‟e, tezimde çalıĢmalarından 

yararlandığım arkadaĢım Neslihan Kadıköylü‟ye, bu süreçte bana destek olan tüm 

arkadaĢlarıma, her konuda sonsuz desteğini hissettiğim anneme, babama, ablama ve 

2012 yılında aramıza katılarak neĢe kaynağımız olan yeğenim Emirhan‟a teĢekkür 

ederim.



 

 

 

I. GİRİŞ 

Birbirlerinden çok uzakta bulunan Meksika ve Türkiye‟de kendi ülkelerinde 

iki büyük devrimci olan Plutarco Elías Calles ve Mustafa Kemal Atatürk, 

dönemlerinde nispeten birbirlerine benzer yönde reformlar gerçekleĢtirmiĢlerdir. Her 

iki ülkenin devlet adamları Calles ve Atatürk‟ün dönemlerinde gerçekleĢtirmiĢ 

oldukları bu devrimlerde bir takım ortak yönler olduğu da kaynaklarca tespit 

edilmiĢtir. UlaĢılabilen kaynaklar çerçevesinde reform çalıĢmalarının benzeĢen 

yönleri analiz edilerek tez kapsamında bu reform hareketlerinin her iki ülkede ne tür 

etkileri olduğu saptanmaya çalıĢılmıĢtır. GerçekleĢtirilen bu çalıĢmaya temel olacak 

araĢtırma soruları aĢağıdadır. 

I. Meksika Devrimine neden olan ortam nasıl ortaya çıkmıĢtır? 

II.  Meksika Devrim süreci nasıl baĢlamıĢ ve geliĢmiĢtir? 

III. Meksika Devrimi sonrasında ülkedeki ortam nasıldır? 

IV. Plutarco Elías Calles‟in baĢkanlığı döneminde yapılan reform 

çalıĢmaları nelerdir? 

V. Plutarco Elías Calles‟in kendi döneminde Meksika‟da gerçekleĢtirmiĢ 

olduğu reform çalıĢmalarının ülkemizde Mustafa Kemal Atatürk‟ün 

gerçekleĢtirmiĢ olduğu reform çalıĢmalarıyla ortak yönleri nelerdir? 

VI. Plutarco Elías Calles ve Mustafa Kemal Atatürk‟ün gerçekleĢtirmiĢ 

olduğu reform çalıĢmaları arasındaki koĢutluklar nelerdir? 

VII. Bu reform çalıĢmalarının her iki ülkede etkileri ve yansımaları nasıl 

olmuĢtur? 
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Bu tez çalıĢmasının bir baĢka ifadesi de, Meksika Devrim sürecinin 

incelenerek bu sürecin toplum üzerine nasıl yansıdığının ve yapılan reform 

çalıĢmalarının ülkemizde o dönemde yapılan reform hareketleriyle hangi yönlerden 

benzerlik gösterdiğinin araĢtırılmasıdır. Bu kapsamda öncelikle Meksika‟da 1910 

yılında gerçekleĢen devrim öncesi ve sonrası dönem ayrıntılı bir biçimde ele 

alınmıĢtır. Bundan sonra devrim sonrası dönemin en önemli liderlerinden biri olan 

Plutarco Elías Calles‟in yapmıĢ olduğu reform çalıĢmaları ile Mustafa Kemal 

Atatürk‟ün ülkemizde hemen hemen aynı dönemde yeni Türkiye Cumhuriyeti‟nin 

kuruluĢuyla birlikte gerçekleĢtirmiĢ olduğu reform çalıĢmaları karĢılaĢtırmalı olarak 

incelenmiĢ ve bu çalıĢmaların anılan iki ülkedeki etkileri ortaya konulmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

HazırlamıĢ olduğumuz tez çalıĢması iki ana baĢlıktan oluĢmaktadır. Ġlk olarak 

“Tarihsel Bakış” ana baĢlığı altında 1910 yılında Meksika; toplum, siyaset ve 

ekonomi yönünden ele alınmıĢ ve devrime yol açan ortam açıklanarak devrim 

dönemi ve devrim sonrası dönem ayrıntılı olarak incelenmiĢtir. Özellikle de devrim 

sonrası dönem baĢkanlarından biri olan Plutarco Elías Calles‟in yaĢamı, siyaseti ve 

reformları incelenmiĢtir.  

Ġkinci bölümünde ise “Koşutluklar” ana baĢlığı altında; Meksika Devrimi 

sonrasında 1924 ile 1928 yılları arasında baĢkanlık yapan Plutarco Elías Calles‟in 

gerçekleĢtirdiği reform çalıĢmaları ile Mustafa Kemal Atatürk‟ün ülkemizde hayata 

geçirmiĢ olduğu reform çalıĢmaları incelenmiĢ ve bu çalıĢmaların her iki ülkede ne 

tür benzerlikler taĢıdığı saptanarak ayrıntılı bir Ģekilde açıklanmıĢtır. 
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II. TARİHSEL BAKIŞ  

 

II. 1. 1910 YILINDA MEKSİKA 

 

II. 1. 1. Porfirio Díaz ve “El Porfiriato” 

 

Meksika Devriminin gerçekleĢtiği 1910 yılına kadar ülke otuz bir yıl boyunca 

Porfirio Díaz (1830-1915)
1
 baĢkanlığında yönetilmiĢtir. Devrimin patlak vermesine 

sebep olan karıĢıklıklar bu dönemde daha da artmıĢ, ülkedeki ekonomik ve sosyal 

eĢitsizlik had safhaya ulaĢmıĢtır.  

                                                           
1
 José de la Cruz Porfirio Díaz Mori: 15 Eylül 1830 tarihinde Oaxaca‟da doğmuĢtur. Hukuk eğitimi 

almak amacıyla Bilim ve Sanat Enstitüsü‟ne kayıt yaptırmıĢtır. Bununla birlikte eğitimini 

tamamlamadan 1846 yılında Amerika BirleĢik Devletleri ile Meksika arasında, Amerika BirleĢik 

Devletleri‟nin Teksas‟ı ilhakı ve sınır anlaĢmazlıkları nedeniyle çıkan savaĢa katılmak amacıyla 

orduya katılmıĢtır. Daha sonra, dönemin Anayasa Mahkemesi BaĢkanı Benito Juárez (1806-1872) 

tarafından desteklenen liberaller ve 1857 Anayasası‟na karĢı olarak ayaklanan muhafazakârlar 

arasında 1858 yılında çıkan ve 1861 yılına kadar süren Reform SavaĢı‟na liberallerin yanında 

katılmıĢtır. 1863 ile 1867 yılları arasındaki Fransa askeri müdahalesi sırasında Ġmparator 

Maximiliano‟ya (1832-1867) karĢı baĢlatılan savaĢta yer almıĢtır. 1859 yılında yarbaylığa 

yükseltilmiĢtir; 1861 yılında ise kendisine tuğgeneral rütbesi verilmiĢtir. Bundan sonra Fransızlarla 

yapılan 5 Mayıs 1862 tarihli Puebla Muharebesi‟ne katılmıĢ ve orgeneralliğe terfi etmiĢtir. 29 Kasım 

1876 tarihinden 30 Kasım 1880 tarihine kadar ve 1 Aralık 1884 tarihinden 25 Mayıs 1911 tarihine 

kadar toplam otuz bir yıl Meksika Devlet BaĢkanı olarak görev yapmıĢtır. 1 Temmuz 1915 yılında 

Paris‟te vefat etmiĢ ve Paris‟te bulunan Montparnasse Mezarlığı‟nda toprağa verilmiĢtir.  
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Porfirio Díaz ilk olarak 1867 yılında Benito Juárez‟in (1806-1872)
2
 yeniden 

devlet baĢkanı seçilmesine karĢı olduğunu belirterek baĢkanlığa adaylığını koymuĢ 

fakat seçimlerde baĢarısız olmuĢtur.   

BaĢkanlık idealinden vazgeçmeyen Díaz, 8 Kasım 1871 tarihinde Noria Planı 

ile Benito Juárez‟e karĢı ayaklanmıĢtır. Bu Plana göre General Porfirio Díaz, Benito 

Juárez‟in yeniden baĢkan seçilmesine karĢı çıkmıĢtır. Díaz tarafından ortaya atılan bu 

siyasal ve askeri plan çerçevesinde anayasal düzenin askıya alınması, geçici bir 

baĢkan atanması ve bu süreçte Meclis‟in 1857 Anayasası‟nda reform yapması 

gerektiği öne sürülmüĢtür. Bununla beraber Díaz bu planında baĢarılı olamamıĢ ve 

1872 yılı ortalarında tam baĢkent Meksiko ġehri‟ne gireceği sırada Albay Sóstenes 

Rocha (1831-1897)
3
 tarafından yenilgiye uğratılmıĢtır. 

Bu sırada 18 Temmuz 1872 tarihinde Benito Juárez‟in geçirdiği bir kalp 

rahatsızlığı nedeniyle ölmesi üzerine 1857 Anayasası‟nın
4
 79. Maddesi gereğince 

Anayasa Mahkemesi BaĢkanı Sebastián Lerdo de Tejada (1823-1889)
5
 Meksika 

Devlet BaĢkanı olarak görevlendirilmiĢtir.
6
 

                                                           
2
 Benito Pablo Juárez García: 21 Mart 1806 yılında Oaxaca eyaletinin San Pablo Guelatao Ģehrinde 

doğmuĢ ve 18 Temmuz 1872 tarihinde Meksiko ġehri‟nde vefat etmiĢtir. 1858 yılından ölümüne 

kadar olan süre boyunca baĢkanlık görevinde bulunmuĢtur. 

3
 Sóstenes Rocha: 6 Temmuz 1831tarihinde Guanajuato‟da doğmuĢ, 31 Mart 1897 tarihinde Meksiko 

ġehri‟nde ölmüĢtür. Meksikalı politikacı ve askerdir. 

4
 1857 Anayasası, öncesinde kabul edilen 1824 Anayasasına göre (1824 Anayasasında yasama, 

yürütme ve yargı organları birbirinden ayrıdır, devletin tek ve resmi dini Katolikliktir) nispeten daha 

demokratik bir Ģekilde düzenlenmiĢtir. Bu anayasada Katoliklik devletin tek ve resmi dini olmaktan 

çıkartılmıĢtır. Kölelik kaldırılmıĢ, düĢünce ve basın özgürlüğü getirilmiĢtir. 

5
 Sebastián Lerdo de Tejada y Corral: 1823 yılında Veracruz‟da doğmuĢ ve 1889 yılında Amerika 

BirleĢik Devletleri‟nde ölmüĢtür. 1 Aralık 1872 tarihinden 20 Kasım 1876 tarihine kadar Meksika 

Devlet BaĢkanı olarak görev yapmıĢtır.   

6
 Enciclopedia de México (Meksika Ansiklopedisi), Tomo (Cilt) VII, México, D.F., 1978, s. 1039. 
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Benito Juárez‟in ölümü üzerine baĢkanlık koltuğuna oturan Sebastián Lerdo 

de Tejada, 1876 yılı geldiğinde görev süresinin bitmesiyle yapılacak yeni seçimlerde 

yeniden baĢkan seçilebilmek için çalıĢmalara baĢlamıĢtır. Bu sırada Porfirio Díaz, 

yapılacak yeni seçimler için yeniden aday olmuĢ fakat seçimler Tejada‟nın yeniden 

baĢkan seçilmesiyle sonuçlanmıĢtır. Bu durum karĢısında Díaz, 10 Ocak 1876 

tarihinde Tejada‟nın yeniden seçilmesine karĢı olduğunu kamuoyuna açıklayan 

Tuxtepec Planını
7
 açıklayarak Tejada‟ya karĢı ayaklanmıĢtır.  

Díaz‟ın, Benito Juárez‟in yeniden seçilmesine karĢı çıkarak ortaya attığı bu 

plan aslında bize çok tanıdık gelecektir. Çünkü Díaz‟ın zamanında Juarez‟in yeniden 

seçimine karĢı çıktığı gibi 31 yıl sonra Francisco Madero (1873-1913) da aynı 

Ģekilde Díaz‟ın yeniden seçimine karĢı çıkarak ayaklanmıĢ ve Díaz‟ı koltuğundan 

etmiĢtir. Bu durumu yazar Enrique Krauze, Místico de la autoridad; Porfirio Díaz, 

(Otoritenin sırrı; Porfirio Díaz) adlı kitabında Ģu Ģekilde değerlendirmiĢtir: 

“… Díaz 1871 yılında Juárez karşısında seçimleri kaybeder ve Noria Planı 

ile ayaklanır. Bu planda açık bir şekilde şöyle yazar; “Hiç kimsenin otorite 

kurmasına ve iktidarda sürekli olarak kalmasına izin vermiyoruz ve bu plan son 

devrim hareketi olacaktır.” (paradoksların paradoksu; bu ayaklanmanın sloganı 

Madero’nun 40 yıl sonra Díaz’a karşı başlatacağı ayaklanmanın sloganının 

aynısıdır: “Oy hakkı, yeniden seçilmeye hayır.”)”
8
  

                                                           
7
 Tuxtepec Planı; 10 Ocak 1876 tarihinde Meksika Devlet BaĢkanı Sebastián Lerdo de Tejada‟yı 

devirmek amacıyla Oaxaca‟da ilan edilmiĢtir. Benito Juárez ölünce Porfirio Díaz, yerine geçen devlet 

baĢkanı Lerdo de Tejada‟yı tanımamıĢ ve ona karĢı bir grup askerle birlikte Tuxtepec Planını 

açıklamıĢtır.  
8
 Enrique Krauze, Místico de la autoridad; Porfirio Díaz, (Otoritenin sırrı; Porfirio Díaz), Fondo de 

Cultura Economica, México, D.F., 1991, s. 22.  
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Tuxtepec Planıyla ayaklanan Díaz, Tejada güçleri ile birçok kez karĢı karĢıya 

kalmıĢ ve sonunda 16 Eylül 1876 tarihinde Meksika Eyaleti yakınlarında bulunan 

Tlaxcala Eyaleti‟nin Tecoac Ģehrinde yaptığı “Tecoac SavaĢı”nı kazanmıĢtır. Yenik 

düĢen Tejada baĢkanlık görevinden istifa etmek zorunda kalmıĢtır.
9
 Sebastián Lerdo 

de Tejada‟nın görevini bırakması üzerine yeniden seçim yapılmıĢ ve Porfirio Díaz 28 

Eylül 1876 tarihinde ilk kez baĢkanlık koltuğuna oturmuĢ ve bu koltuğu uzun süre 

iĢgal etmiĢtir. 

“Porfiriato” olarak adlandırılan bu uzun dönem Lerdo de Tejada 

baĢkanlığının son bulmasıyla Díaz‟ın ilk kez Meksika Devlet BaĢkanı olduğu 1876 

yılında baĢlamıĢtır. Yeniden seçimlerin yapılacağı 1880 yılı geldiğinde ise anayasaya 

göre yeniden aday olamayan Díaz‟ın yerine Manuel González (1833-1893)
10

 4 

yıllığına baĢkanlık koltuğuna geçmiĢtir. Bu süreçte Díaz‟ın yeniden seçilmesi için 

anayasada değiĢiklik yapılmıĢtır. Yeniden baĢkan olmaması için önünde bir engel 

kalmayan Díaz 1884 yılında yapılan seçimleri kazanmıĢ ve seçimleri kazandığı bu 

tarihten 1911 yılına kadar toplam 27 sene boyunca kesintisiz olarak devlet baĢkanlığı 

görevini yürütmüĢtür.  Kısacası Díaz, 1876-1880 ve 1884-1911 yılları arasında 

olmak üzere iki dönem baĢkanlık yapmıĢ ve ara verdiği 4 yıllık Manuel González 

döneminde de ülkeyi el altından yürütmeyi baĢararak uzun bir süre iktidarda kalmayı 

baĢarmıĢtır. “Porfiriato” olarak adlandırılan dönem ise ancak Díaz‟ın 1911 yılında 

ülkeden sürgün edilmesiyle son bulmuĢtur. 

                                                           
9
 www.sedena.gob.mx (19.08.2013) 

10
 Manuel del Refugio González Flores: Tamaulipas eyaletinin Matamoros bölgesinde yer alan El 

Moquete adlı çiftlikte 17 Haziran 1833 tarihinde doğmuĢtur. Askeri kariyerine 1847 yılında 

baĢlamıĢtır ve ilk olarak gerici kuvvetlerle birlikte hareket etmiĢtir. Meksika Ordusu‟nun doğu 

kanadında Porfirio Díaz‟ın emrinde hizmet vermiĢtir. 1877 yılında Michoacan valisi ve 1879 yılında 

da SavaĢ ve Donanma Bakanı olarak görevlendirilmiĢtir. 10 Nisan 1893 tarihinde vefat etmiĢtir. 1 

Kasım 1880 tarihinden 30 Kasım 1884 tarihine kadar devlet baĢkanlığı görevini yürütmüĢtür. 

http://www.sedena.gob.mx/
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Díaz, baĢkanlığının birinci dönemi olan 1876 ile 1880 yılları arasında 

çıkabilecek sorunlardan uzak durmak için Amerika BirleĢik Devletleri ile iliĢkileri 

iyi tutmaya özen göstermiĢtir. Bu dönemde Amerika BirleĢik Devletleri‟ne olan dıĢ 

borç büyük bir titizlikle ödenmiĢtir. Önceleri Díaz hükümetini tanımayan Amerika 

BirleĢik Devletleri ise Díaz‟ın bu tutumu karĢısında 1878 yılında Díaz hükümetini 

tanıdığını resmen bildirmiĢtir. Aynı zamanda bu dönemde Díaz, siyasi, askeri, 

ekonomi gibi farklı alanlardan toplulukları tek güç altında toplamaya yönelik 

çalıĢmalar yaparak gücünü sağlamlaĢtırmaya ve kendi alanlarında güç sahibi olan 

isimleri kendisine engel teĢkil etmemeler açısından etkisiz hale getirmeye 

çalıĢmıĢtır.
11

 

Díaz‟ın 1876 yılında baĢlayan ve dört yıl süren baĢkanlık dönemi 1880 

yılında sona erdiğinde baĢkanlığı bırakmak istemiĢtir. Meksika Anayasası‟na göre 

yeniden seçilemeyeceğini de iyi bilen Díaz, yerine daha önce kabinesinde SavaĢ ve 

Donanma Bakanı olarak görevlendirdiği yakın arkadaĢı Manuel González‟in 

seçilmesini desteklemiĢtir.
12

 

27 Haziran 1880 tarihinde yeni seçimler yapılmıĢ ve Díaz‟ın baĢkan adayı 

Manuel González devlet baĢkanı seçilmiĢtir. González‟in 1884 yılına kadar süren 

baĢkanlık dönemi sırasında Díaz‟ın yeniden devlet baĢkanı seçilebilmesi için 

Anayasa‟da yeni düzenlemeler yapılmıĢtır.  1884 yılında González‟in görevinin sona 

ermesiyle birlikte 1 Aralık 1884 tarihinde yeni seçimler yapılmıĢ ve Díaz yeniden 

                                                           
11

 Enciclopedia de México (Meksika Ansiklopedisi), Tomo (Cilt) III, Porfirio Díaz, México, D.F., 

1978, s. 447. 

12
 Enrique Krause, Místico de la autoridad (Otoritenin sırrı); Porfirio Díaz, Fondo de Cultura 

Economica, México, D.F.,  1991. s.57. 
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baĢkan seçilmiĢtir. Böylece Díaz‟ın 27 yıl boyunca ülkeyi diktatörlük ile yöneteceği 

dönem baĢlamıĢtır. 

Díaz diktatörlüğünce yönetilen 1884 ile 1911 yılları arasındaki dönem 

Meksika için oldukça zor bir dönem olmuĢtur. Bu dönemde Meksika halkının büyük 

bir kesimi yoksulluğa sürüklenirken bütün zenginlik küçük bir kesimin elinde kalmıĢ 

ve bunun sonucunda ülkede devrime sebep olacak olan birçok huzursuzluk ortaya 

çıkmıĢtır.    

Díaz, baĢkan olduğu yıllarda ülkeyi ekonomik yönden geliĢtirmiĢ olmasına 

karĢın bu ekonomik geliĢmeler ülkede sadece sayıca az olan tek bir sınıfa yaramıĢ, 

ülkenin geri kalanı yani büyük bir çoğunluğu ise gittikçe fakirleĢmiĢtir. Bu bakımdan 

ülkede bir çeĢit oligarĢi yaratılmıĢtır denilebilir. Yine bu dönemde ülkedeki 

ekonomik ve sosyal eĢitsizlik had safhaya ulaĢmıĢtır. Ülkenin ekonomik yönde 

geliĢmesinden halk yararlanamamıĢ ve kâr sadece az sayıda varlıklı Meksikalıların 

elinde toplanmıĢtır. 
13

 

Uzun süren bu baĢkanlık döneminde Díaz, ülkenin borçlarını ödeyemeyecek 

durumda olduğunu görünce ülkede yabancı yatırımları özendirmiĢtir. Yabancılara 

tanınan büyük ayrıcalıklar ise ulusal sanayinin ve Meksikalı iĢçilerin bu durum 

karĢısında zarar görmesine neden olmuĢtur.  

Bu dönemde ülkede yollar, köprüler yapılmıĢ, madenler açılmıĢ, sulama 

projeleri ve ticari taĢımacılığı kolaylaĢtırmak için demiryolları ağı geliĢtirilmiĢtir. 

Özellikle Meksika ekonomisinin en önemli noktalarından biri olan demiryolları 

ağının geliĢtirilmesi konusunda Díaz, 17 ġubat 1908 tarihinde Amerikalı gazeteci 

                                                           
13

 Jean Meyer, La Revolución Mexicana (Meksika Devrimi), Editorial Jus., México, D.F., 1991, s. 26. 
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James Creelman ile “Pearson’s Magazine” adlı dergi için yaptığı röportajda Ģunları 

söylemiĢtir: 

 “Demiryolları Meksika’daki barışın korunmasında önemli bir rol oynamıştır. 

1876 yılında ilk kez başkanlığa geldiğim dönemde sadece başkenti, Querétaro’ya ve 

Veracruz’a bağlayan iki küçük hat bulunuyordu. Bugün ise 19.000 km’den fazla 

demiryolu ağına sahibiz.”
14

 

1910 yılına gelindiğinde ise ülke içinde bulunduğu bu zor durumdan 

kurtulmak için borçlanma yoluna gitmiĢ fakat bu durum ülkeyi daha büyük bir 

çıkmaza sürüklemiĢtir. ĠĢçi ücretlerinin düĢmesiyle ülkede sık sık grevler baĢ 

göstermiĢ, aĢırı yoksullaĢan tarım iĢçileri ise borçlarını ödeyene kadar büyük çiftlik 

sahiplerinin yanında köle olarak çalıĢmak zorunda kalmıĢlardır. Ülkenin üst 

sınıflarına refah getiren Díaz, bunu nüfusun çoğunluğunu oluĢturan köylülerin 

sırtından yapmıĢ, gelir dağılımındaki dengesizlik adeta bir uçuruma dönüĢmüĢtür. 

Diktatörlüğe karĢı gelen tepkilere de baskıların artmasıyla cevap verilmiĢtir. 

YaĢanılan tüm olumsuzluklara rağmen Díaz, baĢkanlığı süresince ülkesinin 

geliĢtiğine kendini inandırmıĢtır. Hatta Díaz, Kuzey Amerikalı gazeteci James 

Creelman ile 17 ġubat 1908 tarihinde “Pearson’s Magazine” adlı dergi için yaptığı 

aynı röportajında Meksika‟nın artık demokratik bir ülke durumuna geldiğinden, yeni 

seçimlerin demokratik ülke profiline uygun bir Ģekilde yapılabileceğinden bile 

bahsetmiĢtir.
15

 Bu tutumun nedeni Díaz‟ın ülkede kendi otoritesini sağlamlaĢtırdığına 

gerçekten inanması ve kendi baĢkanlığına muhalif olabilecek bir güç görememesi 

                                                           
14

 http://es.wikipedia.org/wiki/Porfirio_D%C3%ADaz#cite_note-Creelman-55 (24.05.2012) 

15
 Luis Garfias Magaña, La Revolución Mexicana; compendio histórico político militar (Meksika 

Devrimi; tarihi, siyasi, askeri özet), Panaroma Editorial, México, D.F., 2006, s. 14.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Porfirio_D%C3%ADaz#cite_note-Creelman-55
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olmuĢtur. Fakat düĢündüğünün aksine, Díaz muhalifleri boĢ durmamıĢ, Díaz‟ın bu 

röportajından sonra ülkede birçok baĢkan adayı ortaya çıkmıĢtır.  

Bu adaylardan biri de 1910 Meksika Devriminin fikir öncüsü olan Franciso 

Madero
16

 olmuĢtur. Meksika‟yı demokrasi ile yönettiğine inanan, her fırsatta 

demokrasinin önemine değinen Díaz, Madero‟nun baĢkan adaylığını demokratik bir 

ülke olma için kabullenmiĢ fakat zamanla Madero‟nun halkın seçimlere katılmasının 

gerekli olduğunu vurguladığı “1910 yılında Başkanlık Devir Teslimi (La Sucesion 

Presidencial en 1910 )” adlı kitabında yazdıklarından dolayı onu bir tehlike olarak 

görmüĢtür. Halkta yeni bir heyecan uyandıran Madero, yürüttüğü seçim 

çalıĢmalarından dolayı Díaz yönetimi tarafından, halkı ayaklandırmaya teĢvik suçu 

gibi çeĢitli gerekçelerden ötürü tutuklanmıĢtır. Bu durum Madero‟nun çalıĢmalarını 

tamamlamasını engellemiĢ ve yapılan seçimleri yeniden Díaz‟ın kazanmasını 

sağlamıĢtır. Bu zafer aynı zamanda Díaz için sonun baĢlangıcı olmuĢtur. Díaz‟ı 

koltuğundan ederek yeni bir dönemi baĢlatacak olan bu durum, Madero‟nun, yapılan 

seçimi Díaz‟ın hukuk dıĢı yollardan kazandığına halkı inandırmasıyla 27 yıl boyunca 

devam eden ve “Porfiriato” olarak adlandırılan bu diktatörlük dönemini 

sonlandırmıĢtır. 25 Mayıs 1911 tarihi Díaz‟ın devrilmesi, sürgün edilmesi ve bir 

                                                           
16

 Francisco Indalecio Madero: 30 Ekim 1873 tarihinde Portekiz asıllı varlıklı bir ailede Coahuila‟da 

dünyaya gelmiĢtir. Gençlik yıllarında Amerika BirleĢik Devletleri ve Fransa‟da ticaret ve ziraat 

eğitimi almıĢtır. 1908 yılında Meksika‟ya döndükten sonra, La Sucesion Presidencial en 1910 (1910 

yılında BaĢkanlık Devir Teslimi) adlı kitabını yayımlamıĢ ve bu eserde diktatörlüğe demokratik bir 

çözüm getirebilmek için halkın seçimlere katılmasının gerekliliğini ele almıĢtır. Díaz yönetimine 

muhalif olarak, 1909 yılında, üyeleri arasında Emilio Vásquez Gómez (1858-1926) ve Filomeno 

Mata‟nın (1858-1911) da olduğu Yeniden Seçim KarĢıtı Parti‟yi (Partido Nacional Antireeleccionista) 

kurmuĢ ve aynı partiden baĢkanlığa aday olarak seçimlere katılmıĢ fakat kazanamamıĢtır. 1913 yılında 

Trajik On Gün olayları sırasında katledilmiĢtir. 
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dönemin de bitiĢi olmuĢtur. Porfirio Díaz‟ın devrilmesi ayrıntılı olarak ileriki 

bölümlerde anlatılmıĢtır. 
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II. 1. 2. Toplum 

Ġki milyon kilometre kare yüzölçümüne sahip Meksika XX. Yüzyılın 

baĢlarında 15 milyon nüfusa ulaĢmıĢtır. Nüfusun yarısından fazlası iç bölgelerde 

bulunan ve merkez plato olarak adlandırılan bölgede yaĢarken küçük bir bölümü ise 

ülkenin kuzey ve güney bölgelerinde yaĢamıĢtır. Bu durum, kuzey ve güneyde düĢük 

yoğunluklu bir nüfusa, merkez platoda ise yoğunlaĢan bir demografik yapıya neden 

olmuĢtur. XX. Yüzyılda Meksika‟daki yaĢam koĢullarının önceki dönemlerden daha 

ileri seviyede olması sebebiyle yıldan yıla genç nüfus oranında ciddi artıĢ gözlenmiĢ 

ve XVIII. Yüzyıldan sonra artan genç nüfus oranı söz konusu yüzyılda en yüksek 

seviyesine ulaĢmıĢtır.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1 1895-1985 yılları arasında Meksika’da büyüme, doğum ve ölüm oranları.
 18

 

                                                           
17

 Jean Meyer, La Revolución Mexicana (Meksika Devrimi), Editorial Jus, México, D.F., 1991, s. 28. 

18
 http://www.ejournal.unam.mx/dms/no04/DMS00402.pdf (12.12.2011). 

http://www.ejournal.unam.mx/dms/no04/DMS00402.pdf
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Bu dönemde Meksika‟da toplum ayrıcalıklılar, iĢçiler ve köylüler olmak 

üzere üç gruba ayrılmıĢtır. Ayrıcalıklı sınıf, sayı bakımından az olmakla birlikte 

büyük mülk sahipleri, bankerler ve tüccarlardan oluĢmuĢtur. Yine sayıca az olan iĢçi 

grubu ise, güçlü yabancı Ģirketler tarafından iĢe alınan genç kimselerden oluĢmuĢ, 

baĢkent Meksiko ġehri, Monterrey, Puebla ya da Veracruz gibi birkaç tekstil 

bölgesinde ikamet etmiĢlerdir. Bu dönemde organize olmuĢ, bilinçli bir iĢçi sınıfı 

oluĢmamıĢtır. On beĢ milyon olan nüfusun on bir milyonunu ise kırsal alanlarda 

yaĢayan Meksikalı köylüler oluĢturmuĢtur. 
19

 

 

 

 

 

 

 

 

                Tablo 2 1910-2010 yılları arasında kırsal ve kentsel nüfus oranları.
 20

 

 

Bu dönemde yaĢam koĢulları halkın büyük bir kesimi için zorlaĢırken, sayıca 

az olan küçük bir kesim için ise durum tam tersi bir yönde geliĢmiĢtir. Ekonominin 

büyümesiyle ülke zenginleĢmiĢ, yaĢam koĢulları daha iyi hale gelmiĢtir. Fakat bu 

durum sadece nüfusun küçük bir kesimi için bu yönde geliĢmiĢ, nüfusun 

çoğunluğunu oluĢturan köylüler için ise durum gittikçe kötüleĢmiĢtir. Artık toprak 

                                                           
19

 a.g.e., s. 32. 

20
 http://www.unfpa.org.mx/publicaciones/cuadro_4.pdf (06.06.2013) 

http://www.unfpa.org.mx/publicaciones/cuadro_4.pdf
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sahibi olmak ciddi bir sorun haline gelmiĢ, köylüler artan borçlarını ödeyebilmek için 

sadece büyük toprak sahiplerinin yanlarında çalıĢmıĢ ve geçimlerini sağlamıĢlardır. 

Bu yönde bir büyüme ise zamanla Latin Amerika ülkelerinin genelinde halk arasında 

devrimci düĢüncelerin geliĢmesine zemin hazırlamıĢtır. Bu durumdan muzdarip olan 

halkın kafasında düzene karĢı gelen düĢüncelerin doğmasına neden olmuĢtur.
21

   

Kırsal alandaki toprakların toplumun sadece belli bir kesiminin eline geçmesi 

1910 Meksika Devrimi öncesinde en üst seviyesine ulaĢmıĢtır; o dönemde 

toprakların %97‟si latifundistas denilen ve çoğunluğu yabancı olan büyük çiftlik 

sahiplerine, %2‟si küçük mal sahiplerine ve %1‟i ise köylülere ait olmuĢtur.
22

 Bu 

doğrultuda köylüler toprak sahiplerinin yanlarında oldukça düĢük ücretle çalıĢmak 

zorunda kalmıĢlardır. Yine toprak sahiplerine ait olan Tienda de Raya
23

 adı verilen 

yerlerden alıĢ veriĢ yapmak ve borçlarını ödeyemedikleri takdirde ücretsiz olarak bu 

kiĢilerin yanlarında çalıĢmak zorunda kalmıĢlardır. Bu durumu yazar Moisés 

González Navarro, Historia Moderna de Mexico, El Porfiriato (Meksika’nın Modern 

Tarihi, Porfirio Díaz Dönemi) adlı kitabında Ģu Ģekilde anlatmıĢtır: 

“Porfiriato Döneminde çalışma sistemi, sömürge dönemindekine uyarlanarak 

devam etmiştir. En yaygın ve en insanlık dışı sistem olan “Peonaje (Gündelikçi işçi)” 

                                                           
21

 a.g.e., s. 52. 

22
 Enciclopedia de México (Meksika Ansiklopedisi), Tomo (Cilt) VI, México, D.F., 1978, s. 711. 

23
 Tienda de Raya; iĢçilerin ya da köylülerin temel ihtiyaçlarını sağladığı yerdir.  Toprak sahiplerine 

büyük imtiyazlar sağlayan Porfirio Díaz‟ın döneminde oldukça yaygınlaĢmıĢtır. AlıĢveriĢ yapanların 

büyük çoğunluğu okuma yazma bilmedikleri için ödeme kaydının tutulduğu deftere imza yerine çizik 

atılması nedeniyle bu yerler “Tiendas de raya” olarak adlandırılmıĢtır. Toprak sahipleri iĢçilere 

ücretlerini bu dükkânlardan alıĢ veriĢ yapma karĢılığında ödemiĢlerdir. Bu sebeple isçiler ihtiyaçlarını, 

genelde ürünlerin normalden çok daha pahalıya satıldığı bu dükkânlardan karĢılamak zorunda 

kalmıĢlardır.  
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sisteminde; cüzi ücretler, borç karşılığında çalışma, fiziki cezalar ve tiendas de raya 

kullanılmıştır.  

“Kiralık (alquilado)” olarak da adlandırılan bu gündelikçi işçiler (peones) 

günlük 25 sent kazanırken yatılı olarak çalışanlar daha az bir ücret ve bir porsiyon 

yemek karşılığında çalışıyorlardı… Bu maaşlarla ancak açlığa ve yoksulluğa 

tahammül edebilen bir aile yaşayabilirdi. Eğer beklenmedik bir ihtiyaç ortaya çıkar 

ve maaş yetmezse, bu işçilere patronlarına borçlanmaktan başka bir seçenek 

kalmıyordu. 

(…) Başkalarının topraklarında çalışan ve zor koşullarda yaşayan işçiler 

maaşlarının yükseltilmesini talep etmiş fakat bu fikir toprak sahiplerince işçilerin 

daha da tembelleşmesi olarak değerlendirilmişti. İşçilerin maaşlarında bir artış elde 

edememesinin ardından yetkililer “tiendas de raya”ları kabullenmişlerdir. Zaten az 

olan maaşları ile bu dükkânlardan alış veriş yapmaya zorlanan işçiler iyice 

yoksullaşmışlardır.”
24

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Moisés González Navarro, Historia Moderna de México, El Porfiriato (Meksika’nın Modern Tarihi, 

Porfirio Díaz Dönemi), Editorial Hermes, México, D.F., 1957., s. 217-219. 
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II. 1. 3. Siyaset 

1910 Meksika Devriminden önce ülkedeki siyasi yapı içerisindeki en önemli 

aktör önceki bölümlerde de ortaya koyduğumuz üzere 27 yıl boyunca iktidarda 

kalmayı baĢaran Porfirio Díaz ve onun yönetim anlayıĢı olmuĢtur. Güçlü bir 

yönetimle birlikte çok uzun bir süre iktidarda kalmayı baĢaran Porfirio Díaz özellikle 

iktidarının ilk dört yıllık süresini varlığını daha da sağlama almak için yaptığı 

çalıĢmalarla geçirmiĢtir. Halkın refah düzeyini artırmak için ilk yıllarda çok ciddi bir 

çabası olmayan Díaz daha çok yönetime karĢı olan muhalif güçleri bastırarak ayakta 

kalmaya ve iktidarını sağlama almaya çalıĢmıĢtır.
25

  

Kurduğu düzeni sağlamlaĢtırmaya çalıĢmak için iktidarı süresince fikir 

ayrılıklarını ortadan kaldırmaya özen göstermiĢ, farklı grupların çıkarlarını kollamıĢ, 

bir çıkar grubunu ötekine karĢı kullanmıĢtır. Siyasi anlamda birlik olmak ve gücünü 

sağlamlaĢtırmak için çoğunluğu oluĢturan Katoliklerle, az sayıdaki Protestanları 

tanımıĢ,  jakobenlerden
26

 ve emperyalizmi savunanlardan oluĢan farklı görüĢten 

birçok insanı içeren bir kabine kurmuĢtur. Yerli halka ve beyazlara nazaran nüfusun 

önemli bir bölümünü oluĢturan melezlere siyasal görevler vererek onların desteğini 

arkasına almıĢ, devlet memurlarının da çoğunun kendisine mutlak itaat duymasını 

sağlamıĢtır. Mahkemeler üzerinde sıkı bir denetim de kurmuĢ, yasamayı temsil eden 

meclisi ise kendi yandaĢlarından oluĢturmuĢtur. Böylelikle tüm kontrolü elinde 

tutarak önce kendi varlığını garanti altına almaya çalıĢmıĢ, daha sonra ülkenin 

                                                           
25

 Diccionario Porrúa, Historia, Biografía y Geografía de México (Meksika Tarihi, Biyografisi ve 

Coğrafyası), Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., 1964, s. 643. 

26
 Jakobenler; 1789 Fransız Devrimi sırasında ortaya çıkan Fransız bir siyasi gruptur. Bu kulübün 

siyasi görüĢleri ise Jakobenizm olarak anılmıĢtır. Jakobenizm, ideolojisini genel kitle ideolojisinden 

daha yeğ gören ve dikte yolu ile bu ideolojiyi kabullendirmeyi amaçlayan politik bir akımdır. Kelime 

anlamı itibarıyla keskin devrimci anlamına gelmektedir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Frans%C4%B1z_Devrimi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Jakobenizm
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önemli gelir kaynaklarını elinde tutan küçük azınlığı daha da memnun ederek her 

alanda varlığını güçlendirmiĢtir.
 27

 

Díaz kendi döneminde siyasi olarak milliyetçi bir politika benimsemiĢ ve 

komĢularının ülke üzerindeki baskısını azaltmaya çalıĢmıĢtır. Yine komĢu ülke 

Amerika BirleĢik Devletleri ile iliĢkileri iyi tutmaya özen göstermiĢtir. Meksika‟nın 

coğrafi olarak Amerika BirleĢik Devletleri‟ne sınırı olan bir ülke olmasını ise Ģu 

Ģekilde yorumlamıĢtır: 

 “Zavallı Meksika, tanrıdan bu kadar uzak ve Amerika Birleşik Devletleri’ne 

bu kadar yakın!”. 
28

 

Ünlü bir deyiĢ olan “General asmadan boğar” sözüyle anlatmak istenildiği 

üzere en az terörle ülkeyi yönetmeye çalıĢmıĢtır. “Az politika, çok iĢ”, “Ekmek ve 

sopa” onun siyasetini anlatan önemli deyiĢler olmuĢtur.
29

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 a.g.e., s. 38.   

28
 a.g.e., s. 39. 

29
 a.g.e., s. 38. 
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II. 1. 4. Ekonomi 

Devrim öncesinde, büyük ölçüde ihracata dayalı bir ekonomiye sahip olan 

Meksika‟da ekonominin geneli; doğal kaynakların ucuz iĢ gücü ve dıĢ teknoloji 

yardımıyla iĢlenmesine ve az sayıdaki güçlü toprak sahiplerinin neredeyse birer köle 

gibi çalıĢtırdıkları köylü halkın tarımsal faaliyetlerine dayalı olmuĢtur. Bu Ģekildeki 

ekonomik yapı ülkenin belirli bir kesiminin refah içinde yaĢamasını sağlarken zengin 

ve fakir arasındaki eĢitsizliğin artmasına yol açmıĢtır. Zamanla azalan iĢçi maaĢları 

ve tarım gelirleri halkın ekonomik durumunu iyice kötüleĢtirmiĢtir. Halkın geçimini 

sağlamasında önemli bir yeri olan el iĢçiliği de sanayinin geliĢmesiyle birlikte yok 

olmuĢ, halk kaderine terk edilmiĢtir. Yolsuzluk ve rüĢvetin yaygınlaĢtığı bu dönem, 

yoksulluk ve adaletsizlik içinde patlamayı bekleyen bir toplum oluĢturmuĢ, Meksika 

Devrimi‟ne giden yol da böylelikle açılmıĢtır.
30

 

Díaz, iktidara geldiğinde ülkenin mevcut gelirlerinin oldukça yüksek 

miktardaki dıĢ borcu ödemeye yetmeyeceğini görmüĢ ve bu sorunu çözmek için 

yabancı sermayeyi ülkeye yatırım yapması için teĢvik etmiĢtir. Bu durum yabancı 

yatırımcılara ayrıcalık tanınmasını gerektirdiği için halk nezdinde büyük zararların 

doğmasına da neden olmuĢtur. Meksikalı iĢçilerin geliri gün geçtikçe azalmıĢ ve halk 

geçinemez olmuĢtur. 

Díaz'ın yabancı sermayeye yönelmesinde danıĢmanı olan Limantour 

Marquet
31

 etkili olmuĢtur.  Marquet 1905 yılında ticaret dengesindeki sorunu çözmek 

için para reformunu çıkarmıĢ ve devlet piyasaya yeni bir altın para sürmüĢtür. 

                                                           
30

 a.g.e., s. 26. 

31
 José Yves Limantour Marquet : 1854 yılında Meksika‟da doğmuĢ, 1935 yılında Fransa, Paris‟te 

vefat etmiĢtir. El Porfiriato  diye adlandırılan dönemde yaĢamıĢ Meksikalı bir siyasetçidir. 
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Böylece gümüĢ paranın yerini devlet bankaları tarafından basılan kâğıt para almıĢtır. 

Paradaki ve ekonomik yapıdaki bu değiĢiklik 1907 tarihinde New York borsasında 

patlak veren bunalımın etkisiyle, kısa sürede Meksika‟ya olumsuz yansımıĢ, büyük 

oranda Amerika BirleĢik Devletleri sermayesine bağımlı olan Meksika ekonomisi, 

emperyalist müdahaleler sonucunda kendi ayakları üzerinde duramayacak duruma 

getirilmiĢtir. Bunalım sonucunda Meksika‟nın temel ihraç ürünü olan bakır fiyatları 

düĢerken kötü bir hasadın gerçekleĢmesi de krizi iyice derinleĢtirmiĢtir.
32

 

Bu dönemde ülkede yollar, köprüler yapılmasına, madenler açılmasına, 

sulama projeleri geliĢtirilmesine karĢın bunun halka yansıması olmamıĢtır. Kârın 

büyük bölümü ya yurtdıĢına, yabancı sermayeye gitmiĢ ya da bir avuç varlıklı 

Meksikalının elinde toplanmıĢtır. Meksika devriminin hemen öncesinde hükümet 

gelirleri azaldığından borçlanma yoluna gidilmiĢ ve ekonomi bir çıkmaza girmiĢtir. 

Ücretlerin düĢmesi sık sık grevlere yol açmıĢ, aĢırı yoksullaĢan tarım iĢçileri 

borçlarını ödeyinceye kadar çiftlik sahiplerinin yanında köle olarak çalıĢmak zorunda 

kalmıĢlardır. 

1910 yılından sonra üretimin artmasına karĢın iĢçi maaĢlarının azalmasıyla 

ortaya birçok sorun çıkmıĢtır.  Bu sorunlardan biri de Amerika BirleĢik Devletleri‟ne 

ardı arkası kesilmeyecek bir göçün baĢlaması olmuĢtur. Kısacası sayıca az olan 

varlıklı kesim açısından geliĢen ülke ekonomisi, Amerika BirleĢik Devletleri‟nin 

                                                           
32

 a.g.e., s. 45. 



 

20 

 

Meksika üzerindeki baskısına ve bunun sonucunda ülkede dıĢ ticaret sorununun 

ortaya çıkmasına neden olmuĢtur.
33

 

Büyük toprak sahiplerinin ve kilisenin desteğini alan Díaz, bürokrasiyi 

denetimi altına almasıyla ve özgürlükleri rafa kaldırmasıyla acımasız bir diktatör 

haline gelmiĢtir. GeniĢ topraklı malikânelerin büyümesi, küçük çiftçilerin ve 

köylülerin topraklarını kaybetmesi bu diktatörlüğün kanıtı olmuĢtur. Bu ortamda 

borçlarından dolayı çalıĢmak zorunda kalan “borç köleleri”
34

 ortaya çıkmıĢtır. 

Özellikle 1914 ile 1918 yılları arasında ekonomik dengelerin iyice bozulduğu 

ülkede, güven de para ile birlikte yok olmuĢtur. Jean Meyer “Meksika Devrimi” (La 

Revolución Mexicana) adlı kitabında Villa ya da Zapata‟nın bu dönemle ilgili 

içtenlikle Ģunları söyleyebildiklerini belirtmiĢtir: “Devrim fakirlerin zenginlere karşı 

bir savaşıdır. Bana bakın, dün fakirdim, bugün zenginim”.
35

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Luis Cerda, ¿Causas económicas de la Revolución mexicana? (Meksika Devriminin Ekonomik 

Nedenleri Nelerdir?), Revista Mexicana de Sociología, Vol. 53, No. 1 (Jan. - Mar., 1991), México, 

D.F.,  s. 329.  

34
 John David Ragan,  Emiliano Zapata, Chelsea House Publishers, New York, 1989,  s. 17.  

35
 Jean Meyer, a.g.e., s. 127. 
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II. 2. MADERİSTA HAREKETİ 

 

II. 2. 1. Francisco Madero 

Díaz‟ın Amerikalı gazeteci James Creelman (1859-1915) ile 1908 yılında 

yaptığı röportajında demokrasiden bahsetmesinin ardından Francisco Madero yeni 

yapılacak olan seçimlere girmeye karar vermiĢtir. Seçimleri kazanacağından ve 

yeniden baĢkan olacağından Ģüphe duymayan Díaz ise Madero‟nun baĢkanlık 

adaylığını kabullenmek zorunda kalmıĢtır. Francisco Madero da Yeniden Seçim 

KarĢıtı Parti‟nin
36

 (PNA) baĢkan adayı olarak 1910 yılı seçimlerine katılmıĢ ve 

ülkeyi yeniden yapılandırmak gerektiği fikrini yaymak amacıyla bütün Meksika‟yı 

dolaĢmaya baĢlamıĢtır.  

Halk, uzun süren Díaz diktatörlüğünün ardından bu yeni baĢkan adayına 

destek vermiĢtir. Díaz ise halkın Madero‟ya destek vermesi sonrasında bu durum 

karĢısında kendince bir önlem almıĢtır.  Madero halkı ayaklanmaya teĢvik suçundan 

Monterrey‟de tutuklanarak San Luis Potosi Cezaevine gönderilmiĢ, yandaĢları ise 

gözetim altına alınmıĢtır. Böylece Díaz kendi otoritesini kullanarak Madero‟yu 

yenmeyi baĢarmıĢtır. 

                                                           
36

 Yeniden Seçim KarĢıtı Parti, Partido Nacional Antirreeleccionista (PNA), 22 Mayıs 1909 tarihinde 

Meksiko ġehri‟nde Francisco Madero ve Emilio Vázquez Gómez öncülüğünde, 1910 BaĢkanlık 

Seçimlerine katılmak amacıyla kurulan siyasi bir partidir.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_V%C3%A1zquez_G%C3%B3mez&action=edit&redlink=1
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Tüm bu olanlara karĢı Madero, 1910 yılının Ekim ayında cezaevinden 

kaçmayı baĢararak Amerika BirleĢik Devletleri‟nin Teksas eyaletinde bulunan San 

Antonio Ģehrine geçmiĢtir. Buradan 5 Ekim 1910 tarihinde ayrıntılarını 

cezaevindeyken hazırladığı San Luis Potosi Planı‟nı yayınlamıĢtır. Bu planla birlikte 

halk, ayaklanmaya ve 31 yıldır süren Díaz hükümetini devirmeye yani Meksika 

Devrimi‟ni baĢlatmaya çağrılmıĢtır.
37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Gran Anciclopedía Rialp, Tomo (Cilt) XIV, Ediciones Rialp, Madrid, 1993, s. 690. 
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II. 2. 2. San Luis Potosi Planı ve Amaçları 

Potosi Planı Belgesi, Meksika devrim hareketinin lideri olan Yeniden Seçim 

KarĢıtı Partisi‟nin (PNA) baĢkan adayı Francisco Madero tarafından, 5 Ekim 1910 

tarihinde yayımlanmıĢtır. 

Madero, Teksas‟dan yayımlanan bu siyasi nitelikli belgede seçimlerdeki 

kanunsuzluğu dile getirmiĢtir. Son yapılan 1910 yılı seçimlerinde yeniden baĢkan 

seçilen Díaz hükümetini devirmeyi amaçlayarak ülkedeki seçimlerin artık özgür ve 

gerçek anlamda demokratik bir Ģekilde yapılması gerektiğini vurgulamıĢtır.
38

  

Yeni bir meclisin oluĢması gerektiğini savunan Madero bu bildiriyle, Díaz‟ın 

1910 seçimlerinde yeniden baĢkan seçilmesini tanımayarak tüm Meksika halkını 20 

Kasım 1910 tarihinde Díaz‟a karĢı mücadele etmek amacıyla ayaklanmaya 

çağırmıĢtır. Bu çağrı da 1910 Meksika Devrimi‟nin baĢlangıcı olmuĢtur.
39

 

Bu sırada Madero geçici baĢkanlığını duyurarak Yeniden Seçilmeme (No 

Reelección) ilkesini ilan etmiĢtir. Büyük çiftlik sahipleri tarafından topraklarına el 

konulmuĢ halka, topraklarının geri verileceğine, hiçbir çıkar gözetmeksizin halkın 

yanında olup haklarını savunacağına dair söz vermiĢtir.  

 

 

 

                                                           
38

 Jesus Silva Herzog, Breve Historia de la Revolución Mexicana (Meksika Devriminin Kısa Tarihi), 

Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 1990, s. 157-159. 

39
Ignacio Bernal, Eduardo Blanquel, Luis González, Lorenzo Meyer, Alejandro Moreno Toscano, 

Daniel Cosío Villegas, Historia Mínima de México (Meksika’nın Kısa Tarihi), El Colegio de México, 

México, D.F., 2002, s. 140. 
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Madero‟nun, San Luis Potosi‟den halka sesleniĢi Ģu sözlerle olmuĢtur: 

“Vatandaşlar: - bir dakika bile tereddüt etmeyiniz: silahları kuşanınız, 

gaspçıların baskısından sıyrılınız, özgürce insan haklarınızı yeniden ele geçiriniz. 

Atalarımızın lekelenemez şanlı bir geçmişten geldiğini her zaman hatırlayınız. 

Onların nasıl olduklarını biliniz; savaşlarda yenilmeyenler, büyük zaferlere imza 

atanlar...” 

      – OY HAKKI, YENİDEN SEÇİLMEYE HAYIR-  

       San Luis Potosí, 5 Ekim 1910. Francisco Madero.
40

 

Halkı devrim yapmaya çağıran San Luis Planı‟nın ayrıntıları Meksiko 

ġehri‟ne hemen ulaĢmıĢ ve baĢkent basınında ülkede yeni bir hareketlenme olacağı 

haberleri yayılmıĢtır. 1910 yılı boyunca Madero‟nun çağrısıyla ile birlikte ülkede 

Díaz hükümetine karĢı birçok ayaklanma baĢ göstermiĢ ve bütün bunlar Díaz‟ın 

baĢkanlık koltuğundan çekilmesiyle yerine Madero‟nun baĢkanlık koltuğuna 

oturacağı 1911 yılına kadar sürmüĢtür. Bu zaferle de neredeyse on yıl sürecek ve 

binlerce kiĢinin ölümüne sebep olacak Meksika devrimi gerçekleĢmiĢtir.  

 

 

 

 

 

                                                           
40 http://www.bicentenario.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=112:el-plan-de-

san-luis-potosi&catid=70:200-anos-de-historia (01.12.2011). 

   

http://www.bicentenario.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=112:el-plan-de-san-luis-potosi&catid=70:200-anos-de-historia
http://www.bicentenario.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=112:el-plan-de-san-luis-potosi&catid=70:200-anos-de-historia
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II. 3. MEKSİKA DEVRİMİ VE SONRASI 

 

II. 3. 1. Devrim Süreci 

Meksika‟da devrim ile ilgili düĢüncelerin oluĢmaya baĢlaması Porfirio 

Díaz‟ın Amerikalı gazeteci James Creelman (1859-1915) ile yaptığı röportajı 

sonrasına dayanmıĢtır. Röportaj,  1908 tarihinde New York‟ta basılan “Pearson‟s 

Magazine” adlı aylık bir derginin Mart sayısında “Amerikalıların kahramanı, Başkan 

Díaz” baĢlığı altında yayımlanmıĢtır.
41

  

Bu röportajında Díaz ülkede artık demokrasi bilincinin oluĢtuğundan ve 

Meksika halkının yeni geliĢmelere açık olduğundan bahsetmiĢtir. Ayrıca Díaz 

röportajında bir sonraki seçimlerde baĢkan adayı olmayacağını ve adaylık için yeni 

oluĢumlara sıcak baktığını belirten Ģöyle bir demeç vermiĢtir: 

“Sabırla bekledim… Sanırım silahlı ayaklanma korkusu olmaksızın Meksika 

halkının seçmeye ve her seçimde devlet başkanını değiştirmeye hazır olduğu gün 

artık geldi. Bu dönem sonunda emekli olacağım ve tekrar aday olmayacağım.”
42

 

Bunun üzerine ülkede siyaset yapmak isteyen birçok grup ortaya çıkmıĢtır. 

Yine bu dönemde baĢkan adaylarından biri olan Francisco Madero‟nun “1910 

                                                           
41

 Jean Meyer, a.g.e., s. 41. 

42
 http://www.bibliotecas.tv/zapata/bibliografia/indices/creelman/creelman08.html (13.12.2012). 
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Yılında Başkanlık Devir Teslimi (La Sucesión Presidencial en 1910)” adlı kitabı 

basılmıĢtır. Bu kitap Madero gibi diktatörlük rejimine karĢı olan siyasi gruplar 

tarafından büyük beğeniyle karĢılanmıĢtır. Bundan sonra ülkede Díaz‟ın yeniden 

seçilmesine, kapitalist ekonomi politikasına ve diktatörlük rejimi altında 

özgürlüklerin kısıtlanmasına karĢı olduğunu bildiren birçok grup oluĢturulmuĢtur.  

Bu doğrultuda Francisco Madero 1909 yılında Díaz baĢkanlığına karĢı 

Yeniden Seçim KarĢıtı Parti‟yi (PNA) kurarak parti tarafından 1910 seçimlerine 

baĢkan adayı olarak gösterilmiĢ ve seçim çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Madero bir süre 

sonra Díaz güçleri tarafından halkı isyana teĢvik etmek ve düzene karĢı çıkmak 

suçundan dolayı 6 Haziran 1910 tarihinde tutuklanarak Meksiko ġehri‟nin kuzeyinde 

bulunan San Luis Potosi Cezaevine gönderilmiĢtir. Bu dönemde Amerika BirleĢik 

Devletleri‟ne kaçmayı baĢaran Madero, Texas‟ın San Antonio Ģehrinden ayrıntılarını 

cezaevinde hazırladığı Meksika halkını ayaklanmaya çağıran “San Luis Planı‟nı (El 

plan de San Luis)” açıklamıĢtır.
43

 Bu planın ayrıntıları bir önceki bölümde “San Luis 

Potosi Planı ve Amaçları” baĢlığı altında anlatılmıĢtır. 

Bu sırada Díaz, ülkede gerçekleĢebilecek ayaklanmaların önünü kesebilmek 

için birçok kanlı önlemler almıĢtır. Díaz‟ın Madero taraftarlarına karĢı 

gerçekleĢtirdiği en büyük saldırılardan birisi de devrim hareketi çalıĢmalarına katılan 

Serdán kardeĢlere (Aquiles, Máximo ve Carmen Serdán) karĢı yapılan eylem 

olmuĢtur. Ġki devrimci kardeĢ Aquiles Serdan (1876-1910)
44

 ve Maximo Serdán 

                                                           
43

 Historia General de México (Meksika Genel Tarihi), El Colegio de México, México, D.F., 2008, s. 

759. 

44
 Aquiles Serdán: 1909 yılında, Díaz rejimine muhalif olarak Yeniden Seçim KarĢıtı Parti‟ye 

katılmıĢtır. Devrim hareketinin Puebla‟daki propaganda çalıĢmalarını yürütmüĢtür. 
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katledilmiĢtir. KardeĢleri Carmen Serdán (1875-1948)
45

  ise annesi ile hapsedilmiĢtir. 

Böylece ayaklanma daha baĢlamadan Díaz tarafından bastırılmıĢtır. 

 Bu dönemde ülkenin her tarafında birçok siyasi grup Díaz rejimine karĢı 

ayaklanmıĢtır. Meksika‟nın kuzeyinde, özellikle Chihuahua, Sonora ve Coahuila adlı 

sınır eyaletlerinde devrimci faaliyetler Pascual Orozco (1882-1915)
46

 ve Francisco 

Villa (1878-1923)
47

 tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Güneyde ise özellikle Morelos 

                                                           
45

 Carmen Serdán: Gazeteci ve siyasetçidir. No Reeleccion (Yeniden Seçilmeme) adlı gazetede 

çalıĢmıĢtır. 

46
Pascual Orozco: 28 Ocak 1882 tarihinde Chihuahua‟da doğmuĢtur. 1909 yılında ülkedeki 

hareketliliğin hız kazanmasıyla birlikte yurtdıĢından silah ithal etmeye baĢlamıĢtır. 1911 yılında San 

Luis Potosi Planı‟na destek vermiĢtir; fakat bir yıl sonra verdiği vaatleri yerine getirmediği 

gerekçesiyle adamlarıyla birlikte Madero‟ya karĢı ayaklanmıĢtır. Trajik On Gün olaylarından günler 

sonra, 27 ġubat 1913 tarihinde, daha önceleri düĢmanı olan Victoriano Huerta (1845-1916) ile birlikte 

hareket etmeye baĢlamıĢtır. Ancak, Venustiano Carranza (1879-1920) ordusunun zaferinden sonra 

Huerta ile birlikte Amerika BirleĢik Devletleri‟ne sürgüne gönderilmiĢtir. Texas, El Paso‟da yeni bir 

ayaklanmanın planlarını yaparken Amerika BirleĢik Devletleri Hükümeti tarafından Huerta ile birlikte 

tutuklanmıĢtır. Orozco kaçmayı baĢarmıĢtır fakat 30 Ağustos 1915 tarihinde Meksika‟ya dönüĢ 

yolunda Teksas eyaleti sınırları içinde katledilmiĢtir.  

47
 Francisco Villa: 5 Nisan 1878 tarihinde Durango eyaletinde doğmuĢtur.  Doroteo Arango adıyla 

vaftiz edilen Villa, 1894 yılında Lopez Negrete ailesinin çiftliğinde çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Aynı yılın 

Eylül ayında kız kardeĢine tecavüz ettiği için çiftliğin sahibi Agustin Lopez Negrete‟yi öldürmüĢtür ve 

bir anda kanun kaçağına dönüĢmüĢtür. Artık Doroteo Arango değil Francisco yani Pancho Villa adını 

kullanmaya baĢlamıĢtır. Zenginlerden çaldığı malları ihtiyaç duyan insanlara hediye ettiği için 

kendisine yoksulların dostu lakabı takılmıĢtır. Devrimci harekete 1910 yılında katılmıĢtır. 1920 

yılında Adolfo de la Huerta‟nın geçici baĢkanlığı döneminde siyasetle iliĢkisini kesmesi Ģartıyla 

Pancho Villa için af ilan edilmiĢtir. Villa, bu tarihten itibaren tamamen siyasetten uzaklaĢarak, bütün 

zamanını hükümet tarafından kendisine hediye edilen çiftliğin iĢleriyle uğraĢarak geçirmeye 

baĢlamıĢtır. Ancak, Obregon ve Calles, Villa‟nın, yaĢadığı sürece hep bir sorun sebebi olacağını 

düĢünmüĢlerdir, çünkü Villa, halkın öylesine sevgisini kazanmıĢtır ki, tek bir sözüyle binlerce insanı 

hükümete karĢı ayaklandırabilecektir. Neticede, 1922 yılında El Universal (Evrensel) adlı gazetenin 

muhabiriyle yaptığı bir röportajda, Obregón‟dan sonraki baĢkan adayının Adolfo de la Huerta olması 

gerektiğini açıklamıĢtır. 20 Temmuz 1923 tarihinde, siyasal nedenlerden dolayı Durango‟dan 

Chihuahua eyaletinde yer alan Parral‟a yaptığı bir seyahatte tuzağa düĢürülerek katledilmiĢtir. 
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eyaletinde Emiliano Zapata (1879-1919)
48

 adlı devrimci ellerinden toprakları alınan 

köylüler önderliğinde ayaklandırılmıĢtır. Yine 1911 yılının Ocak ayında Flores 

Magón kardeĢler
49

 önderliğinde aĢağı Kaliforniya ve Guerrero‟da da ayaklanmalar 

çıkmıĢtır. Aynı zamanda baĢkent Meksiko ġehri‟nde de ayaklanmalar baĢ 

göstermiĢtir.
50

   

Güneyde Emiliano Zapata, kuzeyde Pascual Orozco, Francisco Villa ve 

Venustiano Carranza (1879-1920)
51

 tarafından yönetilen devrimci güçler karĢısında 

Porfirio Díaz bozguna uğratılmıĢ ve 1911 yılının Mayıs ayında Juárez ġehri 

                                                           
48

 Emiliano Zapata: 8 Ağustos 1879 tarihinde Morelos‟ta doğmuĢtur. Bir köylü ailesinin oğlu olan 

Zapata, kısa süre sonra Meksika Devrimi‟nin çok önemli bir liderine dönüĢmüĢtür. Aynı zamanda 

Nahuatl dilini (Aztek dili) konuĢabiliyor oluĢu, yerli halkın desteğini almasında etkili olmuĢtur. 

Köylülerin büyük çiftliklerde çalıĢtırılması sistemine son vermek için uğraĢ vermiĢtir. Meksika 

Devrimi henüz baĢlamamıĢken, kardeĢi Eufemio ile birlikte köylülerden oluĢan güçlü bir silahlı birlik 

oluĢturmuĢtur. Bu birliklere Zapatistalar denilmiĢtir ve kısa bir sure sonra sayıları 50000‟e ulaĢmıĢtır. 

10 Nisan 1919 tarihinde, San Juan Chinameca‟da, görünüĢte BaĢkan Carranza karĢıtı olarak 

düzenlenen yemeğe katılmıĢtır. Ancak Pablo González tarafından hazırlanan bir komplonun kurbanı 

olmuĢ ve katledilmiĢtir. 

49
 Flores Magón KardeĢler: (Jesús (1871-1930), Ricardo (1874-1922), Enrique (1877-1954) ); 

Meksika‟nın Oaxaca eyaletinde 1870‟li yıllarda doğmuĢ olan siyasetçi ve yazarlardır. Porfirio Díaz‟ın 

diktatörlük rejimine karĢı olup 1910 Meksika Devrimi sırasında ayaklanmıĢlardır.  

50
 Historia General de México (Meksika Genel Tarihi), El Colegio de México, México, D.F., 2008, s. 

760. 

51
Venustiano Carranza: 1879 yılında Coahuila eyaleti sınırlarında yer alan Cuatro Cienegas adlı 

bölgede dünyaya gelmiĢtir. Orta sınıfa mensup, liberal, toprak sahibi bir ailede yetiĢmiĢtir. 

Meksika‟da her bölgenin özerk bir biçimde kendi kararlarını alabilme hakkına sahip olması gerektiği 

görüĢünü savunarak Porfirio yanlılarına karĢı baĢlatılan mücadeleye katılmıĢtır. 1908 yılında doğduğu 

ve yaĢadığı eyalet olan Coahuila‟da geçici olarak valilik görevinde bulunmuĢtur. Sonrasında, Madero 

Hükümeti döneminde önce SavaĢ ve Donanma Bakanı, ardından Coahuila eyaleti valisi olarak görev 

almıĢtır. 1913 yılında, Huerta‟nın Madero‟ya ihanetinin ardından Huerta‟nın yetkilerinin geçersiz 

olduğunu ilan edeceği Guadalupe Planı‟nı yazmaya baĢlamıĢtır. Ardından anayasal düzeni 

yerleĢtirmeye adanmıĢ isyanı yönetebilmek amacıyla anayasacı adını verdiği bir ordu oluĢturmuĢtur. 

1857 Anayasası‟nın liberal mirasını da kapsayarak, devrimci hareketi, yasaya uygun bir platforma 

taĢımaya çalıĢmıĢtır. 1920 yılında Puebla‟da katledilmiĢtir. 
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devrimciler tarafından alınmıĢtır. Devrimciler ile ateĢkes imzalamayı kabul eden 

Díaz böylece devlet baĢkanlığı görevinden resmen feragat etmiĢtir. Díaz‟ın yerine 

Anayasa Mahkemesine göre geçici baĢkan olarak aynı zamanda diktatörün eski 

arkadaĢı ve Díaz yanlısı askerleri ve memurları koruyacak olan dönemin DıĢiĢleri 

Bakanı Francisco León Barra (1863-1939)
52

 getirilmiĢtir. Díaz ise 26 Mayıs günü 

ailesiyle Fransa‟ya gitmek üzere ülkeden ayrılmıĢtır.
53

  

Tüm bu olanlara karĢın ülkenin içinde bulunduğu siyasi karıĢıklık Díaz‟ın 

baĢkanlık görevinden çekilmesiyle son bulmamıĢtır. Madero yeni yapılan seçimlerde 

baĢkan seçilerek 6 Kasım 1911 tarihinde görevi Francisco León Barra‟dan 

devralmıĢtır.
54

 Kendi baĢkanlığını “demokratik” bir dönem olarak tanımlanmasına 

karĢın Madero, siyasi birliği sağlamlaĢtırmak için kabinesinde Díaz yanlılarından 

isimler bulundurmuĢtur. Bu durum ise bir süre sonra Madero ile devrimci liderler 

arasında anlaĢmazlık yaratmıĢtır. Böylece Díaz‟ın baĢkanlıktan çekilmesiyle 

ülkedeki sorunlar bitmemiĢtir; ülkede eĢitsizlik had safhadadır ve zenginlik halen 

küçük bir grubun elinde toplanmıĢtır. Halk Madero‟dan bu duruma çözüm 

getirmesini beklemiĢ fakat karıĢıklık buna karĢın devam etmiĢtir. Bu durum ise 

devrimci liderler arasında var olan hoĢnutsuzluğu daha da arttırmıĢtır.  

Ülkenin güneyinde ayaklanan devrimci liderlerden biri olan Emiliano Zapata 

bir süre sonra Madero‟nun devrim öncesi verdiği sözleri tutamadığını öne sürerek 25 

                                                           
52

 Francisco León de la Barra y Quijano: 16 Haziran 1863 tarihinde Querétaro‟da dünyaya gelen Barra 

Meksikalı politikacı ve diplomattır. Hukuk eğitimi alan Barra, dıĢiĢleri bakanlığında bir süre danıĢman 

avukat olarak çalıĢtıktan sonra Brezilya, Arjantin, Paraguay, Amerika BirleĢik Devletleri gibi birçok 

ülkede büyükelçi olarak görev yapmıĢtır. 1911 yılında DıĢ ĠĢleri Bakanı olan Barra, Díaz‟ın 

baĢkanlıktan çekilmesi üzerine geçici olarak Meksika Devlet BaĢkanı olarak atanmıĢtır. 6 Kasım 1911 

tarihinde yine Querétaro‟da vefat etmiĢtir.   

53
 Jean Meyer, a.g.e., s. 55. 

54
 Gran Anciclopedía Rialp, Tomo (Cilt) XIV, Ediciones Rialp, Madrid, 1993, s. 690. 
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Kasım 1911 tarihinde Toprak ve Özürlük sloganıyla bilinen Ayala Planını
55

 ilan 

etmiĢtir. Bu plana göre Zapata, görevini yerine getiremiyor olması gerekçesiyle 

Madero‟nun baĢkanlığını tanımamıĢ ve köylülerin toprakları üzerindeki haklarının 

geri verilmesini talep etmiĢtir. 1912 yılı Mart ayında yine benzer nedenlerden ötürü 

Pascual Orozco da Madero hükümetini eleĢtirerek Madero‟ya karĢı “Plan de 

Empacadora”yı
56

 imzalamıĢ ve Chihuahua‟da ayaklanmıĢtır. Madero kendisine karĢı 

baĢlatılan bu ayaklanmaları bastırma görevini ise, federal orduda görevli olan 

General Victoriano Huerta‟ya (1845-1916)
57

 vermiĢtir ve ayaklanmalar kısa sürede 

bastırılmıĢtır. 
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 19 Haziran 1914 tarihinde Ayala Planı‟nda bazı değiĢiklikler yapılmıĢtır. Toprak sorununa dair bir 

çözüm elde edilmediği müddetçe mücadelenin sona ermemesi kararı alınmıĢtır. Orozco‟nun ihaneti 

nedeniyle, Zapata, Devrimci Hareketin Ģefi ilan edilmiĢtir. 

56
 El Plan de la Empacadora (aynı zamanda Orozcocu Plan olarak da bilinir) 25 Mart 1912 tarihinde 

Pascual Orozco tarafından gerçekleĢtirilen bir anlaĢmadır. Sloganı “Reform, Özgürlük ve Adalet”tir.  

Madero‟nun San Luis Potosi Planı‟nı kötüye kullanması karĢısında oluĢturulmuĢtur. Madero 

hükümetini eleĢtirip hükümete sosyal, ekonomik, siyasi bir takım yaptırımlar uygulamayı öngören bir 

belgedir. 

57
 Victoriano Huerta: 23 Mart 1845 tarihinde Jalisco‟da doğmuĢtur. 1910 ile 1911 yılları arasında 

Zapatistalarla mücadele etmiĢ ve 1912 yılında Pascual Orozco‟nun Chihuahua‟da baĢlattığı 

ayaklanmayı bozguna uğratmıĢtır. Madero‟ya ihanetinin ardından 18 ġubat 1913 ile 14 Temmuz 1914 

tarihleri arasında Meksika Devlet BaĢkanlığı görevinde bulunmuĢtur. Carranza tarafından yenilgiye 

uğratılmasının ardından ülkeyi terk etmiĢ ve Avrupa‟ya kaçmıĢtır. Bu dönemde, Meksika‟ya geri 

dönebilmek ve tekrar yönetimi ele geçirebilmek için Almanya ile temas kurmuĢtur ve Amerika 

BirleĢik Devletleri sınırını geçmek isterken, Alman ajanlarla iĢbirliği içinde olduğu Ģüphesiyle 

tutuklanmıĢtır. Orozco ile birlikte El Paso‟da bulunan askeri bir karargâha götürülmüĢtür. 13 Ocak 

1916 tarihinde hapishanede siroz hastalığından vefat etmiĢtir. 
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1913 yılına gelindiğinde de ülkedeki karıĢıklık devam etmiĢtir. Madero‟ya 

karĢı baĢkent Meksiko ġehri‟nde Díaz yanlısı olan Bernardo Reyes
58

 (1859- 1913), 

Félix Díaz
59

 (1868- 1945) Manuel Mondragón
60

 (1859- 1922) adlı kiĢilerin önderlik 

ettiği yeni bir ayaklanma baĢlamıĢtır. Ancak diğer ayaklanmalardan farklı olarak bu 

ayaklanma Amerika BirleĢik Devletleri tarafından da desteklenmiĢ, dönemin 

Amerika BirleĢik Devletleri Meksika Büyükelçisi Henry Lane Wilson (1857-1932) 

planın ayrıntıların görüĢülmesi için grubun büyükelçilikte toplanmasına izin 

vermiĢtir.
61

 Bu toplantıda Wilson da, Mondragón ile bir anlaĢma yapmıĢ ve 

Madero‟nun baĢkanlığının sona ermesiyle Victoriano de la Huerta‟nın baĢkanlığını 

Amerika BirleĢik Devletleri tarafından tanıyacağını bildirmiĢtir. 

 9 ile 18 ġubat 1913 tarihleri arasında Madero‟yu devirmek amacıyla 

gerçekleĢtirilen bu ayaklanma dönemi “Decena Trágica” (Trajik On Gün) olarak 

tarihe geçmiĢtir. Bu dönemde ülkede kanlı eylemler gerçekleĢmiĢ, birçok insan 
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Bernardo Reyes: 1859 yılında Jalisco‟da doğmuĢtur. 1885 yılında general rütbesi alarak Nuevo León 

valisi olarak görevlendirilmiĢtir. 1912 yılında Madero Hükümeti‟ne karĢı, Felix Díaz ile ayaklanma 

baĢlatmıĢtır. Fakat her iki ayaklanma da baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢtır ve Díaz ile birlikte ölüme 

mahkûm edilmiĢtir. 9 ġubat 1913 tarihinde Gregorio Ruiz ve Manuel Mondragon komutasında 

hükümete karĢı baĢlatılan ayaklanmada, tutuklu olan Díaz ile birlikte hapishaneden çıkarılmıĢtır. 9 

ġubat 1913 tarihinde, Meksiko ġehri‟nde hayatını kaybetmiĢtir. 

59
 Félix Díaz: 1868 yılında Oaxaca‟da doğmuĢtur. 4 Mayıs 1911 yılında geçici süreyle Oaxaca valisi 

olarak görevlendirilmiĢtir. Fakat Madero taraftarlarının zaferiyle birlikte, 3 Haziran 1911 tarihinde 

istifa etmek zorunda bırakılmıĢtır. Ekim 1911 tarihinde Veracruz‟da Madero‟ya karĢı baĢarısız bir 

ayaklanmanın önderliğini yapmıĢtır ve ölüme mahkûm edilmiĢtir. ġubat 1913 tarihinde Gregorio Ruiz 

ve Manuel Mondragon komutasındaki ayaklanmada hapishaneden çıkarılmıĢtır. Bernardo Reyes ile 

birlikte Madero karĢıtı olarak Trajik On Gün olaylarına katılmıĢtır. Huerta baĢkanlığı döneminde 

Japonya‟da Meksika Büyükelçisi olarak görev almıĢtır. 1945 yılında Veracruz‟da vefat etmiĢtir. 

60
 Manuel Mondragón: 1859 yılında Ixtlahuaca‟da doğmuĢtur. Madero karĢıtı olarak Trajik On Gün 

olaylarına katılmıĢtır. Francisco Madero ve Jose Maria Pino Suarez‟i katleden kiĢi olduğu 

söylenmektedir. 1922 yılında Ġspanya‟da sürgündeyken vefat etmiĢtir. 

61
 Jean Meyer, a.g.e., s. 62. 
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hayatını kaybetmiĢtir. Ayaklanmaları bastırma görevini Madero, orduda görevli olan 

Victoriano Huerta‟ya vermiĢtir ancak Huerta‟nın aslında daha önceden isyancılarla iĢ 

birliği yaptığından haberi olmamıĢtır. Bu aĢamada Huerta, Madero‟ya ihanet etmiĢtir 

ve emrindeki askerlerle 18 ġubat 1913 tarihinde hükümet binasına girip Madero‟yu 

ve baĢkan yardımcısı Piño Suarez‟i tutuklamıĢtır. BaĢkanlığı bırakmaya zorlanan 

Madero sonunda istifa etmiĢtir. 1857 Anayasasına göre ise baĢkanlık koltuğuna 

sırasıyla baĢkan yardımcısı, dıĢiĢleri bakanı ve iç iĢleri bakanı gelebilmektedir. 

Böylece dıĢiĢleri bakanı olarak Pedro Lascuráin (1856-1952)
62

 baĢkanlık koltuğuna 

oturmuĢtur. Lascuráin, baĢkanlığının ilk gününde Victoriano Huerta‟yı dıĢiĢleri 

bakanı olarak atamıĢ ve hemen istifa etmiĢtir. Böylece 13 ġubat 1913 tarihinde 

Victoriano Huerta Meksika Devlet BaĢkanı olarak görevine baĢlamıĢtır. “Trajik On 

Gün (Decena Trágica)” diye adlandırılan bu ayaklanma dönemi baĢkan Madero ve 

yardımcısı Piño Suarez‟in öldürülmesi ve Victoriano Huerta‟nın baĢkan olmasıyla 

son bulmuĢtur.
63
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 Pedro Lascuráin: 8 Mayıs 1856 tarihinde Meksika‟da doğmuĢtur. Hukuk eğitimi alan Lascuráin, 

Madero hükümetinde iki dönem dıĢiĢleri bakanı olarak görev almıĢtır. Madero‟nun ölümünün 

ardından dıĢiĢleri bakanı olarak 19 ġubat 1913 tarihinde sadece bir gün devlet baĢkanlığı koltuğuna 

oturmuĢtur.  Huerta‟nın devlet baĢkanı seçilebilmesi için bu sürede Huerta‟yı dıĢiĢleri bakanı olarak 

atamıĢ ve kendisi istifa etmiĢtir. 21 Temmuz 1952 yılında Meksiko ġehri‟nde vefat etmiĢtir. 

63
 Diccionario Porrúa, de Historia, Biografía y Geografía de México, Editorial Porrúa, S.A., México, 

D.F., 1964, s. 2933. 
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II. 3. 2. Devrim Sonrası Siyaseti 

Amerika BirleĢik Devletleri‟nden nefret ettiği kadar Japonya ve Almanya‟ya 

karĢı hayranlık besleyen ve milliyetçi bir düĢünce tarzına sahip olan Victoriano 

Huerta, baĢkanlığı döneminde öğrencilerden iĢçilere, siyasetçilerden iĢ dünyasına 

kadar birçok kesimden insanla iyi iliĢkiler kurmuĢ ve böylece halkın her kesiminde 

Huerta yanlıları oluĢmuĢtur. Victoriano Huerta baĢkanlığı döneminde birçok okul ve 

fakülteler açmıĢ, bürokrasiyi düzenlemiĢ, tarım ve endüstri bakanlıklarını kurmuĢ, 

zenginlerin daha fazla vergi vermesi için çalıĢmalar yapmıĢ ve iĢçilerin maaĢlarını 

yükseltmiĢtir. Yine kendi döneminde Etnografya Sanayi Enstitüsü (Instituto de 

Industrias Etnográficas)  kurumunu kurmuĢtur.  

Victoriano Huerta‟nın baĢkanlık koltuğuna oturması sonrasında bu kez 

dönemin Coahuila eyaleti valisi olan Venustiano Carranza, Huerta‟nın baĢkanlığını 

tanımamıĢ ve 19 ġubat 1913 tarihinde Huerta‟ya karĢı silahlı bir ayaklanma 

baĢlatmıĢtır. Bu amaçla 26 Mart 1913 tarihinde ülkenin kuzeyinde bulunan Coahuila 

eyaletindeki Guadalupe Çiftliği‟nde diğer devrimcilerle toplanarak Huerta ve 

yandaĢlarına karĢı anayasal düzeni yeniden kurmak için ayaklanacaklarını bildiren 

“Guadalupe Planı‟nı”
64

 ilan etmiĢlerdir. Bu isyan, Álvaro Obregón, Francisco Villa 

ve Emiliano Zapata gibi birçok liderin önderliğinde kısa sürede ülkenin dört bir 

yanına yayılmıĢ ve ülkenin kuzeyinde revolución constitucionalista (anayasal 

devrim) denilen hareket baĢlatılmıĢtır. Devrimciler, Ejército Constitucionalista
65
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 Guadalupe Planı; 26 Mart 1913 tarihinde Coahuila eyaletinde bulunan, Guadalupe çiftliğinde, 

Venustiano Carranza tarafından imzalanan ve Victoriano Huerta hükümetini Madero‟ya karĢı 

hainlikle suçlayan bir bildiridir. Ġsyancılar ordu baĢkanını da tayin etmiĢtir ve bu plana göre seçimler 

gerçekleĢinceye kadar yürütme görevini Carranza yürütmüĢtür. 

65
 1857 Anayasasını savundukları için Ejército Constitucionalista (Anayasal Ordu) olarak 

adlandırılmıĢlardır.  
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(Anayasal Ordunun)  baĢkanı olarak Venustiano Carranza‟yı tayin etmiĢlerdir. Bu 

durum karĢısında istifa eden Victoriano Huerta 13 Ağustos 1914 tarihinde ülkeyi terk 

etmiĢ ve Venustiano Carranza devrimciler tarafından Meksika baĢkanı ilan 

edilmiĢtir.
66

  

Ordusuna “anayasal ordu”, faaliyetlerine ise “anayasal hareket” adı verilen 

Carranza, faaliyetlerini anayasaya uygun bir Ģekilde gerçekleĢtirmiĢtir. Ancak 

ülkedeki devrimciler Carranza‟nın baĢkan olması konusunda anlaĢmazsızlığa 

düĢmüĢlerdir. Pancho Villa ve Emiliano Zapata gibi devrimci liderler 1914 yılının 

Ekim ayında Aguascalientes‟te (Convención de Aguascalientes)
 
toplanmıĢlardır.

67 
Bu 

kez de onlar Carranza‟nın baĢkanlığını tanımadıklarını bildirerek yerine geçici olarak 

Eulalio Gutiérrez Ortiz‟i (1880- 1939)
68

 getirmiĢlerdir.
 
Fakat Carranza, meclisin 

kararına saygı duymak yerine Gutierrez‟in baĢkan olma kararına karĢı çıkmıĢ ve 

1915 yılının Ocak ayında Meksika ġehri‟nden Veracruz‟a geçmiĢtir.  
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 Jean Meyer, a.g.e., s. 75-76.  

67
 Coordinación Patricia Técnica, Revolución Mexicana; documentos, prensa, testimonios e 

historiografía, (Meksika Devrimi; belgeler, basın, Ģahitler ve tarihçiler) Senado de la Republica 

Legislatura, México, D.F., 2010, s. 32. 

68
Eulalio Gutiérrez Ortiz: 1880 yılında Coahuila eyaletinin Santo Domingo adlı bölgesinde 

doğmuĢtur. 1909 yılında Yeniden Seçim KarĢıtı Parti‟ye (PNA) katılmıĢtır. Madero‟nun seçimleri 

kazanmasının ardından Coahuila eyaletinin Ramos Arizpe kentinde Belediye BaĢkanı olarak görev 

yapmıĢtır. Victoriano Huerta‟nın önderliğindeki karĢı devrim döneminde, Pablo González 

komutasında Anayasacı Ordu‟ya katılmıĢtır. BaĢkanlık görevinden feragat etmesinin ardından 

Amerika BirleĢik Devletleri‟ne gitmiĢtir. 1920 yılında Obregón döneminde Meksika‟ya geri 

dönmüĢtür ve 1928 yılında Coahuila eyaleti valisi ve senatörü seçilmiĢtir. Obregón‟un yeniden baĢkan 

seçilmesine itiraz ettiği için José Gonzalo Escobar‟ın önderliğindeki ayaklanmaya katılmıĢtır. 

Ayaklanmanın baĢarısızlığa uğramasının ardından Texas, San Antonio‟ya sürgün edilmiĢtir ve 1935 

tarihinde kadar ülkeye geri dönmemiĢtir. 1939 yılında Coahuila‟da vefat etmiĢtir.  
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Burada Álvaro Obregón (1880-1928)
69

, Pablo González Garza (1879-1950), 

Cándido Aguilar (1889-1960), Salvador Alvarado Rubio (1880-1924), Jacinto 

Treviño (1883-1971), Francisco Coss (1880-1961) ve diğer bazı generallerin 

yardımıyla kendi hükümetini kurarak orduyu yönetme görevini Álvaro Obregón‟a 

vermiĢtir. Aynı zamanda Francisco Villa‟nın da yaptığı gibi kendi tarım yasasını 6 

Ocak 1915 tarihinde ilan etmiĢtir. 

Bu sırada devlet baĢkanı seçilen Gutiérrez, devrimci güçler arasındaki 

farklılıkları dengelemek amacıyla kabinesine anayasacılardan, Villa ve Zapata 

yanlılarından, eski Madero taraftarlarından birçok kiĢiyi dahil etmiĢtir fakat ülkedeki 

siyasi huzursuzluk tüm bu çabalara karĢın devam etmiĢtir. Villa, otoritesini sağlam 

tutmaya çalıĢan Gutiérrez‟i yönlendirilmeye çalıĢmıĢ ve kendi taleplerini 

uygulatmaya zorlamıĢtır. Bir süre sonra devrimci liderler Villa ve Zapata baĢkent 

Meksiko ġehri‟ne girmiĢlerdir. Gutiérrez ise 16 Ocak 1915 tarihinde ayaklanarak 

kabinesinin bir kısmını yanına alarak ve San Luis Potosi‟ye geçmiĢtir. Buradan 2 
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 Álvaro Obregón Salido: 1880 yılında Sonora eyaletinin Siquisiva bölgesinde doğmuĢtur. Askeri 

kariyerine Huatabampo adlı bölgenin Belediye BaĢkanı olarak baĢlamıĢtır. Devrim hareketi ülkenin 

kuzey eyaletlerinde patlak verdiğinde yarbay olarak orduya katılmıĢtır. Sonrasında kendisine 1914 

yılında tümgeneral rütbesini veren Carranza saflarında yer almıĢtır. Böylece ordunun kuzeybatı 

kanadının komutası kendisine verilmiĢtir. Aguascalientes Birliği‟ne delege olarak katılmıĢtır. 

Carranza saflarında yer aldığı Celaya Savası‟nda bir kolunu kaybetmiĢtir. 1920 baĢkanlık seçimleri 

döneminde Carranza, yeni baĢkanın sivil biri olmasını istediği için Meksikalı diplomat Ignacio 

Bonillas‟ı desteklemiĢtir. Bu durum baĢkanlık adaylığına hazırlanan ve o ana kadar Carranza‟nın 

destekçisi olan Obregón tarafından hoĢnutsuzlukla karĢılanmıĢtır. Sonuçta Obregón, Carranza‟ya karĢı 

ayaklanmıĢtır. Carranza‟yı ve destekçilerini bir askeri ayaklanmayla yendikten sonra geçici baĢkan 

olarak Adolfo de la Huerta‟yı desteklemiĢtir. 1 Aralık 1920 yılında yapılan baĢkanlık seçimlerinde 

General Obregón Devlet BaĢkanı seçilmiĢtir. 1 Aralık 1924 tarihine kadar Meksika devlet baĢkanlığı 

görevini sürdürmüĢtür. 7 Temmuz 1928 tarihinde Jose Leon Toral tarafından San Angel‟de 

katledilmiĢtir. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ndido_Aguilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Alvarado
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacinto_B._Trevi%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacinto_B._Trevi%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Coss
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Temmuz 1915 tarihinde Villa ve Carranza‟yı devrim hainleri olarak ilan ettiği bir 

bildiri yayınlayarak baĢkanlık görevinden resmen feragat etmiĢtir.
70

  

Bu sırada Carranza, Álvaro Obregón‟un ordusundan aldığı destekle 1 Mayıs 

1915 tarihinde baĢkent Meksiko ġehri‟ne girmiĢtir. Benito Juárez döneminden beri 

kullanılan 1857 Anayasasında
71

 yeni düzenlemeler yapmak için Querétaro‟da bir 

toplantı düzenlemiĢ ve 5 ġubat 1917 tarihinde yeni Anayasa ilan edilmiĢtir. 1857 

Anayasası temel alınarak hazırlanan ve günümüze dek Meksika‟da kullanılan 1917 

Anayasası halka, temel hak ve özgürlükler açısından birçok konuda yeni haklar 

vermiĢtir. Yeni anayasaya göre eğitim laik, ilköğrenim ise zorunlu ve ücretsiz hale 

getirilmiĢtir. Aynı zamanda yeni anayasayla iĢçi sınıfının hakları ve çalıĢma Ģartları 

da düzenlenmiĢ, 12 ila 15 arasında değiĢen çalıĢma saatleri 8 saat ile sınırlandırılmıĢ 

ve haftada bir gün zorunlu dinlenme günü olarak belirlenmiĢtir. Bunların yanısıra 

iĢçilere grev ve örgütlenme hakkı da bu anayasayla verilmiĢtir. 1917 Anayasasına 

göre devlet, petrol ve maden iĢletmelerinin ülkedeki faaliyetlerini kontrol etme 

hakkına sahip olmuĢtur. Bir kez baĢkan seçilen kiĢinin yeniden baĢkan adayı 

olmasını imkansız kılan 1917 Anayasası, yeni seçilecek baĢkanlara birçok yönden 

özgürlük tanıyarak merkeziyetçiliği, yürütme yetkisini ve devletçiliği 

güçlendirmiĢtir.
72

  Bunlar gibi birçok yenilik sayesinde halkın güvenini kazanan 

Venustiano Carranza, Anayasal Liberal Parti‟den (Partido Liberal 
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 Diccionario Porrúa, Historia, Biografía y Geografía de México (Meksika Tarihi, Biyografisi ve 

Coğrafyası), Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., s. 2933-2935. 

71
 1857 Anayasası, bir önceki 1824 Anayasasına göre nispeten daha demokratik bir anayasadır. 1857 

Anayasasına göre Katoliklik, devletin resmi dini olmaktan çıkmıĢ, kölelik kaldırılmıĢ, düĢünce ve 

basın özgürlüğü getirilmiĢtir. 

72
 Jesús Silva Herzog, Breve Historia de la Revolución Mexicana: La etapa constitucionalista y la 

lucha de facciones (Meksika Devrimi’nin Kısa Tarihi: Anayasal Dönem ve Tarafların Çatışması), 

Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 2007, s. 356. 
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Constitucionalista, PLC)
73

 baĢkan adayı olarak 1 Mayıs 1917 tarihinde devlet 

baĢkanı seçilmiĢtir.  

Bütün bu iyileĢtirmelere rağmen ülkede baĢ gösteren birtakım olumsuzluklar 

Carranza dönemini gölgelemiĢtir. Amerika BirleĢik Devletleri‟nin Venustiano 

Carranza‟ya destek vermesi, Francisco Zapata‟nın Carranza‟nın güçleri tarafından 

tuzağa düĢürülerek öldürülmesi gibi olaylar ise halk arasında hoĢnutsuzluk yaratmıĢ 

ve Morelos, Chihuahua gibi ülkenin birçok yerinde baĢkaldırılar ortaya çıkmıĢtır.  

1919 yılı sonlarına doğru Carranza hükümetinde SavaĢ ve Donanma Bakanı 

olan Álvaro Obregón sürgünde bulunan siyasetçilerle, isyancılarla ve komutan 

arkadaĢlarıyla iletiĢime geçerek sendikacılarla gizli bir anlaĢmaya yapmıĢ ve yeni 

baĢkanlık seçimleri için kendi adaylığını ilan etmiĢtir. Önceki seçimlerin uygunsuz 

olduğunu savunarak bu konuda destek sağlamak için halkın yardımına baĢvurmuĢtur. 

Obregón, Carranza‟nın sivil idarecilerden oluĢan bir Meksika hayalinden farklı 

olarak askeri yönetim altında oluĢmuĢ bir Meksika hayal etmiĢ ve kendi baĢkanlık 

çalıĢmalarını yürütmek için de Chilpancingo‟ya geçmiĢtir.  
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 Anayasal Liberal Parti, Partido Liberal Constitucionalista(PLC), 1916 yılında Pablo Gonzaléz, 

Benjamin G. Hill gibi bir grup Madero taraftarı generaller tarafından oluĢturulmuĢ ve 1917 yılında 

Carranza‟yı baĢkan adayı olarak göstermiĢtir.  
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Bu sırada Obregón‟un Sonora‟daki arkadaĢları da ayaklanmak için 

hazırlanmıĢlardır. Venustiano Carranza‟nın kabinesinde görevli olan Sonoralı 

Plutarco Elías Calles (1877-1945)
74

 de istifa ederek Sonora‟ya geçmiĢ ve buradan 23 

Nisan 1920 tarihinde Carranza hükümetini tanımadığını bildiren Agua Prieta 

Planı‟nı
75

 açıklamıĢtır. Yine Sonoralı olan Adolfo de la Huerta (1881-1955)
76

 

yönetimindeki Kuzey Ordusu ise Carranza‟yı yenilgiye uğratmıĢtır. Sonoralılardan 

oluĢan bu gruba karĢı çıkamayan Venustiano Carranza, Veracruz‟a kaçmak için 

ayaklanmıĢ fakat Puebla‟da 21 Mayıs 1920 tarihinde öldürülmüĢtür. Adolfo de la 

Huerta ise 1 Haziran 1920 tarihinde geçici olarak ülke baĢkanı seçilmiĢtir. 

 Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón ve Plutarco Elías Calles‟in üçü de 

Meksika‟nın kuzey doğusunda bulunan Sonora eyaletinde doğmuĢ, orta sınıftan 
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 Plutarco Elías Calles: 1877 yılında Sonora eyaletinin Guaymas adlı Ģehrinde dünyaya gelmiĢtir. 

1911 yılında Agua Prieta komiseri olarak görevlendirilmiĢtir. 1912 yılında, Nacozari‟de Pascual 

Orozco ve taraftarlarına karĢı savaĢmıĢtır. 1913 yılında Anayasacı harekete katılarak Álvaro 

Obregón‟un komutasında görev yapmıĢ ve kısa bir süre sonra albaylığa terfi ettirilmiĢtir. Victoriano 

Huerta‟ya karsı baĢlatılan mücadele sona erdiğinde, Francisco Villa‟nın Agua Prieta‟dan Sonora‟ya 

doğru gerçekleĢtireceği isyan hazırlığını durdurmuĢtur. 1915 yılında, geçici Sonora valisi olarak 

görevlendirilmiĢtir. Venustiano Carranza‟nın kabinesinde görev almıĢtır. 1920 yılında Álvaro 

Obregón‟un baĢkanlık mücadelesinde Obregón‟un yanında yer almıĢtır. Agua Prieta Planı‟nın 

baĢarıya ulaĢmasının ardından, Adolfo de la Huerta‟nın kısa süreli baĢkanlığı döneminde SavaĢ ve 

Donanma Bakanı, Obregón Hükümeti döneminde de ĠçiĢleri Bakanı olarak görev yapmıĢtır. 1945 

yılında Meksiko ġehri‟nde vefat etmiĢtir. 

75
 Agua Prieta Planı; Plutarco Elías Calles tarafından 23 Nisan 1920 tarihinde Sonora eyaletinin Agua 

Prieta Ģehrinde ilan edilmiĢtir. Meksika Devrim sürecinde Venustiano Carranza baĢkanlığına karĢı 

yapılan bir protestodur.  

76
Adolfo de la Huerta: 1 Haziran 1920 tarihinden 30 Kasım 1920 tarihine kadar geçici olarak görev 

yapmıĢ Meksika Devlet BaĢkanıdır. 26 Mayıs 1881 tarihinde Sonora‟da doğmuĢtur. Anayasacı 

hareketin zaferinin ardından, ĠçiĢleri Bakanlığı baĢkâtibi olarak görevlendirilmiĢtir. Meksika devlet 

baĢkanı olmadan önce Sonora Valisi olarak görev yapmıĢtır. 9 Temmuz 1955 yılında Meksiko 

ġehri‟nde vefat etmiĢtir. 
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gelen devrimcilerdir.
77

 Carranza‟yı devirmeyi baĢaran Adolfo de la Huerta, 1 

Haziran 1920 tarihinden yeni seçimlerin gerçekleĢeceği döneme kadar geçici olarak 

devlet baĢkanı seçilmiĢtir.  Kısa süren baĢkanlık döneminde Adolfo de la Huerta hızlı 

ve baĢarılı bir çalıĢma dönemiyle ülkede görece barıĢı sağlamıĢtır. Huerta, baĢkanlığı 

sürecinde Zapatistalarla (Emiliano Zapatayı destekleyenler) iyi iliĢkiler kurmuĢ ve bu 

sayede Zapatistalar tarafından da tanınmıĢtır. Aynı zamanda yine bir devrimci olan 

Francisco Villa‟ya da (Pancho Villa) bu dönemde hükümet tarafından Meksika halkı 

için Canutillo Çiftliği hediye edilmiĢ ki bu hediye sonrasında Villa silahlı mücadeleyi 

bırakıp aktif siyasal yaĢamdan çekilmiĢtir. 

Bir süre sonra yeni seçimler yapılmıĢ ve 1 Aralık 1920 tarihinde Álvaro 

Obregón diğer aday Alfredo Robles Domínguez (1876-1928) karĢısında oyların 

%95.8‟ini alarak yeni devlet baĢkanı seçilmiĢtir. Böylece 1920 yılından 1924 yılına 

kadar ülkeyi Sonora asıllı devrimci bir general olan Álvaro Obregón yönetmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77

 Jean Meyer, a.g.e., s. 135. 
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Bu dönemde devrim sonrasında oluĢan Meksika‟nın yeni yüzüne yakıĢır 

kurumların açılması için giriĢimlerde bulunulmuĢtur. Amerika BirleĢik Devletleri ile 

gerginleĢen iliĢkilerin iyileĢtirilmesi için anlaĢmalar yapılmıĢtır. Yine bu dönemde 

devrime yakıĢır bir Ģekilde yeniliklerin gerçekleĢmesi için ülkede birçok geliĢmeler 

yaĢanmıĢtır. Özellikle eğitim ve kültür için atılan adımlar büyük önem taĢımıĢtır. 

Ġlköğretiminin zorunlu olması ve ülkenin her yerine yayılması için çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. Kütüphaneler kurulmuĢ, kitap ve dergiler yayımlanmıĢtır. Ressamlar, 

Ģairler, sanatçılar devlet tarafından desteklenmiĢtir.  Dönemin Milli Eğitim Bakanı 

José Vasconcelos (1882-1959)
78

, “alfabe, ekmek, sabun (pan, jabón y alfabeto)” 

adıyla bir kampanya düzenleyerek okuma yazma oranını arttırmayı hedeflemiĢtir. Bu 

kampanyaya çağrılan eğitimli kiĢiler, okuma yazmadan kültüre kadar birçok yönden 

halkın nispeten cahil kalan kesimine bilgi aktarımı yapmıĢ ve böylece ülkedeki 

eğitim seviyesi artmıĢtır.
79

 

Álvaro Obregón, Carranza‟nın sivil idarecilerden oluĢmuĢ bir devlet yapısı 

fikrine karĢı askeri yönetim altında oluĢan bir Meksika Devleti hayal etmiĢ ve 

baĢkanlık yaptığı 1920 ile 1924 yılları arası Meksika için nispeten mutlu geçen bir 

dönem olmuĢtur. Latifundio denilen büyük araziler kamulaĢtırılmıĢ, ülkenin ekilebilir 
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 José María Albino Vasconcelos Calderón: 20 ġubat 1882 tarihinde Oaxaca‟da doğmuĢtur. 

Meksikalı yazar, felsefeci ve siyaset adamıdır. Obregón hükümetinde 1922-1924 yılları arasında Milli 

Eğitim Bakanı olarak görev yapmıĢtır. Aynı zamanda 1920-1921 tarihleri arasında Ulusal Meksika 

Özerk Üniversitesi‟nde (Universidad Nacional Autónoma de México) rektör olarak çalıĢmıĢtır. 

Modern Meksika‟nın geliĢtirilmesine katkı sağlayan en önemli isimlerden biri olan Vasconcelos 30 

Haziran 1959 tarihinde Meksiko ġehri‟nde vefat etmiĢtir. 

79
 a.g.e., s. 137.  
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toprakları köylülerin bir kısmı arasında bölüĢtürülmüĢtür. Venustiano Carranza‟nın 

aksine Álvaro Obregón, iĢçileri sendikalar kurma konusunda desteklemiĢtir.
80

  

Obregón döneminde komĢu ülkelerle iliĢkilere baktığımızda ise bu dönemde 

de Amerika BirleĢik Devletleri ile Meksika hükümeti arasında birtakım 

anlaĢmazlıklar ortaya çıkmıĢ olduğunu görürüz. Amerika BirleĢik Devletleri 

hükümeti Álvaro Obregón‟un baĢkanlığını tanımamıĢtır;
81

 bunun nedeni yeni 1917 

Anayasasının, petrol ve petrol alanları üzerindeki yerlerin kamulaĢtırılmasını 

öngörmesi ve ülkenin topraklarının, doğal kaynaklarının, sularının ulusa ait 

olduğunun altını çizmesi olmuĢtur.  

Bu durumda Obregón, iki ülke arasındaki iliĢkileri düzeltmek için Amerika 

BirleĢik Devletleri ile 1923 yılında Bucareli Antlaşması‟nı
82

 imzalamıĢtır. Bu 

antlaĢmaya göre Amerika BirleĢik Devletleri vatandaĢlarına ait kamulaĢtırılmıĢ mülk 

bedelleri 1755 hektar alandan büyük olması durumunda borç senediyle, 1755 hektar 

alandan büyük olanlar ise nakit olarak Amerika BirleĢik Devletleri vatandaĢlarına 

ödenmiĢtir. 1868 yılından sonraki dönemde Amerika BirleĢik Devletleri 

vatandaĢlarınca edinilmiĢ mülklerin kamulaĢtırılması ile ilgili olarak ise uzman bir 

teftiĢ kurulu denetleme görevini üstlenmiĢtir; Meksika Devrimi‟nden itibaren 

edinilen mülklerin kamulaĢtırılması sorunu ise ayrıca görüĢülmüĢtür. Petrol 

                                                           
80 Enrique Krauze, Biografía del Poder: Caudillos de la Revolucion Mexicana, 1910-1940 (Gücün 

biyografisi: Meksika Devrimi’nin Liderleri, 1910-1940), Tusques Editores, México, D.F., 2005, s. 18. 
81

 Jean Meyer, a.g.e., s. 53. 

82
 Bucareli AntlaĢması; Meksika ve Amerika BirleĢik Devletleri arasında 1923 yılında yapılan bir 

antlaĢmadır. AnlaĢma, Meksika Devrimi sırasında Amerikalı vatandaĢların mallarına gelen zararların 

düzenlenmesine çözüm aramıĢtır. GörüĢmeler 15 Mayıs ve 13 Ağustos 1923 tarihleri arasında 

Meksiko ġehri‟nde yapılmıĢtır. Bucareli AntlaĢması bir süre sonra BaĢkan Plutarco Elías Calles 

tarafından iptal edilmiĢtir.  
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sorunuyla ilgili olarak ise, Amerika BirleĢik Devletleri vatandaĢlarının 1917 yılından 

önce edindikleri imtiyazlar konusunda 1917 Anayasası‟nın 27. Maddesi
83

 geçerli 

sayılmamıĢtır.
84

 

Álvaro Obregón‟un dört yıl süren baĢkanlığının (1920-1924) son 

dönemlerinde yeni seçimler için tartıĢmalar baĢlamıĢtır; yeni anayasaya göre 

Obregón‟un yeniden seçilmesi imkânsızdır. Obregón 1928 seçimlerinde tekrar 

seçilebileceği ihtimalini düĢünerek baĢkanlık için dönemin ĠçiĢleri Bakanı Plutarco 

Elías Calles‟i desteklemiĢtir. Bu sırada ülkedeki bazı siyasi grupların dönemin 

Maliye Bakanı Adolfo de la Huerta‟yı desteklemesinden dolayı Calles‟in baĢkanlığa 

getirilmesi fikri ülkede bir miktar hoĢnutsuzluk yaratmıĢtır. Bu dönemde Huerta, 

1923 yılının Aralık ayında Obregón‟a karĢı Delahuertacı İsyanı
85

 adıyla bilinen bir 

ayaklanma baĢlatmıĢtır.  Buna rağmen isyancıların iyi örgütlenememesi, Obregón‟un 

askeri gücünün baskın olması ve Washington‟un Obregón‟a verdiği destek gibi 

nedenlerden ötürü bu isyan bastırılarak Huerta Kaliforniya‟ya sürgün edilmiĢtir. Bu 

isyan sonucunda ise devlet 100 milyon peso zarara uğramıĢ ve isyan sonunda 7 bin 

asker kaybedilmiĢtir.
86
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 Anayasanın 27. Maddesine göre; Ülkenin sınırları içerisinde bulunan toprakları ve karasuları 

tamamen ulusa aittir ve ülke, kendi çıkarları doğrultusunda bu hakları belirli kiĢilere verme hakkına 

sahiptir ve sahip olacaktır. 

84
 Neslihan Kadıköylü, “Martin Luis Guzman ve La Sombra del Caudillo adlı Eserde Tarihsel 

Gerçeklik” (yayınlanmamıĢ tez), 2008, s. 31. 

85
 Delahuertacı Ġsyanı; Adolfo de la Huerta tarafından 1923 yılında baĢkan Álvaro Obregón‟a ve onun 

baĢkan adayı olan Plutarco Elías Calles‟e karĢı baĢlatılmıĢtır.  

86
 a.g.e., s. 70. 
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1924 yılının Temmuz ayında yeni seçimler yapılmıĢtır. Álvaro Obregón 

tarafından desteklenen Calles diğer aday Ángel Flores karĢısında (250.000 oy) 

oyların büyük çoğunluğunu alarak (1.300.000 oy) Devlet BaĢkanı seçilmiĢ ve 1 

Aralık 1924 tarihinde görevine baĢlamıĢtır.
87
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 Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Plutarco Elías Calles, 

Talleres Gráficos de la Nación, México, D.F., 1985, s. 17. 
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II. 4. PLUTARCO ELÍAS CALLES 

 

II. 4. 1. Yaşamı 

 

Meksika‟da “El Turco”
88

 (Türk) lakabıyla bilinen Plutarco Elías Calles 1877 

yılında Meksika‟nın kuzeydoğusunda bulunan Sonora eyaletinin Guaymas Ģehrinde 

doğmuĢtur. Baba tarafından ailesi büyük toprak sahiplerinden ve Ġspanyol 

askerlerinden oluĢan Calles‟in ailesi XVIII. yüzyıl sonlarına doğru Meksika 

topraklarının kuzeyine yerleĢmiĢ ve zamanla Elías ailesi kuzeydeki toprakların en 

güçlü ailelerinden biri haline gelmiĢtir; ne var ki bu zenginlik kısa sürede 

yitirilmiĢtir. Gitgide daha da kötüye giden ekonomik durumları karĢısında Calles‟in 

babası Plutarco Elías Lucero‟nun kendisini alkole verdiği bilinmektedir. Calles‟in 

küçük kardeĢi Dolores doğduğunda alkolik ve umutsuz bir halde bulunan Don 

Lucero, maddi durumunu düzeltme arayıĢıyla evini terk etmiĢtir. Ġki küçük 

çocuğuyla tek baĢına kalan anne María Jesús Campuzano ise Plutarco henüz üç 

yaĢındayken ölmüĢtür. Anne ve babasını kaybeden Plutarco ise kardeĢi Dolores ile 

teyzesi María Josefa ve eĢi tüccar Juan Bautista Calles‟in yanına yerleĢmiĢtir.
89

 

Plutarco yeni ailesinin yanına Sonora eyaletinin kuzeybatısında bulunan 

Hermosillo kentine taĢınmıĢtır. Burada eniĢtesi tarafından okula yazdırılmıĢtır.  
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 Enrique Krauze, Reformar desde el origen, Plutarco Elías Calles, (Kökten Değişim, Plutarco Elías 

Calles), Fondo de Cultura Economica, México, D.F., 1995, s. 54. 

89
Carlos Macías Richard, Vida y Temperamento: Plutarco Elías Calles, 1877-1920 (Yaşamı ve mizacı: 

Plutarco Elías Calles, 1877-1920), Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 1995, s. 33. 
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EniĢtesi Juan Bautista Calles, Plutarco‟nun okula kaydı sırasında Plutarco‟ya 

“Calles” soyadını vermiĢ ve Plutarco okula artık Plutarco Calles adıyla 

kaydolmuĢtur.  

Yazar, Carlos Macías Richard, Vida y Temperamento: Plutarco Elías Calles, 

1877-1920 (Yaşamı ve Mizacı: Plutarco Elías Calles, 1877-1920) adlı kitabında 

Plutarco‟nun Calles soyadını almasını söyle anlatmıĢtır: 

“ Plutarco, Hermosillo’da bir okula yazılmıştır. Vaftizinden sonra ilk kez bu çocuğa 

bir isim verilmesi gerekliydi ve Don Juan Bautista kendisinden, evlat edindiği oğlunun 

bilgileri istenildiğinde çok düşünmemiş ve çocuk artık Plutarco Calles olarak okula 

yazılmıştır.”
90 

Böylece artık Plutarco yeni ailesinden sadece aile değerlerini değil aynı 

zamanda soyadları olan Calles‟i de almıĢtır.
91

 1897 yılında babasıyla tekrar 

karĢılaĢıncaya kadar sadece Calles soyadını kullanmıĢ ve daha sonra öz babasının 

soyadı olan Elías‟ı ismine eklemiĢtir.
92

  

Okula Hermosillo‟da baĢlayan Calles baĢarılı bir öğrenci olamamıĢ ve 

okulunu bırakarak ticaretle uğraĢan eniĢtesi Juan Bautista‟nın yanında çalıĢmaya 

baĢlamıĢtır. Bir süre sonra tekrar okula dönen Plutarco eğitimine kaldığı yerden 

devam ederek baĢarılı bir öğrenci olmuĢ ve eğitim alanında kendisini geliĢtirmiĢtir. 

1894 yılında öğretmenlik mesleğine baĢlamıĢtır. Bu dönemde öğrencileri arasında 
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  a.g.e., s. 12. 



 

46 

 

ileride silah arkadaĢı olacağı Adolfo de la Huerta (Bakınız, 73. Dip not) da 

bulunmuĢtur. 
93

 

Yazar, Juan de Dios Bojórquez, Plutarco Elías Calles: rasgos biográficos 

(Plutarco Elías Calles: biyografik özellikler) adlı kitabında Calles‟in yaĢamı 

hakkında ortaya çıkan bir özellikten Ģu Ģekilde bahsetmiĢtir: 

“Plutarco Elías Calles’in yaşamı hakkında öne çıkan bir özellik şu olmuştur: 

Calles yoksul bir aileden geliyor olmasına ve çocukluğunun yoksulluk içinde geçmiş 

olmasına rağmen bu durumu saklamamış ve yokluk içinde geçen geçmişinden 

utanmamıştır. Ekonomik açıdan sıkıntılı bir çocukluk geçirmiş olması ise Calles’in 

adalete olan inancını geliştirmiştir. Nitekim bu durum Calles’te Meksika halkının 

insanlık ilkelerine uygun tamamen adil bir düzen içinde yaşaması gerektiği fikrini 

doğurmuştur.”
94

  

Aynı Ģekilde yazar Juan de Dios Bojórquez Plutarco Elías Calles: rasgos 

biográficos (Plutarco Elías Calles: biyografik özellikler) adlı kitabında Calles‟in 

yetiĢtiği ortamın kiĢiliğinin üzerinde etkisi olduğunu da belirtmiĢ ve Calles için 

Ģunları söylemiĢtir: 

“Guaymas insanı çalışkan ve gayretlidir. Calles’in çocukluğunu geçirdiği 

çevre (Guaymas) onun kişiliğinin gelişmesinde büyük bir etken olmuştur. Çünkü 

Calles öncelikle ve her şeyden öte kişilik sahibi bir insandır.” 
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 a.g.e., s. 15. 
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 Juan de Dios Bojórquez, Plutarco Elías Calles: rasgos biográficos (Plutarco Elías Calles: 

biyografik özellikler), Comisión Nacional Editorial, México, D.F., 1976, s. 5.  
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Yazar Juan de Dios Bojórquez yine aynı kitabında Plutarco Elías Calles‟in 

okulda zekâsıyla ve çalıĢkanlığıyla öne çıktığını belirtmiĢtir. Calles‟in bu baĢarısı 

Öğretmenler Okulu‟ndaki  (Academia de Profesores) öğretmeni Don Benigno López 

y Sierra tarafından da gözden kaçırılmamıĢ ve bir gün sınıfın önünde Plutarco‟ya 

Ģöyle demiĢtir: 

“Plutarco, sen bir gün Sonora valisi olacaksın!”
95

 

Öğretmeninin getirmiĢ olduğu bu yorum aslında Calles‟in ülkesi için yararlı 

bir birey olacağının sinyalini vermiĢ, nitekim Calles 1915 yılında Carranza 

döneminde Sonora valisi olarak atanmıĢ, dahası 1924 yılı geldiğinde ise Meksika 

Devlet BaĢkanı olarak göreve baĢlamıĢtır.  

Bu durum gerek öğretmenlerin öğrencileri üzerindeki etkisini, gerekse 

dikkatli öğretmenlerin yetenekli öğrencileri ayırt etme konusunda ne denli baĢarılı 

olabileceklerini ortaya koyan güzel bir örnektir. Bilindiği üzere Mustafa Kemal 

Atatürk de Selanik Askeri RüĢtiyesi‟nde (ortaokulda) öğrenciyken Matematik 

öğretmeninin dikkatini çekmiĢ ve öğretmeni kendi ismiyle karıĢmaması için 

kendisine Kemal adını vermiĢ ve Mustafa artık Mustafa Kemal ismini kullanmaya 

baĢlamıĢtır.  

1901 yılında ekonomik sebeplerden dolayı öğretmenliği bırakarak ailesiyle 

birlikte Fronteras kasabasına giden Plutarco Elías Calles burada tarımla uğraĢmaya 

baĢlamıĢtır. Bir süre sonra Fronteras‟tan ayrılarak Guaymas Ģehrine yerleĢmiĢtir. 

Burada Adolfo de la Huerta‟nın da aralarında bulunduğu yeniden seçilmeye karĢı 

olan grupların toplantılarına katılmıĢtır. 1911 yılında Agua Prieta‟ya yerleĢmiĢ ve 
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Agua Prieta‟da bizim idari yapımızdaki kaymakamlık görevi benzeri bir idari göreve 

atanmıĢtır.
96

 Devrim yanlısı olan Calles, 1912 yılında Madero‟ya karĢı ayaklanan 

Pascual Orozco (1882-1915) ve taraftarlarıyla savaĢmıĢtır. 1913 yılında anayasal 

harekete katılarak Álvaro Obregón komutasında görev yaptıktan kısa bir süre sonra 

albaylığa terfi etmiĢtir. 1914 yılında Carranza‟nın daveti ile anayasal zaferi kutlamak 

üzere Meksiko ġehri‟ne gitmiĢtir. 1915 yılında ise Carranza tarafından Sonora Valisi 

olarak görevlendirilmiĢtir. 1919 yılında yine Carranza hükümetinde Endüstri, 

ÇalıĢma ve Ticaret Bakanı olarak görev almıĢtır.
97

  

Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta‟nın 1 Haziran 1920 tarihinden 30 

Kasım 1920 tarihine kadar süren baĢkanlık döneminde, Carranza hükümetini 

tanımadığını bildiren Agua Prieta Planını açıklamıĢtır. (Bknz. Dip Not:70) Álvaro 

Obregón‟un baĢkanlık dönemi sırasında ise (1 Aralık 1920 - 30 Kasım 1924) 

Obregón‟un yanında yer almıĢtır. 1920 ile 1924 yılları arasında Obregón 

hükümetinde ĠçiĢleri Bakanı olarak görev almıĢtır.  

1924 yılında Obregón‟un baĢkanlık süresi dolduğunda ise Obregón tarafından 

baĢkan adayı olarak desteklenmiĢtir. 1924 yılında baĢkan seçilmiĢ ve 1928 yılına 

kadar dört sene boyunca ülkeyi yönetmiĢtir. 
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Calles‟in yaĢamı hakkında değinmek istediğimiz bir husus da önceki bölümde 

kısaca bahsettiğimiz gibi Calles‟in Meksika‟da “El Turco” (Türk) lakabıyla 

bilinmesidir.  

Enrique Krauze, Reformar desde el origen, Plutarco Elías Calles, (Kökten 

Değişim, Plutarco Elías Calles) adlı kitabında Calles‟in kökeni hakkındaki 

söylentilerden Ģu Ģekilde bahsetmiĢtir: 

“… Bazıları tarafından Calles’in Müslüman kökenli olduğu ileri sürüldü, 

bazıları tarafından ise Suriyeli olduğu dedikodusu çıkarıldı. Bu yüzden kendisine 

Sonora’da “El Turco” (Türk) denilir. Meksikalılar için bütün doğu kökenliler Türk 

olarak bilinir. Dedikodu doğru da olsa yanlış da, Calles’in doğululara özgü yüz 

hatları olduğu bir gerçektir. 

… Dedikodular iftira boyutuna ulaştı. Calles bir Türk devecinin utanç verici 

soyundan geliyor gibi görünüyordu. Peki, bu saldırıları neden açık ve ihtiyatlı bir 

biçimde yanıtlamadı? Belki de bu konuya çok önem vermediğinden ya da daha fazla 

dikkat çekmemek için. Ya da soyunun nereye dayandığı hakkında kendisinin bile 

kesin bir bilgiye sahip olmadığı için.  Ya da muhtemelen sosyal ve dini kökeninin 

belirsizliğini açıklamayı reddettiği için.” 
 98
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 Enrique Krauze, Reformar desde el origen, Plutarco Elías Calles, (Kökten Değişim, Plutarco Elías 

Calles), Fondo de Cultura Economica, México, D.F., 1995, s. 45-46. 
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Anılan yorumların ispatı bugün elimizdeki verilerle mümkün olmamasına 

karĢın, bununla birlikte Calles‟in bahse konu doğulu hatlarını ortaya koyan bazı 

fotoğrafları bu bölüme eklemeyi uygun gördük. Anılan devlet adamının ülkemizde 

halen görevde bulunan bir devlet büyüğümüze benzerliği de bu çerçevede ilgi çekici 

bir rastlantı olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

  

 Resim 1 Plutarco Elías Calles (1877-1945)
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  a.g.e., s. 48, 120, 149. 



 

52 

 

II. 4. 2. Siyaseti ve Reformları 

Plutarco Elías Calles baĢkanlık koltuğuna oturduğunda 47 yaĢındadır ve 

ülkede önceki yıllardan kalan sorunlarla mücadele etmek zorunda kalmıĢtır. Álvaro 

Obregón ve Victoriano Huerta gibi Plutarco Elías Calles de bir Venustiano Carranza 

yanlısıdır. Katolik Kilisesine ve alkole karĢı olan nefreti ile bilinen Calles, Ġtalyan 

diktatör Mussolini‟ye karĢı hayranlık beslemiĢtir. Bunun nedeni Mussolini gibi 

Calles‟in de “düzen ve geliĢim” olan amacına ulaĢmak için elden gelen her Ģeyin 

yapılması gerektiğini savunmuĢtur.
101

 

Calles döneminde siyasi istikrar nispeten sağlanmıĢtır. Calles, baĢkanlığı 

döneminde 3 milyon hektar alandan fazla toprak arazisinin 300 bin köylüye 

dağıtılmasını sağlamıĢtır. Bu dönemde iĢçi ve köylü sendikalarının sayısı arttırılmıĢ, 

CROM ‟a
 
(Confederacion Regional Obrera Mexicana, Meksikalı ĠĢçiler Bölgesel 

Konfederasyonu)
102

 mensup sendikalı iĢçiler ve Hükümet arasında bir uyum 

sağlanmıĢtır.  Yine bu dönemde para basmaya yetkili tek kurum olacak olan Meksika 

Bankası (1925) ve diğer bankalar kurulmuĢtur. Karayolları yapım ve onarım 

çalıĢmaları baĢlatılmıĢ, Calles tarafından “Ulusal Demiryolları Yeniden Denetleme 

Komitesi (El Comité Reorganizador de los Ferrocariles Nacionales) kurulmuĢ
103

 ve 

Díaz döneminde yapımına baĢlanan Güney Pasifik demiryolunun yapımı 

tamamlanmıĢtır (1929). Posta servisi yeniden düzenlenmiĢ, Amerika BirleĢik 

Devletleri ve Ġngiltere ile rahat iletiĢim kurmak için iletiĢim kanunları tekrar gözden 
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 Jean Meyer, a.g.e., s. 157. 
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geçirilmiĢtir. Böylece kendi deyimi ile Calles, devrimci hareketin “yapıcı dönemini” 

yönetmeye baĢlamıĢtır. 
104

 

Tüm bu çabalara karĢın bir süre sonra ülkede yeni ayaklanmalar baĢ 

göstermiĢtir. 1917 yılından sonraki dönemde devlet ile Katolik Kilisesi arasında 

süren sorun Calles‟in baĢkanlık dönemi sırasında, 1926 yılına gelindiğinde patlak 

vermiĢ ve ülkede üç yıl boyunca sürecek olan bir iç savaĢ yaĢanmıĢtır. Böylece 

devlet üzerindeki etkisini kaybeden kilise laik görüĢler karĢısında yenik düĢmeye 

baĢlamıĢtır. Olaylara biraz geriye giderek bakmak gerekirse Ģunları söylemek 

mümkündür: Porfirio Díaz döneminde ise (1876 - 1880 ve 1884 - 1911 yılları arası 

dönem) kilise bu gücü tekrar kazanmıĢ fakat kazandığı bu gücü 1910 Meksika 

Devrimi ile yeniden yitirmiĢtir. Kilise ile devlet arasındaki bu gerginlik 1924 yılında 

Calles‟in baĢa geçmesiyle iyice artmıĢtır. 
105

 

Devrimci siyasetçilerin uygulamaya koyduğu 1917 Anayasasının 130. 

Maddesine göre kilise (din) ve devlet iĢleri birbirinden ayrılarak din adamlarının 

siyasete karıĢmaları yasaklanmıĢtır. Yine Anayasanın 30. Maddesine göre eğitimin 

laik olması zorunluluğu getirilmiĢ ve bu düzenlemelere uymayan kimselere de cezai 

yaptırım uygulanması kararı alınmıĢtır. Bu doğrultuda birçok eyaletteki rahip sayısı 
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azaltılmıĢ ya da sınırlandırılmıĢtır. Hatta Tabasco Valiliği bu dönemde, görev 

yapmakta olan az sayıdaki din adamına evlenme zorunluluğu getirmiĢtir. 
106

 

1926 yılında Meksiko ġehri BaĢpiskoposu José Mora y del Rio‟nun (1854-

1928) 4 ġubat 1926 tarihinde “El Universal” adlı Meksika gazetesinde 1917 

Anayasası aleyhinde bir açıklaması yayımlanmıĢtır.
107

 Calles hükümeti bu duruma 

oldukça Ģiddetli bir tepki vermiĢ; manastırlar kapatılmıĢ, Meksika vatandaĢı olmayan 

200 rahip sınırdıĢı edilmiĢtir.
108

 Kilise bu durum karĢısında dindarlardan oluĢan bir 

grupla “Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa” LNDLR (Ulusal Din 

Özgürlüğünü Savunma Birliği)
109

 kurmuĢ ve halkı devlete karĢı ayaklanmaya teĢvik 

etmiĢtir.  

Devlet ve kilise zıtlaĢması sonucunda ülkenin birçok yerinde silahlı eylemler 

patlak vermiĢ ve bu eylemler LNDLR (Ulusal Din Özgürlüğünü Savunma Birliği) 

tarafından yönetilmiĢtir. 1926 ile 1929 yılları arasında yaĢanan bu iç savaĢ Cristera 

Savaşı adıyla tarihte yerini almıĢtır.
110

 Katolik Kilisesinin üstünlüğünü savunan 

kesimin ayaklanmasını durdurmak üzere ordu harekete geçmiĢ fakat isyan gittikçe 

Ģiddetini arttırmıĢtır. Kilisenin aĢırı dinci grupları kıĢkırtması ile çıkan bu isyanda 

kilisenin amacı, 1917 Anayasasından, kilise karĢıtı kararların ve toprak reformları ile 
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ilgili maddelerin çıkartılarak bu Anayasanın “Cristera Anayasası” olarak 

değiĢtirilmesi olmuĢtur.  

Ġsyan özellikle Jalisco, Guanajuato, Colima ve Michoacán bölgelerinde 

yoğunlaĢmıĢ ve oldukça yıkıcı sonuçlara neden olmuĢtur. Sayıları 1927 yılında 

12.000 olan cristero‟ların
111

 sayısı 1929 yılına gelindiğinde 20.000 kiĢiyi bulmuĢtur. 

Her iki taraf, bu iç savaĢta büyük kayıplar vermiĢ ve 1928 yılında anlaĢmaya mecbur 

kalmıĢlardır.  Bu doğrultuda Calles, BaĢpiskoposluk ile görüĢmüĢ fakat hiçbir sonuca 

varamamıĢtır.
112

  

Bu sırada Calles‟in BaĢkanlık dönemi sona ermiĢ ve ülkede yeni baĢkanlık 

seçimleri için hazırlıklar baĢlamıĢtır. Amacından saptırılmıĢ devrim hareketi özellikle 

iktidarda bulunanların kiĢisel güç ve maddiyat çıkarlarını gözettiği bir araç haline 

gelmiĢ ve halk her an ayaklanmaya hazır vaziyette beklemiĢtir. BaĢkanlık döneminin 

sonlarına doğru Calles, petrol yasası ile ilgili Amerika BirleĢik Devletleri lehine 

değiĢiklikler yapmıĢ ve ekonomik sorunlara yol açacağı bahanesiyle toprak reformu 

rafa kaldırılmıĢtır. Kısacası 1917 Anayasasında verilen sözler gücün ve paranın 

etkisiyle unutulmuĢtur. 

Plutarco Elías Calles, yapılacak yeni seçimler için, dönemin Veracruz Askeri 

Hareket Komutanı General Arnulfo R. Gomez‟i (1890-1927) baĢkanlık için uygun 

aday olarak düĢünmüĢtür. Seçimde SavaĢ ve Donanma Bakanı Francisco Serrano‟yu 
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(1889-1927)
113

 destekleyen siyasetin güçlü isimlerinden olan Obregón ise, 1926 

yılının sonlarına doğru kendi adaylığını koyarak karıĢıklığın ortadan kalkacağını 

düĢünmüĢtür.  

Calles önceleri Obregón‟un yeniden seçilmesine sıcak bakmamasına karĢın 

Kasım ayında Anayasada bu yönde düzenlemeler yapmıĢtır. Bu düzenlemelere tepki 

veren Francisco Serrano ve Arnulfo Gómez de baĢkanlık için aday olmuĢlardır ve 

Obregón karĢısında güçlerini birleĢtirmeye karar vermiĢlerdir. Ġlk olarak Gómez 

1927 yılının Haziran ayında Veracruz‟da ayaklanmıĢ ve sonrasında Serrano onu aynı 

Ģekilde takip etmiĢtir. Buna karĢın 1927 yılın Ekim ayında her iki aday da katledilmiĢ 

ve Obregón‟un baĢkan olması yolundaki bütün engeller de böylece ortadan 

kalkmıĢtır.  

17 Temmuz 1928 tarihinde Obregón Anayasada yapılan bir değiĢiklik 

sayesinde yeniden baĢkan seçilmiĢtir. Fakat daha baĢkanlık kutlamaları yapılırken 

José de León Toral (1990-1929) adlı Katolik bir militan tarafından bir yemek 

sırasında öldürülmüĢtür.
114

 Bu beklenmedik olay karĢısında meclis, Emilio Portes 

Gil‟i (1890-1978) 
115

 geçici baĢkan olarak seçmiĢtir.  

 

                                                           
113

 Francisco R. Serrano: 16 Ağustos 1889 tarihinde Meksika‟nın Sinaloa eyaletinde doğmuĢtur. 

Meksika Devrimi sonrasında barıĢı ve farklı kutuplar arasında uzlaĢıyı sağlamak için çabalamıĢtır. 

Halk arasında hitabet yeteneği ve zekâsı ile saygı görmüĢtür. 3 Ekim 1927 tarihinde Obregón‟un 

talimatlarına uymadığı gerekçesiyle Huitzilac‟ta katledilmiĢtir.   

114
 Enrique Krause, El Vertigo de la victoria; Biografia del poder, Obregón (Zafer Sarhoşluğu; gücün 

biyografisi, Obregón), Fondo de Cultura Economica, México, D.F.,  2000, s. 120. 

115
 Emilio Portes Gil: 1890 yılında Tamaulipas‟ta doğmuĢtur. 1909 yılında devrimci mücadeleye 

katılmıĢtır. 1925 - 1928 yılları arasında, Tamaulipas Valisi olarak görev yapmıĢtır. Calles baĢkanlığı 

döneminde DıĢiĢleri bakanı olarak görevlendirilmiĢtir. 1978 yılında vefat etmiĢtir. 
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Emilio Portes Gil‟in baĢkanlık döneminde kilise ve devlet arasındaki uzlaĢma 

görüĢmeleri Amerika BirleĢik Devletleri‟nin Meksika büyükelçisi Dwight 

Morrow‟un (1873-1931) araya girmesi ile tekrar gündeme getirilmiĢtir. Sonunda 

1929 yılının Haziran ayında Katolik kilisesi boykotunu sona erdirmiĢ ve dini 

faaliyetlerini yerine getirmeye baĢlamıĢtır. Bunun karĢılığında ise devlet dini 

kurumların iç örgütlenmesine müdahale etmeyerek anayasayı barıĢçıl bir yöntemle 

uygulama kararı almıĢtır.
116

 

Diğer taraftan Mart 1929 tarihinde yeni bir ayaklanma patlak vermiĢtir. Bu 

ayaklanma Meksika devrim sonrası dönemde yaĢanan son silahlı eylem olmuĢtur. 

José Gonzalo Escobar (1892-1969)
117

 baĢkanlığında, Jesús M. Aguirre, Marcelo 

Caravelo, Roberto Cruz, Francisco Urbelejo, Claudio Fox, Fausto Topete gibi 

Obregón yanlısı bir grup general tarafından Hermosillo Planı‟nı (1929)
118

 tanımadığı 

gerekçesiyle Emilio Portes Gil‟e karĢı bir ayaklanma baĢlatılmıĢtır. Bu plan Plutarco 

Elías Calles‟i görünürde yeniden seçilmeye karĢı gibi durup aslında iktidarda 

kalmayı amaçlamakla suçlamıĢtır. Hatta Obregón‟un katledilmesinde Calles‟in 

parmağı olduğu iddia edilmiĢtir. Bu sırada Emilio Portes Gil, Plutarco Elías Calles‟i 

kabinesinde SavaĢ ve Donanma Bakanı olarak görevlendirmiĢtir. Yeniden siyasete 

atılan Plutarco Elías Calles, Escobarcı İsyanı (1929) adıyla bilinen bu ayaklanmayı 

bastırmıĢtır ve Escobar, Kanada‟ya sürgün edilmiĢtir.  

                                                           
116

 Jean Meyer, a.g.e., s. 211. 

117
José Gonzalo Escobar: Sinaloa eyaletinin Mazatlán Ģehrinde 1892 yılında doğmuĢ ve 1969 yılında 

Meksiko ġehri‟nde ölmüĢtür. Meksika devrimine katılmıĢ bir asker olan Escobar, 1929 yılında Emilio 

Portes Gil‟e karĢı “Escobarcı Ġsyanı” adı verilen bir ayaklanma baĢlatmıĢtır. Bu isyan Calles 

tarafından bastırılmıĢ Escobar ülkeye döneceği 1943 yılına kadar Kanada‟ya sürgün edilmiĢtir.  

118
 Hermosillo Planı: 3 Mart 1929 tarihinde Sonora eyaletinin Hermosillo Ģehrinde yapılmıĢtır. 

Plutarco Elías Calles‟in baĢkan olmadan ülkeyi yönetmesi durumuna karĢı çıkan ve bütün Meksika 

halkını Calles‟e karĢı ayaklanmaya çağıran bir plandır.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sinaloa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mazatl%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/1892
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Bu dönemde Escobarcı İsyanı‟nın bozguna uğratılmıĢ olması, Ulusal Devrim 

Partisi „nin (Partido Nacional Revolucionario, PNR)
119

 kurulması hiç kuĢkusuz 

Calles‟in gücünü sağlamlaĢtırmıĢtır. Bu sebeple iktidarda olmamasına karĢın Calles‟e 

“devrimin büyük Ģefi” unvanı verilmiĢtir ve 1928 yılından 1934 yılı ortalarına kadar 

geçen dönem “El Maximato”
120

 olarak adlandırılmıĢtır.  

17 Kasım 1929 tarihinde gerçekleĢecek olan seçimler için Pascual Ortiz 

Rubio (1877-1963)
121

 Ulusal Devrim Partisi‟nden (PNR) baĢkan adayı olmuĢtur. 

Ortiz Rubio‟nun rakibi ise Calles ve destekçilerinin uyguladığı politikaya karĢı 

olduğunu ifade eden José Vasconcelos (1882-1959) olmuĢtur. Calles ve taraflarının 

devrim ahlakından uzak uygulamalarını eleĢtiren Vasconcelos baĢlattığı harekette 

belirli bir destek edinmeyi baĢardığı halde seçimleri kazanamamıĢtır ve Pascual Ortiz 

Rubio Meksika Devlet BaĢkanı seçilmiĢ ve 5 ġubat 1930 tarihinde resmen görevine 

baĢlamıĢtır. 1932 yılına kadar görevde kalan Rubio, Calles‟in desteğini yitirmesi 

                                                           
119

 Ulusal Devrim Partisi, Partido Nacional Revolucionario, (PNR), 1 Eylül 1928 tarihinde, Calles 

baĢkanlığında, Calles‟in siyasi ve askeri liderlere ülkedeki birliği sağlamayı ve var olan sorunları 

barıĢçıl yollarla çözmeyi amaç edinecek yeni bir siyasi partinin oluĢturulmasını önermesiyle birlikte 

kurulmuĢtur. Adı, Lázaro Cárdenas döneminde Meksika Devrim Partisi (PRM), Ávila Camacho 

döneminde ise Anayasal Devrim Partisi (PRI) olarak değiĢmiĢtir.  

120
 “El Maximato”, Meksika tarihinde siyasetin Plutarco Elías Calles tarafından yönetildiği 1928 

yılından 1934 yılına kadar geçen süre “El Maximato” olarak adlandırılmıĢtır. Bu tarihler arasında 

sırasıyla; Emilio Portes Gil (1928-1930), Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) ve Abelardo Rodríguez 

(1932-1934) baĢkanlık koltuğuna oturmuĢtur fakat bu süreçte gerçek güç Álvaro Obregón‟un 

ölmesiyle devrimin en büyük ismi olan Plutarco Elías Calles‟in elinde bulunmuĢtur. Calles‟in 

siyasetteki etkisi, bir sonraki devlet baĢkanı Lázaro Cárdenas‟ın (1934-1940) kendisini ülkeden 

sürgün etmesiyle son bulmuĢtur.  

121
 Pascual Ortiz Rubio: 10 Mart 1877 tarihinde Michoacan eyaletinin Morelia adlı bölgesinde 

dünyaya gelmiĢtir. 30 Nisan 1915 tarihinde tuğgeneral rütbesine atanmıĢtır. 1917-1920 yılları arasında 

Michoacan valisi olarak görev yapmıĢtır. Obregón‟un Agua Prieta Plan‟ı ile Carranza Hükümeti‟ne 

karĢı baĢlattığı ayaklanmaya katılmıĢtır. Sonrasında, 1924 yılının Aralık ayında BaĢkan Plutarco Elías 

Calles tarafından Meksika‟nın Almanya Büyükelçisi ve 1926 yılında da Brezilya Büyükelçisi olarak 

atanmıĢtır. 4 Kasım 1963 tarihinde Meksiko ġehri‟nde vefat etmiĢtir. 
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sonrasında 2 Eylül 1932 tarihinde görevinden çekilmiĢtir. Pascual Ortiz Rubio‟nun 

yarım bıraktığı baĢkanlık süresi tamamlanıncaya kadar Meclis, Rubio‟nun yerine 

yine Ulusal Devrim Partisi‟nin (PNR) adayı Sanayi, Ticaret ve ÇalıĢma Bakanı 

Abelardo Rodríguez‟i (1889-1967)
122

 devlet baĢkanı olarak seçmiĢtir. 4 Eylül 1932 

tarihinde görevine baĢlayan Rodríguez 30 Kasım 1934 tarihine kadar Meksika devlet 

baĢkanlığı yapmıĢtır.  

1928 yılından 1934 yılına kadar geçen dönemde sırasıyla; Emilio Portes Gil 

(1928-1930), Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) ve Abelardo Rodríguez (1932-1934) 

Meksika Devlet BaĢkanlığı görevini yürütmüĢ ve bu dönemler boyunca devleti 

yönetme yetkisi adı geçen baĢkanların elindeymiĢ gibi görünmesine karĢın aslında bu 

yetki hala Calles‟in elinde bulunmuĢtur. Obregón‟un siyasetten beklenmedik bir 

Ģekilde silinmesi Calles‟i rakipsiz bırakmıĢ ve onu “devrimin en büyük baĢkanı” 

haline getirmiĢtir. Bahsedilen yıllar arasında Calles ülkeyi bu üç baĢkan aracılığıyla 

arka plandan yönetmiĢtir.
123

  

Bu sırada Obregón‟u destekleyenler liderlerinin ölümünde Calles‟in parmağı 

olduğundan ĢüphelenmiĢ fakat Calles akıllardaki soru iĢaretinin çözülmesi adına 

cinayet soruĢturmasının Obregón taraflarınca yapılmasını kabul ederek kendince bu 

duruma açıklık getirmiĢtir. Bu olay ve failleri konusunda kesin bir Ģey söyleme 

imkanı bulunmamasına karĢın bu konuda yazar Lorenzo Meyer, Historia General de 

México (Meksika’nın Genel Tarihi) adlı kitapta yazmıĢ olduğu, La 

                                                           
122

 Abelardo Rodríguez: 12 Mayıs 1889 tarihinde Sonora eyaletinin Guaymas adlı bölgesinde 

doğmuĢtur. 1931 yılında, SavaĢ ve Donanma Bakanı, 1932 yılında Endüstri, Ticaret ve ÇalıĢma 

Bakanı olarak çalıĢmıĢtır. Pascual Ortiz Rubio‟nun baĢkanlıktan çekilmesi üzerine devlet baĢkanı 

seçilmiĢ, 4 Eylül 1932 ile 30 Kasım 1934 tarihleri arasında Meksika Devlet BaĢkanı olarak görev 

yapmıĢtır. 1967 yılında Kaliforniya‟da vefat etmiĢtir. 

123
 Carlos Silva Cáceres, a.g.e., s. 126. 
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Institucionalización del Nuevo Régimen (Yeni Rejimin Kurumsallaşması) adlı 

makalesindeki gözlemlerini bu kapsamda sunmayı uygun bulmaktayız:  

“(…) Liderlerinin ölümüyle Obregón taraftarlarının iktidara yeniden 

yükselme umutları bir gün içinde kaybolmuĢ ve Obregón‟un suikastından hiç Ģüphe 

duymadan Calles‟i sorumlu tutmuĢlardır.  Calles‟in, suikast soruĢturmasının 

gerçekleĢtirmesini Obregón taraflarının yükümlülüğüne bırakması ve baĢkanlık 

seçimlerine yeniden aday olmayacağını açıklaması çok iĢe yaramamıĢtır.
124

  

Sonuç olarak Ģunu söyleyebiliriz: Maximato Dönemi’nin bu üç baĢkanı, 

(Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez) aslında Calles‟in 

ellerinde sadece birer piyon olmuĢtur ve bu kiĢilerin siyasi bir partinin, yürütme 

üzerindeki mutlak gücünü, üstünlüğünü tanımaktan baĢka bir seçenekleri 

olmamıĢtır.
125

 

1 Aralık 1934 tarihinde gerçekleĢtirilen yeni seçimlerle birlikte General 

Lázaro Cárdenas (1895-1970)
126

 baĢkanlığa gelmiĢtir. Maximato Dönemi, Calles‟in, 

Cárdenas hükümeti ile arasında geçen siyasal anlaĢmazsızlıktan ötürü ülkeden 

sınırdıĢı edilmesiyle birlikte kapanmıĢtır ve Calles 1941 yılında Manuel Ávila 

Camacho (1897-1955) döneminde Meksika‟ya dönmesine izin verilinceye kadar 

Amerika BirleĢik Devletleri‟nin Kaliforniya eyaletinde yaĢamıĢtır. 

                                                           
124

 Historia General de México (Meksika Genel Tarihi), El Colegio de México, México, D.F., 2008, s. 

830. 

125
 Luis Javier Garrido, El partido de la revolución institucionalizada, La formación del nuevo estado 

en México (1928-1945), (Anayasal Devrim Partisi, Meksika’da yeni devletin oluşumu (1928-1945)), 

Siglo Veintiuno Editores, México, D.F., 2005, s. 175. 

126
 Lázaro Cárdenas del Río: 21 Mayıs 1895 tarihinde Michoacán eyaletinde doğmuĢ ve 19 Ekim 1970 

tarihinde Meksiko ġehri‟nde ölmüĢtür. 1 Aralık 1934 tarihinden 30 Kasım 1940 tarihinde kadar olan 

süreçte Meksika Devlet BaĢkanlığı görevinde bulunmuĢtur.  



 

61 

 

Ülkede yaptığı sosyal ve ekonomik geliĢmelerden dolayı Cárdenas dönemine 

hoĢgörü hâkim olmuĢtur. Lázaro Cárdenas, baĢkanlığı süresince devrim sırasında 

verilen sözlerin tutulmasına özen göstermiĢtir. Bu yıllarda toprak reformu da en 

kapsamlı biçimde uygulanmaya baĢlamıĢtır. Latifundio adı verilen büyük çiftlikler 

köylülere dağıtılmıĢ ve kırsal bölgelerin ihtiyaçlarının karĢılanması için özel bir 

bütçe ayrılmıĢtır. Aynı Ģekilde ülke ekonomisini iyileĢtirmek için büyük endüstri 

kuruluĢları oluĢturulmuĢ, köylülere kredi verecek bankalar kurulmuĢ ve özellikle 

kırsal bölgelerde okullar, eğitim kurumları açılmıĢtır.  

Cárdenas hükümeti döneminde yaĢanan geliĢmelerden biri de bugünkü 

Meksika Petrolleri ġirketi‟nin (Petroleos Mexicanos) kurulması olmuĢtur. O 

dönemde Meksika‟da bulunan yabancı petrol Ģirketleri devlete vergi ödemekten 

kaçınmıĢ ve Meksikalı iĢçilerin aylıklarını arttırmak istememiĢlerdir. Bu sebeplerden 

ötürü Meksikalı iĢçiler greve gitme kararı almıĢlardır. Bu durumda Cárdenas,  18 

Mart 1938 tarihinde Meksika‟da bulunan yabancı petrol Ģirketlerinin devlet 

tarafından satın alınarak kamulaĢtırmasına karar vermiĢtir. Amerika BirleĢik 

Devletleri hükümeti Cárdenas‟ın bu kararını istemeyerek de olsa kabul etmiĢ, birçok 

petrol Ģirketi böylece tek bir Ģirket adı altında birleĢtirilmiĢ ve bugünkü “Meksika 

Petrolleri ġirketi” kurulmuĢtur. 
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Bu dönemde yaĢanan bir baĢka yenilik ise Cárdenas Hükümeti‟nin, çeĢitli 

sebeplerden dolayı ülkelerinden sürgün edilmiĢ birçok kimseye kapılarını açması 

olmuĢtur. Meksika‟nın bu durumunu yazar Enrique Krauze, General Misionero, 

Lázaro Cárdenas (Misyoner General, Lázaro Cárdenas) adlı kitabında Ģöyle 

açıklamıĢtır: 

“(…) Meksika, Cárdenas döneminde kapılarını İspanya’nın elit, entelektüel 

kesmine açmış ve bu durum ülkeye birçok yarar sağlamıştır. (…) İspanya 

rıhtımlarında gözlerini denize dikmiş her an Franko Rejiminin saldırılarından 

korkan umutsuz İspanyol halkını hatırlayan herkes, Meksika’nın kendileri için bir 

sığınma limanına dönmesinden kesin olarak gurur duyuyor olmalıdırlar. Aynı 

durum, hiçbir ülkenin misafir etmek istemediği, ülkesinden sürgün edilen León 

Trotsky (1879-1940)
127

  için de geçerliydi. Meksika, ülkesinden kovulanlar için 

sığınak anlamına gelmekteydi.”
128

 

Cárdenas, Meksika‟nın o dönemde kapılarını bilim adamlarına ve aydınlara 

açmasını da kendi sözleriyle Ģöyle açıklamıĢtır: 

                                                           
127

 León Trotsky; BolĢevik siyasetçi ve devrimcidir. 1879 yılında Ukrayna‟da doğmuĢ ve 1940 yılında 

Meksika‟da ölmüĢtür. 1917 Rus Devriminin önde gelen isimlerindendir. Sovyetler Birliği‟nin 

kurulmasında etkili bir rol oynamıĢ, Lenin‟in ardından Sovyetlerin ikinci adamı olarak 

değerlendirilmiĢtir. Lenin‟in ölümünden sonra Stalin ile giriĢtiği iktidar mücadelesini kaybetmiĢ ve 

1929 yılında Sovyetler‟den sürgün edilmiĢtir. Atatürk‟ün davetiyle 1929-1933 yılları arasında 

Ġstanbul‟da yaĢamıĢ, daha sonra Fransa‟ya geçmiĢtir. 1937 yılında Diego Rivera‟nın davetiyle 

Meksika‟ya gitmiĢtir ve burada Ramón Mercader adlı Stalinist bir Ġspanyol tarafından 1940 yılında 

öldürülmüĢtür. (Enciclopedia de México, Tomo (Cilt) XII, México, D.F., 1978, s. 454) 

128
 Enrique Krauze, General Misionero, Lázaro Cárdenas (Misyoner General, Lázaro Cárdenas), 

Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 1991, s. 160. 
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“Bizim ülkemizde, dünyadaki herhangi bir ülkeye ya da ırka karşı hiçbir 

antipati ya da önyargı yoktur."
129

 

1940 yılı baĢkanlık seçimleri yaklaĢtığında Cárdenas, parti baĢkanı olarak 

Manuel Ávila Camacho‟yu (1897-1955) 
130

 Meksika Devrim Partisi (PRM) adayı 

olarak ilan etmiĢtir ve Camacho 1 Aralık 1940 tarihinde devlet baĢkanı seçilmiĢtir.  

Camacho dönemi genel hatlarıyla ulusal birliktelik anlayıĢıyla yönetilen bir 

dönem olmuĢtur. Bu dönemde yaĢanan en önemli geliĢme 19 Ocak 1943 tarihinde 

Meksika Sosyal Sigortalar Kurumu‟nun (Instituto Mexicano del Seguro Social) 

kurulmasıdır. Böylece dar gelirli kimselere devlet tarafından sağlık desteği 

sağlanmıĢtır. 1946 yılında Cardenas döneminde Meksika Devrim Partisi (Partido de 

la Revolución Mexicana,  PRM) olan partinin adı Ávila Camacho döneminde, 

devletin devrimci değil toplumsal kurumlar tarafından yönetildiğinin vurgulanması 

açısından Devrimci Kurumsal Parti (El Partido Revolucionario Institucional,  PRI) 

olarak değiĢtirilmiĢtir. 

 

 

 

                                                           
129

 a.g.e., s. 161. 

130
 Manuel Ávila Camacho: 24 Nisan 1897 tarihinde Puebla‟nın Teziutlan adlı bölgesinde orta sınıftan 

bir ailenin çocuğu olarak doğmuĢtur. 1914 yılında Asteğmen olarak orduya katılmıĢtır ve 1920 yılında 

Albay rütbesine terfi ettirilmiĢtir. Aynı yıl, Lázaro Cardenas‟ın emrinde Michoacan Eyaleti Komutanı 

olarak görev yapmıĢtır. 1929 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi ettirilmiĢtir. 1933 ile 1934 yıları 

arasında SavaĢ ve Donanma Bakanlığı‟nda müsteĢar olarak görev yapmıĢtır. 1936 yılında Mili 

Savunma Bakanı (SavaĢ ve Donanma Bakanlığı‟nın ismi bu tarihte Milli Savunma Bakanlığı olarak 

değiĢtirilmiĢtir.) olarak atanmıĢtır. 13 Ekim 1955 yılında vefat etmiĢtir. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_la_Revoluci%C3%B3n_Mexicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_la_Revoluci%C3%B3n_Mexicana
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III. KOŞUTLUKLAR 

 

 

III.1. MEKSİKA DEVLET BAŞKANI GENERAL PLUTARCO ELÍAS 

CALLES VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET BAŞKANI GAZİ 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN REFORMLARI ARASINDAKİ 

KOŞUTLUKLAR  

 

Dönemi “el Maximato” olarak adlandırılan “devrimin büyük Ģefi” lakaplı 

Plutarco Elías Calles ve Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurucusu Mustafa Kemal 

Atatürk‟ün yapmıĢ oldukları reform çalıĢmalarının arasında öne çıkan birçok benzer 

yönler bulunmaktadır. Bu iki büyük devlet adamı da kendi dönemlerinde, kendi 

ülkelerinde bir dizi yenileĢme çalıĢmaları yapmıĢ ve bunlarda oldukça baĢarılı olarak 

ülkelerini ileri görece bir refah düzeyine ulaĢtırmayı baĢarmıĢlardır. Hemen hemen 

aynı döneme denk gelen bu reform çalıĢmaları birçok yönden birbirine benzer 

özellikler taĢımaktadır.  

 

 



 

65 

 

Mustafa Kemal Atatürk baĢarılı bir direniĢle kazandığı KurtuluĢ SavaĢı‟nın 

ardından Türk halkının desteğiyle 29 Ekim 1923 tarihinde Yeni Türkiye 

Cumhuriyeti‟ni resmen kurmuĢ ve Türkiye Cumhuriyeti‟nin ilk CumhurbaĢkanı 

olarak ülkeyi modern bir devlet haline getirmek ve geliĢtirmek için bir dizi reformlar 

gerçekleĢtirmeye koyulmuĢtur. Birçok alanda gerçekleĢen bu reform çalıĢmaları 

ülkeyi çağdaĢ, modern ve yenilikçi bir noktaya getirmiĢtir.  

Türkiye topraklarından on binlerce kilometre uzaklıkta bulunan Meksika‟da 

ise 1924 yılında Devlet BaĢkanı olan Plutarco Elías Calles, aynı Ģekilde ülkesini 

geliĢtirmek ve daha iyi bir seviyeye getirmek için ülkemizde gerçekleĢen reform 

hareketlerine nispeten benzer nitelikte olan bir dizi reformlar gerçekleĢtirmiĢtir.  

Her iki ülkede de gerçekleĢen bu reform çalıĢmalarına bir örnek verecek 

olursak her iki ülkenin de eğitim alanında birçok çalıĢmalar yapmıĢ olduğunu 

görebiliriz. Örneğin Türkiye‟de Mustafa Kemal Atatürk 3 Mart 1924 tarihinde 

çıkarmıĢ olduğu Tevhid-i Tedrisat Kanunu
131

 ile bütün eğitim kurumlarını Milli 

Eğitim çatısı altında birleĢtirmiĢ, tekke ve zaviyeleri kapatmıĢ, eğitimin laik bir 

yapıya bürünmesini sağlamıĢtır.  Atatürk “Geleceğin güvencesi, sağlam temelleri 

olan bir eğitime dayalıdır.” sözüyle de eğitimin ülke için ne kadar önemli olduğunu 

vurgulamıĢtır. 

                                                           
131

 Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Yasası), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 

Mart 1924 tarihinde kabul edilmiĢtir. Bu kanunla, medreseler kaldırılmıĢ, Türkiye Cumhuriyeti 

sınırları içindeki bütün okullar, Maarif Vekâleti‟ne (Millî Eğitim Bakanlığı'na) bağlanmıĢtır. Böylece 

eğitim kurumlarının bir çatı altında toplanması ve eğitimin millî bir nitelik kazanması sağlanmıĢtır. 2 

Mart 1926 tarihinde kabul edilen Maarif TeĢkilâtı Kanunu ile lâik eğitime uygun, ilk ve ortaöğretim 

programlan belirlenmiĢtir. Eğitim hizmetleri, modern bir hâle getirilmiĢtir. Bundan sonra eğitimi 
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okulları açılmıĢtır.  
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http://tr.wikipedia.org/wiki/3_Mart
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Benzer Ģekilde Meksika‟da Plutarco Elías Calles de eğitime çok önem 

vermiĢ, bu doğrultuda ülkede birçok kütüphane ve eğitim merkezi açmıĢ ve eğitimin 

cinsiyet ayrımı yapılmaksızın kız ve erkek öğrenciler için eĢit bir Ģekilde verilmesi 

için çalıĢmalar yürütmüĢtür.  Calles, eğitime verdiği önemi Ģu sözleri ile özetlemiĢtir: 

“Bu devlette eğitim, “demokrasinin en sağlam dayanağı” olacaktır ve gerici 

kurumlara karşı halkın uygarlığını ve gelişimini destekleyecektir.”
132

 

 Tezimizin bu bölümündeki çalıĢmamızın amacı iki liderin kendi ülkelerinde 

gerçekleĢtirmiĢ oldukları reform olarak niteleyebileceğimiz bu çalıĢmaların benzeĢen 

yönlerini, sonuçlarını, her iki ülkede de nasıl algılandığı, nasıl sonuçlandığı ve yine 

her iki ülkede ne gibi etkileri olduğunu geniĢ bir Ģekilde ortaya koymaktır. 
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 III. 1. 1. Yaşamları Açısından 

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında, Osmanlı Ġmparatorluğu‟na bağlı bir 

vilayet olan Selanik‟te doğmuĢ ve 10 Kasım 1938 tarihinde Ġstanbul‟da 57 yaĢında 

hayata veda etmiĢtir. Atatürk, Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihinden 

sonra yeni Türkiye Cumhuriyeti‟nin ilk CumhurbaĢkanı olmuĢ, bu görevi ölümüne 

dek 15 yıl boyunca sürdürmüĢtür.  

Plutarco Elías Calles‟in yaĢamına bakacak olursak, daha önce “Plutarco Elías 

Calles, YaĢamı” bölümünde bahsettiğimiz gibi Calles, Meksika‟nın kuzeybatısında 

bulunan Sonora eyaletinin Guaymas Ģehrinde 25 Eylül 1877 tarihinde doğmuĢ ve 19 

Ekim 1945 tarihinde Meksiko ġehri‟nde 68 yaĢındayken vefat etmiĢtir. Álvaro 

Obregón‟un baĢkanlık dönemi sona ermesiyle birlikte 1924 yılında baĢkan seçilmiĢ 

ve 1928 yılına kadar bu görevi sürdürmüĢtür. Bununla birlikte Calles‟in baĢkanlık 

süresi 4 yılın sonunda bitince siyaseti bırakmamıĢ “Maximato” dönemi (1928-1934) 

boyunca ülke yönetiminde varlığını hissettirmiĢtir. Bu noktada her iki liderin 

baĢkanlık süreleri için Ģunu söyleyebiliriz: Atatürk resmi olarak üst üste 

cumhurbaĢkanı seçilerek bu görevi 15 yıl boyunca yürütmesine karĢın Calles de 

benzer Ģekilde baĢkanlık süresi dolduğunda siyasetten çekilmemiĢ, devamında 

“Maximato” dönemi boyunca ülke siyasetinde 10 yıl boyunca aktif rol oynamıĢtır.  

Her iki liderin gençlik yıllarına bakacak olursak Atatürk ve Calles‟in Ģu 

noktada hayatlarında bir benzerlik olduğunu görebiliriz: Atatürk babasını küçük 

yaĢta kaybettikten sonra ise annesi ve kız kardeĢi Makbule ile birlikte Selanik‟ten 

dayısının yanına taĢınmıĢtır. Burada bir süre kaldıktan sonra, Mustafa‟nın eğitimine 

devam edebilmesi için aile Selanik‟e dönmüĢtür. Aynı Ģekilde Plutarco Elías Calles 

de üç yaĢındayken annesini kaybetmiĢtir. KardeĢi Dolores ile birlikte teyzesinin 
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yanına giden Calles, burada teyzesi María Josefa ve eniĢtesi Juan Bautista Calles 

tarafından büyütülmüĢ, okula yazdırılmıĢtır. Bu aĢamada her iki liderin aileleri de 

çocuklarının eğitimine önem vermiĢtir.  

Mustafa Kemal, Selanik‟te, Selanik Askeri RüĢtiyesi‟ne (ortaokul) 

baĢlamıĢtır. Daha sonra Manastır Askeri Ġdadisi‟ni (lise) bitirip, Ġstanbul‟da Harp 

Okulunda öğretimine baĢlamıĢtır. 1902 yılında teğmen rütbesi ile mezun olmuĢ ve 

Harp Akademisi‟ne devam ederek 1905 yılında kurmay yüzbaĢı rütbesi ile Harp 

Akademi‟sini tamamlamıĢtır. Daha sonra 20 Haziran 1907 tarihinde Kolağası 

(Kıdemli YüzbaĢı) olmuĢtur ve ġam'daki ordunun Kurmay BaĢkanlığı‟nda bir göreve 

getirilmiĢtir. 1912 yılında Balkan SavaĢı baĢlayınca binbaĢı rütbesiyle savaĢa 

katılmıĢtır. 1913 ile 1915 yıllarında Sofya‟da askeri ataĢe olarak bulunmuĢ ve bu 

görevde bulunduğu dönemde 1914 yılında yarbaylığa yükselmiĢtir. Bu sırada I. 

Dünya SavaĢı (1914-1918) baĢlamıĢ ve Mustafa Kemal 19. Tümen Komutanı olarak 

Çanakkale SavaĢı‟na (18 Mart 1915) katılmıĢtır. Gelibolu‟da düĢman saldırılarını 

baĢarı ile durdurarak bir kahramanlık destanı yazmıĢ ve Ġtilaf Devletlerine 

“Çanakkale Geçilmez!” dedirtmiĢtir. Mustafa Kemal bu baĢarısı üzerine albaylığa 

yükselmiĢtir.
133

  

Mustafa Kemal Çanakkale SavaĢından sonra 1916 yılında Doğu Cephesi‟nde 

Kolordu Komutanı olarak atanmıĢ ve generalliğe yükselmiĢtir. 1917 yılında ise 

Suriye‟de görevli 7. Ordu Komutanlığı‟na atanmıĢtır ve bu cephede baĢarılı 

savunmalar yapmıĢtır. Mondros AteĢkes AntlaĢmasından (30 Ekim 1918) sonra 

Ġstanbul‟a gelmiĢ ve ülkeyi düĢman iĢgalinden kurtarmak amacını gizli tutarak, 9. 

                                                           
133 www.atam.gov.tr (26.08.2013) 
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Ordu MüfettiĢliği görevi ile Ġstanbul‟dan ayrılmıĢtır.
134

 Bu doğrultuda 19 Mayıs 1919 

tarihinde KurtuluĢ SavaĢı‟nı baĢlatmak üzere Samsun‟a çıkmıĢtır. 22 Haziran 1919 

tarihinde Amasya‟ya geçerek buradan yayımladığı genelgeyle “Vatanın 

bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğunu, azim ve kararlılıkla 

vatanın kurtarılması için Sivas’ta bir kongre toplanacağını” Türk milletine, 

“bildirmiĢtir.
135

 Ayrıca Osmanlı Hükümeti‟nin verdiği görevden ve askerlikten istifa 

ederek 23 Temmuz 1919 tarihinde Erzurum‟da, 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas‟ta 

toplanacak kongrelerin baĢkanlığını yaparak vatanın kurtuluĢu için izlenecek yolun 

belirlenmesini sağlamıĢtır. Bu kongrelerde, “Düşman işgaline karşı milletin vatanı 

savunacağı, bu amaçla geçici bir hükümetin kurulacağı ve bir milli meclisin 

toplanacağı, manda ve himayenin kabul edilmeyeceği”
136

 kararları alınmıĢ ve 

açıklanmıĢtır. Bu doğrultuda Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 tarihinde 

Ankara‟da görevine baĢlamıĢ ve Mustafa Kemal, Meclis ve Hükümet BaĢkanı 

seçilmiĢtir. Böylece Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurulması yolunda önemli bir adım 

atılmıĢtır.
137

 

Mustafa Kemal Atatürk‟ün hükümet baĢkanı seçilmesine kadar olan dönemi 

kısaca anlattıktan sonra Plutarco Elías Calles‟in de devlet baĢkanı olduğu döneme 

kadar geçen süreden kısaca bahsetmenin doğru olacağı kanaatindeyiz.  

Plutarco Elías Calles, ilköğrenimine teyzesinin ve eniĢtesinin yanında 

Hermosillo‟da baĢlamıĢtır. 1888 yılında Benigno López Serra‟nın Öğretmenler 
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 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk AraĢtırma Merkezi, Ankara, 2004, s. 168. 

136
 a.g.e. s. 169. 
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 Abdulrahman Çaycı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Bağımsızlık ve Çağdaşlaşma Önderi 

(Hayatı ve Eseri), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk AraĢtırma Merkezi, Ankara, 

2002, s. 99. 
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Okulu‟nda (Academia de Profesores) verdiği eğitimlere katılmıĢ ve 1894 yılında 

öğretmenlik mesleğine baĢlamıĢtır. 1897 yılında Guaymas‟a geri dönmüĢtür. 1899 ve 

1903 yılları arasında gazetecilikle ilgili çalıĢmalar gerçekleĢtirmiĢ, “El Siglo XX” ve 

“Revista Escolar” adlı dergilerde yazılar yazmıĢtır. 1911 yılına kadar müfettiĢlik, 

Meksika Oteli‟nin yöneticiliği, çiftçilik gibi birçok görevde bulunmuĢtur.
138

  

Meksika Devrimi‟nin patlak vermesinin ardından Plutarco Elías Calles 1911 

yılında Agua Prieta‟ya yerleĢmiĢ ve Sonora valisi José María Maytorena tarafından 

Agua Prieta‟da bizim idari yapımızdaki kaymakamlık görevi benzeri bir idari göreve 

atanmıĢtır.
139

 1912 yılında Madero‟ya karĢı ayaklanan Pascual Orozco‟ya karĢı 

savaĢmıĢ ve bir sonraki yıl Venustiano Carranza döneminde Carranza‟nın yürüttüğü 

anayasal harekete katılarak Álvaro Obregón komutasında görev yaptıktan bir süre 

sonra albaylığa terfi etmiĢtir. 1914 yılında Carranza‟nın daveti ile anayasal zaferi 

kutlamak üzere Meksiko ġehri‟ne gitmiĢtir. 1915 yılında ise Carranza tarafından 

Sonora Valisi olarak görevlendirilmiĢtir. 1919 yılında yine Carranza hükümetinde 

Endüstri, ÇalıĢma ve Ticaret Bakanı olarak görev almıĢtır.
 
1920 yılında Álvaro 

Obregón‟un baĢkan adaylığına destek vermek için görevini bırakmıĢ ve Carranza 

hükümetini tanımadığını açıkladığı “Agua Prieta Planı”nı imzalamıĢtır. Álvaro 

Obregón‟un devlet baĢkanı olmasıyla birlikte Obregón döneminde, kendisinin de 

baĢkanlığa aday olacağı 1924 yılına kadar ĠçiĢleri Bakanı olarak görev almıĢtır. 

Álvaro Obregón‟un baĢkanlık süresi dolduğunda, Obregón tarafından desteklenen 
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Plutarco Elías Calles, devlet baĢkanlığına aday olmuĢ ve 1 Kasım 1924 tarihinde 

devlet baĢkanı seçilmiĢtir.
 140

  

Her iki liderin baĢkanlık görevine baĢlayıncaya kadar geçen sürece kısaca 

değindikten sonra baĢkanlık dönemlerinde ülkelerinde yaptıkları çalıĢmalar için 

Ģöyle bir değerlendirme yapabiliriz: 

Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk ve Plutarco Elías Calles ülkelerinde birçok 

yönden etkili olmuĢlardır. Atatürk, Cumhuriyet‟in ilanından sonra ülkenin kurtuluĢu 

için birçok zafer elde etmiĢtir. Öncelikle Osmanlı Hükümeti ile Ġtilaf Devletleri 

arasında 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan Serv AntlaĢması‟nı Türk milletinin 

kabul etmediği dünyaya duyurulmuĢtur. Sonrasında 6 Ocak 1921 tarihinde yapılan I. 

Ġnönü SavaĢı ve 23 Mart 1921 tarihinde yapılan II. Ġnönü SavaĢları ile birlikte Ġtilaf 

Devletlerinin yardımlarıyla Ġzmir‟i iĢgal eden Yunan Kuvvetlerinin ilerlemesi 

durdurulmuĢtur. 23 Ağustos 1921 tarihinde yeniden saldıran Yunan ordusu bozguna 

uğratılmıĢ ve BaĢkomutan Mustafa Kemal PaĢa‟nın yönettiği Türk Ordusu Sakarya 

Meydan SavaĢını zaferle sonuçlandırmıĢtır. Bu zafer sonrasında Mustafa Kemal‟e 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “mareĢal” rütbesi ve “gazi” unvanı 

verilmiĢtir.
141

  

Türk Ordusu vatanı düĢman iĢgalinden kurtarmak için 26 Ağustos 1922 

tarihinde karĢı saldırıya geçmiĢtir. Mustafa Kemal PaĢa‟nın yönettiği BaĢkomutanlık 

Meydan SavaĢı ile 30 Ağustos 1922 tarihinde Türk Ordusu, Yunan Ordusunun büyük 

bir kısmını yok etmiĢtir. Bozguna uğrayarak kaçan düĢman kuvvetlerini izleyen Türk 
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Ordusu 9 Eylül 1922 tarihinde Ġzmir‟e girmiĢ ve 18 Eylül 1922 tarihinde Yunan 

Ordusu Anadolu topraklarını terk etmiĢtir. Bu zaferden sonra 11 Ekim 1920 tarihinde 

Mudanya AteĢkes AntlaĢması imzalanmıĢ ve Ġtilaf Devletleri iĢgal ettikleri Türk 

topraklarından çekilmiĢlerdir. Bu AntlaĢma sonrasında Ġtilaf Devletleri 28 Ekim 

1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti‟ni Lozan‟da toplanacak barıĢ 

konferansına davet etmiĢler ve 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan 

AntlaĢması ile yeni Türk Devleti kendisini tam bağımsız bir devlet olarak dünyaya 

tanıtmayı baĢarmıĢtır. 

KurtuluĢ SavaĢı‟nın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 

Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilmiĢ ve Mustafa Kemal CumhurbaĢkanı oy 

birliğiyle CumhurbaĢkanı seçilmiĢtir. Anayasa gereğince dört yılda bir 

cumhurbaĢkanlığı seçimleri yenilenmiĢ ve Atatürk, 1927, 1931, 1935 yıllarında 

yapılan seçimleri kazanarak 1938 yılındaki ölümüne kadar cumhurbaĢkanlığı 

yapmıĢtır ve bu görevi en uzun süre yürüten cumhurbaĢkanı olmuĢtur.
142

  

Mustafa Kemal Atatürk sadece Türk milletinin KurtuluĢ SavaĢı‟nı yöneten bir 

komutan olmamıĢ aynı zamanda gerçekleĢtirdiği devrimlerle de Türk milletini 

çağdaĢ medeniyet seviyesine ulaĢtırmıĢtır. YaĢamı boyunca milletin ve vatanın 

bağımsızlığı için uğraĢmıĢ ve girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıĢtır. YapmıĢ 

olduğu askeri çalıĢmaları ülkeyi kurtuluĢa götürmüĢtür. CumhurbaĢkanlığı sırasında 

modern, laik ve demokratik bir devlet kurmak için bir dizi reform gerçekleĢtirmiĢtir. 

GerçekleĢtirilen laik ve yenilikçi reformlar, Anadolu topraklarının iç huzurunu, 

geçerliliğini bugün yaĢadığımız XXI. yüzyıla kadar sürdürmüĢtür. 
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Plutarco Elías Calles‟in de Meksika‟daki devrim rejimi üzerinde oldukça 

etkisi olmuĢtur. 1924 ile 1928 yılları arasında Plutarco Elías Calles‟in devlet 

baĢkanlığını yürüterek ülkedeki birçok yenilik hareketlerini baĢlattığı bu dönem 

“Maximato” olarak tanınmıĢtır. 
143

 

Calles, baĢkanlığının ilk iki yılında karayolu inĢası ve sulama sistemlerinin 

geliĢtirilmesi için çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢ, kredi uygulamaları modernleĢtirilmiĢ, 

ordu yeniden düzenlenmiĢ, etkin bir posta servisi ve Ulusal Tarım Kredi Bankaları 

kurulmuĢtur.  

Bu doğrultuda Türkiye‟de de milli tasarrufun ve mevduatın geliĢmesinde 

öncülük yapmak üzere Atatürk‟ün isteği üzerine 26 Ağustos 1924 tarihinde Türkiye 

ĠĢ Bankası kurulmuĢtur.
144

 

Plutarco Elías Calles‟in baĢkanlığının son iki yılında ise ülkedeki iç huzur 

bozulmuĢ, halk, devletin Katolik Kilisesine olan müdahalesini eleĢtirmiĢ ve silahlı 

bir ayaklanma çıkmıĢtır. Devlet yabancı din adamlarını sınırdıĢı etmiĢ ve kilisenin 

yürüttüğü iĢlerle alakalı bir Ceza Kanunu düzenlemiĢtir. Kilise bu durum karĢısında 

yetkilileri eleĢtirmek için “La Liga Nacional la Defensa de la Libertad Religiosa 

(Ulusal Din Özgürlüğünü Savunma Birliği)” adında bir grup kurmuĢ ve devlete karĢı 

ayaklanmıĢtır. “Cristera Ġsyanı (Rebelión Cristera)” denilen bu olay ülke çapında 

yayılmıĢ ve bazı bölgelerde Ģiddetini arttırmıĢtır. Hükümetinin son dönemlerinde ise 

Calles, Álvaro Obregón‟un yeniden baĢkan seçilmesinin önünü açmak amacıyla 
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Anayasa‟da düzenlemeler yapmıĢ böylece Álvaro Obregón 1928 yılında ikinci kez 

baĢkan seçilebilmiĢtir.  Obregón‟nun daha baĢkanlığının ilk günlerinde bir militan 

tarafından öldürülmesi üzerine Calles bir konuĢma yapmıĢ ve artık “liderler” 

(caudillos) döneminin bittiğini ve “kurumsal” (institucional) dönemin baĢladığını 

bildirmiĢtir.
145

 

Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón‟nun ülkenin sosyal ve ekonomik 

yapısını yeniden yapılandırma çabalarının ardından devrimle birlikte ülkenin iç 

sorunlarına çözüm arayarak kendi politik rejiminin mimarı olmuĢ, bu amaçla 1929 

yılında Ulusal Devrimci Parti‟yi (PRI) kurmuĢtur. Yenilik yanlısı bu devrimci parti, 

büyük bir aile olarak birleĢmiĢ, devrime karĢı olan düĢünceleri ise kendisinden 

uzaklaĢtırmıĢtır. Daha sonradan da devrim Meksika tarihinde sürekli hale gelmiĢtir. 

Calles, tarım reformunun etkilerini azaltarak Bölgesel Meksika ĠĢçi Konfederasyonu 

(CROM) sendika yöneticilerini desteklemiĢ, endüstri ve tarım burjuvası ile iliĢkileri 

politik bir Ģekilde yönetmiĢtir. “Callista” denilen Plutarco Elías Calles dönemindeki 

politika 1928 yılında, Calles‟e karĢı görülen tek isim olan Álvaro Obregón‟un 

öldürülmesiyle daha da sağlam hale gelmiĢtir.  

Obregón‟un ölmesi Plutarco Elías Calles‟in devrimin “en büyük başkanı” 

olarak görülmesini sağlamıĢtır. ġöyle ki, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, 

Abelardo Rodríguez ve de Ulusal Devrimci Parti (PNR) tarafından aday gösterilen 

Lázaro Cardenas hükümetlerini perde arkasından yöneten bir güç olarak 

görülmüĢtür. Bu hükümetlerin döneminde oldukça büyük çapta modernleĢme ve 

geliĢme programları uygulanmıĢ, birçok yeni yollar, sulama kanalları inĢa edilmiĢ, bu 
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dönemde Meksika Bankası aracılığıyla kredi uygulaması baĢlatılmıĢtır. Aynı 

zamanda silahlı güçler yeniden ĢekillenmiĢtir.
146

 

Mustafa Kemal Atatürk‟ün ve Meksika‟da “devrimin en büyük baĢkanı” 

olarak tanınan General Plutarco Elías Calles‟in yaĢamından kısaca bahsettikten sonra 

Ģöyle bir sonuca ulaĢabiliriz.  Yukarıda her iki liderin hayatları anlatılırken 

bahsettiğimiz üzere Calles ve Atatürk güçlü kiĢilikleri sayesinde ülkelerinin tarihinde 

önemli rol oynamıĢlardır. Her iki lider kendilerince belirledikleri yollardan 

ülkelerinin geliĢimi için çalıĢmıĢ ve bu amaçlarına ulaĢmıĢlardır.  Bu doğrultuda asıl 

mesleği öğretmenlik olan Calles devrim yanlısı olarak anayasal hareketlere katılmıĢ 

ve albay rütbesi ile ayaklanmaları bastırmaya çalıĢmıĢtır. Atatürk ise Harp 

Akademisi‟nden mezun olmuĢ, bir ordu mensubu olarak hem çeĢitli bölgelerde 

ayaklanmaları bastırma amacı ile görevlendirilmiĢ hem de KurtuluĢ SavaĢına 

önderlik yapmıĢtır ve Çanakkale SavaĢı‟ndaki baĢarılarından sonra albaylığa 

yükselmiĢtir.  

Aynı Ģekilde her iki lider Plutarco Elías Calles ve Mustafa Kemal Atatürk 

devlet baĢkanlığı görevlerini uzun süre sürdürmüĢlerdir. Calles, 1924 yılında devlet 

baĢkanı seçilerek Meksika‟yı 4 yıl boyunca yönetmiĢ fakat baĢkanlık dönemi 1928 

yılında sona erdiğinde kendi kurduğu partiden (Ulusal Devrimci Parti, PNR) baĢkan 

adayı olan Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez‟in 

baĢkanlıklarını desteklemiĢ ve bu süreçte (1928-1934) ülkeyi el altından yönetmeyi 

baĢarmıĢtır. Atatürk ise ilk meclis toplantısında CumhurbaĢkanı seçilmiĢ, ölüm yılı 

olan 1938 tarihine kadar 4 dönem boyunca ülke yönetimini üstlenmiĢtir.  
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           III. 1. 2. Reformları Açısından 

Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 tarihinde kurulmuĢ ve hemen sonrasında 

Atatürk, Türk milletinin geleceğini tamamen değiĢtiren bir dizi köklü yenilikler 

yapmaya baĢlamıĢtır. YaklaĢık 10 yıl süren bu dönem boyunca toplumu çağdaĢ ve 

yenilikçi bir hale getirmeyi hedeflemiĢtir.  

Atatürk çağdaĢ bir devlet olmayı aynı zamanda demokratik bir devlet olmak 

olarak değerlendirmiĢtir. Bu doğrultuda demokratik bir ülke olmak amacıyla 

ulusalcılık, halkçılık, devletçilik, laiklik, devrimcilik ve milliyetçilik ilkelerine 

dayanan Cumhuriyet Halk Partisi‟ni 9 Eylül 1923 tarihinde kurmuĢtur. Atatürk‟ün bu 

partiyi kurma amacını Emre Kongar, Devrim Tarihi ve Toplumbilim Açısından 

Atatürk adlı kitabında Ģöyle açıklamıĢtır: 

“Askeri konularda başarıya ulaştıktan sonra Atatürk, yeni rejim içinde köklü 

reformları gerçekleştirmek ve yapılacak devrimleri mümkün olduğu kadar halka 

benimsetmek için idareyi sivil bir temele oturtma çalışmalarına girişmiştir. 

Cuhmuriyet Halk Partisi’ni kurma, işte böyle bir amacı gerçekleştirmek, ayrıca 

Meclis’in daha düzenli çalışmasını sağlamak düşüncesinden doğmuştur.”
147

 

  Yine aynı amaç doğrultusunda Atatürk 1930 yılında çok partili demokrasiye 

geçmek için yeni bir siyasi parti kurulmasını desteklemiĢ ve Paris Büyükelçisi Fethi 

Okyar‟ı (1880-1943) yeni bir muhalefet partisi oluĢturmak için görevlendirmiĢtir. 
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Atatürk‟ün düĢüncesi ve giriĢimiyle 12 Ağustos 1930 tarihinde Serbest Cumhuriyet 

Fıkrası kurulmuĢtur.
148

  

Bu iki parti arasındaki temel fark Cumhuriyet Halk Partisinin devletçiliğine 

karĢı Serbest Cumhuriyet Fıkrasının liberal görüĢü savunması olmuĢtur. Devletçi bir 

geliĢmeyi yetersiz hatta totliter saymıĢtır. Bu bakımdan da memleket kalkınmasını 

büyük külfetler ve partinin görüĢüne göre yüksek vergilerle yalnız bir kuĢağın üstüne 

yüklemeyi doğru bulmamıĢtır.
149

 Bununla beraber bu partinin ömrü sadece 3 ay 

sürmüĢ ve 17 Kasım 1930 tarihinde dağılmıĢtır.
150

 Bu partinin kurulmasını ve 

dağılmasını yazar Ercan Süel, “Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi” adlı kitabında Ģu 

Ģekilde açıklamıĢtır: 

“ (…) Parti 12 Ağustos 1930 yılında kurulmuştur. Partinin yayınlanan 

programında, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik ve Laiklik ilkelerine bağlı olunduğu 

bildirilmiştir. Ekonomide ise iktidardaki Cumhuriyet Halk Fırkası’nın devletçilik 

anlayışına karşılık liberal bir politika benimsemiştir. Mustafa Kemal Paşa da bu 

partinin cumhuriyetçi ve laik bir parti olmasını istemiştir. Böylelikle Serbest 

Cumhuriyet Partisi’nin ülkede denge unsuru olacağını düşünmüştür. (…) Fakat 

birtakım din istismarcıları kısa sürede partinin içine sızmıştır. Bu olaylardan bir ay 

sonra yapılan belediye seçimlerinde yeni kurulan bir parti için büyük sayılan 

başarıyı göstermesi, iktidara karşı eleştirileri arttırmıştır. Cumhuriyet’in ilan 

edilmesinden sonra gerçekleştirilen inkilapların ve ekonomik politikaların, bazı 

çevreler tarafından benimsenmediği ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ve 
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Serbest Cumhuriyet Partisi arasında ilişkiler gerginleşmiştir. Fethi Bey’in İzmir 

gezisinde olaylar başlamıştır; iktidar partisi alehinde gösteriler yaparak parti 

merkezi taşlanmış ve kısa sürede bir anarşi ortamı yaratılmıştır. Böylelikle Serbest 

Cumhuriyet Partisi esas amacından saparak geri kafalı insanların kişisel ihtirasları 

için kullandığı bir kuruluş haline gelmiştir. Genç Cumhuriyet’in yeni ortadan 

kaldırdığı tarikatlar, şeyhleri ve müritleriyle tekrar canlanmaya başlamıştır. Fethi 

Okyar bu koşullar içinde bir muhalefet partisinin yaşayamayacağını görmüş ve 

Mustafa Kemal ile karşı karşıya kalmak istememiştir. Parti tüzüğünün bir 

maddesinde bulunan, gerekli görüldüğünde parti başkanının partiyi kapatma 

yetkisinden faydalanarak 17 Kasım 1930 tarihinde Serbest Cumhuriyet Partisi’ni 

kapatmıştır.”
151

 

General Plutarco Elías Calles de benzer Ģekilde 4 Mart 1929 tarihinde Ulusal 

Devrimci Parti‟yi (Partido Nacional Revolucionario) kurmuĢtur. Bu parti farklı 

siyasal gruplardan birçok kiĢiyi bünyesinde barındırmıĢtır. Aynı zamanda Calles de 

Atatürk gibi 1928 tarihinde verdiği bir beyanatta muhalif görüĢleri çeĢitlilik olması 

bakımından meclise davet etmiĢtir. Böylece demokrasi bakımından ülkenin bir adım 

daha ileri gideceğine inanmıĢtır. 

Ricardo Zevala, “Calles el Presidente” (Başkan Calles)” adlı kitabında 

Calles‟in demokratikleĢme süreciyle ilgili olarak Ģunları kaydetmiĢtir: 
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 “Calles’in 1928 Şubat tarihli mesajı, devrimci olsun olmasın, ulusal ya da 

yerel birçok küçük siyasi partilerin oluşmasına ve bu sayede hükümetin 

demokratikleşme sürecinde daha hızlı ilerlemesine yardımcı olmuştur.”
152

 

ModernleĢme çalıĢmaları çerçevesinde her iki ülkede de sözkonusu olan, 

Türkiye‟de ve Meksika‟da, ordunun siyasetten ayrılmasına yönelik çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. Pablo González Casanova, “La Democracía en México” (Meksika’da 

Demokrasi)” adlı kitabında Meksika‟daki durumdan Ģu Ģekilde bahsetmiĢtir: 

“Askeriyenin kontrolünü ve politik eylemlerini kendi iradesiyle sağlaması 

gerekmektedir. Onları kontrol etmek amacıyla bir takım önlemler alan isimler ise 

General Calles, General Cárdenas ve General Ávila Camacho’dur. Ordu 

komutanlarının ve askeri başkanların yetiştirilmesi ise Calles ile başlar. Yine Calles 

ile askeri kontrol ve disiplin artar, ordunun siyasete karışması engellenir. 
153

 

Atatürk de aynı Ģekilde orduyu siyasetten ayırmayı hedeflemiĢtir. Çünkü 

Atatürk ordunun siyasete karıĢması yoluyla, siyasetin bağımsızlığına gölge 

düĢeceğini, ordunun ise siyasal bölünmeler karĢısında bu bölünmelerden etkilenerek 

güçsüzleĢeceğini düĢünmüĢtür.
154

 Bu doğrultuda 19 Aralık 1924 tarihinde alınan bir 

kararla birlikte komutanlara Meclis konuĢmalarına katılmama Ģartı, memurlara ve 

askerlere ise parlamentoda milletvekili seçilmeden önce görevlerinden istifa etme 

zorunluluğu getirilmiĢtir.  

Atatürk bu konu ile ilgili olarak Ģunları söylemiĢtir:  
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 “Bir ordunun cevheri ne olursa olsun, siyasete karışırsa, birlikte hareket ve 

savaşma yeteneğini temelinden kaybeder. Vatanın savunma gücünü hiçe indirir. 

Siyasete karışmış bir ordunun, karışmadan önceki disiplini ve savaşma yeteneğini 

yeniden kazanabilmesi için çok zaman ister”.
155

  

Atatürk döneminde ülkemizde batılı tarzda yapılan yeni kanunlar da 

yürürlüğe girmiĢtir. Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu “Bolivar ve Atatürk, Atatürk ve 

Bolivar” adlı kitabın içinde “Mustafa Kemal Atatürk Hayatı ve Düşünce Yapısı” 

altbaĢlığıyla yazdığı bölümde Türkiye‟de gerçekleĢen bu yeniliklerden Ģu Ģekilde 

bahsetmiĢtir: 

“… İtalyan sistemini örnek alan yeni bir ceza kanunu, İsviçre modelini takip 

eden bir medeni kanun ve Fransız sistemini esas alarak hazırlanan bir ticaret 

kanunu oluşturuldu. Medeni nikâh zorunlu hale getirildi(dini nikâh zorunluluğu 

bulunmuyordu). İslamiyet devletin dini olmaktan çıkarıldı (10 Nisan 1928). Sırasıyla 

20 Mayıs ve 1 Kasım 1928 tarihlerinde Arap alfabesi ve rakamları kullanımdan 

kaldırıldı. Arap alfabesi, birkaç ünlü ve ünsüz harf eklenen Latin alfabesiyle 

değiştirildi. Böylesi, sesler açısından daha zengin olan ve ünlülerin çeşitliliği 

açısından daha kesin hatları bulunan Türk diline daha uygundu. 

1934 yılında kadınlar seçme ve millet meclisine seçilme haklarını kazandılar. 

Esasen seçim konusu 1930’dan beri gerçekleştirilegelen bir sürecin sonucuydu. 3 

Nisan 1930 tarihinde, yerel yönetimler kanununda gerçekleştirilen bir değişiklikle ilk 

adım atıldı ve kadınlara yerel seçimlere katılma hakkı tanındı. Kadınlar ilk kez 8 
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Şubat 1935 genel seçimlerde oy kullandılar ve yasama organına seçildiler. Bu 

seçimler neticesinde meclise on sekiz kadın milletvekili girdi.”
156

 

Mustafa Kemal Atatürk yapmıĢ olduğu bu değiĢikliklerle çağın gerisinde 

kalan Türk toplumunun modern dünyaya uyum sağlamasını kolaylaĢtırmıĢtır. Yeni 

kurulmuĢ cumhuriyet rejiminin Avrupa'nın yakalamıĢ olduğu çağdaĢlık seviyesine 

ulaĢması için ilerici ve özgürlükçü bir anlayıĢı yerleĢtirmeye çalıĢmıĢ, geliĢmenin 

önünde engel teĢkil eden ve geçerliğini yitirmiĢ olan yasaları değiĢtirerek toplumu 

yeniden yapılandırmayı amaçlamıĢtır.  

Meksika‟daki duruma baktığımızda, General Plutarco Elías Calles de aynı 

Ģekilde kadınlara bir takım hakların tanınmasını sağlamıĢtır ve bu doğrultuda 1 Ekim 

1932 tarihinde Meksika Anayasasına yeni bir madde eklenmiĢtir. Bu maddeye göre 

kadınlar Meksika kanunları önünde erkek ile eĢit haklara sahip konuma getirilmiĢ, 

cinsiyetlerinden dolayı maruz kaldığı bütün kısıtlamalar ortadan kaldırılmıĢtır.
157

 

Böylelikle modern hayatın bir gerekliliği olarak kadın, erkek ile eĢit konuma 

getirilmiĢ, sosyal, ekonomik ve politik her ortamda önemli roller üstlenmeye 

baĢlamıĢtır. Bu çerçevede kadın evine kısıtlı kalmamıĢ, en önemli sosyal, ekonomik 

ve politik aktivitelerde rol alabilmiĢtir. Kadın büyük bir güce kavuĢmuĢtur ve 1884 

Meksika Anayasasından kalan eski, gelenekçi kadın modeline bağlı kalmaya devam 

etmemiĢtir.
158
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Eğitim alanında gerçekleĢtirilen reformlara baktığımızda her iki ülkede de 

eğitime ne kadar büyük önem verildiğini görebiliriz. Örneğin Türkiye 

Cumhuriyeti‟nde 3 Mart 1924 yılında onaylanan Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Eğitimin 

birleĢtirilmesi yasası) ile ilköğrenim gerek kız, gerek erkek öğrenciler için zorunlu 

hale getirilmiĢtir. (Bu kanun 131. Dip notta ayrıntılı olarak anlatılmıştır) Önceden 

sadece erkek çocukların okula gitmesine izin verilirken bu yasa ile kız çocuklarına da 

ilköğretim zorunlu kılınmıĢtır.
159

  

Benzer Ģekilde Plutarco Elías Calles de eğitim alanında önemli yenilikler 

yapmıĢtır. 500 kiĢiden fazla nüfusu olan her yerleĢim yerinde yeni okullar açmıĢtır. 

Çocukların eğitimi için yeni okullar açmasının yanısıra yetiĢkinler için cinsiyet 

ayrımı yapılmaksızın herkesin eğitim öğretim görebileceği eğitim merkezleri 

kurmuĢtur. Calles döneminde her yerleĢim biriminde bir halk kütüphanesinin ya da 

en azından bir okuma salonunun açılması teĢvik edilmiĢtir. Ricardo Zevada “Calles, 

el Presidente (Başkan Calles)” adlı kitabında eğitim için yapılan bu reformlardan Ģu 

Ģekilde bahsetmiĢtir: 

“Calles’in başkanlığı döneminde entelektüel bir kesimin oluşması için genç 

öğrencilere ve eğitimcilere büyük önem verilmiştir. Yine bu dönemde eğitim 

alanındaki gelişmelere önem verilmiş, sadece okuryazarlık oranını arttırmak için 

çalışılmamış, aynı zamanda tam anlamıyla uygar bir ülke olmak için tüm nüfusun, 

köylülerle ve yerlilerle bir bütünlük içerisinde gelişmesine çalışılmıştır.”
160

 

Plutarco Elías Calles‟in Mustafa Kemal Atatürk‟e benzerliği konusunda 

değinmek istediğimiz bir diğer husus da laiklik ile ilgilidir. Yazar Ricardo J. Zevada 
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“Calles, el Presidente (Başkan Calles)” adlı kitabında Calles‟in, din ve devlet iĢlerini 

ayırması konusunda Atatürk‟e benzediğinden söz etmiĢ, bu konuda Ģu ifadeleri 

kullanmıĢtır: 

“… Calles dinin büyük ölçüde halkın geri kalmasına neden olduğunu 

düşünüyordu. Bazıları ise Calles’in din konusundaki bu düşüncesinin onun hiçbir 

zaman yalanlamadığı sözde Türk kökenli olmasından kaynaklandığını 

düşünüyorlardı. Calles, Müslüman liderlerden biri olan Mustafa Kemal’e 

benziyordu: “Gerçekten, Mustafa Kemal ve Calles arasındaki benzerlik şaşırtıcıydı; 

Kemal’in, Kuran’ın en üstün kanun olduğu bir toplumda, kiliseyi devletten ayırması 

tıpkı Calles’in ülkede çok sayıda bulunan kiliselerin ve din adamlarının sayısını 

azaltması gibi kabul edilemezdi. Calles Meksika’daki din sorununu çözmek 

istiyordu.”
161

 

Görüldüğü üzere Plutarco Elías Calles, Mustafa Kemal Atatürk gibi devlet 

yönetiminde laiklik ilkesini benimsemiĢtir. Bu doğrultuda kendince önlemler alan 

Calles, devlet yönetimini kilisenin her türlü baskısından uzak tutmaya çalıĢmıĢtır.  

Sonuç olarak her iki liderin benzer dönemlerde ülkelerini daha çağdaĢ ve 

yenilikçi kılmak üzere özenli çalıĢmalar yaptıklarını söylemek yanlıĢ olmayacaktır.  
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 III. 1. 3. Dış Politikaları 

 Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet‟in kuruluĢunu olan 1923 yılından 

itibaren dıĢ politikada, diğer devletlerin Türkiye‟nin milli bağımsızlığına ve toprak 

bütünlüğüne saygı duyulmasını istemiĢ, devletlerin eĢitliği ilkesine saygılı olup, 

içiĢlerimize karıĢmayan devletlerle dostluk iliĢkileri içerisinde yaĢamaktan yana 

olmuĢtur. Bu çerçevede, barıĢın her devletin menfaatine olacağına inanan Atatürk, 

özellikle “Yurtta Barış, Dünyada Barış”
162

 ilkesi doğrultusunda Türk dıĢ politikasını 

ĢekillendirmiĢtir. Bu ilke, bir taraftan yurt içinde huzur ve sükûnu, güven içinde 

yaĢamayı, diğer taraftan da milletlerarası barıĢ ve güvenliği hedef tutmuĢ ve hem iç 

politikanın, hem de dıĢ politikanın temel dayanağı olmuĢtur. Bu ilkenin kararlı bir 

Ģekilde uygulanması Türkiye‟ye uluslararası alanda olumlu bir saygınlık sağlamıĢ ve 

Türkiye bu sayede güvenilir bir devlet olarak birçok ülkeyle dostluk kurmuĢtur.  

 Türkiye‟nin dıĢ politikasının ana unsurları Milli Mücadele Döneminde 

oluĢmaya baĢlamıĢtır.
163

 Yeni kurulan Türk Devleti‟nin öncelikli amacı Osmanlı 

Devleti‟nin uluslararası varlığını sildirip yerine Türk Devleti‟nin resmi olarak 

tanınması ve Türkiye‟nin uluslararası alanda varlığına devam etmesi olmuĢtur. Bu 

doğrultuda Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Ermeni hükümeti arasında 3 Aralık 

1920 tarihinde yapılan Gümrü BarıĢı Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nin uluslararası 

alanda imzaladığı ilk antlaĢma olmuĢtur.
164

 Aynı Ģekilde I. Ġnönü SavaĢı sonrasında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nin Londra Konferansına çağırılması, 16 Mart 1921 

tarihinde Sovyetler Birliği ile Moskova AntlaĢması yapılması ve bu anlaĢmada 
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Sovyetler Birliği‟nin Osmanlı Devletini tanımayarak Türkiye Büyük Millet 

Meclisi‟ni mücadelesinde desteklediğini belirtmesi ilk dıĢ politik baĢarılar olmuĢtur. 

13 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Kars AntlaĢması ile çok uluslu iliĢkilerin baĢarılı 

bir Ģekilde geliĢmesi sağlanmıĢ, ilk kez Sakarya Zaferinden sonra Ġtilaf Devletlerinin 

bir üyesi olan Fransa‟nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nin baĢarısını görerek 20 

Ekim 1921 tarihinde Ankara AntlaĢmasını imzalaması Türk dıĢ politikasının milli 

mücadeledeki hedeflerine adım adım ulaĢmaya baĢladığının bir göstergesi olmuĢtur.  

 Yazar Fahir Armoğlu 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1914 – 1980 adlı kitabında, 

Türkiye‟nin 1923-1930 dönemindeki dıĢ politikasınının amacını Ģu Ģekilde 

açıklamıĢtır: 

 “1923-1930 devresinde Türkiye’nin bütün dış politika faaliyetleri, yeni bir 

kurtuluşun ortaya çıkardığı meseleleri çözümlemek ve yeni Türkiyeyi milletlerarası 

çevrede istikrarlı bir düzene oturtmak amacına yönelmiştir.”
 165

 

  Bu kapsamda Türkiye‟nin 1932 yılında Milletler Cemiyetine üye olması, 

Türkiye‟nin milletlerarası iĢbirliğine katılmasında önemli bir geliĢme olarak 

değerlendirilmiĢtir.  
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 Yazar Fahir Armaoğlu, “Atatürk ve Milletler Cemiyeti” adlı bir baĢka 

kitabında Atatürk‟ün Yurtta Barış, Dünyada Barış ilkesini, Türkiye‟nin Milletler 

Cemiyeti‟ne
166

 girmesindeki en önemli sebep olarak görmüĢ ve bu durumu Ģu Ģekilde 

açıklamıĢtır: 

 “ Birçok açıdan büyük eksiklere sahip Milletler Cemiyeti’ne, Türkiye davet 

üzerine katılmıştır. Bu davete Türkiye’nin icabet etmesindeki en önemli neden ise 

Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesi doğrultusunda hareket eden, Türk dış 

politikasıdır.”
167

 

 Türkiye‟nin Milletler Meclisine katılmasıyla Balkan devletleri ile arasında 

yakınlaĢma ve iĢbirliği baĢlamıĢtır. Bu geliĢmeyle birlikte 9 ġubat 1934 tarihinde 

Balkan Antlatı kurulmuĢtur ve bu mutabakat ile taraflar arasında sıkı bir iĢbirliğin 

sağlanması amaçlanmıĢtır.
168

 

 Aynı Ģekilde Türkiye 8 Temmuz 1935 tarihinde Ġran, Irak ve Afkanistan ile 

Sadabat Paktı‟nı imzalamıĢtır.
169

 BeĢ yıl geçerli olması düĢünülen Sadabat Paktı ile 

                                                           
166

 Milletler Cemiyeti, I. Dünya SavaĢı‟nın ardından ülkeler arasında yaĢanabilecek sorunları barıĢçı 
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tarafından Ġsviçre‟de kurulmuĢtur. BaĢlıca amacı Versailles AntlaĢması ile tesbit edilen savaĢ sonrası 

düzenin devamını sağlamak olmuĢtur. Türkiye I. Dünya SavaĢı‟nda yenilgiye uğradığı için Cemiyetin 

asıl üyeleri arasına alınmamıĢtır.   9 Eylül 1931 yılında Meksika, 1 Temmuz 1932 yılında Türkiye, 

Milletler Cemiyeti‟ne üye olmuĢtur. II. Dünya SavaĢı'nın (1939-1945) ardından 1946 yılında 

dağılmıĢtır. (Kültür Bakanlığı Yayınları, Atatürk‟ün Milli DıĢ Politikası, C.II, Ankara, 1992, s. 216) 
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taraflar birbirlerinin içiĢlerine karıĢmamayı, birbirlerine saldırmamayı ve aralarındaki 

sorunları Milletler Cemiyeti‟nde çözmeyi taahhüt etmiĢlerdir.
170

 

  Atatürk, varlığımızı koruyabilmek için önce kendi gücümüze dayanmayı, 

milli dıĢ politikamızın bir unsuru, bir ilkesi olarak benimsemiĢtir. Milli dıĢ 

politikanın bu unsurunu ileri sürerken, Türkiye‟yi tek baĢına ve yalnızlık içinde 

bırakmayan ve Türk Devleti‟nin bağımsızlığını zedelemeyecek, onun iç iĢlerine 

karıĢmayacak eĢitliği esas olan ittifakları içeren bir sistem içinde kendi gücüne 

dayanmayı öngörmüĢtür. Milli Mücadelenin baĢında Sovyetlerle imzaladığı dostluk 

ve karĢılıklı yardım antlaĢması (16 Mart 1921), Lozan AntlaĢmasından sonra bölge 

paktlarını ve güvenlik paktlarını imzalaması, Türk Devletinin ve Milletinin 

yararlarını öngörmek Ģartı ile bu tür antlaĢmaları benimsediğini göstermiĢtir. 
171

 Bu 

doğrultuda 1928 yılında imzalanan Kellogg Paktı da silahsızlanma alanında atılan 

büyük bir geliĢme olarak değerlendirilmiĢtir. (Türkiye ve Sovyetler Birliği 1929 

yılında bu pakta katılmıĢlardır.) Bu anlaĢmaya imza atan devletler (Amerika BirleĢik 

Devletleri, Ġngiltere, Fransa, Almanya, Ġtalya, Polonya, Belçika ve Çekoslovakya) 

savaĢı milli politikalarına alet etmeyeceklerini, anlaĢmazsızlıkların çözümü için 

savaĢ yoluna gitmeyeceklerini, savaĢtan vazgeçtiklerini ve bütün anlaĢmazsızlıkları 

için daima barıĢ yolunu kullanacaklarını taahüt etmiĢtir.
172

  

DıĢ politikada temel ilke olarak kabul edilen eĢitlik ve karĢılıklı dostluk 

ilkelerine, Türkiye Devletinin kurulmasını takiben bağlılık gösterilmiĢtir. Bu 
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doğrultuda Atatürk; “Dünyanın filan yerinde bir rahatsızlık varsa bana ne, 

dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa, tıpkı, kendi aramızda olmuş gibi onunla 

ilgilenmeliyiz. Olay ne kadar uzak olursa olsun, bu esastan şaşmamak lazımdır. İşte 

bu düşünüş, insanları, milletleri ve hükümetleri bencillikten kurtarır.”
173

 diyerek, 

milletlerarası eĢitlik ve karĢılıklı dostluk iliĢkilerine kök teĢkil edecek görüĢlerini de 

açıklamıĢtır. Aynı zamanda “En uzakta zannettiğimiz bir olayın bize bir gün etki 

etmeyeceğini bilemeyiz. Bunun için insanlığın hepsini bir vücut ve bir milleti bunun 

bir organı saymak gerekir. Bir vücudun parmağının ucundaki acıdan diğer bütün 

organlar etkilenir.” diyerek milletlerarası bağlantılar üzerindeki görüĢünü bir kez 

daha vurgulamıĢtır.
174

 

Meksika‟daki duruma bakacak olursak, Meksika‟nın dıĢ politikası ile ilgili 

olarak Plutarco Elías Calles, Meksika‟nın hiçbir ülkenin himayesi altında 

kalamayacağını ve Meksika milletinin iradesine ters düĢecek hiçbir durumu kabul 

edemeyeceğini belirtmiĢtir.
175

 Bu durumu 1 Eylül 1927 tarihli meclis konuĢmasında 

Ģöyle açıklamıĢtır: 

“Meksika kendi ilkeleri doğrultusunda uluslararası ilişkilerini iyi bir şekilde 

sürdürülebilmesi için ülkenin içişlerine yapılacak herhangi bir müdahaleyi 

reddetmiştir,  reddetmektedir ve sizleri temin ederim ki her zaman reddedecektir. 

Bununla birlikte diğer ülkelerle birlik içinde yaşayabilmek için ülkenin itibarına ters 

düşecek herhangi bir durumu da kabul etmeyecektir.   Bütün yabancı ülkelerle 
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işbirliği yapmayı istemektedir fakat bu ancak ülke topraklarının sahibi olan Meksika 

halkının isteklerine uygun bir şekilde olabilecektir.”
176

 

BaĢkanlık dönemi boyunca uluslararası iliĢkilere önem veren Plutarco Elías 

Calles, Fransa, Ġspanya, Belçika, Ġtalya gibi birçok ülkeyle aralarındaki diplomatik 

iliĢkileri geliĢtirmiĢtir. Calles döneminde Türkiye Cumhuriyeti ile Meksika Devleti 

arasıda 25 Mayıs 1927 tarihinde Roma‟da “Dostluk Anlaşması (Tratado de 

Amistad)”
177

  imzalanmıĢtır.
178

   

Plutarco Elías Calles, baĢkanlığı süresince dıĢ politikasında, gücü elinde tutan 

ülkelerle iliĢkilerini bozmamaya çalıĢmıĢ, yabancı sermayenin Meksika‟da 

yürürlülükte olan yasalara uygun bir Ģekilde yatırımlarını Meksika‟ya yapmalarını 

sağlayarak daha bağımsız ve milliyetçi bir ekonomik geliĢme arayıĢına girmiĢtir.  

Calles, baĢkanlık koltuğuna oturduğunda öncelikle Álvaro Obregón 

döneminden beri Amerika BirleĢik Devletleri ve Meksika arasında süregelen petrol 

sorununu çözmek için Obregón döneminde imzalanan Bucareli AnlaĢmasını (Bknz. 

Dip not:79) reddetmiĢ ve petrol konusunda Anayasa‟nın 27. Maddesinin 

uygulanmasına özen göstermiĢtir. Bu maddeye göre; “Ülkenin sınırları içerisinde 

bulunan topraklar ve karasular tamamen ulusa aittir, ülke, kendi çıkarları 
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doğrultusunda bu hakları belirli kişilere verme hakkına sahiptir ve sahip 

olacaktır.”
179

 Söz konusu madde yürürlülüğe girdikten sonra yabancı devletlerin, 

özellikle de Amerika BirleĢik Devletleri‟nin, ülke ekonomisine müdahaleleri görece 

kontrol altına alınmıĢtır. Bu durumdan en çok etkilenen sektör petrol olmuĢtur.  

1927 yılında Amerika BirleĢik Devletleri‟nin Meksika Büyükelçisi değiĢmiĢ 

ve yeni büyükelçi Dwight Morrow (1873-1931) döneminde Meksika ile Amerika 

BirleĢik Devletleri arasındaki iliĢkiler her iki ülkenin çıkarları doğrultusunda dostane 

bir Ģekilde geliĢmiĢtir. Bunun karĢılığında ise Meksika Devleti, Amerika BirleĢik 

Devletleri sermayesinin Meksika endüstrisine ve ticaretine daha fazla yatırım 

yapmasına izin vermiĢtir.  

 “Maximato” olarak anılan Calles döneminde Meksika‟nın uluslararası alanda 

bağımsız ve milliyetçi bir Ģekilde iliĢkilerini sürdürebileceğinin belirtilmesi açısından 

1930 yılında, dönemin DıĢiĢleri Bakanı olan Genaro Estrada (1887-1937)
180

 

tarafından “Doctrina Estrada (Estrada Doktrini)” uygulamaya koyulmuĢtur. 

Meksika‟nın uluslararası hukukta en önemli uygulamalarından biri olan bu doktrin, 

Estrada tarafından Meksika‟nın yurt dıĢı temsilciliklerine gönderdiği 27 Eylül 1930 

tarihli bir belge ile açıklamıĢtır.
181

  Meksika bu doktrinle, bir ülkenin tanınması 
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konusunda değerlendirme yapmayı o ülkenin iç iĢlerine karıĢma ve egemenlik 

haklarına zarar veren bir uygulama olarak görmüĢtür.  

Hukuk profesörü Seha Meray (1924-1977) Devletler Hukukuna GiriĢ adlı 

kitabında Genar Estrada tarafından ortaya konulan bu doktrini Ģu Ģekilde 

yorumlamıĢtır. 

“Estrada bu genelgede; yabancı hükümetlere, bir diğer devletteki mevcut 

rejimin meşru olup olmadığı konusunda karar verme imkanı sağlayan hükümetlerin 

tanınması uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini, bunun diğer devletlerin 

egemenliğini ihlal etmek anlamına geldiğini ve bir diğer devletin içişlerine müdahale 

olduğunu belirtmiş; bundan böyle Meksika hükümetinin diğer devletlerle diplomatik 

ilişkiler kurarken veya bunu reddederken, bu hareketin ne peşinen ne a posteriori 

olarak, yabancı devletlerin kendi hükümetlerini veya makamlarını kabul, idame veya 

değiştirme haklarını bir değerlendirme konusu yapmamış olacağını ifade etmiştir. 

Genel anlamda kabul görmeyen bu görüş, bir hükümetin tanınmasını ya da 

tanınmamasını, o devletin içişlerine karışma olarak yorumlamıştır. Bir ülkede, 

olağandışı yollarla hükümet değişikliği olduğu takdirde, Estrada Doktrini’nin 

önerisi, bu hükümeti tanımak ya da tanımamak yerine, bu hükümetin sakıncalı 

bulunması halinde diplomasi ilişkilerini kesmektir.”
182

 

Her iki ülke liderlerinin dıĢ politikayı yansıtan görüĢlerininden ve ülkeleri 

için yaptıkları giriĢimlerden örnekler verdikten sonra her iki lider Calles ve 

Atatürk‟ün baĢkanlıkları boyunca birçok ülke ile diplomatik iliĢkilerini dostluk 

çerçevesinde geliĢtirdikleri ve bunu ülkelerinin bağımsızlığına gölge düĢürmeden 
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yaptıkları sonucuna ulaĢabiliriz. Bu doğrultuda Atatürk‟ün “Yurtta barıĢ, dünyada 

barıĢ” ilkesini ülkemizin olduğu kadar Meksika‟nın da dıĢ politikasını yansıttığı 

Ģeklinde değerlendirebiliriz. 
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           III. 1. 4. Kültüre ve Sanata Bakışları 

 Atatürk, güzel sanatları, eğitim, bilim ve kültür devriminin bir parçası olarak 

görmüĢ ve bunu her zaman yinelemiĢtir. Ayrıca, güzel sanatların devrimler içindeki 

yerini Ģöyle açıklamıĢtır:  

 “Güzel sanatlarda başarı, bütün devrimlerin başarılı olduğunun en kesin 

delilidir. Bunda başarılı olamayan uluslar ne yazık ki bütün başarılarına karşın 

uygarlık alanında yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaktan her zaman yoksun 

kalacaklardır.”
183

  

 Güzel sanatların geliĢmesi ve halkın günlük yaĢamında bir ölçüde yer 

alabilmesi Atatürk döneminin kültür ve sanat politikasının bir sonucu olmuĢtur. 

 Atatürk, ulusumuzu her konuda olduğu gibi, sanata yönelme konusunda da 

özendirmiĢtir. YaĢamı boyunca, sanata, sanatçıya ve estetiğe verdiği önemi 1930 

yılında Ģu özdeyiĢi ile vurgulamıĢtır: “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan 

olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkâr olamazsınız.”
184

 

Ayrıca insan ruhunun geliĢimini düĢünerek, sanattan uzak olan bir ulus için Ģunları 

kaydetmiĢtir: “Bir ulus sanattan ve sanatkârdan yoksunsa tam bir hayata sahip 

olamaz. Böyle bir ulus bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve hastalıklı bir kimse 

gibidir. Sanatsız kalan bir ulusun hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”
185

 

Cumhuriyet Döneminde çağdaĢ sanat kurumları ve yöntemleriyle geliĢen ama 

milli ve geleneksel değerlerden çıkan yeni sanat anlayıĢını köklü duruma getirmek 
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için yoğun bir çaba sarf edilmiĢtir. Atatürk, her alanda sanatçının yetiĢtirilmesi ve 

toplumda saygın bir yer alabilmesi için yöneticilere talimat vermiĢtir. Güzel 

sanatlarla ilgili okullar, konservatuar, müzeler ve tiyatrolar açılmıĢtır. Müzik, resim, 

heykel ve mimaride önemli sanatçılar yetiĢtirilmiĢtir.
186

 

Atatürk, sanatı devletin görevleri arasına alarak ona geliĢme yollarını açmıĢ 

ve Türk toplumunu çağdaĢ medeniyet hedefine yöneltirken, diğer alanlarda olduğu 

gibi güzel sanatlarda da yeni ufuklar açmıĢtır. Bu dönemde güzel sanatların çeĢitli 

dallarında çalıĢmalar yapılmıĢtır. Örneğin; 1926 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü‟nde 

bir resim bölümü faaliyete geçirilmiĢ, 1927 Sanayi-i Nefise Mektebi, Güzel Sanatlar 

Akademisi‟ne dönüĢtürülmüĢ, resim öğrenimi için Avrupa‟ya öğrenci gönderildiği 

gibi yabancı hocalardan da yararlanılmıĢ, ressamların resimlerini sergileyebilmeleri 

için Resim ve Heykel Müzesi açılmıĢ, devlet binalarına sanat eserleri konulmaya 

baĢlanmıĢtır. Bu dönemde Ġstanbul‟da bulunan Sarayburnu Parkı‟nda ilk Atatürk 

heykeli açılmıĢtır (3 Ekim 1926). Bunu Ankara‟nın Ulus semtinde bulunan Zafer 

Anıtı (1927), Samsun‟da bulunan Atatürk Anıtı (1932) gibi eserler izlemiĢtir.  

 

 

 

 

 

Resim 5 Atatürk Heykeli, Ġstanbul, 1926     

                                                           
186

 Turan Feyzioğlu, Atatürk ve Güzel Sanatlar, Atatürkçü DüĢünce, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi, Ankara, 1992, s. 396.  
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 Resim 6 Zafer Anıtı, Ankara, 1927. 

 

Atatürk güzel sanatların diğer dallarında olduğu gibi Sahne Sanatlarını da 

teĢvik etmiĢ ve tiyatronun çağdaĢ bir yapıya kavuĢmasını istemiĢtir. Bu doğrultuda 

1934 yılında Ġstanbul ġehir Tiyatrosu açılmıĢtır.
187

 Yine çok sesli Batı müziğinin 

ülkemizde yaygınlaĢtırılması temel ilke olarak benimsenirken, geleneksel Türk 

Müziği türlerinin derleme, araĢtırma ve geliĢtirilmesine önem verilmiĢtir. Sahne 

sanatları ve müzik dallarında öğretmen ve öğrenci yetiĢtirmek maksadıyla 1932 

yılında Ankara‟da Musiki Muallim Mektebi (Müzik Öğretmen Okulu) açılmıĢtır. 

Kurumun adı 1936 yılında Ankara Konservatuarı, 1940 yılında ise Devlet 

Konservatuarı olarak değiĢtirilmiĢtir. Böylece Türkiye‟nin ihtiyaç duyduğu müzik, 

tiyatro, opera, bale sanatçılarını yetiĢtirilmeye baĢlanmıĢtır.  

 

                                                           
187

 http://www.ibb.gov.tr/sites/sehirtiyatrolari/tr-TR/Sayfalar/Tarihce.aspx (27.08.2013) 

http://www.ibb.gov.tr/sites/sehirtiyatrolari/tr-TR/Sayfalar/Tarihce.aspx
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Atatürk dönemi Türkiyesi‟nde plastik sanatlarda da büyük geliĢme 

gözlenmiĢtir. 1924 yılından itibaren Sanayi-i Nefise Mektebi Âlisi
188

 mezunları 

Avrupa‟ya gönderilmiĢtir. 1932 ile 1933 öğretim yılında Gazi Eğitim Enstitüsü 

Resim-ĠĢ Bölümü açılmıĢtır. Atatürk, anıt ve heykel yapımına önem vererek, 

Cumhuriyetin heykeltıraĢ kuĢağının yetiĢtirilmesini desteklemiĢtir. 1924 yılından 

itibaren resim ve heykel sergileri açılmaya baĢlamıĢtır. (Halkevleri Resim ve Heykel 

Sergileri (1936-1938), Ankara Halkevleri BirleĢik Resim Heykel Sergileri (1937-

1938) gibi). Atatürk tarafından 20 Eylül 1937 tarihinde açılan Resim ve Heykel 

Müzesi de bu alandaki çalıĢmalara verilen önemin son halkası olmuĢtur. Yine bu 

dönemde; Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi (1921), Antalya Müzesi (1922), 

Sivas Müzesi (1923), Topkapı sarayı Müzesi (1924), Ankara Etnografya Müzesi 

(1925) gibi müzeler de açılmıĢtır. 

 Bu tür etkinlik ve atılımlar açısından Meksika‟ya bakacak olursak, 1910 

Meksika Devrimi, Meksika toplumunu köklü bir biçimde değiĢtirmiĢ, önemli 

değiĢimleri desteklemiĢ, ülkenin gidiĢatını düzenlemiĢ ve yoksul olan halkın ise 

haklarını aramasının yolunu açmıĢtır. Nüfusun büyük çoğunluğu temel haklarının 

tamamını elde edememesine rağmen Devrim, ülkeye önceden kimsenin hayal bile 

edemediği bir hareketlilik getirmiĢtir.  Dönemin en önemli sanatçılarından biri olan 

José Clemente Orozco (1883-1949) devrimin Meksika toplumuna katkısını Ģu 

sözleriyle belirtmiĢtir:  

                                                           
188

 Sanayi-i Nefesi Mekteb-i Âlisi, kadınlara güzel sanatlar eğitimi vermek 

için Ġstanbul'da 1914 yılında kurulmuĢtur. Türkiye‟de plastik sanatlar ve mimarlık eğitimi veren en 

eski eğitim kurumudur. 1928 yılında Güzel Sanatlar Akademisi adını almıĢtır. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/1914
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 “Devrim bizlere güvenimizi, varlığımızın sürekliliğini kazandırdı.”
189

  

 Meksika‟da sanat bağımsız ve karĢıt bir Ģekilde geliĢmiĢtir. Siyasi kavgalar 

sonucu hayal kırıklığına düĢen Avrupalı sanatçılar, ülkelerinin içinde bulunduğu 

sosyal sorunlar karĢısında gözlerini kapatırlarken Meksikalı sanatçılar kimlik arayıĢı 

için savaĢan muhafazakâr ve liberal partilerin sorunlarıyla iç içe geçmiĢtir. Bu 

nedenle Meksika sanatı, bir milleti Ģekillendirme arayıĢı içerisinde siyasi olaylara 

karıĢmıĢ bir ürün oluĢturmuĢtur. Entelektüeller, eleĢtirmenler, yazarlar ve sanatçılar 

olağanüstü bir sanat yaratmayı amaçlamıĢlardır çünkü güzel sanatların her zaman 

barıĢla, bollukla ve bereketle kardeĢ olduğunu vurgulamıĢlardır.
190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
189

 Martha Eugenia Curiel, Juan Prawda, José Ángel Pescador, Rafael Velasco, Leonel Durán, Ida 

Rodríguez Prampolini, Olga Sáenz, Rita Eder, México, 75 años de Revolución (Meksika, Devrimin 75. 

Yılı), Fondo de Cultura Económica, S.A., México, D.F., s. 305. 

190
 a.g.e., s. 307.  
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Meksika Devrimi genelde sanatsal anlamda yaĢanan yeniliklerle de aynı 

zamana rastlamıĢtır; yeni kavramlar ifade özgürlüğüne ve güzelliğin farklı bakıĢ 

açılarından yansıtılmasına izin vermiĢtir. Uzun zamandır sanata kendi tarihini, 

yaĢamını ve fikirlerini yansıtmak isteyen Meksika için devrim sonrasında durum 

daha elveriĢli hale gelmiĢ, düĢünce özgürlüğü ile sanatçılar önemli eserler 

vermiĢlerdir. Diego Rivera (1886-1957)
191

, Frida Kahlo (1910-1954)
192

, José 

Clemente Orozco (1883-1949)
193

 kuĢkusuz bu dönemin en önemli sanatçılarından 

olmuĢlardır. Yazar Justino Fernández “Arte Mexicano (Meksika Sanatı)” adlı 

kitabında devrim döneminin Meksika sanatına yansıması hakkında Ģunları 

söylemiĢtir: 

                                                           
191

 Diego Rivera; 8 Aralık 1886 tarihinde Meksika‟nın Guanajuato ġehri‟nde doğmuĢ ve 24 Kasım 

1957 yılında Meksika ġehri‟nde ölmüĢtür. Duvar resmi yapmaya genç yaĢta baĢlayan Rivera,  

Meksiko ġehri‟nde San Carlos Güzel Sanatlar Akademisi öğrencisiyken bir öğrenci eylemine katıldığı 

için okuldan atılmıĢtır. Öğrenimini sürdürmek için Ġspanya'ya giden Rivera, daha sonra Paris'e 

yerleĢmiĢtir. Orada Pablo Picasso ve Amedeo Modigliani gibi sanatçılarla dost olmuĢtur. 1920 yılında 

Rönesans dönemi fresklerini incelemek üzere Ġtalya'ya geziye çıkmıĢtır. 1921 yılında Reform 

yanlısı Alvero Obregon'un devlet baĢkanı seçilmesi üzerine Meksika'ya dönmüĢtür. 1910 Meksika 

Devrimi'nin umutlarını ve eylemlerini dile getiren siyasi ve toplumsal içerikli bir dizi duvar resmi 

yapmıĢtır.  

192
 Frida Kahlo; 1910 yılında Meksika ġehri‟nde doğmuĢ ve 1954 yılında Meksika ġehri‟nde 

ölmüĢtür. “Escuela Normal para Maestros” (Öğretmenler Okulu) ve “Escuela Nacional Preparatoria 

de la Ciudad de México” (Meksika Ulusal Hazırlık Okulu) okullarında eğitim almıĢtır. 16 

yaĢındayken otobüs çarpması sonucunda geçirdiği bir kaza nedeniyle sakat kalmıĢ ve bu sakatlığı tüm 

hayatını etkilemiĢtir. Yatağa bağlı olarak geçirdiği bu uzun dönemde resim yapmaya baĢlamıĢtır. 1929 

yılında ressam Diego Rivera ile evlenmiĢ, 1940 yılında boĢanmıĢ ve 1941 yılında tekrar Rivera ile 

evlenmiĢtir.   

193
 José Clemente Orozco; 23 Kasım 1883 yılında Meksika‟nın batısında bulunan Jalisco eyaletine 

bağlı olan Guzmán ġehri‟nde doğmuĢ, 7 Eylül 1949 yılında Meksika ġehri‟nde ölmüĢtür. 20. Yüzyılın 

baĢlarında “muralismo (duvar sanatı)” akımının ortaya çıkmasıyla duvar resimleri yapmaya 

baĢlamıĢtır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Meksiko
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0spanya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Modigliani
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alvero_Obregon&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Meksika_Devrimi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Meksika_Devrimi
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“…Sanatı öncelikle tarihsel içerik ile anlamak önemlidir, kişilerin tercihleri 

sonraki aşamada gelecektir. Meksika duvar sanatı ile canlanmış ve dikkatle 

incelenmesi gereken büyük ve önemli eserler vermiştir. Bu eserlere fikirler ve 

devrimci düşünceler yansıtılmıştır. Eğer yaşamın zıtlıklardan oluştuğu düşünülürse 

bu normaldir.  Zıtlıklar olmadan yaşam olmazdı, bu yüzden sanatta yansıtılan bu 

durum hem normal hem de sağlıklıdır. Çünkü kültür sadece özgürlükle gelişir.  

… Siyaset hayatın bir bölümünü oluşturur ve kendi görüşünü sanata yansıtır 

fakat her ne kadar bunu yansıtsa da temel amacı bu değildir. Önemli olan sanatsal 

açıdan ifadesinin yeterliliği ve evrensel olarak herkese yayılmasıdır.”
194

 

  

Resim 7 Diego Rivera, “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central (Alameda 

Parkında bir Pazar akĢamı rüyası), 1946”
195

 

                                                           
194

 Justino Fernández, Arte Mexicano, de sus orígenes a nuestros días (Geçmişten Günümüze Meksika 

Sanatı), Editorial Porrua, S.A., México, D.F., 1968, s. 147.  
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Resim 8 Frida Kahlo, “Las dos Fridas (İki Frida)”, 1939. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 9 José Clemente Orozco, “Lucha por la Liberación de México (Meksika’nın 

Kurtuluşu)”
196

  

                                                                                                                                                                     
195

 Diego Rivera tarafından 1946-1947 yılları arasında Meksiko ġehri‟nde bulunan Prado Oteli‟nin 

Versalles Restoranı‟nın duvarına yapılmıĢtır. 1985 Meksika Depremi‟nde zarar gören duvar restore 

edilip 1987 yılında “Museo Mural Diego Rivera‟ya (Diego Rivera Duvar Müzesi)” taĢınmıĢtır.  

196
 “Palacio Nacional de Jalisco (Jalisco Devlet Binası)”nın duvarında bulunur. 
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 “El Maximato” olarak adlandırılan Calles döneminde kültürel ve sanatsal 

anlamda gerçekleĢen geliĢmelerden biri de yapımına 1904 yılında, Porfirio Díaz 

döneminde baĢlanılan Güzel Sanatlar Binası‟nın (El Palacio de Bellas Artes) 

açılması olmuĢtur (1934). Aynı Ģekilde Meksika‟da resim sanatı,  klasik ve halk 

müziği yeni ürünler vermiĢtir. Devrim dönemi edebiyatı geliĢmiĢ ve bu dönemde 

“estridentismo”
197

 gibi yeni edebi anlatımlar ortaya çıkmıĢtır.  

 

Resim 10 El Palacio de Bellas Artes (Güzel Sanatlar Binası), 1934, Meksiko Şehri, Meksika. 

 

  

                                                           
197

 Estridentismo: 1921 yılında, Meksikalı diplomat, Ģair ve yazar olan Manuel Maples Arce (1898- 

191) tarafından Meksika ġehri‟nde baĢlatılmıĢ bir sanat akımıdır. 
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 Meksika Sanatı 1910 Meksika Devrimi sayesinde 1910 yılından 1950 yılına 

kadar önceki dönemlerde etkilenilen “eurocentrismo (avrupamerkezci)”
198

 

anlayıĢından tamamen ayrı bir Ģekilde geliĢmiĢtir.  Devrim, sanat dünyasına birçok 

yenilik getirmiĢtir; “Estridentismo” akımı, “muralismo”
199

 ve “gráfica” sanatı ortaya 

çıkmıĢ, “Escuelas al Aire Libre (Açık Hava Okulları)” adı verilen eğitim merkezleri 

açılmıĢtır. Devrim‟in sanata katkısından, “México, 75 años de Revolución (Meksika, 

Devrimin 75. Yılı)” adlı kitapta Ģu Ģekilde bahsedilmiĢtir: 

“Halkın, özellikle de gençlerin yaratıcılığını geliştirmesinin desteklenmesi 

Meksika Devrimi’nin başarılarından biri olmuştur. Böylece sanat, genel eğitim 

kapsamında değerlendirilen bir disiplin olarak gelişmiş, sanatçılar öğretmenlere, 

öğretmenler sanatçılara dönüşmüştür. Meksika’nın önde gelen sanatçılarından 

birçoğu “Escuelas al Aire Libre (Açık Hava Okulları)” adı verilen eğitim 

merkezlerinde özel dersler vermiş bazıları da eserlerini doğrudan kamu binalarının 

duvarlarına yansıtmışlardır.”
200

 

Bu dönem ülkede yaĢanılan olumlu ya da olumsuz geliĢmeler ülkenin önde 

gelen sanatçıları ve aydınları vasıtasıyla eserlerine yansımıĢtır. 

Bu dönemde Meksika devrimin sanat alanına en büyük katkılarından birisi 

“Muralismo” adı verilen sanat akımının ortaya çıkması olmuĢtur. Bu akımın öncüleri 

                                                           
198

 Avrupamerkezcilik, bilinçli ya da bilinçsiz bir Ģekilde, Avrupa (ve genellikle Batılı) sorunlarına, 

kültür ve değerlerine, diğer kültürlerden daha çok önem veren anlayıĢtır.  

199
  “Muralismo” Meksika‟da 20. Yüzyılın baĢlarında baĢlayan sanatsal bir akımdır. 1910 Meksika 

Devriminden sonra aralarında Diego Rivera ve José Clemente Orozco gibi bir grup Meksikalı ressam 

tarafından oluĢturulmuĢtur. Sanatçılar duvarlar vasıtasıyla özellikle eğitim seviyesi düĢük olan kesimi 

eğitmeyi ve onların kendi kültürlerini tanımalarını amaçlamıĢlardır. Sanat akımı olarak 

değerlendirilmesine rağmen “Muralismo” aynı zamanda sosyal ve hatta siyasi bir akım olarak 

değerlendirilmiĢtir.  

200
 a.g.e., s. 315. 
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düĢüncelerini ve ülkenin içinde bulunduğu durumu kamu binalarının, kütüphanelerin 

ve okulların duvarlarına resmetmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 11: Diego Rivera, “México en la historia, perspectiva: El campesino oprimido (Tarihte 

Meksika, Ezilen köylü), 1935”
201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 12 Diego Rivera, Historia de México: de la conquista al futuro, (Meksika’nın Tarihi: fetihten 

geleceğe), 1935.
202

 

                                                           
201

 “Palacio Nacional de México (Meksika Ulusal Sarayı)”nın içinde ana merdivenlerin duvarında 

bulunur.  
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Yine devrim döneminde halkın sanat açısından eğitilmesi için bir adım da o 

dönem Güzel Sanatlar Okulu müdürü olan ressam Alfredo Ramos Martínez (1871-

1946) tarafından atılmıĢtır. Meksika‟da sanatın herkes tarafından öğrenilmesi için 

çalıĢan Martínez, 1913 yılında öncelikle Iztapalapa‟da “Escuela de Pintura al Aire 

Libre (Açık Hava Sanat Okulu)”
203

 adında bir sanat okulu kurmuĢtur ve bu okulun 

gerekli olan tüm malzemelerini Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak 

sağlanmıĢtır. Martínez bütün öğrencilere ve öğretmenlere yaratıcılık için gereken tek 

formülü Ģu Ģekilde vermiĢtir: “Güzel gördüğünüz ne varsa resmedin. Dürüst olun 

nasıl hissediyorsanız öyle resmedin.”
204

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
202

 “Palacio Nacional de Jalisco (Jalisco Ulusal Sarayı)” içinde bulunur. 

203
 “Escuela de Pintura al Aire Libre (Açık Hava Sanat Okulu)” akımı 1920 yılının sonlarına doğru 

baĢlayan ve ulusal eğitim programının en büyük kısmını oluĢturmuĢtur. 1913 yılında ressam Alfredo 

Ramos Martínez (1875-1946) öğrencileri açık havada resim yapmaları için sınıftan çıkarma amacı ile 

“Escuela de Pintura al Aire Libre (Açık Hava Sanat Okulu)” projesini baĢlatmıĢtır. Ġlki Meksiko 

ġehri‟nin Ixtapalapa‟da açılan bu okul sonraki tarihlerde Xochimilco, Coyoacán ve Tlalpan‟da da 

açılmıĢtır. 

204
 a.g.e., s. 322. 
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Meksika Devrimi edebiyatta da yerini almıĢtır. Mariano Azuela (1873-

1952)
205

, Martin Luis Guzmán (1887-1976)
206

 gibi Meksika Devrim döneminde 

yaĢayan önemli yazarlar “Novela Revolucionaria (Devrimci Edebiyat)” adı verilen 

yeni bir edebi akım ile dönemi ve toplumun içinde bulunduğu durumu anlatan eserler 

kaleme almıĢlardır. “La Novela de la Revolución (Devrim Edebiyatı)”un ortaya 

çıkıĢından “México y la cultura (Meksika ve kültür)” adlı kitapta Ģu Ģekilde 

bahsedilmiĢtir: 

                                                           
205

 Mariano Azuela; 1973 yılında Jalisco‟da doğmuĢtur. 1910 Meksika Devrim dönemini anlatan 

eserleriyle ün kazanmıĢ Meksikalı yazar 1952 yılında Meksiko ġehri‟nde ölmüĢtür. Ġlk Meksika 

Devrim romanı olan “Los de Abajo”yu (En Alttakiler) 1916 yılında yazmıĢtır. Azuela edebi hayatına 

Porfirio Diaz diktatörlüğü döneminde baĢlamıĢtır. Ġlk romanı Maria Luisa‟da (1907) ülkede yaĢanan 

sosyal sıkıntılara değinmiĢtir. 1908 yılında yayımladığı Los fracasados (BaĢarısızlar) ile 1912 tarihli 

Sin Amor (AĢksız) eserleri sosyal eleĢtiri, gerçekliğin acımasızca yapılan tasviri ve geleneksel roman 

türü özelliklerini taĢımıĢtır. Köylülerin ağaya karĢı ayaklandığı 1909 tarihli Mala Yerba (Kötü 

Tohum) adlı eseri ise Meksika Devrimi Romanı‟nın öncüsü olarak değerlendirilmiĢtir. Andres Perez 

(Maderocu Andres Perez) adlı romanı, 1911 yılında Meksika‟nın tarihsel gercekliğini yansıttığı 

devrimden sahneleri ve kahramanları barındıran bir eser olmuĢtur. Los caciques (Ağalar) 1917, adlı 

eseri devrimin Madero tarafından baĢlatılmıĢ ilk yıllarından bahsetmiĢtir. Diğer eserleri Ģunlardır: Las 

tribulaciones de una familia docente (Eğitimci Bir Ailenin Talihsizlikleri) 1918, Domitilo quiere ser 

diputado (Domitilo milletvekili olmak istiyor) 1923, La malahora (Kötü Saat), La luciernaga (AteĢ 

Böceği) 1932, Pedro Moreno el insurgente (Ġsyancı Pedro Moreno) 1934, Nueva Burguesia (Yeni 

Burjuvazi) 1941, La mujer domada (Uysal Kadın)  1945, Sendas perdidas (Kayıp Yollar) 1949.  

206
 Martín Luis Guzmán; 1887 yılında Chihuahua‟da doğmuĢtur. 1976 yılında Meksiko ġehri‟nde 

ölmüĢtür. Gazeteci, diplomat ve edebiyatçıdır. Mariano Azuela ile birlikte Meksika devrim romanının 

öncüsü olarak değerlendirilir. 1928 yılında yazdığı El águila y la serpiente (Kartal ve Yılan) adlı 

romanında siyasetin bizzat içinde yaĢayan ve bu süreçte birçok devrimci liderle tanıĢma Ģansını 

yakalayan üniversiteli bir gencin hikayesini anlatmıĢtır. Eser boyunca, aynı zamanda Venustiano 

Carranza, Lucio Blanco, Felipe Angeles ve Francisco Villa gibi tarihsel kiĢiliklerin de tasvirleri 

yapılmıĢtır. 1929 yılında yazdığı  “La sombra del caudillo (Liderin Gölgesinde) ” adlı romanında 

Meksika Devrimi sonrasında yaĢanan olayları konu edinmiĢtir. Yazarın diğer eserleri Ģunlardır: La 

querella de Mexico‟yu (Meksika‟nın Kavgası) 1915,  Memorias de Pancho Villa (Pancho Villa‟nın 

Anıları) 1925. 



 

106 

 

“…Mariano Azuela, “Los de abajo” adlı romanını 1915 yılında Teksas 

eyaletinin El Paso kentinde yayınlanan bir dergide bastırmıştı ve 1924 yılında 

edebiyatçı ve yazar Francisco Monterde’nin (1894-1985)  bu eserde ilk kez devrim 

temasının işlendiğini vurgulayıncaya kadar hiç kimse önemini anlamamıştı. Daha 

sonraki yıllarda böyle zengin bir konuya ilgi duyan yazarlar 1928 yılından itibaren 

neredeyse ara vermeksizin “Novelas de la Revolución” diye adlandırılacak olan 

edebi türde birçok eser vermeye başlamışlardır.  

… Bu edebi tür farklı şekillerde biçimlenir; konu artık bir liderin hayatı 

etrafında gelişir ya da bezen başkahraman halktan biridir; bazen ise otobiyografik 

unsurlar tercih edilir.  

… Devrim edebiyatı romanın öncüsü Mariano Azuela olarak düşünülür. 

Kendisi devrimci olan Azuela, ünlü gerillacı Pancho Villa’nın birliğinde doktor 

olarak çalışmıştır. Kişisel deneyimleri romanlarını oluştururken kendisine kaynak 

olmuştur.”
207

 

Sonuç olarak Ģunu söyleyebiliriz; her iki büyük devlet adamı Calles ve 

Atatürk, kendi dönemlerinde, kendi ülkelerinde birçok alanda olduğu gibi kültür ve 

sanat alanlarında da ülkelerinin geliĢimine katkıları olmuĢtur. Dönemlerinde 

gerçekleĢen bu geliĢmeler her iki ülkede de büyük değiĢim olarak algılanmıĢ eğitim 

ve kültür alanında gelinen nokta Türkiye ve Meksika‟yı oldukça geniĢ sosyal hakları 

olan ülkeler haline getirmiĢ ve bu durum günümüze kadar devam etmiĢtir.  

 

 

                                                           
207

 México y la cultura (Meksika ve kültür), Secretaría de Educación Pública, México, 1961, s. 411-

413. 
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IV. SONUÇ 

 

Bu tez çalıĢmasında 1910 yılı Meksika Devrimi ve devrim sonrası 1924 ile 

1928 yılları arasında devlet baĢkanlığı yapan Plutarco Elías Calles dönemi 

araĢtırılmıĢ ve bu dönemde yapılan reform çalıĢmaları ile ülkemizde yakın tarihlerde 

yapılan reform çalıĢmaları incelenerek aralarındaki benzerlikler ortaya konmaya 

çalıĢılmıĢtır. Öncelikle 1910 Meksika Devrim dönemi tarihsel açıdan ele alınmıĢ, bu 

baĢlık altında BaĢkan Calles dönemi de ayrıntılı olarak incelenmiĢtir. Daha sonra 

Calles döneminde yapılan devrimler ile o yıllarda yeni kurulmuĢ olan Türkiye 

Cumhuriyeti‟nde yapılan devrimler arasındaki benzer yönler vurgulanmıĢtır.  

Tezin yazımı sırasında Meksika Milli Kütüphanesi‟ne, Meksika Devrim 

Kütüphanesi‟ne, Meksiko ġehri‟nde bulunan Ulusal Meksika Özerk Üniversitesi 

(UNAM) Kütüphanesi‟ne, yine üniversitenin Latin Amerika ve Karayipler AraĢtırma 

Merkezi Kütüphanesi‟ne (CIALC) baĢvurulmuĢ, tez konusuyla ilgili kitap ve makale 

gibi birçok önemli kaynak temin edilmiĢtir. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Latin 

Amerika ÇalıĢmaları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi kütüphanesinden de 

yararlanılmıĢtır.  

AraĢtırma neticesinde Meksika Devrim sonrasında yapılan devrimler ile 

ülkemizde Cumhuriyet‟in ilanından sonra Atatürk‟ün gerçekleĢtirmiĢ olduğu reform 

çalıĢmaları arasında birçok yönden benzerlik olduğu ortaya çıkmıĢtır.  

Bu doğrultuda öncelikle eğitim alanında gerçekleĢtirilen reform çalıĢmalarına 

değinilmiĢ ve bunların her iki ülkede de önemli bir yer tuttuğu görülmüĢtür. Ġki lider, 

Calles de Atatürk de iktidar süreleri boyunca ülkede eğitimin yaygınlaĢtırılmasını 
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amaçlamıĢ ve bu doğrultuda çalıĢmalar yapmıĢlardır. Yine her iki liderin 

dönemlerinde kadınların eğitimleri konusuna da ayrıca önem verilmiĢtir.  

Her iki liderin dönemlerinde gerçekleĢen geliĢmelerden bir tanesi de kadınlar 

hakkında olmuĢtur. Calles döneminde kadınların temel eğitimlerini almasını zorunlu 

kılarken Atatürk de benzer amaçla eğitimde kadın ve erkek eĢitliğini benimseyerek 

kadınların eğitim görme zorunluluğunu vurgulamıĢtır. Yine Calles demokrasiyi 

geliĢtirmek için kadın haklarına önem vermiĢ kadınların cinsiyetten dolayı maruz kaldığı 

ayrımları Meksika anayasasına yeni bir madde ekleyerek kaldırmıĢtır. Aynı amaç 

doğrultusunda Atatürk de kadınlara seçme ve seçilme haklarını vererek 1935 seçimlerinde 

18 kadının ilk kez meclise girmesini sağlamıĢtır. Her iki liderin yapmıĢ olduğu bu 

değiĢikliklerle kadınlar ülke geliĢiminde önemli rollere sahip olmuĢlardır.  

Benzer çağdaĢlaĢma ve ilerleme çabaları kapsamında Atatürk ve Calles 

ülkelerinin laik bir yapıya bürünmesini hedeflemiĢ ve bu doğrultuda din ve devlet 

iĢlerini birbirinden ayırmaya çalıĢmıĢlardır. Yine aynı doğrultuda her iki lider de 

ülkelerinin demokratik bir yapıya bürünmesine özen göstermiĢlerdir. Calles bunu 

1928 yılında kurduğu Ulusal Devrim Partisi, Partido Nacional Revolucionario, 

(PNR) ile gerçekleĢtirirken Atatürk 1923 yılında kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi 

ile demoktatikleĢme alanında önemli bir adım atmıĢtır. Böylelikle Calles 1929 

yılında kurduğu Ulusal Devrimci Parti ile devrim faaliyetlerini sürekli hale getirmiĢ; 

Atatürk ise Cumhuriyet Halk Fırkasını kurarak bu partinin devrimlere öncülük 

etmesini sağlamaya çalıĢmıĢtır. Her iki lider de bu Ģekilde ülkelerinde demokrasiyi 

yerleĢtirmek ve geliĢtirmek için uğraĢmıĢlardır. Yine demokrasinin gereği olarak her 

iki lider ordu ile siyaseti birbirinden ayırma yönünde çaba göstermiĢlerdir. Calles 

hükümeti asker üzerindeki kontrol ve disiplini arttırarak askerin siyasete giriĢini 
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engellemiĢ; Atatürk ise meclise katılmayı, askerlerin ordudan istifa etmeleri Ģartına 

bağlamıĢtır. 

Her iki ülkenin bu dönemde benimsedikleri dıĢ politikalarına baktığımızda ise 

araĢtırmalarımız sonucunda her iki liderin de kendi ülkelerinin diğer ülkelerle 

iliĢkilerini, bağımsızlıklarından ödün vermeden dostluk çerçevesinde geliĢtirmeye 

çalıĢtıkları sonucuna ulaĢtık. Bu bağlamda Calles baĢkanlığı boyunca birçok ülke ile 

aralarındaki diplomatik iliĢkileri geliĢtirmiĢtir. Atatürk de “yurtta sulh dünyada sulh” 

ilkesi doğrultusunda dıĢ ülkeler ile dostluk iliĢkileri kurma yanlısı olmuĢ, 

bağımsızlık, barıĢçılık, batıcılık ve gerçekçiliği Türk dıĢ politikasının temeline 

oturtmuĢtur. Her iki ülkenin 25 Mayıs 1927 tarihinde Roma‟da imzalamıĢ oldukları 

dostluk anlaĢmasını da bu politikanın ispatı olarak değerlendirebiliriz. 

Yine sanat alanında da iki ülkede de tezimizde ele aldığımız liderlerin iktidar 

dönemlerinde birçok yenilik gerçekleĢmiĢtir. Sanatsal anlamda yaĢanan yeniliklerle 

aynı zamana rastlayan Meksika Devrimi birçok sanatçıya ilham kaynağı olmuĢtur. 

Sanatçılar yarattıkları eserlerinde 1910 Meksika devrimini yansıtmıĢlardır. Yine 

sanatsal anlamda güzel sanatlar binasının açılması, Muralismo sanat akımının ortaya 

çıkması, açık hava sanat okulunun kurulması örneklerinde olduğu üzere anılan 

dönemde Meksika‟da birçok geliĢmeler yaĢanmıĢtır.  Ülkemizde de ayrıntılı olarak 

incelediğimizde gördüğümüz üzere Cumhuriyet‟in ilanından sonra sanat alanında 

birçok geliĢme yaĢanmıĢtır. Bu dönemde resim ve heykel müzeleri açılmıĢ devlet 

binalarına sanat eserleri koyulmaya baĢlanmıĢ, geleneksel türk müziği ile ilgili 

araĢtırma çalıĢmaları yapılmıĢ, batı müziği yaygınlaĢtırılmıĢ, resim ve heykel 

sergileri ve müzeleri açılmıĢtır.  
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Plutarco Elías Calles‟in Meksika‟da “El Turco” (Türk) olarak tanınması 

konusunda ise söylenebilecekler biraz daha sınırlıdır. Bu durumun ispatına iliĢkin 

kesin bir sonuca ulaĢamamıza rağmen, tezimizde de belirttiğimiz üzere birçok 

kaynakta Calles‟in Türk olarak adlandırılması ve bu duruma açıklık getirmemesi 

birçok yazar ve araĢtırmacı tarafından dikkat çekici olarak değerlendirilmektedir. 

Aynı Ģekilde bazı kaynaklarda Calles‟in din ve devlet iĢlerini ayırması konusunda 

Atatürk‟ten etkilenmiĢ olabileceğine dair yorumların bulunması da tezimizin ana 

konusunu oluĢturan Calles ve Atatürk‟ün reform çalıĢmaları arasındaki benzerlikler 

konusuna son derece ilgi çekici somut bir örnek teĢkil etmiĢtir.  

Son olarak Plutarco Elías Calles‟in de Mustafa Kemal Atatürk‟ün de son 

derece yakın dönemlerde yaĢanan iktidar dönemlerinde ülkelerini çağdaĢ medeniyet 

düzeyine yükseltmek için çalıĢtıklarını ve bu çabalarının birçoğunda koĢut unsurlar 

bulunduğunu kaydetmek yanlıĢ olmayacaktır.  
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ÖZET  

Meksika Devrimi, Meksika tarihindeki en önemli olaylardan birisidir. 

Devrime neden olan olaylar incelenirken kuĢkusuz bu sürecin öncesine de bir göz 

atmak gerekmiĢtir. Meksika Devrimi öncesinde yaĢanılan sosyal eĢitsizlikler 

karĢısında bu duruma karĢı çıkan halk, kendi haklarını arama bilinciyle birtakım 

arayıĢlara giriĢmiĢtir. Porfirio Díaz‟ın 31 yıllık diktatörlüğü süresince ülkedeki 

zenginlik sayıca az olan kesimin elinde toplanmıĢ ve nüfusun çoğunluğunu oluĢturan 

halk ise gittikçe yoksullaĢmıĢtır. Bir süre sonra halk, bu eĢitsizlikler karĢısında 

ekonomik ve sosyal haklarını aramaya baĢlamıĢ ve 1910 yılında patlak veren 

Meksika devrimi ile ülkede geliĢim sürecine girilmiĢ, bu geliĢim ise çeĢitli 

değiĢimleri beraberinde getirmiĢtir. Bu süreç aynı zamanda iktidarı elde etmek için 

yarıĢanların da bir savaĢı da olmuĢtur.  

Devrim Meksika‟yı birçok yönden etkilemiĢtir. Bu süreçte baĢa geçen devlet 

adamlarının tümü halkın refah düzeyini yükseltmek amacıyla bu yola çıkmalarına 

karĢın büyük ölçüde kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmiĢlerdir. Bu amaçla 

ülkede 1910 devrim dönemi ve sonrasında da çıkar çatıĢmaları da yaĢanmıĢ ve çok 

kan dökülmüĢtür.  

Bu dönemde sosyal ve ekonomik eĢitsizliğe bir son vermek ve halkın sesini 

dile getirmek için ülkenin birçok yerinde genel hatlarıyla aynı amaç doğrultusunda 

olan fakat iktidara yaklaĢtıklarında amaçlarından sapan birçok devrimci lider ortaya 

çıkmıĢtır.  

Öncelikle Díaz‟ın diktatörlüğünün devrilmesinin ardından ülke demokratik 

anlamda bir adım atmıĢ, bunu devamında süregelen birtakım yenileĢme hareketleri 
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izlemiĢtir. 1910-1924 yılları arasında sırasıyla; Francisco Madero (1911-1913), 

Victoriano Huerta (1913-1914), Francisco S. Carvajal (1914), Eulalio Gutierrez 

(1914-1915), Venustiano Carranza (1917-1920), Adolfo de la Huerta (1920) devlet 

baĢkanlığı görevini yürütmüĢlerdir. 1920 yılında baĢa gelen Álvaro Obregón‟u ise 

1924 yılında Plutarco Elías Calles izlemiĢtir.  

Dört yıl boyunca ülkeyi yöneten Calles, baĢkanlığı süresince Meksika‟da 

reform denilebilecek birçok yenileĢme hareketleri baĢlatmıĢtır. Meksika‟da Türk 

lakabıyla tanılan Calles‟in gerçekleĢtirdiği bu yenileĢme hareketleri, ülkemizde 1923 

yılında Yeni Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurulmasıyla baĢlayıp, reform hareketleriyle 

devam eden Mustafa Kemal Atatürk‟ün çalıĢmalarıyla da benzerlik göstermiĢtir. 

Eğitim, laiklik, demokrasi gibi birçok alanda yapılan bu reform çalıĢmaların coğrafi 

olarak birbirinden bu kadar uzakta bulunan iki ülkede, ülkeleri için oldukça önemli 

olan iki büyük devlet adamı, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk olduğu iddia edilen 

Plutarco Elías Calles tarafından nispeten aynı dönemlerde gerçekleĢmiĢ olması 

oldukça dikkat çekicidir.  
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İNGİLİZCE ÖZET 

Mexican Revolution is one of the most important events in Mexican history. 

There is no doubt that while we are examining the causes of this revolution we need 

to look through the prior of this process. Stood up against this situation with the 

awareness of their rights the public, who faced social inequalities before this 

Mexican Revolution, has attempted several searches. During the dictatorship of 

Porfirio Díaz the wealth was collected in the hands of a small number and the public 

which constituted the big majority of the community gradually became poor. After a 

while, the public started to look for their economic and social rights against these 

inequalities and with the 1910 Mexican Revolution the development process started 

and as a result of this development, lots of changes came into being. That process at 

the same time played such a role like the competitors gaining victory and as a result 

of that, lots of blood was shed in that case.  

Revolution affected Mexico in many ways. Although each statesman at the 

first sight had the aim of raising the welfare of the public, they sought for their own 

benefits at last. With that target in the country there were conflicts of interest in and 

after the era of 1910 Revolution.  

At that time several revolutionary leaders, who have the same target in 

general terms, came up with the aim of putting an end to the social and economic 

inequality, and raising the voice of public but as they came closer to the power lines 

they deviated from their targets.    
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First of all, after the overthrow of the dictatorship of Díaz the counrty took a 

step in terms of democratic value and a number of ongoing reform movements was 

followed by the rest of it. Respectively, between 1910 and 1924; Francisco Madero 

(1911-1913), Victoriano Huerta (1913-1914), Francisco S. Carvajal (1914), Eulalio 

Gutierrez (1914-1915), Venustiano Carranza (1917-1920), Adolfo de la Huerta 

(1920) have served as head of state. Álvaro Obregón came back in 1920, followed by 

the Plutarco Elías Calles in 1924. Calles has ruled the country for four years, may be 

termed as reform in Mexico for the presidency has launched many reform 

movements. The reform movements that Calles did, known as Turkish dubbed the 

reformist movements in Mexico were similar to the ongoing work of the great leader 

Atatürk. Education, secularism, democracy, the reform efforts undertaken in many 

areas, such as geographically far away from each other in these two countries which 

are very important for the countries of relatively the same period, two great 

statesman Atatürk and Calles is quite remarkable. 
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İSPANYOLCA ÖZET 

La Revolución Mexicana es una de los hechos más importantes en la historia 

de México. Sin duda tenemos que echar un vistazo a los hechos anteriores que 

causaron la revolución. El pueblo que se opusó a las desigualidades sociales que 

existían antes de la Revolución Mexicana ya empezó a buscar unas nuevas maneras 

para tener derechos.  

Durante la dictatura de Díaz que duró 31 años, la riqueza del país estuvo en 

las manos de los ricos que eran la minoría. La mayoría del país que era el pueblo se 

empobreció con el tiempo. Después de un tiempo ante estas desigualidades el pueblo 

empezó a buscar sus derechos económicos y sociales. Con la Revolución Mexicana 

el país entró en el proceso de desarrollo y este desarrollo llevó consigo diferentes 

cambios. Este proceso también fue la guerra para los que lucharon por la presidencia 

y por esta razón se derramó mucha sangre. 

La Revolución Mexicana efectó en muchos aspectos a México. En este 

proceso cada presidente quería ayudar a la gente. Tras obtener el poder estos 

presidentes cambiaron sus propósitos y lucharon por sus propios intereses. Por este 

motivo, durante y después de la revolución 1910 se produjeron conflictos de 

intereses. 

En este período con la intención de poner fin a las desigualidades sociales y 

económicas, en muchas partes del país aparecieron muchos lideres revolucionarios 

que al principio estaban en el mismo propósito pero al acercarse a la presidencia se 

desviaron de sus objetivos.   
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Al principio, después de la caída de la dictatura de Díaz, el país dió un paso 

en el sentido democrático y a continuación siguieron algunos movimientos 

reformistas. Entre los años 1910-1924 Francisco Madero (1911-1913), Victoriano 

Huerta (1913-1914), Francisco S. Carvajal (1914), Eulalio Gutierrez (1914-1915), 

Venustiano Carranza (1917-1920), Adolfo de la Huerta (1920) fueron presidentes en 

este orden. A Álvaro Obregón, que fue presidente en el año 1920 le sucedió Plutarco 

Elías Calles en el año 1924. Calles quien dirigió el país durante 4 años, durante su 

presidencia hizo empezar en México muchas revoluciones en nombre de la 

renovación. Estas revoluciones de renovación de Calles quien se conocía en México 

con el seudónimo El Turco, se parecen mucho en algunos aspectos a las reformas de 

Mustafa Kemal Atatürk que inició con la fundación del nuevo estado de Turquía en 

1923.  Es muy interesante que estas reformas se hayan realizado respectivamente en 

la misma época en los dos países tan lejos geográficamente por dos grandes líderes 

Atatürk y Calles, este último podría ser que tuviera orígenes turcos. 
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