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Cumhuriyet’in İlk Yıllarına 
Ekonomide Milliyetçi Bir Tepki: 

Cuma Tatili

Murat KORALTÜRK

Hafta tatili uygulaması, çalışanlar cephesinden bakıldığında dünya-
da ve Türkiye’de önemli bir kazanımdır. Türkiye’de 1924’te hayata 
geçen bu uygulama öncesinde, Osmanlı İmparatorluğu’nda tebaanın 

bir ortak hafta tatili bulunmadığı bilinir. Müslümanlar Cuma gününü, Yahudi-
ler Cumartesi gününü ve Hıristiyanlar ise Pazar gününü tatil günü olarak ka-
bul ederlerdi. Gayrimüslimlerin Cumartesi ve Pazar gününü tatil günü olarak 
kabul etmelerine karşın, milliyetçi kaygılarla Müslüman-Türk unsurun Cuma 
gününü buna alternatif görme ve gösterme çabalarına da tanık olunur. Örne-
ğin Yunan işgali sırasında İzmir’de Müslüman esnaf ve kuruluşların Cuma 
günleri tatil yapacakları, bu kararın aleyhinde hareket edenlerin darüleytam 
için birincisinde 250, ikincisinde ise 500 kuruş ceza ödemeyi taahhüt ettikle-
ri İzmir’den çok uzakta Çorum’da “İnşallah Çorum’da da yapılır” başlığı ile 
gazeteye haber olur (Çorum Gazetesi Çevirileri 1921-1926 (l), 2008: 217).

İzmir İktisat Kongresi’nde Cuma tatili ele alınıyor

Bu girişime karşın Cuma gününü ortak tatil günü olarak kabul etmek talep-
leri, özellikle İstanbul’un Ankara hükümetinin denetimi altına girmesinden 
hemen sonra çok daha yüksek sesle gündeme gelir. Bu bağlamda ilk ciddi ta-
lep 17 Şubat-4 Mart 1923’te İzmir’de toplanan iktisat kongresinde dile geti-
rildi. Kongrede tüccar grubunun oybirliği ile kabul edilen esasları arasında 
Cuma tatili talebi aynen şöyle ifade edildi: “Madde 1- Cuma günü bütün Tür-
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kiye sekenesi için resmî günüdür. (müttefikan kabul) Madde 2- Herhangi din 
ve mezhebe salik olursa olsun, Cuma günleri hiç bir dükkân ve müessese açık 
bulundurulamaz. Yalnız kasap, sebzevatçı ve ekmekçiler öğleye kadar; kahve, 
gazino, lokanta ve hamamlarla eczaneler de akşama kadar açık kalabilir. (müt-
tefikan kabul) Madde 3- Cumanın gayri herhangi bir günde bir kimsenin ma-
ğaza ve müessesesine kapalı bulundurması kendi hakkıdır” (A. Gündüz Ök-
çün, 1981: 407-408.).

Aynı kongrede işçi grubunun oybirliği ile kabul edilen esaslarının on üçün-
cüsünde Cuma tatili talebi “Haftada bir gün işçilere istirahat müddetinin ve-
rilmesi ve hafta tatilinin Cuma günü kabulü.” ifadesiyle yer alır (A. Gündüz 
Ökçün, 1981: 432.).

Cuma tatili ile ilgili yasa teklifleri 

İzmir İktisat Kongresi’nde dile getirilmesinden sonra TBMM’de de gün-
deme getirilen konu ile ilgili olarak önce Gümüşhane mebusu Zeki [Kadir-
beyoğlu] Ocak 1924’te TBMM’ye “Cuma günleri bilumum mağaza ve tica-
rethanelerin mesdut bulunmasına dair kanun teklifi” verir. Bu teklifi Menteşe 
mebusu Şükrü Kaya ve arkadaşlarının “Cuma tatili hakkında kanun teklifi” 
izler (TBMM Zabıt Ceridesi, 1961: 632-643.). 

Aynı günlerde İstanbul’da henüz ortada bir yasal düzenleme bile yokken 
Cuma tatili uygulaması yönünde talep ve girişimler gündeme gelir. Beyoğ-
lu çevresinde ticaret yapan Müslüman-Türk tüccarlar İstanbul vilayetine baş-
vurarak Cuma tatili uygulamasını talep ederler (Türkiye İktisat Mecmuası, 20, 
1923: 122.).

MTTB’nin çalışmaları

Ardından İstanbul’da Müslüman-Türk ticaret kesiminin sözcüsü konumun-
da olan Milli Türk Ticaret Birliği (MTTB) konu ile ilgili bir çalışma yapar. 
MTTB Heyet-i Faalesi’nin hazırladığı mazbata, Cuma gününün hafta tatili 
olarak önerilmesinin pratik gerekçeler yanı sıra, ideolojik-milliyetçi gerek-
çesini de ortaya koymaktadır. Konu ile ilgili olarak mazbatanın üçüncü ve 
beşinci maddesinde aynen şunlar ifade edilmektedir: “3- Bilhassa işbu Cuma 
tatili hususunda ianat-ı maliye, arzu ve tezahürat-ı umumiyeyi ayaklar altına 
alan ve adeta memleketimizde haric-i ez memleket imtiyazını kendi kendine 
iktisab etmek isteyen ‘Beyoğlu’ mıntıkasının bu babdaki cüret ve gayret… 
bir hançer darbesi gibi sinesinde saklayan bütün efrad-ı millet ruhunda ko-
pan sed-hazer teessüfat ve teesüratını alenen izhar etmekten kendini zabtede-
miyor… 5- İşbu tatil-i umumiyeyi düçar-ı müşkilat edecek şekilde Cumaları 
çalışmakta ısrar eyleyen gerek imtiyazlı ve gerek sair ecnebi şirketler ve bazı 
müteferrik ticarethaneler ve bilhassa ‘Beyoğlu’ mıntıkası maalesef hiçbir ka-
nuna müstenid olmaksızın hem de ücretli olduğu halde sırf Türk hakimiyet 
ve istiklal-i milliyesine karşı ianat-ı milliye ve tezahürat-ı umumiyeyi hiçe 
sayarak Cuma tatiline riayet etmemelerinin ne gibi gizli maksatlara mebni 
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olduğu hakkındaki kanaatimiz kati olacaktır.” (Türkiye İktisat Mecmuası, 20, 
1923: 122.).

“Beyoğlu mıntıkası” vurgusu ile MTTB’nin, gayrimüslim ticaret kesimini 
ifade ettiği, bununla yetinmeyip yabancı sermayeli şirketleri de hedef aldığı 
anlaşılır. Kısa bir süre sonra ise MTTB Cuma tatili hakkında bir tebliğ yayın-
lar. İki maddeden oluşan tebliğde şu ifadeler yer alır: “1- Bilumum müessesat 
ve ticarethaneler için resmi hafta tatili, önümüzdeki Cuma gününden itibaren 
umumi bir şekilde tatbik edilecektir. 2- Cuma tatili hakkında derdest-i tasdik 
olan kanunun tanzimine kadar bu kararın bila istisna bütün İstanbul tücca-
rı tarafından tatbik edilmiş olması arzu edilmektedir. Rıza-i umumi hilafına 
hareket ederek mağazalarını açanların Türk efkâr-ı umumiyesine ne derece 
kıymet verdikleri anlaşılacaktır” (Türkiye İktisat Mecmuası, 33, 1923: 332.). 
Bu kısa tebliğ, egemen anlayışı ve atmosferi yansıtması açısından önem taşır. 
Bir kere henüz resmiyet kazanmamış bir tatil, hiçbir resmi hüviyeti ve yaptı-
rımı olmayan, dernek statüsündeki bir kurum tarafından dayatılmaktadır. Bu 
dayatma tebliğin “Rıza-i umumi hilafına hareket ederek mağazalarını açan-
ların Türk efkâr-ı umumiyesine ne derece kıymet verdikleri anlaşılacaktır.” 
şeklindeki son cümlesi ile adeta bir tehdide dönüşmüştür. Bu cüretkâr ifadeler, 
tebliği kaleme alan kişi veya kişilerin resmi makamlardan cesaret almaksızın 
bu cesareti gösteremeyeceklerini akla getirir. Bu kanaati MTTB umumi kâtibi 
Ahmet Hamdi [Başar]’ın söz konusu tebliğden kısa bir süre sonra yayınlanan 
konu ile ilgili bir makalesinde yer alan şu ifadesi de güçlendirir. Ahmet Ham-
di makalesinde “Artık ister kanun çıksın, ister çıkmasın, Türk memleketinde 
Cuma günü tatil yapılacaktır ve buna karar verilmiştir” demektedir (Ahmet 
Hamdi [Başar], 1923: 321-323.).

İstanbul dışında da gündeme gelen uygulamanın örneğin Çorum’da eksik-
siz uygulandığı (Çorum Gazetesi Çevirileri 1921-1926 (l), 2008: 1033) ve 
İstanbul’da da MTTB’nin Cuma tatili talebine ayak uyduracaklarını bildiren 
meslek gruplarının olduğu bilinir (Türkiye İktisat Mecmuası, 20, 1923: 122.). 
Henüz ilgili kanunun çıkmamış olması, dolayısıyla MTTB’nin girişimlerinin 
yasal bir bağlayıcılığının bulunmaması, gayrimüslim ticaret kesiminin pasif 
direniş göstermesine neden olur. Bu durumu Ahmet Hamdi’nin şu ifadele-
rinden öğreniyoruz: “hafta tatilinin Cumaya tahvili hakkında Türk tüccar ve 
esnaf ve amelesinin verdiği laizel karara rağmen bir kanun olmamasından is-
tifade ederek mahalli gayr-i Müslim teşkilat-ı iktisadiyesi bu kanunu bozmağa 
çalışmakta ve her türlü fedakarlıkda bulunmaktadır” (Türkiye İktisat Mecmu-
ası, 35, 1923: 361.). Buna tepki olarak esnaf cemiyetleri temsilcileri bir araya 
gelerek ilgili kanunun acilen yayınlanmasını Ankara’dan talep ederler. Ben-
zer talepler Müslüman-Türk ticaret kesiminin egemen olduğu diğer kurum-
sal kanallar üzerinden de örneğin İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası’ndan da 
Ankara’ya iletilir (İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası, 2, 1923: 68.).    

Cuma tatilinin resmiyet kazanması
Kamuoyunun desteği ile dönemin basınında “Cuma tatili” olarak anılan 394 

Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun 2 Ocak 1924’te TBMM’de kabul edilir. 
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Kanunun TBMM’de görüşülmesi sırasında örneğin İstanbul mebusu Yusuf 
Akçura’nın “…İstanbul’da öyle dükkanlar var ki, bilhassa bizim elimizde ol-
mayan dükkanlar var ki,…” ifadesi gibi ekonomide gayrimüslim karşıtı milli-
yetçi bir söylem zaman zaman kendini gösterir (TBMM Zabıt Ceridesi, 1961: 
635.).

21 Ocak 1924’te yayınlanan kanunun birinci maddesinde yer alan “On bin 
veya on binden fazla nüfusu havi şehirlerde alelumum fabrika, imalathane, 
tezgah, dükkan, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınai ve ticari bilumum mü-
essesat ve tevabiinin haftada bir gün tatil-i faaliyet etmeleri mecburidir. Tatil 
günü yirmi dört saatten dun olmamak üzere Cuma günüdür.” ifadesi ile Cuma 
günü Türkiye için hafta tatili olarak uygulamaya girer. 

Bundan sonra basında zaman zaman kanunun ihlaline dair haberler yer alır. 
Bunlar içinde en dikkat çekeni bankaların kanuna rağmen Pazar günleri yarım 
gün çalışmaları yani öğlene kadar açık olup, öğleden sonra kapanmaları ile 
ilgilidir. Tüccarın şikâyeti üzerine Ticaret Vekâleti, bankalara Cuma günleri 
sabahtan akşama kadar kapalı, Pazar günleri ise sabahtan akşama kadar açık 
olmalarını bildirir (Servet-i Fünun, 56-1530, 1925: 25.). Müslüman-Türk tica-
ret kesiminde hükümetin bu kararı sevinçle karşılanır. Bu kesim hafta tatilinin 
pratik faydalarının yanı sıra, uygulamayı milliyetçi bir yaklaşımla destekler. 
Örneğin yine Ahmet Hamdi bu kez MTTB’den değil İstanbul Ticaret ve Sana-
yi Odası Mecmuası başyazarı olarak kaleme aldığı makalesinde şunları söy-
ler: “Türk kendi topraklarında, kendi günlerini kendi bayramlarını tanır. Bir 
kanun-ı mahsus ile resmi hafta tatili Cuma günüdür. Bugün her türlü faaliyet-i 
iktisadiye tatil edilir. Bir hafta müddetle didinmiş olan kafaların bir istirahat 
gününe elbette ihtiyacı vardır. Fakat Cumartesi günü, bazı sahalarda piyasada 
faal bir rol oynayan Yahudilerin iş yapmaması, Pazar günü memleketin henüz 
milli evlatları olmak istemeyen Rum ve Ermenilerin tatil-i faaliyet etmesi; ve 
bankaların da kapanık bulunması; Perşembe günleri Cuma tatili münasebetiy-
le işler kısmen olsun tavsaması, memleketin iktisadiyatı için hayırlı olmuyor-
du” (Ahmet Hamdi [Başar], 1925: 1259-1265.).

Sonun başlangıcı ve kamuoyu desteğinin azalması

Cuma tatilli uygulamasının ardında Türkiye ekonomisinde etkin rol oyna-
yan hem gayrimüslim sermayeye, hem de işgücüne karşı milliyetçi bir tavrın 
olduğu aşikârdır. Ancak Cuma tatili uygulaması iş çevrelerinde ilk savunul-
duğu dönemdeki gibi şiddetle savunulmaz. Hatta bu uygulamayı başlangıç-
ta destekleyen İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası 16 Ağustos 1927’de Tica-
ret Vekâleti’ne yazılan bir yazı ile Cuma tatili uygulamasına “Hafta tatilinin 
Cuma günü olması ve onu takip eden Cumartesi ve bilhassa Pazar gününün 
tam muattal kalması yüzünden piyasamız pek büyük zararlar görmektedir.” 
gerekçesi ile karşı çıkar. Hafta tatilinin Pazar günü olarak belirlenmesi için 
Ticaret Vekâleti’nin yasa teklifinde bulunmasını talep eder (H. Avni [Şanda], 
1934: 544.). 
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İstanbul’da ideolojik kaygıların yerini ekonomik pratiklere bırakmasına 
karşın Ankara’da benzer yönde bir değişiklik hemen gerçekleşmez. Hafta ta-
tili kanunu ile Cuma gününün resmi tatil günü olarak kabulünde Cuma tati-
li ödün vermeksizin uygulanır. Ancak çalışanları arasında önemli oranda gay-
rimüslim istihdam eden kuruluşlara ise zaman zaman bazı esneklikler göste-
rilir. Örneğin bazı dini bayram ve paskalyaların Cuma günü dışında bir güne 
rast gelmesi halinde bazı bankaların bu bayram veya paskalyalar nedeniyle ta-
til edildikleri bilinir.1 

27 Mayıs 1935 tarih ve 2739 sayılı ulusal bayram ve genel tatiller hakkında 
kanunun 3. maddesiyle hafta tatilinin Pazar günü olarak belirlenmesine kadar 
uygulanan Cuma tatili pratik gereksinimleri, ideolojik bir sapma ile çözmeye 
dair ilginç bir örnek oluşturmaktadır. Gayrimüslimlere ve yabancılara duyulan 
öfke ve düşmanlık, Müslüman-Türkleri bu alanda da egemen kılma mücade-
lesine dönüşmüş, hafta tatili olarak Cuma günü kabul edilmiştir. Cuma günü-
nün Müslümanlar için kutsal addedilmesi göz önüne alınırsa bu durumu Soner 
Çağaptay’ın Kemalist milliyetçiliğin geniş ölçüde İslam tarafından şekillendi-
rilmesi olduğu değerlendirmesi ile uyuşmaktadır.2 
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Özet: 

Bu makalede, iktisadi milliyetçi bir tepki olarak 1924-1935 yılları arasında sürdü-
rülen Cuma tatili ya da başka bir ifade ile Cuma gününün hafta tatili olarak kabulü 
ve uygulanması ele alınmaktadır. Bilindiği üzere iktisadi milliyetçiliğin izlerini taşı-
yan uygulamalara II. Meşrutiyet döneminde rastlanır. Bu türden uygulamalar, bir ulus 
devlet olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile hız kazanır. Bu bağlamda sermayenin 
ve işgücünün Türkleştirilmesine yönelik çeşitli uygulamalar gündeme gelir. Yabancı 
ve “içimizdeki yabancılar” olarak ötekileştirilen Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı gay-
rimüslimlere karşı olan bu uygulamalar ekonomik çıkarlarla çelişse bile sürdürülür. 
Cuma tatili uygulamasının arkasındaki kamuoyu desteği de bir süre sonra gücünü 
yitirmeye başlar. Hatta gündeme gelmesinde büyük rol oynayan ticaret kesimi bu kez 
sona erdirilmesi için talepte bulunursa da, uygulama 1935’e kadar sürer. Milliyetçi bu 
uygulamanın İslami bir motifi yani Müslümanlar için ibadet günü olarak kabul edilen 
Cuma gününü kullanması ise Kemalist milliyetçiliğin İslam tarafından biçimlendiril-
mesine dair ilginç bir örnektir. 

Anahtar sözcükler: Ekonominin Türkleştirilmesi, Sermayenin Türkleştirilmesi, 
Emeğin Türkleştirilmesi, İktisadi Milliyetçilik, Erken Cumhuriyet Dönemi, Cuma ta-
tili, Hafta Tatili.
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A Nationalist Reaction in the Economic Life during the Early Years of the Republi-
can Period: Friday as the Weekly Off-day  

The Ottoman Demokratic Party

Abstract: This study aims to elaborate a practice of nationalist reaction, the en-
forcement of the law on Friday as the weekly off-day during the period between 1924 
and 1935. As it is well-known, the policies of economic nationalism can be traced 
back to the Second Constitutional Period. These kinds of policies became widespread 
after the establishment of the Republic of Turkey as a nation-state. In this context, 
several policies aiming at Turkifying capital and labor came on the agenda of the 
ruling elite. These policies which directed against the foreign citizens and the non-
Muslim Turkish citizens who were defined as the “internal foreigners” and so the 
others of the Turks, were maintained, even when these polices contradicted to the 
economic interests of the country. The public support behind the practice of Friday 
off-day vanished gradually shortly after its implementation as well. Even when the 
commercial groups who had played important role in the enforcement of the law, now 
demanded its abolition, the law continued to be in force until 1935. The acceptance 
of the worship day of Muslims as the weekly off-day is a striking illustration of how 
Islam shaped Kemalist nationalism. 
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