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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  
 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 
 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? 
 

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın; 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın  

 

 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:  
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 
 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 
 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 
 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; 
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;  
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

 
         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇLİĞE HİTABE 

 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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TANITIM ŞEMASI

1 Nisan’da Güney Cephesi’nden bir süvari birliği de Batı Cephesi’ne kaydırıldı. Yunanlılar 7

Nisan’da Afyon’u boşaltmak zorunda kaldılar. Fakat geri çekilirken kasaba ve köyleri yakıp yıktılar.

Bilecik ve Söğüt’ü kül yığını hâline getirdiler. Türk ordusu geriye çekilen Yunan ordusunu tamamen

dağıtabilmek için 15 Nisan’a kadar Aslıhanlar ve Dumlupınar taraflarında taarruza devam etti. Ancak

henüz saldırı gücüne ulaşamadığı için sonuç alamadı.
II. İnönü Zaferi sonucunda; İtalyanlar işgal

ettikleri Antalya, Konya ve Muğla bölgesini
boşaltmaya başladılar. Fransızlar Zonguldak’tan
çekilerek TBMM ile anlaşma zemini aramaya
başladılar.

4. Eskişehir-Kütahya Savaşları (10-24 Temmuz 1921)
II. İnönü Savaşı’nda aldıkları yenilgiden sonra Yunanlılar, Türk

ordusunu kesin yenilgiye uğratabilmek ve Anadolu’daki emellerini

gerçekleştirmek için çok daha üstün savaş gücünün gerektiğini

anlamışlardı.
Bunun için tüm maddi ve manevi kaynaklarını ordunun emrine

verdiler. Bu amaçla Yunanistan’da seferberlik ilan edildi. Eli silah tutan

herkes askere alındı. İngiliz Hükûmeti de Yunanlılara gereken her türlü

mühimmat ve para yardımı yaptı.Bu arada Batı Anadolu’daki Yunan ordusu da boş durmuyordu.

Kurtuluş Savaşı’nda kullanılmak için İstanbul’dan gizlice kaçırılan

cephanelerin Anadolu’ya giriş noktalarından biri olan İnebolu’yu

bombaladılar

(9 Haziran 1921).

etkinlik

Metristepe, 1 Nisan 1921Saat 06.30 Metristepe’dengördüğüm durum: Gündüzbeykuzeyinde sabahtan beri direnen veartçı olduğu sanılan bir düşmanbirliği sağ kanat grubunun saldırısıüzerine, dağınık olarak çekiliyor.Yakından kovalanıyor. Hamidiyeyönünde karşılaşma ve çatışma yok.Bozüyük yanıyor. Düşman, binlerceölüleriyle doldurduğu savaş alanınısilahlarımıza bırakmıştır.Batı Cephesi Komutanı İsmet

Ankara, 1 Nisan 1921İnönü Savaş Meydanında, Metristepe’de Batı Cephesi

Komutanı ve Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa’ya:
Tüm dünya tarihinde, sizin İnönü Meydan Savaşlarında

yüklendiğiniz görev ölçüsünde ağır bir görev yüklenmiş
komutanlar pek azdır. Milletimizin bağımsızlığı ve varlığı, çok
üstün yönetiminiz altında şerefle görevlerini yapan komuta
ve silah arkadaşlarınızın duyarlılığına ve yurtseverliğine
büyük güvenle dayanıyordu. Siz orada yalnız düşmanı değil,

milletin makûs talihini de yendiniz. Düşman çizgisi altındaki

kara yazılı topraklarımızla birlikte bütün yurt bugün, en kıyıda
köşede kalmış yerlerine dek zaferinizi kutluyor.Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal

Nutuk, Cilt 2, s. 426

Mustafa Kemal’in İsmet Paşa’ya gönderdiği telgraftakisözünden anladıklarınızı ifade ediniz.

“Siz orada yalnız düşmanı değil,

milletin makûs talihini de yendiniz.”

bilgi notu
TBMM Başkan vekili Dr. Adnan Bey, Bursa’nın düştüğü

günden beri siyah bir örtü ile kaplı başkanlık kürsüsünde
yerini aldı, zile vurdu: Celse açılmıştır.Fevzi Paşa ön sıraya sıkışmış bakanların arasından
kalkıp II. İnönü Savaşı hakkında bilgi vermek üzere
konuşma kürsüsüne geldi. İsmet Paşa cephede olduğu için
Genelkurmay Başkanlığına da vekâlet ediyordu. Fevzi Paşa
sık sık alkışlarla kesilen uzun konuşmasını şöyle bitirdi:

Yunan ordusu Başkomutanı Populas İzmir’den Bursa’ya
geldi. Sevr Antlaşması’nı Türklere zorla kabul ettirmek
amacıyla alaylarını birbiri ardına taarruza kaldırdı. Kesin
savaş İnönü mevzilerinde oldu. Yunanlılar başko-
mutanlarının gözü önünde fedakârlıklarını ispat ettiler.
Çarpışmalar yedi gün, yedi gece devam etti. Ancak bütün
gayretleri yılmaz Türk safları önünde tamamen kırılmıştı.
Düşman çekiliyor ve kahraman süvarilerimiz onları takip
ediyor.

Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler, s. 42 - 43 Mustafa Kemal ve İsmet Paşa II. İnönüSavaşı’ndan sonra Eskişehir’de

eş zamanlılık
Sovyet Rusya Moskova Antlaşması’nın

imzalanmasında iki gün sonra 18 Mart 1921’de
Gürcistan’ı işgal ederek Sovyetler Birliği’ne bağladı.

etkinlik

bilgi notu

eş zamanlılık

biyografi
Ziya GökalpÜnlü fikir adamı ve şairlerimizden olan

Ziya Gökalp, 1876'da Diyarbakır’da doğdu.
Öğrenimine burada başlayan Gökalp, Askeri
Rüştiye’yi ve Askeri İdadi'yi bitirdi. Jön
Türklerin fikirlerinden etkilenerek, gizli bir
örgüt olan İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdi.
Siyasi çalışmalar nedeniyle 1898'de
tutuklandı ve yoğun çalışmalarda bulunduğu
Diyarbakır’a sürgün edildi. 1908'de II.
Meşrutiyetin İlanı’ndan sonra, İttihat ve
Terakki Fırkası’nda aktif görev aldı.Şevket Beysanoğlu, Ziya Gökalp, s. 7

biyografi

Konu ile ilgili farklı kaynaklardan örnekler sunarak öğrencinin sorgulama,
kavrama becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

Metinlerde adı geçen önemli kişilerin hayat hikâyelerinin kısaca verildiği
bölümdür.

Anlatımları desteklemek, açıklamak ve ilgileri pekiştirmek amacı ile
hazırlanmıştır.

Tarihsel süreç içerisinde meydana gelen olaylarla bağlantılı ya da aynı
zamanda ülkemizde ya da dünyanın farklı bölgelerinde meydana gelen olayları
hatırlatmak ve konuyu pekiştirmek amacına yönelik olarak kullanılmıştır.

Kitabın sonunda performans görevleri ve projeler için gerekli gördüğünüzde
kullanabileceğiniz grup değerlendirme - öz değerlendirme - akran değerlendirme formu
bulunmaktadır.



1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL

1. ÜNİTE

ANA BAŞLIKLAR

MUSTAFA KEMAL’İN HAYATI

MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLİK
HAYATI

MUSTAFA KEMAL’İN KİŞİSEL
ÖZELLİKLERİ
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Farklı kültürlere mensup insanlarla bir arada yaşamak sizce hangi
özelliklerimizi geliştirir?

2.
3. Mustafa Kemal’in siyasi fikir ve düşüncelerini oluşturan kaynaklar nelerdir?

Araştırınız.
4.

Toplum liderlerinde bulunması gereken özellikler nelerdir?

Mustafa Kemal’in askerlik hayatında görev aldığı yerler konulu harita çalışması
yapınız.
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A. MUSTAFA KEMAL’İN HAYATI

“Asakirimilliye Taburu”

Mustafa, 1881’de Selanik’te doğmuştur.
BabasıAli Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır.
Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV -
XV. yüzyıllarda Anadolu’dan Makedonya’ya
yerleştirilmiş Kocacık yörüklerindendir. Annesinin
babası Feyzullah Ağa ise Karaman’dan Rumeli’ye
gelen Konyar yörüklerindendir. Zübeyde Hanım ve
Ali Rıza Efendi evlendikten hemen sonra, Ali Rıza
Efendi’nin Selanik’teki babaevine yerleşirler.
Evliliklerin ilk yılları bu evde geçer. Önce bir kızları
olur, adını Fatma koyarlar. Bundan sonraAhmet ve
Ömer adını verdikleri iki erkek çocukları daha olur.
Bunları Mustafa, Makbule ve Naciye takip eder.
Fatma, Ahmet, Ömer ve Naciye küçük yaşta vefat
etmişlerdir.

Mustafa’nın babasıAli Rıza Efendi 1876 - 1877 yıllarında Selanik’teki nda
üsteğmen rütbesiyle görev yapmıştır. Askerlik görevinden sonra bir süre Vakıflar İdaresinde ikinci
kâtip, Rüsumat idaresinde gümrük memurlukları görevinde bulunmuştur. Daha sonra kereste işi ile
uğraşarak serbest ticaret yapmaya başlamıştır.

Mustafa’nın doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Selanik, Osmanlı Devleti’nin çok uluslu
yapısında değişik ırka ve dine mensup Osmanlı halklarının yaşadığı bir şehirdi. Bir liman şehri olan
Selanik, Avrupa ve İstanbul’u birbirine bağlayan demir yollarına sahipti. Şehrin bu özelliği Avrupa’da
meydana gelen yeniliklerin ve olayların takip edilmesini kolaylaştırıyordu. Selanik’in kültürel hayatına
hareketlilik katan bu özellik, siyasi olarak bölgeyi zor durumda bırakıyordu. Örneğin Fransız İhtilali ile

ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesi, farklı etnik grupların bir arada
yaşadığı bölge üzerinde yıkıcı etkilere neden oldu. Osmanlı
Devleti’nin içinde bulunduğu zor durumdan yararlanmak isteyen
başta Rusya olmak üzere Avrupalı Devletler Balkanlardaki
milliyetçilik fikirlerini destekleyerek burada yaşayan azınlıkları

Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtıyorlardı. Mustafa’nın
doğduğu topraklarda yüzyıllarca beraber yaşayan Sırp,
Bulgar ve Makedonlar

Milliyetçilik isyanlarının devam ettiği yıllarda 1877 - 1878
Osmanlı - Rus Savaşı başladı. Osmanlı Devleti’nin savaş
sonrası imzaladığı Berlin Antlaşması ile Sırbistan, Karadağ
ve Romanya bağımsız oldu. Berlin Antlaşması’nda alınan
diğer bir karar da Makedonya bölgesinde de ıslahat
yapılmasıydı. İlerleyen dönemde bölgede yeteri kadar
ıslahat yapılmadığını söyleyen Avrupalı Devletler bir
taraftan Osmanlı Devleti’ne baskı uyguluyor, diğer taraftan
bölgedeki isyan hareketlerini destekliyorlardı. Selanik ve

Manastır gibi şehirlerin içinde bulunduğu Makedonya
bölgesi bu isyanların en yoğun yaşandığı yerdi. Osmanlı
Devleti bölgede asayişi sağlamakta zorluk çekiyor,
gayrimüslimlerin oluşturdukları çeteler halkın can ve mal
güvenliğini tehdit ediyordu.

Balkanlarda ortaya çıkan bu ayrılıkçı fikirler ve isyan
hareketleri Osmanlı aydınları arasında yeni arayışlara neden
oldu. Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu zor şartlardan
kurtaracak yeni fikirler tartışılmaya başlandı. XX. yüzyıl
başlarında meşruti yönetimi tekrar kurmak isteyen Osmanlı
aydınları devlet otoritesinin güçlü olmadığı daha rahat
hareket edebilecekleri bir yer olan Makedonya bölgesinde
örgütlenmişlerdi. Selanik şehrinin bu ortamı içinde Mustafa;
çok genç yaşta farklı kültürleri tanımış, Osmanlı Devleti’nin
sorunlarının konuşulup tartışıldığı, yeni fikir ve düşüncelerin
oluştuğu bir ortamda yetişme imkânı bulmuştur.

Osmanlı Devleti’nden bağımsızlık
istiyorlardı.

Babası Ali Rıza Efendi

Doğduğu ev, Selanik

Annesi Zübeyde Hanım

eşzamanlılık

Osmanlı Devleti, 1877 - 1878 Osmanlı
- Rus harbi sırasında yaşadığı ekonomik
sorunlar nedeniyle iç ve dış borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Bu duruma
tepki gösteren Avrupalı Devletlerle
yapılan anlaşma gereği 1881’de
Düyunuumumiye İdaresi (Genel Borçlar)
kuruldu. 1881’de damga, alkollü içki,
balık avı, tuz, tütün ve ipekten alınan
vergilerin tüm geliri iç ve dış borçlara
ayrıldı. Bu vergileri toplama ve alacak-
lılara ödeme görevi de İngiltere ve Fransa
başkanlığında kurulan Düyunuumumiye
İdaresine verildi.

4



1. Öğrenim Hayatı

a. Mahalle Mektebi - Şemsi Efendi Okulu

“

“Koca çiftlik Mustafa’ya dar gelirdi. Bugünkü gibi
hatırımdadır: Tahtaları keser, küçük çiviler çakar ve bu çivilere incecik saz telleri gererek
tambura yapar ve çalardı. Ben de kendisine yardım ederdim. Bütün bunlar vakit geçirmek için
aranan çareler ve başvurulan basit eğlencelerdi. Tahta kesme ve güvercin yuvası yapma gibi
meşguliyetlerinde ona yardım ederdim.”

“Yakınımızda Binbaşı Kadri Bey isminde bir kişi
oturuyordu. Oğlu Ahmet Bey askerî ortaokula devam
ediyor ve okul üniforması giyiyordu. Onu gördükçe
ben de böyle üniforma giymeye hevesleniyordum.
Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Bu
aşamaya ulaşmak için izlenmesi gereken yolun
askerî ortaokula girmek olduğunu anlıyordum. O
sırada annem Selanik’e gelmişti. Askerî ortaokula
girmek istediğimi söyledim. Annem askerlikten
çekiniyor ve bana engel olmaya çalışıyordu. Okula
giriş sınavını ona sezdirmeden verdim. Böylece bu
durum oldubittiye getirilmiş oldu.”

Mustafa, okul çağına gelince Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Bey’in arasında eğitimi hakkında görüş
ayrılığı ortaya çıkar. Mustafa Kemal 1922’de bir gazeteye verdiği röportajda

Mustafa, Şemsi Efendi Okulunda eğitim hayatına devam ederken babası Ali Rıza Bey vefat etti.
Eşinin ölümüyle ekonomik sıkıntılar yaşamaya başlayan Zübeyde Hanım, Selanik yakınlarında
bulunan Langaza’ya tarımla meşgul olan ağabeyi Hüseyin Ağa’nın yanına gitti. Mustafa Kemal’in kız
kardeşi Makbule (Atadan) o günleri anlatırken

diyerek çiftlikteki günlük uğraşlarından bahsetmiştir.
Görüldüğü üzere çiftlik hayatı Mustafa’nın el becerilerinin artması bakımından faydalı olmuştur. Ancak
Zübeyde Hanım oğlunun öğreniminin yarım kalmasına çok üzülüyordu. Mutlaka iyi bir okulda eğitim
alması gerektiğini düşünüyordu.

isteği askerî bir okula gitmekti.
1922’de verdiği bir röportajda o günleri anlatırken:

diyordu. Mustafa,
büyük bir istekle girdiği Selanik Askerî Rüştiyesinde çok başarılı bir eğitim hayatı geçirdi. Arkadaşları
arasında zekâsı ile kısa sürede kendini gösterdi. Okulda başarılı öğrencilere verilen sınıf çavuşluğu ve
müzakerecilik gibi görevlerin üstesinden başarılı bir şekilde geldi. Tüm bunların sonucunda daha
çocuk denecek yaşta görev bilinci gelişti ve özgüveni arttı. Askerlik ve siyasi hayatındaki düzen ve
disiplinin ilk temelleri

Annem, ilahilerle okula
başlamamı ve mahalle okuluna gitmemi istiyordu. Gümrükte memur olan babam, o zaman yeni
açılan Şemsi Efendi’nin okuluna gitmemi ve yeni yöntemlere göre okumamı arzu ediyordu.
Nihayet babam işi ustaca çözdü. İlk önce bilinen törenle mahalle okuluna başladım. Böylece
annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle okulundan çıktım, Şemsi Efendi’nin
okuluna yazıldım.”

b. SelanikAskerî Rüştiyesi

1 diyerek ailesinin eğitimine verdiği önemi vurgulamıştır.

Annesi Mustafa’yı eğitim için Selanik’teki akrabasının
yanına gönderme kararı aldı. Mustafa Kemal kaydolduğu
Selanik Mülkiye Rüştiyesinden kısa süre sonra ayrıldı.
Onun

SelanikAskerî Rüştiyesinde atılmış oldu.

2

3

etkinlik

Modern Bir Eğitimci: Şemsi Efendi
Şemsi Efendi’nin 1872’de Selanik’te açtığı okulun sınıflarında öğretmen masası, sıra, kara tahta,

tebeşir, silgi ve okuma yazmayı kolaylaştırmak için hazırlanmış levhalar bulunuyordu. Şemsi Efendi;
açtığı okulda teneffüs, ders aralarında oyun oynama, beden eğitimi gibi eğitimde o dönem için yeni
yöntemler uyguladı. Okulun diğer farklı bir uygulaması, yeni yazılan öğrencilere çalışkan öğrencilerden bir
çalışma arkadaşı vermesiydi. Öğrencileri şehir içi gezilere de götürdüğü bilinmektedir. Şemsi Efendi, bu
tür gözlem ve inceleme gezileri ile eğitimi okul binası dışına çıkarmak suretiyle öğrencilerini hayata daha
bilgili ve bilinçli hazırlamaktaydı.

Özcan Mert, Atatürk’ün İlk Öğretmeni Şemsi Efendi, , www.atam.gov.tr(1852 - 1917), C 20, s. 20

bilgi notu

Mustafa Kemal

“Oğlum, senin de ismin
Mustafa benim de. Bu böyle olmayacak.
Arada bir fark bulunmalı, bundan sonra
senin ismin, Mustafa Kemal olsun!”

Ortaokulda en çok matematiğe ilgi
duydum. Az zamanda bize bu dersi veren
öğretmen kadar, belki de daha çok bilgi
sahibi oldum. Derslerin üstünde işlerle
ilgileniyordum. Ben sorular yazıyordum,
matematik öğretmeni de yazılı olarak cevap
veriyordu.

Öğretmenimin ismi Mustafa idi. Bir gün
bana dedi ki:

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C III, s. 40

Şemsi Efendi Okulunda uygulanan farklı eğitim yöntemlerinin Mustafa’nın eğitimine katkısı neler
olabilir?

1. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C III, s. 39
2. Derya Genç Acar, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S 63, C XXI
3. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C III, s. 39
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Selanik Askerî Rüştiyesindeki öğretmenlerin büyük çoğunluğu kışlalarda sınırlarda görev yapmış,
Osmanlı Devleti’ne isyan eden milletlerle savaşmış tecrübeli, memleketin hâlini bilen ve gidişatın iyi
olmadığının farkında olan subaylardı. 22 Eylül 1924’te Samsun’da öğretmenlere yaptığı bir konuşma
esnasında rüştiyeden Fransızca Öğretmeni Yüzbaşı Nakiyüddin Yücekök’ü görünce

demiş ve
SelanikAskerî Rüştiyesindeki öğretmenlerin, düşüncelerinin oluşmasındaki katkısını vurgulamıştır.

Mustafa Kemal, Selanik Askerî Rüştiyesini başarılı
bir şekilde bitirdikten sonra Manastır Askerî İdadisinin
imtihanlarına girdi ve başarılı oldu. Böylece doğduğu
Selanik’ten ilk defa ayrılmış olacaktı. Manastır ve
Selanik, Osmanlı Devleti’nin Batıya açılan önemli
şehirleridir. Çok kültürlü yapısıyla dikkat çeken
Manastır aynı zamanda 3. Ordu’nun da merkezidir. 3.
Ordu’nun Manastırda bulunması şehrin gelişmesine
katkı sağlamış ve birçok eğitim kurumu açılmıştır.
Manastır şehrinin bulunduğu Makedonya bölgesinin
diğer bir özelliği de Abdülhamid’e karşı Meşrutiyet
taraftarlarının yoğun olarak yaşadıkları bir yer
olmasıdır. Mustafa Kemal’in Manastır Askerî
İdadisindeki bazı öğretmenleri de Meşrutiyet yanlısı fikirlerden etkilenmiş İttihat ve Terakki Cemiyetine
üye olan subaylardı. Bu durum ordu ve memleket meselelerinin Manastır İdadisinde konuşulmasına
neden oluyordu. Mustafa Kemal bu sayede memleket meselelerini öğrenme imkânı buldu.

Manastır İdadisi yatılı bir okuldu. Askerî idadilerin kuruluş amacı harp okullarına öğrenci
yetiştirmekti. Bu nedenle zor bir eğitim programları vardı. Mustafa Kemal, diğer idadilere göre daha
üstün bir eğitim veren Manastır idadisinde başarılı bir öğrencilik geçirdi. Rumeli’nin değişik yerlerinden
gelen seçkin öğrencilerle tanıştı. Özellikle matematik dersindeki başarılarıyla dikkat çekti. Manastır
İdadisindeki tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bilge sayesinde Türk tarihine ilgi duymaya başladı.

Mustafa Kemal Manastır İdadisi 2. sınıfında okuduğu esnada 1897 Osmanlı - Yunan savaşı çıkar.
Mustafa Kemal’in o günleri anlatırken

demesi Manastır Askerî
İdadisinde duyduğu heyecanı ve vatan için mücadele isteğini göstermesi açısından önemlidir. Mustafa
Kemal 1898’de ManastırAskerî İdadisini başarıyla bitirmiştir.

“Şimdi burada
bir kişiye rastladım. O, benim ortaokul birinci sınıfta öğretmenimdi. Bana ilk şeyleri öğretirken
gelecek için ilk düşünceleri de vermişti. Efendiler, açıklamak istiyorum ki ilk eğitim ana - baba
kucağından sonra okuldaki eğitimcinin dilinden, vicdanından, terbiyesinden alınır.”

c. ManastırAskerî İdadisi

“Gençlik hayatımın en heyecanlı günlerini yaşadım.
Yaşımın küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim.”

1

2

Manastır Askerî İdadisi’ni gösteren fotoğraf

etkinlik

Yeni Okul Yeni Ufuklar

“Kendisine minnet borcum var, bana yeni bir ufuk açtı.”

“Biz Batı medeniyetini bir taklitçilik
yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya
medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz.”

Mustafa Kemal’i Manastır Askerî İdadisinde etkileyen ilk kişi, tarih öğretmeni Topçu Kolağası Mehmet Tevfik
Bilge’dir. Atatürk’ün: dediği Mehmet Tevfik,
derslerinde Fransız İhtilali ile diğer ihtilal ve fikir hareketlerinden söz ederek Mustafa Kemal’de tarihe karşı ilgi
uyandırmıştı.

Mustafa Kemal’in Manastır Askerî İdadisinde edindiği arkadaşlıkları hayatının sonuna kadar sürecektir.
Özellikle Ömer Naci ile olan arkadaşlığı Mustafa Kemal’in edebiyata ilgi duymasına katkı sağlamıştır. Ömer
Naci sayesinde Namık Kemal’i tanır. Şiir ve kitaplarından çok etkilenir. Bu sayede hem edebî yönünü geliştirir
hem de vatan ve millet sevgisi oluşmaya başlar. Yakın arkadaşı Fethi Okyar’ın yardımı ile Fransız İhtilali’nin
öncüleri Voltaire (Volter), J. J. Rousseau (Russo) gibi yazarları tanımıştır. İhtilalin getirdiği milliyetçilik ve millî
egemenlik ilkeleri onun için birer ilham kaynağı olmuştur. Yurt içinde ise Namık Kemal, Tevfik Fikret, Ziya
Gökalp, Celal Nuri gibi bazı fikir ve sanat adamlarının eserlerini okumuştur. Döneminde mevcut olan fikir
akımlarından Batıcıların medeniyetçi ve Türkçülerin milliyetçi görüşlerinden etkilenmiştir. Mustafa Kemal, okul
yıllarında okuduğu yazarlar ve etkilendiği fikirleri aynen kabul etmemiştir. Okuduklarını mantık süzgecinden
geçirirdi ve bir sonuca varırdı. Bu onun kişiliğinin en belirgin özelliğidir.

demiştir.
Şerafettin Turan, Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar, s. 6, Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar,

Belgeler, s. 176, Abdurrahman Çaycı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millî Bağımsızlık ve Çağdaşlaşma Örneği, s. 473, 474 (Derlenmiştir.)

1.

2.

Manastır Askerî İdadisindeki tarih öğretmeninin Mustafa Kemal’in fikirlerinin gelişimine katkısı
neler olmuştur?
Mustafa Kemal’in yukarıda verilen sözünde Batı medeniyetine yaklaşımı hakkında neler söylenebilir?

1. Şerafettin Turan, Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar,
Düşünürler, Kitaplar, s. 5

2. Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, s. 10
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etkinlik

ç. İstanbul Günleri - Harp Okulu

“Kurmay subay olamazsan ne yaparsın?”

“Seni bilmiyorum fakat ben muhakkak kurmay subay
olacağım.”

“Mustafa Kemal efendi oğlum, görüyorum ki İsmail Fazıl Paşa (Ali Fuat Cebesoy’un babası)
seni takdir etme hususunda yanılmamış. Şimdi ben de onunla aynı fikirdeyim. Sen, bizler gibi
sadece bir asker olmayacaksın. Keskin zekân ve yüksek kabiliyetinle memleketin geleceği
üzerinde etkin olacaksın. Bu sözlerim bir iltifat değil. Sende memleketin başına gelecek büyük
adamların daha gençlik yıllarında gösterdikleri kabiliyetler ve zekâ belirtileri var.”

İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti olması yanında
devletin batıya açılan yüzüydü. Batıdan gelen yeniliklerin ilk
görüldüğü yerlerden biriydi. Bir yandan geleneksel Türk
mahallelerinin olduğu, diğer yandan da gayrimüslimlerin
yoğun olarak yaşadığı İstanbul’un farklı yaşam tarzlarını
bünyesinde barındıran bir yapısı vardı. Kültürel yaşamın da
hareketli olduğu İstanbul, aynı zamanda muhalif
düşüncelerin de merkeziydi. Osmanlı Devleti’ni siyasi,
sosyal ve ekonomik sorunlarından kurtarmanın yolunu
meşrutiyetin tekrar ilan edilmesinde gören bir grup tıp
öğrencisi 1889’da İttihat ve Terakki Cemiyetini kurdu. İlk
olarak Askerî Tıbbiye’de kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti
kısa sürede Harbiye’ye ve diğer okullara yayıldı. Mustafa
Kemal, İstanbul’un bu muhalif havası içinde 1899’da,
İstanbul’a gelerek Harp Okuluna kaydoldu. Harp Okulunda
başarılı bir öğrencilik hayatı geçiren Mustafa Kemal, çok
sevdiği askerlik mesleğinde hep daha ileri gitmek için çaba
göstermiştir. Askerlikte yükselmenin tek yolu ise kurmay
sınavını kazanmaktı. Böylece Harp Akademisine
girebilecekti.

Bir gün:
diye yarı

ciddi yarı şaka takılan sınıf arkadaşı Arif’i derhâl
susturmuştu.

diyerek kararlılığını ortaya koymuştur.
Mustafa Kemal’in Manastır Askerî İdadisinde edindiği

hürriyet fikirleri, Harp Okulunda tanıdığı arkadaşları ve
okuduğu kitaplar sayesinde gelişme imkânı bulacaktır.
Yasak olduğu için gizlice okunan Namık Kemal şiirleri ve
kitapları, diğer taraftan ülkenin içinde bulunduğu durum
onda, vatan için bir şeyler yapabilme isteğini ortaya
çıkaracaktır.

Mustafa Kemal, daha 21 yaşında genç bir Harp Okulu
öğrencisi olmasına rağmen konuşması, bilgi ve donanımı
herkesi etkiliyordu. 1902’de tanıştığı Osman Nizami Paşa;
Berlin büyükelçiliği yapmış, Nafia Bakanlığında (Bayındırlık)
bulunmuş, ileri görüşlü bir devlet adamıydı. Mustafa
Kemal’le memleket meselelerini konuştuktan sonra:

diyerek
Mustafa Kemal’in o yıllardaki yeteneğini görmüş ve takdir etmiştir.

1

²

Mustafa Kemal’in Ağzından Harp Okulu Yılları
“Harp Okulu yıllarında siyaset düşünceleri baş gösterdi. Duruma ilişkin henüz etkili bir düşünce

oluşturamıyorduk. Sultan Hamit dönemi idi. Namık Kemal Bey’in kitaplarını okuyorduk. Kovuşturma sıkı idi.
Çoğunlukla koğuşta yattıktan sonra okuma imkânı buluyorduk. Bu gibi yurtsever eserleri okuyanlara karşı
kovuşturma yapılması, işlerin içinde bir kötülük bulunduğunu sezdiriyordu. Ancak bunun iç yüzü gözlerimiz
önünde bütünüyle netleşmiyordu.

Kurmay sınıflarına geçtik. Derslere çok iyi çalışıyordum. Bu dönemde bende ve bazı arkadaşlarımda yeni
düşünceler açığa çıktı. Ülkenin yönetiminde ve siyasetinde bozukluklar olduğunu keşfetmeye başladık.
Binlerce kişiden oluşan Harp Okulu öğrencisine bu keşfimizi anlatma isteğine kapıldık. Okulun öğrencileri
arasında okunmak üzere el yazısıyla hazırladığımız bir gazete kurduk. Sınıf içinde küçük teşkilatımız vardı. Ben
yönetim kurulunda idim. Gazetenin yazılarını çoğunlukla ben yazıyordum.”

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C III, s. 42

Harp Okulu yıllarında Mustafa Kemal’de yeni düşünceler oluşmasının sebepleri nelerdir?

biyografi

Namık Kemal
21 Aralık 1840’ta Tekir-

dağ’da doğdu. Asıl adı
Mehmet Kemal’dir.

yazıları
yayımlanmaya başladı. Yeni Osmanlılar
Cemiyetinin kurucuları arasında yer aldı.
Gizli olarak kurulan bu cemiyetin amacı bir
anayasa hazırlamak ve parlamenter
sisteme geçişi sağlamaktı. Bu fikirlerini
gazetede yazınca Tasviriefkâr kapatıldı
Namık Kemal Erzurum’a vali yardımcısı
olarak gönderildi. Yazdığı eserlerinde
vatan, millet, hürriyet ve yurt kavramlarını
sıkça kullandı.

1873’te yazdığı Vatan Yahut
Silistre oyununun sahnelenmesi halkı
coşturdu ve olaylar çıktı. Magosa’ya
sürgüne gönderildi. 2 Aralık 1888’de Sakız
Adası’nda öldü.

Çocuk-
luk yıllarında çok iyi bir
eğitim aldı. Arapça ve
Farsça öğrendi. 1857’de
geldiği İstanbul’da Tercüme
Odasında memuriyete baş-
ladı. İstanbul’da bulunduğu süre içinde
çeşitli edebî çevreler içinde yer aldı. Şinasi
ile tanıştıktan sonra Batı edebiyatına ilgi
duymaya başladı. Tasviriefkâr’da

Bundan dolayı vatan şairi
olarak anıldı.

1, 2. Sınıf Arkadaşım Atatürk, s. 34Ali Fuat Cebesoy,

Mustafa Kemal’in mezun olduğu
Harp Okulu, İstanbul
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d. HarpAkademisi - İstanbul

2. Şam Günleri

Mustafa Kemal, 10 Ocak 1902’de Teğmen rütbesi ile Harp
Akademisinde öğrenimine başladı. Harp Akademisindeki
öğretmenleri yabancı dil bilen, iyi yetişmiş, tecrübeli subaylardı.
Askerlik mesleği ile ilgili çok iyi bir eğitim alan Mustafa Kemal, diğer
taraftan devletin içinde bulunduğu durumla ilgili konularda
arkadaşlarını uyarma gayreti içindeydi.

Kendini yetiştirmek için kitaplar okuyor, boş zamanlarını
değerlendiriyordu. Mustafa Kemal, Fransızcasını ilerletmek için
ders alıyordu. Yurtdışından Jön Türk gazeteleri ve Fransızca
gazeteler getirterek arkadaşlarının da okumasını sağlıyordu.

Harp Okulunda başladıkları el yazısı ile gazete hazırlama işine
tekrar başladı. Ancak bir süre sonra durum Mektepler Nazırı İsmail
Paşa tarafından öğrenildi.Akademi KomutanıAli Rıza Paşa yaptığı
bir baskında Mustafa Kemal ve arkadaşlarını gazete hazırlarken
yakaladı. Fakat Ali Rıza Bey hürriyet fikirlerini benimsediği için
Mustafa Kemal ve arkadaşlarına sözlü bir uyarıda bulundu.
Akademiyi bu şartlarda tamamlayan Mustafa Kemal, 11 Ocak
1905’te HarpAkademisini Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle bitirdi.

Akademiden başarıyla mezun olan subaylar genellikle
Makedonya’ya gönderilirdi. Mezuniyetten sonra atama beklediği
günlerde Mustafa Kemal, siyasi faaliyetlerine de devam ediyordu.
İstanbul’da kiraladıkları bir dairede arkadaşları ile toplanıp

memleket meselelerini görüşüyor, onlarla fikir alış verişinde bulunuyordu. Yaptıkları görüşmelerde
Mustafa Kemal meşruti idarenin tekrar kurulmasını, genç subayların bu amacı gerçekleştirmek için
atandıkları yerlerde gizli teşkilatlar kurmaları gerektiğini söylüyordu. Hedeflerini gerçekleştirmek için
en uygun yerin Abdülhamid yönetimine karşı muhalefetin merkezi olan Makedonya olduğunu
düşünüyordu.

Makedonya’da Osmanlı Devleti’nin otoritesinin güçlü olmaması onlara rahat hareket edebilecek bir
ortam sağlayacaktı. Ancak isteği gerçekleşmedi. Arkadaşlarından birinin yapılan toplantıları ihbar
etmesi üzerine Mustafa Kemal Makedonya’ya değil, ceza olarak Şam’daki 5. Ordu’ya tayin edildi.

Şam, Mustafa Kemal’in istediği siyasi ortama sahip değildi. Arap kabileleri sürekli isyan hâlindeydi.
Mustafa Kemal’e göre burası imparatorluğun unutulmuş bir köşesiydi. Şam, meşrutiyet idaresini tekrar
oluşturmak için yapılması gereken örgütlenmeye müsait değildi. Buna rağmen siyasi faaliyetlerine
devam etti.Aslında Şam’da görev yaptığı yıllar ona mücadele etme azmi vermişti. Şam’da kaldığı süre
içerisinde Osmanlı Devleti’nin isyan eden Arap kabilelerini kontrol altına almakta zorlandığını gördü.
Bu nedenle onda Osmanlıcılığın geçerliliğini kaybettiği fikri güçlendi. Bir süre sonra Mustafa Kemal,
Şam’dan gizlice ayrılarak düşüncelerini ve siyasi faaliyetlerini daha rahat ifade edeceği Makedonya’ya
geçti.

1905’te Harp Akademisinden
mezun olduğu sıralarda

etkinlik

Şam
Daha rüştiyede bir öğrenciyken okuduğu Namık Kemal’in

şiirleri ile vatan sevgisi ve özgürlükçü düşünce zihninde yer etmişti.
Mustafa Kemal’e göre Namık Kemal

ti. Öğrenciyken edindiği vatan sevgisini ilk
görev yeri olan Şam’da eyleme dönüştürdü. 1920’de o günleri
anlatırken

demişti.

“Türk milletinin yıllardan
beri beklediği ses”

“Hürriyet Cemiyeti adında bir dernek kurduk. Bunu
genişletmek için aldığımız önlemler arasında benim çeşitli
asker sınıflarında staj yapmak bahanesiyle Beyrut, Yafa ve
Kudüs’e gitmem vardı. Böylece hareket ettim. İsimlerini
saydığım yerlerde teşkilat yapıldı. Yafa’da daha fazlaca
kaldım. Oradaki teşkilat daha güçlü oldu. Ancak Suriye’de
istediğim derecede işi oluşturmak imkânsız görünüyordu.
Bende işin Makedonya’da daha seri gideceği kanısı vardı.
Oraya gitmek için çözüm düşünmekteydim.”

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C III, s. 43

Mustafa Kemal’i Şam’da harekete geçiren duygu nedir?

Mustafa Kemal, 5. Ordu emrindeyken subay
arkadaşları ile Beyrut’ta (15 Temmuz 1906)
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3. Selanik’e Dönüş

“Ordu mensupları
İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde kaldıkça millete
dayalı bir parti kuramayız. Orduyu da zaafa uğratırız.
Ordu ile cemiyeti ayıralım. Cemiyet tam manasıyla
siyasi bir parti hâlinde, milletin sinesinde kök salsın.
Ordu da asıl işi olan yurt savunması ile uğraşsın.
Dolayısıyla siyasete atılmak isteyen subaylar
ordudan ayrılıp cemiyete mal olsunlar. Bundan
sonra, subayların siyasi örgütlere girmelerini
engelleyecek hukuki önlemler alınsın.”

Mustafa Kemal, zor şartlar içinde geldiği Makedonya’da eski okul arkadaşları ve öğretmenlerinin
yardımıyla “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti”nin Makedonya şubesini açtı. Bir süre sonra tekrar Şam’a
döndü. 1907’de Şam’daki stajını bitirip Kolağası rütbesiyle Makedonya’ya tayin edildi.

Mustafa Kemal, siyasi faaliyetlerini İttihat ve Terakki Cemiyetinde sürdürdü. Fakat bir süre sonra
İttihat ve Terakki Cemiyetiyle fikir ayrılığı yaşadı. Mustafa Kemal’e göre II. Meşrutiyet’in ilanından
sonra İttihat ve Terakki gizli bir teşkilat olmaktan çıkarılıp parti şekline dönüşmeliydi. Ordu mutlak
suretle siyasetten arındırılmalıydı. Bu görüşleri nedeniyle İttihat ve Terakki Cemiyeti ileri gelenleriyle
arası bozuldu. Mustafa Kemal cemiyet hakkındaki fikirleri nedeniyle Trablusgarp’ta düzeni sağlamak
bahanesiyle Selanik’ten uzaklaştırıldı.

Trablusgarp’ta kendisine verilen görevi başarıyla tamamlayan Mustafa Kemal, Selanik’e döndü ve
1909’da 3. Ordu’nun Selanik Tümeni Kurmay Başkanlığına atandı. Bu görevde iken 31 Mart Vakası
gerçekleşti. Meşrutiyete karşı yapılan bu ayaklanmayı bastırmak için Selanik’te kurulan Hareket
Ordusunda kurmay başkanı olarak görev aldı. Şam ve Trablusgarp’ta bu tür isyanları bastırmada
tecrübeli olan Mustafa Kemal’in Hareket Ordusu için hazırladığı kuruluş ve hareket planı beğenildi.
Mustafa Kemal’in de bizzat katıldığı Hareket Ordusu İstanbul’da meşrutiyet karşıtlarını engelledi. II.
Abdülhamid tahttan indirildi ve yerine V. Mehmet Reşat tahta geçirildi. Bu olaydan sonra İttihat ve
Terakki, yönetimde etkin bir güç olarak yerini aldı. Mustafa
Kemal, Selanik’te toplanan İttihat ve Terakki Cemiyeti
kongresinde yaptığı konuşmasında:

diyerek İttihat
ve Terakki Cemiyeti ile arasındaki görüş ayrılıklarını daha
da belirginleştirdi. Kongreden sonra İttihat ve Terakki
Cemiyeti ile yaşadığı siyasi görüş ayrılıkları nedeni ile
Mustafa Kemal mesleki çalışmalarına ağırlık verdi.
Mahmut Şevket Paşa’nın kurmay başkanlığı görevini
başarıyla sürdürdü. 1910’da Fransa’da düzenlenen
Picardie (Pikardi) Manevraları’na katılacak heyete
seçildi.

1

Mustafa Kemal, Hareket Ordusu Subayları ile, Selanik 1909

1. Abdurrahman Çaycı, Çanakkale ve Gelibolu Yarımadasının
Atatürk’ün Askerî Kariyerindeki Yeri, S. 19, C VII

bilgi notu

Fes

Fransa seyahatine Mustafa Kemal’le
birlikte Binbaşı Selahattin ve Fethi Bey de
katılır. Bu onun Batı Avrupa ile ilk temasıdır.
Tatsızlık daha yolda başlar. Fesli Selahattin
Bey, yolda alay konusu olur. Manevralar
esnasında yabancı ataşelerden bir albay
Mustafa Kemal’in mesleki görüşlerine
katılmakla beraber, onun başını göstererek

der. Bu olaylar onun üzerinde kalıcı
bir etki bırakır. Mevcut kılık ve kıyafetle
Türklerin uygar dünyada ciddiye alınmadığına
kanaat getirir. Olay 15 yıl sonra Şapka İnkılabı
uygulamasına yol açacaktır.

“Ne diye bu tuhaf başlığı giyersiniz,
başınızda bu oldukça kafanıza kimse itibar
etmez.”

Abdurrahman Çaycı, Gazi Mustafa Kemal,
Hayatı ve Eseri
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etkinlik

Mustafa Kemal, Sofya’da bir gezi esnasında (1914)

Bulgar köylüsünün tavrı Mustafa Kemal’i neden etkilemiştir?

Sofya’da Bir Gün

“Beni buradan
kovma cesaretini nereden buluyorsunuz? Bulgaristan benim
alnımın teri ile doyuyor. Onu koruyan da benim tüfeğim.”

“İşte Türk köylüsünün de
böyle olmasını istiyorum. Bizim köylümüz yurdun efendisi
olmadıkça Türkiye ilerlemeyecektir.”

Mustafa Kemal, Sofya’da bir öğle yemeği sonrası ilkbahar
yağmurlarının ıslattığı Vitoşa Caddesi’ni geçerek caddeyi kesen
ve üzerinde büyükelçiliğin bulunduğu Çar Osvobodik Bulvarı’nda
gezintiye çıktı. Şehir parkının yanındaki bir otelin pastanesine
oturup bir kahve söyledi. Masalar her zamanki gibi devlet
memurları, gazeteci ve avukatlarla doluydu. Bir ara kapıdan içeri;
özensizce dokunmuş bir kıyafet, kalpak ve çarıklarıyla yaşlı bir
köylü girdi. Herkesin bakışları ona çevrildi. Onun girmemesi
gereken bu lüks yere girdiği için kapılacağı korkuyu ve şaşkınlığı
görmek istiyorlardı. Garsonlar uzun süre onu görmezlikten
geldiler. Ancak köylünün inatçı çağırmaları sonucunda birisi onun
yanına gelerek ona servis yapamayacağını söyledi. Köylünün
diretmesi üzerine pastane sahibi gelerek bir şeyler söyledi.
Öfkelenen köylü elindeki değneğini kaldırarak:

dedi.
Aradan yıllar geçip Türkiye’de inkılap yapıldıktan sonra Mustafa
Kemal arkadaşlarına bu olayı anlatıp

diyecektir.
Paraşkev Paruşev, Atatürk, s. 78 - 79

Sofya Ataşemiliteri iken
kostümlü baloya katıldığı yeniçeri

kıyafeti ile (1914)

4. Mustafa Kemal Sofya’da
Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleriyle yaşadığı fikir ayrılıkları onun 1913’te Sofya

ataşemiliterliğine atanmasına neden oldu. Mustafa Kemal göreve başladıktan sonra, Bulgaristan’daki
genel durumu tespit etmek için bir geziye çıktı. Bu gezideki amacı Bulgaristan Türklerinin morallerini
güçlendirmek, onların Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını daha da artırmak ve Bulgar ordusunun
durumunu incelemekti. Mustafa Kemal her gittiği şehirde Türklerce coşku ile karşılandı. Bulgar
kültürünü yakından tanımak için sosyal faaliyetlere katıldı. Mustafa Kemal Sofya’dayken I. Dünya
Savaşı başladı.
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Performans Görevi

İçerik Düzeyi Sınıf Düzeyi Beklenen Performans Puanlama Yöntemi

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
Ünite Adı:
Kazanım:

Atatürk’ün Hayatı
Mustafa Kemal’in askerî

görevleri ile askerlik yeteneğini
ilişkilendirir.

Ortaöğretim
11. Sınıf

• Araştırma Yapma
• Sunum Becerisi
• Yazılı Anlatım

Dereceli Puanlama
Anahtarı (Rubric)

Sevgili Öğrenciler;
Atatürk’ün Selanik Askeri Rüştiyesinden Samsun’a çıkana kadar olan askerlik yaşamını anlatan resimli tarih

albümü hazırlamanız istenmektedir.

Çalışma i

Çalışmayı Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar
• Çalışmanız için İnternet, ansiklopedi, dergi vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
• Çalışmanızı resim, fotoğraf vb. materyallerle destekleyebilirsiniz.
• Çalışmanızın sonunda hangi kaynaklardan yararlandığınızı belirtmelisiniz.
• Bu çalışmayı aldıktan en geç 10 gün sonra teslim etmek zorundasınız.

çerik, araştırma süreci, ilgi çekicilik, görsel materyal kullanımı ve zamanı kullanma yönleriyle
değerlendirilecektir.

Çalışmanın Değerlendirilmesi

Dereceli Puanlama Anahtarı

Öğrencinin
Adı - Soyadı :
Numarası :
Sınıfı :

Ölçütler Başlangıç Düzeyinde (1) Kabul Edilebilir (2) Oldukça Başarılı (3) Başarı
Puanı

Görüşler
ve

Öneriler

İçerik
Performansta kullanılacak
görseller ve açıklamalar

iyi seçilmemiştir.

Performansta
kullanılacak görseller

ve açıklamalar kısmen
iyi seçilmiştir.

Performansta
kullanılacak görseller
ve açıklamalar çok iyi

seçilmiştir.

Araştırma
Süreci

Öğrenci bilgilerin çok
azına kendi çabasıyla

ulaşmış, toplamış ve bir
araya getirmiştir.

Öğrenci bilgilerin
çoğuna kendi

çabasıyla ulaşmış,
toplamış ve bir araya

getirmiştir.

Öğrenci bilgilerin
hepsine kendi

çabasıyla ulaşmış,
toplamış ve bir araya

getirmiştir.

İlgi
Çekicilik

Ürün, ele aldığı konuyu
çok az dikkat ve ilgi

çekecek biçimde
hazırlanmış ve

çalışmadan beklenen
özellikleri çok az

yansıtmıştır.

Ürün, ele aldığı
konuyu

bir miktar ilgi çekecek
biçimde hazırlanmış

ve çalışmadan
beklenen özellikleri bir

miktar yansıtmıştır.

Ürün, ele aldığı konuyu
dikkat ve ilgi çekecek

biçimde hazırlanmış ve
çalışmadan beklenen
özellikleri tam olarak

yansıtmıştır.

Görsel
Materyal
Kullanımı

Kullanılan görsel
materyaller konunun
anlaşılmasını çok az

kolaylaştırıyor.

Kullanılan görsel
materyaller konunun

anlaşılmasını
çoğunlukla

kolaylaştırıyor.

Kullanılan görsel
materyaller konunun

anlaşılmasını tam
olarak kolaylaştırıyor.

Zaman
Kullanmı

Rapor 3 - 4 gün geç
teslim edildi.

Rapor 1 - 2 gün geç
teslim edildi.

Rapor gününde teslim
edildi.

Öğretmenin yorumu:
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B. MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI

1. Trablusgarp Savaşı

2. Çanakkale Savaşı

“Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek
zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve başka kumandanlar
alabilir.”

İtalya, Osmanlı Devleti’ni Trablusgarp bölgesini geri bırakmakla suçlayıp 28 Eylül 1911’de Osmanlı
Devleti’ne ültimatom verdi. Osmanlı Devleti, konuyu diplomatik yollarla halletmek istediyse de italya 29
Eylülde Osmanlı Devleti’ne karşı savaş kararı aldı. İngiltere ve Fransa’nın desteğini alan İtalya; işgalini
Derne, Tobruk, Homs ve Bingazi’yi içine alacak şekilde genişletti. Bu işgaller karşısında Osmanlı
Devleti, karadan İngilizlerin Mısır’ı işgal etmesi, denizden ise güçlü bir donanmanın olmaması nedeni
ile bölgeye asker gönderemiyordu. Osmanlı Devleti’nin bu çaresizliği karşısında aralarında Mustafa
Kemal’in de bulunduğu bazı genç subaylar gönüllü olarak Trablusgarp’a gitti. Mustafa Kemal, Enver

Bey gibi genç subaylar yerli aşiretleri teşkilatlandırarak
İtalyanlara karşı örgütlediler. İtalyan kuvvetleri asker ve
teçhizat üstünlüğüne rağmen Trablusgarp kıyılarından içeriye
giremediler.

Mustafa Kemal Derne ve Tobruk’ta önemli başarılar
kazandı. Mustafa Kemal’in ilk savaş deneyiminde elde ettiği bu
başarılar, zamanın en iyi silahlarına sahip İtalyan kuvvetlerini
aciz bırakması, Millî Mücadele’de dünyanın en gelişmiş
ordularını yeneceğinin habercisi olacaktır. Ayrıca Mustafa
Kemal bu savaşta az kuvvetle sevk ve idare, gerilla savaşının
incelikleri konusunda tecrübe edinmiş oldu. Trablusgarp
Savaşı, Mustafa Kemal’in halk arasında tanınmasının da
başlangıcıdır. Dönemin en ünlü dergilerinde cephede çekilmiş
fotoğrafları yayımlanıyordu.

Mustafa Kemal’in askerlik hayatında Millî Mücadele’nin liderliğine giden en önemli olaylardan birisi
de Çanakkale Savaşı’dır (1915). Çanakkale Boğazı’nı geçmeye çalışan İngiliz ve Fransız donanması
başarısız olunca karadan çıkartma yapma kararı aldılar. Gelibolu Yarımadası’na asker çıkarmaya
başlayan düşman kuvvetlerini Mustafa Kemal’in komuta ettiği tümen Arıburnu’nda, ve Conkbayırı’nda
durdurdu. Mustafa Kemal, bu başarı üzerine albaylığa yükseltildi. İngilizler 6 - 7 Ağustosta
Arıburnu’nda ikinci taaruz harekâtına başladılar. Fakat başarı elde edemediler. Anafartalar Grup
Komutanı Mustafa Kemal 9 - 10 Ağustosta Anafartalar Zaferi’ni kazandı. Bu zaferi 17 Ağustosta
Kireçtepe, 21Ağustosta II.Anafartalar zaferleri takip etti (1915).

Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı’nda Türk ordusunun yazdığı kahramanlık destanının en önemli
komutanı ve yönlendiricisi olacaktır. Conkbayırı’nda taarruz etmek için hazırlık yapan subaylarına
verdiği:

emriyle Çanakkale Savaşı’nın bir varoluş savaşı oldu-
ğunu anlatmıştı. Mustafa Kemal’in Arıburnu, Conkbayırı ve
Anafartalar’da elde ettiği başarılar onun iyi bir lider ve komutan
olmasının yanında cesaretinin sonucudur. Çanakkale Savaşı’nda
askerleriyle cephenin en önünde mücadele etmiş sevk ve idareyi
gerçekleştirmiştir. Mustafa Kemal’in savaşta gösterdiği cesareti ve
liderliği onun Türk milleti tarafından tanınıp Millî Mücadele’nin lideri
olarak kabul edilmesinde etkili olmuştur. Millî Mücadele’nin
Başkumandanı Mustafa Kemal bu savaşta üstün askerî
yetenekleriyle mesleğindeki başarısını kanıtlamıştır.

1

Mustafa Kemal Trablusgarp’ta (1912)

Mustafa Kemal Çanakkale’de (1915)

1905 1907 1909 1910 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918

Şam’da 5. Ordu
emrinde göreve
başladı.

Manastır’da 3.Ordu’ya
atandı.

Hareket
Ordusunda
Kurmay Başkanı
olarak görev aldı.

Trablusgarp
Savaşı’na
katıldı.

Picardie
Manevraları’na
katıldı.

Sofya
Ataşemiliterliğine
atandı.

Çanakkale
Savaşı’na
katıldı.

19. Tümeni
kurmak üzere
Tekirdağ’da
görevlendirildi.

Kafkas
Cephesi’nde görev
aldı. Tümgenaralliğe
yükseldi.

Suriye Cephesi’nde
başarılı savunma
savaşları yaptı.

Veliaht Vahdettin ile
Almanya’ya giderek cephede
incelemelerde bulundu.

1. Suat İlhan, Atatük’ün Cephelerde Verdiği Dört Emir, s. 9C III,
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3. Kafkas Cephesi

Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı’ndan sonra Edirne’de bulunan 16. Kolordu komutanlığına
atandı. Başında bulunduğu kolordunun Kafkas Cephesi’ne gönderilme kararı üzerine Diyarbakır’a
gitti. Muş ve Bitlis’i işgal eden Rus kuvvetlerine karşı başarılı savaşlar yaparak Rus kuvvetlerini geri
püskürttü.

Mustafa Kemal’in elde ettiği bu başarılar bölge halkına da büyük bir moral olmuştur. Bitlis ve Muş
yörelerinden Diyarbakır’a gelen göçmenlerin perişan durumları, Rus ordusundaki Ermeni
kuvvetlerinin halka yaptığı zulüm ve işkence olayları Diyarbakır halkında da tedirginlik oluşturmuştu.
Mustafa Kemal Paşa’nın Bitlis ve Muş’u geri alması Diyarbakır’da büyük bir sevinçle karşılandı. Kafkas
Cephesi’nde elde ettiği başarılar Mustafa Kemal’in Anadolu’nun doğusunda da tanınmasını
sağlamıştır. Tüm bu başarılar Türk halkının Millî Mücadele’de onun etrafında toplanmasında önemli bir
etkendir.

Mustafa Kemal, Kafkas Cephesi’ndeki başarılarından sonra 7. Ordu komutanı olarak atandı.Alman
Generali Falkenhayn ile askerî konularda yaşadığı problemler nedeniyle bu görevden ayrılarak
İstanbul’a döndü. Veliaht Vahdettin ile Almanya’ya giderek cephede incelemelerde bulundu. Bu
gezinin Mustafa Kemal’in hayatının akışında oldukça önemli bir yeri vardır. 22 gün süre ile geleceğin
padişahı ile beraber olan Mustafa Kemal onu yakından tanımak ve bir dereceye kadar da yakınlık
sağlamak imkânını bulmuştur. Ayrıca gezi sırasında savaşın genel gidişi hakkında bilgi edinmiş,
seçkin Alman generalleri Hindenburg ve Ludendorf ile tanışmıştır. Aynı şekilde Vahdettin de Mustafa
Kemal’in üstün kabiliyetini tanıma imkânını elde etmiştir. Mustafa Kemal Almanya seyahatinden sonra
7. Ordu komutanlığına tekrar atandı ve Suriye’ye gitti.

4. Suriye Cephesi

etkinlik

etkinlik

Bitlis ve Muş’un Kurtuluşu

Bitlis ve Muş düşman istilasına uğramıştı. Bu işgal karşısında yok olmaz
bir azim ve irade gösteren Mustafa Kemal Paşa, Bitlis Cephesi’ne ilk
seyahatlerinde buradaki düşmanın harekâtını inceleme ve gözetleme
gerekliliğini hissetmiş, bütün cepheye hâkim bir tepe tespit etmişti. Bir
müfrezenin bu tepeye çıkmasını emretmişti. Bu müfreze tepenin zirvesine
bir türlü çıkamıyordu. Çıkılamamasının en büyük nedeni bu yüksek dağın
her tarafının karla kaplı olmasıydı. Bu durum hareketi engelliyordu. Hâlbuki
askerî deha olan Paşa’nın fikri ise askerî harekâtlarda her durumun
üstesinden gelinebilirdi. Paşa o tepeye çıkılmasını emretti. Bu durum
karşısında kendisine güvenen bir arkadaşımız emrindeki kuvvetlerle ne
yapıp edip emir verilen yere çıktı. Bitlis’in kurtuluşu kısmen bu sayede
olmuştur. Burada Ruslara karşı verilen mücadele Paşa’nın askerlik
dehasının en mühim hadiselerinden biri olacaktır.

Atatürk’ün Hatıra Defteri, Şükrü Tezer (Mustafa Kemal’in Yaveri), s. 13 (Düzenlenmiştir.)

Başarılı Savunma
Suriye’de karargâhını teslim alan Mustafa Kemal,

ordusunu her türlü duruma hazırlayacak tedbirleri aldı.
Mustafa Kemal’in gelişinden tam 18 gün sonra Allenby
(Alenbiy) komutasındaki İngiliz birlikleri saldırıya geçmişti.
Cephe itibarıyla Osmanlı ordusu tam bir bozgun yaşıyordu.
Mustafa Kemal Paşa yaklaşık bir yıl önce bölgede taarruzu
değil, savunmayı hatta çekilmeyi teklif ettiğinde dikkate
alınmamıştı. Şimdi 19 Eylülde başlayan bu taarruz karşısında
bir bozgunu önleyebilmenin çareleri aranıyordu. Taarruzdan
kısa süre önce de Mustafa Kemal bu saldırıyla ilgili olarak
Yıldırım Orduları Grup Komutanı Liman Von Sanders’i
uyarmıştı. Fakat görüşleri ciddiye alınmamıştı. Haklı çıkması
gecikmedi.

Mustafa Kemal
Diyarbakır’da (1916)

Liman Von Sanders ve
Mustafa Kemal (1918)

Mustafa Kemal’in Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri alması onun hangi kişisel özelliğinin bir sonucudur?
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Mustafa Kemal’i tanımanın yolu onun icraatları olmalıdır. Meseleye bu açıdan bakarsak Türk
insanının Mondros Mütarekesi ve bunu müteakiben Sevr Antlaşması’na karşı Anadolu’da
başlatmış olduğu Kuvayımilliye hareketinin fikrî ve fiilî öncüsü olarak bu idealin amacına
ulaştırılmasında o ilk sırayı almaktadır. Bunun yanında günü geldiğinde yani Kuvayımilliye ile
düşman işgalinin kırılması ve kovulmasının mümkün olmayacağı düşüncesiyle düzenli orduya
geçişi en az kayıp ile gerçekleştirmeyi başarmış ve gerektiğinde Kuvayımilliye’de ısrarlı olan en
yakın dostlarını bile karşısına alabilmiştir. Düşman kuvvetlerinin Batı Anadolu’yu işgali ile Ankara
üzerine saldırmaya hazırlanması sırasında bütün yetki ve sorumluluğu üstlenerek Büyük Taarruz’u
gerçekleştirmiş ve nihai zaferin kazanılmasında en büyük pay sahibi olmuştur.

Abdülkadir Yuvalı, Atatürk İlkeleri ve Diğer Akımlar, C XII, s. 39, www.atam.gov.tr

Bekir Tünay, Atatürk ve Liderlik, C I, s. 2, www.atam.gov.tr

1938 (Nihat Reşat Belger, Ulus gazetesi 10. 11. 1961)

“... Mustafa Kemal Atatürk, ülkesini hürriyet ve demokrasiye kavuşturmak uğrunda savaşarak
başarı kazanan büyük Türk önderi hakkındaki engin duygularımı ve hayranlığımı iletmek isterim.
Atatürk’ün hayatı ve eseri yalnız Türkiye için değil, dünyanın bütün hür milletler için ilham kaynağı
olmaya devam edecektir.”

Mustafa Kemal bir konuşmasında “Çok zaman geçmeden Avrupa’da bir fırtına kopacak, bu
müthiş kasırga, dünyanın her tarafına yayılacak ve insanlık umumi bir harp felaketinin bütün
kötülükleri ile bir kere daha karşılaşacak! Bu kanlı, tehlikeli durumda tarafsız kalmak, harbe
katılmamak ve devlet gemisini bu fırtına ortasında hiçbir maniaya çarptırmadan yöneterek harp
dışında ve barış içinde yaşamaya çabalamak, bizim için hayati önem taşımaktadır.” demiştir.

C. MUSTAFA KEMAL’İN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Aşağıdaki sözlerin ve olayların Mustafa Kemal Atatürk’ün yaratıcı düşünce, ileri görüşlülük, lider olma
özelliklerinden hangilerine ait olduğunu boş bırakılan yerlere yazınız.

etkinlik

İlk darbeyi yiyen 8. Ordu büyük bir yenilgi aldı. Sanders ve karargâhı esir düşme tehlikesi yaşadı.
Mustafa Kemal, Riyak bölgesindeki dağınık kuvvetleri emrine almak üzere harekete geçti. O, bu
kuvvetle ciddi bir savunma yapılamayacağını görmüştü. Yıldırım Orduları Grubu’ndan kalanları
düşmana ezdirmeden Halep’e kadar çekilmeyi, savunma hattının burada kurulmasını düşünüyordu. 23
Ekimden itibaren başlayan düşman taarruzuna karşı, Halep’te bir savunma hattı oluşturuldu. Halep’te
mücadele üç gün kadar sürmüştü. Halep’ten çıkmak ve kuzeydeki dağlık bölgede Anadolu’nun yolunu
kapamak lazımdı. Yıldırım Orduları Grubu karargâhı da Adana’ya taşınmıştı. Burada düşman
durduruldu ve Türk ordusu daha geriye çekilmemek konusunda sonuna kadar mücadele etti. Burası,
Türkiye’nin millî sınırlarını oluşturuyordu. Mustafa Kemal’e göre burası, Türk ordularının en başta
korumayı ve kurtarmayı düşünmesi gereken hattı. Burası Türkiye’nin doğal sınırıydı. Mustafa Kemal
Paşa her şeye rağmen birliklerini kurtarmıştı. Bir bakıma bu dört yıllık savaştan yenilmeden çıkmıştı.

Rahmi Doğanay, Atatürk’ün Askerî Yaşamında Suriye Günleri, C XIX, s. 55, (Düzenlenmiştir.), www.atam.gov.tr

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından bir gün sonra, Mustafa Kemal 31 Ekim 1918’de
Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’na getirildi. Bu ordunun kaldırılması üzerine 13 Kasım 1918’de
İstanbul’a gelip Harbiye Nezaretinde (Savunma Bakanlığı) göreve başladı.

Metinde Mustafa Kemal’in hangi kişisel özelliği ön plana çıkmıştır?
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I. Dünya Savaşı’nda son savaştığı Suriye Cephesi’nde imkânsızlıklar içinde
kendisine bağlı orduyu Adana hattına çekmesi ve burada önemli bir savunma
oluşturması Mustafa Kemal’in askerî liderliği bakımından önemli bir
başarısıydı. Bu çekilme esnasında Yıldırım Orduları Grup Komutanı
Liman Von Sanders bir gün Mustafa Kemal’i odasına çağırarak:
“

dedi.

Lloyd George (Loyd Corc) Türk orduları 1922’de Yunan ordularını Akdeniz’e dökünce İngiltere
parlamentosunda yaptığı konuşmada;
“- Arkadaşlar! Asırlar pek nadir olarak dâhi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük dâhiyi
asrımızda Türk milleti yetiştirdi. Mustafa Kemal’in dehasına karşı elden ne gelir?” der ve kürsüden
iner. Daha sonra Başbakanlıktan istifasını verir.

Siz harp cephelerinde, Arıburnu’nda ve Anafartalar’da
tanıdığım komutansınız. Aramızda gerçi bazı hadiseler
geçti fakat bunlar birbirimizi tanımamıza yardım etti.
Artık Türkiye’den ayrılmak zorundayım. Emrim
altındaki kuvvetleri, bu memlekete geldiğim
günden beri saydığım bir komutana - size - bırakı-
yorum. Bu umumi felaket içinde bedbahtlık
duymamak imkânsızdır. Ben yalnız komutayı
size bırakmakla avunuyorum. Emir sizindir,
ben sizin misafirinizim.”

Falih Rıfkı Atay, Babanız Atatürk, s. 59 (Sadeleştirilmiştir.)

Mustafa Kemal ile Mülakat (Ruşen Eşref - 1930), www.kultur.gov.tr

Süleyman Arslan, Atatürk’ ün Devlet Adamlığı Vasfı, C XII, s. 36, www.atam.gov.tr

Conkbayırı’nın güneyindeki 261 rakımlı
tepeden sahilin gözcülüğünü yapmakla
görevli olan erlerin Conkbayırı’na doğru
koşmakta, kaçmakta olduğunu gördüm.
- Niçin kaçıyorsunuz, dedim.
- Efendim düşman, dediler.
- Nerede?
- İşte, diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler.
Düşmanın bir avcı hattı 261 rakımlı tepeye
yaklaşmış ve rahatça ileriye doğru yürüyordu.
Şimdi vaziyeti düşünün: Ben kuvvetlerimi
bırakmışım, efrat on dakika istirahat etsin diye...
Düşman da bu tepeye gelmiş... Demek ki
düşman bana benim askerlerimden daha yakın!
Ve düşman, benim bulunduğum yere gelse
kuvvetlerim istirahatta oldukları bir anda yakalanacaklar.
Kaçan askere:
- Düşmandan kaçılmaz, dedim.
- Cephanemiz kalmadı, dediler.
- Cephaneniz yoksa süngünüz var, dedim.
Ve bağırarak bunlara süngü taktırdım. Yere yatırdım. Aynı
zamanda Conkbayırı’na doğru ilerlemekte olan piyade alayı
ile cebel bataryasının yetişebilen askerlerini "marş marş"la
benim bulunduğum yere gelmeleri için yanımdaki emir erimi
gönderdim. Bu askerler süngü takıp yere yatınca düşman efradı
da yere yattı. Kazandığımız an bu andır.
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A.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
Ölçme ve Değerlendirme

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Kocacık, Milliyetçilik, Trablusgarp, Liderlik Özelliği, Vatan ve Hürriyet, İleri görüşlülüğü,
Fransız, İngiliz, Albay, Türkçülük, Ataşemiliter, 31 Mart, Tümgeneral, İttihat ve Terakki,

Batıcılık

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

1. Mustafa Kemal’in Ömer Naci ile tanışması ve Namık Kemal’in eserlerini ilk defa okumaya
başlaması aşağıda eğitim aldığı hangi okulda gerçekleşmiştir?

XIX. yüzyılda Selanik şehrinin siyasi, sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi veriniz.
Mustafa Kemal’in ilköğrenimini aldığı Şemsi Efendi Okulunun aynı dönemdeki diğer okullardan
farkları nelerdir?
Mustafa Kemal’in fikirlerinden etkilendiği yerli ve yabancı yazarların adları nelerdir?
Mustafa Kemal’in Türk halkı tarafından tanınmasında etkili olan savaşlar hangileridir?
Mustafa Kemal’in liderlik özelliği hakkında bilgi veriniz.
Atatürk’ün ileri görüşlülüğüne bir örnek vererek açıklayınız.
Mustafa Kemal’in ordu - siyaset ilişkisi hakkındaki görüşleri nelerdir?
Mustafa Kemal’in Harp Akademisinde okuduğu yıllarda İstanbul’daki siyasi durum hakkında bilgi
veriniz.
Mustafa Kemal’in sizi etkileyen en önemli özelliği nedir ? Nedenini belirtiniz.
Mustafa Kemal’in başarılı bir eğitim hayatı geçirmesinin nedenleri nelerdir?

Mustafa Kemal’in dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV - XV. yüzyıllarda Anadolu’dan Makedonya’ya
yerleştirilmiş ................. yörüklerindendir.
Mustafa Kemal Meşrutiyete karşı çıkan ................. Vakası’nda Hareket Ordusu kurmay başkanı
olarak görev almıştır.
Mustafa Kemal Fransız İhtilali’nin ortaya çıkarttığı .......................... fikrinden etkilenmiştir.
Mustafa Kemal’in ilk askerî başarısı ....................... Savaşı’dır.
Olayların sebeplerini iyi tahlil edip sonucu önceden söylemesi onun ........................... bir
sonucudur.
Mustafa Kemal ...................ve ...................... fikirlerinden etkilenmiştir.
Mustafa Kemal .................................. Cemiyetini Şam’daki görevi esnasında kurmuştur.
Mustafa Kemal Suriye Cephesi’nde ...................... karşı başarılı savunma savaşları yapmıştır.
Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı esnasında .................... terfi etmiştir.
Mustafa Kemal Sofya’da ................................ görevinde bulunduğu esnada I. Dünya Savaşı
çıkmıştır.

( ) Mustafa Kemal annesinin itirazlarına rağmen askerlik mesleğini kendi tercih etmiştir.
Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı’nda Romanya Cephesi’nde ordu komutanı olarak görev
almıştır.
Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdadisinde ki tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey sayesinde
tarihe karşı ilgi duymaya başlamıştır.
Mustafa Kemal’in ilk görev yeri Trablusgarp’tır.
Mustafa Kemal Suriye Cephesi’nde başarılı taarruz savaşları yapmıştır.
Mustafa Kemal’in SofyaAtaşemiliterliği sırasında 31 Mart Olayı gerçekleşmiştir.
Mustafa Kemal 1917’de Veliaht Vahdettin’le Almanya’ya seyahat ederek cephe
incelemesine katılmıştır.
Mustafa Kemal Kafkas Cephesi’nde Ruslara karşı mücadelesinde Bitlis ve Muş’u işgalden
kurtarmıştır.
Mustafa Kemal “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini Çanakkale Savaşı’nda
vermiştir.
Mustafa Kemal, HarpAkademisini kurmay yüzbaşı rütbesiyle bitirmiştir.

A) Şemsi Efendi Okulu B) ManastırAskerî İdadisi
D) SelanikAskerî Rüştiyesi

E) HarpAkademisi

( )

( )

( )
( )
( )
( )

( )

( )

( )

C) Selanik Mülkiye Rüştiyesi

B.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biri ile tamamlayınız.

C.Aşağıdaki ifadelerin başına bilgiler doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız.

Ç.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
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2. Mustafa Kemal’in Türk milletinin beklediği ses dediği, eserlerindeki vatan sevgisi ve
hürriyet fikirlerinden etkilendiği yazar aşağıdakilerden hangisidir?

3. Mustafa Kemal, aşağıdakilerden hangisinde görev ?

4. “Ordu mensupları İttihat ve Terakki
Cemiyeti içinde kaldıkça millete dayalı bir parti kuramayız. Orduyu da zaafa uğratırız. Ordu
ile cemiyeti ayıralım. Cemiyet tam manasıyla siyasi bir parti hâlinde, milletin sinesinde kök
salsın. Ordu da asıl işi olan yurt savunması ile uğraşsın. Dolayısıyla siyasete atılmak
isteyen subaylar ordudan ayrılıp cemiyete mal olsunlar. Bundan sonra, subayların siyasi
örgütlere girmelerini engelleyecek hukuki önlemler alınsın.”

Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi ?

5.

Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okulların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

6. Aşağıda verilen hangi savaşta elde ettiği başarılar Mustafa Kemal’inAnadolu’da daha geniş
kitleler tarafından tanınmasını sağlamıştır?

7.

A) MehmetAkif Ersoy
B) J. J. Rousseau
C) Namık Kemal
D) Şinasi
E)Abdullah Cevdet

A) Makedonya Cephesi
B) Suriye Cephesi
C) Kafkas Cephesi
D) Filistin Cephesi
E) Trablusgarp Savaşı

Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki Cemiyeti kongresinde

demiştir.

A) Ordu mensupları İttihat ve Terakki Cemiyetinden ayrılmalıdır.
B) İttihat ve Terakki Cemiyeti partileşmelidir.
C) Ordunun asıl işi yurt savunmasını gerçekleştirmektir.
D) Subaylar siyasi örgütlere girmelidir.
E) Siyaset yapmak isteyenler ordudan ayrılmalıdır.

I. HarpAkademisi
II. SelanikAskerî Rüştiyesi

III. ManastırAskerî İdadisi
IV. Harp Okulu

A) I - III - II- V B) IV - III - II - I C) II - III - IV - I
D) II - III - I - IV E) II - IV - III - I

A) Trablusgarp Savaşı
B) Çanakkale Savaşı
C) Balkan Savaşları
D) Kurtuluş Savaşı
E) Kafkas Cephesi

I.

almamıştır

söylenemez

Hareket Ordusu’nda Kurmay Başkanı olarak görev aldı.
II. Manastır’da 3. Ordu’ya atandı.

III. Fransa’ya gönderildi. Picardie Manevraları’na katıldı.
IV. Halep’e 7. Ordu Komutanı olarak atandı.

A) IV - II - III - I
B) II - III - IV - I
C) II - I - III - IV
D) II - I - IV - III
E) I - II - III - IV

Yukarıda verilen Mustafa Kemal’in görev yerlerinin kronolojik sırası aşağıdakilerden
hangisidir?
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2. ÜNİTE

MİLLÎ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ

OSMANLI DEVLETİ VE
I. DÜNYA SAVAŞI

MONDROS ATEŞKES ANLAŞMASI
(30 EKİM 1918)

KUVAYIMİLLİYE HAREKETİ

MİLLÎ MÜCADELE HAZIRLIKLARI

SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI
(10 AĞUSTOS 1920)

ANA BAŞLIKLAR
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Düyunuumumiye İdaresi’nin Osmanlı ekonomisi üzerindeki etkileri nelerdir?
Araştırınız.

2. İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti’ni paylaşmak
için aralarında hangi gizli antlaşmaları imzalamışlardır? Araştırınız.

3. Kuvayımilliye hareketinin başlamasının sebepleri nelerdir? Araştırınız.
4. Ankara’nın Temsil Heyeti tarafından Millî Mücadele’nin merkezi olarak

seçilmesinin sebepleri nelerdir?
5. Büyük Millet Meclisinin açılmasının Türkiye tarihi açısından önemini araş-

tırınız.
6. Sevr Antlaşması’nın Millî Mücadele’ye etkileri neler olmuştur?
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etkinlik

1900 1901 1902 1903 1904 1905

Şam Mektebitıbbiyesi’nin
kurulması
Makedonya’ya muhtariyet
verilmesi

Yemen isyanlarının tekrar
başlaması
Elektrik kullanımının
başlaması

Hereke Fabrikası’nda fes
imalatına başlanması
II. Abdülhamid’e Ermeniler
tarafından suikast girişimi

Haydarpaşa Rıhtımı'nın
işletmeye açılması

Hicaz demir yolunun
inşasına başlanması
İstanbul Rıhtımı inşaatının
tamamlanması
Darülfünunuşahanenin
kurulması

Servetifünun dergisinin
kapatılması
Makedonya’da çete
faaliyetlerinin artması

Yıllar Gelirler Giderler Açıklar

1909 - 1910 30.404.000 35.851.200 5.447.200

1910 - 1911 26.015.100 35.693.800 9.678.700

1911 - 1912 28.613.000 37.703.500 9.090.900

Dış Borç Faiz 1914 Yılı Geliri

143.241.757 9.024.158 26 - 27.000.000

Düyunuumumiye: Düyunuumumiye
İdaresi ülkeden çok büyük paralar
toplayarak devlet hazinesine büyük
zararlar verdi.

1909 - 1910 mali yılında idarenin kasa-
sına 7.404.728 lira girdi. İdarenin bu
paradan hükûmete geri verdiği para
1.131.682 liraydı. Böylelikle ülkeden
çıkarılan para 6.273.046 liraydı. Aynı yıl
bütçenin gelir bölümü 25.078.962 liraydı.
Buna göre söz konusu yıl içinde bütçenin
% 24,3’ü hükûmetin elinden düyunu-
umumiye idaresine geçmiş bulunuyordu.

Yukarıda verilen tablo ve metin dikkate alındığında Osmanlı Devleti’nin ekonomik durumu hakkında neler
söylenebilir?

A.D. Noviçev, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yarı Sömürgeleşmesi, s.75, 92 (Düzenlenmiştir.)

A. OSMANLI DEVLETİ VE I. DÜNYASAVAŞI
1. XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti’nin Durumu
XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti açısından birçok değişimin yaşandığı bir yüzyıldır. Siyasi sınırlar,

yönetim anlayışı, demografik yapı, kültürel hayat, teknolojik gelişmeler değişimin yaşandığı belli başlı
alanlardır. XIX. yüzyılda başlayan bu değişimin etkisi XX. yüzyılın ilk yıllarında da görülmektedir. Bu
etkiler sonucunda yaşanan olaylar devletin kaderini de belirlemiştir.

Mutlakiyet yönetiminden meşrutiyete geçilmiş ve padişahın yanında İttihat ve Terakki Fırkası da
yönetimde söz sahibi olmaya başlamıştır. Milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanan milletlerle uğraşan
yöneticiler, bir yandan da Avrupalı Devletlerin iç işlerine karışmalarını engellemeye çalışıyordu. Ancak
uygulanan politikalar sorunlara çözüm bulamıyordu. Osmanlı ekonomisi de çok kötü durumdaydı. Dış
borçların ödenmesi için Düyunuumumiye İdaresi kurulmuş ve alacaklı devletler Osmanlı Devleti gelir
kaynaklarına el koymuştu.

Osmanlı Devleti’nde iç karışıklıkların olduğu, savaşların devam ettiği bu dönemde sosyal yaşam da
değişiyordu. Kaybedilen topraklardan gelenler ve köyden kente göç edenlerle beraber şehirli nüfusu
artıyordu. Nüfus artışı ile beraber teknoloji de şehirleri ve yaşamı değiştiriyordu. Elektrik, otomobil,
tramvay, telefon ve telgraf kullanılmaya başlanıyordu.

Basın yayın organlarının sayısı çoğalıyordu. Eğitim alanındaAvrupa örnek alınarak kız öğrencilerin
de eğitim alabildikleri yeni eğitim kurumları açılıyordu. Eğitimin yanında güzel sanatlar, mimari, resim,
müzik gibi alanlarda da Avrupa etkisi görülüyordu. Avrupalı ressamlar tarzında resimler yapılıyor,
mimaride Batı etkileri taşıyan eserler inşa ediliyordu. Yine Batı etkisiyle opera ve bale ülkeye girmeye
başlarken tiyatroda yeni oyunlar yazılıyor ve oynanıyordu.
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etkinlik

1908 1909 1910 1911 1912 1913

Trablusgarp
Savaşı

Arnavutların ayaklanmaları
Dâhilî gümrüklerin tamamen
kaldırılması

Babıali Baskını
I. Balkan Savaşı’nın sona ermesi
II. Balkan Savaşı’nın başlaması
Edirne’nin geri alınması
İstanbul Antlaşması
Atina Antlaşması

Dolmabahçe Sarayı’na kalorifer
döşenmesi
Yeşilköy Hava Uçuş Okulunun
açılışı
Türk Ocağı’nın kurulması
I. Balkan Savaşı
UşiAntlaşması
Arnavutluk'un bağımsızlığı

II. Meşrutiyet'in ilanı
Avusturya - Macaristan
İmparatorluğu'nun Bosna -
Hersek'i ilhakı
Girit’in Yunanistan'a
bağlanması

Adana’da Ermenilerin ayaklanmaları
Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti’nin
kurulması
Fecriati edebî topluluğunun kuruluşu
31 Mart Olayı (13 Nisan)
V. Mehmed Reşad’ın tahta çıkarılması

Genel Nedenler Özel Nedenler

a. Milliyetçilik akımı
b. Sömürgecilik
c. Ham madde ve pazar ihtiyacı
ç. Silahlanma
d. Bloklaşma

1. Siyasi birliklerin tamamlanması
2. Alsas - Loren kömür havzası
3. Balkanlara hâkim olma mücadelesi
4. Akdeniz’e ulaşma
5. Sıcak denizlere inme
6. Panslavizm

Fransa’daki

Fransa İtalya Avusturya - Macaristan

Almanya Rusya İngiltere

İtilaf Devletleri İttifak Devletleri

Savaş
Başlamadan
Önce

İngiltere
Fransa
Rusya

Almanya
Avusturya - Macaristan

İtalya

Savaş
Başladıktan
Sonra

İngiltere
Fransa
Rusya

Sırbistan
İtalya

Yunanistan

Romanya
Japonya
Brezilya

ABD

Almanya
Avusturya - Macaristan

Osmanlı Devleti
Bulgaristan

I. Dünya Savaşı’ndaki genel ve özel nedenlerden hangileri yukarıdaki devletlerin savaşa katılma gerekçele-
rindendir? Bu gerekçeleri dikkate alarak hangi devletin hangi gerekçe ile savaşa katıldığını belirtiniz.

Avusturya - Macaristan veliahdı Ferdinand, Sırbistan ziyareti sırasında Sırp
Gavrilo Princip (Gavrilo Prinsip) tarafından öldürüldü. Avusturya - Macaristan bu olay üzerine
Sırbistan İki devlet arasında başlayan savaş, İtilaf ve İttifak devletlerinin katılımıyla
büyük bir dünya savaşı hâlini aldı.

28 Haziran 1914’te

’a savaş ilan etti.

İtalya’nın blok değişimini gösteren kartpostal
(A. Bertiglia kartpostal albümü)

2. I. Dünya Savaşı (1914 - 1918)
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a. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti
I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etmişti. Ancak Trablusgarp ve

Balkan Savaşlarında büyük toprak kaybeden , kaybettiklerini geri alabilmek için hem
askerî hem de siyasi çalışmalar yapmaya devam ediyordu. Avrupa’daki bloklaşmada kendine yer
arayan Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri safında yer almak istiyordu. Fakat İtilaf Devletleri Osmanlı
Devleti topraklarını paylaşma niyetinde oldukları için bu teklifi reddetti. Bu durumda yalnız kalmak
istemeyen Osmanlı Devleti, Almanya’nın da yoğun çabaları sonucunda İttifak Devletleriyle
görüşmelere başladı. Osmanlı iktidarındaki İttihat ve Terakki üyelerine göre savaşı Almanya
kazanacaktı ve onun yanında yer alınmalıydı. Almanya da Osmanlı Devleti’ni yanında görmek
istiyordu. Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesiyle Ruslara ve İngilizlere karşı yeni cepheler açılacak ve
Almanya’nın yükü hafifleyecekti. İngiltere’nin Uzak Doğu’daki sömürgeleriyle yolları kesilecek ve
Rusya’ya yardım gidemeyecekti. Ayrıca halifenin cihat çağrısıyla İngiliz sömürgesi altındaki
Müslümanlar, Osmanlı Devleti adına savaşacaklar ve İngiltere’yi zor durumda bırakabileceklerdi. 2
Ağustos 1914 tarihinde gizli Türk - Alman ittifakının imzalanması sonucu Osmanlı Devleti İttifak
Devletleri tarafında yer aldı.

İngiliz donanmasından kaçan iki Alman gemisi Goeben ve Breslau (Goben ve Breslav) Osmanlı
Devleti’ne sığındı. Osmanlı Devleti, gemileri Almanya’dan satın aldığını bildirdi.

Rusya’nın Sivastopol ve Odessa Liman-
larını bombaladı. Bu olay sonucunda Osmanlı Devleti İttifak Devletlerinin yanında savaşa girmiş oldu.
Osmanlı Devleti’nin katılmasıyla savaşta yeni cepheler açıldı ve savaş daha geniş bir alana yayıldı.

Osmanlı Devleti

Goeben’e Yavuz,
Breslau’a Midilli adı verildi. Bu gemiler Karadeniz’e açılarak
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I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler

Yemen Cephesi

H
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z
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Budapeşte

R
om

an
ya

C
ep

he
si

Erzurum

Kafkas

Cephesi

Galiçya - Romanya - Makedonya
Cepheleri: Bulgaristan ve Avusturya
Macaristan İmparatorluğu’na
yardım için savaşıldı. Rusya
savaştan çekilince cepheler kapandı.

İtil Volga( ) Nehri
Ural  Nehri

Kafkasya Cephesi: Bu cephede
Rusya ile mücadele edildi. Rus
güçlerini durdurmak ve Orta Asya
Türkleri ile birleşmek için savaş
yapıldı. 3 Mart 1918’de Brest - Litowsk
Antlaşması ile cephe kapandı.

Irak Cephesi:
İngiltere nin Orta Doğu
petrollerini korumak
ve Rusya’ya
Kafkaslardan yardım
götürmek istemesi
nedenleriyle bu
cephe açıldı. Bağdat
ve Kerkük’ü alan
İngilizler başarılı oldu.

’

Çanakkale Cephesi: İtilaf
Devletleri Osmanlı Devleti’ni savaş
dışında bırakmak ve Rusya’ya
yardım gönderebilmek amacıyla
Çanakkale Boğazı’na saldırdılar.
Önce denizden saldıran İtilaf
Kuvvetleri 18 Mart 1915’te büyük
bir yenilgi aldı. Denizden
geçemeyen İtilaf kuvvetleri karadan
başlattıkları çıkarmalarda da
Mustafa Kemal ve diğer Türk
komutanlarının yönetimindeki
Türk ordusu karşısında bir kez
daha mağlup oldu.

Kanal Cephesi: Bu cephe İngiltere’nin
sömürge yolu bağlantısını kesmek
ve Mısır’ı geri alabilmek için açıldı.
İngilizler savaşta başarılı oldu ve
Sina Yarımadası’nı ele geçirdiler.

Suriye - Filistin
Cephesi: Kanal
Cephesi’ndeki yenilgi
üzerine kuzeye
ilerlemek isteyen
İngilizlerle savaşıldı.
Arap kabilelerinin de
yardımıyla İngilizler
Suriye’yi ele geçirdi.

Hicaz - Yemen Cephesi: Arap
Yarımadası’ndaki İngiltere ilerleyişine
karşı ve kutsal yerleri korumak için
bu cephede İngilizlerle savaşıldı.
İngilizler Hicaz Bölgesi’ni ele
geçirdiler.
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b. 1915 Ermeni Olayları

3. I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

Rus ordularının Osmanlı ve Rusya’daki
Ermenilerden kurulmuş olan gönüllü birlikler
öncülüğünde doğuda Osmanlı topraklarına
girmesiyle Osmanlı ordusunda bulunan
Ermeniler de silahları ile birlikte firar ederek
Rus kuvvetlerine katıldılar. Seferberlik
ilanına rağmen askere gitmeyi reddeden
Ermeniler de dağa çıkarak çeteler
oluşturdular. İlerleyen Rus orduları 1915 yılı
ortalarından itibaren Van, Muş ve Bitlis’i,
ardından da Erzurum, Erzincan ve Trabzon’u
işgal ettiler.

Aslında Ermeniler, Osmanlı Devleti’nin I.
Dünya Savaşı’na katılmasını fırsat olarak
görmüşlerdi. Hınçak ve Taşnak komitelerinin
öncülüğünde Anadolu’nun birçok yerinde
isyan başlattılar ve Rusların işgal ettiği
bölgelerde masum halka karşı katliama
giriştiler. Kendilerine katılmayan Ermenileri
bile öldürmekten çekinmediler. Ermeni komitelerinin “Kurtulmak istiyorsan önce komşunu yok et.”
talimatı üzerine isyancı Ermeniler, eli silah tutan Türk erkeklerinin cephelerde bulunması ile
savunmasız kalan Türk köylerine saldırarak katliam yaptılar. Van’ın Zeve köyünde olduğu gibi birçok
köyün halkını çoluk çocuk demeden katlettiler. Kayseri’de, Maraş’ta, Muş’ta, Bitlis’te, Diyarbakır’da,
Elazığ’da ve Van’da isyan ederek katliamda bulundular. Ayrıca Osmanlı kuvvetlerini arkadan vuran
Ermeniler, Osmanlı birliklerinin harekâtını engellemiş, ikmal yollarını kesmiş, köprü ve yolları imha
etmiş, Rusya’ya casusluk yapmış ve bulundukları şehirlerde isyan ederek Rus işgalini de
kolaylaştırmışlardır.

I. Dünya Savaşı’nın bütün hızıyla sürdüğü Çanakkale Cephesi’nde ölüm - kalım mücadelesinin
verildiği bu dönemde, Osmanlı Devleti, Ermeni - Rus iş birliğini önlemek için birtakım önlemler almak
zorunda kaldı. 24 Nisan 1915’te “Ermeni komite merkezlerinin kapatılması, belgelerine el konulması
ve komite başkanlarının tutuklanması”nı bir genelge ile tüm komutanlıklara bildirdi. Bu genelge üzerine
İstanbul’da Hınçak ve Taşnak komite büroları kapatılarak üyeleri tutuklandı. Ermenilerin, 1915
olaylarının yıl dönümü olarak andıkları 24 Nisan günü bu genelgenin yayımlandığı gündür.

Alınan önlemler sonuç vermeyince 27 Mayıs 1915’te Tehcir (Göç) Kanunu çıkarıldı. Bu yasa ile
Ruslarla iş birliği yaparak katliama girişen Ermeniler , tehlike oluşturdukları için
yaşadıkları illerinden güvenli bir Osmanlı toprağı olan Suriye’ye göç ettirildiler. Osmanlı Devleti, savaş
içinde olmasına rağmen göç ettirilen Ermenilerle ilgili tedbir ve önlemler almıştır. Göç ettirilen
Ermenilerin vergileri ertelenmiş, diledikleri eşyalarını almalarına izin verilmiş, yol boyunca saldırılara
karşı korumak ve ihtiyaçlarının giderilmesi için memurlar görevlendirilmiş, can ve mal güvenlikleri için
karakollar kurulmuştur. Ayrıca I. Dünya Savaşı

Bolşevik İhtilali nedeniyle Rusya’nın savaştan çekilmesi İtilaf Devletlerini zor durumda bırakmıştı.
Ancak ABD 1917’ye kadar İtilaf
Devletlerine silah ve cephane satan ancak aktif olarak savaşmayan ABD, Alman denizaltılarının sivil
ticaret gemilerine saldırması sonucunda savaşa girdi. Almanya’dan aldığı desteği kesilen Bulgaristan
savaşa devam edemedi. Avusturya - Macaristan da iç karışıklıklar nedeniyle savaştan çekildi.
Bulgaristan’ın savaştan çekilmesiyle İstanbul ve Boğazlar, İtilaf Devletleri tehlikesi altında kalınca
Osmanlı Devleti de ateşkes istedi. Batı Cephesinde yenilgiye uğrayan Almanya’nın da barış isteğiyle
savaş sonuçlanmış oldu.

İngiltere, en önemli rakibi Almanya’nın yenilmesi ile savaştan en kârlı çıkan devlet oldu. Almanya,
Avusturya - Macaristan ve Osmanlı Devleti toprak kaybederek parçalandı. Bu parçalanmalar Orta
Doğu ve Avrupa’da dengeleri bozarken otorite boşluğu doğurdu. Dünya barışını korumak amacıyla
Milletler Cemiyeti (Cemiyetiakvam) kuruldu. Demokratik rejimler ön plana çıktı. Sömürgeciliğin yerini
manda ve himaye aldı. İlk kez bu savaşta kimyasal silahlar, denizaltı ve tank kullanıldı. Savaş
sonrasında imzalanan antlaşmalar barış getirmedi ve II. Dünya Savaşı’na neden oldu.

’nin savaşa girmesi savaşın seyrini İtilaf Devletleri yönünde değiştirdi.

bulundukları yerlerde

’nın sona ermesi halinde uygulanmak üzere Tehcir
Kanunu’na tabi tutulan Ermenilerin dönüşlerini düzenleyen Geri Dönüş Kararnamesi yayınlanmıştır.

Ermeni çetelerinden ele geçirilen silahlar
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B. MONDROSATEŞKEŞANLAŞMASI (30 EKİM 1918)
1918 yılı sonlarına doğru Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi Osmanlı Devleti ileAlmanya arasındaki

bağlantıyı kesmişti.Almanya’dan gerekli yardımlar alınamayacaktı. Trakya ve İstanbul, olası bir Yunan
saldırısına karşı açık hâle gelmişti. İngilizlerin de Suriye ve Filistin üzerinden ilerlemesi Osmanlı
Devleti’ni zor durumda bırakmıştı. Bu süreçte İttihat ve Terakki üyeleri hükûmetten çekildi.
Sadrazamlığa getirilen Ahmet İzzet Paşa, devletin içinde bulunduğu şartları değerlendirerek İtilaf
Devletlerinden ateşkes isteğinde bulundu. İki taraf arasındaki görüşmeler Limni Adası’nın Mondros
Limanı’nda İngilizlere ait olan Agamemnon Zırhlısı’nda 27 Ekim 1918’de başladı. İtilaf Devletlerini
İngiliz Amiral Calthorpe (Kalthorp) Osmanlı Devleti’ni ise Bahriye Nazırı Rauf Bey başkanlığında bir
heyet temsil ediyordu.

Yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma 30 Ekim 1918’de imzalandı. 25 maddeden oluşan
anlaşmanın bazı maddeleri şunlardır:

etkinlik

Madde Amaç

Boğazlar Maddesi Osmanlı Hükûmeti’ni baskı altında tutabilmek.
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• Boğazlar İtilaf Devletlerine açılacak, Karadeniz’e geçiş serbest olacak, istihkâmlar İtilaf Devletleri
tarafından işgal edilecektir.

• Osmanlı orduları terhis edilecek (sınırın korunması ve iç güvenlik hariç) orduya ait silah, cephane ve
askerî taşıtlar İtilaf Devletlerine bırakılacaktır.

• Güvenliği sağlamak amacıyla Osmanlı savaş gemileri dışındaki gemiler İtilaf Devletlerine teslim
olacak ve İtilaf Devletlerinin gösterdikleri limanlarda gözaltında tutulacaktır.

• Toros tünelleri, deniz işletmeleri ve demir yolları İtilaf Devletleri kontrolüne bırakılacaktır.
• Hükûmet haberleşmesi dışındaki telsiz, telefon, telgraf ve kabloları İtilaf Devletleri kontrol edecektir.
• İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik bölgeyi işgal edebileceklerdir

(7. madde).
• Vilayetisitte’de (Altı Doğu Anadolu ili: Sivas, Erzurum, Bitlis, Van, Diyarbakır, Elazığ) herhangi bir

karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu bölgeleri işgal edebilecektir (24. madde).
• Kafkasya ve İran içlerindeki Türk kuvvetleri I. Dünya Savaşı öncesi sınırlara dönecektir.

Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Osmanlı Devleti (30 Ekim 1918)

Mondros Ateşkes Anlaşması ndaki maddelerle İtilaf Devletlerinin amaçlarını tabloya yazınız.’

Birecik

Bingöl

Batman

Çankırı

Nevşehir

Burdur

Manisa

Adana

Ceyhan

Balıkesir

İznik

Y
U

N
A

N
İS

TA
N

24

B
U

L
G

A R İ S T A N

İngilizler tarafından işgal edilen yerler
Hatay 1939’da Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti sınırı

İtalyanlar tarafından işgal edilen yerler

Ermeniler tarafından işgal edilen yerler

Gürcüler tarafından işgal edilen yer

Yunanlılar tarafından işgal edilen yerler

Fransızlar tarafından işgal edilen yerler

Hatay

Nusaybin



1. MondrosAteşkesAnlaşması’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkisi

2. Wilson İlkeleri ( 8 Ocak 1918)

3. Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)

İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesini çıkarlarına uygun bir şekilde
yorumlayarak Anadolu’yu işgale başladılar. Osmanlı Hükûmeti yaşanan gelişmeler karşısında etkisiz
kalıyordu. Osmanlı Devleti’nde çeşitli kesimlerden i tepkiler geldi. 7. maddenin ülkenin işgaline
zemin hazırladığını ve ordunun terhis edilmesiyle ülkenin parçalanacağını anlayan bazı ordu
mensupları anlaşmaya tepki gösterdi. Mustafa Kemal de Sadrazam Ahmet İzzet Paşa’ya çektiği
telgrafta anlaşmada ülkeyi işgale açık bırakan maddeler olduğuna dikkat çekerek ordunun terhis
edilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Mustafa Kemal

Mustafa Kemal’i Anadolu’nun işgalinden sonra Millî Mücadele’yi başlatmaya iten güç, vatan ve
millet sevgisi olmuştur. Vatan savunmasını her şeyden önemli gören Mustafa Kemal

ülkenin parçalanmaması için mücadeleye girişmiştir. Karşılaştığı tüm zorluklara rağmen kararlı
ve mücadeleci bir şekilde çalışmalarını sürdürmüştür. Onu sonunda zafere ulaştıran da kararlılığı ve
mücadeleciliğinin yanında vatan sevgisi ve milletine olan büyük güveni olmuştur.

I. Dünya Savaşı sonunda galip devletlerin girişimleriyle
savaş sonrası, barışın sürekliliğini sağlamak amacıyla 18 Ocak
1919’da Paris’te bir konferans düzenlendi. 32 ülke temsilcisinin
katıldığı konferansta İngiltere ve Fransa ilk günden denetimi ele
aldılar. Konferansa Yunanlılar, Ermeniler veAraplar nüfuslarının
yoğun olduğu bölgelerde haklarını savunmak üzere davet
edilmişti. Yapılan görüşmeler sonunda Arap Yarımadası, Irak,
Suriye ve Filistin’in manda sistemiyle Milletler Cemiyeti ya da
onun atayacağı bir devlet tarafından yönetilmesine karar verildi.
Ayrıca Doğu Anadolu’da mandater sistemle yönetilecek bir
Ermeni Devleti kurulacaktı. Konferansta Yunanistan sunduğu
sahte belgelerle özellikle Batı Anadolu’da Yunanlıların nüfus
olarak çoğunluğu oluşturdukları iddiası kabul edildi.

şgallere

’in sadrazama çektiği telgrafta uyarıda bulunduğu
konuların kısa bir süre sonra gerçekleşmesi onun ileri görüşlülük özelliğini bir kez daha göstermiştir.

milleti seferber
ederek

etkinlik

etkinlik

Anadolu’nun İşgali
İtilaf Devletleri, ateşkes anlaşmasının hükümlerine uymayı gerekli bulmuyor. Birer bahane ile İtilaf

donanmaları ve askerleri İstanbul'dadır. Adana iIi Fransızlar; Urfa, Maraş ve Ayıntap (Gaziantep) İngilizler
tarafından işgal edilmiştir. Antalya ve Konya'da İtalyan askerî birlikleri, Merzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri
bulunuyor. Her tarafta yabancı subay ve memurlar ile özel ajanlar faaliyettedir... Damat Ferit Paşa'nın
başkanlığındaki hükûmet acizdir. Yalnız padişahın iradesine boyun eğmekte ve onunla birlikte kendilerini
koruyabilecekleri herhangi bir duruma razıdır... Memleketin her tarafında Hristiyan azınlıklar gizli veya açıktan
kendi özel emel ve maksatlarını gerçekleştirmeye, devleti bir an önce çökertmeye çalışıyorlar...

Durumun dehşet ve korkunçluğu karşısında, her yerde, her bölgede birtakım kimseler tarafından kurtuluş
çareleri düşünülmeye başlanmıştı...

Nutuk, C I, s. 1 - 2 (Düzenlenmiştir.)

Wilson İlkeleri
ABD Başkanı Wilson, I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru savaş sonunda devletlerin

uyması gereken kurallar olarak nitelenebilecek 14 maddelik bir bildiri yayımladı. Bildirinin bazı
maddeleri şöyledir:

Uluslararası antlaşmalar açık yapılacaktı.
Galip devletler mağlup devletlerden toprak ya da savaş tazminatı almayacaktı.
Devletler arası barışı sağlamak, sorunlara çözüm bulmak amacıyla Cemiyetiakvam

(Milletler Cemiyeti) kurulacaktı.
Osmanlı Devleti’nde Türklerin yoğun olduğu bölgelerin bağımsızlığı sağlanacaktı.

Türk olmayan milletlerin kendi kendini yönetme hakkı olacaktı. Boğazlar, bütün devletlerin
gemilerine açık olacak ve bu durum uluslararası denetim altında tutulacaktı.

20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, s. 138 - 139 (Düzenlenmiştir.)

•
•
•

•

Fahir Armaoğlu,

ABD Başkanı
Wilson

1.
2.

Wilson İlkelerinin temel amacının neler olduğu söylenebilir?
Wilson ilkelerinin Osmanlı Devleti ile ilgili maddeleri ile Mondros Ateşkes Anlaşması’nın çelişkileri
nelerdir?

Mustafa Kemal’in anlatımından hareketle Millî Mücadele’nin başlama nedenleri olarak neler söylenebilir?

Paris Barış Konferansı sırasında
İngiltere, ABD, Fransa ve İtalya temsilcileri
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İngiltere’nin desteğini alan Yunanistan Başbakanı Venizelos, iddiasına dayanarak İzmir ve çevresi
ile Doğu Trakya’yı istiyordu. Yapılan gizli antlaşmalar gereği Batı Anadolu’yu alması gereken İtalya,
Yunanistan’ın bu isteğine karşı çıktı. Ancak bölgede güçlü bir İtalya istemeyen İngiltere, Yunanlıları
destekleyince İtalya, konferansı terk etti. İngiltere ve Fransa, yapılan görüşmeler sonunda Yunanlıların
İzmir’i işgal etmesine izin verdiler.

Konferansın sonunda Osmanlı Devleti dışındaki İttifak
Devletleri ile ilgili barış şartları kabul edilmiş ve bu devletlerle
barış antlaşmaları imzalanması kararlaştırılmıştır. (Osmanlı
Devleti’nin paylaşımında uzlaşma olmadığı için barış
antlaşması ertelenmiştir.)

İtilaf Devletleri; Almanya ile Versailles (Versay) (28
Haziran 1919), Avusturya ile Saint Germain (Sen Jermen) (10
Eylül 1919), Bulgaristan ile Neuilly (Nöyyi) (27 Kasım 1919) ve
Macaristan ile Trianon (Triyanon) (4 Haziran 1920)
antlaşmalarını imzalamışlardır.

Versailles’a göre Almanya Alsas - Loren bölgesini Fransa’ya bıraktı ve bütün sömürgelerini
kaybetti. Saint Germain ile Avusturya; Çekoslavakya, Yugoslavya ve Macaristan’ın bağımsızlığını
kabul etti. Trianon’a göre Macaristan kendi topraklarından bazı yerleri Çekoslavakya, Yugoslavya ve
Romanya’ya verdi. Neuilly ile Bulgaristan büyük miktarda bir toprak parçasını Yunanistan ve
Yugoslavya’ya bıraktı. Ayrıca anlaşma maddelerinde İttifak Devletlerinin hepsine askerî, ekonomik ve
siyasi kısıtlamalar getirilmiştir.

Paris Barış Konferansı’nda İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilme kararından sonra 13 Mayıs
1919’da İzmir’e bir donanma geldi. Filoya komuta eden İngiliz Akdeniz Filosu Kumandanı Amiral
Calthorpe, İzmir valisine şehrin Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesi gereğince işgal
edileceğini bildirdi. Osmanlı Hükûmeti validen işgale karşı bir direniş olmamasını istedi. Vali, gelen
emir sonunda bütün asker, subay ve karakol güçlerini direniş göstermemeleri için kışlada topladı. 14
Mayıs günü şehrin Yunanlılar tarafından işgal edileceği halk tarafından öğrenildi. Reddiilhak Cemiyeti
bu işgali protesto etmek için bildiriler yayımladı. 14 Mayıs gecesi bir protesto mitingi düzenlendi. Vali
İzzet Paşa, tüm bu gelişmelere rağmen halktan işgali gizlemeye çalıştı, Yunanlıların işgalinin bir
söylenti olduğunu belirtti.

15 Mayıs sabahı Yunan askerleri kendilerini karşılamaya gelen Rum halkının sevinç gösterileri
arasında karaya çıktı. G yaşananları hazmedemeyip ateş

etmesi üzerine . Yunanlılar kışlayı, hükûmet konağını, belediyeyi ve
karakolları teslim alırken birçok sivil, asker ve memuru tutuklamış ya da öldürmüşlerdi.
Tutuklulanmalarına tepki gösterenler zorla gemilere bindirildi. Bu esnada

İzmir’de başlayan
Yunan işgali Ege Bölgesi’nin iç kesimlerine doğru devam etti.

İzmir’in işgali karşısında istifa etmek zorunda kaldı. Ayrıca bu
işgal tüm yurtta büyük yankı uyandırdı. İşgali protesto etmek için ülkenin birçok
yerinde mitingler yapıldı. Mustafa Kemal, Havza’dan kınama mitinglerinin daha da
etkili olması için bildiri yayımladı. Amaç, mitingler yoluyla işgallere karşı halkı
uyandırmak ve harekete geçirmekti.

4. İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)

azeteci Hasan Tahsin Yunan askerlerine
şehit edildi

“Yaşasın
Venizelos” demediği için Albay Süleyman Fethi Bey de şehit edildi.

Osmanlı Hükûmeti

İzmir’in işgalini gösteren temsilî resim

Hasan Tahsin

İzmir’de Yunan askerleri

bilgi notu

İttifak Devletleri daha I. Dünya
Savaşı devam ederken Rusya ile 3 Mart
1918’de Rusya’nın savaştan çekildiğini
belirten Brest - Litowsk Antlaşması’nı
imzaladı. Antlaşmaya göre Rusya;
Litvanya, Polonya ve Estonya’dan
çekilirken Kars, Ardahan ve Batum’u
Osmanlı Devleti’ne bıraktı.
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19 Mayıs 1919’da Fatih’te ve 23 Mayıs 1919’da Sultanahmet’te iki büyük miting yapıldı. Mitinglerde
Halide Edip (Adıvar), Nakiye Hanım, Selim Sırrı (Tarcan), Sait Bey ve Mehmet Emin (Yurdakul) millî
duyguları coşturan ve işgalleri protesto eden konuşmalar yaptılar. İşgal güçleri mitingleri yasaklasa da
yurdun çeşitli yerlerinde mitingler düzenlenmeye devam edildi. İzmir’in işgali Türk halkına gelinen
durumun ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi. Bu tehlikeyi gören Türk halkı işgallere karşı direnmenin
şart olduğuna inanmış ve Kuvayımilliye’nin doğmasını sağlamıştır. Mitingler de millî bilincin
oluşmasına katkıda bulunmuştur.

Mondros Ateşkes Anlaşması’yla Anadolu’da uygulanan işgallere karşı Türk halkı teşkilatlanarak bir
millî direniş ruhu oluşturdu. İşgallere karşı vatanı koruma ve bağımsız yaşama isteği sonucunda
oluşan bu direniş ruhuna Kuvayımilliye (millî kuvvetler), teşkilatına ise Kuvayımilliye Teşkilatı denir.

C. KUVAYIMİLLİYE HAREKETİ

Kuvayımilliye, düzenli ordu kurulana kadar bölgesel olarak işgalci devletlere ya da azınlıklara karşı
vatanı savunan silahlı gruplardı.

etkinlik

etkinlik

Halide Hanım’ın Sultanahmet Hitabesi
Kardeşlerim, evlatlarım!
Ruhu göklerde olan ecdadımız minarelerimizden yedi yüz yıllık şanlı Osmanlı tarihinin bugünkü

faciasını seyrediyor. Bu tarihî, bu muazzam meydanda zafer alayları yapan kahraman ecdadımızın
ruhları karşısında dünyanın bir başından bir başına at süren o namağlup erlerin gazapları karşısında
başımı kaldırıyor ve diyorum ki: Ben Türk ve Müslüman tarihinin bedbaht bir kızıyım. Eskileri kadar
kahraman fakat bedbaht yeni milletin de bedbaht bir anasıyım. Bu yeni millet namına ulu
ecdadımızın ruhları önünde başımı eğip yemin ediyorum. Bugün kolları kesilmiş Türk milletinin
geçmiş günlerdeki kadar cesur bir ruhu var. Yemin ediyorum ki göğsünü adalet ve insaniyetten alan
ecdadımın ilahî namusuna ihanet etmeyeceğiz... İlahî hak için kalbimizde heyecan hep kalacak,
eksilmeyecek. Vakarımız, adalet ve terbiyemizi asla unutmayacağız...

Yemin ediniz!
Bayrağımıza, ecdadımızın namusuna hıyanet etmeyeceğiz.

Devrin Yazarlarının Kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal, s. 95 - 97 (Düzenlenmiştir.)Mehmet Kaplan,

Ünite sonunda verilen performans görevini bu bölümde uygulayınız.

Halide Edip, Sultanahmet mitingindeki hitabesinde hangi duyguları dile getirmiştir?

Yukarıdaki görsellere bakıldığında Kuvayımilliye birliklerinin toplumun hangi kesimlerinden oluştuğu
anlaşılmaktadır? Görüşlerinizi belirtiniz.

performans

Yörük Ali Efe ve grubuKara Fatma ve grubu
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İşgallere karşı ilk direniş 19 Aralık 1918’de Hatay’ın Dörtyol ilçesinde başlamıştır. Güney
Cephesi’nde kendiliğinden gelişen direniş hareketi Urfa, Antep ve Maraş’ta Fransız ve Ermenilere
karşı destansı bir başarı elde etmiştir.

Ege Bölgesi’ndeki

ve

İşgallere karşı direniş İzmir’in işgalinden sonra başladı. İzmir’den sonra Ege
Bölgesi’nin iç kısımlarına ilerlemek isteyen Yunanlılar Ayvalık’ta Ali Bey (Çetinkaya)’in emrindeki 172.
Alay ve Kuvayımilliye birliklerinin direnişiyle karşılaştılar. Ayvalık’ta oluşan bu savunma cephesine
Bergama, Salihli, Akhisar ve Nazilli’de oluşan cepheler de eklendi. Bu cepheye Batı Cephesi adı
verildi.

Batı Anadolu’daki direnişin merkezi Balıkesir olmuştu. Yunan işgaline karşı ayrı ayrı bölgelerde
faaliyete geçen Kuvayımilliye güçleri arasında birliği sağlamak amacıyla kongreler yapıldı. 26 - 30
Temmuz 1919 tarihleri arasında Balıkesir, 16 - 25 Ağustos 1919 tarihleri arasında Alaşehir’de
kongreler düzenlendi.

Kuvayımilliye birlikleri tek bir merkezden yönetilmiyordu ve düzenli birlikler değildi. Birlikler; dağda
gezen zeybekler, asker kaçakları ve köylü halktan oluşuyordu. Kurulan birliklere eşkıya reisleri, eski
subaylar ve efeler komuta ediyordu. Bulundukları bölgeleri savunmak için kurulan bu birliklerde her
yaştan meslekten insan bulunmaktaydı.

Kuvayımilliye birlikleri içinde Demirci Mehmet Efe, Parti Pehlivan, Gaddar Pehlivan, Halil Efe, Şahin
Bey, Kara Fatma, İpsiz Recep halk arasında en çok bilinenlerdir. Türk milletinin dayanışma gücünün en
büyük göstergesi olan Kuvayımilliye birlikleri, vatanın bağımsızlığı için mücadele etmişlerdir. Yunan
işgalinin kabullenilmediğini duyurmuşlar ve Yunan ilerleyişini durduramasalar bile düşmana zarar
vermişlerdir. Rum ve Ermeni çeteleriyle mücadele etmişlerdir. Düzenli ordunun kurulmasına zemin
hazırlamışlardır. İç isyanları bastırmada önemli rol oynayan Kuvayımilliye birlikleri içinde düzenli
orduya geçiş döneminde isyan edenler de olmuştur.

Osmanlı Devleti dört yıl süren I. Dünya Savaşı’nda askerî yönden büyük kayıplara uğramıştı. Ülke
ekonomisi de iyice zayıflamış, halk günlük ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hâle gelmişti. Savaşın
sonunda şartları çok ağır olan bir anlaşma imzalanması da devleti tam bir teslimiyete mahkûm
ediyordu. Osmanlı hükûmetleri ülkenin içinde bulunduğu duruma çözüm bulamıyor, sadece İtilaf
Devletlerinin isteklerini yerine getiriyordu. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesine dayanılarak
yurdun çeşitli yerleri işgal ediliyordu. Hem baskı altındaki hükûmetin bir şey yapamaması hem de İtilaf
Devletlerinin işgal ettikleri yerlerdeki zulümleri Türk halkını direnişe yönlendirmişti. Türk milleti siyasi
olarak Müdafaaihukuk Cemiyetleri, askerî olarak ise Kuvayımilliye adı altında örgütleniyordu.
İşgallerden kurtuluşun mücadele ile olacağını savunanlar, cemiyetler kuruyordu. Bunun yanında
kurtuluşun, Osmanlı Hükûmeti’nin o dönem uyguladığı politikalara bağlı kalınarak ya da güçlü
devletlerin manda ve himayesiyle sağlanacağını düşünen cemiyetler de kurulmuştu. Ermeniler ve
Rumlar ise dış devletlerden aldıkları destekle kendi devletlerini kurmak için faaliyetlere girişmişlerdi.
Bu amaçla Osmanlı Devleti’nde üç grup cemiyet kuruldu.

1. Memleketin İç Durumu ve Cemiyetler

etkinlik

ATEŞTEN GÖMLEK
Hepsi çok basit, hepsi çok iyi çocuklardı. En kanlı olayı en tabii bir şeymiş gibi anlatıyor, en

tahammülsüz felaketleri sabırlı ve genç omuzlarında taşıyorlardı. İsyanlarının felsefesi meşru ve
açıktı. Memleketlerine hakları olmadığı hâlde savaş bahanesiyle birtakım yabancılar sokulmuştu.
Harp malzemesini tedarik ne kadar müşkül ve uzun olursa mukavemet için ne yapılmak lazım gelirse
ne pahasına olursa olsun gülerek yapıyorlardı. Ayşe, bunların ruhlarının iyi tarafını herkesten iyi
anlamıştı. Onun için İzmir’in dağlarında büyüyen bağımsızlık ruhu istiklal askerlerini oldukları gibi
fazilet ve hatalarıyla beraber seviyordu...

Rumeli köylüleri de millî kuvvetlere taraftar oldular. Onlar da cennet gibi yeşil tarlaları, bülbüllere
yurt olan gül bahçelerini, beyaz sıvalı temiz ve mesut evleri düşmana bırakıp kaçmışlardı. O beyaz
yurtların içinde öldürülen duvaklı gelinlere kadar sevgililerin kızıl hatıraları vardı. Onları Anadolu’ya
doğru iten kanlı kasırganın garptan gelen eski siyah bulutlardan, yoğun dumanlardan doğduğunu
biliyorlardı. Zavallı toprağında henüz düşman görmemiş olan Anadolu, nihayet uyandı ve nasıl
uyandı…

Ateşten Gömlek, s. 95, 125 (Düzenlenmiştir.)Halide Edip Adıvar,

Yukarıda Halide Edip Adıvar’ın “Ateşten Gömlek” adlı romanından bölümler verilmiştir. Bu bölümlerden
Kuvayımilliye ile ilgili hangi sonuçlar çıkarılabilir?
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etkinlik

Tabloda verilen azınlık cemiyetlerinin Osmanlı Devleti üzerindeki ortak amaçlarını boş bırakılan bölüme
yazınız.

a. Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetler

▪ Pontus Meselesi: 1904’te Merzifon Amerikan Koleji’nde kurulan Pontus Cemiyeti’nin amacı
Karadeniz Bölgesi’nde (İnebolu’dan Batum’a kadar) bir Pontus Devleti kurmaktı. Heyet veya cemiyet
adı altında siyasi faaliyet yürüttüğünü belirtse de cemiyet, zamanla çetecilik; soygun, cinayet gibi
olaylara karıştı. I. Dünya Savaşı öncesinde İtilaf Devletleri ile Pontus Cemiyeti iş birliği yapmışlardı.
Cemiyet, Osmanlı Devleti’ni parçalayıp içeriden çökertecek faaliyetler yapacak ve İtilaf Devletleri de
cemiyeti ve çeteleri destekleyecekti. I. Dünya Savaşı başlayınca Rumlar, Osmanlı Devleti’nin
seferberlik çağrısına uymayıp askere gitmediler. Askere gitmeyen Rumlar, çeteler oluşturup cephe
gerisindeki Türklere saldırdılar.Ayrıca Yunanistan ve Rusya adına casusluk faaliyetlerinde bulundular.
Çeteler, bölgede Türk halkını göçe zorlamak, Osmanlı ordusunu zayıf düşürmek, İtilaf Devletleri
ordularına destek vermek ve Osmanlı yönetimini aciz durumda bırakmak amacındaydı.

Ruslar 1916’da Trabzon ve çevresini işgal ederken Rum çetelerinden yardım almışlardı. Daha
sonra Ruslar da Rumlara destek vermişti.

İtilaf Devletleri de Rumları desteklediler. Ruslardan
ve İtilaf Devletlerinden aldıkları yardımlarla Rumlar,
Türk köylerine olan saldırılarını artırdılar. Rum çeteleri
Karadeniz Bölgesi’nde Türk köylerine saldırırken
İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi de boş
durmuyordu. Patrikhane ve ona bağlı kiliseler,
Karadeniz Bölgesi’ndeki Rum okullarını ve kiliseleri
toplanma yeri ve silah deposu olarak kullandırıyordu.
Amasya ve Trabzon metropolitleri halk üzerinde etkin
olmaya başlayıp kendilerine bağlı gönüllü tümenler
kurdurdular. Pontus Devleti’nin kurulması için
uluslararası alanda çalışmalar yaptılar.

İtilaf Devletlerinden, Fener Rum Patrikhanesi ile ona bağlı kiliselerden aldığı destekle Türk halkına
zulmeden Rum çetelerine karşı Osmanlı Hükûmeti jandarma güçleriyle karşı koymaya ve güvenliği
sağlamaya çalıştı. Ancak alınan tedbirler yeterli olmadı ve mücadelede başarılı olunamadı. Rum
çeteleri bölgedeki birçok insanı ya öldürdü ya da yaşadığı yerden göç etmek zorunda bıraktırdı.
1917’de Bolşevik İhtilali’nin çıkması ve Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesiyle Osmanlı
Hükûmeti bölgede denetimi tekrar ele geçirdi. Destekleri kaybolan Rum çeteleri ve Pontus Cemiyeti de
faaliyetlerini gizli yürütmeye başladılar.

Mondros Ateşkes Anlaşması’na kadar faaliyetlerini gizli yürüten Rumlar, Yunanistan ve İtilaf
Devletlerinin kışkırtmalarıyla yeniden faaliyetlerine hız verdiler. Karadeniz Bölgesi’nde bir Pontus
Devleti kurulmasını isteyen İtilaf Devletleri, böylece Anadolu’yu parçalamayı kolaylaştıracak ve Türk
ordusunun işgallere engel olmasını önleyebilecekti. İtilaf Devletleri Rum çetelerini bölgede karışıklık

Türk
ordusunu ve Türk Hükûmeti’ni zor durumda bırakmak
için

Pontus çetelerinden bir grup

Mavri Mira (Kara Gün) Cemiyeti

İstanbul’da Patrikhane’ye bağlı olarak kuruldu.
Emirlerini Yunanistan’dan alıyordu. Amacı büyük
Yunanistan’ı kurmak ve
Bizans İmparatorluğu’nu
yeniden canlandırmaktı.
Bu amaçla Rum okulları,
kiliseleri, Yunan Kızılhaçı
ve Göçmenler Bürosu
cemiyete destek veri-
yordu.

Ermeni Hınçak Komitası

Ermeni Patriği Zaven Efendi tarafından 1877’de
kuruldu. Amacı Çukurova ve Doğu Anadolu’da bir

Ermeni Devleti kurmaktı.
Mavri Mira Cemiyeti ile iş
birliği yapıyordu. Ayrıca
Taşnak Cemiyeti ve
Ermeni İntikam Alayı da
bağımsız bir Ermeni
Devleti için çalışıyordu.

Etniki Eterya Cemiyeti

Yunanistan’dan Anadolu’ya Rum göçmen getirmek, Anadolu’da Rumların yaşadığı bütün toprakların
Yunanistan’a katılmasını sağlamak ve Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurmak amacındaydılar. Mavri Mira
ve Pontus Rum Cemiyeti ile ortak çalışmaları vardır.

ORTAK AMAÇ
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çıkarmaları için desteklemeye devam etti. Rumlar da İtilaf Devletlerinden aldıkları yardımlarla hem
diplomatik yollardan çalışmalar yapıyorlar hem de Rum nüfusunu fazla göstermeye yönelik çalışmalar
yürütüyorlardı. Bu amaçla, Türk halkı göçe zorlanıyor Yunanistan’dan getirilen göçmenler ise bölgeye
yerleştiriliyordu. Amaç; bölgede düzensizliğe neden olmak, Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7.
maddesi gereğince İtilaf Devletlerinin bölgeyi işgallerini kolaylaştırmaktı. İşgal gerçekleştiğinde Rum
çeteleri faaliyetlerini daha rahat yürütebileceklerdi. Ayrıca dışarıdan gelen göçlerle Rum nüfusu fazla
gösterilebilecekti.

Doğu Karadeniz’de bir Pontus Devleti kurulması planları Yunanistan tarafından Paris Barış
Konferansı’nda da dile getirildi. Yunan Başbakanı Venizelos, konferansa Doğu Karadeniz
Bölgesi’ndeki Rum nüfusun durumu ile ilgili istatistikler sundu. Ancak bu rakamlar son derece abartılı
ve gerçek dışıydı. Bölgedeki Rum nüfusu Türk nüfusunun onda biri kadardı. Fakat İngiltere,

Yunanistan’ın bu nüfus tezini ve Pontus Devleti kurulması isteğini destekledi.
İngiltere’nin buradaki amacı; kurulacak olan Pontus Devleti sayesinde Doğu
Karadeniz’de ve Kafkaslarda daha etkin olmaktı. Yunanistan’ın amacı ise Megali
İdea (Büyük Ülkü) hedefi doğrultusunda ileride Pontus Devleti ile birleşmek ve
Büyük Yunanistan’ı kurmaktı.

Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki
ayrılıkçı Ortodoks çeteleriyle Ermeniler arasında yakınlaşma başladı. Yapılan
görüşmeler sonunda Ocak 1920’de bir Pontus - Ermeni Antlaşması imzalandı.
Antlaşmaya göre Anadolu’da başlayan Millî Mücadele zor durumda bırakılacaktı.
Pontus - Ermeni iş birliği sonunda Karadeniz Bölgesi Pontus Devleti, Doğu
Anadolu’da da bir Ermeni Devleti kurulması için çalışmalar yapılması karar-
laştırıldı.

Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu Karadeniz’deki ayrılıkçı Ortodoks çetelerinin de amacı, Pontus
Devleti’ni kurmak, Yunanistan ile birleşmek ve bölgedeki Türkleri göçe zorlamaktı. Yunanistan da Millî
Mücadele süresince Megali İdea hedefi için bu çeteleri desteklemeye devam etmiştir. Yunanistan’ın
savaş stratejisinde Batı Anadolu’dan Yunan ordularıyla Doğu Karadeniz’den de Pontus çeteleriyle
saldırarak Türk ordusunu iki ateş arasında bırakma vardı. Böylece Anadolu’nun işgali kolaylaşmış
olacaktı. İtilaf Devletleri de Yunanistan’ın bu stratejisini ve dolayısıyla Pontus çetelerini desteklemiştir.
Özellikle Anadolu’nun işgalini kolaylaştırmak hem de Kafkaslarda daha etkin
bir güç olmaktı.

TBMM Hükûmeti, ayrılıkçı Ortodoks çetelerinin silahlanmalarını ve yağmalamalarını engellemek,
bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak ve Türklerin göçe zorlanmalarını önlemek amacıyla
bazı tedbirler almıştır. TBMM Hükûmeti, askerî önlemler çerçevesinde Merkez Ordusu adıyla kurduğu
yeni bir birlikle Pontus çeteleriyle mücadeleye başlamıştır. 9 Aralık 1920’de komutanlığına Nurettin
Paşa’nın getirildiği Merkez Ordusu, 1920’de Pontus çeteleriyle yoğun mücadelelere girişmiştir. TBMM
ayrıca idari, adli ve hukuki önlemler de aldı. Rumların ellerindeki silahlar toplatıldı. Doğu Karadeniz
kıyısındaki Rum köyleri boşaltıldı ve buradaki Rumlar Anadolu’nun iç kesimlerine yerleştirildi. Pontus
çetelerine destek veren Ortodoks din adamlarının bir kısmı sınır dışı edildi, bir kısmı da İstiklal
Mahkemeleri’nde yargılandı. Lozan Antlaşması’ndaki mübadele maddesi gereğince İstanbul
Rumların haricindeki Rumların Anadolu’yu terk etmesi sonucu Pontus iddialarını gerçekleştirme
faaliyetleri de sona erdi.

Yunanistan, Lozan Barış Antlaşması’yla son bulan Pontus iddialarını günümüzde tekrar gündeme
getirmeye çalışmaktadır. Doğu Karadeniz’de bir soykırım yapıldığı iddialarını uluslararası alanda
savunmaya devam etmektedir. Ancak Yunanistan’ın bu soykırım iddiaları tarihî, kültürel, siyasi ve
nüfus yapısı bakımından geçersiz ve temelsizdir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 9Aralık 1948’de
kabul ettiği dair sözleşmeye göre soykırım
şöyle tanımlanmaktadır:

. I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Karadeniz
Bölgesi’ndeki sivil Rum halka zarar verilmediği için Yunanistan’ın soykırım iddiaları hem soykırım
tanımına uymamaktadır hem de bilimsel ve tarihî olarak gerçek dışı ve yanlıştır. Bilakis Rumların
yaptıkları katliamlar araştırmalar ve kazı çalışmaları sonunda tespit edilmiştir.

Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına
Tamamen ya da kısmen yok edilmek istenen ulusal, etnik, ırksal ya da

dinsel bir grup üyelerinin fiziki ya da ruhsal bütünlüğüne ya da temel haklarına zarar veren her
türlü eylem soykırım olarak kabul edilir

’nde bir

İngiltere’nin amacı hem

’daki

Millî varlığa düşman cemiyetler ülkenin kurtuluşunun mücadele ederek değil Osmanlı Hükûmeti’nin
vereceği kararları uygulayarak gerçekleşeceğine inanıyorlardı. Bir kısmı da yabancı ve güçlü bir
devletin himayesine girmeyi kurtuluş olarak görüyordu. Devlet yöneticilerinden bazıları bu cemiyetlerin
üyeleri arasında bulunuyordu.

b. Millî Varlığa Düşman Cemiyetler

Yunan Başbakanı
Venizelos
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▪

▪

▪

▪

▪

İngiliz Muhipleri (Sevenler) Cemiyeti

Teali Cemiyeti

Sulh ve Selametiosmaniye Fırkası

Wilson İlkeleri Cemiyeti

c. Millî Cemiyetler

Osmanlı Devleti’nin İngiltere’nin koruyuculuğunun altına girmesini savunan cemiyet 1919’da
kuruldu. aşta Damat Ferit Paşa olmak üzere bazı hükûmet üyeleri ve aydınlar ile İngiltere
tarafından destekleniyordu. Bir yandan Millî Mücadele’yi yıpratma amaçlı propagandalar yapılırken
diğer yandan İngilizlerin sömürgesi olan Müslüman devletleri kalkındırdığı haberi yayılıyordu. Ancak
cemiyet üyelerinin Millî Mücadele Osmanlı Hükûmeti ile İngiltere

ülkenin çeşitli yerlerinde halk tarafından protesto edilmiştir.

İstanbul’da bazı müderrislerin önderliğinde İngiltere desteğiyle kuruldu. Millî Mücadele’ye karşı
olan cemiyet, hilafet ve saltanatın güçlendirilmesini istiyordu. İngilizlerin de etkisiyle Anadolu’da çıkan
Konya ayaklanmalarında aktif rol oynadı.

Ülkenin kurtuluşunun padişah ve halifenin emirlerine uymakla mümkün olabileceğini savunan bir
fırkaydı.

4 Aralık1918’de İstanbul’da kurulan cemiyet Osmanlı Devleti’nin devamının Amerikan mandası ile
olabileceğini savunuyordu. Sivas Kongresi’nde bazı delegeler tarafından mandater yönetim dile
getirildiyse de kongreden çıkan tam bağımsızlık kararı sonucunda etkinliğini kaybetmiştir.

Mondros Ateşkes Anlaşması ile işgalci devletlere kayıtsız şartsız teslim olunması üzerine
vatansever kişiler savunma amaçlı cemiyetler kurmuşlardır. İşgallere karşı koymak ve Anadolu
halkının çıkarlarını korumak amaçlı kurulan Müdafaaihukuk Cemiyetleri halktan büyük destek almıştır.
Cemiyetler hem işgalcilerle hem de azınlıklarla mücadele etmiş, ülkenin tamamını olmasa bile kendi
bölgelerinin kurtuluşu için çalışmışlar ve ileride gerçekleşecek olan Millî Mücadele’ye zemin
hazırlamışlardır.

Cemiyet b

1919’da İstanbul’da kuruldu. Wilson İlkeleri’nden yararlanarak Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Van,
Bitlis civarında ayrı bir devlet kurmak amacındaydı. İngiltere tarafından desteklenmiş ve Millî
Mücadele’ye karşı çıkmışlardır.

’ye karşı olmaları ve ’ye gösterdikleri
yakınlık

İslam

Kürt Teali Cemiyeti

MİLLÎ CEMİYETLER

Adı Kuruluş Tarihi Kuruluş Amacı Faaliyetleri

Trakya - Paşaeli
Müdafaaihukuku-
millîye Cemiyeti

2 Aralık 1918
Edirne

Trakya’nın Yunanistan’a verilmesini
önlemek

Çatalca, Tekirdağ ve Gelibolu’da şubeler
açmışlardır. Trakya’nın tarih, ırk, kültür olarak
Türk olduğunu kanıtlamak için yayınlar
yapmışlardır.

Trabzon
Muhafazaihukuku-
mill ye Cemiyetiî

12 Şubat 1919
Trabzon

Trabzon ve civarında Pontus Dev-
leti’nin kurulmasını önlemek

Karadeniz Bölgesi’nde şubeler açarak
Erzurum Kongresi’nin toplanmasına yardım
etmişlerdir.

Kilikyalılar
Cemiyeti

Aralık 1918
İstanbul

Çukurova bölgesini Fransız ve Er-
menilere karşı savunmak

Yayın ve propaganda ile millî bilinci
uyandırmaya çalışmışlardır.

Doğu Anadolu
Müdafaaihukuku-
millîye Cemiyeti

4 Aralık 1918
İstanbul

Doğu Anadolu’nun Ermenilere veril-
mesini önlemek, DoğuAnadolu’da Türk
nüfusunun azalmasını engellemek

Erzurum ve Elazığ’da şubeler açmışlardır.
Erzurum Kongresi’ni organize ederek Millî
Mücadele’nin teşkilatlanmasında önemli rol
oynamışlardır.

Reddi İlhak
Cemiyeti

14 Mayıs 1919
İzmir

İzmir ve civarının Türk olduğunu ispat
etmek, İzmir’in Yunanlılara verilmesini
önlemek

Basın yayın yoluyla İzmir

Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri’nin
toplanmasında etkin rol oynamışlardır.

’in işgalini protesto
etmişlerdir. Yunan işgaline fiilî olarak karşı
koyarak

Millî Kongre
Cemiyeti

29 Kasım 1918
İstanbul

Türkler hakkında dünyada yapılmış ve
yapılmakta olan propagandalara yayın
yoluyla karşı koymak

Misakımillî’nin kabul edilmesinde önemli
çalışmalar yapmışlardır. Ermenilerin zulüm-
lerini anlatan eserler yayımlamışlardır.

İzmir
Müdafaaihukuk
Cemiyeti

1 Aralık 1918
İzmir

İzmir’i Yunanlılara vermemek ve
İzmir’in Türk olduğunu kanıtlamak

Basın yayın yoluyla İzmir

Millî Mücadele’de Anadolu’ya
silah taşımışlardır.

’in Türklere ait
olduğunu dünya kamuoyuna duyurmaya
çalışmışlardır.

Anadolu Kadınları
Müdafaaivatan
Cemiyeti

5 Kasım 1919
Sivas

Ülkenin uğradığı işgali protesto etmek
ve orduya yardım toplamak

İtilaf Devletleri temsilciliklerine telgraflar
çekmişlerdir. Kadınların etkin biçimde
Kurtuluş Savaşı’na katılmalarını sağlayıp
orduya para ve mal yardımları için kampan-
yalar düzenlemişlerdir.
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2. Padişah ve Osmanlı Devleti’nin Duruma Bakışı

3. Mustafa Kemal’in İstanbul’a Gelişi ve Duruma Bakışı

“Hata ettim,
İstanbul’a gelmemeliydim. Ne yapıp edipAnadolu’ya dönmenin çaresini bulmalı.”

Ç. MİLLÎ MÜCADELE HAZIRLIKLARI

İtilaf Devletleri Anadolu’nun işgal
edilmesi karşısında padişah da hükûmet de bir şey yapamıyordu. İtilaf Devletlerinin
tüm talepleri yerine getiriliyordu. Bu durumu hazmedemeyen Ahmet İzzet Paşa,
sadrazamlıktan istifa etti (9 Kasım 1918). Yeni sadrazam Tevfik Paşa olurken
padişah, İngilizlerin baskısı sonucu 21 Aralık 1918’de meclisi kapattı. İşgallerin
uygulanışına ve İngiliz baskılarına dayanamayan Tevfik Paşa da 3 Mart 1919’da
istifa etti. Padişah, sadrazamlığa İngiliz himayesi taraftarı Damat Ferit Paşa’yı
getirdi.

Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan kısa bir süre önce Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup
Komutanı olmuştu. Ancak anlaşma gereği Yıldırım Orduları dağılınca Mustafa Kemal İstanbul’a
çağrılmıştı. Mustafa Kemal 13 Kasım 1918’de İstanbul’a geldi.

Boğaz’da düşman gemilerini
gören Mustafa Kemal yaverine

dedi .
Mustafa Kemal, 15 Mayıs 1919’a kadar kaldığı İstanbul’da devletin ve milletin kurtarılması için

siyasi çözümler aradı. Etkin bir hükûmet kurulması, ordunun terhisinin, silah ve cephanelerinin
tesliminin engellenmesi için çalışmalar yaptı. Ayrıca sivil ve askerî yöneticilerle ve padişahla
görüşmeler yaptı. Tüm bu görüşmelerin ve yaptığı çalışmaların sonunda Mustafa Kemal’de oluşan
kanaat, bağımsızlık için mücadele edilmesi gerektiğiydi. Mücadelenin merkezi Anadolu, neferleri ise
bağımsızlığına inanan Türk milleti olacaktı. Milletin dayanışması ve inancıyla ancak içinde bulunulan
durumdan kurtulabilinirdi.

Mustafa Kemal, 16 Mayıs 1919’da beraberindeki arkadaşları ile İstanbul’dan hareket etti.
Bandırma Vapuru ile yapılan yolculuk sonunda 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.

nin siyasi ve askerî baskıları nedeniyle

Mustafa Kemal’in İstanbul’a geldiği gün
İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan gemilerinden oluşan bir filo Dolmabahçe’de demirledi. Aynı gün
karaya asker çıkarılarak şehrin önemli yerlerine askerler yerleştirildi.

arkadaşı Rafet Ferit’e ise

Samsun’a çıktıktan sonra bölgede güvenliği sağlamak üzere bazı tedbirler alan Mustafa Kemal,
ayrıca Millî Mücadele için de çalışmalara başladı. Erzurum’daki 15. Kolordu Komutanı Kâzım
Karabekir ve Ankara’daki 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat (Cebesoy) ile bağlantı kurdu. Komutanlarla
işgallere karşı savaşılması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı. Daha sonra cemiyetleri
birleştirme ve kongreler düzenlenmesi için çalışmalara başladı.

Samsun’da bir hafta kalan Mustafa Kemal, 25 Mayıs 1919’da Havza’ya geçti. 28 Mayısta mülki
idare amirlerine bir genelge gönderdi.

“Geldikleri gibi giderler!”

1. Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı

1

2

etkinlik

Damat Ferit Paşa

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının gerçek amacı nedir?

Samsun’a Çıkış

Görevi:

Yapması İstenenler:
1.

2.

9. Ordu
Müfettişi

Görev sahasında
kalan bölgede
Türklerle Rumlar
arasındaki çatışmaları
sona erdirmek

Türklerin elindeki
silahları toplamak ve
İtilaf Devletlerine
teslim edilmesini
organize etmek.

Bu geniş yetkinin, beni İstanbul'dan sürmek ve uzaklaştırmak maksadıylaAnadolu'ya
gönderenler tarafından, bana nasıl verilmiş olduğu garibinize gidebilir. Hemen ifade
etmeliyim ki onlar bu yetkiyi bana bilerek ve anlayarak vermediler. Ne pahasına olursa
olsun, benim İstanbul'dan uzaklaşmamı isteyenlerin buldukları gerekçe Samsun ve
dolaylarındaki güvensizlik olaylarını yerinde görüp tedbir almak üzere Samsun'a kadar
gitmekti. Ben, bu görevin yerine getirilmesinin bir makam ve yetki sahibi olmaya bağlı
bulunduğunu ileri sürdüm. Bunda hiçbir sakınca görmediler. O tarihte Genelkurmay'da
bulunan ve benim maksadımı bir dereceye kadar sezmiş olan kimselerle görüştüm.
Müfettişlik görevini buldular, yetki konusu ile ilgili talimatı da ben kendim yazdırdım.

Durum ve şartlar karşısında kurtuluş için üç türlü karar ortaya atılmıştı: İngiliz
himayesini istemek, Amerikan mandasını istemek ve bölgesel kurtuluş yolları aramaktı.
Efendiler, ben bu kararın hiçbirini yerinde bulmadım. Bu durum karşısında tek bir karar
vardı. O da ulusal egemenliğe dayanan kayıtsız, şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti
kurmak! İşte daha İstanbul’dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun’da Anadolu
topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar bu olmuştur.

Nutuk, C I, s. 5, 9 ve 10 (Düzenlenmiştir.)
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Havza Genelgesi’nde;

’da yapıldı. Tepkilerden rahatsız olan işgal
devletleri ’a

’taki kongreye katılmak için b

Amasya Genelgesi’yle Millî Mücadele’nin programı belli olmuştur. Türk milletinin bağımsızlığına
kavuşması için yapılan bir davet niteliğinde olan genelgede Millî Mücadele’nin amacı, gerekçesi ve
yöntemi belirlenmiştir. Millet iradesine dayalı yeni bir devletin ilk işaretleri verilmiştir. Osmanlı
Hükûmeti’nin görevini yerine getiremediği ilk kez dile getirilmiştir.

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalini protesto etmek amacıyla ilk mitingi 30 Mayıs 1919’da
Havza’da kendisi düzenledi. Genelgenin de etkisiyle yurdun dört bir yanında işgalleri protesto etmek
için mitingler düzenlendi. Mitinglerin en büyükleri İstanbul

Osmanlı Hükûmeti’ne baskı yaparak Mustafa Kemal’in İstanbul geri çağrılmasını istedi.
Ancak Mustafa Kemal, geri dönmeyi kabul etmedi. Böylece Osmanlı Hükûmeti’ne ve işgal devletlerine
Millî Mücadele’deki kararlılığını göstermiş oldu.

Osmanlı Hükûmeti’nin “İstanbul’a geri dön” çağrısını reddeden Mustafa Kemal, Havza’dan
Amasya’ya geçti. Burada çalışmalarına devam eden Mustafa Kemal, halkın uyarılması ve
örgütlenmesini sağlamak amacıyla bir genelge yayımlanmasına karar verdi. Amasya’ya yanına gelen
silah arkadaşları Refet Bey (Bele), Rauf Bey (Orbay), Ali Fuat Paşa (Cebesoy) ile beraber Amasya
Genelgesi’ni hazırladılar. 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir ve Konya’daki Yıldırım Kıtaları
Müfettişi Cemal Paşa’nın da onayları alındı. Genelge 22 Haziran 1919’da Anadolu’daki sivil ve askerî
tüm makamlara gönderildi. Amasya Genelgesi’ne göre;

• Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
• Osmanlı Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi

yok duruma düşürmüştür.
• Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.
• Her türlü denetim ve etkiden uzak bir millî kurul oluşturulmalıdır.
• Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta bir millî kongre toplanacaktır.
• Sivas ütün sancaklardan halkın güvenini kazanmış üç temsilci en

kısa zamanda yola çıkmalıdır.
• Her ihtimale karşı bu mesele bir sır olarak tutulmalı ve temsilciler, gereken yerlere kimliklerini

gizleyerek gelmelidir.
• Temsilciler, Müdafaaihukuk Cemiyetleri ve belediyelerce seçilecektir.
• Doğu illeri adına 10 Temmuzda Erzurum’da bir kongre toplanacaktır.

2.Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)

etkinlik

etkinlik

Yukarıda bazı maddeleri verilen Havza Genelgesi’ni analiz ederek Mustafa Kemal’in amaçlarının neler
olabileceğini boş bırakılan yerlere yazınız.

Amasya Genelgesi maddelerinden hangilerinin Millî Mücadele’nin amacı, yöntemi ve gerekçesini içerdi-
ğini tabloda boş bırakılan yerlere yazınız.

Millî Mücadele’nin

Amacı

Yöntemi

Gerekçesi

• Mitingler düzenlenerek işgaller protesto edilmeli.
....................................................................................................................................................

• Gösterilerde düzen korunmalı ve Hristiyan halka saldırı ve düşmanlık yapılmamalı.
....................................................................................................................................................

• Büyük devletlerin temsilcilerine ve Osmanlı Hükûmeti’ne uyarı telgraflarının çekilmesi istekleri
yer almıştır.
....................................................................................................................................................
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Amasya Genelgesi gereği Sivas Kongresi için temsilci seçimleri yapılmaya başlandı. Anadolu’daki
bu hareketten endişeye kapılan işgal kuvvetleri Osmanlı Hükûmeti üzerindeki baskıyı artırdı.

Mustafa Kemal’in İstanbul’a dönmesini istiyordu. Bu isteği reddeden
. Osmanlı Hükûmeti de Elazığ valisi Ali Galip’i, Mustafa Kemal’i

tutuklamakla görevlendirdi. Ali Galip 27 Haziranda Mustafa Kemal ile Sivas

3 Temmuzda Erzurum’a gelen Mustafa Kemal, 8 - 9 Temmuz gecesi müfettişlik görevinden alına-
cağını öğrendi. Osmanlı Hükûmeti’nden önce davranan Mustafa Kemal, askerlikten ve bütün
görevlerinden istifa ettiğini bildiren bir telgrafı İstanbul’a gönderdi.

Amasya Genelgesi’nde 10 Temmuz 1919’da Erzurum’da bir kongre toplanacağı belirtilmişti. Doğu
Anadolu Müdafaaihukuk Cemiyeti ve Trabzon Muhafazaihukuk Cemiyeti’nin düzenlediği kongreye
doğu illerinin temsilcileri katılacaktı. Kongrenin toplanma amacı, Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti
kurulmasına engel olmaktı. Mustafa Kemal, bu kongreye katılarak Millî Mücadele’ye doğu illerini de
katmayı ve Sivas’taki kongreye bu illerden de temsilciler gelmesini sağlamayı amaçlamıştır. 10
Temmuzda toplanması gereken kongre, çeşitli gecikmeler nedeniyle ancak 23 Temmuz 1919’da
toplandı. Doğu illerinden temsilcilerin katıldığı kongrede Mustafa Kemal, kongre başkanı seçildi.
Kongre sonunda alınan kararlar şunlardır:

• Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
• Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı

Osmanlı Hükûmeti’nin iş yapamaz hâle gelmesi
hâlinde millet topyekûn kendini savunacaktır.

• Osmanlı Hükûmeti vatanı koruyamaz ve istiklali
sağlayamazsa geçici bir hükûmet kurulacaktır. Bu
hükûmeti millî kongre seçecektir. Kongre toplan-
mamış ise bu seçimi Temsil Heyeti yapacaktır.

• Kuvayımilliye’yi etkin, millî iradeyi hâkim kılmak
esastır.

• Hristiyan azınlıklara siyasi hâkimiyet ve sosyal
dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez.

• Manda ve himaye kabul edilemez.

Hükûmet, Mustafa Kemal, 26
Haziranda Amasya’dan ayrıldı

’ta görüşmesine rağmen
görevini yerine getiremedi.

• Mebuslar Meclisinin hemen toplanması ve hükûmet
işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesi için
çalışılacaktır.

3. Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7Ağustos 1919)

etkinlik

Tarih: 3 Temmuz 1919

“Bu milletle neler yapılmaz!”

Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Paşa, Üçüncü Ordu Müfettişi olarak Erzurum a geliyor.
Erzurum’un eski ve güzel bir âdeti vardır. Erzurumlular batı semtinden gelen misafirlerini şehrin ilk

göründüğü nokta olan Ilıca’dan karşılar, kaleye kadar kendisine yoldaşlık ederler. O gün Mustafa Kemal Paşa’yı
küçük bir kafile burada karşıladı.

Mustafa Kemal Paşa ile arkadaşları, ikindi üstü Ilıca’ya varmışlardı. Kaplıcaların önünde düşman
baltasından kurtulmuş birkaç söğüdün gölgesinde misafirlere birer kahve sunuldu. Sekiz on kişilik bu grup
kahvelerini içerken günün durumu konuşulmaya başlandı. Biraz sonra uzaktan gelen bir kafile yaklaştı ve
kafileden bir ihtiyar oturanları selamladı. Mustafa Kemal Paşa ihtiyarın hatırını sordu.

Bu kısa hoşbeşten sonra Paşa:
—Ağa, böyle nereden geliyorsun, dedi.
İhtiyar:
— Paşam, Çukurova’da muhacirdim. Şimdi köyüme dönüyorum, dedi.
Paşa:
—Ağa, yoksa oralarda geçinemedin mi, dedi.
Ağa derhâl mukabele etti:
— Hayır Paşam, Çukurova cennet gibi bir yer. Bir eken yüz biçiyor. Hamdolsun uşaklar da çalışkandırlar.

Geçimimiz padişahta bile yoktu. Yalnız son günlerde işittim ki İstanbul’dakiler bizim Erzurum’u Ermenilere
vereceklermiş. Geldim ki göreyim, kimin malını kime veriyorlar?

Bu sözler üzerine Paşa yaşlı gözlerle arkadaşlarına döndü dedikten sonra
ihtiyarla vedalaştı.

’

Cevat Dursunoğlu, Atatürk’ün 3 Temmuz 1919’da Erzurum’a Gelişi, C I, s. 3, www.atam.gov.tr

Mustafa Kemal Erzurum Kongresi’ne katılan
bir kısım delegelerle (1919)

Yukarıdaki metinde yaşananları Türk milleti ve bağımsızlık bağlamında değerlendiriniz.
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Kongrede dokuz kişilik Temsil Heyeti seçildi ve başkanlığına Mustafa Kemal getirildi. Kongre
kararları yurdun her yerine, İstanbul’daki işgal kuvvetlerine ve yabancı devlet temsilciliklerine
gönderildi.

Erzurum Kongresi; amacı ve toplanış şekli olarak bölgesel, aldığı kararlar bakımından ulusal bir
kongredir. Kongre kararlarıyla ilk kez millî sınırlardan ve Osmanlı Hükûmeti dışında bir hükûmet
kurulmasından . Manda ve himaye fikri ilk defa Erzurum Kongresi’nde reddedilmiştir.
Mebusan Meclisi’nin açılması konusunda Osmanlı Hükûmeti’ne baskı yapılmıştır.

Sivas’ta bir kongre toplanacağı Amasya Genelgesi’nde belirtilmişti. Mustafa Kemal, bu kongre için
2 Eylülde Sivas’a geldi. Sivas’taki coşkulu karşılama Millî Mücadele’ye halkın Mustafa Kemal ve
arkadaşlarına destek verdiğini gösteriyordu. Kongre öncesinde işgal kuvvetleri ve Osmanlı Hükûmeti,
kongrenin toplanmasını engellemeye çalıştılar. Elazığ Valisi Ali Galip Bey’in Mustafa Kemal’i
tutuklayacağı söylentileri yayılıyordu. Ancak yapılan engelleme çalışmaları işe yaramadı ve kongre 4
Eylül 1919’da Sivas Lisesi’nde toplandı.

Kongre başladığında bazı temsilciler Mustafa Kemal
kongre başkanı seçildi. Kongrenin gündemindeki iki madde,

Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar ile tüzüğün görüşülmesi ve mandacılıktı. Bir hafta süren
kongreden çıkan bazı kararlar şunlardır:

• Manda ve himaye kesin bir şekilde reddedildi. Ancak devletin ve milletin bağımsızlığı, vatanın
bütünlüğü zedelenmemek kaydıyla herhangi bir devletten ekonomik yardım alınabilecekti.

• Temsil Heyeti sadece doğu illerini değil tüm yurdu temsil edecekti.
• Azınlıklara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilmeyecekti.
• Mebusan Meclisi’nin toplanması için çalışmalara devam edilecekti.
Sivas Kongresi’nde alınan kararlarla Erzurum Kongresi

kararları bazı değişiklik ve ilavelerle kabul edildi. Anadolu
ve Rumeli’de kurulmuş olan bütün millî cemiyetler

adıyla
birleştirildi. Manda ve himaye kesin olarak reddedildi.

Kongre sonunda Temsil Heyeti, Ali Fuat Paşa’yı Batı
Anadolu Kuvayımilliye Komutanlığına atadı. Ayrıca 13
Eylül 1919’da Sivas’ta İradeimilliye adında Millî
Mücadele’nin yayın organı olan bir gazete çıkarılmaya
başlandı.

Temsil Heyeti’nin tüm yurdu temsil etme yetkisiyle
çalışma yapması Büyük Millet Meclisinin kuruluşunu
hazırlamıştır. İşgallere karşı çıkılması ve direnilmesi bir
kez daha vurgulanmıştır.

bahsedilmiştir

’in başkan seçilmesini istemese de yapılan
gizli oylama sonucunda Mustafa Kemal

4. Sivas Kongresi (4 - 11 Eylül 1919)

Anadolu ve Rumeli Müdafaaihukuk Cemiyeti

Mustafa Kemal Sivas Kongresi’nde bazı temsilcilerle birlikte (1919)

Hüseyin Rauf Orbay

Hamidiye Kahramanı

H ü s e y i n R a u f
Orbay, 1880’de İstanbul
Cibali’de doğdu. Rauf
Bey, ilkokulu Cibali
İlkokulunda, ortaokulu
Trablus Askerî Rüş-
tiyesinde, liseyi Heybe-
liada Bahriye Okulu’nda
o k u d u . R a u f B e y,
1899’da teğmen rütbe-
siyle Deniz Kuvvet-
leri’ne katıldı. 1918’e kadar değişik savaş
gemilerinde görev yaptı. Balkan Savaşları
döneminde Hamidiye akınından dolayı

olarak tanındı.
I. Dünya Savaşı’nda, İran Cephesi’nde

savaştı. Deniz Harbiye Reisliği görevinde
bulundu. Savaşın sonunda kurulan Ahmet
İzzet Paşa Hükûmetinde Bahriye Nazırlığı
yaptı. Baş Murahhas olarak Mondros
Anlaşması’nı imzaladı. Türk Kurtuluş Savaşı
döneminde; kongrelerden sonra,Temsil He-
yeti adına son Osmanlı Meclisi toplantısına
katıldı. İngilizler tarafından tutuklanarak
Malta’ya sürüldü. Malta’dan kurtulduktan
sonra, Nâfia (Bayındırlık) Bakanlığı, ve
TBMM Başkan Vekilliği yaptı. Terakkiperver
Cumhuriyet Partisi’nin kurucuları arasında
yer aldı. Şeyh Said İsyanı sebebiyle partisi
kapatılınca bağımsız kaldı.1942’de Londra
Büyükelçiliğine tayin edildi. 1944’te
emekliliğini istedi. 1964’te İstanbul’da vefat
etti.

Mustafa Alkan, Hüseyin Rauf Orbay’ın Hayatı,
C 20, s. 59, www.atam.gov.tr

biyografi
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5. Osmanlı Hükûmeti’nin Millî Mücadele ve Mustafa Kemal’e Karşı Tutumu

Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktıktan sonra yaptığı girişimler ve aldığı kararlar
başta İngilizler olmak üzere İtilaf Devletleri ile Osmanlı Hükûmeti’ni karşı karşıya getirmişti. Amasya
Genelgesi’nin yayımlanması, Erzurum ve Sivas Kongreleri’nin düzenlenmesi, bu genelge ve
kongrelerde Millî Mücadele’nin amaç ve yönteminin belirlenmesi gibi gelişmeler İtilaf Devletleri’ni
rahatsız etmişti. Mustafa Kemal’in bu faaliyetlerine son verdirilmesi konusunda Osmanlı Hükûmeti’ne

baskılar artmıştı. Osmanlı Hükûmeti de Mustafa Kemal’i
görevinden uzaklaştırmış ve tutuklanması için sivil ve askerî
makamlara emir vermişti. Ancak Mustafa Kemal’in askerlik
görevinden istifa etmesi ve Ali Galip’in Mustafa Kemal’i
tutuklama emrini yerine getirememesi Osmanlı Hükûmeti’ni
zor durumda bırakmıştı. Anadolu halkının Millî Mücadele’ye
gösterdiği ilgi ve Mustafa Kemal’in başarısı Osmanlı
Hükûmeti’nin Mustafa Kemal’e karşı olan mücadelesini daha
da sertleştirmesine neden olmuştur.

4 Mart 1919’da yeniden sadrazam olan Damat Ferit Paşa
görevde olduğu süre içerisinde her fırsatta Millî Mücadele’yi ve
Mustafa Kemal’i engellemeye çalışmıştır. Özellikle Sivas
Kongresi öncesindeki tutuklatma girişimiyle de kongrenin
toplanmasını önlemek için yoğun çaba sarf etmiştir. Mustafa
Kemal de Millî Mücadele’yi yok etmeye çalışan ve bunun için

İtilaf Devletleriyle iş birliği yapan Damat Ferit Paşa ve hükûmetine karşı mücadele kararı almıştır.
Mustafa Kemal bu dönemde kongre sonrası Sivas’ta bulunmaktaydı. Temsil Heyeti adına padişaha
milletin sadrazama ve hükûmete güveni kalmadığını belirten telgraf göndermek istedi. Ancak Damat
Ferit buna engel odu. Yaşanan gelişmeler üzerine gönderdiği bir genelgeyle Temsil Heyeti Başkanı
sıfatıyla bütün illerin İstanbul ile haberleşmeyi kesmelerini istedi. Yaşanan bu olaylar sonunda 30 Eylül
1919’da Damat Ferit Paşa istifa etmek zorunda kaldı. Ali Rıza Paşa yeni hükûmeti kurmakla
görevlendirildi. Bu görev değişikliği Temsil Heyeti’nin Osmanlı Hükûmeti’ne karşı ilk siyasi başarısıdır.

Ali Rıza Paşa , oluşturduğu yeni kabinede Millî Mücadele’ye taraftar olan üyeler de görev aldı.
Bu hükûmetin kurulmasını Anadolu ve Rumeli Müdafaaihukuk Cemiyeti de desteklemişti. Millî
Mücadele’de millî birliğin topyekûn mücadele etmesinin gerekliliğini bilen Mustafa Kemal, Erzurum ve
Sivas Kongrelerinde kurulan millî teşkilata saygılı olunması talebini bildirdi. 7 Ekim 1919’da İstanbul ile
resmî haberleşme yasağı kaldırıldı. 9 Ekim 1919’daAli Rıza Paşa, Temsil Heyeti’ne görüşme talebinde
bulundu. Temsil Heyeti’nin bu talebi olumlu değerlendirmesi sonucu Amasya’da 20 - 22 Ekim 1919
tarihleri arasında Amasya Görüşmeleri yapıldı. Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal, Ali Rıza Paşa
Hükûmeti adına Bahriye Nazırı Salih Bey görüşmelere katıldı.Alınan kararların bazıları şunlardır:

• Türk vatanının bütünlüğü ve bağımsızlığı korunacaktı.
• Müslüman olmayan azınlıklara devletin siyasi egemenliğini ve sosyal dengesini bozacak

imtiyazlar verilmeyecekti.
• Anadolu ve Rumeli Müdafaaihukuk Cemiyeti Osmanlı Hükûmeti tarafından tanınacaktı.
• İtilaf Devletleri ile barış antlaşması amacıyla toplanacak konferansa Temsil Heyeti tarafından da

uygun görülecek temsilciler gönderilecekti.
• Mebuslar Meclisi İstanbul’da güvenli bir ortamda

baskıdan uzak bir şekilde toplanması mümkün değildir. Bu
nedenle meclis, Anadolu’da hükûmetin uygun göreceği güvenli
bir yerde toplanmalıdır.

Amasya Görüşmeleri ile Osmanlı Hükûmeti Millî Mücadele ve
Temsil Heyeti’ni resmen tanımış oldu. Bu tanıma, Anadolu’da
kurtuluş hareketi açısından bir zaferdir. Halkın Millî Mücadele’yi
yönetenlere olan inancı arttı. Görüşmelerden çıkan en önemli
sonuç ise meclisin Anadolu’da yeniden toplanacak olmasıdır.
Salih Paşa meclisin Anadolu’da toplanması kararını hükûmete
kabul ettireceğini, kabul ettiremezse istifa edeceğini söylemişti.
Ancak Kanunuesasi’ye aykırı olduğu gerekçesiyle bu teklif
hükûmet tarafından kabul edilmedi. Salih Paşa, kararı kabul
ettiremediği gibi görevinden de çekilmedi. Ancak meclisin
açılması konusunda hükûmeti ikna etmeyi başardı.

6.Amasya Görüşmeleri (20 - 22 Ekim 1919)

’nın

’nin

Mustafa Kemal, bir kısım Temsil Heyeti
üyeleriyle birlikte (1919)

Mustafa Kemal, Bekir Sami (Kunduh) ve
Rauf (Orbay) Bey ile birlikte (1919)
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7. Temsil Heyeti’ninAnkara’ya Gelmesi
Amasya Görüşmeleri sonunda Mebusan Meclisi’nin yeniden açılması kararlaştırılmıştı. Mustafa

Kemal’in İstanbul’un güvenli olmaması nedeniyle Meclisin Anadolu’da bir şehirde açılması teklifi
Osmanlı Hükûmeti tarafından reddedildi. Meclisin İstanbul’da açılması kararlaştırıldı. Yurdun her
yerinde seçimler yapıldı. Erzurum’dan milletvekili seçilen Mustafa Kemal, meclis toplanmadan önce
Temsil Heyeti üyeleri ve Millî Mücadele’ye destek veren komutanlarla Sivas’ta bir araya geldi.
Görüşme sonunda Ankara’nın Millî Mücadele’nin yönetileceği bir merkez olması kararlaştırıldı.
Mustafa Kemal de hem Millî Mücadele’yi merkezinden yönetmek hem de meclisin çalışmalarını daha
yakından takip etmek için Temsil Heyeti üyeleriyle beraber 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldi.
Ankara’da öğrenciler, seymenler ve halk tarafından coşkuyla karşılanan Mustafa Kemal,
milletvekilleriniAnkara’ya çağırdı.

Ankara’nın merkez seçilmesinde Ali Fuat Paşa komutasında Millî Mücadele’yi destekleyen bir
kolordu olması, Ankara’ya yurdun her yerinden demir yolu ulaşımı kolaylığı, Batı Anadolu’da
Yunanlılara karşı yapılacak bir savaşta bölgeye yakın olması, İstanbul ve diğer şehirlerle haberleşme
imkânının daha fazla olması etkili olmuştur.

’da görüştüğü m

adişah ve İtilaf Devletlerine, Millî Mücadele’nin tüm halk tarafından
benimsendiğini göstermekti.

Misakımillî ile Millî Mücadele’nin ilkeleri belirlenmiştir, millî ve bölünmez bir Türk vatanının sınırları
çizilmiştir. Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde alınan kararlar Mebusan Meclisi tarafından kabul
edilmiştir. Millî Mücadele’nin siyasi programı niteliğinde olan Misakımillî’nin kabulü ile Türk milletinin
kabul edebileceği barış şartları belirlenmiştir. Türk halkının bağımsızlık ve ülke bütünlüğünün
korunması konularındaki kararlılığı tüm dünyaya ilan edilmiştir.

8. Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misakımillî
Mustafa Kemal Ankara illetvekillerinden inançlarını kaybetmemelerini ve millî

amaçlar etrafında azim ve bilinçle çalışmalarını talep etti.Ayrıca İstanbul’da toplanacak olan Mebusan
Meclisinde bir Müdafaaihukuk grubu kurulmasını, Misakımillî (Millî And)’nin kabul edilmesini istedi.
Mustafa Kemal’in amacı, p

Mecliste millî ruhu oluşturabilmek ve Meclisin millî kararlar alınan bir
merkez olmasını sağlamaktı.

Misakımillî kararlarının Millî Mücadele sürecindeki etkisi nasıl olmuştur?

Misakımillî Kararları

Yer İtilaf donanmalarının tehdidi altındaki İstanbul

Tarih 28 Ocak 1920

Toplantının
Amacı

İtilaf Devletleri ile başlayacak olan görüşmelerde Türk halkının kabul edebileceği barış şartlarını
belirlemek

Toplantıya
Katılanlar

�

�

Ülkenin her yerinden seçilerek gelen mebuslar
Mustafa Kemal’in İstanbul’a gitmeden önce Ankara’da görüştüğü Müdafaaihukuk Grubu
mebusları (Mebusan Meclisi’nde Müdafaaihukuk Grubu yerine Felahıvatan Grubu kuruldu.)

Toplantının
Özelliği Osmanlı Mebusan Meclisi’nin yaptığı son toplantı olması

Kararlar

• Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada düşman ordularınca işgal edilmiş olan Arap
memleketlerinin durumu halkın vereceği karara göre belirlenecektir. Ateşkes imzalandığı
tarihte Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu bölgeler hiçbir suretle birbirinden ayrılamaz, bir
bütündür.

• Halkın oyları ile anavatana katılan Üç Sancak (Kars, Ardahan ve Batum)’ta gerekirse yine halk
oylamasına başvurulabilir.

• Batı Trakya’nın hukuki durumu halkın serbestçe vereceği oyla belirlenmelidir.
• İstanbul ve Marmara Denizi’nin güvenliği her türlü tehlikeden korunmalıdır. İstanbul ve

Çanakkale Boğazlarının dünya ticaret ve ulaşımına açılması konusunda bizimle diğer
devletlerin birlikte vereceği kararlar geçerlidir.

• Azınlıkların hakları komşu memleketlerdeki Müslüman haklarının korunması şartıyla kabul
edilecektir.

• Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen her türlü sınırlamalar (kapitülasyonlar)
kaldırılmalıdır.

etkinlik
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Samsun’a çıktığı andan itibaren Millî Mücadele’yi organize etmeye başlayan Mustafa Kemal, bir
plan dâhilinde uygulamaya geçmiştir. Verilecek olan mücadelenin millî birlik ve beraberlik ile başarıya
ulaşacağına inanıyordu. Bunu gerçekleştirmek için Havza ve Amasya’da genelgeler yayımlayıp
Erzurum ve Sivas’ta kongreler düzenlemiştir. Millî iradeyi hâkim kılmak için birleştirici ve bütünleştirici
olmaya çalışmıştır.

İtilaf Devletleri; Mebusan Meclisi’nin toplanması ile
Millî Mücadele’nin zayıflayacağını, hükûmet ve padişah
otoritesinin yeniden artacağını düşünüyorlardı. Ancak bu
beklentilerin gerçekleşmemesi yanında meclisin bir de
Misakımillî’yi kabul etmesi hoş karşılanmadı. Osmanlı
Hükûmeti üzerindeki baskı artırıldı. Bazı bakanların
görevden alınmasını isteyen İtilaf Devletleri, meclis
başkanını tutuklamaya da teşebbüs ettiler. Millî Mücadele
taraftarı milletvekillerinin tutuklanacağı haberlerini
yaydılar. Bu baskılara dayanamayan Ali Rıza Paşa
Hükûmeti 3 Mart 1920’de istifa etti. Padişah yeni hükûmeti
kurma görevini Salih Paşa’ya verirken hükûmet üyelerinin
meclis dışından seçilmesini istedi. Bu yeni hükûmetin de
Millî Mücadele taraftarı olacağını iddia eden İtilaf
Devletleri 9 Mart 1920’de Türk Ocağı’nı bastılar. 15 Mart

1920’de yüz elli kadar Türk aydınını tutukladılar. 13 Kasım 1918’den bu yana yerleştikleri İstanbul’u 16
Mart 1920’de resmen işgal ettiler. Resmî daireler ele geçirildi. Telgraf merkezlerine el konuldu.
Mebusan Meclisi basıldı. İleri gelen milletvekilleri tutuklanıp hapse atıldı. Bir bölümü de MaltaAdası’na
sürgüne gönderildi. 18 Martta son toplantısını yapmış olan Mebusan Meclisi de fiilen kapatılmış oldu.

İşgalden sonra İstanbul’dan kaçabilen vatansever aydın, asker ve milletvekilleri Ankara’ya gelerek
mücadeleye Mustafa Kemal’in yanında devam ettiler. İtilaf Devletlerinin padişah ve hükûmet
üzerindeki baskısı daha da arttı. Salih Paşa’danAnadolu’daki Millî Mücadele’nin karşısında olduklarını
açıklamasını istediler. Salih Paşa bunun üzerine sadrazamlıktan istifa etti (2 Nisan 1920).

’un işgal edildiğini Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi’den öğrenen

9. İstanbul’un Resmen İşgali ve Mebusan
Meclisinin Kapatılması

Damat Ferit Paşa tekrar sadrazam oldu ve Millî Mücadele’ye katılanları asi ilan etti. Padişah da 11
Nisan 1920’de Mebusan Meclisi’nin hukuki varlığına son verdi.

İstanbul Mustafa Kemal hemen
vali, komutan ve Müdafaaihukuk cemiyetlerini durumdan haberdar etti. İşgali, İtilaf Devletleri ve
yabancı ülke temsilciliklerine gönderdiği telgraflarla protesto etti. Ancak sadece protestonun
yetmeyeceğine inandığı için bazı tedbirler aldı.

İstanbul’un resmen işgali, Mustafa Kemal’in ileri görüşlülüğünü ve haklılığını bir kez daha
göstermiştir. Meclisin kapatılması Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti’ne yeni bir fırsat doğurmuştur. Bu
durum, milletin gerçek temsilcilerinin bulunduğu bir meclisiAnkara’da açma imkânı sunmuştur.

İstanbul’un resmen işgal edilmesi ve Mebusan Meclisi’nin kapatılması üzerine Mustafa Kemal, yeni
bir meclisin açılması çalışmalarına başladı. 19 Mart 1920’de vali ve kolordu komutanlarına bir genelge
göndererek seçimlerin yeniden yapılmasını istedi. Kurulacak mecliste yeni seçilecek milletvekillerinin
yanında son Mebusan Meclisi’nden Anadolu’ya geçen milletvekillerinin de haklarının korunacağını
belirtti. Seçimler yapıldı ve Mustafa Kemal de Ankara’dan milletvekili seçildi. 23 Nisan 1920’de Hacı
Bayram Camii’nde kılınan cuma namazının ardından Büyük Millet Meclisi törenlerle açıldı. Mustafa

10. Büyük Millet MeclisininAçılması (23 Nisan 1920)

Paris Barış Konferansı’nda Büyük Dörtlü
(İngiltere, ABD, Fransa ve İtalya temsilcileri)

İtilaf Kuvvetleri İstanbul sokaklarında (1920)

etkinlik

İstanbul’un Resmen İşgali Üzerine Alınan Tedbirler

• İstanbul ile bütün haberleşmelerin kesilmesi,
• İstanbul’da yapılan tutuklamalara karşılıkAnadolu’daki İtilaf Devletleri subaylarının tutuklanması,
• İtilaf Devletlerinin İstanbul veAdana’dan asker sevkiyatını engellemek için Geyve ve Ulukışla civarındaki

demir yollarının tahrip edilmesi,
• Anadolu’daki resmî kuruluşların her türlü para ve kıymetli eşyalarını İstanbul’a göndermemeleridir.

Yukarıda açıklanan tedbirler nasıl sonuç vermiş olabilir?
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Kemal açılışta yaptığı konuşmada şöyle dedi:

24 Nisan 1920 günü yapılan toplantıda Mustafa Kemal, meclis başkanlığına seçildi. Mustafa
Kemal’in, Meclisin yetkileri ve hükûmetin kurulması konusundaki önergesi kabul edildi.

Mustafa Kemal, 30 Nisan 1920’deAvrupa Devletlerinin dışişleri bakanlarına Büyük Millet Meclisinin
açıldığını bildiren mektuplar gönderdi. Yabancı devletlerin Osmanlı Hükûmeti ile yaptıkları ve
yapacakları tüm antlaşmaları Büyük Millet Meclisinin kabul etmeyeceğini bildirdi. 3 Mayıs 1920’de on
bir bakandan oluşan ve başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı Büyük Millet Meclisi Hükûmeti kuruldu.
Kurulan hükûmet, vatanı işgalden kurtarmak ve yeni devlet düzenini oluşturmak için çalışmalara
başladı.

Büyük Millet Meclisinin açılması ulusal birliğin gerçekleşmesi ve millî iradenin hâkim kılınması
açısından çok önemlidir. Meclisin kabul ettiği esaslara göre millet iradesine dayanan ve millî
egemenliği kabul etmiş yeni bir Türk Devleti kuruluyordu. Millet egemenliğini ilke edinen bu yeni
devletin bir anayasaya ihtiyacı vardı. Bu amaçla kurulan komisyonun hazırladığı Anayasa
(Teşkilatıesasiye Kanunu) 20 Ocak 1921’de mecliste kabul edildi.

Büyük Millet Meclisi bir yandan yurdun düşman işgalinden kurtarılması için çözüm yolları ararken
diğer yandan da yeni devletin kurulma çalışmalarını yürütüyordu.Ancak ilk açıldığı dönemlerde Meclisi
en çok meşgul eden sorun yurdun çeşitli yerlerinde çıkan ayaklanmalardı.Ayaklanmalar Kuvayımilliye
ve Millî Mücadele
1919’da başlayan ve 1921’in sonlarına doğru bastırılabilen ayaklanmaların kışkırtıcıları Osmanlı
Hükûmeti ve İtilaf Devletleriydi.

Damat Ferit Paşa, Şeyhülislam Dürrîzade Abdullah Efendi’den bir fetva aldı. 11 Nisan 1920’de
yayımlanan ve İngiliz uçaklarıyla Anadolu’nun her yerine dağıtılan fetvada

denmekteydi. Halkın halife etrafında
toplanarak İstanbul Hükûmeti asi olarak kabul ettiği kişilerle savaşmaları isteniyordu.

Anadolu halkının büyük bölümü bu ayaklanmalara katılmamıştır.

“Ulusumuzun güçlü, mutlu ve sağlam bir düzen
içinde yaşayabilmesi için devletin bütünüyle ulusal bir siyasa gütmesi ve bu siyasanın iç
teşkilatımıza tam uyumlu olması gereklidir. Ulusal siyasa demekle anlatmak istediğim şudur:
Ulusal sınırlarımız içinde, her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak varlığımızı koruyup
ulusun ve ülkenin gerçek mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmak… Uygar dünyanın uygarca
ve insanca davranışını, karşılıklı dostluğunu beklemektir.”

11. Büyük Millet Meclisine Karşı ÇıkanAyaklanmalar

“Halife hazretlerinin
emrinde bulunan İslam şehirlerinde halkı doğru yoldan çıkaranların hilafet merkezi ile
memleketin ilgisini kesenlerin, halifeliğin yetkilerine karşı koyanların asi olduğunu; dağılmaları
hakkında devletçe verilen emirlerden sonra da inat ettikleri takdirde halkı kötülükten kurtarmak
için bunların katledilmeleri şeriat hükümlerine göre farzdır.”

1

2

’ye karşı başlamış ve Meclis açıldıktan sonra da Meclis’e karşı devam etmiştir.

’nin

1. Nutuk, C II, s. 583
2. Şerafettin Turan, Mustafa Kemal Atatürk, s. 296

etkinlik

etkinlik

24 Nisan Önergesiyle Alınan Kararlar

• Hükûmet kurmak zorunludur.
• Geçici olarak bir hükûmet başkanı tanımak veya padişah vekili atamak doğru değildir.
• Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkisine sahiptir.
• Meclis içinden seçilen bir heyet hükûmet işlerine bakar. Meclis başkanı hükûmetin de başkanıdır.
• Mecliste toplanmış olan millî iradeyi vatanın kaderine tayin kılmak temel ilkedir. Büyük Millet Meclisi

üzerinde güç yoktur.
• Padişah ve halife İtilaf Devletlerinin baskısından kurtulduktan sonra meclisin düzenleyeceği yasaya

göre hareket edecektir.

Ayaklanmaların Nedenleri

• Osmanlı Hükûmeti’nin ve İtilaf Devletlerinin Millî Mücadele’nin padişah ve halifeye karşı yapıldığı
şeklindeki propagandaları,

• İngilizlerin, Boğazların her iki yakasına yerleşmek amacıyla ayaklanmaları desteklemesi,
• Anadolu’da bazı kişilerin otorite boşluğundan yararlanmak istemesi,
• Bazı Kuvayımilliye birliklerinin disiplinsiz davranışları, halktan zorla para, yiyecek ve silah toplamaları

düzenli orduya katılmak istememeleri,
• Azınlıkların ayrı birer devlet kurma hedefleri.

Yukarıda nedenleri belirtilen ayaklanmaların Anadolu halkı üzerindeki etkileri neler olmuştur?

Büyük Millet Meclisinde kabul edilen bu önergeye göre egemenliğin millete verileceğinin göstergesi olan
maddeler hangileridir?
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12. Hıyanetivataniye Kanunu’nun Kabulü ve İstiklal Mahkemeleri
İstanbul Hükûmeti’nin Millî Mücadele’yi engelleme çabaları şeyhülislamdan fetva alma, İtilaf

Devletleriyle iş birliği yapma hatta ayaklanmalar çıkarma yollarıyla devam etmekteydi. Buna karşılık
Büyük Millet Meclisinin de ayaklanmaları bastırarak iç güvenliği sağlamak için bazı önlemler alması
gerekiyordu. Bu amaçla 29 Nisan 1920’de Hıyanetivataniye Kanunu (Vatana İhanet) mecliste kabul
edildi. Kanuna göre, Büyük Millet Meclisine karşı ayaklananlar ve varlığını inkâr edenler vatan haini
ilan edilecekti. Büyük Millet Meclisinin aldığı diğer bir önlem ise İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması
oldu. İstiklal Mahkemeleri 18 Eylül 1920’de Hıyanetivataniye Kanunu ile savaş şartlarında bozgun,
yağma ve casusluk gibi vatana ihanet niteliğinde kabul edilen suçları önleyebilmek ve hızlı kararlar
verebilmek için kuruldu.

Geniş yetkilerle donatılmış olan İstiklal Mahkemeleri’nin üyeleri meclis içinden seçiliyordu. Büyük
Millet Meclisinin yargı görevini üstlenen mahkemelerin verdiği kararlar kesindi. Hıyanetivataniye
Kanunu

yanında yer almasında etkili olmuştur. Ayrıca Mustafa Kemal’in emriyle Anadolu Ajansı
kuruldu. Ayrıca Sivas

’nun uygulanması ülkede asayişi sağlamış, böylece düşman ile mücadele daha etkili bir
şekilde yapılabilmiştir.

Hıyanetivataniye Kanunu’nun çıkarılması ve İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması Anadolu’daki
ayaklanmaları bastırmada yeterli olmadı. Osmanlı Hükûmeti’nin fetvalarına yönelik Ankara müftüsü
Rıfat Hoca (Börekçi)’dan karşı fetva alındı. Anadolu’daki camilerde okunan bu fetva halkın Millî
Mücadele’nin

’ta İradeimilliye gazetesinden sonra Ankara’da da Hakimiyetimilliye gazetesi
çıkarılmaya başlanmıştı. Bu gazetede Mustafa Kemal’in yazıları yayımlanıyor ve Millî Mücadele ile
ilgili gelişmeler halka ulaştırılıyordu.

Gelibolu

Y
U

N
A

N
İS

TA
N

S O V Y E T L E R

B İ R L İ Ğ İ

İ R A N

I R A K
S U R İ Y E

Tekirdağ
İstanbul

1. ANZAVUR AYAKLANMASI
25 Ekim - 30 Kasım 1919

2. ANZAVUR AYAKLANMASI
16 - 16 NisanŞubat 1920

Biga Bandırma

Gönen

Susurluk
Eskişehir

Bilecik
Sakarya N. Kızılır

mak

Yeşilırmak

VAN
GÖLÜ

DicleS
ey

ha
n

C
ey

ha
n

Fırat

TUZ
GÖLÜ

Gediz

Hendek

Nallıhan

Beypazarı

Bolu Gerede
DüzceAdapazarı

Vezirköprü
Havza

Ladik

Amasya

Merzifon

Yozgat
Yıldızeli

Sivas

Tokat

Ordu Trabzon

Batum

Artvin
Ardahan

Erzurum

Erzincan

Elazığ

Kars

Gümrü

Erivan

Iğdır

Hakkari

Musul

Mardin

Viranşehir

Diyarbakır

Malatya
Elbistan

Maraş

Antep Urfa

Adana

Çumra

Konya

Antalya

Akşehir

Afyon

Kütahya
Gediz

Manisa

İzmir

Aydın

Denizli

Tiflis

1. DÜZCE AYAKLANMASI
13 Nisan 1920 - 31 Mayıs 1920

2. DÜZCE AYAKLANMASI
8 Ağustos 1920 - 23Eylül 1920

1. YOZGAT AYAKLANMASI
15 Mayıs 1920 - 27 Ağustos 1920

2. YOZGAT AYAKLANMASI
5 Eylül 1920 - 30 Aralık 1920

KONYA AYAKLANMASI
2 Ekim 1920 - 22 Kasım 1920

PONTUS AYAKLANMASI
Kasım 1918 - Şubat 1923

ERMENİ AYAKLANMASI
28 Eylül 1920’de düzenlenen karşı
taaruzla Ermeni saldırıları sona erdi.

Ermeniler, 2 Aralık 1920 tarihinde
imzalanan Gümrü antlaşması ile
toprak taleplerinden vazgeçtiler.

M
AYAKLANMASI

İLLİ AŞİRETİ

1 Haziran 1920 - 8 Eylül 1920
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Sarıkamış

DEM
AYAKLANMASI
İRCİ MEHMET EFE

1 Aralık 1920 - 30 Aralık 1920

Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’ne karşı ayaklanmalar

KUVAYIİNZİBATİYE
AYAKLANMASI

DÜZCE
AYAKLANMASI

YOZGAT
AYAKLANMASI

ÇERKEZ ETHEM
AYAKLANMASI

PONTUS
AYAKLANMASI

ANZAVUR AYAKLANMASI
KONYA
AYAKLANMASI

CEMİL ÇETO
AYAKLANMASI

MİLLÎ AŞİRETİ
AYAKLANMASI

KOÇGİRİ
AYAKLANMASI

KOÇGİRİ
AYAKLANMASI

6 Mart - 17 Haziran 1921

DEMİRCİ MEHMET EFE
AYAKLANMASI

ERMENİ
AYAKLANMASI

Kuvayımilliye Birliklerinin
Ayaklanmaları

Kuvayımilliye içinde yer alıp
işgal devletleriyle ve isyan
eden azınlıklarla savaşan
ama düzenli orduya katılmak
istemeyen birliklerin ayak-
lanmalarıdır. Demirci Meh-
met Efe ve Ethem en önemli-
leridir. Demirci Mehmet Efe
Ayaklanması Refet Bey
(Bele), Çerkez Ethem Ayak-
lanması ise İsmet Bey
(İnönü) kuvvetlerince bas-
tırılmıştır.

Azınlıkların Çıkardığı
Ayaklanmalar

Anadolu’nun işgal altında
olmasından yararlanmak
isteyen Ermeni ve Rum-
ların çıkardığı ayaklan-
malardır. Güney ve doğu
illerinde Ermeniler, Kara-
deniz Bölgesi’nde de
Rumlar ayaklandılar.
Ermenilere karşı Kâzım
Karabekir, Rumlara karşı
Nurettin Paşa komuta-
sındaki Türk birlikleri
ayaklanmaları bastır-
mıştır.

Osmanlı Hükûmeti ve İtilaf
Devletlerinin Kışkırtmalarıyla

Çıkan Ayaklanmalar
Osmanlı Hükûmeti Millî Mücadele

Anadolu halkını kışkırtmıştır.
İtilaf Devletleri ise işgal bölgelerine
yerleşmek, Millî Mücadele’yi oyala-
mak, Boğazlar ve çevresini denetim
altında tutmak ve azınlıklardan
yararlanmak amacıyla ayaklananları
desteklemişlerdir. Bu ayaklanmalar
içinde, Düzce, Yozgat, Konya, Cemil
Çeto, Koçgiri ve Milli Aşireti ayaklan-
maları en önemlileridir. Kuvayımilliye
birlikleri bu ayaklanmaları bastırmıştır.

’ye
karşı

Doğrudan Osmanlı
Hükûmeti Tarafından

Çıkarılan Ayaklanmalar
Kuvayımilliye ve Millî Müca-
dele’ye karşı bizzat Osmanlı
Hükûmeti tarafından çıkartıl-
mış olan ayaklanmalardır. Bu
ayaklanmalara işgal devletleri
de destek vermiştir. Anzavur
Ayaklanması ve Kuvayıinzi-
batiye Ayaklanması bu tür
ayaklanmalardır. Ethem birlik-
leri ve Ali Fuat Paşa’ya bağlı
birlikler ayaklanmaları bastır-
dılar.
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Batman

Çarşamba

Terme
Samsun

Isparta

BULGARİSTAN

Çanakkale

İzmit

KUVAYIİNZİBATİYE
AYAKLANMASI

8 Mayıs 1920 - 23 Mayıs 1920

ÇERKEZ ETHEM
AYAKLANMASI

27 Aralık 1920 - 23 Ocak 1921

CEMİL ÇETO
AYAKLANMASI

20 Mayıs - 7 Haziran 1920
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D. SEVR BARIŞANTLAŞMASI (10Ağustos 1920)

“Antlaşma şartlarının bağımsız bir devlet anlayışıyla bağdaştırılması mümkün değildir.”

Saltanat
Şurası

Siyasi Hükümler ve Sınırlar

İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti dışındaki İttifak Devletleriyle barış
antlaşmaları imzalamıştı. Galip devletlerin Osmanlı Devleti ile barış antlaşması imzalamasını
geciktiren bazı nedenler vardı. Bu gecikmenin nedenleri olarak İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti’ni
paylaşmadaki anlaşmazlıkları, İzmir’in Yunanlılara verilmesiyle İngiltere ile İtalya arasındaki
anlaşmazlık ve Türk milletinin işgallere karşı beklenmedik mücadelesi gösterilebilir.

1920’ye gelindiğinde İtilaf Devletleri, Osmanlı Hükûmeti’ni istedikleri doğrultuda bir barış
antlaşması imzalamaya zorluyordu. İngiltere, Fransa ve İtalya temsilcilerinin katıldığı San Remo
Konferansı’nda (18 - 26 Nisan 1920) barış antlaşmasının taslağı görüşüldü. Konferansta belirlenen
barış antlaşmasının şartlarını bildirmek için Paris’e bir Türk heyetinin gelmesi talep edildi. Tevfik Paşa
başkanlığında Paris’e giden Türk heyeti 11 Mayıs 1920’de kendilerine sunulan barış şartlarını

diyerek
antlaşmaya yanaşmadı.

Osmanlı Devleti’ne antlaşmayı kabul ettirmek isteyen İtilaf Devletleri, Yunan ordusu’nu devreye
soktular. Yunan birlikleri 22 Haziranda saldırıya geçti. İlerleyen Yunan birlikleri Balıkesir, Nazilli,
Karamürsel ve Mudanya’yı ele geçirdiler. Trakya’dan Tekirdağ’a kadar işgal ettiler. Bu gelişmeler
karşısında Osmanlı Hükûmeti antlaşmanın kabul edilmesini kararlaştırdı. Anayasaya göre yapılacak
bir barış antlaşmasının mecliste görüşülüp kabul edilmesi gerekiyordu. Mebusan Meclisi kapalı
olduğundan padişah ve Damat Ferit Paşa, eski komutanlardan ve nazırlardan oluşan bir

topladılar (22 Temmuz 1920). Yapılan görüşmeler sonunda antlaşmanın kabul edilmesine ve
Bağdatlı Hadi Paşa, Rıza Tevfik Bey ve Reşat Halis Bey’den oluşan bir heyetin Fransa’ya
gönderilmesine karar verildi.

Fransa’ya giden Türk Heyeti Paris yakınlarındaki Sévres (Sevr) kasabasında 10 Ağustos 1920’de
Sevr BarışAntlaşması’nı imzaladı. 433 maddeden oluşan antlaşmanın bazı maddeleri özetle şöyledir:

• Doğu Trakya ve Batı Anadolu
(İzmir ve civarı) Yunanlılara verilecekti.
(İzmir Türklerde kalacak ama yönetimi
Yunanlılara verilecekti.)

• Mardin, Urfa, Antep ve Suriye
Fransızlara bırakılacak, Adana’dan
Kayseri ve Sivas’ın kuzeyine kadar
olan bölge Fransız nüfuzunda olacaktı.

• Arabistan ve Musul dâhil Irak,
İngiltere

• Aydın ve Çine Çayı
İtalyanlara bırakıla-

caktı.

’ye bırakılacaktı.
’ndan itiba-

ren Batı Anadolu

• Rodos ve On İki Ada İtalyanlara,
diğer Ege Adaları Yunanlılara bırakıla-
caktı. Osmanlı Heyeti Sevr Antlaşması’nı imzalarken (1920)

etkinlik

Mustafa Kemal, Anadolu Ajansı’nın kurulma amacı olarak hangi gerekçeleri göstermiştir?

Anadolu Ajansı’nın Kuruluşu
(8.4.1920)

Sivas Kadınlar Derneği’ne
İslamın canevi olan Osmanlı Saltanatı merkezinin düşman işgaline geçmesi, bütün ülke ve ulusumuzun en büyük

tehlikeyle karşılaşması sonucu olarak bütün Rumeli ve Anadolu’nun giriştiği ulusal ve kutsal savaşım sırasında,
Müslüman kişilerin iç ve dış en doğru havadis ile aydınlanmalarının zorunlu bir gereksinme olduğu önemle göz önüne
alınmış, bunun sonucu, burada en yetkili kişilerden oluşan bir özel kurul yönetiminde, (AnadoluAjansı) adı altında bir
kurum kurulmuştur. Anadolu Ajansı’nın en hızlı araçlarla vereceği havadis ve bilgi aslında, Temsilciler Kurulumuzun
belgeli ve asıl kaynaklarının sonucu olacağı için, bu ajans bildirimlerinin oraca ve özellikle Müdafaaihukuk örgütü-
müzce dahi seçilecek caddelere ve toplanılacak yerlere asılması, dağıtımı, dahası bucak ve köylere dek ulaştırılması
yolunda, olabildiğince çok yayınlanabilmesi için ivedili düzenlemeler yapılması, sonucundan da bilgi verilmesi
önemle rica olunur. (8.4.1920)

Temsilciler Kurulu adına, Mustafa Kemal

İzzet Öztoprak, Türk Kurtuluş Savaşı’nda Türk Basını, (Mayıs 1919 - Temmuz 1921), 11 - 12 (Düzenlenmiştir.)

41



• Ordu, Samsun, Tokat, Amasya, Sinop, Çorum, Kayseri’nin doğusu, Çankırı, Ankara, Eskişehir,
Bolu, Zonguldak ve Bilecik Osmanlı Devleti’ne bırakılacaktı.

’nde yaşayan her topluluk dil, din, mezhep özgürlüğünü kullanabilecek ve
herkes eşit olacaktı.

• İstanbul, başkent olarak kalacak ancak Osmanlı Devleti barış şartlarına uymazsa İstanbul da
Türklerden alınacaktı.

• Boğazlar savaş zamanında bile bütün gemilere açık olacak. Uluslararası bir Boğazlar
Komisyonu kurulacak. Türk üyesi bulunmayacak olan bu komisyonun ayrı bir bütçesi ve ayrı bir
bayrağı olacaktı.

• Osmanlı Devleti

• Hicaz, bağımsız bir devlet olacaktı. Osmanlı Devleti, Mısır üzerindeki haklarından feragat
edecekti.

• DoğuAnadolu’da iki yeni devlet kurulacaktı.

Askerî Hükümler

Ekonomik Hükümler

SevrAntlaşması’na Tepkiler

• Osmanlı ülkesinde mecburi askerlik kaldırılacaktı.
• Asker sayısı 50.700 olacak, ordunun ağır silah ve uçakları olmayacaktı.
• Deniz gücü sınırlı olacak, on üç küçük gemiyi geçmeyecekti.

• Adli ve mali kapitülasyonlar en ağır şekilde tüm müttefik devletlere açık olacaktı.
• Osmanlı Devleti maliyesi tamamen İtilaf Devletlerinin denetiminde olacaktı. İngiliz, Fransız, İtalyan

ve Osmanlı Devleti temsilcilerinden oluşan bir komisyon bütçeyi hazırlayacaktı. Osmanlı Devleti üyeleri
komisyonda sadece danışmanlık yapacaktı.

• Osmanlı Devleti savaş sonrası tazminat ödeyecekti.

SevrAntlaşması Osmanlı Devleti’ni resmen sona erdiriyordu. İstanbul’da tepkiyle karşılanan antlaşma
yüzünden Damat Ferit Paşa, istifa etmek zorunda kaldı. Yerine kurulan Tevfik Paşa Hükûmeti de
antlaşmayı onaylamamıştır. Ancak antlaşmayı onaylamasa bile İstanbul Hükûmeti

Büyük Millet Meclisi ve Mustafa Kemal daha antlaşma imzalanmadan Türk topraklarını parçalayacak,
millî birlik ve beraberliği bozacak bir antlaşmanın kabul edilemeyeceğini tüm dünyaya duyurmuştu. Büyük
Millet Meclisinin antlaşmaya tepkisi çok sert oldu. 19 Ağustos 1920’de alınan bir kararla antlaşmayı
onaylayan ve imzalayanlar vatan haini ilan edildi.

SevrAntlaşması hiçbir zaman Türk milletini karamsarlığa düşürmedi. Tam aksine mücadele gücünü ve
kararlılığını artırdı. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattığı Millî Mücadele’nin ne kadar haklı olduğunu
bir kez daha gösterdi. Bu antlaşmayla Türk milleti hak ve bağımsızlığının ancak düşmanla mücadele
edilerek kazanılacağını bir kez daha görmüş ve Sevr

’nin Sevr’i kabullendiği
bir gerçektir. SevrAntlaşması, imzalanmasına rağmen hiçbir zaman yürürlüğe girmemiştir.

’i yırtıp atmıştır.
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Sevr Antlaşması’na Göre Sınırlar (10 Ağustos 1920)

YUNAN İDARE BÖLGESİ İNGİLİZ İDARE BÖLGESİ OSMANLI DEVLETİ
BOĞAZLAR BÖLGESİ

İTALYAN İDARE BÖLGESİ FRANSIZ İDARE BÖLGESİ
WİLSON İLKELERİNE GÖRE
ERMENİLERE VERİLECEK YERLER

Erzurum

Bayburt
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Performans Görevi

İçerik Düzeyi Sınıf Düzeyi Beklenen Performans Puanlama Yöntemi

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
Ünite Adı:

Kazanım:

Millî Mücadele’nin Hazırlık
Dönemi

Mondros Ateşkes
Anlaşması’nın imzalanması ve
uygulanmasının sonuçlarını kavrar.

Ortaöğretim
11. Sınıf

• Eleştirel Düşünme
• Sunum Becerisi
• Yazılı Anlatım

Dereceli Puanlama
Anahtarı (Rubric)

15 Mayıs 1919’da İzmir işgal edilmiştir. İşgal tüm yurtta büyük yankı uyandırmış ve protestolara sebep olmuştur. Sizden;
İtilaf Devletlerinden birine ya da İstanbul Hükûmeti’ne gönderilmek üzere İzmir’in işgalini protesto eden bir mektup yazmanız
istenmektedir.

Sevgili Öğrenciler:

• İzmir’in İşgali konusu işlendikten sonra sınıf içinde bu performansı işleyebilirsiniz.(Öğretmene Not)
• İzmir’in İşgali konusu işlenirken öğrenilen tarihî bilgileri kronolojik olarak yazılacak mektup içerisinde kullanmanız

istenmektedir.
• Gerekli görülen durumlarda ders kitabından faydalanabilirsiniz.
• Görevi hazırlamak için ideal süre 20 dakikadır.

Çalışma içerik, özgünlük, tarihsel kavramları kullanma, sunu becerisi ve zaman kullanımı açısından değerlendirilecektir.

Çalışma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

Çalışmanın Değerlendirilmesi:

Dereceli Puanlama Anahtarı

Öğrencinin
Adı - Soyadı :
Numarası :
Sınıfı :

Ölçütler Başlangıç Düzeyinde (1) Kabul Edilebilir (2) Oldukça Başarılı (3) Başarı
Puanı

Görüşler
ve

Öneriler

İçerik

İzmir’in işgalini protesto
eden kaynaklara dayalı

bilgilere çok az yer
verilmiştir.

İzmir’in işgalini protesto
eden kaynaklara dayalı
bilgilere genel olarak yer

verilmiştir.

İzmir’in işgalini protesto
eden kaynaklara dayalı
bilgilere ayrıntılı olarak

yer verilmiştir.

Özgünlük

Yazılan protesto metni kısmi
özgün ve çok büyük bir
kısmı benzerlerinden

esinlenerek  hazırlanmıştır.

Yazılan protesto metninin
çok az bir kısmı özgün

ancak yarısı
benzerlerinden

esinlenerek
hazırlanmıştır.

Yazılan protesto metni
özgün, yeni ve

benzerlerinden farklı
hazırlanmıştır.

Tarihsel
Kavramları
Kullanma

Kullanılan tarihsel kavramlar
çalışmanın anlaşılmasını

çok az kolaylaştırıyor.

Kullanılan tarihsel
kavramlar çalışmanın
anlaşılmasını genel

olarak kolaylaştırıyor.

Kullanılan tarihsel
kavramlar çalışmanın

anlaşılmasını tam olarak
kolaylaştırıyor.

Sunu
Becerisi

Çalışma karmaşık bir
anlatımla sunuldu ve çok az

anlaşıldı.

Çalışma genellikle yalın
ve düzgün bir anlatımla

sunuldu ve çoğu
anlaşıldı.

Çalışmanın tümü yalın ve
düzgün bir anlatımla

sunuldu ve tümü
anlaşıldı.

Zamanı
Kullanma

Çalışma 20 dakikadan daha
geç bir sürede teslim edildi.

Çalışma 20 dakikada
teslim edildi.

Çalışma 20 dakikadan
daha az sürede teslim

edildi.

Öğretmenin yorumu:
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Ölçme ve Değerlendirme

A.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

B.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biri ile tamamlayınız.

C.Aşağıdaki ifadelerin başına bilgiler doğru ise “D", yanlış ise “Y” yazınız.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Almanya’nın, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na yanında katılmasını istemesinin sebepleri
nelerdir?
Mondros Ateşkes Anlaşması’ndaki hangi maddeler Osmanlı Devleti’nin işgalini kolaylaştırma
amacıyla hazırlanmıştır?
Paris Barış Konferansı’nın toplanma amacı nedir?
İzmir’in işgaline Türk halkının tepkileri neler olmuştur?
Millî Mücadele’yi destekleyen cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir?
Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktıktan sonra İstanbul’a çağrılmasının sebepleri nelerdir?
Amasya Görüşmeleri’nin Temsil Heyeti açısından önemi nedir?
Temsil Heyeti’ninAnkara’yı merkez olarak seçmesinin sebepleri nelerdir?
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmaların
Sevr Antlaşması’na karşı Osmanlı yönetiminin tutumu, Mustafa Kemal ve Türk milletinin tepkileri
neler olmuştur?

sebepleri nelerdir?

Sivas Kongresi sonrası Millî Mücadele’nin yayın organı olarak ……………………............………
gazetesi çıkarılmaya başlanmıştır.
Sevr Barış Antlaşması’nın şartlarını görüşmek üzere padişah tarafından eski nazırlar (bakanlar)
ve komutanlardan oluşan ………………………………………………….. toplanmıştır.
Osmanlı Devleti’nin kaybettiği son KuzeyAfrika toprağı ……………………………..
Son Osmanlı Mebusan Meclisindeki Millî Mücadele taraftarları …………………………….adında
bir grup kurdular.
Manyas, Susurluk, Gönen, Biga ve Adapazarı bölgesinde çıkan ………………………..
Ayaklanmasını bizzat Osmanlı Hükûmeti desteklemiştir.
Sivas’ta bir kongre toplanması kararı ……………………………………………. ile alınmıştır.
Misakımillî kararları ....................................................................................... kabul edilmiştir.
İstiklal Mahkemeleri ……………………………………………………… Kanunu’nun hızlı
uygulanabilmesi için kurulmuştur.
I. Dünya Savaşı,Avusturya - Macaristan veliahdı Ferdinand’ın ..............................gezisi sırasında
öldürülmesi sonunda başlamıştır.
Osmanlı Devleti’nin devamını Amerikan mandasına bağlılıkla olabileceğini savunan cemiyet
.............................................................

(…..) I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler
kurulmuştur.

(…..) MondrosAteşkesAnlaşması sonrası Osmanlı Devleti’nde ilk işgal edilen yer İzmir’dir.
(…..) İzmir’in Yunanlılar tarafından işgaline Paris Barış Konferansı’nda karar verildi.
(…..) Millî Mücadele’ye destek veren cemiyetler Erzurum Kongresi’nde birleşerek Anadolu ve

Rumeli Müdafaaihukuk Cemiyeti adını almıştır.
(…..) Mustafa Kemal, Samsun’a geldiğinde Yıldırım Orduları Grup Komutanı’dır.
(…..) Erzurum Kongresi toplanış bakımından, bölgesel aldığı kararlar açısından ulusal bir

kongredir.
(…..) Anadolu Ajansı, millî birlik ve bütünlüğe zarar verecek iç ve dış tüm yayınlara karşı milleti

uyarmak için kurulmuştur.
(…..) Son Osmanlı Mebusan Meclisi, Mustafa Kemal’in istediği bir şehirde toplanmıştır.
(…..) Büyük Millet Meclisine karşı çıkan ayaklanmaları İstanbul Hükûmeti ve işgal devletleri

desteklemiştir.
(…..) İmzalanmasına rağmen SevrAntlaşması hiçbir zaman yürürlüğe girmemiştir.

Trablusgarp, Arnavutluk, Milli Aşireti, Amasya Genelgesi, İradeimilliye, Felahıvatan,
Tercümanıahval, Wilson İlkeleri Cemiyeti, İkdam, Sırbistan, Polonya, Anzavur, Saltanat

Şurası, Koçgiri, Hıyanetivataniye, Osmanlı Mebusan Meclisi

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
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Ç.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1.
Aşağıdakilerden hangisi bu göçler sonucunda ortaya çıkan bir durum ?

2. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın maddelerine ve anlaşma sonrasına bakıldığında aşağıda
verilen durumlardan hangisinin Türk milletinin direnişinde etkili olduğu ?

3.

İngiltere’nin bu politika değişikliğinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu
söylenebilir?

4. Erzurum Kongresi’nden önce, askerlik ve diğer bütün görevlerinden istifa etmesine
rağmen Türk halkının Mustafa Kemal’e olan desteğinde azalma olmaması aşağıdakilerden
hangisinin göstergesidir?

5. Erzurum Kongresi’nin hangi kararı işgalci devletlere ve Osmanlı Hükûmeti’ne karşı bir
başkaldırı özelliğindedir?

6.

Aşağıdaki olaylardan hangisi meclisin İstanbul’da güvenli çalışamayacağını ve Mustafa
Kemal’in haklılığını göstermiştir?

7.

Bu gelişmelerden hangilerinin Büyük Millet Meclisinin etkinliğini artırdığı savunulabilir?

Balkanlarda yaşayan Türklerin bir bölümü Balkan Savaşları’ndan sonraAnadolu’ya göç etmiştir.

A) Toplumsal hayatta düzenin bozulması
B) Osmanlı Devleti’nde iş bulma ve barınma sorunlarının ortaya çıkması
C) Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmesi
D) Balkan Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında siyasi gerginlik çıkması
E)Anadolu’daki Türk nüfusunun artması

A) Osmanlı Hükûmeti’nin işgallere sessiz kalması
B) Ülkenin dört bir yanının işgal edilmesi
C) Osmanlı ordusunun terhis edilmesi
D) Düzenli ordunun kurulması
E) Türk halkının can ve mal güvenliğini Osmanlı Hükûmeti’nin sağlayamaması

İngiltere gizli antlaşmalarla İtalya’ya verdiği Batı Anadolu’nun, Paris Barış Konferansı’nda
Yunanistan’a verilmesi için çalışmıştır.

A) Yunanistan’ın sömürge paylaşımında geride kalması
B) Yunanistan’ın asker sayısının daha fazla olması
C) İtalya’nın siyasi birliğini geç tamamlaması
D) Sömürge yolları üzerinde güçlü bir devlet istenmemesi
E) İtalya’nın Trablusgarp ve On İkiAda’yı alması

A) Düzenli ordunun kurulduğunun
B) Osmanlı Hükûmeti’ninAnadolu halkı üzerinde etkisinin devam ettiğinin
C) Türk halkının Mustafa Kemal’in mücadelesine değer verdiğinin
D) Cemiyetlerin de Mustafa Kemal’i desteklediğinin
E) Millî Mücadele’yi tek bir kişinin yönettiğinin

A) Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, asla parçalanamaz.
B) Manda ve himaye kabul edilemez.
C) Millî kuvvetleri etkin, millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
D) Mebusan Meclisi derhâl toplanmalıdır.
E) Hristiyan azınlığa siyasi ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez.

Mustafa Kemal, Mebusan Meclisinin İstanbul dışında, Anadolu’nun güvenli bir yerinde
toplanmasını istemiş ancak Osmanlı Hükûmeti bu öneriyi kabul etmemişti.

A) SevrAntlaşması’nın imzalanması B) Düzenli ordunun kurulması
C) İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali D) İstanbul’un resmen işgali
E) Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar çıkması

I- İstiklal Mahkemelerinin kurulması
II- Kuvvetler birliğinin kabul edilmesi
III- Düzenli ordunun kurulması

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I - II D) I - III E) I - II - III

değildir

söylenemez
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KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER

3. ÜNİTE

ANA BAŞLIKLAR

KURTULUŞ SAVAŞI’NIN
BAŞLAMASI VE CEPHELER

DOĞU CEPHESİ

GÜNEY CEPHESİ

BATI CEPHESİ

MİLLÎ MÜCADELE’NİN SANAT
VE EDEBİYATA YANSIMALARI
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması
hükümlerine göre Türk ordusunun büyük bir bölümü terhis edilmişti. Bu
durumda milletimiz, Millî Mücadele’yi hangi şartlar altında gerçekleştirmiş
olabilir?

2.

4.

6.

Millî Mücadele’de Doğu ve Güney Cephelerindeki savaşların sona ermesinin,
batıda Yunanlılara karşı yapılan savaşa etkileri neler olabilir?

3. TBMM’yi düzenli bir ordu kurmaya zorlayan nedenler neler olabilir?
Tekâlifimilliye Emirleri (Millî yükümlülükler) hangi amaçla çıkarılmış olabilir?

5. Büyük Taarruz’un sona ermesiyle vatanın kurtuluşu tamamlanmış olabilir mi?
Neden?
Kurtuluş Savaşı’mızı anlatan roman, şiir, heykel vb. sanat eserleri ile ilgili
araştırma yapınız.
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A. KURTULUŞ SAVAŞI’NIN BAŞLAMASI VE CEPHELER

B. DOĞU CEPHESİ

I. Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması’yla Osmanlı Devleti kayıtsız
şartsız teslim olmuş, fiilen sona ermişti.Anlaşma hükümlerinin uygulanmasıyla bir yandan ordularımız
terhis edilmeye, ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulmaya başlanmış diğer yandan da İtilaf
Devletleri tek taraflı kararlarıyla vatan topraklarımızı işgale başlamışlardı.

Bu durum karşısında Türk halkı ise topyekûn harekete geçerek yurdumuzu işgalden kurtarmak için
Mustafa Kemal’in önderliğinde Millî Mücadele’yi başlattı.

I. Dünya Savaşı’nın sonunda İtilaf Devletlerinin yenilen devletlere dikte ettirdikleri tek taraflı barış
antlaşmalarına ilk karşı çıkan millet Türkler olmuştur. Bu karşı koyuşun ilk zaferi de Doğu Cephesi’nde
gerçekleştirilmişir.

Osmanlı Devleti 1918 Brest - Litowsk Antlaşması’yla 1878’de kaybettiği Batum, Kars ve Ardahan’ı

Ankara

Maraş

Antep
Urfa

ErzurumErzincan

Adana

Kütahya

Edirne

Çanakkale

İzmir

Bursa

Uşak

Eskişehir

Afyon

11 Ekim 1922
24 Temmuz 1923

Mudanya Ateşkes Anlaşması
Lozan Barış Antlaşması

26 Ağustos - 9 Eylül 1922
Büyük Taarruz ve
Başkomutanlık Meydan
Savaşı

23 Ağustos - 9 Eylül 1921
Sakarya Meydan Savaşı

10 - 24 Temmuz 1921
Kütahya - Eskişehir Savaşı

23 Mart - 1 Nisan 1921
II. İnönü Savaşı

6 - 10 Ocak 1921
I. İnönü Savaşı

13 Ekim 1921
22 - 26 Mart 1922

Kars Antlaşması
İtilaf Devletlerinin barış

teklifinde bulunması

5 Ağustos 1921

7 - 8 Ağustos 1921

Mustafa Kemal’in
Başkomutan seçilmesi

Tekâlifimilliye Emirleri

İtalyanların Anadolu’dan çekilmesi

Londra Konferansı
Afganistan Dostluk Antlaşması
Moskova Antlaşması

23 Şubat - 12 Mart 1921
1 Mart 1921
16 Mart 1921

BATI CEPHESİ

20 Ekim 1921 Fransızlarla Ankara
Antlaşması’nın imzalanması ile
Hatay dışında güney sınırımız çizildi.

10 Nisan 1920 Urfa’nın kurtarılması

11 Şubat 1920 Maraş’ın kurtarılması

2 - 3 Aralık 1920 Gümrü Antlaşması

9 Haziran 1920 Ermenilerle savaşın
başlaması

İşgal Kuvvetleri

Türk Kuvvetleri

GÜNEY CEPHESİ

DOĞU CEPHESİ

Kars

İtilaf Devletlerinin Anadolu’da nereleri işgal ettiklerini hatırlayarak hangi cephede, kimlerle savaşıldığını
söyleyiniz.

Millî Mücadele yıllarında şair ve yazarlarımız şiir ve yazılarıyla Millî Mücadele’ye güç ve ilham
kazandırmışlardır. Bunlardan Mehmet Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp yukarıdaki şiirlerinde hangi
duyguları dile getirmişlerdir?

etkinlik
Vur

Ey Türk vur, vatanın bakirlerine
Günahkâr gömleği biçenleri vur!
…
Vur, sen de mukaddes hürriyet için
Dünyanın diktiği bayrak için vur!

Her dinin sevdiği adalet için
Her yerde haykıran bir hak için
vur!

M. Emin YURDAKUL (1920)

Çobanla Bülbül
….
Ağla çoban ağla, ovan kalmadı…
Gözyaşı dök bülbül, yuvan
kalmadı…
Çoban dedi: “Ülkelerim gitse de
Kopmaz benden Anadolu ülkesi”
Bülbül dedi: “Düşman haset etse de
İstanbul’da şakıyacak Türk sesi”

Ziya GÖKALP (1920)

Millî Mücadele’de Savaşlar ve önemli gelişmeler

0               100             200            300 km

Rauf Mutluay, 50 Yılın Türk Edebiyatı, s. 128, 155

48



Ruslardan geri almıştı. Hatta Türk ordusu Nisan -
Temmuz 1918 arasında Batum’dan Bakü’ye kadar
olan yerlere de girmişti. Fakat bu topraklar uzun süre
elde tutulamadı. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın
öngördüğü hükümler gereğince Türk kuvvetleri 1914
sınırlarına çekilmek zorunda kaldı.

Daha önce I. Dünya Savaşı sürerken Rusya’da
1917 ihtilali yaşanmış, Rusya savaştan ayrılmış ve
bu süreçte Kafkaslar Rus egemenliğinden
kurtulmuştu. Ardından bölgede bağımsızlıkları kısa
sürecek olan Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan
Devletleri kurulmuştu.

Ermeniler, Wilson ilkelerini kendi çıkarları
doğrultusunda yorumlayarak

İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan
sonra toplanan Paris Barış Konferansına Ermeni
temsilcilerini de çağırdılar. Bu durum Ermenilerin
büyük Ermenistan hayalini gerçekleştirme ümidini
artırdı ve neredeyse Doğu Anadolu’nun tamamını
istemeye başladılar. Ancak ABD başkanı Wilson’un
Doğu Anadolu’ya gönderdiği General Harbord ve
heyeti hazırladıkları raporda Ermeni iddialarının
asılsızlığını ortaya koydular.

Harbord raporuna rağmen Doğu Anadolu ve
Kafkasları kendi nüfuz bölgesine dâhil etmek
isteyen İngiltere, Ermenilere destek verdi. İtilaf
Devletlerinin de onayını alan İngilizler, Sevr
Antlaşması’na Ermeni Devleti’ni öngören bir madde
koydurttu. Bu durumda Doğu Anadolu özellikle
Kafkasya’dan gelen Ermenilerin tehdidi altına girdi.
Ermeniler Doğu Anadolu’yu ele geçirmek için
harekete geçtiler. Van, Bitlis, Erzurum, Kars ve
Nahcivan’a saldırdılar. Gümrü, Iğdır ve Oltu’ya
kadar ilerlediler. Sivil halka zulüm ve katliam yaptılar.
Bütün bu gelişmeler sırasında Temsil Heyeti
Başkanı Mustafa Kemal ve 15. Kolordu Komutanı
Kâzım Karabekir Paşa Ermeni saldırılarını önlemek
için gereken tedbirleri alıyorlardı.

Doğu Anadolu’nun
kendilerine ait olduğu iddasını kanıtlamak için
Ermeni nüfusunun bu bölgede daha çok olduğuna
dünya kamuoyunu inandırma çabalarını artırdılar.

Kâzım Karabekir komutasındaki Türk ordusu,
Ermenilere karşı 28 Eylül 1920’de taarruza geçti.
Türk ordusu 29 Eylülde Sarıkamış, 30 Ekimde Kars,
7 Kasımda Gümrü’yü ele geçirdi. Direneme-
yeceklerini anlayan Ermeniler barış istediler.
Bundan sonraki gelişmeler Kâzım Karabekir
tarafından kaleme alınan İstiklal Harbimiz adlı
eserinde şöyle anlatılmaktadır:

“Ermeni heyeti ile Gümrü Antlaşması’nı
görüşmeye başladık. 27 Kasımda Ermenilere
Sevr Antlaşması’ndaki imzalarını geri aldırdık.
Bu günü bu uğursuz antlaşmanın yırtıldığı gün
olarak kutladık. Bu olayı Ankara’ya müjdeledim.
2 - 3 Aralık gecesi Gümrü Antlaşması’nı imzala-
dık. Antlaşma şartı olarak Ankara’nın istediği
gibi 2 bin tüfek, 3 batarya, 12 dağ topu, 40
makineli tüfeği Ermenilerden aldım. Doğu
Cephesi’nin ilk armağanı olarak Batı Cephesi’ne
ulaştırılmak üzere yola çıkardım.” 1

etkinlik

Atatürk’ün Anlatımıyla Ermenilerle Savaş

“Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan beri
Ermeniler, gerek Ermenistan içinde gerekse
sınıra yakın yerlerde, Türkleri toplu olarak
öldürmekten bir an geri kalmıyorlardı. 1920
sonbaharında Ermeni saldırıları dayanılmaz bir
hâl aldı. Ermeniler üzerine yürümeye karar
verdik.

9 Haziran 1920’de, Doğu Anadolu Bölge-
si’nde seferberlik ilan ettik. 15. Kolordu Komutanı
Kâzım Karabekir Paşa’yı Doğu Cephesi
Komutanı yaptık. 1920 Haziranında Ermeniler,
Oltu’da kurulan mahalli Türk yönetimine karşı
hareketle o bölgeyi ele geçirdiler. Dışişleri
Bakanlığımız tarafından Ermenilere 7 Temmuz
1920’de bir ültimatom verildi.

Ermeniler aynı şekilde hareketlerine devam
ettiler. Sonunda biz de seferberlikten üç buçuk
dört ay sonra, Ermenilerin Kötek ve Bardiz
bölgelerinde toplanan birliklerimize saldırısı ile
savaşa başladık.”

Nutuk, C   , s. 359II

Ermenilerle yapılan savaşların Millî Mücade-
le’ye etkileri nelerdir?

Kâzım Karabekir

korgeneral

1882’de İstanbul’da doğdu.
1902’de Harp Okulunu Teğmen,
1905’te Harp Akademisini
Kurmay Yüzbaşı olarak
bitirdi. 3. Ordu emrinde
kurmay stajı ile başlayan
görevi daha sonraları
değişik birliklerde devam
etti. 1912’de Binbaşı olan
Karabekir Balkan Sava-
şında sınır komiseri olarak görev yaptı. I. Dünya
Savaşı’nın değişik cephe ve karargâhlarında
önemli görevler üstlendi. 1914’te Yarbay, 1915’te
Albay oldu.

Savaş süresince Tümen Komutanlığı, Ordu
Kurmay Başkanlıkları ile Kolordu Komutanlıkları
yaptı. 1917’de 1. Kafkas Kolordu Komutanlığına
atandı, bu görevde iken 1918’de Tümgeneralliğe
yükseldi. 14 ve 15. Kolordu Komutanlıkları
görevinden sonra, 1920’de oldu. Millî
Mücadele’de Doğu Cephesi Komutanı olarak
görev aldı. 1923’te Doğu Cephesi Komutanlığının
kaldırılması üzerine 1. Ordu Müfettişliğine
atanmakla beraber aynı zamanda milletvekili
olduğundan TBMM’nin kararı ile izinli sayıldı.
1924’te ordu müfettişliği görevinden istifa eden
Karabekir, 1927’ye kadar milletvekilliği görevine
devam etti. 1946 - 1948’de TBMM Başkanlığı
yaptı. Harp, altın, muharebe, liyakat ve istiklal
madalyaları bulunan Kâzım Karabekir, 25 Ocak
1948’de vefat etti.

www.kazimkarabekirvakfi.org.tr’den düzenlenmiştir.

biyografi

1. Kâzım Karabekir Paşa, İstiklal Harbimiz, s. 890 - 892 (Düzenlenmiştir.)
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Büyük Millet Meclisinin uluslararası alanda kazandığı ilk askerî ve siyasi başarı Doğu Cephesi’nde
Ermenilere karşı gerçekleşmiş oldu. Gümrü Antlaşması ile Kars ve çevresi kurtarılmış ve Ermeni
Hükûmeti Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul ederek Doğu Anadolu’daki her türlü
isteklerinden vazgeçmiştir. Bu antlaşma ile Ermenistan TBMM Hükûmeti’ni tanıyan ilk devlet oldu.
Ayrıca Misakımillî’yi gerçekleştirme yolunda ilk önemli adım atılmış oldu.

Mustafa Kemal, Sivas Kongresi’nde temsil heyeti başkanı sıfatıyla Güney Cephesi’ne de
komutanlar gönderdi. Kılıç Ali ve Yörük Salim Bey Maraş’ta, Yüzbaşı Ali Saip Bey Urfa’da, Topçu
Kemal Bey, Piyade Yüzbaşı Osman Bey ile Yüzbaşı Ratip BeyAdana’da ve Teğmen Said BeyAntep’te
önemli hizmetlerde bulundular.

Güney Cephesi’nde Türk halkının oluşturduğu Kuvayımilliye karşısında başarılı olamayan
Fransızlar daha TBMM açılmadan 11 Şubat 1920'de ’tan ve 10 Nisan 1920'de ’dan
kovuldular. Sakarya Zaferi sonrasında 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Antlaşması ile ve

’daki işgallerine de son verdiler. Bu antlaşma ile Hatay dışında kalan bugünkü Suriye sınırımız
çizilmiş oldu.

TBMM Güney Cephesi’nde her türlü imkansızlıklara rağmen üstün bir direniş gösteren Antep
şehrine 6 Şubat 1921’de çıkardığı bir kanunla unvanını vermiştir. 5 Nisan 1921’de ise Maraş’a
İstiklal Madalyası daha sonra da 7 Şubat 1973’de unvanı verilmiştir. Yine 12 Haziran
1989’da TBMM’de çıkarılan bir kanunla Urfa’nın ismi olarak değiştirilmiştir.

C. GÜNEY CEPHESİ
Güney Anadolu’daki millî cepheler Mondros Ateşkes Anlaşması’nın İtilaf Devletleri tarafından tek

taraflı ve haksız olarak yorumlanarak bu bölgedeki topraklarımızı işgal etmeleri sonucunda oluştu.
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından sonra güneyde Urfa, Antep ve Maraş İngilizler

tarafından işgal edilirken Fransızlar da Adana ve dolaylarını işgal etmişlerdi. İngiltere ve Fransa 15
Eylül 1919’da yeni bir anlaşma yaparak Orta Doğu’yu manda yönetimi oluşturmak üzere aralarında
paylaştılar. Buna göre Irak ve Filistin İngiliz mandasına, Suriye ve Lübnan Fransız mandasına
bırakıldı. Bu anlaşma sonucunda İngiltere Maraş, Urfa ve Antep’i Fransa’ya devretti. Fransızlar
devraldıkları bölgeleri ellerinde tutmak için Türklere karşı baskı ve zulümlerini artırdılar. Fransızlar aynı
zamanda Mısır ve Suriye’den getirttirdikleri Ermenileri teşkilatlandırıp Türkler üzerine saldırtmaya
başladılar. Ermenilerin zulme varan davranışları bölge halkını harekete geçirdi. Bu haksız durum
karşısında bölge halkıAdana, Urfa,Antep ve Maraş’ta Kuvayımilliye birlikleri kurarak direnişe geçtiler.

Maraş Urfa
Antep

Adana

Gazi
Kahraman

Şanlıurfa

etkinlik

etkinlik

Millî Mücadele’de İlk Kurşun Dörtyol’da
Fransızların, işgal sırasında, Fransız askerî üniforması giydirdikleri Ermenilere, kendi ordularında yer

vermeleri ve bunların hakaret, gasp ve yaralama olaylarına girişmeleri, Müslüman halkın, Dörtyol, Adana ve
havalisini işgal eden Fransızlara ve Ermenilere sert tepki göstermesine yol açtı. İşgalleri sürdüren Fransızlar ve
Ermeniler, Özerli köyüne saldırdılar, bazı evleri yağmaladılar ve direnenleri şehit ettiler. Ayrıca Dörtyol’un
güneyinde ve yakınındaki Karakese köyüne güçlü bir müfreze ile taarruz ettiler. Fransızlar ve Ermeniler,
Özerli’de işledikleri cinayetleri burada gerçekleştirme imkânı bulamadılar. Karakese ve çevre köylerin halkı,
Fransız ve Ermenilerin zulmüne uğramamak için Dörtyol ve Özerli’ye giden yolları taştan hazırladıkları
siperlerle kapatarak kendilerini savunmaya karar verdiler. Cereyan eden şiddetli bir muharebeden sonra birkaç
erini kayıp veren ve şaşkına dönen Fransızlar, Dörtyol’daki karargâhlarına geri çekilmek zorunda kaldılar (19
Aralık 1918). Bu arada, Dörtyol ve çevresindeki Türklere ait hayvanlara el koyarak götürmek isteyen Ermeni
kafilesi Turunçlu yakınında Koca Ömer Oğlu Mehmet Çavuş (Mehmet Kara), Köse Mehmet ve bazı arkadaşları
tarafından etkisiz hâle getirilerek hayvanlar kurtarıldı.

Kemal Çelik, “Millî Mücadele’de İlk Kurşun ve Dörtyol’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu”, s. 647 (Düzenlenmiştir.)

Yukarıdaki metinden yapacağınız çıkarımlara göre Güney Cephesi’ndeki Kuvayımilliye’nin özellikleri
hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Gümrü Antlaşması (2 - 3 Aralık 1920)

• Sarıkamış, Kars, Kağızman ve Iğdır Türk Hükûmeti’ne bırakılacaktı.
• TBMM ile Ermenistan arasındaki sınır Çıldır Gölü veAras Nehri olacaktı.
• Ermenistan Hükûmeti, Sevr Antlaşması’nı tanımayacak ve Türkiye’ye karşı hiçbir düşmanca davranışta

bulunmayacaktı.
• Ermenilerden Türklere karşı silah kullanmamış olanlar Türkiye’ye geri dönebileceklerdi.

1.
2.

Antlaşma hükümlerinde Osmanlı Devleti’nin adının geçmemesi neyin göstergesi olabilir?
Gümrü Antlaşması’nın maddelerini Sevr Antlaşması’nın Ermenilerle ilgili maddeleriyle karşılaştırınız.
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bilgi notu

SÜTÇÜ İMAM OLAYI (31 EKİM 1919)

Fransız kuvvetlerinin Maraş’a girişlerinin ertesi günü Fransız ve Ermeni askerler
üçer dörder kişilik gruplar hâlinde çarşı, pazar ve mahalleleri dolaşıyorlardı.
Türklerin bazılarını dövmelerinin yanında, Türk milletini ve Türk Hükûmeti’ni
aşağılayıcı sözler sarfediyorlardı. Bardağı taşıran son damla, Fransız askerlerinin
Uzunoluk Hamamı’ndan çıkan Türk kadınlarına sarkıntılık etmeleri olmuştur.

Bir grup Fransız - Ermeni askeri ikindi üzerinde Uzunoluk Caddesi’nden kışlaya
dönüyorlardı. Askeler yollarını değiştirerek hamamdan çıkan kadınların inmekte
oldukları alana yöneldiler ve kadınlardan birine yaklaşarak “Artık burası Türklerin
değildir, Fransız memleketinde peçe ile gezilmez.” diyerek kadının peçesini yırttılar.
Peçesi yırtılan ve zor durumda kalan kadıncağız bayılıp yere düştü. Diğer kadınlar
da imdat istercesine bağırmaya başladılar. Olayı karşıdaki kahveden gören Türkler
dışarı çıkarak askerlerin üzerine yürüdüler ve askerleri uyararak yollarına devam

etmelerini söylediler. Fransız askerleri kötü sözler sarfederek silah kullandılar. Çakmakçı Sait şehit oldu
ve Gaffar Osman yaralandı.

Bu arada asıl adı Ali olan Sütçü İmam, Uzunoluk Caddesi’ndeki dükkanında süt satarak geçimini
sağlıyor ve ücretsiz olarak imamlık yapıyordu. Kadınların çığlıklarını ve bağırışlarını duyan Sütçü İmam,
tabancasını alarak dükkânından hızla olayın olduğu yere geldi. Silahını Çakmakçı Sait’i vuran askerin
üzerine boşalttı. Sütçü İmam’ın silahı ile yaralanan asker, arkadaşlarının yardımı ile kışlaya götürüldü.
Yaralı asker bir gün sonra öldü. Sütçü İmam ise Nalbant Bekir’den aldığı bir atla Bertiz’in Ağabeyli
köyünde bulunan Beyazıt oğlu Muharrem Bey’in yanına gitti. Sütçü İmam Ermeni ve Fransızlar tarafından
sürekli arandı. Bulunması için de Kahramanmaraş Hükûmeti çok sıkıştırıldı. Bütün çabalarına rağmen
bulunamadı.

Sütçü İmam’ın bu unutulmaz kahramanlığından dolayı halk adeta birbirine kenetlenerek kardeş oldu.
Birlik ve beraberliğin en güzel örneği bundan sonra da yaşandı. Bundan sonraki olaylarda ve savaşlarda
Maraşlılar aslanlar gibi dövüştüler. Sütçü İmam olayı, Kahramanmaraş savunmasında yeni bir ışık, yeni
bir zafer yolunu açmış oldu.

Hasan İzettin Dinamo, Kutsal İsyan, C 5, s. 216 - 217 (Düzenlenmiştir.)

ŞAHİN BEY

Şahin Bey Harbiye Nezareti tarafından Antep’e yakın Nizip kazası askerlik şube
başkanlığına tayin olup Antep’e gelmişti. Antep Merkez Heyeti’ne müracaat ederek
Millî Mücadele’de görev isteyen Şahin Bey, heyetin kendisine Kilis - Antep yolunu
kontrol altında tutma vazifesini vermesi üzerine, derhâl çalışmaya başlamıştı.

Kilis - Antep yolu, Antep Savaşı’nın kilit noktasıydı. Ne yapıp etmeli Fransızların
bu yoldanAntep’teki işgal birliklerine yardım ulaştırmalarına engel olunmalıydı.

5 Kasım 1919’da İngilizlerden işgal hareketini devralan Fransızlar, bir türlü
Anadolu’nun bu güzel beldesini işgale muvaffak olamamakta, şehir halkı, sınırlı
imkânlarıyla karşı koymaktaydı. Fransızlar bütün ümitlerini Kilis’ten gelecek takviye
kuvvetlerine bağlamışlardı. Fakat o yolu da Şahin Bey bir avuç askeri ile tutmuştu.
Şahin Bey Fransızların silahlı ve kalabalık erzak konvoylarını iki kez buradan geri çevirmiş, Antep’te
kuşatılmış bulunan Fransız ve Ermenileri korkudan titretmişti.

Fransız kuvvetleri 25 Mart 1920’de Albay Andrea komutasında yeniden yola çıktılar. Bu Fransız
kuvvetleri sekiz bin piyade ve iki yüz süvariden oluşmaktaydı. Ayrıca, bu Fransız birliğinde, 1 batarya top,
16 ağır makineli tüfek, çok miktarda otomatik tüfek ve 4 tank mevcuttu. Kahraman Şahin Bey ancak 100
kişi kalan fedaileriyle karşısına dikilmişti. 25 Mart günü sabahtan akşama kadar çatışma devam etmiş ve
Şahin Bey düşmana ağır kayıplar vermişti. 26 Mart sabahı çatışma tekrar başladı. Şahin Bey kuvvetleri 6
saat kıyasıya çarpıştı. Eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği gösterildi.Ancak akşam olduğunda Şahin
Bey’in 25 - 30 kadar askeri kalmıştı. Atacak kurşunu da kalmayan Şahin Bey, tüfeğini yere çarparak kırdı
ve sel gibi üzerine hücum eden düşmanlara karşı yumruklarını sıkarak karşı durdu. Silahsız Şahin Bey’in
yanına yaklaşamayan düşman askerleri, uzaktan ateş ederek Şahin Bey’i şehit ettiler.

Şahin Bey, Antep’te; istiklal meşalesini tutuşturmuş, on binlerce Şahinler, tutuşturulan bu meşaleyi
söndürmemek için var güçleriyle vuruşmaya koşmuşlardır. Antepliler düşmana tek bir taş vermemek için
11 ay düşmana kan kusturmuşlar ve din için, millet için, vatan için 6.000’den fazla şehit vermişlerdir.

Şahin
Bey, kendisine haber gönderenAnteplilere de şu cevabı vermişti:

“Müsterih olunuz, düşman arabaları cesedimi çiğnemedenAntep’e giremez.”

Hasan İzettin Dinamo, Kutsal İsyan,C 5, s. 298 - 300 (Düzenlenmiştir.)

Sütçü İmam’ın
temsilî resmi

Şahin (Said) Bey
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Ç. BATI CEPHESİ

1. Düzenli Ordunun Kurulması

Millî Mücadele’de Anadolu’da pek çok cephede çarpışmalar olmuş ancak Türk milletinin kaderiyle
çok yakından ilgili büyük savaşlar Batı Cephesi’nde özellikle düzenli ordunun kurulmasıyla başlamış
ve en büyük askerî harekât bu cephede gerçekleşmiştir.

İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesine dayanarak Osmanlı topraklarını
işgale başlamaları Türk halkı arasında büyük bir nefrete sebep olmuştu. İstanbul Hükûmeti ise bu
işgaller karşısında sessiz kalmayı tercih etmiş ve halkı da sakin olmaya çağırmıştı.İşte Kuvayımilliye
hareketi böyle bir ortamda doğmuş ve gelişmiştir.

Kuvayımilliye birlikleri düşmana zarar veriyor fakat ilerlemesini durduramıyorlardı. Bu birliklerin
belli bir savaş düzeni içinde birbirleriyle uyumlarını sağlamak mümkün olmuyordu. Her Kuvayımilliye
birliği yalnız kendi şefini dinliyor, şefler de başkalarından emir almaya yanaşmıyorlardı. Kuvayımilliye
birlikleri özellikle TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları kendi yöntemleriyle hukuk dışı cezalandırı-
yorlardı. Bu tutum halkta bir güvensizlik yaratıyordu. Öte yandan bu birlikler yiyecek, giyecek ve
malzeme gibi ihtiyaçlarını da halktan topladıkları paralarla karşılıyorlardı. Bazı Kuvayımiliye liderlerinin
halktan zorla para ve asker toplaması, kendilerine karşı gelenleri cezalandırmaları halkın tepkisine
neden olmaktaydı. Bu durumun devam etmesi Millî Mücadele’nin geleceğini tehlikeye düşürebilirdi. Bir
yandan ülkede yer yer iç ayaklanmalar devam ediyordu. Diğer tarafta da İstanbul Hükûmeti 10Ağustos
1920’de Sevr Antlaşması’nı imzalamıştı. Haziran 1920’de başlayan Yunan saldırısı üzerine Mustafa
Kemal TBMM’nin gerçek anlamda bir orduya sahip olması gerektiğini belirtmiştir.

Ekim ayı sonlarında Yunanlılara karşı yapılan Gediz
taarruzunda Ali Fuat Paşa kuvvetleri ile Çerkez Ethem’in
Kuvayıseyyare kuvvetleri arasında yeterli iş birliğinin
olmaması yenilgiye neden oldu. İlerleyen Yunan ordusu
Yenişehir ve İnegöl’ü işgal etti. Birliklerimiz Dumlupınar’a
kadar çekildiler. Bu olay düzenli orduya geçişi hızlandırdı.

9 Kasım 1920’de Batı Cephesi ikiye ayrıldı. Cephenin
kuzeyine Albay İsmet Bey, güneyine de Albay Refet Bey
komutan olarak atandı. Batı Cephesi komutanı sıfatıyla
Albay İsmet Bey’in görevi öncelikle Kuvayımilliye
birliklerini düzenli orduya bağlamak ve Yunan saldırısını
durdurmaktı. Fevzi Paşa ise Millî Savunma Bakanlığı ile
Genelkurmay Başkanlığı görevlerine getirildi. Batı
Cephesi komutanlığından alınan Ali Fuat Cebesoy ise
Moskova Büyükelçiliği’ne gönderildi.

etkinlik

1 Temmuz 1920

9 Kasım 1920

10 Kasım 1920

Yukarıdaki şemayı inceleyerek düzenli ordunun kuruluş aşamalarını değerlendiriniz.

Subay Yetiştirme Merkezleri açıldı.
Seferberlik ilan edilerek askere alma işlemleri başladı.

Batı Cephesi ikiye ayrıldı. Kuzeyine Batı Cephesi komutanı sıfatıyla Albay İsmet Bey,
güneyine Albay Refet Bey komutan olarak atandı.

Bilecik’e gelen İsmet Bey düzenli ordu çalışmalarını başlattı.

Kuvayımilliye giderlerinin Millî Savunma Bakanlığı tarafından karşılanması ve halkın yardımlarının
mülki idarelerce kayıt altına alınması kararlaştırıldı.

16 Mayıs 1920

DÜZENLİ ORDUYA GEÇİŞ ÇALIŞMALARI

TBMM Başkanı Mustafa Kemal, İsmet Paşa
ile birlikte Eskişehir’de düzenli ordu
birliğini denetlerken (Haziran 1921)
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2. I. İnönü Savaşı (6 - 10 Ocak 1921)

(23 Şubat - 12 Mart 1921)

Düzenli orduya katılmak istemeyen Çerkez
Ethem, Albay İsmet Bey’in yönetimindeki Batı
Cephesi Komutanlığı’nın emrine girmeyerek isyan
etmişti.

Ethem ayaklanmasından faydalanan
Yunanlılar 6 Ocak 1921’de Bursa ve Uşak’tan
hareket ederek Eskişehir’e doğru yürüdüler.
Yunanlıların amacı Eskişehir’i almak ve Ankara
yönüne doğru ilerleyerek millî hareketi boğmaktı.
Sevr Antlaşması’nı mutlaka uygulatmak isteyen
İngilizlerin de isteği buydu. İlerleyen Yunanlılar 8
Ocakta Bilecik’i işgal ettiler.

Batı Cephesi komutanı İsmet Bey, Ethem’in
üzerine yolladığı kuvvetlerin çoğunu geri çekerek
Yunan saldırısının durdurulmasına öncelik verdi.
İnönü mevkiine gelmiş olan Yunanlılarla 10 Ocakta
çarpışma başladı.

Türk ordusunun büyük fedakârlıklarla durdur-
duğu düşman, 11 Ocakta daha ileri gidemeyeceğini
anlayınca Bursa’ya doğru geri çekilmek zorunda
kaldı. Bu zaferin kazanılmasında 61. Tümen
Komutanı İzzettin Paşa’nın büyük payı oldu.
Ardından İsmet Bey’in Çerkez Ethem üzerine
gönderdiği birlikler de Ethem’in kuvvetlerini dağıttı.
Ethem ve kardeşleri Yunanlılara sığınmak zorunda
kaldılar.

İtilaf Devletleri Türk ordusunun I. İnönü Zaferi’ni kazanması üzerine Londra’da bir Konferans
toplanmasını kararlaştırdılar. Konferans’a Yunanistan ile İstanbul Hük meti’ni de çağırdılar. İstanbul
Hük meti’nin delegeleri içinde TBMM Hük meti temsilcileri de yer alacaktı. Mustafa Kemal, doğrudan
davet edilmedikleri takdirde konferansa katılmayacaklarını ilgili devletlere duyurdu. Bunun üzerine
İtalya aracılığı ile TBMM Hük meti’ni de konferansa davet ettiler.

İtilaf Devletlerinin

Çerkez

amacı İstanbul Hükûmeti
ile TBMM Hük meti delegeleri arasında
anlaşmazlık çıkarmak ve bu ortamdan
faydalanarak küçük değişiklikler yaptıkları Sevr
Antlaşması’nı Türk heyetine kabul ettirmekti.
Ama durum İtilaf Devletlerinin düşündüğü gibi
olmadı. İstanbul Hük meti temsilcisi Tevfik
Paşa konferansın başlangıcında “Söz milletin
gerçek temsilcisi TBMM’nindir.” diyerek
konuşma hakkını TBMM temsilcisi Dışişleri
Bakanı Bekir Sami Bey’e bıraktı.

a. Londra Konferansı

û
û

û

û

û

û

1921 Anayasası
(Teşkilatıesasiye)’nın

Kabulü

Çerkez Ethem
Ayaklanmasının

Bastırılması İstiklâl Marşı’nın
Kabulü

Rusya ile Moskova
Antlaşması’nın
İmzalanmasıLondra Konferansı’nın

Toplanması

Afganistan ile Dostluk ve
İş Birliği Antlaşması’nın

İmzalanması

Yukarıdaki kavram haritasında I. İnönü Savaşı’nın içte ve dışta yol açtığı gelişmeler verilmiştir. Buna
göre savaşın sonuçları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

I. İNÖNÜ ZAFERİ

BURSA

Kestel

Gemlik

0                25               50              75 km

İznik Gölü

MARMARA DENİZ İ

İznik

Osmaneli

İznik

Vezirhan

Gölpazarı

Söğüt
Pazarcık

İnegöl
Bilecik

1. FIRKA

1. FIRKA

Beyce(Orhaneli)

Çukurhiser
Domaniç

Kestel
Kestel

Sabuncupınar Kestel

SeyitgaziAlayunt

Akçemescit

İsmailcik
Gediz

Tavşanlı

Köprühisar

Türk Ordusu

Yunan Kuvvetleri
Çerkez Ethem’in Birlikleri

ESKİŞEHİR

I. İnönü Savaşı’nın yapıldığı alan ve
tarafların harekâtı

İnönü

Savcıbey

Poyra

Gündüzbey

Akpınar

Bozüyük

etkinlik

Londra Konferansı delegeleri (21 Şubat -12 Mart 1921)
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İtilaf Devletleri yukarıdaki tabloda da verildiği gibi kabul edilemez tekliflerle Türk temsilcilerini
oyalamaya çalışırken diğer taraftan da Yunan kuvvetlerine yeni bir saldırı için hazırlık ortamı
sağlıyorlardı. TBMM bu konferanstan bir sonuç alınamayacağını bildiği hâlde barış yanlısı olduğunu
göstermek için konferansa katılmıştı.

İtilaf Devletleri Misakımillî esaslarını ve işgalleri sona erdirmeyi kabul etmedikleri için konferans bir
sonuç alınamadan dağıldı. TBMM Hükûmeti Londra Konferansı’na doğrudan çağrılmak ve katılmakla
İtilaf Devletleri tarafından resmen tanınmış oldu. Bu konferansta İtilaf Devletleri arasındaki fikir
ayrılıkları da iyice ortaya çıktı.

TBMM I. İnönü Zaferi’nin ardından ilk anayasasını yaparak kurucu bir meclis olduğunu gösterdi. Bu
anayasa ile Türk tarihinde ilk kez egemenlik millete verilmiş oldu.

b. Teşkilatıesasiye’nin Kabulü (20 Ocak 1921)

LONDRA KONFERANSI

İtilaf Devletleri
(İngiltere - Fransa - İtalya -

Yunanistan)
İstanbul Hükûmeti TBMM

Konferansı Toplama Amaçları

“Ben, sözü Türk mil-
letinin hakiki temsilcisi
olan TBMM baş delege-
sine bırakıyorum.”

Tevfik Paşa

Konferansa Katılma Sebepleri

I. İnönü Savaşı’nı Türk ordusunun
kazanması,
Fransızların Güneydoğu Anadolu’da
büyük bir direnişle karşılaşması,
İtalyanların Anadolu’nun paylaşı-
mından memnun olmamaları,
Yunan ordusunun toparlanması için
vakit kazanmak istemeleri.

Türk milletinin haklı davasını ve
Misakımillî’yi dünya kamuoyuna
duyurmak,
Türk milletinin yasal temsilcisinin
TBMM olduğunu göstermek,
“Türkler barışa yanaşmıyor, savaşı
uzatıyorlar” diyerek yapılan propa-
gandaları çürütmek.

İstekleri İstekleri

SevrAntlaşması’nı küçük değişikliklerle
TBMM’ye kabul ettirmek.
(Doğu Trakya’nın Yunanlılara verilmesi,
Doğu Anadolu’da iki yeni devletin
kurulması, işgalci devletlerin nüfuz
bölgelerini devam ettirmesi gibi.)

Misakımillî esaslarının kabulü,
İzmir ’in boşaltılarak Türkiye’ye
verilmesi,
Kapitülasyonların kaldırılması,
Kıyılarımızı savunacak deniz kuvve-
tine sahip olma hakkı.

1.
2.

Tablodan yaptığınız çıkarımlara göre Londra Konferansı’nda TBMM delegelerine yapılan teklif nedir?
Tablodaki verilerden faydalanarak Londra Konferansı nasıl sonuçlanmış olabilir? Açıklayınız.

etkinlik

1921 Anayasası’nın bazı maddeleri:
�

�

�

�

�

�

Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. İdare yönetimi halkın kendi kendisinin yönetmesi ilkesine
dayanır.
Yürütme gücü ve yasama yetkisi, milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde
toplanır.
Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisince yönetilir ve “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti” adını
taşır.
Büyük Millet Meclisinin seçimi iki yılda bir yapılır. Seçilenlerin üyelik süresi iki yıldır. Büyük Millet
Meclisi üyeleri tüm ulusun vekilidir.
Din buyruklarının yerine getirilmesi, yasaların konulması, değiştirilmesi, kaldırılması, antlaşma ve
barış yapılması, savaş kararı verilmesi gibi temel haklar, Büyük Millet Meclisinindir.
Genel Kurul’da seçilen Büyük Millet Meclisi Başkanı hükûmetin de başkanıdır.

Nutuk, C II, s 414’ten özetlenmiştir.
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c. İstiklâl Marşı’nın Kabulü (12 Mart 1921)

ç.Afganistan ve Sovyet Rusya ileAntlaşma

Bir milletin bağımsızlığının en önemli simgelerinden birisi millî
marşıdır. Osmanlı Devleti zamanında bir millî marş yoktu. Oysa
Batı’da milliyetçilik hareketleri gelişmeye başlayınca her millet
kendi millî marşını yapmıştı. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin
açılmasıyla yeni ve millî bir Türk Devleti kurulmuştu ve bu yeni
Türk Devleti’nin de henüz bir millî marşı yoktu. Yunan ordusuna
karşı I. İnönü Zaferi’nin kazanılması umutsuzlukları sona
erdirerek millî duyguları en üst düzeye çıkarmıştı. Bu ortamda
Türk milletinin bağımsızlığını, millî ve manevi duygularını ifade
eden bir marşın yazılması düşünüldü.

Millî Eğitim Bakanlığı, millî bir marş yazılması için 1921 yılı
başlarında bir yarışma başlattı ve birinci olacak esere 500 lira
ödül verileceğini açıkladı. O dönemde Osmanlı Devleti’nde
yetişmiş birçok şair vardı. Yarışmaya 724 şiir katıldı. Ancak hiçbir
şiir yeterli görülmedi. Mehmet Âkif ise ödül verileceği için bu
yarışmaya katılmamıştı. Dönemin Millî Eğitim Bakanı Hamdullah
Suphi (Tanrıöver) Bey şiiri, ünlü şairimiz Mehmet Âkif’in
yazmasını istiyordu. Hamdullah Suphi Bey, gönderdiği bir
mektupla ödül konusundaki endişelerinin giderileceğini belirterek
Mehmet Âkif’ten bir millî marş yazmasını istedi. Bunun üzerine Mehmet Âkif, kısa sürede bugün
gururla okuduğumuz İstiklâl Marşı’mızı yazarak Türk ordusuna armağan etti.

Türk’ün bağımsız yaşama azminin ifadesi olan İstiklâl Marşı’mız yine Hamdullah Suphi Bey
tarafından mecliste okunarak ayakta alkışlandı. TBMM 12 Mart 1921’de II. İnönü Zaferi’nin
kazanılmasından önce bu şiiri millî marş olarak kabul etti. İstiklâl Marşı daha sonra Osman Zeki Üngör
tarafından bestelendi.

TBMM Hükûmeti’nin doğuda Ermenilere, batıda Yunanlılara
karşı I. İnönü Savaşı’nı kazanması, uluslararası alandaki
saygınlığını artırdı.

Millî Mücadele sırasındaAfganistan ile iyi ilişkiler kurulmuştu.
TBMM ve Afganistan yönetimi iki kardeş milletin öteden beri
aralarında var olan manevi birliği resmî bir antlaşma ile
pekiştirmeye karar verdiler. Bunun sonucunda Afganistan ile
dostluk ve iş birliği antlaşması imzalandı.

Sovyet Rusya ise I. İnönü Zaferi’nin kazanılmasından sonra
TBMM Hükûmeti ile antlaşma gereği duydu ve iki devlet
arasında MoskovaAntlaşması imzalandı.

Moskova Antlaşması’nın imzalanmasıyla Sovyet Rusya
Misakımillî’yi kabul etti. Bu antlaşma ile doğu sınırımız çizilerek
güvenliği sağlandı. Buradaki birliklerimizin bir kısmı da batıya
kaydırıldı.

Mehmet Âkif Ersoy

bilgi notu

TBMM Hükûmeti - Sovyet Rusya İlişkileri

1917 ayaklanmasından sonra Rusya’da yönetimi ele geçiren yeni hükûmet, Anadolu’da
başlayan millî hareketi büyük bir dikkatle izliyordu. Çünkü Bolşevik iktidarını kendi rejimleri için
sakıncalı gören İtilaf Devletleri ile ilişkileri gergindi. Her iki devletin düşmaları da aynıydı.Anadolu’da
kurulan yeni hükûmetin başarı sağlaması Rusya’ya g

önemliydi. TBMM de İtilaf Devletlerine karşı müttefik arayışındaydı.
TBMM Hükûmeti’nin tanınma isteği, Millî Mücadele için gerekli silah ve paraya duyulan ihtiyaç ve

doğu sınırının güvenliği Sovyet Rusya ile TBMM Hükûmeti’ni yakınlaştırdı. Sovyet Rusya’nın
Ankara’ya elçi göndermesinden sonra Batı Cephesi komutanlığından alınan Ali Fuat Cebesoy
Mustafa Kemal tarafından Moskova’ya büyükelçi olarak gönderildi.

üneyden gelebilecek tehlikelerin önlenmesi
için

Moskova Antlaşması’nı TBMM adına
imzalayan Ali Fuat (Cebesoy) Paşa
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3. II. İnönü Savaşı (23 Mart - 1 Nisan 1921)

Londra Konferansı’nda istediklerini elde edemeyen İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti ile
imzaladıkları Sevr Antlaşması’nı Türkiye Büyük Millet Meclisine kabul ettirmek amacıyla Yunanlıları
yeniden saldırıya geçirdiler.

TBMM Hükûmeti bu sırada bir yanda Pontus çetelerinin saldırıları diğer yanda Koçgiri Aşireti’nin
isyanı ile uğraşmak zorundaydı. Yunanlılar ise I. İnönü Savaşı’nda uğradığı yenilginin izlerini silmek ve
özellikle İngiltere’nin güvenini kazanmak istiyordu. Bu amaçla Yunanlılar, 23 Mart 1921’de iki kol
hâlinde Bursa üzerinden Eskişehir’e, Uşak üzerinden de Afyon’a doğru saldırıya geçtiler. Hedefleri
Eskişehir ve Kütahya’yı ele geçirerek Ankara’ya ulaşmak ve buradaki Büyük Millet Meclisini
dağıtmaktı.

Türk ordusu daha da güçlendirilmiş Yunan
ordusunun ilerleyişini yine İnönü’de durdurdu.
Zaman zaman süngü hücumları ile süren şiddetli
çarpışmalar 31 Marta kadar devam etti.
Ankara’dan Büyük Millet Meclisi muhafız alayı bile
cepheye gönderildi. Yunanlılar İnönü’de ikinci defa
yenildiler ve Afyon - Bozüyük çizgisine kadar çekil-
diler.

1 Nisanda Güney Cephesi’nden bir süvari
birliği de Batı Cephesi’ne kaydırıldı. Yunanlılar 7
Nisanda da Afyon’u boşaltmak zorunda kaldılar.
Fakat geri çekilirken kasaba ve köyleri yakıp
yıktılar. Bilecik ve Söğüt’ü enkaz hâline getirdiler.
Türk ordusu geriye çekilen Yunan ordusunu
tamamen dağıtabilmek için 15 Nisana kadar
Aslıhanlar ve Dumlupınar taraflarında taarruza
devam etti. Ancak henüz saldırı gücüne
ulaşamadığı için sonuç alamadı.

II. İnönü Zaferi sonucunda; İtalyanlar işgal
ettikleri Antalya, Konya ve Muğla bölgesini boşalt-
maya başladılar. Fransızlar ise Zonguldak’tan
çekilerek TBMM ile anlaşma ortamı aradılar.
Ancak Yunanlıların Eskişehir ve Kütahya
saldırıları onların yeniden ümitlenmesine yol açtı
ve anlaşma için beklemeye başladılar.

İstanbul’da İtilaf Devletlerine rağmen Millî
Mücadele’yi destekleyen büyük mitingler yapıldı.

etkinlik etkinlik

Türk - Afgan Dostluk Antlaşması
(1 Mart 1921)

• Büyük Millet Meclisi Hükûmeti Afganistan’ın tam
bağımsızlığını tanımıştır.

• Taraflardan biri saldırıya uğrarsa diğeri tüm
imkânlarıyla yardım edecektir.

• Büyük Millet Meclisi Hükûmeti Afganistan’a
kültürel açıdan yardım etmeyi subay ve öğretmen
göndermeyi garanti etmiştir.

Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)
• Sovyet Rusya Misakımillî’yi tanımıştır.
• Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’sı arasında

imzalanmış olan antlaşmalar hükümsüzdür.
• Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını

kabul etmektedir.
• Sovyet Rusya, TBMM Hükûmeti’nin Gürcistan ve

Ermenistan ile imzaladığı antlaşmalarla belirlediği
sınırları Batum’un Gürcistan’a verilmesi şartıyla
tanımıştır.

Afganistan ile yapılan dostluk ve iş birliği
Antlaşması’nın önemi hakkında neler söyleye-
bilirsiniz?

Moskova Antlaşması’nın TBMM Hükûmeti
açısından kazanımları neler olmuştur?

eşzamanlılık

Sovyet Rusya Moskova Antlaşması’nın imzalanmasından iki gün sonra 18 Mart 1921’de Gürcistan’ı işgal
ederek Sovyetler Birliği’ne bağladı.
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4. Eskişehir - Kütahya Savaşları (10 -
24 Temmuz 1921)

II. İnönü Savaşı’nda aldıkları yenilgiden
sonra Yunanlılar, Türk ordusunu kesin
yenilgiye uğratabilmek ve Anadolu’daki
emellerini gerçekleştirmek için çok daha
üstün savaş gücünün gerektiğini anla-
mışlardı.

Bunun için tüm maddi ve manevi
kaynaklarını ordunun emrine verdiler. Bu
amaçla Yunanistan’da seferberlik ilan
edildi. Eli silah tutan herkes askere alındı.
İngiliz Hükûmeti de Yunanlılara gereken her
türlü mühimmat ve para yardımı yaptı. Bu
arada Batı Anadolu’daki Yunan ordusu da
boş durmuyordu. Vatansever Türklerin Batı
Cephesi’nde kullanılmak üzere İstan-
bul’dan gizlice kaçırdıkları cephanelerin
İnebolu - Kastamonu - Ilgaz - Çankırı
güzergahı üzerinden Türk ordusuna
ulaşmasını engellemeye çalışıyorlardı.

etkinlik

Mustafa Kemal’in sözün-
den yola çıkarak İnönü Savaşları’nın Millî Mücadele’ye etkileri nedir?

“Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz.”

bilgi notu

“TBMM Başkan vekili Dr. Adnan Bey, Bursa’nın düştüğü günden
beri siyah bir örtü ile kaplı başkanlık kürsüsünde yerini aldı, zile
vurdu: Celse açılmıştır.

Fevzi Paşa ön sıraya sıkışmış bakanların arasından kalkıp II.
İnönü Savaşı hakkında bilgi vermek üzere konuşma kürsüsüne
geldi. İsmet Paşa cephede olduğu için Genelkurmay Başkanlığına
da vekâlet ediyordu. Fevzi Paşa sık sık alkışlarla kesilen uzun
konuşmasını şöyle bitirdi:

Yunan ordusu Başkomutanı Papulas İzmir’den Bursa’ya geldi.
Sevr Antlaşması’nı Türklere zorla kabul ettirmek amacıyla alaylarını
birbiri ardına taarruza kaldırdı. Kesin savaş İnönü mevzilerinde
oldu. Yunanlılar başkomutanlarının gözü önünde fedakârlıklarını
ispat ettiler. Çarpışmalar yedi gün, yedi gece devam etti. Ancak
bütün gayretleri yılmaz Türk safları önünde tamamen kırılmıştı.
Düşman çekiliyor ve kahraman süvarilerimiz onları takip ediyor.”

Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler, s. 42

Metristepe, 1 Nisan 1921

“Saat 06.30 Metristepe’den gördü-
ğüm durum: Gündüzbey kuzeyinde
sabahtan beri direnen ve artçı olduğu
sanılan bir düşman birliği sağ kanat
grubunun saldırısı üzerine, dağınık
olarak çekiliyor. Yakından kovalanıyor.
Hamidiye yönünde karşılaşma ve
çatışma yok. Bozüyük yanıyor. Düşman,
binlerce ölüleriyle doldurduğu savaş
alanını silahlarımıza bırakmıştır.”

Batı Cephesi Komutanı İsmet
Nutuk, C 2, s. 427

Ankara, 1 Nisan 1921

“İnönü Savaş Meydanında, Metristepe’de Batı Cephesi
Komutanı ve Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa’ya

Tüm dünya tarihinde, sizin İnönü Meydan Savaşlarında
yüklendiğiniz görev ölçüsünde ağır bir görev yüklenmiş komutanlar
pek azdır. Milletimizin bağımsızlığı ve varlığı, çok üstün yönetiminiz
altında şerefle görevlerini yapan komuta ve silah arkadaşlarınızın
duyarlılığına ve yurtseverliğine büyük güvenle dayanıyordu. Siz
orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. Düş-
man çizgisi altındaki kara yazılı topraklarımızla birlikte bütün yurt
bugün, en kıyıda köşede kalmış yerlerine dek zaferinizi kutluyor.”

Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal
Nutuk, C II, s. 426
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Hazırlıklarını tamamlayan Yunan Kralı Constantine (Konstantin), 13 Haziranda İzmir’e geldi.
Başlatacağı yeni saldırının başarılı olacağından emin bir şekilde Yunan birliklerini denetlemek ve
savaş emri vermek üzere cepheye hareket etti.

13 Temmuz).

“Ya İstiklal ya ölüm!” parolasıyla Millî Mücadele’yi başlatan Mustafa Kemal’in vatanın düşman
işgalinden kurtarılması konusunda bir tereddüdü bulunmuyordu. Kurtuluştan sonraki mücadelenin
daha çetin olacağını düşünen Mustafa Kemal, bir yandan düşman orduları ile savaşırken diğer yandan
da sosyal ve kültürel kalkınmanın hazırlıklarını yapıyordu. Kalkınmanın akıl ve bilim önderliğinde
gerçekleştirileceğine inanan Mustafa Kemal, millî eğitime büyük önem vermiştir. Daha Yunanlılarla
Kütahya - Eskişehir Savaşları sürerken 15 Temmuz 1921’de Ankara’da Maarif Kongresi’nin toplan-
ması bunun göstergesidir.

10 Temmuzda başlayan Yunan saldırısının amacı iki ayrı cepheden taarruzla, Türk ordusunu iki
ateş arasına alarak yok etmekti. II. İnönü Savaşı’nın üzerinden çok kısa bir zaman geçmişti ve Türk
ordusu henüz yeterli silah ve cephaneye sahip değildi. Yunanlılar techizatı yetersiz birliklerimizin
savunduğu ön hattı aşarak hızla ilerlediler. Yapılan Eskişehir - Kütahya Savaşları birliklerimizin
yenilgisiyle sonuç-landı. Türk kuvvetleri karşılaştığı zor durumdan kurtulmak için Eskişehir’e kadar
çekildi (

18 Temmuz 1921’de Karacahisar’daki Batı Cephesi karargâhına gelen Mustafa Kemal, ordunun
düzenlenip kuvvetlendirilmesi için Sakarya’nın doğusuna çekilmesini istedi. İlerlemeye devam eden
Yunan ordusuAfyon, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir’i ele geçirdi.

a. Maarif Kongresi’nin Toplanması

etkinlik

Millî Mücadele’de İnebolu - Kastamonu - Ilgaz ve Çankırı
güzergâhı daha o dönemde İstikâl Yolu olarak isimlendirilmişti.
Bu yol Batı Cephesine cephane taşıma hattı olarak kullanılmış
ve Ankara’ya Mustafa Kemal ile görüşmeye gelenlerin de
kullandıkları yol olmuştur. Bu nedenle İtilaf
Devletleri bu yolu kesmek için ellerinden geleni yaptılar.

Kurtuluş Savaşı’nda

İnebolu
“İzmir’den Anadolu’ya imdat sesi yükseldiği zamandan beri

İnebolulular kadar yorulmak bilmez bir faaliyet ve aşkla çalışan
bir memleket halkı, bilmem, başka milletlerde var mı?

İnebolu’ya ilk gelen misafir, gecenin derin sessizliği içinde,
denizin kenarından ve içinden gelen seslerle uyanır. Bu karışık
ve garip gürültüler içinde anlaşılan yalnız bir kelime var:
Hayda… Bu, bir motorun içinden geceleyin taşınması gereken emanetleri yükleyenleri yüreklendirme sesidir.
Emanetler düşman karşısında, elden ele geçerek bir kardeşten bir kardeşe teslim edilmesi lazım gelen
mukaddes emanetler… Bu emanetler ne kadar çok olursa olsun bir gecede taşınır ve aynı gece yine binlerce el,
onları deniz kenarından orman kenarına taşır. O ne azamettir ki mukaddes emanetler bir gecede, hiçbir kuvvetli
vasıta olmadan, denizden çıkartılarak kadın, ihtiyar ve çocuk sırtlarında karalara saklanır. Bu temiz erkeklerin,
kadınların ve çocukların işini gözle görmedikten sonra, milletimizin nasıl ve ne sebeple muzaffer olduğunu
anlamak mümkün mü?”

Mustafa Necati, Hakimiyetimilliye, 10 Haziran 1921

Mustafa Kemal’in Maarif Kongresi’ni açış konuşmasından:
“Saygıdeğer Hanımlar, Efendiler,
Bugün Ankara, Öğretmenler Kongresi’nin burada toplanmasıyla övünmektedir. Gelecek için hazırlanan

vatan çocuklarına, hiçbir zorluk karşısında baş eğmeyerek sabırla çalışmalarını ve ana babalarına da
yavrularının eğitimlerini tamamlamak için her fedakârlığa katlanmaktan çekinmemelerini öneririm. Silahıyla
olduğu gibi beyniyle de mücadele etmek zorunda olan milletimizin, birincisinde gösterdiği gücü ikincisinde de
göstereceğine asla şüphem yoktur. Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken yabancı unsurlarla mücadele
gereği ve millî düşünceleri boğmaya çalışan her karşı fikre şiddetle karşı koyma gereği onlara öğretilmelidir. İşte
biz, bu kongrede, çizilmiş eski yollarla geleceği konuşmak değil belki söylediğim şartları taşıyan sanat ve beceri
yolu bulup millete göstermek zorundayız. Maarif Vekâleti’nin öğretmen ve uzmanlardan oluşan bir ilim ve kültür
kongresini Ankara’da toplamayı düşünmesini ve bugünkü zor şartlara rağmen bu girişimdeki başarısını büyük
bir beğeni ile anarım.”

Sebahattin Arıbaş, Türk Eğitim Tarihi, s. 205

etkinlik

Kurtuluş Savaşı yıllarında böyle bir kongrenin toplanmasının önemi hakkında çıkarımlarınız nelerdir?

Kurtuluş Savaşı’nda silah taşıyan
İnebolulu kayıkçılar

Yukarıdaki metinde anlatılanların Millî Mücadele sürecine etkileri neler olmuştur?
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b. Türk Ordusunun Sakarya’nın Doğusuna Çekilmesi ve Mustafa
Kemal’e Başkomutanlık Yetkisinin Verilmesi

“Bana Başkomutanlık verilmesiyle ilgili 5
Ağustos 1921’de bir yasa çıkarıldı. Bu yasanın ikinci maddesine göre
bana verilmiş yetki şuydu: Başkomutan, ordunun maddi ve manevi
gücünü büyük ölçüde artırmak ve yönetimini bir kat daha sağlamlaş-
tırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisinin bununla ilgili yetkisini Meclis
adına süreli olarak kullanabilir. Bu maddeye göre benim vereceğim
buyruklar yasa olacaktı.”

c. Tekâlifimilliye Emirleri (7 - 8Ağustos 1921)

Tekâlifimilliye Emirleri

Yunan ordusunun Polatlı’ya kadar gelmesi halkın ve ordunun moralini
bozduğu gibi TBMM’de de kaygılara yol açtı. Bazı milletvekilleri TBMM’nin
Kayseri’ye taşınmasını istedilerse de bu fikir kabul edilmedi.

Mecliste yapılan sert tartışmalar sonucunda son çare olarak Mustafa
Kemal’in ordunun başına geçmesi istendi. Mustafa Kemal, bu konuda Nutuk’ta
şu açıklamaları yapmıştır:

Mustafa Kemal, başkomutanlık yasasının verdiği yetkiye dayanarak Türk ordusunun ihtiyaçlarını
karşılamak için 7 - 8 Ağustos 1921’de (Millî Yükümlülükler Buyrukları)ni
yayımladı. Bu emirlere göre;

Her aile birer kat çamaşır, bir çift çorap ve çarık hazırlayacak ve komisyona verecek, herkes elindeki
bez, patiska, pamuk, yün, kumaş, iplik vs’nin % 40’ını; buğday, saman, un, arpa, vb. her türlü gıda
maddelerinin % 40’ını; benzin, motorin, lastik, kablo, pil ve telin %40’ını; deve, öküz, at, katırın %
20’sini paraları sonra ödenmek üzere komisyona teslim edecekti. Yine halkın elindeki tüm silah ve
cephane üç gün içinde komisyona teslim edilecek ve kasatura, kılıç, mızrak ve eyer yapabilecek tüm
zanaatçılar isimlerini, yeteneklerini komisyona yazdıracaktı. Herkes elinde kalmış olan her çesit
aracıyla ayda bir kez 100 km’yi geçmemek şartıyla ordu mallarını ücretsiz taşıyacaktı. Ordunun
ihtiyacına lazım olabilecek bütün terk edilmiş mallara da el koyulacaktı.

Herkesi Millî Mücadele’ye yardıma çağıran bu emirleri yerine getirmek için her ilçede bir
Tekâlifimilliye komisyonu kuruldu.Ayrıca Tekalifimilliye Emirleri’nin uygulanabilmesi ve cephe gerisinin
güvenliğinin sağlanabilmesi için de İstiklal Mahkemeleri görevlendirildi.

Tekâlifimilliye Emirlerinin zamanında ve eksiksiz olarak uygulanması, Sakarya’nın doğusuna
çekilmiş olan Türk ordusunun ihtiyaçlarını gidermekte büyük faydalar sağladı. Türk milletini büyük
fedakârlıklara sevk eden sadece emirler ve kanunlar değildi. Vatanı uğruna her türlü fedakârlığı göze
alan Türk halkı Başkomutanın istediklerinden de fazlasını seve seve verdi. Tekalifimilliye emirlerinin
uygalanışı Türk halkının Millî Mücadele’de verdiği önemli bir dayanışma örneğidir. Bu dayanışma ile
Türk milletinin birlik ve beraberliği sağlanmış, vatanın ve milletin bağımsızlığı elde edilmiştir.

1

1.
2.

Tablodaki verilere göre Millî Mücadele yıllarında ülke ekonomisi hakkındaki çıkarımlarınız nelerdir?
Tablodaki ürünlerin kg ve adet fiyatları niçin belirlenmiş olabilir?

Başkomutan
Mustafa Kemal

etkinlik

1. Nutuk, C II, s. 450

Besin ve diğer ihtiyaç maddelerinin miktarı ile
fiyatını gösteren tablo

Cinsi Kilo Fiyatı
(Kuruş)

Toplanan Miktar
(Ton)

Buğday 7 16.703

Arpa 4 14.074

Şeker 62 224

Gazyağı 39 260

Giyecek miktarı ile fiyatını gösteren tablo

Cinsi Bir Adet Fiyatı
(Kuruş) Toplanan Yekûn

Don 75 426.609 adet

Gömlek 75 452.672 adet

Çarık 45 334.934 adet

Çorap 31 363.285 adet

Kundura 300 2.373 çift

Mehmet Kayıran, “Tekâlifimilliye Emirleri”, s. 657 (Düzenlenmiştir.)

Ağustos - Kasım 1921 ayı sonuna kadar Tekâlifimilliye komisyonlarınca halktan toplanan
besin maddeleri ve eşyalardan bazıları:
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5. Sakarya Meydan Savaşı (23Ağustos - 13 Eylül 1921)

“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa
vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk
edilemez. Onun için, küçük büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük
her birlik ilk durabildiği noktada, tekrar düşmana karşı cephe teşkil edip muharebeye devam
eder. Yanındakinin çekildiğini gören birlikler, ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide sonuna
kadar dayanmaya mecburdur.”

Kütahya - Eskişehir Savaşlarından sonra Türk kuvvetlerinin daha fazla kayıp vermemek için geri
çekilmesi üzerine Yunan ordusu hızla ilerlemiş ve Sakarya Nehri’nin batısında beklemeye başlamıştı.

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 12 Ağustosta Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ile Polatlı’da
karargâha gelerek savunma hatlarını incelemiş ve gerekli önlemleri almıştı.

Kral Constantine’in Kütahya’da Yunan askerlerine Ankara’yı hedef gösteren emri ile saldırıya
geçen Yunan ordusu 14 Ağustosta Sivrihisar’ı ele geçirdi. Yunan kuvvetleri 23 Ağustosta Sakarya’nın
doğusuna geçtiler.Asıl savaş o gün başladı. 100 km genişliğindeki cephede çok sıkıntılı anlar yaşandı.
Özellikle Polatlı, Haymana ve Çaldağı taraflarında Yunan ordusu çoğu zaman savunma hatlarımızı
aştı. İsmet Paşa yine Batı Cephesi komutanı olarak ordunun idaresinden sorumluydu. Kazım (Özalp),
Şükrü Naili (Gökberk), Kemalettin Sami, Fahrettin (Altay), İzzettin (Çalışlar) ve Derviş Paşalar büyük
kahramanlıklar gösterdiler.

Başkomutan Mustafa Kemal, dünya askerlik tarihine giren “Topyekûn Savaş” taktiği ile Türk
ordusuna moral kazandıran şu sözleri bu sırada söyledi:

Mustafa Kemal’in emrine uygun olarak savunma hatları kırıldıkça Yunanlıların karşısına yeni hatlar
oluşturuldu. Sol kanattaki Türk kuvvetleri Ankara’nın 50 km güneyine kadar çekildiler.

1

Batıya doğru
kurulmuş olan Türk cephesi yön değiştirerek güneye döndü. Türk ordusu Mustafa Kemal’in uyguladığı
bu taktikle üstün düşman kuvvetlerini yıprattı. 5 Eylülde Yunanlılar iyice zayıfladı ve 10 Eylülde Türk
kuvvetlerinin karşı taarruzu başladı.

ESKİŞEHİR
Alpu

Hamidiye

Çifteler

Sivrihisar

Mihalıççık

Ayaş

Haymana
Çalış

Yunak

Güzelcekale

0      10     20    30 km

ANKARA

Porsuk Çayı

Ankara Çayı
Sakarya Nehri

Sakarya Nehri

Seyitgazi

YUNAN
ORDUSU

TÜRK
ORDUSU

Türk ordusu
Yunan ordusu
Yunanlıların ilerleyebildiği son çizgi
Türk ordusunun çekildiği hat

Sakarya Meydan Savaşı’nın yapıldığı alan ve tarafların harekâtı

1. Nutuk, C II, s. 453

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Savaşı’nda cephede (10 Eylül 1921)
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Türk kuvvetlerine karşı tutunamayacaklarını anlayan Yunanlılar geri çekilmeye başladılar. 13
Eylülde Sakarya’nın doğusunda hiçbir Yunan askeri kalmadı. Yunanlılar Eskişehir, Kütahya ve Afyon
çizgisine geri çekildiler. 23 Ağustostan 13 Eylüle kadar 22 gün 22 gece süren bu savaş Türk tarihinde
bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Sakara Zaferi ile Yunan ordusunun saldırı gücü kırıldı ve
Yunanlılar savunma durumuna geçtiler. Böylelikle 1683 Viyana Kuşatması’ndan sonra başlayan ve
asırlarca süren Türklerin geri çekilişi bu savaşla durduruldu ve
bundan sonra Türk ordusunun ilerleyişi başladı.

Ayrıca Sakarya Zaferi’yle Anadolu’daki savaşı Türk
ordusunun kazanacağını anlayan devletlerle aşağıdaki
etkinlikler içerisinde verilen siyasi antlaşmalar imzalanmış ve
TBMM’nin dış politikadaki saygınlığı artmıştır.

bilgi notu

TBMM Sakarya Zaferi’nden sonra
Mustafa Kemal Paşa’ya unvanı ile
askerî rütbelerin en büyüğü olan
rütbesini verdi

Gazi
Mareşal

(19 Eylül 1921).

etkinlik

etkinlik

etkinlik

Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)
Sakarya Zaferi’nden sonra Moskova Antlaşması’nın sınırlarımızla ilgili maddelerini yeniden düzenlemek

ihtiyacı oluştu. Sovyet Rusya denetimindeki Kafkas Cumhuriyetleri (Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan) ile
TBMM Hükûmeti arasında imzalanan bu antlaşmayla Ardahan Türkiye’de Batum Gürcistan’da kalmak şartıyla
doğu sınırımız bugünkü hâliyle kesinleşmiştir.

Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)
Türk ordusunun Sakarya Meydan Savaşı’nı kazanması Fransa’nın Anadolu’daki ümitlerini sona erdirdi ve

TBMM Hükûmeti’nden barış istemesini zorunlu kıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki maddeleri
içeren antlaşma imzalandı.

Fransızlar Güneydoğu Anadolu’da işgal ettikleri yerlerden çekilecekler ancak özel bir yönetim kurulması
şartıyla İskenderun - Hatay Fransa mandasındaki Suriye’de kalacaktır.
İki taraf savaş durumuna son verecek ve savaş esirlerini serbest bırakacaktır.
Antlaşmanın imzalanmasını izleyen iki ay içinde tespit edilen sınırın güneyine Fransız kuvvetleri, kuzeyine
Türk kuvvetleri çekilecektir.
Süleyman Şah’ın mezarının bulunduğu Caber Kalesi, Türk bayrağı altında, Türk mülkü olarak kalacaktır.

•

•
•

•

Millî Mücadele’de doğu sınırımızın güvenliği ile ilgili daha önce imzalanan antlaşmaları hatırlayarak
Kars Antlaşması’nın önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

1.
2.

TBMM Hükûmeti’nin Ankara Antlaşması ile elde ettiği kazanımlar neler olmuştur?
Ankara Antlaşması ile Fransızların Anadolu’nun hangi illerindeki işgalleri sona ermiştir?

Sakarya Zaferi Sonrası İtilaf Devletlerinin Durumu

İtalya II. İnönü Zaferi’nin kazanılması ile 5 Temmuz 1921’de boşaltmaya başladığı Anadolu
topraklarını Sakarya Savaşı’ndan sonra tamamen terk etti.

Fransa

Sakarya Savaşı sonucunda Fransa, TBMM Hükûmeti ileAnkaraAntlaşması’nı imzalayarak
İtilaf Devletlerinden ayrıldı. Bu antlaşmayla Fransa TBMM Hükûmeti’ni ve Misakımillî’yi
tanıyan ilk İtilaf Devleti oldu. Fransa, yeni bir saldırı düzenlemek isteyen Yunanlılara da
Türklerle barış yapmalarını önerdi.

Yunanistan

Sakarya’daki ağır yenilgi ve kayıpların açıklanması Yunan kamuoyunda Anadolu’da
boşuna savaşıldığını düşünenlerin sayısını artırmıştı. Yine de Büyük Yunanistan hayallerini
gerçekleştirmek için ele geçirilen fırsatı değerlendirmek istiyorlardı. Ellerinde kalan
toprakları korumak amacıyla büyük bir savunma hattı oluşturdular.

İngiltere

Yunanlıların Türk ordusu karşısında başarılı olamayacağını anlayarak olası bir Türk
taarruzunu önlemek için barış teklifi ile mevcut durumu korumaya çalıştı. Malta’da bulunan
Türk esirleri ile Anadolu’da tutuklu bulunan İngiliz esirlerinin değişimi sağlandı. Anadolu’da
bir Ermeni Devleti’nin kurulmasını öngören ve bağımsızlığa aykırı şartlar içeren, Sevr
Antlaşması’nın biraz hafiflemiş şeklini ateşkes önerisi olarak TBMM Hükûmeti’ne sundu.

TBMM
Hükûmeti

Yukarıdaki tablodan hareketle TBMM Hükûmeti’nin durumu ve İtilaf Devletlerine karşı alacağı tavır
konusundaki çıkarımlarınızı boş bırakılan yere yazınız.
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6. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı (26Ağustos - 9 Eylül 1922)

“Bu dakikada ordu komutansızdır. Eğer ben, orduya komuta etmeyi sürdürüyorsam yasaya
aykırı olarak komuta ediyorum. Mecliste beliren oylara göre hemen komutadan el çekmek
isterdim. Başkomutanlığımın sona erdiğini hükûmete bildirirdim. Ama önlenemeyecek bir
kötülüğe yol açmamak zorunluluğu karşısında kaldım. Düşman karşısında bulunan ordumuz
başsız bırakılamazdı. Bunun için bırakamadım, bırakamam ve bırakmayacağım.”

“Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir.
İleri!”

Türk ordusu Sakarya’da zafer kazanmasına rağmen henüz Yunan ordusunu savaşa zorlayarak yok
edecek durumda değildi. Başkomutan Mustafa Kemal’e göre ordunun taarruz gücüne ulaşabilmesi
için uzun bir hazırlık dönemine ihtiyaç vardı. Sakarya Zafer’ini izleyen günlerde büyük taarruz için
hazırlıklara başlandı.

Yurdun her tarafında uygulanan Tekâlifimilliye Emirleri ile ordunun ihtiyaçlarının giderilmesi
çalışmalarına devam edildi. Öncelikle
ordunun asker sayısı artırıldı. Büyük bir
gizlilik içinde yapılan hazırlık aşamasında
İstanbul’daki silah depolarından Ana-
dolu’ya silah ve cephane kaçırıldı. Fran-
sız ve İtalyanların çekilirken bıraktığı silah
ve mühimmatlar ile Rusya’dan alınan
silahlarla ordu güçlendirildi.

Taarruz hazırlıklarının uzun sürmesi
TBMM’de Mustafa Kemal’e karşı muha-
lefet edenlerin sayısının artmasına neden
oldu. Bunun sonucunda 5 Ağustos
1921’den itibaren üç aylık sürelerle
uzatılan Başkomutanlık yetkisi dördüncü
kez uzatılmak istenince mecliste yeterli
oyu alamadı. Bu durum, Mustafa Kemal
tarafından Nutuk’ta şu duygularla
anlatılmıştır:

6 Mayıs
1922’de Mustafa Kemal’in mecliste yaptığı konuşma üzerine yapılan oylama sonucunda Mustafa
Kemal’e verilen Başkomutanlık görevinin süresiz olarak uzatılması kabul edildi.

Başlatılacak taarruzdan önce bir kez daha sorunun barışçı yollardan çözülmesi için Dışişleri
Bakanı Yusuf Kemal (Tengirşenk) BeyAvrupa’ya gönderildi.Ancak sonuç alınamadı.

26 Ağustos sabahı Mustafa Kemal, İsmet ve Fevzi Paşalar taarruz harekâtını sevk ve idare etmek
için Kocatepe’de bulunuyorlardı. Savaş 05:30’da Türk topçusunun ateşi ile başladı. 27 Ağustostan
itibaren Türk kuvvetleri üstünlüğü ele geçirerek Yunan
ordusuna büyük kayıplar verdirdi. 30 Ağustos sabahı
Dumlupınar’da sıkıştırılan Yunan ordusu ile büyük bir
meydan savaşı yapıldı. Mustafa Kemal’in bizzat
kendisinin yönettiği bu savaşa “Başkomutanlık Meydan
Savaşı” denmiştir. Aynı zamanda geçtiği yer dolayısıyla
“Dumlupınar Meydan Savaşı” olarak da adlandırılır. Bu
savaş sonunda bozguna uğrayan Yunan kuvvetleri İzmir,
Yalova ve Bandırma yönüne doğru kaçmaya başladı.

Yunan ordusu Başkomutanı General Trikopis ve
birçok subay esir alındı. Kaçan Yunan ordusunun yeni bir
savunma hattı oluşturmasını engellemek amacıyla
Mustafa Kemal

emrini verdi. Bu emirle başlayan takip 9 Eylülde
Türk ordusunun İzmir’e girmesiyle sonuçlandı.

18 Eylülde işgalciler Batı Anadolu’dan tamamen
çıkarıldılar. Bu büyük zaferin kazanılmasında 1. Ordu
Komutanı Nurettin Paşa, 2. Ordu Komutanı Yakup Şevki
(Subaşı) ve Kolordu komutanları Kazım (İnanç) Paşa ile
Fahrettin Paşa’nın üstün hizmetleri oldu. Böylelikle
Kurtuluş Savaşı’nın askerî safhası tamamlanmış oldu.
Bundan sonra diplomatik mücadele dönemi başladı.

1

Büyük Taarruz’a hazırlık yapılırken (1922)

1. Nutuk, C II, s. 484

bilgi notu

Kocatepe - Anadolu Mektupları

Üç senede Türk milletinin tarihine üç
büyük isim katıldı: İnönü, Sakarya,
Dumlupınar.

Yunanlılar İnönü’de geri çekildiler,
Sakarya’da hezimete uğradılar, Dumlu-
pınar’da mahvoldular.

Bu üç zaferle beraber Anadolu dağları-
nın üç tepesini hatırlayacağız. Metristepe,
Duatepe ve Kocatepe. Metristepe’den
İsmet Paşa Yunan ordusunun geri çekil-
mesini seyretti. Duatepe Sakarya
Savaşı’nın en korkunç mücadelesine sah-
ne olmuştur. Kocatepe ise, Mustafa Kemal
Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa’nın yan
yana 26 Ağustos şafak vakti Türk ordu-
sunun taarruzunu başlattıkları tepedir.

Falih Rıfkı, Akşam 3 Ekim 1922
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7. MudanyaAteşkes Görüşmeleri veAnlaşmanın İmzalanması (3 - 11 Ekim1922)

“Biz Rumeli’de millî sınırlarımıza dek Doğu Trakya’yı baştan başa almadıkça savaştan
vazgeçemezdik.”

“29 Eylül 1922 günü verdiğim kısa bir cevapla, Mudanya Konferansı’nı kabul ettiğimi
bildirdim. Ama Meriç Irmağı’na dek Trakya’nın hemen bize geri verilmesini istedim. 3 Ekimde
toplanmanın uygun olacağını söyledim. Mudanya Konferansı’na başkomutanlık adına olağan-
üstü yetki ile Batı Cephesi Orduları Komutanı İsmet Paşa’yı delege atadığımı bildirdim.”

26 Ağustosta başlayan Büyük Taarruz’la Batı Anadolu’nun Yunan işgalinden kurtulmasından sonra
sıra Boğazlar ve Doğu Trakya’nın kurtarılmasına gelmişti. Mustafa Kemal’in deyimiyle:

Bu bölgeler İngilizlerin işgalindeydi ve İngilizler buraları boşaltmak istemiyordu.
Türk ordusunun yönünü kuzeye çevirerek Çanakkale’ye yönelmesi üzerine İngilizlerle savaş durumu
oluştu. Fransa ve İtalya’nın İngiltere Hükûmeti’ne uyguladığı baskılar ve Rusya’nın savaş devam
ederse Türklerin yanında yer alacağını ilan etmesi üzerine İtilaf Devletleri TBMM Hükûmeti’ne ateşkes
teklifinde bulundular. Mustafa Kemal Nutuk’ta bundan sonraki gelişmeleri şöyle açıklamıştır:

1

2

1.
2. Nutuk, C II, s. 497

Nutuk, C II, s. 496

Mustafa Kemal, Fevzi Paşa ve Salih Bozok İzmir’de (10 Eylül 1922)

bilgi notu

Binbaşı Ayşe

“... Büyük harpte Kafkas Cephesinde yaralanarak ölen kocamın ve tüm
vatan evlatlarının intikamını almaya and içmiştim. Allah, bu fırsatı 15 Mayıs

1919’da bana verdi. İzmir’i Yunanlılar işgal ettiği sırada ilk mukavemetimiz sona
erip şehre Yunanlılar hâkim olunca Aydın’a gittim. Orada faaliyete geçerek bir

Kuvayimilliye birliği teşkil edip bilahare Nuri çetesine katıldım. Aydın muharebelerini
yaptıktan sonra Koçarlı’ya çekildik. Bu suretle, bilfiil atıldığım İstiklal Mücadelesi’ne başından sonuna
kadar iştirak ettim, ilk defa Sakarya’da sol kasığımdan piyade mermisi ile yaralandım. Seyyar hastanede
tedaviden sonra tekrar müfrezeme iltihak ettim. Büyük Taarruz’da Mürsel Paşa Fırkasına iltihak ettik ve
Ahır Dağlarından düşman gerilerine akmaya memur edildik. İzmir’e ilk giden birlikler arasında ben de
vardım. Ancak bu arada misketle sol bacağım kırıldı. Allah’a şükürler olsun bugün büyük gazimiz
sayesinde amacımıza ulaştık. Türk ve Türklük kurtuldu. Vaktiyle düşman çizmelerinin altında inleyen
sevgili topraklarımızda şimdi serbest ve göğsümü gere gere yürüyorum.”

Kurtuluş Savaşı hakkında yazılmış eserlerde göğüs göğüse çarpışmış pek çok
Müslüman Türk kadınlarından bahsedilir. Kara Fatma, Onbaşı Halide, Tayyar
Rahmiye, Kılavuz Hatice, Gördesli Makbule isimleri pek sık zikredilen şahsiyetlerdir.
Binbaşı Ayşe de adını hep minnet duygularıyla anmamız gereken kahramanlar
arasındadır.

1925 Haziranı sonlarında İstanbul’da Cumhuriyet gazetesi tarafından yapılan
mülakattan onun hakkında şu bilgiyi edinmiş bulunuyoruz.

Binbaşı Ayşe, Millî Mücadele’de kocasının en kıymetli birer yadigârı
olarak sakladığı ziynetlerini satarak at, mavzer, elbise ve çizme tedarik etmiş ve bu
mücadelede, derece derece terfi ederek binbaşılığa kadar yükselmiştir.

Fevziye Abdullah Tansel, İstiklâl Harbi’nde Mücâhit Kadınlarımız, s. 40
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Mudanya’da İsmet Paşa’nın başkanlığı altında İngiltere delegesi General Harrington (Harington),
Fransa delegesi General Charpy (Şarpi), İtalya delegesi General Monbelli (Monbeli)’nin katıldıkları
konferans toplandı. Yunan Hükûmeti’ni Mudanya Görüşmelerinde İngiltere temsil etti. Çünkü
Yunanistan delegesi General Mazarakis konferans sonuna kadar kendisini Mudanya’ya getiren
gemide bekleyerek kıyıya çıkmadı. Bir hafta süren tartışmalı görüşmelerden sonra 11 Ekimde
MudanyaAteşkesAnlaşması imzalandı.

Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasında sonra Refet Bele Doğu Trakya’yı teslim almakla
görevlendirildi. TBMM Hük meti temsilcisi olarak “Trakya Yüksek Komiseri” sıfatıyla coşkun gösteriler
arasında İstanbul’a girdi (19 Ekim 1922).

MudanyaAteşkesAnlaşması askerî başarıların ardından kazanılmış siyasi bir zaferdir. Bu anlaşma
ile İstanbul ve Boğazların yönetiminin TBMM’ye bırakılması Osmanlı Devleti’nin sona erdiğinin ve
bunun da İtilaf Devletleri tarafından kabul edildiğinin göstergesidir.

û

D. MİLLÎ MÜCADELE’NİN SANAT VE EDEBİYATAYANSIMALARI

Millî Mücadele yıllarında Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen vatansever kalemler dergi ve gazetelerde
Anadolu hareketinin sesini ve sözünü duyuran yazıları ile Türk milletine güç ve ilham verdiler. Mustafa
Kemal daha Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık aşamasında millî bir basının oluşmasına büyük önem
vermiştir.

Ona göre:

Dönemin şair ve
yazarları Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna sergiledikleri büyük fedakârlıkları anlatan
yazılarla gerçekten de tarihe kayıtlar düştüler. Onlar ayrıca yazdıkları eserlerle cumhuriyet kuşağına
halkını sevme ve Millî Mücadele’ye bağlanma yolunda rehberlik etmişlerdir. Bu yazarlar içinde Halide
EdipAdıvar, Falih RıfkıAtay ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu özel bir yere sahiptir.

Halide Edip, Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan romanların ilki ve hâlâ en
değerlilerinden biri olan adlı eserini 1922’de kaleme almıştır.
Eserinde; İzmir’in işgali sırasında eşini ve çocuğunu kaybeden Ayşe’nin önce
İstanbul’a gelişini, ardından da Anadolu’ya geçerek Kuvayımilliye’ye katılışını
anlatmaktadır. Bir yanda Yunan işgali ve mezalimi diğer yanda Bolu, Düzce ve
Adapazarı ayaklanmaları tarihî gerçeklerle okuyucuya aktarılmıştır. Ayrıca
Halide Edip Kurtuluş Savaşı yıllarında onbaşı, çavuş,
başçavuş, rütbelerinde ordu hizmetinde çalıştığı
dönemde yaşadıklarını adlı anı
kitabında anlatmıştır.

İkdam veAkşam’da yazdığı makale ve hikâyelerle Millî
Mücadele’yi destekleyen Yakup Kadri de Anadolu’ya,
Mustafa Kemal’in yanına gelerek TBMM üyeliği ile bizzat
Millî Mücadele’nin içinde bulundu. O, Sakarya

Savaşı’ndan sonra Yunan ordusunun yakıp yıktığı bölgelerle
heyeti ile birlikte yaptığı incelemelerinde gördüklerini

adını taşıyan hikâye ve makalelerle
anlattı. Yine 1932’de yayımladığı adlı romanında bir Anadolu köyü
üzerinden Millî Mücadele yıllarını anlatmıştır.

“Söz, bir gazeteye veya bir kitaba geçerse düşünce saptanmış olur, bütün
dünyada okunur ve böylelikle gelecek kuşaklara aktarılır. Saptanan ve hızlı bir biçimde yayılan
düşünceler, bütün insanlığın ilerlemesine ve tarihe büyük hizmetler verirdi.”

Ateşten Gömlek

Türk’ün Ateşle İmtihanı

Yunan
mezalimini tetkik
Düşmanın Yaktığı Köyler Ahalisine

Yaban

1

etkinlik

Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın Önemli Maddeleri (11 Ekim 1922)
• Ateşkes 14/15 Ekim gecesi yürürlüğe girecek,
•
• Boşaltmanın tamamlanmasından sonra Doğu Trakya

• Yunanlıların boşalttığı bölgeye güvenliği sağlamak için

•

Yunanlılar 15 gün içerisinde Meriç Nehri sınır olmak üzere Doğu Trakya’yı boşaltacak,
30 gün içinde İtilaf Devletlerince TBMM Hükûmeti’ne

devredilecek,
8 bin kişiyi aşmayan Türk jandarma birliği

gönderilecek,
İstanbul ve Boğazlar TBMM Hükûmeti’ne bırakılacak ancak İtilaf kuvvetleri barış antlaşması imzalanana
kadar İstanbul’da kalabileceklerdir.

Mudanya Ateşkes Anlaşması’na göre savaş yapılmadan işgalden kurtarılan yerler nerelerdir?

1. Özer Ozankaya, Atatürk’ün Demokrasi Dersleri (III), s 44
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etkinlik

İbrahim Çallı - Zeybekler Tablosu

Anıtkabir’den Rölyef

Sarayburnu Atatürk Anıtı,
Heinrich KRIPPEL

Antep Türküsü

Kara imiş şu Antep’in yazısı
Meleşmiyor koyun ilen kuzusu
Ana baba bacı kardaş acısı

Nerde benim sarı güllü bağlarım
Antep diye hazin hazin ağlarım

Fransızlar her taraftan geldiler
Top sesinden çocuklar da öldüler
Çok gelinler evde yalnız kaldılar

Nerde benim mor sünbüllü bağlarım
Antep diye hazin hazin ağlarım

Kavaklı’nın şirazesi bozuldu
Hanemize kara yazı yazıldı
Camilere şehit kabri kazıldı

Nerde benim mor lale bağlarım
Antep diye uğrun uğrun ağlarım

Anonim

Falih Rıfkı ise birkaç arkadaşı ile birlikte kurduğuAkşam gazetesinde Kurtuluş
Savaşı aleyhinde olanlara karşı şiddetli bir mücadeleye girişti. O da Anadolu’ya
geçerek Mustafa Kemal’in yanında yer aldı. Cumhuriyet devri ile ilgili anılarını
kaleme aldığı yı 1961’de yayımladı.

Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla sonuçlanmasında büyük katkıları olan
komutanlar da yaşananları sonradan kaleme almışlardır. Bunlardan en
önemlileri: Atatürk’ten Anılar, “Kemal Arıburnu”, İstiklal Harbimiz, “Kâzım
Karabekir”, Millî Mücadele Hatıraları, “Ali Fuat Cebesoy” olmuştur.

Unutulmamalı ki Millî Mücadele’yi anlatan eserlerden bizzat Mustafa Kemal’in
yazdığı ile ’i hem tarihî hem de edebî
değeri yüksek yapıtlar arasındadır.

Kurtuluş Savaşı ortamı ressamların tuvallerine de yansımıştır. Onlar yaptıkları
resimlerle savaşın hüznünü, yıkıcılığını
yansıtmakla kalmamış, savaşın ne zor
şartlarda kazanıldığını da belgelemişlerdir.
Bu konuda Ruhi Arel, Üsküdarlı Cevat, Ali
Sami Boyar, Arif Kaptan, Hikmet Onat, Nejat
Çelik, Ercüment Kalmık, Halil Dikmen,
Cemal Tollu, Ali Çelebi, Zeki Kocamemi,
İbrahim Çallı, Sami Yetik gibi sanatçılar
tarzları farklı olsa da aynı duygularla hareket
etmiş ressamlarımızdır.

Millî Mücadele heykel sanatçılarına da
ilham olmuş, onlar da yaptıkları heykel ve
kabartmalarla Kurtuluş Savaşı’nı eserlerine
yansıtmışlardır. Özellikle Zühtü Müridoğlu,
Nusret Suman, Hüseyin Özkan ve İlhan
Koman Anıtkabir kabartma ve rölyeflerinde
Kurtuluş Savaşı’nı işlemişlerdir.

Çankaya’

Nutuk Atatürk’ün Söylev ve Demeçler

Yaral  Asker
Ali Çelebi

ı ,Siperde Mektup Okuyan Askerler
Hikmet Onat

,

1.
2.

Yukarıda verilen görsellerin ortak yönü nedir?
Yukarıda örnekleri verilen Millî Mücadele’nin sanat ve edebiyata yansımalarına dair araştırma yaparak
sunum hazırlayınız.
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Ölçme ve Değerlendirme

A.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

B.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biri ile tamamlayınız.

C.Aşağıdaki ifadelerin başına bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Sakarya, İstiklal Mahkemeleri, İtalyanlar, Gazi, Mareşal, Gümrü, Dörtyol, Fransızlar,
İsmet Paşa, II. İnönü, Kars, Türkiye Büyük Millet Meclisi, İngiltere, hükûmeti,

Kuvayımilliye, Fevzi Paşa.
1.
2.
3.

“Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz.”

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Millî Mücadele’de Doğu Cephesi’nde kimlere karşı niçin savaşılmıştır? Belirtiniz.
Millî Mücadele’de Güney Cephesi’nde işgallere karşı yapılan direnişin özellikleri nelerdir?
Açıklayınız.
Londra Konferansı’nın TBMM Hükûmeti açısından önemi nedir?Açıklayınız.
Türk ordusu Sakarya’nın doğusuna neden çekilmiştir? Belirtiniz.
TBMM, Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisini niçin vermiştir? Belirtiniz.
Tekâlifimilliye Emirleri niçin çıkarılmıştır?Açıklayınız.
İstiklâl Marşı’mızın anlam ve önemini açıklayınız.
Sakarya Zaferi’nden sonra İtilaf Devletlerinin politikalarında ne gibi değişiklikler olmuştur?
Açıklayınız.
Büyük Taarruz’dan önce ne gibi hazırlıklar yapılmıştır? Belirtiniz.
MudanyaAteşkesAnlaşması’nın önemi nedir?Açıklayınız.

TBMM Hükûmeti’nin uluslararası alanda imzaladığı ilk antlaşma …………………...........
Millî Mücadele’de ilk kurşun ……………………….……………………………........... atılmıştır.
Mustafa Kemal ……………………………… Savaşı sonrası ………………………… gönderdiği
telgrafta sözüyle
savaşın kazanılmasının Türk halkının ümidini artırdığını vurgulamıştır.
Millî Mücadele’de ……………………………..….. karşı cephe açılmamıştır.
TBMM ………………………………… Savaşı’ndan sonra Mustafa Kemal’e ……………………. ve
………………… unvanı verilmiştir.
Tekâlifimilliye Emirlerinin uygulanmasında çıkabilecek sorunlara karşı ………….… ….…………..
yetkili kılınmıştır.
Doğu sınırımızı bugünkü hâliyle kesinleştiren antlaşma …………………………...................
Güney Cephesi’ndeki mücadele ………….…………………… birlikleri tarafından kazanılmıştır.
MudanyaAteşkesAnlaşması’na göre Boğazlar ve İstanbul …………. ….……… bırakılmıştır.
Millî Mücadele’de savaşlar Yunanlılarla yapılmasına rağmen Mudanya Ateşkes Anlaşması’nda
Yunanistan’ı ………………….. temsil etmiştir.

(…..) Harbord Raporu Ermenilerin Anadolu üzerindeki iddialarının geçersizliğini ortaya koyan ilk
uluslararası belgedir.

(…..) Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisini Sakarya
Savaşı’ndan önce vermiştir.

(…..) MudanyaAteşkesAnlaşması I. İnönü Savaşı’ndan sonra imzalanmıştır.
(…..) Dumlupınar Meydan Savaşı, Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın diğer adıdır.
(…..) Millî Mücadele’deAdana, Urfa,Antep ve Maraş’ta İngilizlere karşı savaşılmıştır.
(…..) Millî Mücadele’de düzenli ordunun Yunanlılara karşı kaybettiği tek savaş Eskişehir -

Kütahya Savaşı’dır.
(…..) Tekâlifimilliye Emirlerinin yurt genelinde uygulanması ile Sakarya Savaşı öncesi Türk

ordusunun ihtiyaçları tamamlanmaya çalışılmıştır.
(…..) İtalyanlar,Anadolu’yu Sakarya Zaferi sonucunda boşaltmışlardır.
(…..) 1921 Teşkilatıesasiye yeni Türk Devleti’nin ilk anayasasıdır.
(…..) MudanyaAteşkesAnlaşması ile İstanbul ve Doğu Trakya savaş yapılmadan geri alınmıştır.
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Ç.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele ile ulaşmak istenen hedeflerden ?

3. Millî Mücadele döneminde;

gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek için yapılmıştır?

4. Aşağıda verilenlerden hangisi GümrüAntlaşması’nın özelliklerinden biri ?

5. Mustafa Kemal, Millî Mücadele’de Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için aşağıdaki-
lerden hangisini yapmıştır?

6.

Buna göre aşağıdaki antlaşma imzalanan devletlerden hangisi gösterilmiştir?

7.

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in yasama yetkisini kullandığının göstergesidir?

8. Fransızlar, aşağıdaki savaşların hangisinden sonra Anadolu’da işgal ettikleri bölgeleri
tamamen boşaltmışlardır?

değildir

değildir

yanlış

A) Yurdu düşman işgalinden kurtarmak B) Bağımsız bir devlet kurmak
C)Azınlıkların yıkıcı faaliyetlerine son vermek D) Padişahın yetkilerini genişletmek
E) Millet egemenliğine dayalı bir yönetime geçmek

• Asker kaçaklarına ve ayaklanmalara karşı Hıyanetivataniye Kanunu’nun çıkarılması
• Subay ihtiyacını karşılamak içinAnkara’da subay okulunun açılması

A) Düzenli orduyu oluşturmak B) İstanbul Hükûmeti’ne son vermek
C) Otorite sağlamak D) Millî egemenlik anlayışını hayata geçirmek
E) Saltanatı güçlendirmek

A) Bu antlaşma ile Kars ve çevresi Türkiye’ye kalmıştır.
B) Ermenistan Misakımillî’yi tanımıştır.
C) Ermenilerin “Büyük Ermenistan” hayalleri sona ermiştir.
D) Bu antlaşma ile Batum Ermenistan’a bırakılmıştır.
E) Doğu sınırımız kısmen tespit edilmiştir.

A) İstiklal Mahkemeleri kuruldu. B) 1921Anayasası kabul edildi.
C) Başkomutanlık Kanunu çıkarıldı. D) Tekâlifimilliye Emirleri çıkarıldı.
E) Hıyanetivataniye Kanunu çıkarıldı.

Millî Mücadele’de Türk ordusunun kazandığı askerî başarılardan sonra bazı antlaşmalar
yapılmıştır.

A) GümrüAntlaşması - Ermenistan B) MoskovaAntlaşması - Sovyet Rusya
C)AnkaraAntlaşması - Fransa D)
E)

5 Ağustos 1921’de kabul edilen Başkomutanlık yasası ile meclise ait olan yasama ve yürütme
yetkileri üç aylığına Mustafa Kemal’e devredilmiştir.

A) Tekâlifimilliye Emirlerini çıkarması B) Başkomutan sıfatıyla orduya komuta etmesi
C) İstanbul Hükûmeti ile görüşmesi D) İtilaf Devletlerinin barış tekliflerini reddetmesi
E) Türk ordusuna taarruz emri vermesi

A) I. İnönü Savaşı B) Sakarya Savaşı C) II. İnönü Savaşı
D) Büyük Taarruz E) Eskişehir - Kütahya Savaşı

2. İtilaf Devletleri Londra Konferansı’na hem İstanbul hem de Büyük Millet Meclisi Hükûme-
ti’ni çağırmıştır. İtilaf Devletlerinin bu davranışlarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Adaletli bir politika izlemek B) İki taraf arasındaki görüş ayrılığından yararlanmak
C) Büyük Millet Meclisini tanımak D) TBMM’nin isteklerini kabul etmek
E) Halifenin gücünden yararlanmak

Lozan BarışAntlaşması - İtilaf Devletleri
KarsAntlaşması - İngiltere
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ANA BAŞLIKLAR

TÜRK İNKILABI

4. ÜNİTE

TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ

SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA
YAPILAN İNKILAPLAR

TOPLUM ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

EKONOMİ ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

SOSYAL VE SAĞLIK ALANLARINDA YAPILAN
İNKILAPLAR

ATATÜRK’ÜN GELECEĞE YÖNELİK
HEDEFLERİ

BÜYÜK NUTUK
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Saltanatın kaldırılması niçin gerekli görülmüştür? Araştırınız.
2. Lozan Barış Antlaşması’nın Türk tarihi açısından önemini araştırınız.
3. Türk milletinin karakterine en uygun yönetim neden cumhuriyettir?
4. Millî egemenlik ve cumhuriyet kavramlarının benzer yönleri nelerdir?
5. Eğitimin milletlerin kalkınmasındaki önemi nedir?
6. Hukuk ve adalet kavramlarını toplumsal hayat açısından değerlendiriniz.
7. Dil ve tarih eğitimlerinin milletlerin devamlılığı açısından önemi nedir?
8. Toplumsal alanda yapılan inkılapların amaçları neler olabilir?
9. Atatürk’ün ekonomik kalkınmaya önem vermesinin sebepleri nelerdir?

10.Türk inkılabı hangi alanlarda yapılmıştır ?
11.Toplum hayatının devamı ve gelişiminde k yeri ve önemini açıklayınız.
12.Atatürk’ün kültür ve sanat anlayışını araştırınız.
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A. TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ
XIV. yüzyılın başlarında kurulan Osmanlı Devleti, büyük bir güç hâline gelerek uzun süre dünya

politikasına yön vermeyi başardı. Avrupalılar tarafından gerçekleştirilen coğrafi keşifler, Osmanlı
Devleti’ni olumsuz etkiledi. XVII. yüzyıldan itibaren devlet, askerî ve idari açıdan gerilemeye başladı.
Osmanlı Devleti’nin gerileyişinde toplumsal, idari ve teknolojik yapısını dünyanın değişen şartlarına
göre geliştirememiş olması etkili oldu. XVIII. yüzyılda ise Fransız İhtilali ile ortaya çıkan özgürlük,
eşitlik, milliyetçilik, insan hakları, demokrasi gibi kavramlarla; sömürgecilik ve sanayileşme gibi
gelişmelerle karşı karşıya kaldı. Bu durum, Osmanlı Devleti’nin Avrupa Devletleri karşısında
gerilemesini hızlandırdı. Bozulan kurumlara yeniden işlerlik kazandırmak amacıyla yenilikçi padişah
ve devlet adamları birçok ıslahat gerçekleştirdi.Ancak istenen sonuç elde edilemedi.

Çok uluslu yapıya sahip olan Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda milliyetçilik akımının etkisiyle büyük
toprak kayıpları yaşadı. Trablusgarp ve Balkan Savaşlarının olumsuz etkilerinden kurtulamadan I.
Dünya Savaşı’na girdi. Savaşın sonunda başarısız oldu ve imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması ile
işgale uğradı.Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla Türk milletinin Kurtuluş Savaşı başladı.
Atatürk, Millî Mücadele’yi, millî değerler ve çağın ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdi. Millî
egemenlik yolunda toplum ve devlet hayatında köklü değişiklik yaptı.

Atatürk’ün inkılapçı kişiliği öncülüğünde gerçekleşen Türk inkılabıyla, devlet ve millet hayatı
yeniden inşa edilmiştir. Türk inkılabı; yönetim, yazı, eğitim, hukuk, giyim ve ekonomi alanına varıncaya
kadar yeniden yapılanmayı ifade eder. Millî Mücadele’yle birlikte başlayan Türk inkılabı; millî
bağımsızlığı gerçekleştirmeyi, millî kimliği korumayı ve Türk medeniyetini çağdaş medeniyet
seviyesinin üzerine çıkarmayı hedeflemiştir.

etkinlik

Türk İnkılabı

Aşağıdaki görselleri dikkate alarak Türk inkılabı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
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B. SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

“Toplumda en yüksek özgürlüğün, en yüksek eşitlik ve
adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması, ancak tam anlamıyla millî egemenliğin
kurulmuş olmasına bağlıdır. Bu nedenle özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanak
noktası millî egemenliktir.”

1. Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

Ülkemizin işgaline karşı başlatılan Millî Mücadele; beraberinde çağının ve toplumunun ihtiyaçlarına
cevap veremeyen kurumlarını kökten değiştirmeyi hedefleyen Türk inkılap sürecini başlatmıştır.

Türk inkılabı bir yandan millî bağımsızlığı gerçekleştirirken diğer yandan da siyasi ve idari
inkılaplara öncelik verdi. Türk milleti, millî egemenlik anlayışının önündeki engelleri kaldırmaya
başladı. Padişahın iradesine bağlı olan kurumların oluşturduğu saltanat sistemi kaldırıldı. Milletin istek
ve ihtiyaçlarını öne alan, millî egemenlik anlayışına dayanan cumhuriyet sistemi kuruldu. Cumhuriyet
sistemi, millî egemenlik anlayışını temsil eden yeni idari yapılanmayı gerektiriyordu. Çıkartılan
kanunlar ve kurulan yeni devlet kurumlarıyla millî egemenlik uygulaması etkin hâle getirildi.

Bu konuda Mustafa Kemal Atatürk,

sözünde ifade ettiği gibi Türk Bağımsızlık Savaşı bu görüşlerin ışığı
altında milletin, egemenliğini kendi eline almasıyla başlamış, bu irade gücü ile başarıya ulaşmıştır.

Milletimizin yüzyıllar boyunca başına gelen bütün felaketler, kendi alın yazısını, kendi iradesini,
kendi yönetimini başkalarının eline bırakmasından kaynaklanıyordu. Bu bırakış nedeniyledir ki I.
Dünya Savaşı’nın sonunda uçurumun kenarına kadar getirilmiş, galip devletler tarafından nerede ise
tarihten silinmek istenmişti. Türk milleti, bu acı tecrübelerin ışığında artık uyanmıştı. Kendi iradesini,
kendi yönetimini artık başkasının elinde görmek istemiyordu. Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin açılışı, milletin yüzyıllar süren arayışlarının özünü, onun bizzat kendisini yönetmek bilincinin
canlı örneğini oluşturuyordu.”

Türk milleti millî mücadelesini ve Türkiye Büyük Millet Meclisini kayıtsız şartsız millî egemenlik
anlayışı üzerine kurdu. Saltanat sisteminde padişahın iradesinin üstünlüğü, millî egemenlik anlayışı ile
bağdaşmıyordu. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulması ile etkisi azalan
saltanatın resmen kaldırılması gerekiyordu.

İsviçre’nin Lozan kentinde yapılacak olan barış konferansına Türkiye, 28 Ekim 1922’de hem
İstanbul hem de Ankara Hükûmetleri nezdinde davet edildi. İtilaf Devletlerinin Lozan Barış
Konferansı’na iki hükûmeti birlikte çağırmalarındaki amaç, Türk tarafını bölerek birbirine düşürmekti.

1

etkinlik

Saltanatın Kaldırılması

Yeni Türkiye’nin eski Türkiye ile hiçbir ilgisi
yoktur. Osmanlı Hükûmeti tarihe geçmiştir.
Şimdi yeni bir Türkiye doğmuştur. Gerçi millet
değişmemiştir. Aynı Türk unsuru bu milleti
oluşturuyor. Ancak yönetim biçimi değişmiştir.
Ankara’da millî hükûmet kurulmadan önce
İstanbul’da bir sultan ve bunun bir hükûmeti
vardı. Millet; ülkenin işlerine, görevi kanun
yapmak olan bir Meclis aracılığıyla katıla-
biliyordu. Bu hükûmet biçimi, millete istekli
olduğu bağımsızlık ve hürriyeti vermeye yeterli
değildir. Bu hükûmet biçiminin verdiği kötü
sonuçlar ortadadır.

Millet ölmek istemiyor, yaşamak ve bunun
için de ne gerekiyorsa onu yapmak istiyordu. İşte
bunun içindir ki üç yıldan beri yönetim biçimini
değiştirdi, yukarıda açıkladığım bir meşruti hükûmete karşılık, doğrudan doğruya milletten çıkan bir
hükûmeti kabul etti.

Bu yeni hükûmet, millet tarafından görevlendirilmiş ve aynı zamanda hem yürütme gücüne hem de
yasama gücüne sahip milletvekillerinden oluşur. Bu milletvekillerinin bazıları, yönetimle ilgili işlerin
ayrıntılarını düzenlemeye ve halk denetçileri görevini yerine getirmeye görevlidirler.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, www.atam.gov.tr

Sultan Vahdettin İstanbul’dan ayrılırken (1922)

1. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, www.atam.gov.tr

Aşağıdaki metne göre Atatürk’ün işaret ettiği yönetim şekli hangisidir?
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İstanbul Hükûmeti’nin Lozan görüşmelerine Ankara Hükûmeti ile birlikte katılma çağrısında
bulunması saltanatın kaldırılması için uygun bir ortam oluşturdu. Bu durum, Büyük Millet Meclisi
tarafından görüşmelerde iki başlılık oluşturacağı düşüncesiyle sakıncalı bulundu. Çıkarılan bir
kanunla 1 Kasım 1922’de saltanat kaldırıldı.

Lozan Barış Konferansı’na katılacak
olan Türk heyetinin kesinlikle taviz verme-
yecekleri konular şunlardı:

• ı ğı -
ı ığı ı ı ı ı ğ k.

• ı D
ş ı k
• ı ı

ş ğ ı ı k

Saltanatın kaldırılmasıyla birlikte Osmanlı Devleti, hukuki olarak sona erdi. Böylelikle Türk
inkılaplarının en önemlilerinden biri gerçekleştirilmiş oldu. İstanbul’daki Osmanlı Hükûmeti istifa etti.
Son Osmanlı padişahı Vahdettin, 17 Kasım 1922’de yurdu terk etti.

Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın yapılmasından sonra İtilaf Devletleri, TBMM Hükûmeti’ni,
İsviçre’nin Lozan kentinde toplanacak olan barış konferansına davet ettiler.

Bu dönemde Türkiye’nin sınırları tam olarak belirlenmemiş ve bağımsızlığı diğer devletler
tarafından tanınmamıştı. Diğer devletlerle var olan ilişkileri, ülkede yaşayan azınlıkların ve
yabancıların haklarının neler olduğu meseleleri belirsizlik taşıyordu. Bütün bu konular yanında Lozan
Konferansı sonunda yapılacak olan kalıcı barış antlaşması, aynı zamanda I. Dünya Savaşı’nı tam
anlamıyla sona erdiren anlaşma özelliğini taşıyacaktı.

Lozan Barış Konferansı’nda Ankara Hükûmeti’ni Dışişleri Bakanı İsmet Paşa başkanlığındaki Türk
heyeti temsil etti. Konferans Türk heyeti ile
İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan,
Japonya ve Yugoslavya devlet temsilcileri
arasında yapıldı. Boğazların statüsü konu-
sunda ise Rusya ve Bulgaristan dâhil oldu.
Amerika Birleşik Devletleri ise konferansta
gözlemci bulundurdu.

Lozan BarışAntlaşması (24 Temmuz 1923)

Türk Devleti’nin haklar ve ba m
s zl n n tan nmas n sa lama

Türk topraklar nda bir Ermeni evleti
olu turulmas na izin vermeme .

Osmanl Devleti’nin yabanc lara
vermi oldu u kapitülasyonlar kald rma .

etkinlik

Lozan Konferansı’nda İsmet Paşa ve Türk Delegasyonu (1923)

Saltanat Niçin Kaldırıldı?

“23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi Ankara’da
toplandığı anda, telaffuz edilmiyorsa dahi, hilafetin ve
saltanatın mahiyet değiştireceği hissediliyordu.”

(İlber Ortaylı, “Hilafet Nasıl Kaldırıldı?”, s. 52)

“Yeni Türkiye, sadece iktidar unsuruyla değil, diğer
kurum ve kuruluşlarıyla çağın şartlarına kendini adapte
edebilmenin yollarını arayacaktır.”

(Dursun Ali Akbulut, Saltanattan Ulusal Egemenliğe, s. 90)

“Milletimizin kurduğu yeni devletin mukadderatına,
işlerine, bağımsızlığına, unvanı ne olursa olsun hiç
kimseyi karıştıramayız. Milletin kendisi, kurduğu devleti
ve onun bağımsızlığını sonsuza kadar koruyacaktır.”

(Nutuk, s. 472)

Aşağıdaki bilgileri de dikkate alarak saltanatın kaldırılma nedenlerini boş alana yazınız.
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20 Kasım 1922’de toplanan konferansta İsmet Paşa, yaptığı konuşmasında devletler arası eşitlik
kuralına göre hürriyet ve bağımsızlık istediklerini ifade etti. Türkiye’nin haklarını savundu.

Türk heyeti ile İtilaf Devletleri temsilcileri arasında tasarıda yer alan Osmanlı
Devleti’nden kalan borçlar, Musul - Kerkük sorunu, savaş tazminatları, boğazlar sorunu ve kapitülas-
yonların devam edeceğine ilişkin maddeler hakkında anlaşmazlık çıktı. İtilaf Devletlerinin kapitülas-
yonların devamında ısrar etmesi görüşmelerin 4 Şubat 1923’te kesilmesine neden oldu. İsmet Paşa
Türk heyetiyle birlikte Türkiye’ye döndü.

Lozan görüşmelerinin yarıda kesilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde sert tartışmalara yol açtı.

Lozan Barış Antlaşması
sonucunda Türkiye ile Yunanistan arasında Türk ve Rum
nüfusun mübadelesi yapıldı. Türkiye ile Yunanistan sınırı
ve Ege Adaları sorunu çözüldü. Ege Denizi’ndeki On İki
Ada İtalya’ya bırakıldı. Çanakkale ve İstanbul Boğaz-
larının serbest geçişe açılarak Boğazlar çevresinde 20
kilometrelik bölümünün silahtan arındırılmasını kabul etti.

Hatay dışarıda kalmak üzere Türkiye - Suriye sınırı
büyük ölçüde belirlendi. Türkiye ve Irak arasındaki sınırın
belirlenmesinde ise bir sonuca varılamadı. Kapitülas-
yonlar kaldırıldı. Bu sayede Türkiye’nin ekonomik bağım-
sızlığı gerçekleştirilmiş oldu.

Türkiye’nin bağımsızlığını kazandığı Lozan Barış
Antlaşması,

Yapılan Lozan Barış Konferansı görüşmelerinde İtilaf Devletleri, 31 Ocak 1923’te Türk heyetine bir
barış tasarısı sundular.

Mustafa Kemal Paşa bu eleştirilerle ilgili
demiştir. Ayrıca

görüşmelerin kesilmesini de şuna bağlamıştır:

İtilaf Devletlerinin isteği üzerine 23 Nisan 1923’te
Lozan Barış Konferansı yeniden başladı. Yapılan
görüşmeler sonucunda Lozan Barış Antlaşması 24
Temmuz 1923’te imzalandı.

23Ağustos 1923’te Türkiye Büyük Meclisinde
onaylanarak yürürlüğe girdi.

“Heyetimiz, kendisine verilen görevi mükemmel bir
şekilde yerine getirmiştir. Milletimizin ve meclisimizin şerefini korumuştur.”

“Muhataplarımız bizimle üç dört senelik bir hesap
görmüyorlar. Hâlâ muhataplarımız eski Osmanlı Devleti’nin tarihe mal olduğunu ve bugün yeni
bir Türkiye Devleti’nin kurulduğunu ve bu devleti kuran milletin çok azimli olduğunu, tam
istiklalden ve millî hâkimiyetten asla vazgeçemeyeceğini anlamamışlardır. İşte bu yüzden
tereddüt ediyorlar.”

1

2

eşzamanlılık

20 Kasım 1922 Barış konferansı toplandı.

17 Şubat 1923 Atatürk Türkiye İktisat
Kongresi’nin açılışını yaptı.

1 Nisan 1923 Büyük Millet Meclisi seçim
kararı aldı.

27 Mayıs 1923

Yunanlılar, tazminat bedeline
karşılık Karaağaç’ı
Türkiye’ye vermeyi kabul
etti.

11 Ağustos 1923 II. Büyük Millet Meclisi açıldı.

1. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, s. 480
2. Faruk Yılmaz, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Dış Borçlar

(Düyûnuumumiye), s. 231

İsmet Paşa Lozan Delegasyonuyla
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etkinlik

Sevr Antlaşması
(10 Ağustos 1920)

Lozan Barış Antlaşması
(24 Temmuz 1923)

• Müttefik devletlerin gemileri boğazlardan
serbestçe geçebilecek, boğazlarla ilgili her türlü işlem
uluslararası boğazlar komisyonu tarafından
yürütülecektir. Komisyonda Türk üye bulunma-
yacaktır.

• Boğazlardan geçişleri, Türkiye başkanlığında
kurulacak uluslararası bir boğazlar komisyonu
düzenleyecektir.

• İzmir ile birlikte Ege Bölgesi’nin büyük bir bölümü
ve Doğu Trakya, Yunanistan’a verilecektir.

• Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır Meriç Nehri
kabul edilecek, Yunanistan savaş tazminatı olarak
Meriç Nehri’nin batısındaki Karaağaç’ı Türkiye’ye
verecektir.

• Adana, Kayseri, Sivas ve Malatya’yı içine alan
bölge ile Suriye, Fransa’ya verilecektir.

• Türkiye - Suriye sınırı, Fransızlarla imzalanan 20
Ekim 1921 tarihli Ankara Antlaşması’nda olduğu gibi
kabul edilecektir.

• Kapitülasyonlardan müttefik devletler yararlana-
bilecektir.

• Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır.

• Türk ordusundaki asker sayısı ile savaş teçhizatı
sınırlandırılacaktır.

• Boğazların her iki yakası askerden arındırılacak,
bunun dışında ordu ile ilgili herhangi bir sınırlama
getirilmeyecektir.

• Gayrimüslimlere çok geniş ayrıcalıklar tanına-
caktır.

• Ülkede yaşayan gayrimüslimler Türk vatandaşı
kabul edilecektir.
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Cumhuriyeti’ne katılmıştır.
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Yukarıdaki bilgilerden ve haritadan yola çıkarak Sevr ve Lozan Barış Antlaşmalarını karşılaştırarak yapmış
olduğunuz analizi aşağıdaki boşluğa yazınız.
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Ankara’nın Başkent Oluşu (13 Ekim 1923)

Cumhuriyetin İlanını Hazırlayan Etkenler

Lozan Barış Antlaşması’nın TBMM tarafından onaylanmasından sonra, 6 Ekim 1923’te İstanbul
işgal kuvvetleri tarafından boşaltıldı. Bu durum yeni devletin başkentinin neresi olacağı konusunu
gündeme getirdi.

İsmet Paşa, on dört arkadaşı ile birlikteAnkara’nın başkent olması ile ilgili meclise bir yasa teklifinde
bulundu (9 Ekim 1923). Yapılan görüşmelerin sonucunda 13 Ekim 1923’te TBMM’de kabul edilen tek
maddelik bir yasaylaAnkara, yeni devletin başkenti oldu. OrtaAnadolu’da yer alanAnkara’nın başkent
oluşunda coğrafi, jeopolitik ve staratejik konumunun büyük etkisi vardır. Başkent Ankara, konumu
gereği ülkenin savunulmasında ve idaresinde avantaj oluşturmaktadır.

. XIII. yüzyılda
Magna Carta’nın ilanıyla İngiltere’de demokrasi alanında gelişmeler oldu. XVI. yüzyılda ise aydın-
lanma ve insan hak ve özgürlükleri alanlarında gelişmeler yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri’nin
kuruluşu ve Fransız İhtilaliyle, demokrasi ve cumhuriyete dayalı yönetim biçimleri yaygınlaştı.

Avrupa’da halkın yönetime katılma istekleri, monarşiye dayalı yönetimlerde değişim yaşanmasına
neden oldu. Bazı ülkelerde monarşi, yerini cumhuriyet yönetimine terk ederken bazı ülkelerde ise
kralın yetkilerinin sınırlandığı parlamenter meşruti yönetimler şekline dönüştü. Türk toplumu ise
I. Meşrutiyet’in ilanı ve anayasal sisteme geçiş sürecinin etkisiyle cumhuriyet ve demokrasi
kavramlarına yabancı değildi.

Atatürk, halkın yönetime katıldığı ve kendi yöneticilerini belirlediği cumhuriyeti benimsiyordu.
Atatürk, Ankara’da Büyük Millet Meclisini açarak millî iradeyi yani milletin isteklerini sürekli ön planda
tutmuştu. Millî Mücadele’de Türk milletinin lideri olan Atatürk toplumu ve yöneticileri cumhuriyet
yönetimine hazırladı.

Cumhuriyet, monarşiye karşı verilen özgürlük mücadelesi sonucunda ortaya çıktı

etkinlik

1.

2.

Atatürk’ün yukarıdaki açıklamalarından yola çıkarak onun Ankara’nın başkent oluşuna yüklediği
anlamı değerlendiriniz.
Haritayı dikkate alarak Ankara’nın jeopolitik, stratejik ve coğrafi konumunun Ankara’nın başkent
oluşuna etkisini açıklayınız.

Ankara’nın stratejik konumu başkent olmasında önemli bir etkendir.

Ben Ankara’yı coğrafya kitabından çok tarihten cumhuriyet merkezi olarak öğrendim. Gerçekten
Selçuklu yönetiminin parçalanması üzerine Anadolu’da kurulan küçük hâkimiyetlerin adlarını
okurken çeşitli beylikler arasında bir de Ankara Cumhuriyeti’ni görmüştüm. Tarih sayfalarının bana
bir cumhuriyet merkezi olarak tanıttığı Ankara’ya ilk defa geldiğim o günde gördüm ki orada geçen
yüzyıllara rağmen hâlâ o cumhuriyet yeteneği sürüyor.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, www.atam.gov.tr
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Atatürk, Erzurum Kongresi sırasında, ülkenin kurtuluşundan sonra yönetim şeklinin cumhuriyet
olacağını belirtmişti. 23 Nisan 1920’de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti, ülkeyi millî
egemenlik esasına göre yönetiyordu.

1921 anayasası ifadesi ile egemenlik hakkının kesin
olarak millete ait olduğunu belirtiyordu. Bu durum, yeni yönetimin ilan edilmemiş bir cumhuriyet
olduğunu gösteriyordu. Cumhuriyetin ilanının önündeki en büyük engel saltanattı. 1 Kasım 1922’de
saltanatın kaldırılmasıyla bu engel de aşılmış oldu.

Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasında tarihî bir görev yapan birinci dönem TBMM üyeleri,
yeni seçim kararı alarak dağıldı (1 Nisan 1923). Yeni seçimlerin yapılmasından sonra TBMM ikinci
dönem çalışmalarına başladı. Yeni kurulan meclis, Lozan Barış Antlaşması’nı onayladı. Böylece millî
bağımsızlık tam olarak gerçekleşmiş oldu. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisinin en önemli görevi yeni
Türk Devleti’nin adını ve yönetim şeklini belirlemekti. Meclis hükûmeti sisteminin uygulandığı Türkiye
Büyük Millet Meclisinde hükûmetin kurulamamış olması cumhuriyetin ilanı için uygun zemin oluşturdu.

“Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.”

Bu sistemde Meclis başkanı aynı zamanda hükûmetin başıydı. Bakanlar meclisin salt oyu ile
belirlenir ve meclisin kesin denetimi altındadır. Bu durum ülke yönetiminde bazı sıkıntılara neden
olabiliyordu. Nitekim 25 Ekim 1923’te hükûmetin istifasıyla yönetim bunalımı ortaya çıktı. Bu olay
Mustafa Kemal Paşa’ya, cumhuriyeti ilan etmek için beklediği fırsatı verdi. 28 Ekim 1923 akşamına
kadar hükûmet kurulamadı.

Saltanatın kaldırılması veAnkara’nın yeni Türk Devleti’nin başkenti olarak belirlenmesinden sonra,
Atatürk, Türk ve dünya kamuoyuna cumhuriyetin ilan edileceğini duyurdu.Atatürk ve İsmet Paşa, 1921
Anayasası’nda şeklinde bir değişiklik önergesi
hazırladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Ekim 1923’te değişiklik önergesini kabul etti. Böylece
cumhuriyet ilan edilmiş oldu.

2. Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)

“Türkiye Devleti’nin hükûmet şekli cumhuriyettir.”

İki Fikrin Mücadelesi
Saltanat döneminden cumhuriyet dönemine geçebilmek için, herkesin bildiği gibi bir geçiş

dönemi yaşadık. Bu dönemde, iki fikir ve görüş, birbiriyle ara vermeden mücadele etti. O fikirlerden
biri saltanat döneminin devam ettirilmesiydi. Bu fikrin taraftarları belli idi. Diğer fikir, saltanat
yönetimine son vererek cumhuriyet yönetimi kurmaktı. Bu bizim fikrimizdi. Biz, fikrimizi açık
söylemekte sakınca görüyorduk. Ancak görüşümüzün uygulanma yeteneğini saklı tutup zamanı
geldiğinde uygulayabilmek için, saltanat taraftarlarının fikirlerini uygulama alanından uzaklaştırmak
zorunluğunda idik. Yeni yasalar yapıldıkça, özellikle anayasa yapılırken, saltanat taraftarları padişah
ve halifenin hak ve yetkilerinin belirtilmesinde ısrar ederlerdi. Biz, bunun zamanı gelmediğini veya
gereği olmadığını bildirerek o yanı söylemeden geçmekte fayda görüyorduk.

Devlet yönetimini, cumhuriyetten söz etmeksizin, millî egemenlik esasları içinde, her an
cumhuriyete doğru yürüyen biçimde şekillendirmeye çalışıyorduk. Büyük Millet Meclisinden daha
büyük makam olmadığını aşılamada ısrar ederek, saltanat ve hilafet makamları olmaksızın, devleti
yönetmenin mümkün olduğunu kanıtlamak gerekli idi. Devlet Başkanlığından söz etmeksizin, onun
görevini gerçekte Meclis Başkanı’na gördürüyorduk. Uygulamada, Meclis’in Başkanı, İkinci Başkan
idi. Hükûmet vardı fakat “Büyük Millet Meclisi Hükûmeti” unvanını taşırdı. Kabine sistemine
geçmekten kaçınıyorduk çünkü hemencecik saltanatçılar, padişahın yetkisini kullanma gereğini
ortaya atacaklardı.

İşte, geçiş döneminin bu mücadele evrelerinde, bizim kabul ettirmek zorunluğunda
bulunduğumuz aracı şekli, Büyük Millet Meclisi Hükûmeti sistemini, haklı olarak eksik bulan,
meşrutiyet şeklinin açıkça ifadesini temine çalışan muhaliflerimiz, bize itiraz ediyorlar, diyorlardı ki,
“Bu yapmak istediğiniz hükûmet şekli neye, hangi yönetime benzer?” Amaç ve hedefimizi söyletmek
için yöneltilen bu çeşit sorulara, biz de zamanın gereğine göre cevaplar vererek saltanatçıları
susturmak zorunluğunda idik.

Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, www.atam.gov.tr

etkinlik

1.

2.

Aşağıdaki metinden hareket ederek Atatürk’ün Cumhuriyeti ilan etme sürecinde uygulamış olduğu
politika hakkında hangi sonuçlara varılabilir?
Atatürk saltanat ve hilafet taraftarlarına karşı nasıl bir politika izlemiştir?
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Cumhuriyetin ilanından sonra TBMM’de cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Mustafa Kemal Paşa,
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan gizli oylamada 158 milletvekilinin tamamının oyunu alarak
yeni Türk Devleti’nin ilk cumhurbaşkanı seçildi. 1921 Anayasası’nda yapılan değişiklikle meclis
hükûmeti sisteminden, kabine hükûmeti sistemine geçildi. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa,
İsmet Paşa’yı başbakan olarak hükûmeti kurmakla görevlendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Fethi
Okyar’ı meclis başkanı seçti.

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte hükûmet şekli olarak kabine sistemi benimsendi. Bu sistemle aynı
zamanda kuvvetler ayrılığı ilkesine doğru önemli bir adım atılmış oldu. Kabine sisteminde yürütmenin
başında cumhurbaşkanı bulunur. Hükûmet ise cumhurbaşkanının atadığı başbakan ve bakanlar
kurulundan oluşur. Hükûmet meclisten aldığı güvenoyu ile göreve başlar.

Halifelik unvanı; Hz. Muhammed’in ölümünden sonra İslam devletinin yöneticilerine verilmiştir.
Halifeler Müslümanların dinî ve siyasi birliklerini temsil etmeye çalışmışlardır. Türkler, Müslüman
olduktan kısa bir süre sonra İslamiyet’in koruyucusu ve lideri durumuna geldiler. Bu görev Yavuz
Sultan Selim’in Mısır’ı fethinden sonra Osmanlı padişahlarına geçti.

Osmanlı Devleti’nin zayıflaması sonucunda halkı Müslüman olan topraklar da kaybedildi. Osmanlı
padişahları halifelik makamının, kendilerine verdiği hakları kaybettiği ülkeler üzerinde kullanmaya

Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim anlayışı millet egemenliğine dayalıdır. Türk milleti; cumhuriyet ile
birlikte, kendi yöneticilerini belirleme, seçim yolu ile değiştirme ve denetleme yetkisini eline aldı.
Cumhuriyet idaresinde temel kural, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olmasıdır. Cumhuriyet,
ülkenin halk tarafından ve halk için yönetildiği demokrasiye dayalı yönetim anlayışını güçlendirdi.
Cumhuriyet anlayışına uygun yeni kurumlar oluşturuldu. Toplumsal ayrıcalıklar kaldırıldı. Bireylerin
özgürlüğü sağlanarak eşit yurttaşlık anlayışı kabul edildi.

3. Laik Devlet Yolunda
a. Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası

etkinlik

Cumhuriyet yönetimini insan hakları açısından değerlendiriniz.

Cumhuriyetçilik, devlet yönetiminde millî egemenliği, millî iradeyi ve özgür seçimi esas kabul
eden ilkenin adıdır. Bu ilkenin yönetim biçimi ve siyasal rejim olarak ifadesi, cumhuriyettir. Bu tarz
yönetim, millî egemenlik kavramını en iyi temsil edecek, en iyi gerçekleştirecek, en iyi uygulatacak bir
devlet şekli olup demokrasinin de en gelişmiş biçimidir, durumudur. Atatürk’e göre: “Türk milletinin
karakterine ve âdetlerine en uygun olan bu yönetim şekli, milletin insanca yaşamasını
bilmesi, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir.”

Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, www.atam.gov.tr

77



çalıştılar. Bu durum başta İngiltere olmak üzere
sömürgeci devletlerin, hilafet makamını elinde
bulunduran Osmanlı Devleti’ne karşı yıkıcı politika
izlemelerine neden oldu.

Halifelik

Osmanlı Devleti’nde Şeriye ve Evkaf Vekâleti’ne bağlı eğitim veren medreselerin yanında, kilise
teşkilatlarına bağlı azınlık okulları ve yabancı devletlerin açtıkları okullar bulunmaktaydı. XIX. yüzyılın
sonu ve XX. yüzyılın başında eğitim kurumlarının birçoğu devlet denetimi dışındaydı. Milletin varlığı ve
geleceğini etkileyen eğitim sisteminin denetimsiz olarak varlığını sürdürmesi imkânsızdı.

Saltanatın kaldırılması ve Sultan Vahdettin’in 17
Kasım 1922’de ülkeyi terk etmesi üzerine TBMM
Osmanlı ailesinden olan Abdülmecid’i halife olarak
seçmişti.

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türk milletini temsil
eden Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetim gücünün
merkezi hâline geldi. Başta halifelik kurumu olmak üzere
millî egemenlik anlayışı ile bağdaşmayan tüm
kurumların kaldırılması yoluna gidildi. Halifelik makamı
tüm Müslümanları temsil etmesi yönüyle Türkiye’nin
sadece iç politikasını değil dış politikasını da
etkilemekteydi.

Türkiye Cumhuriyeti; iç politikasını millî egemenlik
ilkesi üzerine oluştururken dış politikasını ise yurtta barış
dünyada barış politikası üzerinde kurdu. Dış politikada;
başka devletleri iç işlerimize karıştırmamak millî
menfaatlerimizi ve uluslararası barışı korumak, temel
kural kabul edildi.Buna karşın Halife Abdülmecid’in yeni
kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış politika
ilkelerine uymaması ve siyasi otorite olarak hareket
etmek istemesi, resmî törenler düzenlemesi ülkede
huzursuzluğa neden oldu. Bunun üzerine hilafet
makamının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet
Meclisine önerge verildi. 3 Mart 1924’te TBMM’de kabul edilen kanunla kaldırıldı. Aynı
kanunla, Osmanlı ailesine mensup olan kişilerin ileride saltanat ve hilafet iddiasında bulunmalarını
engellemek amacıyla ülke dışına gönderilmeleri kararı alındı.

Halifeliğin kaldırılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerinde etki yapabilecek bir kurum
ortadan kalkmış oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ülke genelindeki otoritesi arttı.

Cumhuriyetin ilanından sonra Türk milletini, gerçek özgürlük ve başarıya taşıyacak olan eğitim
alanındaki çalışmalara öncelik verildi. Eğitim alanında meydana getirilen değişim millî menfaatler
gözetilerek gerçekleştirildi.3 Mart 1924’te eğitim ve öğretimde birlik sağlayan Tevhiditedrisat Kanunu
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi.

b. Tevhiditedrisat Kanunu (3 Mart 1924)

Son Osmanl  Halifesi Abdülmecidı

etkinlik

Atatürk’ün millî politikasının halifelik makamının kaldırılmasındaki etkileri neler olabilir?

Millî Politika
Büyük hayaller peşinden koşan, yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekâr

insanlardan değiliz. Büyük ve hayalî şeyleri yapmadan yapmış gibi görünmek yüzünden bütün
dünyanın düşmanlığını, kötü niyetini, kinini bu memleketin ve milletin üzerine çektik. Biz
Panislamizm yapmadık, belki “Yapıyoruz, yapacağız!” dedik. Düşmanlar da “Yaptırmamak için bir an
evvel öldürelim!” dediler. Panturanizm yapmadık, “Yaparız, yapıyoruz!” dedik, “Yapacağız!” dedik ve
yine "Öldürelim!" dediler. Bütün dava bundan ibarettir. Bütün dünyaya korku ve telaş veren kavram
bundan ibarettir. Biz böyle, yapmadığımız ve yapamadığımız kavramlar üzerinde koşarak
düşmanlarımızın sayısını ve üzerimize olan baskılarını artırmaktan ise doğal duruma, geçerli
duruma dönelim; haddimizi bilelim. Biz yaşamak ve bağımsızlık isteyen milletiz. Ve yalnız ve ancak
bunun için yaşamımızı esirgemeden veririz!

Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, www.atam.gov.tr
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bilgi notu

Tevhiditedrisat Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bütün azınlık okulları ve yabancı
okullar, devletin denetimi altına alınarak eğitim birliği sağlandı. Eğitim millî ve çağdaş bir nitelik
kazandı. Millî Eğitim Bakanlığı bilimsel ve mesleki eğitim ihtiyacına cevap verecek şekilde
yapılandırıldı. Millî Eğitim aracılığı ile kültürel gelişim sağlandı. Millî birlik ve beraberlik duygusuyla
toplumsal ilerleme ve çağdaşlaşma gerçekleştirildi.

Bütün vakıfların, medreselerin ve ibadethanelerin denetim ve yönetimi, çıkarılan kanunların İslam
hukukuna uygunluğunun denetimi Şeriye ve Evkaf Vekâleti (Bakanlığı) tarafından yerine getiriliyordu.
Mecliste kabul edilen kanunla, Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı. Bu kanunla hukuki işlemlere ait
hükümlerin yasama ve yürütme yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun oluşturduğu hükûmete
devredilelerek vakıflar müdürlüğü kuruldu. İslam dininin inançlar ve ibadetlerle ilgili bütün hükümlerin
ve işlerinin yürütülmesi ve dinî kurumların yönetimi için Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Kanunun
dördüncü ve devamındaki maddeleriyle Diyanet İşleri Başkanlığı, başbakanlığa bağlandı. İbadet
yerlerinin düzenlenmesi ve din görevlilerinin atamasıyla ilgili işlemleri yerine getirmekle görevlendirildi.
Başkanlığa Ankara müftüsü Rıfat Börekçi getirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış olduğu
çalışmalarla kuruluş amacına uygun faaliyetlerde bulunmuştur.

c. Yeni Devlet Kurumları
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kurulması (3 Mart 1924)�

etkinlik

Tevhiditedrisat Kanunu

1. Madde:
2. Madde:

3. Madde

4. Madde

5. Madde:

Türkiye dâhilinde bütün eğitim ve bilim kuruluşları Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır.
Şeriye ve Evkaf Vekâleti veya özel vakıflar tarafından yönetilen bütün medreseler ve

okullar Millî Eğitim Bakanlığı’na devredilir.
Şeriye bütçesinde mektepler ve medreseler için konmuş olan ödenekler Millî Eğitim

bütçesine geçirilir.
Millî Eğitim Bakanlığı yüksek din uzmanları yetiştirilmek üzere üniversitede bir ilahiyat

fakültesi kurar. İmamlık, hatiplik gibi din hizmeti görecek memurların yetişmesi için de ayrı mektepler
açacaktır.

Bu yasanın yayın tarihinden sonra, eğitim ve öğretimle meşgul olup millî müdafaaya
bağlı olan Askerî Rüştiye ve İdadiler, Sıhhiye Vekâletine bağlı yetim mektepleri bütçeleri ve öğretim
üyeleriyle beraber Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.

:

:

Sadi Irmak, Atatürk ve Türkiye’de Çağdaşlaşma Atılımları, s. 89

Atatürk ve Din

“Din vardır ve
lazımdır”, “Dinime, gerçeğin kendi-
sine nasıl inanıyorsam öyle inanı-
yorum.”

Atatürk’e göre İslam dini en son ve en
mükemmel dindir, son din olmasının da
nedeni budur. O;

diyordu.
Kemal Atatürk; Türk milletinin,

Kur’an’ı ve İslam’ı okuyup anlamasını ve
cehaletten kurtulmasını istiyordu.
Aydınlanma ve kalkınmanın gerçekleş-
mesi için bu şarttı. Sırf bu amaçla
Kur’an’ın mealini Türkçe bastırarak
halka ücretsiz dağıttı. Elmalılı Muham-
med Hamdi Yazır’a Hak Dini Kuran Dili
adıyla Kur ’an’ın bilimsel tefsirini
yaptırarak halka ücretsiz dağıttırdı.

Mesut Özünlü, Din, Bilim ve Uygarlık Aydınlığında
Atatürk’ü Anlamak, s. 47 (Alınmıştır.)

Atatürk, 1923 yılında İzmir dönüşünde uğradığı Uşak'ta
karşılanırken, karşılayanlarla beraber dua ederken.

Tevhiditedrisat kanununu millî egemenliğin sağlanması ve eğitim kurumlarının yapılandırılması
açılarından değerlendiriniz.
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� Genelkurmay Başkanlığı’nın Kurulması (3 Mart 1924)

“Ordumuzun hiçbir neferi müstesna olmamak
kaydıyla takip ettiğimiz mukaddes davayı tamamen idrak etmiştir. Ordumuz sahip bulunduğu
insani değerlerle birlikte milletin çelik parçasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’nin
ordusu; insanca ve bağımsız yaşamaktan başka gayesi olmayan, milletiyle aynı düşünce ve
duyguyu paylaşan milletin öz evlatlarıdır. Ordularımız yüksek manevi ahlak, kuvvet ve
kudretiyle milletimizin ve meclisimizin her türlü istek ve hakiki menfaatlerini gerçek-
leştirmesinin garantisidir.”

4. Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Çalışmaları ve Sonuçları
a. Çok Partili Hayata Geçiş Çalışmaları

Türkiye Büyük Meclisinde kabul edilen 429 sayılı kanun ile Erkânıharbiye Vekâleti kaldırıldı. Onun
yerine, en yüksek askerî makam olarak Erkânıharbiyeiumumiye Reisliği (Genelkurmay Başkanlığı)
kuruldu. Böylece ordu, siyasetin dışında tutuldu.

Atatürk, Türk ordusunu şöyle tanımlıyordu:

Türkiye Cumhuriyeti demokratik değerler üzerinde kuruldu. 23 Nisan 1920’de kurulan Türkiye
Büyük Millet Meclisi ülkenin kurtuluşu ve millî egemenliğe dayalı yönetim oluşturma amacında
birleşmiş fakat birbirinden farklı düşünceler taşıyan milletvekillerinden oluşmaktaydı. Atatürk’ün de
belirttiği gibi meclisin başarısının arkasında yatan gerçek güç de buydu. 9 Eylül 1923’te Atatürk
tarafından kurulan Halk Fırkası millî egemenlik ilkesi etrafında birleşen, farklı görüşleri içerisinde
barındıran bir partiydi. Daha sonra kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet
Fırkası’nın kurucuları ve üyelerinden birçoğu önceden Halk Fırkası’nın üyeleriydi.

1

Birbirinden farklı düşünce ve istekleri temsil eden partilerin bulunması demokrasi ile yönetilen
ülkelerin temel özelliğidir. Halk, kendi düşünce ve isteklerini temsil eden partileri özgür ve demokratik
ortamda seçerek yönetime katılır. Demokrasilerde çoğulculuk esas olduğu gibi bütün düşüncelerin de
korunması temel kuraldır.

etkinlik

etkinlik

Yukarıdaki metinden yola çıkarak Atatürk’ün çok partili hayat hakkındaki düşüncelerinin neler olduğunu
söyleyiniz.

Çok Partili Hayat ve Atatürk
... İnsanlar öncelikle siyasal rengini, oyunu ve kararlılığını açık ve milletçe anlaşılır şekilde

anlatsın. Mertçe, namusluca hareket budur... Bugünün Türk sosyal heyeti, geçmişin en derin
medeniyetlerinde kuruculuk iddia eden bu Türk kavminin bugünkü çocukları, açık ve sağlam yolu
bulmuşlardır.Açık ve sağlam düşünmek, açık ve sağlam hareket etmek ve bu şekilde Türk’ün yüksek
siyasal kuruluşunu; cumhuriyeti yükseltmekle beraber bu görüşleri düşünenler asla birbirine karşı
gelmezler. Önemli olan, bu görüşlerin uygulamada başarılı olmasıdır.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, www.atam.gov.tr

Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan siyasi partilerin kuruluş amaçları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cumhuriyetin İlk Siyasi Partileri

Cumhuriyet Halk Fırkası Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası Serbest Cumhuriyet Fırkası

Genel başkanı Mustafa
Kemal’dir. 9 Eylül 1923’te kurul-
du.

Halkın istek ve görüşlerinin
meclise daha kolay yansımasını
sağlama ve demokrasiyi tüm
kurum ve kuruluşlarıyla işletme
gibi düşüncelerle kurulmuştur.

Halk Fırkası adı, 1924’te
Cumhuriyet Halk Fırkası,
1935’te Cumhuriyet Halk Partisi
adını aldı.

Genel başkanı Kâzım Kara-
bekir’dir. 17 Kasım 1924’te kurulan
parti 5 Haziran 1925’e kadar faaliyet
göstermiştir.

Bu part in in kurulmasında
Mustafa Kemal Paşa ile arka-
daşları arasında meydana gelen
görüş ayrılıkları etkili oldu.

Şeyh Sait Ayaklanması’yla ilgisi
olduğu gerekçesiyle 5 Haziran
1925’te kapatıldı.

Genel başkanı Fethi Okyar’dır.
1929’da ekonomik dünya krizi

sırasında mevcut hükûmetin uygula-
malarına seçenek olacak yeni
görüşler üretmek, mevcut hükûmeti
denet lemek, ha lk ın is tek ve
görüşlerini yansıtmak amacıyla
kuruldu (1930).

Fethi Bey, Cumhuriyet yönetimi
karşıtlarının katılmasından endişe
ettiği partisini 18 Aralık 1930’da
kapattı.

1. , C III, s. 261Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri
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Cumhuriyet ve demokrasi ile yönetilen ülkelerin en
önemli özelliği vatandaşların tercihleri doğrultusunda
yaşamalarının mümkün olmasıdır.

Çoğulculuk, vatandaşların farklı
görüşlerini temsil eden partiler arasında seçim
yapabilmesi, farklı düşüncelerin yönetimde söz sahibi
olabilmesi anlamına gelmektedir. Çoğulculuk Türk
toplumunun tarihinde var olan bir gerçekliktir. Büyük
medeniyetler kuran milletimiz birbirinden çok farklı inanç,
kültür, düşünce ve yaşam tarzına sahip farklı topluluklarla
bir arada barış içerisinde yaşamıştır. Atatürk’ün de
belirttiği gibi baskıcı anlayışların toplumumuza egemen
olduğu dönemlerde, milletimiz acı ve felaketlerle
karşılaşmıştır.

Atatürk döneminde çok partili hayata geçme
çalışmaları, cumhuriyet yönetimine yönelik isyan
hareketleri nedeniyle kesintiye uğramıştır.

Türkiye 1950’ye kadar Cumhuriyet Halk Partisi tarafından
yönetildi. Demokrat Parti 1950 yılında yapılan seçimi
kazandı. Böylece Cumhuriyetin ilanından sonra ilk kez
iktidara farklı bir parti gelmiş oldu.

Cumhuriyet ve demokrasi yönetimleri; hürriyet, özgürlük, eşitlik ve millî egemenlik esaslarına
dayanır. Özgürlük, kişilerin başkalarına zarar vermeden dilediklerini yapabilmesidir. Eşitlik ise dil, renk,
cinsiyet, ırk, inanç, siyasal düşünce vb. nedenlerle bireylere ayırım yapılmaksızın hukuk önünde
eşitliğin sağlanmasıdır. Cumhuriyet ve demokrasilerde kanunlar; hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya
sınıfa ayrım yapılmaksızın eşit olarak uygulanır.

Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında yaşanan savaşlar ve kurtuluş savaşının olağanüstü şartları
ülkede yönetim boşluğunun oluşmasına neden oldu. Millî egemenlik ve eşitlik esasına göre kurulan
Cumhuriyetin yönetiminin yaygınlaştırması, halkın üzerinde etkisi olan nüfuz sahibi kişilerin rahatsız
olmasına neden oldu. Bu kişiler, uygun zamanı bulduklarında isyan çıkarttılar. İsyancılar halkın dinî
inançlarını ve bölgesel farklılıklarını da kullanmak istediler. Hatta Cumhuriyetin kurucusu olan
Atatürk’e suikast girişiminde bulundular. Ülkede demokrasinin gelişmesini engellediler. Çok partili
hayatın kesintiye uğramasına neden oldular.

Misakımillî sınırları içerisinde kalan Musul vilayetinin hangi ülkeye ait olacağı konusu Lozan Barış
Antlaşması’nda çözüme kavuşmamıştı. İngiltere zengin petrol yataklarını barındıran Musul vilayetinin
Türkiye’nin yönetimine girmesini istemiyordu.

Şeyh Sait Ayaklanmasının başlamasında Musul meselesini kendi lehine çözmek isteyen
İngiltere’nin yürüttüğü casusluk faaliyetleri de etkili oldu. İngiltere, halifeliğin kaldırıldığını gündeme
getirerek halkın dinî duygularını ve bölgesel farklılıklarını kullandı. Bu durum ayaklanmanın
çıkmasında etkili oldu.

Şeyh Sait Ayaklanması, 13 Şubat 1925’te Genç ilinin Piran köyünde başladı. İsyan Elazığ, Bitlis ve
Muş’a kadar yayıldı. İsyancılar ilerleyerek kuzeyde Erzurum, güneyde Diyarbakır önlerine kadar
geldiler. Fethi Bey Hükûmeti, isyanı bastıramayınca istifa etti.

Yeni hükûmeti İsmet Paşa kurdu. Ayaklanmanın bastırılması için birçok önlem alındı. Ülkenin
doğusundaki ordu birlikleri takviye edildi. Bölgede sıkıyönetim ilan edildi. Bölgedeki huzur ve güvenliği
sağlamaya yönelik Takririsükûn Kanunu çıkarılması (4 Mart 1925), bunlardan biridir.

Cumhuriyet
yönetiminin amacı millî iradenin ve milletin farklı
görüşlerinin önündeki engelleri kaldırarak çoğulculuğun
önünü açmaktır.

Çok partili
hayata geçiş çalışmaları II. Dünya Savaşı sonrasında
yeniden başladı. Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılan
Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik
Koraltan 7 Ocak 1946’da Demokrat Parti’yi kurdular.

Alınan bu önlemler sonucunda ayaklanma 15 Nisan1925’te bastırıldı. Bir kısım üyelerinin
ayaklanmayla ilgisi olduğu iddiasıyla Terakkiperver Cumhuriyet Partisi kapatıldı. İngiltere’nin etkisiyle
Musul, Irak Hükûmeti’ne bırakıldı.

b. Cumhuriyete Yönelik Tehditler ve Sonuçları

Şeyh Sait İsyanı�

eşzamanlılık

25 Ekim 1924 Kâzım Karabekir askerlik
görevinden ayrıldı.

30 Ekim 1924
Komutanlardan milletvekilliği
ya da askerî görevlerden
birisini tercih etmeleri istendi.

31 Ekim 1924 Halk Fırkası içinde muhalefet
ortaya çıktı.

10 Kasım 1924
Halk Fırkası, adını
Cumhuriyet Halk Fırkası
olarak değiştirdi.

19 Kasım 1924 Cumhuriyet Halk Fırkası İdare
Heyeti seçimleri yapıldı.

20 Kasım 1924 Cumhuriyet Halk Fırkası’ndan
iki milletvekili daha istifa etti.

21 Kasım 1924
İsmet Paşa sağlık
gerekçeleriyle başbakanlıktan
istifa etti.

22 Kasım 1924 Fethi (Okyar) Bey,
başbakanlığa atandı.

27 Kasım 1924
Kâzım Karabekir Paşa
Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkası’nın başkanı oldu.

2 Mart 1925 Fethi Bey başbakanlıktan
istifa etti.

19 Nisan 1925
29 Ekim gününün Cumhuriyet
Bayramı olarak kutlanması
yasalaştı.
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Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi (15 Haziran 1926)

“Temeli büyük Türk milletinin ve onun
kahraman çocuklarından oluşan büyük ordumuzun vicdanında akıl ve bilincinde kurulmuş
olan cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan doğmuş ilkelerimizin bir vücudun yok edilmesi ile
bozulabileceği görüşünde bulunanlar, çok zayıf dimağlı talihsizlerdir. Bu gibi talihsizlerin,
cumhuriyetin adalet ve kudreti elinde hak ettikleri davranışla karşılaşmaktan başka kısmetleri
olamaz. Benim değersiz vücudum mutlaka bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti
sonsuza kadar sürekli kalacaktır.”

Türkiye Büyük Meclisinin I. dönem milletvekillerinden olan Ziya Hurşit taraftarları Cumhuriyete ve
bu dönemde yapılan inkılaplara tepki gösteriyorlardı. Ziya Hurşit ve taraftarları Batı Anadolu’yu
kapsayan yurt gezisinde Mustafa Kemal’e İzmir’de suikast girişiminde bulunmayı tasarladılar. Mustafa
Kemal’e, yapılan suikast girişimi, suikastçıları Yunanistan’a kaçıracak olan motorcu Giritli Şevki’nin
ihbarıyla sonuçsuz kaldı. Suikast girişiminin öncüleri güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Bunlar
İstiklal Mahkemeleri’nde yargılanarak cezalandırıldılar. İttihat Terakki Fırkası’nın ve Terakkiperver
Cumhuryet Fırkası’nın bazı taraftarları da suikast girişimi ile ilişkili oldukları gerekçesiyle tutuklandılar.
Mustafa Kemal’e yapılan suikast girişiminin de etkisiyle 1930 yılına kadar Cumhuriyet Halk Fırkası’nın
dışında başka bir parti kurulmadı.Cumhuriyet’e yönelik bir tehdit olarak ortaya çıkan Atatürk’e suikast
girişimi Türk milleti tarafından nefretle karşılanmıştır. Türk milleti ülkenin her tarafından telgraflar
göndererek Cumhuriyete ve Mustafa Kemal’e bağlılığını bildirmiştir.

Atatürk, suikast girişimi ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

23 Aralık 1930)

protesto etmiştir. Cumhuriyete
olan bağlılığını ortaya koymuştur. Türk milletinin yardımlarıyla Menemen’de
şehit olan Öğretmen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, bekçi Hasan ve
Şevki’nin adlarının kazındığı tunç heykel yaptırıldı. Heykel 24 Aralık 1934
yılında görkemli bir törenle açıldı.

1

Kubilay Olayı (23Aralık 1930)

c. Türk Halkının Cumhuriyete Bağlılığı

C. MEDENİ KANUNUN KABULÜ VE HUKUKALANINDAYAPILAN İNKILAPLAR

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kendisini feshetmesinden 33 gün sonra
Manisa’da bulunan Derviş Mehmet adındaki isyancı çevresine topladığı
yandaşlarıyla birlikte İzmir’in Menemen ilçesine geldi. Menemen’de halkın
dinî duygularını istismar ederek isyan çıkarttı ( . Halktan bazı
kimseler de kendilerine katıldı. İsyancılar, kendilerine engel olmak isteyen
küçük bir birliğe komuta eden, Öğretmen Asteğmen olarak vatani görevini
yapmakta olan Mustafa Fehmi Kubilay’ı ve iki bekçiyi şehit ettiler. İsyancılar,
bu olay ile Menemen sokaklarında, halkı kışkırtmaya çalıştılar.

Menemen’de çıkan isyan bastırıldı. İsyancılar yakalanarak gerekli cezaya
çarptırıldı. Kubilay olayının etkisiyle çok partili hayata geçiş çalışmaları
sekteye uğradı. Cumhuriyetin varlığına yönelik olarak ortaya çıkan Menemen
Olayı’nı, Türk milleti mitingler düzenleyerek

Türk milleti, Atatürk öncülüğünde başlatmış olduğu kurtuluş mücadelesini başarıya ulaştırmış ve
yeni kurduğu devletini cumhuriyet değerleri üzerinde kurmayı başarmıştır. Türk milleti ve yöneticileri
cumhuriyet ve demokrasiyi yönetimde vazgeçilmez kural olarak kabul etmiştir.

Türk halkı biliyordu ki Cumhuriyet ve demokrasi onun özgürlüklerinin garantisidir. Türk halkının
siyasi, sosyal, bireysel ve ekonomik özgürlüğü ve bağımsızlığının garantisi cumhuriyet ve
demokrasidir. İnsan haklarına sahip olmanın güvencesinin cumhuriyet ve demokrasiden geçtiğine
inanan Türk milleti ne saltanat yönetimine geri dönmeyi düşünmüş ne de cumhuriyet ve demokrasi dışı
yönetimlere taraftar olmuştur. Türk milleti binlerce şehit vererek kazandığı bağımsızlık ve
cumhuriyetini daima korumak ve geliştirmek kararlılığındadır. Türk halkı, Atatürk döneminde başlattığı
değişim ve gelişim süreci olan Türk inkılabını kendinden emin adımlarla yürütmektedir.

Hukuk; kelime anlamı olarak haklar anlamına gelmektedir. Kavram olarak ise kişilerin birbirleriyle
ve devlet kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen yazılı kurallardır.

Osmanlı Devleti döneminde ve Cumhuriyetin kuruluşundan 1926’ya kadarki süreçte çoklu hukuk
sistemi geçerli olmuştu. Bu dönemde İslam hukuk sistemiyle hüküm veren mahkemelerin yanında
azınlık mahkemeleri ve kapitülasyonlardan doğan Avrupa Devletlerinin elçiliklerine bağlı olarak söz
konusu devletlerin hukuk sistemlerine göre hüküm veren mahkemeler bulunmaktaydı.

Çok hukuklu sistem ülkede hukuk alanında karmaşaya neden olmaktaydı ve Cumhuriyet rejiminin
millî hâkimiyet ve eşitlik esaslarıyla tezat oluşturmaktaydı. Bu nedenle Atatürk döneminde Türk

1. Nutuk, www.atam.gov.tr

Şehit Öğretmen Asteğmen
Mustafa Fehmi Kubilay
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milletinin temel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hukuk alanında inkılaplar gerçekleştirildi. Türk
Hukuk Sistemi, başta Medeni Hukuk olmak üzere tüm hukuk kuralları farklıAvrupa Devletlerinin hukuk
kuralları esas alınarak oluşturuldu.

Evlenme, boşanma ve miras haklarını belirleyen aile hukukuna denir. Medeni
hukukla ilgili işlemler Osmanlı döneminde İslam hukuk sistemine göre çözümlenmekteydi. Osmanlı
Medeni Kanunu,Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında oluşturulan denen kanun ile geliştirildi ve
sistemli hâle getirildi. Bu kanun İslam hukuk sistemi ve günün ihtiyaçları göz önüne alınarak
hazırlanmıştı. 17 Şubat 1926’da İsviçre Medeni Kanunu Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre
düzenlenerek mecliste kabul edildi. İsviçre Medeni Kanununun, Türk Medeni Kanuna temel olarak
alınmasında,Avrupa Medeni Kanunları içerisinde en yenisi olması, kadın - erkek eşitliği ve demokratik
esaslar çerçevesinde düzenlenmiş olması etkili olmuştur. Türk Medeni Kanunu 4 Ekim 1926’da
yürürlüğe girdi.

Tek eşli evlilik kabul edildi.
Resmî nikâh zorunluluğu getirildi.
Evlilikte yaş sınırı getirildi.
Boşanma şartlara bağlandı.
Kadın - erkek eşitlik ilkesi getirildi.
Mirasta kadın - erkek eşitliği sağlandı.
Evlenmede eşlerin isteği esas alındı.

Medeni Kanunun kabulü ile birlikte Türk
toplumunda ve aile yaşamında kadın- erkek eşitliği
sağlanma yoluna gidildi. Türk Hukuk Sistemindeki İnkılap süreci sadece medeni kanunun kabulü ile
sınırlı kalmadı. Hukuk sisteminin tüm alanları,Avrupa Devletlerinin uygulamış olduğu hukuk sistemleri
esas alınarak çağdaş Türk Hukuk Sistemi oluşturuldu.

Devletin niteliğini, kurumlarının işleyişini, vatandaşların temel hak ve sorumluluklarını belirleyen
temel yasaya denir.

Türk devlet geleneğinde devletler sürekli olarak yazılı ya da yazılı olmayan belli kurallara bağlı
olarak yönetilmiştir. İlk Türk Devletleri töre adı verilen yazılı olmayan Türk devlet geleneğine göre
yönetildi. İslamiyet’in kabulünden sonraki süreçte İslam hukuk sisteminin yanında Türk devlet geleneği
devlet yönetiminde bağlayıcı olmuştur.

Medeni Kanun

medeni kanun

Mecelle

Medeni Kanunun Türk kadınına sağladığı
bazı haklar şunlardır:

Anayasa Hareketleri

anayasa

�

�

�

�

�

�

�

etkinlik

Hukuk alanında yapılan inkılapları, toplumsal hayata etkileri açısından değerlendiriniz.

Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişim Süreci

SÜREÇ

1924 Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı.
1924 Şeriye Mahkemeleri kaldırıldı.
1924 Anayasası yürürlüğe girdi.
1925 Ankara Hukuk Mektebi açıldı.
1926 Medeni Kanun kabul edildi (İsviçre’den uyarlandı).
1926 Ceza Kanunu kabul edildi (İtalya’dan uyarlandı).
1926 Borçlar Kanunu kabul edildi (Almanya’dan uyarlandı).
1928 Devletin dini İslam’dır, hükmü anayasadan çıkartıldı.
1929 İdare Hukuku kabul edildi (Fransa’dan uyarlandı).
1930 Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı tanındı.

1937 Atatürk ilkeleri anayasaya konuldu.
1934 Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı.

SONUÇ

Bütün bu inkılaplarla birlikte Türk hukuk sistemi çağdaş Avrupa hukuk sistemleriyle eşit
düzeye getirildi. Azınlıklar kendi mahkemelerini kapattılar. Avrupa Devletlerine bağlı
mahkemeler kapandı. Bu gelişmeler sonucunda Türk hukuk sistemi ülke genelinde
uygulanmaya başladı.

Medeni Kanunu hazırlayan heyet (1926)
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Çağdaş anlamda anayasal sürecimiz ise XIX. yüzyılda Tanzimat Fermanı ile başladı. I. Meşrutiyetin
ilanıyla birlikte oluşturulan Kanunuesasi ile Türk toplum ve devlet hayatında gerçek anlamda anayasal
döneme geçildi.

Ç. EĞİTİM VE KÜLTÜRALANINDAYAPILAN İNKILAPLAR

1. EğitimAlanında Yapılan İnkılaplar

etkinlik

1.
2.

Atatürk’ün eğitimden beklentileri nelerdir?
“Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir neslin önemi” konulu bir kompozisyon yazınız.

Atatürk, Eğitimcilere Sesleniyor

“Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.”

,

Öğretmenler!
Yeni nesli, Cumhuriyetin özverili öğretmen

ve eğitmenleri, sizler yetiştireceksiniz; yeni
nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti,
sizin yeteneğiniz ve özveriniz derecesiyle
uygun olacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen,
fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli
koruyucular ister. Yeni nesli, bu kalite ve
yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir. Erkek
ve kız çocuklarımızın, aynı şekilde bütün ilim
derecelerindeki öğrenim ve eğitimlerinin
uygulamalı olması önemlidir. Memleket
çocuğu, her öğrenim derecesinde ekonomik
hayatta istekli, eser sahibi ve başarılı olacak
şekilde donanımlı olmalıdır. Millî ahlakımız,

uygar ilkelerle ve hür düşüncelerle artırılmalıdır. Bu çok önemlidir, özellikle dikkatinizi çekerim. Göz
korkutma ilkesine dayanan ahlak, bir erdem olmadığı gibi güvene de uygun değildir. Hiçbir zaman
hatırlarınızdan çıkmasın ki

Atatürk, Söylev ve Demeçler, www.atam.gov.tr

Atatürk, Dolmabahçe Sarayı önünde öğrencilerle (1928)

etkinlik

1.
2.

1921 ve 1924 Anayasalarını benzer ve farklı yönleri ile karşılaştırınız.
1924 Anayasası’nı devlet kurumlarının laikleşmesi açısından değerlendiriniz.

1921 Anayasası (Teşkilatıesasiye Kanunu) 1924 Anayasası

1921 Anayasası, TBMM’de yapılan uzun
görüşmelerden sonra 20 Ocak 1921’de kabul edildi.
Bu anayasa, dağılan Osmanlı Devleti’nin yerine yeni
bir devletin kuruluşunu sağlayan hukuki metindir.

1921 Anayasası Millî Mücadele döneminde
hazırlandı. Millî egemenlik ilkesini esas alan
anayasa, ülkenin içinde bulunduğu savaş şartlarını
ve acil ihtiyaçları karşılamak üzere kısa bir metne
sahipti. Bu anayasa bir geçiş döneminin şartlarına
göre hazırlanmakla birlikte demokratik nitelik
taşımaktaydı.

Anayasanın esasında kuvvetler birliği sistemi
hâkimdi. Millî iradeyi millet adına temsil eden tek
yetkili organın, Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu
belirtilmekteydi. Anayasada ülkede saltanat
yönetimi devam ettiği dönemde devlet başkanı
ibaresi yoktu. Ülke millî irade ile meclis tarafından
yönetilmekteydi. 1923’te Cumhuriyet ilan edildi.
Ülkenin yönetim biçimiyle ilgili ifadeler anayasaya
konuldu.

20 Nisan 1924’te yürürlüğe giren 1924Anayasa-
sı, Teşkilatıesasiye Kanunu’nu yürürlükten kaldırdı.
1924Anayasası’na göre egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir. Devletin yönetim şekli Cumhuriyet; dili
Türkçe, başkenti Ankara ve dini İslam’dır. Egemen-
liğin tek temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisidir.

Bu anayasada kuvvetler ayrılığı esas kabul
edildi. Meclis hükûmeti sistemi yerine kabine
sistemi getirildi. 1928’de
ibaresi bu anayasadan çıkarıldı.

1924 Anayasası’nda yapılan değişikliklerle
kadınlara 1930’da belediye seçimlerine katılma
hakkı, 1934’te de milletvekili seçme ve seçilme
hakkı tanındı. 1937’de laiklik ilkesiyle beraber altı
ilke anayasaya eklendi.

1 Ekim 1945’te içeriği değiştirilmeden dili
Türkçeleştirilerek yeniden kabul edildi. 1924
Anayasası, 1961’de yeni anayasanın kabul edilme-
siyle yürürlükten kaldırıldı.

“Devletin dini İslam’dır.”
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Medreseler, Osmanlı kuruluş ve yükseliş dönemlerinde gerek eğitim kadrosu, gerekse programları
bakımından ileri seviyedeydi. Fakat XVII. yüzyıldan itibaren devletin diğer kurumlarındaki gerileme
eğitim kurumlarına da yansıdı. Devletin çöküşünü önlemek isteyen Osmanlı Devleti, eğitim
kurumlarında yenilik yapmak istedi. Ardı sıra gelen savaşlar ve iç karışıklıklar eğitim alanındaki
yenilikleri engelledi. XIX. yüzyılın sonlarında ve XX. yüzyılın başlarında azınlık ve yabancı okullar
devlet denetimi dışında kaldı. Özellikle Balkan Savaşlarında alınan yenilgiler, Osmanlı aydınları
arasında eğitim sisteminin sorgulanma sürecini hızlandırdı. I. Dünya Savaşı sürecinde ise
genç ve eğitimli nüfusun önemli kısmını kaybetti.

Tevhiditedrisat Kanunu ile çeşitli kurumlara bağlı devlet okulları, medreseler, kilise teşkilatlarına
bağlı azınlık okulları ve yabancı okullarının tamamı Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. Böylece eğitim
sistemimiz millîleştirildi. Ayırım yapılmaksızın tüm eğitim kurumları Türk milletinin bağımsızlığını,
ilerleme ve gelişimini sağlayacak şekilde yapılandırıldı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti halkı millî
egemenlik ilkesi doğrultusunda aynı hedefe doğru yürüyen bir millet hâline geldi.

Bu kanunla eğitim sistemi millî olacak şekilde, ilk ve
ortaöğretim programları belirlendi. Eğitim hizmetleri, çağdaş hâle getirildi. Maarif Teşkilatı Kanunu ile
okul açılması bakanlığın iznine bağlandı. Müfredat programları halkın ihtiyaçlarına cevap verecek
şekle getirildi. Bundan sonra eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla, hızlı bir şekilde ülke genelinde ilkokul,
ortaokul, lise ve yüksekokullar açılma yoluna gidildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu dönemde
toplumda okur - yazar oranı düşüktü. Atatürk, Türk toplumunun eğitim seviyesini yükseltmek istiyordu.
Bu isteğinin ancak Türk diline daha uygun olan Latin harflerinin kabulü ile mümkün olabileceğini
düşünüyordu. Arap harflerinin Türkçeye uyarlanmasıyla kullanılan yazı sisteminden Latin harflerinin
Türkçeye uyarlandığı Türk alfabe sistemine geçilmesi kararı alındı. 1 Kasım 1928’de TBMM yeni Türk
harflerini kabul etti.

Türk milleti,

1928’de yapılan diğer bir değişiklikle de milletlerarası rakamlar kabul edildi. Türk
harflerinin kabulünden sonra millet mekteplerinin açılmasıyla toplumdaki okur - yazar oranında büyük
bir artış meydana geldi.

Maarif Teşkilatı Kanunu (2 Mart 1926):

Türk Harflerinin Kabulü (1 Kasım 1928):

Atatürk, Diyarbakır’da öğrencileri selamlarken (1937)

Atatürk, yeni Türk harflerini halka bizzat öğretirken (1928) Atatürk, bir çocuğa okuma yazma öğretirken (1935)
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Millet Mektepleri (1928):
“Millet Mektepleri Başöğretmeni”

Üniversite Reformu (1933):

Harf inkılabından sonra Millet Mektepleri açıldı.Atatürk bu çalışmalara
bizzat katılarak unvanını aldı. Bu mekteplerin amacı halkın okur
yazar oranını yükseltmek ve halka yeni harfleri öğretmekti. Millet Mekteplerinde öğretmenlerin
yetmediği durumlarda, askerliklerini onbaşı ve çavuş olarak yapanlar eğitmen olarak kurslara alındı.
Bunu takiben köy öğretmen okulları açıldı. Bu okullarda, temel eğitimin yanı sıra, mesleki eğitime de
önem verildi. Millet Mekteplerinin açılmasıyla birlikte toplumdaki okur - yazar oranında büyük artış
meydana geldi. Okullarda verilen mesleki eğitimle birlikte halkın iş sahibi olması ve ekonominin
gelişmesi yönünde önemli bir adım atılmış oldu. Böylece Türk inkılabının temel hedefi olan Türk
toplumunu çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkartma hedefi doğrultusunda eğitim alanında
önemli kazanımlar elde edildi.

Atatürk’ün temel hedefi Türkiye’yi çağdaş medeniyet ve kültürün
ortağı hâline getirmekti. Bunun yolu da bilim ve teknolojiden geçiyordu. Dönemin yüksek eğitim veren
kurumu olan İstanbul’daki Darülfünun’u çağdaş bilimi üretecek seviyeye getirmek lazımdı. Atatürk,
üniversite reformu konusunda köklü bir çözüm getirmek için faaliyete geçti. Objektif ve isabetli bir karar
verebilmek için İsviçreli pedagoji profesörü Albert Malche’ın (Albert Malş) 1932 yılı başında bir reform
tasarısı hazırlamak üzere İstanbul’a davet edildi. 29 Mayıs 1932′de hükümete sunulan rapor esas
alınarak 1933′te çıkarılan yasayla TBMM, Darülfünun’u ve ona bağlı bütün kurumları kadro ve
örgütüyle birlikte iptal etti. Millî Eğitim Bakanlığı’nın İstanbul’da yeni bir üniversite kurmasını kabul etti.
İstanbul Üniversitesi, 1 Ağustos 1933′te yeni kadro ve yapısıyla açıldı. 18 Kasım 1933′te İstanbul
Üniversitesi “ilk ve tek” üniversite olarak eğitime başladı.

1933 Üniversite reformu eğitim sistemimizin şekillenmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. 1943’te
çıkarılan bir kanunla İstanbul’daki Mülkiye Mektebi, Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne dönüştürülerek
Ankara’ya taşınmıştır. Yine 1925’te kurulan
Ankara Hukuk Mektebi, Hukuk Fakültesi adını
almıştır. Yine bu 10 yıllık süre içerisinde İstanbul
Üniversitesi’nde çok sayıda enstitü kurulmuş; bu
enstitülere ek olarak Tıp Fakültesi’nde birçok klinik
açılmıştır.

Atatürk, üniversiteleri Türkiye’nin bilim ve
kültürünü geliştirecek kuruluşlar olarak düşündü.
Üniversitelerin 1930’lardan itibaren hız verdiği
millî kültür politikasının bir aracı olarak çağdaş bir
yapıda oluşmalarına özen gösterdi.

Türkiye’nin akademik araştırma ve çalışma
düzeni, akademik potansiyel ile çağdaş medeniyet
ve kültüre bakışı, Atatürk’ün hazırlamış olduğu
üniversite reformunun sonucudur. Atatürk, İstanbul Üniversitesi’nde ders dinlerken (1930)

etkinlik

Türk Millî Eğitiminin Temel Amaçları
Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini,
Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesi bulanan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin

millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını,
milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere
dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve
sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir.

Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve
karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik
ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak
yetiştirmek;

İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı
kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna
katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan
millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet
Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

www.meb.gov.tr

Türk Millî Eğitiminin temel amaçlarından yola çıkarak Türk Millî Eğitim Sisteminin bireylere kazandırmak
istediği temel nitelikler nelerdir?
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2.Atatürk Dönemi Kültür, Dil ve TarihAlanında Yapılan Çalışmalar

Kültür; milletleri birbirinden ayıran yaşam tarzlarını, karakterlerini millî kimliklerini ortaya koyar.
Atatürk, millî kimliğimizin bir parçası olan kültüre önem verilmesini istiyordu. Kendi kimlik ve kültürüne
saygı göstermeyen milletlerin başka milletlerden saygı beklemeye hakkı olmadığını belirtiyordu.

Milletlerin medeniyet yolunda ilerleyebilmeleri, kendi kültür ve millî değerlerine sahip çıkarak
geliştirmesi ile mümkün olabilir. Kültürlerini millî değerleriyle geliştiren milletler, millî birlik ve beraberlik
duygusu kazanırlar. Millet ve devletleriyle geniş
bir aile durumuna gelirler. Tarih boyunca
dünyada söz sahibi olabilen devletler, güçlü
kültürel değerler üzerinde inşa edilen
devletlerdir. Kendi kültürüne sahip çıkmayan
milletler ise başka milletlerin sömürgesi
durumuna düşmüşlerdir.

Türk milleti, kültürüne sahip çıktığı
dönemlerde büyük devletler kurmuştu. Yüksek
kültür ve medeniyete temsilcilik etmişti. Atatürk,
yeni Türk Devleti’ni ve toplumunu millî kültür ve
değerlerimizle geliştirmek istedi. Yeni Türk
Devleti’ni, millî birlik ve beraberlik temelleri
üzerinde inşa etmeyi amaç edindi. Bu amaçla
Türk kültürünün iki önemli kaynağı olan Türk dili
ve tarihi alanındaki araştırmalara büyük önem
verdi. Atatürk, millî kültür ve kimliğimizi sağlam
temeller üzerinde kurmak amacıyla 1931’de Türk
Tarih Kurumu’nu, 1932’de Türk Dil Kurumu’nu
kurdu. Kurumların çalışmalarına bizzat katıldı.
Atatürk, ölümünden sonra mal varlığının önemli
kısmının bu kurumlara verilmesini vasiyet etti.

Atatürk;Türk devlet ve millet hayatının her
alanında olduğu gibi, kültür ve kimlik esaslarının
da millî olmasını istiyordu. Bu amaçla kültürün
önemli parçaları dil unsurlarını geliştirme
yolunda büyük çaba gösterdi. Arkeolojik kazılar
başlattı. Türk tarihi üzerine teoriler geliştirdi. Türk
dilinin gelişmesine önem verdi. Türk dilinin
yabancı dillerin etkisinden kurtulması için çalıştı.
Türk kültürünü ve kimliğini millî değerler ve çağın
gelişen anlayışlarıyla geliştirmek istedi. Türk
tarihinin araştırılmasına önem verdi.

eşzamanlılık

8 Ağustos 1928 İstanbul’da Taksim Cumhuriyet
Anıtı törenle açıldı.

28 Kasım 1928
Dil Encümeni tarafından 25 bin
kelimeden oluşan yeni imla
kılavuzu hazırlandı.

7 Şubat 1929 Hilaliahmer (Kızılay) Günü ilk
kez kutlandı.

23 Nisan 1929 23 Nisan ilk defa çocuk
bayramı olarak kutlandı.

1 Temmuz 1929 Ankara ile İstanbul arasında
telefon konuşmaları başladı.

15 Temmuz 1929 Müstakil Ressamlar ve
Heykeltıraşlar Birliği kuruldu.

30 Ağustos 1929 Dumlupınar’da Meçhul Asker
Anıtı törenle açıldı.

12 Kasım 1929 Yeni Türk harfleriyle basılan ilk
posta pulu kullanıma girdi.

17 Şubat 1930 Türk Gazeteciler Birliği
kuruldu.

18 Temmuz 1930 Ankara Etnografya Müzesi
ziyarete açıldı.

25 Temmuz 1931
Cumhuriyetin ilk basım yasası
olan Matbuat Kanunu kabul
edildi.

26 Eylül 1933 Dil Bayramı ilk kez kutlandı.

Atatürk, Çankaya Köşkü'nde tarih araştırmaları yaparken (1930)
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Türk Tarih Kurumu’nunAçılması (1931)

Türk Tarih Kurumu, Türk milleti aleyhindeki görüşlere cevap vermek, millî bilinç ve kültürü geliştirmek
amacıyla kuruldu.1930’da Türk Ocağı çatısı altında yapılandırıldı. 1931’de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti
adı ile yeniden teşkilatlandı. Kurumun adı daha sonra Türk Tarih Kurumu oldu.

Türk Tarih Kurumu’nun görevleri; Türk tarihini araştırmak, elde edilen sonuçları yayımlamak ve
bilimsel toplantılar düzenlemektir. Ayrıca Türk Tarih Kurumu, Türk tarihinin kaynaklarını aydınlığa
kavuşturmak için yapılan bilimsel çalışmaları destekler ve yayımlar. Tarih sevgisini ve bilincini
kökleştirecek, geliştirecek ve yaygın hâle getirecek, tarihî araştırmaları ve çalışmaları özendirecek ve
destekleyecek her türlü tedbiri alır. Gerekli çalışma, plan ve programları yaparak ortak geçmiş bilinci
geliştirip Türk milletinin geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlar.

Türk Tarih Kurumu, dünya kütüphanelerinde yer alan önemli yayınlarıyla Türk tarihçiliğine önemli
hizmetler yaptı. Arkeoloji ve antropoloji çalışmaları tarih çalışmalarını destekliyordu. Atatürk’ün
direktifiyle Ankara’da kurulan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi de Türk Tarih Kurumu’nun çalışmalarına
katılıyordu. Yapılan araştırmalar, üzerinde yaşadığımız vatan topraklarının Roma ve Bizans
dönemlerinden çok daha eski uygarlıkların beşiği olduğunu kanıtlıyordu.

1932’de toplanan I. Türk Tarih Kongresi’nde Türk Tarih Tezi ortaya atıldı. Bilimsel çalışmalara açık
olan bu görüşler, 1937’de II. Türk Tarih Kongresi’nde yabancı tarih bilimcilerinin ve uzmanlarının
katılımlarıyla da incelendi, üzerinde araştırmalar yapıldı. Millî değerlerimizi, yeni nesillere ve dünyaya
duyurmayı, en önemli görev olarak kabul etti. Çünkü Türk gençleri tarihlerini öğrendikçe, atalarını
tanıdıkça özgüvenleri gelişecek, geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerdi.

Atatürk’e göre tarih eğitimi, millî kimliğimizi tanıttığı oranda; milletimiz ülkemizde ve dünyada
adalet, sevgi, saygı, millî beraberlik, yardımlaşma, fedakârlık ve insan hakları gibi değerlerin öncüsü
olacaktır. Çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarak milletimizi ve insanlığı daha güzel günlere
taşıyacaktır. Bu yüzden Atatürk, tarih çalışmalarında gerçeğe sadık kalınması ve Türk tarihinin bütün
yönleriyle bir an önce yazılması için girişimlerde bulunmuştur.Atatürk bu konuda “

” Atatürk’ün milletin bütünleşip kaynaşmasında tarih bilincinin büyük payı
olduğu yolundaki inancı ve içindeki millet sevgisinin coşkunluğu tarihle ilgili çalışmalarına yansıyordu.

Atatürk, milletimize karşı iddialara tarih araştırmaları ile cevap verilmesini istiyordu. Atatürk Türk
tarihine karşı iddialara tarihimizden örnek vererek şöyle cevap vermektedir:

Atatürk, Osmanlı Tarihi ve Çanakkale Savaşları ile ilgili şu değerlendirmeleri yapar.

Tarih yazmak, tarih
yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana bağlı kalmazsa değişmeyen gerçek, insanlığı
şaşırtacak bir nitelik alır.

“Efendiler, hiçbir millet,
milletimizden fazla yabancı unsurların inanç ve geleneklerine saygı göstermemiştir. Hatta
denilebilir ki diğer dinlere, başkalarının dinine ve milliyetine saygı gösteren tek millet bizim
milletimizdir. Fatih İstanbul’da bulduğu dinî ve millî teşkilatı olduğu gibi bıraktı. Rum Patriki,
Bulgar eksarhı ve Ermeni kategigosu gibi Hristiyan dinî liderleri ayrıcalık sahibi oldu.
Kendilerine her türlü serbestlik verildi. İstanbul’un fethinden beri, Müslüman olmayanlara
sağlanan bu büyük ayrıcalıklar, milletimizin din ve siyasete göre dünyanın en hoşgörülü ve
cömert bir milleti olduğunu ispatlayan en açık kanıttır.”

“Milletimiz,
ufak bir aşiretten anavatanda bağımsız bir devlet kurduktan başka batı âlemine, düşman içine
girdi ve orada çok büyük güçlükler içinde bir imparatorluk kurdu. Ve bunu, bu imparatorluğu
altı yüz yıldan beri tam bir hayranlık ve büyüklükle devam ettirdi. Bunu başaran bir millet,
elbette yüksek siyasi ve idari niteliklere sahiptir. Böyle bir vaziyet yalnız kılıç kuvvetiyle
olamazdı. ... Böyle bir hareket yalnız ordu kuruluşunun değil, bütün devlet kuruluşlarının

1

2

1. Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, www.atam.gov.tr
2. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, www.atam.gov.tr

Atatürk, Türk Tarih Kurumu toplantısında (1931)
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olağanüstü üstünlüğünü ve kendilerinin yetenekli olduğunu gösterir... Biz, kudreti ve görkemi
bütün dünyada, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında tanınan bir milletiz. Savaşçılarımız ve ticaret
gemilerimiz okyanusları aşmışlar ve bayrağımızı Hindistan'a kadar götürmüşlerdir.
Yeteneklerimiz, bir zamanlar sahip olduğumuz ve bütün dünyaca bilinen egemenliğimizle
kanıtlanmıştır. Fakat son yüzyıl boyunca Avrupa kuvvetlerinin, hükûmet merkezimizdeki
entrikaları ve bu entrikaların sonucunda bağımsızlığımıza müdahaleleri, ekonomik hayatımızı
engelledikleri sınırlamalar, yüzyıllarca bir arada kardeşçe yaşadığımız Müslüman olmayan
unsurlarla aramızda ektikleri anlaşmazlık tohumları ve bu durumlara ek olarak
hükûmetlerimizin zayıflığı ve bunun sonucu olan kötü yönetim, çağdaş seviyede gelişme ve
refah yolunda ilerlememize engel oluşturdu. Bugün içinde bulunduğumuz acı durum, hiçbir
zaman bizim esastan yetersizliğimizi veya çağdaş uygarlığa uyamadığımızı ifade etmez. Bu,
tamamen yukarıda sayılan birbirine zıt sebepler yüzünden ortaya çıkmıştır

Biz, bireysel kahramanlık sahneleriyle meşgul olmuyoruz yalnız size Bombasırtı vakasını
anlatmadan geçemeyeceğim. Karşı siperler arasında uzaklığınız sekiz metre, yani ölüm
muhakkak, muhakkak. Birinci siperdekiler, hiçbiri kurtulmamacasına tümüyle düşüyor;
ikincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve kadere
boyun eğişle biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, hiç ufak bir
bezginlik bile göstermiyor; sarsılmak yok! Okuma bilenler ellerinde Kur’an-ı Kerim, cennete
girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şahadet çekerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki
ruh kuvvetini gösteren hayrete ve tebrike değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale
Savaşı’nı kazandıran, bu yüksek ruhtur.”

İnsanların tarihten alabilecekleri
önemli dikkat ve uyanıklık dersleri, bence devletlerin umumiyetle siyasi kuruluşların
oluşmalarında, bu kuruluşların niteliklerini değiştirmede ve bunların çözülme ve
sonlanmalarında etkili olmuş olan sebepler ve etkenlerin incelenmesinden çıkan sonuçlar
olmalıdır. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun doğmasını gerektiren sebep ve etkenlerin
incelenmesinden çıkan sonuç, önemli olduğu gibi, bu imparatorluğun batması sebep ve
etkenlerinin incelenmesinden çıkacak sonuç da o kadar önemlidir. Bu incelemelerde, şüphesiz
siyasi kuruluşu kuran milletlerin her görüş noktasından kültürleri, derecesi incelenir;

1

Atatürk, tarih eğitiminin günümüzü anlamamıza ve geleceğimizi inşa etmemize yönelik olmasını
istiyordu. Bu amaçla devletlerin kuruluş ve yıkılış nedenlerinin araştırılmasına ve bu konuda insanların
bilgilendirilmesine de büyük önem veriyordu. Atatürk bu konuda “

Atatürk ı ı ), Ankara'da Birinci Türk Tarih Kongresi s ras nda kongre delegeleri ile (1932

1. Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, www.atam.gov.tr
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kişilerin olumlu ve olumsuz etkileri göz önüne alınır.”

Belleten

1 Atatürk, kurmuş olduğu Türk Tarih
Kurumu’nun çalışmaları ile bizzat ilgileniyordu. Türk tarihinin araştırılması ve Türklerin medeniyete
olan hizmetlerini yazma görevi Tarih KurumunaAtatürk tarafından verildi. Türk Tarih Kurumu’nun süreli
araştırma yayınına adıAtatürk tarafından verilmişti.Atatürk, hasta olduğu dönemde dahi tarih
araştırmalarını devam ettirdi.

Atatürk yaptığı konuşmalarında tarihle birlikte dilin de önemine vurgu yapmıştır. Çünkü dil,
toplumun vazgeçilmez değeridir. Millî kültürün temel unsurlarından biridir. Milletin sürekliliğinin
güvencesidir. Millî birlik ve beraberliğin koruyucusudur. Günlük konuşmada ve bilimsel
araştırmalardaki ihtiyaçlara cevap verebilen dil, bir ülkenin kalkınıp ilerlemesinin ön şartlarından biridir.
Atatürk milletlerin doğuşu, sürekliliği, bağımsızlığı ve yükselişi ile dil arasındaki sıkı bağı çok iyi
gördüğü içindir ki Türk Dil Kurumu’nu kurmuştur. Atatürk’ün dil konusuna gösterdiği yakın ilgi onun
Türk kültürüne verdiği önemin sonucu idi. Millî kültürün korunup gelişmesi de her şeyden önce Türk
dilinin korunması ve geliştirilmesine bağlıdır.

Türk Dil Kurumu’nunAçılması (1932)

“Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak,
onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek”

Milletleri millet yapan en önemli unsurlardan biri, kullanmış
oldukları ortak iletişim aracı olan dildir. Dillerinde bozulma yaşanan milletler, kullanmış oldukları kelime
ve kavramlara farklı anlamlar yükleyerek anlaşamaz duruma düşmüşlerdir. Dillerinde meydana gelen
bozulma sonucu anlaşamaz duruma gelen milletler, güçlerini kaybetmişlerdir.

Atatürk, Türk dilinin korunmasına ve geliştirilmesine büyük önem vermiştir. Türk dilinin korunması ve
geliştirilmesi milletimizin birbiriyle iyi iletişim kurmasının en önemli araçlarından biridir. Toplumsal barışın
sağlanmasında, demokrasinin gelişiminde, bilimsel gelişmelerin artmasında iletişimin büyük payı vardır.
Türk dilinin korunması, Türk milletinin geçmişini, günümüzü ve geleceğimizi etkiler. Millî kimlik, kültür ve
tarih araştırmalarının en önemli unsurlarındandır. Farklı yüzyıl ve coğrafyalarda kurulan Türk medeniyet
tarihinin doğru bir biçimde öğrenilebilmesi Türk dilinin doğru bir şekilde bilinmesine bağlıdır. Bu amaçla
12 Temmuz 1932’de Atatürk’ün talimatıyla Türk Dili Tetkik Cemiyeti kuruldu. Cemiyetin kurucuları,
dönemin tanınmış edebiyatçıları ve milletvekilleri olan Samih Rifat, Ruşen Eşref, Celal Sahir ve Yakup
Kadri’dir. Kurumun ilk başkanı Samih Rifat’tır.

Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amacı,
olarak tespit edilmiştir.

Atatürk’ün sağlığında, 1932, 1934 ve 1936 yıllarında yapılan üç kurultayda hem kurumun yönetim
organları seçilmiş, hem dil politikası belirlenmiş hem de bilimsel bildiriler sunulup tartışılmıştır. 1936’da
Türk Dil Kurumu adını almıştır.

Cumhurbaşkanı Atatürk, üçüncü Türk Dil Kurultayında bir grup delege ile birlikte (Ağustos 1936)

1. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, www.atam.gov.tr
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Aydınlarımız ve Milleti Tanımak
Bizim milletin, özellikle aydınlarımızın çok dikkatle, çok önemle göz önüne alacağı bir sebep vardır ve

bence bu sebep şimdiye kadar ilerleyemeyişimizin, en son sırada kalışımızın - unutmayalım
memleketimizin baştan başa bir harabe oluşunun- asıl sebebidir. Çöküşümüzün bu ana sebebini şu nokta
oluşturuyor: İslam âlemi iki sınıf ayrı topluluktan meydana gelir.

Biri çoğunluğu oluşturan cahil halk, diğeri azınlığı oluşturan aydınlar. Bozuk düşünüş biçimi gösteren
milletlerde büyük çoğunluk başka hedefe, aydın denen sınıf başka düşünüş biçimine sahiptir. Bu iki sınıf
arasında tam bir karşıtlık, tam bir muhalefet vardır.Aydınlar, asıl kitleyi kendi hedefine yöneltmek ister; halk
kitlesi ve avam ise bu aydın sınıfa uymak istemez. O da başka bir yön belirlemeye çalışır. Aydın sınıf
telkinle, doğru yolu göstermekle çoğunluk kitlesini kendi amacına göre inandırmada başarılı olamayınca
başka yollara başvurur. Halka zorbalık etmeye ve kibirlenmeye başlar; halkı keyfe göre yönetim altında
bulundurmaya kalkar.Artık, burada asıl çözümü gereken noktaya geldik.

Halkı ne birinci yöntem ile ne de zorbalık ve keyfî yönetim ile kendi hedefimize sürüklemeyi
başaramadığımızı görüyoruz, neden? Bunda başarılı olmak için, aydın sınıfla halkın düşünüş biçimi ve
hedefi arasında doğal bir uygunluk olması gerekir. Yani aydın sınıfın halka telkin edeceği ülküler, halkın ruh
ve vicdanından alınmış olmalı. Hâlbuki bizde böyle mi olmuştur? O aydınların telkinleri milletimizin ruhunun
derinliğinden alınmış ülküler midir? Şüphesiz hayır! Aydınlarımız içinde çok iyi düşünenler vardır. Fakat
genellikle şu hatamız da vardır ki inceleme ve araştırmalarımıza temel olarak çok kere kendi
memleketimizi, kendi tarihimizi, kendi geleneklerimizi, kendi özelliklerimizi ve gereksinimlerimizi almayız.

Aydınlarımız belki bütün dünyayı, bütün diğer milletleri tanır ama kendimizi bilmeyiz. Aydınlarımız,
milletimi en mutlu millet yapayım, der. Başka milletler nasıl olmuşsa onu da aynen öyle yapalım, der. Fakat
düşünmeliyiz ki böyle bir görüş hiçbir dönemde başarılı olmuş değildir. Bir millet için mutluluk olan bir şey,
diğer millet için felaket olabilir. Aynı sebep ve şartlar, birini mutlu ettiği hâlde diğerini mutsuz edebilir. Onun
için, bu millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü biliminden, buluşlarından, ilerlemelerinden
yararlanalım fakat unutmayalım ki asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorunluluğundayız.

Milletimizin tarihini, ruhunu, geleneklerini gerçek, sağlam, doğru bir gözle görmeliyiz. İtiraf edelim ki
hâlâ aydınlarımızın gençleri arasında halk ve avama uygunluk kesin değildir. Memleketi kurtarmak için bu
iki düşünüş biçimi arasındaki ayrılığı durdurmak, yürümeye başlamadan evvel bu iki düşünüş biçimi
arasındaki uygunluğu temin etmek gerekir. Bunu niçin de biraz bilgisiz halk kitlesinin yürümesini
hızlandırması, biraz da aydınların çok hızlı gitmesi gerekir. Fakat halka yaklaşmak ve halkla kaynaşmak
daha çok ve daha fazla aydınlara yönelen bir görevdir.

Gençlerimiz ve aydınlarımız, ne için yürüdüklerini ve ne yapacaklarını evvela kendi beyinlerinde iyice
kararlaştırmalı, onları halk tarafından iyice sindirilmesi ve kabulü mümkün bir hâle getirmeli, onları ancak
ondan sonra ortaya atmalıdır. Ben çok ümitliyim ki gençlerimiz bunu yapacak derecede yetişkindir. Bizim
halkımız çok temiz kalpli, çok yüce ruhlu, ilerlemeye çok yetenekli bir halktır. Bu halk, eğer bir defa
karşısındaki kimselerin samimiyetle kendilerine hizmet ettiklerine inanırsa her türlü hareketi derhâl kabule
hazırdır. Bunun için gençlerin, her şeyden evvel millete güven vermesi gerekir.

1923 (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri II, s. 140 - 142)
Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, www.atam.gov.tr

Atatürk, Afet İnan ile birlikte (1937)

etkinlik

Aşağıda verilen “Aydınlarımız ve Milleti Tanımak” adlı metni Atatürk’ün millî kimliğe verdiği önem
açısından analiz ediniz.
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D. TOPLUMSALALANDAYAPILAN İNKILAPLAR
Atatürk, Türk toplum hayatında büyük bir değişim meydana getirdi. Atatürk’ün toplumsal hayatta

meydana getirdiği değişim, Türk toplum hayatını çağdaşlaştırmaya ve millîleştirmeye yöneliktir. Bu
amaçla şapka kanunu çıkarıldı, tekke ve zaviyeler kapatıldı, takvim ve ölçü birimleri değiştirildi, saat ve
tatil günlerinde değişikliğe gidildi ve soyadı kanunu kabul edildi.

etkinlik

Verilen bilgilerden yararlanarak toplumsal hayatı düzenlemek amacıyla yapılan inkılapların ortak
amaçlarının neler olduğunu belirtiniz?

Atatürk’ün Nüfus Cüzdanı

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

Şapka Kanunu
Bu kanun, 25 Kasım 1925’te kabul

edildi. 3Aralık 1934’te din adamlarının
ibadet yerleri dışında dinî kıyafetlerle
gezmeleri yasaklandı. Diyanet İşleri
Başkanı ve diğer dinlerin en yetkili
kişilerinin özel kıyafetleriyle dolaşabil-
melerine izin verildi. Çağdaş Avrupa
ülkelerinin kullanmış olduğu kıyafetler
kabul edilerek farklı kıyafet uygulan-
masına son verildi.

Takvimde Değişiklik
26 Aralık 1925’te

hicri ve Rumi takvim-
lerin yerine Miladi
takvim kabul edildi. 1
Ocak 1926’dan itibaren
de kullanılmaya baş-
landı. Çağdaş Avrupa
ülkeleriyle takvim birli-
ğine gidilerek takvim
alanındaki farklı uygu-
lamalar ortadan kaldı-
rıldı.

Tekke ve Zaviyelerin
Kapatılması

30 Kasım 1925'te kabul edilen bir
yasayla tekke, zaviye ve türbeler
kapatıldı. Türbedarlıklar ile şeyh-
lik, dervişlik, müritlik, dedelik,
seyitlik, çelebilik vb. birtakım
unvanlar kaldırıldı. Böylece top-
lumsal alanda farklılıklar gide-
rilmiş oldu. Vatandaşlar arasında
eşitlik sağlandı.

Ölçü Birimlerinde Değişiklik
1931’de kabul edilen bir kanunla

eski ağırlık ve uzunluk ölçüleri
değiştirildi. Eskiden kullanılan arşın,
endaze, okka gibi ölçü birimleri
kaldırıldı. Bunların yerine uzunluk
ölçüsü olarak metre, ağırlık ölçüsü
olarak kilo kabul edildi. Farklı ağırlık ve
uzunluk uygulamasına son verildi.
Böylece ticaret alanında yaşanan
zorluklar ortadan kaldırılmış oldu.

Saatte Değişiklik
26 Aralık 1925’te

alaturka saat kaldı-
rıldı. Batıdan alınan
zaman ölçüsü kabul
edilerek bir gün 24
saate bölündü. Böylece
günlük hayat düzene
sokuldu.

Tatil Günlerinde Değişiklik
Millî bayramlar ve tatil günleri

de yeniden düzenlendi. 1935
yılında çıkarılan bir kanunla,
cuma günü olan hafta tatili
değiştirildi. Cumartesi öğleden
sonra ve pazar günü hafta tatili
olarak kabul edildi. Avrupa
ülkeleri ile tatil günlerinde birliğe
gidildi. Böylece devletler arası
ilişkilerde yaşanan zorluklar
ortadan kaldırıldı.

Soyadı Kanunu

Atatürk

Osmanlı Devleti zamanında kişilerin soyadları yoktu. Kişinin adının yanına baba adı, doğum
yeri veya bağlı bulunduğu boy yazılırdı. Bu durum, çeşitli karışıklıklara sebep oluyor; askere alma,
okul, tapu ve miras işlerinde büyük zorluklar çıkarıyordu.
Kişilerin kimliği tam olarak belirlenemediğinden birtakım
haksızlıklar da olabiliyordu. Toplumsal ilişkilerdeki bu
eksikliğin giderilmesi gerekiyordu. Mustafa Kemal Paşa,
bu konuyla da ilgilendi. 21 Haziran 1934’te çıkarılan
Soyadı Kanunu ile bahsedilen güçlükler ortadan
kaldırıldı. Bu düzenlemeye göre her Türk vatandaşının,
kendi adından başka, ailesinin ortak olarak kullanacağı
bir soyadı alacaktı. Bu soyadları Türkçe olacaktı. Ahlaka
aykırı ve gülünç adlar soyadı olarak kullanılmayacaktı.
Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesinden sonra 24 Kasım
1934’te TBMM tarafından, Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya

soyadı verildi.
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E. EKONOMİALANINDAYAPILAN İNKILAPLAR

Türkiye İktisat Kongresi (17 Şubat 1923):

I. Dünya Savaşı’nda yenilgiye uğrayan Osmanlı Devleti, işgale uğramış ve parçalanmıştı. Türk
milleti Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde yeniden bağımsızlığa kavuşmak için ölüm - kalım sava-
şına başlamıştı. Ülkenin düşmanlardan temizlenerek kurtuluşunu elde etmenin tek amaç olduğu
dönemlerde savaşın bütün sorumluluğunu başkomutan olarak üzerine alan Atatürk, savaş sonrası
bağımsız yeni Türkiye Devleti’nde uygulanması gereken iktisat politikasının hazırlanması için bir kurul
kurmuştu. Ülkenin iktisadi kalkınmasının sağlanması için Türkiye İktisat Kongresini toplamıştır.

Türkiye’de bulunan ziraatçı, sanayici, tüccar ve işçi
temsilcilerinden oluşan 1135 kişinin katılımıyla İzmir’de düzenlenen Türkiye İktisat Kongresi’nde
Türkiye’nin başta ekonomi olmak üzere sosyal ve siyasi problemleri tartışıldı. Kongre sonunda oy
birliği ile Misakıiktisadi kararları kabul edildi.

�

etkinlik

Atatürk’ün Açılış Konuşması
Ekonomisi bozulan Osmanlı Devleti, sömürgeci devletlerin baskısı altına girdi. Fabrika kurması ve

ekonomik kalkınması engellenen ülkemiz işgal edildi. Milletimiz Millî Mücadele’yi başararak yok
edilemeyeceğini dünyaya gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükûmeti’nin görevi; tam
bağımsızlığı gerçekleştirmek, millî egemenlik esasına bağlı kalarak milletin zenginliğini, ülkenin imarını
sağlamaktır. Bununla birlikte ülkemizi kalkındıracak olan yabancı yatırıma karşı değiliz. Bu kongre ile de
ülkemiz ve milletimizin hakiki kurtuluşunu sağlayacak önemli kararlar alınacaktır. Bu kararlar ülkenin
temelleri konumunda olacaktır.

Afet İnan, İzmir İktisat Kongresi, s. 57 - 69 (Özetlenmiştir.)

Kongre Başkanı Kâzım Karabekir Paşa’nın Konuşması
İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar, millî bağımsızlığını kazanan milletimize ekonomik

bağımsızlığın yolunu açmıştır. Artık denizlerde Türk yapımı gemilerimiz bizim bayrağımızı
dalgalandıracak. Kara yollarımızda bizim otomobillerimiz, demir yollarında bizim trenlerimiz
seyredecek. Hava sahamız Türk yapımı jetler, uçaklar ve hava araçlarıyla donanacak. Yerin altında
madencilerimiz, üstünde çiftçilerimiz, sanatkârlarımız, işçilerimiz, fabrika ve sanayi kuruluşlarımızı inşa
edecekler. Tüccarlarımız ticarethaneleri ve bankalarıyla kâinatta yeni bir Türk dünyası oluşturacaklar. Ve
biz, Türkiye’nin çocukları ekonomi alanındaki zaferlerimizle dünyada barışı yeniden inşa edeceğiz.

Afet İnan, İzmir İktisat Kongresi, s. 86 - 90 (Özetlenmiştir.)

Atatürk, Türkiye İktisat Kongresi’nin açılışını yaparken (1923)

Yukarıdaki metinlerden yola çıkarak cumhuriyetin kurucularının ülke ekonomisi ile ilgili ideallerinin neler
olduğunu söyleyiniz.
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etkinlik

Misakıiktisadi kararları toplumsal hayatın hangi alanlarını kapsamaktadır?

Türk Milletinin Ekonomik Kalkınma Yemini veya Misakıiktisadi Kararları

• Türkiye, millî sınırları içinde, tam bağımsızlığı ile dünya barışının ve gelişmesinin
üyesidir. Türkiye halkı, millî egemenlik ve bağımsızlığından kanı ve canı pahasına da olsa
taviz veremez. Millî egemenliğe dayalı meclis ve hükûmetinin yardımcısıdır. Türkiye halkı,
yıkıcı değil yapıcıdır. Bütün çalışması ülkesinin ekonomik kalkınmasına yöneliktir.

Türkiye halkı, ülkesinin altın hazinesi değerinde olduğunun bilincindedir. Ormanlarını
evladı gibi sever. Madenleri kendi millî gelişimi için işletir. Varlıklarını herkesten fazla
tanımaya çalışır. Türkiye halkı tüketimini kendi ürünü ile karşılamaya çalışır. Çok çalışır.
Zaman, varlık ve ithalatta israftan kaçar. Millî üretimi gerçekleştirmek için gece gündüz
çalışmak kararlılığındadır.

Hırsızlık, yalancılık, riya ve tembellik en büyük düşmanımızdır. Bağnazlıktan uzak
dindar bir yaşantı her şeyde esasımızdır. Her zaman faydalı yenilikleri severek alırız. Türkiye
halkı olarak maddi ve manevi varlığımıza karşı yapılan yıkıcı propagandalardan nefret
ederiz. Bunlarla mücadeleyi bir görev biliriz. Türkler, irfan ve marifet âşığıdır. Türk halkı, her
yerde hayatını kazanabilecek şekilde yetişir. Eğitim ve bilgiye verdiği kutsiyet nedeniyle
(mevlidişerif) kandil gününü, aynı zamanda kitap bayramı olarak kutlar.

Savaş ve yoksulluk nedeniyle eksilen nüfusumuzu artırmak, hayat ve sağlığımızı
korumak zorundayız. Türk halkı çevre temizliğine önem verir, doğal çevreyi korur. Güçlü bir
bedene sahip olmak için, ata sporu olan binicilik, nişancılık, avcılık, denizcilik gibi sporlarla
vücudunu geliştirir. Hayvanlarına da önem vererek cinslerini düzeltir ve miktarlarını çoğaltır.

Türk halkı, dinine, milliyetine, toprağına, hayatına ve kurumlarına düşman olmayan
milletlere daima dosttur. Yabancı sermaye düşmanı değildir. Ancak kendi yurduna, kendi
diline ve kanununa uymayan kuruluşlarla ilişkide bulunmaz. İlim ve sanat yeniliklerini nerede
olursa olsun, doğrudan doğruya alır.

Türk halkı özgüvenle, özgürce çalışmayı sever. İşlerinde sınırlama istemez. Türk halkı
hangi sınıf ve meslekte olursa olsun, candan kardeştirler. Meslek, zümre itibarıyla el ele
vererek birlik oluştururlar. Ülkelerini ve birbirlerini tanımak, anlaşmak için birlikte seyahatler
düzenlerler. Türk ailesi, kadını ve kocası ile birlikte, çocuklarını bu ekonomik yemine göre
yetiştirir.

•

•

•

•

•

Afet İnan, İzmir İktisat Kongresi, s. 19 - 20 (Özetlenmiştir.)

� Tarım Politikası: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllarda halkın % 80’i tarım sektöründe
çalışıyordu. Ekonomi büyük ölçüde tarıma dayalıydı. Tarımsal faaliyetler henüz makineleşmemiş ve
bu nedenle son derece zor şartlar altında yapılıyordu. Küçük çiftçi, mahsullerini pazarlamakta büyük
zorluklarla karşılaşıyordu.

Mustafa Kemal, Atatürk Orman Çiftliği’nde (1929)
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Atatürk, geniş tarım alanlarına sahip olan ülkemizde tarımsal faaliyetlere önem vermiş ve her
fırsatta topluma milletin efendisinin köylüler, çiftçiler olduğunu hatırlatmıştır. 1 Kasım 1937’de
TBMM’de yaptığı açış konuşmasında

Atatürk bu politikada yer alabilecek önlemleri şu şekilde sıralamıştır: Çiftçilerin kullandıkları iş
araçlarını artırmak; ülkeyi, iklim, su ve toprak verimi bakımından bölgelere ayırmak; bu bölgelerin her
birinde modern uygulama merkezleri kurmak; devlete ait çiftlikleri ve bunların içinde bulunan tarım -
sanayi tesislerini geniş işletme kurumları şeklinde yeniden yapılandırmak; ülkede topraksız çiftçi
bırakmamak; büyük çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliğini ve buradaki nüfus yoğunluğunu
toprağın verim derecesine göre sınırlamak. 8 Kasım 1937 tarihli I. Celal Bayar Hükûmeti’nin
programındaAtatürk’ün bu uyarı ve düşünceleri dikkate alınmış ve dört ana grupta toplanmıştır:

Topraksız çiftçi bırakmamak,
İş araçlarını artırmak, iyileştirmek ve

korumak,
Tarım bölgelerine göre özel önlemler

almak,
Kaliteli ve ucuz ürün elde etmek.

Bu dönemde tarım alanında meydana
gelen iki gelişme çok önemlidir: Bunlar Atatürk
Orman Çiftliği’nin kurulması ve aşar vergisinin
kaldırılmasıdır. Atatürk Orman Çiftliği’nin
kurulması ile modern tarımın gelişmesi için bir
model teşkil edildi. Böylece tarımsal üretimin
artırılması hedeflendi. Aşar vergisinin
kaldırılmasıyla da çiftçi kesiminin ekonomik
açıdan rahatlaması amaçlanmıştır.

“Millî ekonominin dayanağı tarımdır. Bunun içindir ki
tarımda kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik
çalışmalar bu amaca ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Fakat bu hayati işi yerinde bir şekilde
amacına ulaştırabilmek için ilk önce sağlam araştırmalara dayalı bir tarım politikası saptamak
ve onun için de her köylünün ve bütün vatandaşların kolayca kavrayabileceği ve severek
uygulayabileceği bir tarım sistemi kurmak gerektiğini belirtir.” 1

•
•

•

•

Gazi, Orman Çiftliği’nde (1935)

etkinlik

Atatürk Orman Çiftliği’nin Türk tarımının ve çevre bilincinin gelişmesine katkıları neler olmuştur?

Atatürk Orman Çiftliği

Atatürk, modern tarımı geliştirmek istiyordu. Bu
amaçla 1925 yılının ilkbaharında, ülkenin tanınmış
tarımcılarını köşke çağırttı.Ankara civarında modern
bir çiftlik kurmak istediğini ve uygun bir arazi
bulmaları emrini verdi. Atatürk, Orman Çiftliği’nin
şimdiki yerini seçtiği zaman, arazinin verim durumu
hakkında yerli ve yabancı uzmanların görüşünü
istemişti. Davet edilen uzmanların verdikleri raporlar
içinde bu topraklar üzerinde herhangi bir tarım
faaliyetinin yapılamayacağını iddia edenler oldu.

Çiftlik için ağacın bile yetişmediği bir yeri tercih
eden Atatürk, Türk tarımına örnek olacak olan
Orman Çiftliği’nin kuruluş çalışmalarıyla yakından
ilgilendi. Bizzat çalışmalarını yönettiği ve ülke
tarımına örnek olacak Gazi Orman Çiftliği’ni kurmak
üzere çalışmaları başlattı. Atatürk, Orman Çiftliği’ni
kurarak ülke çiftçisine uygulamalı eğitim
alabilecekleri bir tarım alanı oluşturdu. Bu sayede modern tarım tekniklerinin ilk örneklerini Türkiye
tarımına hediye etti. Atatürk, tarımı geliştirmek amacıyla Tarım Kredi Kooperatiflerini ve Devlet Üretme
Çiftliklerini kurdu. Topraksız köylülere toprak dağıtmak amacıyla toprak reformunu başlattı.

Atatürk, 1937’de bütün tesis, hayvan varlığı ve demirbaşları ile beraber tasarrufu Orman Çiftliği ile
birlikte diğer çiftliklerini hazineye bağışladı. Atatürk Orman Çiftliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

www.aoc.gov.tr

Atatürk ğ nde b ç           k ş, Orman Çiftli i ir iftçiyle onu urken (1929)

1. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, www.atam.gov.tr
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Harita ve metinden yola çıkarak Kabotaj Kanunu’nun Türk denizciliğinin gelişimine etkilerinin neler
olduğunu söyleyiniz.

Ekonomi alanında yapılan diğer bir düzenleme de deniz ticaretine yöneliktir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan
ülkemizde kapitülasyon antlaşmalarının etkisiyle deniz taşımacılığı ve ticareti yabancıların eline geçmişti. 1
Temmuz 1926’da kabul edilen Kabotaj Kanunu ile Türk kara sularında yolcu ve yük taşıma hakkı sadece Türk
denizcilerine verildi. Bu yasaya göre akarsularında, göllerinde, Marmara Denizi ile Boğazlarda, bütün kara
sularında ve kara suları içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket
eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Ayrıca dalgıçlık,
kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirilebileceği
belirtildi. Kabotaj Kanunu, kapitülasyonların kaldırılmasını tamamlayan bir gelişmedir. Kabotaj Kanunu millî
egemenliğin ve bağımsızlığın sağlanması açısından bu yönleriyle oldukça önemlidir. Böylece Türk
denizciliğinin ve taşımacılığının üzerindeki engeller kaldırıldı.
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Türk Denizciliği ve Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)

� Türk Denizciliği ve Kabotaj Kanunu

K I B R I S

Hatay

Kırklareli

Kahramanmaraş

� Atatürk Dönemi Ekonomideki Diğer Gelişmeler
Atatürk döneminde, ülke ekonomisinin gelişmesi yönünde önemli çalışmalar yapıldı. Sanayi,

ticaret, madencililik, ulaşım ve bankacılık alanlarında hızlı bir yapılanmaya gidildi. 24 Temmuz 1923’te
Türk ekonomisinin gelişimini engelleyen kapitülasyonlar kaldırıldı. 1924’te Türk ekonomisini ve
sanayisini geliştirmek amacıyla Türkiye İş Bankası kuruldu.1925’te Reji idaresi (tütün tekeli)
yabancılardan satın alındı.1925’te Ticaret ve Sanayi Odaları kuruldu.1926’da Sanayi ve Maden
Bankası kuruldu.1927’de sanayiyi teşvik amacıyla kanun çıkarıldı. Uşak’ta bir Şeker Fabrikası ve ufak
çapta bir dokuma fabrikası kuruldu.1929’da yerli sanayiyi korumak için gümrük vergileri yükseltildi.
1930’da Merkez Bankası kuruldu.1930’da Türk parasının Kıymetini Koruma Kanunu çıkarıldı.1933’te
I. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlandı. Bu dönemde Sümerbank, Paşabahçe Cam, Beykoz Deri, İzmit
Kâğıt Sanayi ve Karabük Demir Çelik İşletmeleri kuruldu. Türkiye’de madenciliği geliştirmek amacıyla
MTA (Maden Tetkik Arama) Enstitüsü kuruldu. Türkiye’de maden işletmeciliğini gerçekleştirmek
amacıyla Etibank kuruldu.

Beş Yıllık Sanayi Planları: Uygulamaya konulan ilk beş yıllık sanayi planı 1934’te, ikincisi ise
1937’de uygulamaya konulmuştur. Ancak ilk ve deneme özelliği taşımasından dolayı I. Beş Yıllık Plan
3 yıl sürmüştür. Bu planla ülke ihtiyacının giderilmesi, ham maddelerin işlenmesi ve ülkede sanayi
işletmeleri kurulması amaçlanmıştır. Sanayi planıyla kurulması öngörülen kollar dokuma, maden,
selüloz, seramik ve kimya olmak üzere beş grupta toplanmıştı. Planın uygulanması sonucunda 16
fabrika faaliyete geçirilmiştir. II. Beş Yıllık Kalkınma Planı ise II. Dünya Savaşı’nın çıkması nedeniyle
uygulanamamıştır.

plan dâhilinde Anadolu birçok modern sanayi tesisine kavuşmuştur. Özel sektörün
hemen hemen hiç gitmediği yerlerde kurulan bu tesisler, bir ölçüde bölgesel dengesizliğin giderilmesi
çalışmalarının başlatılmasını sağladı.

I. Beş Yıllık

BULGARİSTAN

YUNANİSTAN

SOVYETLER BİRLİĞİ

İRAN

IRAK

SURİYE
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Atatürk döneminde havacılık alanındaki çalışmaları, Atatürk’ün bilim ve teknolojiye vermiş olduğu önem
açısından değerlendiriniz.

Türk Hava Kurumu ve Uçak Sanayii

“İstikbal Göklerdedir!”

Türk Hava Kurumu 16 Şubat 1925’te Mustafa Kemal Atatürk’ün emirleriyle "Türk Tayyare
Cemiyeti" adıyla kuruldu.

Türk Hava Kurumu; 1926’da ilk olarak “Tayyare Makinist Mektebi’ni”, ardından da Kayseri’de
TOMTAŞ Uçak ve Motor Fabrikası’nı hizmete açtı. Böylelikle A - 19 ve A - 20 uçaklarının üretimi ile
bakım ve onarımları Türkiye’de yapılmaya başlandı. Fabrika 1929’da Millî Savunma Bakanlığı’na
devredildi. Halkın ilgisi o kadar büyük olmuştur ki toplanan gelirler ile ilk 10 yıl içerisinde THK, 351 uçak
imal ederek ya da satın alarak Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim etmiştir. Uçak üretimi konusunda
TOMTAŞ’tan sonra THK atölyesi fabrika hâline getirildi. İngiliz Magister eğitim uçaklarının seri
montajına başlanmıştır. Etimesgut’ta kurulan uçak fabrikası 1940’ta tam üretime geçti. Bu fabrikada
Magister uçaklarının yanı sıra çeşitli THK serisi planörler ile eğitim, akrobasi, sağlık ve nakliye uçakları
da üretildi. 1944’teAtatürk Orman Çiftliği’nde ilk uçak motor fabrikası kuruldu.

Bu, o yılların
coşkusu içinde söylenen sadece bir çift güzel
söz değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuri-
yeti’nin önüne konulan bir hedef olmuştur. Bu
amaçla 3 Mayıs 1935’te Türkkuşu kuruldu.
Bu havacılık coşkusu ile gençler, akın akın
Türkkuşu’na koşmaya başladı.

Kurum, bugüne kadar aralarında Ata-
türk’ün manevi kızı ve dünyanın ilk kadın
savaş pilotu olan Sabiha Gökçen’in de
bulunduğu, birçok değerli insanı yetiştirmiştir.

http://www.thk.org.tr Atatürk, Eskişehir Tayyare Okulunda (1936)

F. SOSYAL VE SAĞLIKALANLARINDAYAPILAN İNKILAPLAR

1. Nüfus Politikası
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde ülkenin nüfusu en önemli meselelerinden birini

oluşturmaktaydı. Çünkü Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı’ndan Kurtuluş Savaşı’na kadar devamlı
savaşlarda hem topraklarını hem de nüfusunun önemli bir bölümünü kaybetmişti. Kurtuluş Savaşı’nda
da nüfus kaybı devam etmiştir. Bu süreç sonrasında Cumhuriyetin başlarında ülke nüfusunun yaklaşık
% 75’i köylerde yaşamakta ve nüfusun çoğunluğunu da çocuk, kadın, yaşlı ve gaziler oluşturmaktaydı.

Ülkelerin kalkınmasında genç ve yetişmiş nüfusun önemli bir yeri vardır. Nüfus, ülke savunmasının
da önemli faktörlerinden biridir. Ayrıca uzun savaş yılları nedeniyle gittikçe azalan nüfusun, geniş yurt
topraklarına göre ekonomik, sosyal, askerî savunma vb. yönlerden olumsuz bir etki yarattığı
görülüyordu. Bu yüzdenAtatürk, ülkenin nüfusunu artırmaya yönelik bir politika izledi.

etkinlik

Atatürk Döneminde Ülke Nüfusunu Artırmak Amacıyla Alınan Bazı Tedbirler ve Sonuçları
�

�

�

�

�

�

�

1929’da fazla çocuk sahibi olan aileler yol vergisinden muaf tutuldu.
1930’da ülkenin birçok yerine doğumevi kuruldu, fakirlere ücretsiz ilaç dağıtıldı.
1931’de altı ya da daha fazla çocuklu ailelere vergi muafiyeti getirildi.
1932’de nüfus artışını istenen seviyeye çıkartmak, anne ve bebek ölüm oranlarını düşürmek

için alınması gerekli önlemleri araştırmak üzere nüfus komisyonu kuruldu.
1934’te Türkiye’ye yönelik göçleri teşvik amacıyla göçmenlere gümrük muafiyeti getirildi.
1936’da çok çocuklu ailelere, hazineye ait topraklardan tarla bağışlandı.
1936’da doğum kontrolünü sağlayan ilaç ve araçların kullanılması yasaklandı.

İlk zamanlarda gerek ülke savunması ve gerekse üretim için ülkenin nüfusa özellikle ihtiyacı
olduğundan özendirme politikaları izlenmiştir. Fakat ülkede nüfus artışının olması, bazı bölgelere
istenenin üzerinde göçün gerçekleşmesi, bu tür göçlerin bir türlü engellenememesi ve bu konuda
arzulanan düzeyde planlanlama yapılamaması beraberinde bazı sorunları getirmiştir.
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Cumhuriyetin ilk yıllarında izlenen nüfusu artırma politikasının neden ve sonuçlarını metinden yola
çıkarak analiz ediniz.

2. SağlıkAlanında Yapılan Çalışmalar

“Nüfusumuzun korunması ve
artırılması amacını önemle göz önüne koyarım. Halk sağlığı için esaslı olarak göz önüne alınan
önlemler durmaksızın daha iyi duruma getirilmeli ve genişletilmelidir. Verimli ve doğurgan olan
Türk milleti sürekli ve bilimsel sağlık özenine erişince Türk vatanını hızla dolduracak ve
şenlendirecek kuvvette olduğuna kimsenin şüphesi yoktur. ..Sağlık örgütümüzde, memleketin
gereksinimlerine uygun amaç ve çaba açık olarak görülmektedir. Cumhuriyet Hükûmeti'nin
başlı başına bir esas olarak başarıyla izlediği sağlık savaşımına, gittikçe araçlarını artıran bir
genişlikle devam olunması gerekir ve önemlidir…Her çeşit sağlık savaşımını, mümkün olan
derecede çabuk ve geniş bir şekilde izlemek, başlıca hedeflerden olmaya lâyıktır.”

Devletin en önemli görevlerinden birisi de halkının sağlığını korumaktır. Mustafa Kemal Atatürk,
diğer alanlarda olduğu gibi sosyal bir devlet anlayışı gereği sağlık alanında da önemli çalışmalar
yürüttü. 1920’de Sağlık Bakanlığı kuruldu. 1924’te Ankara, İstanbul, Sivas, Trabzon, Erzurum ve
Diyarbakır’da Numune Hastaneleri açıldı. 1930’da Umum Hıfzıssıhha Kanunu ile verem, sıtma,
kolera, veba, tifo, çiçek, menenjit, kızamık ve trahom gibi bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele
başlatıldı. Türk milletinin sağlığını tehdit eden ve nüfusu eriten bulaşıcı hastalıklarla mücadele edildi.
Bu amaçla ülkede aşı üretimi başlatıldı. Sıtma hastalığı ile ilgili bataklıklar kurutulmuş, aşılama
kampanyaları gibi koruyucu hekimlik uygulamalarına büyük önem verildi. Sağlık personeli ihtiyacını
karşılamak üzere okullar açılmıştır.

Atatürk halkın sağlığının korunması konusunda şöyle demiştir:

1

etkinlik

Sağlık alanında ve sosyal alanda yapılan inkılapların günlük hayatımıza etkilerini analiz ediniz. Analiz
sonuçlarını aşağıdaki boşluğa yazarak sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

1927’den 1950’li yıllara kadar nüfus artışını teşvik edici politikalar yürütülmüş, bu politikaların
esas sonuçları, II. Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda alınmıştır. Çağdaş tekniklerle ilk nüfus
sayımının yapıldığı 1927’de 13.648.270 olan Türkiye nüfusu, 1935’te 16.158.018, 1950’de
20.947.188, 1965’te 31.391.421, 1980’de 44.736.975, 1997’de 62.865.574, 31 Aralık 2010 tarihi
itibarıyla da 73.722.988 kişiye ulaşmıştır. Türkiye nüfusunun, 1927’den 2010 yılına kadar geçen
süreçte yaklaşık 5,5 kat arttığı anlaşılmaktadır.

www.tuik.gov.tr (Derlenmiştir.)

1. Utkan KOCATÜRK, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri,
http://www.atam.gov.tr
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G. TÜRK KADININASAĞLANAN HAKLAR

1. Kadın Hakları

Cinsiyet farklılıkları birbirinin alternatifi değil,
tamamlayanıdır. Hayatın tüm alanlarında ve
tarihteki tüm başarılarda kadın ve erkeğin
birlikteliği söz konusudur. Millî Mücadele ve
cumhuriyet, kadın ve erkeğiyle birlikte Türk
milletinin başarısıdır.Atatürk, Cumhuriyetin ilanıyla
birlikte Türk kadınının millî egemenlik ve eşitlik
ilkesi çerçevesinde haklar kazanmasını sağladı.

Atatürk’ün ülkeyi dolaşarak kamuoyunu kadın
hakları konusunda yapacağı büyük değişikliğe
hazırlamasının ardından 17 Şubat 1926’da Medeni
Kanun kabul edildi ve altı ay sonra yürürlüğe girdi.
Medeni Kanunla birlikte hukuk alanında büyük
ölçüde kadın - erkek eşitliği sağlandı. Medeni
Kanunun kadın haklarıyla ilgili getirdiği değişiklerin
bazıları şunlardır:

Birden fazla kadınla evlenmek yasaklandı.
Evlenme akdinin iki ergin şahit huzurunda resmî
nikâh memuru önünde yapılması esası getirildi.
Resmî olmayan nikâhın hukuki açıdan geçerli
olmayacağı kabul edildi.

Evlenmede kadın ve erkek için yaş sınırı
getirilerek küçük yaşta evlilikler kaldırıldı. Velilerin
kızlar adına evlilik akdi yapma ve temsilci yoluyla
evlilik usulünden vazgeçildi.

Boşanma konusunda erkeğe tanınan haklar
kadına da tanındı. Boşanma hâlinde kadının
çocuğun haklarını güvence altına alacak hükümler
getirildi. Miras hukukunda cinsiyet ayrımı kaldırılarak kadın ve erkeğin eşitliği sağlandı.

Türk kadını 1930’da belediye seçimlerine katılma, 1933’te muhtarlık seçimlerine katılma ve 1934’te
de milletvekili seçme ve seçilme hakkı kazandı.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği dönemde, sadece birkaç ülkedeki kadınlar,
milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahipti. Birçok Avrupa ülkesinde kadınların oy kullanamadığı bir
dönemde Türk milletinin böyle bir adım atabilmiş olması
çok önemliydi.

Cumhuriyet yönetiminde kadınlar hukuki açıdan
erkeklerle aynı haklara sahip oldu.

•

•

•

Atatürk, kadın - erkek eşitliğini uluslararası bir hukuk
kuralı hâline getiren İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, İnsan
Hakları Sözleşmeleri henüz ortada yokken Türk kadınına
ülkesinin yönetimine katılma hakkını tanımıştır. Bununla
birlikte kadınlara seçme ve seçilme hakkı; Fransa’da
1944, İtalya’da 1945, Japonya’da 1950, Yunanistan’da
1952, Belçika’da 1960, İsviçre’de 1971’de verildi. Bu
durum, Türk kadınına verilen önemi ortaya koymaktadır.

Atatürk, Türk kadınına tanınan hakları uluslararası
alana taşıdı. 22 Nisan 1935’te, İstanbul’da Uluslararası
Kadın Kongresi adıyla bir kongrenin toplanmasını sağladı.
Dünyanın dört bir yanından gelen kadınların bulunduğu
kongreye gönderdiği telgrafında, siyasi ve toplumsal
hakların kadınlar tarafından kullanılmasının, insanlığın
mutluluğu ve itibarı bakımından önemini bildirdi. Böylece
Türk kadını, kazanmış olduğu haklarla dünya kadınlarına
öncülük ederek eşit haklara sahip vatandaşlar olarak
toplumdaki yerini almıştır.

2. Uluslararası Kadın Kongresi

İlk kadın milletvekillerinden Satı Çırpan (Ankara)

eşzamanlılık

1930 Türkiye’nin ilk kadın belediye
başkanı seçildi.

1930 Türkiye’de ilk kadın yargıçlar atandı.

1931 Türkiye’nin ilk kadın cerrahı ça-
lışmaya başladı.

1933 Türkiye’nin ilk kadın muhtarı seçildi.

1933 Sabiha
ı ş du.

Güreyman Türkiye'nin ilk
kad n in aat mühendisi ol

1935 Yapılan seçimlerde TBMM’ye 18
kadın milletvekili girmiştir.

1935

İ ı ğ ı
İ ı ı ı

ğ ı ı ğ
ı

lk kad n do um uzman Dr. Pakize
zzet Tarzi kad n hastal klar ve

do um alan nda uzmanl k e itimini
tamamlad .

1936 Sabiha Gökçen dünyanın ilk kadın
savaş pilotu oldu.
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H.ATATÜRK DÖNEMİ KÜLTÜR VE SANATALANINDAYAPILAN ÇALIŞMALAR

Atatürk ve Sanat�

Atatürk, kültür ve sanat alanında yeniliklerin önünü açtı. Türkiye’de yüksek bir medeniyet düzeyine
ulaşılmasını hedefleyen Atatürk, sanata verdiği önemle modern Türk sanatlarının öncüsü ve mimarı
oldu. Atatürk 1927 yılında açmış olduğu resim ve heykel müzesi ve 1933 yılında açmış olduğu inkılap
sergisi ile birlikte resim ve heykel sanatına vermiş olduğu önemi ortaya koymuştur.

Atatürk Osmanlı döneminden kalma Sanayiinefise’yi Güzel Sanatlar Akademisi hâline getirdi.
Burada yetişen birçok sanatçıyı, kendilerini geliştirmeleri içinAvrupa’nın sanat merkezlerine gönderdi.
Resim, heykel, mimarlık ve müzik alanlarından çok sayıda öğrenci Almanya, Avusturya ve Fransa gibi
Avrupa ülkelerine gönderildi. Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun gibi
müzisyenler ile İbrahim Çallı, Namık İsmail gibi ressamlar bunlardan bazılarıdır.

etkinlik

Ahmet Adnan Saygun (1907 - 1991)
Türk besteci, araştırmacı ve müzisyendir.

İzmir'de doğdu. Müziğe olan ilgisi ilkokul yıllarında
başladı. Eğitimine İzmir İttihat ve Terakki İdadisinde
devam etti. İlk musiki çalışmalarını İsmail Zühdü
(nazariyat), Rosati (piyano) ve Tevfik Beylerin
(piyano) yanında yaptıktan sonra 1928'de devlet
tarafından Paris'e gön-
derildi. 1931’de Türki-
ye'ye döndü. O tarihten
sonra müzik çalışma-
larını devam ettirdi.
Ahmet Adnan Saygun
1931’de Ankara ve
İstanbul Konservatuvar-
larında kompozisyon
hocası olarak çalışmış
ve birçok değerli sanat-
çıyı yurda kazandır-
mıştır.

Ulvi Cemal Erkin (1906 - 1973)
Üst düzey bir bürokrat olan Mehmet Cemil Bey’in

oğlu Ulvi Cemal, yedi yaşındayken İstanbul’da
piyanist Adinolfi’den dersler alarak müziğe
başlamış, bir yandan da öğrenimini Galatasaray
Lisesi’nde sürdürmüştür. Yeteneğiyle sivrildiği için,
1925'te Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Paris’e
gönderilmiştir. Beş yıllık öğrenimini Paris

Konservatuvarı ile Ecole
Normale’de başarıyla
tamamlayan besteci-
miz Ulvi Cemal Erkin,
1930’da yurda dönerek
Musıki Muallim Mek-
tebinde öğretmenliğe a-
tanmıştır. Erkin, 1936'da
Ankara Devlet Konser-
vatuvarı’nın kurulması
üzerine bu kurumun
piyano bölüm başkan-
lığını üstlenmiştir.

Cemal Reşit Rey (1904 - 1985)
Cumhuriyet tarihinin ilk kuşak bestecilerindendir. Müziğe küçük yaşta annesinden aldığı piyano dersleriyle

başlamıştır. Daha sonraları İstanbul'a yerleşen aile II. Meşrutiyet’ten sonra, siyasi sebeplerden dolayı 1913’te
Paris'e gitti. Dönemin kültür başkentinde müzik çalışmalarını devam ettirdi. I. Dünya Savaşı’nın başlaması
üzerine ailesiyle İsviçre'ye giden Cemal Reşit, Cenevre Konservatuvarı'nda eğitimini sürdürmüştür. 1923'te 19
yaşında Türkiye’ye dönerek Darülelhan'da henüz açılmış Klasik Batı Müziği bölümünün aynı zamanda genç
Türkiye Cumhuriyeti'nde klasik batı müziğinin kurucuları arasında yer almıştır. Rey, Onuncu Yıl Marşı'nın da
bestecisidir.

Ortak Özellikleri

Atatürk, Beylerbeyi Sarayı'nda düzenlenen
Balkan Festivali'nde (1936)

Atatürk, Adana Sanayi Mektebini gezdikten
sonra halk arasında (1923)

Aşağıda verilen sanatçıların hayatlarını ve eserlerini Cumhuriyet döneminde sanata verilen önem açısından
değerlendirerek bunların ortak özelliklerini yazınız.
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Musiki Muallim Mektebi:

“Montesquieu - (Monteskü)’nün ‘Bir
milletin müziğine önem verilmezse; o milleti
ilerletmek mümkün olmaz. sözünü okudum
ve kabul ettim.” “Bunun için müziğe önem
verdiğimi görüyorsunuz. Hayatta müzik lazım
değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzikle ilgisi
olmayan nasıl insan olabilir? Eğer söz
konusu olan insan hayatı ise müzik de içinde
vardır. Müziksiz bir hayat zaten yoktur. Müzik;
hayatın neşesi, ruhu, mutluluğu ve her
şeyidir.”

Atatürk ve Spor

“Sporda tek ve açık bir amaç gözetmek lazımdır.
Sporu propaganda ve bedenimizi geliştirmek için yapacağız.”

Cumhuriyet’in ikinci yılında Ankara'da müzik öğretmeni yetiştirilmesi
amacıyla Musiki Muallim Mektebi açıldı. Atatürk’ün direktifiyle konservatuvar hazırlıklarına başlandı.
Türkiye’deki müzik kurumlarının durumları hakkında ünlü müzisyenlere raporlar hazırlatıldı. Bu
raporlar doğrultusunda yapılan hazırlıklardan sonra konservatuvar, Musiki Muallim Mektebi içerisinde
1 Kasım 1936’da eğitime başladı.

İlk Türk operasının hazırlanması için ünlü müzisyenAdnan Saygun’u görevlendiren Atatürk, Cemal
Reşit Rey’e de ilk konservatuvarı kurdurdu. Atatürk’ün Türk müziğine verdiği önemi şu sözlerinden
anlıyoruz:

Atatürk’e göre güzel sanatlarda
başarılı olmak, bütün inkılaplarda başarıya
ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda başarılı
olamayan milletler, medeniyet alanında yer
edinemezler.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilk yıllarından itibaren çağdaş ve bilinçli bir toplum oluşturmak
istendi. Bilgi, ahlak ve beden gücü yönünden mükemmel bir gençlik yetiştirmek amaçlandı. Türkiye
Cumhuriyeti kendisine ve çevresine faydalı olabilen bireyler tarafından yükseltilebilirdi. Bu arayış
çerçevesinde yeni neslin zihinsel ve bedensel gelişimi ve eğitimi en iyi şekilde sağlanmaya çalışıldı.

Çok yönlü yetiştirilmesi planlanan yeni neslin spor bilinci ve kültürünün oluşumuna önem verildi.
Atatürk, Türk gençlerini modern beden eğitimi, spor ve jimnastik konularında yetiştirmek amacıyla,
Selim Sırrı Tarcan’ın çalışmalarını destekledi. Atatürk döneminde, Türkiye Cumhuriyeti’ni uluslararası
yarışmalarda temsil edebilecek, güçlü sporcular yetiştirilmesi amaçlandı. Bu konudaki düşüncesine
Atatürk, bir spor faaliyeti sırasında söylediği:

sözüyle açıklık getirmektedir.

1

2

3

1. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C III, s. 128
2. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 243
3. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C III, s. 86

Cumhurbaşkanı Atatürk, Mersin'de izcilerle (1938)

Musiki Muallim Mektebi Öğrencileri (1936 - 1937)
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Aşağıdaki boşlukları Türk inkılabı ünitesinden edindiğiniz bilgiler doğrultusunda doldurunuz.

TÜRK İNKILABININ AMAÇLARI :

Siyasi ve idari alandaki inkılaplar: Eğitim alanında yapılan inkılaplar:

Ekonomi alanında yapılan inkılaplar: Toplumsal alanda yapılan inkılaplar:

Hukuk alanında yapılan inkılaplar: Kültür ve sanat alanındaki gelişmeler:
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I. ATATÜRK’ÜN GELECEĞE YÖNELİK HEDEFLERİ

“Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü Türkiye
Cumhuriyeti’dir. Bundaki muvaffakıyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun beraber
olarak kararlı yürümesine borçluyuz. Yaptıklarımızı asla yeterli görmemekteyiz. Daha çok ve
daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en
medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Millî kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin
üstüne çıkaracağız. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. Milletimizin yüksek
karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtri zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini,
millî birlik duygusunu devamlı besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür. Türk milletinin
karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır, zekidir. Çünkü Türk milleti millî birlik ve
beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve
medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir.”

“Ellerimiz deniz kıyısında ve zincirlerle bağlı bir
hâlde bulunuyor ve: ‘Ah bir kere hür olsak da şu denizde bir yüzsek.’ diyorduk. İşte bugün
özgürlüğümüzü kazandık, zincirlerimizi kırdık. Denizde yüzmemize engel kalmadı. Fakat bir
türlü suya giremiyoruz. Amaç, sadece hür olmak değilmiş. İş, yüzmeyi öğrenmekte ve
kurtulmanın çaresine bakmaktaymış… Biz amansız düşmanlara göğüs gerdik ve sonunda
galip geldik. Düşmanlarımıza galip geldiğimiz gibi, çalışarak bu sorunlarımızı da yeneceğiz.
Fakat bu amacımızın gerçekleşmesi için beş - on yıl yeterli değildir... Başarı yavaş yavaş
gerçekleşecek. Ülkemiz, yetiştireceği bürokratları, memurları, bilim insanları ve eserleriyle
zafere ulaşacaktır.”

Atatürk; dünyanın en asil milletlerinden biri olan Türk milletinin işgale uğradığı anda, orduların
başkomutanı olarak ülkenin bağımsızlığına ve millî egemenlik temelinde Cumhuriyetin kurulmasına
öncülük etti. Atatürk’ün en büyük tutkusu ve hedefi milletinin mutluluğuna hizmet etmekti. O, hiçbir
zaman bu uğurda yaptıklarını yeterli görmüyordu. Halkının mutluluğu için yapılması gereken çok şey
olduğunu dile getiriyordu.

Atatürk, 29 Ekim 1933’te Ankara’da okuduğu 10. Yıl Nutku’nda geleceğe yönelik hedeflerini kısaca
şöyle özetliyordu:

Atatürk yine bir konuşmasında şöyle diyordu:

1

2

Atatürk’e göre geleceğin emanet edileceği bir gençliği yetiştirmek devletin görevleri arasındadır.
Kendisine sunulan tüm fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek ve var gücüyle çalışmak da gençlerin
görevidir. Türk genci, her şeyden önce milletin bütünlüğüne, bağımsızlığına, benliğine yönelen tehdit
ve tehlikeleri göğüslemeyi öğrenmiş olmalıdır. Türk milletinin şan, şeref ve büyüklükleriyle dolu
tarihinden güç almalıdır. Bir yandan geçmişiyle övünürken öbür yandan da geleceğe güvenle bakmak
için var gücüyle çalışmalıdır.

Her insanın güç ve yeteneği aynı değildir. Fakat herkes görevini yapar ve çalışırsa huzurlu ve güçlü
bir toplum ortaya çıkar. Unutmamamız gerekir ki dünyada söz sahibi olmak her alanda yetişmiş insan
gücüne sahip olmamızdan geçmektedir. Bireyler kendi yeteneklerini geliştirdikleri oranda, kendi
mutluluklarına katkı sağladıkları gibi insanlığın gelişimine de katkıda bulunurlar.

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, 10. Yıl Nutku’nu okurken (1933)

1. Atatürk’ün 10. Yıl Nutku, www.atam.gov.tr
2. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 319
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1.

2.

3.

Millî Mücadele’den önce Türk gençliğinden beklenen görev ve sorumluluklar ile Millî Mücadele’den
sonra beklenen görev ve sorumluluklar arasında ne tür farklılıklar vardır?
Atatürk’ün Türk gençliğine yüklediği görev ve sorumluluklarda zamanla meydana gelen değişikliklerin
sebepleri neler olabilir?
Bir ülkenin geleceği açısından gençlik neyi ifade eder? Tartışınız.

Atatürk’ün Türk Gençliğine Olan Güveni

Millî Mücadele’den Önce Millî Mücadele Yıllarında Millî Mücadele’den Sonra

Daha Millî Mücadele’ye başla-
madan önce, I. Dünya Savaşı’nın
felaketli sonuçlar doğurduğu gün-
lerde Atatürk için Türk gençliği
başlıca umut kaynağı idi.

Atatürk’ün Türk gençliği ile ilgili
görüşlerini açıklayan en eski belge,
1918’de kendi el yazısıyla yazdığı şu
satırlardır: “Her şeye rağmen
muhakkak bir ışığa doğru yürü-
mekteyiz. Bende bu imanı yaşatan
kuvvet, yalnız aziz memleket ve
milletim hakkındaki sonsuz
sevgim değil, bugünün karan-
lıkları, ahlaksızlıkları, şarlatan-
lıkları içinde sırf vatan ve hakikat
aşkıyla ışık serpmeye ve ara-
maya çalışan bir gençlik gör-
memdir.”

Ahmet Mumcu,Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi, s. 223 (Özetlenmiştir.)

Genç bir tıp öğrencisine hitaben:

dedikten sonra:

güvencesini verir.
Askerî tıbbiyeli üniforması ile Sivas
Kongresi’ne katılan bu genci alnın-
dan öper ve şöyle der:

Yine 1919’da Kurtuluş Savaşı
başlarında:

diyen yine Atatürk’tür.

“Evlat müsterih ol. Gençlikle iftihar
ediyor ve gençliğe güveniyorum.”

“Azınlıkta kalsak da
mandayı kabul etmeyeceğiz.
Parolamız tektir ve değişmez: ‘Ya
istiklal, ya ölüm!”

“Vatanın
bütün ümidi ve geleceği genç nes-
lin anlayış ve enerjisine bağlan-
mıştır.”

“Biz her şeyi gençliğe
bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı
çiçekleri onlardır. Bütün ümidim
gençliktedir.”

Ahmet Mumcu,Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi, s. 224 (Özetlenmiştir.)

30 Ağustos 1924’te Büyük
Zafer ’in ikinci yıl dönümünde
Dumlupınar’da yaptığı tarihî bir
konuşmasında Atatürk, zaferle
sonuçlanan bağımsızlık savaşını
anlatır. Mutlaka kazanılması gereken
yeni bir savaşın uygarlık savaşı
olduğunu belirterek: “Son sözlerimi
özellikle memleketimizin geçliğine
yöneltmek istiyorum. Gençler!
Cesaretimizi artıran ve sürdüren
sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz
terbiye ve irfanla insanlık meziye-
tinin, vatan sevgisinin, fikir hürri-
yetinin en kıymetli örneği olacak-
sınız. Ey yükselen yeni nesil!
Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz
kurduk, onu yaşatacak olan
sizlersiniz.”

Ahmet Mumcu,Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi, s. 226 (Özetlenmiştir.)

İ. BÜYÜK NUTUK

“19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktım.”

Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 15 - 20 Ekim 1927 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ikinci
büyük kongresinde Millî Mücadele’yi ve Cumhuriyetin kuruluşunu anlatan uzun bir konuşma yaptı. Bu
konuşma Nutuk adı altında kitaplaştırıldı.

Atatürk, Nutuk’ta 1919 ve 1927 yılları arasındaki olayları belgelere dayalı olarak yazıp Türk tarihi
için önemli bir kaynak oluşturdu. Nutuk, cümlesiyle başlar,
Atatürk’ün Türk Gençliğine Hitabesi ile son bulur. Nutuk, ülkemizde defalarca kitap olarak basıldığı gibi
birçok yabancı dile de çevrildi. Atatürk; Nutuk adlı eseriyle, başarılı bir komutan, deha bir lider
olmasının yanında aynı zamanda iyi bir edebiyatçı ve hatip olduğunu da ortaya koymuştur.

Atatürk, İzmir Erkek Lisesi’nde
matematik dersini izlerken (1931)

Atatürk gençlerle
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etkinlik

Nutuk üzerinde en esaslı değerlendirmeyi elbettekiAtatürk yapacaktır ve şöyle diyecektir;

Türk milleti bu emaneti korumaya ve yüceltmeye kararlıdır.

“Sayın Baylar, sizi günlerce işgal eden uzun ve ayrıntılı demecim, en nihayet mazi olmuş bir
dönemin öyküsüdür. Bunda, milletim için ve gelecek evlatlarımız için dikkat ve uyanıklığı davet
edebilecek bazı noktalar açıklayabilmişsem kendimi mutlu sayacağım.

Baylar, bu demecimle, millî hayatı sona ermiş sayılan büyük bir milletin bağımsızlığını nasıl
kazandığını, bilim ve fennin en son esaslarına dayalı millî ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu
anlatmaya çalıştım.

Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen millî felâketlerden uyanışın ve kutsal
vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir.

Bu neticeyi, Türk gençliğine emanet ediyorum!” ¹

1. Cihat Akçakayalıoğlu, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, www.atam.gov.tr

Nutuk’ta belirtilen Türk milletinin temel isteğinden hareketle Türk inkılap sürecini analiz eden bir metin
yazınız.

Türk Milletinin İsteği
Türk milletinin kalbinden, vicdanından doğan ve ilham alan en köklü en belirgin istek ve inancı

belli olmuştu: Kurtuluş!...Bu kurtuluş feryadı Türk vatanının bütün ufuklarında yankılanmaktaydı.
Milletten başka bir açıklama beklemeye gerek yoktu. Artık bu isteği dile getirmek kolaydı. Nitekim
Erzurum ve Sivas Kongrelerinde millî istek açıkça ortaya konmuş ve dile getirilmişti. Bu kongrelerde
alınan kararlara bağlı olduklarını bildirdikleri için milletçe vekil seçilen kimseler, her şeyden önce, bu
kararlara bağlı şahıslardan oluşan ve bu kararları ilân eden dernekle ilişkili bulunduklarını gösterir ad
taşıyan bir grup kuruculardı: «Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Grubu»... İşte bu grup, millî teşkilata ve
dolayısıyla millete dayanarak, her nerede olursa olsun, milletin kutsal gayelerini cesaretle dile
getirecek ve savunacaktı.

Nutuk, http://www.atam.gov.tr
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Proje Görevi

İçerik Düzeyi Sınıf Düzeyi Beklenen Performans Puanlama Yöntemi

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
Ünite Adı:
Kazanım:

Türk İnkılabı
Millî egemenlik anlayışı

çerçevesinde saltanatın kaldırılmasını
değerlendirir.

Ortaöğretim
11. Sınıf

• Araştırma Yapma
•
•

Bulguları Değerlendirme
Sunum Becerisi

• Yazılı Anlatım

Dereceli Puanlama
Anahtarı (Rubric)

Türk inkılabı millî egemenlik anlayışı çerçevesinde şekillenmiştir. Buna göre Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri’ni analiz
ederek Atatürk’ün millî egemenlik kavramı konusunda yapmış olduğu konuşma ve yazılarını derleyerek bir fasikül hâline
getiriniz. Özet olarak sınıf ortamında bu çalışmanın sunumunu yapınız.

Sevgili Öğrenciler,

• Çalışmanız için İnternet, ansiklopedi, dergi vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
• Çalışmanızı resim, fotoğraf vb. materyallerle destekleyebilirsiniz.
• Çalışmanızın sonunda hangi kaynaklardan yararlandığınızı belirtmelisiniz.
• Bu çalışmayı aldıktan en geç 3 ay sonra teslim etmek zorundasınız.
• Öğretmenlerinizden yardım alabilirsiniz.

Çalışma içerik, özgünlük, araştırma süreci,tarihsel kavramları kullanma, sunu becerisi, materyal kullanımı zaman
kullanımı açısından değerlendirilecektir.

Çalışma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

Çalışmanın Değerlendirilmesi:

Dereceli Puanlama Anahtarı

Öğrencinin
Adı - Soyadı :
Numarası :
Sınıfı :

Ölçütler Başlangıç Düzeyinde (1) Kabul Edilebilir (2) Oldukça Başarılı (3) Başarı
Puanı

Görüşler
ve

Öneriler

İçerik
Millî egemenlik kavramını

açıklayıcı bilgilere çok az yer
verilmiştir.

Millî egemenlik kavramını
açıklayıcı bilgilere genel

olarak yer verilmiştir.

Millî egemenlik kavramını
açıklayıcı bilgilere ayrıntılı

olarak yer verilmiştir.

Özgünlük

Derlenen bilgilerin, çok az
bir kısmı özgün ve çok

büyük bir kısmı
benzerlerinden esinlenerek

hazırlanmıştır.

Derlenen bilgilerin çok az
bir kısmı özgün ancak
yarısı benzerlerinden

esinlenerek
hazırlanmıştır.

Derlenen bilgiler özgün,
yeni ve benzerlerinden

farklı hazırlanmıştır.

Araştırma
Süreci

Analiz ve sonuç yoktur ya da
çok azdır. Ele alınan bilgiler

yanlış yorumlanmıştır.

Analiz ve sonuçlara
genel olarak yer

verilmiştir. Yorumlarda
eksiklikler vardır.

Analiz ve sonuçlara tam
olarak yer verilmiştir.
Yorumlarda hemen

hemen hiç eksik yoktur.

Tarihsel
Kavramları
Kullanma

Kullanılan tarihsel kavramlar
çalışmanın anlaşılmasını

çok az kolaylaştırıyor.

Kullanılan tarihsel
kavramlar çalışmanın
anlaşılmasını genel

olarak kolaylaştırıyor.

Kullanılan tarihsel
kavramlar çalışmanın

anlaşılmasını tam olarak
kolaylaştırıyor.

Görsel
Materyal
Kullanımı

Bilgilerle görseller
arasındaki uyumlulukta

eksiklik vardır.

Bilgilerle görseller
arasındaki uyumluluğun

bir kısmında eksiklik
vardır.

Bilgilerle görseller
arasındaki uyumluluk

yeterlidir.

Sunu
Becerisi

Tarihsel gerçekliğe bir kısmı
uygundur.

Tarihsel gerçekliğe genel
olarak uygundur ancak
günümüz sorunlarıyla

bağlantı kurulamamıştır.

Tarihsel gerçekliğe
uygundur ve günümüz
sorunlarıyla bağlantı

kurulmuştur.

Zamanı
Kullanma

Rapor 3 - 4 gün geç teslim
edildi.

Rapor 1 - 2 gün geç
teslim edildi.

Rapor gününde teslim
edildi.

Öğretmenin yorumu:
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Performans Görevi

İçerik Düzeyi Sınıf Düzeyi Beklenen Performans Puanlama Yöntemi

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
Ünite Adı:
Kazanım:

Türk İnkılabı
Ekonomi alanında yapılan

inkılapları değerlendirir.

Ortaöğretim
11. Sınıf

• Araştırma Yapma
•
•

Bulguları Değerlendirme
Sunum Becerisi

• Yazılı Anlatım

Dereceli Puanlama
Anahtarı (Rubric)

Afet İnan’ın Türkiye İktisat Kongresi adlı kitabını inceleyerek kongre kararlarının Türk inkılabına etkisini belirten bir çalışma
yapınız. Sınıf ortamında yaptığınız çalışmanın sunumunu yapınız.

Sevgili Öğrenciler,

• Çalışmanız için İnternet, ansiklopedi, dergi vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
• Çalışmanızı resim, fotoğraf vb. materyallerle destekleyebilirsiniz.
• Çalışmanızın sonunda hangi kaynaklardan yararlandığınızı belirtmelisiniz.
• Bu çalışmayı aldıktan en geç 1 hafta sonra teslim etmek zorundasınız.
• Öğretmenlerinizden yardım alabilirsiniz.

Çalışma içerik, özgünlük, araştırma süreci, sunu becerisi, tarihsel kavramları kullanma, materyal kullanımı zaman
kullanımı açısından değerlendirilecektir.

Çalışma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

Çalışmanın Değerlendirilmesi:

Dereceli Puanlama Anahtarı

Öğrencinin
Adı - Soyadı :
Numarası :
Sınıfı :

Ölçütler Başlangıç Düzeyinde (1) Kabul Edilebilir (2) Oldukça Başarılı (3) Başarı
Puanı

Görüşler
ve

Öneriler

İçerik

Türkiye İktisat Kongresi ve
Türk inkılabını açıklayıcı

bilgilere çok az yer
verilmiştir.

Türkiye İktisat Kongresi
ve Türk inkılabını

açıklayıcı bilgilere genel
olarak yer verilmiştir.

Türkiye İktisat Kongresi
ve Türk inkılabını

açıklayıcı bilgilere ayrıntılı
olarak yer verilmiştir.

Araştırma
Süreci

Analiz ve sonuç yoktur ya da
çok azdır. Ele alınan

bilgilerde yanlış yorumlar
yapılmıştır.

Analiz ve sonuçlara
genel olarak yer

verilmiştir. Yorumlarda
eksiklikler vardır.

Analiz ve sonuçlara tam
olarak yer verilmiştir.
Yorumlarda hemen

hemen hiç eksik yoktur.

Tarihsel
Kavramları
Kullanma

Kullanılan tarihsel kavramlar
çalışmanın anlaşılmasını

çok az kolaylaştırıyor.

Kullanılan tarihsel
kavramlar çalışmanın
anlaşılmasını genel

olarak kolaylaştırıyor.

Kullanılan tarihsel
kavramlar çalışmanın

anlaşılmasını tam olarak
kolaylaştırıyor.

Sunu
Becerisi

Tarihsel gerçekliğe bir kısmı
uygundur.

Tarihsel gerçekliğe genel
olarak uygundur ancak
günümüz sorunlarıyla

bağlantı kurulamamıştır.

Tarihsel gerçekliğe
uygundur ve günümüz
sorunlarıyla bağlantı

kurulmuştur.

Zamanı
Kullanma

Rapor 3 - 4 gün geç teslim
edildi.

Rapor 1 - 2 gün geç
teslim edildi.

Rapor gününde teslim
edildi.

Öğretmenin yorumu:
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Ölçme ve Değerlendirme

A.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

D.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biri ile tamamlayınız.

C. Aşağıdaki ifadelerin başına bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Ç. Aşağıda rakamlarla belirtilen kavramları, harflerle gösterilen açıklamalardan uygun
olanlarıyla eşleştirerek parantezlerle gösterilen yerleri doldurunuz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

kadın-erkek eşitliği

1.

Bu gelişmelerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Lozan BarışAntlaşması ile ilgili görüşmelerin uzamasının nedenleri nelerdir?
Cumhuriyet döneminde tarım ve ticaret alanında meydana gelen gelişmeler nelerdir?
Cumhuriyet döneminde Türk kadınına sağlanan siyasi haklar nelerdir?
Atatürk’ün kültür ve sanat hayatına katkıları neler olmuştur?
Cumhuriyet’in ilk yıllarında nasıl bir nüfus politikası izlenmiştir?
Kıyafet değişikliğinin amacını söyleyiniz.

olarak

Aile ve miras hukuku
Ekonomik kalkınma yemini

Nutuk 3 Mart 1924 Öğretim Birliğinin Sağlanması
Medeni Kanun Türkiye’nin bağımsızlığını kazanması

Kılık kıyafet değişikliği

Atatürk tarafından Türk kadınlarına 1930’da belediye seçimlerine katılma, 1934’te milletvekili
seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

A) Kadının yönetime katılmasını sağlama
B)Aile yapısında değişiklik yapma
C) Kadınlar arasında okur - yazar oranını artırma
D) Çok partili hayata geçme
E) Seçime katılmayı zorunlu hâle getirme

millî kimlik, Ankara, 3 Mart 1924, Sevr Antlaşması, Cumhuriyet, Lozan Barış Antlaşması,
23 Nisan 1923,

1.

2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.

4.

5. “Atatürk”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Atatürk döneminde yapılan inkılaplar bozulmuş olan kurumların yerine kişiye gerçek değerini
veren, milleti refaha götüren ileri bir düşünüş ve modern müesseseler getirmiştir. Kısaca Türk
halkına .................... kazandırmıştır.
Kapitülasyonlar ………………….. ile kaldırılmıştır.
13 Ekim 1923'te TBMM’de kabul edilen tek maddelik bir yasa ile ......................Türkiye’nin
başkenti olurken 29 Ekim 1923'te ........................ ilan edildi.
Halifelik ……………… kaldırılmıştır.
Medeni Kanun’un kabulü ile ………………................... sağlanma yoluna gidildi..

(….) Son Osmanlı halifesiAbdülmecid’dir.
(….) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Fethi Okyar tarafından kurulmuştur.
(….) Kanunuesasi, Osmanlı Devleti zamanında Ahmed Cevdet Paşa başkanlığında bir heyet

tarafından İslam hukukuna bağlı kalınarak hazırlanan bir kanundur.
(….) Diyanet İşleri Başkanlığı görevine ilk Ankara müftüsü Börekçizade Mehmet Rıfat

Efendi getirilmiştir.
(….) Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya, 24 Kasım 1934’te soyadı verilmiştir.

( ) TBMM A. Atatürk 1919 - 1927
( ) Lozan BarışAntlaşması B. Kâzım Karabekir Paşa
( ) Türk İnkılabı C. Fethi Okyar
( ) İhtilal Ç. 1 Kasım 1928
( ) Islahat D. Tarımın geliştirilmesi
( ) Misakıiktisadi E. Yönetimin şiddet yoluyla yıkılması, karmaşa
( ) Harf İnkılabı F. Bozulan sistemin düzeltilmesi
( ) Tevhiditedrisat Kanunu G. 23 Nisan 1920
( ) Serbest Cumhuriyet Fırkası H. Millî egemenliğin gerçekleştirilmesi
( ) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası I.
( ) Aşar vergisi İ.
( ) J.
( ) K.

L.
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2.

gelişmelerinden hangisi veya hangileri siyasi alanda yapılan inkılaplardandır?

3.

Bu uygulama yeni Türk Devleti’nin hangi özelliğini gösterir?

veya hangileri

Türkiye Cumhuriyeti’nde
I. Halifeliğin kaldırılması

II. Tekke ve zaviyelerin kapatılması
III. Medreselerin kapatılması

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II - III E) I - II - III

Yeni Türk Devleti gelirleri çok sınırlı olduğu hâlde, bütçe gelirinin % 40’ını karşılayan aşar vergisini
Cumhuriyet’in ilk yıllarında kaldırmıştır.

A) Ulusal olma B) Devletçi olma C) Halkçı olma
D) Laik olma E) Cumhuriyetçi olma

Takririsükûn Kanunu’nun çıkarılması
Latin alfabesinin kabulü

4. şağıdaki gelişmelerden hangisi siyasi alanda yapılan inkılaplar arasında ?

5. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi eğitim alanındaki gelişmelerden ?

6. TBMM’nin açılması, Saltanatın Kaldırılması, Tevhiditedrisat Kanunu’nun çıkarılması
aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile ilgilidir?

7. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi toplumsal alanda yapılan inkılaplardan birisi ?

8. Medeni Kanun aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A

A) TBMM’nin açılması
B) Medeni Kanun’un kabulü
C) Saltanatın kaldırılması
D) Cumhuriyetin ilan edilmesi
E) Siyasi partilerin kurulması

I.
II.
III. Maarif Teşkilatı Kanunu

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I - II E) II - III

A) Hukuk alanında yapılan inkılaplar
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Millî eğitim
D) Misakımillî
E) Millî egemenlik

A) Tekke ve zaviyelerin kaldırılması
B) Şapka giyilmesi hakkındaki kanun
C) Saat ve takvimde değişiklik
D) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
E) Genelkurmay Başkanlığının kurulması

A) Ticaret Hukuku
B) Borçlar Hukuku
C) Ceza Hukuku
D)Aile ve Miras Hukuku
E) İdari Hukuk

gösterilemez

değildir

değildir
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ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

5. ÜNİTE

ANA BAŞLIKLAR
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İdeoloji, ilke, çağdaşlaşma, millî egemenlik ve inkılap kavramlarını araştırınız.
2. Bir düşünce sisteminin oluşumunda hangi faktörler etkili olabilir?
3. Bir düşünce sisteminin kabul görmesi hangi özelliklere bağlı olabilir?
4. Atatürkçülüğün çağdaşlaşmayı esas almasının sebepleri neler olabilir ?
5. Egemenliğin tek bir kişi tarafından kullanılmasının sonuçları nelerdir?
6. Milleti oluşturan ortak değerler i belirtiniz.
7. Halkın sosyal sınıf ve statülere ayrılmasının sakıncaları nelerdir?
8. Toplumda din ve vicdan özgürlüğünün sağlanmasının yararları neler olabilir?
9. Toplum hayatında millî birlik ve beraberliğin sağlanması hangi şartlara

bağlıdır?
10. Bir ülkede çağın gereklerine uygun yeniliklerin yapılması neden önemlidir?
11. Günümüzde Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehditler neler olabilir?
12. Günümüzde bir devletin uluslararası alanda etkili olabilmesi hangi özelliklere

bağlıdır? Araştırınız.
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etkinlik

Berlin Antlaşması’ndan Sonra Balkanlar
1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı sonunda imzalanan Ayastefanos Antlaşması ile Sırbistan, Karadağ ve

Romanya bağımsız olurken Tuna’dan Ege Denizi’ne kadar uzanan Büyük Bulgar Krallığı kuruldu. İngiltere ve
Avusturya’nın itirazı üzerine imzalanan Berlin Antlaşması ile Bulgar Prensliği’nin sınırları yeniden
belirlenirken ıslahat yapılması koşuluyla Makedonya Osmanlı Devleti’ne bırakıldı. 1902’de

ıslahatlar yapmak zorunda kaldı.
1903’de Avrupalı devletlerce hazırlanan ıslahat programına göre Makedonya beş bölgeye ayrıldı. Rusya

Selanik’e, Avusturya Üsküp’e, Fransa Serez’e, İngiltere Drama’ya, İtalya Manastır’a yerleşerek buraların
ıslahatıyla görevlendirildi. Bu bölgelerde millî menfaatleri gereği bölgenin idari, adli, mali vb
işlerine karışmaya başladılar.

burada çıkan
ayaklanmalar üzerine Osmanlı yönetimi

görevli subaylar

Hale Şıvgın Atatürk ve Manastır Sempozyumu (12 - 13 Ekim 1998),“1902 - 1908 Yıllarında Manastır Ve Atatürk”, , s. 187 - 191
(Özetlenmiştir.)

İttihat ve Terakki Cemiyeti
Jön Türkler 1889’da İttihat ve Terakki Cemiyeti adıyla

teşkilatlı siyasi bir harekete dönüştü. Özellikle
Makedonya’da kökleşti. Siyasi ve kültürel faaliyetleriyle
yüksek tahsilliler arasında geniş taraftar buldu. İhtilalci bir
karaktere sahip,

gizlilik esastı.

Türklerden başka pek çok kavim ve
kültürden üyelerin oluşturduğu İttihat ve Terakki
Cemiyetinde Ülkede birçok irili ufaklı
örgütün birleşmesiyle oluşan cemiyetin İtalya, Fransa,
Mısır vb. yerlerde yurtdışı bağlantıları ve çalışma
merkezleri bulunmaktaydı. Başlangıçta devletin anayasal
bir düzene kavuşmasını amaçlayan gizli bir dernek olarak
kurulan örgüt; anayasanın kabul edilip II. Meşrutiyet’in ilan
edilmesinden sonra iktidarı denetleyen bir siyası parti
hâline gelmiş, 1912'de ise iktidar partisi olmuştur.

Refik Turan, “İ Atatürk ve
Manastır Sempozyumu (12 - 13 Ekim 1998),

ttihat ve Terakki Hareketi ve Atatürk”,
s. 168 (Düzenlenmiştir.)

Balkanlarda Sona Doğru
Selanik’in Kesendire kazasındaki hizmet günlerim

memuriyet hayatımın en kötü geçen zamanlarıydı. Şayet
meşrutiyet ilan edilmeseydi, burası benim sonum olacaktı.

50.000 nüfuslu bu büyük kaza manen çoktan Osmanlı
yönetiminden çıkmış adeta Yunanistan’a bağlanmıştı.
Köylerde Yunan bayrakları ve krallarının resimleri; kilise, okul
vb. binaların duvarlarında açıkça asılırdı. Birçok köyde tek
kelime Türkçe bilen bile yoktu. Ne gariptir ki Kesendire
Metropoliti Emilyanos Efendi dahi bir kelime Türkçe bilmeden
kaza idare meclisi toplantılarına katılıyordu. Bir iki kişilik Türk
memurlardan başka polis, jandarma ve kâtiplerin % 88’i
Rum’du.

Makedonya’da Eşkıyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi,
s. 218 (Düzenlenmiştir.)

Tahsin Uzer,

1908’de Manastır’ın Nüfus Yapısı

Millet Nüfus Erkek Kadın

Müslüman 15.930 7.915 8.015

Rum 9.162 4.597 4.565

Bulgar 7.900 4.093 3.807

Ulah 446 232 214

Sırp 275 147 128

Musevi 6.307 3.260 3.047

Kazım Yaşar Kopraman, “XX. Yüzyıl Başlarında
Manastır”,

s. 51
Atatürk ve Manastır Sempozyumu

(12 - 13 Ekim 1998),

Jön Türklere ait bir afiş

A. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ

1.Atatürkçü Düşünce Sistemini Hazırlayan Etkenler
Dünya tarihinin en önemli liderlerinden biri de Mustafa Kemal Atatürk’tür. Onun büyük bir lider

olmasında Atatürkçülük adı verilen, bugün de geçerliliğini koruyan düşünce sistemi etkilidir. Onun
belirlediği ilkeleri esas alan ve kendisinden sonra ortaya çıkan bu düşünce sisteminin oluşumunda
Mustafa Kemal’in aile ve yetişme ortamı, eğitim hayatı, okuduğu kitaplar vb. unsurlar etkili olmuştur.

Sayfa 112 - 113’te Atatürk’ün gençlik yıllarının geçtiği yerler hakkında bilgi veren metin ve görsellerden
yararlanarak Balkanların siyasi ve sosyal yapısı hakkında çıkarımlarda bulununuz.
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Manastır’da II. Meşrutiyet kutlamaları (1908)
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1878 Berlin Antlaşması’yla
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Akbaba dergisinden yararlanılmıştır.

etkinlik

İTALYA
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1.

2.
3.

Atatürk
Bu sözleri dikkate alarak şiirin kendisinde hangi düşüncelerin gelişmesine katkı

sağlamış olabileceğini belirtiniz.
“Lisan “şiirinin Atatürk üzerindeki etkileri hakkında çıkarımlarda bulununuz.

fikirlerini enzer ve farklı yönleri tespit ediniz.Atatürk ile J. J. Rousseau’nun karşılaştırarak b

“Cenge Giderken” adlı şiir için “Bu dizelerde ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı
buldum.” demiştir.

Mustafa Kemal’in yetiştiği ortam fikir
yapısının oluşmasında büyük etkiye sahiptir.
Ailesi eğitimine büyük önem vererek onu
dönemin modern okullarına göndermiştir.
Ayrıca gençlik yıllarının geçtiği şehirlerin
Balkanlarda olması fikri gelişimine farklı bir
boyut kazandırmıştır. Bu şehirlerden Sela-
nik, konumu ve kozmopolit yapısı nedeniyle
Batı kaynaklı her türlü
gelişmenin Osmanlı Devleti’ne girdiği yer
olmuştur. Mustafa Kemal’in tahsil hayatında
önemli bir yere sahip olan Manastır da Avru-
pa’dan gelen yeni düşüncelerin Osmanlı
Devleti’nde ilk etkisinin hissedildiği şehir-
lerden biridir.

siyasi, kültürel

etkinlik

Cenge Giderken
…
Tanrım şahit, duracağım sözümde;
Milletimin sevgileri özümde;
Vatanımdan başka şey yok gözümde.
Yâr yatağın düşman almaz, giderim.

Mehmet Emin Yurdakul

Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, s. 511

J. J. Rousseau’nun “Toplum Sözleşmesi”
adlı eserinden...

Egemenlik, halk oyunun yürütülme-
sinden başka bir şey olmadığı için, bence
hiçbir zaman başkasına devredilemez. İktidar
başkasına geçebilir ama irade geçemez.

Yalnız genel irade devletin güçlerini
herkesin iyiliğine uygun olarak yönetebilir.

Toplum bağı gevşemeye, devlet gücünü
yitirmeye, özel çıkarlar ön plana çıkmaya
başladığı zaman ortak hedefler değişikliğe
uğrar ve artık oybirliği diye bir şey kalmaz.
Bazı insanlar, artık bir yurttaş olarak
düşüncelerini ileri sürmez, özel çıkarlardan
başka amaçları olmayan birtakım haksız
kararları yasa diye benimserler.

�

�

�

�

Özgürlükten vazgeçmek insan olman n
sa lad haklar ükledi i görevleri
b rakmakt r.

, ı
ğ ığı ı ve y ğ

ı ı

Atatürk’ten Düşünceler...
Kayıtsız, şartsız egemenliğin bir

zerresini, sıfatı, ismi ne olursa olsun, hiçbir
makama vermemek, verdirmemek gerekir.

Her kuvvet ancak milletin irade ve
emeline uymak suretiyle yaşayabilir.

Toplumda en yüksek hürriyetin, en
yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde
sağlanması ve korunması, tam ve kesin
anlamıyla millî egemenliğin kurulmuş
bulunmasına bağlıdır.

Millî emeller, millî irade, yalnız bir şahsın
düşüncesinden değil, bütün millet fertlerinin
birleşmesinden ibarettir.

�

�

�

�

�

Özgürlük, ba kas na zararl olmayacak
her türlü kullan mda bulunmakt r. Ki isel
özgürlü e s n r olarak, ba kalar n n özgürlük
s n r gösterilir

ş ı ı
ı ı ş

ğ ı ı ş ı ı
ı ı ı .

Burak Erdenir, “Mustafa Kemal Atatürk ve J. J. Rousseau’nun Düşüncelerinin Karşılaştırılması” adlı makalesi,
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi ,C XIV, S 40’tan (Düzenlenmiştir.)

Lisan
...
Türklüğün vicdanı bir;
Dini bir, vatanı bir
Fakat hepsi ayrılır
Olmazsa lisanı bir.

Ziya Gökalp

Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, s. 705

Atatürk’ün etkilendiği bazı şair ve düşünürlere ait aşağıdaki şiir ve metinleri okuyarak soruları cevaplan-
dırınız.

XX. yüzyılın başında Selanik
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etkinlik

Mustafa Kemal Anlatıyor
Tarih boyunca pek çok kültür ve millete ev

sahipliği yapan Balkanlar, jeopolitik açıdan
Avrupa’nın önemli bir stratejik bölgesiydi. Bu
nedenle bu coğrafya büyük devletler arasında
siyasi rekabet alanı hâline gelmişti. Benim
çocukluk ve gençlik yıllarımın geçtiği Selanik ve
Manastır, Balkanların merkezi kabul edilen
Makedonya’nın önemli şehirleriydi. Bu şehirler
ülkemizde son zamanlardaki siyasi gelişmeler
sebebiyle son derece kaygılı, sancılı ve bir o kadar
da hareketli günler yaşıyordu. Buranın siyasi ve
kültürel atmosferi ile burada yaşananlar
sadece beni değil, son dönemde yetişen
birçok aydın ve idareciyi de etkilemişti.

Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk’ün anlatımıyla onun fikir hayatının oluşumunda yetiştiği çevre ile yerli
ve yabancı düşünürlerin etkisini belirten bir giriş paragrafı yazılmıştır. Sayfa 112, 113 ve 114’teki
etkinliklerden elde ettiğiniz çıkarımları ve ön bilgilerinizi kullanarak bu metni tamamlayınız.
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Yaşadığı şehirlerin hareketli ortamında fikirleri
gelişmeye başlayan Mustafa Kemal, henüz Selanik Askerî
Rüştiyesine giderken kültürel yayınları takip etmeye
başlamıştır. Manastır Askerî İdadisinde kişi hak ve
hürriyetlerinin genişletilmesine yönelik fikirleri benim-
semiştir. Bu fikirler doğrultusunda dönemin önemli
düşünürlerine ait eserler okumaya başlamıştır. Bu
düşünürlerin başında dönemin vatan şairi Namık Kemal
gelmektedir. Özellikle onun meşrutiyet sisteminin gerekliliği
ve hürriyetin önemi üzerine görüşlerinden etkilenen
Mustafa Kemal, Namık Kemal’i Türk milletinin yüzyıllardır
beklediği ses olarak nitelendirmiştir. Mustafa Kemal,
Türkçü şair Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerini ilk defa yine
bu okulda öğrenci iken okumaya başlamıştır.

Toplumsal içerikli şiirleriyle tanınan Tevfik Fikret,
Mustafa Kemal’in çağdaş ve inkılapçı kişiliğinin
oluşmasında büyük bir etkiye sahiptir. Fikret’in ,
ve adlı şiirlerini çok sevdiğini söyleyen Mustafa
Kemal, bu şiirleri zaman zaman ezbere okurdu. Onun için

demiştir. Görüldüğü gibi Harp Okulu dönemi, onda vatan ve
millet fikirlerinin olgunlaşmasında hem de Batı’ya dönük
çağdaşlaşma düşüncelerinin gelişmesinde etkili olmuştur.

Mustafa Kemal’in düşünce hayatının oluşumunda etkili
olanlardan biri de Ziya Gökalp’tir. Türk tarihinin bir bütün
içinde değerlendirilmesi gerekliliği, uygulamalarda halkın
yararının gözetilmesi, eğitim ve öğretimin birleştirilmesi,
dilin sadeleştirilmesi, din ve devlet işlerinin birbirinden
ayrılması, millî kültürü koruyup geliştirerek çağdaşlaş-
manın sağlanması gibi konularda Ziya Gökalp’in etkileri
belirgindir.

Mustafa Kemal yabancı düşünür ve yazarlardan da
etkilenmiştir. Olayları akılcı bir biçimde değerlendirme
konusunda Rasyonalizmin (akılcılık) önde gelen
temsilcilerinden Descartes ve Kant etkili olmuştur. Fransız
İhtilali’nin fikrî hazırlayıcılarından olan J. J. Rousseau ise özgürlükçü ve cumhuriyetçi fikirleriyle
Atatürk’ü etkilemiştir. Yine Fransız düşünür Montesquieu’nun cumhuriyetin erdemlerine dair fikirleri ile
eserleri onun özgürlüğe dair düşüncelerinin gelişmesine katkı sağlamıştır.

Sis Ferda
Rücu

“Hangi Türk şairi böyle inkılapçı şiirler yazmıştır?”

biyografi

Ziya Gökalp

Ünlü fikir adamı ve şairlerimizden
olan Ziya Gökalp, 1876’da Diyarbakır’da
doğdu. Öğrenimine burada başlayan
Gökalp, Askerî Rüştiyeyi ve Askerî
İdadiyi bitirdi. Jön Türklerin fikirlerinden
etkilenerek gizli bir örgüt olan İttihat ve
Terakki Cemiyeti’ne girdi. Siyasi çalışma-
lar nedeniyle 1898’de tutuklandı ve
Diyarbakır’a sürgün edildi. 1908’de II.
Meşrutiyet’in ilanından sonra, İttihat ve
Terakki Fırkası’nda aktif görev aldı.

1910’da Selanik’te sosyoloji öğ-
retimiyle ilgili bir göreve atanan Gökalp,
beş yıl sonra İstanbul Üniversitesi’nde
sosyoloji profesörü oldu. I. Dünya Sa-
vaşı sonrasında Malta’ya sürgüne
gönderildi. 1921’de Diyarbakır’a geri
dönen Gökalp, sosyoloji çalışmalarına
devam etti. 1923’te ünlü eseri Türk-
çülüğün Esasları’nı yayımladı. Aynı yıl
Diyarbakır milletvekili seçildi. Hâkimiyet-i
Milliye, Yeni Gün ve Cumhuriyet ga-
zetelerinde makaleler yazdı. 1924’te
İstanbul’da hayatını kaybetti.

Gökalp, Atatürk olmak üzere
birçok düşünürü fikirleriyle etkilemiştir.
Milliyetçiliğin, modern çağın en etkili fikir
akımı olduğunu düşünmüştür. Türk
kültürünü, İslam’ı ve Batı teknolojisini bir
araya getirmenin mümkün olduğunu ileri
sürmüştür. Eğitim ve ekonominin millî
olması gerektiğini ifade ederek yönetim,
eğitim ve hukukun dinî etkiden arındırıl-
ması ve kadınlara eşit haklar sağlanması
gerektiğini savunmuştur.

Şevket Beysanoğlu,
, s. 7 (Düzenlenmiştir.)

başta

Yeni Türkiye’nin Manevi
Mimarı Ziya Gökalp

Mustafa Kemal’in düşünce yapısının şekillenmesinde etkili olan
Manastır Askerî İdadisi
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Osmanlı Devleti’nin siyasi, sosyal, ekonomik ve askerî durumunu belirten aşağıdaki görselleri ve metinleri
inceleyiniz. Bu verileri dikkate alarak elde ettiğiniz çıkarımları yazma alanlarına yazınız.

etkinlik

1.

2.

3.

Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik, demokrasi, özgürlük, eşitlik vb fikirler Atatürk’ün fikir yapısının
şekillenmesinde etkilidir. Örneğin kültüre dayalı milliyetçilik anlayışı Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli bir yere sahiptir.

Osmanlı ekonomisi; .................................................................................................................................

Osmanlı Devleti’nin siyasi durumu; ...........................................................................................................

birleştirici özelliğe sahip

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
Osmanlı Devleti’nin askeri durumu; ...........................................................................................................

........................................................................................................................................................................
Osmanlı toplumu; ......................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

4.

5.

Fransız İhtilali Üzerine
Atatürk Fransız İhtilali hakkında “İnkılaplar içinde en verimli ve en faydalı ve en haklı olmak açısından ve

bütün insanlığa, hâkimiyete sahip olma fikrini verme itibarıyla mühim olanı budur.” demiştir.
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C I, s .230

Atatürk’e Göre Osmanlı Ekonomisi
(...) Yabancılar bir taraftan içerdeki unsurları

teşvik ediyorlardı.Diğer taraftan da kendileri
müdahale ediyorlar ve her müdahalede yine
devlet ve milletin aleyhine olmak üzere yeni bir
takım imtiyazlar, haklar alıyorlardı. (...) Yöneticiler
gösterişe, saraylara sahip olabilmek ve onu
devam ettirebilmek için (...) para tedarik etmek
çaresine düşmüşlerdir. O çareler de, dış
borçlanmalar şeklinde oldu. O kadar çok
borçlanıyorlardı ki, (...) bunların faizlerini de
ödemek mümkün olmadı.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s.107 - 108)

Almanlara Göre Osmanlı Ordusu

“Osmanlı askerî bakımdan sıfırdır. Askerî heyetlerimizin raporları tamamen ümit kırıcıdır. Ordu
anlatılması imkânsız durumdadır. Daha önce hasta adam olarak söz edildiğine göre şimdi ‘Ölen
Adam’dan bahsedilmesi gerekir. Artık yaşama gücü kalmamıştır ve kurtarılması imkânsız bir halde
bulunuyor...”

Mart 1914’te Alman Genel Kurmay Başkanı Avusturya Genelkurmay Başkanına şunları yazmıştı:

B. Atsız Gökdağ, Balkanlar El Kitabı, C I, s. 628drl.: O. Karatay,

Mustafa Kemal’in 20.9.1917 Tarihli Raporundan
Savaş tüm unsurlarıyla bütün halkımızı dayanıl-

maz noktaya getirmiştir. Halk ile yönetim arasındaki
ilişkiler sarsılmıştır. Halk her bakımdan hükûmetten
uzak durmakta çıkar görmektedir. Evlerde kalan halk;
ya kadınlardan, ya düşkünlerden ya da kaçaklardan
oluşmaktadır. (...) Sivil hükûmetin beceriksizliği;
kolluk kuvvetlerinin eksikliğinden (...) memurlar
arasında yaygınlaşan rüşvetten, (...) görevi kötüye
kullanmaktan ve adaletin işlememesinden
kaynaklanmaktadır. Bu nedenler genel yaşamı her
köşede ve her beldede temelinden çürütmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Söyleyip Yazdıkları, (1. Kitap), s. 276

XX. yüzyılın başında Osmanlı toplumunun günlük yaşamından kesitler
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Mustafa Kemal’in fikir yapısının oluşumunda
Avrupa’da ortaya çıkan gelişmeler de etkili olmuştur.
Rönesans ve Reform hareketleri sonunda

Avrupa’da sanat, edebiyat ve din
alanlarında gelişmeler olmuştur. Bu sürecin etkisiyle
başlayan Aydınlanma döneminde toplumsal ve
kültürel hayat akılcı bir yaklaşımla düzenlenmiş,
deney ve gözlem ön plana çıkmıştır.

eknolojik gelişmelerle beraber XVIII. yüzyılda
meydana gelen Sanayi Devrimi ise siyasi ve
ekonomik ilişkileri yeniden şekillendirmiştir. XIX.
yüzyıl sonunda Avrupalı devletler arasında sömürgecilik yarışı da hız kazanmıştır. Osmanlı toprakları
bu devletler tarafından paylaşılmaya başlanmıştır.

Dışarıda bu gelişmeler olurken içerde Osmanlı Devleti; XVII. yüzyıldan itibaren karşılaştığı sorunlar
nedeniyle yenilik hareketlerine girişmiş, yapılan düzenlemeler köklü bir değişiklik içermediği için
istenen sonuç alınamamıştı. Bunun yanında XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren dünyaya yayılan
milliyetçilik fikri; farklı dil, din ve ırkların bir arada yaşadığı Osmanlı Devleti’nde de kısa sürede etkisini
gösterdi. Bu fikirlerin etkisiyle, Osmanlı ülkesinde bağımsızlık hareketleri görülmeye başlandı.

XVI. ve
XVII. yüzyılda

1789’da
gerçekleşen Fransız İhtilali özellikle siyasal alanda
büyük değişimlere neden olmuştur. İhtilalden sonra
yayılan adalet, eşitlik, hürriyet ve demokrasi fikirleri
bütün dünyayı etkilemiştir. Milliyetçilik hareketleri
imparatorlukların dağılmasına sebep olmuş,
t

Osmanlı ekonomisi de iflas etmiş, devlet borçlarını
ödeyemez duruma gelmiş ve Düyunuumumiyenin kurulmasıyla mali kaynaklarına el konulmuştur.

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bazı Osmanlı aydınları, devletin içine düştüğü bu durum
nedeniyle yeni arayışlara yöneldiler. Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde Osmanlıcılık düşüncesiyle
bütün farklı kimlikleri vatandaşlık bağıyla birleştirmeyi amaçladılar. Meşrutiyetle oluşturulan
parlamento ve yürürlüğe konulan anayasa ile hak ve özgürlükler bir ölçüde güvence altına alındıysa da
istenen sonuç elde edilemedi. II. Abdülhamit döneminde uygulanan İslamcılık siyaseti de bazı
müslüman toplulukların Batılı devletlerin kışkırtmaları sonucu ayaklanmasıyla etkisini kaybetti. Son
dönemde de Turancılık düşüncesini benimseyen İttihat ve Terakki Fırkasının yönetimdeki yanlış
politikaları ülkedeki isyanları hızlandırdı. Bu gelişmeler sonucunda bahsedilen siyasal düşünceler
Mustafa Kemal’in nezdinde etkisini kaybetti. Atatürk bu durumu

sözleriyle ifade etmiştir.
Osmanlı DevletindeAvrupa’yı örnek alarak yapılan ıslahatlarla birlikte ortaya çıkan Batıcılık düşüncesi
son döneme kadar etkili olmuştur. Fakat yapılan ıslahatlar yüzeysel ve taklitten öteye gidemediği için

istenilen başarı elde edilememiştir. Bu durumu
gören Atatürk

sözünde de belirttiği gibi
Batı’dan toplum yapımıza uyan ve ihtiyaçlara cevap
verebilecek kurumları almayı benimsemiştir.

XX. yüzyılın başında Osmanlı Devleti askerî
açıdan da kötü durumdaydı. Trablusgarp Savaşı ile
Kuzey Afrika’daki hâkimiyeti sona erdi. I. Balkan
Savaşı neticesinde de Balkanlarda önemli
topraklarını kaybetti. I. Dünya Savaşı’ndan da
mağlup ayrılan Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes
Anlaşması’nı imzaladı. Ağır maddeler içeren bu
anlaşma ile Osmanlı toprakları işgale açık hâle
geldi. Kısa bir süre sonra da İtilaf kuvvetleri
İstanbul’a geldi.

“Çeşitli milletleri, ortak ve genel bir
unvan altında toplamak ve bu çeşitli unsurlardan oluşan kitleleri eşit haklar ve şartlar altında
bulundurarak güçlü bir devlet kurmak, parlak ve cazip bir siyasi görüştür. Fakat aldatıcıdır.
Hatta hiçbir sınır tanımayarak dünyada mevcut bütün Türkleri bile bir devlet hâlinde
birleştirmek, erişilmesi imkânsız bir hedeftir. Bu, yüzyılların ve yüzyıllarca yaşamakta olan
insanların çok acı, çok kanlı olaylarla meydana koyduğu bir hakikattir.”

“Biz batı medeniyetini taklitçilik
yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak
gördüklerimizi kendi bünyemize uygun
bulduğumuz için dünya medeniyet seviyesi
içinde benimsiyoruz”

1

2

Zamanında Düyunuumumiye İdaresi tarafından
kullanılan bina

1.
2. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 85

Nutuk, (hzl.: Zeynep Korkmaz), s. 298 - 299

İtilaf Devletleri askerleri İstanbul’da (1918)
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Osmanlı Devleti’nin fiilen işgal edildiğini gören Mustafa Kemal, millî bir devlet kurmak ve yönetimde
millet iradesini hâkim kılmak için millî bir mücadelenin başlatılmasının gereğine inanıyordu. Amasya
Genelgesi’ndeki anlayışını da bu
mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için tek yöntem olarak görüyordu. Görüldüğü üzere Mustafa
Kemal, millet egemenliğini amaç edinmiş, Erzurum ve Sivas kongrelerinde millî iradeyi hâkim kılarak
yeni kurulan devletin temel dayanağı yapmıştır.

“Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”

etkinlik

Aşağıdaki metinlerden ve gazete haberinden hareketle Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’yi hangi amaçlarla
başlatmış olduğunu belirtiniz.

Atatürk Diyor ki...
Efendiler! 16 Martta İstanbul işgal edilir edilmez

aldığım tedbirler arasında bazı tedbirler vardı ki on-
ları BMM’nin ilk açılışında anlattığım için burada
yeniden açıklamadım.

Bu tedbirler arasında en önemlisi, olağanüstü
yetkiler taşıyan bir meclisin Ankara’da toplanma-
sını sağlama konusundaki millî ve vatani görevi-
mize ait karar ve bu kararın uygulanmasıdır.

Efendiler! Bu konu üzerinde iki gün kadar
komutanlarla makine başında görüşerek
düşüncelerini aldım. Bu ilk yazdığım müsveddede
“kurucu meclis” (meclisimüessisan) deyimini
kullanmıştım. Maksadım da toplanacak meclisin ilk
anda rejimi değiştirme yetkisine sahip olmasını
sağlamaktı. Fakat bu deyimin kullanılmasındaki
maksadı gereğince açıklayamadığım ya da
açıklamak istemediğim için halkın alışkın olmadığı
bir deyimdir, gerekçesiyle Erzurum ve Sivas’ta
uyarıldım. Bunun üzerine olağanüstü yetkiye sahip
bir meclis deyimini kullanmakla yetindim.

Nutuk, s. 287 - 288(hzl. : Zeynep Kokmaz),

Mustafa Kemal Paşa’nın “sineimillete
bir ferdi mücahid” olarak çalışmaya karar
verdiğini duyuran tarihî belge

Erzurum
8 Temmuz 1335/1919

Mübarek vatan ve milleti parçalamak
tehlikesinden kurtarmak, Yunan ve Ermeni
emellerine kurban etmemek için açılan
mücahedeimilliye uğrunda milletle beraber
serbest surette çalışmaya, ıfatım ve
askeriyem artık mani olmaya başladı. Bu
mukaddes için milletle beraber
nihayete kadar çalışmaya mukaddesatım
namına söz vermiş olduğum cihetle pek
âşığı bulunduğum askeriyeye bugün veda
ve istifa ettim. Bundan böyle

miz için her türlü fedakârlıkla çalışmak
üzere sineimillete bir ferdi mücahit suretiyle
bulunmakta olduğumu arz ve ilan eylerim.

resmî s

gaye

mukaddes
gaye

Yüce Yurt’tan Yükselen Ses Albayrak 1919 - 1921
(hzl. : Yavuz Aslan), s. 5
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etkinlik

ATATÜRK’ÜN FİKİR
YAPISI

Etkilendiği Düşünürler
ve Etkileri

Yaşamında Dönüm Noktası
Olan Şehirler ve Etkileri

Fikir Hayat
Siyasi Olaylar ve Etkileri

ını Etkileyen

Aşağıdaki boşlukları I. ünitede öğrendiğiniz bilgileri de kullanarak örneklere uygun şekilde  doldurunuz.

Okuduğu Okullar ve
Etkileri

Fransız İhtilali-Milliyetçilik,
Eşitlik vb.

Ziya Gökalp-Çağdaşlaşma
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1.
2.

3

Metinlerde Atatürk’ün hangi özellikleri vurgulanmıştır?
Yukarıdaki bilgilerden faydalanarak Atatürk’ün fikirlerinin günümüzde de geçerliliğini korumasının
nedenleri neler olabilir? Belirtiniz.

. Yukarıdaki metinlere içeriklerine uygun birer başlık bulunuz.

2. Atatürkçülüğün Tanımı ve Önemi

Millî Mücadele’nin yapılması yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulması, inkılapların gerçek-
leştirilmesinde Atatürkçü düşünce sistemi etkili olmuştur. Günümüze kadar gelen bu gelişmeleri
anlamak içinAtatürkçülüğün Türk gençliği tarafından öğrenilmesi önem arz etmektedir.

Atatürkçülüğün temel esasları Mustafa Kemal Atatürk tarafından belirlenmiştir. Devlet ve toplum
hayatına ilişkin gerçekçi fikir ve ilkelerden oluşan Atatürkçü düşünce sistemi, Türk milletinin
ihtiyaçlarından ve gerçeklerinden ortaya çıkmıştır. Bu düşünce sistemi; Türk milletinin bugün ve
gelecekte tam bağımsızlık ile huzur ve refaha sahip olmasını, devletin millî egemenlik esasına
dayandırılarak, aklın ve bilimin rehberliğinde Türk millî kültürünün çağdaş medeniyet düzeyinin üstüne
çıkarılmasını amaçlar.

etkinlik

.......................................
Atatürk öldüğü sırada Hindistan İslam

Birliği başkanı olan daha sonra da Pakistan’ın
ilk kurucusu ve devlet başkanı Muhammed Ali
Cinnah şöyle demiştir:

“Atatürk bütün dünya için özellikle
Müslüman ülkeler için bir örnektir…
Atatürk’ün ölümüyle yalnız Müslümanlar
değil bütün dünya tarihi en büyük
insanlardan birini kaybetmiştir.”

“Örnek Komutan Örnek Devlet Adamı
Atatürk” adlı makalesinden, s. 37

Turhan Feyzioğlu,

....................................
Doğumunun 100. yılında UNESCO’nun 20.
genel kurulunda şu bildiri yayımlanmıştır:

“Kemal Atatürk, sömürgecil ik ve
emperyalizme karşı girilen ilk kurtuluş
mücadelelerinden birinin lideridir. O dünya
milletleri arasında devamlı barış ülküsünün
ve karşılıklı anlayış ruhunun olağanüstü bir
öncüsüdür; bütün hayatı boyunca insanlar
arasında hiçbir renk, din ve ırk ayrımı
tanımayan bir ahenk ve iş birliği çağının
açılması uğrunda çalışmıştır.”

Atatürk ve Milliyetçilik, s. 95Turhan Feyzioğlu,

Mustafa Kemal - General Harbord Görüşmesi

Ben bu vazifeye getirildiğim zaman Türk tarihini okudum.
Gördüm ki milletiniz büyük ordular hazırlamış, büyük kumandanlar
yetiştirmiştir. Bunu yapan bir millet, mutlaka bir medeniyet sahibi
olmalıdır. Bunu takdir ederim. Fakat bugünkü vaziyetimize
bakalım. Başta Almanya olmak üzere dört müttefiktiniz. Dört sene
muharebe ettiniz, neticede mağlup oldunuz. Dördünüz bir arada
yapamadığınız bir şeyi, bu vaziyetinizde tek başınıza yapmayı nasıl
düşünebilirsiniz? Fertlerin intihar ettiğini zaman zaman görürüz.
Şimdi de bir milletin intiharına mı şahit olacağız?

Şunu bilmenizi isterim ki biz, emperyalistlerin pençesine
düşen bir kuş gibi sefil bir ölüme mahkûm olmaktan ise babalarımızın oğlu sıfatıyla vuruşarak
ölmeyi tercih ederiz.

Biz de olsak öyle yapardık

General Harbord Eylül 1919’da Sivas’a gelir ve Mustafa Kemal’le
görüşür.Aralarında şöyle bir konuşma geçer.

Atatürk, büyük bir heyecan içinde bu sözlere aşağıdaki cevabı
vermiştir:

Harbord ve arkadaşları sessizce ayağa kalkıyor ve şöyle diyorlar:
...

tatürk’ün Liderliği  s. 28 - 29 ( Düzenlenmiştir.)

General Harbord:
—

—

—
Hikmet Özdemir, A ,

1
2
. Metinden yararlanarak bir milletin varlığını sürdürmesi açısından bağımsızlığın önemini belirtiniz.
. Siz de metnin ana fikrine uygun bir soru sorunuz.

etkinlik

Mustafa Kemal Atatürk
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Atatürkçülük Türkiye Cumhuriyeti için tam bağımsızlığı hedeflemektedir. Bu onun Millî
Mücadele’nin başından beri en çok üzerinde durduğu temel esastır. Tam bağımsızlık, sadece siyasi
alanda değil ekonomik, askerî, kültürel vb. her alanda gerçekleşmelidir. Bu nedenle cumhuriyet
kurulduktan sonra tam bağımsızlığa yönelik her alanda inkılaplar gerçekleştirilmiştir. Atatürk bu
hususu Nutuk’ta şu sözleri ile ifade etmiştir: “Esas, Türk milletinin haysiyetli bir millet olarak
yaşamasıdır. Bu ilke ancak tam istiklale sahip olmakla gerçekleştirilebilir. Ne kadar zengin ve
bolluk içinde olursa olsun, istiklalden yoksun bir millet medeni insanlık dünyası karşısında
uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez. Yabancı bir devletin
koruyuculuğu kollayıcılığını kabul etmek insanlık vasıflarından yoksunluğu, güçsüzlüğü ve
miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Gerçekten bu seviyesizliğe düşmemiş olanların
isteyerek başlarına bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez. Hâlbuki Türk’ün
haysiyeti, gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok
olsun daha iyidir! O halde, ya istiklal ya ölüm!” 1

1. Nutuk, (hzl.: Zeynep Korkmaz), s. 9 - 10

etkinliketkinlik

.........................................

“Tam bağımsızlık elbette siyasi, mali,
iktisadi, adli, askerî, kültürel ve benzeri her
hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik
demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde
bağımsızlıktan yoksunluk, millet ve mem-
leketin, gerçek manasıyla bütün bağımsız-
lığından yoksunluğu demektir.”

Atatürk Haziran 1921’de Fransız temsilcisi
Franklin Bouillon’a şunları söylemiştir:

Nutuk, (hzl.: Zeynep Kokmaz), s. 423

1.

2.

Askerî, ekonomik ve kültürel alanda bağımsız olmanın siyasi bağımsızlığın sağlanmasındaki önemini
örnekler vererek açıklayınız.
Metne, içeriğine uygun olan bir başlık bulunuz.

Atatürk ve Fransız temsilcisi Franklin Bouillon’la birlikte

Millî Mücadele yıllarında bağımsızlık için yapılan çalışmaların basına yansıması
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etkinlik

1

2
3.

.

. Metni okuyarak içeriğine uygun bir başlık veriniz.
Metnin anafikrine uygun bir soru sorunuz.

Yukarıdaki metinden ve gazete haberinden hareketle Atatürk’ün bütün yaşamı boyunca millî
egemenliğe önem vermesinin nedenleri neler olabilir?

Atatürkçülülüğün hedeflerinden biri de Türk milletinin huzur ve refah içinde yaşamasıdır. Bu
nedenle Atatürk

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra da diğer inkılapların yanında
ekonomi alanındaki inkılaplara da büyük önem vermiştir.

“Büyük davamız, en medeni ve en üst refah seviyesinde bir millet olarak
varlığımızı yükseltmektir.” “Bir milletin
yaşama gereklerini, refah ve mutluluğunu teşkil eden ekonomi ile meşgul olamaması dikkati
çeken bir durumdur. Fakat biz itiraf etmeye mecburuz ki ekonomik hayatımıza lüzumu kadar
ehemmiyet vermemiş bulunuyoruz…”

1

2

diyerek bu konudaki düşüncelerini dile getirmiştir. O

diyerek refah içinde yaşamak için ekonominin önemine
dikkat çekmiştir. Bu yüzden

....................................................

“Önce ordu kurmasını, meclisi toplamakla zaman
kaybetmemesini, meclisin sonra toplanabileceğini”

“– Önce meclis, sonra ordu, ben kerameti meclisten bekleyenlerdenim.”

Meclisin açılma sürecinde Ankara’ya gelen Yunus Nadi Bey; ortada ordu, para, silah ve cephane
olmadığını görünce Mustafa Kemal’e

tavsiye eder.
Bunun üzerine Mustafa Kemal

der
Millî Mücadele”, s. 18 (Düzenlenmiştir.)Salih Özkan, “Niçin

Atatürk, hayatı boyunca, her fırsatta millî egemenliği tesis etmeye çalışmış, her zaman kişisel
yönetimin sakıncalarıyla millî egemenliğin üstünlüklerini dile getirmiştir. Çağdaş bir topluma ve devlete
yakışan yönetim şeklinin, millî egemenlik esasına dayanan sistem olduğunu iyi bilen Atatürk;
TBMM’nin açılması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması gibi inkılapları
millî egemenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirmiştir. Millî egemenlik esası, demokrasi ve laikliğe
dayalı devletin kurulmasında önemli bir yere sahiptir. Bu esas aynı zamanda cumhuriyetçilik,
milliyetçilik, halkçılık ve laiklik ilkelerini de desteklemektedir.

Atatürkçülükte millî egemenlik esastır. Devlet içinde en üstün erk olan egemenlik, millete aittir. Bu
anlamda millî egemenlik, kişi ve zümre egemenliğine dayalı yönetim biçimleriyle kesinlikle bağdaş-
maz. Bu konudaAtatürk:

demiştir.
Bağımsızlık ilkesi gibi millî egemenlik de Atatürk’ün Millî Mücadele’nin ilk günlerinden beri açıkça

ortaya koyduğu, ısrarla vurguladığı bir ilkedir. Erzurum ve Sivas kongrelerinde, bu ilke ön plana çıkarı-
larak Millî Mücadele halka mal edilmiştir. Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelişinden bir gün sonra Atatürk:

sözüyle de bu ilkeye verdiği önemi belirtmiştir.

“Kayıtsız şartsız tabiriyle belirtilen egemenliği, milletin üzerinde tutmak
demek, bu egemenliğin bir zerresini, sıfatı, ismi ne olursa olsun, hiçbir makama vermemek,
verdirmemek demektir. Bununla kastettiğim manayı kolaylıkla anlayabilirsiniz.”

“Bir millet, varlığı ve hakları için bütün kuvvetiyle, bütün fikrî ve maddi güçleriyle alakadar
olmazsa, bir millet kendi kuvvetine dayanarak varlığını ve bağımsızlığını temin etmezse
başkalarının oyuncağı olmaktan kurtulamaz... Bu sebeple teşkilatımızda millî güçlerin etken ve
millî iradenin egemen olması esası kabul edilmiştir. Bugün bütün cihanın milletleri yalnız bir
egemenlik tanırlar: Millî egemenlik...”

3

4

1.

3. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 84

s. 419

4.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C I,

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 11

2. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 288
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Atatürkçülük, olayları akılcı bir yaklaşımla ele almayı ilke edinmiştir. Atatürkçülüğün bütün ilkeleri
temelde akılcılığı, bilimselliği ve gerçekçiliği esas almıştır. Gerçekçi bir kişiliğe sahip olan Atatürk,

” sözü ile bu yönünü ortaya koymuştur. Bu bakımdan Atatürkçülükte akla değer
verilir, olaylara bilimsel açıdan bakılır. Atatürk

demiştir. Ayrıca

sözleri ile gerçekçi yönünü ortaya koymaktadır.
Atatürkçülük, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmayı amaçlamaktadır. Bir

milletin uygar dünya içinde varlığını sürdürebilmesi; akıl ve bilimi rehber edinmesi, yönetimde millî
egemenliği esas alması, demokratik kurum ve kurallar ile bağımsızlığına sahip çıkmasıyla
mümkündür. Atatürk bu konuda

demiştir.
Atatürkçülük’te çağın gerekleri dikkate alınır. Toplumda geçerliliğini yitiren kurumların yerine çağa

uygun kurumlar tesis edilir. Atatürk yenileşmenin kaçınılmaz olduğunu

sözleriyle ifade etmiştir.
Akıl ve bilimi esas alan yaklaşımı ve inkılapçılık ilkesi sürekli olarak çağdaşlaşmayı esas alır. Bu

anlayışla Atatürkçülük dinamik bir yapıya sahiptir. Atatürk:

diyerek düşünce sisteminin çağdaşlaşma hedefine işaret etmiştir.

“Biz
daima gerçeği arayan ve onu buldukça, bulduğumuza kani oldukça ifadeye cüret gösteren
adamlar olmalıyız.

“Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve
medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir.” “Millî
sınırlarımız içinde, her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve
memleketin gerçek saadet ve refahına çalışmak genellikle milleti uzun emeller peşinde
koşturarak zarara uğratmamak”

“Bilirsiniz ki dünyada her milletin varlığı, değeri, özgürlük ve
bağımsızlık hakkı, sahip olduğu ve yapacağı uygar eserlerle orantılıdır. Uygar eser meydana
getirmek yeteneğinden mahrum olan milletler, özgürlük ve bağımsızlıklarından soyunmaya
mahkûmdurlar. Uygarlık yolunda yürümek ve başarılı olmak yaşamın şartıdır. Bu yol üzerinde
ileri değil, geriye bakmak bilgisizliği ve dikkatsizliği gösterenler, genel uygarlığın coşkun seli
altında boğulmaya mahkûmdurlar.”

“ Uygarlık yolunda başarı,
yenileşmeye bağlıdır. Sosyal yaşamda, ekonomik yaşamda, bilim ve teknoloji alanında başarılı
olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur. Hayat ve yaşayışa hâkim olan hükümlerin zaman
ile değişme, gelişme ve yenilenmesi zorunludur.”

“ Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz
inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun ve bütün mana ve
biçimiyle medeni bir toplum hâline ulaştırmaktır. İnkılaplarımızın temel prensibi budur.”

1

2

3

4

5

6

1. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 139
2.

Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 79
5.
6.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,C II, s. 318
3. Nutuk, (hzl.: Zeynep Korkmaz), s. 299
4. .

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,C II, s. 187
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,C II, s. 224

1.
2.

Atatürk’ün geleceğe yönelik siyasi düşünce ve tahminleri gerçekleşmiş midir? Örneklerle açıklayınız.
Atatürk’ün olaylara yaklaşım biçimini değerlendiriniz. Bu bakış açısı Atatürk’e yaşamında hangi
avantajları sağlamıştır? Örnekler veriniz.

. Metne, içeriğine uygun olan bir başlık vererek bir soru da siz sorunuz.3

etkinlik

...............................................................

Versailles Antlaşması, I. Dünya Harbi’nin sebeplerinden
hiçbirini bertaraf edemediği gibi taraflar arasındaki uçurumu
büsbütün derinleştirmiştir. Zira galip devletler, mağluplara sulh
şartlarını zorla kabul ettirirlerken bu memleketlerin etnik, jeopolitik
ve iktisadi özelliklerini dikkate almamışlardır. Bugün içinde
yaşadığımız sulh devresi sadece mütarekeden ibaret kalmıştır. Eğer
siz Amerikalılar, Avrupa işleriyle alakadar olmaktan vazgeçmeyerek
Wilson’un programını tatbikte ısrar etseydiniz, bu mütareke (…)
devamlı bir sulha dönüşebilirdi.

millet, üstelik millî ihtiraslarını

Atatürk 1932’de Avrupa’nın durumu hakkında kendisine ne
düşündüğünü soranAmerikalı General MacArthur’a, şu cevabı vermiştir:

—

Bence, Avrupa’nın mukadderatı
Almanya’nın alacağı vaziyete bağlı bulunacaktır. Bu 70 milyonluk
çalışkan ve disiplinli kamçıla-
yabilecek siyasi bir cereyana kendisini kaptırdı mı, er geç Versailles
Antlaşması’nın tasfiyesine girişecektir...

İtalya, Mussolini idaresi altında şüphesiz büyük bir kalkınma ve gelişmeye neden
olmuştur. Eğer Mussolini, doğabilecek bir harpte, İtalya’nın mevcut gücünü, harp dışında
kalmak suretiyle, layıkıyla kullanabilirse sulh masasında başlıca rollerden birini oynayabilir.
Fakat korkarım ki İtalya’nın bugünkü şefi, Sezar rolünü oynamak hevesinden kendisini
kurtaramayacak ve İtalya’nın askerî bir kuvvet yaratmaktan henüz çok uzak olduğunu derhâl
gösterecektir.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C III, s. 133 - 134

Gazi Mustafa Kemal Atatürk
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etkinlik

3. Atatürkçülüğün Nitelikleri

Amerikalı Gazeteci Gladys Baker’in Atatürk’le Röportajı:

- Ben diktatör değilim. Benim kuvvetim olduğunu söylüyorlar; evet bu doğrudur. Benim
arzu edip de yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Çünkü ben zoraki ve insafsızca hareket
etmeyi bilmem. Bence diktatör diğerlerini iradesine ram edendir. Ben kalpleri kırarak değil,
kalpleri kazanarak hükmetmek isterim.

KemalAtatürk’e neden diktatör diye çağrılmaktan hoşlanmadığını sordum:

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C III, s. 140

XX. yüzyıl önemli tarihî olaylara ve toplumsal değişimlere neden olan düşünce sistemlerinin etkili
olduğu bir dönemdir. Bu yüzyılda ortaya çıkan Atatürkçü düşünce sistemi de yeni Türk Devleti’nin
kurulmasında, Türk toplumunun gelişmesi ve güçlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Çağdaşlaşmayı
esas alan ve millî özelliklere sahip olan Atatürkçülük, bu
dönemde ortaya çıkan diğer düşünce sistemlerinden ayrılmıştır. Bunun
Atatürkçü düşünce sisteminin

geçerliliğini günümüze kadar sürdürerek
temel sebebini anlamak için

niteliklerini bilmek gerekir.

Komünist Rus lider Stalin’in halk taraf
eykeli (Gürcistan, Gori, 2010)

ından
yıkılan h

Atatürk’ün cenaze törenine Türk milleti büyük ilgi göstermişti. (1938)

İtalya’nın faşist lideri Mussolini (solda) halkı tarafından
idam edilmiş, Nazi Almanyası’nın lideri Hitler (sağda)

ise intihar etmişti.

Aşağıdaki metinden faydalanarak bir liderin ve düşünce sisteminin toplum tarafından
benimsenmesinde nelerin etkili olabileceğini tartışınız.

görsellerden ve
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Öncelikle Atatürkçülük; ülke gerçeklerinden, Türk milletinin ihtiyaç ve isteklerinden doğmuştur.
Temelinde millî kültürümüz vardır. Bu bakımdan, milletimizin ortak arzu ve eğilimlerini ifade etmektedir.
Bununla birlikte oluşumunda millî devlet, bağımsızlık gibi değerler ile hürriyet, eşitlik, insan hakları gibi
evrensel kavramlar da önemli bir yere sahiptir.

Atatürk’ün
sözünden anlaşıldığı gibi Atatürkçülük, akılcı, bilimsel ve gerçekçi bir çağdaşlaşmayı esas

alır. Bu yüzden Atatürkçülük değişmez ve katı dogmalara dayanmamaktadır. Bu konuyla ilgili olarak
dönemin Millî Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip’in, Mustafa Kemal Atatürk’e yönelttiği bir soruya, o şu
cevabı vermiştir:

“ Her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir,
fendir.”

“Ben, manevi miras olarak hiçbir donmuş, kalıplaşmış düstur bırakmıyorum.
Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Zaman süratle dönüyor... Böyle bir dünyada asla
değişmeyecek hükümler getirildiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkâr etmek olur.
Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel ölçü üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini
kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar.”

1

2

1.
2.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 202
ğlu, Atatürk İlkeleri, s. 413

3. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C III, s. 72
Ahmet Bekir Palazo

Mustafa Kemal’le Mülakat

- Türkiye’de komünizm şeklinde bir idare mi tesis etmek istiyorsunuz?

“ Zannıma göre yeryüzünde buna benzeyen diğer bir hükûmet mevcut değildir. Şurasını
unutmamalı ki bu idare bir Bolşevik sistemi değildir. Çünkü biz ne Bolşeviğiz, ne de
komünist! Ne Bolşevik ne de komünist olamayız. Çünkü biz milliyetperver ve dinimize
hürmetkârız. Hülasa bizim hükûmet imiz tam bir demokrat hükûmetidir. Ve lisanımızda
bu hükûmet ‘halk hükûmeti’diye yâd edilir.

Bu hükûmet doğrudan doğruya milletin arzularını tatmine hâdim ve millet, memleketin
idaresine bizzat sahiptir. Bu itibarla kendi mukadderatını kendisi tayin eder. Memleke-
timizdeki idare şubelerimizin tümünde tatbik edilecek olan usul de budur.”

Paris’te yayımlanan Petit Parisien gazetesi Bursa’daki muhabiri vasıtasıyla Başkumandan Gazi
Mustafa Kemal Paşa ile bir mülakat yapmıştır.

Fransız muhabiri:

Gazi Mustafa Kemal Paşa mevcut meclis hükûmeti sisteminden bahsettikten sonra şu cevabı verdi:

tarzı

şekl

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C III, s. 72

Türkiye ve SSCB heyetleri diplomatik resepsiyon yemeğinde (1927)

etkinlik

Atatürkçü düşünce sisteminin millî egemenliği esas almasının toplumumuz üzerindeki etkileri neler
olabilir?

Atatürkçülük’te yabancı siyasal akımlar ve ideolojilerin etkisi görülmez. Katı ve dogmatik özelliklere
sahip siyasi akımlardan özellikle dinamik yapısıyla farklılık gösteren Atatürkçülük’te, millî hâkimiyeti
ilke edinilmiştir. O,

sözleriyle belirttiği gibi demokrasiye ters

“Hayır ne komünizm ne de faşizm. Bu iki yabancı ideoloji de memleketimizin
gerçeklerine ve karakterine asla uymaz. Demokrasi ama hayalci olmayan, gerçekçi demokrasi
benim karakterime, yaratılışıma en uygun rejimdir.” 3
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düşen, baskıcı, insan hak ve hürriyetlerini yok sayan siyasal akımları eleştirerek bunlardan hiçbirinin
Türkiye için uygun olmadığı sonucuna varmıştır. Bu nedenle XX. yüzyılın başlarında tarih sahnesine
çıkan totaliter akımların tamamı bir süre sonra geçerliliğini yitirmiştir. Bu akımların fikrî ve fiilî liderleri
zamanla önem kaybederken Atatürk’ün ortaya koyduğu ve uyguladığı ilkeler özünden bir şey
kaybetmeden günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin fikrî temelini oluşturan birbirine bağlı bir düzen
ve uyum içinde işleyen düşünce ve ilkelerden meydana gelmiştir. Atatürk

sözüyle de uygulamalarında da bu anlayışı aldığını ifade
etmiştir.

“Benim yaptıklarım,
birbirine bağlı ve lüzumlu işlerdir.” 1

Atatürkçü düşünce,

temel

Atatürk ilkeleri, Türk ulusunun aklın ve bilimin önderliğinde medeni toplumlar düzeyinin üstüne
erişmesini, uluslararasında bağımsız, eşit ve onurlu olarak demokratik kurallar içinde mutlu bir yaşam
sürmesini amaçlamaktadır.

Atatürk ilkeleri tarihî ve sosyolojik gelişmelerin bir sonucudur. Türk inkılabının fikir gücü ve
dayanağını oluşturan bu ilkeler, Türk milletinin ihtiyaçlarından ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti’nin
yıkılmasına neden olan; son dönemlerindeki toprak kaybı, ülkedeki azınlıkların isyanları, ekonominin
iflas etmesi, halkın sosyal ve ekonomik yönden geri kalması vb. faktörler bu ilkelerin doğuşuna zemin
hazırlamıştır.

Atatürk ilkeleri birbirini tamamlayan ve birbirine bağlı bir bütün teşkil etmektedir. Bu anlayışla
inkılaplar birbirinin tamamlayıcısı ve destekleyicisidir.

Atatürk ilkeleri her alanda yeniliklere ve ilerlemeye açık ve bu sebeple de dinamik bir yapıya
sahiptir. Atatürk’ün 1937’de TBMM’nin açış nutkundaki

sözleri Atatürkçülük’ün
dinamik yapısını belirtmektedir. Saltanatın yerine cumhuriyet idaresinin kurulması, medreselerin
yerine üniversitelerin açılması vb. inkılapların gerçekleştirilmesi çağdaş uygarlığa erişme yolundaki bu
dinamik idealin en önemli göstergesidir.

Atatürk ilkelerinin bir diğer ortak özelliği Türk toplumunun çağdaşlaşmasını hedeflemesidir.
Mustafa Kemal, 1925’te Kastamonu’da şunları söylemiştir:

Atatürk inkılabı şöyle açıklar:

Bu beyanlarda da görüldüğü
üzere ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilen Türk inkılabı, ulusal bağımsızlık ve çağdaşlaşma hareketi
olup bu hedefin gerçekleşmesinde inkılapçılık ilkesi önemli bir etkendir.

B.ATATÜRK İLKELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE DAYANDIĞI ESASLAR
1.Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri

“Büyük davamız en medeni ve en mutlu
millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde de temelli
bir inkılap yapmış olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa zamanda
başarmak için, fikir ve hareketi beraber yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu teşebbüste başarı,
ancak sistemli bir planla ve en akılcı çalışmakla mümkün olabilir.”

“Efendiler, yaptığımız ve yapmakta
olduğumuz inkılapların amacı; Türkiye Cumhuriyeti halkını çağdaş ve bütün anlamıyla uygar
bir toplum durumuna ulaştırmaktır.” “İnkılap (...) Türk milletini son
asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak yerlerine, milletin en yüksek medeni icaplara
göre ilerlemesini sağlayacak yeni müesseseleri koymuş olmaktır.”

2

3

4

1. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 92
2. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 419
3. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C III, s. 224
4. Atatürkçülük, (3. Kitap) Atatürkçü Düşünce Sistemi, s. 114

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, TBMM açılış konuşmasını yaparken (1930)
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2.Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Esaslar

“Gerektiği zaman vatan için bir tek fert gibi
yekpare azim ve kararla çalışmasını bilen bir millet, elbette büyük bir istikbale layık ve aday olan
bir millettir.”

“Kurtuluş Savaşı’nda, benim de milletime ettiğim birtakım hizmetler olmuştur, zannederim.
Fakat bunlardan hiçbirini kendime mal etmedim. Yapılanın hepsi milletin eseridir, dedim.
Aranacak olursa doğrusu da budur. Mazide sayısız medeniyet kurmuş bir ırkın ve milletin
çocukları olduğumuzu ispat etmek için, yapmamız gereken şeylerin hepsini yaptığımızı ileri
süremeyiz. Bugüne ve yarına bırakılmış daha birçok büyük işimiz vardır. İlmî araştırmalar da
bunlar arasındadır. Benim arkadaşlarıma tavsiyem şudur; şahsınız için değil fakat mensup
olduğunuz millet için el birliği ile çalışalım. Çalışmaların en büyüğü budur.”

“Millî bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık bulunması için dil
ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz.”

Atatürk ilkeleri, Atatürkçü düşünce sisteminin esaslarını belirlemek ve hayata geçirmek için
oluşturulmuştur. Türk inkılabı ise Atatürk ilkelerinin uygulamaya dönüşmüş şeklidir. İlkeler vatan
sevgisi, milliyetçilik, bağımsızlık gibi evrensel esaslara dayanmaktadır. İlkelerde temel hedef Türk
milletini yönetimde, ekonomide, toplumsal hayatta egemen kılmaktır. İlke ve inkılapların dayandığı
esaslar arasında Türk milleti ve millî tarih bilinci, vatan ve millet sevgisi, millî dil, bağımsızlık ve
özgürlük, millî egemenlik, çağdaşlaşma ideali, millî kültürün geliştirilmesi, millî birlik ve beraberlik ve
ülke bütünlüğü sayılabilir.

Atatürk; bütün varlığını vatanına ve milletine adamış insanların, vatan ve milletleri için çalışmaları
gerektiğini savunmuştur. Türk milletinin vatan sevgisini

sözüyle ifade etmiş, bu sevginin gelecek günlerin en büyük güvencesi olduğuna
inanmıştır. Ona göre millet sevgisi kadar büyük sevgi yoktur. O bu konuda şunları söylemiştir:

yüzden Atatürk Türk dilinin ihtiyaçlara cevap
verebilecek bir işlerlik ve zenginlik kazanabilmesi için dil alanında çalışmalar yapmıştır. Atatürk, dil ve
tarihin önemine ilişkin şöyle demiştir:

2

3

4

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, Türk milleti bilincinin oluşturulması, ulusal benlik
düşüncesinin inşa edilmesi ve millete güvenin tekrar kazandırılması açısından millî tarih anlayışının
geliştirilmesine büyük önem vermiştir. O milletimizin köklü bir medeniyete sahip olduğunu, buna
karşılık kendi tarihine gerekli önemi vermediğini şöyle ifade etmiştir:

Atatürk millî tarih gibi millî dili de millî kültürü oluşturan değer olarak kabul etmiş, devletin ve milletin
devamlılığı ve gelişimi yönüyle önem vermiştir. Bu

“Türk kendi ruhunu, benliğini,
hayatını unutmuş; nereden geldiği belirsiz birtakım reislerin şuursuz vasıtası olmuştur. Türk
milleti kendi benliğini, kendi dimağını, kendi ruhunu unutur gibi olmuş ve varlığıyla herhangi
bir amaca, sonucu aşağılık ve esaret olan fisebilillah köle olmaya, hakir bir hedefe
sürüklenmiştir. Millet sefaletlere ve mahkûmiyetlere uğramaktan kendini kurtaramadı.” 1

Gazi Mustafa Kemal, şapka inkılabından sonra Kastamonu’dan Ankara’ya dönüşünde kendisini karşılayanlarla ( 1925)

1.
2.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 204
Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 92

3. A. Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, s. 295 - 296
4. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 92 129



Atatürk’e göre Türk ulusunun onurlu, özgür bir biçimde
yaşaması ancak tam bağımsızlık ilkesiyle mümkündür. Atatürk
tam bağımsızlığı, siyasi, mali, ekonomik, adli, askerî, kültürel,
kısaca her hususta bağımsızlık ve serbestlik olarak
tanımlamaktadır. Yabancı bir devletin koruma ve desteğini kabul
etmenin gerçek bir bağımsızlık olmadığını, bu şartlar altında bir
ulusun esir yaşamasının yok olmasından daha kötü olduğunu
belirtmiştir. O

sözüyle de bu düşüncesini dile
getirmiştir.

Atatürk, Türk tarihi ile ilgili
araştırmalarda bulunmuş ve edindiği bilgileri, milletine aktarmıştır.

“Bağımsızlık ve hürriyet ilkesi uğrunda her
türlü fedakârlığı, her an yapmaya hazır milletlerdir ki devamlı
olarak insanlığın hürmet ve saygısına layık bir topluluk
olarak düşünülebilirler.” 1

Atatürk’e göre, güçlü bir devlet tam bağımsızlık ve millî
egemenlik esasları üzerinde varlığını sürdürebilir. Millî
egemenliği her şeyin üstünde gören Atatürk bunu

sözleriyle ifade etmiştir.
Atatürk, çağdaşlaşmayı medeni dünyada devlet ve millet

olarak varlığını sürdürebilmenin önemli bir aracı olarak
görmüştür. Bunu gerçekleştirmenin yegâne şartının millî bir
kültür ile bu alanda verilecek eserler olduğuna inanmıştır. Bu yüzden, kültüre büyük önem vererek,
yeni devletin kültürel temeller üzerine kurulduğunu belirtmiştir. O, millî kültürün geliştirilmesini tüm
vatandaşlar için görev saymış ve millî kültürümüzü, çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne
çıkarmamız gerektiğini belirtmiştir. Bu inançla kültürel değerlerimizi yabancı etkilerden arındırmayı
görev bilmiştir. Bu konudaki düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir:

Atatürk bu anlayışla millî kültürü geliştirmeye yönelik
millî dil, millî tarih vb. alanlarda çalışmalar yapılmasını teşvik etmiştir. Ona göre, Türk milleti köklü ve
şerefli bir millettir. Bu özelliğini yüzyıllardır korumuş ve bir kez daha göstermiştir. Atatürk bu konuda
milletimizin çok yetenekli olduğunu, Millî Mücadele’de gösterdiği bilinç, kararlılık ve kahramanlıkla
bunu ispat ettiğini söylemiştir. Milletine güvenen ve gönülden inanan

Atatürk’ün en belirgin özelliklerinden biri de millî birlik ve beraberlik duygusudur. Bu tutku, onu Millî
Mücadele’nin önderi ve yeni Türk Devleti’nin kurucusu hâline getirmiştir.Atatürk, daima birlikten kuvvet
doğacağına inanmıştır. Bu yüzden de hemen her yerde, milletin birlik ve beraberliğinden söz etmiştir.

sözleriyle birlik ve beraberliğin önemini
belirtmiştir.

Millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında önemli bir unsur da vatanın bütünlüğüdür. Atatürk bu
konuda

demiştir. Vatanın bütünlüğü için ulusal
sınırlar içinde, her şeyden önce kendi gücüne dayanarak varlığını korumak, her türlü ayrımcılığa karşı
olmak ve ülkenin mutluluğuna çalışmak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti ulusal sınırlar içinde millî
duygularla yaşayan herkesin devletidir.

“Kuvvetliyiz,
ordularımız kuvvetlidir. Ordularımızı yaratan, ordularımızı
vücuda getiren milletimiz kuvvetlidir. Bu milleti yaşatan bu
vatan sonsuz, doğal zenginliklere ve verimliliğe sahiptir,
kuvvetlidir. Fakat efendiler, bu kuvvetlerin üstünde bir
kuvvetimiz vardır ki o da millî egemenliğimizi idrak etmiş ve
onu doğrudan doğruya halkın eline vermiş, halkın elinden
tutmuş ve tutabileceğimizi gerçekten ispat etmiş olmaktır.”

“Bir millî eğitim programından
bahsederken eski devrin hurafelerinden ve doğuştan mevcut özelliklerimizle hiç de ilgisi
olmayan yabancı fikirlerden, Doğu’dan ve Batı’dan gelebilen bütün tesirlerden tamamen uzak,
millî ve tarihî karakterimizle orantılı bir kültür kastediyorum. Çünkü millî dehamızın tam
gelişmesi, ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir. Gelişigüzel bir yabancı kültür, şimdiye
kadar takip olunan yabancı kültürlerin yıkıcı neticelerini tekrar ettirebilir. Kültür, zeminle
orantılıdır. O zemin, milletin karakteridir.”

“Bir yurdun en değerli varlığı, yurttaşlar arasında millî birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu
ve kabiliyetlerinin olgunluğudur. Millet varlığını korumak için bütün yurttaşların canlarını ve her
şeylerini derhâl ortaya koymaya karar vermiş olmaları; bir milletin en yenilmez silah ve
korunma vasıtasıdır. Bu sebeple; Türk milletinin idaresinde ve korunmasında, millî birlik, millî
duygu, millî kültür en yüksekte göz diktiğimiz idealdir.”

“Vatanımız, Türk milletinin eski ve yüksek tarihi ve topraklarının derinliklerinde
varlıklarını koruyan eserleri ile yaşadığı bugünkü siyasi sınırlarımız içindeki yurttur. Vatan
hiçbir kayıt ve şart altında ayrılık kabul etmez bir kütledir.”

2

3

4

5

1.Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 270
2. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 66
3. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 19 - 20
4. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 205
5. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 217

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal,
TBMM’ye gelirken (1928)

130



etkinlik

Atatürk’ün sözlerinden hareketle Atatürkçülüğün özelliklerini ve bu doğrultuda yapılan uygulamaları
aşağıdaki örnekleri dikkate  alarak tabloda boş bırakılan yazma alanlarına yazınız.

Atatürkçülüğün Özellikleri

Özellikleri Atatürk’ün Sözleri Örnek Uygulama

Barışçıdır.

“İnsan bağlı bulunduğu ulusun varlığını ve mutluluğunu
düşündüğü kadar bütün dünya uluslarının dirlik ve refahını da
düşünmeli ve kendi ulusunun mutluluğuna ne kadar değer
veriyorsa bütün dünya uluslarının da mutluluğuna hizmet
etmeye elinden geldiğince çalışmalıdır.”

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 325 - 326 .....................................

Millî kültürü yücelt-
meyi hedefler.

“Yurdumuzu dünyanın en mamur, en medeni memleketleri
seviyesine çıkaracağız.(…) Millî kültürümüzü muasır
medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.”

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 318 .....................................

Kadın - erkek
eşitliğini savunur.

“Biz cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokra-
sinin bütün gereklerini sırası geldikçe uygulamaya
koymalıdır. Kadın haklarını tanımak da bunun bir gereği
olacaktır.”

A. Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıra ve Belgeleri,  s. 251 .....................................

...............................

“Efendiler, bu büyük zaferin çeşitli unsurları üstünde en
önemlisi ve büyüğü, Türk milletinin kayıtsız şartsız
egemenliğini eline almış olmasıdır.”

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 185 .....................................

...............................

“Bence bizim milletimizin, birbirinden çok farklı yararlar
izleyecek ve böylece birbiriyle uğraşacak çeşitli sınıfları
yoktur. Var olan sınıflar birbirinin tamamlayıcısıdır.”

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 86 .....................................

Yeniliğe açıktır.

“Efendiler! Çağdaşlık yolunda başarı yenilenmeye bağlıdır.
Sosyal hayatta, iktisadi hayatta ilim ve fen alanında başarılı
olmak için tek olgunlaşma ve yükselme yolu budur. Hayat ve
dirliğe hükmeden emirlerin, zaman ile değişme, olgunlaşma
ve yenilenmesi zorunludur.”

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 187 .....................................

...............................

“Türkiye’nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi ad ve
hesabına olsaydı belki daha kısa, daha az kanlı olur ve daha
çabuk bitebilirdi. Türkiye büyük ve önemli bir çaba harcıyor.
Çünkü savunduğu, bütün haksızlığa uğramış milletlerin,
bütün doğunun davasıdır.”

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 44
.....................................

...............................

“Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uy-
makta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünceye karşı
değiliz.”

www.atam.gov.tr

Laikliğin anayasaya
girmesi

İç ve dış sömürüye
karşıdır.

“Bir devlet tam bağımsızlığına ve bir millet kayıtsız şartsız
hâkimiyetine sahip bulunmadıkça o devlet ve millet için
hayat, refah ve şeref olamayacağını anlayan ve değer veren
milletimiz, bu gerekli şeyleri sağlamadıkça yaşamanın
mümkün olamayacağına inanmıştır. (…) Artık bu milleti esir
ve bu memleketi sömürge veya malikâne yapmak hevesinde
bulunanların ne büyük aldanışta oldukları anlaşılır.”

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 86

Kapitülasyonların
kaldırılması
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C. ATATÜRK İLKELERİ
1. Cumhuriyetçilik

a. Tanımı

“Türk
milletinin tabiat ve âdetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir.”

Cumhuriyet, hem bir devlet hem de hükûmet şeklidir. Devlet şekli olarak cumhuriyet, egemenliğin
millete ait olmasıdır. Hükûmet şekli olarak ise devlet başkanının ve millet meclisinin belirli bir süre için
seçimle işbaşına gelmesidir.

Cumhuriyet ilkesinin tam olarak kavranması öncelikle demokrasi kavramının anlaşılmasına
bağlıdır. Kısaca halk iktidarı anlamına gelen demokrasi, tüm yurttaşların haklarını güvence altına
alarak çoğunluk iktidarının belirli kurallar içinde yürütme gücünü kullandığı rejimdir. Bir devlet biçimi
olan cumhuriyetin tam anlamıyla gerçekleşmesi ülke içinde demokrasinin uygulanmasıyla
sağlanabilir. Cumhuriyet yönetimi ve demokrasinin tam olarak uygulanması açısından seçim ve halkın
iradesinin temsil edildiği meclis unsuru önem taşımaktadır. Bunun için seçme ve seçilme hakkının tüm
vatandaşlara tanınması gerekir. Böylece demokratik şartlarda gerçekleştirilecek seçim sonucunda
oluşacak meclis, millet iradesini tam olarak temsil edecektir. Bu özellikleri nedeniyle Atatürk:

demiştir.
Günümüzde cumhuriyet adıyla anılan bazı devletlerde yukarıdaki özelliklerden farklı uygulamalar

görülmektedir. Örneğin bu ülkelerdeki vatandaşlar, seçme hakkına sahip olmalarına rağmen yalnızca
tek bir partiye veya adaya oy vermek zorundadır. Bu durumda cumhuriyet yönetimi gerçekleşmiş olur.

1

Cumhuriyetçilik, yeni Türk Devleti’nin kurulmasına dayanak teşkil etmesi, diğer ilkelerin
uygulanması açısından Atatürk ilkeleri arasında önemli bir yere sahiptir. Bu ilkeyi anlamak için önce
cumhuriyet kavramının anlamını bilmek gerekir.

Cumhuriyet kelimesi, Arapça anlamına gelen
kelimesinden türemiş olup “ demektir. Cumhuriyet kavramı genellikle halkı
yönetecek devlet başkanları ve meclisin halk tarafından belli bir süre için seçilmesini, daha kapsamlı
olarak da egemenliğin milletin bütününe ait olmasını ifade etmektedir.

“halk, ahali, büyük kalabalık” “cumhur”
halkın yönetimi”

etkinlik

Aşağıdaki örneği de dikkate alarak boş bırakılan yerlere cumhuriyet yönetiminin  özelliklerini  yazınız.

1. Halkın görüşlerini temsil eden birden çok siyasi parti vardır.

Mustafa Kemal ve milletvekilleri halkı selamlarken (1921)BMM balkonunda

1. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C III, s. 106

2.

3.

4.
5.
6.
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Ancak demokratik cumhuriyet gerçekleşmez. Demokratik cumhuriyetin tam manasıyla uygulanması
tüm vatandaşlar temel hak ve özgürlüklerini de kullanmasına bağlıdır. Bu özelliklerden dolayı Atatürk,

sözüyle de belirttiği gibi
Türk toplumu için demokratik bir cumhuriyet yönetimini hedeflemiştir. Nitekim cumhuriyetin ilk
yıllarından itibaren çok partili siyasi yaşamı gerçekleştirmek için büyük uğraşlar vermiştir.

Atatürk, gençlik yıllarından itibaren cumhuriyet fikrini benimsemeye başlamıştır. Saltanat
yönetiminin dünyadaki gelişmelerin gerisinde kaldığını, ülkenin dağılmasını önleyemediğini ve
meşrutiyet idaresinin devleti kurtarmaya yetmeyeceğini görmüş, millet egemenliğine dayalı yeni bir
devletin kurulmasının gerekli olduğuna inanmıştı.

Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcından itibaren Cumhuriyet’in kurulmasını düşünmekteydi.
Ancak o yıllarda, halkın ve BMM’deki birçok milletvekilinin yeni bir yönetim biçimine hazır olmadığını
bildiğinden bu düşüncelerini açıklamadı. Çünkü yönetim biçiminin Cumhuriyet olarak adlandırılması
millî birlik ve beraberliği bozabilirdi. Öncelikle işgalcilerin yurttan çıkarılması ve bağımsız bir devletin
kurulması gerekiyordu. Bu nedenle Atatürk kendisine diye sorulduğu zaman,

diye cevap vermişti. Atatürk, Kurtuluş Savaşı başarıyla sona erdikten sonra, zaten
hiçbir anlamı kalmamış olan saltanatı kaldırarak cumhuriyetin önündeki engelleri ortadan kaldırdı. O,
bu gelişmeleri şöyle ifade etmektedir:

“Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir.”

b.Atatürkçü Düşünce Sisteminde Cumhuriyetçilik

“Rejimin adı nedir?”
“Halk hükûmeti”

“Millet, geleceğini doğrudan doğruya eline aldı, saltanat ve
egemenliğini bir kişide değil, bütün bireyleri tarafından seçilmiş vekillerinden meydana gelen
bir yüce meclise teslim etti. İşte o meclis, yüce meclisimizdir, Türkiye Büyük Millet Meclisidir.
Bu egemenlik makamının hükûmetine, TBMM derler. Bundan başka bir egemenlik makamı,
bundan başka bir hükûmet kurulu yoktur ve olamaz.”

1

2

1. Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, s. 251
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,2. C I, s. 296 - 297

etkinlik

Aşağıdaki metni okuyarak metnin altındaki soruları cevaplandırınız.

Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir

Hüseyin Avni Bey (Erzurum
Mebusu)

“Arkadaşlar! BMM kayıtsız ve şartsız milletin
kaderine el koymuş yüce bir kurumdur. Bu yüzden
bence yetkisi sınırlandırılmamalıdır. Her şeye
kayıtsız ve şartsız meclis egemen olmalıdır.”

Hulusi Efendi (Yozgat Mebusu): “Hüseyin Avni
Bey’in önerisine katılıyorum.”

Mustafa Kemal
“Muhterem mebuslar! Şunu hepinize

hatırlatmak isterim. Tasarının 1. maddesinde ege-
menliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu kabul
edilmiş ve halkın geleceğini kendisinin belirleme-
sine dayanan bir yönetim biçiminin uygulanması
öngörülmüştür. Bundan dolayı 7. maddedeki her
hususun ayrı ayrı belirtilmesi ve meclisin yetkile-
rinin bütün milletçe bilinmesi gerekmektedir.”

1921 Anayasası’nın ( maddeleri BMM’de 1876 Anayasası’nın (Kanunuesasi)
maddeleri yeniden ele alınarak oluşturulmuştur. Kanunuesasi’de yer alan kanun yapma, değiştirme,
yürürlükten kaldırma ile anlaşma yapılması ve vatan savunması gibi yetkilerin BMM’ye ait olduğuna

dair 7. madde mecliste görüşülerek karara bağlanmıştır.
Aşağıda bu maddenin görüşmesi sırasında yaşanan
olaylar verilmiştir.

Görüşmeler sırasında
söz hakkı istemiş ve şöyle demiştir:

Bunun üzerine söz hakkı alarak
şunları söyledi:

Türk Parlamento Tarihi, Millî Mücadele TBMM I. Dönem
(1919 - 1923), C I, s. 182 (Düzenlenmiştir.)

Teşkilatıesasiye)

Fahri Çoker,

1.
2.

3.

İlk BMM kararları nasıl alınmıştır? İlk meclisin yapısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Mustafa Kemal’in sözlerinden hareketle 1921’de ülkemizin içinde bulunduğu şartları da dikkate alarak
onun millet hâkimiyetine bakış açısını değerlendiriniz.
Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

Mustafa Kemal mecliste
milletvekillerine hitap ederken
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Atatürk’ün cumhuriyetçilik anlayışı, demokrasiyi esas alan cumhuriyet yönetimidir. Atatürk;

sözleriyle neden cumhuriyet yönetimini tercih ettiğini
açıklamaktadır.

Atatürk, cumhuriyeti devletle milletin bütünleşmesi olarak değerlendirmiş ve

demiştir. Cumhuriyet
halkın desteğinin sağlanması açısından diğer inkılapların yapılmasına da uygun ortam oluşturmuştur.

“Demokrasi prensibinin en asri ve mantıki tatbikini temin eden hükûmet şekli, cumhuriyettir.
Cumhuriyette son söz, millet tarafından seçilmiş meclistedir. Millet namına her türlü kanunları
o yapar. Hükûmete güvenoyu verir veya onu düşürür. (...) Cumhuriyette, Meclis, Reisicumhur
ve hükûmet halkın hürriyetini, emniyetini ve rahatını düşünmek ve temine çalışmaktan başka
bir şey yapamazlar. Çünkü bunlar bilirler ki kendilerini iktidar ve salahiyet mevkiine muayyen
bir zaman için, getiren irade ve hâkimiyetin sahibi olan millettir ve yine bunlar bilirler ki iktidar
mevkiine saltanat sürmek için değil millete hizmet için getirilmişlerdir. Millete karşı vaziyet ve
vazifelerini suistimal eyledikleri takdirde şu veya bu tarzda, millî iradenin, kendi haklarında
dahi tecellisine maruz kalabilirler.”

“Bugünkü hükûme-
timiz, devlet örgütümüz, doğrudan doğruya milletin kendi kendine ve kendiliğinden yaptığı bir
devlet örgütü ve hükûmettir ki onun adı cumhuriyettir. Artık hükûmet ile millet arasında
geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükûmet millet ve millet hükûmettir.”

c. Türkiye Cumhuriyeti’nin Nitelikleri

1

2

etkinlik

Yukarıda Türkiye Cumhuriyeti’nin 1982 Anayasası’nın ilk maddeleri verilmiştir. Bu maddelerde, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin niteliklerini belirten ifadeleri tespit ediniz.

1. Afet İnan, Medeni Bilgiler ve M Kemal Atatürk’ün El Yazıları, s. 42
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,2. C II, s. 241

I. BMM’nin açılış töreni (1920)

1982 Anayasası’ndan
Madde 1:
Madde 2:

Madde 3:

Madde 4:

Türkiye Devleti bir Cumhuriyet’tir.
Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan
haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere
dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli
kanununda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı İstiklâl Marşı’dır. Başkenti
Ankara’dır.
Anayasanın 1. maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm
ile, 2. maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesi hükümleri değiştirilemez ve
değiştirilmesi teklif edilemez.

www.tbmm.gov.tr
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti, belli temel ilkeler üzerine kurulmuş ve bu ilkeler, anayasamızda açıkça
belirtilmiştir. Yürürlükte olan anayasamıza göre; Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, millî
dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta
belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak nitelendirilmiştir.
Yine Türkiye Cumhuriyeti millî ve üniter bir devlet olup bu ilkeler değiştirilemez.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerinden biri de laikliktir. Bu

“Ben 1919 senesi Samsun’a çıktığım gün elimde, maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız
büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir
kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, Türk milletine güvenerek işe başladım.”

“Millî Mücadele’yi yapan doğrudan doğruya milletin kendisidir, milletin evlatlarıdır.”

“Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.”

“Bugün demokrasi fikri, daima yükselen bir denizi andırmaktadır. Yirminci asır, birçok
baskıcı hükûmetin bu denizde boğulduğunu görmüştür.”

ve şekillere, dünya ihtiyaçlarına göre yapılır ve tatbik edilir. Din olgusu vicdani olduğundan,
Cumhuriyet, dinî fikirleri devlet ve dünya işlerinden ve siyasetten ayrı tutmayı benimsemiştir.” 5

Atatürk,

sözünde ifade
ettiği gibi Millî Mücadele yıllarından itibaren, yaptığı bütün çalışmalarda gücünü milletten almıştır.

sözüyle de
Atatürk Millî Mücadele’yi halka mal etmiştir. Yeni Türk Devleti kurulunca millî egemenlik prensibini
gerçekleştirmek için ifadesini 1921 Anayasası’na
yerleştirerek bu anlayışı hukuki anlamda güvence altına almıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra da bu
anlayış, Türkiye’de demokrasinin gelişmesinde etkili olmuştur.

Atatürk; demokrasinin yerleşmesi için büyük çaba harcamış totaliter rejimlerin hızla çoğaldığı bu
dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin insan haklarına saygılı, demokratik ülkeler arasında yerini
almasında etkin rol oynamıştır. Atatürk, demokrasinin yükselen bir değer olduğunu görmüş ve şöyle
demiştir:

Türk milleti de demokrasiyi
kendi karakterine en uygun bir yönetim şekli olarak benimsemiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu temel
niteliği anayasaların tümünde güvence altına alınırken vatandaşlara tanınan hak ve özgürlüklerle
çağdaş devletler arasında yer almıştır.

1

2

3

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli dayanaklarından birinin de Türk halkı olduğunu

sözleriyle ifade etmiştir. Atatürk halkı oluşturan bütün
unsurların etnik grup ve inanç ayrımı yapmaksızın Türk milletini Atatürk milliyetçiliği etrafında
toplamıştır. Bu düşünce anayasada değiştirilemez ilke olarak kabul edilmiştir.

ilkeye göre din ve devlet işleri
birbirinden ayrılmış, devletin akıl ve mantık ilkelerine göre yönetilmesi amaçlanmıştır. Atatürk laikliğin
amacı ve uygulanmasıyla ilgili olarak şunları ifade etmiştir:

“Biz
doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz; Cumhuriyetimizin dayanağı Türk
topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa o topluluğa dayanan
cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.”

“Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî dini
yoktur. Devlet idaresinde bütün kanunlar, nizamlar ilmin çağdaş medeniyete temin ettiği esas

4

Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan seçimlerde oy kullanan vatandaşlar (1935 )

1. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,
Afet İnan, Medeni Bilgiler ve M Kemal Atatürk’ün El Yazıları, s. 39

4. şünceleri, s. 215
şünceleri, s. 77

C II, s. 328
2 C II, s. 243
3

Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Dü
5. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Dü

136



Bununla beraber Atatürk dinin toplum hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu da
sözleriyle açıklamıştır. Laiklik devlet

anlayışında kişinin din, vicdan ve düşünce hürriyeti kanunlarla güvence altına alınmıştır.
Sosyal devlet ilkesi Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer bir temel niteliğidir. Sosyal devlet; vatandaşların

sosyal alanda temel gereksinimlerini karşılayan, eşit şekilde kamu hizmetlerini götüren,
vatandaşlarının hayatlarını güvence altına almayı amaçlayan devlet anlayışı ve uygulamasıdır. Eğitim,
bayındırlık, sağlık, hizmet, sigorta, emeklilik, güvenlik vb. alanlarda hizmetleri sunan veya sunulmasını
kanuni olarak yasal güvenceye alan devlet uygulamaları sosyal devlet olmanın esaslarıdır. Bu
anlamda Türkiye Cumhuriyeti de kuruluşundan itibaren sosyal devlet anlayışını ilke olarak kabul
etmiştir. Atatürk bu konuda

demiştir.

Hukuk devleti ilkesi gereği Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde, herkesin kanun önünde eşit olduğu
prensibi esas alınmıştır. TBMM tarafından çıkarılan kanunların anayasaya uygunluğunu denetleme
görevi Anayasa Mahkemesine, yargılama da her türlü etkiden korunan bağımsız mahkemelere
verilmiştir. Hukuk devleti ilkesine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde bütün icraatlar hukuka uygun
gerçekleştirilirken vatandaşların can, mal ve namus güvenlikleri hukuk kuralları ile güvence altına
alınmıştır.Atatürk devletin hukuk alanındaki görevleriyle ilgili olarak şunları söylemiştir:

Türkiye Cumhuriyeti çağımızın modern devlet anlayışına göre teşkilatlanmış, millî ve üniter
devlettir. Anayasamızda devleti oluşturan insan unsuru Türk milleti olarak ifade edilmiştir. Türkçenin
resmî dil olması hukukun üstünlüğünün kabul edilmesi, merkezî idare, kültürel ve siyasal bütünlük millî
devleti oluşturan unsurlardır. Bu unsurlar, ülkenin ve milletin bütünlüğünü amaçlamaktadır.

“Din lüzumlu
bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur.”

“Bilinmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti demokrasi esasına dayalı bir
devlettir. Demokrasi ise, esas itibarıyla, siyasal niteliklidir, fikrîdir, bireyseldir, eşitlikçidir.
Demokrasinin, bu esas noktalarına göre, vatandaşın siyasi hürriyet ve çalışmasını sağlamak;
vatandaşın bilimsel, sosyal, sanat, ahlak gibi fikrî alanlarda gelişmesini sağlamakla ilgilenmek
ve vatandaşın millî egemenliğe, yöntemi çerçevesinde katılma hakkını ve bütün vatandaşların
aynı siyasal haklara sahip olmalarını sağlamaktan ibaret olan noktalar, devletin vatandaşa
karşı başlıca ödevlerinin sınırını gösteren işaretlerdir.”

“Doğal olarak
her insan, içinde yaşadığı toplumda hayatın en mutlu, en kolay, en tatlı taraflarının kendisine
düşmesini ister ve en kuvvetli olan, kendisinden zayıf olanları hiçe sayar. Bunun sonucu huzur,
sükûn, güven ve düzen içinde yaşamak imkânsızlaşır. İşte insanlar arasında kavga yerine
birbirine yardım, karşılıklı saygı ile düzen kuran, herkese haklarını ve vazifelerini tanıtan, hukuk
kuralları ve bunların kararlı bir şekilde tatbikidir. Bu iş, ancak devlet teşkilatının ve kuvvetin
bulunması sayesinde mümkündür. Devlet, herkesin hakkını ve vazifesini belirler; hiç kimse,
belirlenen sınırlar dışında hiçbir hak iddia edemez. Bunun gibi, kendisi de fazla hiçbir görev ile
yükümlü tutulamaz.”

1

2

3

Sosyal devlet ilkesince halkın sağlık ihtiyacını karşılamak için açılan Hıfzısıhha Enstitüsüsü çalışanları (1935 )

1 şünceleri, s. 228
2. Afet İnan, Medeni Bilgiler ve M Kemal Atatürk’ün El Yazıları, s. 57
3. Afet İnan, Medeni Bilgiler ve M Kemal Atatürk’ün El Yazıları, s. 54 - 55

. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Dü
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Cumhuriyetin ilk yıllarında Karagöz dergisinde yayınlanan cumhuriyeti konu alan bir karikatür

ç. Cumhuriyetçilik İlkesinin Önemi ve Sonuçları

1
2
3
4

. Karikatürde neler anlatılmaktadır? Betimleyiniz.

. Karikatüre göre cumhuriyet yönetimi hangi kavramlara dayanmaktadır?

. Bu kavramları dikkate alarak cumhuriyet yönetiminin özelliklerini belirtiniz.

. Bu özellikleri göz önünde bulundurarak cumhuriyetin siyasi, sosyal ve ekonomik yaşantımıza etkileri
nelerdir? Örneklerle açıklayınız.

Cumhuriyet günümüzde en çok benimsenen yönetim şeklidir. Bunun temel nedeni diğer yönetim
şekillerinden üstün özeliklere sahip olmasıdır. Öncelikle cumhuriyet diğer yönetim şekillerinden
egemenliğin tesisi yönüyle farklılık gösterir. Monarşilerde bir kişiye, oligarşilerde bir gruba ait olan
egemenlik hakkı cumhuriyetle sadece millete verilmiştir. Egemenliğin millet tarafından kullanılması
toplumun her alanda kendini geliştirmesine ortam hazırlamıştır. Bu nedenle Atatürk, cumhuriyet
yönetimini diğer bütün yönetim şekillerinden üstün görerek Türk milletinin hak ettiği yere ancak bu
yönetimle ulaşabileceğine inanmıştır. O bu konuda

diyerek cumhuriyetin önemini belirtmiştir.
Türkiye’de cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte kişi egemenliğine dayanan bir yönetim son bulmuş ve

millet iradesi yönetimde hâkim kılınmıştır. Herkesin yönetime katılma hakkı elde etmesiyle devlet millet
bütünleşmesi sağlanmıştır. Cumhuriyetle birlikte vatandaşlara yasalar önünde eşitlik getirilmiş ve
devlet yönetimine katılma imkânı verilmiştir. Kadın ve erkek eşitliği sağlanmış, siyasal, ekonomik ve
toplumsal alanda ayrıcalıklar kaldırılmıştır. Kişi hak ve hürriyetleri güvence altına alınarak

“Cumhuriyet, imkân demektir. Cumhuriyet,
yalnızca adıyla bile fert hürriyetini aşılayan sihirli bir aşıdır. Görülecektir ki Cumhuriyet
imkânları olan her memleket, hürriyet davasında er geç muvaffak olacaktır. Cumhuriyet,
kendisine bağlı olanları en ileri zirvelere götüren imkânları verir. Bağımsızlık ve hürriyetine
sahip olan milletler, ilerleme yolunda imkânlara sahiptirler demektir. O hâlde Cumhuriyet, her
alanda ilerlemenin de en belirgin teminatıdır. Cumhuriyeti bu manasıyla ve bu kapsamıyla
anlamak lâzımdır.” 1

demokrasinin gelişmesi sağlanmıştır. Buna karşılık vatandaşların da cumhuriyetin devamlılığını
sağlamak için s ını kullanmak, k k, v , a
vb. görevleri vardır.

eçme ve seçilme hakk anunlara uyma ergi vermek skerlik yapmak

1. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 70

Karikatürü inceleyerek a soruları cevaplandırınız.şağıdaki
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Gençliğin Atatürk’e Cevabı
Ey BüyükAta,
Varlığımızın en kutsal temeli olan, Türk

istiklâl ve cumhuriyetinin sonsuz bekçisiyiz.
Bu karar, değişmez irademizin ilk ve son
anlatımıdır. İstikbâlde, hiçbir kuvvet bizi
yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler, bütün
hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve
ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden
alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller
üzerinde attığımız her adım sağlam,
yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli
emanetimiz olan, Türk istiklâl ve cumhuriyeti,
varlığımızın esası olarak, eğilmez başların,
bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının
elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesil-
lerden nesillere devredilecektir. İstiklâl ve
cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar, en
modern silahlarla donanmış olarak, en
kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi,
ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün
zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü, bu
aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen
azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz
kanların ve Cumhuriyet devrimlerimizin
aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti
için her zorluğa iman dolu göğsümüzü
germek, gerçek amacımız olacaktır.

www.meb.gov.tr/belirligunler

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi
“Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk

istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza
ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve
istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin,
en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu
hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve
haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve
cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,
vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın
vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!
Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette
tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine
kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali
görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt
edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün
orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil
işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim
ve daha vahim olmak üzere, memleketin
dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet
ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu
iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin
siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u
zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbâlinin evlâdı! İşte, bu ahval ve
şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve
cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun
kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!”

Nutuk, (hzl.: Zeynep Korkmaz), s. 607 - 608

d. Gençlik ve Cumhuriyet

1.
2.
3

Atatürk, gençliğe hitabesinde Türk gençliğine hangi görevleri yüklemiştir?
Atatürk’ün gençliğe hitabesine göre cumhuriyete yönelik iç ve dış tehditler nelerdir?

. Gençliğin Ata’ya cevabına göre Türk gençliği cumhuriyeti korumak için neler yapmalıdır?

Atatürk İstanbul Üniversitesinde gençlerle (1933)

Atatürk, İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nde öğretmen ve öğrencilerle ( 1937 )
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1. C III, s. 119
2

C II, s. 291
4 C II, s. 179

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,

. Nutuk, (hzl.: Zeynep Korkmaz), s. 607
3.
.
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Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin Bu inancını

sözleriyle ifade etmiştir. geçmişte olduğu gibi günümüzde de

Türk milletini
tehditleri önlemek için

umhuriyeti koruyup geliştirecek yegâne güç kaynağı olarak görmüş ve gençliğin
bilgili, inançlı, kültürlü olarak yetiştirilmesi gerektiğini söylemiştir.

izlenecek yöntemin cumhuriyetin faziletlerinin anlatılması ve sevdirilmesi
olduğunu

“Benim
naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar
kalacaktır.”

sonsuza kadar yaşatılmasını hedeflemiştir.

Ancak Cumhuriyete yönelik
tehditler bulunmaktadır. Türkiye’yi çağdaş uygar dünyadan geri bırakacak her türlü faaliyetler bu tehdit
unsurlarını oluşturmaktadır. Bu tehditlerin başında millî birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek her türlü
bölücü faaliyetler gelmektedir. cumhuriyetin dayanağı olarak gören Atatürk, cumhuriyete
yönelik toplumun millî kültür ile donatılması gerektiğini belirtmiştir. Kurmuş
olduğu cumhuriyeti de hiç tereddüt etmeden, sarsılmaz bir güven ve inanç beslediği Türk gençliğine
emanet etmiştir. Atatürk bu konuda

Atatürk, gençliği c
Bunun yanında Türkiye

Cumhuriyeti’ni korumanın her Türk vatandaşının millî bir görevi olduğunu belirtmiştir. Bu görevi yerine
getirirken her fırsatta

sözleriyle ifade etmiştir. O
bu hedefe ulaşmak için özellikle öğretmenlere özel bir önem atfetmiş

demiştir.

1

“Cumhuriyeti, onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Onlara, cumhuriyet ilkelerini
sevdiriniz. Bunu kalplere yerleştirmek için hiçbir fırsatı kaçırmayınız.”

“Yeni nesli, cumhuriyetin
fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkmasın
ki cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür nesiller ister.”

3

4

“Bugün ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen millî
felaketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın, her köşesini sulayan kanların
bedelidir. Bu sonucu Türk gençliğine emanet ediyorum.” 2 demiştir.

Sayfa 139’dan elde ettiğiniz çıkarımlardan hareketle cumhuriyetin korunması ve devamlılığının sağlanması
konusunda Atatürk’le genç vatandaş arasında geçen konuşmaya yönelik kısa bir metin yazınız.

140



141

etkinlik

Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal bir
konuşma yaparak 10. yılda Cumhuri-
yetimizin büyük mesafe katettiğini belirten
nutkunu okudu.

Onuncu Yıl Nutku’ndan
Türk Milleti!
(...) Bugün Cumhuriyetimizin onuncu

yılını doldurduğu en büyük bayramdır.
Kutlu olsun! …

Az zamanda çok ve büyük işler yaptık.
Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk
kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan
Türkiye Cumhuriyeti’dir. Fakat yaptıkları-
mızı asla kâfi göremeyiz

Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en
medeni memleketleri seviyesine çıka-
racağız. Geçen zamana nispetle daha çok
çalışacağız.

MİLLETİMİZE KUTLU OLSUN!

CUMHURİYETİMİZ ON YAŞINDA

En Büyük Millî
Bayramımız Coşkuyla

Kutlandı
10. yıl kutlamalarında, ilgi çeken

diğer bir özellik de bayram
süresince evlerin, sokakların,
binaların, caddelerin ve meydan-
ların bayraklarla, afişlerle ve taklarla
süslenmesi ve geceleri evler ile
binaların ampullerle veya fenerlerle
aydınlatılması oldu.

Şimdiye kadar sadece merkez-
lerde kutlanan Cumhuriyet Bayra-
mımız, bu yıl yurdun en ücra
köşesinde bile kutlandı. “Köy Kut-
lama Programı” çerçevesinde üç
gün boyunca köylerde konferans
verilerek tiyatro gösterileri düzen-
lendi.

Bayram süresince, köylerde
yaşayan ve Köy Komitesi’nce
seçilen vatandaşlarımız, kentte
ağırlandı. Bazıları da törenlerde
katıldı.

Bu yıl ki kutlamalar
öncekilerden farklı oldu

Yurt içi Etkinlikleri

“Yurt”

Yurt Dışı Etkinlikleri

Cumhuriyetimizin ilanının 10.
yıl kutlamaları ülke genelinde,
köylere varıncaya kadar kut-
landı.

Bu yıl ki kutlamalar her
zamankinden daha görkemli
oldu. Duyduğumuz gurur ve
onur herkesçe paylaşıldı.

10. yıl kutlamaları münase-
betiyle düzenlenen sergiler,
konferanslar, halk kürsüleri ve
afişlerle halka, Cumhuriyetin
değerleri ve inkılabın getirdikleri
anlatıldı.

Cumhuriyetin 10. yıl kutla-
maları çerçevesinde 29 Ekim
1933 tarihinden itibaren
adında köylüye yönelik gazete
çıkarılması kararlaştırıldı.

Yabancı ülkelerdeki radyo ve
gazeteler gibi yayın organla-
rında yeni Türkiye Devleti bütün
dünyaya anlatıldı. Başta Bükreş
olmak üzere Washington,
Peşte, Varşova, Stockholm,
Londra, Kahire, Bern, Lahey
radyolarında özel programlar
düzenlendi.

Onuncu Yıl
Kutlamaları

Ebedileştirildi
Cumhuriyetimizin 10. yıl

dönümü çok anlamlı ve
coşkulu kutlandı. Kutlama ve
etkinlikleri filme almak, bu
tarihî olayı belgelemek ama-
cıyla Sergei
Yutkeviç Türkiye’ye geldi.
Halkımızın coşkusu görüntü-
lenerek ebedileştirildi.

Rus yönetmen

29 Ekim günüCumhuriyetin onuncu yılında
Cumhuriyetin Büyük Millet Meclisinde ilân edildiği
saat 20.30’da 101 adet top atışı yapılmıştır

Kutlamalara Yabancı Konuklar
da Katıldı

26 Ekimde Sovyetler Birliği’nden bir
heyet kutlamalara katılmak üzere
Ankara’ya geldi. Bu heyette iki bakan ile
çeşitli üst düzey yöneticileri ve gaze-
teciler yer aldı. Bulgar heyeti de 27 Ekim
1933 günü Ankara’ya ulaştı. Yunan
Hük meti’ni de temsilen Hava Kuvvetleri
Kumandanı başkanlığında bir heyet
Ankara’ya geldi.

û

Cumhuriyetimizin 10. Yıl Kutlamaları Münasebetiyle Çıkarılmıştır.
Ücretsizdir.Tarih ............................

Sayfa 1

.....................................

Sayfa 141, 142 ve 143’teki Cumhuriyetimizin 10. yılını konu alan gazetede boş bırakılan kısımları resim
ve metinlerden yararlanarak uygun şekilde doldurunuz. Cumhuriyetin kazanımlarını tespit ederek bu
konuyla ilgili bir makale yazınız.
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Sayfa 2

ON YILDA EKONOMİDE

NE KADAR YOL KATETTİK
1923’te devralınan, uzun süren savaşlar nedeniyle harap olmuş, kaynakları kurutulmuş,
nüfusu azalmış yokluklar içindeki Türkiye ile 1933’te teknolojisini, sanayisini, tarımını ve
ticaretini değiştiren ve geliştiren Türkiye arasında büyük fark vardır.

Cumhurba ,şkanı Gazi M. Kemal Orman Çifliği’nde

........................................................
Osmanlı ekonomisinde iktisadi faaliyetin temelini

oluşturan tarım ilkel şartlarda yapılıyordu. Cumhuriyet
kurulduğunda toprakların ancak % 5’i işlenirken toplam
traktör sayısı da tahmini 220 civarındaydı. 1927’de
yapılan tarım sayımında 1,7 milyon çiftçi ailesinden %
70’inin sadece kara saban ile toprağı sürdüğü, ancak 500
bin ailenin pulluk sahibi olduğu, makineli tarımın ise
Çukurova ve Ege’deki çoğu yabancılara ait büyük
çiftliklerde kullanıldığı tespit edilmişti.

Erzurum - Sivas demir yolu

Demir Ağlarla Ördük Anayurdu Dört Baştan
Yeni Türkiye Devleti’nin bölgelerini birbirine bağlayan

ulaştırma imkânları, yabancıların elindeki birkaç demir
yolu bağlantısı dışında yok
gibiydi.

Cumhuriyetten sonra iktisadi
altyapı alanında en önemli
faaliyet demir yolu programının
başlatılmasıdır. Yabancıların
elindeki demir yolları satın alındı
ve çok dar bütçe içinde bile
demir yolu inşaatına ödenek
ayrıldı. 1924’te Cumhuriyet’in ilk
kamu işletmeciliği kurumu
olarak Devlet Demir Yolları
Genel Müdürlüğü kuruldu.

Yıl Pamuk* Ş.pancarı* Buğday* Arpa* Mısır*

1925 76.011 6.484 1.075.287 1.251.541 523.423

1926 27.342 7.605 2.469.367 1.432.735 388.672

1927 38.905 23.935 1.333.151 629.281 129.422

1928 76.110 67.084 1.641.072 900.127 417.786

1929 63.556 55.677 2.718.143 1.699.114 623.221

1930 51.435 91.419 2.718.143 1.536.589 470.744

1931 61.746 257.314 2.586.377 1.804.558 563.755

1932 19.576 151.757 2.992.631 1.167.607 426.354

1933 27.791 187.798 1.935.800 1.598.553 549.646

Alpullu Şeker Fabrikası

Yıllar (Enerji
Üretimi)

Toplam
(10 kwh)6

1923 44,5

1924 44,6

1925 45,3

1926 65,8

1927 70,1

1928 89,4

1929 97,8

1930 106,3

1931 117,9

1932 131,6

1933 151,9

Cumhurbaşkanı Gazi M. Kemal İş Bankası’nda

................................................
.....................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Yıl
Hat

Uzunluğu
(km)

1925 3.957

1929 5.131

1930 5.632

1931 5.767

1932 6.040

1933 6.102

Sanayi İnkılabını
Gerçekleştirdik

.........................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

tuik.gov.tr

tuik.gov.tr

tuik.gov.tr*=ton
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Yıllar Hekim Hemşire Sağlık Memuru Ebe

1928 1.078 130 1.059 377

1929 1.090 164 1.189 397

1930 1.182 202 1.268 400

1931 1.123 223 1.224 429

1932 1.188 216 1.246 421

1933 1.211 257 1.306 402

Öğretmen ve Öğrenci Sayıları

Okul Türü
1923 1927 1932

Öğret. Öğren. Öğret. Öğren. Öğret. Öğren.

İlkokul 11.635 347.685 12.275 420.889 13.823 563.318

Ortaokul 796 8.350 791 30.338 999 30.955

Lise 518 1.241 594 1.819 752 5.355

Öğretmen
Okulu 325 3.990 391 4.973 290 1.950

..........................................

.......................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

1929’da Sabiha Rifat bayanlar
voleybol takımı olmadığı için Fener-
bahçe’nin erkek voleybol takımında
oynadı. Aynı zamanda Sabiha Rifat
Yüksek Mühendis Mektebini bi-
tirerek ülkemizin ilk kadın mühendisi
oldu.

Cumhuriyet döneminde Türk bayanları sosyal hayatın
her alanında yer aldı. Hiç şüphesiz bu alanlardan biri de
spordur. Önce atletizm ve tenis sporuna başlayan
bayanlar daha sonra kürek, eksrim ve yüzme dallarında
da kendilerini göstermeye başladı. Leyla Asım Turgut
(1920) ilk bayan millî yüzücümüz oldu. 1927’de Azize
Hanım Yunanistan’ın dünyaca ünlü Akropol Rallisi’ne
katılarak yarıştığı erkek rakiplerini geride bırakarak
birinciliği kazandı.

Sayfa 3

Sağlık Alanında Büyük Yol Katedildi
Cumhuriyet’ten sonra sağlıkla ilgili bir program

hazırlandı. Bulaşıcı hastalıklar ciddi tedbirlerle kontrol
edildi. Doktor, sağlık memuru ve ebe sayısı artırılarak
sağlık hizmetleri yurdun her tarafına yaygınlaştırıldı.
Hastalıklarla mücadelede izlenecek yöntemleri
belirlemek, aşılar ve serumlar hazırlamak üzere
Ankara’da hizmete açıldı.“Hıfzıssıhha Enstitüsü”

İlk Kadın Muhtarımız Gül Esin Oldu

Medeni Kanun’un Kabulü ile Türk kadınları toplumsal
yaşamda geniş haklara sahip olmuştu. Türk kadınına
yönetimde görev alabilmesini sağlayan siyasi haklar
1930’dan itibaren verilmeye başlandı. Önce 3 Nisan
1930’da belediye seçimlerine katılma hakkı tanındı. 1933
yılında da muhtarlık seçimlerinde aday olma hakkını elde
ettiler. Türk kadınının bu hakları elde ettiği bu dönemde
birçok Avrupa ülkesinde hâlâ kadınlar bu hakları
kazanamadı.

Komisyon tarafından hazırlanmıştır.

Aydın’ın Çine ilçesi, Karpuzlu bucağında ilk kadın
muhtarımız görev yapmaya başladı.

tuik.gov.tr

tuik.gov.tr

Cumhurba ,şkanı M. Kemal  Edirne Erkek Öğretmen Okulunda ( 1930)

Gül Esin

Hıfzıssıhha Enstitüsü

Sabiha Rifat
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etkinlik

Cumhuriyetimizin 10. yıl kutlamaları münasebetiyle; sergiler, konferanslar, tiyatrolar, halk
kürsüleri, afişler vb. faaliyetlerle cumhuriyetin faziletleri ve değerleri yurdun en ücra köşesine kadar
gidilerek halka anlatıldı. Böylelikle halkın cumhuriyet yönetimi hakkında bilinçlendirilmesi sağlandı.

Sizden Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl kutlamaları için bir kampanya hazırlamanız
istenmektedir. Kampanyalar insanların herhangi bir konuyla ilgili bilinçlendirme amaçlı yürütülecek
faaliyetlerdir. 10. yıl kutlamalarında olduğu gibi cumhuriyet yönetiminin değer ve faziletlerinin
işleneceği bu kampanya çalışmasında konuya yönelik olarak CD, film, gösteri, gazete, afiş, poster,
anket, broşür,dergi, panel vb. tarzda etkinliklerden istediklerinizi seçerek hazırlayabilirsiniz. Belli bir
süre (3 - 4 hafta ) içinde hazırlayacağınız çalışmalarınızı, niteliğine göre (resim, broşür, poster vb.)
okul panosunda sergileyebilir ve bir ders saatinde sınıfta sunabilirsiniz.

Çalışmayı yaparken yapacağınız çalışmanın niteliğine göre sınıf içinde birden fazla gruba
ayrılınız. Her grup birbirinden bağımsız kendi bilinçlendirme kampanyasını hazırlayacaktır.

KAMPANYA DÜZENLEYELİM
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2. Milliyetçilik
a. Tanımı

“nation”

“mille”

b.Atatürkçü Düşünce Sisteminde Milliyetçilik

Günümüzde dünyayı etkileyen önemli kavramlardan biri de milliyetçiliktir. Milliyetçiliği anlamak için
öncelikle millet kavramını tanımlamak gerekir.

“Millet” kelimesi Fransızca kelimesinin karşılığı olarak aynı soydan, aynı kökten anlamına
gelmekte olup ortak değerlere sahip insan topluluğunu ifade etmektedir. Dilimizdeki millet kelimesi,
Arapça sözcüğünden türemiş olup topluluk anlamında kullanılmaktadır. Günümüzde millet
kavramı ise ortak bağları olan ortak ideal etrafında toplanmış insan topluluğunu ifade etmektedir.

Milliyetçilik ise kendilerini aynı milletin üyesi sayan kişilerin mensup olduğu toplumu yüceltme
isteğidir. Bir başka tanıma göre millî amaca ulaşmak için bir ülkü etrafında toplanmayı ifade etmektedir.
Günümüzdeki bu anlayışa göre beşeri dayanışma ön planda olup sınıf ve zümre ayrımına yer yoktur.

Milliyetçilik duygusu, insanlık tarihi kadar eski olmasına karşın Fransız İhtilali’nden sonra
uluslararası alanda etkili olmaya başlamıştır. Her ulusun kendi ulusal devletini kurma isteği, çok uluslu
imparatorlukların dağılmasına neden olduğu gibi Osmanlı Devleti’ni de olumsuz etkilemiştir.

etkinlik

1.

2.

Atatürk’ün etkilendiği şairlerden biri olan Ziya Gökalp’in şiirinde millet kavramının hangi özelliği
vurgulanmıştır?
Yukarıdaki sözlerine bakıldığında Atatürk’ün nasıl bir milliyetçilik anlayışına sahip olduğu
anlaşılmaktadır? Buna göre Atatürk Ziya Gökalp’in hangi fikirlerinden etkilenmiş olabilir?

MİLLET
Sorma bana oymağımı boyumu,
Beşbin yıldır millet gibi yaşarım...
“Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı,
Türk’üm, bu ad her unvandan üstündür...

Deme bana “Oğuz, Kayı, Osmanlı...
Türk’üm, bu ad her unvandan üstündür...
Yoktur Özbek, Nogay, Kırgız, Kazanlı,
Türk milleti bir bölünmez bütündür.…

…

Ziya Gökalp

Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, s. 703

ATATÜRK DİYOR Kİ...

“Bize milliyetçi derler. Ama biz öyle
milliyetçileriz ki bizimle iş birliği eden bütün
milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların
milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim
milliyetçiliğimiz her hâlde hodbince (bencil) ve
mağrurca bir milliyetçilik değildir.”

s. 216Utkan Kocatürk, şünceleri,Atatürk’ün Fikir ve Dü

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Ankara’da millî kültürün yayılmasında etkili olan
Türk Ocağı delegeleri ile (1930)

Şiir ve metni okuyarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
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etkinlik

GAZETE İNCELEYELİM
Millî Mücadele dönemine ait aşağıdaki gazeteleri inceleyerek soruları cevaplandırınız.

1. Gazetelerin tarihlerini dikkate alarak inceleyiniz. Ön bilgilerinizi de kullanarak gazetelerde
bahsedilen konuları yazınız.

2. Haberlere göre ülke içinde nasıl bir ortam vardır?

3. Gazetelere göre; Millî Mücadele dönemindeki en önemli problem nedir?

4. Millî Mücadele toplumumuzda hangi değerleri ön plana çıkarmıştır?
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Milliyetçilik akımından olumsuz etkilenen
Osmanlı yöneticilerinin dağılmayı önlemek için
uygulamaya koydukları siyasal akımlar
başarısız olmuştur. B

temel
ilkeler belirler. Ona göre ay

fade edilmiştir.

u durum Atatürk’te,
Kurtuluş Savaşı yıllarında birleştirici ve çağdaş
unsurları içeren milliyetçilik anlayışının
oluşmasında etkili olmuştur. Bu anlayışla
Atatürk, Türk milletine yeniden güven duygusu
kazandırmış, millî birlik ve beraberliği
sağlayarak Millî Mücadele’yi başarıya
ulaştırmıştır.

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı diğer
milliyetçilik anlayışlarından farklılık göster-
mektedir. Öncelikle Atatürk’ün milliyetçilik
anlayışında m

milliyetçilik anlayışını coğrafi ve siyasal birlik, kültür, tarih birliği ve ülkü birliği vb.
nı vatanı paylaşan, aynı siyasal yönetim altında yaşayan, aralarında tarihin

derinliklerinden gelen birliktelik olan ve bu ortaklıklarını sürdürmek isteyen insanların oluşturduğu
toplum, millet statüsüne ulaşmış demektir. Bugün bu topraklar üzerinde yaşayan Türk milleti en az bin
yıllık bir geçmişe dayanan zengin bir kültür ve köklü bir tarih mirasına sahiptir. Bu nedenle Atatürk,

şeklinde bir tanım yapmış ve
sözünü söylerken de bu noktayı göz önünde bulundurmuş ve tek bir etnik

grubu ifade etmediğini açıklamak istemiştir. Bu düşünce doğrultusunda 1924’te yapılan Anayasa’da,
hiçbir biçimde din, mezhep ve ırk ayrımı gözetilmemiş

denilmiştir. Bu esas yürürlükte olan 1982
Anayasası’nda

şeklinde i
Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi diğer ilkelerle beraber bir

bütünün ayrılmaz parçalarıdır. Halkçılık sınıf ayrımını
reddederek, laiklik mezhep kavgalarını önleyerek,
devletçilik memleketi iktisadi yönden kalkındırarak,
inkılapçılık Türk milletini medeni milletler seviyesine
yükselterek, cumhuriyetçilik ise millî iradeyi egemen
kılarak milliyetçiliği desteklemiş ve tamamlamıştır.

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkına Türk milleti denir.” “Ne
Mutlu Türküm Diyene!”

“Türkiye halkına din ve ırk ayrımı olmaksızın Türk
denir.”

“Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile
bağlı olan herkes Türk’tür.”

1

2

illetlerarası ilişkilerde eşitlik,
saygı ve barışa önem verilir. Demokrasi, millet

iradesi, millî hâkimiyet, milliyetçilik ilkesi içinde önemli bir yere sahiptir.
Atatürk’ün

zamanlılık
eş
eşzamanlılık

1930’lardan itibaren Almanya’da ırkçılık
temeline dayanan Nasyonel sosyalizm
güçlenmeye başlamıştır. Hitler’e göre
Cermen ırkı, uygarlık kuran üstün ırktır.
İnsanlar ve milletlerarasında eşitlik yoktur.
Alman devletinin üstünlüğü Alman ırkının
yüceliğinden gelir. Millî birlik kan birliğine,
Cermen ırkının saflığına dayanır.

Hamza Eroğlu, Türk İnkılap Tarihi, s. 527
(Düzenlenmiştir.)

Cumhurbaşkanı G

1. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Dü s. 216
2. C II, s. 319

şünceleri,
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,

Kurtuluş Savaşı’nda millî  birliği sağlamaya yönelik
çalışmaların basına yansıması

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Samsun Lisesi’nde tarih dersinde (1930)
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c. Millî Birlik ve Beraberliğin Anlam ve Önemi

Atatürk Türk milletinin bağımsızlığı için millî birliğin gerekli olduğuna inanmıştır. İstiklal
Mücadelesi’ni millî birlik ve beraberlik prensibine dayandırmış ve bu düşüncesini

sözleriyle ifade etmiştir.
Millî birlik, bireyleri millî çıkarlar etrafında birleştiren, ferdin kendisinde ve mensup olduğu millette öz

güvenin oluşmasını sağlayan bir duygudur. Atatürk de bunun bilincinde olarak bir milletin başarısının,
millî güçlerin aynı hedefe yönlendirilmesiyle mümkün olduğunu, elde ettiğimiz başarının, milletin güç
birliğinden, ortak hareket etmesinden ileri geldiğini söylemiştir.

“Millet ve biz yok,
birlik hâlinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz. Şunu kesin olarak söyleyeyim ki bir
millet, varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedakârlığı yaparsa
başarılı olmaması mümkün değildir. Elbette başarılı olur. Başarılı olamaz ise o millet ölmüş
demektir. Şu hâlde millet yaşadıkça ve her türlü fedakârlıkta bulundukça başarılı olamaması
hatıra gelmez ve böyle bir şey söz konusu olamaz.” 1

etkinlik

1.
2.

Atatürk Millî Mücadele d ağlamak için neler yapmıştır?
Yukarıdaki metinden hareketle bir ülkede millî birliğin sağlanamamasının sonuçları neler olabilir?

öneminde millî birlik ve beraberliği s

Atatürk ve Millî Birlik
“EyAhali,
Gördüğünüz bütün o felaketlerden sonra, sizleri o felakete sürükleyen sebepleri elbette pek

sağlam fikirlerle anlamışsınızdır ve o felaketlerden nasıl kurtulduğunuzu elbette takdir etmişsinizdir.
Sizler ve bütün millet o felaketlere kendi benliğine hâkim olmadığı, kaderini şunun bunun eline
verdiği, şunun bunun esiri olduğu için maruz kalmıştı. O, felaketlerden ancak millî benliğinize hâkim
olduğunuz için kurtuldunuz; gayeye doğru bütün bir millet hâlinde yürüdünüz; üzerinize çöken
felaketlere tahammül gösterdiniz, sebat gösterdiniz ve ancak bu sayede muvaffak oldunuz.

Bundan sonra da millî hâkimiyetinizi canınız gibi koruyarak namusunuz, mukaddesatınız gibi dört
elle sarılarak yekpare bir hâlde istikbale doğru yürüyecek, bugünden daha saadetli, daha şerefli,
müreffeh ve mesut günlere kavuşacağız.

EyAhali,
Cenab-ı Hak birlik ve beraberlik içinde çalışan, şerefini, namusunu muhafaza eden kavimleri

mesut eder. Biz de bundan evvel olduğu gibi bundan sonra da bu birlik ve dayanışma içinde
çalışırsakAllah’tan böyle bir saadete haklı olarak ulaşabiliriz.”

C II, s. 160 - 161Atatürkün Söylev ve Demeçleri,

1. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Dü s. 145şünceleri,

Gazi Mustafa Kemal Bursa’da halka hitap ederken (1924)
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etkinlik

1.

2.

Aşağıdaki millî güç unsurlarına ait görselleri inceleyerek;
Bu görsellerin hangi millî güç unsurlarına ait olduğunu tespit ederek örneğe uygun olarak boş bırakılan

Millî güç unsurlarının millî birlik ve beraberliliğe etkisini örneğe uygun olarak boş bırakılan yazma
alanlarına yazınız.

yazma alanlarına yazınız.

Millî güç unsurlarının millî birlik ve beraberlikle olan ilişkisi

1.

2.

3.

4.

Bir ülkenin güçlü bir orduya sahip olması bağımsızlığının, vatan bütünlüğünün dolayısıyla millî
birlik ve beraberliğin en önemli şartıdır.

Sosyal güç

Askerî güç....................................................

............................................
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Millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında milletin
varlığından kaynaklanan millî güç unsurları önemli derecede
etkilidir. Bu unsurlar, sosyo - kültürel, siyasi, askerî, ekonomik
ve teknolojik güç olarak sıralanabilir.

Sosyo - kültürel güç bir millete ait eğitim, tarih, kültür düzeyi
vb. değerleri ve bunların millî güce etkisini ifade eder. Eğitilmiş,
genç, üretken, dinamik ve kültürlü insanların oluşturduğu
sosyal güç, toplumda düzenli işleyen sağlam kurumların
oluşmasına dolayısıyla da millî bütünlüğün sürekliliğinin
sağlanmasında etkili olur. Bu değerler toplumda ne kadar güçlü
olursa sosyal gücün millî güce katkısı o kadar fazla olur. Sosyal
gücün millî güce katkısını sağlamak için sivil toplum
kuruluşlarının millî gücü artırmaya yönelik çalışması, fertlerin
millî menfaatleri her şeyin üstünde tutması, toplumun kültürel
değerlerde birleşmesi gerekir.

Bir ülkede millî egemenlik, hukuk devleti, demokrasi vb.
ilkelerin bütününü ve uygulanmasını ifade eden siyasi güç, millî
bütünlüğün sağlanması ve devletin varlığını sürdürmesi
açısından son derece önemlidir. Siyasi gücün etkili olması
fertlerin birbirlerinin haklarına ve düşüncelerine saygılı
olmasına, millî egemenlik ve demokrasi ilkelerinin işlevselliğine
bağlıdır. Bu özelliklere sahip Türkiye Cumhuriyeti siyasi açıdan
içte ve dışta önemli bir güce sahiptir.

Ekonomik güç, millî birliği pekiştiren diğer önemli bir
etkendir. Gelişmiş bir ekonomi ve adaletli gelir paylaşımıyla
toplumsal dayanışma güçlenir, toplumun çeşitli kesimleri arasında dengeli ve uyumlu bir iş bölümü ve
iş birliği oluşur. Bu da toplumun gücünün artmasına millî birlik ve siyasal gücün pekişmesine neden
olur.

Askerî güç, millî birliğin korunmasında bir diğer önemli unsurdur. İçerde huzurun ve millî birliğin
sağlanması, dış tehlikelere karşı ülkemizin korunması askerî gücün varlığıyla mümkündür.Ayrıca, millî
birlik, vatanı ve milleti koruyan askerî gücü de sağlamlaştırır.

Günümüzde devletlerin çağdaşlık düzeyleri bilimsel ve teknolojik alandaki gelişmelerine bağlıdır.
Bir ülkenin bilimsel ve teknolojik gücünün millî güce katkı sağlaması için bilimsel ve teknolojik
araştırmaları desteklemesi ve bu alanda yeterli elemana sahip olması gerekir. Bilimsel ve teknolojik
alanda çağın gereklerine ayak uyduramayan bir devletin uluslararası siyasette etkili olması
beklenemez. Atatürk bu konuda şöyle demiştir:

Atatürk, bu düşünceler doğrultusunda millî birlik ve beraberliği güçlendiren unsurlara önem
vermiştir. Millî birlik ve dayanışma ile zorlukların aşılacağına inanan Atatürk bu konuda

demiştir. Ona göre millî birliği
sağlayan bu unsurlar millî eğitim, millî kültür, dil, tarih, kültür ve ülkü birliği, Misakımillî, Türklük şuuru ve
manevi değerler olarak açıklanabilir.

Bununla birlikte ı ı ı ını ifade eden
Misakımillî bütün bu unsurların devamlılığının sağlanması açısından önemlidir. Bu ideallerin
sahiplenilmesi ve yaşatılması yönüyle millî şuur gereklidir. Millî şuura sahip olan

“Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat
için, başarı için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir…”

“... Türk
milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti;
millî birlik ve beraberlik içinde güçlükleri yenmesini bilmiştir.”

1

2

, millî ve bölünmez bir vatan n s n rlar

Atatürk, milleti; dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu siyasi ve sosyal
toplum olarak tanımlamıştır. Buna göre milleti oluşturan ortak değerler kültürü oluşturur. Bunun
bilincinde olan Atatürk; Türk milletinin temelinin kültür olduğunu, uluslararası alanda bir milletin ancak
kültürü ile yer edinebileceğini belirtmiştir. Millî kültür bir millete kimlik kazandıran, diğer milletlerle
arasındaki farkı belirleyen maddi ve manevi değerlerin tamamıdır. Millî kültürün en önemli unsurları ise
dil ve tarihtir. Dil, bir milletin temelini oluşturur. Duygu ve düşüncelerin aktarılmasında bir vasıta olduğu
için, duygu ve düşünce birliği dil ile gelişir. Tarih ise bir milletin bütün fertlerinin bilmesi, benimsemesi ve
koruması gereken kültürel değerlerdir. Bu nedenleAtatürk, milletin varlığını sürdürmesi ve millî bilincin
sürekli olarak canlı tutulabilmesi için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecbur olduğumuzu belirtmiştir.
Atatürk bu amaca yönelik olarak Türk milletini tanıyıp onun değerlerini bilme, onunla gurur duyup, onun
varlığını ve sahip olduğu değerleri daha da yüceltip gelecek nesillere aktarmak anlamına gelen ülkü
birliğine de ayrı bir önem vermiştir.

Atatürk, Türklüğü ile
iftihar etmiş ve milletine inanmıştır. Onun başarısında bu inancın payı büyüktür. Bu konuyla ilgili olarak
arkadaşlarından birinin, “Allah sana çok ömürler versin; yoksa vah bu milletin haline!” demesi üzerine

1. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 202
2. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 318

Teknolojinin eğitimde kullanılmasıyla
gençlerimizin iyi bir eğitim
alması amaçlanmaktadır.
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1.
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C2. I, s. 20
Kılıç Ali, Atatürk’ün Hususiyetleri, s. 118

şu cevabı vermiştir:

Atatürk tüm bu ideallere ulaşılması noktasında millî eğitime ayrı bir önem verilmesi gerektiğini

sözleriyle belirtmiştir.

“Bu sözünüz beni çok üzdü! Düşmanlarımız da böyle söylüyor, onlar da
‘Ölsün de kurduğu eser yok olsun!’ demiyorlar mı? Ve bunu beklemiyorlar mı? Niçin böyle
düşünüyorsunuz? Her şeyi niçin bana mal etmek istiyorsunuz? Ben bir eser meydana
getirdimse milletimin güç ve kuvvetine ve ondan aldığım ilhama dayanarak yaptım. Sizleri
konuşturdum, sizleri koşturdum, yaptım!”

“Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, her
şeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine, millî geleneklerine düşman olan
bütün unsurlarla mücadele etme gereği öğretilmelidir. Dünyada, uluslararası duruma göre
böyle bir mücadelenin gerektirdiği ananevi unsurlara sahip olmayan kişiler ve bu nitelikte
kişilerden oluşan toplumlara, hayat ve bağımsızlık yoktur.”

1

2

MİLLÎ GÜÇ UNSURLARI Millî güç unsurları adına
Atatürk döneminde yapılanlar

Bu konuda günümüzde devlete
ve vatandaşa düşen görevler

Siyasi Güç
1. TBMM’nin açılması

2. ..............................................

1. Demokrasiye sahip çıkmak

2. .................................................

Askerî Güç
1

2

.................................................

. ..............................................

1

2.

. ..............................................

.................................................

Ekonomik Güç
1

2.

. ..............................................

.............................................

1

2.

. ...............................................

...............................................

Sosyo - Kültürel Güç
1.

2.

...............................................

...............................................

1.

2

................................................

. ...............................................

Teknolojik Güç
1

2.

. ...............................................

...............................................

1

2.

. ...............................................

...............................................

etkinlik

Millî güç unsurlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen tabloyu örneğe uygun olarak doldurunuz.

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal İstanbul Üniversitesi’nde gençlerle birlikte (1933)
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YAPILAN ÇALIŞMALAR AMACI

Türk Tarih Kurumunun
kurulması Türk tarihini araştırmak

Dil inkılabının
gerçekleştirilmesi Türk dilini yabancı dillerin etkisinden arındırmak

..................................... .................................................................................

.................................... ................................................................................

.................................... ................................................................................

.................................... ................................................................................

Aşağıdaki tabloda milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmalar ve amaçları örnek olarak verilmiştir.
Sizler de örneğe uygun olarak tabloyu doldurunuz.

ç.Atatürk Milliyetçiliğinin Önemi ve Sonuçları

“Büyük davamız en medeni ve en
rahata kavuşmuş millet olarak varlığımızı yükseltmektir.”

Türkiye’de Türk milletinin yüceltilip ilerlemesini amaçlayan
çağdaşlaşma hareketi ile milliyetçilik birbirine paralel gelişme
göstermiştir. Atatürk

sözleriyle milliyetçilik anlayışının hedefini belirtmiştir.
Atatürk’ün birleştirici, bütünleştirici, çağdaş ve medeni
milliyetçilik anlayışı, bugün de millî beraberlik ve
bütünlüğümüzü koruyan en önemli unsurlardan biridir. Bu
anlayışla Kurtuluş Savaşı kazanılmış, çağdaşlaşmaya yönelik
birçok inkılap gerçekleştirilmiştir. Millî birlik ve beraberlik
duygusu, tüm fertleri birbirine sımsıkı bağlamıştır. Bölünmez
ortak vatan unsuru da bu anlayışın içinde yerini almıştır.

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı ile yeni kurulan devlet
çağdaş uygarlık yolunda kısa zamanda büyük bir gelişme
kaydetmiştir. Türk milliyetçiliği ile siyasal, kültürel ve ülkü
birliğine dayanan birliktelik tesis edilmiştir. Millî kültürün
gelişmesi için dil, tarih vb. alanlarda kurumlar oluşturulmuştur.
Böylece Türk dili ve tarihinin ne kadar zengin olduğu
gösterilmiştir. Yeni nesiller yetiştirilirken eğitim ve öğretimin
bütün kademelerinde dil ve tarih derslerinin okutulmasına
önem verilmiştir.

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı dış politikada, barışçı bir
hedefi öngörmüş, saldırgan ve yayılmacı amaçları reddetmiş ve daha gerçekçi bir siyaset takip
edilmiştir. Ayrıca başarıya ulaşan Kurtuluş Savaşı bağımsızlık mücadelesi veren milletlere örnek
olmuştur.

1

Atatürk adına Tunus’ta
bastırılmış bir pul

etkinlik

1. I, s. 419Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C

153



M
İL

L
İY

E
T

Ç
İL

İK
şa

rt
la

rı

M
İL

L
İY

E
T

Ç
İL

İK
K

A
V

R
A

M
Ş

E
M

A
S

I

unsurlarıyararları

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

M
ill

î 
b

ir
lik

 v
e

 b
e

ra
b

e
rl
i ğ

in
 s

a
ğ

la
n

m
a

sı
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.

...................................

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

C
o
ğ
ra

fi 
b
ir
lik

*K
ü

ltü
r 

b
ir
li ğ

i
*T

a
ri
h

 b
ir
li ğ

i
*Ü

lk
b

ir
liğ

i
*M

ill
e

tin
 y

ü
ce

lti
lm

e
si

Ir
k 

a
yr

ım
ı

ü

*

K
a

vr
a

m
şe

m
a

sı
n

d
a

 b
o

ş
b

ır
a

kı
la

n
 y

e
rl
e

re
 y

u
ka

rı
d

a
 v

e
ri
le

n
 k

a
vr

a
m

la
rd

a
n

 u
yg

u
n

 o
la

n
la

rı
n

ı
ya

zı
n

ız
.

*S
ın

ıf
 -

 z
ü

m
re

 a
yr

ım
ı

*S
iy

a
si

 b
ir
lik

*M
ill

î 
h

â
ki

m
iy

e
t

*M
ill

e
tle

ra
ra

sı
e

şi
tli

k
*C

u
m

h
u

ri
ye

tç
ili

k
*H

a
lk

çı
lık

K
A

V
R

A
M

L
A

R

D
e
m

o
kr

a
si

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

re
d

d
ed

er

bütünler
b

ü
tü

n
le

r
b

ü
tü

n
le

r

154



etkinlik

Aşağıdaki görsellerden ve gazete haberinden faydalanarak Halkçılık ilkesinin özelliklerini tespit ediniz.

I. BMM’nin açılışı (1920)
Atatürk tren istasyonunda bir vatandaşın

dilekçesini incelerken (1933)

Gazi Mustafa Kemal’i yeni harfleri öğretirken tasvir eden
bir karikatür (Yeni Köroğlu, 19.9.1928, Sayı 42, Sayfa 4 )

Fabrikada çalışan bayanlar

3. Halkçılık

Unvanların kaldırılmasına yönelik haberlerin basına yansıması
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Aşağıdaki metinden faydalanarak halkçılık ilkesine yönelik izlenebilecek politikalar hakkında çıkarımlarda
bulununuz. Bu politikaların devlet ve toplum üzerindeki etkilerini örneklerle açıklayınız.

a. Tanımı
Halk bir ülkede yaşayan, o ülkeyi vatan bilen,

kaderini o ülkenin kaderine bağlamış insanların
tamamıdır. Halkçılık ise genel olarak bireyler
arasında hiçbir fark gözetmeksizin halkı tek ve eşit
kabul etmektir. Halkçılıkta esas, halkın kendini
demokratik esaslara uygun yönetmesidir. Millî
egemenliğin halk tarafından halkın menfaatine
kullanılması sonucu demokrasinin gerçekleşmesi
ve yerleşmesi sağlanır. Bu bakımdan halkçılık,
cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin zorunlu bir
sonucudur.

b.Atatürkçü Düşünce Sisteminde Halkçılık

CHF’nin İ
“Kanunlar önünde mutlak bir eşitlik kabul eden ve hâkimiyetin devletin vatandaşa karşı olan

görevlerini tamamıyla yerine getirmek için kullanılması partinin başlıca prensiplerindendir. Kanunlar
önünde mutlak bir eşitlik kabul eden ve hiçbir ferde, hiçbir aileye, hiçbir sınıfa ve hiçbir cemaate imtiyaz
tanımayan yurttaşları halktan ve halkçı olarak kabul ederiz.

Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıfların birleşmesinden değil, ferdî ve toplumsal hayat için iş
bölümü bakımından türlü hizmetlere ayrılmış bir cemaat saymak esas prensiplerimizdendir. Çiftçiler,
küçük sanat sahipleri, sanat erbabı, tüccarlar ve memurlar Türk millî varlığının başlıca çalışma
unsurlarıdır. Bunların birinin çalışması diğerlerinin hayatı ve refahı için bir mecburiyetidir.

Partimizin bu prensiple göz önünde tuttuğu amaç sınıf kavgaları yerine içtimai nizam ve
dayanışmayı elde etmek ve menfaatler arasında birbirine zıt olmayacak surette ahenk koymaktadır.
Menfaatler liyakat ve faaliyet derecesine göre olur.”

Anadolu İhtilali, Millî Mücadele II, s. 342 (Düzenlenmiştir.)

lk Programında Halkçılık

Sabahattin Selek,

bilgi notu

Atatürk dönemi ilk önemli sosyal kanunların da
kabul edildiği dönemdir. I. BMM’nin kabul ettiği ilk
kanunlardan birisi de kömür havzasında çalışan
işçilerin sosyal hakları ve güvenlikleriyle ilgilidir.
Atatürk döneminin, sosyal haklar ve sosyal
güvenlik bakımından çalışanlara en büyük
armağanı iş kanunu olmuştur. Bu kanun Türk
işçisine önemli hak ve güvenceler kazandırmıştır.

Turhan Feyzioğlu, “Örnek Komutan ve Örnek Devlet Adamı
Atatürk”, s. 34 (Düzenlenmiştir.)

Gazi Mustafa Kemal CHF grubunda milletvekillerine hitap ederken (1927 )

Atatürk’ün halkçılık anlayışı siyasi, ekonomik ve toplumsal uygulamalarda halkın yararının ön
planda tutulmasını öngörür. Görüldüğü gibi gibi halkçılık ilkesinin özünde halk vardır. Atatürk Türk
halkını ırken, dinen, kültür bakımından birbirlerine karşı saygılı, özveri duygularıyla dolu, geleceği ve
çıkarları ortak olan bir toplum olarak nitelendirmiştir.

Halkçılık ilkesinin birbirini tamamlayan üç önemli özelliği vardır. Birincisi, halk yönetimi yani siyasal
demokrasidir. İkincisi, kanun önünde herkesin eşit olması, hiçbir kişi veya zümreye ayrıcalık tanınma-
masıdır. Üçüncüsü ise sınıf mücadelesinin reddi ve toplumun dayanışma içinde gelişmesidir.
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Halkçılık ilkesinde demokrasi ile kastedilen, kişi hak ve hürriyetleri ile halk egemenliğine dayalı bir
yönetimin gerçekleştirilmesidir. Millî Mücadele sırasında kullanılan halk hükûmeti sözü ve 1921
Anayasası’nın maddesi ile halk egemenliği açık bir şekilde
ifade edilmiştir. Atatürk’e göre; özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin dayanak noktası, ulusal egemenliktir.
Bu yüzden onun halkçılık anlayışının tam olarak gerçekleşebilmesi için egemenliğin tamamen halka
ait olması gerekir. Sınıf egemenliğine dayanan ve halk cumhuriyeti olarak adlandırılan bazı
yönetimlerde egemenlik belli bir sınıfa verilir. Bu tarzdaki yönetimlerde çok partili sistem yasaklanırken
bir muhalefetin varlığından da söz edilemez. Bugünkü demokratik sistemlerin temelini de oluşturan
egemenliğin, bütün halk tarafından eşit olarak kullanıldığı halkçılık anlayışı ise cumhuriyetin
başlangıcından itibaren sağlanmaya çalışılmıştır. Atatürk döneminde çok partili siyasi yaşama
geçilmeye çalışılmıştır. Bu noktada halkçılık ilkesi cumhuriyetçilik ilkesi ile bir bütün oluşturur.

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

Atatürk’e Göre Kişi Hürriyetleri

‘Hürriyet, başkasına zarar vermeyecek her türlü tasarrufta bulunmaktır.’

Atatürk’ün hürriyet kavramı üzerindeki fikirlerini bir kitabımda şöyle özetlemiştim:
“Çağdaş demokraside kişisel hürriyetler özel bir değer kazanmıştır. Bundan sonra kişisel

hürriyetlere devletin ve hiç kimsenin müdahalesi söz konusu olamaz. Söz konusu olan hürriyet,
sosyal ve medeni insan hürriyetidir. Bu sebeple kişisel hürriyeti düşünürken her ferdin ve nihayet
bütün milletin ortak menfaatini ve devletin varlığını göz önünde bulundurmak gerekir. Diğerinin hak
ve hürriyeti ve milletin ortak menfaati kişisel hürriyeti sınırlar.

dendiği zaman
vatandaş hürriyetinin sınırları çizilmiş olup devlet de bunu temin etmek için bir araç sayılmış olur. Bu
durum milletin genel menfaat ve amacını koruyacaktır.”

Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, s. 278 (Düzenlenmiştir.)Afet İnan,

Kişisel hürriyetlerin  halkçılık  ilkesi ile olan  ilişkisi hakkında neler söylenebilir?

Atatürk bugün çağdaş demokraside özel bir önem taşıyan kişisel hürriyetin gelişmesine büyük
önem vermiştir. Ona göre, fertler yetenekleri doğrultusunda istediği alanda faaliyet gösterebilmelidir.
Ancak kişi bu hakkını kullanırken başkalarının haklarını ihlal etmemeli ve milletin ortak menfaatlerini ve
devletin mevcudiyetini göz önünde bulundurmalıdır. Toplumdaki tüm kurum ve kuruluşlar kişi hak ve
hürriyetlerine saygı göstermelidir. Devlet de kişisel hürriyeti temin eden bir teşkilat olmakla beraber
bütün özel faaliyetleri, genel ve millî amaçlar etrafında birleştirmelidir.

Muhalefet partisinin lideri Ali Fethi Bey Serbest Cumhuriyet Fırkasının Aydın teşkilatı ile birlikte (1930)
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Halkçılık ilkesinin bir diğer unsuru da hiçbir aileye, sınıfa, zümreye veya kişiye ayrıcalık
tanımayarak sınıfsız ve eşit bir toplum yapısı oluşturmaktır. Bu sebeple Türk inkılabının halkçılık
anlayışı vatan ve milleti bölünmez bir bütün kabul etmiştir. Bu ilkeyle birlikte öncelikle bireylerin kanun
önünde eşitlik getirilerek yetenekleri ve çalışmaları ölçüsünde her göreve gelebilme imkânı
sağlanmıştır. Halkçılık, toplumu oluşturan bireylerin

Bu yüzden
halkçılık her şeyden önce halkın tüm imkânlarıyla ekonomiye katılmasını, ülke ekonomisinden de
hakkı olan payı alabilmesini amaçlamıştır. Buna karşılık ekonomide dengeli bir düzen oluşturmak ve
kararlı bir gelişme sağlamak için halk ve devletin iş birliği içinde olması gerekir. Bu iş birliği sağlanıp
kamuda adaletli bir gelir dağılımının oluşması istenmiştir. Böylece sınıf mücadelesi de kendiliğinden
ortadan kalkmış olacaktır. Bu düşüncelerle halkçılık, 1930 yılı başlarından itibaren ise devletçilik ilkesi
ile desteklenerek siyasal anlamının yanı sıra ekonomik bir anlama da kavuşmuştur.

Halkçılığın bir diğer unsuru ise sınıf mücadelesinin reddedilmesidir. Atatürk bu konuda “Bizim
halkımız çıkarları birbirinden farklı sınıf hâlinde değil; aksine varlıkları ve çalışmalarının
sonuçları birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir. Bu dakikada dinleyenlerim çiftçilerdir,
sanatkârlardır, tüccarlardır ve işçilerdir. Bunların hangisi bir diğerine karşı olabilir? Çiftçinin
sanatkâra, sanatkârın çiftçiye ve çiftçinin tüccara ve bunların hepsine, birbirine ve işçiye
muhtaç olduğunu kim inkâr edebilir? Bugün mevcut fabrikalarımızda ve daha çok olmasını
dilediğimiz fabrikalarımızda kendi işçimiz çalışmalıdır. Refah içinde ve memnun olarak
çalışmalıdırlar ve bütün bu saydığımız sınıflar, aynı zamanda zengin olmalıdır ve hayatın gerçek

devlete olan güven duygularını artırıcı ve ulusal
birliği pekiştirici bir ilke olmuştur. Buna karşılık halktan çalışma sorumluluğunu üstlenmesi
beklenmiştir. Atatürk bu konuda şöyle demiştir: “Kurtulmak, yaşamak için çalışan ve çalışmaya
mecbur olan bir halkız! Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır. Yetkisi vardır. Fakat çalışmak
sayesinde bir hakkı kazanırız. Yoksa arka üstü yatmak ve hayatını çalışmaktan uzak geçirmek
isteyen insanların bizim toplumumuz içerisinde yeri yoktur, hakkı yoktur!” 1

Halkçılık ilkesi ile demokrasinin korunması ve sürdürülmesi sağlanmış olur.Atatürk bu konuda

demiştir.
Halkçılık anlayışına göre ulusu oluşturan bireylere seçme ve seçilebilme hakları verilerek siyasal

bakımdan eşitlik getirilmiştir. Yine bu ilkeyle birlikte sosyal adalete, sosyal güvenliğe ve adaletli gelir
dağılımına önem verilmiştir. Ülkede herkesin refaha ulaşması sağlanmaya çalışılmıştır.

“İşe
köyden, mahalleden ve mahalle halkından başlıyoruz. Halk düşünür olmadıkça, hangi haklara
sahip olduğunu anlamadıkça kitleler istenen yöne, herkes tarafından iyi veya kötü yönlere
yöneltilebilirler. Kendini kurtarabilmek için her kişinin geleceği ile bizzat ilgilenmesi gerekir.
Aşağıdan yukarıya, temelden çatıya doğru yükselen böyle bir kurum elbette sağlam olur.” 2

1. I, s. 211
2. II, s. 11

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C

Seçme ve seçilme hakkı kazanan 1935 seçimlerinde oy kullanırkenkadınlarımız
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tadını tadabilmelidir ki çalışmak için kudret
ve kuvvet bulabilsin.”

“Millî servetin dağıtımında daha
mükemmel bir adalet ve emek

“Şikâyetler, devlet teşkilatımızda
daima esaslı bir yankı uyandırmalıdır. Hükûmete gelen her başvuru ve şikâyet, sıradan
memurların değil, bizzat bakanın imzalayacağı gerekçelere dayanan bir cevapla
karşılanmalıdır.”

c. Halkçılık İlkesinin Önemi ve Sonuçları

1

3

demiştir. Böylelikle
Türk toplumunun, menfaatleri birbiriyle çatışan
sınıflardan değil, birbirine ihtiyaç duyan ve
aralarında uyum bulunan çeşitli çalışma
gruplarından oluştuğunu belirtmiştir.

Sınıf mücadelesinin önlenmesi, devletin
sosyal adalet ve sosyal güvenliği gerçek-
leştirip, adaletli bir gelir dağılımı sağlayarak,
bütün zümrenin menfaatlerini dengeli ve
uyumlu bir şekilde gözetmesine bağlıdır.
Atatürk de

Halkçılık uygulamalarında esas olan halkın maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bunun
gerçekleştirilebilmesi ve devlet - halk ilişkilerinin düzenlenebilmesi için halktan gelen şikâyet ve
dilekçeler önem taşımaktadır. Atatürk bu konuda şöyle demiştir:

Yapılan icraatların toplumdaki yankıları, yönetim üzerinde bir otokontrol oluşturur.
Halktan gelen şikâyetler hükûmetin icraatının genel olarak başarılı olup olmadığını gösterir. Bu, devlet
idaresinde halkçılığın bir gereğidir.

Atatürkçü düşünce sistemi içinde halkçılık ilkesi, genel anlamıyla devletin uygulamalarında halkın
yararının gözetilmesidir. Bu tanımdan anlaşıldığı üzere bu ilkenin toplum ve devlet üzerinde önemli
yararları vardır.

Halkçılık ilkesiyle millî egemenlik tam olarak tesis edilmiş böylece demokrasinin yerleşmesi
sağlanmıştır.

Kişi hak ve hürriyetlerinin de tam anlamıyla kullanılmasını gerekli sayan halkçılık ilkesi, bireylerin
insana yakışır şekilde yaşamasına zemin hazırlamıştır. Bununla birlikte çiftçiler, esnaflar, memurlar ve
sanatkârlar gibi toplumun çeşitli kesitlerinden insanların birleşerek teşkilatlanmalarına ve bu
teşkilatların kendileriyle ilgili konularda yönetimi denetlemelerine imkân vermiştir.Ayrıca halkçılık ilkesi
bireyin her türlü hak arama yollarını güvence altına alarak yönetimdeki uygulamaları denetleme
yollarını halka açmıştır. Böylece ülkede demokratik denetim hakkının oluşmasını sağlayarak
demokratik bir toplum yapısının oluşmasına da imkân tanımıştır.

Halkçılık ilkesi halkı meydana getiren sosyal grup, zümre ve sınıflardan birinin diğerine karşı
egemenlik tesis etmelerine imkân vermemiştir. Topluma yasalar önünde eşitlik getirerek herkesin
devletin imkânlarından eşit olarak yararlanmasına olanak tanımıştır. Bu anlayış bireylerin kendilerini
ifade etmelerini, rahat ve huzur içinde yaşamalarını sağlamıştır. Böylelikle halkçılık ulusun genel
düzeninin sağlanmasında ve devlet yapısının güçlendirilmesinde etkin olmuştur.

Halkın tamamını birbirine ihtiyaç duyan gruplar olarak kabul eden halkçılıkta, herkese mutluluk
içinde birlikte çalışma bilinci verilerek toplum içinde dayanışma ve iş birliği geliştirilmiştir. Bu durum
üllkemizin güçlenmesinde ve iç barışın korunmasında etkili olmuştur.

Halkçılık ilkesi ekonomik alanda devlete ve topluma önemli sorumluluklar yüklemiştir. Devlet,
vatandaşın ekonomik sorunlarını çözme, onun hayat seviyesini yükseltme, toplumsal dayanışma ve iş
bölümü içinde vatandaşın çalışmasını sağlamalıdır. Ayrıca hizmetlerini yurdun her tarafına götürmeye
çalışmalıdır. Toplum da daha çok çalışarak ülke ekonomisinin güçlenmesine katkıda bulunma görevini
üstlenmiştir. Kısaca halkçılık ilkesi siyasal, sosyal ve ekonomik alanda demokratikleşmenin hem temel
ilkesi hem de bir sonucu olmuştur.

sarf
edenlerin daha yüksek refaha ulaşması
millî birliğin muhafazası için şarttır.” 2

diyerek toplumsal barış ve düzen için adaletli
gelir dağılımının şart olduğuna dikkat
çekmiştir. Millî gelirin dengeli ve uyumlu olarak
dağıtımında da devleti görevlendirmiştir.
Devlet bunun için gerekli önlemleri almak ve
yasalar çıkarmak durumundadır.

Atatürk        gezi
dinlerken

yurt si esnasında bir vatandaşın
şikâyetini (1930 )

1. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C
şünceleri, s. 295

3. Atatürkçülük, (3. Kitap) Atatürkçü Düşünce Sistemi, s. 45

II, s. 116
2. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Dü
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Millî Mücadele’de mermi yapan nineler ve torunları

TBMM’NİN HALKÇILIK BEYANNAMESİ

TBMM (…) hayat ve istiklalini, yegâne ve mukaddes bildiği Türkiye halkını,
emperyalizm ve kapitalizmin baskı ve zulmünden kurtararak irade ve hâkimiyetinin
sahibi kılmak gayesindedir.

vb.

TBMM halkın öteden beri maruz bulunduğu sefalet sebeplerini yeni teşkilat ile
kaldırarak yerine refah ve saadeti getirmeyi hedef alır. Binaenaleyh toprak, maarif,
adliye, maliye, iktisat, işlerde toplumsal kardeşlik ve dayanışmayı hâkim kılarak
halkın ihtiyacına göre yenilikler ve teşkilat vücuda getirmeye çalışacaktır. Bunun
için de siyasi ve sosyal umdelerini milletin ruhundan alacaktır.

Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, Millî Mücadele II, s. 117 (Düzenlenmiştir.)

24/25.10.1919 günü Amasya’da
Tasviriefkar Gazetesi muhabiri Ruşen
Eşref’in (Ünaydın) demecinden:

“Bak kardeşim böyle ulustan nasıl
ayr ı l ı rs ın! Bu elbiseler in iç inde
darmadağın gördüğün insan yok mu
onlarda öyle yürek öyle töz var ki olmaz
şey! Çanakkale’yi kurtaran bunlardır.
Kafkasya’da Galiçya’da şurada burada
arslan gibi çarpışan yoksul luğa
aldırmayan bunlardır. Şimdi bu

adamcağ ız la r ın düzey in i
toplumsal açıdan yükseltmek
herhangi bir koltuk korkusundan
daha iyi değil midir?

Siyasal kavgaların çoğu boşunadır ama toplumsal çalışma her vakit için
verimlidir. Bizim aydınlar buna çalışmalı. Neden Anadolu’ya gelip
uğraşmazlar neden ulusla doğrudan doğruya ilgilenmezler. Ülkeyi gezmeli
ulusu tanımalı, eksiği nedir görmeli. Ulusunu sevmek böyle olur. Yoksa lafla
sevgi yarar vermez.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C III, s. 15 (Düzenlenmiştir.)

HALKÇILIK

Millî

Mücadele

Döneminde

Halkçılık

Benimsenmişti
Henüz

Sayfa 160, 161 ve 162’de halkçılık ilkesini tanıtan bir broşür hazırlanmıştır. Broşürde halkçılık ilkesinin
uygulamalarına ait metin ve fotoğraflar ile metinlerin üst köşelerinde konuyu özetleyen sloganlar yer
almıştır. Verilen örneği inceleyerek 1, 2, 3 numaralı boşluklara slogan, A ve B olarak harflendirilen yerlere
düşüncelerinizi yansıtan kısa bir metin yazınız.

1

Millî Mücadele’de M. Kemal halkla birlikte (1921)
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İLK KÖYLÜ KADIN MEBUS

Sıcak yaz mevsiminde
otomobille Kızılcahamam
yolundayız. (...) Kazan

köyüne yakın bir yerde
durduk. Okul talebeleri,
öğretmenler i , nahiye

müdürü köy muhtarı ve
kadınlı erkekli köylüler hep bir arada idi.

Otomobil durdu. (…) Birdenbire sırma işlemeli
en güzel köylü elbiselerini giymiş, yağız çehreli bir
kadın otomobile yaklaştı.

dedi. Atatürk nezaketle
yolumuzun uzun olduğunu ve her yerde durmak
mümkün olmayacağını anlattı. Bana da

dedi. (...) Öğrendiğime göre
Satı Kadın, Kazan köyünün muhtarıymış ve
seçimle köy idaresinin başına yeni geçmiş. Muhtar
Satı Kadın ayranı otomobile getirdi, içtik ve
kendisinden köy hakkında bilgi edinerek yola
devam ettik.

Atatürk: dedi. Ve
bu muhtarın ismini ve köyünü kaydetmemi emretti.

“- Paşam hoş geldin senin için yer hazırladık
ayran yaptık insene.”

“Bu kadın
kimmiş sorsana”

“İşte mebus olacak kadın”

Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler,
s. 251 - 252 (Düzenlenmiştir.)

İlk kadın mebuslardan Satı Çırpan

Atatürk vatandaş tarafından
verilen dilekçeleri okurken

Seçimlerde oy kullananlar

HalkçılıkAnlayışındaHerkesHak AramaÖzgürlüğüneSahiptir.

2

A

161



etkinlik

Atatürk Pertek’te Singeç Köprüsü’nü açarken

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Samsun

İzmir Tütün Fabrikası

Atatürk, Orman Çiftliği’nde

3

B
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4. Devletçilik

Devlet; halk, ülke, egemenlik ve ülkü birliği ögelerinin bir araya gelmesi ile kurulan teşkilattır. Bir
başka tanıma göre de belirli bir toprak üzerinde ülkü birliği etrafında birleşen insanların, bağımsız
olarak bir yönetim altında örgütlenmeleridir.

Devletin birtakım görevleri vardır. Bunlar: Ülkeyi iç ve dış tehlikelere karşı savunmak, adaleti ve
güvenliği sağlamak gibi asli görevlerdir. Toplumsal düzeni kurmak ve sürdürmek amacında olan
devlet, gerekli durumlarda da devletçilik adı altında düzenlemelerde bulunmuştur. Devletçilik
kavramında özellikle devletin görevleri genellikle ekonomik açıdan ele alınmıştır. Ancak devletçiliği
sadece ekonomik hayatla sınırlamak, kavramın içeriğini daraltmaktadır. Devlet ekonomik kriz, savaş,
afet vb. olağanüstü durumlarda toplumsal ve idari alanda düzenlemeler yapabilir.

a. Tanımı

etkinlik

Altıncı İnönü Hükûmeti (4 Mayıs 1931 - 1 Mart 1935) Programından...
“İç siyasette huzur ve emniyetin korunması esas vazifemizdir. Hükûmetimiz dış siyasette

Türkiye’nin barış ve güven ortamı içinde olmasını sağlayacak tedbirleri alacaktır. Bilirsiniz ki ürün
fiyatlarının uluslararası pazarlarda süratle düşmesi her memleket gibi bizi de etkilemiştir. Memleketin
tedbirli olması ve mahsullerinin çeşitli olması sayesinde bizim krize dayanıklılığımız daha ümit verici bir
durumdadır. Bununla beraber devlet harcamalarında gayet ölçülü davranarak yeni seneyi karşılama
kararını aldık. Düşünüyoruz ki bu sayede iktisadi ve mali hayatımızı ciddi sarsıntıya uğramadan yeni
imar programlarına geçebileceğiz. Millî paranın değerinin korunması hükûmetin hedeflerinden biridir.
Cumhuriyet Merkez Bankasının kurulması için en önemli aşamaya geçilmiştir. Mali ve iktisadi
tedbirlerimizin hepsinde çiftçilerimizin durumu ve mahsullerimizin korunması bizim esasımızdır. Bu
hususta memleketin muhtaç olduğu iktisadi teşekküllerin kuvvetlenmesine ve çoğalmasına
çalışıyoruz. Memleket ekonomisi için iş hayatını düzenleyen kanun tasarıları hazırdır. Ticareti teşvik ve
kolaylaştırmak için bilhassa çaba sarf edeceğiz. Yerli sanayinin gelişmesi için kanuni ve toplumsal
tedbirler almaya devam edeceğiz. Sağlık alanındaki çalışmalarımız tüm güçlüklere rağmen başlıca
işlerimizden biri olmaya devam edecektir. Topluma yardım hizmetlerini her vasıta ile teşvik etmeye
çalışacağız. Eğitim alanında az masrafla çok öğrenci okutabilmek için sarf edeceğiz.”

Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C 4, s. 975 (Düzenlenmiştir.)

Aşağıdaki metinde devletin l, hayata yönelik melerini içerentoplumsa ekonomik ve kültürel düzenle ifadeleri
tespit ederek devletçilik kavramıyla ilgili çıkarımlarda bulununuz.

Paşabahçe Fabrikası’nın temel atma törenine Başbakan İsmet İnönü’nün katılması (1934)
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etkinlik

b. Atatürkçü Düşünce Siteminde Devletçilik

Aşağıdaki görsellerden, gazete haberlerinden ve tablodan hareketle Atatürkçülüğe göre devletçilik
politikasının uygulandığı alanlar ve bu politikanınsonuçları ile ilgili neler söylenebilir?

Gazi Mustafa Kemal Orman Çiftliği’nde
tarım faaliyetlerini incelerken (4 Temmuz 1929)

Gazi Mustafa Kemal Harf İnkılabında yeni
yazı çalışmalarını denetlerken (20 Eylül 1928)

Cumhuriyet döneminde yapılan icraatların basına yansıması

CUMHUR YET DÖNEM NDE BAZIİ İ ALANLARDA YAPILAN YATIRIMLAR

Yıllar Ham yol
(km)

Asfalt yol
(km)

Demir yolu
(km)

Telefon
abone
sayısı

Elektrik
tüketimi
10 kw
saat

6

İlköğretim
okulu
sayısı

Hastane
sayısı

1923 18.355 - 3.756 - 44,5 4.894 86

1935 39.583 26 6.539 18.072 212,9 6.402 154

1945 43.080 805 7.585 28.875 527,8 14.010 184

Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C 10, s. 2770 ve C 7, s. 1722 ile tuik.gov.tr
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Atatürkçü düşünce sisteminde devletçilik, yalnızca ekonomik alanda değil, siyasi, askerî, kültürel,
toplumsal ve diğer alanlarda da devletin düzenlemelerini ifade etmektedir. Atatürk’e göre devletçilik
güçlü ve çağdaş bir devlet meydana getirmenin temel bir aracıdır. Sınıf farklılığının önlenip, sosyal
barışın sağlanarak sosyal adalet ve sosyal güvenliğin gerçekleştirilebilmesi için devletin, hayatın her
alanında etkin olması gerekir. Bu anlayışla

Devletçilik ilkesi Türkiye’nin şartlarından ve ihtiyaçlarından dolayı uygulanmıştır. Bu durumu
açıklamaktadır:

Atatürk güçlü bir devletin varlığını sürdürebilmesi için devletin ve vatandaşın birbirlerine karşı
görevlerini yerine getirmesi gerektiğine inanmaktadır. Ona göre devletin vatandaşına karşı görevleri
memlekette adaleti ve güvenliği sağlayarak her çeşit hürriyeti güven altına almak, dış siyasette iyi
ilişkiler kurmak, bağımsızlığı korumak, bayındırlık, sağlık, sosyal yardım işleri ile tarım, ticaret ve
sanata dair işlerdir. Vatandaşın devlete karşı görevleri ise kanunlara uymak, mesleki ve sanatsal
alanda başarı göstermek, vatanı sevmek vb. dir

Atatürk, güçlü bir devletin ancak güçlü bir ekonomiyle mümkün olabileceğini

sözleriyle ifade etmiştir. Bu
anlayışla devletin, ekonomik hayata yatırımcı, üretici, denetleyici, teşvik ve yardım edici olarak çeşitli
şekillerde müdahale etmesini, güçlü ve çağdaş bir ekonomi için gerekli görmüştür.

“Cumhuriyetimiz henüz çok gençtir. Maziden kendine miras kalan
bütün hayati işler, zamanın mecburiyetlerini tatmin edecek derecede değildir. Siyasi ve fikrî
hayatta olduğu gibi iktisadi işlerde de fertlerin teşebbüsleri neticesini beklemek doğru olamaz.
Mühim ve büyük işleri, ancak milletin toplam servetine ve devletin bütün teşkilat ve kuvvetine
dayanarak millî egemenliğin uygulanmasını ve yürütülmesini düzenlemekle görevli olan
hükûmetin mümkün olduğu kadar üzerine alıp başarması tercih olunmalıdır. Diğer bazı
devletlerin ikinci derecede görebileceği ve fertlerin teşebbüslerine bırakılmasında sakıncalı
olmayan işlerden birçoğu, bizim için hayatidir ve birinci derecede mühim devlet görevleri
arasında sayılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ni idare edenlerin, demokrasi esasından
ayrılmamakla beraber devletçilik prensibine uygun yürümeleri, bugün içinde bulunduğumuz
hâllere, şartlara ve mecburiyetlere uygun olur.”

“Bundan sonra pek
mühim zaferlere kavuşacağız. Fakat bu zafer süngü zaferleri değil, ekonomi, ilim ve irfan
zaferleri olacaktır. Ordumuzun şimdiye kadar kazandığı zaferler memleketimizi gerçek
kurtuluşa yöneltmiş sayılamaz. Bu zaferler, ancak gelecek zaferimiz için kıymetli bir zemin
hazırlamıştır. Askerî zaferlerimizle gururlanmayalım. Yeni ilim ve ekonomi zaferlerine
hazırlanalım.” “ Siyasi ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle
taçlandırılmazlarsa zaferler sürekli olamaz, az zamanda söner.”

1

2

3

devletçilik, halkçılık ilkesinin de tamamlayıcısıdır.

Atatürk şöyle

Atatürk’e göre devletçilik, özel teşebbüs hürriyetinin ve piyasa ekonomisinin reddi demek değildir.

Atatürk Nazilli Basma Kombinası’nın açılışında (1937)

1. Mustafa Aysan,
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 111

Atatürk’ün Ekonomi Politikası, s. 137
2. C II, s. 76
3.
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O bu konuda:

demiştir. Atatürk’ün devletçilik anlayışına göre, devlet, siyasi alanda olduğu gibi iktisadi alanda da
düzenleyicidir. Bununla birlikte özel teşebbüs ekonomik gelişmenin esas kaynağı olarak görülmelidir.

evletin iktisadi alanda hürriyet ve teşebbüslere engel olmaması demokrasinin mühim
esasıdır.

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki ekonomi politikalarına ilişkin kararlar 1923’te İzmir’de yapılan Türkiye
İktisat Kongresi’nde alındı ve 1930’lu yılların başına kadar uygulandı.

Bu dönem,
devletçiliğe hazırlık yılları oldu. Ancak bazı iç ve dış gelişmelerle var olan uygulama sonucu Türkiye
istenilen ekonomik düzeye ulaşamayınca devlet ekonomik hayata doğrudan müdahale etti.

“Memlekette her çeşit üretimin artması için kişisel teşebbüsün gerekliolduğunu
önemle kaydettikten sonra, beyan etmeliyiz ki devlet ve fert birbirine karşı değil, birbirinin
tamamlayıcısıdır. Bizim takibini uygun gördüğümüz devletçilik prensibi, bütün üretim ve
dağıtım araçlarını fertlerden alarak milleti büsbütün başka esaslar dâhilinde tanzim etmek
amacını takip eden, özel ve kişisel iktisadi teşebbüs ve faaliyete meydan bırakmayan,
sosyalizm prensibine dayanan kolektivizm ve komünizm gibi bir sistem değildir. Özetle bizim
takip ettiğimiz devletçilik, kişisel çalışma ve faaliyeti esas tutmakla beraber, mümkün olduğu
kadar az zaman içinde milleti refaha ve memleketi bayındırlığa eriştirmek için milletin genel ve
yüksek menfaatlerinin gerektirdiği işlerde özellikle ikisadi sahada devleti fiilen ilgili kılmaktır.” 1

Atatürk’e göre d
bir

Atatürk’ün,

sözünden hareketle 1930’lu yıllara kadar millîleştirme
politikası benimsendi. Yabancıların elindeki kurum ve kuruluşlar da millîleştirildi.

“Ekonomi
politikamızın önemli amaçlarından biri de toplumun genel çıkarlarını doğrudan doğruya
ilgilendirecek kuruluşlarla ekonomik alandaki teşebbüsleri mali ve teknik gücümüzün
ölçülerine uygun olarak devletleştirmektir.” 2

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA DEVLETLEŞTİRME POLİTİKASI

Sektörler Şirket sayısı Satın alınan yıllar Değeri (milyon lira)

Demir yolları ve limanlar 8 1928 - 1937 120,5

Belediye hizmetleri 12 1933 - 1945 27,5

İmalat sanayi - ticaret 2 1940 - 1943 2,1

Madencilik 2 1936 - 1937 4,4

TOPLAM 24 154,7

Yahya S. Tezel, Cumhuriyetin İktisadi Tarihi, s. 185

1. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 307
2. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 305

Cumhuriyet’in ilk yıllarında birçok işletme ve demiryolu millîleştirildi.
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etkinlik

Köylü Mehmet Efendi Feryat
Ediyor

Konya’da çi f tç i l ik yaparak
geçimini sağlayan Mehmet Efendi
“Buğday fiyatları beş yıl öncesine
göre neredeyse yarı yarıya düştü.
Ürünümüz para etmiyor. Bütün
geçimimiz buna bağlı ama nasıl
geçineceğiz bilmiyorum.” dedi.

Amerikan Hükûmeti Zor
Durumda!

1929 Ekonomik Buhranı ABD’yi
kötü vurdu. ABD’nin Cumhuriyetçi
hükûmet başkanı

1929 Kriziyle boğuşmaya
devam ediyor. Bunalım en çok
sanayi sektöründe büyük yara
açtı. Şehirlerde işsiz ve evsizler
ordusu oluştu.

Bunalımın etkileri başta Avrupa
ülkeleri olmak üzere birçok ülkede
hissedilmeye başladı. İnşaat
faaliyetleri durdu. Tarım ürünü
fiyatlarında % 40 - 60’lık düşüş,
çiftçileri ve kırsal bölge nüfusunu
olumsuz etkilemeye devam
ediyor. Talebin beklenmedik
düzeyde düşmesi nedeniyle
madencilik sektörü de buhrandan
en fazla etkilenen sektörlerden biri
oldu. Alınan tedbirlerin yetersiz
kalması ise hükûmetin halk
nezdinde itibarını kaybetmesine
yol açtı.

Herbert C.
Hoover

Hükûmet Çok Önemli Bir
Karara İmza Atarak “T

ı ı ”nu
Çıkardı

ürk
Paras n Koruma Kanunu

Hükûmet tarafından yapılan
açıklamada “Lozan Barış Ant-
laşması’nın geçici bir maddesine
göre, hükûmetimiz 1929 yılına kadar
dış ticarette müdahalelerde bu-
lunmamıştır. Bu yıldan itibaren
yürürlüğe konmak üzere yeni bir
gümrük mevzuatı hazır l ığını
yakından izleyen ithalatçılar 1929
yılı içinde olağanüstü miktarlara
ulaşan mal ithaline gitmişlerdir. Bu
durum ülkenin dış ticaret açığının
çok önemli oranda büyümesine yol
açmıştır. Bu olumsuz gelişmelerin
yanında para alım satımından para
kazanan spekülatörlerin ulusal
çıkarlarımızla bağdaşmayan tutum-
ları, devletimizi paramızın değerini
korumaya ve dış ticareti denetim
altına almaya yönelik bir dizi yasalar
çıkarmaya yöneltmiştir.” denildi.

Sanayileşmede Beklenen
Hedefe Ulaşılamadı

İ ğ ’nden
yapılan açıklamaya göre “1927’de
çıkarılan Teşviki Sanayi Kanunu’na
rağmen işletmelerde verimlilik
artmışsa da sayıca beklenen
hedeflere ulaşılamamıştır.” denildi.
Açıklamada fabrikaların daha çok
İstanbul, İzmir ve Bursa’da
kurulmuş olduğu belirtildi.

statistik Umum Müdürlü ü

Hey Vatandaş!
Her Malın Yerlisi Var...

Duyduk duymadık demeyin 1929
Ekonomik Buhranı dünyayı etkisi
altına almıştır. Ecnebi mallar da
ülkemizi istila etmiş ve ekonomimi-
ze büyük zarar vermiştir.

Ey bağımsızlık mücadelesi veren
aziz milletimiz, millî sanayinin
kurulması ve gelişmesi için yerli
tüket.
Adres: İstiklal Pazarı

İstiklal Caddesi, Millî Mücadele
Sokak. No: 47

ANKARA

Aşağıda 1931 yılına ait ekonomik gelişmeler dikkate alınarak ekonomi dergisine ait örnek bir sayfa
hazırlanmıştır. Bu sayfayı inceleyerek Türkiye ekonomisinde devletçilik ilkesinin uygulanma sebeplerini
tespit ediniz.

Komisyon tarafından hazırlanmıştır.

Aylık İktisat Mecmuası
MİLLÎ İKTİSAT
Fiyatı: 5 Kuruş

Amerika’da kriz sonucunda işsiz
kalan bir insan
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1. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 306

etkinlik

Basın Toplantısı Hazırlayalım

I. gruptakiler
II. grup-

takiler

Kamu görevlisi, siyaset adamı, sanatçı, bilim insanı vb. kişilerin doğrudan bilgi vermek, bazı konularda
açıklamalarda bulunmak ya da soruları cevaplandırmak amacıyla yaptıkları toplantılara basın toplantısı denir.

Basın toplantıları, doğru bilgi vermek, düşüncelerin ya da alınan kararların yanlış yorumlanmasına imkân
verilmeden doğru yansıtılmasını sağlamak amacıyla yapılır. Toplantı sırasında gazetecilere soru sorma hakkı
verilir. Sorular genellikle sözlü olarak sorulur ve cevaplandırılır.

Sizden dönemin maliye bakanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin devletçilik politikasını neden uygulamaya
koyduğunu açıklayan bir basın toplantısı düzenlemeniz istenmektedir. Bir ders saati içinde gerçekleştireceğiniz
çalışmayı yaparken şunlara dikkat etmelisiniz.

İki gruba ayrılınız. I. grup basın toplantısını düzenleyenleri, II. grup ise gazetecileri oluşturacaktır.
; devletçiliğe geçiş nedenlerini ve dönemin özelliklerini dikkate alarak bir metin hazırlaya-

caklardır. Metni desteklemek için resim, grafik vb. görsellerin yer aldığı bir sunu gerçekleştirilebilir.
; gazeteci olarak konuyla ilgili sorular soracaktır.

169

Devletçilik anlayışının benimsenmesine de iç ve dış nedenler etkili olmuştur. İç nedenlerin başında
savaştan yeni çıkan ekonomik ve toplumsal sıkıntılar yaşanması gelmektedir.
Gerek bu durum gerekse ülkenin çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırılmak istenmesi, toplumsal,
kültürel ve bayındırlık faaliyetlerinin devlet tarafından gerçekleştirilmesini zorunlu kılmıştır. İlk yıllarda
konomik faaliyetlerin özel teşebbüs tarafından gerçekleştirilmesini benimseyen yeni Türk Devleti,

istenen hedeflere ulaşamadı. Hatta ü

Dış etkenlerin başında 1929 Dünya Ekonomik Krizi gelmektedir.
ABD’de ortaya çıkan ve sanayileşmiş ülkelere yayılan kriz ülkelerin
ekonomilerinde büyük zararlara neden oldu. Ürünlerin fiyatları
düştü, işletmeler kapandı ve işsizlik arttı. Sanayileşmiş ülkeler,
ellerindeki sanayi mallarını satamaz hâle geldi. Kriz, Avrupa
ülkelerini sert ekonomik tedbirler almaya yöneltti. Bu ülkeler ithalatı
(dış alım) kısıtlayarak sattıkları kadar mal almaya özen gösterdiler.
Az gelişmiş ülkeler ise krizden tarım ürünlerinin fiyatlarının süratli
biçimde düşmesi nedeniyle olumsuz etkilendi. Türkiye o yıllarda
tarım ürünleri ihraç eden bir ülke olduğundan, ihracatı azaldı.

Bu gelişmeler sonucunda Mayıs 1931’de toplanan CHP’nin
Üçüncü Büyük Kurultayında devletçilik ilkesi parti programına
alınmış ve tek parti döneminin özelliklerinden dolayı da bir devlet
politikası hâline gelmiştir. Atatürk bu konudaki düşüncesini şu
sözlerle ifade etmiştir:

Devletçilik ilkesinin uygulamaya geçmesinin en çarpıcı örneği kuşkusuz planlı ekonomiye
geçilmesidir. 1934 yılında yürürlüğe giren Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın hedefleri yerli ham madde
kullanmak, günlük ihtiyaca yönelik malların üretimine öncelik vermek, yeni fabrikaların yapımında
bölgesel dağılıma dikkat etmek olarak açıklanabilir. Planda kimya, toprak, demir, kâğıt ve selüloz,
kükürt, pamuk ve mensucat ile kendir sanayiine öncelik verilmiştir. Çünkü bu alanlardaki ham madde
ülke içinden karşılanmaktadır. Böylece dışarıya döviz çıkarılması önlenmek istenmiştir.

Gerçekten de planlı ekonomiye geçilmesinin de etkisiyle hızlı bir sanayileşme dönemine girilmiştir.
Devletçi uygulamalar sayesinde Türkiye, dünyanın en hızlı kalkınan ülkelerinden biri hâline gelmiştir.
Tarım alanında önemli teknolojik hamleler yapılmış, para, kredi işleri belli bir düzene koyulmuştur.

“Türkiye’nin tatbik ettiği devletçilik
sistemi, XIX. asırdan beri sosyalist düşünürlerin ileri
sürdükleri fikirlerden alınarak tercüme edilmiş bir sistem
değildir. Bu, Türkiye’nin ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye’ye
has bir sistemdir. Devletçiliğin bizce manası budur. Fertlerin
hususi teşebbüslerini ve faaliyetlerini esas tutmak fakat büyük
bir milletin bütün ihtiyaçlarını ve birçok şeyin yapılmadığını göz önünde tutarak memleket
iktisadiyatını devletin eline almak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk vatanında asırlardan beri
ferdî ve hususi teşebbüslerle yapılmamış olan şeyleri bir an evvel yapmak istedi ve kısa
zamanda yapmaya muvaffak oldu. Bizim takip ettiğimiz bu yol, görüldüğü gibi liberalizmden
başka yoldur.” 1

ülkenin harap olması,

e
lke içinde 1927 yılında çıkarılan Teşvikisanayi Kanunu’na

rağmen yatırımlarda büyük bir artış olmadı. Ülkenin savaşlardan yeni çıkmış olması ve yeterli sermaye
birikiminin olmayışı da bunda etkili oldu. İktidardaki Cumhuriyet Halk Fırkası daha farklı bir ekonomik
politika uygulamaya mecbur kaldı. Ayrıca uygulanan ekonomi politikalarıyla yatırımların bölgelere
dengeli dağılmaması ve sosyal adaletsizliklerin giderilememesi, devletin ekonomik açıdan daha etkili
olmasını gerektirdi. Teknik bilgi açısından ise kadroların yetersiz olması ile sanayi ve ticaretin
azınlıkların elinde olması, devletin iktisadi alanda etkin olmasını gerektiren bir diğer neden oldu.

1929 Ekonomik Krizi’nin etkisiyle
babalarına iş arayan çocuklar



c. Devletçilik İlkesinin Önemi ve Sonuçları

Aşağıdaki tablo ve görsellerden faydalanarak 1931 yılına kadar uygulanan serbest ekonomi dönemiyle bu
tarihten sonraki devletçilik politikasına ait ekonomik verileri karşılaştırarak devletçilik politikasının
sonuçlarını belirtiniz.

etkinlik

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yıllar İhracat
(Milyon TL)

İthalat
(Milyon TL)

Toplam
Mevduat
(Milyon TL)

Gelir
(Milyon TL)

Gider
(Milyon TL)

Gayri safi
millî hasıla

(Milyon TL)

Yatırımlar
(Milyon TL)

1924 159 194 5,7 129 140 1203,4 98,6

1926 186 235 10,3 190 190 1650,5 131,6

1928 174 224 22,5 207 207 1632,5 174,5

1930 152 148 32,3 223 223 1580,5 187,2

1931 127 127 35,9 187 187 1391,6 116,9

1933 96 75 69,5 170 170 1141,4 109,2

1935 96 89 75,4 195 195 1310,0 131,6

1937 138 114 96,8 231 231 1806,5 172,1

Turhan Feyzioğlu, Atatürk Yolu, s. 98 - 103 (Düzenlenmiştir.)
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Devletçilik; Atatürkçülüğün devlet, ülke ve ulus
imkânlarının kullanımında, işletilmesinde, çağdaş-
laşmada devletin sosyal, kültürel, her
alana yön veren ilkesidir. Milliyetçilik ve halkçılık
ilkesine dayanan devletçilik anlayışı ile halkın
talepleri karşısında devlet asli görevlerine sahip
çıkarak toplumun her alanda ihtiyaçları karşılanmış,
çağdaşlaşma yolunda önemli gelişmeler kayde-
dilmiştir. Bunun yanında devletin hizmetleri tüm
vatandaşlara ulaştırılarak
sınıfsız bir toplum oluşturulmuştur. Devlet ile vatan-
daş arasındaki bağlar güçlendirilerek demokrasinin
gelişmesine katkı sağlanmıştır.

D ültürel alanda da etkisini göster-
miştir. Atatürk, siyasi çalışmaların yanında kültür ve
sanat konularıyla da yakından ilgilenmiştir. Bu
alandaki çalışmalar devletin görevi kabul edilmiş ve devlet politikası hâline getirilmiştir. Hükûmet
programlarında kültür ve sanat konularına yer verilmiştir. İlk ve ortaöğretime yönelik okullar yanında
resim, müzik, tiyatro ve güzel sanatlar alanında okullar açılmış, dış ülkelere eğitim için öğrenci
gönderilmiştir.

Ekonomi alanında ise ülkenin kaynakları planlı bir şekilde kullanılarak ekonomi canlandırılmıştır.
Toplumun refah düzeyi yükselmiş, yatırımlar ülkeye dengeli bir şekilde dağıtılmaya çalışılmıştır.

Bu politikalar sonucunda gayri safi millî hasıla (GSMH) 15 yıllık dönemde (1923 - 1938)
ortalama olarak % 8 oranında büyümüştür. 1930’ların başından itibaren ihracatın oranı ithalatı
aşmıştır. Türk lirası ABD doları karşısında değer kazanmış, 1934 - 1938 yılları arasında 1 USD = 1,26
TL düzeyinde kalmıştır. Bankalara yatırılan tasarruf amaçlı para miktarı artmış, merkez bankasında 36
milyon liralık döviz ve 26 ton altın birikmiştir. Ekonominin gelişmesini ve bütünleşmesini hızlandıran
altyapının kurulmasında ve demir yolu ağının yaygınlaştırılmasında başarılı sonuçlar alınmıştır.
Devletin öncülüğünde başlatılan sanayi yatırımları başarıya ulaşmış ve dönem sonunda ülke çok
sayıda sanayi işletmeye kavuşturularak Öz kaynaklara
dayanarak gerçekleştirilen bu tesisler, Türkiye’nin sanayileşme hareketine her bakımdan yön veren
temel kuruluşlar niteliğinde olmuşlardır. Örneğin, bu kamu kuruluşlarında yetişen yöneticiler ve işçiler,
sonraki yıllarda özel sektörün kurduğu ilk sanayi işletmelerinin başarıya ulaşmasında görev
almışlardır. Başarıyla uygulanan politikalar sonucunda ürünlerin fiyatlarında ve paranın değerinde
istikrar sağlanmıştır. Böylelikle gelirin dengeli dağılımı sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca vergi
sisteminde yapılan reformlarla yoksul kesimlerin yükü azaltılmıştır. B

ekonomik vb.

sosyal adalet sağlanmış,

evletçilik, k

10
milyondan 16 milyona çıkan nüfusun temel ihtiyaçları karşılanarak yoksulluk göreceli olarak
azaltılmıştır.

bugünkü sanayimizin temelleri atılmıştır.

ağımsız bir ekonomi kurulmuştur.

Yıl
BüyümeHızı

GSMH
/

(Yüzde)

Sanayi/GSMH

(Yüzde)

Tarım/GSMH
(Yüzde)

1930 2,2 10,0 46,8

1932 -10,7 13,9 39,3

1934 6,0 15,3 40,1

1936 23,2 12,3 48,6

1938 9,5 14,2 44,4

1939 6,9 15,5 43,2

Nazilli Sümerbank fabrikası inşaatı ( 1937 )

DİE, İstatistik Göstergeler, 1923 - 1995 ( Düzenlenmiştir.)
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etkinlik

Reklam, herhangi bir konuda insanların dikkatini çekmek ve insanlar üzerinde etki oluşturmak
için hazırlanmaktadır. Piyasaya sürülmeye başlayan her yeni ürünün yaşamımıza girmesi
noktasında reklamın etkisi büyüktür. T

Hulusi Görey

eknolojinin hızlı ilerlemesi iletişim araçlarının çeşitlenmesi de
reklam sektörünün önemini biraz daha artırmıştır. Bazen bir reklam cümlesi ya da müziği farkında
olmadan beynimizi etkiler ve yine farkında olmadan bizi bir ürünü tercih etmeye yönlendirir.

Yukarıda İhap ’e ait farklı konularda reklam amaçlı hazırlanmış posterler verilmiştir.
Sizden istenen ülkemizde uygulanan devletçilik ilkesinin esaslarını, amaçlarını ve uygulanma

alanlarını dikkate alarak seçtiğiniz bir alanda reklam hazırlamanızdır. Sınıf içinde gruplara ayrılarak o
döneme ait bir alanda çalışma yapabilirsiniz. Yukarıdaki reklam afişlerini örnek alan çalışmalar
yapabileceğiniz gibi teknik imkânları kullanarak müzik, slogan vb. unsurların yer aldığı görüntülü bir
reklam da hazırlayabilirsiniz.

R
EKLAMLAR

R
EKLAMLAR
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5. Laiklik

a. Tanımı

“laique” “lâikos”Türkçeye Fransızca kelimesinden gelen laik kelimesinin aslı Yunanca tur. Halka,
kalabalığa ait anlamına gelen bu kelime başlangıçta din adamı olmayanları belirtmek için
kullanılmıştır. XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Fransa’da siyasi iktidarın kaynağı, kullanılması ve
düzenlenmesi konusunda kilise ile devlet arasında yaşanan çatışma sonucunda laiklik kelimesinin
anlamı değişmiştir. Bu tarihten sonra toplumun ve devletin niteliğini gösteren felsefi, siyasi ve hukuki
bir kavrama dönüşmüştür. Laik okul, laik toplum, laik devlet gibi...

Buna göre laiklik, devlet işleriyle din işlerinin birbirinden ayrılması ve devletin siyasi, iktisadi ve
hukuki düzende sadece aklın egemenliğini kabul etmesi demektir. Hukuki anlamda da devletin ayrım
yapmaksızın kişilerin vicdan hürriyetine sahip olmalarını sağlamasıdır. Bu tanıma göre laikliğin iki
temel unsuru ortaya çıkmaktadır. Birincisi laik anlayışta devletin resmi dini yoktur; devlet bütün din ve
inançlara eşit mesafededir. İkincisi ise kişiler din, inanç ve ibadet hürriyetine sahiptirler. Bu noktada
devlet herkesin bu hürriyetlerini eşit bir biçimde kullanmasını sağlamak ve haklarını kullanırken
karışılacakları tüm engelleri ortadan kaldırmakla yükümlüdür.

etkinlik

Aşağııdaki metinde anayasamızın laiklikle ilgili maddeleri yer almaktadır. Maddeleri okuyarak laiklik
ilkesinin özelliklerini tespit ediniz. Örneğe uygun olarak aşağıdaki yazma alanlarına yazınız.

1982 ANAYASASI’NA GÖRE

Madde 10-

Madde 24-

Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat
hürriyetine sahiptir.
14. madde hükümlerine (Anayasada yer alan hak ve
hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına
dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan
kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanı-
lamaz.) aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî ayin ve
törenler serbesttir.

Kimse, ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî
inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç
ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve
denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk
ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler
arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi
ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni
temsilcisinin talebine bağlıdır.

Kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına
dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dinî veya
din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.

www.tbmm.gov.tr

Atatürk’ün kendi el yazısından laiklikle ilgili görüşleri

1. Laiklik anlayışında hiçbir dinin veya mezhebin birbirine karşı üstünlüğü söz konusu değildir.
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etkinlik

b.Atatürkçü Düşünce Sisteminde Laiklik

“ladini”

“Devletin dini İslam’dır.”

Türkiye’ye laiklik kelimesi ilk kez meşrutiyet döneminde girmiştir. İslamiyet’te bir ruhban sınıfı
olmadığı için bu kavram şekliyle kullanılmıştır.Ancak laik kelimesinin günümüzdeki anlamıyla
hayatımıza girişi Gülhane Hattı Hümayunu’nda din ve mezhep hürriyetinden bahsedilmesiyle
olmuştur. Kanunuesasi’nin 11. maddesi ile laikliğe doğru bir yöneliş anayasa teminatı altına alınmıştır.
1909’da Kanunuesasi’de meydana gelen değişikliklerde Yeni Türk Devleti’nin 1921 ve 1924
Anayasalarında da mevcut durum devam ettirilmiştir. 1928’de yapılan anayasa değişikliği ile

ibaresi kaldırılmıştır. 1937’de laiklik anayasaya girmiştir.

Laiklik Üzerine
Fransız muharriri Maurice Perno’nun, Gazi

Mustafa Kemal Paşa ile yaptığı mülakat:
“Mustafa Kemal Paşa’nın dinî mesele

hakkındaki fikirlerini dinlemek merakında idim.
Bu konuda alınan bazı tedbirden ne maksat
takip edildiğini izah etmesini rica ettim.

Türkiye’nin siyasetinde dine aykırı bir
anlayış var mıdır?

- Siyasetimizi dine aykırı olmak şöyle
dursun, (kendimizi) bu konuda eksik bile
hissediyoruz. Türk milleti daha dindar olmalıdır,
yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır, demek
istiyorum. Dinimiz akla karşı, ilerlemeye mani
hiçbir şey içermiyor. Hâlbuki Türkiye’de daha
karışık suni, batıl inanışlardan ibaret bir din
daha vardır. Fakat bu cahiller sırası gelince
aydınlanacaklardır.

Eğer ışığa yaklaşamazlarsa kendilerini
mahvetmiş ve mahkûm etmişler demektir.
Onları kurtaracağız.’’

(Düzenlenmiştir.)Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C III, s. 93

Atatürk ve Din
Atatürk’le Orman Çiftliği’nde, baş başa

kaldığımız bir gün, din hakkında ne düşün-
düğünü sordum. Bana dedi ki:

“Din vardır ve lazımdır. Temeli çok sağlam
bir dinimiz var. Malzemesi iyi fakat bina, uzun
asırlardır ihmale uğramış. Harçlar döküldükçe
yeni harç yapıp binayı takviye etmek lüzumu
hissedilmemiş. Aksine, hurafeler binayı daha
fazla hırpalamış. Ancak zamanla çatlaklar
derinleşecek ve sağlam temeller üstünde yeni
bir bina kurmak lüzumu hasıl olacaktır.

Din, bir vicdan meselesidir. Herkes,
vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine
saygı gösteririz. Düşünüşe karşı değiliz. Biz
sadece, din işlerini millet ve devlet işleriyle
karıştırmamaya çalışıyor, kaste ve fiile daya-
nan taassupkâr hareketlerden sakınıyoruz.”

Niyazi Ahmet Banoğlu, Nükte, Fıkra ve Çizgilerle Atatürk,
s. 8 (Düzenlenmiştir.)

1.
2.

Yukarıdaki metne göre Atatürk’ün laiklik ilkesini uygulamasındaki amacı ne olabilir?
Atatürk’ün laiklik anlayışının özellikleri nelerdir?

Mustafa Kemal ve arkadaşları BMM’nin açılışı sırasında dua ederken (1920)

Metinleri okuyarak a soruları cevaplandırınız.şağıdaki
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Atatürk ilkelerinin ve cumhuriyetin en önemli yapı taşlarından biri olan laiklik, çağdaş olma, toplum
ve devlet yaşamının akla ve bilime dayandırılmasıdır. Bu ilkenin yeni kurulan devlette hayata
geçirilebilmesi eğitimde, siyasette, devlet ve toplum yönetiminde ve örgütlenmelerde laikliğin yer
almasıyla sağlanabilecektir. Bu sebeple laiklik ilkesinin devlet ve toplum içinde yerleştirilmesi aşamalı
olarak gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda bazı inkılaplar laik bir toplum oluşturmak amacıyla yapılmıştır.
Laikliğin toplum tarafından benimsenmesiyle de diğer inkılaplar yürürlüğe girmiştir.

Atatürk’ün laiklik anlayışı çağdaş uygarlığın gereklerini esas almakla birlikte kendine has özellikler
taşımaktadır.

Atatürk

diyerek laiklik anlayışının,
demokrasi ve insan haklarının en önemli unsurlarından biri olan din ve vicdan hürriyetine dayandığını
belirtmiştir. Türkiye’de anayasanın 24. maddesinde belirtildiği gibi

Buna göre kişiler, özgürce dinlerini seçebilme ve bu dinin gereklerini
diledikleri ölçüde yerine getirme veya getirmeme hürriyetine sahiptirler.Aynı zamanda bu anlayışta kişi
isterse hiçbir dine inanmama konusunda da özgürdür. Bununla birlikte Atatürk, yaptığı
konuşmalarında dinin toplum hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek İslamiyet’in laiklikle
çelişmediğini şu sözüyle belirtmiştir:

Laikliğin bir diğer unsuru ise devletin resmî dininin olmamasıdır. Atatürk’ün

sözünden de anlaşılacağı gibi dini bir vicdan meselesi olarak
görmüştür. Ayrıca devletin belli bir dine üstünlük tanıyarak onun kurallarını bütün vatandaşlara
benimsetmeye çalışması bu ilkeyle engellenmiştir.

Atatürk

diyerek dinin siyasete alet edilmesine karşı olmuş ve bu nedenle Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın devlet teşkilatı içinde anayasal bir kurum olarak yer almasını uygun görmüştür. Dinî
taassubun bilgisizlikten kaynaklandığını düşünmüş ve dinî eğitime önem verilmesi gerektiğini şu
sözleriyle belirtmiştir:

Dinî taassubun ortadan kaldırılmasıyla da dinin istismar edilmesinin önüne
geçileceğini düşünmüştür.

“Vicdan hürriyeti, ferdin mutlak korunması gereken tabii haklarının en
mühimlerinden sayılmalıdır. Her fert; istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine has
siyasi bir fikre sahip olmak, mensup olduğu bir dinin icaplarını yapmak ve yapmamak hak ve
hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz.”

“Herkes vicdan, dinî inanç ve
kanaat hürriyetine ve 14. madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî ayin ve
törenler yapmakta serbesttir.”

“Bizim dinimiz en makul ve en tabii bir dindir ve ancak
bundan dolayı ki son din olmuştur. Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun
olması lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uymaktadır.”

“Din bir vicdan
meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe
ve düşünceye muhalif değiliz.”

“İnsanlıkta, din hakkındaki bilgi ve anlayış ıyrılarak gerçek
bilim ve fen ışıklarıyla arınmış

ır.”

“Bizde ruhbanlık yoktur. Hepimiz eşitiz ve dinimizin hükümlerini eşit olarak
öğrenmeye mecburuz. Her fert dinini, din işlerini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır,
orası da mekteptir.”

1

2

3

4

5

, her türlü hurafelerden s
ve mükemmel oluncaya kadar, din oyunu aktörlerine, her yerde

tesadüf olunacakt

1. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 247
2. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 93-94
3. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Dü

Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Dü
şünceleri, s. 228

4. şünceleri, s. 238
5. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 94

Laiklik ilkesine göre eğitim sistemini bilimsel esaslara göre yeniden düzenleyen Atatürk,
Adana İsmet Paşa Kız Enstitüsünde (1937)
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Devletin her dinin mensuplarına hiçbir ayrım gözetmeden kanun önünde eşitlik sağlaması laikliğin
gereklerindendir. Laiklik ilkesinin bu özelliği, anayasamızın 10’uncu maddesinde

şekliyle ifade
edilmiştir.

Laikliğin bir diğer esası da toplumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak devletin, akla, bilime ve
gerçeklere göre yönetilmesidir. Bu anlayış doğrultusunda eğitimin de laik, akılcı ve çağdaş esaslara
göre düzenlenmesi bu ilkenin gereğidir.

Laiklik öncelikle kişilere din, vicdan ve ibadet özgürlüğünü getirmiştir. Bu özgürlükler sayesinde
çıkabilecek din ve mezhep kavgalarının önüne geçilerek insanlar ve toplumlar arasında hoşgörünün
oluşmasına zemin hazırlamıştır. Böylelikle ülke içinde barış ve huzur ortamı oluşturularak millî birlik ve
beraberliğin korunması sağlanmıştır. Çağdaş demokrasilerin önemli bir şartı olan din, vicdan ve ibadet
hürriyetinin anayasamızla güvence altına alınması ülkemizde demokrasinin kökleşmesinde de önemli
rol oynamıştır.

Egemenliğin sadece halka ait olduğunu kabul eden laiklik ilkesi, Türk milletinin egemenliğini kendi
eline almasında büyük bir etken olmuştur. Böylelikle ülkemizde millet iradesine dayalı demokrasinin
gelişmesinde de bu ilke önemli bir yapı taşıdır.

Laiklik, Osmanlı Devleti’ndeki dine dayalı millet sisteminin yerini Türk milliyetçiliğinin almasını
sağlamış ve ülkede millet bilincinin oluşmasında etkili olmuştur.

Laiklikle birlikte dinde taassup ve hurafelerin önlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaca uygun olarak
dinle ilgisi olmayan inançlar tespit edilmiş ve nitelikli din görevlisi yetiştirilmiştir. Böylece dinin doğru
olarak öğretilmesi ve din müessesesinin görevini tam olarak yapmasına imkân verilerek kişilerin dinini
doğru bir şekilde yaşaması sağlanmıştır.

Laiklik, aklın ve düşüncenin özgürlüğü esasını kabul etmiş ve Türk toplumu için bir çağdaşlaşma
ilkesi olmuştur.

Özgür düşünce sayesinde bilim, sanat ve kültürel alanda gelişmeler sağlanmıştır. Eğitimin akıl ve
bilime dayandırılması, kadın haklarının tanınıp kadın - erkek eşitliğinin her alanda gerçekleştirilmesi
gibi gelişmeler laiklik sayesinde olmuştur.

Laiklik, Türk Devleti’nin diğer ilke ve esaslarını bütünleyerek güçlendirmiştir. Örneğin laiklik toplum
içinde dinsel ve mezhebe bağlı sınıf farklılıklarının oluşmasına engel olarak halkçılık ilkesinin
tamamlayıcı bir unsuru olmuştur. Bilimsel esaslar ve modern teknolojinin, etkili bir biçimde
kullanılmasına imkân vererek ve toplum hayatındaki bütün müesseselerin çağın gereklerine uygun bir
şekilde değişip gelişmesini sağlayarak inkılapçılık ilkesini desteklemiştir.

“Herkes din,
mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.”

c. Laiklik İlkesinin Önemi ve Sonuçları

Laiklik ilkesiyle toplumsal hayatta daha aktif olan kadınlar İzmit’te Gazi Mustafa Kemal’i karşılarken (1928)
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etkinlik

6. İnkılapçılık

Aşağıdaki görsellerden hareketle inkılap kavramı hakkında çıkarımlarda bulununuz.

Osmanlı padişahlarının kullandığı bir taht BMM’nin aç lı ması Türkiye Cumhuriyeti Devleti
Cumhurbaşkanlığı Forsu

Osmanlı toplumunda kullanılan alfabe 1928 Harf  nk itibaren kullanİ ılabından ılan alfabe

Osmanlı toplumundan bir görünüm Cumhuriyet dönemi Türk toplumundan bir görünüm

Cumhuriyet döneminde yapılan inkılapların basına yansıması
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a. Tanımı

“Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir.”

Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkelerinden biri de inkılapçılıktır. Bu ilke ile Türk inkılabının
oluşum ve gelişim safhalarının kavranıp benimsenmesi, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması
amaçlanmıştır. Bu açıdan inkılapçılık diğer ilkeleri de içine alan bir ilkedir. İnkılapçılık ilkesini anlamak
ve özümsemek için öncelikle Türk inkılabının temel niteliklerini ve Atatürk’ün inkılapçılık anlayışını
bilmek gerekir.

Türk inkılabı önceden belirlenmiş soyut ilkeler üzerine kurulmamıştır. Atatürk, Türk inkılabının
felsefesini sözüne bağlamıştır. Ona göre tüm kurumlar
bilimsel yenilikler karşısında kayıtsız kalmamalıdır. Buradan anlaşılacağı üzere Türk inkılabı durağan
değil, dinamik bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda da her zaman yeniliklere açıktır.

1

Türkçeye Fransızcada kullanılan (revuleyşın) kelimesinin karşılığı olarak giren
inkılap kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Sözlük anlamı; toplum düzenini ve yapısını daha iyi
duruma getirmek için yapılan köklü değişikliktir. İnkılap çağın ihtiyaçlarını karşılamayan devlet yapısını
ve yönetimini değiştirmek için halkın katılımıyla ülkede yeni bir siyasal, sosyal ve ekonomik bir yapının
oluşturulmasıdır.

“revolution”

b.Atatürkçü Düşünce Sisteminde İnkılapçılık

etkinlik

Metni okuyarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

Afet İnan Anlatıyor…

4 Haziran 1933 gecesi Atatürk arkadaşlarıyla birlikte
toplanmıştı. Atatürk’ün sorduğu sorular üzerine veya herkesin
kendi düşüncesine göre konuşuldu. Fakat en çok inkılaplar
üzerinde duruluyordu. İnkılap kelimesinin Türk inkılapları
açısından tanımı istenmiş ve Batı dillerinde karşılığı aranmıştı.

İşte o gece iyice hatırlıyorum kiAtatürk istihale (değişim) veya
inkişaf kavramlarını inkılaplar için kabul etmiyordu. Revolution
ve evolution kelimelerinin sözlük anlamı yanında bizim
inkılaplarımızın izahlı bir tarifi olmalıydı.

Bu kanaat belirdiği vakit Atatürk’ün aynen söylediklerini üç
paragrafta şöyle tespit etmiştim:

İnkılap mevcut müesseseleri zorla değiştirmek demektir.
Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri
yıkarak yerlerine milletin en yüksek medeni icaplara göre
ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri yerleştirmektir.
Bir çizgiden sonra not ettiğim kısımlar da şudur:
İnkılap devlet ve sosyal hayatımızda mevcuttur. (laiklik, medeni kanun, demokrasi)

�

�

�

Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, s. 249 - 250 (Düzenlenmiştir.)

1.
2.
3.

Atatürk, Türk inkılabına neden farklı bir tanım aramıştır?
Atatürk’ün inkılapçılık anlayışının özellikleri nelerdir?
Türk inkılabını Osmanlı dönemi yenilik hareketleri ile karşılaştırarak farklı yönlerini belirtiniz.

Atatürk ve Afet İnan birlikte (1934)

1. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 202

etkinlik

Metni okuyarak metnin altındaki soruları cevaplandırınız.

Atatürk ve Dil İnkılabı

Harf komisyonunun son kararlarını Atatürk’e anlattığım günü dün gibi hatırlıyorum. Komisyonda
Osmanlıcadaki yabancı kelimelerin bütün söyleniş özelliklerine göre harfler ve işaretler aramakta
direnen arkadaşlarla, biz Türkçeciler arasında görüş ayrılığı vardı. Biz Türkçe kelimelerde gerekli
olmayan harf ve işaretleri istemiyorduk. Böylece dilde kalacak yabancı kelimelerin de gitgide,
söyleniş hususiyetlerini kaybederek Türkçeleşmesini sağlamak istiyorduk.

Atatürk karşı tarafın tekliflerini gözden geçirdi:
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— dedi ve sonra:
— diye sordu.

Biz bunları halka ve çocuklara nasıl öğretebiliriz? Bu da eskisi kadar güç
Yeni yazının eskisi yerine geçmesi için müddet olarak ne düşündünüz? Süre

bazı arkadaşlara göre beş, birçoğuna göre de on beş yıl olmalı idi. İlk zamanları okullarda iki yazıyı
da öğretecektik. Gazeteler önce birkaç sütunu zamanla da bütün gazeteyi yeni yazı ile
yayınlayacaklardı.

Konuşmaları dinleyenAtatürk:
—

Enver Paşa’nın daha fazla imla inkılabı diyebileceğimiz denemesi I. Dünya Harbi olur olmaz suya
düşmüştü:

— dedi.
Buna ben de şaştım doğrusu. Üç ayda bir millete yazı değiştirtmek!
Bir süre sonra Anadolu’ya, köylere çıktı. Bir kara tahta üzerinde yeni yazının ilk derslerini verdi.

Böylece üç ayda inkılabı gerçekleştirdi. Eğer on beş yıl mühlet fikri yürüseydi eski yazı hemen hemen
demokrasiye kadar sürecekti ve yeni yazı belki de tarihe karışacaktı…

Farz edelim on beşinci yılda gazetelerde yarım sütunArapça yazı kaldı. Ne olacak biliyor
musunuz? Herkes o yarım sütunu okuyacak. Bir harp, bir buhran, bir şey çıktı mı, bizim yazı
da Enver’inkine dönecek.

Ya üç ayda yapabiliriz, ya hiç bir zaman

Falih Rıfkı Atay, Mustafa Kemal’in Mütareke Defteri ve 19 Mayıs, s. 43 (Düzenlenmiştir.)

Türk inkılabı aklı ve bilimi esas alır. Bununla birlikte taklitçi değildir, gerçekçi ve uygulanabilir
niteliktedir. Türk inkılabının amacı toplumu çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmaktır.

İnkılapçılık Atatürk’ün ifadesiyle:

Bu sebeple onun inkılapçılık anlayışı eskiyi ve kötüyü kaldırarak yerine yeniyi ve iyiyi
koymaktır. Doğal olarak bu anlayış bilim ve teknolojinin önderliğinde sürekli olarak yenilik amaçlar.
Bunun içindir ki Atatürk:

demiştir.Ayrıca onun
inkılap ve ilkelerin belli bir doktrine dayanması görüşüne verdiği cevabı da
ilke ve inkılapların yeniliklere açık olması gerektiğinin bir göstergesidir.

İnkılapçılık ilkesi çağın gerisinde kalmayı önlemek için konmuştur. Ancak Atatürk, Batılı kurum ve
kuruluşları örnek alarak gerçekleştirdiği inkılaplarda taklitçilikten sakınmıştır. Onun

sözü bu
ilkenin amacını açıklamaktadır.

Atatürk’ün inkılapçılık ilkesi, ilke ve inkılapların korunması, sürekliliğinin ve işlevselliğin sağlanması
açısındanAtatürkçü düşünce sistemi içinde önemli bir yere sahiptir.

Çağdaşlaşmanın en büyük engeli inkılapları dogmalaştırmak, ilkeleri yeni gelişmelere cevap
veremez hâle dönüştürmektir. Çağın ve toplumun gereksinimlerini dikkate alarak sürekli yenileşmeyi
hedef alan inkılapçılık, Atatürkçülüğü, Türk inkılabını ve ilkelerini dogma olmaktan kurtararak
sürekliliğini ve gelişimini sağlamıştır. Ayrıca inkılapçılık, barışçı ve demokratik bir anlayış ve inanca
sahiptir.

“Türk milletini geri bırakmış müesseseleri yıkarak yerlerine
milletin en yüksek icaplarına göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri kurmuş
olmaktır.”

“Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Toplumsal hayatta, bilim
ve fen alanında başarı kazanmak için, tek gelişme ve ilerleme yolu budur.”

“O zaman donar kalırız.”

“Biz Batı
medeniyetini taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi
bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz.”

1

2

3

4

1.
2.

Yukarıdaki metinden hareketle inkılaplar yapılırken nelere dikkat edilmiştir?
Atatürk dil inkılabını hangi nedenlerden dolayı gerçekleştirmiştir?

Harf inkılabından sonra bir süreliğine Latin ve Arap harfleriyle birlikte basıldı.gazeteler

1. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 140
2. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 187
3. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 92
4. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 86 181



Türk inkılabı ulusal olduğu kadar evrensel niteliklere de sahiptir. Bu yönüyle sömürülen ülkelerin
bağımsızlık hareketlerine örnek olmuştur.

c. İnkılapçılık İlkesinin Önemi ve Sonuçları

“Türk milleti siyasi ve sosyal inkılapların hakiki sahibidir. Milletimizde bu kabiliyet ve
gelişim olmasaydı, onu yaratmaya hiçbir kuvvet yetmezdi. Bizim ilham kaynağımız doğrudan
doğruya Türk milletinin vicdanıdır.”

“Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük.”

Yeni Türk Devleti, Millî Mücadele ve onu tamamlayan Türk inkılabının temel ilkeleri üzerine
kurulmuştur. Bu mücadele öncelikle Osmanlı Devleti’ni işgal eden emperyalist güçlere karşı verilmiştir.
Bunun ardından çağın gereklerine cevap vermeyen devlet kurumları yeniden düzenlenmiştir.

İnkılaplar sayesinde Türk toplumuna her yönden gelişme ve ilerleme yolu açılmıştır. Yapılan
yeniliklerle kişi egemenliğine son verilerek millet egemenliğine dayalı bir yönetim kurulmuştur. Dine
dayalı devlet yapısının yerini laik devlet yapısı almıştır. İnkılaplar sayesinde Türk Devleti yeni
kurumlarıyla çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşturulmuştur. Sosyal hayatta, eğitimde, kültürde ve
ekonomik alanda Türk toplumuna yeni ufuklar açılmıştır. İnkılapçılık zamanla toplumda oluşacak
gereksinimleri karşılayacak gelişme ve yenileşmelere imkân vermiştir. Böylece milletin sağlıklı bir
şekilde varlığını devam ettirmesi sağlanmıştır.

Atatürk:

diyerek inkılapları Türk inkılabı olarak adlandırmış ve millete
mal etmiştir. İnkılapçılık; Türk inkılabının çağdaş ve sürekli yeniliklere açık olmasını sağlamış,
inkılapları dogma olmaktan kurtarıp geliştirilmesinde etkili olmuştur.

Atatürk’ün
sözleriyle de belirttiği gibi inkılapçılık ilkesi Türk toplumunun daima ileriye gitmesini sağlamıştır. Bu ilke
yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde de köklü bir değişiklik yapmıştır. İnkılaplar büyük Türk
milletinin dinamik ideali hâline gelmiştir.

1

2

etkinlik

Atatürk’ün Doğu Milletlerinin Uyanacağına İnancı

“Şarktan şimdi doğacak olan güneşe bakınız.”

“Bugün, günün ağardığını nasıl görüyorsam uzaktan, bütün şark milletlerinin de uyanışlarını öyle
görüyorum, istiklal ve hürriyetine kavuşacak daha çok kardeş millet vardır. Onların yeniden doğuşları
şüphesiz ki ilerlemeye ve refaha yol açacaktır. Bu milletler bütün güçlüklere ve bütün engellere rağmen
manileri yenecekler ve kendilerini bekleyen istikbale ulaşacaklardır. Sömürgecilik yeryüzünde yok
olacak ve yerlerine milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve iş birliği
çağı hâkim olacaktır. Size bu sözleri söyleyen Cumhurbaşkanı değil, sadece Türk milletinin bir ferdi
olarak Mustafa Kemal’dir. Bu hususa özellikle dikkatinizi çekmek isterim.”

Mısır’ın Ankara Büyükelçisi Ahmet Remzi, 24 Mart 1933’te Atatürk’ün Mısır elçiliğini ziyareti sırasında
yaşadığı anıyı şöyle ifade etmiştir.

Vakit gece yarısını geçmiş, sabah yaklaşmıştı. Şafak sökmek üzereydi. Bu müddet zarfında lider, Türk
inkılabının prensiplerini ve milletin ruhundaki uyanıklığı anlatmıştı. Atatürk neşe içinde idi ve yüzündeki çizgiler
onun tarihe ismi geçecek unutulmaz adamlardan biri olduğunu ifade ediyordu. Gözleri kendinden emin bir
insanın ifadesini veriyor ve onun Türkiye ve Türk milletine hizmet etmek için mukaddes bir vazife yüklendiği
hakkındaki kanaatini belirtiyordu. dediği zaman ufukta
güneşin ışıkları belirmişti. Bu sırada güneşin bütün ışıkları doğduğu yön olan şarktan yavaş yavaş yükseliyordu.

demişti.
Enver Ziya Karal, Atatürk’ten Düşünceler, s. 17

Türk inkılabının hangi özellikleri onun başka milletler tarafından da benimsenmesinde etkili olmuştur?

1. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 224
2. Atatürkçülük (3. Kitap) Atatürkçü Düşünce Sistemi, s. 50

Atatürk adına İran ve Mısır’da bastırılmış pullar
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etkinlik

İhap Hulusi Görey’in çalışmasından yararlanılmıştır.

Aşağıda inkılapçılık ilkesi ile ilgili hazırlanmış afiş verilmiştir. Bu afişte inkılapçılık ilkesinin özelliklerini ifade
eden sloganları boş bırakılan yazma alanlarına yazınız.
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Sosyal
Devlet

Eşitlik

Kişi
Hürriyetleri

Millî
Egemenlik

Millî Birlik ve
Beraberlik

Hukuk Devleti

Çağdaşlaşma

Demokrasi

Bağımsızlık

Milliyetçilik

Devletçilik

İnkılapçılık

Cumhuriyetçilik

Halkçılık

Laiklik

ATATÜRK İLKELERİ KAVRAM ŞEMASI

Şemada verilen kavramları örnekteki gibi ilgili ilkelerle eşleştiriniz.
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Demokrasiyi
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Eşitliği
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Devletçilik

Laiklik
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Gazi Mustafa Kemal 01

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri

.03.1922’te TBMM’nin III. toplanma yılını açarken:
Çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun en evvel ve her

şeyden evvel Türkiye’nin istiklaline kendi benliğine millî geleneklerine düşman olan bütün
unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.

, C I, s. 246

Atatürk Diyor ki...
“... Her tarafta olduğu gibi bizde de yeni

hareketler ve akımlar karşısında onu hazme-
demeyen kuvvetler meydana çıkabilir... Her
ferdin bu gibi hareketlere dikkat etmesi ve
onlara karşı son derece uyanık bulunması
lazımdır. İşte bu görüş açısından millet içinde
bir fert olarak ve tekrar millet tarafından
seçilme şerefine erişirsem Türkiye Büyük
Millet Meclisinde üye sıfatıyla çalışmayı
vazife sayıyorum.”

Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 97

Gazi Mustafa Kemal’in

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C

25.8.1924’te Muallim
Birliği Kongresi üyelerine seslenişi

II, s. 178 - 179

“Cumhuriyet fikren, ilmen, fennen, bedenen
karakter ve kişilik sahibi koruyucular ister. (…)
Muallimler sizin başarınız cumhuriyetin başarısı
olacaktır. Yeni Türkiye’nin birkaç seneye
sığdırdığı askerî, siyasi ve idari inkılaplar
muhterem muallimler sizin içtimai ve fikir
inkılaptaki başarınızla güçlenecektir. Hiçbir
zaman hatırlarınızdan çıkmasın ki cumhuriyet
sizden irfanı hür, vicdanı hür nesiller ister.”

Ç. ATATÜRK İLKELERİNE SAHİP ÇIKMAK VE ONLARIN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK

1.
2.
3.

Atatürk ilkelerine niçin sahip çıkmalıyız?
Atatürk ilkelerine sahip çıkmada eğitimin önemini belirtiniz.
Atatürk ilkelerinin korunmasında kişilere düşen görevler nelerdir?

Atatürk ilkeleri y kıl ve bilimin önderliğini kabul eden b
Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmayı amaçlamış ve milleti her yönü ile uygar ve

gelişmiş bir toplum hâline getirmiştir. Aynı zamanda millî egemenlik ile kişisel hak ve özgürlükleri esas
alan Atatürk ilkeleri demokrasinin ülkeye yerleşmesinde etkili olmuş ve uluslararası alanda Türkiye
Cumhuriyeti’ni saygın bir devlet konumuna yükseltmiştir. Bu ilkeler inkılapçılık ilkesinin de bir gereği
olarak katı kurallara ve sınırlara sahip değildir. Amaç çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmak olduğu
için de çağın ihtiyaçlarına uygun olarak kendini yenileyebilme özelliğine sahiptir. Bu durum Türk
toplumuna ve inkılaplara dinamik bir kazandırmıştır. Bu yüzden öncelikle Türkiye’nin gelişmiş ve
saygın bir ülke olarak bağımsızlığını devam ettirmesi,

millî birlik ve beraberliğin korunması, demokrasinin
geliştirilmesi, halkın e mutluluğunun temin
edilmesi her alanda akıl ve bilimin egemenliğinin
etkin kılınması yine bu ilkelere sahip çıkmakla
mümkündür. Bu nedenle Atatürk ilkelerini
korumak Türk vatandaşlarının en önemli millî
görevleri arasında yer alır. Bununla birlikte bu
konuda en büyük görev Atatürk’ün

sözünde ifade ettiği gibi Türk
gençliğine verilmiştir. Atatürk ilkelerine sahip
çıkmak için vatandaşlara düşen görevlerden
bazıları şunlardır:

Millî birlik ve beraberliği bozacak
davranışlardan kaçınmak,

Türkiye Cumhuriyeti’ni kalkındırmak için
her alanda çalışmak,

Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı olmak,
Atatürk ilke ve inkılaplarına içten

bağlanmak, gelecek kuşaklara bu ilkelerin
öğretilmesini sağlamak.

“Ey yükselen
yeni nesil! Gelecek sizindir! Cumhuriyeti biz
kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek
sizsiniz.” 1

�

�

�

�

eni Türk Devleti’nin temelini oluşturmuştur. A u
ilkeler

yapı
Atatürk ilkelerinin korunması ve devamlılığının

sağlanmasına bağlıdır. Bunun yanında
refah v

1. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 188

Atatürk’ün gençliğe verdiği önemi anlatan bir afiş

Metinleri okuyarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
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Aşağıda Atatürk’ün ilkeleri ve cumhuriyetin korunması konusunda gençlerden beklentisini konu alan
afiş çalışması yapılmıştır. Bu afişi inceleyerek ilkelerin ve cumhuriyetin korunması ve yaşatılması
konusunda siz gençlere düşen görevleri konu alan bir afiş çalışması yapınız. Bu çalışmanız performans
görevi olarak değerlendirilecektir.
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D. MİLLÎ GÜÇ

1. Siyasi Güç

Millî güç, bir ulusun millî hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanılabilecek maddi ve manevi
kaynaklarının tümüdür. Millî güç; siyasi, ekonomik,

unsurlarından meydana gelir.
askerî, sosyo - kültürel, nüfus, coğrafi, bilimsel ve

teknolojik güç ile psiko - sosyal güç

1.

2.

3.
4.

Bir ülkede adalet sisteminin sağlam olmasının millî güce olan etkisi hakkında neler söylenebilir?
V

İnsanın doğuştan gelen temel hakları nelerdir?Bir ülkede insan haklarının gelişmişlik düzeyinin siyasi
güce etkileri neler olabilir?
Toplumsal yaşamda kanunlar dâhilinde sınırlamalara gidilmesinin gerekliliği ile ilgili neler
söylenebilir?

erdiğiniz cevaplardan hareketle siyasi gücün millî güce etkisini belirtiniz.

Kuzey Afrika ülkelerindeki isyanların
basına yansıması

Hürriyetlerin sınırlandırılmasıyla ilgili bir karikatür

“Dünya İnsan Hakları Günü” ile ilgili bir afiş

Metin ve görselleri inceleyip aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

Atatürk Diyor ki...

irade egemenlik

“Bir milleti teşkil eden fertlerin o millet içinde, her nevi hürriyeti... emniyet altına almak lazımdır. Keza, bir
milletin... kendi topraklarında, haricin hiçbir müdahale ve sınırlaması olmaksızın hür ve bağımsız yaşaması
ve çalışması lazımdır. İşte, devlet, gerek fertlerin hürriyetini ... gerek millet ve memleketin bağımsızlığını
muhafaza edebilmek için kendine has bir nüfuz ve kuvvete sahip olmalıdır.(...) Milletin sinesinde nüfuz icra
eden kuvvet, ferden hiç kimse tarafından verilmiş değildir. O, bir siyasi nüfuzdur ki devlet kavramında
kendiliğinden mevcuttur ve devlet, onu halk üzerinde tatbik etmek ve milleti haricen diğer milletlere karşı
müdafaa eylemek salahiyetine maliktir. Bu siyasi nüfuz ve kudrete “ ” veya “ ” denir.”

Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 268

Millî egemenlikle ilgili haz afiırlanmış bir ş

Adalet kavramıyla ilgili bir afiş
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Atatürkçü düşünce sisteminin en önemli unsuru siyasi güçtür. Bu güç millî hedeflere ulaşmak
amacıyla kullanılan siyasi kuvvetleri ifade eder. Bir devletteki siyasi gücün etkili olması ülkedeki
demokrasinin gelişmişliğine bağlıdır. Türkiye Cumhuriyeti, laik ve demokratik bir yapıya sahip olmakla,
siyasi güç açısından büyük bir üstünlüğe sahiptir.

Bir ülkede siyasi gücün istenen düzeyde olabilmesi için bazı şartlar yerine getirilmelidir. Buna göre
öncelikle mevcut yasaların toplumun sosyal ve kültür yapısına uygun, yeterli ve tam anlamıyla
uygulanıyor olması gerekir. İç politikada devlet milletle bütünleşmeli ve siyasal sistem tam işlemelidir.

Türkiye’nin siyasi hedefleri; ülke içinde kişi hak ve hürriyetlerini ve demokrasiyi sağlamak, dışarıda
ise tam bağımsızlık ve millî hedeflerden vazgeçmeden uluslararası kuruluşlarda aktif olarak yer
almaktır.

etkinlik

Seçim Kanunundan
Madde 2:

Madde 6:

Madde 7:

Madde 8:

Madde 10:

Madde 33:

…
Seçimler, serbest, eşit, tek dereceli genel oy

esaslarına göre yapılır. Seçmen oyunu kendisi kullanır. Oy
gizli verilir. Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması
açık olarak yapılır.

18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme
ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.

Aşağıdaki yazılı olanlar oy kullana-mazlar:
Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları, askerî
öğrenciler, ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak
bulunanlar.

Aşağıdaki kimseler seçmen olamazlar: Kısıtlı
olanlar ve kamu hizmetinden yasaklı olanlar.

25 yaşını dolduran her Türk vatandaşı
milletvekili seçilebilir.

Genel seçimlerde ülke genelinde, ara
seçimlerde seçim yapılan çevrelerin tümünde, geçerli oyların
%10’unu geçmeyen partiler milletvekili çıkaramazlar.

www.ysk.gov.tr

1.
2.

Seçim şartlarının ve seçimlerin yapılmasının bir ülkenin siyasi gücüne etkileri neler olabilir?
Okulunuzda temsilci seçimi için gerekli şartlar belirlemeniz gerekseydi, nasıl bir düzenleme

yapardınız?Yaptığınız düzenlemelerin okulunuzu hangi yönlerden etkileyebileceğini belirtiniz.

Vatandaşlar oy kullanırken

2. Ekonomik Güç

Atatürk’e Göre Ekonominin Önemi
“Tarih, milletlerin yükseliş ve çöküş sebeplerini ararken birçok siyasi, askerî, toplumsal sebepler

bulmakta ve saymaktadır. Şüphe yok, bütün bu sebepler, toplumsal hadiselerde rol oynarlar. Fakat
bir milletin doğrudan doğruya hayatıyla, yükselişiyle, çöküşüyle ilişkili ve ilgili olan, milletin
ekonomisidir. Tarihin ve tecrübenin tespit ettiği bu gerçek, bizim millî hayatımızda ve millî tarihimizde
de tamamen belirmiş bulunmaktadır. Hakikaten Türk tarihi tetkik olunursa bütün yükseliş ve çöküş
sebeplerinin bir ekonomi meselesinden başka bir şey olmadığı anlaşılır. Tarihimizi dolduran bunca
muvaffakiyetler, zaferler veyahut mağlubiyetler, yokluk ve felaketler, bunların hepsi meydana
geldikleri devirlerdeki ekonomik durumumuzla ilgili ve ilişkilidir. Yeni Türkiyemizi layık olduğu
seviyeye eriştirebilmek için, mutlaka ekonomimize birinci derecede ehemmiyet vermek
mecburiyetindeyiz. Çünkü zamanımız tamamen bir ekonomi devresinden başka bir şey değildir.”

Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 288

Yukarıdaki metinden hareketle güçlü bir ekonominin millî güce katkısı neler olabilir? Belirtiniz.

etkinlik

Aşağıdaki metinde seçim kanunundan bazı maddeler verilmiştir. Bu maddeleri inceleyerek soruları
cevaplandırınız

190



Bir ülkenin sahip olduğu bütün ekonomik kaynakları ile bu kaynakların işletilmesi, her türlü mal ve
hizmetin üretilebilme kapasitesi ve uluslararası ticaretteki yeri vb. unsurlar ekonomik gücü oluşturur.

Atatürk’ün

sözünden de anlaşılacağı üzere güçlü ve bağımsız
bir devlet ancak güçlü bir ekonomi ile sağlanır. Millî gücün tüm unsurlarının gelişip güçlenmesi için
gereken maddi ve parasal ihtiyaçlar, ekonomik güç tarafından karşılanır. Bundan dolayı ekonomik güç
siyasi gücün en büyük yardımcısıdır. Ekonomik yönden güçlü devletler, hem iç siyasette hem de
uluslararası ilişkilerde söz sahibi olurlar. Aynı zamanda devlet, millete karşı olan görevlerini yerine
getirebilmek için de ekonomik güce sahip olmak durumundadır.

Bir ülkenin, ekonomik gücünün yüksek olabilmesi için öncelikle kaynakları devamlı ve yeterli olmalı,
ülkenin endüstriyel kapasitesi, sanayi alt yapısı ve nitelikli insan gücü bulunmalıdır. Teknoloji ve
bilişimde dünya standartlarına ulaşılmalı ve ihracat miktarı artırılmalıdır.

Türkiye stratejik ve jeopolitik açıdan son derece önemli bir konuma sahiptir. Aynı zamanda sürekli
karışıklıkların ve savaş hâlinin devam ettiği bölgelere yakındır. Bu durum beraberinde birçok iç ve dış
tehdidi getirirken barış halinin sürdürülmesini de engellemektedir.

umhuriyetin, ve millî egemenliğin
Aynı zamanda askerî güç, toplumun rahat ve huzur

içerisinde yaşamasının da teminatıdır. Bütün bu sebeplerden ve millî hedeflere ulaşma açısından Türk
Silahlı Kuvvetleri çok önemli bir role sahiptir.

hedefi,

Sosyo - kültürel güç, toplumun sahip olduğu maddi ve manevi
değerlerin topluma sağladığı güçtür. Bu gücün değerlendirilmesinde
siyasal, sosyal ve eğitsel nitelikli kurumların kalitesi, halkın tutum ve
davranışları ile birlik ve beraberlik anlayışı, moral ve kültür düzeyi
belirleyici faktörlerdir. Bireyler ne kadar nitelikli, ahlaki ve kültürel
değerleri ne kadar güçlü, beraber yaşama isteği ne kadar gelişmişse,
toplumun uzak hedeflerine inancı ne kadar güçlüyse sosyo - kültürel güç
o kadar etkilidir. Toplumun tarihten getirdiği maddi ve manevi değerler,
tarihe katkısı ve bunun farkında oluşu da sosyo - kültürel gücü artırır.

“Efendiler! Milletimiz burada belirlediğimiz büyük zaferden daha önemli bir görev
peşindedir. O zaferin anlaşılması milletimizin iktisat alanındaki başarılarıyla mümkün olacaktır.
Hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmasından önce iktisadını düşünmüş olmasın.
Memleket ve istiklal savunması için varlığı gerekli olan bütün kuvvetler ve araçlar ekonominin
genişleme ve açılmasıyla mükemmel olabilir.”

Türk vatandaşı kesin olarak bilmelidir ki bir milletin insanlık ve medeniyet âleminde
yükselmesi ve muvaffak olması, yalnız ve ancak kendi kuvvetine dayanarak hürriyet ve
bağımsızlığını korumasıyla mümkündür. Bunun başka çare ve vasıtası yoktur.

Ordu istemeyen ve ordunun yüklediği maddi, manevi fedakârlığı göze aldırmayan bir millet,
esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçirir.

Sosyo - Kültürel Güç

1

3.Askerî Güç

Askerî güç, bir devletin ulusal politikalarını uygulamasında ve millî hedeflere ulaşmasında
kullandığı fiziki güce verilen addır.

Türk ordusu c bağımsızlığın koruyucusu olarak Atatürkçü
düşünce sisteminin temel unsurlarındandır.

Atatürk bu konuya dikkat çekerek şunları söylemiştir:

İç ve dış tehdit unsurları caydırıcı özelliklere sahip olan Türk
ordusunun bu özelliğini devam ettirerek harp sanayiini kendi
ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye getirip ülke menfaatleri doğrultusunda
uluslararası askerî kuruluşlarda yer almaktır. Bütün bu hedeflerin
gerçekleşebilmesi Türkiye’nin askerî güç açısından iyi bir noktada
olmasına bağlıdır.

“

”

4.

2

etkinlik

Atatürk’e Göre Ordunun Önemi
“Biz ordumuzun mevcudiyetini mevcut paramızla mukayese edemeyiz. “Paramız vardır, ordu yaparız;

paramız bitti, ordu inhilal (dağılsın) etsin.” Benim için böyle bir mesele yoktur. Efendiler para vardır, para yoktur,
ister olsun, ister olmasın ordu vardır. Bunu bir misal ile arz etmek isterim bendeniz ilk defa bu işe başladığım
zaman en akil ve mütefekkir arkadaşlarım bana sordular yahu paramız var mıdır? Yoktur yoktur dedim. Ne
yapacaksın, dediler. Ordu olacak ve bu millet istiklalini kurtaracaktır dedim. Sonuç olarak hepsi oldu daha da
olacak.”

Nutuk, (hzl.: Zeynep Korkmaz), s. 445

1. C II, s. 188Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,
2. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 339
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Atatürk sosyo - kültürel gücün önemine ilişkin

sözüyle Türk ulusunun sosyo - kültürel gücü oluşturan bütün
niteliklere sahip olduğunu belirtmiştir. Kurtuluş Savaşı’nda dünyanın en büyük emperyalist güçlerine karşı
Türk halkının millî birlik ve beraberlik içinde verdiği mücadelede sosyo - kültürel gücün toplum ve devletin
geleceğininbelirlenmesivemillîhedeflereulaşılmasındakietkisinigöstermesiaçısındanönemlidir.

Gelişmişlik düzeyi birbirine yakın devletler arasında kalabalık ve genç nüfus önemli bir güç unsurudur. Bu
durumunbiravantajolabilmesi içinülkeninkaynaklarıve iş imkânlarınüfuslaorantılıolmasıgerekir.

Nüfus, her şeyden önce potansiyel bir güçtür ve bu bakımdan değer taşır.Ancak kişilerin eğitim, sağlık, iş,
emeklilik, konut gibi ihtiyaçlarının karşılanarak planlı ve programlı bir şekilde gelişim sağlanırsa nüfus gerçek
bir güç öğesine dönüşebilir. Özellikle nüfusun kalabalık olması askerî açıdan, eğitimli ve genç olması
ekonomik gelişme açısından büyük önem arz etmektedir. Nüfus artışının, devletin imkân ve kabiliyetlerini
aştığıdurumlardabirçoksorunortayaçıkmaktadır.

Bir ülkenin bulunduğu coğrafyanın jeopolitik konumu ile o ülkenin canlı - cansız, doğal - yapay tüm
varlıklarınıvebuvarlıklarındevletekazanımlarını ifadeetmektedir.

TürkiyeCumhuriyeti’nincoğrafi konumu:Coğrafi açıdanAsyaveAvrupakıtalarınınbirleştirennoktada
bulunan Türkiye Avrupa, Asya ve Afrika arasında siyasi, askerî vb. açılardan denge unsuru olarak ön plana
çıkmaktadır.

Ülkemizinzenginbir tarihselmirasasahipolması:Ülkemizdeyaşayan topluluklar yüzyıllardır bir arada
kardeşlik duyguları içinde yaşamaktadır.Ayrıca ülkemizin çevre ülkelerle tarihten gelen komşuluk ilişkilerinin
olmasıülkemizinuluslararasındaöneminibirkatdahaartırmaktadır.

Ülkemizde bulunan yer altı zenginlikleri: Son yıllarda artan önemi ile başta askerî alanda olmak üzere
sanayide birçok alanda kullanılmaya başlanan bor madeninin dünya rezervlerinin büyük bir bölümünün
Anadolu’dançıkartılıyorolmasıTürkiye’ninöneminidahadaartırmaktadır.

Dünya’da tarım ürünlerinin çeşitliliği: Uygun iklim şartları ve tarıma elverişli toprak yapısının
Anadolu’da bulunması, Dünya’da yaşanan kıtlık ve küresel ısınmaya bağlı olarak azalan tarımsal üretim,
Türkiye’ninöneminiarttırmaktadır.

Zengin enerji kaynaklarına sahip olması: Türkiye gerçekleştirilen enerji yatırımlarıyla çevre ülkelere
elektrik ihraç eden bir ülke hâline gelmiştir.Ayrıca son yıllarda rüzgâr, güneş vb. alternatif enerji kaynaklarına
yapılanyatırımlarTürkiye’ninbualandakigücünüarttırandiğerönemliunsurdur.

İstanbulBoğazı,ÇanakkaleBoğazıgibidoğal ticaretyollarınasahipolmasıveDünya’nınönemli ticaret
bölgelerineyakınlığı (Akdeniz,SüveyşKanalıvb.)

Günümüzde bilimsel ve teknolojik alanlardaki gelişmeler devletlerin, çağdaşlık düzeylerinin
belirlenmesinde önem arz eder. Bilimsel ve teknolojik güç aynı zamanda millî gücün diğer unsurlarını da
etkilemektedir. Bu alanda çağın gerisinde kalan bir devletin millî gücünün dünya üzerinde etkin olması
beklenemez. Bu devletler geniş topraklara, kalabalık nüfusa ve zengin doğal kaynaklara sahip olsalar dahi
büyük ve güçlü devlet olamazlar. Günümüzde Türkiye başta savunma sanayi ve eğitim olmak üzere birçok
alanda yaptığı teknolojik yatırımlarla uluslararasında adından söz edilir ülke konumuna yükselmiştir. Askerî
alandaMillî tank ileeğitimdeFatihprojeleribualandayapılançalışmalaraörnekgösterilebilir.

Milleti oluşturan bireylerin moral değerleri, karakteri ve kültürel özelliklerinin ortaya çıkarttığı güçtür. Psiko-
sosyal güç, toplumda tarihsel mirasa bağlılık ile ortak yaşama duygusunun geliştirilmesi sonucunda
sağlanabilir. Toplumun her ferdinin bu alandaki eğitimi ailede başlar, eğitim hayatıyla beraber ömür boyu
devam eder. Toplumda tarihten gelen maddi ve manevi değerler ile, bireyin bunun farkında oluşu da psiko-
sosyal gücü artırıcı unsurlardır. Psiko-sosyal gelişimini tamamlamış bireylerden oluşan toplumda, devleti
tehdit eden bir durum karşısında birlik ve beraberlik kolayca sağlanır. Psiko-sosyal gücün önemli bir
katkısı da Millî hedeflerin gerçekleştirilmesinde topluma verdiği özgüvendir.

“Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti
çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti, millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini
bilmiştir. Çünkü, Türk milletinin yürümekte olduğu gelişme ve medeniyet yolunda elinde ve
kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir.”

5.NüfusGücü

6.CoğrafiGüç

Türkiye’ninCoğrafiGüçUnsurları
a.

b.

c.

ç.

d.

e.

7.BilimselveTeknolojikGüç

8.Psiko-SosyalGüç

1

1. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 210
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Türkiye jeopolitik açıdan önemli bir
konuma sahiptir. Bu konum Türkiye’ye
avantajlar sağlarken diğer taraftan varlığına
yönelik tehditlerin de ortaya çıkmasına yol
açmıştır.

Türkiye’nin karşılaştığı bu tehditlerin
sebeplerini anlamak ve gerekli önlemleri
alabilmek için ülkemizin jeopolitik konumunu
ve bunun sonuçlarını değerlendirmek gerekir.

Türkiye, Kuzey yarım kürede 36 - 42°
kuzey enlemleri ile 26 - 45° doğu boylamları
arasında olup Avrupa, Asya ve Afrika
kıtalarının birbirine yaklaştığı noktada üç
tarafı denizlerle çevrili merkezî durumda
bulunan bir ülkedir.

Asya ve Avrupa kıtası üzerinde olan
İstanbul ve Çanakkale boğazlarına

sahiptir. Aynı zamanda Karadeniz’den
Akdeniz’e ve Avrupa’dan Orta ve Uzak
Doğu’ya uzanan önemli kara, deniz ve hava
yolları Türkiye üzerinden geçmektedir. Bu
nedenle Türkiye, ekonomik ve politik açılardan da büyük önem taşımaktadır. C mu itibarıyla

Orta Doğu’ya yakın olan

Türkiye,

oğrafi konu
üç kıtayı birleştiren (Asya - Avrupa - Afrika) Türkiye’nin kültürel ve tarihsel
bağları vardır.

Dünya petrol rezervinin % 60’ına sahip olan Orta Doğu, dünya yıllık
petrol üretiminin % 30’unu gerçekleştirmektedir.

Türkiye yer altı ve yer üstü zenginlikleri açısından önemli bir yere sahiptir. Dünya standartlarına
göre maden rezervi açısından yetersiz olan Türkiye çeşitlilik açısından oldukça zengindir. Bugün

çinko, bakır, boksit, kükürt, demir, krom, kurşun, bor,
taşkömürü, linyit, fosfat, petrol, cıva, gümüş gibi
madenler Türkiye’de işlenmektedir. Bununla birlikte
ülkemiz, krom ve bor mineralleri bakımından
dünyada ilk sıralarda gelmektedir. Bu yer altı
kaynaklarının yanında, zengin hidroelektrik ve
güneş enerjisi potansiyeline ve jeotermal güce sahip
olan Türkiye, diğer devletlerin ilgisini çekmektedir.

Türkiye toprak ve iklim şartları sebebiyle tarım
potansiyeline sahip bir ülkedir. GAP’ın tamamlan-
ması da Türk tarım potansiyelini oldukça artıracaktır.

Bir tarım ülkesi görünümünde olan Türkiye
günümüzde bir sanayi ülkesi hâline gelmiştir.
Tarımsal ve endüstriyel üretim geliştirilmiş, enerji
yatırımları artmış küçük işletmelerden büyük
fabrikalara geçilerek Türk ekonomisi büyük gelişme
göstermiştir.

Türkiye nüfusu hızla artan genç ve dinamik bir
yapıya sahiptir. Yapılan istatistiklere göre
günümüzde en kalabalık Avrupa ülkelerinden biri de
Türkiye’dir. Nüfus potansiyeli yanında her alanda

Türkiye; Rusya ve Hazar Bölgesi ile birlikte büyük doğal gaz ve petrol kaynağına sahip olan Orta
Doğu’ya yakın bir konumdadır.

Türkiye’nin doğusundaki ülkeler enerji kaynağı
üreticisiyken batısında yer alan ülkeler sanayileri gelişmiş, petrol ve doğal gaz rezervleri yok denecek
kadar az olduğu için tüketici konumundadırlar. Türkiye’nin doğusundaki ülkeler enerji kaynağı zengini
olmalarına rağmen sanayi ürünlerine yoğun ihtiyaç duymaktadırlar. Bu iki ülke grubunun ihtiyaçlarını
en uygun şartlarda karşılayabilecekleri güzergâh ise Türkiye üzerinden geçmektedir. Özellikle hayata
geçirilen ve Hazar petrollerini dünya pazarlarına ulaştırmayı amaçlayan Bakü - Tiflis - Ceyhan Petrol
Boru Hattı ile Avrupa’nın doğal gaz ihtiyacının önemli bir kısmının karşılanmasını ve AB’nin Rusya’ya
bağımlılığı azaltacak olan proje aşamasındaki Nabucco Hattı bunlara örnek verilebilir. Fakat bu hatlara
enerji sağlayacak ülkelerdeki olumsuz gelişmeler ülkemizi de etkilemektedir.

GAP ile ilgili bir gazete haberi
(26 May 2008)ıs

Türkiye’nin konumunu gösteren uydu fotoğrafı

TÜRKİYE
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yetişmiş insan gücü bakımından çevre devletler arasında ilk sırayı alması bazı çevrelerin Türkiye’yi bir
tehdit olarak algılamasına neden olmaktadır.

Ülke dışından kaynaklanan dış tehdit unsurları ise hedeflerine ulaşmak için Türkiye’deki yıkıcı
unsurlarla iş birliği içine girmişlerdir. Türkiye üzerinde kötü emelleri olan devletler, uluslararası terör

devletin iç
ve dış politikada etkinliğini zayıflatmak, devletin üniter yapısını bozmak, ekonomik yönden ülkeyi
yıpratmak, korku ve endişe ortamı oluşturarak halkın geleceğe ve devlete olan güvenini sarsmaktır.
Ayrıca ülkedeki demokrasi rejimini yıpratarak, temel hak ve hürriyetlerin askıya alınarak kullanılmasını
engellemek terörün diğer amaçları arasında yer almaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımız bu tür
faaliyetlere karşı uyanık olmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti günümüzde dünyanın saygın devletleri arasında yer almaktadır. Bu yüzden
ülkemizin ilerlemesini istemeyen devletler ülkemizi hedef alarak dış tehdit unsuru olmuşlardır. Bazı
vatandaşlarımız da bilerek veya bilmeyerek bu dış güçlerin etkisinde kalarak onların emellerine
hizmet edip bir iç tehdit unsuru hâline gelmektedirler. Bu tehditler, doğrudan varlığımıza ve ülke
bütünlüğümüze yapılmış tehditler olduğu için vatandaşlarımız, bu konuda bilinçli olmalı ve bu güçlere
fırsat vermemelidirler. Özellikle Millî Mücadele yıllarında yaşadığımız bunalımlı dönem her zaman
hatırlanmalı ve bugünkü varlığımızı Türk inkılabına borçlu olduğumuz unutulmamalıdır. Bu nedenle
gençlerimizi çağın gerektirdiği bilgi, kültür, millî şuur, ahlak, çalışkanlık vb. üstün vasıfta ve tam
donanımlı olarak yetiştirmeliyiz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu tehditlere maruz kalacağından
Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne eriştirecek ve olumsuzlukları önleyecek fikirlerin ancak
demokrasi içinde gelişebileceği bilinmeli ve demokrasinin gelişmesine önem verilmelidir. Ancak bu
şekilde “Çağdaş Türkiye” idealine ulaşabiliriz.

Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk tarafından Türk gençliğine emanet edilmiştir. Gençlik, bütün
gelişmeleri akıl ve bilimin ışığında değerlendirmeli ve çağdaşlaşmanın ancak bu düşünce sistemi ile
gerçekleştireceğine inanmalıdır.

örgütleri, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgütler vb dış tehditlere örnek gösterilebilir. İç tehditler
ise ülke içinden kaynaklanmakta olup her türlü bölücü faaliyetlerde bulunan gruplardan oluşmaktadır.

Değişen dünya dengeleri ve uluslararası ilişkilerdeki farklılaşmalar sonucunda, sıcak savaşlar,
yerini olumsuz propaganda, bölücü ve yıkıcı faaliyetlere destek verme gibi soğuk savaş yöntemlerine
bırakmıştır. Günümüzde uluslararası çıkar mücadelelerinde terör faaliyetleri ön plana çıkmıştır.

Terörle mücadelenin oldukça yüklü bir maliyeti bulunmaktadır. Ülkelerin gelişimi ve ekonomisine
yönelik harcaması gereken paraları terörle mücadele alanına kaydırma zorunluluğu, ekonomik açıdan
ülkenin kaynaklarının verimli alanlarda kullanılmasının engellenmesi terörizmin amaçlarındandır.

Silah, insan ve uyuşturucu madde kaçakçılığı, gasp, hırsızlık, fidye, haraç vb. yollarla elde edilen
paralar terör örgütlerinin başlıca finans kaynaklarıdır.

Terör örgütleri faaliyetlerde bulunacak eleman ihtiyacını gençlerden karşılamaktadır. Çünkü
gençler terör örgütlerinin en kolay kandırabileceği kişilerdir. Bu nedenle gençlerimize iyi bir eğitim
vererek terör faaliyetleri konusunda onları bilinçlendirmek gerekmektedir.

Terörizmin hız kazandığı dönemlerle uluslararası sorunlar arasında yakın bir ilişki olduğu
görülmektedir. Terörizm, siyasi bir mücadele aracı olarak bir ülkenin bir başka ülkeyi zayıflatması ve
istikrarını bozması için de kullanılmaktadır.

Türkiye’deki terör faaliyetlerinin ortak amacı millî birlik ve beraberliği ortadan kaldırmak,

İç ve Dış Tehditleri Önlemede Kişilere Düşen Görevler
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etkinlik

KÜLTÜREL TEHDİTLER
EKONOM TEHDİK İTLER

S TEHDİYASİ İTLER
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iye’ye yönelik

Tehditlerin
Yöntemleri

Tehdi
Nedenler

tlerin
İ

Tehditlere
Karşı Kişilere
Düşen
Görevler

Tehditlere
Karşı Sivil
Toplum
Kuruluşlarına
Düşen
Görevler

Tehditlere
Karşı Devlete
Düşen
Görevler

Tehditlere
Karşı Medyaya
Düşen
Görevler

Aşağıdaki yazma alanlarını mevcut bilgi ve gözlemlerinizi dikkate alarak doldurunuz.
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Performans Görevi

İçerik Düzeyi Sınıf Düzeyi Beklenen Performans Puanlama Yöntemi

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
Ünite Adı:

Kazanım:

Atatürkçülük ve Atatürk
İlkeleri

Atatürk ilkelerine sahip
çıkmanın ve devamlılığını sağla-
manın gerekliliğini değerlendirir.

Ortaöğretim
11. Sınıf

• Araştırma Yapma
•
•

Bulguları değerlendirme
Sunum Becerisi

• Yaratıcı Düşünme
• Soyut Düşünme

Dereceli Puanlama
Anahtarı (Rubric)

“Atatürk İlkelerini Korumak ve Devamlılığını Sağlamak” konusunun ardından 188. sayfada verilen afiş çalışmasındaki
yönergeyi dikkate alarak bir afiş çalışması yapınız.

Sevgili Öğrenciler:

• Çalışmanız için İnternet, ansiklopedi, dergi vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
• Çalışmanızı resim, fotoğraf vb. materyallerle desteklemelisiniz.
• Bu çalışmayı aldıktan en geç 15 gün sonra teslim etmek zorundasınız.
• Resim öğretmenlerinizden yardım alabilirsiniz.

Çalışma içerik, özgünlük, görsel materyal kullanımı, zaman kullanımı açısından değerlendirilecektir.

Çalışma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

Çalışmanın Değerlendirilmesi:

Dereceli Puanlama Anahtarı

Öğrencinin
Adı - Soyadı :
Numarası :
Sınıfı :

Ölçütler Başlangıç Düzeyinde (1) Kabul Edilebilir (2) Oldukça Başarılı (3) Başarı
Puanı

Görüşler
ve

Öneriler

İçerik
Atatürk ilkeleri ve

cumhuriyetle ilgili sözlere
çok az yer verilmiştir.

Atatürk ilkeleri ve
cumhuriyetle ilgili sözlere

genel olarak yer
verilmiştir.

Atatürk ilkeleri ve
cumhuriyetle ilgili sözlere
tam olarak yer verilmiştir.

Özgünlük

Yapılan çalışmanın bir kısmı
özgün ve çok büyük bir
kısmı benzerlerinden

esinlenerek hazırlanmıştır.

Yapılan çalışmanın genel
olarak özgün ancak

yarısı benzerlerinden
esinlenerek

hazırlanmıştır.

Yapılan çalışma özgün,
yeni ve benzerlerinden

farklı hazırlanmıştır.

Görsel
Materyal
Kullanımı

Kullanılan görseller sloganı
çok az destekliyor ve çalış-
manın anlaşılmasını çok az
kolaylaştırıyor. Çoğu gör-

seller çalışmayla
bağlantısız.

Kullanılan görseller
sloganı genel olarak

destekliyor ve çalışmanın
anlaşılmasını yeterince

kolaylaştırıyor. Bazı
görseller çalışmayla

bağlantısız.

Kullanılan görseller
sloganı tam olarak

destekliyor ve çalışmanın
anlaşılmasını
kolaylaştırıyor.

Zamanı
Kullanma

Rapor 3 - 4 gün geç teslim
edildi.

Rapor 1 - 2 gün geç
teslim edildi.

Rapor gününde teslim
edildi.

Öğretmenin yorumu:

197



Proje Görevi

İçerik Düzeyi Sınıf Düzeyi Beklenen Performans Puanlama Yöntemi

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
Ünite Adı:

Kazanım

Atatürkçülük ve Atatürk
İlkeleri

:İnkılapçılık ilkesinin Türk toplu-
muna sağladığı faydaları değerlendirir.

Ortaöğretim
11. Sınıf

• Araştırma Yapma
•
•

Bulguları değerlendirme
Sunum Becerisi

• Yazılı Anlatım

Dereceli Puanlama
Anahtarı (Rubric)

Atatürk ilkelerinden İnkılapçılık, Türk İnkılabını ve diğer ilkeleri de dogma olmaktan kurtararak işlevsellik kazandıran bir
ilkedir. Sizden istenen bu ilke doğrultusunda toplumsal alanda yapılan inkılapları konu alan görsel bir sunum hazırlamanızdır.

Sevgili Öğrenciler:

• Çalışmanız için İnternet, ansiklopedi, dergi vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
• Çalışmanızı resim, fotoğraf vb. materyallerle desteklemelisiniz.
• Çalışmanızın sonunda hangi kaynaklardan yararlandığınızı belirtmelisiniz.
• Bu çalışmayı aldıktan en geç 20 gün sonra teslim etmek zorundasınız.
• Öğretmenlerinizden yardım alabilirsiniz.

Çalışma içerik, özgünlük, tarihsel kavramları kullanma, görsel materyal kullanımı, sunu becerisi zaman kullanımı
açısından değerlendirilecektir.

Çalışma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

Çalışmanın Değerlendirilmesi:

Dereceli Puanlama Anahtarı

Öğrencinin
Adı - Soyadı :
Numarası :
Sınıfı :

Ölçütler Başlangıç Düzeyinde (1) Kabul Edilebilir (2) Oldukça Başarılı (3) Başarı
Puanı

Görüşler
ve

Öneriler

İçerik
İnkılaplarla ilgili açıklayıcı

bilgilere çok az yer
verilmiştir.

İnkılaplarla ilgili açıklayıcı
bilgilere genel olarak yer

verilmiştir.

İnkılaplarla ilgili açıklayıcı
bilgilere tam olarak yer

verilmiştir.

Özgünlük

Sunuda kullanılan bilgilerin,
çok az bir kısmı özgün ve

çok büyük bir kısmı
benzerlerinden esinlenerek

hazırlanmıştır.

Sunuda kullanılan
bilgilerin  çok az bir kısmı

özgün ancak yarısı
benzerlerinden

esinlenerek
hazırlanmıştır.

Sunuda kullanılan bilgiler
özgün, yeni ve

benzerlerinden farklı
hazırlanmıştır.

Tarihsel
Kavramları
Kullanma

Kullanılan tarihsel kavramlar
çalışmanın anlaşılmasını

çok az kolaylaştırıyor.

Kullanılan tarihsel
kavramlar çalışmanın
anlaşılmasını genel

olarak kolaylaştırıyor.

Kullanılan tarihsel
kavramlar çalışmanın

anlaşılmasını tam olarak
kolaylaştırıyor.

Görsel
Materyal
Kullanımı

Bilgilerle görseller
arasındaki uyumlulukta

eksiklik vardır.

Bilgilerle görseller
arasındaki uyumluluğun

bir kısmında eksiklik
vardır.

Bilgilerle görseller
arasındaki uyumluluk

yeterlidir.

Sunu
Becerisi

Tarihsel gerçekliğe çok az
uygundur.

Tarihsel gerçekliğe genel
olarak uygundur. Ancak
günümüz sorunlarıyla

bağlantı kurulamamıştır.

Tarihsel gerçekliğe
uygundur ve günümüz
sorunlarıyla bağlantı

kurulmuştur.

Zamanı
Kullanma

Sunu 3 - 4 gün geç teslim
edildi.

Sunu 1 - 2 gün geç
teslim edildi.

Sunu gününde teslim
edildi.

Öğretmenin yorumu:
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Ölçme ve Değerlendirme

B.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biri ile tamamlayınız.

C.Aşağıdaki ifadelerin başına bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

A.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

Ç.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1. Aşağıdakilerden hangisiAtatürk ilkeleriyle ?

2. Atatürkçülükle ilgili aşağıda verilen kavramlardan hangisi dünya çapında daha etkili
olmuştur?

3. Düşman işgaline karşı Türk milletince Kurtuluş Savaşı’nın başlatılmasında Atatürk
ilkelerinden hangisi daha etkili olmuştur?

4. Atatürk’ün ilkelerinden hangisi millî

5. Halkın yönetime katılması, halk egemenliğine dayalı hükûmet kurulması ve halkın devlet
gelirlerinden eşit şekilde pay alabilmesiAtatürk ilkelerinden hangilerinin sonucudur?

Atatürkçülüğün tanımını yaparak ülkemize kazandırdıklarını günümüzden örnekler vererek
açıklayınız.
Cumhuriyetçilik ilkesinin halkçılık ilkesiyle olan ilişkisini belirtiniz.
Milliyetçilik ilkesinin birlik ve beraberliği sağlamadaki etkisini açıklayınız.
Halkçılık ilkesinin, devletçilik ve milliyetçilik ilkeleriyle olan ilişkisini açıklayınız.
Toplumsal barışı sağlama açısından laiklik ilkesinin önemini belirtiniz.
İnkılapçılık ilkesinin Türkiye’nin bugünkü seviyeye gelmesindeki etkisini örnekler veriniz.

A) Devlet yönetiminde aklı ve bilimi esas alma
B) Ekonomide özel mülkiyete karşı olma
C) Yönetimi millet egemenliğine dayandırma
D) Ülkenin bağımsızlığını koruma
E) Kültürel birlikteliğe önem verme

A) Milliyetçilik B) Halkçılık C) Bağımsızlık
D) Laiklik E) Devletçilik

A) Devletçilik B) Halkçılık C) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık E) Laiklik

A) B) Halkçılık C) Devletçilik
D) Cumhuriyetçilik E) Milliyetçilik

A) Devletçilik - Milliyetçilik B) Milliyetçilik - Laiklik C) Milliyetçilik - Cumhuriyetçilik
D) Laiklik - İnkılapçılık E) Cumhuriyetçilik - Halkçılık

bağdaşmaz

Devletçilik, Halkçılık, İnkılapçılık, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Bağımsızlık, Milliyetçilik

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

birlik ve beraberliği sağlamada etkili
olmuştur?

Atatürk’ün ………………. ilkesi her alanda kalkınmayı amaçlamaktadır.
…………………… ilkesi sürekli yenileşmeyi öngörmektedir.
…………………….. ilkesi toplumdaki sosyal statü farklılıklarını kaldırmayı amaçlamaktadır.
Halifeliğin kaldırılması …………………….. ilkesinin bir gereğidir.
Halkın seçme ve seçilme hakkına sahip olması ……………………… ilkesinin bir gereğidir.

(.....) Harp Okulu yıllarıAtatürk’ün siyasi fikirlerinin oluşmaya başladığı dönemdir.
(.....) Atatürk yabancı siyasal akım ve ideolojilerden etkilenmemiştir.
(.....) Atatürk’ün laiklik ilkesi millî birlik ve beraberliği sağlamada etkili olmuştur.
(.....) Millî güç unsurları millî hedeflere ulaşılmasında etkilidir.
(.....) Dış tehditlerin ortaya çıkışında Türkiye’nin coğrafi konumu etkili olmamıştır.
(.....) Bir devletin yönetimindeki çeşitli toplumsal gruplara yasalar önünde kesin eşitlik sağlaması,

Halkçılık ilkesinin uygulandığının bir kanıtıdır.
(.....) Atatürk’ün Devletçilik ilkesi, Halkçılık ilkesinin zorunlu sonucudur.

İnkılapçılık

en fazla



6. Atatürk İlkelerinden hangisi Atatürkçülüğün dinamik bir yapıya sahip olmasında
olmuştur?

7. Atatürkçülüğün çağın gereklerini karşılayan bir düşünce sistemi olması aşağıdaki
ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

8. Aşağıdakilerden hangisi, laiklik ilkesinin sonuçlarından biri ?

9. Millî Mücadele’nin kazanılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında en fazla hangi ilke
etkili olmuştur?

10. Atatürk’ün “Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur.” sözü aşağıdaki ilkelerden
en fazla hangisiyle ilgilidir?

11. Fransız İhtilali fikirleriyle aşağıdakiAtatürk ilkelerinden hangisi arasında ilişki ?

12. Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili hayata geçiş denemeleri Atatürk ilkelerinden
hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?

13. Halkçılık, aşağıdakiAtatürk ilkelerinden hangilerinin doğal bir sonucudur?

14. AşağıdakiAtatürk ilkelerinden hangisi ilk önce yaşama geçirilmiştir?

15. Aşağıdakilerden hangisi, Halkçılık İlkesi’nin uygulanmasıyla ilgili bir gelişme ?

16. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de Devletçilik İlkesi’nin uygulanmasında etkilidir?

17. Atatürkçülüğün hedefleri ile ilgili bazı bilgiler şunlardır:

Aşağıdaki Atatürk İlkelerinden hangisinin bu hedeflerle bağlantısı olduğu
?

A) Cumhuriyetçilik B) Laiklik C) Devletçilik D) İnkılapçılık E) Halkçılık

A) Laiklik B) Cumhuriyetçilik C) İnkılapçılık D) Halkçılık E) Milliyetçilik

A) Bireyin din ve vicdan özgürlüğüne sahip olması
B) Toplumsal barışın güçlenmesi
C) Bireye verilen değerin artması
D) Devletin dinî hayatı kontrol altına alması
E) Kişinin özel hayatında serbestçe ibadet edebilmesi

A) Milliyetçilik B) Cumhuriyetçilik C) Devletçilik D) Laiklik E) İnkılapçılık

A) Laiklik B) Devletçilik C) İnkılapçılık D) Cumhuriyetçilik E) Millî egemenlik

A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Laiklik D) Halkçılık E) Devletçilik

A) Milliyetçilik B) Devletçilik C) Halkçılık D) Laiklik E) Cumhuriyetçilik

A) Milliyetçilik - Lâiklik B) Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik C) İnkılâpçılık - Lâiklik
D) Devletçilik - Lâiklik E) Devletçilik - İnkılâpçılık

A) Halkçılık B) İnkılapçılık C) Devletçilik
D) Cumhuriyetçilik E) Laiklik

A) Medenî kanunun hazırlanması B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
C) Kadınlara siyasi haklar verilmesi D)Aşar vergisinin kaldırılması
E) Türk parasını koruma kanununun çıkarılması

A) 1929’da dünyada ekonomik krizin çıkması
B) İhtiyaçtan fazla üretime geçilmek istenmesi
C) Özel sektörde yeterli sermayenin olmaması
D) Ülkedeki üretimin temel ihtiyaçları bile karşılayamaması
E) Teşvikisanayi Kanunu’ndan istenilen sonuçların alınamaması

- Milletimizin bağımsız olması
- Devletin millî egemenlik esasına dayandırılması
- Milletin çağdaş medeniyetler seviyesi üzerine çıkarılması
- Milletin huzur ve refaha sahip olması

A) Laiklik B) Cumhuriyetçilik C) Milliyetçilik D) Halkçılık E) İnkılapçılık

daha etkili

değildir

yoktur

değildir

en az

doğrudan
söylenemez
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Soldan Sağa

YukarıdanAşağı

1.
5.

7.
10.

12.

13.
14.
15.

2.
3. “Bugünkü hükûmetimizin, devlet teşkilatımızın doğrudan doğruya milletin kendi kendine,

kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükûmettir ki adı....”

4.

6.
8.

9.
11.

Atatürk’ün ilk siyasi fikirlerinin gelişmesinde etkili olan eğitim kurumu.
Vatandaşların sosyal alanda temel gereksinimlerini karşılamayı, eşit şekilde kamu hizmetlerinden
yararlanmasını amaçlayan devlet anlayışı.
Atatürk’ü fikirleriyle etkileyen düşünürlerimizden biri.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nden sonra uygulamaya başladığı
ekonomi politikası.
Bir ulusun, millî hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanabileceği maddi ve manevi kaynaklarının
tümü.
Atatürkçülüğün milletimizi medeni milletler seviyesi üzerine çıkarmayı amaçlayan esaslardan biri.
Yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanması.
Türk inkılabını dinamik hâle getiren ilke.

Millî Mücadele’nin kazanılmasında en etkili millî güç unsuru.

sözü ile Atatürk hangi ilkeyi ifade
etmektedir.
Belirli bir toprak üzerinde ülkü birliği çerçevesinde toplanan insanların, bağımsız olarak bir
yönetim altında örgütlenmesi sonucu oluşan teşkilat.
Atatürk’ün özgürlük konusunda etkilendiği Fransız düşünür.
Sınıf farklılıklarını kaldırmayı, toplumda eşitlik ve demokrasi anlayışını yerleştirmeyi hedefleyen
Atatürk ilkesi.
Bir devlette, egemenliğin bazı kişilerin veya bir grubun elinde toplandığı yönetim biçimi.
Devlet işleriyle din işlerinin birbirinden ayrılması ve devletin siyasi, iktisadi ve hukuki düzende
sadece aklın egemenliğini kabul etmesi prensibi.

D. Aşağıdaki çengel bulmacayı çözünüz.
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ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

6. ÜNİTE

ANA BAŞLIKLAR

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ
POLİTİKASININ ESASLARI

LOZAN BARIŞ
ANTLAŞMASI’NIN ÖNEMİ

1923 - 1932 DÖNEMİ
TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI

1932 - 1939 DÖNEMİ
TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARIHAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Millî güç, antant, pakt ve statüko kavramlarını araştırınız.
2. Bir devletin uluslararası alanda güçlü olabilmesi için hangi hususlara dikkat

edilmesi gerektiğini araştırınız.
3. Lozan Barış Antlaşması’nın maddelerini dikkate alarak Atatürk dönemi Türk

dış politikasının temel konularının neler olabileceğini tespit ediniz.
4. Önceki bilgilerinizi de dikkate alarak Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti

hangi ülkelerle siyasi münasebetler kurmuş olabilir? Neden?
5. Milletler Cemiyetinin kurulma amaçlarını araştırınız.
6. 1932 - 1939 yılları arasında dünyadaki siyasi gelişmeler karşısında Türkiye

hangi önlemleri almıştır? Araştırınız.
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A.ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASININ ESASLARI

dış politika

“Yurtta barış, dünyada barış.”

“Dışişlerinde dürüst ve açık
olan siyasetimiz, özellikle barış fikrine dayalıdır... Milletlerarası barış havasının korunması için,
Türkiye Cumhuriyeti yapabileceği herhangi bir hizmetten geri kalmayacaktır.”

Bir devletin, millî çıkarlarının biçimlen-
dirdiği amaçlara ulaşmak için diğer devletlerle
ve uluslararası kurumlarla arasında olan
diplomatik, ekonomik, siyasi ve hukuki ilişkileri
kapsayan siyasete denir. Başka
bir tanıma göre ise bir devletin
uluslararası alanda izlediği yoldur.

Dış politika millî güç unsurlarına göre
belirlenir. Millî güç unsurları 5. ünitede
bahsedildiği gibi siyasi, askerî, ekonomik,
sosyo - kültürel, jeopolitik vb. unsurlardan
oluşur. Bir devletin millî güç unsurları ne kadar
güçlüyse devletin dış politikası da o kadar etkili
olur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin izlediği millî politikanın bir bölümü olan millî dış politika Türk milletini
uluslararası alanda hak ettiği yere ulaştırmayı hedeflemektedir.
ilkesinin kararlı ve başarılı bir şekilde uygulanması Türkiye’nin uluslararası alanda güvenilir ve istikrarlı
bir devlet olarak etkin dış siyaset izlemesini sağlamıştır. Bunun yanında

anlayışıyla
hareket ederek dünya barışına katkıda bulunmayı da ilke edinmiştir.

Atatürk’ün belirlediği millî dış politikada uyulması gereken ilkeler olarak şunlar sıralanabilir:
Bağımsızlık, gerçekçilik, akılcılık, uluslararası ilişkilerde eşitliğe dayanan karşılıklı ilişkiler kurma,
barışı ve millî menfaatleri esas almak, Türk kamuoyunu dikkate almak, başka devletlerin iç politika ve
yönetimlerinden etkilenmemek ve dünya konjonktürünü göz önünde bulundurmak.

dış politika

1

etkinlik

Yukarıdaki gazete haberlerine bakarak dış politika konusunda neler söyleyebilirsiniz?

etkinlik

1.
2.

Atatürk’e göre dış politikanın esasları nelerdir?
Atatürk’e göre millî siyaset belirlenirken nelere dikkat edilmelidir?

Mustafa KemalAtatürk’e göre millî dış politikanın esasları:
“Millî sınırlarımız içinde, her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve

memleketin gerçek mutluluğu ve kalkınmasına çalışmak... Rastgele, bitmeyen emeller peşinde milleti
uğraştırmamak, zarara uğratmamak... Medeni dünyadan, medeni ve insanca muameleyi ve karşılıklı dostluğu
beklemektir.”

“Bizim açıklık ve uygulanabilir gördüğümüz siyaset millî siyasettir. Dünyanın bugünkü genel şartları ve
asırların beyinlerde ve karakterlerde biriktirdiği gerçekler karşısında hayalperest olmak kadar büyük hata
olamaz. Tarihin ifadesi budur. İlmin, aklın, mantığın ifadesi böyledir. Milletimizin, güçlü, mutlu ve güvenlik içinde
yaşayabilmesi için, devletin tamamen millî bir siyaset izlemesi ve bu siyasetin bünyemize tamamen uygun ve
dayalı olması lazımdır.”

Atatürkçülük (3. Kitap) Atatürkçü Düşünce Sistemi, s. 61, 62

1. Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 368 - 369Utkan Kocatürk,

Millî güç unsurlar Atatürk,ının biri de askerî güçtür. Hatay
sorunuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla

gittiği Adana’da askerî geçit törenini izlerken (24 Mayıs 1938)

23 Haziran 1936 tarihli gazete haberi

24 Haziran 1939 tarihli gazete haberi25 Ekim 1935 tarihli gazete haberi
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B. LOZAN BARIŞANTLAŞMASI’NIN ÖNEMİ

I. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletlerince imzalatılan Sevr
Antlaşması ile Osmanlı Devleti, neredeyse haritadan silinmiş ve
egemenliği ciddi biçimde sınırlandırılmıştır. Mustafa Kemal liderliğinde Millî
Mücadele’ye başlayan Türk milleti, savaş meydanlarında büyük zaferler
kazanmış ve Lozan Barış Antlaşması’yla siyasi ve hukuki alanda
bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.

Lozan Barış Antlaşması, Türk tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı
olarak kabul edilir. Çünkü Batılı devletlerle Türkiye arasındaki ilişkiler bu antlaşmayla yeniden
düzenlenmiştir. Batılı devletler Türkiye’nin milletlerarası alanda bağımsız, bütün devletlerle eşit,
onurlu, egemen bir devlet olduğunu ve artık Osmanlı Devleti’nin sona erdiğini kabullenmiştir.
Antlaşmayla Misakımillî hedeflerine büyük ölçüde ulaşılırken aynı zamanda MondrosAteşkesi ve Sevr
Antlaşması’nın geçersizliği ispatlanmıştır. Lozan Barış Konferansı sırasında ekonomik, adli ve hukuki
alanlarda ülkenin iç işlerine karışma yetkisi veren kapitülasyonlar uzun süre tartışılmıştır. Sonuçta
kapitülasyonların kaldırılması ve Osmanlı borçlarının ödenmesinin makul bir takvime bağlanması
kararlaştırılmıştır. Antlaşma, bu açıdan ekonomik bağımsızlık belgesi olma özelliğine de sahiptir. Türk
bağımsızlık savaşının zaferle sonuçlanması sömürge altında bulunan milletleri harekete geçirmiştir.
Bağımsızlık hareketleri sonucu bir çok devlet sömürge olmaktan kurtulmuştur.

Ayrıca Lozan Barış Antlaşması, Millî Mücadele’de
Türkiye’yi en çok uğraştıran Yunanistan’la savaşı
sona erdirerek kalıcı bir barış sağlanması açısından
da önem taşımaktadır.

I. Dünya Savaşı sonunda galip devletlerce kabul
ettirilen ve ağır şartlar içeren barış antlaşmaları II.
Dünya Savaşı’na zemin hazırlarken Lozan’da
karşılıklı müzakerelerle barışın güvencesini
oluşturan bir düzenleme yapılmıştır. Bu nedenle,
savaşı bitiren antlaşmalar içinde hâlen uygulanan
sadece Lozan Barış Antlaşması’dır. Bunda
Türkiye’nin, ilkesine
sadık kalması ve Lozan Barış Antlaşması’nın
hükümlerinin uygulanmasında da bu ilkeyi
gözetmesinin rolü büyüktür.

Lozan Barış Antlaşması’yla Türkiye’de yaşayan
ve Türk Devleti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan
herkes eşit ve aynı haklara sahip Türk vatandaşı
kabul edildi. Böylece Avrupalıların azınlıkları bahane
ederek iç işlerimize karışması engellendi.

Mustafa Kemal, yeni Türk Devleti’nin uluslararası
alanda tanınmasını sağlayan Lozan Barış
Antlaşması için şunları söylemiştir:

“Yurtta barış, dünyada barış.”

“Bu antlaşma,
Türk milletine karşı, yüzyıllardan beri hazırlanmış
ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış
büyük bir suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri
görülmemiş bir siyasi zafer eseridir!” “Lozan Konferansı düne ve bugüne ait, üç beş yıla ait
hesapların sonuca bağlanmasıyla uğraşmakta değildir. Belki, üç, dört yüzyıllık birikmiş ve
y o ğ u n l a ş m ı ş h e s a p l a r ı n g ö r ü l m e s i y l e u ğ r a ş m a k t a d ı r . ”

1

2

eşzamanlılık
Lozan Barış Konferan-

sı’na İstanbul Hükûmeti’nin
de çağrılması üzerine 1
Kasım 1922’de saltanat
kaldırıldı.

etkinlik

Yukarıdaki metne göre Lozan Barış Antlaşması’nın önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Yabancı bir tarihçinin gözünden Lozan Barış Antlaşması
“

’

.
.”

Lozan Barış Antlaşması’nın Türkiye için baş önemi, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin içine aldığı hemen
bütün topraklarda tam ve bütün Türk egemenliğini yeniden kurmasıydı. Aynı zamanda, uzun süreden beri bir
aşağılık ve kölelik sembolü olarak görülen kapitülasyonlar kaldırıldı. Böylece Türkiye, I. Dünya Savaşı nın
yenilmiş devletleri arasında tek olarak, kendi perişanlığından ayağa kalkmayı başardı ve galipler tarafından
kendisine dikte edilen barışı reddederek kendi şartlarının kabulünü sağladı Çünkü Lozan Antlaşması aslında,
Türk Millî Misakı’nda ifade edilmiş isteklerin uluslararasında tanınmasıdır

Bernard Lewis, Modern Türkiye nin Doğuşu, s. 254 (Düzenlenmiştir.)’

1. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C III, s. 136
2. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 51
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bilgi notu

Lozan’a Göre Azınlıklar
Lozan antlaşmasında 38 - 45. maddelerde

azınlıklarla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Bu
düzenlemelerin bazıları şu şekildedir:

“Türk hükümeti Türkiye’de oturan herkesin,
doğum, milliyet, dil, soy ya da din ayrımı
yapmaksızın, hayatlarını ve özgürlüklerini
korumayı tam ve eksiksiz olarak sağlamayı
yükümlenir.”(Md. 38)

“Herhangi bir Türk yurtdaşının gerek özel ya da
ticaret ilişkilerinde, gerek din, basın ya da her türlü
yayın konusunda ve gerek toplantılarda herhangi
bir dili serbestçe kullanmasına karşı hiçbir sınır
konulmayacaktır.(Md 39/4)

“Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk
uyrukları (...) özellikle, giderlerini kendileri ödemek
üzere her türlü hayır kurumlarıyla, dinsel ve sosyal
kurumlar, her türlü okullar ve buna benzer öğretim
ve eğitim kurumları kurmak, yönetmek ve
denetlemek ve buralarda kendi dillerini serbestçe
kullanmak ve dinsel ayinlerini serbestçe yapmak
konularında eşit hakka sahip olacaklardır."(Md. 40)

www.ttk.org.tr



sözüyle Lozan Barış Antlaşması’nı yüzyıllardır birikmiş problemlerin çözüme kavuşturulma çabası
olarak görmektedir.

Bu dönemde Türkiye Lozan Barış Antlaşması ile çözüme kavuşturulamamış sorunların
halledilmesine yönelik politika izlemiştir. Ayrıca komşu devletlerle iyi ilişkiler kurmak, çıkan problemleri
barışçı yollarla çözmek ve diğer devletlerle olan ilişkileri geliştirmek hedeflenmiştir.

Türkiye bu dönemde nüfus mübadelesi, yabancı okullar, borçlar ve Musul sorunu gibi meselelerin
giderilmesine yönelik politika izlemiştir.

Kurtuluş Savaşı’nda en önemli mücadele Yunanlılara karşı yapılmıştı. Lozan Barış Antlaşması
Türkiye ile Yunanistan arasındaki savaşı sonlandırıp barışı sağlamasına rağmen iki devlet arasında
çözülmeyi bekleyen bazı sorunlar bulunuyordu. Bunların başında nüfus mübadelesi gelmekteydi.

Antlaşmanın uygulanmasında Türkiye ile Yunanistan arasında Lozan Barış Antlaşması’ndaki
yerleşik (etabli) deyiminin farklı şekillerde yorumlanmasından dolayı anlaşmazlık çıktı.

İstanbul’da daha çok Rum bırakmak isteyen Yunan Hükûmeti Mondros Ateşkes Anlaşması’nın
imzalanmasından önce İstanbul’da bulunan her Rum’un yerleşik sayılmasını istiyordu. Yunanistan,
bununla Türkiye’nin iç işlerine müdahale etmeyi ve göç edecek Rumları yerleştirme sıkıntısından
kurtulmayı amaçlamaktaydı. Türk Hükûmeti İstanbul’da yerleşmenin kanunlarla belirlendiğini, İstanbul
için yerleşik deyiminin burada sürekli oturanlar için geçerli olacağını, 30 Ekim 1918’den önce geçici
olarak gelenlerin bu kapsam içinde olmayacağını ileri sürerek Yunanistan’a karşı çıktı.

Anlaşma sağlanamayınca Milletler Cemiyetine başvuruldu. Milletler Cemiyeti, Milletlerarası Adalet
Divanı’nın görüşünü istedi. Ancak Divan’ın yaptığı yorum da anlaşmazlığı gideremedi. Yunan
Hükûmeti, Batı Trakya’daki Türklerin mallarına el koyunca Türk Hükûmeti de İstanbul’daki Rumların
mallarına el koydu.

İlişkilerin zaman zaman gerilmesine rağmen her iki taraf da silahlı çatışmadan kaçındı. İtalya’nın
Doğu Akdeniz’de yayılma girişimleri iki ülkenin birbirine yakınlaşmasına neden oldu. Sorun 1926’da
yapılan mübadele antlaşmasıyla giderilmeye çalışıldıysa da 10 Haziran 1930’daAnkara’da imzalanan
Nüfus Mübadelesi Antlaşması ile çözüme kavuşturulmuştur. Bu antlaşmaya göre yerleşme tarihlerine
bakılmaksızın İstanbul Rumları ile Batı Trakya Türklerinin hepsi yerleşik sayılmış, böylece sorun
çözülmüştür.

Mübadele sorununun çözülmesi iki devlet arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlattı. Ekim
1930’da Yunan Başbakanı Venizelos’un Türkiye’yi ziyaretine daha sonra Başbakan İsmet İnönü’nün
Atina ziyaretiyle karşılık vermesi iki ülke ilişkilerinin düzelmesini sağladı. Bu yakınlaşma 1934’te
BalkanAntantı’nın oluşmasında etkili olmuştur.

C. 1923 - 1932 DÖNEMİ TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI

1. Türk - Yunan İlişkileri ve Nüfus Mübadelesi

Mübadele sırasında Yunanistan’a gönderilmeyi
bekleyen Rumlar vapur iskelesinde

bilgi notu

30 Ocak 1923 tarihli “Türk ve
Yunan Nüfus Mübadelesine İlişkin
Sözleşme ve Protokol”e göre:

Madde 2:

a.
b.

Birinci maddede öngörü-
len mübadele:

İstanbul’da oturan Rumları,
Batı Trakya’da oturan Müslüman-

ları kapsamayacaktır.
1912 kanunuyla sınırlandırıldığı

biçimde, İstanbul Belediyesi sınırları
içinde, 30 Ekim 1918’den önce
yerleşmiş (etabli) bulunan bütün Rumlar,
İstanbul’da oturan Rumlar olarak
sayılacaklardır. 1913 tarihli Bükreş
Antlaşması’nın belirlediği sınır çizgisinin
doğusundaki bölgeye yerleşmiş bulunan
Müslümanlar, Batı Trakya’da oturan
Müslümanlar olarak sayılacaklardır.

Mehmet Gönlübol, Cem Sar, Atatürk ve
Türkiye’nin Dış Politikası (1919 - 1938), s. 59

(Günümüz Türkçesine çevrilmiştir.)
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2. Türk - Fransız İlişkileri, Suriye Sınırı, Yabancı Okullar ve Borçlar Sorunu

20 Ekim 1921’de Fransa ile Türkiye arasında Türkiye - Suriye sınırının tespitini de ilgilendiren
Ankara Antlaşması imzalanmıştı. Sınır tespit komisyonunun kurulması ancak Eylül 1925’te mümkün
olurken sınırın çizilmesinde de anlaşmazlıklar çıktı. 30 Mayıs 1926’da, Fransa ile Dostluk ve İyi
Komşuluk Sözleşmesi imzalandı. Buna göre taraflar aralarındaki anlaşmazlıkları barışçı yollarla
çözümleyecekler ve birine yöneltilen silahlı saldırıda diğeri tarafsız kalacaktı. Hatay hariç Türkiye -
Suriye sınırı 1930’da belirlendi.

Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra Türk Hükûmeti’ni uğraştıran sorunlardan biri de yabancı
okulların durumudur. Türkiye’de yabancı okulların uyacakları esaslar Lozan’da karara bağlanmıştı.
Buna göre bu okullar, Türk kanunlarına ve Türk okullarının uydukları hükümlere uyacaklardı. Türk
Hükûmeti okullardaki eğitim - öğretim faaliyetlerini denetleyecekti. Anadolu’nun birçok yerinde ABD,
Fransa, İngiltere, Almanya ve Avusturya okulları bulunmaktaydı. Bu devletler arasında yabancı
okulların haklarını Fransa savunmuştur.

Türk Hükûmeti; 26 Eylül 1925’te bir genelge hazırlayarak
yabancı okullarda Türk dili, tarih ve coğrafya gibi derslerin Türkçe
olarak Türk öğretmenleri tarafından okutulması ve Türk
müfettişlerce denetlenmesi esasını kabul etti. Yabancı okullar bu
genelgeye uymak istemediler. Fransa ve papalığın soruna dâhil
olması üzerine Türkiye, sadece bu okulları kendisine muhatap
olarak aldığını belirtti. Genelgeye uymak istemeyen bazı okullar
kapandı. Geri kalanlar da kapanmamak için kuralları kabul ettiler
ve böylece sorun çözüldü. Ancak bu olay Türk - Fransız ilişkileri
yanında ABD ve diğer Avrupa Devletleriyle olan ilişkileri de
olumsuz etkiledi. Buna rağmen Türkiye, konuyu kendi iç sorunu
sayarak uygulamalarına devam etti.

Fransa ile Türkiye arasındaki esas sorun, Lozan Barış
Antlaşması’ndan geriye kalan Osmanlı borçları meselesi idi.
Borçlar meselesi daha şiddetli çekişmelere yol açmıştır. Bilindiği
gibi Fransa, Osmanlı Devleti’nden en çok alacaklı olan devletti.
Lozan’da bu sorun ele alınmış olmasına rağmen çoğunluğunu
Fransızların oluşturduğu alacaklılarla Türkiye arasında yapılan
müzakereler 1928’de sonuçlandı. Ödenecek borcun miktarı ve eşit
taksitlerle ödemesi formüle bağlandı. Ancak 1929 Dünya
Ekonomik Krizi Türkiye’yi de güç duruma soktu ve ödeme
güçlükleri ortaya çıktı. Türkiye, borç ödemeyi ertelemek istedi.
Alacaklıların itirazı üzerine yapılan görüşmeler sonunda, 1933’te
Paris’te yeni bir antlaşma imzalandı ve borçlar sorunu da böylece
halledildi. Türkiye 1954’e kadar bütün borçlarını ödedi.

etkinlik

Lozan Barış Antlaşması’na göre yabancı ve gayrimüslim okullarının
durumu:

Madde 40: Gayrimüslim azınlıklara mensup Türk yurttaşları hukuk
bakımından ve fiilen öteki Türk yurttaşlarına uygulanan işlemlerin ve sağlanan
güvencelerin tıpkısından yararlanacaklar. Özellikle, harcamaları kendilerince
yapılmak üzere, her türlü yardım, dinsel ya da sosyal kurumları, her türlü okul ve
benzeri öğretim ve eğitim kurumları kurma, yönetme ve denetleme, buralarda
kendi dillerini özgürce kullanma ve dinsel ayinlerini serbestçe yapma bakımın-
dan eşit bir hakka sahip bulunacaklardır.

Düstur, Üçüncü Tertip, Cilt 5: 11 Ağustos 1339 - 19 Teşrinevvel 1340, s. 38 (Günümüz Türkçesine
çevrilmiştir.)

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C III, s. 90

Mustafa Kemal’e göre:

“Türkiye’de bizim okullarımızın bile sahip olmadıkları ayrıcalıklara yabancı
okulların sahip olmaları kabul edilemez.” (1924)

1897’de Osmanlı Sınırları
İçinde Yabancıların Sahip

Oldukları Okul Sayıları
Amerikan 131

Fransız 127

İngiliz 60

Alman 22

İtalyan 22

Avusturya 11

Rus 7

İran 4

TOPLAM 384
Türk Eğitim Tarihi,

, s. 155 - 156
(Düzenlenmiştir.)

Ed.: Sebahattin
Arıbaş - Mehmet Koçer

bilgi notu

OSMANLI DIŞ BORÇLARI

I. Dünya Savaşı yıllarında (1914
- 1918) Almanya’dan yaklaşık 180,5
milyon lira, Avusturya - Macaristan’
dan da 2,2 milyon lira borç alınmış-
tır.Ancak Lozan BarışAntlaşması ile
bu borçlar silinmiştir.

Lozan Barış Antlaşması ile
Osmanlı Devleti’nin 161.603.833
liralık dış borcundan Türkiye’nin
payına 105.559.623 lira düşmüştür.

Biltekin Özdemir, Osmanlı Devleti Dış
Borçları, s. 106, 108 - 109, 113

(Düzenlenmiştir.)

1914’te 153,7 Milyon Liralık Osmanlı
Dış Borcunun Alacaklı Devletlere

Göre Dağılımı (%)

Fransa 49

Almanya 20

Belçika 11

İngiltere 7

İtalya 1

Avusturya - Macaristan 1

Diğer 1

1.

2.

Lozan Barış Antlaşması ile yabancı okullara hangi haklar verilmiştir? Antlaşma yapılmasına rağmen
yabancı okullar niçin buna uymak istememişlerdir?
Mustafa Kemal’in sözü ve tabloyu dikkate alarak yabancı okullara niçin ayrıcalık verilmemiştir?
Sebepleri neler olabilir?
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Yine Türkiye’nin Adana - Mersin demir yolunu satın almak istemesi ve Türk bayrağı taşıyan
“Bozkurt” adlı gemiyle Fransız bayrağı taşıyan “Lotus” adlı geminin Midilli açıklarındaAğustos 1926’da
çarpışmasıyla ortaya çıkan hukuki sorunlar iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu. “Bozkurt -
Lotus Davası” 1927’de Milletlerarası Daimî Adalet Divanında Türkiye lehine sonuçlanmış, demir yolu
sorunu da 1929’da yapılan bir antlaşmayla yine Türkiye lehine halledilmiştir.

Görüldüğü üzere Türkiye ile Fransa arasında çıkan sorunların perde arkasında kapitülasyon
sistemi yatmaktaydı. Fransa’nın her şeye rağmen bu sistemi devam ettirmek istemesi ilişkilerin
gelişmesine engel olmuştur. Türkiye ile Fransa arasındaki bu sorunlar çözüldükten sonra iki ülke
arasında gelişme gösteren münasebet 1936 - 1939 yılları arasında ortaya çıkan Hatay sorunu
nedeniyle tekrar gerilecektir.

Lozan BarışAntlaşması Türk - İngiliz ilişkilerinde yeni bir dönem
başlatmakla beraber, taraflar arasındaki ilişkilerin gelişmesini
sağlayamamıştı. Hatta İngilizler, Ankara’nın başkent olmasına
karşı çıkmış ve büyükelçiliğini bir süre İstanbul’da tutma
konusunda ısrar ederek Türkiye’nin iç işlerine müdahaleci bir tutum
izlemişti.Ancak Türk - İngiliz ilişkilerindeki en önemli mesele Musul
sorunudur.

Musul, sahip olduğu zengin petrol kaynakları nedeniyle XIX.
yüzyıl sonlarından itibaren Batılı devletlerin ilgisini çekmeye başlamıştı. Özellikle İngiltere, I. Dünya
Savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin diğer üyelerini Musul’un kendisine verilmesi konusunda ikna
etmişti. Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı tarihte, Türk birliklerinin kontrolünde olan bölge,
ateşkesin 7. maddesine dayanılarak 15 Kasım 1918’de İngilizler tarafından işgal edilmiş ve Millî
Mücadele sırasında ise düşman işgalinden kurtarılamamıştı. Misakımillî’ye göre 30 Ekim 1918’de fiilî
işgal altında bulunmadığından Musul, Türk sınırları içerisindeydi.

Lozan Barış Konferansı’nda Türkiye - Irak sınır sorunu görüşülürken Türk heyeti, halkının büyük
çoğunluğu Türk olan bölgenin Türkiye’ye bırakılması

gerektiğini savunmuş, Irak’ı mandası altında
bulunduran İngiltere ise Musul’un Irak

sınırları içerisinde kalmasını
ısrarla istemişti. Lozan’da
hal ledi lemeyen konu,
kon ferans sonras ına
bırakılmıştı. Uyuşmazlığı
gidermek amacıyla Mayıs
1 9 2 4 ’ t e İ s t a n b u l ’ d a
İngiltere ile başlatılan
görüşmelerde İngiltere’nin
I r a k l e h i n e H a k k â r i
üzerinde de hak iddia
etmesi nedeniyle bir sonuç
a l ınamamışt ı . Bunun
üzerine sorun Lozan Barış
An t l aşmas ı ’ n ı n i l g i l i
maddesi gereği Milletler
Cemiyetine havale edilmiş,

3. Türk - İngiliz İlişkileri, Irak Sınırı ve Musul Sorunu

etkinlik

Yukarıdaki paragrafta anlatılanlara göre Mustafa Kemal, neye dayanarak Musul’un Türk toprağı olduğunu
savunmaktadır? Niçin?

Mustafa Kemal’in 25Aralık 1922’de Le Journal Gazetesi’ne verdiği demeçten:
“Musul ilinin millî sınırlarımız içindeki bölgelerden olduğunu defalarca duyurduk. Lozan’da bugün

karşımızda yer alanlar bunu çok iyi bilirler. Yurdumuzun sınırlarını belirlediğimiz zaman büyük sıkıntılara
katlandık. Çıkarlarımıza aykırı olmakla birlikte barışseverce davrandık.Artık millî topraklarımızdan en küçük bir
parçasını bizden koparmaya çalışmak çok haksız bir davranış olur. Bunu kesinlikle kabul edemeyiz. İngilizlerin
bu gerçekleri tanımakta tereddüt etmelerine şaşırıyorum.”

www.atam.gov.tr

Atatürk, İstanbul’da İngiltere Kralı VIII. Edward ile (Eylül 1936)

bilgi notu

Misakımillî’ye göre:
30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes

Anlaşması imzalandığı tarihte Türk
ve İslam çoğunluğunun bulunduğu
bölgeler hiçbir surette birbirinden
ayrılamaz, bir bütündür.
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cemiyet, konuyu Eylül 1924’te incelemeye başlamıştı. Müzakerelerde Türk tarafı daha önceki
görüşünde ısrar ederek Musul’da bir halk oylaması yapılmasını istediyse de İngiltere bu talebi kabul
etmemişti.

İngiltere, Musul konusunda anlaşma masasındaki uzlaşmaz tavrını sınır bölgesinde organize ettiği
kışkırtma hareketleriyle desteklemeye çalışmıştır.AyrıcaAnadolu’da Şeyh Sait İsyanı’nı teşvik ederek
sorunu kendi lehine çevirmeyi amaçlamıştır. Milletler Cemiyetinde Musul sorunu görüşülürken Türk -
İngiliz kuvvetleri arasında ufak çapta sınır çatışmaları meydana
gelmiştir.

Milletler Cemiyetinin konuyu incelemek üzere bölgeye gönderdiği
Tahkik Komisyonu’nun Eylül 1925’te cemiyet meclisine sunduğu
raporunda Musul’un Irak’ta kalması yönünde görüş beyan etmesi, Türk
temsilcileri ve halkı tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştır. Türk
tarafının itirazlarına rağmen Milletler Cemiyeti, komisyon raporuna
uyarak bölgeyi 16 Aralık 1925 tarihli toplantısında Irak’a bırakma kararı
alacaktır.

Türkiye, Misakımillî sınırları içinde olmasına rağmen cemiyet meclisinin verdiği bu karara uymak
zorunda kalarak 5 Haziran 1926’da yapılan Ankara Antlaşması’yla Musul’u Irak’a bırakmıştır.
Türkiye’nin Musul’dan vazgeçmesinin karşılığı olarak bölgedeki petrol gelirinin % 10’u 25 yıl süreyle
Türkiye’ye verilmiştir.Ancak Türkiye 500.000 İngiliz sterlini karşılığı bu hakkından vazgeçmiştir.

Böylece Türkiye - Irak sınırı İngilizlerin istediği ve Milletler Cemiyetinin kararlaştırdığı şekilde çizile-
rek Musul sorunu çözümlendi.Ancak Türkiye - İngiltere ilişkileri 1929’a kadar soğukluğunu korudu.

Rusya I. Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri yanında savaşa katılmıştı. 1917’de çıkan ihtilalle
Rusya’da Çarlık rejimi yıkılırken Bolşevikler yönetime hâkim olup Sovyetler Birliği’ni kurdular. Yeni
yönetim Brest - Litowsk Antlaşması’yla savaştan çekildi. Ancak Bolşevik yönetimini kendileri için
tehlikeli gören İtilaf Devletleri, Çarlık taraftarlarının isyanlarını ve Ruslarla savaşan Polonya ile Baltık
devletlerini destekleyerek Sovyetlere karşı saldırgan bir politika izlediler.

Sovyetlere karşı düşmanca davranan İtilaf Devletleri aynı zamanda Anadolu’yu işgale
başlamışlardı. Böylece Sovyetler Birliği ve Türkiye’nin mücadele ettiği devletler aynı oluyordu. Ayrıca
Boğazların ve Anadolu’nun İtilaf Devletlerince işgali yeni Sovyet devletinin geleceğini tehlikeye
düşürüyordu. Sovyet Hükûmeti’nin Türklerin dostluğuna, Türk Hükûmeti’nin de Sovyet silah yardımına
ihtiyacı vardı. Bu durum her iki tarafın birbirine yakınlaşmasını sağladı. İki devlet arasında 1921’de
Moskova Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile ilk defa Batılı bir devlet, yeni Türk Devleti’ni tanımış
oluyordu. Millî Mücadele döneminde Sovyetler Türk Hükûmeti’ne silah ve para yardımında bulunarak
İtilaf DevletlerininAnadolu’ya yerleşmesini engellemeye çalıştılar.

Sovyet Hükûmeti Lozan’da Boğazlar üzerinde mutlak Türk egemenliği tezini savunmuştu. Türk -
Sovyet yakınlaşması Lozan Barışı sonrası dönemde de Batılı devletlerin Türkiye’ye karşı davranışları
doğrultusunda gelişmiştir. I. Dünya Savaşı’nın galiplerininAlmanya’yı saflarına alarak 1925’te Locarno
Antlaşması’nı imzalamalarını Sovyetler, kendisine karşı yapılmış hareket olarak görmüştü. Ayrıca
Musul sorununda Milletler Cemiyetinin tutumu, Fransa ve İtalya’nın İngiltere’yi desteklemesi

Türkiye’nin uluslararası alanda yalnız
kalmasına yol açmıştır. Bu olaylar
Türkiye’yi Sovyetler Birliği’ne yaklaş-
tırmış ve iki devlet arasında 1925’te
Paris’te bir “Tarafsızlık ve Saldır-
mazlık Antlaşması” imzalanmıştır.

4. Türk - Sovyet İlişkileri

eşzamanlılık
Musul sorunu ile ilgili olarak

askerî harekâta hazırlanıldığı
sırada çıkan Şeyh Sait İsyanı
(Şubat 1925) Türkiye’yi zor
durumda bıraktı. İsyan nede-
niyle Türkiye, Musul sorunu ile
gerektiği kadar ilgilenemedi.

bilgi notu

Locarno Antlaşması
I. Dünya Savaşı sonrasında Fran-

sa’nın Almanya’ya güvensizliği sonucu,
Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya,
Belçika, Polonya ve Çekoslovakya
arasında 1 Aralık 1925’te imzalandı.
Antlaşmaya göre Almanya batı sınırı
için Fransa’ya güvence verirken anlaş-
mazlıkların barış yoluyla çözümünü
kabul etti. Böylece Almanya yeniden
uluslararası iş birliğine girmiş oldu.Mustafa Kemal, Büyük Taarruz’dan önce Konya civarında yapılan teftiş

gezisi sırasında Rus ve Azerbaycan büyükelçileri ile birlikte (Mart 1922)
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Bu antlaşma, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin gelişmesine sebep olmuştur. Yine iki ülke arasında
1927’de Ankara’da “Ticaret ve Seyrisefain Antlaşması” imzalanarak ticari iş birliğinin geliştirilmesine
çalışılmıştır.

1928’de saldırı savaşını yasaklayan Briand - Kellogg Paktı imzalanınca Türk ve Sovyet Hükûmet-
leri de buna katılmışlardır.

1920’li yılların sonlarına doğru Türkiye’nin problemlerini hallederek uluslararası alanda daha aktif
olması ve Batılı devletlerle iyi ilişkiler kurması Sovyetler Birliği’ni endişelendirdi. Türkiye bu endişeyi
gidermek için Sovyetler Birliği ile 1929’da 1925 antlaşmasını teyit eden ve iki yıl daha uzatan bir dostluk
antlaşmasını imzaladı. Türkiye, 1930’a doğru İngiltere, Fransa ve Yunanistan’la sorunlarını hallederek
normal ilişkiler içine girmiştir. Böylece Sovyetler Birliği artık Türkiye’nin iş birliğinde bulunduğu tek
Batılı devlet olmaktan çıkacaktır.

Türkiye ile Sovyetler Birliği ilişkilerinin diğer bir yönünü ise şunlar oluşturmuştur. Sovyetlerin
Türkiye’de komünizmi yaymak istemesine rağmen yabancı ideolojilerden etkilenmemeyi ilke edinen
Türkiye, başlangıçtan itibaren Sovyetlerle ilişkilerini komünizmden ayrı olarak düşünmüş ve buna göre
davranmıştı. Osmanlı borçlarının tasfiyesi için Türkiye’nin Batılılarla yaptığı anlaşmalar, Sovyetler
tarafından hoş karşılanmamıştır. Çarlık döneminin borçlarını tanımayan Sovyetler Birliği, emsal teşkil
edeceği için, Türkiye’nin de kendileri gibi hareket etmesini istemiştir. Bu da bazı görüş ayrılıklarını
ortaya çıkarmıştır. Buna rağmen Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki iyi ilişkiler 1936 Montrö
Boğazlar Sözleşmesi’ne kadar bozulmadan devam edecektir.

1932’ye gelindiğinde Türkiye komşularıyla problemlerini büyük ölçüde çözmüştü. Türkiye, sadece
kendi sorunlarını çözen değil, bölgesel ve dünya barışına da katkıda bulunan, uluslararası örgütlere
üye olan, aktif ve barışçı bir dış politika uygulayan bir ülke olmuştu.

Ancak bu dönemde dış politikasını belirleyen yeni faktörler de gündeme gelmiştir. 1929 Ekonomik
Krizi devletler arasında birtakım gruplaşmalara ve gruplar arası ilişkilerin sertleşmesine neden
olmuştur.

I. Dünya Savaşı’nın galip devletleri (İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği), yapılan antlaşmalarla
sağlanan durumun korunmasına çalışarak “statükocu grub”u oluşturmuşlardı. Buna karşılık I. Dünya
Savaşı’nın galip devletlerinden olmasına rağmen umduğunu bulamayan İtalya, Japonya ve savaştan
ağır yenilgiyle ayrılan Almanya, kaybettiklerini tekrar alma çabasına girerek “değişikliği savunan
grub”u oluşturmuşlardı.

Bu olaylar karşısında Türkiye’nin yerini alma zorunluluğu vardı, millî dış politikasını bu gelişmelere
göre düzenlemeliydi. Dünyada yeni bloklaşmaların yaşandığı bu dönemde Türkiye, Millî Mücadele’de
ve sonrasında elde ettiği kazanımlar ile uluslararası alanda kazandığı saygınlığı korumaya ve yaşanan
bunalımları barışçı yollarla çözmeye yönelik bir dış politika izlemiştir.

Milletler Cemiyeti, I. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası barışın korunması ve iş birliğinin
sağlanması için galip devletler tarafından kurulmuştu (1920). Bir müddet sonra büyük devletlerin
çıkarlarını koruyan bir yapılanma içine girmişti.

Türkiye, Milletler Cemiyetinin Musul sorunundaki taraflı tutumu yüzünden cemiyete giriş için acele

Ç. 1932 - 1939 DÖNEMİ TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI

1. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi

bilgi notu
Briand - Kellogg Paktı

Locarno Antlaşması’na rağmen,
Almanya’dan çekinen Fransa, ABD
ile karşılıklı ilişkilerinde savaşa
başvurulmaması ilkesine dayalı bir
barış paktı yapmayı istedi. Bunu
reddeden ABD, bütün büyük
devletlerin, muhtemel bir savaşı
lanetleme paktı imzalamalarını
önerdi. Öneri Almanya, İngiltere,
İtalya, Japonya, Belçika, Polonya,
Fransa, Çekoslovakya tarafından
kabul edildi ve antlaşma imzalandı
(1928). Bu paktla ülkelerin toprak-
larına yapılacak saldırılara karşı
yapacakları savunma savaşı dışında-
ki savaşlar kanun dışı sayıldı.

Atatürk, Cumhuriyet Bayramı geçit töreninden sonra
Sovyet Mareşali Voroşilof ile (29 Ekim 1933)
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etmemişti. Ancak 1930’dan sonra Türkiye’nin uluslararası politikada ağırlığını hissettirmesi, barışçı bir
politika izlemesi, Batılı devletlerle sorunlarını halletmesi Milletler Cemiyetine üyelik için davet
edilmesini sağlamıştır. Cemiyet 6 Temmuz 1932 tarihli genel kurulunda İspanya temsilcisinin teklifi ile
Türkiye’yi davete karar verdi. TBMM, 9 Temmuzda daveti kabul etmiş, 18 Temmuz 1932’de alınan
genel kurul kararıyla Milletler Cemiyetine üye olmuştur.

Türkiye Milletler Cemiyetine üyelikle dünya barışına katkıda bulunmayı ve güçlü devletler arasına
girerek dış politikada karşılaştığı sorunları çözmek için diplomatik destek sağlamayı hedeflemiştir.

1933’ten sonra Avrupa’da barışı tehdit eden huzursuzluklar ortaya çıktı. Devletlerin silahlarını
azaltmak amacıyla yapılan konferanslar olumlu sonuç vermeyince silahlanma yarışı başladı. Özellikle
İtalya’nın Balkanlar ve Doğu Akdeniz’de, Almanya’nın Doğu Avrupa’da izledikleri yayılma politikaları
dünya barışını tehdit edecek noktaya ulaştı.

Türkiye, Balkan Devletleri ile uzun süreden beri kesilmiş olan ilişkileri yeniden canlandırmak için ikili
dostluk antlaşmaları yapmıştı. Bunlar: 1923’te Arnavutluk, 1925’te Bulgaristan ve Yugoslavya ile
imzalanan barış ve dostluk antlaşmaları idi. 1930’da Türk - Yunan yakınlaşması diğer Balkan Devletleri
arasında olumlu etki yaptı. Yapılan görüşmeler sonucu 9 Şubat 1934’te Balkan Antantı Türkiye,
Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalandı. Balkan Antantı’yla ilgili devletler sınırlarını
karşılıklı olarak garanti ettikleri gibi birbirlerine danışmadan herhangi bir Balkan Devletiyle siyasi
antlaşma yapmamayı taahhüt etmişlerdir.

Türkiye, Balkan Antantı’yla II. Dünya Savaşı öncesinde batı sınırlarını güvence altına almıştır. Bu
antanta İtalya’nın etkisinde kalanArnavutluk ile Balkanlara yayılmak isteyen Bulgaristan katılmamıştır.
II. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla bu pakt geçerliliğini yitirmiştir.

2. BalkanAntantı

3. Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929

16 Mart 1921

20 Ekim 1921

Türkiye -
SSCB Moskova Antlaşması

Türkiye -
Fransa Ankara Antlaşması

24 Ekim 1929 Dünya
Ekonomik Krizi
17 Aralık 1929 Türkiye -
SSCB Dostluk Antlaşması

11 Mart 1927 Türkiye -
SSCB Ticaret ve
Seyrisefain Antlaşması

Şubat

17 Aralık 1925

1925 Şeyh Sait İsyanı

Türkiye - SSCB Ta-
rafsızlık ve Saldırmazlık Antlaşması

1 Aralık 1925 Locarno Antlaşması 27 Ağustos 1928 Briand - Kellogg
Paktı (Türkiye, 8 Temmuz 1929’da
katıldı.)

30 May

5 Haziran 1926

ıs 1926

1 Aralık 1926

Türkiye - Fransa Dostluk ve İyi Komşuluk
Antlaşması

İngiltere Ankara şması
Türkiye - Yunanistan Mübadele Antlaşması

Türkiye - Antla

24 Temmuz 1923 Lozan
Bar Antlaış şması

Cumhuriyet
ilan edildi.
29 Ekim 1923

etkinlik

Lozan BarışAntlaşması ndaki Boğazların Tabi Olacağı Usule Dair Mukavele ye göre (24.07.1923):
Madde 1 - 2:

a. Ticaret Gemileri

b. Savaş Gemileri:

Madde 3 - 9:

Madde 10 - 16:

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne göre (20 Temmuz 1936):
Madde 2 - 5 (Ticaret Gemileri):

Madde 11, 13 (Savaş Gemileri):

’ “ ”

:

Boğazlardan savaş ve barış zamanlarında havadan ve denizden serbest geçiş esası kabul
edilmekle birlikte savaş ve ticaret gemileri için ayrı rejimler uygulanması kararlaştırılmıştır

Barışta sancağı ve yükü ne olursa olsun boğazlardan serbest olarak geçeceklerdir.
Savaşta ve Türkiye tarafsız olduğu takdirde, barış zamanındaki rejim uygulanacaktır. Savaşta ve Türkiye
savaşa girdiği takdirde tarafsız gemi ve uçaklar düşmana gerekli savaş malzemesi, düşman askeri, düşmana
yardımcı kuvvet taşımamak şartıyla geçişte serbesttirler. Türkiye bu gemileri kontrol hakkına sahiptir.

Barışta sancağı ne olursa olsun bütün savaş gemileri, Karadeniz’e kıyısı olan
devletlerden deniz kuvvetleri en fazla olanın donanmasından fazla olmamak şartıyla Boğazlardan geçebilirler.
Savaşta ve Türkiye tarafsız olduğu takdirde barış zamanındaki rejim uygulanacaktır. Savaşta ve Türkiye savaşa
girdiği takdirde tarafsız gemiler barış zamanındaki muameleye tabi olacaklardır.

Boğazlardan geçiş serbestliğini sağlamak üzere Çanakkale ve Karadeniz Boğazlarının
sahilden itibaren 15 20 kilometrelik bir kısmı gayri askerî hâle getirilecektir

Boğazlardan geçecek yabancı gemilere nezaret etmek üzere, bir Türk temsilcisinin
başkanlığında, antlaşmaya imza atan devletlerin temsilcilerinden oluşan bir Boğazlar Komisyonu kurulacaktır.
Bu komisyon görevini Milletler Cemiyetinin himayesinde yapacak ve her yıl Cemiyete bir rapor verecektir.

Barış zamanında ticaret gemileri Boğazlardan serbestçe geçebilecekler-
dir. Savaş zamanında Türkiye tarafsız ise, ticaret gemilerine barış zamanı şartları içinde serbest geçiş hakkı
tanınacaktır. Türkiye savaşta ise, Türkiye ile savaşmayan bir ülkenin gemileri, düşmana hiçbir suretle yardım
etmemek şartıyla, Boğazlar’dan serbestçe geçebileceklerdir.

Savaş gemilerinin Boğazlardan geçmesi için, Türk hükûmetine diplomatik
bir ön-bildirimde bulunulması gerekecektir.

.

- .
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Lozan Barış Antlaşması’nda tespit edilen Boğazlar statüsünün yabancı gemilerin geçişiyle ilgili
hükümleri Misakımillî esaslarına uygun olmakla birlikte, Boğazların her iki yakasında 20 km’lik
askerden arındırılmış bölge oluşturulmuştu. Boğazları başkanı Türk olan bir uluslararası komisyon
denetlemekteydi. Bu bölgenin güvenliği Milletler Cemiyetinin teminatı altındaydı. Görüldüğü gibi
Türkiye’nin Boğazlar üzerinde tam bir hâkimiyeti ve kontrol hakkı yoktu. Ancak 1930’lu yıllarda ortaya
çıkan çeşitli olaylar cemiyetin güvencesinin pek etkili olmadığını göstermişti. İtalya, Habeşistan’ı işgal
etmiş, Almanya Ren Bölgesi’ni silahlandırmış, Avusturya ise zorunlu askerliği yeniden başlatmıştı.
Milletler Cemiyeti bu gelişmeler karşısında bir şey yapamamıştı. 1933’te Türkiye, Boğazların durumu-
nun değişen dünya şartları altında yeniden görüşülmesini istedi. Ancak bu istek 1936’ya kadar büyük
devletlerce olumlu karşılanmadı. Almanya’da Hitler’in iktidara gelmesi ve dünya dengelerinin değiş-
mesi üzerine Türkiye, Nisan 1936’da Lozan BarışAntlaşması’na taraf olan devletlere birer nota gönde-
rerek Boğazlar Sözleşmesi’nin değiştirilmesini istedi. Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki tabii hakkını
kuvvet yoluyla değil de hukuka başvurarak almak istemesi diğer devletlerce anlayışla karşılandı.

Boğazların durumunu görüşecek olan konferans, İsviçre’nin Montrö şehrinde toplandı. 20 Temmuz
1936’da Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre: Boğazlar Komisyonu’nun bütün
görev ve yetkileri Türk Devleti’ne bırakıldı. Türkiye, Boğazlar bölgesini silahlandırarak askerî kuvvet
bulundurabilecekti. Ticaret gemilerinin geçişi serbest olacaktı. Yabancı savaş gemilerinin geçişine
bazı sınırlamalar getirildi. Türkiye savaşa girerse veya savaş tehlikesi ile karşı karşıya kalırsa
Boğazları istediği gibi açıp kapayabilecekti.

Sözleşme 20 yıl süreli idi. Ancak taraflardan hiçbiri sözleşmenin feshedilmesi için talepte
bulunmadığından günümüzde hâlâ yürürlüktedir. Bu sözleşmeyle Türkiye, diğer devletleri de yakından
ilgilendiren uluslararası bir sözleşmeyi dönemin şartlarından çok iyi yararlanarak lehine değiştirmiş,
Boğazlar üzerinde hâkimiyetini yeniden kurmuştur. Aynı zamanda güvenliği açısından önemli bir
sorunu barışçı yollarla çözüme kavuşturmuştur.

Türkiye Balkan Antantı’nın imzalanmasıyla
batıdan gelebilecek tehlikelere karşı batı sınırını
güvence altına almıştı. İtalya’nın Doğu Akdeniz ve
Orta Doğu’ya yönelme pol i t ikası yanında
Habeşistan’a saldırması doğu sınırlarının da güvence
altına alınmasını gerekli kıldı. İtalya’nın politikaları
Türkiye gibi Orta Doğu ülkelerini de endişelendirdi.

Orta Doğu’nun güvenliğini sağlama çalışmaları
1935’te Türkiye, İran ve Irak’ın girişimleriyle
Cenevre’de başladı. Afganistan’ın da katılımıyla
Türkiye, İran ve Irak arasında Tahran’da 8 Temmuz

4. Sadabat Paktı

1930 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

18 Temmuz 1932 Türkiye
Milletler Cemiyetine üye
oldu.

10 Haziran 1930 Türkiye -
Yunanistan Nüfus Mübade-
lesi Antlaşması

1935

Ekim 1935

Almanya tekrar
silahlanmaya başladı.

İtalya
Habeşistan’ı işgale başladı.

8 Temmuz 1937 Sadabat Paktı
Ağustos 1937 Japonya Pekin’i
işgal etti. Çin - Japon savaşı
başladı.

30 Haziran 1939 Hatay
Türkiye’ye kat .ıldı
1 Eylül 1939 II. Dünya Savaşı
başladı.

Mart 1938 Almanya Avusturya’yı ilhak
etti.
2 Eylül 1938 Hatay Cumhuriyeti kuruldu.
10 Kasım 1938 Atatürk vefat etti.

20 Temmuz 1936 Montrö
Boğazlar Sözleşmesi

Fransa Suriye ve
Lübnan’a bağımsızlık verdi.
1936

9 Şubat 1934 Balkan
Antantı

Yukarıdaki metne göre Türkiye’nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile hangi kazanımları elde ettiğini tespit
ediniz.

Madde 19:

Madde 20:

Madde 21:

Savaş zamanında, Türkiye tarafsız ise, savaş gemileri, Boğazlarda tam bir geçiş özgürlüğünden
yararlanacaklardır. Bununla birlikte, savaşan herhangi bir devletin savaş gemilerinin (Milletler Cemiyetinin
kararı doğrultusunda) Boğazlardan geçmesi yasak olacaktır.

Savaş zamanında, Türkiye savaşan ise, savaş gemilerinin geçişi konusunda Türk hükûmeti
tümüyle dilediği gibi davranabilecektir.

Türkiye kendini savaş tehlikesiyle karşı karşıya sayarsa, Türkiye’nin, sözleşmenin 20. maddesi
hükümlerini uygulamaya hakkı olacaktır.

Düstur, Üçüncü Tertip, Cilt 5: 11 Ağustos 1339 - 19 Teşrinevvel 1340, s. 131 - 153, ua.mfa.gov.tr, Mehmet Gönlübol, Cem Sar, Atatürk
ve Türkiye’nin Dış Politikası (1919 - 1938), s. 47 - 48, 129 - 130 (Kısaltılarak günümüz Türkçesine çevrilmiştir.)

Atatürk,
ran ah  R za Pehlevi

Türkiye’yi ziyaret eden
İ Ş ı ı ile (Haziran 1934)
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1937’de Sadabat Paktı imzalandı. Karşılıklı saygı esasına dayanan pakta göre: Pakta katılan devletler
birbirinin iç işlerine karışmayacaklar, sınır ihlallerinde bulunmayacaklar, birbirlerine saldırmayacaklar,
ortak çıkarları ilgilendiren konularda birbirlerine danışacaklar ve Milletler Cemiyetinin kararlarına
uyacaklardı.

Sadabat Paktı ile Orta Doğu’da bir barış ortamı oluşturulurken Türkiye de doğu sınırlarını güvence
altına almıştır. Beş yıl süreli olan Sadabat Paktı, II. Dünya Savaşı’ndan sonra önemini kaybetmiş,
1980’de İran - Irak Savaşı’nın başlamasıyla tamamen geçerliliğini yitirmiştir.

Mondros Ateşkesi’nden sonra İskenderun Sancağı (Hatay) Fransızlar tarafından işgal edilmişti.
Türkiye ile Fransa arasında 20 Ekim 1921’de yapılan Ankara Antlaşması’yla Hatay, Fransa
yönetiminde Suriye sınırları içinde kalmıştı. Ancak burası özel bir yönetime sahip olacak, Türk parası
resmî para olarak kullanılacaktı. Türklere millî kültürün korunmasında her türlü kolaylık sağlanacaktı.
Bu doğrultuda 1922’de Hatay’da bölgesel idare kuruldu.

15 Mart 1923’te Adana’da yaptığı konuşmada
diyen Mustafa Kemal, Hatay’ın Türkiye için önemli bir millî mesele olduğunu belirtmişti.

II. Dünya Savaşı’nın çıkma ihtimali üzerine Fransa 1936’da Suriye ve Lübnan’a bağımsızlık verdi.
Bu arada Hatay’ı Suriye’ye bıraktı. Bu olay üzerine Mustafa Kemal Atatürk, Meclis’te yaptığı
konuşmada şunları söylemiştir:

Hatay’ın Suriye’ye verilmesini kabul etmeyen Türkiye, 9 Ekim 1936’da Fransa’ya verdiği bir notayla
Suriye ve Lübnan’a yapıldığı gibi İskenderun Sancağı’na da bağımsızlık verilmesini talep etti.
Fransa’nın olumsuz cevabı üzerine sorun Milletler Cemiyetine havale edildi. Milletler Cemiyeti ise
aldığı kararla, İskenderun’un iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Suriye’ye bağlı olmasını kabul etti.
İskenderun Sancağı’nın toprak bütünlüğü, Türkiye ve Fransa’nın garantisi altında olacaktı. 1937’de
Türkiye ile Fransa arasında Hatay’ın yeni statüsünü belirleyen antlaşma imzalandı.Ancak bu antlaşma
da uyuşmazlığı sona erdiremedi.

Almanya’nın Avusturya’yı ilhakından sonra, Avrupa’da güçler dengesi bozuldu. Avrupa’daki bu
gelişmeler Türkiye ile ilişkileri geliştirmek isteyen Fransa’nın, Hatay konusundaki tutumunu
yumuşatmasına neden oldu. Fransa çeşitli sebeplerle geciktirdiği Hatay seçimlerine izin verdi. Yapılan
seçimler sonrasında kurulan Hatay Meclisi, bağımsızlık ilan ederek Hatay Cumhuriyeti’ni kurdu (2
Eylül 1938). Bu durumu Fransa kabul etti. Hatay Cumhuriyeti ile Türkiye arasında yakın ilişkiler
geliştirildi.

Bağımsızlıkla yetinmeyen Hataylılar Türkiye’ye katılmak istiyorlardı. Avrupa’daki gergin durum
Fransa’nın bu isteği kabul etmesini sağladı. 23 Haziran 1939’da Fransa ile Türkiye arasındaki bir
antlaşmayla Hatay’ın Türkiye’ye katılması kabul edildi. Hatay Meclisinin aldığı kararla Hatay 30
Haziran 1939’da Türkiye’ye katıldı.

Hatay’ın bağımsızlığı ve Türkiye’ye katılması için büyük çaba sarf eden Atatürk, hayatının son
aylarında sağlığını bile hiçe sayarak tüm çabasını bu sorunun çözümüne ayırmıştır. Bu doğrultuda
hasta yatağından kalkıp 20 Mayıs 1938’de Mersin’e giderek Hatay’la ilgili çalışmalar hakkında bilgi
almış, Hatay sorunu çözülene kadar Mersin’de kalacağını belirtmiştir. 24 Mayıs 1938’de Adana’ya
geçerek askerî birliklerin geçit törenini izleyip yabancı elçiliklere Hatay konusundaki kararlığını
göstererek mesaj vermek istemiştir. Ancak rahatsızlığının artmasıyla Ankara’ya dönmüştür. Onun bu
çabaları sayesinde Hatay sorunu Misakımillî kararları doğrultusunda Türkiye’nin lehine çözümlenirken
bugünkü Türkiye - Suriye sınırı da kesin olarak çizilmiştir.

5. Hatay Sorunu ve Hatay’ınAnavatana Katılması

“Kırk asırlık Türk yurdu, düşman elinde esir
kalamaz!”

“Bu sırada, milletimizi gece gündüz meşgul eden başlıca büyük
bir sorun, hakiki sahibi öz Türk olan İskenderun, Antakya ve havalisinin mukadderatıdır. Bunun
üzerinde ciddiyet ve katiyetle durmaya mecburuz. Daima kendisi ile dostluğa çok önem
verdiğimiz Fransa ile aramızda tek ve büyük sorun budur. Bu işin doğrusunu bilenler ve hakkı
sevenler, alakamızın şiddetini ve samimiyetini iyi anlarlar ve doğal görürler.”

1

2

etkinlik

Atatürk’ün Hatay sorunundaki kararlı tutumu onun dış politika esaslarından hangilerine örnek
gösterilebilir?

Atatürk ve Hatay
“Bu, benim şahsi sorunumdur. Durumu Fransa büyükelçisine daha başlangıçta açıkça ifade ettim. Dünyanın

bu durumunda böyle bir sorunun, Türkiye ile Fransa arasında silahlı bir anlaşmazlığa sürüklenmesi kesinlikle
mümkün değildir. Fakat ben, bunu da hesaba kattım ve kararımı vermiş bulunuyorum. Şayet ufukta, bu yolda
binde bir ihtimal belirirse Türkiye Cumhurbaşkanlığı’ndan ve hatta Büyük Millet Meclisi üyeliğinden çekileceğim
ve bir fert olarak bana katılacak birkaç arkadaşla beraber Hatay’a gireceğim. Oradakilerle el ele verip
mücadeleye devam edeceğim.” (1937)

Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 378

1. Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 377
2. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C I, s. 410

Utkan Kocatürk,
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PROJE GÖREVİ

Sevgili Öğrenciler,

Bu çalışmayı başarıyla tamamlayabilmeniz
için aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

Çalışmanın Değerlendirilmesi

Yanda Hatay’ın Türkiye’ye katılmasını konu alan
bir gazete örneği verilmiştir. Sizler de Atatürk
Dönemi Türk Dış Politikası ünitesinde yer alan
konulardan birini seçerek benzer bir gazete veya
dergi çalışması yapınız.

1. Çalışma sürenizi iyi kullanmak için çalışma
takvimi ve planı hazırlayınız.

2. Halk ve üniversite kütüphanesi, İnternet vb.
yerlerde konu ile ilgili araştırma yapabilirsiniz.

3. Elde ettiğiniz bilgileri sınıflandırarak benzerlik
ve farklılıkları tespit ediniz.

4. Çalışmanızı bitirdikten sonra projenizi sınıfta
veya okulda sergileyiniz.

5. Çalışma süreniz bir aydır

Çalışma içerik, özgünlük, araştırma süreci,
materyal kullanımı sunu becerisi zaman

kullanımı açısından değerlendirilecektir.

.
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(Rubric)

“Kırk asırlık Türk yurdu, düşman elinde esir kalamaz!”HATAYBilmemne Gazetesi’nin Ekidir.

HATAY BAĞIMSIZLIĞINIKAZANDI

MİLLÎ MÜCADELE’NİNİLK KURŞUNU

2 Eylül 1938 günü Hatay Devleti kurularak hükûmet
oluşturuldu.

Hatay Devleti Millet Meclisi 2 Eylül 1938 günü Gündüz
Sineması’nda toplandı. Meclis Başkanlığına Abdulgani
Türkmen, Devlet Reisliğine Tayfur Sökmen seçildi.
Devletin adı “Hatay” olarak kabul edildi. 5 Eylül 1938
günü Devlet Reisi Tayfur Sökmen Dr. Abdurrahman
Melek’i başvekil olarak görevlendirdi. Dr. Abdurrahman
Melek kabineyi kurdu.Hükûmet, Meclisin 6 Eylül 1938 günkü oturumunda

11 Aralık 1918 günü 400 Ermeni’den oluşan bir
Fransız taburu Dörtyol’u işgal etti. I. DünyaSavaşı sırasında başka bölgelere göçettirilen Ermenilerden geri dönenler aynıtarihlerde Dörtyol çevresindetoplanarak bu civardakiErmeni nüfusu 10.000’iaşmış, bu arada Ermeniçeteleri ortaya çıkmıştı.İşgalden kısa süre sonraF r a n s ı z t a b u r u n d a k i

Devamı sayfa 2’de

Devamı sayfa 2’de

Hatay Devleti Meclis Binası

Ah! Atatürk yaşasaydı da bugünü görseydi...

Devamı sayfa 2’de

HATAY TÜRKİYE’YE
BAĞLANDI

Hatay Millet Meclisi başkanlığı Meclisi olağanüstü
toplantıya çağırdı. 29 Haziran 1939 günü saat 16.00’da
toplanan Mecliste “Türk camiasının ayrılmaz bir parçası
olan Hatay’ın anavatana kavuştuğunu bir kararla tespitini”
isteyen 39 imzalı önerge üzerinde konuşmalar yapıldı.
Sonuçta, önerge ve Abdulgani Türkmen’in “Hatay Millet
Meclisinin varlığına son verilmesine” ilişkin teklifi oybir-
liği ve alkışlarla kabul edildi.

5 Temmuz 1938’de Hatay’a giren Türk askerisevgi gösterileriyle karşılandı.
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Dereceli Puanlama Anahtarı

Öğrencinin
Adı - Soyadı
Numarası :
Sınıfı :

:

Ölçütler Başlangıç Düzeyinde (1) Kabul Edilebilir (2) Oldukça Başarılı (3) Başarı Puanı Görüşler ve
Öneriler

İçerik
Gazete veya dergide seçilen

konuyu açıklayıcı bilgilere
çok az yer verilmiştir.

Gazetede seçilen konuyu
açıklayıcı bilgilere genel

olarak yer verilmiştir.

Gazetede seçilen konuyu
açıklayıcı bilgilere ayrıntılı

olarak yer verilmiştir.

Özgünlük

Derlenen bilgilerin çok az bir
kısmı özgün ve çok büyük bir

kısmı benzerlerinden
esinlenerek hazırlanmıştır.

Derlenen bilgilerin çok az bir
kısmı özgün ancak yarısı

benzerlerinden esinlenerek
hazırlanmıştır.

Derlenen bilgiler özgün, yeni
ve benzerlerinden farklıdır.

Araştırma
Süreci

Öğrenci bilgilerin çok azına
kendi çabasıyla ulaşmış,

toplamış ve bir araya
getirmiştir.

Öğrenci bilgilerin çoğuna
kendi çabasıyla ulaşmış,

toplamış ve bir araya
getirmiştir.

Öğrenci bilgilerin tamamına
kendi çabasıyla ulaşmış,

toplamış ve bir araya
getirmiştir.

Görsel
Materyal
Kullanımı

Bilgilerle görseller arasındaki
uyumlulukta eksiklik var.

Bilgilerle görseller arasındaki
uyumluluğun bir kısmında

eksiklik var.

Bilgilerle görseller arasındaki
uyumluluk yeterlidir.

Sunu
Becerisi

Çalışma karmaşık bir
anlatımla sunuldu, çok az
anlaşıldı ve az ilgi çekti.

Çalışma genellikle yalın ve
düzgün bir anlatımla sunuldu,

çoğu anlaşıldı ve genel
olarak ilgi çekti.

Çalışmanın tümü yalın ve
düzgün bir anlatımla sunuldu,

tümü anlaşıldı ve çok ilgi
çekti.

Zamanı
Kullanma

Rapor 3 - 4 gün geç teslim
edildi.

Rapor 1 - 2 gün geç teslim
edildi.

Rapor gününde teslim edildi.

Öğretmenin yorumu:
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Fransızlar Hatay’ıişgal etti
S
4

Atatürk ve Hatay
Bekir TUNAY yazdı

Hatay’ın kurulması veilk dönemleri

Oğuz Türkleri Hatay’da

Müslümanlar Hatay’ıfethetti

Osmanlı DevletiHatay’ı ele geçirdi
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Ölçme ve Değerlendirme
A.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

B.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biri ile tamamlayınız.

C.Aşağıdaki ifadelerin başına bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Ç.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10

Ankara Antlaşması, barışçı, Romanya, millî, Lozan Barış Antlaşması, Sadabat, Hatay,
kapitülasyon, Sovyetler Birliği, Bulgaristan, saldırgan, Musul, Suriye, dış politika

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

1. Türkiye’nin 1932’de Milletler Cemiyetine üye olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili
olduğu ?

2.

Yukarıdakilerden hangisinin Hatay’ın Türkiye’ye katılmasında etkili olduğu söylenebilir?

3. 1930’lu yıllarda Almanya ve İtalya’nın izlediği saldırgan politikanın sonuçları arasında
aşağıdakilerden hangisi ?

Dış politikanın belirlenmesinde etkili olan güç unsurları nelerdir?
Lozan Barış Antlaşması’nın yeni Türk Devleti’nin uluslararası alanda tanınmasına etkisi nedir?
Açıklayınız.
Cumhuriyetin ilk yıllarında Yunanistan ile hangi konularda sorunlar yaşanmıştır? Bu sorunlar nasıl
çözüme kavuşturulmuştur?
Türkiye birçok devletle arasında sorunlar çıkaran yabancı okullar meselesini hangi önlemleri
alarak sonuca bağlamıştır?
Türkiye’nin Osmanlı dış borçlarından payına düşeni ödemeyi kabul etmesini Sovyetler Birliği’nin
istememesinin sebebi nedir?
II. Dünya Savaşı tehlikesinin belirmesi üzerine Türkiye’nin 1932 - 1939 döneminde izlediği dış
politikanın esasları neler olmuştur?
Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üyelik için davet edilmesinin sebepleri nelerdir?
Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye hangi kazanımları elde etmiştir?
BalkanAntantı ve Sadabat Paktı dünyadaki hangi gelişmeler üzerine imzalanmıştır?

. Fransa hangi gelişmeler üzerine Hatay’ın Türkiye’ye katılmasını kabul etmiştir?

Atatürk’ün son günlerinde en çok ilgilendiği millî mesele ………………… meselesidir.
BalkanAntantı Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve ……………………… arasında yapılmıştır.
Yeni Türk Devleti’ni tanıyan ilk Batılı devlet …………………………. olmuştur.
Atatürk …………………...........da millî bir siyasetin takip edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.
Türkiye’nin bağımsızlığı ……………….……….................. ile uluslararası alanda kabul edilmiştir.
Lozan Barış Antlaşması’nda ............................................. kaldırılmasıyla Batılıların iç işlerimize
karışmasının önüne geçildi.
Türkiye’nin Hatay sorununu antlaşmalarla çözüme kavuşturması dış politikada …........................
siyaset izlediğini gösterir.

(…..) Bir devletin sadece bir devlete karşı izlediği politikaya dış politika denir.
(…..) Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazların denetimi ve güvenliği Türkiye’ye bırakılmıştır.
(…..) Türkiye Sadabat Paktı ile gelebilecek dış tehditlere karşı Doğu sınırını güvence altına

almıştır.
(…..) Lozan BarışAntlaşması, geçerliliğini II. Dünya Savaşı ile yitirmiştir.
(…..) Musul meselesi Misakımillî kararlarına uygun bir şekilde sonuçlanmıştır.
(…..) Hatay’ın Türkiye’ye katılmasıyla Suriye sınırımız kesinlik kazanmıştır.

A) Uluslararası alanda yalnız kalmamak B) Cemiyetin izlediği tarafsız politika
C) Güçlü bir devlet olduğunu ispatlamak D) Dünya barışına katkıda bulunmak
E) İtalya’nın saldırganlığına karşı önlem almak

I. Fransa’nın 1936’da Suriye ve Lübnan’a bağımsızlıklarını vermesi,
II. Almanya ve İtalya’nın saldırgan tutumları,
III. İngiltere ve Fransa arasındaki rekabet,

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

A) Sadabat Paktı’nın imzalanması B) Milletler Cemiyetinin kurulması
C) II. Dünya Savaşı’nın çıkması D) BalkanAntantı’nın imzalanması
E) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması

söylenemez

yoktur
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4.

yukarıdakilerden hangilerini amaçladığı söylenebilir?

5.

Bu durumdan yola çıkarak Türkiye’nin 1923 - 1932 yılları arası dış politikasında aşağıdaki
antlaşmalardan hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

6. İngiltere, Milletler Cemiyetinin en güçlü üyesi idi. Bu durum, Milletler Cemiyetinin hangi
konuda Türkiye aleyhinde karar vermesinde etkili olmuştur?

7. Montrö Boğazlar Sözleşmesi hangi siyasi olayda yer alan millî egemenliğimizi sınırlayıcı
engelleri ortadan kaldırmıştır?

8.
Fransa’nın hangi özelliği bunun nedeni olarak gösterilebilir?

9.

Yukarıdaki ilkelerden hangileri Türk dış politikasının barışçı yönünü göstermektedir?

10.
Bu sorunların uzun sürede çözümlenmesi aşağıdakilerden hangi durumu göstermektedir?

11. Türkiye, İran, Irak, Afganistan’ın katılması ile 1937’de kurulan Sadabat Paktı’nın temel
amacı aşağıdakilerden hangisidir?

12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1932 - 1939 yılları arasında dış politikadaki başarıları
arasında ?

Lozan Barış Antlaşması’na göre İstanbul’daki Rumlarla Batı Trakya’daki Türkler dışında kalan
Türkiye’deki Rumlarla Yunanistan’daki Türkler yer değiştirecekti. Ancak Yunanistan buna
uymayarak İstanbul’a daha fazla Rum’un yerleşmesini hedefleyen bir siyaset izlemiştir.
Yunanistan’ın bu tavrıyla,
I. Patrikhaneyi kendisine bağlamak istediği,

II. İstanbul’daki Rumlar sayesinde Türkiye üzerinde etkinlik kurmayı hedeflediği,
III. Göç edecek Rumları yeni yerlere yerleştirme sıkıntısından kurtulmayı amaçladığı,

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

1923 - 1932 yılları arasında Türkiye’nin dış politikasında nüfus mübadelesi, borçlar ve yabancı
okullar sorunu, Irak sınırı ve Musul sorunu gündemde olmuştur.

A) Lozan BarışAntlaşması B) MondrosAteşkesAnlaşması C)AnkaraAntlaşması
D) SevrAntlaşması E) Montrö Boğazlar Sözleşmesi

A) Yabancı okullar B) Boğazlar C) Borçlar meselesi
D) Türkiye - Irak sınırı E) Nüfus mübadelesi

A) MondrosAteşkesAnlaşması B) SevrAntlaşması C) Londra Görüşmesi
D) MudanyaAteşkesAnlaşması E) Lozan BarışAntlaşması

Türkiye dış borçlar konusunda özellikle Fransa ile sorunlar yaşamıştır.

A)Almanya ile rekabeti devam ettirmesi B) Milletler Cemiyetinde etkin olması
C) Geniş kapitülasyonlara sahip bulunması D)Anadolu’da yayılma siyaseti izlemesi
E) En fazla alacaklı devlet olması

Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerinden bazıları şunlardır:
I. Dış politikada kamuoyunu dikkate almak

II. Milletin varlığı tehlikede olmadıkça savaşa girmemek
III. Dış politikayı akılcı ve gerçekçi temellere oturtmak
IV. Bağımsızlığımıza ve sınırlarımıza saygı duyan devletlerle iyi ilişkiler kurmak
V. Millî sınırlar içinde öncelikle kendi kuvvetimize dayanarak varlığımızı devam ettirmek

A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve V E) II, IV ve V

Türkiye 1923 - 1932 yılları arasında Lozan’da halledilemeyen sorunların çözümüyle uğraşmıştır.

A) Türkiye’nin henüz bağımsız olmadığını B) Milletler Cemiyetinin tarafsız hareket ettiğini
C) Türkiye’nin barışa yanaşmadığını D) İtilaf Devletlerinin desteğinin sona erdiğini
E) Batılıların Türkiye’deki çıkarlarından vazgeçmediğini

A) Orta Doğu’da barış ve güvenliği sağlamak B) Sanayi ve teknoloji alanında iş birliği yapmak
C) Bölgesel bir güç meydana getirmek D) Sınırlarını karşılıklı olarak garanti altına almak
E) İngiltere’nin Orta Doğu’yu işgal etmesine engel olmak

A) BalkanAntantı’nı imzalanması B) Nüfus mübadelesinin gerçekleştirilmesi
C) Hatay’ın anavatana katılması D) Milletler Cemiyetine üye olması
E) Boğazlarda hâkimiyetin sağlanması

yoktur
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ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ

7. ÜNİTE

ANA BAŞLIKLAR

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN
ÖLÜMÜ

ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlik mesleğine başladığı günden ölümüne kadar
olan süreçte katıldığı savaşların ve cumhuriyetin ilanından sonra yaptığı
yeniliklerin listesini yapınız.

2. Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra dünya basınında çıkan haberleri
araştırınız.

3. Anıtkabrin yapılma süreci hakkında bilgi toplayınız.
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A. MUSTAFA KEMALATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ
Mustafa Kemal, 1881 yılında

Selanik’te doğdu. Küçük yaşta
babasını kaybetti. Yaşadığı sıkıntılar
onu hiçbir zaman inandığı hedeften
vazgeçiremedi. Çocuk denecek yaşta
kendi verdiği kararla askerlik mesleğini
seçti. Askerî eğitimini başarıyla
tamamladı. ManastırAskerî İdadisinde
genç bir öğrenci iken memleketin
içinde bulunduğu sıkıntılara kayıtsız
kalmadı. Harp Okulu ve Harp
Akademisinde kendi gibi düşünen
arkadaşlarını etrafında topladı.
Askerlik mesleğine başladığı ilk
günden ölümüne kadar olan süreçte
millet için çalışmaktan vazgeçmedi. En
umutsuz günlerde milletine olan
inancını kaybetmedi. Çanakkale’de
dünyanın en güçlü devletlerini yendi.
Hakkında çıkan idam fermanları onu

inandığı yoldan döndüremedi. Kurtuluş mücadelesinin değişmez lideri oldu. Sakarya Meydan
Muharebesini, Büyük Taarruzu, Başkomutanlık Meydan Muharebesini kazanarak Türk milletine
güvenmekteki haklılığını bir kez daha ispatlamış oldu. Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu. Siyasi, sosyal ve
ekonomik alanlarda birçok yenilik yaptı. Anadolu’yu karış karış gezerek halkın dert ve sıkıntılarını
dinledi. Gittiği her yerde yaptığı yenilikleri bizzat kendisi anlattı.

Devlet işlerinde son derece titiz olan, hiçbir mazeret kabul etmeyen Atatürk kendi sağlığına
gerektiği kadar özen gösteremiyordu. Devleti ilgilendiren meselelerde aralıksız çalışma alışkanlığı
vardı. Bu yoğun tempo 1937’de sağlığını iyice bozmuştu. Yorgunluk belirtileri ortaya çıkmıştı.
Hastalığının ilk belirtileri görülmeye başladı. Atatürk’ün rahatsızlığına ilk teşhisi Yalova gezisinde Dr.
Nihat Reşat Belger koymuştur. Kesin tanı için özel doktoru Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp çağrılır. Onun
da teşhisi aynıdır. Hastalık sirozdur. Ciddi bir perhiz ve istirahat gereklidir. Fakat Atatürk yurt gezilerine
devam eder. Gemlik Suni İpek ve Merinos Fabrikalarını açmak için Bursa’ya gider. Bu gezide çok
yorgun düşmüştür. Dolmabahçe Sarayı’nda bir süre dinlenir.

Tokat’ta bir köylü vatandaşın derdini dinlerken (21 Kasım 1930)

Atatürk, Edirne’de ihtiyar bir kadını dinlerken (25 Aralık 1930) Atatürk, Trakya manevralarında (1937)
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etkinlik

Mustafa Kemal Atatürk’ün hasta olmasına rağmen devlet işleriyle ilgilenmesini değerlendiriniz.

Çalışmak Bana Hayat Veriyor

“Atatürk biraz fazla yoruldu, yanına girseniz de yapılan açıklamanın bir kısmını başka
zamana bıraktırsanız.”

“Otur ve sen de dinle .”

“Biliyorum, doktorlar yine dinlenme tavsiye etmişlerdir.”
“Memleketin en mühim ve esaslı işlerini konuşuyoruz, bunlar beni yormuyor, bilakis hayat
veriyor.”

“Dünyanın bir harbe doğru gittiği bu devirde bizim ekonomik olarak kuvvetli olmamız
lazım gelir.”

Afet İnan anlatıyor: Bir gün Başbakan Celal Bayar, Atatürk’e ikinci beş yıllık plan hakkında bilgi
vermek üzere gelmiştir. Dr. Neşet Ömer İrdelp beni bularak:

diye rica etti.
Odaya girdiğim zaman,Atatürk yatağında oturuyor Celal Bayar da anlatıyordu.Atatürk bana

dedi.
Bir müddet sonra doktorun tavsiyesini yerine getirmek için müdahale etmek istedim. Sanki

karşımda hasta Atatürk kalmamıştı. O, tamamen memleket işlerine kafasını vermiş, maddi ıstırabını
unutmuş bir hâlde:

Sonra daha sert bir şekilde

dedi. Celal Bayar gittikten sonra dünyanın durumu hakkında uzun uzun konuştuk.

diyordu.
Afet İnan, Kemal Atatürk’ü Anarken, s. 28 - 29 (Düzenlenmiştir.)

Mustafa Kemal, 25 Şubat 1938’de Balkan
Antantı toplantısına katılmak üzere Ankara’ya
döner. Ankara’da Balkan devlet adamları ile
uzun görüşmeler yapar. Hastalığının artması
üzerine Fransa’dan doktor Fiessinger (Fisinger)
davet edilir. Fransız profesör Türk doktorlarının
teşhisini doğrular ve Atatürk’e

der. Doktorların kesin dinlenme
tavsiyesinde bulunmasına rağmen gündemde
olan Hatay sorununu çözmek için yoğun bir
şekilde çalışmaya başlar. 20 Mayısta Mersin’de
askerî birliklerin geçit törenini izler ve 24 Mayısta
Adana’da askerî birlikleri denetler. Ankara’ya
döndüğünde hastalık onu yorgun düşürmüştür.
Ankara’da sadece bir gün kalır. 26 Mayısta
İstanbul’a hareket eder. Savarona yatına
yerleşir. 8 Temmuzda Prof. Fiessinger ikinci defa
gelir. Atatürk’e mutlaka dinlenmesi gerektiğini
söylemesine rağmen Atatürk, 9 Temmuzda
Savarona’da Bakanlar Kuruluna saatlerce
başkanlık eder. Tekrar rahatsızlanınca
Dolmabahçe Sarayı’na nakledilir. Fakat burada
da bakanlar ve yabancı elçilerle görüşmelerine
devam eder.

Sağlık durumu her geçen gün kötüye
gitmektedir. Rahatsızlığından dolayı 29 Ekimde
Ankara’ya gidişi iptal edilir. Atatürk, sonraki
günlerde sivil ve askerî bürokratlarla görüş-
melere devam etmiştir.16 Ekim akşamı komaya
girer ve dört gün komada kalır. 1 Kasım 1938’de
TBMM toplantısının açış konuşmasını bizzat
kendi yapmak ister fakat hastalığı ilerlediği için
onun yerine konuşma metnini Başbakan Celal Bayar okur. Mustafa Kemal Atatürk, son günlerinde
yazdığı bu açılış konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı eğitim ve kültürel alandaki atılımları
anlatır. Türk dış politikası hakkında bilgiler verir.

“Büyük
kumandan büyük harpler yaptınız. Muzaffer
oldunuz. Ama bu işin kumandanı da benim.
Siz bana tabi olacaksınız, bana yardım
edeceksiniz.” 1

Ankara Çubuk Barajı’nda gezintide (7 Mayıs 1938)

Gençlik ve Spor Bayramı’nda Yugoslav Harbiye
Nazırı’nı kabul ederken (19 Mayıs 1938)

1. Abdurrahman Çaycı, Gazi Mustafa Kemal,
Hayatı ve Eseri, s. 461
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etkinlik

1.
2.
3.

Atatürk’e göre üniversitelerin Türk gençliğine katkısı ne olacaktır?
Atatürk’e göre Türk dış siyasetinin kuralları nelerdir?
Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının çalışmalarının kültürel hayata katkısı neler olmuştur?

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Beşinci Dönem Dördüncü Toplantı Yılının Açılışında
Atatürk Adına Başvekil Celal Bayar Tarafından Okunan Söylev (1 Kasım 1938)

Yüksek öğrenim gençlerini, istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz gibi millî bilinç sahibi, modern ve
kültürlü olarak yetiştirmek için İstanbul Üniversitesi’nin gelişmesi, Ankara Üniversitesi’nin
tamamlanması ve Doğu Üniversitesi’nin yapılan çalışmalarla belirlenmiş olan kurallar içinde, Van
Gölü civarında kurulması çalışmaları, hızla ve önemle sürdürülmektedir.

Geçen yıl deneylerinin ümit verici nitelikte olduğunu gördüğüm eğitmen okulları çok iyi sonuçlar
vermiş ve eğitim kadrosuna bu yıl 1500 kişi daha eklenmiştir. Önümüzdeki yıllar içinde bu sayının
artırılacağı şüphesizdir.

Türk Tarih ve Dil Kurumlarının çalışmaları övünülecek değer ve nitelik göstermektedir. Tarih
tezimizi, reddedilmez kanıt ve belgelerle bilim dünyasına tanıtan Tarih Kurumu, memleketin çeşitli
yerlerinde yeniden kazılar yaptırmış ve milletlerarası toplantılara başarıyla katılarak verdiği
bildirilerle yabancı uzmanların ilgi ve övgülerini kazanmıştır.

Dil Kurumu en güzel ve en verimli bir iş olarak türlü bilimler ile ilgili Türkçe terimleri tespit etmiş ve
böylece dilimiz, yabancı dillerin etkisinden kurtulma yolunda temel olacak adımını atmıştır.

Bu yıl, okullarımızda eğitimin, Türkçe terimlerle yazılmış kitaplarla başlamış olmasını kültür
yaşamımız yönünden önemli bir olay olarak nitelemek isterim.

Barış, milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur. Fakat bu kavram bir kez ele geçirilince
sürekli özen, ilgi ve her milletin ayrı ayrı hazırlığını gerektirir.

Memleketimizin her gün daha çok güçlenmesini sağlamak için her alanda, her türlü olasılığa karşı
koyabilecek bir durumda bulunmak gerekir. Dünya olaylarının bütün gelişimini büyük bir dikkatle
izlemek, barışsever siyasetimizin dayandığı kuralların başlıcalarıdır.

Cumhuriyet hükûmeti bu gerçeği görmüş, uygulamış ve en yakın komşularıyla olduğu kadar en
uzak devletlerle olan ilişkilerini, dostluklarını, anlaşmalarını ona göre düzenlemeyi bilmiş ve böylece
dış siyasetimizi sağlam kurallara dayandırmıştır.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I - III, s. 423

8 Kasımda Atatürk rahatsızlandı. 10 Kasım Perşembe günü büyük önder Atatürk, saat 09.05’te
hayata veda etti.

Mustafa KemalAtatürk’ün vefatından bir gün sonra 11 Kasım 1938 Cuma günü
toplandı. Meclis başkanı M. Abdülhalik Renda anayasa gereğince cumhurbaşkanı seçimi

yapılacağını duyurdu. Gizli oyla yapılan seçimde 348 oyla Malatya Milletvekili İsmet İnönü, Türkiye
Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı oldu.

Atatürk’ün Türk bayrağına sarılı tabutu Dolmabahçe Sarayı’nda Türk halkının ziyaretine açıldı.
Atatürk’ün naaşı 20 Kasımda Türkiye Büyük Millet Meclisine getirildi. 21 Kasımda Etnografya
Müzesi’ne götürülerek katafalka konuldu. 1953’e kadar kaldığı Etnografya Müzesi’nden 10 Kasım
1953’teAnıtkabir’e nakledildi.

Türkiye Büyük Millet
Meclisi

Atatürk’ün Ölümü Üzerine Hükûmet Tarafından
Yayımlanan Resmî Tebliğ

“…Türk milleti büyük atasını, insanlık büyük
evladını kaybetti. Milletimize içimiz yanarak bu tarife
sığmayan kaybından dolayı en derin taziyelerimizi
sunarız… Ölmez olan onun büyük eseri Cumhuriyet
Türkiyesidir… Bugün ayrılığına ağladığımız büyük
şefimiz Atatürk, her vakit Türk milletine güvendi… Türk
milleti, onun eserlerini ebediyete kadar yaşatacaktır.
Türk gençliği onun kıymetli emaneti olan Türkiye
Cumhuriyeti’ni daima koruyacak ve onun izinde
yürüyecektir. Kemal Atatürk, Türk’ün tarihinde ve
gönlünde daima yaşayacaktır.”

11 Kasım 1938, Ulus Gazetesi (Düzenlenmiştir.)

Atatürk’ün Naa Dolmabahçe Sarayşı ı’nda, (1938)
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B. ÖLÜMÜNÜNARDINDAN
Atatürk’ün ölümü yurt içinde ve yurt dışında büyük bir

üzüntü meydana getirdi. Bütün yurtta yas ilan edildi.
Atatürk’ün naaşını ziyaret etmek isteyen halk, Dolmabahçe
Sarayı’nda izdihama neden oldu. Yerli ve birçok yabancı
basın vefat haberini birinci sayfadan duyurdu.

Atatürk’ün Ölümünden Sonra Söylenenler...

Ömrümüzün ve Türk tarihinin en acı yasını tutmak bize düştü.
Halk en büyük Türk kahramanını, ordu en büyük Türk
başbuğunu, Tarih en büyük Türk’ü, asrımız en büyük insanını
kaybetti.

Elemimiz, hicranımız çok büyüktür. Fakat inancımız ve
güvenimiz de o nispette çok büyüktür.

Unutulmaz hatıran içimizde. Oraya her gün geleceksin. Seni
her birimiz içimizde, her gün gözlerimiz dalarak bekleyeceğiz.

Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sevgili milletinin ihtiram
kollarının üstünde Atatürk’ün fani vücudu istirahat yerine tevdi
edilmiştir. Hakikatte yattığı yer Türk milletinin onun için aşk ve
iftiharla dolu kahraman ve vefalı göğsüdür.

Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli
arzumun gerçekleşmesine artık imkân kalmamış olmasıdır.

Atatürk Türkiye’yi tek düşmanı kalmaksızın bırakmıştır. Bu,
zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.

Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların
tarihinde izlerini bırakacaktır.

O, Türkiye’nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan
özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye’nin
Avrupa Devleti olmasını sağladı, Yakın Doğu’nun tarihini
değiştirdi.

Savaşta Türkiye’yi kurtaran, Savaştan sonra da Türk milletini
yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa
için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın onun ardından döktükleri
içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye’nin
Ata’sına değer bir görünümden başka bir şey değildir

O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri
için de en büyük önderdi.

Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir
devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca
milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.

Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri
değildir. Biz Pakistan’da, onu geçmiş bütün çağların en büyük
adamlarından biri olarak görüyoruz.Askerî bir deha, doğuştan bir
lider ve büyük bir yurtsever...

Falih Rıfkı Atay, 11 Kasım 1938, Ulus Gazetesi

Peyami Safa, 19 Kasım 1938, Cumhuriyet azetesi

Franklin Roosevelt, ABD Başkanı, 10 Kasım 1938

Alman Volkischer Beobachter Gazetesi

Albert Lebrun, Fransız Cumhurbaşkanı

Times Gazetesi

Winston Churchill, İngiltere Başbakanı (1938)

Amanullah Han, Afgan Kralı

Tahran Gazetesi

Eyüp Han, Pakistan Cumhurbaşkanı

Başbakan Celal Bayar, 17 Kasım 1938, Akşam Gazetesi

G

İsmet İnönü, 22 Kasım 1938, Son Posta Gazetesi

etkinlik

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden bir
gün sonra yayımlanan gazeteye nasıl bir
manşet atardınız?

Türk Gençliği Dolmabahçe’de (1938)

Atatürk’ün cenaze korteji (1938)

Atatürk’ün naaşı Anıtkabir’e nakledilirken (1953)
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Aşağıda boş bırakılan yere Mustafa Kemal Atatürk’e duygularınızı ifade eden bir mektup yazınız.
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Ölçme ve Değerlendirme

A.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

B.Aşağıdaki çengel bulmacayı çözünüz.

YukarıdanAşağıya

Soldan Sağa

1.
2.
3.
4.
5.

Atatürk’ün hasta olduğu günlerde dış politikadaki en önemli sorun nedir?
Atatürk’ün hasta olmasına rağmen yurt gezilerine çıkma nedeni nedir?
Atatürk’ün ölümünün yurt içinde ve yurt dışında yankıları neler olmuştur?
Atatürk’ün kişiliğinde sizi en çok etkileyen yönleri nelerdir?
Atatürk’ün 1 Kasım 1938’de Meclise gönderdiği açılış konuşma metninde eğitim ile ilgili görüşleri
nelerdir?

1.
2.
3.
8.
9.

4.
5.
6.
7.
10.
11.
12.

Atatürk’ün hastalığının ilk günlerinde fabrika açılışına gittiği şehir.
1Kasım 1938’de TBMM açış konuşmasınıAtatürk’ün yerine yapan başbakan.
Atatürk’ün hastalığının artması üzerine Fransa’dan çağrılan doktor.
10 Kasım 1953’deAtatürk’ün cenazesininAnkara’da konulduğu anıt mezar.
Atatürk’ün hastalığına konulan ilk teşhis.

Atatürk’ün hastalığını ilk teşhis eden Türk doktor.
Atatürk’ün ölmünün ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. cumhurbaşkanı
Atatürk’ün son gülerini dinlenerek geçirdiği yer.
Atatürk’ün naaşının 10 Kasım 1953’e kadar kaldığı müze.
Atatürk’ün yatının adı.
Atatürk’ün rahatsızlığından sonra katıldığı uluslararası konferans.
Atatürk’ün son günlerinde Türk dış politikasının en önemli konusu.

1

3

2

4

5 6

7

8 9

10

11

12

225



A - B - C
ahval :
antant :
antlaşma :

aşar :
aşina :
ataşemiliter :
bahriye nazırı :
başvekil :
batarya :
bedbahtlık :
bedhah :
beyhude :
beynelmilel :
bilakis :
bildiri :

bilfiil :
bîtap :
Bolşevik :
cemiyet :
cenk :
cephe :
cumhuriyet :

cülusuhümayun :

çarık :
dalalet :
deha :
delege :
demeç :
diktatör :
diplomasi :
durağan :
egemenlik :
eksarh :
emperyalist :
emperyalizm :

emsal :
erk :

fakr u zaruret :
Faşizm :

federal :
feragat :
ferda :
figan :
filo :

Durumlar, hâller, vaziyetler. Davranışlar. Olaylar
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma, mutabakat.
İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta iş birliği vb. konularda kararlaştırdıkları ilkelere
uygun davranmayı kabul etmeleri durumu, ahit, muahede, pakt.
Tarım ürünlerinden alınan onda bir oranındaki vergiler.
Bildik, tanıdık, bilinen.
Bir elçiliğe bağlı askerî uzman.
Osmanlı Devleti’nde deniz bakanı.
Başbakan.
En küçük topçu birliği.
Mutsuzluk, bahtsızlık.
Başkasının kötülüğünü isteyen, kötü yürekli.
Yararsız, anlamsız. Boşuna.
Uluslararası.
Tersine olarak, tam tersine, tersine, aksine.
Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu
ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, deklarasyon, manifesto.
İş olarak, iş edinerek, gerçekten, eylemli olarak.
Bitkin, yorgun.
Bolşeviklik yanlısı kimse.
Dernek.
Kahramanca mücadele, çarpışma, savaş. Büyük çaba, uğraş, kavga, çekişme.
Üzerinde savaşın sürdüğü bölge.
Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri
aracılığıyla kullandığı devlet biçimi.

Osmanlılarda tahta çıkacak şehzadenin padişahlığının ilan edilmesi dolayısıyla yapılan
merasim.

Kurutulmuş sığır derisinden yapılan arkası kapalı terliğe benzer ayakkabı.
Sapınç, sapkınlık, doğru yoldan ayrılma.
İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey.
Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi.
Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanat.
Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse. Zorba.
Uluslararası ilişkileri düzenleyen antlaşmalar bütünü.
Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit. Etkin olmayan, gelişmemiş.
Milletin ve onun tüzel kişiliği olan devletin yetkilerinin hepsi, hükümranlık, hâkimiyet.
Doğu kilisesinde başpapaza verilen san
Emperyalizm yanlısı olan, yayılmacı, yayılımcı. Emperyalizmi uygulayan.
Bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına
alıp yayılması veya yayılmayı istemesi, yayılmacılık, yayılımcılık.
Benzer, eş, denk. Yaşıt. Örnek.
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar. Sözü geçerlik, istediğini yaptırabilme gücü, nüfuz. Bir
bireyin, bir toplumun, başka birey, küme veya toplumları egemenliği, baskısı ve denetimi altına
alma, hürriyetlerine karışma ve onları belli biçimlerde davranmaya zorlama yetkisi veya
yeteneği.

Fakirlik ve çaresizlik.
İtalya’da 1922 - 1943 yılları arasında etkinliğini sürdüren, meslek kuruluşlarına dayanan, devlet
sınırlarını genişletmeyi amaçlayan, yetkinin, tek partinin elinde toplandığı düzen. Demokratik
düzenin yerine aşırı bir ulusçuluk ve baskı düzeni kurmayı amaçlayan öğreti.
Federasyon durumunda birleşmiş olan.
Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme.
Erte, yarın. Gelecek zaman.
Bağırarak ağlama, inleme.
Bir arada ve bir komuta altında bulunan savaş gemilerinin veya uçaklarının bütünü.

Ç - D - E

F - G

SÖZLÜK
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fisebilillah :
gaflet :
galip :
gayrı safî millî hâsıla :

genelge :

harbiye :
harp okulu :
hezimet :
hurafe :
idadi :
ideoloji :

ihtilal :

ikmal :
ilhak :

intibah :
istihkâm :
İstiklal Mahkemesi :

jeopolitik :

jeostratejik :
jeotermal :
kabine :
kalpak :
kamuoyu :
kapitülasyon :
katafalk :

kategigos :
Kilikya :

kolağası :
kolordu :
komite :
Komünizm :

kongre :
konjonktür :
kumandan :
lejyoner :
levha :
liyakat :

maarif :
mahiyet :

Allah yolunda; karşılık beklemeksizin.
Aymazlık.
Bir yarışma, karşılaşma, çatışma vb. sonunda yenen, üstün gelen, başarı kazanan.

Bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde, üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para
birimi cinsinden değeridir.
Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak,
dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler.

Savaşla ilgili işler.
Türk Silahlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksekokul, harbiye.
Yenilgi.
Dine sonradan girmiş yanlış inanç.
Lise derecesindeki okul.
Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükûmetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına
yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dinî, moral, estetik düşünceler bütünü.

Bir ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla
kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi.
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme.
Egemenliği altına alma.

Uyanma, uyanış.
Düşman saldırısını durdurmak, düşmana karşı savunma yapmak amacıyla düzenlenmiş yer.

Hıyaneti Vataniye Kanunu’nun çabuk ve etkili bir biçimde işlemesini sağlamak için Büyük
Millet Meclisi’nin kurduğu özel mahkeme.

Coğrafya, ekonomi, nüfus vb.nin bir devletin politikası üzerindeki etkisi. Bir devlette bir bölgede
uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişki. Bir devletin saldırgan nitelikteki
genişlemesini, ekonomik ve siyasi coğrafya açısından haklı kılmaya yönelik siyasi öğreti.
Bir coğrafyanın bölge ya da dünya üzerinde askerî açıdan taşıdığı önem.
Yer altında bulunduğu veya yer altından geçtiği için ısısı yüksek olan.
Bakanlar Kurulu, hükûmet.
Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık.
Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkârıumumiye.
Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları.
Önünden geçilerek kendisine saygı gösterilmek istenen ölünün tabutunun konulması için
yapılmış yüksek yer.
Ermenilerin dinî lideri
Bugünkü Seyhan (Adana), Mersin illeri ile Konya ilinin güneyini ve Antalya ilinin doğusunu içine
alan bölgeye eskiden verilen ad.
Osmanlı ordusunda yüzbaşı ile binbaşı arasında yer alan rütbe.
Değişik sayıda tümen ve savaş destek birliklerinden kurulu büyük askerî birlik.
Siyasi bir amaca ulaşmak için silah kullanan gizli topluluk.
Bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzeni, komünistlik.
Böyle bir düzenin kurulmasını amaçlayan siyasi, ekonomik ve toplumsal öğreti.
Çeşitli yerlerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı.
Geçerli durum. Her türlü durumun ve şartın ortaya çıkardığı sonuç.
Komutan.
Lejyon asker. Paralı asker. Yabancı uyruklu sporcu.
Bir yere asılmak için yazılmış yazı
Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu.

Öğretim ve eğitim sistemi.
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas. İçyüz.

H - İ

J - K - L

M - N

ihlal :

imtiyaz :

Bozma, zarar verme. Yasa ve düzene uymama.

Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık.

Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük. Soğukkanlılık.itidal :
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manda :

mandater :
manevra :
mania :

medeniyet :
medrese :
mektep :
metrepolit :
meşrutiyet :

mezalim :
milis :
monarşizm :

muasır :
muhalif :
mukadderat :

musibet :
müfreze :

mühimmat :
mülki idare :
mülkiye :
müsavat :
müstebit :
müstenit :
müstevli :

mütareke :
namüsait :
nasyonal :
nazır :
nizam :

pakt :
Panislamizm :
Pantürkizm :
Patrik :
pozitivizm :

propaganda :

protesto :

rakım :
rejim :
riayet :
ricat :
rüsumat idaresi :
rücu :

rüştiye :

I. Dünya Savaşı’ndan sonra bazı az gelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek düzeye
eriştirip bağımsızlığa kavuşturuncaya kadar Birleşmiş Milletler Cemiyeti adına yönetmek için
bazı büyük devletlere verilen vekillik.
Mandacı.
Silahlı kuvvetler terimi olarak tatbikat.
Engel.

Uygarlık.
İslam ülkelerinde genellikle İslam dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu yer.
Okul.
Ortodokslarda patrikten sonra gelen ve bir bölgenin din işlerine başkanlık eden din adamı.
Hükümdarla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine
dayanan hükûmet biçimi.
Zulümler, haksızlıklar, kıyımlar.
Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan silahlı halk gücü.
Monarşi yanlılarının siyasi öğretisi, tek erkçilik.

Çağdaş.
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olan, aykırı olan kimse.Aykırı.
Yazgı.

Ansızın gelen felaket, sıkıntı veren şey. Uğursuz
Türlü askerî görev ve hizmetlerin yapılması amacıyla küçük birliklerden, belli bir kuruluşa bağlı
kalmadan geçici olarak oluşturulan grup.
Savaş gereçleri.
İl ve ilçe yönetimi.
Devlet yönetimindeki sivil görevliler sınıfı.
Eşitlik, denklik.
Zorba.
Dayanan, yaslanan.
Bir yeri istila eden, yönetimi altına alan (kimse, devlet, ordu vb.)

Ateşkes.
Uygun olmayan, elverişsiz.
Ulusal.
Bakan, vekil.
Düzen. Kural.

Antlaşma.
Bütün Müslümanları aynı yönetim altında toplama amacını güden politik akım ve hareket.
Türkçülük.
Rum Ortodoks ve bazı Doğu kiliselerinin başkanı
Olguculuk. Araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları
kuramsal olarak olanaksız ve yararsız görenAuguste Comte’un açtığı felsefe çığırı.
Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz,
yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma.
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul
etmeme. Herhangi bir davranışın haksız, yersiz, gereksiz görülerek onaylanmadığını bildiren
resmî açıklama.
Yükselti.
Yönetme, düzenleme biçimi, düzen. Bir devletin yönetim biçimi.
Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme. Uyma, boyun eğme.
Gerileme, geri çekilme, geri kaçma.

Osmanlıda vergi dairesi.
Bir kişinin, hukuken diğerinin yerine geçerek üçüncü kişilere karşı onun haklarını ve
sorumluluklarını devralması durumu.
Ortaokul derecesinde olan eğitim kurumu.

masuniyet :

muahede :

müteakib :
mütekabil :

Korunmuş olma durumu. Dokunulmazlık.

Antlaşma.

şme.

Sonra, arkadan, ardı sıra.
Karşılıklı.

mukavele : Sözle

P - R
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S - Ş - T

Ü - V - Y

salahiyet :
saltanat şurası :

seferberlik :

sempatizan :
senato :

seyrisefain :
söylev :

statü :

statüko :
statükocu :
stratejik :
suistimal :
şeamet :
şerait :
şeyhülislam :

taahhüd :
taarruz :
taassup :
tahkik :
tahvil :

tasarruf :
taziye :
teali :
tecelli :
teçhizat :
tehcir :
temerküz :
terhis :
tevhit :

tezahür :
topyekun :
totaliter :

Turancılık :

tümen :
tüzük :

üniforma :
üniter :
ültimatom :

veladetihümayun :

Yetki.
Savaş, barış gibi fevkalade konularda devlet adamlarıyla ilim irfan sahibi insanların görüşlerini
almak üzere bizzat padişahın da hazır bulunduğu üst düzey toplantıdır.
Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini
savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlık ve önlemlerin tümü. Bu durumun ilan edildiği
veya savaşın sürdüğü dönem.
Duygudaş.
Bazı ülkelerde yaş ve eğitimlerine göre seçilmiş parlamento üyelerinden oluşan meclis.
Üniversite yasasına göre seçilen ve rektör başkanlığında toplanan yüksek karar organı.
Senatörlerin toplandıkları yer. Eski Roma’da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi.
Dolanma, dolaşım. Gemicilik, denizcilik.
Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen uzunca coşkulu ve güzel söz,
nutuk, hitabe.
Bir kimsenin, bir kurum veya bir toplum içindeki durumu. Kadro bakımından bağlı olduğu durum,
pozisyon. Tüzük.
Sürer durum.
Süregelen durumu korumaya meyilli olan. Değişime direnen.
İzlemsel. Önemli.
Görev, yetki vb.ni kötüye kullanma.
Uğursuzluk.
Şartlar, koşullar.
Osmanlı Devleti’nde, kabinede sadrazamdan sonra yer alan ve genellikle din işlerinden
sorumlu olan üye.
Söz verme, yüklenim.
Saldırı.
Bağnazlık.
Soruşturma.
Devletin veya özel bir kuruluşun ödünç para almak için çıkardığı, değişik dönemlerde belirli
oranlarda faiz getiren yazılı senet. Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme.
Bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi, kullanım. Tutum. Para biriktirme, artırım.
Ölen kimsenin yakınlarına başsağlığı dileme, taziyet.
Yükselme, yücelme.
Belirme, görünme, ortaya çıkma, zuhur etme, meydana çıkma.
Silah dışındaki savaş gereçleri, donatı.
Göç ettirme, göç etmesine sebep olma, sürme.
Bir yerde toplanma.
Askerlik ödevini bitirenleri ordudan bırakma.
Allah’ın birliğine inanma, bir sayma, bir olarak bakma. Tek tanrıcılık. Birkaç şeyi bir araya
getirme, birleştirme.
Belirme, görünme, gözükme, ortaya çıkma, oluşma. Belirti.
Eksiksiz, toplam, toplu olarak.
Demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir
yönetici grubunun elinde toplandığı demokratik olmayan (devlet düzeni), bütüncül.
Osmanlı Devleti’nin son yıllarında ortaya çıkmış olan, Osmanlılık ve İslamcılık akımları
karşısında bütün Türklerin tek vatanda ve tek bayrak altında birleştirilmesini amaçlayan akım,
Panturanizm.
Tugayla kolordu arasında yer alan birlik, fırka.
Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla
gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü.

Aynı işi yapanların giydikleri, tüzükle belirtilmiş, bir örnek giysi. Silahlı kuvvetlerin resmî giysisi.
Birlikçi, birlikten yana, birleştirici (siyaset). Merkeziyetçi.
Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın,
tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota.

Padişahın doğum günü kutlamaları.
yegâne : Biricik, tek.
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Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
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“Atatürk İlkeleri ve Diğer Akımlar”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi

“Atatürk İlkeleri ve Diğer Akımlar”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi
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Atatürk’ün doğumu

Mustafa Kemal’in Şemsi Efendi Okulunda ilköğrenime başlaması

Mustafa Kemal’in Selanik Mülkiye Rüştiyesine girmesi

Mustafa Kemal’in SelanikAskerî Rüştiyesine girmesi

Mustafa Kemal’in ManastırAskerî İdadisine başlaması

Mustafa Kemal’in Harp Okuluna başlaması

Mustafa Kemal’in HarpAkademisine girmesi

Mustafa Kemal’in HarpAkademisini Kurmay Yüzbaşı olarak bitirmesi

Mustafa Kemal’in Şam’da bulunan V. Ordu’ya bağlı 30. Süvari Alayı’na staj
yapmak üzere atanması

Mustafa Kemal’in V. Ordu Kurmay Başkanlığı’na atanması

Mustafa Kemal’in Makedonya’daki III. Ordu’ya atanması

II. Meşrutiyet’in ilanı

Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi

31 Mart Olayı

Trablusgarp Savaşı

İtalya’nın On İkiAda’yı işgal etmesi

I. Balkan Savaşı’nın başlaması

UşiAntlaşması

Babıali baskını

LondraAntlaşması

Mustafa Kemal’in SofyaAtaşemiliterliği’ne atanması

Mustafa Kemal’in rütbesinin yarbaylığa yükseltilmesi

Avusturya - Macaristan Veliahdı Ferdinand’ın Saraybosna’da öldürülmesi

Avusturya - Macaristan İmparatorluğu’nun Sırbistan’a savaş ilan etmesi

Osmanlı Devleti’ninAlmanya yanında savaşa girmesi

Mustafa Kemal’in Tekirdağ’daki 19. Tümen Komutanlığı’na atanması

Çanakkale Deniz Zaferi

Mustafa Kemal’in rütbesinin albaylığa yükseltilmesi

Mustafa Kemal’in rütbesinin generalliğe yükseltilmesi

Sykes - PicotAntlaşması

Wilson İlkeleri’nin yayınlanması

Brest - LitowskAntlaşması

MondrosAteşkesAnlaşması’nın imzalanması

İngilizlerin Musul’u işgali

Almanya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi

İtilaf Devletleri donanmasının İstanbul’a gelmesi, Mustafa Kemal’in İstanbul’a
gelmesi

Meclisimebusan’ın feshi

Paris Barış Konferansı’nın toplanması

Mustafa Kemal’in, Dokuzuncu Ordu Müfettişliği’ne atanması

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması

Mustafa Kemal’in, İzmir’in işgalini kınamak amacıyla Havza’da miting düzenle-
mesi

Amasya Genelgesi

Mustafa Kemal’in ordu müfettişliğinden ve askerlikten istifa etmesi

Erzurum Kongresi’nin toplanması

Sivas Kongresi’nin toplanması

Ali Rıza Paşa Hükûmeti’nin kurulması

Amiral Bristol Raporu’nun yayımlanması

Amasya Görüşmeleri

Temsil Heyeti’ninAnkara’ya gelmesi

1881
1886
1892
1893
1895
1899
1902

11 Ocak 1905
5 Şubat 1905

20 Haziran 1907
13 Ekim 1907
23 Temmuz 1908
5 Ekim 1908

13 Nisan 1909
28 Eylül 1911
23 Nisan - 17 Mayıs 1912
8 Ekim 1912

15 Ekim 1912
23 Ocak 1913
30 Mayıs 1913
27 Ekim 1913
1 Mart 1914

28 Haziran 1914
28 Haziran 1914
29 Ekim 1914
2 Şubat 1915

18 Mart 1915
1 Haziran 1915

19 Mart 1916
1 - 6 Mayıs 1916

8 Ocak 1918
3 Mart 1918

30 Ekim 1918
3 Kasım 1918

11 Kasım 1918
13 Kasım 1918

21 Kasım 1918
18 Ocak 1919
30 Nisan 1919
15 Mayıs 1919
19 Mayıs 1919
30 Mayıs 1919

22 Haziran 1919
7 - 8 Temmuz 1919
23 Temmuz 1919
4 Eylül 1919
2 Ekim 1919

12 Ekim 1919
20 - 22 Ekim 1919
27 Aralık 1919
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Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin toplanması

Misakımillî’nin kabul edilmesi

İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi

TBMM’nin açılması

Mustafa Kemal’in TBMM Başkanlığı’na seçilmesi

Hıyanetivataniye Kanunu’nun çıkarılması

SevrAntlaşması

GümrüAntlaşması

I. İnönü Savaşı

Yeni Türk Devleti’nin ilkAnayasası’nın kabulü

Türk -Afgan DostlukAntlaşması’nın imzalanması

İstiklal Marşı’nın kabulü

MoskovaAntlaşması

II. İnönü Savaşı

Eskişehir - Kütahya Savaşları

İtalyanlarınAnadolu’dan askerlerini çekmeleri

Mustafa Kemal’in TBMM tarafından üç aylık süre için başkomutanlık makamına
getirilmesi

Tekâlifimilliye Emirlerinin yayımlanması

Sakarya Meydan Savaşı’nın başlaması

Mustafa Kemal’e gazilik unvanı ve mareşal rütbesinin verilmesi

KarsAntlaşması

Fransa ile yapılanAnkaraAntlaşması

Büyük Taarruz’un başlaması

Başkomutanlık Meydan Savaşı

Türk ordusunun İzmir’e girmesi

MudanyaAteşkesAnlaşması

Saltanatın kaldırılması

Lozan Konferansı’nın toplanması

İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi’nin toplanması

LozanAntlaşması’nın imzalanması

LozanAntlaşması’nın TBMM tarafından onaylanması

Ankara’nın başkent olması

Cumhuriyetin ilanı ve Mustafa Kemal’in cumhurbaşkanı seçilmesi

Halifeliğin kaldırılması

Tevhiditedrisat Kanunu

Yeni Teşkilâtıesasiye Kanunu (Anayasa)’nun kabulü

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması

Şeyh SaitAyaklanması

Aşar Vergisi’nin kaldırılması

Takririsükûn Kanunu’nun yürürlüğe girmesi

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması

Şapka Kanunu’nun kabulü

Tekke ve zaviyelerin kapatılması

Miladi Takvim’in kabulü

Medeni Kanun’un kabulü

İngiltere ileAnkaraAntlaşması’nın imzalanması

Mustafa Kemal’e suikast girişiminde bulunulması

Kabotaj Kanunu’nun kabulü

Ankara’da Etnografya Müzesi’nin kurulması

Teşvikisanayi Kanunu’nun kabulü

Anayasa’dan "Devletin dini İslam’dır." maddesinin çıkarılması

Yeni Türk Harfleri’nin kabulü

12 Ocak 1920
28 Ocak 1920
16 Mart 1920
23 Nisan 1920
24 Nisan 1920
29 Nisan 1920
10 Ağustos 1920

2 - 3 Aralık 1920
6 - 10 Ocak 1921
20 Ocak 1921
1 Mart 1921

12 Mart 1921
16 Mart 1921
26 Mart-1 Nisan 1921

10 - 24 Temmuz 1921
5 Temmuz 1921
5 Ağustos 1921

8 Ağustos 1921
23 Ağustos 1921
19 Eylül 1921
13 Ekim 1921
20 Ekim 1921
26 Ağustos 1922
30 Ağustos 1922
9 Eylül 1922

11 Ekim 1922
1 Kasım 1922

20 Kasım 1922
17 Şubat 1923
24 Temmuz 1923
23 Ağustos 1923
13 Ekim 1923
29 Ekim 1923
3 Mart 1924
3 Mart 1924

20 Nisan 1924
17 Kasım 1924
13 Şubat 1925
17 Şubat 1925
4 Mart 1925
5 Haziran 1925

25 Kasım 1925
30 Kasım 1925
26 Aralık 1925
17 Şubat 1926
5 Haziran 1926

16 Haziran 1926
1 Temmuz 1926
3 Şubat 1927

28 Mayıs 1927
10 Nisan 1928
1 Kasım 1928
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Millet Mektepleri’nin açılması

Kadınlara Belediye Seçimleri’ne katılma hakkının verilmesi

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması

Menemen Olayı

Türk Tarih Tetkik Cemiyeti (TTK)’nin kurulması

Türk Dili Tetkik Cemiyeti (TDK)’nin kurulması

Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması

BalkanAntantı’nın imzalanması

Soyadı Kanunu’nun kabulü

TBMM’nin Mustafa Kemal’e “ATATÜRK” soyadını vermesi

Toplumda ayrıcalık ifade eden unvanların yasaklanması

Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması

Atatürk ilkelerininAnayasa’ya konması

Sadabat Paktı’nın imzalanması

Mustafa KemalAtatürk’ün ölümü

İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı seçilmesi

Hatay’ın Türkiye’ye katılması

II. Dünya Savaşı’ın başlaması

Atatürk’ün naaşınınAnıtkabir’e nakledilmesi

10 Ocak 1929
3 Nisan 1930

12 Ağustos 1930
17 Kasım 1930
23 Aralık 1930
12 Nisan 1931
12 Temmuz 1932
18 Temmuz 1932
9 Şubat 1934

21 Haziran 1934
24 Kasım 1934
29 Kasım 1934
5 Aralık 1934

20 Temmuz 1936
5 Şubat 1937
8 Temmuz 1937

10 Kasım 1938
11 Kasım 1938
30 Haziran 1939
1 Eylül 1939

10 Kasım 1953
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ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARIN CEVAPLARI

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE 4. ÜNİTE 5. ÜNİTE 6. ÜNİTE

1. B 1. C 1. D 1. A 1. B 1. B
2. C 2. D 2. B 2. A 2. C 2. C
3. A 3. D 3. A 3. C 3. C 3. B
4. D 4. C 4. D 4. B 4. E 4. D
5. C 5. A 5. D 5. A 5. E 5. A
6. B 6. D 6. E 6. E 6. D 6. D
7. C 7. E 7. A 7. E 7. C 7. E

8. B 8. D 8. D 8. E
9. A 9. C

10. A 10. E
11. E 11. A
12. E 12. B
13. B
14. D
15. E
16. B
17. A

DOĞRU YANLIŞ SORULARIN CEVAPLARI

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE 4. ÜNİTE 5. ÜNİTE 6. ÜNİTE

1. D 1. Y 1. D 1. D 1. Y 1. Y
2. Y 2. Y 2. D 2. Y 2. D 2. D
3. D 3. D 3. Y 3. Y 3. D 3. D
4. Y 4. Y 4. D 4. D 4. D 4. Y
5. Y 5. Y 5. Y 5. D 5. Y 5. Y
6. Y 6. D 6. D 6. D 6. D
7. D 7. D 7. D 7. D
8. D 8. Y 8. Y
9. Y 9. D 9. D

10. D 10. D 10. D



Öz Değerlendirme Formu

Bu form, yaptığınız çalışmada kendinizi değerlendirmeniz için hazırlanmıştır. Çalışmalarınızı en
doğru yansıtan seçeneğe “ ” işareti koyunuz. Daha sonraki üç soruda ise (9, 10, 11) cevaplarınızı
boş bırakılan yerlere yazınız. Bu form, sonuçları hiçbir şekilde not vermek amacıyla
kullanılmayacaktır. Bu nedenle sorulara içtenlikle cevap veriniz.

Adı - soyadı :
Çalışmanın adı :
Değerlendirme tarihi :

X

Öğrencinin

Davranış ve Tutumlar

Dereceler

Her zaman Genellikle Bazen Hiçbir
zaman

1. Çalışmamı planlı bir şekilde yaptım.

2. Çalışmamı zamanında tamamladım.

3. Arkadaşlarımın anlattıklarını ve önerilerini
dinledim.

4. Anlamadığım yerlerde sorular sordum.

5. Grup arkadaşlarıma çalışmalarında destek
oldum.

6. Grup çalışmalarında üzerime düşen görev-
leri yerine getirdim.

7. Çalışmalarımı çeşitli kaynaklardan araştır-
maya özen gösterdim.

8. Çalışmalarımı sunarken görsel araç -gereç
kullanmaya özen gösterdim.

9. Bu etkinlikten neler öğrendim?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
10.Bu etkinliği yaparken en çok zorlandığım bölümler nelerdir?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
11.Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler nelerdir?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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Akran Değerlendirme Formu

Bu form, yaptığınız çalışmada kendiniz ve arkadaşlarınızı değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.
Çalışmalarınızı en doğru yansıtan seçeneğe “ ” işareti koyunuz. Bu form, sonuçları hiçbir şekilde
not vermek amacıyla kullanılmayacaktır. Bu nedenle sorulara içtenlikle cevap veriniz.

Grup numarası : ………………
Adı - soyadı : ………………
Sınıfı : ………………
1. arkadaşının adı - soyadı : ………………
2. arkadaşının adı - soyadı : ………………

X

Değerlendiren öğrencinin;

Grubumuzdaki Öğrenciler

Her Zaman Projenin
Başında

Projenin
Sonunda Hiçbir Zaman

Etkinliğe katılımda gönüllüdür.

Görevini zamanında yerine
getirir.

Farklı kaynaklardan bilgi top-
layıp sunar.

Grup arkadaşlarının görüşleri-
ne saygılıdır.

Arkadaşlarını uyarırken olum-
lu bir dil kullanır.

Ders araç - gereçlerini kulla-
nırken dikkatli ve titizdir.

Ders araç gereçlerini kullanır-
ken israf etmez.

Temiz, tertipli ve düzenli çalışır
(Kullandığı ders araç - gereç-
lerini yerine koyar, kirlettikle-
rini temizler vb. ).

Sonuçları tartışırken anlaşılır
konuşur, konuşulanları anlar.
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Grup Değerlendirme Formu

Aşağıdaki tablo, grubunuzu en iyi şekilde ifade etmeniz için hazırlanmıştır. Çalışmalarınız
sonrasında grup üyeleriyle bir araya gelerek grubunuzu en iyi yansıtan seçeneğe “ ” işareti koyunuz.

Not: Bu formun sonuçlarına bakılarak sizlere herhangi bir not verilmeyecektir. Lütfen içtenlikle
cevaplayınız.

Yapılan Çalışmanın Adı: ................................................................................. Sınıf: ..........

X

Değerlendirilecek Tutum ve Davranışlar

Performans Düzeyi

Her zaman Bazen Hiçbir
zaman

1. Araştırmamız için bir plan yaptık.

2. Görev dağılımı yaptık.

3. Görüşlerimizi rahatlıkla paylaştık.

4. Grupta uyum içerisinde çalıştık.

5. Sorumluluklarımızı tam anlamıyla yerine getirdik.

6. Grupta birbirimize güvenerek çalıştık.

7. Çalışmalarımız sırasında birbirimizi cesaretlen-
dirdik.

8. Çalışmalarımızı planladığımız sürede bitirdik.

Çalışma Hakkında Genel Yorumlar:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Öz, akran ve grup değerlendirmesi için hazırlanan formlardan elde edilen bilgiler not vermek
amacıyla kullanılmamalıdır.
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