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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.

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

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.

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.

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

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

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?

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.

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.

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
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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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1. ÜNİTE
1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL
ÜNİTEYE HAZIRLIK

Ünite adları ve ünite numaralarına burada yer verilmiştir.
Ünite kazanımlarına yönelik hazırlık çalışmalarına burada yer verilmiştir.

Atatürk’ün konuyla ilgili sözlerinin yer aldığı bölüm.

Birbirlerine karşıt düşüncelerin savunulması amacıyla verilen tartışma konularının yer aldığı
bölüm.

Ders içi motivasyonu sağlamaya yönelik soruların yer aldığı bölüm.

Konunun daha iyi kavranabilmesi amacıyla verilen etkinliklerin yer aldığı bölüm.

Konuyu destekleyen ek bilgilerin yer aldığı bölüm.

Konuyu desteklemek amacıyla çeşitli kaynaklardan alınmış metinlerin yer aldığı bölüm.

Atatürk’ün silah arkadaşları ve Kurtuluş Savaşı’nda çok önemli görevler üstlenmiş kahramanların biyografilerinin yer aldığı bölüm.

• Konuyla ilgili antlaşma ve sözleşme maddelerinin yer aldığı bölüm.

Konuyu destekleyen görsel unsurların ve gazete haberlerinin yer aldığı bölüm.

MADDE 56 – Konuyla ilgili Anayasa maddelerinin yer aldığı bölüm.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Üniteye ait ölçme ve değerlendirme sorularının yer aldığı bölüm.
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1. ÜNİTE
1881’DEN 1919’A
MUSTAFA KEMAL

KONUYA HAZIRLIK
1. “Rüştiye, idadi, parlamento, maarif, ihtilal, cemiyet, akademi, harbiye, strateji, anayasa, meşrutiyet, monarşi, mutlakiyet, kurmay ve kolordu” kelimelerinin anlamlarını araştırınız.
2. Farklı kültürlere mensup insanların oluşturduğu bir ortamda yaşamak sizce hangi özelliklerimizin
gelişmesine katkı sağlar?
3. Mustafa Kemal’in okul hayatının ve öğretmenlerinin, onun kişiliğinin oluşumuna katkıları nelerdir?
Araştırınız.
4. Mustafa Kemal’in, insan ve millet sevgisi ile ilgili sözlerinden örnekler bulunuz.
5. Tarih öğretmenlerinin, bireylerin hayatında yeni ufuklar açacağını düşünüyor musunuz? Tarihi iyi
öğrenmenin kişiye sağlayacağı yararlar neler olabilir? Açıklayınız.
6. Mustafa Kemal’in yazdığı ve yazılmasına katkıda bulunduğu kitaplar hakkında bir araştırma yapınız.
7. Bir liderin yetişmesinde ailesinin, çevresinin, aldığı eğitimin ve arkadaşlarının nasıl bir etkisi olabilir? Araştırınız.

NELER ÖĞRENECEĞİZ?
Bu üniteyi tamamladığımızda;
1. Mustafa Kemal’in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel
yapısını,
2. Mustafa Kemal’in aldığı eğitimin önemini,
3. Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini,
4. Mustafa Kemal’in askerî görevleri ile askerlik yeteneğini; araştırma, inceleme, sorular, haritalar,
tarih şeritleri, görsel unsurlar ve etkinlikler yardımıyla öğreneceğiz. Böylece bilgi, görüş, yorum,
davranış ve olayları kavrama yeteneklerimizi geliştireceğiz.
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1. BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Türk milletinin kaderini değiştiren Mustafa Kemal,
1881 yılında, yeni düşünce ve siyasal akımların çok
yankı bulduğu, politik bunalımların merkezi olan
Makedonya’nın en büyük kenti Selanik’te doğdu. Onun
doğduğu gün ve ay hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır.
Orta hâlli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen
Mustafa’nın babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde
Hanım’dır. Baba tarafından dedesi, ilkokul öğretmeni
olan Kızıl Hafız Ahmet Efendi; anne tarafından dedesi
ise Sofuzade (Sofizade) Feyzullah Efendi’dir.
Mustafa’nın anne ve baba tarafından soyu, Rumeli
topraklarının Osmanlı Devleti tarafından fethedilmeMustafa Kemal’in doğduğu ev (Selanik)
siyle buraların Türkleştirilmesi için Anadolu’dan getirilerek Rumeli topraklarına yerleştirilmiştir.
Mustafa’nın babasının ailesi bugünkü Karaman ilimizden gelerek Manastır vilayetinin Kocacık köyüne yerleşen yörük Türkmenlerindendir. Ali Rıza
Efendi’nin ailesi 1830’larda göç ederek Selanik kentine yerleştirilmiştir.
Mustafa’nın annesinin ailesi ise Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde Karaman ilimizden Rumeli topraklarına göç ettirilip iskân edilmiş Yörük Türklerindendir. Bu nedenle aileye “Konyarlar” da denilmektedir. Tamamı Türklerden oluşan Vodina sancağına bağlı Sarıgöl nahiyesine yerleşen Zübeyde
Hanım’ın ailesi, sonradan Selanik yakınlarındaki Langaza’ya göç etmiştir.
Mustafa’nın kişiliğinin oluşmasında ve gelişmesinde şüphesiz, içinde yaşadığı çevre son derece etkin rol oynamıştır. Bu çevre; ailesi, okuduğu okullar,
çalışma ortamı, üstlendiği görevler, ülküleri ve birikimlerinden meydana gelmiştir. Okul hayatı, yetişme sürecinin önemli bir bölümünü oluşturmuştur.
Zübeyde Hanım
Mustafa’nın kişiliğinin oluşumunda şüphesiz, anne ve babasının önemli
rolü olmuştur. Ali Rıza Efendi bir öğretmen çocuğudur. Yıllarca gümrük
memuru olarak görev yapmıştır. Daha sonra memurluk görevini bırakarak
kereste ticareti ile uğraşmıştır. Ali Rıza Efendi, oğlu Mustafa’ya “Adam olmak
için okumak, öğrenmek şarttır. Başka çare yoktur.” diyen ileri görüşlü, çağdaş fikirlere sahip, yeniliklere açık, aydın bir insandı. Mustafa’yı mahalle
mektebinden alarak çağdaş bir eğitim kurumu olan Şemsi Efendi Mektebine vermesi onun yenilikçi kişiliğini göstermektedir. Mustafa’nın annesi
Zübeyde Hanım ise zeki, sağduyulu, geleneklerine bağlı, son derece dindar
bir kadındı.
Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Efendi’nin yapmış olduğu evlilikten altı çocukları dünyaya gelmişti. Bunlardan Mustafa ve Makbule’nin dışında Fatma,
Ahmet, Ömer ve Naciye isimli çocukları küçük yaşta hayatlarını kaybetmişlerdi.
Ali Rıza Efendi
Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım’ın mutlu bir evliliği vardı. Mustafa, kardeşleri ile birlikte bu sıcak aile ortamında çocukluğunun ilk yıllarını geçirdi. Mustafa’nın aile ortamı,
Askerî Rüştiye, Manastır Askerî İdadisi, Harp Okulu ile Harp Akademisinde aldığı eğitim ve öğretiminin
onun bilgili bir insan olarak yetişmesine, kişiliğinin şekillenmesine önemli katkıları olmuştur.
Mustafa’nın doğduğu yıllarda Selanik çeşitli uluslardan insanları ve kültürleri barındıran yapısıyla,
hareketli siyasal, kültürel ve ekonomik yaşamıyla İstanbul’dan sonra en zengin kentlerden biriydi.
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Selanik’te Türklerden başka Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermeniler de yaşamlarını sürdürmekteydi. Selanik kentinde Türkler diğer uluslara göre büyük bir çoğunluğa sahipti.
Limanıyla Ege Denizi’ne açılan Selanik, demir yolu ile Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul’a bağlanmıştı. Selanik, Osmanlı sınırları içerisinde sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan gelişmiş yerleşim merkezlerinin başında gelmekteydi. Bu yönüyle Osmanlı Devleti’nin Batı’ya açılan kapısı konumundaydı.
Avrupa’da oluşan yeni fikirler ve düşünceler Osmanlı topraklarında önce Selanik’e ulaşırdı.
Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı, Makedonya’nın sosyal yapısı gereği bu bölgede hızla
yayılmaya başladı. Milliyetçilik fikrinin etkisiyle bağımsızlık yanlısı ayaklanmalar önce Makedonya’da
meydana geldi. Bu durum; Osmanlı aydınları arasında tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu ayaklanmalara son vermek ve Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak için yeni fikir akımları (Osmanlıcılık,
İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık) ortaya çıkmaya başladı.
Selanik’te sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik faaliyetler oldukça gelişmişti. Çok uluslu bir yapıya
sahip olan Selanik’te zengin bir kültürel yaşam mevcuttu. Sosyal yapının çeşitliliği hoşgörü ortamını da
beraberinde getirmişti. Bu yapılanma, Atatürk’ün demokrasiye inanan bir lider olmasına zemin hazırlamıştı.
Selanik, Fransız İhtilali’nin gündeme getirdiği eşitlik, özgürlük, adalet ve insan hakları gibi kavram ve
ilkelerle bunlara bağlı olarak Osmanlı Devleti’nde gerçekleşen demokratikleşme çabalarının yoğunlaştığı bir kent durumuna geldi. Osmanlı aydınları özellikle Selanik’te örgütlenerek meşrutiyet rejiminin ilan
edilmesinde etkili oldular. Düşüncelerini geniş halk kitlelerine yaymak amacıyla çeşitli gazete ve dergiler
çıkardılar. Böylece Selanik, Batı’da yayımlanan gazete ve kitapların takip edildiği bir kent durumuna
geldi. Selanik, bu özellikleri nedeniyle Osmanlı Devleti’nin çağdaş yüzünü yansıtıyordu.
Selanik’in özelliklerinin, Mustafa Kemal’in kişiliğinin oluşumuna etkileri nelerdir? Açıklayınız.
Mustafa Kemal’in ailesinin Anadolu’dan Rumeli topraklarına göçünü anlatan “Anadolu’dan
Selanik’e” isimli bir öykü yazınız ve bu öyküyü sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. MUSTAFA KEMAL’İN EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAYATI
On dokuzuncu yüzyılda Osmanlı Devleti’nin sınırları içindeki okullarda eğitim birliği yoktu. Merkezî denetimden uzak olan eğitim ve öğretim kurumları kendi amaçları doğrultusunda farklı bir müfredat uygulamaktaydı. Osmanlı topraklarında dinî ağırlıklı eğitim veren medreseler
daha yaygındı. Ayrıca çağdaş metotlarla eğitim veren okullar da faaliyet
göstermekteydi. Diğer yandan azınlıkların kendi kültürlerini yaşatmak
için kurdukları azınlık okullarının yanında yabancı devletlerin Osmanlı
Devleti’nden elde ettikleri ayrıcalıklar sayesinde açtıkları okullar da eğitim
ve öğretim vermekteydi. Bu okullar içerisinde sadece çağdaş anlamda
ders veren eğitim kurumları Maarif Nezareti (Eğitim Bakanlığı) tarafından
denetlenmekteydi.
Osmanlı eğitim sistemi içerisinde devlet tarafından desteklenen ve
parasız olan askerî okullar çağdaş anlayışa dayalı, pozitif bilimleri ölçü
alan eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütmekteydi. Mustafa Kemal’in bu
okullarda eğitim görmesi onun çağdaş, ileriyi gören, akılcı bakış açısına
sahip, ülke sorunlarıyla ilgilenen, vatansever ve olayları objektif (nesnel)
yorumlayabilen bir lider olmasında etkili olmuştur.

Mustafa Kemal

Osmanlı Devleti’nin eğitim sistemi içerisinde farklı kurumların bulunmasının toplum hayatına
yansımalarıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
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Öğrenim çağına gelen Mustafa’nın okula yazdırılması için anne ve babası hazırlıklar yapmaya başladı. Zübeyde Hanım, Mustafa’nın geleneklere bağlı eğitim ve öğretim veren mahalle mektebine gitmesini, dinî konulara hakim bir insan olarak yetişmesini istiyordu. Babası Ali Rıza Efendi ise daha çağdaş
eğitim veren bir okula gitmesini arzuluyordu.
Mustafa önce annesinin isteği doğrultusunda mahalle mektebine gönderildi (1887). Mustafa’nın
mahalle mektebindeki öğrenciliği uzun sürmedi. Bir süre sonra babasının isteği ile mahalle mektebinden
ayrılarak Şemsi Efendi Mektebine geçti (1888).
Mustafa Kemal, bu olayı şu şekilde anlatmıştır:
“Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey, mektebe gitmek meselesine aittir. Bundan dolayı
annem ve babam arasında şiddetli bir mücadele vardı. Annem, ilahilerle mektebe başlamamı
ve mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Gümrükte memur olan babam, o zaman yeni açılan
Şemsi Efendi’nin mektebine devam etmeme ve yeni usul üzerine okumama taraftardı. Nihayet
babam işi mahirane surette halletti: Evvela geleneklere göre bir merasim ile mahalle mektebine
başladım. Bu suretle annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle mektebinden
çıktım. Şemsi Efendi Mektebine kaydedildim. Az zaman sonra babam vefat etti.”
(Mehmet Işık, Her Yönüyle Atatürk, s. 23 - 24.)
(Düzenlenmiştir.)

Şemsi Efendi tarafından kurulan ve onun adını taşıyan Şemsi Efendi
Mektebinin eğitim ve öğretim faaliyetleri, müfredat programları çağdaş bir
anlayışla hazırlanmıştı. Öğrenciler sıralarda oturmakta ve derslere aktif
olarak katılabilmekteydiler. Eğitim ve öğretim; anlamaya, yorumlamaya
ve analiz yapmaya dayanmaktaydı. Ayrıca derslerle ilgili modern araç ve
gereçler kullanılmaktaydı. Okul yöneticileri ve öğretmenleri, zekâsını takdir ettikleri Mustafa’nın kendi okullarında okumasından dolayı son derece
memnundular.
Ali Rıza Efendi’nin bir süre sonra vefat etmesiyle ekonomik sıkıntılar
başladı. Babasının emekli maaşının dışında geçimlerini sağlayacak herhangi bir gelirleri yoktu. Hayatın güçlüklerinin yanı sıra, baba sevgisine en
fazla ihtiyaç duyduğu dönemde babasını kaybetmesi Mustafa’yı daha da
derinden etkilemişti. Mustafa, ekonomik sebeplerden dolayı çok sevdiği
Şemsi Efendi Mektebinden ayrılarak annesi ve kız kardeşleri Naciye ve
Makbule Hanım
Makbule ile birlikte Langaza’da bir çiftlikte kâhyalık yapan dayısının yanına
gitmek zorunda kaldı.
Makbule Hanım’ın, dayısının kâhyalık yaptığı çiftlikte geçirdikleri günlerle ilgili anısını okuyalım.
“ ... Üç kardeştik... Ben ... Naciye... Ağabeyim... Oyun oynardık... Ceviz oyunu, saklambaç
oyunu ve daha birçok oyunlar oynardık... Ağabeyim çok hareketli bir çocuktu... Naciye ile şakalaşır, çeşit çeşit muziplikler yapardı... Bir gece çiftlikten bir tepsi yoğurt geldi... Naciye ile biz,
yoğurdun nefasetine dayanamayarak tabaklara konulmasını beklemeden tepsinin üzerinden
yalamaya başladık... Ağabeyim yoğurdu parmakladığımızı görünce Naciye’ye şöyle seslendi:
— Sen ablana söyle de, diliyle yalasın yoğurdu!..
O, bu sözüyle beni ayıpladığını anlatıyordu... Kaşık dururken elle yoğurt yenir mi, demek
istiyordu... Ben aldırmamıştım... Ağır ağır yerinden kalktı. Yanıma yaklaştı... Bir anda Naciye
ile birlikte üzerime çullandılar... Beni kızdırmak ve ağlatmak istiyorlardı... Saçlarımdan yapışıp
başımı yoğurt tepsisinin içine batırdılar... Ağzım, gözüm yoğurt içinde maskaraya dönmüştüm...
O bir tarafa çekilmiş kahkahalarla gülüyordu...”
(Şemsi Belli, Makbule Atadan Anlatıyor Ağabeyim Mustafa Kemal, s. 24 - 25.)
(Düzenlenmiştir.)
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Mustafa, burada çiftlik işleriyle uğraşarak doğayı ve çevreyi yakından tanıma fırsatını bulmuştu.
Zübeyde Hanım, Mustafa’nın mutlaka okuması gerektiğini düşünüyordu. Bu nedenle Mustafa’yı
Selanik’te yaşayan teyzesinin yanına göndererek eğitimine devam etmesini sağladı. Yeniden Şemsi
Efendi Mektebine başlayan Mustafa, eğitimini bu okulda sürdürdü. Bu sırada oğlunun hasretine dayanamayan Zübeyde Hanım da Selanik kentine geri döndü.
Şemsi Efendi Mektebini bitiren Mustafa, Selanik Mülkiye Rüştiyesine (sivil ortaokul) başladı (1892).
Ancak Mustafa çocukluğundan beri asker olmak istiyordu. Annesine haber vermeden gizlice girdiği
askerî okul sınavlarını kazandı. Mustafa’nın asker olmak istemesindeki kararlı duruşu karşısında
Zübeyde Hanım, oğlunun Selanik Askerî Rüştiyesine (Selanik Askerî Ortaokulu) devam etmesini kabul
etti (1893). Mustafa’nın uzun ve parlak başarılarla dolu askerlik hayatı böylece başlamış oldu.
Mustafa Kemal’in Selanik Askerî Rüştiyesine girmesi ile ilgili aşağıdaki anekdotu okuyalım.
“Binbaşı Kadri Bey isminde bir komşumuz vardı. Oğlu Ahmet Bey, Askerî Ortaokula devam
ediyor ve üniforma giyiyordu. Onu gördükçe böyle elbise giymeye özeniyordum.
Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Onlar gibi olabilmek için yapılması gerekenin önce
Askerî Ortaokula girmek olduğunu anlıyordum.
O sırada annem Selanik’e gelmişti. Askerî okula girmek istediğimi söyledim. Annem askerlikten korkardı. Asker olmama şiddetle karşı çıkıyordu. Ona hissettirmeden Askerî Okula giderek kabul sınavı verdim. Böylece, anneme karşı bir emrivaki yapmış oldum (1893).”
(Naci Kasım, Gazi’nin Hayatı, s. 14.)

Disiplinli, güçlü eğitim ve öğretimi ile ünlenen Selanik Askerî Rüştiyesinde, genç Mustafa, zekâsı ve
yetenekleri ile kısa zamanda arkadaşlarının ve öğretmenlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Bu okulda
matematik öğretmeni olan Yüzbaşı Mustafa Bey öğrencisinin üstün meziyetleri ve zekâsı karşısında onu
hem kendisinden hem de sınıftaki Mustafa isimli diğer öğrencilerden ayırmak için adının sonuna “olgun,
eksiksiz” anlamına gelen “Kemal” ismini ilave etti. İşte böylece Mustafa’nın adı Mustafa Kemal olarak
anılmaya başlandı. Onun hayata hazırlanmasında teşvik edici, destekleyici etkiye sahip olan bu mana
yüklü isimle birlikte ileride bütün dünyanın tanıyacağı Mustafa Kemal adı ortaya çıkmış oldu.
Mustafa Kemal’in matematiğe olan ilgisini ifade eden aşağıdaki metni okuyalım.
“ Askerî Ortaokulda en çok matematik dersine ilgi duydum. Kısa sürede, bize bu dersi veren
öğretmen kadar, belki daha fazla bilgi sahibi oldum. Derslerin üstünde ve ilerisindeki problemlerle uğraşıyordum, yazılı sorular yazıyordum. Matematik öğretmeni de yazılı yanıt veriyordu.”
(Naci Kasım, Gazi’nin Hayatı, s. 14.)

Askerî Rüştiyeyi üstün başarıyla bitiren Mustafa Kemal, 1896 yılında Manastır Askerî İdadisi
(askerî lise) sınavlarına girerek iyi bir derece ile
bu okula girmeye hak kazandı.
Manastır Askerî İdadisi, Mustafa Kemal’in ülke
sorunları, vatan ve millet sevgisi, milliyetçilik ve
özgürlük gibi düşüncelerinin gelişmesinde önemli
bir etken olmuştu. Hayatının ileriki dönemlerinde
kader birliği yapacağı ve yakın arkadaşlarından
biri olan Ali Fethi (Okyar) de bu okulda okumaktaydı. Yine İttihat ve Terakkinin ünlü hatip ve şairlerinden biri olacak olan Ömer Naci ile bu okulda
tanıştı. Ömer Naci, Mustafa Kemal’in hitabet
ve edebiyat sevgisinin, yazı yazma yeteneğinin
gelişmesinde etkin rol oynadı.

Manastır Askerî İdadisinden bir görünüm
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Mustafa Kemal’in Ömer Naci ile ilgili aşağıdaki anısını okuyalım.
“ O zamana kadar edebiyatla çok temasım yoktu. Merhum Ömer Naci, Bursa İdadisinden
kovulmuş, bizim sınıfa gelmişti. Daha o zaman şairdi. Benden okuyacak kitap istedi. Bütün
kitaplarımı gösterdim. Hiçbirini beğenmedi. Bir arkadaşın, kitaplarımdan hiçbirini beğenmemesi gücüme gitti. Şiir ve edebiyata meraklı olduğuna o zaman muttali (öğrenmiş) oldum. Ona
çalışmaya başladım. Şiir bana cazip göründü. Fakat kitabet hocası diye yeni gelen bir zat
beni şiirle iştigalden men etti. ‘Bu tarz iştigal seni askerlikten uzaklaştırır.’ dedi. Ne var ki güzel
yazmak hevesi bende baki kaldı.”
(Yrd. Doç. Dr. Ali Güler, Sarı Mustafa’m, s. 173 - 174.)

Mustafa Kemal’in Manastır Askerî İdadisinde okurken Fransızca merakı ile ilgili aşağıdaki hatırasını
okuyalım.
“ Manastır Askerî Lisesinde matematik pek kolay değildi. Bununla uğraşmaya devam ettim.
Fakat Fransızcam geriydi. Öğretmen benimle çok ilgileniyor, acı ihtarlarda bulunuyordu; bu
ihtarlar benim çok zoruma gitti, ilk tatil döneminde çare aradım; iki, üç ay gizlice Frerler Okulunun özel sınıfına devam ettim. Böylece okul derslerine göre daha fazla Fransızca öğrendim.”
(Naci Kasım, Gazi’nin Hayatı, s. 16.)

Manastır Askerî İdadisini başarı ile bitirdikten sonra 13 Mart 1899 tarihinde başladığı İstanbul Harp
Okulunun ilk yıllarında bazı zorluklarla karşılaşan Mustafa Kemal daha sonra okuluna alıştı.
Mustafa Kemal’in Harp Okulu ile ilgili aşağıdaki anısını okuyalım.
“ ... Birinci sınıfta saf gençlik hayallerine kapıldım. Dersleri ihmal ettim. Senenin nasıl geçtiğini fark etmedim. Ancak dersler bitince kitaplara sarıldım.
İkinci sınıfa geçtikten sonra askerlik derslerine ilgim daha çok arttı. Şiir yazmak hakkında,
lisedeki okuma öğretmenimin koyduğu yasağı unutmuyordum. Fakat güzel konuşmak ve güzel
yazmak hevesim devam etti.”
(Naci Kasım, Gazi’nin Hayatı, s. 18.)

Mustafa Kemal, Harp Okulunda arkadaşlarıyla birlikte (1900)
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Harp Okulunda Mustafa Kemal, bir yandan derslerine çalışmakta diğer yandan da devletin ve milletin
içine düştüğü sorunları düşünmekteydi. Harp Okulunda kısa sürede birçok arkadaş edindi. Hayatının
ilerleyen dönemlerinde de birlikte olacağı arkadaşları ile Avrupa’da yayımlanan basın yayın organlarını
takip ederek dünya ve ülke sorunlarıyla yakından ilgileniyordu.
Mustafa Kemal’in Harp Okulunda gizli bir toplantıda yapmış olduğu konuşmayı yakın arkadaşı Asım
Gündüz’ün anlatımından okuyalım.
“ ... Bizim bir Namık Kemal’imiz var. O, Türk milletinin yüzyıllardan
beri beklediği sesi verdi...
Arkadaşlar! Bize büyük görevler düşüyor. Yarın görev alıp gittiğimiz
her yerde milletimizi yetiştirmek için subaylarımızın öğretmeni olacağız.
Gittiğimiz yerlerde aydın gençlerle arkadaşlık ederek onları bu istikamete
yönelteceğiz. Vatanımızı ve devletimizi büyük tehlikelerin beklediğini
hatırdan çıkarmamak durumundayız...”
(Yrd. Doç. Dr. Ali Güler, Sarı Mustafa’m, s. 217.)
(Düzenlenmiştir.)

Asım Gündüz’ün
temsilî bir resmi

Mustafa Kemal, Harp Akademisinde (1905)

Mustafa Kemal, Harp Okulundan 10 Şubat 1902 tarihinde 459 öğrenci arasından sekizinci olarak
mezun oldu. Bu okuldaki başarısından dolayı 1905 yılında İstanbul’da eğitim veren Harp Akademisine
seçildi.
Harp Akademisindeki eğitim kadrosu son derece iyi yetişmiş, yabancı dil bilen deneyimli subaylardan
oluşmaktaydı. Askerlik mesleği ile ilgili çok iyi bir eğitim alan Mustafa Kemal, diğer taraftan da devletin
ve milletin içinde bulunduğu durumla ilgili konularda arkadaşlarını sık sık uyarıyordu.
Mustafa Kemal’in Harp Akademisi ile ilgili aşağıdaki anısını okuyalım.
“ Kurmay sınıflarına geçtik. Düzenli olarak derslere iyi çalışıyordum. Bunların ötesinde oluşan birtakım fikir ve düşünceler bende ve bazı arkadaşlarda ortaya çıktı. Memleketin yönetim
ve siyasetinde kötülükler olduğunu fark etmeye başladık. Binlerce kişiden oluşan Harbiye
öğrencilerine bu fark ettiklerimizi anlatmayı çok istedik.”
(Naci Kasım, Gazi’nin Hayatı, s. 22.)

Mustafa Kemal’in öğrencilik yıllarında ülke sorunlarıyla ilgilenmesiyle ilgili neler söylenebilir?
Açıklayınız.
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Mustafa Kemal, Harp Akademisinde, vatan savunması konusundaki derslerle de çok yakından ilgileniyordu. İleride bir komutan olduğunda bilmesi gereken konularda durmadan araştırmalar yapıyordu.
Harp Akademisinde ülke sorunları ile ilgilenmesi, düşüncelerini cesaretle söylemesi nedeniyle aydın
ve inkılapçı bir subay olarak tanındı. Harp Akademisinden kurmay yüzbaşı rütbesiyle beşincilikle mezun
oldu (11 Ocak 1905). Daha sonra 5 Şubat 1905 tarihinde Suriye’nin Şam kentinde bulunan 5. Orduya
atandı.
Mustafa Kemal’in askerî okullarda eğitim ve öğrenim görmesi, ileride Millî Mücadele’mizin
lideri olmasında nasıl bir rol oynamıştır? Açıklayınız.
Şehir
Selanik
Manastır
İstanbul

Okul

Bitirdiği Tarih

Rütbe

Şemsi Efendi Mektebi

1891

_

Askerî Rüştiye

1895

_

Askerî İdadi

1898

_

Harp Okulu

1902

Teğmen

1903 - 1905

Üsteğmen - Kurmay Yüzbaşı

Harp Akademisi

Mustafa Kemal’in gittiği okulların, onun fikir dünyasının gelişmesi üzerindeki etkileri ile ilgili
bir makale yazınız. Bu makaleyi sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. MUSTAFA KEMAL’İN FİKİR HAYATININ OLUŞUMUNU ETKİLEYEN ŞEHİRLER
Bir insanın yetişmesinde ve kişiliğinin oluşmasında, içinde yaşadığı
çevre çok önemli bir yere sahiptir. Mustafa Kemal’in yetişmesinde de
aldığı eğitimin önemli bir etkisi vardır. Bu süreçte ailesinin ve okuduğu
okulların Mustafa Kemal’in bilgi birikiminin ve kişiliğinin oluşmasında
önemli katkıları olmuştur.
Mustafa Kemal’in ailesi, yakın çevresi ve 1881 yılından Harp Akademisini bitirdiği 1905 yılına kadar süren dönem, onun hayatında son
derece önemli bir kesittir. Bu zaman diliminde çocukluğunun geçtiği değişik yerler, okullar, Selanik, Manastır, İstanbul, Şam ve Sofya gibi şehirler
onun fikir dünyasını derinden etkilemiştir. Diğer yandan genç arkadaş
çevresi, öğretmenleri, çeşitli olaylar, düşünürler, şairler, yazarlar ve okuduğu kitaplar Mustafa Kemal’in aydın bir kişi olarak yetişmesinde son
derece önemli bir rol oynamıştır.
Mustafa Kemal’in yirmi beş yıllık zaman diliminde edindiği deneyimler
onun başarılı bir asker, komutan, devlet ve düşünce adamı, kısaca dünya
çapında vizyon sahibi başarılı bir “dönüştürücü lider” olmasını doğrudan
etkilemiştir.
Selanik
Mustafa Kemal’in hayatında önemli bir yere sahip olan Selanik, Tanzimat Dönemi’nden itibaren özgürlük ve milliyetçilik taraftarı aydınların yoğun olarak faaliyet gösterdiği bir şehirdi. Bu nedenle Osmanlının
Batı’ya açılan penceresi konumundaydı. Dolayısıyla burası, Mustafa
Kemal’in hayatı boyunca gerçekçi kararlar almasında son derece önemli
bir rol oynamıştır.
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Kurmay Yüzbaşı
Mustafa Kemal (1905)

Selanik, Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de bulunan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel açıdan en
gelişmiş kentlerinden biriydi. Burada farklı din, mezhep ve uluslardan insanlar yaşamaktaydı. Bu özellikleri nedeniyle Selanik, zengin bir kültürel yapıya sahipti. Türkçe, Rumca, İbranice ve Bulgarca yayımlanan resmî vilayet gazetesinin dışında Avrupa’da çeşitli dillerde yayımlanan basın yayın organları kısa
zamanda Selanik’e ulaşmaktaydı. Bu durum, Avrupa’da ortaya çıkan fikir akımlarının Selanik’te daha
hızlı sürede yayılmasına zemin hazırlıyordu.
Selanik kentinin farklı kültürlere dayanan zengin, demokratik ve sosyal yapısı, Mustafa Kemal’in ileriyi gören, hoşgörülü, demokratik bir fikir hayatına sahip olmasında etkin rol oynamıştır. Toplumsal yapı
içinde her bireyin, bir diğerinin eksikliğini tamamladığını gözlemlemesi Mustafa Kemal’in, sosyal devlet anlayışının toplumsal yaşamdaki önemini kavramasına yardımcı olmuştur. Kısaca Selanik, Mustafa
Kemal’in yaşamını şekillendirmiş ve çağdaş bir insan olmasına ortam hazırlamıştır.
Manastır
Mustafa Kemal, Selanik Askerî Rüştiyesini bitirdikten sonra Manastır Askerî İdadi
sınavını kazanarak 1896-1898 yılları arasında bu okulda eğitimine devam etti.
Makedonya’nın en önemli şehirlerinden biri olan Manastır, stratejik bir öneme
sahipti. Bulgaristan ve Yunanistan, kendisine bağlı kiliseler aracılığıyla bölgeyi egemenliği altına almak için çalışmalar yapıyordu.
Manastır’da çok sayıda yabancı ülkenin
konsolosluğu bulunmaktaydı. Bu durum
On dokuzuncu yüzyılda Manastır kentini gösteren temsilî
kültürel bir zenginliğin oluşumuna katkı
bir resim (Ressam: Edward Lear)
sağlamasının yanı sıra ayrılıkçı akımların da ortaya çıkmasında ve Balkanlarda yayılmasında önemli rol oynamıştı. Balkanlarda gerçekleşen
isyanlar, Mustafa Kemal’in millet ve milliyetçilik fikirlerini benimsemesinde önemli bir etken olmuştu.
Manastır Askerî İdadisinde tarih öğretmeni olan Mehmet Tevfik (Bilge) Bey’in anlatımları sonucunda
Mustafa Kemal, Fransız İhtilali’nin getirdiği en önemli temel ilkelerden biri olan özgürlük fikrinin önemini
kavramıştı. Yine bu öğretmeninin katkılarıyla tarih dersinin önemine inanmış ve böylece tarih bilinci
gelişmişti.
Mustafa Kemal, hayatının her döneminde tarih öğretmeni Mehmet Tevfik (Bilge) Bey’den saygı ile
söz etmiştir. Elde etmiş olduğu başarılarında tarih hocasının büyük katkıları olduğunu yakın çevresinde
bulunan arkadaşlarına açıklamıştır. Manastır’da başlayan tarih sevgisi ömür boyu devam etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurduktan sonra da Türk Tarih Kurumunun kuruluşunu sağlayarak Türk tarihinin araştırılıp bütün dünyaya anlatılması için çalışmalar başlatmıştır.
Manastır Askerî İdadisinde Mustafa Kemal’i en çok etkileyen kişilerden biri de Ömer Naci adlı arkadaşı olmuştur. Mustafa Kemal, bu arkadaşının etkisinde kalarak edebiyat ve şiir sanatı ile yakından
ilgilenmeye başlamıştır. Mustafa Kemal’in edebiyata duyduğu ilgi; hitabet özelliğinin gelişmesinde, güzel
yazı yazma yeteneğini kazanmasında etkili olmuştur. Mustafa Kemal, Ömer Naci sayesinde Namık
Kemal ve Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerini okumaya başlamıştır. Bir milletin hayatında dilin ne kadar
önemli olduğunu kavrayan Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte 1933 yılında
Türk Dil Kurumunun kurulmasını sağlayarak Türkçenin bir bilim ve sanat dili olması için önemli gayretler
göstermiştir.
Askerî İdadide okurken Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Naküyiddin Yücekök Bey, başarılı bir öğrenci
olan Mustafa Kemal’le yakından ilgileniyordu. Kurmay subay olmak istiyorsa mutlaka yabancı bir dil
bilmesi gerektiğini ona her zaman söylüyordu.
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Mustafa Kemal’in çok sevdiği “Manastır Türküsü”nü okuyalım.
Manastır Türküsü
Manastır’ın ortasında var bir havuz, canım havuz

Manastır’ın ortasında var bir pınar, canım pınar

Bu yurdun kızları hepsi de yavuz

Bu yurdun kızları hepsi de çınar

Biz çalar oynarız.

Biz çalar oynarız.

Manastır’ın ortasında var bir çeşme, canım çeşme

(Rumeli Yöresi Türküsü)

Bu yurdun kızları hepsi de seçme
Biz çalar oynarız.

Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdadisinde okurken Jean Jacgues Rouseau (Jan Jak Ruso), Voltaire
(Volter), Montesguieu (Monteskiyö) gibi Fransız düşünürlerin eserlerini ve Fransız İhtilali’ni de inceleme
ve araştırma fırsatı yakaladı. Mustafa Kemal, Fransız İhtilali’nin getirdiği kavramları analiz ediyor, ileride gerçekleştireceği Türk inkılabının temellerini böylece atmış oluyordu. Manastır’da Mustafa Kemal’in
dikkatini çeken en önemli durumlardan biri de Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki başarısız yönetimiydi.
Avrupalı devletlerin azınlıkları kışkırtarak ayaklanmaya teşvik etmesi Mustafa Kemal’i düşündürüyordu.
Manastır Askerî İdadisinde okurken 1897 yılında Türklerle Yunanlılar arasında yaşanan Dömeke
Savaşı, Mustafa Kemal’i derinden etkilemişti. Türk ordusu Yunan ordusunu yenilgiye uğratarak Atina’ya
doğru ilerlemeye başlayınca Avrupalı devletlerin, Yunanlıların lehine hareket etmeleri Osmanlı Devleti’nin
mutlak zaferine engel olmuştu. Bu durum Mustafa Kemal’in gelecekle ilgili kaygılarını daha da artırmıştı.
1897 Osmanlı - Yunan Savaşı ile ilgili Mustafa Kemal’in anlattıklarını okuyalım.
“Gençlik hayatımın en heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşımın küçük olmasına rağmen bu
savaşa katılmayı çok istemiştim. Az daha gönüllü müfrezelerin arasına katılıp gidecektim.”
(Prof. Dr. Hamza Eroğlu, Atatürk’ün Hayatı ve Üstün Kişiliği, s. 6.)

Balkanların genel siyasal durumu ve Türk - Yunan Savaşı, genç Mustafa Kemal’de yankılar yaratmış,
onda babasından intikal eden milliyetçilik ruhunu ve aşkını kamçılamıştır.
İstanbul
Manastır Askerî İdadisinden başarı ile
mezun olan Mustafa Kemal, İstanbul’a ilk
defa öğrenim için geldi ve 13 Mart 1899
tarihinde Harp Okulunda okumaya başladı. Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nin
yönetim merkezinde, ülke sorunlarını
daha da yakından tanıma imkânı buldu.
Mustafa Kemal’in siyasal düşünceleri
İstanbul’da olgunlaştı.
Mustafa Kemal’in bulunduğu Beyoğlu
ve Galata semtleri; tiyatro, konser,
balo gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerin
düzenlendiği, Avrupalı devletlerin elçiliklerinin yoğun olarak bulunduğu, âdeta
1900’lü yıllarda İstanbul’dan bir görünüm
İstanbul’un Avrupa’ya açılan bir penceresi konumundaydı. Burada yaşamını sürdüren Mustafa Kemal, Batı kültürünü yakından tanıma fırsatı
buldu. Bir yandan eğitimine devam ederken diğer yandan da ülke sorunlarını düşünmeye başladı. Harp
Okulunu üstün başarı ile bitirerek yirmi bir yaşında teğmen oldu. Daha sonra İstanbul’da bulunan Harp
Akademisine girdi.
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Mustafa Kemal, Harp Okulunda ve Harp Akademisinde okurken Avrupa’dan dünyaya yayılan milliyetçilik, eşitlik, hürriyet ve insan hakları gibi evrensel fikir akımlarını tanıma ve yakın arkadaşları ile tartışma imkânı buldu. Fransız İhtilali’nin getirdiği fikirleri benimseyen Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nin
içinde bulunduğu siyasal ve sosyal durumdan rahatsızlık duyuyordu. Çevresinde bulunan subay ve
arkadaşlarının da büyük bir bölümünün kendisi gibi düşünmesi, onu yarınlar adına umutlandırıyordu.
Kısa zamanda ortak hareket etme kararı aldılar.
Genç Mustafa Kemal, bir gün çok yakın arkadaşı Ali Fuat Cebesoy’un daveti üzerine onun İstanbul’daki evine misafir oldu. Bu misafirlik sırasında Ali Fuat Cebesoy’un babasının arkadaşı ve son derece
iyi yetişmiş bir kurmay subay olan Osman Nizami Paşa, Mustafa Kemal’le uzun bir süre sohbet etti. Sohbetin sonunda Osman Nizami Paşa, Mustafa Kemal’e tarihe yön verecek aşağıdaki sözleri söylemiştir:
“ Mustafa Kemal Efendi oğlum, görüyorum ki İsmail Fazıl Paşa seni takdir etmek hususunda yanılmamış. Şimdi ben de onunla hemfikirim. Sen, bizler gibi yalnız erkânıharp zabiti
olarak normal bir hayata atılmayacaksın. Keskin zekân ve yüksek kabiliyetin memleketin geleceği üzerinde müessir olacaktır. Bu sözlerimi bir kompliman olarak alma. Sende memleketin
başına gelen büyük adamların daha gençliklerinde gösterdikleri müstesna kabiliyet ve zekâ
emareleri görmekteyim. İnşallah yanılmamış olurum.”
(Prof. Dr. Hamza Eroğlu, Atatürk’ün Hayatı ve Üstün Kişiliği, s. 23.)

Osman Nizami Paşa, bu öngörüsüyle bir büyük adamın, bir millet kurtarıcısının, bir devlet kurucusunun doğuşunu böylece müjdelemiş oluyordu.
Mustafa Kemal, İstanbul’da öğrenim gördüğü sırada bu kentin hem Batılı hem de Doğulu yüzünü
tanıma fırsatını elde etmiş oldu. Batılı yönü uygar ve çağdaş bir görünüm sergilerken Doğulu yönü ise
geleneklerine bağlı; görünüş, düşünüş şekliyle biraz daha farklıydı.
Mustafa Kemal’in amacı, İstanbul’da bulunduğu dönemde çevresindeki arkadaşlarını etkilemek, devletin içinde bulunduğu durumdan kurtarılması için birlikte hareket etmekti. Bu süreç, inkılapçılık düşüncesinin oluşmaya başladığı zaman dilimidir.
Harp Okulu ve Harp Akademisindeki eğitimi Mustafa Kemal’in olgunlaşmasında, yeni bir dünya görüşünü benimseyerek idealist bir kişilik kazanmasında önemli rol oynamıştır.
Mustafa Kemal’in siyasal, sosyal ve fikrî alanda düşüncelerinin gelişmesinde Türk kültür ve tarihinin önemli katkıları olmuştur. Mustafa Kemal’in
zaman içerisinde fikirleri gelişerek zenginleşmiş, akılcılık ve bilimsellik ön
plana çıkmıştır. Karşılaştığı her sorunun çözümünde akılcı ve bilimsel ölçülere göre hareket etmiştir. Düşüncelerinin uygulanmasında, kazandığı askerî
başarı ve zaferlerin büyük etkisi olmuştur.
1905 yılında Harp Akademisinden kurmay yüzbaşı olarak mezun olan
Mustafa Kemal, sadece iyi bir askerî bilgiyle değil, devlet hayatında görev
Mustafa Kemal Şam’da
ve sorumluluk alacak bilgi ile donanmış, geleceğin büyük devlet adamı olma
(1906)
vasıflarını da kazanmıştı.
Kurmay yüzbaşı olarak Mustafa Kemal, ilk görev yeri olan Şam’daki 5. Orduya atandı. Batı kültürünün
yoğun olarak yaşandığı kentlerde bulunan Mustafa Kemal’i Şam’da bambaşka bir dünya beklemekteydi.
Mustafa Kemal’in öğrencilik yıllarında Beyoğlu’nda bulunması, fikirlerinin olgunlaşmasına ne
tür katkılar sağlamıştır?
Şam
İlk askerî görev yeri olan Suriye’ye gelen Mustafa Kemal, bölgede sık sık ortaya çıkan isyanları bastırmakla görevli birliklere katıldı. Selanik, Manastır ve İstanbul, Osmanlı Devleti’nin Batılı yüzünü yansıtırken Şam’daki sosyal ve ekonomik durum, devletin ne kadar geri kaldığını açıkça göstermekteydi.
Mustafa Kemal, bölgede devlet yönetiminin aksaklıklarını, halkın çektiği zorlukları ve sıkıntıları yakın21

dan görme imkânını elde etti. Zaman zaman Suriye’nin çeşitli bölgelerini ziyaret ederek incelemeler yaptı. Buralarda tanıştığı arkadaşları ile
devletin içinde olduğu durum hakkında fikir alışverişinde bulundu. Daha
sonra 1906 yılında kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin Beyrut, Yafa
ve Kudüs’te şubelerini açarak fikirlerini yaymak için harekete geçti.
Osmanlı Devleti’nin yıkılması hâlinde mutlaka millî bir devletin kurulması için arkadaşlarını ikna etmeye çalıştı. Suriye’de birlikte görev yaptığı Ali Fuat Cebesoy, Mustafa Kemal’in daha 1907 yılında Misakımillî’nin
esaslarını tespit ettiğini anılarında belirtmektedir.
Osmanlı yönetimine, bu bölgedeki halkın olumsuz bakışını yakından
tespit eden Mustafa Kemal, daha o yıllarda bölgenin elde tutulamayacağını anladı. Suriye’de yaşadıklarından sonra Mustafa Kemal’in kafasında millî bir devlet kurmanın gerekliliği ön plana çıktı.
Mustafa Kemal, zaman içerisinde Suriye’de kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin bir şubesini açmak için gizlice Selanik’e geldi. Bir
süre sonra Manastır’da bulunan 3. Orduda görevlendirildi. Daha sonra
bu ordunun Selanik’te bulunan 3. Kurmay Şubesine atanan Mustafa Mustafa Kemal, arkadaşları Halil
Kemal, böylece doğup büyüdüğü ve çocukluğunun geçtiği Selanik ken- ve Müfit Bey’le Şam’da (1906)
tine görevli olarak gelmeyi başardı. Burada İttihat ve Terakki Cemiyeti ile
ilişkiler kuran Mustafa Kemal, daha sonra bu cemiyetle fikir ayrılıklarına düşerek yollarını ayırdı.
Sofya
Balkan Savaşlarının sona ermesinin ardından Mustafa Kemal,
Bulgaristan’ın başkenti olan Sofya’ya ataşemiliter olarak atandı. Bu
sırada Osmanlı topraklarında yapılan seçimlerin sonucunda İttihat
ve Terakki Cemiyeti ülkenin yönetimine geçti. Daha sonra Mustafa
Kemal’in çok yakın arkadaşı olan Ali Fethi (Okyar) Bey, Sofya’ya elçi
olarak görevlendirildi. Mustafa Kemal burada görev yaptığı süre içerisinde Ali Fethi Bey’le memleketin sorunları hakkında zaman zaman
görüşmeler yaparak çözümler üretiyordu. Bulgaristan yeni kurulmasına
rağmen Sofya’da sosyal, ekonomik ve kültürel hayat son derece canlıydı.
Mustafa Kemal, Sofya’da görevi gereği katıldığı toplantılarda gözlemler yapma imkânı buldu. Zaman zaman çeşitli Avrupalı devletlerin
görevlileriyle bir araya geldi. Bu görüşmeler sonucunda birçok devletin hem siyasal anlayışlarını hem de Osmanlı Devleti hakkındaki
düşüncelerini öğrenme fırsatını buldu.
Mustafa Kemal, Bulgaristan’da yaşayan Türklerin sorunlarıyla
yakından ilgilendi. Bu dönem içerisinde yapmış olduğu tespitler, ileride Türklerin azınlık haklarının belirlenmesinde ve kültürel yapılarının korunmasında etkili olacaktı.
Mustafa Kemal, zaman zaman Bulgar Meclisinin toplantılarına
katılarak demokratik sistemin işleyişi ile ilgili gözlemlerde bulundu.
Sofya’da gerçekleştirilen sanatsal etkinlikleri yakından takip etti. İleride yararlanmak düşüncesiyle Bulgar parlamentosundaki görüşme- Mustafa Kemal, ataşemiliter olarak
leri dikkatle izledi. Sofya’da ilk kez opera ile tanıştı. Böylelikle hem görevlendirildiği Sofya’da yeniçeri
kıyafetiyle bir baloda (1914)
toplumsal dayanışma hem demokratikleşme hem de sanatsal alanda
yapılan faaliyetleri yakından inceleyerek geleceğe yönelik yeni planlar yapmaya başladı. Mustafa Kemal, Sofya kentinde edindiği bilgilere kendi analizlerini de ekleyip bir
rapor hâline getirerek İstanbul’a bildiriyordu.
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Mustafa Kemal’in fikirlerinin oluşumuna ve gelişmesine katkıda bulunan Selanik, Manastır,
İstanbul, Şam ve Sofya kentlerinden birini seçiniz. Çeşitli kaynaklardan ve Mustafa Kemal’in
anılarından da yararlanarak bu şehirlerin, onun düşünce dünyasının oluşumuna etkisini araştırınız.
Mustafa Kemal’i Etkileyen Türk Düşünürler ve Yazarlar
Mehmet Emin Yurdakul (1869 - 1944)
Türk millî edebiyat akımının en önemli temsilcileri arasında yer
almış önemli şairlerimizden biridir. Osmanlı aydınları arasında savunulan Osmanlıcılık ve İslamcılık fikir akımlarına karşı oluşturulan Türkçülük akımını benimsemiştir. Eserlerinde özellikle milliyetçiliği, halkçılığı
savunan şiirler yazmıştır. Türk Ocağının kurucuları arasında yer alan
Mehmet Emin Yurdakul bir süre bu derneğin başkanlığını da yapmıştır.
Türk Ocağının yayın organı olan “Türk Yurdu” dergisinin de bir süre
yöneticiliğini üstlenmiştir.
Toplum ve ülke sorunlarını gerçekçi bir dille ifade eden şair, eserlerinde sık sık özgürlüklerin önemini vurgulamıştır. Kurtuluş Savaşı’nın
başlamasıyla birlikte Anadolu’ya gelip Antalya, Adana, İzmir gibi şehirleri dolaşmış; Türk milletinin Millî Mücadele’ye destek vermesini sağlamak amacıyla çeşitli toplantılar düzenleyerek konuşmalar yapmıştır. Mehmet Emin Yurdakul,
özellikle millî kültür, millî birlik ve beraberliği temel alan düşünceleriyle Mustafa Kemal’i derinden etkilemiştir.
Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdadisinde öğrenci iken okuduğu şair Mehmet Emin
Yurdakul’un “Ben bir Türk’üm, dinim, cinsim uludur.” mısrasıyla başlayan şiirinde ilk defa millî
benliğini bulduğunu ifade etmiştir. Mehmet Emin Yurdakul’un bu şiirinden iki dörtlük aşağıda
verilmiştir:
Tanrı’m şahit duracağım sözümde,
Milletimin sevgileri özümde,
Vatanımdan başka şey yok gözümde.
Yar yatağın düşman almaz; giderim!

Ben bir Türk’üm, dinim, cinsim uludur,
Sinem, özüm ateş ile doludur,
İnsan olan vatanının kuludur,
Türk evladı evde durmaz giderim!
...

Daha önce Şair Mehmet Emin Yurdakul’un hangi şiirini okudunuz? Bir şairin, toplumları veya
kişileri şiirleriyle nasıl etkileyebileceğini anlatınız.
Namık Kemal (1840 - 1888)
Vatan ve millet kavramları üzerinde önemle duran ünlü şair ve yazar
Namık Kemal, Türk milliyetçiliğinin öncüleri arasında yer almıştır. Genç
Osmanlılar hareketinin mensupları arasında bulunan Namık Kemal, özellikle “İntibah” isimli romanı ve “Vatan yahut Silistre” isimli tiyatro oyunu ile
kısa zamanda tanınmış bir Türk aydınıdır. Vatan yahut Silistre adlı eseri
Gedikpaşa Tiyatrosunda oynanınca büyük ilgi ve heyecan uyandırmıştır.
Çağdaş Türk edebiyatının öncüleri arasında yer alan Namık Kemal, daha
çok “Vatan Şairi” olarak ünlenmiştir. Eserlerinde genellikle vatan ve millet
temalarını işlemiştir. Yazdığı eserler birçok Türk genci gibi Mustafa Kemal’i
de derinden etkilemiş ve onda vatan ve millet sevgisinin oluşmasında
önemli katkıları olmuştur. Mustafa Kemal, gençlik yıllarından itibaren vatan ve hürriyet şairi
Namık Kemal’in mısralarını dilinden hiç düşürmemiştir.
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Tevfik Fikret (1867 - 1915)
Osmanlı Dönemi’nde yetişmiş en büyük şairlerden biridir. Özellikle
1897 Osmanlı - Yunan Savaşı’nın yaşandığı yıllarda yazdığı vatan ve
millet şiirleri ile kısa zamanda büyük bir üne kavuşmuştur. Eserlerinde
daha çok özgürlük ve adalet kavramlarını işlemiştir. Bu şiirlerinden biri
olan “Millet Şarkısı”ndan iki mısra aşağıda verilmiştir:
... Millet yoludur, hak yoludur, tuttuğumuz yol,
Ey hak yaşa, ey sevgili millet yaşa, var ol!
Tevfik Fikret de diğer Türk aydınları gibi hak, adalet ve özgürlük gibi
konularda Mustafa Kemal’i derinden etkilemiştir.
Ziya Gökalp (1876 - 1924)
Eserleri ve görüşleriyle Türkçülüğü ve Türk milliyetçiliğini önemli ölçüde
etkileyen toplum bilimci, yazar, şair ve siyasetçidir. Osmanlı Mebusan Meclisinde ve TBMM’de milletvekilliği yapmıştır.
Ziya Gökalp, eserlerinde özellikle milliyetçilik ve Türkçülük kavramları
üzerinde durmuştur. Ziya Gökalp, Türk ulusunun kendine özgü ahlakı ve kültürel değerleriyle Batı’dan aldığı bazı kavramları kaynaştırarak yeni bir fikir
ortaya koymuştur.
“Batı medeniyetindenim, Türk milletindenim, İslam ümmetindenim.” demiş
ve “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” adıyla fikirlerini bir kitap hâline
getirmiştir. Millî edebiyat akımının kuruluşu ve gelişmesinde önemli görevler üstlenmiştir.
Ziya Gökalp, Mustafa Kemal’i daha çok milliyetçilik, dayanışma, bütünleştiricilik fikirleriyle
etkilemiş bir aydındır. Mustafa Kemal özellikle tarih, dil ve halkçılık gibi alanlarda yapmış olduğu
inkılapları Ziya Gökalp’in fikirlerinden etkilenerek gerçekleştirmiştir.
Ziya Gökalp’in “Medeniyet” adlı şiirinden birkaç mısrayı okuyalım.
... Medeniyet, beynelmilel yazılacak bir kitap;
Her faslını bir milletin harsi teşkil edecek.
Birleşmekle bir ahengi ancak tekmil edecek.
Medeniyet bir konser ki birçok çalgı, saz, rübab Bu kitabın bir mebhası eksik olsa okunmaz;
Bir aleti yoksa, ahenk gönüllere dokunmaz.
Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778)
Millî egemenlik düşüncesi ilk önce on sekizinci yüzyılda Fransız düşünürü Jean Jacques Rousseau tarafından ifade edilmiştir. Rousseau, kaleme
aldığı “Toplumsal Sözleşme” adlı eseri ile toplumu derinden etkilemeyi
başarmıştır. Bu eserinde özellikle yurttaşlık bilincini, ortak düşünceyi, halkı,
devleti oluşturan bir toplum sözleşmesini ve bu sözleşmeye her ferdin dâhil
olması gerektiğini vurgulamıştır. Rousseau’ya göre halk olmanın temel ilkelerinden biri de egemenliğin var olmasıdır. Rousseau, yasaların uygulanmadığı bir ülkede devletlerin varlığından söz edilemeyeceğini ve yasaların bir
toplumda yaşayan bütün bireylere eşit şekilde uygulanması gerektiğini vurgulamıştır. Yine Rousseau’ya göre yurttaş olmadan erdem, erdem olmadan hürriyet, hürriyet
olmadan da devletin varlığından söz etmek mümkün değildir. Ayrıca devletlerin temelinde dinî
düşüncelerin önemine özellikle vurgu yapmıştır.
Devletin iktidara değil, halka ait olduğunu belirten ve ulus-devlet anlayışını benimseyen
Rousseau, Mustafa Kemal’i derinden etkilemiştir. Millî Mücadele’nin sonucunda hukuk devleti,
toplumsal dayanışma ve milliyetçilik gibi kavramları bu Fransız aydınından esinlenerek oluşturan büyük kurtarıcı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni millî egemenlik, hukukun üstünlüğü, toplumsal anlayış gibi değerler üzerine kurmuştur.
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Montesquieu (1689 - 1755)
Ünlü Fransız aydınları arasında yer alan Montesquieu’nun en önemli
eserlerinden biri “Kanunların Ruhu Üzerine” adlı eseridir. Bu eserinde
monarşi (kral ve kraliçe tarafından yönetilen), despotizm (bir diktatör tarafından yönetilen) ve cumhuriyet (seçilmiş bir lider tarafından yönetilen) olmak
üzere üç tür hükûmet olduğuna vurgu yapmıştır.
Montesquieu, yöneticileri halk tarafından seçilen yönetim biçimi olan
cumhuriyet idaresinin diğer rejimlere göre en ideali olduğunu belirtmiştir.
Bu Fransız aydının eserlerini okuyan ve ondan etkilenen Mustafa Kemal,
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kuracağı devleti, cumhuriyet ve demokrasi ilkelerine dayandırmıştır.
Voltaire (1694 - 1778)
Fransa’da yetişen ve kısa sürede ünü Avrupa’nın dışına yayılan bu düşünürün en önemli eserlerinden biri “Felsefe Sözlüğü” adı ile yayımlanmıştır.
Voltaire, bu eserinde özellikle Fransa’da mevcut olan yerleşik dinsel anlayışı ve siyasal rejimi eleştirmiştir.
Voltaire ayrıca tarih ve edebiyat alanında önemli eserler kaleme alarak
Avrupa’da meydana gelen “Aydınlanma Çağı”na önemli katkılar sunmuştur.
Mustafa Kemal, Voltaire’nin eserlerini okumuş; genç Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ni kurarken onun yapıtlarından da etkilenmiştir.
Mustafa Kemal ayrıca Fransız filozof Auguste Comte (Ogüst Comt), Rene Descartes (Rine Dekart),
filozof Immanuel Kant (Ummanuel Kant), Fransız İmparatoru Napoleon Bonaparte’nin (Napolyon Bonapart), İngiliz yazar George Wells (Corç Vels), İngiliz filozof John Stuart Mill (Can Situvırt Mil) ve Fransız
toplum bilimci Emil Durkheim’in (Emil Durhiem) bazı eserlerini okumuştur.
Mustafa Kemal’in okuduğu diğer eserleri şu şekilde sınıflandırabiliriz: Tarih: 879, edebiyat: 535, dil-dil
bilim: 397, askerlik: 261, siyasal bilimler: 197, güzel sanatlar (heykel, resim, müzik, mimarcılık, şehircilik): 195, coğrafya-turizm: 193, uygulamalı bilimler (tıp, mühendislik, tarım): 187, hukuk: 169, din: 160,
ekonomi: 139, felsefe-mantık-metafizik-psikoloji: 109, matematik-fizik-kimya-astronomi: 104, eğitimöğretim: 101, sosyoloji: 75, biyolojik bilimler: 33 vb. Mustafa Kemal daha binlerce kitap okumuştur.
Mustafa Kemal, çalışma saatlerinin büyük bir bölümünü kütüphanesinde geçirirdi. Bazen kütüphanesine kapanır, saatlerce kitap okurdu. Okumak Mustafa Kemal’de tutku hâline gelmişti.
Afet İnan anılarında bu konuda şunları anlatmaktadır:
“ Atatürk’ün, bildiğime göre bir entellektüel hayatı daima mevcut olmuştur. Zevk için okumuş, bilgi edinmek için okumuştur ve nihayet siyasi nutuklarına ve yazılarına kaynak olması
için okumuştur. Velhasıl, kitap, hangi konuda olursa olsun, Atatürk’ün fikir hayatı için değerli
varlık mahiyetinde idi. Atatürk’ün hayatında iyi ve öğretici kitabın yeri daima büyük olmuştur.”
(Yüksel Mert, Cengiz Açıkgöz, Atatürk’ün Liderlik Sırları, s. 193.)

Çocukluğunun ilk yıllarından hayatının sonuna kadar, en zor şartlarda dahi okumayı sürdüren Mustafa Kemal’in kitap okumadaki belirgin özelliklerinden biri, incelediği konuya ilişkin ya da ilgisini çeken
konulardaki kitapları, bitirmeden elinden bırakmamasıydı.
Afet İnan yine bu konuda şunları anlatmaktadır:
“O, herhangi bir kitaba başladığı zaman hacmi ne olursa olsun, bitirmeden elinden bırakmamıştır. Bir insan için normal addedilen çalışma saatlerini çok aşan bir zamana tahammülü daima olmuştur.”
(Yüksel Mert, Cengiz Açıkgöz, Atatürk’ün Liderlik Sırları, s. 193 - 194.)
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Mustafa Kemal’in kitap okumakta dikkati çeken diğer özellikleri de okuduğu kitabın önemli bulduğu
yerlerini kendine özgü işaretlerle belirlemesi, satır altlarını genellikle kırmızı ve mavi kalemlerle çizmesi
ve sayfa kenarına notlar almasıdır.

Mustafa Kemal’in balmumundan heykeli (Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi - Ankara)

Fikir Hayatı
Çocukluğundan itibaren okumaya büyük ilgi gösteren Mustafa Kemal’in siyasal ve sosyal düşüncelerinin gelişmesinde, Türk kültürü ve tarihinini anlatan kitapların önemli katkısı olmuştur. Mustafa Kemal,
gençlik yıllarında özellikle Ziya Gökalp’in görüşlerinden etkilenmiştir. Genç yaşta öğrendiği Fransızca,
onun dünyayı yakından tanımasını ve izlemesini sağlamıştır. Hayatı boyunca okuma alışkanlığından
vazgeçmemiştir. Okuduğu kitaplar, dünyadaki yeni gelişmeler, Atatürk’ün düşüncelerinin oluşmasında
büyük rol oynamıştır. O, kelimenin tam anlamıyla gerçek bir düşünce adamıdır. Mustafa Kemal’in düşünceleri zaman içinde gelişerek zenginleşmiş, akılcılık ve bilimsellik ön plana çıkmıştır. Karşılaştığı her
sorunun çözümünde akılcı ve bilimsel ölçülere göre hareket etmiştir. Atatürk’ün cumhuriyeti kurarken,
inkılapları gerçekleştirirken ilke edindiği bu düşünceleri, Türk milletine çağdaş uygarlık yolunu gösteren
bir düşünce sistemi hâline gelmiştir. Aklı ve bilimsel düşünceyi temel alan ve Atatürk ilkelerinden oluşan
bu sisteme “Atatürkçü düşünce sistemi’’ adı verilmiştir. Bu düşünce sisteminin amacı, Türk ulusunu çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmaktadır.
Mustafa Kemal’in düşünce yapısını oluşturan en önemli eserler Fransız İhtilali ile ilgili okuduğu
kitaplar olmuştur. Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasında Fransız İhtilali’nden etkilenen Mustafa
Kemal’in ileri görüşlülüğü, kararlı oluşu, millî birlik ve beraberliğe olan inancı etkin bir rol oynamıştır.
Dünyada halk iradesine dayalı kazanılan başka bir bağımsızlık mücadelesinden söz etmek mümkün
değildir. Kurtuluş Savaşı ile ilgili alınan her karar TBMM’de onaylanmış, hukuk kurallarına bağlı kalınarak uygulanmıştır. Yerel direniş hareketleri bir çatı altında toplanarak, millet iradesi dikkate alınarak
düzenli ordunun kuruluşu gerçekleştirilmiştir.
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Mustafa Kemal’in en büyük özelliklerinden biri de lider olarak millî birlik ve beraberliğe verdiği önemdir. Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmasında Türk milletinin tek bir yürek ve vücut hâline gelmesi önemli
bir etken olmuştur.
Mustafa Kemal, geçmiş dönemde yaşanan başarı ve yenilgilerden ders alarak yeni kadrolar oluşturmuş, daha sonra idari ve askerî kararlar alarak onları başarı ile uygulamasını bilmiş bir asker ve komutandır. Girişmiş olduğu bağımsızlık mücadelesini başarıya ulaştırmış ve uluslararası düzeyde imzalanan
Lozan Barış Antlaşması ile bu zaferi taçlandırmıştır. Mustafa Kemal, Millî Mücadele’ye başlarken Amerikan Bağımsızlık Savaşı’ndan da etkilenmiştir.
Mustafa Kemal’i en çok etkileyen olaylardan biri de Fransız İhtilali sırasında sık sık ifade edilen
“Özgürlük ya da ölüm!” sloganı olmuştur. Mustafa Kemal de Kurtuluş Savaşı sırasında bu slogandan
etkilenerek “Ya istiklal ya ölüm!” sözü ile bağımsızlık mücadelesinin parolasını açıklamıştır. Bu parolanın
Türk milleti tarafından benimsenmesini sağlamıştır.

Mustafa Kemal, Çankaya Köşkü kütüphanesinde kitap okurken (1929)

Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek için aydınlar arasında çeşitli düşünce akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık) oluşmaya başladı. Bu fikir hareketlerinden özellikle Türkçülük
ve Batıcılık düşünceleri Mustafa Kemal’i etkiledi. Mustafa Kemal, Türkçülük düşüncesini benimseyerek
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ulus-devlet anlayışına göre kurdu.
Mustafa Kemal’in yerinde siz olsaydınız Osmanlı Devleti’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve
askerî yönden en zayıf olduğu bir dönemde askerlik mesleğini seçer miydiniz? Bu konuyu sınıfınızda tartışınız.

4. CEPHEDEN CEPHEYE MUSTAFA KEMAL
Mustafa Kemal, askerî eğitimini başarı ile tamamladıktan sonra kurmay yüzbaşı olarak 1905 yılında
ilk görev yeri olan Şam’daki 5. Orduya atandı. Başarılarla dolu profesyonel askerlik hayatı böylece başlamış oldu. Osmanlı ordusu içerisinde çeşitli görevlerde bulundu. Trablusgarp, Çanakkale, Kafkas ve
Suriye cephelerinde işgalci devletlerin ordularına karşı başarılı savaşlar yaptı.
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Çetin Bir Direniş: Trablusgarp Savaşı
Avrupa’da ve dünyada büyük devlet olmanın yolunun sömürge sahibi olmaktan geçtiğini düşünen
İtalyanlar 29 Eylül 1911 tarihinde Kuzey Afrika’da bir Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’a saldırdı. İtalyan saldırısı başladığında Trablusgarp topraklarında 2450 kişiden oluşan az sayıda Türk askeri bulunmaktaydı. Bütün askerî uzmanlar Osmanlı birliklerinin kesinlikle İtalyan ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğrayacağını hesap ediyorlardı.
Mustafa Kemal,Trablusgarp Savaşı’nın başlamasıyla birlikte İtalyanlara karşı mücadele etmek amacıyla Genelkurmay Başkanlığının bilgisi dâhilinde, İstanbul’dan “Şerif” takma adıyla ve gazeteci kimliğiyle 200 İngiliz sterlini borç alarak arkadaşları ile birlikte Trablusgarp’a gitmek üzere yola çıktı. Burada
İtalyanlara karşı mücadele eden halkın düzensiz ve silahsız olduğunu kısa zamanda tespit etti. Bölgenin
ileri gelenleri ile gerçekleştirdiği görüşmeler ve yaptığı konuşmalarla bölge halkının dinî ve millî duygularını harekete geçirdi. Halka, son İtalyan askeri Trablusgarp’tan çıkarılana kadar savaşacaklarına dair
yemin ettirdi. Kısa zamanda Trablusgarp’ta yaşayan halkın güvenini kazanan Mustafa Kemal, halkı
örgütlemeye başladı. Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara karşı kahramanca savunma savaşları yaparak büyük bir başarı kazandı. Bu, onun komutan olarak ilk önemli başarısı oldu. Trablusgarp’ta bir yıl kaldı.
Bu zaman zarfında rütbesi binbaşılığa yükseltildi. İtalyanlar, Trablusgarp’a 130.000 asker çıkarmasına
rağmen önemli bir askerî başarı elde edemedi.

Mustafa Kemal, Derne’de (1912)

Mustafa Kemal, Trablusgarp Savaşı’nda teşkilatlanarak az kuvvetle başarı elde etme ve sorumluluk
alarak hareket etmenin yanı sıra, manevi yönleriyle emrindeki birlikleri yönetme sanatını da geliştirdi
ve önemli deneyimler kazandı. Mustafa Kemal, Trablusgarp’taki savaş sırasında modern orduların kullandığı yöntemleri uygulamıştı. Trablusgarp Savaşı onun halk arasında tanınmasının başlangıcı oldu.
Trablusgarp Savaşı’nda çekilen fotoğraflar dönemin en ünlü dergilerinde çıkıyor, Mustafa Kemal’in adı
bu fotoğrafların altına yazılıyordu.
Trablusgarp Savaşı sırasında Derne ve Tobruk’ta önemli başarılar elde eden Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarının başlamasıyla birlikte İstanbul’a döndü. Mustafa Kemal, Trablusgarp’tan gelirken doğup
büyüdüğü ve çocukluk yıllarının geçtiği Selanik kentinin düştüğünü, Bulgar ordusunun İstanbul Çatalca
önlerine kadar geldiğini haber almış ve çok üzülmüştü.
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Bir Direnişin Destanı: Çanakkale Savaşları
28 Temmuz 1914 tarihinde insanlık tarihinin en kanlı çatışmalarından biri olan Birinci Dünya Savaşı başladı. Mustafa
Kemal, savaşın gidişatını yakından izliyordu. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’na Almanya ve müttefiklerinin yanında
girdi. Bu gelişme üzerine İngiltere ve Fransa, müttefikleri olan
Rusya’ya ekonomik ve askerî açıdan yardım etmek amacıyla
büyük bir donanma ile Çanakkale önlerine geldi. Mustafa Kemal, Çanakkale Cephesi’nde 19. Tümende görev üstlendi.
Mustafa Kemal, Çanakkale Boğazı’nı donanma ile geçemeyen İtilaf Devletlerinin Seddülbahir ve Karatepe-Küçük Arıburnu arasında çıkartma yapacağı yerleri önceden tahmin etti. Bu
tahmini onun ileri görüşlülüğünü ve dehasını ortaya koydu.
Atatürk’ün ileri görüşlülüğünü anlatan aşağıdaki sözünü
okuyalım.
“Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi
değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır.”
(www.meb.gov.tr)

Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşlarında
siperde (1915)

Mustafa Kemal, İtilaf Devletlerine karşı Anafartalar, Arıburnu ve Conkbayırı’nda kazandığı zaferlerle
ulusal ve uluslararası alanda kısa bir sürede tanındı. Yarbay Mustafa Kemal, Conkbayırı’na vardığı zaman küçük bir birliğin cephanemiz tükendi diyerek çekilmekte olduğunu, onların gerisinde de kalabalık
düşman askerlerinin ilerlediğini ve Conkbayırı’na ulaşmak üzere olduğunu gördü.
Erlere seslenen Yarbay Mustafa Kemal, olayı şöyle dile getirmektedir:
“—
—
—
—
—
—
—

Niçin kaçıyorsunuz?
Efendim düşman,
Nerede?
İşte diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler.
Düşmandan kaçılmaz, dedim,
Cephanemiz kalmadı, dediler.
Cephaneniz yoksa süngünüz var, dedim.
Bağırarak süngü tak emrini verdim ve yere yatırdım.”
Süngü savaşı ile Conkbayırı o an düşman eline düşmekten kurtulmuştu. Kazanılan o an,
düşmana karşı kazanılan bir zaferi simgeliyordu.
(Prof. Dr. Hamza Eroğlu, Atatürk Hayatı ve Üstün Kişiliği, s. 28.)

Daha sonra aynı bölgede düşman karşısında ölüm kalım savaşı veren Yarbay Mustafa Kemal,
Arıburnu’nda bulunan 57. Piyade Alayı askerlerine aşağıdaki şu emri vermiştir:
“Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar gelebilir.”
(Anıtkabir Dergisi, Yıl: 2012, Sayı: 46, s. 21.)
(Düzenlenmiştir.)

Bu emirle Türk askerini cesaretlendiren Mustafa Kemal, Arıburnu’ndaki çarpışmalarda büyük bir zafer kazandı. Daha sonra İtilaf Devletlerine ait askerî birlikler Conkbayırı’nda ve Kireçtepe’de yenilgiye
uğratıldı.
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Rütbesi yarbaylıktan albaylığa yükseltilen Mustafa Kemal’in Anafartalar Savaşı sırasında cephede
yaşadığı bir olayı anlatan aşağıdaki anekdotu okuyalım.
“ Askerler! Karşımızdaki düşmanı mağlup edeceğimize hiç şüphe yoktur. Fakat siz acele
etmeyin. Evvela ben ileri gideyim. Siz, ben kırbacımla işaret ettiğim zaman hep birden atılırsınız.”
(Prof. Dr. Hamza Eroğlu, Atatürk Hayatı ve Üstün Kişiliği, s. 29.)
Mustafa Kemal’in havaya kaldırdığı kırbaçla hücum başlamıştı. Kahramanca bir mücadelenin sonucunda büyük bir başarı elde edilmişti. Bu gelişmeler üzerine İtilaf Devletleri, Gelibolu Yarımadası’nı boşaltarak geri çekilmek zorunda kaldılar.
Anafartalar’daki üstün gayret ve başarısından dolayı Mustafa
Kemal’e “Anafartalar Kahramanı” unvanı verildi.
Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşları sırasında kazandığı başarılar, onun Türk milletinin yetiştirdiği büyük dâhilerden
biri ve Türk milletinin geleceğine yön verecek bir asker olduğunu göstermiştir. Albay Mustafa Kemal, Gelibolu Yarımadası’ndaki bu başarılarından dolayı tarihin gidişatını değiştirmiştir. Gerçek kahramanlığın en yücesine ulaşan Mustafa
Kemal, iki kere İstanbul’u kurtarmış; Türk milletinin kalbinde
en sıcak yeri almayı başarmıştır.
Mustafa Kemal, Çanakkale Cephesi’nde
Mustafa Kemal, İtilaf Devletlerinin ordularını Gelibolu
(1915)
Yarımadası’nda durdurarak onların Çanakkale’yi geçmelerine
izin vermemiş ve kısa sürede halkın büyük sevgisini kazanmıştır. Bu durum onun Millî Mücadele’nin
önderi olmasında başlıca etken olmuştur.
Mustafa Kemal olayları ve olguları süratle kavrayıp çabuk ve soğukkanlılıkla doğru karar vermiş, bu
kararları büyük bir cesaretle uygulamasını bilmiştir. Çanakkale Savaşlarının zaferle sonuçlanmasında
birinci derecede etkin bir rol oynamıştır.
Kafkas Cephesi
Ruslar, 1914 yılında Anadolu topraklarına girerek Erzurum, Muş, Bitlis, Erzincan, Van ve Trabzon
kentlerini işgal etti. Çanakkale Savaşlarından sonra tümgeneralliğe terfi eden Mustafa Kemal, Kafkas
Cephesi’nde 16. Kolordu Komutanı olarak görevlendirildi. Süratle yeni görev yerine ulaşan Mustafa Kemal, önce emrindeki askerî birliklerin disiplinini sağlayarak araç-gereç ve cephane ihtiyaçlarının sağlanması için çalışmalar başlattı. Daha sonra çok çetin geçen kış şartlarından, soğuk ve açlıktan askerlerini
korumak ve beslenmelerini sağlamak için onları korunaklı bölgelere çekti.
Kafkas Cephesi’nde az sayıda şehit vermemizde Mustafa Kemal’in aldığı önlemlerin önemli bir yeri
vardır. Mustafa Kemal Paşa, büyük işler yapma ve eserler ortaya koyma yeteneğine sahiptir. Ayrıca
yaratıcı düşüncesi ile de birleştirici bir liderdir.
Mustafa Kemal, her zaman yeteneği ve yaratıcı gücü ile önemli başarılar elde eden bir kişiliğe sahipti. Olağanüstü yetenekleri sayesinde kimsenin başaramadığı işleri zaferle noktalamayı bilmiştir. Kafkas
Cephesi’nde dağınık birlikleri yeniden düzenleyip savaşacak hâle getirmesi ve işgalci güçleri yenerek
zafer elde etmesi Mustafa Kemal’in yaratıcı düşüncelerinin en önemli örneklerindendir.
Mustafa Kemal’in yaratıcı düşüncesiyle ilgili aşağıdaki sözünü okuyalım.
“İnsanların yaşamına ve faaliyetine egemen olan güç, buluş ve yaratıcılık yeteneğidir. Buluş ve yaratıcılığı yapabilen insanların ise kesinlikle kültürlü olmaları zorunludur.”
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Mustafa Kemal, Kafkas Cephesi’nde durumu derhâl kavrama, ani karar verme, düşmana göz açtırmadan harekete geçme, uygulamalarda sorumluluğu üstüne alarak çok tehlikeli durumların içinden yıldırım hızıyla çıkma yeteneklerini göstermiştir.
Bütün hazırlıklarını tamamlayan Mustafa Kemal, beklenmedik bir zamanda karşı taarruza geçerek
Muş’u ve Bitlis’i düşman işgalinden kurtarmış, böylece liderlik özelliklerini bir kere daha göstermiştir. Kafkas Cephesi’ndeki bu üstün başarılarından dolayı Mustafa Kemal’e “Altın Kılıç” madalyası verilmiştir.
Kafkas Cephesi’ndeki bu başarıları “Anafartalar Kahramanı”nın ordu içerisinde ve halk arasında ününün daha da artmasını sağmıştır.
Mustafa Kemal, Millî Mücadele Dönemi’nde de tek merkezden yönetilmeyen Kuvayımilliye birliklerinin yerine düzenli ordunun kurulmasını sağlamış; Türk ordusunun araç ve gereç ihtiyacını karşılamak
için Tekâlifimilliye Emirleri’ni yayımlayarak ordunun savaş kabiliyetini artırmak adına yoğun bir çaba
göstermiştir. Bu uygulama Mustafa Kemal’in yaratıcı düşüncesinin en büyük örneklerinden biridir.
Mustafa Kemal’in hangi özelliği, onun Kafkas Cephesi’nde başarılı olmasını sağlamıştır?
Açıklayınız.
Mustafa Kemal’in yaratıcı düşüncesi sayesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi özelliklere kavuştuğunu düşünüyorsunuz? Açıklayınız.

Suriye Cephesi
Kafkas Cephesi’nde elde ettiği başarılardan dolayı
Mustafa Kemal bu sefer de Suriye Cephesi’nde bulunan 7. Orduda görevlendirildi. Her zaman uyguladığı
gibi bölgeye gelir gelmez bir durum değerlendirmesi
yaparak askerî birliklerin yiyecek, araç-gereç ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar başlattı. Ancak bu
sırada 7. Ordu Komutanlığını üstlenmiş olan Alman
komutanın İngiliz ordusuna karşı taarruz planları üzerinde çalışmasına şiddetle karşı çıkarak bu şekilde
ordumuzun başarılı olamayacağını açıkladı. Çünkü
Suriye Cephesi çok geniş bir alandı. Aynı zamanda
Türk ordusu asker, silah ve araç-gereç açısından İngiliz ordusuna göre yetersiz bir durumdaydı. Mustafa
Kemal, askerî yetenek ve öngörüsü ile hareket ederek
birliklerimizin kuzeye çekilmesini istiyordu. Daha sonra Suriye Cephesi’ndeki askerî birliklerimizi yönetme
yetkisini aldığında yeniden bir durum değerlendirmesi
yaparak çeşitli planlar hazırladı.
Mustafa Kemal, aldığı bir kararla Suriye Cephesi’ndeki birliklerimizi zaman kaybetmeden Suriye’nin
kuzeyine çekerek Anadolu topraklarının savunulmasını tek seçenek hâline getirdi.
Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’yu merkez alan
Yıldırım Orduları Grup Komutanı Mustafa Kemal
savunma stratejisi Atatürk’ün yurtsever, gerçekçi ve
(1918)
akılcı yaklaşımının bir göstergesi olmuştur. Onun amacı bir vatansever olarak Anadolu’nun savunulmasını ön planda tutmaktı.
Mustafa Kemal, Halep kentinin kuzeyinde bir savunma hattı oluşturarak yerli Arap çeteleri ile İngiliz
birliklerini durdurmayı başarmıştır. Böylece Anadolu’ya yönelecek saldırıları önlemiştir. Anadolu’nun sınırlarının düşüncesinde şekillenmesi, daha sonra Misakımillî kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Mustafa Kemal Paşa, Suriye Cephesi’ndeki görevinin başında iken Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmış, Osmanlı Devleti savaştan çekilme kararı almış ve Mustafa Kemal İstanbul’a çağrılmıştı.
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Aşağıda Atatürk’ün M. Kemal imzası ile 1908 - 1918 yılları arasında küçük broşürler hâlinde
yayımlanmış kitapları kronolojik sıraya göre verilmiştir. Bu eserlerin içerikleri ile ilgili bir araştırma
yaparak edindiğiniz bilgileri tabloya kısaca yazınız.
Kitabın Adı

İçeriği

Takımın Muharebe Talimi,
General Litzmann’dan Tercüme
(Selanik - 1908)
Cumalı Ordugâhı. Süvari Bölük,
Alay, Liva (tugay) Talim ve
Manevraları (Selanik - 1909)
Beşinci Kolordu Erkânıharbiye
Tabiye ve Tatbikat Seyahati
(Selanik - 1911)
Bölüğün Muharebe Talimi.
General Litzmann’dan Tercüme
(İstanbul - 1912)

Zabit ve Kumandan ile Hasbihal
(İstanbul - 1918)

Aşağıda verilen tarih şeritlerini inceleyiniz.
İngiltere’nin
Mısır’ı işgal
etmesi

İkinci
Meşrutiyet’in
ilan edilmesi

1882

31 Mart
Olayı’nın ortaya
çıkması

1908

İtalya’nın
Trablusgarp’ı
işgal etmesi

1909

Balkan
Savaşlarının
sona ermesi

1911

Osmanlı
Devleti’nin Sevr
Antlaşması’nı
imzalaması

1913

1920

Osmanlı Tarihi

Şam’da 5.
Orduda göreve
başladı
1905

Hareket Ordusunda
kurmay başkan olarak
görev aldı
1907

1909

Manastır’da 3.
Orduya atandı

Sofya
Ataşemiliterliğine
atandı
1911

1913

Trablusgarp
Savaşı’na katıldı

Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

Kafkas
Cephesi’nde
görevlendirildi
1915

Çanakkale
Savaşlarına katıldı

1916

1918
Suriye
Cephesi’nde
savunma
savaşları yaptı

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919 yılına kadar üstlendiği görevleri ve yaptığı hizmetleri onun
kişilik özellikleri açısından değerlendiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Mustafa Kemal’in eğitim ve öğrenim gördüğü okullar, onun fikirlerinin gelişip olgunlaşmasını nasıl
etkilemiştir? Açıklayınız.
2. Mustafa Kemal’in okula başladığı yıllardaki Osmanlı eğitim sistemi nasıldı?
3. Mustafa Kemal’in yetişmesinde çevresinin ne tür etkileri olmuştur?
4. Mustafa Kemal’in çocukluk ve gençliğinin geçtiği ortamın sosyal ve ekonomik özellikleri nelerdir?
5. Mustafa Kemal’in okul yıllarında ve devam eden süreçte yabancı dil öğrenimine önem vermesinin sebepleri nelerdir? Açıklayınız.

B. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarının karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.
1.

Harp Akademisi, Mustafa Kemal’in 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesi ile mezun olduğu okuldur.

2.

Osmanlı Devleti sınırları içerisinde Selanik sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda en
gelişmiş şehirlerden biridir.

3.

Mustafa Kemal, Kafkas Cephesi’nin kapanmasının ardından görev aldığı Çanakkale
Cephesi’nde İtilaf Devletlerinin karaya çıkarma yapmalarına karşı Anafartalar, Arıburnu ve Conkbayırı’nda başarılı mücadeleler vermiştir.

4.

Mustafa Kemal, Osmanlı ordusunda ilk görevine Sofya’da askerî ataşe olarak başlamıştır.

5.

Manastır Askerî İdadisinde öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Bey’in etkisiyle Mustafa Kemal, tarih bilincini geliştirmiştir.

C. “Şemsi Efendi Mektebi, mahalle mektebi, Galiçya Cephesi, Trablusgarp Cephesi, Çanakkale Cephesi, Kafkas Cephesi, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti,
İstanbul, Sofya”
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen uygun kelimeleri yazınız.
1. Çağdaş usullerde eğitim yapan ................................................ Mustafa Kemal’in fikrî gelişimine olumlu katkı sağlamıştır.
2. Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’nda ................................ Cephesi’nde kazandığı başarılar, onun Kurtuluş Savaşı’nın lideri olmasında etkili olmuştur.
3. Mustafa Kemal, ilk askerî başarısını ............................. Cephesi’nde kazanmıştır.
4. Mustafa Kemal, Şam’da bulunduğu sırada iki arkadaşıyla ..................................................
adıyla bir örgüt kurmuştur.
5. Birinci Dünya Savaşı başladığında Mustafa Kemal, ............... kentinde askerî ataşe olarak
görev yapmaktaydı.
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Ç. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. Mustafa Kemal’in çocukluğu ve gençliği Osmanlı Devleti’nde büyük ekonomik ve sosyal sorunların yaşandığı döneme rastlar. Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin yaşadığı sorunlar arasında
aşağıdakilerden hangisinden söz edilemez?
A. Kapitülasyonların ekonomiyi olumsuz etkilemesinden
B. Sanayileşen devletlerin açık pazarı hâline gelmesinden
C. Türk milletinin saltanat rejimine karşı çıkmasından
D. Fransız İhtilali’nin etkisiyle azınlıkların çeşitli bölgelerde yönetime karşı ayaklanmasından
E. Avrupalı devletlerin Osmanlı topraklarını sömürgeleştirme politikaları izlemesinden
2. Mustafa Kemal’in değişik zamanlarda elde ettiği bazı başarılar şunlardır:
• Trablusgarp Savaşı’nda İtalyan ordusunu durdurarak büyük başarı kazandı.
• Doğu Anadolu’yu işgal eden Ruslardan Muş ve Bitlis’i geri almayı başardı.
• Çanakkale Savaşı’nda ortaya koyduğu cesaret ve elde ettiği zaferlerle tanındı.
Elde ettiği bu başarıların Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisine zemin hazırladığı söylenebilir?
A. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasını istemesine
B. Görevinden alınmasına
C. Millî Mücadele’nin önderi olmasına
D. Manda ve himaye fikrini benimsemesine
E. İtilaf Devletleri ile iş birliği yapmasına
3. Mustafa Kemal’in Manastır Askerî İdadisinde okurken “Gençlik yıllarımın en heyecanlı günlerini
yaşadım. Yaşımın küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim.” dediği savaş
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Trablusgarp Savaşı
B. Çanakkale Savaşı
C. Birinci Dünya Savaşı
D. 1897 Türk-Yunan Savaşı
E. Balkan Savaşı
4. Mustafa Kemal’in, mahalle mektebinden sonra eğitimine devam ettiği okul aşağıdakilerden hangisidir?
A. Harp Akademisi
B. Harp Okulu
C. Şemsi Efendi Mektebi
D. Manastır Askerî İdadisi
E. Selanik Mülkiye Mektebi
5. Mustafa Kemal’in öğrenim ve askerlik hayatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. 31 Mart Olayı’nı bastıran Hareket Ordusunda görev almıştır.
B. Askerlikteki ilk görev yeri Trablusgarp’tır.
C. 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesi ile Harp Akademisinden mezun olmuştur.
D. Selanik, Manastır ve İstanbul öğrencilik yaptığı şehirlerdir.
E. Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale, Kafkas ve Suriye cephelerinde önemli başarılar elde
etmiştir.
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2. ÜNİTE
MİLLÎ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK
DÖNEMİ
KONUYA HAZIRLIK
1. “Megali İdea, Kuvayımilliye, tamim (genelge), Misakımillî, kongre (kurultay), tehcir, itilaf, ihtilal,
monarşi, meşrutiyet, bolşevik, ittifak, düyunuumumiye, manda ve himaye” kelimelerinin anlamlarını araştırınız.
2. Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı Devleti’nin çağdaşı olan devletlerin (İngiltere, Fransa ve
Almanya) ekonomik ve sosyal durumları ile ilgili bilgi toplayınız.
3. İtilaf Devletlerinin, Osmanlı Devleti’ni paylaşmak için kendi aralarında imzaladıkları gizli antlaşmaları araştırınız.
4. Sizce savaşları sonlandıran barış antlaşması nasıl olmalıdır? Haksızlık ve adaletsizlikler üzerine
oluşturulan antlaşmaların amaçları ile ilgili düşüncelerinizi açıklayınız.
5. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın bir ateşkes anlaşması olmasına rağmen 25 maddeden oluşmasının nedenleri hakkındaki görüşlerinizi belirtiniz.
6. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkmasından önce Anadolu’nun içinde bulunduğu durumla ilgili bilgi
toplayınız.
7. Sevr Antlaşması ile Wilson İlkelerinin maddelerini okuyup karşılaştırarak ortaya çıkan çelişkileri
açıklayınız.
8. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun, cumhuriyet ve demokrasi açısından önemini araştırınız.
9. Birinci Dünya Savaşı’na katılan ve bu savaştan olumsuz etkilenen ülkeleri bir harita üzerinde
gösteriniz. Ayrıca savaşın yayıldığı alanları belirleyiniz.

NELER ÖĞRENECEĞİZ?
Bu üniteyi tamamladığımızda;
1. Yirminci yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel durumunu,
2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu,
3. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanmasının sonuçlarını, Kuvayımilliye ruhunun oluşumunu ve Kuvayımilliye hareketini, Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde yapılan çalışmaları,
4. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını ve sonrasındaki gelişmeleri,
5. Sevr Antlaşması’nın Millî Mücadele sürecine etkilerini; araştırma, inceleme, sorular, haritalar, tarih
şeritleri, görsel unsurlar ve etkinlikler yardımıyla öğreneceğiz. Böylece bilgi, görüş, yorum, davranış ve olayları kavrama yeteneklerimizi geliştireceğiz.
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1. 20. YÜZYILIN BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NİN DURUMU
Siyasal Durum
On dokuzuncu yüzyıl, Osmanlı topraklarında birçok alanda değişimin
yaşandığı bir dönemdi. Bu yüzyıldaki değişim ve gelişmelerin etkisi yirminci yüzyılın ilk yarısında da görüldü. Bu etkiler sonucunda yaşanan olaylar
Osmanlı Devleti’nin de geleceğini belirlemişti. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında ve yirminci yüzyılın başlarında yabancı devletler, Osmanlı ülkesindeki azınlıkların devlet otoritesine karşı isyan etmelerine ve iç barışın bozulmasına neden oldu. Bu duruma son vermek isteyen Osmanlı aydınları
tarafından önce Osmanlıcılık; ardından İslamcılık, Turancılık,Türkçülük ve
Batıcılık gibi fikir akımları ortaya atıldı.
Osmanlı aydınları, Batılı devletlerin iç işlerimize müdahale etmelerini
engellemek için çeşitli çalışmalar başlattılar. Bir kısım aydın tarafından İttihat ve Terakki Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyetin yoğun siyasal faaliyetleri
sonucunda 1908 yılında II. Meşrutiyet ilan edildi. Ancak Meşrutiyet’in ilanı
ve Osmanlı Mebusan Meclisinin açılmasına karşı İstanbul’da bir isyan başladı (13 Nisan 1909). Bu ayaklanmaya “31 Mart Olayı” adı verildi. Edirne
ve Selanik’teki askerî kuvvetlerden bir “Hareket Ordusu” oluşturuldu. Bu
ordunun kurmay başkanlarından biri de Mustafa Kemal idi. Hareket Ordusu İstanbul’a gelerek kısa sürede ayaklanmayı bastırdı ve daha sonra II.
Abdülhamit’i tahttan indirdi.
10. sınıf tarih dersinden hatırlayacağınız gibi siyasal birliğini tamamlayan İtalya, gelişen ekonomisi için ham madde gereksinimini karşılamak ve
ürettiği mallara pazar bulmak amacıylaTrablusgarp’ı işgal etmişti. Osmanlı
Devleti bu işgale karşı aralarında Mustafa Kemal’in de bulunduğu gönüllülerden oluşan bir askerî birliği Trablusgarp’a gönderdi. Mustafa Kemal ve
arkadaşları İtalyanlara karşı bu topraklarda önemli başarılar kazandılar.
Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu ekonomik ve askerî durumdan yararlanmak isteyen Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ birleşerek
Osmanlı Devleti’ne karşı savaş ilan etti. Kısa süre sonra Midye-Enez çizgisinin
batısında kalan Osmanlı toprakları Balkan devletlerinin eline geçti. Osmanlı
topraklarını kendi aralarında paylaşamayan Balkan devletleri birbirleriyle saKurmay Binbaşı
Mustafa Kemal (1913)
vaşmaya başladılar. Böylece II. Balkan Savaşı’nın çıkmasına neden oldular.
Bu durumdan yararlanan Osmanlı Devleti askerî bir harekât düzenleyip Midye-Enez hattının batısına geçerek Kırklareli ve Edirne’yi geri almayı başardı.
Ancak arka arkaya yapılan savaşlar sonucunda Balkanlardaki Osmanlı egemenliği sona erdi.
Sosyal Durum
Osmanlı Devleti’nde iç karışıklıkların olduğu, savaşların devam ettiği yirminci yüzyılda sosyal hayatta da önemli hareketlilikler yaşandı. Osmanlı Devleti’nin kaybettiği topraklardan gelenler Anadolu’ya
iskân edilmeye başlandı. Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükselme dönemlerinde fethedilen topraklara
yerleştirilen Türkler, akın akın Anadolu’ya gelmeye başladılar. Osmanlı topraklarında sosyal dengeler
bozuldu. Özellikle azınlıkların devlet kurmak için başlattıkları isyanlar denetlenemez hâle geldi. Kaybedilen topraklardan gelenler ve köylerden kentlere göç edenlerle beraber şehirlerdeki nüfus hızla arttı.
Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde özellikle İstanbul, İzmir, Edirne, Bursa ve Selanik gibi kentlerde nüfus
hızla artmaya başladı. Osmanlı Devleti, ortaya çıkan bu göç dalgaları, savaşlar ve gün geçtikçe zayıflayan ekonomik gücü nedeniyle şehirlerde artan nüfusun gereksinimlerine cevap veremez hâle geldi.
Diğer yandan konut ve gıda ihtiyaçları her geçen gün daha da artmaya başladı.Toplumun büyük bir
bölümü işsizlik ve ekonomik sorunlar nedeniyle hayatlarını sürdüremez duruma geldi. Bu sebeplerin
ortaya çıkardığı sorunlar ve büyük yerleşim merkezlerinde zaman zaman meydana gelen, asayişi bozan
36

eylemler huzur ve güven ortamının bozulmasına neden oldu. Ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen
özellikle İstanbul’da sosyal hayatta bazı değişim ve dönüşüm hareketleri ortaya çıktı. Yoğun nüfus artışına paralel olarak teknolojinin günlük yaşantıda kullanımı kentlerdeki yaşam standartlarını da değiştiriyordu. Elektrik, tramvay, telefon, otomobil ve telgraf, insanların hayatlarına girmeye başladı.
Ekonomik Durum
On dokuzuncu yüzyılda ekonomik durumu iyice bozulan Osmanlı Devleti, Avrupalı devletlerden borç
para almak zorunda kaldı. Alınan paraların büyük bir bölümünün yatırım yapmak yerine tüketime yönelik
alanlarda harcanması sonucunda Osmanlı Devleti zaman içinde borçlarının faizlerini dahi ödeyemez
oldu. Alacaklı devletlerin 1881 yılında kurduğu Düyunuumumiye İdaresi (Genel Borçlar Yönetimi) Osmanlı Devleti’nin önemli gelir kaynaklarına el koydu. Böylece Osmanlı maliyesi, borç veren devletlerin
denetimine geçti. Osmanlı gelirlerinin büyük bir bölümüne alacaklı devletler tarafından el konuldu. On
dokuzuncu yüzyıl başlarında kapitülasyonlar nedeniyle yerli tüccarlar, Avrupalı tüccarlar ve üreticilerin
karşısında rekabet edecek güçten yoksun kalmışlardı. Tekstil alanında kendi ihtiyaçlarını karşılayan
Osmanlı Devleti, on dokuzuncu yüzyıldan itibaren bu alanda da dışa bağımlı hâle geldi.
Osmanlı ülkesinde tarımsal alanda ilkel metotlar ile toprak ekilip biçiliyordu. Modern tarım aletleri ülke genelinde kullanılmadığı için tarıma elverişli alanların tamamından yararlanılamıyordu. Sanayi
alanında teknolojinin kullanılmaması nedeniyle üretim, ağırlıklı olarak el işçiliği ile gerçekleştiriliyordu.
Kültürel Durum
On dokuzuncu yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı topraklarında medreselerin yanı sıra modern
okullar da açılmaya başlandı. Ayrıca yabancı devletler, Osmanlı Devleti sınırları içerisinde çok sayıda
okul açtılar. Bu devletlerin en büyük amacı, açtıkları eğitim kurumları aracılığıyla kendi dil, din ve kültürlerini yaymak; bu yöntemle Osmanlı Devleti üzerindeki siyasal etkinliklerini artırmaktı. Önemli bir bölümü
misyonerler tarafından kurulan bu okullar, kendi dinsel propagandalarını yaptıkları gibi zaman zaman
azınlıkların Osmanlı Devleti’ne karşı başlattıkları isyanları da destekliyorlardı.
Osmanlı sınırları içinde çok sayıda yabancı okulun açılması ile ilgili neler söylenebilir? Açıklayınız.
II. Meşrutiyet Dönemi’nin başlamasıyla birlikte kültürel alanda da önemli gelişmeler yaşanmaya başlandı. Basın yayın alanında “Serbesti” ve “Tanin” gazeteleri okurlarıyla buluştu. Diğer yandan İttihat ve
Terakki Cemiyetinin çalışmalarından rahatsız olanlar “Volkan” adı verilen bir gazete yayımladılar. Halide
Edip Adıvar’ın aralarında bulunduğu birçok kadın yazar “Demet” adı verilen bir dergi çıkardı. Özellikle
azınlıkların yayımladıkları gazete ve dergiler, bir yandan Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip ederken
diğer yandan da Müslüman olmayan azınlıkların Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etmelerini teşvik edip
desteklediler.

2. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914 - 1918)
10. sınıf tarih dersi “En Uzun Yüzyıl” ünitesinden de hatırlayacağınız gibi Birinci Dünya Savaşı, çok
sayıda devletin birbiri ile mücadele ettiği, dünya tarihinde yaşanan ilk büyük savaştır. Bu savaş geniş bir
alana yayılmış ve birçok devleti ve toplumu etkisi altına almıştır. Savaşa katılan ve katılmayan devletlerin birçoğu savaşın getirdiği olumsuz sonuçlardan etkilenmiştir. Bu nedenlerden dolayı 1914 yılında
başlayıp 1918 yılında sona eren ve milyonlarca insanın ölümüne sebep olan bu savaşa Birinci Dünya
Savaşı adı verilmiştir.
On dokuzuncu yüzyılda sanayileşmenin hızlanması, gelişen ülkelerin ham madde ve pazar arayışlarını büyük oranda artırdı. Sanayileşen devletler ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sömürgecilik yarışını
hızlandırdılar. Güçlü ekonomilere sahip devletler arasında yaşanan bu rekabet ortamı devletler arasındaki siyasal ve askerî yarışı da beraberinde getirdi. Avrupalı devletler daha çok sömürge elde etmek ve
sömürgeleştirdikleri toprakları korumak amacıyla hızla silahlanma yarışına girdi.
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Ülkelerin Birinci Dünya Savaşı’na Girme Nedenleri
ÜLKE

NEDEN

ALMANYA

İNGİLTERE

FRANSA

RUSYA

AVUSTURYAMACARİSTAN
İMPARATORLUĞU

İTALYA

•
•
•

Siyasal birliğini geç tamamlaması
Sanayileşerek sömürgeler elde etme yarışına başlaması
Sedan Savaşı ile Fransızlardan Alsas-Loren Bölgesi’ni alması

•
•

Geniş bir sömürge ağına sahip olması
Sömürge yarışında rakibi olan Almanya’ya karşı her türlü fırsatı değerlendirmesi ve bu devletle sömürge yarışında çıkar çatışmasına girmesi

•
•

Almanya’ya karşı İngiltere ile birlikte hareket etmesi
Alsas-Loren Bölgesi’ni Almanya’dan geri almak istemesi

•

Balkanlarda uyguladığı Panslavizm politikası nedeniyle bölgede egemenlik kurmak isteyen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile çıkar çatışmasına girmesi

•

Özellikle egemenlik kurmak istediği Balkanlarda Rusya’nın uyguladığı
Panslavizm politikasına karşı Almanya ile yakınlaşması ve birlikte hareket
etmesi

•

Siyasal birliğini geç tamamlaması ve sömürgeler elde etmek için yeni
arayışlara girmesi
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun eline geçen topraklarını yeniden
elde etmek istemesi

•
•

OSMANLI DEVLETİ

•
•

İngiltere, Fransa ve Rusya’ya karşı duyulan güvensizlik ve dış politikada
destek arayışına girmesi
Kaybettiği toprakları (Balkanlar ve Trablusgarp) geri almak istemesi
İktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki Partisinin ileri gelenlerinin Almanya’nın
izlediği politikaları desteklemesi

On dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkan gelişmeler üzerine Avrupalı devletler, kendi aralarında siyasal
ve ekonomik çıkar çatışmalarından dolayı iki gruba ayrıldı.Önce Almanya’nın önderliğinde İtalya ve
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu bir anlaşma imzalayarak Üçlü İttifak (Üçlü Bağlaşma) Devletlerini
oluşturdular (1882). Bu devletlerin kendi aralarında siyasal ve askerî bir birlik oluşturmalarını tehdit kabul eden İngiltere, Fransa ve Rusya birleşerek Üçlü İtilaf (Üçlü Anlaşma) Devletlerini kurdular (1907).
Yirminci yüzyılın başlarında Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf Devletlerinin oluşturdukları bloklar arasındaki
sömürgecilik ve silahlanma yarışı artarak devam etti. Ayrıca aralarındaki siyasal anlaşmazlıklar yüzünden Avrupa kaçınılmaz bir savaş ortamına sürüklendi.
İtilaf Devletleri (Üçlü Anlaşma)

İttifak Devletleri (Üçlü Bağlaşma)

Savaş
Başlamadan
Önce

İngiltere, Fransa, Rusya

İtalya, Almanya, Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu

Savaş
Başladıktan
Sonra

İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya,
Sırbistan, Yunanistan, Japonya,
Brezilya, Portekiz, Amerika Birleşik
Devletleri

Almanya, Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu, Osmanlı Devleti,
Bulgaristan
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Birinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa’daki bloklaşmayı gösteren harita

1914 yılının Haziran ayında, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahtı ile eşi, Bosna-Hersek’in
başkenti Saraybosna’yı ziyaretleri sırasında bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürüldüler. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Sırbistan’a bir nota vererek ülkesine sığınan suikastçının geri verilmesini istedi.
Sırbistan bu isteği kabul etmeyerek suikastçıyı idam etti. Sırbistan bu idam olayına rağmen AvusturyaMacaristan İmparatorluğu’nun kendisine karşı savaş ilan etmesini önleyemedi. Bu savaş ilanı ile birlikte
Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nu desteklemek için savaşa girdi. Rusya, Sırbistan’ın
yanında yer alarak Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na savaş açtı. Fransa ve İngiltere, Rusya’nın
yanında savaşa katıldı. İtalya ise Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile yaptığı anlaşmaya uymadı. Bir süre tarafsız kaldı. Daha sonra İtilaf Devletlerinin Batı ve Güney Anadolu kıyılarını
İtalya’ya vereceğini söylemesi üzerine İtalya, İngiltere ve Fransa’nın yanında savaşa katıldı. Bu sırada
İngiltere’yle anlaşan Japonya, Almanya’nın Asya ve Büyük Okyanus’taki sömürgelerine saldırarak savaşa girdi. Böylece savaş Asya kıtasına da yayıldı. Yunanistan ve Romanya’nın tehditlerinden bunalan
Bulgaristan ise Almanya’nın yanında İngiltere ve müttefiklerine karşı savaşa girmek zorunda kaldı.
Almanya, İngiltere’ye ait Lucitania (Lusitanya) adlı yolcu gemisini batırarak sivillerin ölümüne neden
oldu. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Portekiz, Almanya ve müttefiklerine savaş
açtı. Böylece Avrupa’da başlayan savaş kısa sürede dünyanın büyük bir bölümüne yayıldı.
Almanya ise Osmanlı Devleti’nin kendi yanında savaşa girmesini istiyordu. Böylece yeni cepheler
açılacak, İtilaf Devletleri bu yeni cephelerde savaşmak durumunda kalacak ve Almanya’nın üzerindeki
baskı azalacaktı.
Osmanlı Devleti, savaş başlayınca İngiltere ile müttefik olmak istedi. Ancak İngiltere bu isteği kabul
etmeyerek Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalmasını istedi. Bu sırada devleti yöneten İttihat ve Terakki
Partisinin lideri ve Harbiye Nazırı (Savaş Bakanı) Enver Paşa, Osmanlı Devleti’nin kaybedilen topraklarını geri almak için Almanya’nın yanında savaşa girmek istiyordu. Bu düşüncelerini gerçekleştirmek için
Osmanlı yönetimi Almanya ile bir antlaşma imzaladı.
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Akdeniz’de İngiliz donanmasından kaçan Goeben (Goben) ve Breslau (Breslav) adlı iki Alman gemisi, Çanakkale Boğazı’nı geçerek Osmanlı Devleti’ne sığındı. İngiltere, bu gemilerin kendilerine verilmesini istedi. Ancak Osmanlı Devleti, bu iki gemiyi Almanya’dan satın aldığını ileri sürerek gemileri
İngiltere’ye vermedi. Daha sonra bu iki gemiye Yavuz ve Midilli adlarını verdi.
Goben ve Breslav, Enver Paşa’nın bilgisi dâhilinde Almanya’dan gelen emirlerle Karadeniz’e Osmanlı bayrağı ile açıldı. Osmanlı Devleti’nin savaşa girmemesine rağmen bu iki gemi, Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Odessa ve Sivastopol limanlarını top atışına tuttu. Bunun üzerine İtilaf Devletleri,
Osmanlı Devleti’ne karşı savaş ilan ettiler. Böylece Osmanlı Devleti, İttifak Devletlerinin yanında Birinci
Dünya Savaşı’na girmiş oldu (1914).
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’na, İtilaf Devletlerinin yanında girseydi sonuçları neler
olurdu? Sınıfınızda iki grup oluşturarak tartışınız.
İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na katılmasını istemiyorlardı. Çünkü Osmanlı Devleti’ni Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda bölmeyi amaçlıyorlardı. Osmanlı Devleti, Almanya’nın
yanında savaşa girince 1916’da İngiltere, Fransa ve Rusya bir araya gelerek Osmanlı Devleti’ni aralarında paylaştıkları Sykes-Picot (Sayks-Piko) Antlaşması’nı imzaladılar. Kısa bir süre sonra 1917’de İtalya da Osmanlı topraklarından pay istedi ve bunun sonucunda Saint-Jean de Maurienne (Saint-Jan Dö
Maren) Antlaşması imzalandı.
Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler
Osmanlı Devleti, İttifak Devletlerinin yanında Birinci Dünya Savaşı’na girince birçok cephede savaşmak zorunda kaldı. Bunlar; Kafkas, Çanakkale, Irak, Süveyş (Mısır), Filistin, Suriye, Hicaz ve Yemen
Cepheleridir. Ayrıca Osmanlı Devleti, müttefiklerine yardım etmek için Galiçya, Romanya ve Makedonya
Cephelerine de asker gönderdi.
Kafkas Cephesi ve Ermeni Meselesi
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesinin ardından 1914 yılının sonbaharında Ruslar,
Doğu Anadolu’ya girerek Erzurum’a kadar ilerledi. Bunun üzerine Enver Paşa komutasında büyük bir
Türk ordusu, mevsimin kış olmasına rağmen karşı saldırıya geçti. Ancak, Sarıkamış’ta ve Allahuekber
Dağları’nda kışın sert geçmesi, ordunun açlık çekmesi ve tifüs salgını yüzünden binlerce Türk askeri
düşmanla savaşamadan şehit oldu. Dolayısıyla Türk ordusu büyük bir bozguna uğradı. Bu fırsatı değerlendiren Ruslar; Erzurum, Erzincan, Muş, Bitlis ve Trabzon’u ele geçirdi.
Çanakkale Savaşlarındaki başarılarından dolayı generalliğe yükselen Mustafa Kemal Paşa, Doğu
Cephesi’ne atandı. Mustafa Kemal, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Ruslara karşı bir harekât düzenledi. Bu harekât sonucu, Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri almayı başardı
(1916).
Rusya’nın, 1917 yılında yapılan Bolşevik İhtilali sonucu savaştan çekilmesiyle Kafkas Cephesi’ndeki savaşlar sona erdi. Bu gelişmenin ardından
Rusya, İttifak Devletleri ve Osmanlı Devleti ile Brest-Litowsk (Brest-Litovsk)
Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekildi (3 Mart 1918). Bu antlaşmaya
göre; Rusya, 1878 Berlin Antlaşması ile Osmanlılardan aldığı Kars, Ardahan
ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne geri verdi. Rusya’nın savaştan çekilmesi ile
Kafkas Cephesi kapanmış oldu.
Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte İtilaf Devletleri, Osmanlı
ülkesinde yaşayan Ermenilere bağımsızlık sözü vererek onların isyan etmelerine yardımcı oldular. Bu isyanların temel amacı, Osmanlı Devleti’nin
parçalanmasını ve eski gücünü kaybetmesini sağlayarak bağımsız bir Ermeni devleti kurulmasını sağlamaktı. Bölgede siyasal bir güç olma ilkesi ile
hareket eden Ermeniler, Hınçak ve Taşnak Sütyun gibi dernekler ve komi- Tümgeneral Mustafa Kemal
(1916)
talar kurarak Ermenilerin silahlanmasına ve isyan etmesine neden oldular.
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Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin Çanakkale ve diğer cephelerde savaşmasını fırsat bilen Ermeniler, 1915 yılında Süleymanlı’da (Zeytun) büyük bir isyan başlattılar. Daha sonra Maraş
ve çevresinde yaşayan Ermenilerin bir bölümü
Tehcire Tabi Tutulan Ermeni Nüfusu
ayaklanıp sivil halka saldırdılar, katliam yapma450000
ya başladılar.
400000
1915 yılının Nisan ayında Van ve çevresin350000
de isyan eden Ermeniler, bu bölgede yaşayan
nüfusun büyük bir bölümünü katlettiler. Ayrıca
300000
Van ve civarında geçici bir hükûmet kurdular.
250000
Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi ve Anadolu’nun
200000
438.758
382.148
çeşitli yörelerinde huzur ve güven ortamı bo150000
zulmuş, Osmanlı Devleti ve Türk milleti tehdit
100000
edilmeye başlanmıştı. Osmanlı Hükûmeti bu
50000
kargaşaya son vermek için Anadolu’nun çeşitli
0
bölgelerindeki Ermenileri, bir Osmanlı toprağı
Tehcir
Tehcir Bölgesine
Erdilenler
Varanlar
olan ve savaş alanı dışında kalan Suriye ve
Lübnan’a gönderme kararı aldı. Bu amaçla
(Yusuf Hallaçoğlu, Genel Türk Tarihi, C 7, s.471.)
Sevk ve İskân (Tehcir) Kanunu’nu çıkardı (27
Mayıs 1915).
Yukarıdaki grafik ve bilgilerden hareketle Ermeni iddiaları ile ilgili düşüncelerinizi açıklayınız.
Osmanlı Hükûmeti, göç kararının ardından göç sırasında yaşanacak olumsuzlukları engellemek için
bir dizi önlem aldı. Önce kimsesiz çocuklar yetimhanelere, ekonomik ve sosyal durumu iyi olan ailelerin
yanına verildi. Geri dönüş izni ile bu çocuklar tekrar yakınlarına ve akrabalarına teslim edildi. Göç sırasında aşiretlerin ve eşkıyaların saldırılarına karşı Osmanlı Hükûmeti geniş önlemler aldı. Görevlerini
kötüye kullanan resmî görevliler yargılanarak çeşitli cezalara çarptırıldı. Yol boyunca Ermenilerin bütün
gereksinimleri Osmanlı Devleti tarafından karşılandı. Göç eden Ermenilerin önemli bir bölümü Osmanlı
sınırları içinde yer alan Suriye ve Lübnan topraklarına ulaştı. Ancak göç sırasında salgın hastalıklar ve
çeşitli çetelerin saldırılarından dolayı bazı Ermeniler hayatlarını kaybettiler. Bu yer değiştirme, bütün
Ermenilere uygulanmadı. Sadece Kafkas Cephesi’nin güvenliğini sağlamak amacıyla Doğu Anadolu
Bölgesi’ndeki Osmanlı vatandaşı olan Ermenileri içermekteydi.
Ermenilerin iddia ettikleri şekilde bu göç sırasında bir buçuk milyon Ermeni hayatını yitirmemiştir.
Zaten 1914 resmî istatistiklerine göre Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan Ermenilerin toplam nüfusu
1. 234. 671’dir.
Günümüzde Ermeniler, bu göç olayını dünya kamuoyuna âdeta bir soykırım şeklinde gösterme gayreti içine girmişlerdir. Oysa savaş esnasında gerçekleştirilen göç sırasında iddia edildiği gibi bir soykırımın yaşanması söz konusu değildir. Üstelik bu göç kararı, halk tarafından seçilmiş Mebusan Meclisinin
çıkardığı bir yasa sonucu uygulanmıştır. Yapılan uygulama, Osmanlı vatandaşı olan Ermenilerin savaş
sırasındaki ihanetlerini önlemek için alınmış bir tedbirdir. Ermeniler bu göç olayını dünya kamuoyunun
ilgisini çekmek, kendilerine soykırım yapıldığını ileri sürmek amacıyla kullanmıştır. Ancak tarafsız kaynaklar bugüne kadar böyle bir kanıt ortaya koyamamıştır.
Kars - Sarıkamış Müzesine sanal bir gezi düzenleyerek buradaki gözlemleriniz ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir kompozisyon hazırlayınız. (www.kars.gov.tr)
Çanakkale Cephesi
Rusya, Birinci Dünya Savaşı devam ederken ekonomik ve askerî açıdan zor günler yaşamaktaydı. Savaşa devam edebilmesi için İngiltere ve Fransa’nın askerî ve teknik yardımına ihtiyacı vardı.
Rusya’ya giden geçiş yolları, kuzeyde Almanya ve güneyde Osmanlı Devleti tarafından kesilmişti. İngiltere ve Fransa’dan yardım alamayan Rusya, savaşı sürdürmekte zorlanıyordu.
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Bu sırada İngiltere Donanma Bakanı Winston Churchill (Vinston Çörçil),
Çanakkale Boğazı’na yapılacak bir saldırı ile İstanbul’u ele geçirmeyi tasarlıyordu. Böylece hem İstanbul’u işgal
ederek Osmanlı Devleti’ni etkisiz hâle
getirecek hem de Rusya’ya gereksinimi
olan ekonomik ve askerî yardımı ulaştıracaktı. Bu amaçla, İngiliz ve Fransız
gemilerinden oluşan bir donanma Çanakkale açıklarına kadar geldi. Bu sırada Nusret Mayın gemisi bir gecede
Boğaz’ı mayınlamıştı. 18 Mart 1915
tarihinde İtilaf Devletleri donanması
Çanakkale Cephesi’ni gösteren harita
Boğaz’ın mayınlardan temizlenmiş olduğunu düşünerek önce kıyılardaki
top istihkâmlarını ağır bir topçu ateşine tuttu. Daha sonra Çanakkale Boğazı’na girdi. Savaş gemileri
Boğaz’a girince kıyılardaki topçuların ağır ateşi ve direnişi ile karşılaştılar ve mayınlara çarparak büyük
kayıplar verdiler. İtilaf Devletlerinin gemilerinin büyük bir bölümü battı. İtilaf Devletleri donanması, bu
şiddetli direnme sonucunda geri çekilmek zorunda kaldı.
Çanakkale Boğazı’nın denizden geçilemeyeceğinin anlaşılması üzerine, karadan yapılacak bir
harekâtla Gelibolu Yarımadası’nı ele geçirme planları yapan İtilaf Devletleri yeni bir saldırı düzenlediler.
İngiliz, Fransız, Hintli, Cezayirli, Afrikalı ve Anzak (Yeni Zelandalı – Avustralyalı) askerlerden oluşan birlikler Seddülbahir, Arıburnu ve Kumkale’ye çıkartma yaptılar.

Çanakkale Savaşları panoraması

İtilaf Devletleri birlikleri önce kıyıları ele geçirerek Türk ordusunu geri çekilmeye zorladılar. Düşman
birlikleri karadan saldırılarına devam ederken Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığına atandı. Kuvvetlerini toparlayan Mustafa Kemal “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz
ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelebilir.’’ sözü ile emrindeki birliklere savunmanın önemini belirtti.
Çanakkale Zaferi, Rusya’ya yardım yapılmasını engelledi. İtilaf Devletlerinden yardım alamayan
Rusya’da Bolşevik İhtilali çıktı. Çarlık rejimi yıkıldı. Rusya, savaştan çekilmek zorunda kaldı. İngiltere’nin
Çanakkale Savaşı’nda yenilmesi sonucunda bu devletin sömürgelerindeki Müslümanlar ayaklandı.
Türkler ise Çanakkale’nin geçilmez olduğunu bütün dünyaya kanıtladı. Bu olayla Türkler, millî birlik ve
bütünlüklerini tüm dünyaya göstermiş oldu.
Süveyş (Mısır) Cephesi
Almanya, Mısır’a düzenlenecek bir saldırı ile Süveyş Kanalı’nı ele geçirmeyi ve İngilizlerin Uzak
Doğu’daki sömürgeleri ile ilişkilerini kesmeyi planladı. Bu amaçla Osmanlı Devleti ile ortak Kanal
Harekâtı’na girişti (1915). Süveyş Kanalı’na iki defa saldırı düzenlendi. Fakat bu iki harekâttan da bir
sonuç alınamadı. Bu sırada Araplar, İngilizlerin kışkırtması ile ayaklanarak Türk ordusuna arkadan saldırdı. Bundan yararlanan İngilizler, karşı bir saldırı düzenleyerek Sina Yarımadası ile Filistin’i ele geçirdi.
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Filistin ve Suriye Cephesi
İngilizler, Araplardan da destek alarak Kuzey Suriye’ye saldırdı. Önce cephenin bozulması ile geri
çekilmek zorunda kalan Türk ordusu, Yedinci Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa’nın başarılı savunması ile İngilizleri durdurmayı başardı. Bir süre sonra Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. Mustafa
Kemal’in İstanbul’a dönmesi istendi. Mustafa Kemal’in İstanbul’a dönmesi ile birlikte Suriye, İngiltere’nin
eline geçti.

7. Ordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Kemal Paşa, Ahmet İzzet Paşa ve subay arkadaşlarıyla (1917)

Irak Cephesi
İngilizler, Osmanlı topraklarında yaşayan Arapları bağımsızlık vaadiyle ayaklandırmakta, Basra
Körfezi’nden Irak kıyılarına çıkartma yapmaktaydı. İngilizlerin amacı, kuzeye doğru çıkarak Rusya ile
birleşmek ve İngiltere’nin Uzak Doğu ticaret yolunu güvenlik altında tutmaktı. Diğer taraftan İngiltere,
Türkler ve Almanların Irak üzerinden Hindistan’a olası saldırısını önlemeyi ve Irak petrol yataklarını ele
geçirmeyi amaçlıyordu.
Irak’ın güneyini işgal eden İngiliz kuvvetleri hızla kuzeye doğru hareket etti. Ancak Türkler Kut’ülAmare’de büyük bir direniş gösterdi ve General Townshend (Tavsınt) komutasında büyük bir kuvvet Türk
birlikleri tarafından tutsak alındı.
Birinci saldırıda durdurulan İngilizler, tekrar saldırıya geçti ve Basra’yı alarak Bağdat’a kadar olan
yerleri işgal etti (1917). Böylece Güney Irak’taki zengin petrol yatakları İngilizlerin denetimi altına girmiş
oldu.
Hicaz ve Yemen Cephesi
Bu cephede kutsal yerleri (Mekke ve Medine) korumak için Türk ordusu, İngilizlerle ve onlarla iş birliği
yapan Mekke Emiri Şerif Hüseyin ile savaşmak zorunda kaldı. Ayrıca Osmanlı orduları, zor durumda
kalan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Bulgaristan’a yardımcı olmak amacıyla Galiçya, Romanya
ve Makedonya Cephelerinde de savaştı.
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Savaşın Sonuçları
Dört yıl süren ve bütün dünyaya yayılan Birinci Dünya Savaşı’nda İttifak Devletleri ağır bir yenilgiye
uğradılar. Rusya’nın 1917’de savaştan çekilmesi, üstünlüğün İttifak Devletlerine geçmesini sağladıysa
da ABD’nin savaşa girmesi bu üstünlüğün tekrar İtilaf Devletlerine geçmesine neden oldu. Dünyada sınırlar yeniden çizildi. İmparatorlukların yıkılmasıyla ulus devletleri kuruldu. Bu savaş, dünyada milyonlarca insanın ölmesine, büyük ekonomik kayıplara, ülkelerin ve kentlerin tahrip olmasına neden oldu. Hem
yenen hem de yenilen devletler büyük kayıplara uğramış ve savaştan yorgun çıkmışlardı. Birinci Dünya
Savaşı sonucunda Rus Çarlığı, Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti yıkılarak yerlerine yeni devletler kuruldu. Bu devletler; Litvanya, Letonya, Estonya, Finlandiya, Yugoslavya,
Çekoslovakya, Polonya, Macaristan ve Sovyetler Birliği’dir. Birinci Dünya Savaşı’nda ilk kez uçak, denizaltı, zehirli gaz ve zırhlı araç kullanılmıştır.

Birinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa haritası (1923)

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda savaştığı cephelerle ilgili bir tarih şeridi hazırlayınız.
1915
Çanakkale
Cephesi

3. MONDROS ATEŞKES ANLAŞMASI (30 EKİM 1918)
Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru gerekli ham maddeyi elde edemediğinden Almanya’nın
ekonomisi çökme noktasına gelmişti. Diğer yandan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Bulgaristan
ise sürekli yenilgiye uğramaktaydı. Ekonomik açıdan zor durumda kalan Almanya’nın da desteği kesilince bu iki devlet barış istemek zorunda kaldı. Böylece Almanya ile Osmanlı Devleti arasındaki kara
bağlantısı kesilmiş oldu.
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Almanya, Fransa tarafından batıda Marne (Marn)
hattında durdurulmuştu. Doğuda Rusya, 1917’de savaştan çekilince Doğu Cephesi’nde savaş bitmişti. İtilaf
Devletlerinin baskısı sonucunda önce Almanya, daha
sonra ise yalnız kalan Osmanlı Devleti barış istedi. Yeni
kurulan hükûmetin temsilcisi Rauf (Orbay) Bey başkanlığında bir heyet ile İtilaf Devletlerini temsil eden İngiliz
Amiral Calthorpe (Karltorp) başkanlığındaki bir heyet
Limni Adası’ndaki Mondros Limanı’nda görüşmelere
başladı. Bu görüşmeler sonunda, 30 Ekim 1918’de İtilaf
Devletleri ile Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı.
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın önemli maddeleri
şunlardır:
• Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak ve bu
bölgelerdeki istihkâmlar, İtilaf Devletlerince işgal
edilecekti.
• İtilaf Devletleri, kendi güvenliklerini tehdit edecek
bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik bölgeyi işgal hakkına sahip olacaktı.
• Ermenilere bırakılması düşünülen Doğu Anadolu
Bölgesi’ndeki altı ilde (Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ ve Sivas) herhangi bir karışıklık
çıkarsa İtilaf Devletleri bu bölgeleri işgal etme hakkına sahip olacaktı.

Mondros Ateşkes Anlaşması’nı imzalayan Türk
heyetinden bir grup (1918)

• Hükûmet yazışmaları dışındaki bütün haberleşme (telsiz, telgraf ve kablo), ulaşım araç ve gereçleri, İtilaf Devletleri tarafından denetim altına alınacaktı.
• Toros tünelleri, limanlar ve demir yolları, İtilaf Devletlerinin denetiminde olacak; Osmanlı savaş
gemileri, gösterilecek limanlarda göz altında tutulacaktı.
• Osmanlılar, ellerindeki tutsakları serbest bırakacak, Türk tutsaklar ise İtilaf Devletlerinin elinde kalacaktı.
• İran ve Kafkasya’daki Türk birlikleri savaştan önceki sınırlara çekilecek; Yemen, Hicaz, Trablus,
Bingazi, Suriye ve Irak’taki Türk birlikleri en yakın İtilaf Devletleri birliklerine teslim olacaktı.
• Sınırları koruyacak ve iç güvenliği sağlayacak askerler dışında, bütün Osmanlı ordusu terhis edilecekti. Orduya ait silah, cephane, taşıt, araç ve gereçlere İtilaf Devletlerince el konulacaktı.
• Kapitülasyonlar devam edecekti.
Sizce Mondros Ateşkes Anlaşması’nın en ağır şartlar taşıyan maddeleri hangileri olabilir?

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın maddelerini içerik yönünden analiz ederek bir rapor hazırlayınız. Bu raporu sınıfınızdaki panoda sergileyiniz.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin hemen ardından Türk orduları, silahlarını İtilaf Devletleri birliklerine
bırakırlarken askerler de terhis edilmişti.
İtilaf Devletleri; önemli ulaşım noktalarını, Toros tünellerini, limanları, tren istasyonlarını, demir yollarını, posta ve telgraf işletmelerini denetimleri altına aldılar. İtilaf Devletleri donanması, daha önce
geçmeyi başaramadığı Çanakkale Boğazı’ndan geçerek 13 Kasım 1918’de İstanbul önlerine demir attı.
Böylece beş yüzyıllık Osmanlı başkenti fiilen işgal edilmiş oluyordu.
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İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesine dayanarak yurdumuzun çeşitli yerlerine asker çıkardılar. İngilizler; Maraş, Antep, Musul ve Urfa’yı ele geçirdiler. Diğer yandan İzmit, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Samsun, Merzifon ve Batum’u denetimleri altına aldılar. Fransızlar, Adana ve
çevresini; İtalyanlar ise Antalya ve Konya’yı işgal ettiler.
İşgal hareketleri bir yandan Mondros Ateşkes Anlaşması’nın şartlarına bir yandan da Wilson İlkelerine aykırıydı. Ancak İtilaf Devletleri kendi çıkarlarını düşünüyorlardı. Türk milletinin hürriyet, bağımsızlık
ve egemenlik haklarını tanımayarak işgal hareketlerine devam ediyorlardı.
İşgallere Karşı İlk Direniş
İtilaf Devletleri, Birinci Dünya Savaşı devam ederken kendi aralarında yaptıkları antlaşmalar gereği yurdumuzu işgal etmeye başladılar. Türk halkı yoksuldu, uzun süren savaşlardan yorgun ve bitkin düşmüştü.
Bu durum, İtilaf Devletlerini cesaretlendiriyordu. Fakat Türk milleti, onur kırıcı işgaller karşısında hemen
tepki gösterdi. Sözlü ve yazılı tepkiler işgalleri önleyemeyince halk silahlı direniş için harekete geçti.

Mondros Ateşkes Anlaşması’na göre işgal edilen yerleri gösteren harita

İşgallere karşı ilk silahlı direniş Güney Cephesi’nde, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, halkın Fransızlara
karşı koyması ile başladı (19 Aralık 1918). Bunu, İzmir’in işgalinden sonra Batı Cephesi’ndeki Yunan
saldırılarına karşı silahlı direnişler izledi.
Yunanlıların Manisa ve Aydın yönünde ilerlemeleri üzerine yurtsever subaylar, örgütledikleri birliklerle savaşmaya başladılar. Yunanlılara karşı Ayvalık’ta, Yarbay Ali Çetinkaya’nın komuta ettiği Kuvayımilliyeciler, işgalci güçlere karşı mücadele başlattılar. Yunanlıların ilerlemeyi sürdürmeleri üzerine Soma,
Nazilli, Aydın ve Bergama’da çatışmalar oldu. Ödemiş’te Yunanlılar yenilgiye uğratıldı. Bu çatışmaya
Kurtuluş Savaşı tarihinde “İlk Kurşun Savaşı” adı verildi. Bu direnişler, Türk milletinin direnme gücünü
kuvvetlendirip bağımsızlık ve özgürlük düşüncesini ateşlemiştir.
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Uygulanışı Karşısında Osmanlı Devleti’nin Tutumu
Padişah, İngilizlerin baskısı ile Osmanlı Anayasası’nın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak hükûmetin
çalışmalarını denetleyen Osmanlı Mebusan Meclisini kapattı. Bundan sonra İtilaf Devletleri, bir dizi kararı Osmanlı Hükûmetine zorla kabul ettirip uygulattılar. Padişah ve çevresindekiler, İtilaf Devletlerinin
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isteklerinin kayıtsız kabulünü ve böylece işgalin büyük zarara ve kayıplara neden olmadan atlatılmasını
istiyorlardı. İşgallerin geçici olmadığını ve Osmanlı Devleti’nin parçalanmasının amaçlandığını anlayan
Tevfik Paşa Hükûmeti, İngilizlerin isteklerini kabul etmedi. Bunun üzerine padişaha baskı yapan İtilaf
Devletleri,Tevfik Paşa Hükûmetini görevden aldırdı. Tevfik Paşa’nın yerine, İngiltere’nin önerisi ile İngiliz
hayranı ve İngiliz Muhipleri Cemiyeti yöneticilerinden olan Damat Ferit Paşa, yeni bir hükûmet kurdu.
Damat Ferit Paşa, İngiltere’nin istekleri doğrultusunda bir politika izledi. Sonunda Osmanlı Hükûmeti,
İtilaf Devletlerinin emirlerini uygulayan, millî çıkarları gözetmeyen bir hükûmet hâline geldi. Damat Ferit
Paşa, başta İzmir’in işgali olmak üzere birçok konuda ulusal çıkarlara ters düşen politikalar uyguladı.
Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Anlaşması’na karşı Osmanlı Devleti’nin tutumu ile ilgili şunları
söylemiştir:
“ ... Saltanat ve hilafet makamında oturan Vahdettin... Şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği Damat Ferit Paşa’nın başkanlığındaki hükûmet aciz, haysiyetsiz ve korkak. Yalnız padişahın
iradesine boyun eğmekte ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razı...”
(Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Nutuk, s. 1.)
(Düzenlenmiştir.)

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Uygulanışı Karşısında Türk Milletinin Tutumu
Türk milletinin bir kısmı padişahın istekleri doğrultusunda bir politik anlayışı kabul ederken bir kısım
aydın, gazeteci ve yönetici özellikle manda ve himaye fikrinin uygulanmasını istiyordu. Bütün olumsuzluklara rağmen Türk milletinin büyük bir bölümü ise vatanın ve milletin bağımsız ve hür bir ortamda
yaşaması için kararlı bir duruş sergiliyordu.
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından hemen sonra yurdumuzun işgal edilmesiyle birlikte Türk milleti işgalci güçlere karşı yerel teşkilatlar kurarak büyük bir karşı duruş gösterdi. Anadolu’nun
çeşitli bölgelerinde miting ve protestolar düzenleyerek işgalleri kınayan faaliyetler başlattı. Bunların en
önemlisi İstanbul’da düzenlenen Sultanahmet Mitingi idi.
Türk halkı, miting ve protestoların dışında İtilaf Devletlerine yurdumuzun işgalini kınayan telgraflar
çekerek mücadeleye kararlı olduğunu gösterdi. Osmanlı Hükûmeti ve İtilaf Devletlerinin halkın bu haklı
tepkisine duyarsız davranmaları üzerine Türk milleti işgalci devletlere karşı yer yer silahlanarak mücadele etmeye başladı. Bu direniş hareketine “Kuvayımilliye” adı verildi.
Atatürk, Türk milletinin Mondros Ateşkes Anlaşması’yla ilgili tutumu hakkında şunları söylemiştir:
“Halk ilk aşamada anlaşmanın vahim ve tehlikeli durumunu anlayamamış fakat ülkenin işgale
uğramaya başlaması ile birlikte cemiyetler ve askerî birlikler kurarak işgale karşı çıkmış ve büyük
bir mücadele içine girmiştir. İstanbul’da mitingler düzenlemiş, dış dünyaya telgraflar çekmiş, işgalin
haksızlığını anlatmaya çalışmış, yer yer direnişe geçerek Kuvayımilliye birliklerini kurmuştur. Bu birlikler gönüllü halktan oluşmuştur.”
(www.tbmm.gov.tr)
(Düzenlenmiştir.)

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Uygulanışı Karşısında Mustafa Kemal’in Tutumu
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalandığı sırada Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup
Komutanlığı görevine getirildi. İleri görüşlü bir komutan olan Mustafa Kemal, ateşkes maddelerinin
yürürlüğe girmesi durumunda ülkemizin işgal edileceğini yakın çevresine ifade etmişti. Bu nedenle
İstanbul’a gönderdiği yazı ve telgraflarla yurdumuzun hangi bölgelerinin işgalci güçler tarafından
istila edileceğini soruyor, İskenderun’un ele geçirilmesi hâlinde Mondros Ateşkes Anlaşması’nda
karaya asker çıkarmaya ilişkin madde bulunmadı-

İstanbul Boğazı’na demir atan İtilaf Devletlerine ait
donanmalar (1918)
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ğını yetkililere bildiriyordu. Osmanlı Hükûmeti, Mustafa Kemal’den işgalci güçlere karşı sessiz kalmasını, ateş edilse dahi karşı çıkmamasını istedi. Vatansever bir subay olan Mustafa Kemal, bu emri derhâl
reddetti. Bu tutumu nedeniyle Osmanlı Hükûmeti, Mustafa Kemal’i
Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı görevinden aldığını açıkladı.
Bunun üzerine İstanbul’a dönen Mustafa Kemal, İstanbul Boğazı’na
demirlemiş İtilaf Devletlerine ait donanmayı görünce şu sözleri ile duruma tepki gösterdi: “Geldikleri gibi giderler!” Çünkü Mustafa Kemal,
Türk ulusunun tutsaklığa asla boyun eğmeyeceğine ve özgürlüğünden ödün vermeyeceğine inanıyordu. Türk milleti de bağımsızlık ve
özgürlük savaşını kazanarak Mustafa Kemal Paşa’nın haklı olduğunu
dünyaya kanıtlayacaktı.
İstanbul’a dönünce Mustafa Kemal Paşa’ya resmî bir görev verilmedi. Zamanının çoğunu Şişli’deki evinde, kendisi gibi vatan ve millet
sevgisiyle dolu yakın arkadaşları Ali Fuat (Cebesoy) Paşa, Kâzım Karabekir Paşa ve Albay İsmet (İnönü) Bey ile yurdun durumunu tartışarak geçirmeye başladı. Bu arada padişah ve bazı devlet adamları ile
Mustafa Kemal’in Şişli’deki evi
görüşerek anlaşmanın uygulanması sırasında oluşacak yanlışlık ve
(İstanbul)
tehlikeleri anlattı. Ancak bu görüşmelerden sonuç alamadı. Arkadaşlarıyla görüşerek işgalci devletlere koşulsuz boyun eğmenin sonuç vermeyeceğini, silahlı bir direnişin
ve millî bağımsızlık hareketinin başlatılmasının şart olduğunu açıkladı. Kararlı ve mücadeleci kişiliği
sayesinde çevresinde bir kamuoyu oluşturmayı başardı.
Mustafa Kemal Paşa’nın amacı, Anadolu’ya geçerek burada millî bir hareketi ve direnişi örgütlemekti. Böylece düşman işgaline karşı güçlü bir savaşın başlatılmasını sağlayabilirdi.
Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili aşağıdaki sözleri söylemiştir:
“Osmanlı Hükûmeti bu ateşkes anlaşmasıyla kendini kayıtsız ve koşulsuz düşmanlara teslim
etmeyi uygun bulmuştu. Bu kadarla kalmayarak düşmanların memleketi istila etmesi için onlara
yardımda bulunmayı da kabullenmişti. Eğer bu anlaşma uygulanmaya konsaydı, yurdumuz bütünüyle
düşman eline geçecekti.”
(Kemal Kahramanoğlu, Atatürk Aydınlığı, s. 22.)

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)
Birinci Dünya Savaşı sonunda yenilen devletlerin durumlarını görüşmek üzere, Paris Barış Konferansı toplandı (18 Ocak 1919). Konferansta savaş sonrası Avrupa’nın durumu görüşüldü. Almanya’dan
Alsas Loren’in alınarak Fransa’ya verilmesi; Avusturya, Çekoslovakya ve Macaristan gibi devletlerin
kurulması kararlaştırıldı. Diğer yandan Polonya’nın bağımsız bir devlet hâline getirilmesi ve yenilen
devletlerin ödeyeceği savaş tazminatı karara bağlandı.
Paris Barış Konferansı’nda ayrıca, Osmanlı Devleti’nin nasıl paylaşılacağı konusu da görüşüldü.
ABD işgal edilen yerlerde beş yıl sonra halk oylaması yapılması şartını ileri sürdü. ABD, yapılan halk
oylaması sonunda işgal edilen bölgelerde Türklerin çoğunlukta olduğu anlaşılırsa bu bölgelerin Türklerin egemenliğine terk edilmesi şartı ile işgalleri kabullendi. Bu şart, Anadolu’nun birçok yerinde Türklerin
toplu katliamlarına ve göçe zorlanmalarına yol açacaktı. Çünkü işgalci devletler ve onların yerli iş birlikçileri, bazı bölgelerdeki Türk nüfusunu azaltmak için katliam ve göçe zorlama metotlarını uygulayarak
kendilerini beş yıl sonraki halk oylamasına hazırlayacaklardı.
Paris’te barış görüşmeleri yapılırken Yunanistan, Bizans İmparatorluğu’nun varisi olarak Batı Anadolu ve Doğu Trakya üzerinde hakları olduğu savını gündeme getirdi. Diğer yandan Rusya Birinci Dünya Savaşı’ndan çekildiği için İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından ortaklaşa işgal edilmesine karar verildi. İngiltere, İtalya’ya verilmesi öngörülen Batı Anadolu’nun kuvvetli İtalya yerine, zayıf ve her bakımdan
İngiltere’ye bağımlı Yunanistan’ın elinde olmasını tercih ediyordu. Böylece İngiltere ve Fransa’nın desteğinde Yunanlıların İzmir’e asker çıkartmaları ve Doğu Trakya’yı işgal etmeleri konferansta kararlaştırıldı.
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Paris Barış Konferansı’na katılan Ermenilerin amacı ise Erzurum, Van, Bitlis, Elâzığ, Sivas, Diyarbakır, Kars, Ardahan, Batum ve çevresini içine alan bir Ermeni Devleti kurmaktı. Ancak yapılan görüşmeler
sonucunda Ermeniler, Paris Barış Konferansı’nda istedikleri sonucu elde edemediler.
Wilson İlkeleri
Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri yanında savaşa katılan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı
Wilson (Vilsın), Avrupa’daki devletlerin siyasal, sosyal ve ekonomik durumlarını dikkate alarak kendi
adını verdiği 14 maddelik bir bildiriyi dünya kamuoyuna duyurdu (8 Ocak 1918).
Wilson İlkelerinin bazı maddeleri şunlardır:
• Galip devletler topraklarını genişletmeyecek.
• Milletler, kendi geleceklerine kendileri karar verecek.
• Yenilen devletler savaş tazminatı ödemeyecek.
• Osmanlı Devleti’nde Türklerin oturdukları bölgelerde Türk egemenliği sağlanacak.
• Dünyada barışı sağlayacak bir teşkilat kurulacak.
Bu bildiri, Birinci Dünya Savaşı’na katılmış devletlerin savaşın sona ermesiyle birlikte uymaları gereken kuralları tespit ederek dünyada savaştan kaynaklanan kayıpları sonlandırmanın ve barış içinde
yeni bir dünya kurmanın önemini vurguluyordu.
Wilson İlkelerinin dünyadaki bütün devletleri ilgilendiren hükümlerine rağmen bazı ilkeler Osmanlı Devleti’ni yakından ilgilendiriyordu. Osmanlı topraklarında Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgede
Türklere kesin egemenlik tanınacaktı. Osmanlı Hükûmeti ve bazı aydınlar, Wilson İlkelerinin uygulanması hâlinde dünyada bir barış ortamının oluşacağına inanıyorlardı. Ancak emperyalist emellerinden
vazgeçmeyen devletler, zaman içerisinde Wilson İlkelerini çiğneyerek özellikle Osmanlı Devleti’ne ait
toprakları işgal ettiler.
Paris Barış Konferansı kararlarını uygulamak isteyen İtilaf Devletlerinin, Wilson İlkelerine rağmen Anadolu’yu işgal etmek için buldukları yöntemler neler olabilir?
Birinci Dünya Savaşı’nın Sonunda İmzalanan Antlaşmalar
Antlaşmalar ve İmzalayan
Ülkeler
Brest-Litowsk (Brest Litovsk)
Antlaşması (3 Mart 1918)
Sovyet Rusya ve İttifak
Devletleri

Versailles (Versay) Antlaşması (28 Haziran 1919) Almanya
ve İtilaf Devletleri

Saint Germen (Sen Jermen)
Antlaşması (10 Eylül 1919)
Avusturya ve İtilaf Devletleri

Antlaşmaların Özellikleri
• Sovyetler Birliği, İtilaf Devletlerinden ayrılarak savaştan çekildi. Antlaşmaya
göre Ruslar; Polonya, Litvanya ve Estonya’dan çekilecek,
• Ukrayna’nın bağımsızlığını tanıyacak,
• Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne geri verecek ve Doğu
Anadolu Bölgesi’nden çekilecekti.
• Ancak İtilaf Devletleri Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda bu antlaşmayı
tanımadıklarını açıkladılar.
• Alsas-Loren Bölgesi Fransa’ya verildi.
• Almanya’nın elinde bulunan sömürgeler İtilaf Devletleri arasında paylaşıldı.
• Almanya’ya ait toprakların bir bölümü yeniden kurulan Polonya’ya verildi.
• Almanya’ya ekonomik, siyasal ve askerî kısıtlamalar getirildi.
• Almanya’nın Avusturya ile birliktelik oluşturması yasaklandı.
• Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalandı.
• Macaristan ayrı bir devlet hâline geldi. Çekoslovakya ve Yugoslavya adı
ile iki yeni devlet kuruldu.
• Yeni kurulan Polonya’ya toprak verildi.
• Ekonomik, siyasal ve askerî alanda kısıtlamalar getirildi.
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Neuilly (Nöyyi) Antlaşması
(27 Kasım 1919) Bulgaristan ve
İtilaf Devletleri

• Makedonya toprakları Yugoslavya’ya verildi.
• Batı Trakya toprakları Yunanistan’a bırakıldı.
• Siyasal, ekonomik ve askerî alanda kısıtlamalara gidildi.

Trianon (Triyanon) Antlaşması
(4 Haziran 1920) Macaristan ve
İtilaf Devletleri

• Macaristan topraklarının büyük bir bölümü Çekoslovakya, Romanya ve
Yugoslavya’ya verildi.
• Siyasal, askerî ve ekonomik kısıtlamalar getirildi.
• Macaristan’ın Avusturya ile birleşmesi yasaklandı.

Sevres (Sevr) Antlaşması
(10 Ağustos 1920) Osmanlı
Devleti ve İtilaf Devletleri

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Güneydoğu Anadolu, Çukurova ve Suriye toprakları Fransa’ya verildi.
Arabistan ve Irak toprakları İngiltere’ye bırakıldı.
Güneybatı Anadolu toprakları İtalyanlara verildi.
Doğu Trakya ve Batı Anadolu Bölgesi Yunanistan’a verildi.
On İki Ada, İtalya’ya; Ege Denizi’ndeki diğer adalar Yunanistan’ın egemenliğine verildi.
Kapitülasyonların yeniden uygulanması kararlaştırıldı.
İstanbul ve Boğazlar, İtilaf Devletlerinin yönetimine bırakıldı.
Doğu (Ermeni) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (Kürt) iki yeni devletin
kurulması kararlaştırıldı.
Osmanlı ordusu terhis edilecek, sayısı sınırlandırılacak ve silahlarına el
konulacaktı.

Tabloya göre en ağır antlaşmayı hangi devlet imzalamıştır? Nedenlerini açıklayınız.
İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)
Paris Barış Konferansı’nda alınan kararlar uyarınca hazırlıklarını tamamlayan Yunanistan, İzmir’i
işgale hazır olduğunu İngiltere’ye bildirdi. Bunun üzerine İngiltere’nin İzmir’deki temsilcisi, İzmir Valisi’ne
14 Mayıs 1919 tarihinde Yunanlıların karaya asker çıkaracaklarını bildirdi. Yunanlıların İzmir’e asker
çıkaracaklarının duyulması üzerine yurtsever İzmirli gençler 14-15 Mayıs 1919 gecesi Bahri Baba
Parkı’nda binlerce kişinin katıldığı bir miting düzenlediler ve İzmir’in savunulmasına karar verdiler.
15 Mayıs 1919 sabahı İtilaf Devletlerine ait savaş gemileri, İzmir Limanı’na
girerek toplarını hükûmet binası ve askerî kışlalara çevirdiler. Ayrıca şehirdeki
İngiliz ve Fransız kuvvetleri, kilit noktalarda güvenliği sağladılar. Şehirde yaşayan azınlıklar ise sahilleri süsleyerek sevinç gösterileriyle İzmir’e çıkarma
yapan Yunan askerlerini karşılıyorlardı. Kıyıya yanaşan gemilerden inen Yunan askerleri, kışla ve hükûmet konağına azınlıkların alkışları arasında ilerliyorlardı. Bu sırada genç bir gazeteci, Yunanlı askerlere doğru yürüdü ve en
önden giden Yunan Millî Muhafız Alayının bayrağını taşıyan askere ateş etti.
Bu askerin ölümünden sonra genç gazeteci, silahının içindeki kurşunlar bitene
kadar Yunan askerlerine ateş etmeyi sürdürdü. İlk şaşkınlıkla dağılan Yunanlılar, saldıranın tek bir kişi olduğunu görünce hemen toparlanarak bu gazeteHasan Tahsin
ciyi orada şehit ettiler. Yurdun işgaline, özgürlüklerinin elinden alınmasına ve
tutsaklığa karşı çıkan bu gazeteci, İzmir’de yayımlanan Hukukubeşer (İnsan
Hakları) gazetesi muhabiri Hasan Tahsin idi.
İtilaf Devletlerinin, daha sonra yapılması kararlaştırılan barış görüşmelerini beklemeden
Anadolu’nun çeşitli bölgelerini işgal etmelerinin sebepleri neler olabilir? Açıklayınız.
İzmir’in İşgalinin Sonuçları
• İzmir’in işgali Türk milletinde büyük bir heyecana neden olmuş, Anadolu’nun birçok bölgesinde
protesto ve mitingler düzenlenerek kınanmıştır.
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• Gelişen olaylar karşısında endişeye kapılan işgalci güçler İstanbul’daki gösteri ve mitingleri yasaklamışlardır.
• Türk milletinde millî bilincin uyanmasında ve Kuvayımilliye birliklerinin oluşturulmasında etkili olmuştur.
• Millî Mücadele’nin başlamasını hızlandırmıştır.
İzmir’in işgali ile ilgili bir gazete haberi hazırlayınız. Bu gazete haberini sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.
Mustafa Kemal, bütün hayatı boyunca Türk milletinin ve devletinin çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde tutmuştur. Bu özelliğinden dolayı dünyada eşine az rastlanan bir liderdir.
Atatürk, karşılaştığı olumsuzluklara rağmen hayatının hiçbir döneminde ümitsizliğe kapılmamıştır.
Kısa zamanda emrindeki dağınık birlikleri toparlayarak işgalci güçleri ülkemizden çıkarmasını bilmiştir.
Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması’nın ardından İstanbul Boğazı’na
demir atan düşman gemilerini gördüğünde, “Geldikleri gibi giderler.” demiştir. Bütün olumsuzluklara rağmen Mustafa Kemal, “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” diyerek işgalci
güçlerle mücadelede kararlı olduğunu bütün dünyaya duyurmuştur.
Eskişehir - Kütahya Savaşı sırasında, Türk ordusunun Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilmesini
emretmesi, herkesin umutsuzluğa düştüğü bir dönemde dahi bütün sorumluluğu üzerine alması, onun
kararlı ve mücadeleci bir lider olduğunu göstermesi bakımından son derece önemlidir.

4. KUVAYIMİLLİYE HAREKETİ
Mondros Ateşkes Anlaşması hükümlerini uygulamaya koyan İtilaf Devletleri, bu anlaşmanın 7.
maddesini kendi çıkarları doğrultusunda yorumlayarak Anadolu’nun çeşitli bölgelerini işgal etmeye
başladılar. Bir yandan haberleşme ve ulaşımı
denetim altına alıyorlar, diğer yandan da Osmanlı
donanmasına el koyuyorlardı. Bu arada askerî birliklerin silahlarını toplayarak askeri terhis ediyorlardı. İngilizler ve Fransızlar, bütün stratejik noktalara asker çıkartmıştı. Türk halkı, işgallere karşı
büyük bir tepki duymaktaydı. Başta İstanbul olmak
üzere birçok yerde mitingler düzenlenmekte, işgalleri protesto eden cemiyetler kurulmaktaydı.
Osmanlı Hükûmeti, İtilaf Devletlerinin ağır basErzurumlu Kara Fatma ve bir grup Kuvayımilliyeci
kısı altında işgallere sessiz kalmaktaydı. İstanbul
Boğazı’na işgal devletlerinin donanmaları demirlemiş ve toplarını önemli resmî kurum ve kuruluşlara
doğru çevirmişlerdi. Anadolu’nun her yanında haksız işgallere karşı yerel güçler oluşturulmuştu. Bu güçlerin amacı, kendilerinden sayı ve güç olarak daha çok ve kuvvetli olan düşman birliklerini savunma
savaşları yaparak durdurmak veya saldırılarını yavaşlatmaktı. Bu yerel direniş örgütlerine,
Kuvayımilliye adı verilmekteydi. Bu örgütlere işgal edilen yerlerde yaşayan, bağımsız yaşama ideallerine gönül veren, eli silah tutan herkes katılıyordu. Kuvayımilliye hareketi düzenli ordunun kurulmasından
sonra ortadan kalkmıştır. Buna rağmen bu ruh, Kurtuluş Savaşı boyunca devam etmiş ve günümüzde de
önemini korumaktadır.
Kuvayımilliye, düzenli bir ordu değildi; gönüllü, vatansever insanlardan oluşmaktaydı. Bölgesel nitelikli kurulan Kuvayımilliye birlikleri, sadece kendi bölgelerini düşmana karşı savunmayı amaçlamıştı.
İşgalci güçlere karşı ilk direniş Hatay ilinin Dörtyol ilçesinde halkın Fransızlara karşı koyması ile başladı (19 Aralık 1918). Özellikle Fransızların bölgeye Ermenileri yerleştirecekleri haberleri, millî bağımsızlık konusunda duyarlı olan bölge halkını harekete geçirdi. Kısa sürede Maraş, Urfa ve Antep gibi
kentlerde de Fransızlara karşı büyük bir mücadele başlatıldı.
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Kuvayımilliye hareketi, Ege Bölgesi’nde ise ilk defa Yunanlıların İzmir’i işgal edip Batı Anadolu’nun iç
kısımlarına doğru ilerlemelerine bir tepki olarak doğmuştu. Kuvayımilliye hareketine asker ve sivil halk,
her türlü desteği vermekteydi. Halkın yardımı ve desteği ile Kuvayımilliye birlikleri, Yunan ilerlemesini
yavaşlatıp yer yer durdurmayı başardı. Yunanlılara karşı dağınık hâlde mücadele veren Kuvayımilliye
birlikleri, Balıkesir ve Alaşehir’de düzenledikleri kongreler ile Yunanlılara karşı ortak hareket etme kararı
aldılar. Bu ortak cephe, Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin düzenli orduları kurmasına kadar sürdü.
Kuvayımilliye birlikleri, Batı Anadolu’da Yunanlılarla; Güney ve Güneydoğu Anadolu’da Maraş, Urfa
ve Antep’te Fransızlarla kahramanca mücadele etti. Fransızları Maraş ve Urfa’dan çıkardı. İşgalci devletlerin kışkırtmasıyla başlayan iç isyanların bastırılmasında önemli görevler üstlendi. İlk bağımsızlık
ateşi, Kuvayımilliyecilerin küçük çabaları ile başladı. Bu çabalar, bütün yurda yayılarak bağımsızlığı
koruma ve yurdu kurtarma hareketine dönüştü. Daha sonra BMM’ye bağlı düzenli ordunun kurulmasının
ardından Kuvayımilliye hareketi sona erdi.
Zararlı Cemiyetler
Osmanlı Devleti, Türklerin egemen olduğu çok uluslu bir devletti. Osmanlı yasalarına göre azınlık
olarak tanınan Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler Osmanlı egemenliği altında huzur ve mutluluk içinde
yaşamaktaydılar. Ancak on dokuzuncu yüzyılda Rusya, İngiltere ve Fransa’nın kışkırtması sonucu azınlıklar çeşitli cemiyetler kurarak bağımsızlık mücadelesine girişmişler ve Osmanlı Devleti’ni ekonomik ve
siyasal açıdan güç durumda bırakmışlardı. Rumlar ve Ermeniler, belli bölgelerde egemenlik kurmak için
İtilaf Devletlerinin desteği ile Türkleri göçe zorladılar ve bu bölgelerde çoğunluğu elde etmeye çalıştılar.
Çünkü bu bölgelerde beş yıl sonraki halk oylamasında çoğunluğu elde edemezlerse bu bölgeler yine
Türklerin egemenliğinde kalacaktı. Devletin çöküşünü amaçlayan bu cemiyetlerin en önemlileri şunlardır:
Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler
Mavri Mira (Kara Gün) Cemiyeti
İstanbul Rum Patrikhanesine bağlı olarak kurulan Mavri Mira Cemiyeti, Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurmak istiyordu. Yunanistan bu cemiyete her türlü yardım ve desteği vermekteydi. Cemiyet, Yunan
Hükûmetinden aldığı emirler doğrultusunda Rumları kışkırtarak çeşitli bölgelerde silahlı çeteler kurmakta
ve Türkleri bu bölgelerden göçe zorlamayı amaçlamaktaydı. Patrikhaneye bağlı kilise ve manastırlar, okullar, izcilik örgütü ve Yunan Kızılhaçı bu cemiyetin istekleri doğrultusunda hareket ediyordu.
Etnikieterya
İlk adı Filikieterya olan Etnikieterya Cemiyeti, 1814 yılında Yunanistan’da gerçekleşen bir isyan sırasında kurulmuştur. Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra çalışmalarına tekrar başlamış, Batı Anadolu Bölgesi’ndeki Rum nüfusun artırılması için kurdurduğu derneklerle yasa dışı güçleri örgütleyerek
Büyük Yunan Krallığı ve Trabzon dolaylarında Rum Pontus Devleti kurmak amacıyla çalışmalar yapmış
zararlı bir cemiyettir.
Pontus Rum Cemiyeti
Bu cemiyet, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rum Pontus Devleti kurmak amacıyla İstanbul’da çalışmalarına başladı. Bunun için silahlı çeteler kurarak bu bölgede huzursuzluk çıkarmaya çalışıyordu. Böylece
Mondros Ateşkes Anlaşması hükümlerine göre İtilaf Devletleri buraları işgal edebilecekti. Rumların bu
çalışmalarına karşılık, bölgedeki Türkler de silahlanarak can ve mallarını korumaya çalıştılar. Silahlı
direnişle karşılaşan Rumlar, amaçlarına ulaşamayacaklarını anlayınca İtilaf Devletlerine başvurarak bu
durumun engellenmesini istediler. Bu devletlerin baskısı sonucu, Osmanlı Devleti, huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla geniş yetkilerle Mustafa Kemal Paşa’yı Samsun’a gönderdi.
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Pontus Meselesi
Karadeniz Bölgesi’nde bir Rum Pontus Devleti kurma düşüncesi on dokuzuncu yüzyılda Avrupalı
devletler tarafından gerçekleştirilmek istenen bir politikanın sonucunda oluştu. Osmanlı Devleti’nin
dağılma sürecine girmesinden yararlanmak isteyen büyük devletler kendi çıkarlarına uygun politikalar
izlemeye başladılar. Etnikieterya Cemiyeti bir kısım Avrupalı devletin yardımı ile bölgede etkili olmaya
çalışıyordu.
Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce Karadeniz Bölgesi’nde eğitim ve öğretim veren Merzifon
Amerikan Koleji Müdürü’nün çabaları sonucunda 1904 yılında Pontus Rum Cemiyetinin kuruluşu gerçekleştirildi. Hristiyan azınlıkların Osmanlı yönetiminden ayrılması gerektiğini ileri süren bu okulun yöneticileri, özellikle bölgedeki Rum çocuklarına Rum Pontus Devleti düşüncesini aşılamaya çalışıyorlardı.
Karadeniz Bölgesi’nde çalışmalarını hızlandıran Pontus Rum Cemiyeti, 1910 yılından itibaren Pontus adında bir dergi çıkarmaya başladı. Etnikieterya Cemiyeti ile siyasi ve askerî ilişkiler kuran Pontus
Rum Cemiyetinin temel amacı, merkezi Samsun olmak üzere Batum’dan İnebolu’ya kadar olan bölgede
bir Rum Pontus Devleti kurmaktı. Pontus Rum Cemiyetinin çalışmaları ile bölgede Rum nüfusunun
artışını sağlamak için Kordos adıyla yeni bir Rum cemiyeti daha kuruldu. Kordos Cemiyeti; Trakya,
Doğu Karadeniz ve İzmir bölgelerinde Rumların sayısını artırmak ve Rum çetelerini göçmen gibi Doğu
Karadeniz Bölgesi’ne göndermek için çalışmalar yapıyordu. Daha önce Samsun ve yöresinde Hristiyan
nüfusu, Müslüman nüfusun onda birinden daha azdı. Bu örgüt, İstanbul’daki Rum Patrikhanesinin önerisi ve Yunanistan’ın yardımı ile Samsun ve çevresine dışarıdan Rum göçmenler getirdi. Buna rağmen
bölgede 180 bin Müslümana karşı 60 bin Hristiyan vardı. Bölgede yaşayan Rum ve Ermeniler günlük
hayatlarında genellikle Türkçe konuşuyorlardı. Yunanistan’dan gelen papaz ve öğretmenler, Rumlara
Türkçeyi yasaklayıp Rumca konuşma zorunluluğu getirdiler. Türk geleneklerine sahip ve Türkçe konuşan birçok Rum üzerinde baskı yapmaya başladılar.

Rum Pontus Çeteleri

Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Osmanlı Devleti seferberlik ilan etti. Bu durumdan
yararlanan Karadeniz Bölgesi’ndeki Rumlar, Samsun ve yöresinde güven ve huzur ortamını bozarak
Türklerin bölgeden göç etmeleri için faaliyetler yürütmeye başladılar.
1916 yılından itibaren Ruslar, Rum çetelerinin de yardımı ile Karadeniz Bölgesi’ni işgal ettiler. Ruslar, Rumlara silah, araç ve gereç vererek onları Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etmeleri için kışkırtmaya
başladılar. Rum çetelerine Rusların yanı sıra İtilaf Devletleri ve İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi
de önemli destekler sağladılar.
1917 yılında Rusya’da meydana gelen Bolşevik İhtilali sonucunda Ruslar Karadeniz Bölgesi’nden
çekilme kararı aldılar. Böylece bölgenin denetimi yeniden Osmanlı Devleti’nin eline geçmiş oldu. Bütün
bu gelişmelere rağmen bölgedeki Rum çetelerinin çalışmaları bir türlü önlenemiyordu. 30 Ekim 1918’de
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından hemen sonra bölgedeki Rum çeteleri faaliyetlerini
daha da artırdılar. Yunanistan’ın ve İtilaf Devletlerinin desteği ile bölgenin savunmasını zayıflatmak
ve işgal edilmesine zemin hazırlamak amacı ile bölgede karışıklıklar çıkarmaya ve halkı bölgeden göç
ettirmeye çalışıyorlardı.
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Türk milleti, Rum çetelerine imkânsızlıklar içinde karşı durmaya çalışıyordu. Pontus Rum Cemiyetinin çalışmaları sonucunda Yunanistan, Pontus iddialarını Paris Barış Konferansı’nda gündeme almayı
başardı. Doğu Karadeniz’de yaşayan Rum nüfusunun Türklerden daha fazla olduğunu kabul ettirmek
için konferans boyunca çalışmalar yapmaya başladı. Yunanistan’ın savunduğu bu düşünceler konferansta sadece İngiltere tarafından kabul edildi. Çünkü İngiltere, bölgede kurulacak bir Rum Pontus Devleti aracılığıyla Doğu Karadeniz ve Kafkasları denetimi altında tutabilecekti. Yunanistan ise kurulacak
olan bu devlet ile birleşerek büyük Yunanistan idealini gerçekleştirmek istiyordu. Bu düşüncelerini Şubat
1919’da düzenlenen Pontus Kongresi’nde açıkça dile getirdiler. Bu kongrede önce bağımsız bir Rum
Pontus Devleti’nin kurulması ve ardından Yunanistan ile birleşmesi için karar aldılar.
Rum çetelerinin bütün bu saldırılarına
rağmen İtilaf Devletleri, Osmanlı Hükûmetine
“Karadeniz Bölgesi’nde Rumların can ve mal
güvenliğinin kalmadığını, bölgede güven
ortamının yeniden sağlanmaması hâlinde
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesine dayanarak, Samsun ve çevresine asker çıkartıp işgal edeceklerine” dair bir nota
verdiler. Bu nota üzerine Osmanlı Hükûmeti
tarafından bölgede inceleme yapmak üzere
Mustafa Kemal Paşa, Dokuzuncu Ordu Müfettişi olarak görevlendirildi. Mustafa Kemal,
19 Mayıs 1919’da Samsun’a geldikten sonra
Osmanlı Hükûmetine gönderdiği telgraflarda;
Samsun ve çevresindeki huzur ve güven orRum Pontus Çetesi
tamının bozulmasına Rum çetelerinin neden
olduğunu, bölge halkının ise bunlardan korunmak için silahlı mücadele etmeye başladığını belirtti.
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın uygulanmasıyla birlikte Pontus Rum Cemiyeti çalışmalarını daha
da hızlandırdı. Yunan Başbakanı Venizelos’un desteği ile Trabzon Metropoliti Hrisantos, Ermenilerle iş
birliği için Batum’a gitti. Yapılan görüşmeler sonucunda Ocak 1920 tarihinde Pontus-Ermeni Antlaşması
imzalandı. Bu antlaşmaya göre İtilaf Devletlerinin işgallerine yardım edilecek, Doğu Karadeniz ve Doğu
Anadolu’da yapılacak silahlı mücadele ile Millî Mücadele zor durumda bırakılacaktı. Hedeflenen asıl
amaç ise Doğu Karadeniz’de bir Rum Pontus Devleti, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise bir Ermeni Devleti
kurmak idi. Alınan tüm tedbirlere rağmen 1920 yılının başlarından itibaren başta Samsun ve çevresi
olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Pontus çetelerinin sayılarında önemli artışlar yaşandı.
Kurtuluş Savaşı’nda Pontus Ayaklanması: Batı Anadolu Bölgesi’nde Yunanlılarla savaş devam
ederken Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Rum çeteleri de yıkıcı ve bölücü çalışmalarını;
• Bizzat savaşa katılanlar,
• Rum çetelerine araç-gereç ve yiyecek sağlayanlar,
• Siyasal alanda destek sağlamak için propaganda yapanlar şeklinde üç grupta toplamıştı.
Bu planlı saldırılar, ayaklanma niteliği taşıyordu. BMM Hükûmeti, Rum çetelerinin saldırılarını engellemek için harekete geçti. Mustafa Kemal, 24 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisinde yapmış olduğu
konuşmasında Pontus Rum çeteleri ile mücadele edecek kuvvetlerin bir komuta altında toplanması
gerektiğini açıkladı. Bu amaç doğrultusunda “Merkez Ordusu” adıyla BMM Hükûmetine bağlı yeni bir
askerî birliğin kuruluşu gerçekleştirildi. Bu ordunun komutanlığına 9 Aralık 1920 tarihinde Nurettin Paşa
atandı. Nurettin Paşa, Rum Ortodoks çetelerine karşı etkili bir mücadele başlattı. Ancak geniş bir bölgeye dağılmış olan bu çetelere karşı askerî tedbirler yeterli olmuyor, idari ve adli önlemlerin de alınması
gerekiyordu. BMM Hükûmeti bir beyanname yayımlayarak dağlardaki çetelerin silahları ile birlikte teslim
olmalarını istedi. Bu beyanamenin etkili olmaması üzerine daha köklü önlemler alarak sahil şeridinde
yaşayan 15 ile 50 yaş arasında eli silah tutan Rumların Karadeniz Bölgesi’nin iç kısımlarına göç ettirilmesine karar verdi. Daha sonra yapılan mücadeleler sonucunda yakalanan Rumlar İstiklal Mahkemelerinde yargılandılar.
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Merkez Ordusuna bağlı kuvvetler, Pontus Rum çetelerini ortadan kaldırmak için yoğun bir çalışma
başlattı. Bölgede çıkarları olan yabancı devletlerin bütün uğraşlarına rağmen BMM Hükûmeti, Pontus
Rum çetelerine karşı giriştiği etkin mücadeleyi, 1923 yılının ilk aylarına kadar sürdürerek Rum çetelerinin isyanlarını bastırmayı başardı. Türklerin Ermenileri yenilgiye uğratması üzerine Rum Pontus ve
Ermeni çetelerinin iş birliği sonuçsuz kaldı.
1 Aralık 1922 tarihinde Lozan Barış Görüşmeleri sırasında kabul edilen bir kararla Türk-Yunan Ahali
Mübadelesi (Değiş-Tokuş) Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre Trabzon vilayetinde (o zaman
Samsun’dan Rize’ye kadar olan bölgeyi içine alıyordu) yaşayan Rumlar, 1923 yılı başında deniz yolu
ile Yunanistan’a göç ettiler. Bu değiş-tokuş sonucunda, Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan Rumlar, kendi
istekleri ile bölgeden ayrıldılar. Kurtuluş Savaşı’nda yenilgiye uğrayan Yunanlılar, yeniden Pontus Rum
sorununu gündeme taşımaya başladılar.
Günümüzde Pontusçu Faaliyetler ve Yunanistan’ın İddiaları: Pontus meselesi, Lozan Barış Antlaşması ile ortadan kalkmasına rağmen Yunanistan tarafından yapay olarak yeniden gündeme taşındı.
Bu çerçevede Yunanistan tarafından sözde “Pontus Soykırımı” iddiaları 1935 yılından itibaren uluslararası alanda yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Ancak bölgede yaşayan Rumların ve göç edenlerin
sayısı dikkate alındığında soykırımdan söz etmenin tarihsel ve bilimsel gerçeklere aykırı olduğu açıkça
görülmektedir.
Yunanistan son yıllarda, 1915 olaylarına ilişkin iddiaların dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırması ile birlikte “Pontus İddiaları”nı gündeme getirmekte ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Rumların
da desteğini sağlayarak bunu Türkiye aleyhine propaganda malzemesi olarak kullanmayı sürdürmektedir. Bütün tarihsel ve bilimsel gerçeklere rağmen Türkiye ile gerginlik ve sürtüşmeyi ulusal bir politika
hâline getiren Yunanistan, 19 Mayıs gününü bu iddialar için “Anma Günü” olarak kabul eden bir yasa
çıkarmıştır. 24 Şubat 1994 tarihinde Yunanistan Parlamentosunda oy birliği ile kabul edilen bu yasa, 7
Mart 1994 tarihinde Yunanistan Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Yunanistan’ın ısrarla iddia ettiği Pontus Soykırımı’nın gerçekleşmesi tarihsel ve bilimsel açıdan da
mümkün değildir. Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 9 Aralık 1948’de oy birliği ile kabul ettiği
Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin 2.maddesinde,
“Ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen suçlardan herhangi biri, soykırım suçunu oluşturur.” denilmektedir. Bu madde doğrultusunda da
Yunanistan’ın iddialarının asılsız olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş
Savaşı Dönemi’nde sivil Rumlara karşı herhangi bir katliam gerçekleştirilmemiştir. Yapılan araştırmalar
sonucunda Rumların Türklere katliamlar yaptıkları tespit edilmiştir. Bu tanıma göre Doğu Karadeniz’de
bir soykırımdan söz etmek mümkün değildir. Çünkü bölgedeki çatışmalar sivil halkla değil eli silah tutan
Rum çeteleri ile yapılmıştır. Buna rağmen Yunanistan, Pontus Soykırımı iddialarını Türkiye’ye karşı kararlı bir şekilde kullanmaya devam etmektedir. Bunun yanı sıra hâlen Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde
400 bin Hristiyan kökenli gizli bir nüfusun bulunduğu tezini ileri sürmektedir. Yunanistan tarafından desteklenen ve sayıları iki yüzü bulan Pontus dernekleri bu asılsız iddiaları desteklemek için uluslararası
alanda çalışmalarını sürdürmektedir.
Ermenilerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler
Ermeni İntikam Alayı
Mavri Mira Cemiyeti ile iş birliği yapan Ermeni Patrikhanesi, Ermeni İntikam Alayı adında bir cemiyet
kurdu. Bu cemiyet Doğu Anadolu’daki altı ilde bir Ermeni Devleti kurmak için çalışmalara başladı. Bunun
için silahlı çeteler kurarak yapacakları katliamlarla Türkleri bölgeden göçe zorlamayı düşünüyorlardı.
Ermeni Hınçak Komitası
Ermeni Patriği Zaven Efendi tarafından yönetilen Ermeni Hınçak Komitası, Mavri Mira Cemiyeti ile iş
birliği hâlindeydi. Bu cemiyetin amacı, Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmaktı.
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Zararlı cemiyetlerin faaliyet alanları

Millî Varlığa Zararlı Cemiyetler
Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerin dışında İtilaf Devletlerinin desteğiyle Osmanlı yurttaşları
tarafından kurulan bazı cemiyetler de millî birlik ve beraberliğimizi bozmak için çalışmalar yapmaya
başladılar. Bu cemiyetlerin en önemlileri şunlardır:
Kürt Teali ( Kürtleri Yükseltme) Cemiyeti
Bu cemiyet işgalci devletlerin desteği ile İstanbul’da çalışmalarına başladı. Cemiyetin amacı İtilaf
Devletlerinin koruyuculuğunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir devlet kurmaktı. Kürt Teali
Cemiyeti, kışkırtıcı çalışmalarda bulunarak bu bölgelerde huzursuzluk yaratmaya çalıştıysa da başarılı
olamadı. Bu cemiyetin çalışmalarına Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yurtsever halkı şiddetli tepki
gösterdi. Ancak İngiltere, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kendi egemenliğinde bir devlet kurma ideali
doğrultusunda çalışmalarına devam etti.
Teali İslam (İslam’ı Yükseltme) Cemiyeti
İngiltere’nin desteğini alarak İstanbul’da kurulan Teali İslam Cemiyeti, daha çok Konya ve çevresinde
örgütlendi. Bu cemiyetin amacı halkın dini duygularını istismar ederek Anadolu’da isyanlar çıkartmaktı.
Diğer bir hedefi ise saltanat ve halifeliği yeniden güçlendirerek Anadolu’daki Kurtuluş Savaşı’nı engellemekti.
İngiliz Muhipleri (Sevenleri) Cemiyeti
İngiltere’nin Birinci Dünya Savaşı’nı kazanmasından etkilenen bazı Osmanlı aydınları, Osmanlı
Devleti’nin siyasal varlığını devam ettirmesi için İngilizlerin destek ve koruyuculuğuna gereksinimi olduğunu savunuyorlardı. Bu nedenle İngiliz Muhipleri Cemiyeti, İngiltere ve Osmanlı Devleti arasındaki
ilişkileri kuvvetlendirmek amacıyla İstanbul’da kurulmuştu. Birçok Osmanlı devlet adamının üye olduğu
cemiyet, Kurtuluş Savaşı’na karşı zararlı çalışmalar yaparak Türk milletinin bağımsızlığına engel olmayı
amaçlıyordu.
Yararlı Cemiyetler
İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesine dayanarak kendileri için tehlikeli gördükleri yerlere asker çıkarmaya başlayınca Türk halkı bu duruma büyük tepki gösterdi. Ancak işgalci
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devletlerin baskısı altındaki Osmanlı Hükûmetinin bu duruma sessiz kalması sonucu vatansever Türk
aydınları Türk yurdunun parçalanmasını önlemek amacıyla çeşitli cemiyetler kurdular. Bunların en
önemlileri şunlardır:
Şark Vilayetleri Müdafaayıhukukumilliye Cemiyeti (Doğu Anadolu Haklarını Savunma Cemiyeti)
İtilaf Devletleri, Paris Barış Konferansı sırasında Doğu Anadolu’daki Ermeniler tarafından, kendi
denetimleri altında bir devlet kurulmasını kararlaştırmışlardı. ABD ise bu bölgede ancak beş yıl sonra
yapılacak halk oylamasında Ermenilerin çoğunlukta olması hâlinde bu karara katılacağını bildirmişti.
Fakat Ermeni nüfusu Türk nüfusuna göre o kadar azdı ki beş yıl içinde çoğunluğu sağlamaları olanaksızdı. Bunun için Ermeniler, silahlı çeteler kurarak bölgedeki Türklere işkence ve katliam yaptılar. Türkleri
göçe zorladılar. Buna karşılık Türkler, bir yandan direnişe geçerken diğer yandan İtilaf Devletlerine karşı
Ermeni propagandasını etkisiz kılmak, dünyaya bu bölgede Türklerin çoğunlukta olduğunu ve Ermeni
zulmünü duyurmak için merkezi İstanbul’da olan bir cemiyet kurdular. Daha sonra Erzurum ve Elâzığ’da
şubeler açan bu cemiyetin amacı, nüfusun çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Doğu Anadolu’nun, Türk
yurdunun bir parçası olduğunu vurgulamaktı.
Trakya – Paşaeli Müdafaayıhukuk Cemiyeti (Trakya – Paşaeli Haklarını Savunma Cemiyeti)
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından sonra İtilaf Devletlerinin onayıyla Yunanistan,
Doğu Trakya’yı (Paşaeli) işgal etmişti. Ancak Yunanistan, bu bölgeyi kendi topraklarına katmak istiyordu.
Diğer yandan Rumlar, silahlı çeteler kurarak Türklere karşı saldırılarda bulunmakta ve onları göçe
zorlamaktaydı. Bu saldırılara karşı silahlı direnişte
bulunmak ve bölgenin Yunanistan’a katılmasını önlemek amacıyla Edirne’de kurulan Trakya-Paşaeli
Müdafaayıhukuk Cemiyeti kısa zamanda Trakya’nın
tamamında örgütlendi.

Trakya-Paşaeli Müdafaayıhukuk Cemiyeti
üyelerinden bir grup

Trabzon Muhafazayıhukukumilliye Cemiyeti (Trabzon Millî Haklarını Koruma Cemiyeti)
Rumlar, Trabzon ve çevresinde bir Rum Pontus Devleti kurmak istiyorlardı. Ancak bu bölgede Türkler
çoğunluktaydı. Türkleri bu bölgeden göçe zorlamak amacıyla silahlı çeteler kuran Rumlar, İtilaf Devletlerinin koruması altında Türklere karşı işkence ve katliamlar yapmaya başladılar. Bu bölgenin Rumlara verilerek Rum Pontus Devleti’nin kurulmasını önlemek ve silahlı direnişte bulunmak üzere Trabzon
Muhafazayıhukukumilliye Cemiyeti kuruldu. Ayrıca bu cemiyet, Erzurum Kongresi’nin toplanmasında
önemli görevler üstlendi.
Kilikyalılar Cemiyeti
Fransızlar tarafından işgal edilen Adana ve çevresinde, Fransız ordusundaki Ermeniler, Türklere karşı saldırılarda bulunmaktaydılar. Bu saldırıları önlemek amacıyla merkezi İstanbul’da bulunan bir direniş
örgütü kuruldu. Bu cemiyet, kurduğu silahlı direniş birlikleri ile düşmanın taşkınlık ve saldırılarına karşı
Türk halkını korumaya çalıştı.
İzmir Müdafaayıhukukuosmaniye Cemiyeti (İzmir Osmanlı Haklarını Savunma Derneği)
İtilaf Devletleri, Paris Barış Konferansı’nda İzmir ve çevresini Yunanlılara vermeyi kararlaştırmışlardı.
İzmir’in Yunanlılar tarafından isgal edileceğinin duyulması üzerine İzmir Müdafaayıhukukuosmaniye Cemiyeti, İzmir ve Egeli yurtseverler tarafından kurulmuştu. Bu cemiyet, İzmir ve Ege Bölgesi’nin Türklere
ait olduğunu dünyaya kanıtlamayı ve işgale karşı silahlı direnişte bulunmayı amaçlıyordu.
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Millî Kongre Cemiyeti
İstanbul’da kurulan Millî Kongre Cemiyetinin amacı, Türkler aleyhine basın ve yayın yoluyla yapılan
olumsuz propagandaları engellemekti.
Bu cemiyetlerin dışında, birçok yerel direniş örgütü kurularak yerel savunma çalışmalarında bulunulmuştu. Ancak yurdumuzun kurtulması için yurt çapında bir direnişin başlatılması gerekiyordu. Bu başkaldırıyı başlatacak ve bu direnişin ulusal bir karakter kazanmasını sağlayacak olan Mustafa Kemal
Paşa idi.
Mustafa Kemal’in millî cemiyetlerle ilgili düşüncelerini okuyalım.
“Varlığı konusunda ciddi bir endişeye düşmüş olan millet doğrudan doğruya, bizzat müdahale
ederek kuvvetini ve idari tutumunu göstermek gereğini duydu. Bunun sonucu olarak memleketin
her tarafında millî cemiyetler kurulmaya başlandı. Bu cemiyetler her türlü siyasal amaçtan tamamen
uzaktır ve varlıklarını sadece memleket bütünlüğünü, millet ve devletin diğer haklarını koruma amacına borçludur. Bunların hepsi aynı etkiler ve sebepler altında faaliyet göstermektediler.”
(www.atam.gov.tr)

Yerel Kongrelerin Millî Cemiyetlerin Kurulmasına Etkileri
İtilaf Devletlerinin Osmanlı Hükûmetini denetimleri altına almaları ve Mondros Ateşkes Anlaşması’na
göre ülkemizi işgal etmeleri, bazı zararlı cemiyetlerin kurulmasına zemin hazırladı. Bunlar; azınlıkların
kurduğu cemiyetler ve Osmanlı vatandaşlarının kurduğu millî varlığa zararlı cemiyetlerdir.
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasıyla birlikte Anadolu’nun çeşitli bölgeleri işgal edildi.
Vatansever Türk milleti birlik ve beraberlik içerisinde vatanın korunması ve bağımsızlığın sağlanması
için yerel kongreler düzenlemek amacıyla harekete geçti. Böylece işgaller karşısında halkın bilinçlenmesi için çalışmalar başlatılmış oldu. Ülkenin birçok yerinde olduğu gibi Balıkesir, Alaşehir, Nazilli,
Büyük Edirne, Lüleburgaz, Afyon, Adana - Pozantı’da da kongreler toplandı.
Erzurum Kongresi devam ederken Ege Bölgesi’nde Millî Mücadele’den yana olanlar Balıkesir’de büyük bir kongre toplamışlardı. Erzurum Kongresi yapıldıktan sonra bu vatanseverler, bir durum değerlendirmesi yapmak için Alaşehir’de yeniden bir araya gelip bir kongre düzenlediler. Bu kongrede, Balıkesir
ve Erzurum Kongrelerinin kararları görüşüldü ve önemli kararlar alındı.
Batı Cephesi, Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinde alınan kararlar doğrultusunda oluşturuldu. Böylece
Batı Anadolu Bölgesi’nde işgalci Yunan ordusuna karşı yapılan mücadelenin temelleri atılmış oldu.
Alaşehir Kongresi
16-25 Ağustos 1919 tarihleri arasında Hacim (Muhittin Çarıklı) Bey’in önerisi ile Alaşehir’de bir
yerel kongre toplandı. Millî Mücadele sırasında toplanan ve ilk olma özelliği taşıyan bu kongrede Millî
Mücadele’nin başlatılması ile ilgili kararlar alındı. Alaşehir Kongresi’nde Batı Anadolu’da devam eden
yerel direnişin nasıl başarıya ulaşacağı, halkın Yunan işgaline karşı bilinçlendirilmesi ve teşkilatlandırılması üzerinde duruldu. Amacı ve kararları açısından bölgesel bir nitelik taşıyan Alaşehir Kongresi,
halkın işgalci güçlere karşı bilinçlendirilmesinde etkili oldu.
Yapılan yerel kongrelerin sonucunda Batı Cephesi’nde büyük bir mücadele başlatılmıştır. Yunan
ordusunun ilerleyişi yer yer yavaşlatılmış veya durdurulmuştur.
Millî Mücadele Dönemi’nde büyük hizmetlerde bulunan Kuvayımilliye kahramanlarından Hacim Bey
ve Yahya Kaptan ile ilgili aşağıda verilen biyografileri okuyalım.
Hacim Bey (Muhittin Çarıklı) (1881 - 1965)
Kurtuluş Savaşı sırasında Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin toplanmasına öncülük etti.
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine Balıkesir Müdafaayıhukuk Cemiyetinde
görev aldı. Son Osmanlı Mebusan Meclisinde milletvekili seçildi. İstanbul’un işgali üzerine
Ankara’ya gelerek Millî Mücadele’ye önemli destekler sağladı. TBMM’nin 1, 2 ve 3. Döneminde
milletvekilliği yaptı. Daha sonra olağanüstü yetkilerle Bursa valiliği görevine getirildi. Bir süre
İstiklal Mahkemesi başkanlığı görevini üstlendi. 1965 yılında vefat etti.
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Yahya Kaptan (1891 - 1920)
Yahya Kaptan, 1891 yılında Makedonya’nın Köprülü kasabasında doğdu. Balkanlarda
Bulgar komitacılara karşı mücadele etti. Balkan Savaşlarında elde ettiği önemli bilgileri
İstanbul’a gönderdi. Teşkilatımahsusa adı verilen örgütte görev aldı. Birinci Dünya Savaşı
sırasında Balkanlarda ve Irak Cephesi’nde önemli görevler üstlendi. Ankara’da BMM’nin açıldığı günlerde İstanbul’da Bekir Ağa Bölüğü’ne baskın düzenledi. Orada tutuklu bulunan vatansever ve aydınları kurtarıp onların Anadolu’ya geçmelerini sağladı. Gebze’de oluşturduğu
Kuvayımilliye birliklerinin komutanlığını üstlendi. 1920 yılında İstanbul Hükûmetinin gönderdiği
kuvvetler tarafından yakalanarak öldürüldü.
Millî Mücadele Dönemi’nde yaşanan olaylar sanat ve edebiyat eserlerine de konu olmuştur. Bu eserlerden bir örnek aşağıda verilmiştir.
Doludizgin
Samim Kocagöz’ün Kurtuluş Savaşı’mızı destansı bir dille anlattığı, tarihimizin önemli bir
bölümüne tanıklık eden kahramanların da yer aldığı belgesel bir romandır. Kalpaklıların devamı olan Doludizgin, milletimizin toparlanıp bir ordu olarak Birinci ve İkinci İnönü, Eskişehir-Kütahya,
Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Savaşlarında düşman ordularıyla çarpışması sonrası İzmir’e
ulaşıp topraklarımızı düşmandan kurtardığı Kurtuluş Savaşı’nın son evresini anlatmaktadır.
Millî Birlik ve Beraberlik Yönünden Dayanışmanın Önemi
Dayanışma, toplum hâlinde yaşayan insanların
birbirlerine karşı duydukları sorumluluk duygusudur. Bu duygu, millî birlik ve beraberliği güçlendirir.
Bir milletin, insanlık ailesi içerisinde güçlü ve
onurlu bir yere sahip olması millî birlik ve beraberlikle elde edilir. Millî birlik ve beraberlik, dayanışma duygusu ile sağlanır. Bu duygu Kurtuluş
Savaşı’nda Türk milletinin birlik ve beraberliğinin
gerçekleşmesinde başlıca etken olmuştur. Bütün
imkânsızlıklara rağmen, işgallere karşı yurdu koruma azmi, dayanışma duygusu ile güçlenmiştir.
Kurtuluş Savaşı’nda cephane taşıyanlar
Türk milleti büyük bir özveri ile vatan savunma(Ressam: Sami Yetik)
sında görev almıştır. Atatürk, birlik ve beraberliğin
önemini şu sözleriyle özetlemiştir: “Biz, esasen millî varlığın temellerini, millî bilinçte ve millî birlikte
görmekteyiz.’’ Bu düşünce ile Türk milleti bağımsızlık ve özgürlük için bir araya gelmiştir. Türk milletinin
ortak amaç etrafında tek vücut olmasını sağlayan Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır.
Mustafa Kemal Paşa’nın en büyük başarısı Türk halkında millî bilinci uyandırmasıdır.
Millî Mücadele Dönemi’nde sağlanan dayanışma duygusu ile millî birlik ve beraberlik gerçekleştirilmiş, milletin bağımsızlığı yeniden elde edilmiştir. Millî birlik ve beraberlik duygusu, vatanın bütünlüğüne
ve milletin bağımsızlığına yönelebilecek tehlikelere karşı en büyük güvencedir. Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanması bunun en büyük ispatıdır.
Millî birlik ve beraberlik yönünden dayanışmayı gerektiren ve güçlendiren başlıca davranışlar şöyle sıralanabilir: Ülkenin bütünlüğüne, milletin bağımsızlığına, laik ve demokratik cumhuriyete yönelen
tehlikelere karşı mücadele etmek; ortak sevinç ve üzüntüleri paylaşmak, ülke sorunlarının çözümüne
yardımcı olmak.
Müdafaayıhukuk Kadınlar Şubesi
Bu cemiyet, Millî Mücadele Dönemi’nde 10 Aralık 1919 tarihinde Mevlevi Şeyhi Amil Çelebi’nin eşi
Zekiye Hanım tarafından Kastamonu’da kurulmuştur.
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Müdafaayıhukuk Kadınlar Şubesi, Millî Mücadele’nin önemini anlatmak için çeşitli konferanslar düzenliyor ve gösteriler yaparak halkın işgalci güçlere karşı bilinçlenmesi için yoğun bir faaliyet yürütüyordu. Ayrıca halktan topladığı yardımları cepheye ulaştırıyordu. Diğer yandan da hazırladığı telgraf metinlerini işgalci devletlerin başkanlarının eşlerine gönderiyor ve Türk milletine reva görülen haksızlıkları anlatıyordu. Millî Mücadele sırasında şehit olan askerlerin ailelerine yardım ediyor ve ihtiyaçlarını karşılıyordu.
Müdafaayıhukuk Kadınlar Şubesi, 15 Ocak 1920 tarihinde İngiltere Başbakanı Loyd George’nin
(Corç) İstanbul ve Boğazlar ile ilgili söylediklerini kınamak amacıyla Kastamonu’da büyük bir miting düzenledi. Burada cemiyetin başkanı Zekiye Hanım, bütün halkı işgalci güçlerle mücadeleye çağırdı. Bu
toplantıda insan haklarının önemine vurgu yapıldı ve yurdumuzun işgalci devletlerden kurtarılması için
yapılması gerekenler anlatıldı. Özellikle de Osmanlı Hükûmetine ve yabancı devletlere, işgalleri kınayan telgrafların çekilmesi kararlaştırıldı. Toplantının sonunda İtilaf Devletlerinin başkanlarının eşlerine
bir telgraf çekilmesine karar verildi. Bu telgrafı okuyalım.
“Türk milletinin kadınlı erkekli savaşlarda can vermeyi asla düşünmeyeceğini, eğer silah ve
cephanemizin bulunmadığına ümit bağlanıyorsa, düşmanları tırnaklarımızla boğacağımızı ve
gerekirse toprağın üstünde şerefsiz yatmaktansa, toprağın altında kahramanca yatmayı tercih
edeceğimizi bildiririz.”
(www.atam.gov.tr)

Asri Kadınlar Cemiyeti
1919 yılının başlarında özellikle üniversite öğrencileri
ve ileri gelen vatansever kadınların kurdukları bir millî cemiyettir. İzmir’in işgalinden bir gün sonra 16 Mayıs 1919’da
yayımladıkları bildiri, bugün bile önemini korumaktadır. O
günlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz toplumsal birlik ve
heyecanı ateşleyen bu bildiri bir millî beyanname özelliği
taşımaktadır.
20 Mayıs 1919’da Üsküdar Doğancılar’da yapılan mitingde Asri Kadınlar Cemiyeti adına Sabahat Hanım bir
konuşma yapmıştır. Konuşmasında, milletin ve özellikle
kadınların millî hislerini harekete geçirerek mücadele arzusu uyandıran şu sözlere yer vermiştir:

Anadolu Kadınları Müdafaayıvatan Cemiyeti
Başkanı Melek Reşit Hanım eşi ve
çocuklarıyla birlikte

“İşte, hayatı, ruhu Türk olan İzmir’i bugün Yunanlılar aldılar. Belki yarın sinemizden bir şey,
kalbimizden bir hayat koparır gibi birer birer Konya’mızı, Bursa’mızı, hatta evet bütün güzellikleri ile çok sevgili İstanbul’umuzu isteyecekler. O zaman, bu hayatımıza zehirli tırnaklarını
takıp her fırsatta bizi biraz daha ölüme yaklaştıran bu kahredici kuvvetler karşısında, yine bu
sükût ve tevekkülle mi yaşayacağız? Ben buna hayır diyorum, biz kadınlar bu hak cihadında en
önde olacağız ve medeniyete riyalar söyleyen varlıklara her zaman lanetler, lanetler!..”
(www.atam.gov.tr)

5. MİLLÎ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
İstanbul’dan Samsun’a Uzanan Yol ve Millî Bilincin Uyandırılması (19 Mayıs 1919)
Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından sonra Osmanlı Hükûmetinin
çağrısı üzerine İstanbul’a geldi (13 Kasım 1918). Burada bir süre kendisine resmî görev verilmedi. Mustafa Kemal Paşa, bu süre içinde ülkeyi ve devleti kurtarma yollarını araştırdı. Bir dizi görüşmede bulundu. İstanbul’da kaldığı zaman diliminde Şişli’deki evinde, ülkemizin kurtuluşu ile ilgili olarak güvendiği arkadaşlarıyla toplantılar düzenledi. Bu toplantılarda vatanı işgalden kurtarmak için kendi fikirlerini anlattı.
Ancak İstanbul işgalci devletlerin sıkı denetimi altında bulunduğundan, burada bir şey yapmak mümkün
değildi. Sonunda etkin bir savaşın Anadolu’da yapılabileceğini anlayarak Anadolu’ya geçiş yollarını aramaya başladı. Bu dönemde Yunanlıların kışkırtmasıyla özellikle Trabzon ve Samsun’da bir Rum Pontus
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Devleti kurulması çalışmaları yapılıyordu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson’un Birinci
Dünya Savaşı’na girerken ortaya koyduğu bazı ilkeler vardı. Buna göre, burada bir devlet kurulması
için en az beş yıl geçmesi ve bu beş yılın sonunda yapılacak halk oylamasında Rumların çoğunlukta
olması gerekmekteydi. Fakat bu bölgede Türkler çoğunluktaydı ve beş yıl içinde de Rumların Türklerden
fazla olmasına olanak yoktu. Bu yüzden Rumlar silahlı çeteler kurarak Türklere karşı büyük saldırılar
düzenlediler. Bu saldırılarla Türkleri bölgeden göçe zorlayarak çoğunluğa ulaşmayı amaçlamaktaydılar.
Bu duruma karşılık bölgede yaşayan Türkler, silahlanarak kendilerini savunmaya başladılar. Silahlı direnişin, kendi planlarını altüst ettiğini gören Yunanistan, Rumların isteği üzerine İngiltere’ye başvurdu.
Samsun ve Trabzon bölgesindeki Rumların, Türkler tarafından saldırıya uğradığını ileri sürdü ve saldırıların durdurulmasını istedi. İngiltere, durumu araştırmadan Osmanlı Hükûmetine bir nota vererek bu
bölgedeki silahlı Türk direnişçilerine engel olunmasını istedi. Aksi hâlde Mondros Ateşkes Anlaşması’nın
7. maddesi uyarınca bölgeyi işgal edeceğini bildirdi.
Osmanlı Hükûmeti, Samsun ve çevresindeki karışıklığı önlemek için bu görevi Mustafa Kemal
Paşa’ya önerdi. Böylelikle Mustafa Kemal Paşa’yı İstanbul’dan uzaklaştırarak onun gizli çalışmalarını
da önleyebilecekti. Mustafa Kemal Paşa, Anadolu’ya geçmek için bu öneriyi büyük bir sevinçle kabul
etti. Mustafa Kemal Paşa, Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine atandı (30 Nisan 1919). Padişah Vahdettin
ile altı defa görüşen Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmaydaki arkadaşlarının yardımı ile geniş yetkilerle
donatıldı. Yanına aldığı kurmay heyeti ile 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Bandırma Vapuru ile ayrıldı.
Üç gün süren yolculuktan sonra 19 Mayıs 1919’da törenle Samsun’a ulaştı. Mustafa Kemal Paşa’nın
Samsun’a çıkışı ile Millî Mücadele başlamış oldu.
Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a çıktıktan sonra Pontus çetelerine karşı gerekli güvenlik önlemlerini
aldı. Bir süre sonra komutanlara, valilere ve millî kuruluşlara gönderdiği yazılarda ülkenin içinde bulunduğu durumu anlattı. Onun amacı, Türk vatanını düşman işgalinden kurtarmaktı. Yurdun içinde bulunduğu durumdan milletin haberdar edilmesi gerekiyordu. Düşmanla savaşmak için ise öncelikle silaha,
araç-gerece ve işgalci kuvvetlerle savaşacak bir güce ihtiyaç vardı.
Mustafa Kemal, ülkenin düşman işgalinden nasıl kurtulacağının planını daha Anadolu’yu geçmeden önce yakın
çalışma arkadaşları ile İstanbul’da yapmıştı. Türk milletini
çağdaş milletler seviyesine çıkartmak için siyasal, sosyal
ve ekonomik alanlarda ne gibi inkılaplar yapacağını Türkiye
Cumhuriyeti kurulmadan yıllar önce planlamıştı. Mustafa Kemal, cumhuriyetin kurulması ile birlikte Türk milletine çağdaş
bir yaşam sunmak için yıllar önce kafasında oluşturduğu bu
düşünceleri yaşama geçirmesini bilen, planlı ve metotlu çalışan dâhi bir önderdi. Mustafa Kemal, bir işe başlamadan
önce yapacağı işin detaylı bir planını yapar ve daha sonra
uygulama aşamasına geçerdi. Mevcut sorunları her zaman
bir plan dâhilinde çözüme kavuştururdu.
Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)
Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a ulaştıktan sonra vakit
kaybetmeden çalışmalara başladı. Anadolu’da görev yapan
ordu komutanları ile haberleşerek askerlerin terhis edilmemesini ve silahların bırakılmamasını istedi. Samsun’da bir
hafta kaldıktan sonra 25 Mayıs’ta Havza’ya geldi. Burada
İzmir’in işgalinin mitingler düzenlenerek ve telgraflar çekilerek protesto edilmesini istedi. Daha sonra sivil ve askerî
yöneticilere genelgeler gönderdi. Bu genelgelerde;

Mustafa Kemal Paşa’yı telgraf başında
gösteren temsilî bir resim
(Ressam: Şeref Akdik)

• Mitingler düzenlenerek işgallerin protesto edilmesini,
• Gösteriler sırasında Hristiyan halka kötü davranılmamasını,
• Büyük devletlerin temsilciliklerine ve Osmanlı Hükûmetine uyarı telgrafları çekilmesini istedi.
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Samsun ve Havza’da yaptığı çalışmalar, Türk milletini bağımsızlık mücadelesi yolunda harekete geçirdi. Yurdun bütün bölgelerinde işgallere karşı protesto mitingleri düzenlendi. Böylece Türk milletinin
işgallere karşı tepkisi bütün yurtta büyük bir hızla yayılmaya başladı. Mitinglerden rahatsız olan İtilaf
Devletlerinin baskısı sonucu Mustafa Kemal İstanbul’a çağrıldı. Ancak Mustafa Kemal, İstanbul’a dönmeyi kabul etmedi.
Genelgenin yayımlanmasından hemen sonra ilki Havza’da olmak üzere İzmir ve İstanbul’da mitingler
düzenlendi. Böylece millî birlik ve beraberlik için önemli adımlar atıldı. Türk milleti vatanını düşman işgalinden kurtarmak için bölgesel kuruluşlar aracılığı ile işgalci güçlere karşı mücadele fikrini benimsedi.
Amasya Genelgesi ve Önemi
Mustafa Kamal Paşa, Samsun’daki çalışmalarını tamamladıktan sonra Havza’ya geçti.
Burada yurdun her yanında dağınık durumda
bulunan millî örgütleri birleştirip millî direnişi
daha etkin bir hâle getirmek için vali ve komutanlara bir dizi emir gönderdi.
Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı’na
başlamadan önce ülkedeki millî birliği ve beraberliği sağlamak için çaba göstermiştir. Türk
milleti tarihin her döneminde olduğu gibi Kurtuluş Savaşı’nda da millî birlik ve beraberlikle
yurdumuzu düşman işgalinden kurtarmıştır.
Havza’dan Amasya’ya geçen Mustafa KeAmasya Genelgesi’nin hazırlandığı Saraydüzü Kışlası
mal Paşa, burada Kâzım Karabekir Paşa’nın
(Amasya)
onayladığı, Rauf (Orbay) Bey, Refet (Bele) Bey
ve Ali Fuat (Cebesoy) Paşa’nın imzaladığı bir genelge yayımladı (22 Haziran 1919). Bu genelgeye,
Amasya Genelgesi adı verildi. Bu genelgede Kurtuluş Savaşı’nın ancak milletin azim ve kararı ile kazanılacağı belirtildi. Amasya Genelgesi, millî egemenliğe dayalı yeni Türk Devleti’nin kurulması yolunda
atılan ilk önemli adım oldu.
Amasya Genelgesi’nin en önemli maddeleri şunlardır:
1. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
2. İstanbul Hükûmeti, galip devletlerin etkisi altında bulunduğundan sorumluluklarını yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir.
3. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.
4. Milletin durumunu saptamak ve halkın sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden
uzak bir ulusal kurulun varlığı şarttır.
5. Anadolu’nun her yönden güvenilir yerlerinden biri olan Sivas’ta millî bir kongre düzenlenecektir.
Bu amaçla tüm Osmanlı illerinin her livasından, parti itilafları göz önünde tutulmadan, yetenekli ve
milletin takdirini kazanmış üç kişinin yola çıkarılması gereklidir. Her ihtimale karşı bu ulusal bir sır
olarak saklanacak, gerekli görülen yerlerde yolculuk gizli tutulacaktır.
6. Doğu illeri adına 10 Temmuz’da, Erzurum’da bir kongre toplanacaktır. Bu illerin Müdafaayıhukukumilliye ve Reddiilhak Derneklerinden seçilen üyeler zaten Erzurum’a doğru yola çıkarılmışlardır. Bunlar uygun görecekleri tarihte, genel toplantıya katılmak üzere Sivas’a hareket
edeceklerdir.
7. Askerî ve ulusal örgütler hiçbir şekilde lağvedilemeyecek, komuta devredilmeyecektir. Komutanlar
işgal eylemlerini derhâl birliklerine haber verecek; silah, cephane ve diğer araçlar hiçbir şekilde
elden çıkarılmayacaktır.
Amasya Genelgesi’nin çok sayıda komutan tarafından imzalanmasının sebepleri neler olabilir? Anlatınız.
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Amasya Genelgesi’nin maddeleri 62. sayfada verilmiştir. Aşağıda numaraları verilen maddelerin önemini tabloya yazınız.
Madde

Maddelerin Önemi

1
2
4
7

Erzurum ve Sivas Kongreleri
Mustafa Kemal Paşa, Amasya Genelgesi’ni yayımladıktan sonra Sivas’a gitti. Bu sırada Doğu
Anadolu Müdafaayıhukuk Cemiyeti, Doğu Anadolu’da Ermeni Devleti’nin kuruluşunu engellemek için
Erzurum’da kongre hazırlıkları yapmaktaydı. Mustafa Kemal Paşa ve millî kongre için Sivas’a gelen delegeler, Kâzım Karabekir Paşa’nın daveti üzerine Erzurum’a gittiler. Osmanlı Hükûmeti, Mustafa Kemal
Paşa’nın çalışmalarını engellemek ve onu mücadeleden vazgeçirmek için çalışmalar başlattı. Osmanlı
Hükûmeti Mustafa Kemal’den derhâl İstanbul’a geri dönmesini istedi. Fakat bütün çabalarına rağmen
başarılı olamayınca Mustafa Kemal Paşa’nın resmî görevine son verdi. Bunun üzerine Mustafa Kemal
Paşa, müfettişlik görevinden ve askerlik mesleğinden istifa ettiğini telgrafla İstanbul’a bildirdi (8 Temmuz 1919). Böylece çok sevdiği askerlik mesleğinden ayrılan Mustafa Kemal, artık bir sivildi. Bu arada
15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal’e, “Ben ve kolordum emrindeyiz paşam.”
diyerek ordu ve millet adına destek verdi. Bu suretle Mustafa Kemal, Türk milletinin kurtuluş yolundaki
lideri oldu.
Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919)
Mondros Ateşkes Anlaşması’na göre, Doğu Anadolu’daki
altı ilde (Vilayet-i Sitte: Sivas, Diyarbakır, Van, Bitlis, Erzurum,
Elâzığ) karışıklık çıktığı takdirde bu bölge işgal edilebilecekti.
Aslında, Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli anlaşmalara göre bu bölgede İtilaf Devletleri mandası altında bir Ermeni Devleti kurulması planlanmıştı. Bu durumda, doğu illerinin
haklarının savunulması gerekiyordu. Türkler, Ermeni çetelerini durdurmak ve bir Ermeni Devleti’nin kuruluşunu önlemek
için Doğu Anadolu Müdafaayıhukuk Cemiyetini kurdular. Bu
cemiyet, karşılaştığı büyük tehlikeyi görüşmek için bölgesel
bir kongreyi Erzurum’da topladı. Mustafa Kemal de kongrenin
hazırlık aşamasında Erzurum’a gelerek çalışmalara katıldı
Mustafa Kemal Paşa, bir grup Erzurum
(3 Temmuz 1919). Amacı bu kongreden bütün milleti ilgilendiKongresi delegesi ile birlikte (1919)
recek ve millî hareketi örgütleyecek kararlar çıkarmaktı. Erzurum Kongresi, 23 Temmuz 1919’da bölge temsilcileri ile Sivas’ta toplanarak kongreye gelen delegelerin
bazılarının katılması ile yapıldı. Delegeler, oy birliği ile Mustafa Kemal’i kongrenin başkanlığına seçtiler.
Erzurum Kongresi’nde şu kararlar alındı:
• Millî sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz.
• Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Hükûmetinin dağılması hâlinde, millet
topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir.
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• Osmanlı Hükûmeti vatanı koruma ve istiklali elde etme gücünü gösteremediği takdirde, bu gayeyi
gerçekleştirmek için geçici bir hükûmet kurulacaktır. Bu hükûmet üyeleri millî kongrece seçilecektir.
Kongre toplanmamışsa bu seçimi Temsil Heyeti yapacaktır.
• Kuvayımilliyeyi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
• Hristiyan azınlıklara siyasi hâkimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez.
• Manda ve himaye kabul olunamaz.
• Millî Meclisin derhal toplanmasını ve hükûmetin yaptığı işlerin Meclis tarafından kontrol edilmesini
sağlamak için çalışılacaktır.
Erzurum Kongresi’nde, kongre kararlarını yürütülmesi için Mustafa Kemal başkanlığında dokuz kişilik bir Temsil Heyeti (Heyet-i Temsiliye) kurulması kararlaştırıldı (7 Ağustos 1919).
Erzurum Kongresi kararlarında yer alan “Millî iradeyi hâkim kılmak esastır.” maddesinden ne
tür yargılara varmak mümkün olabilir? Açıklayınız.
Erzurum Kongresi, toplanış şekli ve amacı açısından bölgesel bir nitelik taşımaktadır. Ancak bu
kongrede alınan kararlar, yurdun bütününü ve milleti ilgilendirdiği için sonuçları itibariyle millî bir nitelik
göstermektedir. Ayrıca kongre kararlarında, millî egemenliğe dayalı yeni bir hükûmetin kurulacağı düşüncesi açıkça Türk ve dünya kamuoyuna duyurulmuştur. BMM’nin toplanış ve açılış gerekçesi Erzurum Kongresi kararları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Mudanya Ateşkes Anlaşması ve Lozan Barış
Antlaşması’nın bağımsızlığı savunan kararları, gücünü Erzurum Kongresi kararlarından almıştır. Cumhuriyet yönetiminin ruhu, “millî iradeyi egemen kılmak” anlayışında yatar.
Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)
Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi’nin tamamlanmasından sonra Temsil Heyeti ile birlikte Sivas’a
hareket etti. Amasya Genelgesi ile Sivas’ta millî bir
kongre toplanması kararlaştırılmıştı. Bu amaçla yurdun çeşitli bölgelerinden seçilen delegeler gizlice
Sivas’a gelmişler, vatanın ve Türk milletinin geleceğini tartışmak üzere hazırlıklara başlamışlardı. İtilaf
Devletlerinin, Sivas’ı işgal etme tehdidi ve baskıları
nedeniyle Osmanlı Hükûmeti, kongreyi engellemek
istedi. Bu amaçla Sivas Valisi’ne, Mustafa Kemal
Mustafa Kemal Paşa, Sivas Kongresi’ne katılan
tutuklamasını emretti. Ancak Vali ve diğer yönetidelegelerle birlikte (1919)
ciler bu emre uymadılar. Bunun üzerine Osmanlı
Hükûmeti, kongreyi önlemek için Elâzığ Valisi Ali Galip’i Sivas’a yolladı. Onun çabaları da kongrenin
toplanmasını engelleyemedi. Sonunda Anadolu ve Trakya’dan gelen delegeler, Sivas Lisesinde toplandılar (4 Eylül 1919). Mustafa Kemal, oy çokluğu ile kongre başkanı seçildi.
Kongrede yurdun kurtuluşu ve milletin bağımsızlığı konuları ele alındı. Bazı delegeler, Türkiye’nin
kurtuluşu için tek yol olarak ABD ile birlikte İngiltere’nin manda ve himayesine girmeyi önerdiler. Ancak
başta Mustafa Kemal olmak üzere pek çok delege, Türk milletinin başkalarının emirleri altında onursuzca yaşamaktansa ölmeyi tercih edeceğini belirterek bu öneriye şiddetle karşı çıktı. Diğer yandan
Milletler Cemiyetinin mandası altına girilmesi görüşü de kabul edilmedi. Sonuçta başka devletlerden bağımsızlığı kısıtlayıcı olmayan yardım hariç olmak üzere, himaye ve manda kabul edilemeyeceği kararına
varıldı. Sivas Kongresi’nde aşağıdaki kararlar alındı.
• Milletin bütünlüğü ve milletin bağımsızlığını sağlamak konusunda Erzurum Kongresi’nde alınan
kararlar aynen kabul edildi.
• Türk yurdunun parçalanmasını önlemek amacıyla Anadolu ve Rumeli’de, yurdun işgalini engellemek için çalışan bütün millî kuruluşlar, “Anadolu ve Rumeli Müdafaayıhukuk Cemiyeti” adı altında
birleştirildi.
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• Kongrede kararların uygulanması için, Erzurum Kongresi’nde oluşturulan Temsil Heyetinin sayısı
artırılarak dokuzdan on altıya çıkarıldı.
• Millî meclisin toplanma hazırlıkları hızlandırıldı.
Bu kongre ile dağınık millî teşkilatlar bir çatı altında toplanmış, manda ve himaye yönetimleri kesinlikle
reddedilmiş ve milleti ancak milletin karar ve azminin kurtaracağı vurgulanmıştır. Anadolu’daki gelişmeleri
önleyemeyen Damat Ferit Paşa istifa etmiş ve yerine Ali Rıza Paşa kabinesi kurulmuştur. Sivas Kongresi’nin
en önemli siyasi sonuçlarından biri de Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasına zemin hazırlamasıdır.
Sivas Kongresi, toplanma biçimi, amacı ve aldığı kararlarla millî bir kongredir. Çünkü alınan kararlar
bütün yurdu ilgilendirmekteydi. Mustafa Kemal’in en büyük amacı millî iradeye dayalı bir yönetim kurmaktı. Bu nedenle Türk milletinin çağdaş ve mutlu bir ortamda yaşaması için önce BMM’nin açılışını
gerçekleştirdi. Daha sonra siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda bir dizi inkılabı (saltanatın kaldırılması,
cumhuriyetin ilanı ve Medeni Kanun’un kabulü gibi) hayata geçirdi.
Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi kararları ile oluşturulan Temsil Heyetinin başkanlığını yaptığı dönemde, bütün zorlukları yenerek Türk milletini millî birlik ve beraberlik düşüncesi ile bir araya
getirmeyi başarmıştır.
Mustafa Kemal, Millî Mücadele’nin başlamasıyla birlikte millî egemenlik ilkesini benimsemiş ve uygulamıştır. Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasını sağlamak için çözüm yolu olarak milletin azim ve kararını,
milletin egemenliğini, millî iradeyi dikkate almıştır. Çağdaş bir devletin millî irade kavramı üzerine kurulması
gerektiğini her fırsatta dile getirmiştir. Amasya Genelgesi’nin; “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve
kararı kurtaracaktır.” maddesini Erzurum, Sivas Kongreleri ve BMM’nin açılışında da vurgulamıştır.
Mustafa Kemal, her fırsatta millî iradenin üstünlüğünü ileri sürerek, milletin kararına uyulması zorunluluğunu ortaya koymuştur. Millî Mücadele Dönemi’nde millî iradeye verdiği önemi yeni Türk Devleti’ni
kurarken de göz önünde tutmuştur. Millî Mücadele sırasında milletin birliğini, beraberliğini sağlamış;
millete yeni bir ruh kazandırmıştır. Millî Mücadele ruhu; millet birliğinin, millî egemenliğin doğal bir sonucudur. Millî egemenlik aynı zamanda demokratik rejimin uygulanmasını da sağlamıştır.
Kurtuluş Savaşı’nda önemli hizmetlerde bulunan ve Atatürk’ün yakın çalışma arkadaşlarından Ali
Fuat (Cebesoy) Paşa ve Bekir Sami (Kunduh) Bey’in aşağıda verilen biyografilerini okuyalım.
Ali Fuat (Cebesoy) Paşa (1882 - 1968)
İstanbul-Salacak’ta doğdu. 1902’de Harp Okulunu, 1905’te de Harp Akademisini bitirdi. Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarında görev aldı.
1917 yılında tümgeneralliğe terfi etti. Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında, Batı
Anadolu Genel Kuvayımilliye Komutanı ve Batı Cephesi Komutanı olarak önemli
görevler üstlendi. 1920 yılı sonunda Moskova Büyükelçiliğine atandı. 1922’de
TBMM Başkanı oldu. Korgeneral rütbesiyle 1927 yılına kadar ordu komutanlığı ve milletvekilliği yaptı. TBMM Başkanı (1948), Bayındırlık Bakanı (1939-1943), Ulaştırma
Bakanı (1943-1946) olarak devlete hizmet etti. 1968 yılında İstanbul’da vefat etti.
Bekir Sami (Kunduh) Bey (1865 - 1933)
1865 yılında doğdu. İstanbul Galatasaray Lisesini bitirerek Paris’te siyaset
bilimi alanında eğitim gördü. Dışişleri Bakanlığında memuriyet hayatına başladı ve TBMM’nin ilk Dışişleri Bakanı oldu. Sivas Kongresi’ne katılarak Millî
Mücadele’ye destek verdi. Temsil Heyeti üyeliğine seçildi. Mustafa Kemal ve
Rauf Orbay’la birlikte Amasya Görüşmeleri’ne katıldı. Son Osmanlı Mebusan
Meclisine Amasya milletvekili olarak seçildi. Mebusan Meclisinin İngilizler tarafından dağıtılmasıyla birlikte Ankara’ya gelerek TBMM’de önemli görevler yaptı.
Sovyetler Birliği’ne ve Londra Konferansı’na gönderilenTürk heyetinin başkanlığını üstlendi.
Daha sonraki yıllarda Tokat milletvekilli seçildi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurucuları arasında yer aldı. 1933 yılında İstanbul’da vefat etti.
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Osmanlı Hükûmetleri, Temsil Heyeti ve Amasya Görüşmeleri (20-22 Ekim 1919)
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın hükümlerinin en sert biçimde uygulanmasına, Osmanlı Hükûmeti
sessiz kalmıştı. İşgallerin yarattığı tepki ile millî cemiyetler kurulmuş ve Kuvayımilliye birlikleri oluşturulmuştu.
Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a çıktıktan sonra
Havza’da yayımladığı emirler, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongrelerinin kararları ile bütün yurtta Millî Mücadele’yi başlattı. Ancak İtilaf Devletlerinin
baskısı ile Damat Ferit Paşa, sadrazam olarak millî harekete karşı çıkıyordu. Bu nedenle Sivas Kongresi’ni
engellemek için Mustafa Kemal’in tutuklanmasını istemişti. Fakat bu isteğini gerçekleştiremedi. Damat Ferit
Paşa, Sivas Kongresi sırasındaki olumsuz tavrını devam ettirdi. Bütün bu engellemelere rağmen Mustafa
Kemal, Sivas Kongresi’nin kararlarını padişaha bildirmek istedi. Fakat Damat Ferit Paşa buna engel oldu.
Bunun üzerine Mustafa Kemal, İstanbul’da yasal bir Mustafa Kemal, Temsil Heyeti üyeleriyle birlikte Salih
hükûmet kuruluncaya kadar Anadolu’nun İstanbul’la Paşa ile görüşmek için Amasya’ya giderken (1919)
resmî haberleşmesini kestirdi. Mustafa Kemal, yayımladığı bir emirle Osmanlı Hükûmeti ile bütün yazışmaların Temsil Heyetinin denetiminde yapılmasını istedi. Bu kararlı tavır karşısında Damat Ferit Paşa
Hükûmeti istifa etmek zorunda kaldı. Böylece Mustafa Kemal’in, “İstanbul, Anadolu’ya egemen değil,
tabi (bağlı) olmak zorundadır.” şeklindeki düşüncesi gerçekleştirilmiş oldu.
Damat Ferit Paşa’nın yerine sadrazam olan Ali Rıza Paşa, Temsil Heyeti ile iyi ilişkiler kurmak istiyordu. Bir anlaşma zemininin hazırlanması için Ali Rıza Paşa, Bahriye Nazırı (Donanma Bakanı) Salih
Paşa’yı Temsil Heyeti ile görüşmeler yapmakla görevlendirdi. Salih Paşa ile Mustafa Kemal arasındaki
görüşmeler Amasya’da yapıldı. Bu olaya yakın tarihimizde Amasya Görüşmeleri adı verilmektedir (2022 Ekim 1919). Amasya Görüşmeleri; Sivas Kongresi’nde kabul edilen, millete ve dünyaya duyurulan
temel üzerine yapıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda;
• Manda ve himayenin kabul edilmemesi, Türk yurdunun bütünlüğü ve bağımsızlığının korunması,
• Müslüman olmayan topluluklara yurdumuzun siyasal ve sosyal dengesini bozacak haklar verilmemesi,
• Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerin işgaline izin verilmemesi,
• Anadolu ve Rumeli Müdafaayıhukuk Cemiyetinin hukuksal varlığının Osmanlı Hükûmeti tarafından
tanınması,
• Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasındaki barış görüşmeleri için toplanacak konferansa, Temsil
Heyetinin uygun göreceği kişilerin katılması,
• Millî Meclisin, Anadolu’da, Osmanlı Hükûmetinin uygun göreceği güvenilir bir yerde toplanması,
Mebusan Meclisinin İstanbul’da toplanmasının güvenlik bakımından uygun olmadığı kararları alındı.
Amasya Görüşmeleri’nin en önemli sonucu Osmanlı Hükûmetinin, Temsil Heyetini ve böylece Anadolu’daki millî hareketi resmen tanımış olmasıdır. Bu şekilde Temsil Heyeti, varlığını ve gücünü kanıtlamıştır.
Mustafa Kemal, alınan kararların İtilaf Devletlerinin tehdit ve baskısı altındaki Osmanlı Hükûmeti tarafından kabul edileceğini ummuyordu. Salih Paşa, Mustafa Kemal’in bu konudaki kuşkularını gidermek
için Osmanlı Hükûmeti, Amasya Görüşmeleri’nin kararlarını kabul etmezse istifa edeceğine dair söz
verdi. Ancak Osmanlı Hükûmeti, Mustafa Kemal’in önceden düşündüğü gibi bu kararları kabul etmedi.
Salih Paşa da verdiği sözü tutmadı ve görevinden ayrılmadı.
Osmanlı Hükûmetinin, bir temsilcisini Mustafa Kemal’le görüşmek üzere Anadolu’ya göndermesiyle ilgili düşüncelerinizi açıklayınız.
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Temsil Heyetinin Ankara’ya Gelmesi (27 Aralık 1919)
Amasya Görüşmeleri’nin sonuçsuz kalmasının ardından Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti, İstanbul
ve Batı Cephesi’ndeki gelişmeleri izleyebilmek için uygun bir yer olarak gördükleri Ankara’ya geldiler (27
Aralık 1919). Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti, Ankara’da büyük törenlerle bir kurtarıcı olarak karşılandı.
Ankara, haberleşme ve ulaşım açısından kilit noktada yer alan bir kentti. Hem güvenli hem de cephelere yakındı. Diğer yandan Ali Fuat (Cebesoy) Paşa’nın komutanlığını yaptığı 20. Kolordu da Ankara’da
bulunuyordu. Mustaf Kemal’in Ankara’ya gelmesiyle bu kent, millî kurtuluş hareketinin merkezi oldu.
Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misakımillî’nin Kabulü
İstanbul’daki Ali Rıza Paşa Hükûmeti, Temsil Heyetinin istekleri doğrultusunda seçimlerin yapılmasını ve Mebusan Meclisinin toplanmasını kararlaştırdı. Ancak en büyük sorun meclisin nerede toplanacağıydı. İstanbul, İtilaf Devletleri donanmasının tehdidi altındaydı. Burada toplanacak bir meclis, ülkenin
kurtuluşu ve milletin bağımsızlığı için doğru ve sağlıklı kararlar almakta zorluk çekecekti. Bu yüzden
Mustafa Kemal, meclisin İstanbul’da toplanmasına karşı çıkıyordu. Fakat bu tehlikeyi düşünemeyenlerin
ve Osmanlı Hükûmetinin ısrarları ile son Osmanlı Mebusan Meclisi İstanbul’da toplandı (12 Ocak 1920).
Mustafa Kemal, güvenlik nedeniyle bu meclise katılmadı. Ama birçok milletvekili ile Ankara’da görüşerek
mecliste alınacak millî ilkeleri kararlaştırdı. Mustafa Kemal, Ankara’da görüşmeler yaptığı milletvekillerinden bir amaç etrafında toplanmalarını, Müdafaayıhukuk grubu kurmalarını ve kendisini de Meclis
Başkanı seçmelerini istedi. Ancak Millî Mücadele’yi destekleyen milletvekilleri, Mustafa Kemal Paşa’yı
Meclis Başkanı olarak seçtiremedikleri gibi Müdafaayıhukuk grubunu da oluşturamadılar.
Mustafa Kemal’in, milletvekillerinden kendisini Meclis Başkanı olarak seçmelerini istemesinin
sebepleri neler olabilir? Açıklayınız.
İtilaf Devletleri, toplanan bu meclisi kendi istekleri doğrultusunda kullanmayı amaçlıyordu. Mustafa
Kemal’in yönlendirdiği milletvekilleri Felahıvatan (Vatanın Kurtuluşu) Grubu adıyla bir grup kurdular. Bu
grup, yurdun kurtuluşu ve milletin bağımsızlığı ile ilgili Misakımillî (Milli Ant) adı verilen kararların Mebusan Meclisince kabul edilmesini sağladı (28 Ocak 1920).
Misakımillî’nin bazı maddeleri şunlardır:
• Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Anlaşması’nı (30 Ekim 1918) imzaladığı tarihte düşman
ordularının işgali altında bulunan Arap memleketlerinin durumu, halkın serbestçe verecekleri oya
göre belirlenmelidir.
• Bu mütareke hududu içinde Türk ve İslam çoğunluğu bulunan kısımların tümü, hiçbir şekilde ayrılık
kabul etmez bir bütündür.
• Halkın oyu ile ana vatana katılmış olan üç sancakta (Kars, Ardahan, Batum) ve Batı Trakya’da
gerekirse halkın oyuna başvurulmasını kabul ederiz.
• İstanbul şehri ile Marmara Denizi’nin güvenliği her türlü tehlikeden uzak tutulmalıdır. Ticaret gemilerinin Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçişi ilgili devletlerin oy birliği ile verecekleri karara
bağlıdır.
• Azınlık hakları, komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan yararlanması koşuluyla
kabul edilerek sağlanacaktır.
• Millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar (kapitülasyonlar) kaldırılmalıdır.
Misakımillî Kararları’nı millî egemenlik, demokrasi ve tam bağımsızlık açısından değerlendiriniz.
Misakımillî Kararları’nda belirlenen sınırlar ile bugünkü sınırlarımızı karşılaştırınız.
Misakımillî’nin Türk tarihindeki yeri ve önemi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Açıklayınız.
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Misakımillî ile Türk yurdunun sınırları çizilmiş, işgallere karşı çıkılmış, Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından da kabul edilmiş oldu.
Misakımillî’nin Türk Kurtuluş Savaşı için taşıdığı önem büyüktür. Bu ant ile son Osmanlı Mebusan
Meclisi, millet adına millî sınırları çizmiştir. Bu sınırlar içinde yurdun ve milletin bölünmez bütünlüğünü,
İtilaf Devletleri donanmalarının üzerlerine çevrilen topların gölgesinde dünyaya ilan etmiştir. Misakımillî
ile İtilaf Devletlerinin Türk yurdunu bölme amacıyla yaptıkları işgallere karşı çıkılmış, Erzurum ve Sivas
Kongrelerinde alınan kararlar resmî olarak Türk milleti adına kabul edilmiştir.
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Misakımillî Kararları’nın önemi ile ilgili Atatürk’ün sözlerini bularak aşağıdaki boşluklara yazınız.
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Mustafa Kemal, Havza ve Amasya’da genelgeler yayımlayarak vatanın işgalci güçlerden kurtarılması için Türk ulusundan millî birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar yapmasını istemişti. Anadolu’nun
çeşitli bölgelerinde işgallere karşı düzenlenen mitingler ve kurulan cemiyetler, Türk milletinin tutsaklığa
karşı mücadele azminde olduğunu gösteriyordu. Mustafa Kemal, Millî Mücadele’yi başlatmadan önce
ülkemizde millî birlik ve beraberliği sağlamaya çalıştı. Çünkü Millî Mücadele’nin başarılı olabilmesi için
millî bağımsızlığın, millî birlik ve beraberliğin ve toplumsal dayanışmanın sağlanmasının gerekliliğine
inanmıştı.
Cemiyetler, Mustafa Kemal’in isteği doğrultusunda Sivas Kongresi’nde “Anadolu ve Rumeli
Müdafaayıhukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmişti. Diğer yandan Temsil Heyetinin üye sayısı artırılmış, Mustafa Kemal’in yöneticilik ve birleştiricilik gücü sayesinde bütün milletin tek vücut olduğu Türk ve
dünya kamuoyuna gösterilmiş, böylece kurtuluş için topyekûn bir mücadele başlatılmıştır. Ülke genelinde sağlanan bu millî birlik ve beraberlik bilinci Türk milletinin zaferi ile sonuçlanmıştır.
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Mustafa Kemal’in en önemli özelliklerinden biri de günlük hayatta son derece nazik, dürüst, anlayışlı
bir yönetici olmasıydı. Verdiği kararları sonuna kadar takip eder, sonuçlarını mutlaka görmek isterdi.
Mustafa Kemal aşağıda verilen sözleriyle yöneticilik konusundaki başarılarının ipuçlarını vermiştir:
“Verdiğiniz emrin yapılmasından emin olmak istiyorsanız, ta en son gerçekleşme ucuna kadar
kendiniz onun başında bulunmalısınız.”
(Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 470.)

Askerlik hayatında üstün bir komutan olan Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulması
ve çağdaş değerlerle donatılıp yönetilmesinde de üstün yöneticilik vasıflarını Türk ve dünya kamuoyuna
göstermiştir.
Mustafa Kemal Atatürk, aldığı kararları ve önlemleri yeri ve zamanı geldiğinde en doğru şekilde ve
hiçbir ödün vermeden uygulamıştır. Saltanatın kaldırılması, kılık kıyafet inkılabının gerçekleşmesi ve
yeni Türk harflerinin kabul edilmesi sırasında da hep iyi bir yönetici olduğunu göstermiştir. Onun başarılı
olmasında, yerinde ve zamanında karar alma özelliği önemli bir etken olmuştur.
19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkıp Millî Mücadele’yi başlattığında karşılaştığı bütün zorlukları,
üstün yöneticilik özellikleri sayesinde aşmasını bilmiş bir asker ve devlet adamıdır.
İstanbul’un İşgali
Osmanlı Mebusan Meclisinin aldığı Misakımillî Kararları, İtilaf Devletleri arasında büyük şaşkınlık ve
kızgınlığa neden oldu. Öncelikle Osmanlı Hükûmetine karşı baskı ve tehditlerini yoğunlaştırdılar. Bazı
milletvekilleri, asker ve bürokratlar, Temsil Heyeti taraftarı oldukları gerekçesiyle tutuklandılar. İtilaf Devletleri, millî hareketi sindirmek ve kurtuluş umutlarını söndürmek için 16 Mart 1920’de İstanbul’u resmen
işgal etmeye başladılar.

İşgal kuvvetleri İstanbul’da (1920)

16 Mart 1920 sabahı İtilaf Devletleri donanmalarına bağlı askerler erkenden karaya çıktılar. İlk hedefleri Şehzadebaşı Karakolu’ydu. Karakola saldıran işgalciler, uyuyan erleri yataklarında katlettiler.
İstanbul’un kilit noktalarını ele geçirdiler. Postaneleri denetim altına alarak Anadolu ile haberleşmeyi durdurdular. Resmî daireleri işgal ettiler. Harbiye Nezaretine (Savaş Bakanlığı) girerek Nazır Fevzi Paşa’yı
makamından çıkardılar. Bu arada millî hareket taraftarı asker, memur ve gazete yazarlarını tutukladılar.
Ayrıca Osmanlı Mebusan Meclisine girip yakaladıkları milletvekillerini tutuklayarak Malta Adası’na sürgüne gönderdiler. Yakalanmaktan kurtulan milletvekilleri gizlice Ankara’ya, Mustafa Kemal’in yanına gittiler. İtilaf Devletleri, İstanbul’un her tarafına bildiriler asarak millî hareketin sona erdirilmesini, aksi hâlde
İstanbul’un Türklerin elinden alınacağını bildirdiler.
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İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgali ile Osmanlı Devleti’nin varlığı fiilen sona ermiş oldu. Padişah ve hükûmet güçsüz, yetkisiz ve tutsaktı. Kendilerine İtilaf Devletleri tarafından verilen emirleri yerine
getirmekten başka çareleri yoktu. Bu işgal ile Türk varlığına son verilmek isteniyordu. Mustafa Kemal,
bu işgalin insanlığın kutsal saydığı hürriyet, bağımsızlık ve insan haklarına aykırı olduğunu belirterek
işgali şiddetle protesto etti.
Aşağıdaki noktalı yerlere İstanbul’un işgal edildiğini Mustafa Kemal’e bildiren bir telgraf örneği yazınız.
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Büyük Millet Meclisinin Açılışı ve Çalışmaları (23 Nisan 1920)
İtilaf Devletlerinin padişaha Mebusan Meclisini kapattırmaları üzerine Mustafa Kemal, Ankara’da bir
Millî Meclis toplanması konusunda
çalışmalara başladı. Temsil Heyeti,
İstanbul’dan Anadolu’ya geçen milletvekillerinin Ankara’ya gelmelerini
istedi. Ayrıca Anadolu’daki bütün
illere haber gönderilerek Ankara’da
toplanacak olağanüstü meclise
temsilci göndermeleri bildirildi. Bunun için bütün yurtta seçim yapıldı
(19 Mart 1920). Seçilen milletvekilleri ile İstanbul’dan gelen milletveBüyük Millet Meclisinin açılış töreni (1920)
killeri Ankara’da toplandı. 23 Nisan
1920’de büyük bir törenle Büyük Millet Meclisi açıldı. Bu meclisin temelini millî egemenlik oluşturuyordu.
Meclisin açılışının hemen ardından Millî Meclisin çalışma ilkeleri saptanmıştır. Mustafa Kemal’in önerisi ile kabul edilen ilkeler şunlardır:
• Hükûmet kurmak zorunludur.
• Geçici bir hükûmet başkanı tanımak veya bir padişah vekili atamak doğru değildir.
• Mecliste toplanan millî iradeyi vatanın geleceğine egemen kılmak esastır.
• BMM’nin üstünde hiçbir güç yoktur.
• BMM yasama ve yürütme yetkilerini kendisinde toplamıştır.
• Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul hükûmet işlerine bakar, Meclis
Başkanı bu kurulun da başkanıdır (Meclis Hükûmeti Sistemi).
• Padişah ve halife baskılardan kurtulduktan sonra Meclisin düzenleyeceği kanuna göre yerini alır.
Meclisin çalışma ilkelerinden hareketle ileride nasıl bir yönetimin kuruluş işaretlerinin verilmiş
olabileceğini açıklayınız.
70

“www.cumhuriyetmüzesi.gov.tr” İnternet adresine sanal gezi düzenleyerek elde ettiğiniz
bilgiler doğrultusunda bir sunu hazırlayınız.
Mustafa Kemal’in en büyük özelliklerinden biri de birleştirici ve bütünleştirici bir asker ve devlet adamı
olmasıdır. Onun bu özelliğini Millî Mücadele’nin hazırlık çalışmalarının yapıldığı dönemde görmek mümkündür. O, Türk milletini millî bilinç ile birleştirerek birlik ve beraberliği sağladı ve millî bir güç oluşturmayı
başardı. Yayımladığı genelgeler ile başkanlığını yaptığı kongrelerde Türk milletini aynı amaç etrafında
topladı. Oluşturduğu millî bilinçten sonra Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Daha sonra dağınık millî kuvvetleri
de bir çatı altında toplayarak düzenli ordu kurmayı başardı.
Mustafa Kemal, Millî Mücadele’nin ilk zamanlarında Anadolu’nun çeşitli yörelerindeTürk halkı tarafından kurulmuş olan cemiyetleri bir çatı altında toplayarak Türk milletini bir amaç etrafında birleştirdi. Böylece ülke genelinde millî birlik ve beraberliği sağladı.
Mustafa Kemal, Türk milletine millî birlik ve beraberlik bilincini kazandırmadan, milleti tek bir ülkü etrafında birleştirmeden Millî Mücadele’ye başlamadı. Mustafa Kemal, millî birlik ve beraberliğin önemini
aşağıdaki sözleriyle açıklamıştır:
“Milletin fertleri, yalnız tarlasında bulunan herkes, silahla vuruşan savaşçı gibi kendini görevli hissederek, bütün varlığını mücadeleye verecektir.”
(Selman Kılınç, Atatürk’ten İnsanlığa Yol Gösteren Sözler, s. 18.)

6. BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÛMETİNE KARŞI AYAKLANMALAR
BMM’nin açılması ile Türk milletinin tarihinde yeni bir dönem başlamış ve millî egemenliğe dayalı,
yeni bir devletin temeli Ankara’da atılmış oldu. Başka bir ifade ile BMM’nin açılmasıyla millî egemenliğe
dayalı, tam bağımsızlığı hedefleyen yeni bir devlet kurulmuş oldu. Osmanlı parlamentolarının aksine bu
Meclis millî özellikler taşımaktaydı. BMM, egemenliğin kaynağının tek kişiye ait olmadığını kabul etti. Artık millet, kendi geleceğine karar verecekti. Mustafa Kemal, BMM’nin önemini şu sözleriyle ifade etmiştir:
“Her şey Ankara Millî Meclisinin elindedir. Bu meclisin amacı, millî sınırlar içinde millî bağımsızlığı temindir. Türk milleti, bir bağımsız varlık hâlinde hukukunun onaylanmasından başka bir şey istememektedir.”
(Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 149.)

Bu Meclis olağanüstü şartlarda kurulmuş bir savaş Meclisidir. Kararların daha hızlı alınabilmesi amacıyla yasama, yürütme ve yargı yetkisini kendi bünyesinde toplayarak güçler birliği ilkesini uygulamıştır.
Bu özellikleri ile Büyük Millet Meclisinin millî bağımsızlığın kazanılmasında ve millî egemenliğin sağlanmasında önemli bir yeri vardır.
Açılan bu ilk Mecliste farklı grupların da varlığı kaçınılmazdı. Bu gruplar arasından Mustafa Kemal,
kendisine yakın kişilerden oluşan Anadolu ve Rumeli Müdafaayıhukuk Grubunu kurdu.
Ayaklanmalar, Nedenleri, Sonuçları
Ayaklanmaların Nedenleri
• İstanbul Hükûmetinin halkın dinî duygularını sürekli istismar etmesi,
• Osmanlı Devleti’nin siyasal gücünü kaybetmesi nedeniyle Anadolu’da bazı ailelerin otoriteyi ele
geçirmek istemesi,
• Azınlıkların (Ermeni, Rum ve Yahudi) İtilaf Devletlerinin kışkırtmaları ile bulundukları bölgelerde
bağımsız bir devlet kurmak için harekete geçmeleri,
• Bazı Kuvayımilliye birliklerinin Millî Mücadele’ye yardım amacı ile halktan zorla yiyecek, giyecek,
silah ve para toplamaları; yeni kurulan düzenli orduya katılmayı redderek kendi başlarına hareket etmeleri,
• Osmanlı Hükûmetinin, BMM’nin Boğazları ele geçirmesini engellemek ve Anadolu’daki faaliyet
alanını daraltmak istemesidir.
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Büyük Millet Meclisine Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

İstanbul Hük
ûmetinin
Çıkardığı
Ayaklanmalar

İstanbul Hükûmeti ve İtilaf
Devletlerinin Kışkırtmasıyla
Çıkan Ayaklanmalar

Azınlıkların
Çıkardığı
Ayaklanmalar

Kuvayımilliye
Yanlısı Olup
Sonradan
Ayaklananlar

Kuvayıinzibatiye
(Halifelik
Ordusu), Anzavur
Ayaklanması

Bolu, Düzce-Hendek,
Adapazarı, Afyon, Bozkır,
Millî Aşireti İsyanı, Koçgiri,
Ali Batı, Şeyh Eşrefi, Cemil
Çeto ve Yozgat Ayaklanması

Pontusçu
Rumlar
ve Ermeni
Ayaklanmaları

Çerkez Ethem
ve Demirci
Mehmet Efe
İsyanı vb.

İstanbul’un resmen işgalinin hemen ardından hükûmeti kurma görevi Damat Ferit Paşa’ya verildi.
Damat Ferit Paşa’nın sadrazam yapılmasının temel amacı, her ne pahasına olursa olsun Anadolu’da
millî hareketin güçlenmesini engellemekti.
Damat Ferit Paşa, millî hareketi engellemek için Büyük Millet Meclisi Hükûmetine karşı yoğun bir
propagandaya başladı. İlk olarak şeyhülislamdan millî hareketin hatalı ve dine aykırı olduğuna dair bir
fetva alarak bunu çoğaltıp İngiliz uçakları ile bütün Anadolu’ya dağıttırdı. Bu fetva ile Mustafa Kemal ve
arkadaşlarının dine karşı büyük günah işledikleri duyuruldu. Yurdunu, devletini ve dinini seven her yurttaşın silahına sarılarak millî hareket sona erdirilinceye kadar savaşması istendi. Bu arada Mustafa Kemal ve arkadaşları, kendilerinin bulunmadığı bir mahkemede yargılanıp idama mahkûm edildi. Bu idam
kararları İngiliz uçaklarından atılan bildirilerle bütün Anadolu’ya duyuruldu. Bu arada Osmanlı Hükûmeti
Kuvayımilliye hareketine karşı Kuvayıinzibatiye adında bir ordu kurdu.

BMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaların bölgelere göre dağılımını gösteren harita

Ayaklanmaların bastırılması için BMM tarafından Hıyanetivataniye Kanunu (Vatana İhanet Yasası) çıkarıldı. İsyan edenleri yargılamak üzere İstiklal Mahkemeleri kuruldu. Diğer yandan Damat Ferit
Paşa’nın olumsuz propagandalarına ve hazırlattığı fetvalara karşı önlemler alındı. Bu amaçla Ankara
Müftüsü Rıfat (Börekçi) Efendi başkanlığında çevre illerin müftülerinin birlikte hazırladığı fetva yayımlandı. Bu fetvada hürriyet ve bağımsızlık savaşının haklılığı vurgulanıyordu.
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İstanbul Hükûmetinin Çıkardığı Ayaklanmalar
Anzavur Ayaklanması: Eski bir subay olan Ahmet Anzavur tarafından 2 Kasım 1919 tarihinde Manyas, Susurluk, Gönen ve Ulubat dolaylarında bir isyan çıkarılmıştır. İsyanın amacı Anadolu’da,
Millî Mücadele’yi ortadan kaldırmak ve Osmanlı yönetiminin devamını sağlamaktır. Bu ayaklanma 16 Nisan 1920 tarihinde Kuvayımilliye birlikleri tarafından bastırılmıştır.
Kuvayıinzibatiya (Halifelik Ordusu) Ayaklanması: 18 Nisan
1920 tarihinde İngilizlerin desteği ile eski Harbiye Nazırı (Savaş
Bakanı) Süleyman Şefik Paşa tarafından gerçekleştirilmiştir. İsyan
İzmit ve Geyve çevresinde etkili olmuştur. Bu isyanın amacı Millî
Mücadele’yi ortadan kaldırmaktır. Bu ayaklanma 14 Haziran 1920
tarihinde Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa’nın gayretleriyle
ortadan kaldırılmıştır.
Bolu, Düzce, Hendek ve Adapazarı Ayaklanmaları: 13 Nisan
1920 tarihinde Bolu, Düzce, Hendek ve Adapazarı dolaylarında
Anzavur Ayaklanması sırasında şehit
İtilaf Devletleri ve Osmanlı Hükûmetinin kışkırtmaları sonucu büedilen Alay Komutanı Rahmi Bey
yük bir isyan başladı. Bu isyanın amacı Kuvayımilliye birliklerinin
Marmara Denizi’ne ve İstanbul Boğazı’na yaklaşmalarını önlemekti. Bölgedeki isyan 31 Mayıs 1920
tarihinde Ali Fuat Paşa ve Albay Refet Bey komutasındaki millî kuvvetler tarafından bastırıldı.
Yozgat Ayaklanması: 15 Mayıs 1920 tarihinde Yozgat’ın güçlü ailelerinden Çapanoğulları, Ankara’da
toplanacak Meclise karşı çıkarak Yozgat ve çevresini içine alan bölgede ayaklandı. Bu isyan 27 Ağustos
1920 tarihinde Çerkez Ethem ve emrindeki birlikler tarafından etkisiz hâle getirildi.
Afyon Ayaklanması: Yunanlıların kışkırtmaları sonucunda 21 Haziran 1920 tarihinde Çopur Musa
adlı bir asi tarafından Afyon ve çevresinde çıkarıldı. Çopur Musa, özellikle halka baskı yaparak askere
gitmeme çağrısında bulunuyordu. Bu isyanı millî kuvvetler 21 Haziran 1921 tarihinde ortadan kaldırdı.
Konya (Bozkır) Ayaklanması: Osmanlı Hükûmeti ve İngiliz Muhipler Cemiyetinin kışkırtmaları sonucunda Delibaş Mehmet, “Din elden gidiyor.” diyerek etrafına topladığı asilerle 2 Ekim 1920 tarihinde
bir isyan başlattı. İsyan kısa sürede millî kuvvetler tarafından 15 Kasım 1920 tarihinde bastırıldı.
Millî Aşireti Ayaklanması: Fransızların kışkırtmaları sonucunda 8 Haziran 1920 tarihinde ve Urfa ve
çevresinde bir isyan çıkarıldı. Bu ayaklanma Kuvayımilliye birlikleri tarafından ortadan kaldırıldı.
Bu ayaklanmaların dışında Koçgiri İsyanı (Sivas ve Erzincan), Ali Batı İsyanı (Midyat ve Nusaybin çevresi), Şeyh Eşref İsyanı (Bayburt ve çevresi), Cemil Çeto İsyanı (Batman ve çevresi) gibi Millî
Mücadele’ye büyük zarar veren pek çok isyan BMM tarafından yerinde ve zamanında alınan önlemlerle bastırıldı.
Azınlıkların Çıkardığı Ayaklanmalar
Bu ayaklanmalar Ermeniler ve Rumlar tarafından çıkarılmıştır. Ermeniler, özellikle Fransız işgali altındaki yerlerde Ermeni İntikam Alayları kurarak bir yandan Türk halkına saldırmış, diğer yandan da
millî kuvvetlere karşı isyan etmişlerdir. Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Taşnak komitacılarının
yönetimindeki Ermeni çeteleri, Doğu Anadolu Bölgesi’nde saldırılarına yeniden başlamışlardır. BMM
tarafından Doğu Cephesi Komutanlığına atanan Kâzım Karabekir Paşa, 30 Ekim 1920 tarihinde Ermenileri yenilgiye uğratmış ve ardından 3 Aralık 1920 tarihinde BMM Hükûmeti ile Ermeniler arasında Gümrü
Barış Antlaşması imzalanmıştır. Böylece Ermeni ayaklanmaları sonlandırılmıştır.
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Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan Rumlar, Pontus Rum Devleti kurmak için isyan etmişlerdir
(Aralık 1920). İngiltere ve Fener Rum Patrikhanesi tarafından maddi ve manevi yönden desteklenen bu
ayaklanma kısa sürede Samsun, Bafra, Amasya, Mezifon, Erbaa, Tokat ve kısmen Trabzon dolaylarına
yayılmıştır. Pontus çertelerinin çıkardıkları ayaklanmalar ancak TBMM Hükûmetine ait birlikler tarafından 1923 yılında ortadan kaldırılmıştır.
Kuvayımilliye Yanlısı Olup Sonradan Ayaklananlar
Demirci Mehmet Efe Ayaklanması: Kuvayımilliye
birlikleri içinde Millî Mücadele’nin ilk yıllarında önemli hizmetler veren Demirci Mehmet Efe, etrafına topladığı bir grup asi ile 1920 yılının Aralık ayında BMM
Hükûmetine karşı isyan etti. Demirci Mehmet Efe’nin
çıkardığı ayaklanma kısa sürede Denizli, Burdur, Dinar ve Çal çevresinde etkili oldu. Bu ayaklanma Refet
(Bele) Bey tarafından Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra
ancak 30 Aralık 1920 tarihinde bastırılabildi.
Çerkez Ethem Ayaklanması: Kuvayımilliye yanlısı
olup da sonradan ayaklanan Çerkez Ethem’in başlattığı isyan Kütahya, Gediz ve Demirci çevresinde kısa
sürede yayıldı. Millî Mücadele’ye büyük zararlar veren
ayaklanma Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra İsmet (İnönü) Bey tarafından 24 Ocak 1921 tarihinde bastırıldı.
Anadolu Basınında Millî Mücadele
Sivas Kongresi’nin sona ermesiyle birlikte 14 Eyİç isyan çıkaranlardan Çerkez Ethem (Refet
lül 1919 tarihinde Sivas’ta Temsil Heyetinin görüş ve
Paşa’nın solunda) ve Demirci Mehmet Efe
düşüncelerini Anadolu ve dünyaya açıklamak üzere
(Refet Paşa’nın sağında)
İradeyimilliye adı verilen yarı resmî bir gazete yayımlanmaya başladı. Bu gazetenin en önemli işlevi Millî Mücadele’nin sözcülüğünü yapmaktı. İradeyimilliye
gazetesinin ilk yazıları bizzat Mustafa Kemal tarafından gazete yöneticilerine dikte ettirildi. Mustafa Kemal Paşa, Sivas’tan Ankara’ya geldikten sonra Ankara’da da bir gazetenin yayımlanması için harekete
geçti. Anadolu ve Rumeli Müdafaayıhukuk Cemiyeti adına “Hâkimiyetimilliye” adı verilen bir gazetenin
çıkarılmasını sağladı. Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasında önemli etkisi olan bu gazete BMM
Hükûmetinin de yarı resmî organı olarak faaliyetler yürüttü.
Millî Mücadele’nin önemini dünyaya ve Anadolu’ya yayarak halkın yeterli bilgiye sahip olması için
BMM açılmadan önce 6 Nisan 1920 tarihinde Anadolu Ajansı kuruldu. Ajans, özellikle BMM Hükûmetine
karşı başlatılan ayaklanmaların nedenlerinin halka anlatılmasında önemli görevler üstlendi.
Anadolu Ajansının kurulmasından sonra 7 Haziran 1920 tarihinde Matbuat ve İstihbarat Müdüriyetiumumiyesi (Genel Basın ve Haber Alma Müdürlüğü) kurularak çalışmalarına başladı. 1921 yılında
Cerideyiresmiye (Resmî Gazete) adı verilen bir gazete yayın hayatına girdi. Ayrıca İstanbul’da da çeşitli
gazeteler yayımlanıyordu. Bunlardan Peyamısabah, İstanbul, Alemdar adlı gazetelerde Millî Mücadele
karşıtı yayınlar yer alırken Vakit, Tasviri Efkâr, İkdam, İleri, Yenigün ve Tercüman gibi basın yayın organları ise Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen yayınlar yapmaktaydılar.
Millî Mücadele Dönemi’nde yayımlanan gazetelerden yola çıkarak Kurtuluş Savaşı yıllarını
anlatan bir gazete sayfası hazırlayınız. Bu sayfayı sınıfınızın panosunda sergileyiniz.
BMM’nin açılışı gerçekleştirilerek farklı düşüncelerdeki insanların bağımsızlık mücadelesi için bir
araya gelmesi sağlandı. Meclisin açılması ile birlikte çıkan isyanlar, Türk milletinin göstermiş olduğu millî
birlik ve beraberlik ruhu ile aşılabildi.
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7. SEVR ANTLAŞMASI (10 AĞUSTOS 1920)
İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na katılmasını istemiyorlardı. Çünkü Osmanlı Devleti’ni Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda bölmeyi amaçlıyorlardı. Osmanlı Devleti, Almanya’nın
yanında savaşa girince 1916’da İngiltere, Fransa ve Rusya bir araya gelerek Osmanlı Devleti’ni aralarında paylaştıkları Sykes-Picot (Sayks-Piko) Antlaşması’nı imzaladılar. Kısa bir süre sonra 1917’de İtalya da Osmanlı topraklarından pay istedi ve bunun sonucunda Saint-Jean de Maurienne (Saint-Jan Dö
Maren) Antlaşması imzalandı.18 Ocak 1919 yılında toplanan Paris Barış Konferansı’nda Osmanlı Devleti’nin topraklarının nasıl paylaşılacağı görüşüldü. Ancak İngiltere, Fransa ve İtalya, topraklarımızın
paylaşılması konusunda anlaşamadılar. Bu gelişme üzerine Paris Barış Konferansı sona erdi.
İtilaf Devletleri, aralarındaki anlaşmazlıkları gidermek için İtalya’nın San Remo kentinde yeniden
toplanarak Osmanlı Devleti’nin ne şekilde paylaşılacağı konusunda bir anlaşmaya vardılar. Daha sonra
İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’ni Paris’te toplanacak bir barış konferansına çağırdılar. Osmanlı Devleti, bu konferansta önüne konulan
şartların çok ağır olduğunu İtilaf
Devletlerine bildirdi. Ancak Osmanlı Devleti’nin yaptığı itirazlar dikkate
alınmadı. Osmanlı topraklarını paylaşmak ve Osmanlı Devleti’ne gözdağı vermek için İngilizler, Mudanya ve Bandırma’yı; Yunanlılar ise
Balıkesir, Bursa ve Doğu Trakya’yı
işgal ettiler. Bu baskı ve zorlamalar
sonucunda, Paris’te alınan kararları görüşmek üzere Saltanat Şûrası
toplandı. Padişahın da katıldığı
toplantıda bu kararlar, Topçu Feriki
(Korgeneral) Rıza Paşa dışındaki,
Sevr Antlaşması’nın imza töreni (1920)
şûra üyeleri tarafından kabul edildi.
Paris’e giden bir heyet, Sevr Antlaşması’nı imzaladı (10 Ağustos 1920).
Sevr Antlaşması ağır şartlar içeren 433 maddeden oluşmakta idi. Antlaşmada yer alan maddelerden
bazıları şunlardır:
• İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalacak fakat azınlıkların hakları gözetilmezse şehir
Türklerin elinden alınacak.
• Boğazlar, her zaman bütün devletlerin gemilerine açık olacak ve Boğazlar milletlerarası bir komisyon tarafından kontrol edilecek.
• Doğu Anadolu’da iki yeni devlet kurulacak.
• İzmir şehri ile birlikte Ege Bölgesi’nin büyük bir bölümü ve Midye-Büyükçekmece çizgisinin batısında kalan bütün Trakya, Yunanlılara verilecek.
• İzmir yöresi dışında tüm Batı Anadolu, Afyon’dan Kayseri’ye kadar uzanan çizginin güneyinde
kalan topraklar İtalyan nüfuz bölgesi olacak.
• Antep, Urfa, Mardin ve Suriye, Fransa’ya verilecek. Adana’dan Kayseri ve Sivas’ın kuzeyine
kadar olan bölge Fransa nüfuz bölgesi olacak.
• Arabistan ve Irak (Musul dâhil), İngiltere’ye bırakılacak.
• Azınlıklara çok geniş siyasi, sosyal ve kültürel haklar verilecek.
• Askerlik, zorunlu hizmet olmaktan çıkarılacak. Türk ordusunun sayısı elli bin kişiyi aşmayacak. Bu
ordunun tank, ağır makineli tüfek, top ve uçağı olmayacak.
• Kapitülasyonlardan bütün İtilaf Devletleri yararlanabilecek.
Bu antlaşma ile Türk milletinin yaşama hakkı elinden alınıyordu. Çünkü bu belge ile Türk yurdu parçalanıyor ve Türk halkı tutsak ediliyordu.
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Sevr Antlaşması’nın geniş kapsamlı olmasının tarihî gerekçeleri neler olabilir? Açıklayınız.
Sevr Antlaşması, bir antlaşma olmaktan çok esaret belgesi özelliği taşımaktaydı. Osmanlı Hükûmeti,
Türk milletinin şiddetle karşı çıktığını bildiği hâlde antlaşmayı imzalamaktan kaçınmadı. Sevr Antlaşması, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde Millî Mücadele’nin başlamasına etken olmuş ve bu antlaşmanın Türk
milleti tarafından asla kabul edilmeyeceği bütün dünyaya duyurulmuştur.
Sevr Antlaşması hukuksal açıdan geçerliliği olmayan bir antlaşma idi. Çünkü yürürlükte olan Osmanlı Anayasası’na (Kanunuesasi) göre imzalanan uluslararası antlaşmaların Mebusan Meclisinde kabul
edilmesi gerekiyordu. Ancak Mebusan Meclisi işgalci güçler tarafından dağıtıldığı için İstanbul’da bu
antlaşmayı onaylayacak bir meclis yoktu. Millî iradeyi temsil eden BMM’nin antlaşmaya tepkisi çok sert
oldu. BMM antlaşmayı tanımadığını ve antlaşmayı imzalayanların vatan haini olduklarını Türk ve dünya
kamuoyuna açıkladı.
Millî Mücadele’nin lideri olan Mustafa Kemal de Sevr Antlaşması’nın imzalanmasına karşı çok sert
açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarından birini okuyalım.
“Politik, adalet, ekonomi ve mali bağımsızlığımızı yok etmeye ve bunun sonunda yaşam hakkımızı
inkâr ve hükümsüz bırakmaya yönelik olan Sevr Antlaşması bizce yoktur. Bağımsızlık ve egemenlik
gereklerimizi sağlayacak bir barışın yapılması emellerimizin başıdır.”
(Arı İnan, Düşünceleriyle Atatürk, s. 226-227.)

Türk halkı, yurdunu parçalayan ve bölen, kendisine hayat hakkı tanımayan Sevr Antlaşması’nın uygulanmasına izin vermedi. Sevr Antlaşması’nın Osmanlı Hükûmeti tarafından imzalanması halkın direnme gücünü alevlendirdi. Millî Mücadele’ye katılım hızla arttı. Daha sonra Türk milleti, Millî Mücadele’yi
zaferle noktalayarak bu antlaşmaya karşı en güzel cevabı verecekti. Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması Sevr Antlaşması’nın geçersiz bir belge olarak tarihin tozlu raflarında kalmasını da sağlayacaktı.
1. Aşağıdaki haritayı inceleyerek Osmanlı Devleti’nin geleceği ile ilgili ne tür çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Açıklayınız.
2. Sevr Antlaşması haritasını dikkate alarak Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’yi zaferle noktalamasının önemini açıklayınız.

Sevr Antlaşması’na göre sınırlarımızı gösteren harita
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan hemen sonra yurdun işgale uğraması üzerine padişah ve Osmanlı Hükûmetinin tutumu ile ilgili bilgi veriniz.
2. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girme nedenlerini açıklayınız.
3. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkmasının nedenleri nelerdir?
4. Erzurum Kongresi’nin kararlarını Mîllî Mücadele’ye etkisi açısından yorumlayınız.
5. Mustafa Kemal’in ileri görüşlülüğü, kararlı ve mücadeleci kişiliği ile ilgili bilgi veriniz.
B. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarının karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.
1. Osmanlı Devleti’nde iç karışıklıkların olduğu, savaşların devam ettiği dönemde sosyal hayatta önemli hareketlilikler yaşanmıştır.
2.

Mustafa Kemal, İstanbul’da kaldığı süreyi kendi evinde, yakın arkadaşları Ali Fuat
(Cebesoy) Paşa, Kâzım Karabekir Paşa ve Albay İsmet (İnönü) Bey ile yurdun durumunu tartışarak geçirmiştir.

3.

Millî Mücadele Dönemi’nde kapitülasyonlara ilk tepki Havza Genelgesi’nde verilmiştir.

4.

Daha önce Yunanistan’a verilen İzmir ve çevresi Paris Barış Konferansı’nda İtalya’ya
bırakılmıştır.

5.

Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri, Batı Anadolu Bölgesi’nde teşkilatlanmanın güçlenmesini sağlamıştır.

C. “Kuvayıinzibatiye, Kuvayımilliye, Paris Barış Konferansı, Erzurum, Ankara, Mustafa Kemal, Rauf (Orbay) Bey, Refet (Bele) Bey, Ali Fuat (Cebesoy) Paşa, Kâzım Karabekir Paşa,
Fevzi Çakmak Paşa, emperyalizm, manda, İsmet İnönü, Erzurum, Sivas, Havza Genelgesi,
Amasya Genelgesi, sömürgecilik, himaye”
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen uygun kelimeleri yazınız.
1. Padişahın işgaller karşısında sessiz kalması, millî bilinci uyandırmış ve ................................
..... hareketinin başlamasına neden olmuştur.
2. Paris Barış Konferansı sırasında sömürgecilik anlayışının yerini ................ ve ................ anlayışı almıştır.
3. BMM’nin açılmasıyla birlikte Türk milletinin tarihinde yeni bir dönem başlamış ve millî egemenliğe dayalı bir devletin temelleri ............................ kentinde atılmıştır.
4. Amasya Genelgesi, 22 Haziran 1919 tarihinde ....................................., ................................,
....................................... ve ..................................tarafından imzalanmasıyla yayımlanmıştır.
5. Manda ve himaye fikrine ilk kez ........................... Kongresi’nde karşı çıkılmasına rağmen bu
fikrin kesin olarak reddedilmesi ................................. Kongresi’nde olmuştur.
Ç.
1.

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması’nın Osmanlı Devleti tarafından imzalanmasına rağmen uygulanamayaşının hukuksal nedeni olarak gösterilebilir?
A. Türkiye’nin çeşitli bölgelere ayrılmış olması
B. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının kontrolünün Osmanlı Devleti’nin elinden alınması
C. Sevr Antlaşması’nın bağımsızlığımızı ortadan kaldıran ağır şartlar taşıması
D. Osmanlı Devleti’ne baskı uygulanarak imzalatılması
E. Mebusan Meclisi tarafından onaylanmamış olması
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2. Kurtuluş Savaşı Dönemi’nde;
I. Kuvayımilliyecilerin yurdun çeşitli bölgelerinde direniş cemiyetleri kurmaları ve kongreler düzenlemeleri,
II. Yabancı dilde çeşitli gazete ve dergilerin çıkarılması,
III. Manda ve himaye gibi kavramları savunanların ortaya çıkması,
durumlarından hangisi ya da hangilerinin, işgallere karşı birlikte hareket etme ihtiyacından doğduğu ileri sürülebilir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. II ve III
E. I, II ve III

3. Erzurum Kongresi’nde “Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.” ilkesi kabul edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu amaca ulaşılmasında katkıda bulunduğu ileri sürülemez?
A. Çok partili bir sistem kabul edilmesinin
B. Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın yapılmasının
C. Düzenli ordu birliklerinin kurulmasının
D. Misakımillî Kararları’nın kabul edilmesinin
E. BMM’nin açılmasının

4. BMM’nin açılmasıyla;
• Türk ordusunun daha etkin hâle getirilmesi,
• Millî iradenin egemen kılınması,
• Millî kuvvetlerin bir çatı altında birleştirilerek vatanın bölünmez bütünlüğünün sağlanması
amaçlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu hedeflere ulaşıldığına ispat olarak gösterilemez?
A. Kuvayımilliye kuvvetlerinin BMM’ye bağlanması
B. Saltanatın kaldırılması
C. Hatay ve çevresinin Fransızlara bırakılması
D. Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanması
E. Düzenli ordunun kurulması

5. Aşağıdaki devletlerden hangisi Sevr Antlaşması’na göre Osmanlı Devleti’nden toprak alamamıştır?
A. İngiltere
B. Rusya
C. İtalya
D. Yunanistan
E. Fransa
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3. ÜNİTE
KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER

KONUYA HAZIRLIK
1. “Cephe, otorite, Tekâlifimilliye, başkomutan, ateşkes, taarruz, savunma, mareşal ve millî marş”
kelimelerinin anlamlarını araştırınız.
2. Sevr Antlaşması’nın imzalanmasıyla birlikte Anadolu’da işgalci güçlere karşı kurulan cepheleri ve
bunların kimlere karşı kurulduğunu araştırınız.
3. BMM açıldıktan sonra düzenli bir ordunun kurulması için yapılan çalışmaları araştırınız.
4. Ülkemiz zor bir savaş sürecinde ve devletimizin olanakları kısıtlı olsa idi ordumuzun gereksinimlerini karşılaması için hangi kişisel eşyalarınızı verirdiniz? Gerekçelerini açıklayınız.
5. Yaşadığınız yerleşim merkezinde Kurtuluş Savaşı’nda önemli görevler üstlenmiş ünlü kişiler hakkında bir araştırma yapınız.
6. Millî Mücadele’yi konu alan türkü, destan, şarkı ve mânilerle ilgili bir araştırma yapınız. Elde ettiğiniz bu eserleri sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.
7. “Anadolu insanının büyük özverisi” ifadesi size neler anlatmaktadır? Bu konudaki düşüncelerinizi
açıklayınız.
8. Yaşadığınız yerleşim yerinde Kurtuluş Savaşı’na katılmış, adına şiir, öykü ve roman yazılmış kişiler hakkında bir araştırma yapınız.

NELER ÖĞRENECEĞİZ?
Bu üniteyi tamamladığımızda;
1. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney Cephelerinde yapılan mücadeleleri,
2. Sakarya Meydan Savaşı’na kadar Batı Cephesi’ndeki askerî mücadeleleri ve siyasi başarıları,
3. Tekâlifimilliye Emirleri’nin önemini,
4. Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un kazanılmasının Millî Mücadele’deki önemini,
5. Kurtuluş Savaşı sürecinin sanat ve edebiyat eserlerine yansımasını; araştırma, inceleme, sorular,
haritalar, tarih şeritleri, görsel unsurlar, proje görevi ve etkinlikler yardımıyla öğreneceğiz. Böylece
bilgi, görüş, yorum, davranış ve olayları kavrama yeteneklerimizi geliştireceğiz.
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1. DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ
Türk ordusu, Doğu Cephesi’nde Ermenilere, Güney Cephesi’nde Fransızlara ve onların destekledikleri Ermenilere, Batı Cephesi’nde Yunanlılara karşı savaşmıştır.
Doğu Cephesi
Türklerin Anadolu’yu fethetmelerinden sonra Ermeniler, Türklerin koruyuculuğu altında yüzyıllar
boyunca birlik ve beraberlik içinde yaşamışlardı. Osmanlı Devleti’nde çeşitli görevler alarak elçi, vali
hatta bakan bile olmuşlardı. Ancak Fransız İhtilali’nin dünyaya yaydığı milliyetçilik düşüncesinin etkisi
ve İngilizlerle Rusların kışkırtmaları sonucu Ermeniler Osmanlı Devleti aleyhine çalışmalara başladılar.
Ermenilerin amacı bağımsız bir devlet kurmaktı. Ne var ki Ermeniler Osmanlı Devleti’nin çeşitli bölgelerine öylesine yayılmışlardı ki hiçbir yerde Türklere karşı çoğunlukta değillerdi. Dolayısıyla devlet kurmak
istedikleri Doğu Anadolu’da da azınlık durumundaydılar.
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Kurtuluş Savaşı’nda cepheler

Ermenilerle yaşanan bu sorun, Birinci Dünya Savaşı sırasında büyük boyutlara ulaştı. Ermeniler,
Türk ordusuna karşı Kafkas Cephesi’nde Ruslarla iş birliği yaparak binlerce masum Türk’ü katlettiler.
1917’de yıkılan Rus Çarlığı’nın yerine kurulan Sovyetler Birliği’nin boşalttığı Kafkasya’da, İngilizlerin
yardımı ile bağımsız bir Ermeni Devleti kuruldu. Mondros Ateşkes Anlaşması ile de Doğu Anadolu’da bir
Ermeni Devleti kurulacaktı. Bu iki devletin daha sonra birleştirilmesi düşünülüyordu. Mondros Ateşkes
Anlaşması’nın 7. maddesinden yararlanan İngilizler, 1919 yılı başında Kars’a girerek şehrin yönetimini
Ermenilere teslim ettiler. Kars ve civarıyla yetinmeyen Ermeniler, Erzurum ve Van’a kadar uzanan bölgede hak iddia etmeye; köyleri, kasabaları yakıp yıkmaya başladılar. ABD başkanı Wilson, Paris Barış
Konferansı’na bir plan sundu. Bu plana göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde bağımsız bir Ermeni Devleti
kurulacak ve bu devletin karadan Akdeniz ve Karadeniz’e bağlanması sağlanacaktı. Bu doğrultuda Ermeniler, Mondros Ateşkes Anlaşması’nda Vilayetisitte (Altı il) olarak belirlenen illere ek olarak Adana,
Mersin, İskenderun, Tokat, Amasya, Trabzon ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin diğer illerinin verilmesini talep ettiler. İtilaf Devletlerinin planlarını gerçekleştirmek için Ermeniler silahlı çeteler kurarak Türk topraklarına saldırdılar. Bu saldırılara karşı Şark Vilayetleri Müdafaayıhukuk Cemiyeti (Doğu Anadolu Haklarını
Savunma Derneği) adıyla bir cemiyet kuruldu. Bu cemiyete katılan bölge halkı kahramanca mücadele
etmeye başladı.
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Ermenilerin işgallerini önlemek amacıyla
Büyük Millet Meclisi Hükûmeti, Kâzım Karabekir Paşa’yı Doğu Cephesi Komutanlığına atadı.
Kâzım Karabekir Paşa, Mondros Ateşkes Anlaşması kararlarına rağmen terhis edilmeyen
15. Kolorduya ait birlikleri yeniden düzenleyerek Ermenilere karşı bir saldırı gerçekleştirdi.
Ermeniler, ağır yenilgilere uğradılar ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Kars, Ardahan, Batum
ve Gümrü geri alındı.
Ermeniler, Kafkaslardaki topraklarını koruyabilmek için barış istediler. Yapılan görüşmelerin
ardından Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ile Ermeniler arasında Gümrü Barış Antlaşması imzalandı (3 Aralık 1920). Bu antlaşma, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin imzaladığı ilk antlaşma olması
nedeni ile siyasal bakımdan büyük önem taşır.
Bu antlaşmaya göre;

Kâzım Karabekir Paşa Doğu Cephesi’nde karargâh
subaylarıyla birlikte (1920)

• Ermeniler, işgal ettikleri yerlerden çekilecek,
• Kars, Sarıkamış, Kağızman ve Iğdır TBMM Hükûmetine bırakılacak,
• Ermeniler, Doğu Anadolu’ya yönelik toprak istemlerinden vazgeçecekti.
Gümrü Barış Antlaşması ile Ermenilerle yaşanan bu sorun çözüme kavuşturuldu. Ayrıca Doğu
Cephesi’nde savaş sona erdi ve bu cephedeki birliklerimiz, Batı Cephesi’ne gönderildi. Gümrü Barış Antlaşması ile taraflar arasındaki sınır belirlendi. Daha sonra doğu sınırımız, Sovyetler Birliği’ne bağlı Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile imzalanan Kars Antlaşması ile kesinlik kazandı (13 Ekim 1921).
Doğu Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir Paşa’nın biyografisini okuyalım.
Kâzım Karabekir Paşa ( 1882 - 1948 )
Kâzım Karabekir Paşa, İstanbul’da doğdu. 1902’de Harp Okulunu, 1905’te de Harp Akademisini bitirdi. Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı’nda görev aldı. 1918 yılında tümgeneralliğe terfi etti. Millî
Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasında önemli görevler üstlendi. Doğu
Cephesi Komutanlığı sırasında Kars, Sarıkamış, Kağızman ve Iğdır’ın
işgalden kurtarılmasını sağladı. 1920 yılında, rütbesi korgeneralliğe yükseltildi. 1927 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılarak emekli oldu.
TBMM’de 1 ve 2. Dönem Edirne, 5 ve 8. Dönem İstanbul milletvekili olarak
görev aldı. 1946-1948 yılları arasında TBMM başkanlığı yaptı. 1948’de Ankara’da vefat etti.
İngiltere, Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından sonra Ermenileri niçin desteklemiş olabilir? Belirtiniz.
Güney Cephesi
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesinden yararlanan İngiltere; Antakya, Antep, Urfa ve
Maraş’ı işgal etti. Bu arada Fransa da Mersin ve Adana bölgelerini ele geçirdi. Diğer yandan İtalya
ise Antalya, Kuşadası, Bodrum, Fethiye ve Marmaris’i işgal ederek Konya ve Akşehir’e askerî birlikler
gönderdi. Paris Barış Konferansı’nda alınan bir karar gereğince İngiltere ve Fransa, kendi aralarında
15 Eylül 1919 tarihinde yapmış oldukları antlaşma doğrultusunda işgal bölgelerini yeniden belirlediler.
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Buna göre Irak ve Filistin İngiltere’ye, Suriye ve Lübnan
Fransa’ya bırakılacaktı. Bütün bu gelişmeler yaşanırken
Fransızlar, yanlarında getirdikleri Ermenileri silahlandırdılar ve Ermeni militanlarından oluşan bir jandarma birliği
kurdular. Bununla da yetinmeyen Fransızlar bazı Ermenilere yöneticilik görevi dahi verdiler. Ermeniler Türk halkına, giderek artan zulüm ve işkenceler yapmaya başladılar.
Bölge halkı, Ermeni saldırıları karşısında silahlı bir direniş
başlattı. Bölgede düzenli bir ordu bulunmuyordu. Sivas
Kongresi’nin ardından oluşan Temsil Heyeti, halkı yönlendirmesi için bölgeye subaylar gönderdi. Bu subayların öncülüğünde yerli halk, Fransızlara karşı direnişi yoğunlaştırdı ve Kuvayımilliye birliklerini oluşturdu. Halkın Fransız ve
İngilizlere karşı silahlı direnişi artarak devam etti.
Maraş Savunması
Maraş’ı işgal eden Fransız ordusundaki Ermenilerin,
şehirdeki Türk halkının onuru ile oynamalarından dolayı
şehir halkı Fransızlara karşı ayaklandı. Sütçü İmam’ın, bir
Türk kadınına hakaret ettiği için bir Fransız askerini öldürMaraş, Urfa, Antep ve Adana’da verilen Millî
mesi, Maraş Kalesi’ndeki Türk bayrağının indirilip Fransız Mücadele’yi anlatan rölyef (Atatürk ve Kurtuluş
bayrağının asılması ile önceden ayaklanan Maraş halkı
Savaşı Müzesi - Ankara)
büyük bir direniş hareketi başlattı ve kahramanca mücadele etti.
Maraş halkının Türk bayrağının indirilmesine karşı gösterdiği tepkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Maraş’ın işgalinden sonra Mustafa Kemal, bir bildiri yayımlayarak kendisi gibi vatansever, milliyetçi
ve bağımsızlık için hiçbir özveriden kaçınmayan Maraş halkına büyük bir destek verdi. Maraş’ın işgali
sadece 72 gün sürdü. Sonunda Fransızlar, Ermenilerle birlikte 12 Şubat 1920’de şehirden çekilmek
zorunda kaldılar. Bu kahramanlığından dolayı Maraş’a, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından önce
“İstiklal Madalyası” daha sonra “kahraman” unvanı verildi (7 Şubat 1973).
Mustafa Kemal’in Maraş savunması ile ilgili aşağıdaki sözlerini okuyalım.
“... Fransızlarla birleşen Ermeniler, top ve ağır makinalı silahlarla Maraş gibi eski bir Müslüman
Türk şehrini yerle bir ettiler. Binlerce güçsüz nine, dede ve çocukları tepeleyip öldürmüşlerdi...”
(Kemal Kahramanoğlu, Atatürk Aydınlığı, s. 53.)

Maraş savunmasında büyük hizmetlerde bulunan Sütçü İmam’ın biyografisini okuyalım.
Sütçü İmam (1884 - 1922)
Maraşlı olup asıl adı Ali, lakabı Hacı İmam’dır. Uzunoluk Mescidi’nde imamlık yaparken
aynı zamanda süt de sattığından “Sütçü İmam” olarak bilinmekteydi. İşgalci Fransız kuvvetleri içindeki Ermeni askerlerin Müslüman kadınlara sarkıntılık etmesi üzerine çıkan olaylarda,
bir Fransız askerini öldürüp şehrin dışına çıkarak Maraş’ta bağımsızlık mücadelesini başlattı.
Fransızların, Maraş’tan kovulması üzerine kente geri döndü. Belediyece kaledeki topun idaresiyle görevlendirildi. Abdülmecit Efendi, TBMM tarafından halife seçilince 101 pare kutlama
atışı yaparken barutun ateş alması sonucu yaralandı. 22 Kasım 1922’de öldü.
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Urfa Savunması
Fransızlar, Maraş’ta yaptıkları gibi Urfa’da da Ermenilerle iş birliği yaparak onur kırıcı davranışlarda
bulundular. Resmî binaların işgal edilmesi, kentin ileri gelenlerinin tutuklanması halkı işgallere karşı
bilinçlendirdi. Kısa sürede Urfa’da can ve mal güvenliği tamamen ortadan kalkmıştı. Urfa Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Saip (Ursavaş) Bey, Mustafa Kemal’den aldığı emirle Urfa’da bin kişilik bir Kuvayımilliye birliği oluşturdu. Ali Saip Bey, Fransızlara Urfa’yı boşaltmaları için iki gün süre verdi. Fransızların
bu uyarıyı dikkate almamaları üzerine harekete geçen Kuvayımilliye birlikleri ve bölge halkı, Fransızları
yenilgiye uğratarak Urfa’yı düşman işgalinden kurtarmayı başardı (11 Nisan 1920). Urfa halkının bu
başarılarından dolayı TBMM, almış olduğu bir kararla Urfa ilimizin adını “Şanlıurfa” olarak değiştirdi (12
Haziran 1984).

Fransız işgali sırasında Urfa’da bir geçit töreni (1920)

Urfa savunmasında önemli görevler üstlenen Ali Saip Ursavaş’ın biyografısini okuyalım.

Ali Saip Ursavaş (1887-1939)
1887’de Kerkük’te doğdu. Harp Okulunu bitirdi. Mondros Ateşkes
Anlaşması’nın ardından Anadolu’nun işgali başlayınca Güneydoğu
Anadolu’da “Namık” takma adıyla Kuvayımilliyeye katıldı. Fransız işgali sırasında Mustafa Kemal’den aldığı emirle Urfa Jandarma Komutanı ile birlikte Urfa Savunması direnişini örgütledi. 23 Nisan 1920’de açılan BMM’ye
Urfa milletvekili olarak girdi. Aralık 1920’de Urfa Kuvayımilliye Komutanı
olarak bölgedeki aşiret reislerini Fransız işgaline karşı birleştirdi. Aktif olarak savaştı. Konya İstiklal Mahkemesi üyeliği yaptı. 1923’te Kozan milletvekili seçildi. 1926’da Doğu İstiklal Mahkemesi başkanı oldu. 1931’de ve
1935’te yeniden Urfa milletvekili seçildi. Aynı zamanda “Çukurova Dramı ve Urfa’nın Kurtuluş
Savaşları” adlı kitabın yazarıdır. 25 Eylül 1939’da Ankara’da vefat etti.
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Antep Savunması
Antep’i işgal eden Fransızlar, Ermenilerden oluşan askerî birlikler ve polis teşkilatı oluşturdular.
Daha sonra Akyol Camisi’nde kadın ve çocuk ayırmadan bütün sivil halka baskı ve zulüm uygulamaya
başladılar. Tüm bu gelişmeler üzerine Antep halkı
da Maraş ve Urfa kentlerinde olduğu gibi Fransızlara
karşı büyük bir direniş hareketi başlattı. Önce Anadolu ve Rumeli Müdafaayıhukuk Cemiyetinin bir şubesinin açılması ve halkın yardımıyla Kuvayımilliye
teşkilatının kurulması sağlandı. Üsteğmen Mehmet
Sait “Şahin” takma adıyla Kuvayımilliye Komutanlığına atandı. Şahin Bey, kısa sürede Antep halkını
örgütleyerek “Semt Teşkilatı” adı verilen 27 bölge
oluşturdu.
Antep’i işgal eden Fransız ordusuna yardım için
gelen yeni Fransız askerleri Araplar Köyü’nü yağmalamaya başladılar. Bunun üzerine Türkler karşı
saldırıya geçerek Fransız birliklerini yenilgiye uğrattı. Daha sonra Şahin Bey, emrindeki askerlerle
Antep-Kilis kara yolunu denetim altına aldı. Bu yol
güzergâhındaki Fransız ordusu etkisiz hâle getirildi.
Bu durum karşısında çok sayıda Fransız askeri geri
dönmek zorunda kaldı. Kuvayımilliye yöneticileri ise
Gaziantep Şehitleri ve Şahin Bey Anıtı (Gaziantep)
Fransızlara bir nota verdiler. Ermenilerin Antep’i terk
etmelerini, Antep kentinin yönetimine Fransızların
karışmamasını, ayrıca yeni asker getirmemesini ve Antep’te güvenliği sağlamak için Türk askerlerinin
şehre girmesine izin verilmesini talep ettiler. Fransızlar derhâl bu notayı reddederek 1920 yılının Mart
ayında Antep’e büyük bir saldırı düzenledier.
Şahin Bey ve emrindeki Kuvayımilliyeciler, Antep-Kilis kara yolu üzerinde kahramanca savaştılar.
Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı’nda olağanüstü kahramanlıklar gösteren
Şahin Bey, Antep’te tek başına kalıncaya kadar savaşı sürdürdü ve sonunda kendisi de şehit oldu. Bu
gelişme üzerine Mustafa Kemal’in emriyle Kılıç Ali Bey’in Antep’te görevlendirilmesinden sonra direniş
daha da güçlendi. Ancak dışarıdan yardım alamayan Antep halkı, Fransızlara 1921 yılına kadar direndi.
Bu direnişi önlemek isteyen Fransızlar, kenti kuşatıp Antep halkını aç ve susuz bırakarak teslim olmaya
zorladılar. Antep halkı buna rağmen kenti on bir ay boyunca kahramanca savundu. Fakat kentin dört
bir yandan kuşatılmış olmasından dolayı daha fazla dayanamayan Antepliler, teslim olmak zorunda
kaldılar. Fransızlar, Antep’e ancak 9 Şubat 1921 yılında girebildiler. Tarihte eşine az rastlanan bu vatan
savunmasından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi, Antep’e “Gazi” unvanı verdi (6 Şubat 1921). Böylece kahraman kentimizin adı “Gaziantep” oldu.
Batı Cephesi’nde kahraman Mehmetçik’in Sakarya Meydan Savaşı’nı kazanması, Fransızların
askerî politikalarını bütünüyle değiştirmesini sağladı. Güney Cephesi’ndeki savaş Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin Fransa ile imzaladığı Ankara Antlaşması ile sona erdi (20 Ekim 1921). Güney
Cephesi’nin kapanması ile buradaki birlikler ve silahlar, Batı Cephesi’ne gönderildi.
Maraş, Antep ve Urfa halkının Kurtuluş Savaşı’ndaki azim ve cesareti hakkında neler söyleyebilirsiniz?
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Antep savunmasında önemli görevler üstlenen Şahin Bey ve Kılıç Ali Bey’in biyografilerini okuyalım.
Şahin Bey (1877-1920)
Antep’te doğdu. Asıl adı Mehmet Sait’tir. Şahan Bey olarak da bilinir.
Rüştiyeden ayrılıp er olarak Yemen Cephesi’ne gitti. Alayını, mahsur kaldığı Aynelcebel Kalesi’nden kurtardığı için teğmen yapıldı. Balkan Savaşı
ile Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale, Romanya ve Filistin Cephelerinde görev aldı. Mondros Ateşkeş Anlaşması’ndan sonra, Nizip Askerlik Şubesine atandı. Fransızlar Antep’i işgal edince Kilis Kuvayımilliye Komutanı
olarak işgal kuvvetleriyle çarpıştı. Fransızların Antep’e destek kuvvet göndermesine uzun süre engel oldu. Bostancı sırtlarında Fransızları Antep’e
sokmamak için kahramanca savaşırken şehit düştü.

Kılıç Ali Bey (1889-1971)
Asker ve siyaset adamı. Askerî okulu bitirdikten sonra binbaşı rütbesiyle
Birinci Dünya Savaşı’na katıldı. Kurtuluş Savaşı’nda Maraş ve Antep yöresinde millî kuvveti kurmakla görevlendirildi. Karayılan ve Şahin Bey ile birlikte
bu bölgede çıkan ayaklanmaları ve Kırşehir isyanını bastırdı. Maraş, Antep ve
Urfa’da bulunan Fransız kuvvetlerine karşı yapılan çatışmalardaki başarısı ile
Antep kahramanı olarak ünlendi. Ağrı isyanı sırasında kurulan İstiklal Mahkemelerinde üyelik yapan Kılıç Ali, 1920-1938 yılları arasında Antep milletvekilli
olarak TBMM’de bulundu. 1970’de Yeni Türkiye Partisinin kurucuları arasında
yer aldı. Ayrıca “Hatıralarını Anlatıyor” (1955), “Atatürk’ün Hususiyetleri”
(1955), “İstiklal Mahkemesi Hatıraları” (1955) adlı kitapların yazarıdır.

Adana Savunması
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın
imzalanmasından sonra Fransızlar;
Maraş, Urfa, Antep ve Adana’yı da
işgal etmişti. Adana’da güvenlik örgütünün yönetimine bir Ermeni’yi müdür olarak atadılar. Bu müdürün yönetiminde kısa sürede Türklere karşı
baskı ve zulüm başlatan Ermeniler,
bölgede birçok tarım alanı ve köyü
basarak yakıp yıktılar. Bölge halkı
can ve mal güvenliğini korumak için
Toroslara göç etmek zorunda kaldı.
İşgal hareketini sürdüren Fransızlar,
Pozantı’ya kadar ilerlediler. Burada
Kuvayımilliye ve Fransız askerî birAdana’nın kurtuluşunun halk tarafından kutlanması (1922)
likleri arasında çarpışmalar yaşandı.
Kuvayımilliye birlikleri Fransızlara karşı önemli başarılar elde ettiler. Bir Fransız taburu, komutanı ile
birlikte esir alındı.
Türk milleti, Adana ve çevresinde Fransızlarla yaptığı mücadelede tüm imkânsızlıklara rağmen vatan
topraklarını savunarak büyük bir vatanseverlik örneği gösterdi. Adana ve çevresindeki mücadele Ankara
Antlaşması’nın imzalanmasıyla birlikte sona erdi. Fransızlar bölgeden çekilmek zorunda kaldılar.
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Birinci Dünya Savaşı’na katılan İtalya’ya, İtilaf Devletleri tarafından İzmir ve Antalya arasındaki Batı
Anadolu Bölgesi’nin topraklarının verileceği vadedilmişti. İtilaf Devletleri Paris Barış Konferansı’nda bu
bölgeyi Yunanistan’a verince İtalya ile aralarında anlaşmazlık çıkmıştı.
Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra İtalyanlar, Antalya ve Konya bölgesini işgal ettiler. Bu bölgede İtalyanlara karşı önemli bir direniş hareketi olmadı. İtalya birlikleri Ankara Antlaşması’ndan sonra
bölgeden çekildiler.
Güney Cephesi’nde elde edilen başarıların Millî Mücadele’nin kazanılmasındaki etkileri neler
olabilir? Açıklayınız.
Kurtuluş Savaşı Dönemi’nde bir gazetede çalışan muhabir olduğunuzu düşünerek Güney
Cephesi’nde vatansever Türk milletinin vermiş olduğu mücadele ile ilgili bir haber hazırlayınız
ve bu haberi aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız.
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2. BATI CEPHESİ: İNÖNÜ VE ESKİŞEHİR-KÜTAHYA SAVAŞLARI
Kurtuluş Savaşı’nda en yoğun çarpışmaların Batı Cephesi’nde yaşanmasının sebepleri neler
olabilir?
Düzenli Ordunun Kurulması
Mondros Ateşkes Anlaşması hükümlerine göre Osmanlı ordusunun büyük bir bölümü terhis edilmişti.
Osmanlı Devleti vatan topraklarını savunma gücünden yoksun bırakılmıştı. Diğer yandan İtilaf Devletlerine ait ordular Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesine dayanarak yurdun dört bir yanını işgal
etmeye başladılar fakat Türk milletinin silahlı direnişi ile karşılaştılar.
Mustafa Kemal, İstanbul’dan Samsun’a geldiğinde Anadolu’da işgal edilmemiş bölgelerdeki askerî
birliklerin terhislerinin durdurulmasını istedi. Ancak Anadolu’da Kâzım Karabekir Paşa’nın komutasındaki 15. Kolordu ve Ankara’daki 20. Kolordudan başka işgalci güçlerle savaşacak düzenli askerî birlikler
kalmamıştı.
Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan hemen sonra Anadolu’da başlayan düşman işgallerini durdurmak
ve ortadan kaldırmak için gönüllülerden oluşan Kuvayımilliye birlikleri meydana getirildi. Kurulan bu
birlikler önce Yunan ilerleyişinin durdurulmasında ardından Anadolu’da Millî Mücadele’ye karşı isyan
edenlerin etkisiz hâle getirilmesinde önemli görevler üstlendiler. Her bölgede kendi önderleri çevresinde
toplanan bu Kuvayımilliye birlikleri zamanla düşman karşısında yetersiz kalmaya başladılar.
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Kuvayımilliye birlikleri bir merkezden yönetilmiyor; askerî disiplinden yoksun, düzensiz bir biçimde
hareket ediyorlardı. Ayrıca zaman zaman halktan zorla para, yiyecek, araç ve gereç toplama, yargı gücü
kullanma gibi nedenlerden dolayı sık sık sorunlar yaşanıyordu. Gereksinimlerini karşılamak için kendilerine yardımcı olmayan halka baskı ve şiddet uyguluyorlardı. Kuvayımilliye birliklerinin bu tür davranışları
halkın tepkisine neden olmaya başladı.
Mustafa Kemal Paşa, dağınık hâlde olan ve tek merkezden yönetilmeyen Kuvayımilliyecilerle işgalci
güçlere karşı kesin bir zafer kazanılamayacağını biliyordu. Sivas Kongresi’nde Kuvayımilliye birliklerini tek çatı altında toplamak için girişimler başlattı. Kuvayımilliye birliklerinin düzenli bir ordu kurularak
emir-komuta zincirine bağlanması gerektiğini düşünüyordu. Bu amaçla Temsil Heyeti Başkanlığı yetkisini kullanarak Batı Cephesi Komutanlığına Ali Fuat Paşa’yı atadı. Batı Cephesi’nin güney bölgelerinin komutanlığına ise Refet Paşa’yı getirdi. Bu görevlendirmelere rağmen Kuvayımilliye birlikleri, Sevr
Antlaşması’nı zorla kabul ettirmek için harekete geçen İtilaf Devletlerinin desteklediği Yunan kuvvetlerine karşı başarısız oldular. Kuvayımilliye birliklerinin disiplinsiz hareketleri devam ettiği için düşmanın
ilerleyişi durdurulamadı.
BMM açıldıktan sonra, bütün millî kuvvetlerin bir yönetim altında toplanması büyük önem kazandı.
Mustafa Kemal, düzenli ordunun kurulması için çalışmaları hızlandırdı. Büyük Millet Meclisinde yaptığı
bir konuşmada BMM’ye bağlı, tam donanımlı ve düzenli bir ordunun acilen kurulması gerektiğini anlattı.
Bu konu Mecliste tartışılırken başlayan Yunan askerî birliklerinin saldırıları, Kuvayımilliye birlikleri tarafından önlenemedi. Uşak üzerinden saldırıya geçen Yunanlılar, 8 Temmuz 1920 tarihinde Bursa’yı işgal
ettiler.
Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa, Gediz ve çevresinde bulunan Yunan ordusu üzerine bir askerî
harekât düzenledi. Birliklerdeki emir-komuta eksikliği ve Kuvayımilliye önderlerinin emirlere uymaması
nedeniyle yapılan hücum başarısızlıkla sonuçlandı. Yunan ordusunun Batı Anadolu Bölgesi’nde işgal
hareketlerine devam etmesi, düzenli ordunun önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kuvayımilliyecilerin de katıldığı Albay Bekir Sami Bey yönetimindeki Bursa düzenli ordu birliği (1920)

Kendi bölgelerinde düşmana karşı başarılı savunma savaşları yapan Kuvayımilliye birliklerinin tek bir
otoriteye bağlanması görüşü ağırlık kazandı. Bu yerel birliklerin Müdafaaimilliye Vekâleti (Millî Savunma
Bakanlığı) emrine girmesi için yeni düzenlemelere gerek duyuldu. Bu birlikteliği oluşturmak için Büyük
Millet Meclisinde yaşanan sert tartışmaların ardından düzenli bir ordunun kurulmasına karar verildi.
1920 yılında Doğu ve Batı Cephesi Komutanlıkları kuruldu. Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Cebesoy
görevinden alınarak yerine Albay İsmet (İnönü) Bey getirildi.
Kuvayımilliye birlikleri ile beraber mücadele eden vatansever subay ve askerler de düzenli ordu birlikleri içerisinde yerlerini almaya başladılar. Ayrıca seferberlik ilan edilerek halkın yeni kurulan orduya
katılması sağlandı. Böylece BMM’ye bağlı düzenli bir ordu kuruldu.
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Bazı Kuvayımilliye birlikleri düzenli orduya
katılmak istemediler. Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe gibi Kuvayımilliyeciler BMM’nin
oluşturduğu düzenli orduya katılmayarak isyan
ettiler. Düzenli ordu birliklerinin ilk işi kendilerine katılmak istemeyen Kuvayımilliyecilerin
isyanlarını bastırmak oldu. Bu birliklerin karşısında başarısız olan eski Kuvayımilliyeciler
yenilgiye uğradı. Böylece düzenli ordunun kuruluşu tamamlanmış oldu.
Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet
Efe’nin düzenli orduya karşı ayaklanmalarının Millî Mücadele sürecine etkileri ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Çerkez Ethem ve milisleri Atatürk ile birlikte (1920)

Birinci İnönü Savaşı ve Sonuçları (6-10 Ocak 1921)
Birinci İnönü Savaşı öncesi tarafların durumu:
Tüfek

Ağır Makineli

Top

Süvari

Türk Ordusu

6.000

50

28

?

Yunan Ordusu

20.000

150

50

200

(Prof. Dr. Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-1, s. 249.)

Paris Barış Konferası’nda
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durmayı başardı. Ancak bütün
Birinci İnönü Savaşı’nın yapıldığı alanı gösteren kroki
çabalara rağmen Yunan ilerleyişi
durdurulamadı.
Anadolu’da düşmana karşı yürütülen şanlı direniş devam ettiği için İtilaf Devletleri, Sevr Antlaşması’nı
uygulamakta zorluk çekiyorlardı. Bu nedenle Yunan ordusunun saldırılarını artırarak devam ettirmesini
istediler. Yunanlıların amacı da Ankara’yı ele geçirip millî harekete son vermekti.
BMM Hükûmeti düzenli ordunun kurulduğu dönemde Çerkez Ethem isyanı ile uğraşmak zorunda kaldı. Bu fırsattan yararlanan Yunanlılar saldırıya geçti (6 Ocak 1921). Amaçları Eskişehir’i ele geçirmekti.
Bunun için Bursa ve Uşak’tan başlayarak Eskişehir ve Afyon yönünde ilerlemeye başladılar. Amaçlarına
ulaşırlarsa Türkler demir yolu üstünlüğünü kaybedecekti. Birkaç yoldan ilerleyen Yunanlılar, İnönü İstasyonu çevresindeki Türk mevzilerine saldırdılar (9 ocak 1921).
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Batı Cephesi Komutanı Albay İsmet Bey komutasındaki Türk birlikleri, İnönü yöresinde Yunan ordusunu durdurmayı başardı. Yapılan savunma savaşında Türk ordusu, Yunanlılara karşı önemli başarılar
elde etti. Yunan ilerleyişini durduran düzenli ordu birlikleri, Çerkez Ethem üzerine yürüyerek bu eski Kuvayımilliyeciyi Yunanlılara sığınmak zorunda bıraktı. Yunan ordusu, 10-11 Ocak 1921 gecesi bölgeden
çekilmek zorunda kaldı.
Bu askerî zaferin önemli sonuçları şunlardır:
• Büyük Millet Meclisi orduları Batı Cephesi’nde ilk askerî başarısını kazandı.
• Bu başarı, Büyük Millet Meclisinin itibarını artırdı.
• Türk halkının kurtuluş umudu güçlendi.
• Batı Cephesi Komutanı İsmet Bey generalliğe yükseltildi.
• İtilaf Devletlerinin Yunanlılara olan güvenleri sarsıldı.
• Bu yeni durumu görüşmek üzere Londra’da bir konferans toplanması kararlaştırıldı.

Birinci İnönü Savaşı sonrası askerlerimizin sevinç gösterisi (1921)

İstiklal Yolu
1918 yılı sonlarına doğru Anadolu toprakları hem karadan hem denizden işgal kuvvetlerinin saldırısına uğradı. Türk milleti, kendisini tarih sahnesinden silmeyi amaçlayan bu saldırılar karşısında güç
durumda kalmıştı. Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul kuşatma altına alınmış, ordularımız dağıtılmış,
silah ve cephanelere işgal kuvvetleri tarafından el konulmuştu. Millî Mücadele’yi başlatan Türk milleti
gerekli olan silahtan, cephaneden yoksun bırakılmıştı. İşte Türk milleti Kurtuluş Savaşı’na bu olumsuz
şartlarda yokluklar ve yoksulluklar içinde başladı. Mustafa Kemal, 1919 yılında Türk milletinin kaderini
değiştirecek bir mücadeleye girişti. Mustafa Kemal, Türk milletini sonsuza kadar yaşatmanın yolunun
“İstiklal Mücadelesi” ile mümkün olacağına inanıyordu. Arkadaşları ile birlikte işgalci güçlerin tahmin
dahi edemeyeceği bir kurtuluş mücadelesi başlattı.
Anadolu’da işgale uğramamış bölgelerden biri de Kastamonu ve çevresiydi. Anadolu’nun dışarıyla
deniz yolu bağlantısının kurulduğu tek yer ise Kastamonu’nun İnebolu Limanı’ydı.
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Millî Mücadele’nin başarıya ulaşabilmesi İnebolu Limanı’ndan
gelecek mühimmata bağlıydı. Bu nedenle İnebolu-Ankara arasındaki bu yol Kurtuluş Savaşı için son derece önemliydi. O dönemde güvenliği sebebiyle tercih edilen bu yol, aslında yağışlı
havalarda çamurla kaplanan son derece bakımsız eski bir kervan
yoluydu.
Bütün silah depoları İstanbul’da bulunuyordu. Toplanan silahlar ve ateşleyici düzenekleri İstanbul’da biriktiriliyordu. Millî
Mücadele’de cephede bunlara çok ihtiyaç vardı. İstanbul’da kurulan gizli örgütler bu silahları, araç ve gereçleri birçok zorluğu
yenerek Anadolu’ya gönderiyorlardı.
İnebolu Limanı büyük gemileri barındıracak imkânlardan yoksun idi. Özellikle İstanbul’dan İnebolu açıklarına gemilerle gelen
silah ve cephane, her türlü olumsuz hava şartlarına rağmen kahraman denizciler tarafından kayıklarla İnebolu kıyılarına taşınıyordu.
Bu malzemeler Kastamonu’nun fedakâr Türk kadınları, yaşlıları ve
çocukları tarafından zor şartlarda Ankara’ya ulaştırılıyordu.
O dönemde halkın eli silah tutan erkekleri cephelerde düşmana karşı savaşıyorlardı. Yolun bozuk olmasından dolayı İneboluAnkara arasındaki ulaşım büyük zorluklar içinde gerçekleştiriliyordu. Bu yol güzergâhındaki birlik, beraberlik ve vatanseverlik,
cephede olağanüstü şartlarda savaşan Mehmetçik’in vermiş olduğu mücadele kadar kutsaldı. İşte bu nedenlerle İnebolu’dan
Ankara’ya uzanan bu zorlu yola “İstiklal Yolu” adı verilmiştir.
İstiklal Yolu haritası

Teşkilatıesasiye Kanunu (1921 Anayasası-20 Ocak 1921)
Kurtuluş Savaşı devam ederken ülkede yaşanan karışıklıklara son vermek için yeni bir anayasaya
gereksinim duyuldu. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla BMM, 20 Ocak 1921 tarihinde özel bir gündemle
toplanarak yeni bir anayasanın hazırlanması için çalışmalara başladı. Yapılan görüşmelerin sonunda
1921 Anayasası (Teşkilatıesasiye) kabul edildi ve uygulamaya konuldu. Bu Anayasa 1924 yılında yeni
bir anayasa hazırlanana kadar yürürlükte kaldı.
1921 Anayasası’nın önemli maddeleri şunlardır:
• Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. Yönetim usulü halkın kendi mukadderatını (geleceğini)
bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. (1. madde)
• Yürütme gücü ve yasama yetkisi, milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet
Meclisinde belirir ve toplanır. (2. madde)
• Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisince yönetilir ve hükûmeti “Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükûmeti” adını alır. (3. madde)
1921 Anayasası savaş döneminde hazırlanmış ve uygulanmıştır. Bu nedenle içerisinde temel hak ve
özgürlükler yer almamaktadır. Bu Anayasa ile Türk tarihinde egemenlik ilk kez millete verilmektedir. Aynı
zamanda TBMM bir anayasa yaptığı için “Kurucu Meclis” özelliği taşımaktadır.
Savaş devam ederken bir anayasa yapmaya sizce neden gerek duyulmuştur? Bu anayasa
Kurtuluş Savaşı’na hangi açıdan katkı sağlamış olabilir? Açıklayınız.
Londra Konferansı (23 Şubat-12 Mart 1921)
Birinci İnönü Zaferi’nden sonra İtilaf Devletleri niçin bir konferans toplama ihtiyacı duymuş
olabilirler?
Birinci İnönü Zaferi’nin uluslararası kamuoyunda çok büyük yankıları oldu. Bu zaferden sonra büyük
bir hayal kırıklığına uğrayan İtilaf Devletleri, silah gücü ile elde edemedikleri başarıyı diplomatik yollarla
gerçekleştirmek için harekete geçtiler ve yeni arayışlara girdiler.
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İtilaf Devletleri, TBMM ordularının Birinci İnönü Savaşı’ndaki başarılarından sonra Anadolu topraklarını Sevr Antlaşması hükümlerine göre paylaşılmasının mümkün olmadığını anladılar. Daha sonra İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları ortaya çıktı. İtilaf Devletleri, TBMM’nin daha fazla güçlenmesine fırsat vermeden bu durumu kendi çıkarlarına göre çözmek istediler. Bunun için Sevr Antlaşması’nın
bazı maddelerini değiştirerek Türklere kabul ettirmek amacıyla Londra’da bir konferans toplamaya karar verdiler.

Londra Konferansı’na katılan TBMM heyeti Fransız delegelerle birlikte (1921)

İtilaf Devletleri, Londra Konferansı’na Türk milleti adına Osmanlı Hükûmetini davet ettiler. Gönderilen
davette Osmanlı Hükûmetinin temsilcilerinin yanında Mustafa Kemal Paşa’nın veya onun yetki vereceği
birinin de bulunmasını istediler. İtilaf Devletleri bu tutumlarıyla, millî hareketi, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Birinci İnönü Zaferi’ni yok saymaya devam ediyorlardı. Bu durum, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşüldü ve doğrudan çağrılmadıkça konferansa katılmama kararı alındı. Sonunda İtilaf Devletleri,
İtalya aracılığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisini de resmen davet etmek zorunda kaldılar. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisinin varlığını doğrudan tanımış oluyorlardı.
Mustafa Kemal’in doğrudan çağrılmadıkça konferansa katılmayacaklarını belirtmesi, onun
hangi kişilik özellikleriyle ilgilidir? Belirtiniz.
Londra Konferansı’na İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Osmanlı Hükûmeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti katıldı (23 Şubat 1921). Büyük Millet Meclisi Hükûmetini Dışişleri Bakanı Bekir
Sami (Kunduh) Bey, Osmanlı Hükûmetini ise Sadrazam Tevfik Paşa temsil ediyordu. İtilaf Devletleri,
konferans başlayınca yine TBMM Hükûmetini yok sayarak ilk sözü Tevfik Paşa’ya verdiler. Tevfik Paşa
ise tarihe geçecek bir şekilde Türk milletinin gerçek temsilcisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti
olduğunu belirterek sözü Bekir Sami Bey’e verdi. Bekir Sami Bey, millî davayı anlatarak Türk halkının
bağımsız ve özgür yaşama isteğini belirtti. Ancak İtilaf Devletleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti
temsilcilerinin bu haklı isteklerini kabul etmediler. Bu gelişmeler üzerine konferans anlaşma sağlanamadan dağıldı (12 Mart 1921).
Londra Konferansı’nın en önemli sonuçları şunlardır:
• Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti, İtilaf Devletleri tarafından resmen tanındı.
• Avrupa kamuoyunda “Türkler barış istemiyorlar, savaşı uzatıyorlar.” şeklindeki propagandalar etkisiz hâle getirildi.
• Misakımillî Kararları toplantıda dile getirilerek hangi şartlarda barış yapılacağı bildirildi.
• Türk milletinin haklı davası, başta Avrupalı devletler olmak üzere, bütün dünya kamuoyuna duyurulmuş oldu.
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TBMM’nin Londra Konferansı’na katılma amaçları neler olabilir?
Türk-Afgan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921)
Millî Mücadele’nin devam ettiği dönemde Afganistan devlet yöneticileri ve halk, emperyalist
güçlere karşı vermiş olduğu mücadeleden dolayı
Türk milletine büyük bir saygı ve sevgi duyuyordu. Birinci İnönü Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasının ardından, İngiltere’ye karşı destek arayışı
için Moskova’ya gelen Afgan heyeti ile Türk heyeti arasında 1 Mart 1921 tarihinde Türk-Afgan
Dostluk Antlaşması imzalandı. Türk heyetinin
başkanlığını o dönem TBMM Hükûmetinin Moskova Büyükelçisi olan Ali Fuat Cebesoy yaptı. Bu
antlaşma ile Türkiye, Afganistan’ın bağımsızlığını; Afganistan Devleti de TBMM Hükûmetinin
siyasal varlığını tanıyordu. İki ülke diplomatik
Atatürk, Afgan Kralı Amanullah Han ile birlikte (1928)
ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla karşılıklı
olarak elçiler görevlendirdi. Antlaşma gereği taraflardan biri saldırıya uğradığı takdirde, saldırıya uğrayan devlete yardım edecekti. Diğer yandan TBMM Hükûmeti, Afganistan ordusunu eğitmek için subay
ve öğrenci göndermeyi kabul ederek iki halk arasındaki dostluğun gelişmesine katkı sağladı. Ayrıca bu
antlaşma İslam dünyasında TBMM Hükûmetinin tanınıp desteklenmesinde etkili oldu.
Sınır komşumuz olmayan bir devletle savaş yıllarında bir antlaşma imzalanmasıyla ilgili ne tür
çıkarımlarda bulunmak mümkündür?

İstiklâl Marşı’nın Kabulü (12 Mart 1921)
Millî Mücadele devam ederken sizce neden bağımsızlık marşına gereksinim duyulmuş olabilir? Açıklayınız.
Millî marşlar, milletlerin duygu ve heyecanlarını canlı tutan, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunda
millî duyguların uyanmasında etkili olan önemli eserlerdir. Kurtuluş Savaşı’nın yoğun olarak yaşandığı
bir dönemde millî duyguların artırılması, halka ve cephede savaşan Mehmetçik’e moral verilmesi için çalışmalar başlatıldı. Anadolu’da başlayan Millî Mücadele’nin ilk başarısı Birinci İnönü Zaferi ile elde edildi.
Bu zaferin sevinci yurdun her yerinde kutlanırken millî duyguları uyandıracak bir bağımsızlık marşına
gereksinim duyuldu.
Temsil Heyetinin Ankara’ya gelmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin
üstün çabaları ile yeni bir hükûmet kurulmuştu. Ancak milletin bağımsızlık
sembolü olan millî bir marşı da olmalıydı. Bu marş, milletimizin bağımsızlığını ifade etmeli; halkı coşturmalıydı. Bu düşünceden hareketle İstiklâl
Marşı’nın yazılması için çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.
Mustafa Kemal, yeni Türk Devleti’nin millî marşının yazılması konusunu ele aldı. Millî Eğitim Bakanlığı, bir komisyon kurarak konuyla ilgili bir
yarışma düzenledi. 1921 yılı başlarında yapılan yarışmaya, 724 eser katıldı. Ancak zamanın Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey,
millî marş için yazılan eserlerin hiçbirini yeterli bulmadı. İstiklâl Marşı’nın
güftesi için dönemin en ünlü şairi, Mehmet Âkif’e mektupla başvurdu. Ünlü
şair, para ödülü konulduğu için yarışmaya katılmadığını bildirdi. Mehmet
Âkif Ersoy’a, para ödülünü istediği yardım kuruluşuna armağan edebileMehmet Âkif Ersoy
ceği söylendi. Bunun üzerine şair Mehmet Âkif, büyük bir duyarlılıkla Millî
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Marş’ımızı yazdı. Mehmet Âkif, Kurtuluş Savaşı’nın heyecanını benliğinde duyarak şiirini Türk ordusuna
armağan etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 12 Mart 1921 tarihindeki oturumunda, Millî Marş’ımızı kabul etti. İstiklâl
Marşı, çok beğenildiğinden dönemin Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey tarafından üç defa okundu ve ayakta alkışlandı. Böylece Türk milleti, bağımsız yaşama arzusunu dile getiren bir millî marşa
kavuştu. İkinci İnönü Savaşı’ndan kısa bir süre önce kabul edilen Millî Marş’ımız değişik bestelerle
okunuyordu. Bu karışıklığı gidermek için 1930 yılında Osman Zeki Üngör tarafından yeniden bestelendi.
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra şair Mehmet Âkif, kendisine, “Acaba yeniden yazılsa daha iyi olmaz mı?”
diye yöneltilen bir soruya, “Allah, bir daha bu millete İstiklâl Marşı yazdırtmasın.” cevabını verdi. Yine bir
sohbette ünlü şair, “Zaferin kazanılacağından nasıl emin oldunuz?” sorusuna da “Başımızdaki adamı
kim görse zaferin doğacağına inanırdı.” cevabını verirken hiç düşünmedi.
“Allah bir daha bu millete İstiklâl Marşı yazdırtmasın.” diyen Mehmet Âkif’in böyle bir ifade
kullanmasının sebepleri neler olabilir?
Sizce bir ülkenin millî bir marşı olmalı mıdır? Neden?
Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)
İtilaf Devletleri blokunda yer alan Rusya, 1917’de Bolşevik İhtilali sonucu savaştan çekilmişti.
Rusya’da yeni kurulan rejime, Avrupalı ülkeler düşmanca bir tutum takındılar. Sovyetler Birliği adını alan
Rusya, İtilaf Devletlerine karşı savaşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetine siyasal ve ekonomik
destek veriyordu. Anadolu’nun İtilaf Devletlerinin eline geçmesi Sovyetler Birliği’nin varlığı için büyük bir
tehditti. Bu nedenle TBMM Hükûmeti ile iyi ilişkiler kurmak isteyen Sovyetler Birliği, bir bildiri yayımlayarak Misakımillî Kararları’nı kabul ettiğini bildirdi ve TBMM ile diplomatik ilişkileri başlattı.
Sovyetler Birliği, TBMM Hükûmetini siyasal, askerî ve ekonomik açıdan destekleme kararı aldı
(1920). Fakat bir antlaşma yapmaya yanaşmıyordu. Bunun en önemli nedenlerinden biri de Sovyetler Birliği’nin, Türk ordusunun savaştığı cephelerde işgalci devletlere karşı önemli başarılar elde
etmesini beklemesi idi. Birinci İnönü Zaferi’nin ardından Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması
imzalandı (16 Mart 1921).
Bu antlaşmanın maddeleri şunlardır:
• Her iki taraftan birinin tanımadığı devletler arası bir anlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.
• Boğazlar konusu Karadeniz’e kıyısı olan devletlerin temsilcilerinin katılacağı bir konferansta ele
alınacaktır (Boğazların bu devletlerin ticari gemilerine açık kalması kabul edilmiştir).
• “Türkiye” terimi Misakımillî ile çizilen sınırları kapsamaktadır.
• Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında yapılmış olan anlaşmalar geçersizdir.
• Sovyet Rusya, kapitülasyonlar yönetiminin her ülkenin ulusal gelişmesinin özgürce sürmesi ve
egemenlik haklarının tümüyle kullanılmasını engellediğini kabul ederek bunlara dayalı yetkileri
geçersiz kabul edecektir.
• Batum’daki egemenlik hakkının Gürcistan’a ait olduğu kabul edilecektir.
Moskova Antlaşması’nın yukarıdaki maddelerini inceleyerek bu antlaşmanın önemini aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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İkinci İnönü Savaşı ve Sonuçları (26 Mart - 1 Nisan 1921)
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ve Afyon’a doğru yayıldı. Ülkeİkinci İnönü Savaşı’nın yapıldığı alanı gösteren kroki
lerinden lojistik destek sağlayan
Yunan birlikleri, İnönü ve çevresinde Türk ordusu ile karşı karşıya geldi (26 Mart 1921). Sayı ve silah bakımından kat kat üstün Yunan
ordusu tarafından düzenlenen iki saldırı, kahraman Türk ordusu tarafından durduruldu. Daha sonra
Türk ordusu 31 Mart -1 Nisan 1921’de karşı saldırıya geçerek düşmanı ağır bir yenilgiye uğrattı ve geri
çekilmek zorunda bıraktı.
TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa’nın İkinci İnönü Zaferi’nden sonra Batı Cephesi Komutanı ve
Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa’ya gönderdiği telgrafı okuyalım.
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“Bütün dünya tarihinde, sizin İnönü Meydan Savaşlarında üzerinize aldığınız vazife kadar ağır bir vazife
yüklenmiş komutanlar çok azdır. Milletimizin istiklal ve
hayatı, dâhice idareniz altında şerefle vazifelerini gören komuta ve silah arkadaşlarınızın kalbine ve vatanseverliğine, büyük emniyetle dayanıyordu. Siz orada
yalnız düşmanı değil, milletin tersine dönmüş talihini
de yendiniz. İstila altındaki talihsiz topraklarımızla beraber bütün vatan, bugün en ücra köşelerine kadar
zaferinizi kutluyor. Düşmanın istila hırsı, azminizin ve
vatanseverliğinizin yalçın kayalarına başını çarparak
paramparça oldu.
Adınızı, tarihin şeref abidelerine yazan ve bütün
milleti hakkınızda ebedi minnet ve şükrana sevk eden
büyük gaza ve zaferinizi tebrik ederken, üstünde durduğunuz tepenin size binlerce düşman ölüleriyle dolu
bir şeref meydanı seyrettirdiği kadar, milletimiz ve kendiniz için, yükseliş parıltılarıyla dolu bir istikbal ufkuna
da baktığını ve hâkim olduğunu söylemek isterim.”
(Nutuk,
s. 384-385.)

94

Mustafa Kemal Paşa, İsmet İnönü ile birlikte
(1921)

İkinci İnönü Savaşı’nın sonuçları şunlardır:
• Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin kamuoyundaki itibarı arttı.
• Halkın orduya olan güveni yenilendi.
• Yunanlıları destekleyen devletler arasında görüş ayrılıkları çıktı. İtalyanlar ve Fransızlar, Yunanlıları desteklemekten vazgeçip TBMM Hükûmeti ile anlaşma yolları aramaya başladılar.
İkinci İnönü Zaferi, yurtta büyük sevinç ve heyecan uyandırdı. İstanbul’da vatansever halk çeşitli
mitingler düzenledi. Hilaliahmer (Kızılay) Cemiyeti için bağışlar toplandı. Elde edilen başarı İslam dünyasında da büyük bir sevinçle karşılandı. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları baş gösterdi. İtalya,
İkinci İnönü Zaferi’nden sonra Anadolu’da işgal ettiği bölgelerden çekilme kararı aldı. Fransızlar da işgal
ettikleri Zonguldak ve çevresinden çekilme kararı aldı. Ayrıca Ankara’ya heyetler göndererek TBMM
Hükûmeti ile anlaşma arayışlarına başladı.
Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarında önemli başarılar elde eden İsmet İnönü ile ilgili biyografiyi okuyalım.
İsmet İnönü (1884-1973)
1906’da Harp Akademisini bitirdikten sonra Edirne’de 2.Orduya kurmay yüzbaşı olarak atandı. 1907’de İttihat ve Terakki Cemiyetine üye
oldu. Bir süre İstanbul’da çeşitli görevlerde bulundu. 1915-1917 yılları
arasında 2. Ordu Kurmay Başkanlığı yaparken Mustafa Kemal’le birlikte
çalıştı ve onun önerisiyle 4. Ordu Komutanlığına getirildi. 1920 yılında
Ankara’ya gelip Millî Mücadele’ye katıldı. Batı Cephesi Komutanı olarak
başarılı hizmetlerde bulundu. Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarını zaferle
sonuçlandırdı. Mudanya ve Lozan konferanslarında TBMM Hükûmetini
temsil etti. Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulundu. 1973 yılında Ankara’da vefat etti.
Eskişehir - Kütahya Savaşları (10-24 Temmuz 1921)
Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarında savunma taktiği uygulayan Türk ordusu, Yunanlılara karşı kalıcı
başarılar elde edememişti. Ordumuzun Aslıhanlar yöresinde henüz takviye birliklerle desteklenmediğini
gören Yunanlılar, güçlerini artırmak ve lojistik destek sağlamak için hazırlıklar yapmaya başladılar.
İngiltere, aldığı iki yenilgiye rağmen Yunan ordusunu araç-gereç açısından destekleme kararı aldı.
Yunanistan Kralı Konstantin, İzmir’e kadar gelerek Yunan ordusuna moral vermeye çalıştı. Hatta
yaptığı basın toplantısında gazetecilere bir sonraki basın toplantısını Ankara’da yapacağını açıkladı.
10 Temmuz 1921 tarihinde iki koldan genel bir saldırıya geçen Yunanlıların temel amacı;
• Eskişehir, Afyon ve Kütahya hattını ele geçirip denetim altına almak,
• Ankara’ya kadar gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmak ve Millî Mücadele’ye
son vermekti.
Türk ordusu, İngiltere’nin desteklediği Yunan ordusu karşısında hazırlıklarını tamamlayamadığı için
fazla bir varlık gösteremedi. 10 Temmuz 1921 tarihinde başlayan saldırı sonucunda 13 Temmuz’da
Afyon, 17 Temmuz’da Kütahya, 19 Temmuz’da Eskişehir Yunanlılar tarafından işgal edildi. Türk ordusunun 21 Temmuz’da başlattığı karşı taarruz başarılı olamayınca ordumuz, Mustafa Kemal Paşa’nın
direktifleri doğrultusunda Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekildi.
Mustafa Kemal’in bu emri ve sonrasında yaşananlar ile söyledikleri bire bir örtüşmekteydi. Onun ileri
görüşlülüğü sayesinde Türk ordusu yıpranmadan ve daha fazla kayıp vermeden geri çekilip toparlanabileceği uygun bir bölgeye taşınmıştı. Bu stratejinin uygulanmasıyla Batı Cephesi’ndeki Türk ordusu, 25
Temmuz 1921’de Sakarya Irmağı’nın doğusuna kadar geri çekildi. Türk ordusunun bu geri çekilmesi dış
politikayı da etkiledi. İtalya, ordusunu geri çekmekten vazgeçti. Fransa ise TBMM Hükûmeti ile yaptığı ikili
görüşmeleri erteleme kararı aldı. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa’nın Türk ordusunun başına geç95

mesi için TBMM’ye bir yasa teklifi verildi.
Ordunun Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilmesi ile ilgili en seri, en doğru
kararları verebilmek, Meclisin yetkilerini
kullanmakla mümkündü. Ancak Mustafa
Kemal, bu olağanüstü şartlara rağmen
söz konusu yetkinin 3 ayla sınırlı kalmasını istedi. Bu durum Mustafa Kemal’in
millî iradeye ve TBMM’nin üstünlüğüne
olan sarsılmaz saygısını ifade etmesi açısından son derece önemli bir tutumdur.
5 Ağustos 1921 günü Mustafa Kemal
Paşa’ya 3 ay süreyle Türk ordusu ile ilgili
konularda Meclisin yetkilerini kullanmak
üzere başkomutanlık görevini veren yasa
TBMM’de kabul edildi.

Yunan birliklerinin Kütahya’ya girişi (1921)

Eskişehir-Kütahya Savaşları, düzenli ordu birliklerinin ilk ve tek yenilgisidir. Sizce bu yenilginin sebepleri neler olabilir?

Savaşa Rağmen Eğitim Kongresi (16-21 Temmuz 1921)
Türk milletinin tarih sahnesinden silinmeye çalışıldığı bir dönemde, belki pek çok devlet adamının aklına dahi getiremeyeceği, gündemine almayacağı eğitim konusunu Mustafa Kemal memleket için önemli
bir konu olarak görmekteydi. Bu nedenle Eskişehir-Kütahya Savaşları devam ederken 16-21 Temmuz
tarihleri arasında Ankara’da Darülmuallimin (Erkek Öğretmen Okulu) konferans salonunda 180 kişinin
katılımı ile bir toplantı düzenlendi. Millî Mücadele sürerken böyle bir kurultayın düzenlenmesi, yeni kurulacak devletin eğitim ve kültüre verdiği önemi göstermesi bakımından son derece önemlidir.
Atatürk, milletlerin geri kalmasının önemli nedeni olarak eğitimdeki başarısızlığı görmüştür. Bu nedenle Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak için millî ve çağdaş eğitime büyük
önem vermiştir. Atatürk’e göre eğitim, millî ve çağdaş olmalıdır. Millî değerlerden yoksun bir eğitim,
millî birlik ve beraberliğin kurulmasını da zorlaştırır. Atatürk, ülkemizin kalkınması için eğitim alanında
yeniliklerin yapılmasını zorunlu görmüştür. Bu nedenle Kurtuluş Savaşı sırasında bile Maarif Vekâleti’ne
(Eğitim Bakanlığı) o günün şartları içerisinde oldukça büyük bir bütçe ayırmıştır.
Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte yapılan yeniliklerden biri de harf inkılabıdır. Atatürk, yeni Türk
harflerini öğretmek için büyük gayretler göstermiştir. Millet Mekteplerinin açılmasını sağlayarak “Başöğretmen” unvanını almıştır. Dünyada bugüne kadar, Atatürk gibi yazı tahtası başında milletine ders veren
başka bir devlet adamı görülmemiştir. Atatürk’ün yaptığı bu önemli çalışmalar, onun öğreticilik yönünün
en iyi örneklerindendir.
Atatürk’ün, eğitimin millî olması ile ilgili sözlerini okuyalım.
“Türkiye’nin eğitim ve öğretim siyasetini her derecesinde tam bir açıklık ve hiçbir tereddüde yer
vermeyen kesinlikle ifade etmek ve uygulamak gerekir. Bu siyaset her anlamıyla millî bir nitelikte
gösterilebilir.”
(www.atam.gov.tr)

Mustafa Kemal, ileride uygulamaya koyacağı eğitim politikasının temel dayanaklarını yaptığı toplantıda açıklamış ve aynı zamanda işgalci güçlerin kesinlikle yenilgiye uğratılacağı haberini Türk ve dünya
kamuoyuna ilan etmiştir. Toplantı bu açıdan son derece önemlidir.
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Kurtuluş Savaşı devam ederken Ankara’da toplanan Maarif Kongresi’nde Mustafa Kemal Paşa’nın
yapmış olduğu konuşmadan bir bölüm aşağıda verilmiştir:
“Bugüne kadar izlenen eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin gerileme tarihinde en önemli
etken olduğu kanaatindeyim. Onun için bir millî eğitim programından bahsederken eski devrin batıl
inançlarından, toplumsal yapımızla hiç de ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, Doğu’dan ve Batı’dan
gelebilen tüm etkilerden tamamen uzak, millî özelliklerimizle ve tarihimizle bağdaşabilen bir kültür
kastediyorum.”
(www.atam.gov.tr)
(Düzenlenmiştir.)

Atatürk, yukarıdaki sözleriyle nelere vurgu yapmak istemiştir? Açıklayınız.
Maarif Kongresi, Atatürk’ün eğitim ve kültüre ne derece önem verdiğini göstermesi, aynı zamanda düşmanın muhakkak yenileceğinin Türk ve dünya kamuoyuna ilan edilmesi açısından son derece
önemlidir.
Savaş devam ederken top sesleri arasında yapılan bu kongreyi, Mustafa Kemal’in eğitime
verdiği önem açısından değerlendiriniz.
Mustafa Kemal’in Eskişehir-Kütahya Savaşları devam ederken Ankara’da eğitim kongresine
katılması onun hangi kişilik özelliğini gösterir? Açıklayınız.

3. TEKÂLİFİMİLLİYE EMİRLERİ
Türk ordusunun Sakarya Irmağı’nın doğusuna
çekilmesi bütün Anadolu’da büyük bir şaşkınlık
yarattı. Bu olay, Ankara’da büyük tartışmalara ve
heyecana neden oldu. Bu geri çekiliş, kamuoyunda
derin bir üzüntüye yol açtı. TBMM’yi Kayseri’ye
taşımayı önerenler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sonunun geldiğini sananlar, orduyu ve Mustafa
Kemal’i eleştirenler ortaya çıktı. İşgal kuvvetleri ile
daha etkin ve güçlü bir mücadele için çözüm yolları
aranmaya başlandı. Bu amaçla Büyük Millet Meclisi, kabul ettiği bir yasa ile kendisine ait yetkilerini
TBMM’nin taşınması için hazırlanan Kayseri Lisesi
ve başkomutanlık görevini üç ay süreyle Mustafa
(1921)
Kemal Paşa’ya devretti. Kabul edilen bu yasa ile
Mustafa Kemal Paşa, 5 Ağustos 1921 tarihinde üç
aylık bir süre için Başkomutanlık görevine atandı. TBMM bu kararı ile bütün yetkilerini geçici bir dönem
için Mustafa Kemal Paşa’ya bıraktı. Böylece onun vereceği bütün emirler yasa hükmünü taşıyacaktı.
Meclisin çoğunluğunun gösterdiği güvene teşekkür eden Mustafa Kemal, TBMM Başkanlığına bir
önerge verdi. Bu önergeyi okuyalım.
“Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,
Meclis sayın üyelerinin genel olarak beliren istek ve dilekleri üzerine başkomutanlığı kabul ediyorum. Bu görevi, kendi üzerime almaktan doğacak yararların çarçabuk elde edilebilmesi, ordunun
maddi ve manevi gücünün en kısa zamanda arttırılıp pekiştirilmesi ve yönetimin bir kat daha sağlamlaştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisinin haiz olduğu yetkilerini fiilen kullanmak koşuluyla üzerime alıyorum. Yaşadığım sürece ulusal egemenliğin en gerçek bir hadimi olduğumu, ulusa bir kez
daha göstermek için bu yetkinin üç ay gibi kısa bir süre ile sınırlandırılmasını dilerim.”
(Prof. Dr Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-1, s. 264.)
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Başkomutanlık görevini üstlenen Mustafa Kemal Paşa, bu yetkileri aldıktan sonra ilk olarak ordunun
gereksinimlerini sağlamak için 7-8 Ağustos 1921 tarihinde Tekâlifimilliye Emirleri (Millî Yükümlülükler
Buyrukları) adı verilen bir dizi emirler yayımladı. Bunun üzerine Türk halkı her evden bir takım çamaşır,
bir çift çorap, bir çift çarık verdi. Fakat ordunun bunlardan daha fazlasına ihtiyacı vardı. Millet el ele
vererek gereken bütün desteği sağlamaya devam etti. Halk genç yaşlı, çoluk çocuk demeden cepheye
cephane ve yiyecek taşıdı. Böylece dayanışmanın, millî birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergiledi.

Askerlerimize sınırlı imkânlarıyla yemeni
hazırlayan yemeniciler esnafı

İmalatıharbiye silah fabrikasında mermi
yapımında çalışan çocuklar

Tekâlifimilliye Emirleri’nin bazıları aşağıda verilmiştir:
• Her ilçede bir Tekâlifimilliye Komisyonu kurulacak.
• Her aile birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık verecek.
• Bu komisyonlar Başkomutan’ın emriyle halkın ve tüccarın elinde bulunan, askerin ihtiyaçlarına
yarayacak malların yüzde kırkına, bedeli sonradan ödenmek üzere el koyacak.
• Yine bu komisyonlar, aynı amaç ve şartlarla halkın ve tüccarın elinde bulunan yiyecek maddelerinin yüzde kırkına el koyacak.
• Taşıt sahipleri ayda bir defa olmak üzere yüz kilometrelik mesafeye ücretsiz askerî nakliyat yapacak.
• Ülkenin sahipsiz bütün mallarına el konulacak.
• Halk, elindeki silah ve cephaneyi üç gün içinde bu komisyonlara teslim edecek.
• Ülke genelindeki mevcut bütün araç ve gereçler ordunun hizmetine verilecek; benzin, vakum,
gres, makine yağları, don yağı, taban yağları, vazelin, otomobil ve kamyon lastiği, lastik tutkalları, telefon makinesi, kablo, pil, çıplak tel vb. stokların yüzde kırkı ordunun hizmetine sunulacak.
Ayrıca demirci, marangoz, dökümcü, tesviyeci, saraç ve araba yapan esnaf ile imalathaneler
belirlenecek; bunların üretim, onarım yapan güçleri hesaplanacak; kasatura, kılıf, mızrak ve eyer
yapabilecekler varsa onlar da tespit edilecek. Tespit edilenlere geçimlik ücret ödenecek; silah
üretimi, yapım ve onarımında çalışacaklardır.
Yapılan tüm bu hazırlık ve çalışmalar, bir milletin bütün varlığı ile ölüm kalım savaşına girdiğinin açık
bir göstergesiydi. Mustafa Kemal’in direktifleri ile Tekâlifimilliye Emirleri’ni daha iyi uygulamak amacıyla
İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
Tekâlifimilliye Emirleri’nin uygulanmasında İstiklal Mahkemelerinin ne tür katkıları olmuştur?
Açıklayınız.
Türk milleti her türlü olumsuz şartlara rağmen elinde bulunan her şeyi çok güvendiği Türk ordusu ile
paylaşmış ve kısa sürede ordumuzun gereksinimlerinin büyük bir bölümü karşılanmıştır. Tarih boyunca
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bağımsız ve hür yaşamış vatansever Türk halkı dünyada eşi ve benzeri görülmeyen bir dayanışma
örneği sergilemiştir. Halkımız, Millî Mücadele’nin başarıya ulaşması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Türk milleti, Tekâlifimilliye Emirleri doğrultusunda Millî Mücadele’ye maddi ve manevi anlamda
büyük destek vermiştir.
Millî birlik ve beraberlik, dayanışma duygusu ile sağlanır. Bu duygu Millî Mücadele’nin başarı ile sonuçlanmasında önemli bir etken olmuştur. Bütün olumsuzluklara rağmen işgallere karşı vatanı koruma
azmi, dayanışma duygusu ile güçlenmiştir.

Ankara’da mermi yapımında çalışan nineler, gelinler, torunlar

Mustafa Kemal Paşa, vatanını en içten duygularla sevmiştir. Türk milletinin ve vatanın kurtarılması
için bir asker ve komutan olarak savaştığı bütün cephelerde vatan savunmasının eşsiz örneklerini göstermiştir. Türk milletinin bağımsız ve özgür yaşamasını kutsal bir görev olarak kabul etmiştir. Bu uğurda
gerektiği zaman her türlü fedakârlığı göstermekten kaçınmamıştır.
Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi ile ilgili sözlerini okuyalım.
“Samimi olarak bu memleketin, bu milletin menfaatine yapılacak bir iş olsun, ben onu göz önüne
almayayım; bu, mümkün değildir. Yalnız, işin gerçekten millete menfaati olmalı ve bu teklifin samimi
olarak yapıldığına da ben inanmalıyım.”
(Anıtkabir Dergisi, Yıl: 2005, Sayı: 20, s. 21.)

Düzenli ordunun kurulması, Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Savaşlarının kazanılması, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin kurulması, Türk milletinin çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarılma
çabası Atatürk’ün vatanına ve milletine duyduğu büyük sevginin bir sonucudur.
Tekâlifimilliye Emirleri ile ilgili aşağıdaki 5N 1K sorularını cevaplayınız.
NE: Bu emirler ne ile ilgilidir?
NE ZAMAN: Bu emirler ne zaman çıkarılmıştır?
NEREDE: Bu emirler nerede çıkarılmıştır?
NEDEN: Bu emirler neden çıkarılmıştır?
NASIL: Bu emirler nasıl uygulanmıştır?
KİM: Bu emirler kim/kimler tarafından açıklanmıştır?
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4. SAKARYA MEYDAN SAVAŞI VE BÜYÜK TAARRUZ
Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos-13 Eylül 1921)
İlk defa İnönü Savaşı’nda yenilen Yunanlılar, Türklere kesin bir darbe indirmek için geniş kapsamlı bir
şekilde hazırlanmaya başladılar. Bu amaçla Yunanistan’da seferberlik ilan edildi. Yeni birlikler kuruldu.
İngiltere’nin yardımı ile Yunan ordusu son model silah, araç ve gereçlerle donatıldı. Bütün hazırlıklar
tamamlanınca Yunan ordusu saldırıya geçti. Türk ordusu, düşman kuvvetlerinin üstünlüğüne karşı koyamayarak geri çekilmeye başladı. Kütahya, Afyon ve Eskişehir düşman eline geçti. Mustafa Kemal
ordularımızın daha fazla kayıp vermesine engel olmak için Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilme emrini
verdi (25 Temmuz 1921). Bu şekilde düşman iç kısımlara çekilerek güç duruma düşürülecekti. Diğer
yandan hem zaman kazanılacak hem de yeni bir saldırı için hazırlıklar yapılacaktı. Bu geri çekilmeyi
fırsat bilen Yunanlılar, Sakarya Irmağı’nın doğusuna kadar ilerlediler.

Sakarya Meydan Savaşı’nın yapıldığı alanı gösteren kroki

Türk ordusunun toparlanmasına fırsat vermek istemeyen Yunanlılar, 23 Ağustos 1921 tarihinde Sakarya Irmağı’nın doğusuna geçerek saldırıya başladılar. Türk ve Yunan ordusu arasındaki şiddetli çarpışmalar kısa sürede yüz kilometrelik bir alana yayıldı. Yunan ordusu bir ara Polatlı yakınlarına kadar
ilerledi. Bunun üzerine komutanlardan bazıları yeni bir savunma çizgisi kurulması için önerilerde bulundular. Ancak Mustafa Kemal Paşa, bu görüşü kabul etmeyerek aşağıdaki tarihî emrini verdi.
“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı,
vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana terk olunamaz. Onun için küçük büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük her birlik, ilk durabildiği noktada yeniden düşmana karşı
cephe kurup savaşa devam eder...”
(Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Nutuk, s. 419.)
(Düzenlenmiştir.)

Mustafa Kemal’in askerî dehası ve ileri görüşlülüğüne dayanan bu strateji bire bir uygulandı. Türk savunma hattı birkaç noktada geçildiği hâlde her mevzide büyük bir kahramanlık örneği gösterilerek düşman askerleri geri püskürtüldü. Kaybedilen her savunma hattının gerisinde yeni savunma hatları oluşturuldu. Bu uygulama sayesinde Yunan ordusunun Anadolu’nun içlerine doğru ilerlemesi durduruldu.
Türk ordusu, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın verdiği bu tarihî savunma taktiğini ve emrini tam
bir başarı ile uyguladı. Böylece Yunan ordusunun saldırıları her geçen gün eski gücünü kaybetti. 22 gün,
22 gece süren savaş Türk ordusunun zaferi ile sonuçlandı (13 Eylül 1921).
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Sakarya Meydan Savaşı’nda Mustafa Kemal, atından düşerek kaburgasının kırılmasına rağmen zaman zaman ileri mevzilere kadar ateş hattına girdi. Başkomutan’ın saldırı hâlindeki birliklerin yanında
görülmesi ve savaşı ateş hattında bizzat gözetlemesi asker ve subayların moralini yükseltti.
Sakarya Zaferi’nin Türk milletine duyurulması ile yurdumuzun dört bir yanında büyük sevinç gösterileri düzenlendi. Anadolu’da bayram havası oluştu.
Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları tarafından tasarlanan kesin sonuç beş gün içinde elde edilmiş ve hazırlanan plan tam bir başarı ile uygulanmıştır. Sakarya Zaferi, askerî ve politik bakımdan kurtuluş mücadelesinin önemli bir aşaması olmuş; önce Yunan ordusunun saldırı gücü yok edilmiş, sonra bu
ordular geri çekilmeye ve savunma yapmaya zorlanmıştır. Sakarya Savaşı’nın zaferle noktalanmasında
Mustafa Kemal’in oynadığı aktif rol ve gece gündüz demeden hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Türk kadınının göstermiş olduğu özveri ve destek unutulmamalıdır.
Sakarya Zaferi ile TBMM Hükûmetinin içeride ve dışarıda saygınlığı arttı. Bu zaferin kazanılmasına kadar TBMM Hükûmeti ile siyasal ilişkilerini ölçülü bir şekilde yürüten Fransa ve Rusya, Sakarya
Zaferi’nin ardından TBMM Hükûmeti ile diplomatik ilişkilerini geliştirme kararı aldı. Bu gelişmeler üzerine Sovyetler Birliği ile Kars Antlaşması, Fransa ile de Ankara Antlaşması imzalandı.

Sakarya Meydan Savaşı panoraması

Mustafa Kemal Paşa, 23 Ağustos - 13 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşen Sakarya Meydan
Savaşı’nda eşi görülmemiş bir taktik uygulayarak ordu-millet dayanışmasıyla büyük bir zafer kazanmıştır.
Mustafa Kemal Paşa’nın göstermiş olduğu cesaret ve kahramanlıktan dolayı Genelkurmay Başkanı
Fevzi Çakmak Paşa ile İsmet Paşa TBMM Başkanlığına aşağıdaki yasa teklifini verdiler:
“Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,
Kendisinin savaş alanındaki tedbirleriyle düşmanı yenmenin başlıca etkeni olmuş bulunan
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine “mareşallik” rütbesi ve “gazilik” unvanı verilmesini teklif ve
istirham ederiz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu rütbe ve unvanı verişi milletimiz tarafından
doğrudan doğruya bütün orduya yönelmiş bir takdir ve taltif olacağı kanaatinde bulunduğumuzu arz ederiz.”
(Silahlı Kuvvetler Dergisi, Yıl: 2007, Sayı: 394,s. 43.)

Sakarya Zaferi ile elde edilen başarıdan sonra artık saldırı üstünlüğü Türk ordusuna geçti. Bu anlamlı
ve büyük başarı üzerine 19 Eylül 1921 tarihinde Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutan Mustafa
Kemal Paşa’ya kanunla “mareşal” rütbesi ile “gazi” unvanı verildi.
Mustafa Kemal “Nutuk”ta Sakarya Zaferi ile ilgili şunları söylemiştir:
“...13 Eylül 1921 günü, Sakarya Nehri’nin doğusunda düşman ordusundan eser kalmadı. Bu suretle 23 Ağustos gününden 13 Eylül gününe kadar, bugünler de dâhil olmak üzere yirmi iki gün yirmi
iki gece aralıksız devam eden büyük ve kanlı Sakarya Savaşı, yeni Türk Devleti’nin tarihine, cihan
tarihinde pek az rastlanan büyük bir meydan savaşı örneği kaydetti.”
(Nutuk, s. 408.)
(Düzenlenmiştir.)
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Mustafa Kemal, TBMM tarafından kendisine “mareşallik” rütbesi ve “gazilik” unvanı verilmesinden
sonra aşağıdaki konuşmayı yapmıştır:
“Milletin verdiği bu rütbe ile yükselen ordudur. En şerefli ve en ulu bir savaş ile seçkin olan yine
ordudur. Sizin kahramanlığınızla, sizin gösterdiğiniz nihayetsiz fedakârlıklar pahasına kazanılan bu
büyük muzafferiyetin millet tarafından takdirini gösteren bu rütbe ve unvanı ancak size mal ederek
tüm askerlik hayatımın en büyük iftihar sermayesi olarak taşıyacağım.”
(Silahlı Kuvvetler Dergisi, Ekim 2007, Sayı 394,s. 45.)

Mareşallik rütbesi ve gazilik unvanının verilmesinden sonra Mustafa Kemal’e çok sayıda kutlama
mesajı gönderilmiştir. Bunlar arasında annesi Zübeyde Hanım da bulunmaktadır. Zübeyde Hanım’ın,
oğlu Mustafa Kemal Paşa’ya gönderdiği kutlama mesajını okuyalım.

“Uhdenize mareşallik yüksek rütbesiyle iftihar duyulacak olan gazilik unvanının verildiğini
müjdelediler. Milletimin hakkınızdaki bu teveccüh ve itimadı benim kadar kimseyi duygulandıramaz. Hemşiren de çok sevindi ve sevinç yaşları döktük. Alnından öperek, bağrımıza basarak seni tebrik ederiz. Dinin muhafazası ve vatanın korunması uğrunda çalışan mücahitlerle
beraber seni Cenabıhakk’a birlikte emanet eder ve hakkınızda gece gündüz sihhat ve afiyetler
temenni ederiz.”
27 Eylül 1921
Valideniz Zübeyde
(Silahlı Kuvvetler Dergisi, Yıl: 2007, Sayı 394,s. 45.)

İngiliz tarihçi Arnold Toynbee (Arnold Toynbi) Sakarya Savaşı ile ilgili şunları söylemiştir:
“Sakarya Savaşı, içinde yaşadığımız yüzyıl tarihinin en büyük savaşlarından biridir.”
(Prof. Dr. Hamza Eroğlu, Atatürk Hayatı ve Üstün Kişiliği, s. 65.)

Amerikalı gazeteci Clair Price (Jılayır Pruje), Sakarya Savaşı ile ilgili aşağıdaki sözleri söylemiştir:
“Tarih bir gün Sakarya kıyılarında cereyan eden ve çok kimsenin bilmediği bu savaşı devrimizin en büyük olaylarından biri olarak kaydedecektir.”
(Prof. Dr. Hamza Eroğlu, Atatürk Hayatı ve Üstün Kişiliği, s. 65.)

Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)
Sakarya Zaferi Anadolu’da büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılandığı gibi, dış politikada da olumlu
gelişmelere kapı açtı. 20 Eylül 1921 tarihinde Sovyetler Birliği’ne bağlı Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan Devletlerinin temsilcilerinin de hazır bulunduğu bir konferans düzenlendi. Kars’ta gerçekleştirilen
bu toplantıda BMM Hükûmetini Kâzım Karabekir Paşa başkanlığında bir heyet temsil etti. Toplantı, 13
Ekim 1921 tarihinde Kars Antlaşması’nın imzalanması ile sona erdi.
Bu antlaşmaya göre;
• İstanbul’un güvenliği sağlandığı takdirde Boğazlar ticarete açılacak,
• Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan Türkiye’nin tanımadığı bir anlaşmayı tanımayacak,
• Nahcivan Bölgesi’ne özerklik verilecek,
• Taraflar arasında ticaret, gümrük, sağlık, güvenlik konularında ortak tedbir alınacak, demir yolu ve
telgraf hatları yapılacaktı.
Bu antlaşma ile doğu sınırımız şimdiki hâlini aldı.
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Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)
Sakarya Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasından sonra TBMM Hükûmeti ile Fransa arasında Ankara
Antlaşması imzalandı.
Bu antlaşmaya göre;
• Türkiye-Suriye sınırı İskenderun Körfezi’nin güneyindeki Payas’tan başlayacak; Meydanıekbez’e,
oradan da Nusaybin ve Cizre’den geçerek Fırat’a ulaşacak,
• Nusaybin, Cizre ve Kilis Türklerde kalacak; iki ay içinde Türk kuvvetleri bu hattın kuzeyine, Fransız
kuvvetleri de güneyine çekilecek,
• İskenderun ve Antakya için özel bir yönetim sistemi oluşturulacak,
• Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu Süleyman Şah’ın mezarının bulunduğu Caber Kalesi Türk
toprağı olarak kalacak ve güvenliğini de Türk ordusu sağlayacak,
• Türk milletinin kültürünü geliştirmesi için her türlü önlem alınacaktı.
Bu antlaşma ile İtilaf Devletleri bloku parçalandı ve böylece Güney Cephesi kapandı. Bu bölgedeki
askerler Batı Cephesi’ne gönderildi.
22 gün, 22 gece süren bir meydan savaşı olması Sakarya Savaşı’nın hangi özelliğini ön plan
çıkarır? Sizce de Sakarya Meydan Savaşı, milletimiz ve vatanımız için bir ölüm kalım savaşı
mıdır?
Mustafa Kemal’in askerî başarılarını siyasal başarıları ile taçlandırması onun hangi kişilik
özellikleriyle ilgilidir? Açıklayınız.
Büyük Taarruz (26 Ağustos 1922) ve Başkomutanlık Meydan Savaşı (30 Ağustos 1922)
Sakarya Meydan Savaşı’ndan sonra İtilaf DevletBaşkomutanlık Meydan Savaşı Öncesinde
leri, TBMM Hükûmetine 26 Mart 1922 tarihinde bir
Tarafların Kuvvetleri
öneri sundu. Yapılan bu teklife göre; Doğu Trakya
Türk Ordusu Yunan Ordusu
ve Edirne Yunanlılara bırakılacak, Tekirdağ’a kadar
olan yerler Türkiye’ye verilecekti. Doğuda bir devlet Subay
8659
6565
(Ermeni Devleti) kurulacak, bu devletlerin kurulma199283
218432
sını Milletler Cemiyeti düzenleyecekti. Ayrıca Yu- Er
nanistan ve Edirne’deki Türk azınlığın haklarını da
Tüfek
100352
218432
bu cemiyet belirleyecekti. Boğazlar Türkiye’ye bırakılacak ancak burada asker bulundurulmayacaktı. Hafif Makineli
2025
3199
Kapitülasyonlar yeniden düzenlenecekti. İtilaf DevAğır Makineli
839
1280
letlerinin bu önerilerini Mustafa Kemal Paşa, Türk
milletinin bağımsızlığına aykırı hükümler taşıdığı Top
323
418
için kesin bir dille reddetti.
Kılıç
5282
1280
Sakarya Meydan Savaşı’nda kazanılan zafer,
10
50
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti için birçok Uçak
siyasal başarıyı da beraberinde getirmişti. Bu zafer, Kamyon
198
4036
Türk ordusu ve halkı için büyük bir moral kaynağı
1776
olmuştu. Ancak son bir darbe vurularak işgalci güç- Oto ve Ambulans 33
lerin yurdumuzdan atılması gerekiyordu. Bu arada
(Prof. Dr. Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-1 s.
Sakarya’da yenilgiye uğrayan Yunanlılar, geriye çe- 321 - 322.)
kilerek Eskişehir-Afyon-Uşak arasında bir savunma
cephesi oluşturmuştu. Güçlü bir savunma hattından oluşan bu cephe, son model silahlarla donatılmıştı.
Hatta bu cepheyi gezen İngiliz askerî uzmanları, bu cephenin hiçbir ordu tarafından aşılamayacağına
dair Londra’ya bir rapor dahi göndermişlerdi.
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Sakarya Meydan Savaşı’nı izleyen bir yıl boyunca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti de son darbeyi indirecek bir saldırı için hazırlanıyordu. Mustafa Kemal Paşa, düşmanın hazırlıklarını izliyor ancak
gerçekleştireceği taarruzun zamanını ve şeklini son derece gizli tutuyordu.
Düşmana son ve kesin bir darbe vurmak üzere gerekli hazırlıkların yapıldığı bir dönemde, Gazi
Mustafa Kemal’in TBMM’nin 4 Mart 1922 tarihli gizli oturumunda yaptığı konuşmadan bir bölüm aşağıda
verilmiştir:
“Ordumuzun kararı, taarruzdur. Fakat bu taarruzu tehir ediyoruz (geciktiriyoruz). Sebebi, hazırlığımızı tamamen ikmale (tamamlamaya) biraz daha zaman lazımdır. Yarım hazırlıkla, yarım tedbirlerle
yapılacak taarruz, hiç taarruz etmemekten daha çok fenadır.”
(Hamza Eroğlu, Atatürk Hayatı ve Üstün Kişiliği, s. 65 - 66.)

Mustafa Kemal Paşa’nın yukarıdaki sözlerinden ne tür çıkarımlarda bulunmak mümkündür?
Açıklayınız.
Mustafa Kemal’in bu sözleriyle zihinlerdeki karışıklık ve umutsuzluk giderilmiş oldu. Büyük Taarruz
ve onu izleyecek meydan savaşı planı 27-28 Temmuz 1922 gecesi Akşehir’e çağrılan ordu komutanlarına bildirildi. Onların da görüşleri alınarak 6 Ağustos 1922 tarihinde orduya gizlice taarruz için hazırlanması emri verildi.

Büyük Taarruz panoraması

Mustafa Kemal, 17 Ağustos’ta Ankara’dan ayrılarak düşmanı şaşırtmak için Konya üzerinden Akşehir’deki ordu karargâhına geldi. Büyük bir gizlilik içerisinde hareket eden Mustafa Kemal, taarruzun Yunanlılar tarafından öğrenilmemesi için farklı etkinliklere katıldı. Akşehir’de düzenlenen bir futbol maçını
izledi. Hatta cephenin en ön saflarında bulunduğu dönemde dahi herkes, onun Ankara’da bir toplantıda
olduğunu düşünüyordu. Akşehir’de komutanlarla durum değerlendirmesi yaptı. 25 Ağustos’ta Kocatepe
yakınlarındaki karargâha ulaştı. O sırada Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Genellkurmay
Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa da taarruzun yönetildiği Kocatepe’de bulunuyorlardı. Büyük Taarruz planı gerçekten dâhiyane, bir o kadar da cesur ve tehlikeli idi.
Mustafa Kemal Paşa, 26 Ağustos sabahı saldırı emrini verdi. Bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından
yönetildiği için “Başkomutanlık Meydan Savaşı” adını alan savaş başlamış oldu. Sabahleyin başlayan
saldırı, Yunan ordusunda korku ve heyecan yarattı. Dumlupınar’da yapılan savaşlar sonucunda düşmanın savunma hatları kısa sürede aşıldı. Dört gün süren Dumlupınar merkezli çarpışmalarda, düşman
cephe ve hatları teker teker çökertildi (29 Ağustos 1922). Sonunda 30 Ağustos’ta yapılan Başkomutanlık
Meydan Savaşı’nda yenilen düşman kaçmaya başladı. Kaçan düşmanın izlenmesi ve düşman işgalindeki yerlerin kurtarılması için Mustafa Kemal Paşa, tarihe geçecek direktifini verdi: “Ordular! İlk hedefiniz
Akdeniz’dir, ileri!’’
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Hücum emrini alan Türk ordusu; İsmet, Fevzi ve Nurettin Paşaların komutasında hızla düşmanı izlemeye başladı. Yunanlılar,
bir yandan kaçarken diğer yandan geçtikleri kent, kasaba ve köyleri yakıyor; insanlara büyük zulüm ve eziyet ediyorlardı. 1 Eylül’de
Uşak geri alındı ve Yunan ordusu Başkomutanı General Trikopis
(Trikopis) tutsak edildi. Sırasıyla Eskişehir, Nazilli, Simav, Salihli,
Aydın ve Manisa, ordumuzun eline geçti. 9 Eylül 1922’de İzmir
kurtarıldı. Mustafa Kemal, 9 Eylül’de İzmir’e geldi. Türk ordusu
İzmir’de sevgi gösterileri ile karşılandı. Kadifekale’ye Türk bayrağı
asıldı. Geçtikleri köy ve kasabaları büyük zarara uğratan ve İzmir’i
ateşe veren Yunanlılar panik içinde gemilere binerek geldikleri gibi
ülkelerine döndüler.
Kuzeye ilerleyen Türk birlikleri, 10 Eylül 1922’de Bursa’yı kurtardılar. 18 Eylül’de Batı Anadolu tamamen Türklerin eline geçmiş
oldu. Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919 tarihinde başlayan
Millî Mücadele yolculuğu 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir’de sona erdi.
Böylece 1683 yılında İkinci Viyana Kuşatması’ndan beri savunma
Dumlupınar “Ordular! İlk Hedefiniz
durumunda olan Türk ordusu, Başkomutanlık Meydan Savaşı ve
Akdeniz’dir İleri!” anıtı (Kütahya)
Büyük Taarruz ile tekrar büyük bir zafer kazanmış oldu.
Mustafa Kemal Paşa’nın yakın silah arkadaşlarından biri olan
Orgeneral Asım Gündüz, Mustafa Kemal’in dehası ile ilgili şunları söylemiştir:
“Mustafa Kemal’in dehası, Sakarya’da olduğu gibi, burada da bütün heybeti ile ortada idi.
En küçük teferruat bile, esasının içinde yer almış, umumi direktifleri ile bu plan, bölünmez bir
bütün idi. Düşman, planımızın hedefini kavrayıncaya kadar da sonucu alma sırrını temsil eden
bu plan, daha sonra ‘Yıldırım Harbi’ teorisine esas olmuştur.”
(Prof. Dr. Hamza Eroğlu, Atatürk Hayatı ve Üstün Kişiliği, s. 67.)

Falih Rıfkı Atay’ın, Mustafa Kemal’in “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir ileri!” emri ile ilgili düşüncelerini okuyalım.
“Ben, ömrümde hiçbir edebiyat eserinde, ordulara ilk hedeflerinin Akdeniz olduğunu bildiren günlük emri okurken duyduğum zevki duymadım. Bu, bütün heyecanların üstünde bir heyecan veren, bütün şiirlerin üstünde bir şiirdir. Ne olmuştuk, biliyor musunuz? Kurtulmuştuk.”
(Prof. Dr. Hamza Eroğlu, Atatürk Hayatı ve Üstün Kişiliği, s. 68.)

Büyük Taarruz’un kazanılmasında büyük çalışmalar gerçekleştiren Fevzi Çakmak’ın biyografisini
okuyalım.
Fevzi Çakmak Paşa (1876-1950)
İstanbul’da doğdu. 1896’da Harp Okulunu, 1898’de de Harp Akademisini bitirdi. Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarında görev aldı.
1918’de Genelkurmay Başkanı, 1920’de Harbiye Nazırı (Savaş Bakanı)
oldu. Millî Mücadele’ye katılmak üzere 1920 yılında Ankara’ya geldi. Millî
Savunma Bakanlığına getirildi. TBMM tarafından 1921’de Genelkurmay
Başkanlığına getirildi. Aynı yıl orgeneralliğe, 1922’de de mareşalliğe terfi
etti. TBMM’de 14 Ağustos 1923’e kadar Kozan milletvekili olarak görev
yaptı. Daha sonra İstanbul milletvekili seçildi. Daha sonra milletvekilliğinden istifa ederek 1944 yılına kadar Genelkurmay Başkanlığı yaptı. Yaş
haddinden emekliye ayrıldı. 1946-1947 yılları arasında İstanbul bağımsız
milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. 1950 yılında İstanbul’da vefat etti.
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Başkomutanlık Meydan Zaferi’nin sonucunda Türk yurdunun işgal edilemeyeceği ve parçalanamayacağı bir kez daha anlaşıldı. Ayrıca bu zafer, Mudanya Ateşkes Anlaşması ve Lozan Barış Antlaşması’nın
imzalanmasına zemin hazırdı.
Millî Mücadele Dönemi’ndeki Şehit, Gazi ve Tutsak Sayıları
Cepheler

Muharebeler

Gazi

Şehit

Tutsak

Doğu Cephesi

Ermenilerle yapılan savaş

46

76

2

Batı Cephesi

Birinci İnönü Savaşı

95

183

11

Batı Cephesi

İkinci İnönü Savaşı

1493

2470

76

Batı Cephesi

Eskişehir - Kütahya Savaşı

1522

4714

320

Batı Cephesi

Sakarya Meydan Savaşı

3288

13618

415

Batı Cephesi

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık
Meydan Savaşı

2543

9977

101

9168

31173

1112

TOPLAM

(Prof. Dr. Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-1 s. 336 - 337.)

Mondros Ateşkes Anlaşması ile başlatılan ve Sevr Antlaşması ile gerçekleştiği düşünülen, Türk milletini Anadolu topraklarından çıkarmak ve tarih sahnesinden silmek isteyen korkunç ve hain plana karşı
Türk milletinin maddi ve manevi bütün güç kaynaklarını seferber ederek Tayyar Rahmiye (Osmaniye’de
Fransızlara karşı), Kara Fatma Şimşek (Kocaeli’de Yunanlılara karşı), Domaniçli Habibe (Domaniç’te
Yunanlılara karşı), Binbaşı Ayşe (Aydın’da Yunanlılara karşı), Sökeli Cafer Efe (Aydın’da Yunanlılara
karşı), Bombacı Ali Çavuş (İzmir’de Yunanlılara karşı) ve Karayılan (Gaziantep’te Fransızlara karşı)
ve binlerce isimsiz kahraman mücadele vermiştir. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal ile birlikte birçok silah
arkadaşının (Kâzım Orbay, Mehmet Emin Koral, Nazif Kayacık, Osman Zati Korol, Ömer Halis Bıyıktay,
Sadullah Güney, Yusuf İzzet Met, Mehmet Şefik Aker vb.) yapmış olduğu mücadelenin sonunda kazanılan bu büyük zaferlerin tek hedefi vardı. O da kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmaktı.
“www.anitkabirsanalmüze.org” İnternet adresinden Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesine
sanal bir gezi düzenleyerek ya da bu müzeyle ilgili bir film izleyerek edindiğiniz bilgi ve çıkarımları aşağıda boş bırakılan bölüme yazınız.
................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Mudanya Ateşkes Anlaşması (11 Ekim 1922)
Yunanlıları yurdumuzdan çıkaran Türk ordusu, Boğazlar ve İstanbul üzerine yürüyüşe geçti. Fransızlar ve İtalyanlar, savaştan çekilmişti. Yalnız kalan İngiltere, sömürge ve kolonilerinden savaşı sürdürmek
için yardım istedi. Ancak İngiliz sömürge devletleri bir savaş durumunda İngiltere’ye yardım etmeyeceklerini bildirdiler. Bunun üzerine İngiltere, TBMM’ye ateşkes önerisinde bulundu. İtilaf Devletleri, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Hükûmetini Mudanya’da yapılacak ateşkes görüşmelerine davet ettiler. Bu görüş106

melere İngiltere, Fransa, İtalya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti katıldı. Görüşmeler, 3 Ekim
1922’de başladı. Türk heyetinin başkanı İsmet Paşa idi. Yunanlı temsilciler, toplantıya alınmadılar ve
haklarında verilecek kararı öğrenmek için Mudanya açıklarında bir gemide beklediler. Yapılan görüşmeler sonucunda 11 Ekim 1922’de Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalandı.
Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın önemli maddeleri şunlardır:
• Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki savaş sona erecek.
• Doğu Trakya, Meriç Irmağı sınır olmak üzere Türkiye’ye bırakılacak.
• Yunanlılar 15 gün içerisinde Doğu Trakya’yı boşaltacak.
• Yunanlılardan boşalan yerleri İtilaf Devletlerinin askerleri devralacak fakat onlar da en geç bir ay
içerisinde Doğu Trakya’yı Türkiye’ye teslim edecekler.
• Türkler, barış antlaşması imzalanıncaya kadar, güvenlik ve düzeni sağlamak için Doğu Trakya’da
sekiz bin jandarma bulunduracak.
• İstanbul ve Boğazlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin yönetimine bırakılacak.
• İtilaf Devletlerinin kuvvetleri barış antlaşması imzalanıncaya kadar İstanbul’da kalacak.
Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Millî Mücadele’nin sıcak savaş dönemi sona erdi ve İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Anlaşması’nı uygulama planları boşa çıkmış oldu. Bu anlaşma ile, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Hükûmeti, savaş yapmadan İstanbul’u, Boğazları ve Doğu Trakya’yı ele geçirmiştir. Mudanya Ateşkes Anlaşması, büyük bir siyasal zaferdir.
Aşağıdaki etkinlikte boş bırakılan yerleri 5N1K yöntemi ile doldurunuz.
Anlaşma NE ZAMAN
İmzalandı?
..........................................

TBMM’yi Mudanya’da KİM
temsil etti?
NE?
Mudanya Ateşkes
Anlaşması

Anlaşma NEREDE
İmzalandı?
..........................................

..........................................
TBMM ile İtilaf Devletleri
bu anlaşmayı NEDEN
imzaladı?

Anlaşma NASIL
Sonuçlandı?

.......................................

..........................................

5. MİLLÎ MÜCADELE’NİN SANAT VE EDEBİYAT ESERLERİNE YANSIMALARI
Millî Mücadele sürecinde yaşanan birtakım olaylar o dönemde ve daha sonrasında birçok yazar
ve sanatçımıza esin kaynağı olmuştur. Bu sanatçı ve yazarlarımız Türk milletinin vermiş olduğu şanlı mücadeleyi çeşitli sanatsal faaliyetlerle dile getirmişlerdir. Roman, öykü, şiir, tiyatro, sinema, resim,
heykel, karikatür ve müzik gibi alanlarda yüzlerce eser Kurtuluş Savaşı’nı ve yapılan şanlı mücadeleyi
ölümsüzleştirmiştir.
Kurtuluş Savaşı’nı konu alan eserlerden bazıları aşağıda verilmiştir:
Çankaya
Falih Rıfkı Atay, Çankaya isimli eserinde Atatürk’ün hayatını ve inkılaplarını anlatmıştır. Eser
üç ana bölümde ele alınabilir. Birinci bölüm Atatürk’ün doğumu ve tarih sahnesine çıkana kadarki
dönemi içine alır. 1881 - 1908 bölümünde Atatürk’ün çocukluk ve gençliği; 1908 - 1914 bölümünde Meşrutiyet; 1914 - 1918 bölümünde Birinci Dünya Savaşı anlatılır. İkinci bölümde ise Osmanlı
Devleti’nin yok oluşu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşu aktarılır.
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Tek Adam
Şevket Süreyya Aydemir’in kaleme aldığı bu biyografi kitabında Mustafa Kemal’in hayatı, eserleri, Türk ve dünya tarihi üzerindeki etkileri anlatılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve
Cumhuriyet Dönemi’nde yaşanan olaylar, yapılan inkılapların amacı ve bu inkılapların dayandığı
temeller bu eserde konu edilmektedir.

1. Aşağıdaki görsellerde Kurtuluş Savaşı’ndan kesitler yansıtılmaktadır. Sizce dönemin siyasi ve sosyal olayları sanatçılar üzerinde nasıl bir etki oluşturmuştur? Açıklayınız.
2. Toplumsal olayların sanat ve edebiyat üzerinde ne gibi etkiler bıraktığını açıklayınız.

Kurtuluş Savaşı’nda Sıladan
Mektup (Ressam: Hikmet Onat)

Zafer Anıtı (Afyonkarahisar)
[Heinrıch Krippel (Henrik Kripel)]

Yaban romanının kitap
kapağı

PERFORMANS GÖREVİ
İçerik Düzeyi

Sınıf Düzeyi

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 11
Ünite Adı: Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler

Ortaöğretim 11. sınıf

Beklenen Performans
•
•
•
•
•

Araştırma Yapma
Eser İnceleme
Çıkarımda Bulunma
İlişkilendirme
Sunum Becerisi

Sevgili Öğrenciler,
“Kurtuluş Savaşı’nı konu alan kitap, dergi, anıt ve heykellerle ilgili bir araştırma yaparak bu eserleri tanıtıcı bilgi ve resimleri içeren bir albüm hazırlayınız.”
Çalışmanızı yaparken aşağıdakilere dikkat etmelisiniz.
• Kaynak kitaplardan, dönemin gazetelerinden, İnternetten yararlanabilirsiniz.
• Bu çalışmayı en geç bir ay içinde tamamlamalısınız.
• Çalışmanız sayfa 256’daki PERFORMANS GÖREVİ DEĞERLENDİRME FORMU’na göre değerlendirilecektir.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Doğu Cephesi’nde Ermenilerle yapılan mücadele nasıl sonuçlanmıştır? Açıklayınız.
2. Millî Mücadele Dönemi’nde Güney Cephesi’nin savunulmasında Kuvayımilliyenin rolü nedir?
Açıklayınız.
3. Sovyetler Birliği’nin, Birinci İnönü Savaşı sonrasında Millî Mücadele’ye destek vermesinin sebepleri nelerdir?
4. Sakarya Meydan Savaşı’nın sonuçları nelerdir?
5. Millî Mücadele’nin sanat ve edebiyat eserlerine konu olmasının sebepleri nelerdir?
B. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarının karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.
1.

Kuvayımilliyenin en önemli özelliği, Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından sonra gerçekleştirilen işgaller sırasında Anadolu’da düşmanın ilerlemesini yer
yer durdurması ve Mustafa Kemal’e zaman kazandırmasıdır.

2.

Batı Cephesi’nde başlangıçta Yunan ordusunun işgallerine karşı Kuvayıinzibatiye
birlikleri mücadele etmiştir.

3.

Londra Konferansı’nda TBMM Hükûmeti, İtilaf Devletleri tarafından hukuken tanınmıştır.

4.

Birinci İnönü Zaferi’nden sonra Mustafa Kemal Paşa’ya “gazilik” unvanı ile “mareşallik” rütbesi verilmiştir.

5.

Eskişehir-Kütahya Savaşlarında Türk ordusu büyük bir başarı elde etmiştir.

C. “Misakımillî, Tekâlifimilliye Emirleri, Düzenli Ordu, Londra Konferansı, Mudanya Konferansı, Kuvayımilliye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı Devleti, Kuzey, Adana, Güney,
Suriye, Irak, Hatay, Gaziantep”
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen uygun kelimeleri yazınız.
1. ....................................................Mustafa Kemal’in, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendisine
verdiği Başkomutanlık yetkisine dayanarak askerin zorunlu gereksinimlerini halktan temin etmek
için yayımladığı yasa hükmündeki emirlerdir.
2. Birinci İnönü Savaşı, .............................. tarafından Yunan ordusuna karşı kazanılan ilk zaferdir.
3. Birinci İnönü Zaferi’nden sonra İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması’nın bazı maddelerini değiştirerek
Türk tarafına kabul ettirmek için ...................................................’nı düzenledi.
4. ...............................Mudanya Konferansı’nda İtilaf Devletleri tarafından hukuken yok sayılmıştır.
5. TBMM’nin Sakarya Meydan Savaşı sonrası imzaladığı Ankara Antlaşması ile .................. sınırı
......................... dışarıda kalmak şartıyla belirlenmiştir.
Ç. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. Birinci İnönü Savaşı sonunda Sovyetler Birliği ile TBMM arasında sınırları belirleyen ve dostane
ilişkiler kuran bir antlaşma imzalandı. Sakarya Savaşı’ndan sonra da Türkiye - Suriye sınırını
çizen ve Fransızların işgal ettikleri yerlerden çekilmesini öngören Ankara Antlaşması imzalandı.
Millî Mücadele’ye ilişkin bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A. Anadolu’daki bütün işgaller sona ermiştir.
B. Askerî başarıları diplomatik başarılar izlemiştir.
C. Millî Mücadele’nin haklılığı Avrupalı devletler tarafından kabul edilmiştir.
D. Kazanılan her zaferden sonra bir antlaşma imzalanmıştır.
E. İngilizler Yunanlılara verdikleri desteği geri çekmiştir.
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2. TBMM Hükûmeti ile Ermeniler arasında imzalanan Gümrü Barış Antlaşması hükümlerine göre
Ermeni Hükûmeti, Türk toprakları içinde Ermenilerin nüfus çoğunluğunu oluşturmadığını onaylıyordu.
Buna göre TBMM ile ilgili olarak;
I. Milletlerarası alanda güç ve saygınlığının arttığı,
II. Doğu Anadolu Bölgesi’nin sınırlarına son şeklini verdiği,
III. Diplomatik ve siyasal alanda önemli bir başarı sağladığı
çıkarımlarından hangisine ya da hangilerine ulaşmak mümkündür?
A. I ve II
B. Yalnız I
C. I ve III
D. Yalnız II
E. I, II ve III

3. Batı Cephesi’nde savaş tüm şiddetiyle sürerken Mustafa Kemal’in onayı ile Maarif Vekili (Eğitim
Bakanı) Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey’in önderliğinde Ankara’da bir eğitim kongresi düzenlenmiştir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A. Yeni kurulacak devletin eğitim ve kültüre önem vereceğine
B. Kurtuluş Savaşı sürerken bile eğitim alanında çalışmalar yapıldığına
C. TBMM’de eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ile ilgili bir bakanlık bulunduğuna
D. Mustafa Kemal’in eğitime önem verdiğine
E. Cephelerde savaşacak askerlerin yeni açılacak okullarda eğitim gördüğüne

4. Yunan ordusu, Kuvayımilliye birlikleri tarafından durdurulamamış ve Anadolu’nun iç kısımlarına
kadar ilerlemiştir. Kuvayımilliye birliklerinin, Yunan ordusunu durduramamalarında;
I. Yargı yetkilerini kendilerinin kullanmaları,
II. Gereksinimlerini halktan karşılamaları,
III. Belirli bir düzen ve disiplinden yoksun olmaları
özelliklerinden hangisinin ya da hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A. II ve III
B. Yalnız I
C. Yalnız III
D. Yalnız II
E. I ve II

5. 1921 Anayasası’nda yer alan maddelerin bazıları şunlardır:
•
•
•
A.
B.
C.
D.
E.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Meclis başkanı aynı zamanda hükûmetin de başkanıdır.
TBMM üzerinde hiçbir kuvvet yoktur.
Bu maddeler aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir?
Meclis Hükûmeti
TBMM’nin üstünlüğü
Güçler birliği
Kuvvetler ayrılığı
Millî iradenin üstünlüğü
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4. ÜNİTE
TÜRK İNKILABI
KONUYA HAZIRLIK
1. “Saltanat, millî egemenlik, inkılap, aşar vergisi, cumhuriyet, halife, fırka, evkaf, tevhid, tedrisat,
reform, tanzimat, halkçılık, devletçilik, demokrasi, anayasa, kültür, kabotaj, darülfünun, hukuk, şeri
hukuk ve örfi hukuk” kelimelerinin anlamlarını araştırınız.
2. Lozan Barış Antlaşması’nın günümüzde de geçerli olmasıyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Açıklayınız.
3. Mutlak monarşi ile millî egemenliğin temel farkları nelerdir? Araştırınız.
4. Halifelik makamının siyasi yetkilerinin, cumhuriyet rejimine ters düşen özelliklerini araştırınız.
5. Demokratik düzenlerde çok partili hayat neden önemlidir? Araştırınız.
6. Medeni Kanun ile birlikte kadının sosyal yaşama ve iş hayatına atılmasıyla neler değişmiş olabilir? Düşüncelerinizi açıklayınız.
7. Eğitiminizi tamamlamak istediğiniz üniversitenin hangi donanımlara sahip olmasını isterdiniz?
Neden?
8. Bir an için soyadınızın olmadığını düşünerek ne tür sorunlarla karşılaşabileceğinizi anlatınız.
9. “1929 Dünya Ekonomik Bunalımı” ile ilgili bir araştırma yapınız. Türkiye Cumhuriyeti’nin neden
planlı ekonomiye geçtiğini belirtiniz.
10. Osmanlı Devleti’nin borçları ve Düyunuumumiye ile ilgili bir araştırma yapınız.
11. Spor faaliyetlerinin bir toplumun gelişimine katkıları nelerdir? Araştırınız.
12. Atatürk Dönemi’nde haklarına kavuşan Türk kadınının Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasına katkılarıyla ilgili bir araştırma yapınız.
13. Bir liderin sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve askerî alanda yaşamış olduğu olayları gelecek
nesillere aktarmasının sağlayacağı yararlar neler olabilir?

NELER ÖĞRENECEĞİZ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bu üniteyi tamamladığımızda;
Millî egemenlik anlayışı çerçevesinde saltanatın kaldırılmasını,
Lozan Konferansı’nın süreci ve Lozan Barış Antlaşması’nın sağladığı kazanımları,
Cumhuriyetin ilan edilmesini Türkiye’de demokrasinin gelişimi açısından değerlendirmeyi,
3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen kanunların toplum ve devlet hayatına etkisini,
Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili hayata geçiş denemeleri ve sonuçlarını,
Hukuk alanındaki gelişmeleri ve değişimi,
Eğitim alanında yapılan inkılapları, Toplumsal yaşamın düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen
inkılapları,
Toplumsal yaşamın düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen inkılapları,
Ekonomi alanında yapılan inkılapları,
Sağlık ve sosyal alanlarda gerçekleştirilen inkılapları,
Türk kadınına siyasi, sosyal, kültürel ve eğitim alanında sağlanan haklar ve bunların önemini,
Cumhuriyet Dönemi kültür ve sanat anlayışını; araştırma, inceleme, sorular, haritalar, tarih şeritleri, görsel unsurlar ve etkinlikler yardımıyla öğreneceğiz. Böylece bilgi, görüş, yorum, davranış
ve olayları kavrama yeteneklerimizi geliştireceğiz.
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1. SALTANATIN KALDIRILMASI (1 KASIM 1922)
Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin kötü kaderini değiştiren bir inkılapçıdır. O, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunu gerçekleştirerek Türk milletini çağdaş bir yaşama kavuşturmak için büyük
çaba göstermiştir. Siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanda bir dizi yenilik yapmıştır. Atatürk 1924
yılında Türk inkılabı ile ilgili aşağıdaki sözleri söylemiştir:
“Vatanın birliğini, özgürlüğünü ve bağımsızlığını sağlayan, milletimizi cumhuriyet yönetimine
kavuşturan inkılabımız, ekonomik refah ve mutluluğumuzu, uygarlık âleminde bize yakışan yeri de
sağlayacaktır.”
(Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihimiz, s. 77.)

Osmanlı Devleti saltanat yönetimini benimsemişti. Bu sistemde yönetim babadan oğula geçiyordu.
Ülke yönetiminde halkın söz söyleme hakkı bulunmuyordu. Saltanat yönetimi aynı zamanda millî egemenlik kavramına da ters düşüyordu.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle Avrupa’da birçok ülkede krallıklar ortadan kalkmış ve yerlerini cumhuriyet rejimleri almıştı. İstanbul’un işgal edilmesi ile Osmanlı Devleti fiilen ortadan kalkmıştı.
Osmanlı Devleti’nin yerine getirmesi gereken bütün görevleri, 23 Nisan 1920’de kurulan Türkiye Büyük
Millet Meclisi üstlenmişti. 1921’de yürürlüğe giren anayasa ile Osmanlı Kanunuesasi’si geçerliliğini kaybetmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisinin egemenliği halka vermesi ile saltanat da anlamını yitirmişti.
Diğer yandan Osmanlı Hükûmeti, vatanın işgal edilmesine karşı sessiz kalarak Türk milletinin bağımsızlık isteklerini dikkate almamıştı. Ankara’da faaliyetlerine başlayan TBMM Hükûmeti ise sadece yurdun
bağımsızlığını değil, aynı zamanda ülke yönetiminde halkın söz sahibi olduğu millî egemenlik düşüncesini de gerçekleştirmek istiyordu. TBMM açıldığı ilk günden itibaren, millet egemenliğinin üstünde bir güç
olmadığını Türk ve dünya kamuoyuna açıkladı. Meclisin açılışından dokuz ay sonra 1921 Anayasası
kabul edildi. Yeni anayasa Millî Mücadele’nin dinamik, olağanüstü şartlarına uymakta; ruhunda ve mantığında kuvvetler birliği sistemini taşımaktaydı. 1921 Anayasası’na göre bütün yetkilerin kaynağı milletti.
Millet adına millî iradeyi temsil eden tek yetkili organ Türkiye Büyük Millet Meclisi idi. Millet adına yetkileri
toplayan TBMM hem yasama hem de yürütme yetkisine sahipti.
1921 Anayasası’nın özelliklerini inceleyerek saltanat sisteminin olumsuzlukları ve egemenliğin millete ait olmasının önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
İtilaf Devletleri, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra toplanan
Lozan Barış Konferansı’na Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükûmeti ile birlikte Osmanlı Hükûmetini de çağırdılar. İtilaf
Devletlerinin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin
kazandığı başarıları görmezlikten gelmek ve Türk tarafının
gücünü azaltarak etkisiz hâle getirmekti. Osmanlı Hükûmeti,
bu konferansa katılmak istediğini Ankara’ya bildirdi. Hâlbuki
Osmanlı Hükûmeti, Türk ulusunun güvenini kaybetmişti.
Çünkü Kurtuluş Savaşı sırasında cephede birlikte savaşması
gereken millî güçleri birbirine düşürerek millî birlik ve beraberliği bozucu politikalar uygulamıştı. Osmanlı Hükûmetinin
Lozan Barış Konferansı’na katılma isteği üzerine Mustafa
Kemal ve arkadaşları bir önerge hazırlayarak TBMM Başkanlığına sundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Kasım 1922’de
bu ikiliği ortadan kaldırmak için toplandı. Yapılan görüşmelerin sonunda TBMM, hilafeti saltanattan ayırarak saltanatın Sultan Vahdettin saltanat arabasında (1922)
varlığına son verdi.
Saltanatını kaybeden Sultan VI. Mehmet Vahdettin, sadece halife olarak kaldı. Savaş sonrası toplumun tepkisinden çekinen Vahdettin, 17 Kasım 1922’de İngiltere’ye sığınarak yurdumuzdan ayrıldı. Saltanatın kaldırılması ile millet egemenliğinin sağlanması yolunda önemli bir adım daha atıldı ve cumhu112

riyet yönetimine geçmek için uygun bir ortam oluştu. Saltanatın kaldırılmasından sonra TBMM, Osmanlı
soyundan gelen Abdülmecit Efendi’yi halife seçti. Böylece siyasal bir makam olan saltanat kaldırılarak
dinî nitelikli halifelik kurumunun devamı sağlanmış oldu. Tüm inkılaplarda olduğu gibi saltanatın kaldırılmasında da temel amaç, Türk milletine millî bir kimlik kazandırmaktı. Artık Türk milleti egemenlik
haklarına kavuşmuş, kendi yöneticilerini seçme özgürlüğünü elde etmişti.
Mustafa Kemal’in millî egemenlikle ilgili sözlerini okuyalım.
“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, şunun bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz... Bu sebeple teşkilatımızda millî güçlerin etken ve millî iradenin egemen
olması esas kabul edilmiştir. Bugün bütün cihanın milletleri yalnız bir egemenlik tanırlar: Millî egemenlik...”
(Dr. Ali Güler, Atatürk ve Cumhuriyet, s. 184.)

Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları
Saltanatın kaldırılması ile Osmanlı Devleti hukuksal açıdan sona erdirilmiştir. Laik devlet yapılanması yolunda önemli bir aşama gerçekleştirilmiştir. İtilaf Devletlerinin Lozan Barış Görüşmeleri’nde ikilik
çıkarma planları sonuçsuz kalmıştır. Millî egemenlik yolunda Meclisin açılmasından sonra önemli bir
adım atılmıştır. Saltanatın kaldırılmasıyla birlikte Tevfik Paşa başkanlığındaki Osmanlı Hükûmeti görevi
bırakmak zorunda kalmıştır. Böylece siyasal alanda yapılacak inkılapların önü açılmıştır.
Millî egemenlik yolunda atılan adımlarla ilgili aşağıda verilen şemayı inceleyelim:
22 Haziran 1919

23 Nisan 1920

20 Ocak 1921

1 Kasım 1922

Amasya
Genelgesi’nde millî
egemenliğe dayalı bir
yönetime geçileceği
açıkça vurgulandı.

BMM, çalışmalarına başladı. Millî
egemenlik resmen
uygulandı.

Teşkilatıesasiye
(Anayasa) ile millî
egemenlik hukuksal açıdan tescil
edildi.

Saltanat kaldırılarak millî egemenlik daha da güçlü
bir hâle getirildi.

Atatürk’ün saltanat ve cumhuriyetle ilgili sözlerini bularak aşağıda boş bırakılan yere yazınız.
...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

2. LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI (24 TEMMUZ 1923)
Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından sonra TBMM Hükûmeti, Boğazlar ve Doğu
Trakya Bölgesi’ni İtilaf Devletlerinden savaşmadan geri almıştı. Bundan sonra kalıcı bir barışın sağlanması için yapılacak görüşmelere sıra gelmişti. Atatürk, barış görüşmelerinin İzmir’de yapılmasını istiyordu. Bu sayede Yunanlıların Anadolu’ya verdikleri zararı bütün dünyaya göstermiş olacaktı. Ancak İtilaf Devletleri bu öneriyi kabul etmeyerek görüşmelerin tarafsız bir ülke olan İsviçre’nin Lozan kentinde
yapılmasını istediler. Sonuçta uluslararası antlaşma kurallarına uygun olarak İsviçre’nin Lozan kentinde
konferansın düzenlenmesi taraflarca kabul edildi.
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Atatürk’ün barış görüşmelerinin İzmir’de yapılmasını istemesinin nedenleri neler olabilir?
Açıklayınız.
İtilaf Devletleri, Lozan’da toplanacak Lozan Barış Görüşmeleri’ne TBMM Hükûmeti ile birlikte Osmanlı
Hükûmetini de davet etmişlerdi. Bu sayede Türk heyetleri arasında ikilik çıkararak istedikleri sonuçları
elde edebileceklerini düşünüyorlardı. Osmanlı Hükûmeti bu konferansa İtilaf Devletlerinin daveti üzerine katılmak istediğini TBMM Hükûmetine iletmişti. Bunun üzerine TBMM’de yapılan görüşmeler sonucunda saltanat kaldırılmıştı. Böylece Lozan Barış Görüşmeleri’ne millî egemenliği temel alan TBMM
Hükûmetinin katılması sağlanmış oldu.
Lozan Barış Görüşmeleri’ne katılan devletlerin beklentileri birbirinden çok farklıydı. İtilaf Devletleri,
Lozan’ı Birinci Dünya Savaşı’nda yenilmiş ve Sevr Antlaşması’nı imzalamış bir devletin Yunanistan ile
olan sorunlarının görüşüleceği yer olarak kabul ediyordu. Oysa Türk tarafı, Lozan’ı bağımsızlık savaşını
kazandıktan sonra dünya devletleri ile eşit şartlarda yaşama hakkı talep edeceği, Misakımillî sınırlarını
diğer devletlere kabul ettirebileceği yer olarak görüyordu.
Türkiye, Lozan’da, Birinci Dünya Savaşı’nın galip devletlerinin hemen hemen hepsini karşısında
buldu. Ancak yeni Türkiye, yenilgiyi kabul ederek Sevr Antlaşması’nı imzalamış olan Osmanlı Hükûmeti
değildi. Dört yıla yakın süren bir mücadele sonucunda millî egemenliğe dayalı bir devlet kurarak gücünü
bütün dünyaya göstermiş yeni bir Türkiye idi.
TBMM Hükûmeti, Lozan Konferansı’na Mudanya Ateşkes Anlaşması sırasında göstermiş olduğu
başarılarından dolayı İsmet İnönü başkanlığında bir heyet göndermişti. Lozan’a ulaşan Türk heyeti, karşısında yer alan devletlerle tek başına mücadele edeceğini çok iyi biliyordu. Bu nedenle Lozan’da asla
taviz verilmeyecek iki konu tespit edilmişti. Bu konular aşağıda verilmiştir:
• Doğu Anadolu Bölgesi’nde planlanan Ermeni Devleti’nin kurulmasına kesinlikle izin verilmeyecek.
• Türk ekonomisinin gelişimine engel olan
kapitülasyonlar uygulamadan kaldırılacak.
İtilaf Devletlerinin amacı; savaş tazminatları
almak, kapitülasyonları devam ettirmek ve Türk
Devleti’nin tam bağımsızlığını önlemekti.
Lozan Barış Görüşmeleri, 20 Kasım 1922 tarihinde başladı. Bu görüşmelere TBMM Hükûmeti,
İngiltere, Fransa, Japonya, Romanya, Yunanistan, Sırp-Hırvat ve Sloven Devleti delegeleri
katıldı. Boğazlarla ilgili konuların görüşülmesi
sırasında Sovyetler Birliği ve Bulgaristan delegeleri de görüşmelerde yerini aldı. ABD ise Lozan
Dışişleri Bakanı İsmet İnönü, Türk heyetiyle birlikte
Görüşmeleri’nde gözlemci devlet olarak bulundu.
Lozan’da (1922)
Lozan Konferansı’nda Lord Curzon (Kurzon),
İngiltere’yi; o dönem Rusya büyükelçisi olan Barer (Bare), Fransa’yı; Venizelos ise Yunanistan’ı temsil
ediyordu. Aynı zamanda diğer devletlerin deneyimli diplomatları ve teknokratları da görüşmelere katıldı.
İngiltere, Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından itibaren üstlendiği İtilaf Devletleri adına
hareket etme görevini bu toplantıda da sürdürdü. Lozan Barış Görüşmeleri’nde aktif devlet olarak görüşmeleri kendi inisiyatifinde devam ettirmek istiyordu. İngiltere takındığı politik tavırla Türk tarafının vermiş
olduğu şanlı Millî Mücadele’yi yok sayıyor, Türkleri savaştan yenilerek çıkmış gibi göstermek istiyordu.
Lozan Barış Görüşmeleri ilk günden itibaren sert ve uzun tartışmalara neden oldu. İtilaf Devletleri,
Osmanlı Devleti’nden elde ederek yüzyıllardır sürdürdükleri ayrıcalıkları ve Orta Doğu’daki çıkarlarını
kaybetmek istemiyorlardı. Bu nedenle birçok alanda anlaşma sağlanamadı. Bu konuların en önemlileri
şunlardır:
• Osmanlı borçlarının tamamının ödenmesi
• Yunanistan’a savaş tazminatı ödenmesi
• Düyunuumumiye’nin devam etmesi
• İstanbul’un boşaltılması ve Boğazlar meselesi
• Irak sınırı ve Musul - Kerkük meselesi
• Kapitülasyonların kaldırılması
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Yapılan görüşmeler sırasında Türk milleti adına İsmet Paşa delegelere, Misakımillî Kararları’ndan
vazgeçilemeyeceğini, vatanın bütünlüğünü ve tam bağımsızlığını koruyacaklarını açıkladı. İsmet Paşa,
bu tarihî konuşmasını şu sözleriyle sürdürdü:
“...Çok ıstırap çektik, çok kan akıttık. Bütün medeni milletler gibi hürriyet ve bağımsızlık
istiyoruz...”
(www.atam.gov.tr)

İsmet Paşa’nın bu sözleri konferansa katılan devletlerin delegeleri tarafından tepkiyle karşılandı. İtilaf
Devletlerinin sorunların çözülmesi yerine yeni problemler çıkarmaları üzerine barış görüşmeleri yarıda
kesildi (4 Şubat 1923).
Lozan Barış Görüşmeleri’nin yarıda kesilmesi üzerine Mustafa Kemal dâhice bir planı devreye soktu.
Türkiye ( İzmir) İktisat Kongresi’ni toplayarak Misakıiktisadi Kararları’nın alınmasını sağladı. Böylece
TBMM Hükûmeti ekonomik konularda daha güçlü bir hâle geldi. Türk ordusu, Mustafa Kemal’in emriyle
Boğazlar ve Musul üzerine bir askerî harekât düzenlemek amacıyla hazırlıklara başladı. Bu gelişmeler
karşısında İtilaf Devletleri, Türk heyetini Lozan Barış Görüşmeleri’ne yeniden davet etti.
Lozan Barış Görüşmeleri’nin önemi ile ilgili Atatürk’ün aşağıdaki sözlerini okuyalım.
“Lozan Konferansı basit bir sorunu çözmekle uğraşmıyor. Yeni Türkiye Devleti’nin ve Türkiye
Büyük Millet Meclisinin 3,5 yıllık sorunlarını çözmekle uğraşmıyor. Lozan Konferansı başlangıcı pek
eski olan bir mücadelenin derin safhalarını çözümleyerek bunu halletmeye çalışıyor. Hiç kuşku yok
ki karışık bir dengeyi apaçık bir sonuca iletmek kolay değildir. Özellikle karışık hesapların yapıcısı
da biz değiliz. Karşımızdakiler yalnız bizimle ilgili hesapları sormak gibi iyi, hakçı ve insancıl bir
düşünceye sahip olsalardı, sorun iki günde biterdi. Ama öyle işe başladılar ki yüzyılların birikimi olan
sorunları bizden soruyorlar.”
(Arı İnan, Düşünceleriyle Atatürk, s. 236.)
(Düzenlenmiştir.)

Atatürk yukarıdaki sözleri ile nelere vurgu yapmak istemiş olabilir? Açıklayınız.
Lozan Barış Görüşmeleri 23 Nisan 1923 tarihinde yeniden başladı. Üç ay süren görüşmelerin
sonunda 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması imzalandı.

Lozan Barış Antlaşması’na göre sınırlarımız
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Atatürk’ün Lozan Barış Antlaşması ile ilgili sözlerini okuyalım.
“Bu antlaşma (Lozan) Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile
tamamlandığı sanılmış, büyük bir suikastın yıkılışını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri
görülmemiş bir siyasal zafer yapıtıdır!”
(Arı İnan, Düşünceleriyle Atatürk, s. 236.)

Sevr Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması’nın Karşılaştırılması
Maddeler

Lozan Barış Antlaşması

Sevr Antlaşması
• Doğu Anadolu’da iki yeni devlet kurulacak.
•
• İzmir ile birlikte, Ege Bölgesi’nin büyük
bir bölümü ve Midye-Büyükçekmece
çizgisinin batısında kalan bütün Trak- •
ya, Yunanlılara verilecek.

Sınırlar

Mudanya Ateşkes Anlaşması’nda olduğu gibi
Meriç Irmağı, Türkiye ile Yunanistan arasında
sınır olarak kabul edildi.
Gökçeada (İmroz) ve Bozcaada Türkiye’ye, Ege
Adaları silahsızlandırılarak Yunanistan’a verildi.

• İzmir Bölgesi dışında tüm Batı Ana- • On İki Ada İtalya’ya bırakıldı.
dolu, Afyon’dan Kayseri’ye kadar uzanan çizginin güneyinde kalan toprak- • Suriye sınırı, Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması’na göre kabul edildi.
lar İtalyan nüfuz bölgesi olacak.
•
Irak sınırı ve Musul sorunu Lozan’da çözüleme• Antep, Urfa, Mardin ve Suriye, Frandi.
Bu anlaşmazlığın Türkiye ile İngiltere arasınsa’ya verilecek. Adana’dan Kayseri
da
do
kuz ay içerisinde çözülmesine karar verildi.
ve Sivas’ın kuzeyine kadar olan bölge
Fransa nüfuz bölgesi olacak.

Kapitülasyonlar

• Kapitülasyonlardan bütün İtilaf Devletleri yararlanabilecek.

Boğazlar

• Boğazlar, her zaman bütün devletlerin
gemilerine açık olacak ve Boğazlar
milletlerarası bir komisyon tarafından
kontrol edilecek.

Azınlıklar

• Türkiye’de yaşayan azınlıklar (Rumlar, Ermeniler
ve Museviler) Türk vatandaşı sayılacak, kanun
ve hukuk önünde Türk vatandaşları ile eşit
• Azınlıklara geniş ayrıcalıklar tanınahaklara sahip olacaklar; mal, mülk ve ibadet
cak.
etme hakları güvence altına alınacaktı. Batı
Trakya’daki Türkler ve İstanbul’daki Rumlar
hariç Türkiye’deki Rumlar ve Yunanistan’daki
Türkler karşılıklı olarak yer değiştirecekti.

Borçlar

• Düyunuumumiye İdaresi genişletilecek ve İtilaf Devletlerinin yönetimindeki Maliye Komisyonu, Osmanlı Devleti’nin tüm gelirlerini yönetme hakkına
sahip olacak.

• Düyunuumumiye İdaresi kaldırıldı. Osmanlı Devleti’ne ait borçlar, Osmanlı Devleti’nden
ayrılan devletler arasında pay edildi. Osmanlı Devleti’nin borçlarından Türkiye’nin payına
düşen kısmın ödenmesi kabul edildi. Taksite
bağlanan borçlar, kâğıt para ve Fransız frangı
ile ödenecekti.

Aserî güç

• Türk ordusunun teçhizatı sınırlandırılacak, asker sayısı 50.700 olacak.

• Boğazların her iki yakasının askerden arındırılmasının dışında Türk ordusu ile ilgili herhangi bir
kısıtlama getirilmeyecekti.

Tazminat

• Osmanlı Devleti savaşta işlediği suç- • Yunanistan kendisinden istenen savaş tazminatına karşılık Karaağaç’ı Türkiye’ye verdi.
lardan dolayı İtilaf Devletlerinin zararlarını ödeyecek.

• Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırıldı.
• Boğazların yönetimi, başkanlığını Türkiye’nin
yapacağı milletlerarası bir Boğazlar komisyonuna bırakıldı. Boğazların her iki yakasının
askerlerden arındırılmasına ve ticaret gemilerinin geçişine izin verildi.

Sevr ve Lozan Barış Antlaşmalarının maddelerini inceleyerek ne tür bir yargıya varmak mümkün olabilir? Açıklayınız.
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Lozan Barış Konferansı’nda çözüme kavuşturulamayan konuları araştırınız. Bu sorunların
neden çözülemediğini bir rapor hâline getirerek sınıfınızda arkadaşalarınızla paylaşınız.

3. CUMHURİYETİN İLANI (29 EKİM 1923)
Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı’nın ilk yıllarından itibaren, yakın çalışma arkadaşlarına rejimin
değişeceğini ve millet egemenliğine dayalı bir yönetim sisteminin benimseneceğini sık sık vurguluyordu.
BMM’nin açılmasıyla millet iradesini temel alan demokratik bir devletin kurulması için ilk adım atılmıştı.
Ancak bu devletin yönetim biçiminin cumhuriyet olduğu, uygun şartların oluşamamasından dolayı resmen açıklanmamıştı.
23 Nisan 1920 yılında Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla birlikte yeni Türk Devleti’nin temelleri atıldı.
Meclis yasama ve yürütme yetkisinin kendisine ait olduğunu kabul etti. Devletin yönetim biçimi, adı
konulmamış bir cumhuriyetti. BMM Hükûmetinin temeli, ulusal egemenlik ilkesi ile parlamenter bir rejime
dayanmaktaydı.
Kurtuluş Savaşı’nı kazanan Birinci Meclis ve onun bir devamı olan TBMM Hükûmetleri, Türk tarihinin çok bunalımlı dönemlerinde görev yaptılar. Tarihsel sorumluluk bilinci içinde hareket ettiler. Kurtuluş
Savaşı’nın zaferle noktalanmasını sağladılar. Türk milletinin ve devletinin birliğini bütün dünyaya göstermek için olağanüstü bir çaba harcadılar. İlk Meclis, Millî Mücadele’nin kazanılmasında önemli bir yere
sahipti. Savaş sırasında alınan bütün kararlar ve uygulamalar bu Meclise aitti. Millî Mücadele’nin kazanılması ve vatanın, milletin bağımsızlığının sağlanması bu Meclisin çalışmaları sonucunda elde edilmişti.
Olağanüstü koşullarda görev yapan ilk Meclis, savaş döneminde çalışmalar yapmasına rağmen 1921
Anayasası’nı kabul ederek “Kurucu Meclis” özelliği taşımaktaydı. Savaşların uzun sürmesi nedeniyle ilk
Meclis iyice yıpranmış ve yorulmuştu. Ayrıca anayasa gereği seçimlerin yapılması gerekiyordu. Artık
savaş dönemi sona ermişti. Şimdi yeni bir devletin kurulması ve bu devletin yönetim biçiminin belirlenmesi gerekiyordu. Böylece Meclis, milletten yeniden güç alarak güven tazelemiş olacaktı. Çünkü Atatürk,
milletin desteği olmadan köklü atılım ve yeniliklerin yapılamayacağını biliyordu. Ayrıca Türkiye’de yeniden
milletvekilliği seçimleri gündeme gelirken Lozan Barış Konferansı da devam ediyordu. Hatta İtilaf Devletlerinin uzlaşmaz tutumlarından dolayı görüşmeler kesilmiş ve Türk heyeti, Türkiye’ye dönmüştü. Kurtuluş Savaşı’nda büyük hizmetlerde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Nisan 1923 yılında yeniden
seçim kararı aldı. Mustafa Kemal, seçim kararının alınması üzerine Anadolu ve Rumeli Müdafaayıhukuk
Cemiyeti adına bir program yayımladı. Yapılacak seçimler için milletvekili adayları belirlendi. Seçimlerin
sonucunda yeni seçilen milletvekilleri göreve başladı. Bu milletvekillerinin büyük çoğunluğu inkılapların
bir an önce yapılmasını istiyordu.
Ankara’nın Başkent Olması
İtilaf Devletlerinin İstanbul’u önce fiilen,
sonra da resmen işgal etmeleri ile bu şehir,
devlet yönetimi için gereken tam bağımsız bir
merkez olma özelliğini yitirmişti. Bu yüzden
İstanbul, millî hareketin yönetilmesi için uygun
değildi.
Çok eski dönemlerde kurulan, tarih boyunca
önemli bir merkez ve ticaret yollarının kavşak
noktasında bulunan Ankara, on dokuzuncu yüzyılda yavaş yavaş canlılığını yitirmişti. Birinci
Dünya Savaşı sonunda ise geçmişin derin izlerini taşıyan pek çok Anadolu kasabasından biri
1920’lerde Ankara’dan bir görünüm
hâline gelmişti.
Seçimlerden hemen sonra İkinci Meclis toplanarak çalışmalarına başladı. İlk iş olarak Lozan Barış
Antlaşması’nı onayladı. Bu onaydan sonra İtilaf Devletleri antlaşma gereği İstanbul’u terk etmek zorunda
kaldılar. Bunun üzerine saltanat ve hilafet yanlısı bazı basın kuruluşları, başkentin yine İstanbul olması
için yayın ve propaganda yapmaya başladılar.
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Atatürk, Ankara’nın başkent olmasının nedenlerini Nutuk’ta şu sözleriyle ifade etmiştir:
“Tümüyle düşman elinden kurtulan Türkiye’nin bütünlüğü eylemli olarak gerçekleşmişti. Artık yeni
Türkiye Devleti’nin başkentini yasayla saptamak gerekiyordu. Bütün görüşler, yeni Türkiye’nin başkentinin Anadolu’da ve Ankara şehrinin seçilmesi gerektiği yolundaydı.
Coğrafya ve strateji durumu en kesin önemi taşıyordu. Devletin başkentini bir an önce saptayarak,
iç ve dış kararsızlıklara son vermek zorunluydu. Gerçekten de başkentin İstanbul olarak kalacağı
ya da Ankara’ya taşınacağı sorunu üzerinde öteden beri içeride ve dışarıda kararsızlıklar görülüyor; basında demeçlere ve tartışmalara rastlanıyordu. Bu arada, kimi yeni İstanbul milletvekilleri,
İstanbul’un payıtaht (padişahın tahtının bulunduğu yer) olarak kalması gereğini, birtakım örneklere
dayanarak kanıtlamaya çalışıyorlardı. Bu sözlere dikkat edilirse, bizim başkent teriminden çıkardığımız anlamla payıtaht terimini kullananların görüşleri arasında bir ayrım görmemek elden gelmez.
Bundan dolayı, başkent seçiminde daha önceden verilmiş kararımızı resmî olarak ve yasayla da
saptayarak böylece payıtaht teriminin yeni Türkiye Devleti’nde anlam ve yeri kalmadığını göstermek
gerekti.
Dışişleri Bakanı İsmet Paşa, 9 Ekim 1923 günlü bir maddelik yasa önerisini Meclise verdi. Altında
daha on dört kadar kişinin imzası olan bu yasa önerisi, 13 Ekim 1923 günü uzun görüşme ve tartışmalardan sonra, pek büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Yasa maddesi şudur: “Türkiye Devleti’nin
başkenti, Ankara şehridir.”
(Söylev, s. 131-132.)

Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinden hareketle Ankara’nın başkent olması ile ilgili hangi yargılara varmak mümkün olabilir? Açıklayınız.
Başkentin belirlenmesinden sonra,
sıra yeni Türk Devleti’nin adının konulmasına gelmişti. Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan Türk Devleti’nin adı
resmen konulmamıştı. 23 Nisan 1920
tarihinden beri görev yapan hükûmet,
Büyük Millet Meclisi Hükûmeti adını
taşıyordu. TBMM’nin başkanı aynı
zamanda hükûmetin de başkanıydı.
1923 yılının Ekim ayının sonlarına
doğru TBMM Hükûmeti istifa ederek
BMM binasından bir görünüm (1920)
görevden ayrıldı.
Bakanların anayasaya göre Meclis tarafından tek tek seçilmesi, yeni hükûmetin bu şekilde kurulması ve Lozan Barış Antlaşması’nın onaylanması, öncelikle ele alınan konular arasındaydı. Ancak yeni
yapılan seçimlerle oluşan Mecliste bu şekilde hükûmet kurmak zorlaşmıştı. Mustafa Kemal bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için cumhuriyet rejiminin ilanını gerekli görüyordu. 28 Ekim 1923 akşamı
yapılan bir toplantıda, “Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz.” diyerek düşüncelerini açıkladı. İsmet Paşa ile
bir anayasa değişikliği önerisi hazırladı. “Türkiye Devleti’nin hükûmet şekli, cumhuriyettir.’’ hükmünün de
yer aldığı yasa önerisi ile yürütme gücü, Meclisten alınarak cumhurbaşkanı tarafından seçilen başbakan
başkanlığındaki hükûmete veriliyordu.
Hazırlanan yasa teklifi TBMM’de görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Böylece cumhuriyet ilan edildi
(29 Ekim 1923). Aynı gün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Mustafa Kemal Paşa, cumhurbaşkanı
seçildi. Yeni devletin adı ise “Türkiye Cumhuriyeti” olarak belirlendi. Daha sonra Mustafa Kemal, ilk
hükûmeti kurma görevini İsmet Paşa’ya verdi. Tarih boyunca Türk milletinin yapısına en uygun yönetim
şekli olan cumhuriyet, resmen Türk milletinin hayatına girmiş oldu.
118

Cumhuriyetin ilanı ile,
• Yeni Türk Devleti’nin adı konuldu.
• Devlet başkanlığı sorunu çözümlendi.
• Yürütme gücü, Meclisten alınarak hükûmete verildi.
• Başbakanı, cumhurbaşkanı atayacaktı. Başbakan da bakanları cumhurbaşkanının onayı ile belirleyecekti.
Cumhuriyet yönetimi, demokratik ve sosyal hukuk devleti olarak ifade edilen bir sistemdir. Cumhuriyet, hukuk devletini temsil ettiği gibi aynı zamanda demokratik siyasal sistemin de adıdır. Cumhuriyet
rejimi; insan hakları ve özgürlükleri, millî irade, çoğulcu düşünce, hukuk kuralları, yasaların üstünlüğü ve
korunması, kamu yararı, seçim sistemi, yasama-yürütme-yargı güçlerinin birbirini denetlemesi ve egemenliğin halka ait olması gibi temel değerlere dayanmaktadır. Mustafa Kemal, demokrasiyi doğrudan
doğruya halk egemenliği ya da halkçılık olarak adlandırmıştır. Atatürkçü düşünce sisteminde de halkçılık
ile demokrasi eş anlamlı olarak kullanılmıştır.
Cumhuriyet yönetimi ile birlikte
ülkemizde demokrasi kökleşmiş ve
gelişme göstermiş, bütün bireyler vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere
kavuşmuştur. Demokrasinin bir gereği
olarak vatandaşlar seçme ve seçilme
haklarını elde etmişlerdir.
Cumhuriyetin ilan edilmesiyle çağdaş ülkelerde olduğu gibi demokratik,
insan haklarını benimseyen ve koruyan yönetim biçimi Türk milletinin hayatına girmiştir.
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından bir görünüm (Ankara-1929)
Millî Mücadele’yi başlatan Mustafa
Kemal, cumhuriyet yönetimine adım
adım geçmeyi planlamıştır. Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasıyla birlikte cumhuriyetin ilan edilmesi, Mustafa Kemal’in idealist kişiliğinin bir örneğidir. Atatürk, sadece meşrutiyeti ortadan kaldırmakla
kalmamış; onun yerine halk yönetimine yani demokrasiye geçmeyi amaçlamıştır.
Mustafa Kemal’in en büyük amacı, yüksek nitelik ve yeteneklerine inandığı Türk milletinin sonsuza
kadar millî birlik ve beraberlik içinde özgür ve bağımsız yaşamasını, vatanın bölünmez bütünlüğünü
sağlamaktı.
Atatürk’ün idealleri, Millî Mücadele’den çok önce şekillenmiş ve zamanı gelince uygulanacak bir sisteme bağlanmıştır. Atatürk’teki vatan ve millet sevgisi, onun büyük bir idealist olmasında etken olmuştur.
Onun idealleri, Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuş, Millî Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleşmiştir.
Atatürk’e göre ideal birliği, insanları birbirine yaklaştırır; onlarda ortak kader birliğinin derin duygularını uyandırır. Toplumda dayanışma duygusunun canlanmasında da ortak ülküler büyük etkiye sahiptir.
Büyük ideallere sahip olan milletler devamlı ve güçlü devletler kurarak varlıklarını sürdürürler. Atatürk,
bundan dolayı fikirlerini ilkeler olarak ortaya koymuş ve onları idealleştirmiştir.
Atatürk’ün idealistliğini yansıtan aşağıdaki sözlerini okuyalım.
“Memleket, kesinlikle çağdaş, uygar ve yepyeni olacaktır. Bizim için bu, hayat davasıdır...”
(Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 197.)
(Düzenlenmiştir.)

Mustafa Kemal, eşsiz bir komutan olduğu gibi aynı zamanda büyük bir devlet adamıdır. O, sorunlar
karşısında milletimizin ve ülkemizin çıkarlarını ön planda tutan bir siyaset izlemiştir.
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Mustafa Kemal Paşa, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, milletimize karşı yapılan haksızlıklara tepki
gösterdi ve Millî Mücadele’yi başlattı. Türk milletinin bağımsızlığını, özgürlüğünü, millî birlik ve beraberliğini sağlamak için 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a geldi. Buradan Havza’ya geçerek bir bildiri
yayımladı. Ardından Amasya’da yapılan görüşmelerin sonucunda Amasya Genelgesi’nde alınan kararların millete duyurulmasını sağladı. Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda kurulan Temsil
Heyetinin başkanlığına getirildi.
Mustafa Kemal, BMM’nin Ankara’da toplanmasını sağlayarak bu Meclisin başkanı seçildi. BMM’den
aldığı güçle Millî Mücadele Dönemi’nde karşılaştığı bütün güçlükleri aşmasını bildi. Sakarya Meydan Savaşı öncesinde Meclis kararıyla Meclisin bütün yetkilerini üzerine aldı. Bu yetkiye dayanarak
Tekâlifimilliye Emirleri’ni yayımladı. Böylece ordunun ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Vatansever Türk
milleti ile birlikte Millî Mücadele’yi zaferle sonuçlandırdı. Bu millî ve askerî başarısının ardından çağdaş
Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak askerî başarılarını siyasal başarıları ile taçlandırdı. Türkiye Cumhuriyeti’ni
çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak için birçok alanda yenilikler yaptı.
Mustafa Kemal, TBMM tarafından 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Millî iradeye dayanan cumhuriyet yönetiminin güçlenmesi ve sarsılmaz temeller üzerinde yükselmesi için çalışmalar yaptı.
Aşağıda saltanatın ve cumhuriyetin özellikleri ile ilgili diyagramlar yer almaktadır. Saltanat
ve cumhuriyetle ilgili size göre en önemli özelliklerden iki tanesini bu diyagramlardaki noktalı
yerlere yazınız.
Saltanatın Özellikleri

Cumhuriyetin Özellikleri

..............................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

..............................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

..............................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

..............................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

4. 3 MART 1924 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Halifeliğin Kaldırılması
Hz. Muhammed’in ölümünden sonra, onun yerine geçen ve devlet yönetimini üstlenen idarecilere
halife unvanı verilmişti. Dört Halife Dönemi’nde halifeler bir şûra tarafından seçilerek devlet yönetimine
geliyorlardı. İslam devletlerinde siyasi bir kurum olan halifelik, Emevilerden itibaren babadan oğula
geçerek saltanata dönüştü. Abbasiler Dönemi’nde birden fazla İslam devletinin bulunması ise aynı
anda birkaç halifenin de ortaya çıkmasına neden oldu. Abbasiler eski güçlerini elde edebilmek için halifeliği dinsel bir kurum hâline getirdiler. Yavuz Sultan Selim, Mısır’ı ele geçirince halifelik unvanı Osmanlı
Devleti’ne geçti ve Osmanlı padişahları zaman zaman halifeliğin dinî yönünü kullandılar. Böylece diğer
İslam devletlerine dinsel açıdan egemen olmak istediler. Özellikle Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde halifelik makamından daha çok yararlanmak için yeni politikalar belirlediler, İslamcılık politikası ile
halifelik kurumunu kullanarak Müslüman milletler üzerinde etkili olmaya çalıştılar. Birinci Dünya Savaşı
sırasında Osmanlı halifesi, İtilaf Devletlerine karşı cihat (kutsal savaş) çağrısı yaptı. Fakat bu dönemde
halifelik eskisi kadar güçlü bir etkiye sahip olmadığı için istenen sonuç elde edilemedi.
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1 Kasım 1922’de Türkiye Büyük Millet Meclisi, halifeliği saltanattan ayırarak saltanatı kaldırdı.
Halifelik, dinsel bir anlam kazanmış olmakla
beraber, aslında politik bir kurumdu. Saltanat kaldırılırken bütün siyasal yetkilerine son
verilmiş olan halifelik, tamamen işlevsiz bir hâl
aldı. Artık Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleriyle
bağdaşmayan halifeliğin kaldırılmasına sıra
gelmişti. Son padişah Vahdettin’in ülkeyi terk
etmesiyle birlikte TBMM tarafından Abdülmecit
Efendi halife seçildi. Kendisine sadece Müslü- Halife Abdülmecit Dolmabahçe Sarayı’na gelirken (1922)
manların halifesi unvanını kullanması bildirildi.
Halife olan Abdülmecit Efendi, bir süre sonra saltanatın geri gelmesini isteyenlerin kışkırtmalarıyla
kendisini TBMM’den üstün görmeye, bazı milletvekillerini kabul edip siyasi demeçler vermeye başladı.
Bunun yanı sıra birtakım milletvekilleri halifeye bağlı olduklarını ifade etmeye başladılar. Bu durum rejim
için huzursuzluklara neden oluyordu. Yaşanan gelişmeler karşısında derhâl önlem alınması gündeme
geldi. Diğer yandan inkılapların yapılabilmesi için halifeliğin kaldırılması zorunlu hâle gelmişti. Daha
önce saltanat kaldırılmış fakat halifeliğin devamına karar verilmişti. Çünkü henüz halifeliğin kaldırılması
için toplumsal zemin oluşmamıştı.
Millî egemenlik kavramına ters düşmesine rağmen sizce halifelik neden saltanatla birlikte
kaldırılmadı?
Halifelik, siyasal açıdan cumhuriyetçi ve laik yönetim biçimiyle bağdaşmıyordu. Cumhuriyetin ve yapılacak yeniliklerin önündeki bu engelin bir an önce kaldırılması gerekiyordu. Halifeliğin ülke için zararlı bir
konuma geldiğini gören Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik ve çağdaş bir yapıya kavuşması
için halifeliğin kaldırılmasına karar verdi.
TBMM’de yapılan görüşmeler sonucunda 3 Mart 1924 tarihinde halifeliğin kaldırılması kabul edildi.
Böylece çağdaş ölçüler baz alınarak kurulan cumhuriyetin temelleri güçlendirildi. Türk milletinin uygarlık
yolunda ilerleme çabaları hızlandı. Aklın ve bilimin esas alındığı demokratik ve laik toplum düzeninin
oluşturulması yolunda önemli adımlar atılmış oldu. Halifeliğe son verilmesi ile eğitim, aile, kadın hakları, ekonomik ve kültürel alanda modernleşme çabaları için gerekli ortam hazırlandı. Çağdaş dünya ile
uyum içinde yaşamak için bütün engeller ortadan kaldırılmış oldu.
Tabloda verilenler hangi olayın gerçekleşmesinin bir sonucudur?
......................................................................................................................................
Devlet yapısında laikliğe
geçişin en önemli aşamalarından biri gerçekleştirilmiş oldu.

Ülkede çağdaşlaşma yolunda yapılacak inkılaplar için
elverişli bir ortam hazırlandı.

Osmanlı Devleti’nin benimsediği ümmetçilik anlayışı tamamen sona erdirilerek millî egemenlik ilkesi gerçekleştirildi.

Tevhiditedrisat (Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi) Kanunu
Osmanlı Devleti, Yükselme Dönemi’nde çağına göre yüksek ve ileri bir eğitim sistemine sahipti. Fakat
Avrupa’da on altıncı yüzyıldan itibaren eğitim konusunda yaşanan yenilikleri yeterince takip edemedi.
Osmanlı Devleti’nin gerilemeye başlamasıyla eğitim kurumlarında da bozulmalar başladı. Önceleri medreselerde fen derslerine ağırlık verilirken sonraki dönemlerde sosyal içerikli dersler önem kazandı. Aynı
dönemde Avrupa’da ise eğitim kurumları dinin etkisinden kurtularak akılcı ve bilimsel temeller üzerine
yükselmeye başlamıştı.
121

Osmanlı Devleti’nde, on dokuzuncu
yüzyılda din ağırlıklı eğitim veren medreseler Şeriye ve Evkaf Vekâletine (Din
İşleri ve Vakıflar Bakanlığı) bağlıydı. Yeni
kurulan ve çağdaş anlamda bir eğitim sistemini benimseyen okullar ile yabancılara
ait okullar da eğitim ve öğretim vermekteydi. Bu okullarda yetişenler arasında
düşünce, kültür ve görüş ayrılığı ortaya
çıkıyordu. Bu durum, toplumun birlik ve
bütünlüğünü de derinden etkiliyordu. Atatürk, öğretim birliği sağlanmadan sosyal
bütünleşmenin ve çağdaşlaşmanın olamayacağı inancında idi.
Cumhuriyetin ilk yıllarında bir ilkokulda öğretmenler ve öğrenciler
Çağdaş değerler üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti, eğitim alanında yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için 3 Mart 1924 tarihinde Tevhiditedrisat (Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi) Kanunu ile ülke sınırları içinde faaliyet gösteren bütün
okulları Millî Eğitim Bakanlığına bağladı. Bu sayede müfredat birliği sağlandı. Yabancı okulların denetiminin bakanlık müfettişleri tarafından yapılması kararlaştırıldı. Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk
öğretmenler tarafından ve Türkçe okutulması şartı getirildi. Bu uygulamalarla toplumdaki ikiliğe son
verilmiş, kültür farklılaşması engellenmiş ve millî kimliğin oluşturulması için önemli bir adım atılmış oldu.
Atatürk’ün eğitim ve öğretimin birleştirilmesi ile ilgili sözlerini okuyalım.
“Eğitim ve öğretimde birlik sağlanmadıkça, aynı fikirde, aynı zihniyette kişilerden kurulu bir ulus
yapmaya imkân aramak abesle uğraşmak olmaz mıydı? Dünya medeniyet ailesinde saygı toplayan
bir yerin sahibi olmaya layık olan Türk milleti, evlatlarına vereceği eğitimi okul ve medrese adında
birbirinden büsbütün başka iki çeşit kuruma bölmeye katlanabilir miydi?...”
(Kemal Kahramanoğlu, Atatürk Aydınlığı, s. 136.)

“Okul istemiyorsunuz, hâlbuki millet onu istiyor. Bırakınız artık, bu millet, bu vatan evladı yetişsin!
Medreseler açılmayacaktır. Millete okul gereklidir.”
(Naci Kasım, Gazi’nin Hayatı, s. 189.)
(Düzenlenmiştir.)

Şeriye ve Evkaf Vekâletinin (Din İşleri Bakanlığı) Kaldırılması
3 Mart 1924 tarihinde Şeriye ve Evkaf Vekâletinin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu ve Başbakanlığa bağlandı. Yine Evkaf Vekâletinin denetiminde olan vakıf eserlerinin yönetimi ve işletilmesi için
Vakıflar Genel Müdürlüğü faaliyete geçirilerek bu alandaki işlemler aynı kurum tarafından yerine getirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığının kurulmasıyla Müslümanların dinî ihtiyaçlarını karşılayabilen, bilinçli, kültürlü
ve İslam dininin esaslarını iyi bilen personelin yetiştirilmesi sağlanmış oldu.
Saruhan milletvekili Vasıf Çınar’ın Tevhiditedrisat yasa tasarısı ile ilgili görüşlerini okuyalım.
“Bir milletin kültür ve millî eğitim siyasetinde, milletin fikir ve duygu bakımından birliğini sağlamak için, öğretim birliği, en doğru, en bilimsel, en çağdaş ve her yerde yararları görülmüş bir
ilkedir... Bir millet fertleri ancak bir eğitim görebilir. İki türlü eğitim bir memlekette iki türlü insan
yetiştirir.”
(Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu, Atatürkçülük, s. 160.)
(Düzenlenmiştir.)

“İki türlü eğitim bir memlekette iki türlü insan yetiştirir.” sözü ile anlatılmak istenenler hakkındaki düşüncelerinizi açıklayınız.
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Erkânıharbiye Vekâletinin (Savaş Bakanlığı) Kaldırılması
Osmanlı Devleti’nde askerlik işlerinden sorumlu olan ve adını savaştan alan Erkânıharbiye adında
bir kurum görev yapmaktaydı. 3 Mart 1924 tarihinde Savaş Bakanlığı yerine Millî Savunma Bakanlığının
kuruluşu gerçekleştirildi. Ordunun en iyi komuta birimi olarak Genelkurmay Başkanlığı oluşturuldu. Ordu
mensuplarına siyaset yapma yasağı getirilerek cumhuriyet rejiminin demokratikleşmesinin önü açıldı.
Böylelikle ordu ve politika birbirinden ayrıldı. Bu yapılanma ile Türk demokrasisinin gelişmesi yolunda
önemli bir adım daha atılmış oldu.

5. SİYASAL PARTİLER VE ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ
Çok Partili Rejim Denemeleri
Demokrasiye yürekten inanan Mustafa Kemal, Millî Mücadele devam ederken TBMM’den aldığı yetki
ve güçle bağımsızlık mücadelesini sürdürdü. Kurtuluş Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte demokratik
düzene geçmek amacıyla önce saltanatın varlığına son verdi. Daha sonra demokrasinin uygulanması
için yoğun çaba gösterdi. Mustafa Kemal, cumhuriyet rejiminin ruhu gereği, demokrasiye geçilmesini ve
bu amaç için siyasal partilerin önemini aşağıdaki sözleriyle açıklamıştır:
“Milletin hatadan korunması için tek güvenilir çare, düşünce ve hareketleriyle milletin güvenini
kazanmış bir siyasi partinin seçimde millete yol göstermesidir.”
(www.atam.gov.tr)

Cumhuriyetin ilanından sonra, uygar ve çağdaş bir Türkiye oluşturmaya çalışan Mustafa Kemal,
bir ülküsünü daha gerçekleştirmeye karar vermişti. Bu da demokrasinin oluşturulması idi. Demokrasi,
cumhuriyeti tamamlayacaktı. Halkın kendisini yönetmesini ve herkesin hakkına saygı gösterilmesini
temel alan demokrasi, çok partili siyasal yaşamla sağlanabilirdi. Bu nedenle Mustafa Kemal, Kurtuluş
Savaşı’nın bitiminden sonra demokrasiye geçiş için Halk Fırkası adıyla bir siyasal parti kurmuşdu.
Cumhuriyet Halk Fırkası (Partisi)
Sivas Kongresi kararlarından biri de bütün yurtta faaliyet gösteren Kuvayımilliye örgütleri ile Müdafaayıhukuk cemiyetlerinin bir çatı altında toplanmasıydı. Bu yeni kuruluşa, “Anadolu ve Rumeli Müdafaayıhukuk Cemiyeti” adı verilmişti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında meclis üyelerinin çoğu bu kuruluşa üye idi. Zaman içinde
Mecliste, Mustafa Kemal’e muhalefet eden bir grup milletvekili ortaya çıktı. Mustafa Kemal’in liderliğini
yaptığı Anadolu ve Rumeli Müdafaayıhukuk grubuna birinci grup, onun görüş ve düşüncelerine karşı
çıkanlara ise ikinci grup adı verildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yeniden seçime gitme kararı aldı. Mustafa Kemal, seçimlerin yapılmasını ve daha demokratik bir meclisin kurulmasını arzu ediyordu. 9 Eylül
1923’te ilk adım olarak Anadolu ve Rumeli Müdafaayıhukuk Cemiyetinin tarihî görevini tamamlamasından dolayı, bu cemiyetin siyasal bir kurum hâline dönüştürülmesine karar verildi. Bu yeni partinin adının
Halk Fırkası olması benimsendi (9 Eylül 1923). Böylece Atatürk’ün gerçekleştirmeyi düşündüğü çok
partili yaşam için ilk adım atılmış oldu. Halk Fırkasının çalışma ilkeleri belirlendi.
Bu ilkelerin bazıları şunlardır:
• Egemenlik millete aittir.
• TBMM’nin üstünde bir güç yoktur.
• Bütün yasaların yapılmasında ve uygulanmasında millî egemenlik esasları içinde çalışılacaktır.
• Saltanatın kaldırılması hakkındaki karar, değişmez ilkedir.
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Yeni partinin hedefleri arasında yapılacak işlerin bu program dâhilinde hayata geçirilmesi vardı. İlk iş
olarak Osmanlı Devleti’nden kalma çağ dışı yasalar süratle kaldırılacaktı. Diğer yandan ulaşım hizmetlerinin ülkenin her yanına götürülmesi için demir yolu yapımına hız verilecekti. Ayrıca tarımsal alandaki
gelişmelerin önündeki bütün engeller kaldırılacaktı. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’ndan dolayı
uzun tutulan askerlik süresi kısaltılacaktı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk siyasal partisi olan Halk Fırkasının genel başkanlığına Mustafa Kemal
seçildi. Halk Fırkasının kısa zamanda ülke genelinde teşkilatlanması için Anadolu ve Rumeli Müdafaayıhukuk cemiyetlerinin bütün şubeleri, bu partinin il ve ilçe başkanlıklarına dönüştürüldü. Halk Fırkasının
adı cumhuriyetin ilanından sonra 10 Kasım 1924 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştirildi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk siyasal partisi olan
Cumhuriyet Halk Fırkası, bütün milletin desteğini
almış siyasal bir kuruluştur. Atatürk’ün yaptığı
bütün yenilikler ve inkılaplar bu partinin programı
doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Yine partinin
programında yer alan Atatürk ilkelerinin tümü bu
parti aracılığıyla uygulanmış ve halk tarafından
benimsenmiştir.
Atatürk’ün en büyük hedefi Türkiye’yi çağdaş
bir hukuk devleti hâline getirmek ve demokratik
düzene bir an önce geçmekti. Bu amaçla 1931
yılında gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Fırkası
Kurultayında cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçıMustafa Kemal, Cumhuriyet Halk Fırkasının
lık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık ilkeleri oluş4. Kurultayında (1935)
turularak partinin programı yeniden düzenlendi.
Parti bütün sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel çalışmalarını bu eksende yürütmeye başladı. Ancak
bu demokratik bilincin uzun bir zaman almasından dolayı 1950 yılında yapılan serbest seçimler sonucu
Demokrat Parti tek başına iktidara geldi. Cumhuriyet Dönemi’nin bu ilk siyasal partisi böylece seçimleri
kaybetmiş oldu.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (İlerici Cumhuriyet Partisi) (17 Kasım 1924)
Mustafa Kemal Paşa, demokratik bir yaşam için ilk adımı attıktan sonra başka siyasal partilerin de
kurulmasını desteklemiş ve önermiştir. O, bu konuda şunları söylemiştir:
“Millî egemenlik temeline dayanan ve özellikle cumhuriyet yönetimine sahip olan memleketlerde
siyasal partilerin bulunması doğaldır.’’
(www.atam.gov.tr)

Cumhuriyet Halk Fırkasının dokuz maddelik çağdaşlaşma programı, Mustafa Kemal ile bazı yakın çalışma arkadaşları arasında görüş ayrılıklarına neden
olmuştu. Bu farklı görüşler yeni bir siyasal oluşumu gündeme getirmişti. Mustafa
Kemal’in yanında yer alıp önemli görevler üstlenmiş bir grup asker ve sivilin bir
araya gelerek kurdukları bu yeni siyasal partiye Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adı verildi (17 Kasım 1924). Böylece Cumhuriyet Dönemi’nin ilk muhalefet
partisi siyasal hayatımıza girmiş oldu. Bu partinin kurucuları arasında Atatürk’ün
yakın arkadaşları Kâzım Karabekir Paşa, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet
Bele, Adnan Adıvar gibi önemli kişiler bulunmaktaydı.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının ana ilkeleri şunlardı:
• Parti, liberal ekonomiden yanadır, millî iradeye saygılıdır.
• Parti, dinî düşünce ve inançlara saygılıdır.
Terakkiperver Cumhuri• Cumhurbaşkanı olan kişinin milletvekilliği kaldırılmalıdır.
yet Fırkasının kurucula• Parti, ülke yönetiminde merkeziyetçiliğe karşıdır.
rından Refet Bele
• Serbest ekonomi politikası izlenecektir.
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• Devlete ait çiftliklerle araziler topraksız köylülere dağıtılacaktır.
• Parti özgürlüklerden yanadır.
• Parti, toplumsal ve siyasal yapılanmanın zamana yayılmasına taraftardır.
Mustafa Kemal Paşa, bu yeni partinin kurulmasını memnuniyetle karşılamıştı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, programında; inkılaplar için gerekli ortamın oluşmadığını ileri sürüyor, demokrasi ve cumhuriyete bağlılığını bildiriyor, dinsel inanış ve görüşlere saygılı olduğunu belirtiyordu. Ancak demokrasi
gereği yeni bir partinin kurulmasıyla hükûmette bulunan partinin eleştirilmesi, cumhuriyete ve inkılaplara
düşman olan art niyetli kimseleri harekete geçirdi. Bunlar, yeni partide toplanarak halk üzerinde yoğun
bir propagandaya başladılar. Halkı devlete, cumhuriyete ve inkılaplara karşı kışkırttılar. Samimi insanların dinî duygularını kendi siyasal çıkarları için kullanmaya başladılar. Bu propaganda, bazı yörelerde
başarılı oldu ve doğu illerinde büyük bir isyan (Şeyh Sait İsyanı) çıktı. İsyanın cumhuriyeti ve inkılapları
tehdit etmesi üzerine bir dizi önlem alınarak ayaklanma bastırıldı. Bu arada Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkasının bazı üyelerinin isyanın içinde yer alması nedeniyle bu parti kapatıldı (3 Haziran 1925). Böylece demokrasi kesintiye uğramış oldu ve bu partinin bazı üyeleri İstiklal Mahkemelerinde yargılandı.
Yapılan yargılamada Mustafa Kemal’le beraber Kurtuluş Savaşı’nı gerçekleştiren parti kurucularının
suçsuz olduğu anlaşıldı. Ancak bu partiyi kendi amaçları için kullanan bazı gruplar cezalandırıldı. Bu
deneyimin sonucunda Türkiye’de çok partili siyasal yaşama geçiş için gerekli demokratik ortamın henüz
oluşmadığı anlaşıldı.
Şeyh Sait İsyanı (13 Şubat 1925)
Lozan Barış Antlaşması’nda çözüme kavuşturulmayan konulardan biri de Musul sorunu ve Irak sınırıydı. Musul, Misakımillî sınırları içinde yer alıyor ve halkının büyük bir bölümünü Türkler oluşturuyordu. Bu nedenle Musul ve çevresinin Türkiye’ye katılması son derece doğal bir istekti. Ancak Musul ve
Kerkük’te bulunan petrol yataklarından dolayı İngiltere, Musul’un Türkiye’ye bağlanmasına karşı çıkıyordu. Çünkü Musul Irak’a bağlanırsa buraya egemen olan İngiltere, Musul petrolleri üzerinde tam bir
denetim sağlayacaktı.
1925 yılında başlayan Musul görüşmeleri çıkmaza girince İngiltere, Musul üzerindeki haklarından vazgeçeceğini hesap ederek
Türkiye’nin iç sorunlarıyla uğraşmaya başladı. Buna bağlı olarak
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının içine karışmış olan bazı hilafet taraftarları ve cumhuriyet düşmanlarının cumhuriyet aleyhine
yaptığı propagandaya destek verdi. Bu destekle halkın temiz dinî
duyguları kullanılarak cumhuriyete karşı bir isyan çıkarıldı (13 Şubat
1925). Ergani’nin Piran köyünde Şeyh Sait adlı bir kişinin başlattığı
bu ayaklanma, İngiltere’nin silah ve para desteği sonucu kısa sürede
yayıldı.
Şeyh Sait, padişahlığı ve hilafeti geri getireceği savı ve din elden
gidiyor propagandası ile çevresine birçok insan topladı. Bu insanlar,
dinlerine hizmet ettiklerini zannederken aslında İngiliz çıkarlarına hizmet ediyorlardı. Kısa zamanda bütün doğu illerine yayılan bu ayaklanmayı bastırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi, 4 Mart 1925 yılında
Takririsükûn Kanunu’nu (Huzur ve Güvenliği Sağlama Yasası) çıkardı Şeyh Sait ile birlikte isyan edenler
yakalandıktan sonra (1925)
ve İstiklal Mahkemelerini tekrar kurdu. Bölgeye giriş ve çıkışları yasaklayıp seferberlik ilan etti. Türk ordusu isyancıların üzerine yürüdü. Kısa bir süre sonra iç isyan bastırıldı
(31 Mayıs 1925). Yakalanan suçlular ve Şeyh Sait, İstiklal Mahkemelerinde yargılanarak çeşitli cezalara
çarptırıldı. Ancak bu isyan İngiltere’nin işine çok yaradı, çünkü Şeyh Sait İsyanı ile uğraşan Türkiye, Musul
üzerindeki haklarından vazgeçmek zorunda kaldı.
Şeyh Sait İsyanı, cumhuriyet rejiminin ve Türk halkının ne kadar büyük bir tehdit altında olduğunu da
göstermişti. Atatürk’ün, Gençliğe Hitabesi’nde de belirttiği gibi iç ve dış düşmanların ortak saldırısından
Türk milleti kurtulmayı başarmış fakat Musul kaybedilmişti.
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Atatürk’ün Şeyh Sait İsyanı ile ilgili aşağıdaki sözlerini okuyalım.
“... Efendiler, olaylar ve olup bitenler ortaya koydu ve ispat etti ki Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının programı en hain kafaların eseridir. Bu parti, memlekette suikastçıların, gericilerin sığınağı
ve ümitlerinin dayanağı oldu. Dış düşmanların, yeni Türk Devleti’ni, körpe Türk Cumhuriyeti’ni yıkmayı hedef alan planlarının kolaylıkla uygulanmasına yardım etmeye çalıştı. Tarih, (gizli maksatlarla hazırlanmış, genel ve gerici nitelikteki) Doğu İsyanı’nın sebeplerini inceleyip araştırdığı zaman,
onun önemli ve belirli sebepleri arasında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının dinî konularda verdiği
sözleri, doğuya gönderdiği sorumlu sekreterinin kurduğu örgütü ve yaptığı kışkırtmaları bulacaktır.”
(Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Nutuk, s.602.)
(Düzenlenmiştir.)

Şeyh Sait İsyanı çıkış şekliyle bölgesel bir ayaklanma olarak algılanabilir. Ancak bu ayaklanmanın
temel amacı farklı özellikleri de bünyesinde taşımaktadır. İsyanı çıkaranların esas hedefi bölgede başlayan ayaklanmayı Anadolu’nun tümüne yaymaktı. Böylece çağdaşlaşmanın temeli olan inkılap hareketleri durdurulacaktı. Bu isyanın başarıya ulaşması hâlinde çağdaş ve demokratik devlet sistemi ortadan
kalkacak, saltanat ve hilafet toplum hayatına yeniden egemen olacaktı. Şeyh Sait Ayaklanması sonucunda, ülkemizde yeni kurulan çok partili demokratik hayata ara verildi.
Dış güçlerin ülke içerisinde isyan çıkartacak kadar etkili olmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şeyh Sait İsyanı’nın sonuçlarını noktalı yerlere yazınız.
1. ......................................................................................................
Şeyh Sait
İsyanı’nın
Sonuçları

2. Laiklik çalışmaları ve inkılaplar önemli bir tehlike atlattı.
3. .......................................................................................................

Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi (15 Haziran 1926)
Mustafa Kemal, Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak amacıyla gerçekleştirdiği
inkılaplarla millete yeni ufuklar açmıştı. Ancak bu durumdan rahatsız olan gruplar ortaya çıkmıştı. Onlar
için en önemli konu kendi çıkarlarını koruyabilmekti. Bu amaçla korkunç planlar yapmaya başladılar.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması ve Şeyh Sait Ayaklanması’nın bastırılması ile, cumhuriyete ve yapılan inkılaplara karşı olanlar, başarılı olamayacaklarını anladılar. Ancak cumhuriyet ve
inkılap karşıtları bu kez de Türk milletini çağdaş toplumlar seviyesinin üzerine çıkarmayı amaçlayan
Mustafa Kemal’i ortadan kaldırmayı planladılar. Böylece Mustafa Kemal’in en önemli eserim dediği
Türkiye Cumhuriyeti’ni yok edeceklerini düşünüyorlardı. Yenilik karşıtı bu kişiler, insanlık dışı amaçlarını Mustafa Kemal’in İzmir gezisi sırasında gerçekleştirmeyi kararlaştırdılar. Hazırlanan plana göre Mustafa
Kemal’in İzmir’e yapacağı gezi sırasında, ona bir suikast düzenleyeceklerdi. Fakat bu emellerini gerçekleştiremediler. Çünkü Mustafa Kemal Paşa’nın Bursa gezisinin uzaması, İzmir’e bir gün geç gelmesine neden
oldu. Suikastı planlayanları Sakız Adası’na tekne ile
kaçıracak olan Giritli Şevki, korku ve pişmanlık duyarak
bu olaydan vazgeçti. Suikast girişimini İzmir Valisi’ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen güvenlik kuvvetleri,
suikastı gerçekleştirecek olanları silahları ile birlikte ele
Mustafa Kemal’in İzmir’den ayrılışı (1926)
geçirdiler (15 Haziran 1926).
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Suikastı planlayanlar yakalanıp İstiklal Mahkemelerinde yargılanarak çeşitli cezalara çarptırıldılar.
Mustafa Kemal’e düzenlenen bu saldırı girişimi, Türk ulusu tarafından şiddetle protesto edildi. Ülkenin
her yanında düzenlenen gösterilerle kınandı. Böylece Türk milleti, cumhuriyet rejimine ve inkılaplara sahip çıkacağını göstermiş oldu. Türk milletinin bu duyarlılığı Mustafa Kemal’i çok duygulandırdı. Suikast
girişiminin kendisinden çok Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik bir saldırı olduğunu açıkladı.
Bu olaydan sonra Mustafa Kemal, Türk milletinin duyduğu samimi üzüntüden dolayı aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:
“Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar
yaşayacaktır. Ve Türk milleti, güvenliğini, mutluluğunu sağlayan ve koruyan ilkelerle uygarlık yolunda
durmaksızın yürüyecektir.”
(Prof. Dr. Yücel Özkaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı, s. 498.)

Serbest Cumhuriyet Fırkası (Partisi) (12 Ağustos 1930)
1929 yılına gelindiğinde Atatürk ilke ve inkılaplarının büyük bir bölümü günlük hayatta uygulanmaya başlanmış, halk tarafından inkılaplar benimsenmiş ve Türkiye halkı çağdaş medeniyet yolunda
hızla ilerlemeye başlamıştı. Mustafa Kemal, Türk
milletinin demokratik bir ortam içerisinde kalkınmasını istiyordu. Bunun için de çok partili hayatın
gerekliliğine yürekten inanıyordu. 1929 yılında dünyada büyük bir ekonomik bunalım başlamıştı. Türkiye Cumhuriyeti de bu bunalımdan olumsuz yönde
etkilendi. Hükûmetin izlediği ekonomik politika ve
uygulamalar ise bazı milletvekilleri tarafından eleştiriliyordu. Mustafa Kemal, bu fırsattan yararlanarak
demokratik bir yaşama geçiş için ekonomik prograMustafa Kemal, Serbest Cumhuriyet Fırkasının
mı Cumhuriyet Halk Fırkasından ayrı olan başka bir
kurucularından Ali Fethi Okyar’la birlikte (1929)
siyasal partinin kurulmasını istedi. Böylece ekonomide liberal bir programı benimseyen “Serbest Cumhuriyet Fırkası”, Mustafa Kemal’in yakın arkadaşı Ali
Fethi (Okyar) Bey tarafından kuruldu (12 Ağustos 1930). Atatürk’ün kız kardeşi Makbule (Atadan) Hanım
da bu partinin kurucuları arasında yer aldı. Mustafa Kemal, parti kurucularından cumhuriyet ilkelerine ve
laik devlet düzenine bağlı kalmalarını istedi.
Serbest Cumhuriyet Fırkasının programının bazı maddeleri aşağıda verilmiştir.
• Cumhuriyetçi ve milliyetçi esaslara bağlı kalınacaktır.
• Seçimler tek dereceli yapılacaktır.
• Kadınların siyasi haklara kavuşması sağlanacaktır.
• Serbest ekonomi politikası izlenecektir.
• Vergiler halkın gücüne göre belirlenecektir.
• Paranın değerini koruyacak tedbirler alınacaktır.
• Yabancı sermayenin ülkemize girmesi sağlanacaktır.
• Vatandaşların elinde yeterli sermaye birikimi yoksa bu konuda devletin gücünden yararlanılacaktır.
• Limanlardaki tekelci uygulamalar kaldırılacaktır.
• Teşvikisanayi Kanunu tümüyle uygulanacaktır.
Dünyada oluşan ekonomik bunalımın ülkemizde meydana getirdiği ekonomik sorunları çözmek için
bazı aydın ve yazarlar, Serbest Cumhuriyet Fırkasının içinde çalışmalar yaparak devletçilik modeli yerine liberal ekonomik modelin uygulanmasını talep ettiler. Serbest Cumhuriyet Fırkası çok kısa bir zaman
diliminde ülkenin önemli bir bölümünde teşkilatlarını kurarak güçlü bir muhalefet partisi hâline geldi.
Fakat bu yeni parti kısa bir süre sonra kuruluş amaçlarından uzaklaştı. Cumhuriyet ve inkılaplara karşı
çıkanlar Serbest Cumhuriyet Fırkası etrafında toplandılar. Partinin kurucusu Ali Fethi Bey, bu olumsuz
gelişmelerden endişelenmeye başladı. Genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin zarar görmemesi için Ser127

best Cumhuriyet Fırkasının kapatılması gerektiğini parti kurucularına açıkladı. Ali Fethi Bey partinin
kendi amaçladığı çizginin dışına çıkması üzerine 17 Kasım 1930’da kendi isteği ile partiyi kapattı.
Cumhuriyet ve demokrasi arasındaki ilişkiyi anlatan üç slogan hazırlayarak aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
1. .................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Kubilay Olayı (23 Aralık 1930)
Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması ile oluşan demokratik ortamdan yararlanan bazı kişiler, gerçekleştirdikleri şiddet olayları ile cumhuriyet ve inkılaplara karşı zaman zaman çeşitli olayların çıkmasına neden
oldular. Bu olaylardan biri de Menemen’de Derviş Mehmet ve etrafına
topladığı bir grup rejim düşmanının “Din elden gidiyor” propagandasıyla
23 Aralık 1930 tarihinde çıkardığı ayaklanmadır.
Emrindeki birliklerle bu ayaklanmayı bastırmak isteyen Asteğmen Kubilay ve iki mahalle bekçisi olay yerinde şehit edildi. Bu olayın duyulması
üzerine ordu birlikleri Menemen’e gelerek duruma el koydular. Kasaba
kontrol altına alınarak ayaklanmaya katılanlar güvenlik güçleri tarafından
tutuklandılar. Bölgede derhâl sıkıyönetim ilan edildi. Cumhuriyete karşı
çıkanlar askerî mahkemede yargılanarak hak ettikleri cezalara çarptırıldılar. Konu ile ilgili geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. Olayın bölgesel
Şehit Asteğmen Kubilay
nitelik içermediği, Derviş Mehmet’in örgütlediği bir grubun çalışmaları neticesinde gerçekleştiği tespit edildi.
Atatürk, Menemen’de ortaya çıkan Kubilay Olayı’nı cumhuriyet ve inkılaplara karşı gerçekleştirilen
bir olay olarak gördüğünü açıklamıştır. Bu olay karşısında büyük tepki göstermiş ve olayın, çağdaş Türk
Devleti’ni yok etmek için düzenlenmiş bir isyan olduğunu belirtmiş, duyduğu derin üzüntüyü paylaşmak
için Türk ordusuna bir başsağlığı mesajı gönderip olayı kınamıştır. Bu mesajdan kısa bir bölüm okuyalım.
“... Büyük ordunun kahraman genç subayı ve cumhuriyetin ülkücü öğretmen topluluğunun değerli
üyesi Kubilay’ın temiz kanı ile cumhuriyet, hayatını tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır.”
(Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 216.)
(Düzenlenmiştir.)

Kubilay’a karşı gerçekleştirilen bu üzüntü verici olay ülke genelinde protesto edildi. Yurdun çeşitli
bölgelerinde olayı kınayan açık hava toplantıları düzenlendi. Kubilay Olayı, ülkemizde barış ve huzurun korunmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Türk milleti bu olayı protesto ederek cumhuriyet
yönetimine ve inkılaplara bağlı olduğunu Türk ve dünya kamuoyuna bir kere daha gösterdi. Kubilay
Olayı’ndan sonra demokrasiye ve çok partili hayata geçiş denemeleri süresiz ertelendi.
Menemen’de Öğretmen Asteğmen Kubilay’ın şehit edilmesiyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir kınama telgrafı yazınız. Bu telgrafı sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.
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6. HUKUK ALANINDA İNKILAPLAR
Hukuk; devletlerin birbirleriyle, fertlerin birbirleriyle
ve devletle olan her türlü ilişkilerini düzenleyen, toplumun huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlayan
kurallar bütünüdür. Bu nedenle hukuk kurallarının daima toplumun gereksinimlerine göre düzenlenmesi ve
geliştirilmesi gereklidir.
Hukuk kuralları hazırlanırken toplumun gereksinimleri, çağın gerekleri ve devletin temel yapısı göz
önünde bulundurulur. Bu nedenle her devletin kendi
özelliklerine uygun bir hukuk sistemi vardır. Türkiye Atatürk ilke ve inkılaplarının uygulanmasıyla birlikte
ülkemizde çağdaş hukuk alanında önemli
Cumhuriyeti Devleti; millî, demokratik, sosyal, insan
gelişmeler yaşanmıştır.
haklarına saygılı ve bağımsızlık düşüncesini benimsemiş çağdaş bir devlet olarak kurulmuştur. Cumhuriyetin
kurulması ile birlikte din ve vicdan özgürlüğü yasalarla güvence altına alınmış, böylece ülkede barış ve
huzur ortamı sağlanmıştır. Bu nedenle hukuk kurallarının da aynı özelliklere uygun olması gerekmektedir. Çağdaşlaşma yolunda ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletine millî bir kimlik kazandırmak ve
uygar dünya ile uyum sağlamak için hukuk inkılabını gerçekleştirmiştir.
Atatürk, hukuk inkılabına olan ihtiyacı şu sözleriyle dile getirmiştir:
“... Çağdaş gelişmeler, milletlerin uygarlık ihtiyaçlarını genişletmede, çoğaltmada, aydınlatmada
ve bu uygarca ihtiyaçlarla orantılı olarak uygarlık haklarını oluşturmayı gerektirmektedir. Her devletin
dayandığı toplumun ulaştığı uygarlık ölçüsüyle denk hukuk yasaları vardır. Dünyada var olan bütün
uygar devletlerin yurttaşlık yasaları hemen birbirlerine pek yakındır. Bizim milletimiz ve hükûmetimiz
adalet, düşünce ve kavrama noktasında hiçbir uygar toplumdan aşağı değildir. Belki tarih bu noktada
yüksek olduğumuza tanıklık eder. Onun içindir ki bizim hukuk yasalarımızın da bütün uygar devletlerin yasa derlemelerinden noksan olması uygun değildir...”
(Arı İnan, Düşünceleriyle Atatürk, s. 300.)
(Düzenlenmiştir.)

Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya çıkmasında laikleşme alanında yaşanan gelişmelerin önemli
katkıları vardır. Bu çalışmaların en önemlisi 1921 yılında yeni bir anayasanın ilan edilmesidir. Devletin
yönetim biçimini belirten anayasada yasama, yürütme ve yargı ile ilgili düzenlemeler yer alır. Vatandaşın
temel hak ve ödevleri anayasada belirtilir. Anayasa; bütün yasaların üzerinde olup hiçbir kanun, anayasanın içeriğine aykırı olamaz.
1921 Anayasası’nda devletin yönetim biçimi ile ilgili herhangi bir madde bulunmuyordu. Bu durum
önemli sıkıntıların yaşanmasına neden oluyordu. Cumhuriyetin ilanından sonra ülkenin içinde bulunduğu yeni duruma uygun olarak hazırlanan 1924 Anayasası, 20 Nisan 1924 tarihinde TBMM tarafından
kabul edilerek yürürlüğe girdi. Zaman içerisinde Anayasa’nın bazı maddeleri ise yürürlükten kaldırıldı.
1924 Anayasası’nın bazı maddeleri şunlardır:
• Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.
• Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır. Devlet dili Türkçedir.
• Başkent Ankara’dır.
• Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
• Türk milletini ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil eder ve millet adına egemenlik hakkını
yalnız o kullanır.
• Yasama yetkisi ve yürütme gücü Türkiye Büyük Millet Meclisinde belirir ve onda toplanır.
• Meclis, yasama yetkisini kendi kullanır.
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• Meclis, yürütme yetkisini kendi seçtiği cumhurbaşkanı ve onun tayin edeceği Bakanlar Kurulu eliyle kullanır. Meclis, hükûmeti her vakit denetleyebilir ve düşürebilir.
• Yargı hakkı, millet adına usul ve kanuna göre bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır.
3. ünitede yer alan 1921 Anayasası’nın maddelerini yukarıdaki 1924 Anayasası’nın maddeleriyle karşılaştırarak benzerlik ve farklılıklarını aşağıdaki tabloya yazınız.
Benzerlikler

Farklılıklar

Türk Medeni Kanunu’nun Kabul Edilmesi (17 Şubat 1926)
Cumhuriyetin ilanından sonra hukukun laikleşmesi ihtiyacına
rağmen, hâlâ Osmanlı Devleti’nden kalan ve Mecelle adı verilen
bir kanun uygulanmaktaydı. Ancak zaman içinde Mecelle, birçok
değişikliğe uğradı. Mecelle’nin günün koşullarına uyarlanması amacıyla uzmanlardan oluşan bir komisyon kuruldu. Komisyonun yaptığı incelemeler sonucu bu yasanın yeniden düzenlenip işler hâle
getirilmesinin imkânsız olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine kişisel hakları, borçlar hukukunu, bireylerin boşanma ve miras gibi ilişkilerini
düzenleyen bir medeni yasa hazırlamak üzere yeni bir komisyon
oluşturuldu. Bu komisyon, Avrupa’daki devletlerin medeni yasalarını inceledi. Sonunda Avrupa ülkelerindeki bütün yasalardan daha
demokratik ve çağdaş olan, Türk milletinin ihtiyaçlarını karşılayacak
özellikler taşıyan İsviçre Medeni Yasası’nın kabul edilmesi kararlaştırıldı. Türkçeye çevrilen yasa, uzun bir çalışma sonucunda Türk
halkının gereksinimleri göz önüne alınarak yeniden düzenlendi.
Böylece millî bir karakter kazanan Türk Medeni Kanunu, 17 Şubat
1926 yılında TBMM tarafından kabul edilerek 4 Ekim 1926 tarihinde
yürürlüğe girdi.
Bu kanunun bazı maddeleri şunlardır:
• Evliliklerde kadının da rızasının alınması benimsendi.
• Kadınla erkek arasında toplum yaşamında ve ekonomik alanda eşitlik sağlandı. Kadınlara her mesleğe girme hakkı tanındı.

Atatürk, manevi kızlarından Nebile
Hanım’ın düğün töreninde dans
ederken (1929)

• Evlenme işlemi devlet denetimine alınarak resmî nikâhın devlet tarafından kıyılması esası getirildi.
• Tek kadınla evlilik esası kabul edildi.
• Boşanma hakkı kadına da tanındı.
• Boşanma hâlinde kadın ve çocukların hakları güvence altına alındı.
• Mirastan kadınla erkeğin eşit olarak yararlanması ilkesi getirildi.
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Bir toplumda erkeklerin elde ettikleri bütün hakların
kadınlara da verilmesi ile uygar bir toplumun temellerinin
atılacağını öngören Atatürk, bu amaçla çalışmalar başlattı.
Böylece yüzyıllardır ihmal edilen kadınlar temel haklarına
kavuştu. Demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için kadınlarımıza siyasal hakların verilmesi gerekiyordu. Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasında olağanüstü görevler üstlenen Türk kadını, ülke yönetiminde de söz
sahibi olmalıydı.
Türk Medeni Kanunu’nun genel ilkelerini tespit eden bu
yenileşme hareketi, Türk milleti tarafından kısa zamanda
benimsendi. Böylece bireylerin yasalar karşısında eşitliğini
esas alan millî bir “Medeni Kanun” yürürlüğe girmiş oldu.
Türk kadını, Medeni Kanun’la toplumsal hayatta erkeklerle aynı haklara sahip oldu. İş ve aile yaşamında erkeklerin yaptığı bütün meslekleri yapma hakkını elde etti. Aile
içindeki statüsü yeniden belirlenen Türk kadını, haklarını
her ortamda arama özgürlüğüne kavuştu. Medeni Kanun’un
yürürlüğe girmesiyle çağdaş dünya kadınlarının sahip oldukları hakları elde etti.
Kadın hakları konulu rölyef (Atatürk ve
Türk Medeni Kanunu’nun yanı sıra 1926’da İtalya’dan
Kurtuluş Savaşı Müzesi, Ankara)
Ceza Kanunu, 1926’da İsviçre’den Ticaret Kanunu, 1929’da
Almanya’dan Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Deniz Ticaret Kanunu, 1932’de yine İsviçre’den İcra ve
İflas Kanunu alınarak ülkemizde uygulanmaya başlandı.

Mecelle’nin maddelerini dikkate alarak Medeni Kanun ile yaşanan değişimleri tablodaki uygun olan bölümlere yazınız.
Mecelle

Medeni Kanun

Miras paylaşımında kadın erkek eşitliği yoktur.
Mahkemelerde iki kadının şahitliği, bir erkeğin şahitliğine eşittir.
Boşanma sonrasında çocukların velayetini
alma hakkı kocasının izni ile kadına verilir.
Erkeğin birden fazla kadın ile evlenmesi
mümkündür.
Evlilik anlaşması, dinî nikâh ile geçerlilik
kazanır.

7. EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER
Çağdaş uygarlık yolundaki ilerleme ancak bilimsel alanda gerçekleştirilen akılcı atılımlarla sağlanır.
Çağdaş eğitim sistemi ile bireyler yaşadıkları toplumu ve dünyayı yakından tanıma imkânı elde ederler.
Eğitim ve öğretim alanındaki ilerleme bir milletin en önemli uygarlık göstergesidir. Bu nedenle Atatürk,
ülkemizde ileri düzeyde eğitim ve öğretim sistemi kurmayı amaçlamıştır.
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Atatürk, Millî Mücadele’nin sona ermesiyle birçok alanda olduğu gibi çağdaş eğitim sisteminin bir an önce kurulması için
de çalışmalar yapılmasını istedi. Eğitim
ve öğretim birliğinin sağlanması amacıyla
TBMM tarafından Tevhiditedrisat (Eğitim
ve Öğretimin Birleştirilmesi) Kanunu çıkarıldı. Bu yasal düzenleme ile medreseler
kaldırıldı. Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içerisindeki bütün okullar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlandı. Böylece eğitim kurumları bir çatı altında toplanarak eğitimin millî
bir kimlik kazanması sağlandı.
Türk milletinin varlığının korunması,
millî birlik ve beraberliğin sağlanması için Cumhuriyetin ilk modern okullarından İsmetpaşa Kız Enstitüsü
(Ankara - 1930)
millî eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekmekteydi. Atatürk; milliyetçi, halkçı, cumhuriyetçi, laik ve inkılapçı gençlerin yetişmesi için
eğitime büyük önem vermiştir. Ona göre millî eğitim; cumhuriyete, devlete ve millete karşı sorumluluklarını bilen yurttaşlar yetiştirmek için bir araçtır.
Türkiye Cumhuriyeti millî, demokratik ve laik bir devlet temeline dayanıyordu. Eğitim ve öğretimin de
bu özelliklere göre oluşturulup yürütülmesi gerekliydi.
Millî eğitim sisteminin esasları şu şekilde sıralanabilir:
• Bütün eğitim kurumları tek bir örgüt tarafından yönetilmelidir.
• Eğitim programlarımız, milletimizin o günkü durumuna, toplum yaşayışımıza, çağın gereklerine
tam anlamıyla uygun olmalıdır.
• Eğitim ve öğretimde temel ilke, insanlarımızı her şeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığını ve millî
değerleri koruyacak nitelikte yetiştirmektir.
• Öğretim çağı dışında kalmış olan vatandaşlarımız, en kolay kullanılabilir araçlarla eğitimin nimetlerinden yararlandırılmalıdır.
• Türkiye Cumhuriyeti’nin amacı; millî, demokratik ve laik düşünceli bireyler yetiştirmektir.
• Eğitimin bütün kademeleri erkekler için olduğu gibi kızlar için de tam olarak açık olmalıdır. Eğitimde
cinsiyet ayrılığına göre kabul edilmiş bütün yöntem ve kurallar kaldırılacaktır.
Millî Eğitim
Eğitimin bugüne kadar çeşitli tanımları yapılmıştır. Bu tanımlardan biri de, bir millete tek bir eğitim
şeklini benimsetmek, ortak bir dil ve kültürle beraber tüm milletin aynı eğitim sisteminden yararlanması
ve eşit şartlarda eğitim almasıdır.
Ülke sorunlarının çözümü ancak çağdaş bir eğitimle mümkündür. Eğitim ve öğretimdeki gelişme düzeyi, bir milletin çağdaşlaşmasını gösteren en önemli faktördür. Çağdaşlaşmanın ve kalkınmanın akıl ve
bilimin öncülüğünde gerçekleşeceğine inanan Atatürk, millî eğitime büyük önem vermiştir.
Türk millî eğitim sisteminin amacı; tam bağımsızlık ilkesini benimsemiş, millî birlik ve bütünlüğe önem
veren nesiller yetiştirmektir.
Cumhuriyet Dönemi’nin millî eğitim politikasının en önemli özelliklerinden biri de halkçılık ilkesini benimsemiş olmasıdır. Bireyler yaşadığı topluma uyum sağlama, kişilik kazanma, örnek insan olma gibi erdemleri
ancak çağdaş eğitimle kazanırlar. Diğer yandan eğitim, bireylerin en kutsal yaşamsal haklarından biridir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Atatürk, eğitim konusundaki görüşünü şu sözleriyle belirtmiştir:
“Bir millet kültür ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde
ederse etsin o zaferlerin sürekli sonuçlar vermesi, ancak kültür ordusunun varlığına bağlıdır. Bu ikinci ordu olmadan, birinci ordunun verimli sonuçları kaybolur.”
(Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 239-240.)
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Türk Millî Eğitiminin Önemi
Bir milletin varlığını sürdürmesinde, kalkınması, güçlenmesi ve mutlu yaşamasında eğitim, hayati bir
öneme sahiptir. Atatürk, Türk millî eğitiminin hedefini şu sözleri ile vurgulamıştır:
“Eğitim ve öğretimin amacı; yalnız hükûmete memur yetiştirmek değil, daha ziyade memlekete
ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılapçı, olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek yetenekte,
doğru düşünüşlü, iradeli, hayatta tesadüf edeceği engelleri yenmeye kudretli, karakter sahibi genç
yetiştirmektir. Bunun için de öğretim programlarını ve sistemlerini ona göre düzenlemelidir.”
(Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 243.)
(Düzenlenmiştir.)

Atatürk’ün sözlerinden de anlaşıldığı gibi Türk milletinin özgür ve bağımsız yaşamasının yolu eğitimden geçmektedir. Eğitimde millî değerlere önem verilmezse millî birlik ve beraberlik tehlikeye girer. Bu
nedenle eğitim programları bu değerler üzerine kurulmalıdır. Ayrıca eğitimde çağdaş bilgi ve teknikler
ön plana çıkarılmalıdır.

Türkiye’nin yabancı dille öğretim yapan ilk özel okulu
Türk Maarif Cemiyeti (Ankara-1935)

Ankara Ticaret Lisesinde öğrenciler laboratuvarda
derste iken (1935)

Türk milletinin millî varlığının korunmasında, millî birlik ve beraberliğinin devam ettirilmesinde eğitime
önemli görevler düşmektedir. Atatürk, millî eğitimin önemi ile ilgili şu sözleri söylemiştir:
“Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, en önce
ve her şeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine ve millî geleneklerine düşman olan
bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir...”
(Ahmet Bekir Palazoğlu, Atatürk’ün Eğitim ile İlgili Düşünceleri, s. 149.)

Eğitim Politikası
Atatürk, eğitim politikası ve ilkeleri konusunda şunları söylemiştir:
“Efendiler, eğitim kelimesi yalnız olarak kullanıldığı zaman herkes kendine göre bir anlam çıkarır.
Ayrıntıya girişilirse, eğitimin hedefleri, amaçları çeşitlenir. Mesela dinî eğitim, millî eğitim, milletlerarası eğitim. Bütün bu eğitimlerin hedef ve amaçları başka başkadır. Ben burada yalnız yeni Türkiye
Cumhuriyeti’nin yeni nesle vereceği eğitimin millî eğitim olduğunu kesinlikle belirttikten sonra ötekileri üzerinde durmayacağım...”
(Ahmet Bekir Palazoğlu, Atatürk’ün Eğitim ile İlgili Düşünceleri, s. 117.)
(Düzenlenmiştir.)

Yukarıdaki ifadelerde de belirtildiği gibi millî eğitim politikasının amacı, Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkaracak özellikleri Türk gençliğine kazandırmaktır. Atatürk, ekonomik, sosyal ve
kültürel bazı noktaların göz önünde bulundurulmasını ve eğitimdeki çağdaşlaşma ile birlikte millî değerlerin de Türk çocuklarına verilmesini istemiştir.
133

Atatürk, millî eğitimin önemi ile ilgili aşağıdaki sözleri söylemiştir:
“Efendiler! Millî eğitimin önemini anlatmak için fazla söz istemez. Bunun değerini anlamayan kalmamıştır! Millî eğitimdeki geriliğimizi herkes bilir. Eskiden kalmış bir bilgisizlik sürüp gidiyor. Bunu ne
şekilde yok etmek gerekir? Yeni girişimler, çağdaş ihtiyaçlarla uyumlu ve faydalı sonuçlar verecek
şekilde olmalıdır. Bu konuda da bütün millet fertlerinin ve devlet adamlarının, millî eğitim mensuplarının olağanüstü çalışmaları gerekir.”
(Ahmet Bekir Palazoğlu, Atatürk’ün Eğitim ile İlgili Düşünceleri, s. 119.)

Atatürk, Ankara Kız Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle
birlikte (1933)

Atatürk, İstanbul Hukuk Fakültesinde öğrencilerle
birlikte (1930)

Millî Eğitim Sisteminin Esasları
Türk millî eğitimi şu esaslara dayanmaktadır:
• Öğretim birliği

• Eğitimde öğretmenin önemi ve rolü

• Karma eğitim
• Eğitimin yaygınlaştırılması

• Öğretim programlarının sosyal hayatın ihtiyaçlarını ve çağın gereklerini karşılaması

• İlköğretimin zorunlu ve parasız olması

• Eğitim programlarının millî ve bilimsel olması

• Öğretimde teori ve uygulamanın birlikte yürütülmesi

• Eğitim ve öğretimde disiplin ilkesi

Aşağıdaki istatistik tablosunu dikkate alarak cumhuriyetin kurulması ile birlikte ülkemizde eğitim ve öğretim alanında meydana gelen gelişmeleri bir rapor hâline getiriniz. Bu raporu sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.
1923-1941 Arası Resmî ve Özel İlkokul, Ortaokul ve Liselerdeki İstatistik Sonuçları
Okul
Türü
İlkokul

Ortaokul

Lise

Öğretim Yılı

Öğrenci Sayısı

Okul Sayısı

Erkek

Kız

273.107

62.954

Toplam
341.941

Öğretmen Sayısı

1923 - 24

4.894

10.238

1930 - 31

6.598

315.072

174.227

489.299

16.318

1940 - 41

10.596

661.279

294.468

955.747

20.564

1923 - 24

72

-

-

5.905

796

1930 - 31

83

20.148

6.945

27.093

1.068

1940 - 41

252

69.097

26.235

95.332

3.867

1923 - 24

23

-

-

1.241

513

1930 - 31

57

4.333

1.366

5.699

637

1940 - 41

82

18.881

5.981

24.862

1.544

(Prof. Dr. Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, s.350, 357.)
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Medreselerin Kaldırılması
Osmanlı Devleti’nde ilköğretim, mahalle camileri bünyesindeki sıbyan okullarında yapılmaktaydı. Sıbyan okulunda okuma, yazma ve temel dinsel bilgileri alan çocuklar, eğitimlerine devam etmek isterlerse
medreselere gidiyorlardı. Bu medreseleri bitirenler, büyük şehirlerde eğitim veren Fatih, Süleymaniye
ve Selimiye Medreselerine devam ederek yüksek öğrenimlerini tamamlıyorlardı. Azınlıkların ise kendi
okulları vardı. Bu okullara devlet karışmıyordu. Özellikle on dokuzuncu yüzyılda, milliyetçilik akımının
etkisi ile bu okullar Osmanlı Devleti aleyhine hareket eden merkezler hâline gelmişti. Bu arada Fransız,
İtalyan, Amerikan, Alman ve İngilizlerin Osmanlı sınırları içinde çeşitli özel okulları da bulunmaktaydı.
Tanzimat’tan sonra Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde çağdaş anlamda öğretim veren ilkokullar, rüştiyeler (ortaokullar), idadiler (liseler) ve darülfünun (üniversite) kurulmuştu.
Görüldüğü üzere, eğitim alanında tam bir
karmaşa vardı. Yeni kurulan Türk Devleti’nin
gelişmesi için eğitim ve öğretimde birliğin
sağlanması önemli bir koşuldu. Millî bir eğitimin gerçekleştirilmesi amacıyla çağ dışı bazı
öğretim kurumlarının kaldırılması ve diğerlerinde de birlik sağlanması gerekmekteydi.
Ayrıca okulların bağlı bulundukları kuruluşların farklı olması yüzünden, programlarında
birliktelik sağlanması da mümkün değildi.
Medreseler Evkaf Bakanlığına, Batılı tarzdaki okullar Maarif (Millî Eğitim) Bakanlığına,
yabancı devletlerin açtıkları okullar elçilikleSıbyan okulunda eğitim
re, azınlık okulları ise kiliselere bağlı olarak
eğitim veriyordu.
Osmanlı Devleti’nin Kuruluş ve Yükselme Dönemlerinde dinî ve fen bilimleri alanlarında önemli hizmetlerde bulunan medreseler, zaman içinde kuruluş amaçlarından uzaklaştılar. Bundan dolayı çağdaş
dünya ile eğitim alanında rekabet edebilmek için medreselerin kaldırılmasına karar verildi. 2 Mart 1924
tarihinde alınan bir kararla medreselerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine son verildi. Bu düzenleme ile
Türk milletinin çağdaş uygarlık yolunda ilerlemesinde akli ve bilimsel alandaki çalışmalar önem kazandı. Ülke genelinde yeni bir düzenlemeye gidilerek laik eğitime geçiş önemli ölçüde sağlanmış oldu. Eğitimde birliğin sağlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisinde 3 Mart 1924’te Tevhiditedrisat (Eğitim ve
Öğrenim Birliği) Yasası kabul edildi.
Bu yasa ile,
• Medreseler kapatıldı.
• Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bütün okullar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlandı.
• Azınlık okulları ile yabancı okullara, Türk öğretmenler tarafından Türkçe, tarih, yurttaşlık bilgisi ve
coğrafya dersleri okutulması zorunluluğu getirildi.
• Sıbyan okullarının eğitimine son verildi.
• Yurt çapında çağdaş ölçülerde eğitim veren ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler kuruldu.
• Öğrencileri meslek sahibi yapmak için sanat okullarının yanı sıra ticaret üzerine eğitim veren okullar açıldı.
Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde Tevhiditedrisat Kanunu’nun kabul ettiği ilkeler
doğrultusunda eğitim ve öğretim yapılmaktadır.
Yeni Türk Harflerinin Kabulü (1 Kasım 1928)
Yazı, toplumda duygu ve düşüncelerin anlatımını ve kültürel devamlılığını sağlayan önemli bir araçtır.
Bu sebeple kullanılan alfabe, toplumun diline uygunluk göstermelidir. Dil ve alfabe birliği sağlayan toplumlarda okuma yazma kolay öğrenilir. Kültür ve düşünce yaşamı daha çok gelişir.
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Türkler, tarih boyunca birçok alfabe kullanmıştır. Bunların
en önemlileri İslamiyet öncesi Türk toplulukları tarafından kullanılan Kök Türk ve Uygur alfabeleridir.
Türkler, İslamiyeti kabul ettikten sonra Arap alfabesini kullanmaya başlamışlardı. Arap alfabesindeki birçok harf Türkçedeki bazı sesleri karşılamakta yetersiz kalmıştı. Arap harfleri,
Arap seslerine uygun olarak hazırlandığı için Türk diline uygunluk göstermiyordu. Bu nedenle Osmanlı Dönemi’nde okuryazar
oranı oldukça düşüktü. Cumhuriyetin ilanından sonra çağdaş
ve modern ülkeler seviyesine ulaşmak için daha kolay öğrenilen Latin alfabesinin incelenmesi kararlaştırıldı.
Atatürk, Latin alfabesine geçilmesini istiyordu. Bunun için
özellikle Latin alfabesini incelemek ve Arap alfabesinden Latin
alfabesine geçişi sağlamak için bir komisyon kuruldu. Dönemin
önde gelen edebiyatçıları ve dilcileri bu komisyonda görev aldılar. 1927 yılından itibaren yüksekokullarda bazı dersler (fizik,
kimya, matematik vb.) Latin harflerine göre yazılıp okunuyordu. Daha sonra posta pulları da Latin harfleri ile çıkarılmaya
başlandı. Diğer yandan gazetelerin büyük bir bölümü harf inkılabını destekleyerek eski harflerle yeni harfleri yan yana basMustafa Kemal, yeni harfleri tanıtırken
(Kayseri-1928)
maya başladılar. Türk milleti Türkçenin yapısına uygun olan bu
alfabeyi kısa zamanda benimsedi. Atatürk çıktığı yurt gezilerinde halka yeni alfabeyi öğretmeye çalıştı.
Alfabenin yenilenmesi çalışmalarına özellikle katkıda bulunan Atatürk, 9 Ağustos 1928 tarihinde İstanbul
Sarayburnu’nda yaptığı bir toplantıda yeni Türk alfabesini büyük bir heyecan içinde halka tanıttı.
Atatürk, yaptığı konuşmada şunları söylemişti:
“Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Her vatandaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya
öğretiniz. Bunu vatanseverlik ve milliyetçilik görevi biliniz. Bu görevi yaparken düşününüz ki, bir
milletin, bir toplumun yüzde onu, yirmisi okuma yazma bilir, yüzde sekseni, doksanı bilmezse bu
ayıptır...”
(Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 257.)

Yukarıdaki ifadeleri dikkate alarak Atatürk’ün yeni harflerin öğrenilmesini neden önemsediğini
söyleyiniz.

Sizce yeni bir alfabeye neden gerek duyulmuştur? Açıklayınız.
25 Ağustos 1928’de, Dolmabahçe Sarayı’nda yeni Türk harflerinin tanıtımı yapıldı ve yeni alfabeler
dağıtıldı.
1 Kasım 1928’de Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yeni Türk Harflerinin Kabulü ve Tatbiki Hakkındaki
Kanun’u kabul etti. Bu yasa 3 Kasım’da Resmî Gazete’de yayımlanarak uygulamaya konuldu. Bu
yasaya göre; 1929 yılının Ocak ayından itibaren yayımlanan bütün eserlerin yeni alfabe ile basılması
benimsendi. 11 Kasım 1928 tarihinde Bakanlar Kurulu, Millet Mektepleri Talimatnamesi’ni kabul etti ve
bu yönetmelik 24 Kasım’da Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlar Kurulu, 1 Ocak
1929 yılında halka yeni alfabeyi öğretmek, okuma yazma seferberliği başlatmak için Millet Mekteplerinin
kurulmasını kararlaştırdı.
Millet Mektepleri, ülkenin dört bir köşesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine başladı ve vatandaşların
açılan okuma yazma kurslarına katılmaları zorunlu hâle getirildi. Bu kursları bitirenlerin okuma yazma
alışkanlıklarını sürdürebilmeleri için “Halk Mecmuası” adıyla bir dergi çıkarılmasına karar verildi. Millet
Mektepleri, yeni harfleri öğretmek ve vatandaşa temel eğitim alanlarında bilgiler vermekle önemli bir
görev üstlendi.
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Millet Mekteplerinde, her yaştan kadın ve erkeğe okuma yazma öğretildi. Millet Mekteplerinin temel amacı, okuma yazma bilmeyen ve okul yaşını
geçmiş bireyleri eğitmekti. 1 Ocak 1929 tarihinden
itibaren bir milyonu aşkın insan Millet Mekteplerinde okuma yazmaya başlamış ve kısa zamanda
başarı oranı %50’ye ulaşmıştı. Başka bir ifade ile
bir milyon yurttaşın katıldığı bu kurslarda beş yüz
bin insan okuryazar olmuştu. Türk milleti, her alanda yenilikleri kısa zamanda benimsediğini böylece
göstermiştir.
Atatürk, çıktığı yurt gezilerinde yazı tahtasının
başına geçerek milletine öğretmenlik yaptı. Ülkede
okuma yazma bilenlerin sayısı hızla artmaya başladı.

Millet Mekteplerinden birinde okuma yazma öğrenen
Türk kadınları (1929)

Millet Mekteplerinde elde edilen başarının sebepleri neler olabilir?
24 Kasım 1928’de, yeni Türk harflerinin kullanılmasını yaygınlaştırmak için göstermiş olduğu çabadan dolayı Atatürk, Millet
Mektepleri başöğretmeni ilan edilmiştir. Bu olayın yıl dönümü bütün yurtta “Öğretmenler Günü” olarak kutlanmaktadır.
Harf inkılabı sayesinde eğitim hizmetleri ülkemizin dört bir
yanına götürülmüş, ortak bir konuşma ve yazma dili meydana
getirilmesinde önemli bir başarı elde edilmiştir. Harf inkılabı ile
millî kültürümüz ve dilimiz geniş kitleler tarafından öğrenilmiştir.
Çağdaş uygarlıklar düzeyinin üzerine çıkmayı amaç edinen
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, harf inkılabı ile önemli bir adım
daha atmış oldu. Başlatılan okuma yazma seferberliği ile yabancı dillerin öğrenilmesi daha da kolaylaştı. Diğer yandan bilimsel çalışmalar giderek artmaya başladı. Millî kültürümüzün
vatandaşlar tarafından önemsenmesi ile birlikte millî birlik ve be- Harf inkılabının ardında Mustafa Kemal’in
raberliğin güçlenmesi de sağlandı. Millet Mektepleri sayesinde bir seyahat dönüşü Ankara’da karşılanışı
toplumsal bilinç büyük gelişmeler gösterdi. Türk milleti öz güven
(1928)
kazanarak haklarını yasalar çerçevesinde arama imkânını elde
etti. Türk toplumu daha bilinçli bir hâle geldi.
Millî Tarih
Türk kültürünün temellerinden biri de Atatürk’ün milliyetçilik ilkesine dayanan millî tarihtir. Atatürk,
Türk kültürünün geliştirilmesi ve yükseltilmesi yolunda tarih çalışmalarına önem vermiştir. Bunun sebebi,
bir milletin oluşmasında ortak tarihin en etkin ögeler arasında olmasıdır. Millî tarih bilinci aynı zamanda
bağımsız bir millet olarak bir arada yaşamanın da başlıca dayanağıdır.
Osmanlı Devleti’nde medreselerde Tanzimat’a kadar sadece İslam tarihi okutuluyordu. Tanzimat’la
birlikte, Osmanlı tarihi de okutulmaya başlandı. Bu eğitim anlayışında, İslamiyetten önceki Türk tarihine
gereken önem verilmiyordu. Hatta bundan hiç bahsedilmiyordu. Oysa Atatürk, tarihin bir bütün olduğuna, genel bir Türk tarihi oluşturulması gerektiğine inanıyordu.
Atatürk, zengin Türk tarihinin binlerce yıldan beri varlığını devam ettirdiğini her ortamda söyleyerek
Türk milletinin, dünya tarihine yön veren önemli milletlerinden biri olduğunun Türk ve dünya kamuoyuna
anlatılmasını istiyordu. Atatürk, tarihsel süreç içerisinde Asya Hun, Avrupa Hun, Kök Türk, Karahanlılar,
Gazneliler, Büyük Selçuklu, Türkiye Selçuklu, Osmanlı Devleti gibi birçok devlet kurmuş olan Türk milletinin tarihinin mutlaka araştırılması gerektiğini her zaman vurgulamıştı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti,
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Atatürk’ün milliyetçilik düşüncesi temel alınarak kurulmuştu. Atatürk, zengin bir kültür mirasına sahip
olan Türk milletinin yeniden millî bir kimlik kazanması için önemli çalışmalar başlattı.
Yirminci yüzyılda Orta Asya’da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda Türklerin tarih öncesinde de
önemli bir medeniyete sahip oldukları ortaya çıkarıldı. Böylece Türklerin, dünyanın en eski ve köklü
milletlerden biri olduğu ispatlandı. Diğer yandan dünyanın çeşitli bölgelerinde devletler kuran Türklerin
kültür, uygarlık ve yönetim alanındaki gelişmeleri diğer uluslarla paylaşarak dünya kültür ve uygarlığına
önemli katkılarda bulunduğu ortaya konuldu.
Atatürk, Türk tarihinin araştırılması için ilk olarak bir kütüphane kurdurdu. Ülkemizin önde gelen
tarihçileri, dışarıda basılan Türk tarihi ile ilgili eserlerin büyük bir bölümünü inceleyerek rapor hâline
getirdiler. Bunların özeti, 1930’da “Türk Tarihinin
Ana Hatları” adı altında dört cilt olarak yayımlandı.
Bu eser ülkemizde faaliyet gösteren bütün okullara
gönderildi.
Atatürk, Türk tarihinin bilimsel metotlarla incelenmesini sağlamak için “Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti” ni kurdu (1931). Daha sonra Türk Tarih Kurumu adını alan bu kuruluşun amacı, Türk tarihinin
ortaya çıkarılmasını sağlamaktı. Bilimsel ve teknik Atatürk, Birinci Türk Tarih Kurultayı’na katılan üyeler ve
tarih öğretmenleriyle birlikte (1932)
metotlarla yaptığı araştırmalar sonucunda cemiyet
“Türk Tarih Tezi” adı verilen bir yaklaşımı benimsedi. Böylece millî tarihimizle ilgili doğru bilgiler elde
edildi. Bu cemiyet, 1931’de “Türk Tarihini Tetkik Heyeti Serisi”ni hazırladı. 1932’de Ankara’da Türk ve
yabancı tarihçilerin katıldığı Birinci Türk Tarih Kurultayı toplandı.
Türk Tarihinin Köklü ve Zengin Oluşu
Atatürk, Türk tarihinin zenginliğine, binlerce yıldan beri varlığını sürdürdüğüne dikkati çekerek Türk
milletinin dünya tarihine yön veren değerlere sahip olduğunu çağdaş dünyaya kanıtlamak için yoğun
çaba göstermiştir. Atatürk, bilimsel araştırmalara verdiği önemi şu sözleriyle vurgulamıştır:
“Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı uygarlıklara da sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur.”
(Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 281.)

Tarih boyunca değişik zamanlarda ve coğrafi alanlarda birçok devlet
kuran Türk milleti, köklü ve zengin bir tarihe sahiptir. Türkler, gittikleri
her yerde kurdukları yüksek uygarlıklarla insanlığa büyük hizmetler sunmuştur.
Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında sayısız devlet kuran, büyük bir
kültür ve uygarlık oluşturan Türkler, dünya uygarlığına büyük katkıda
bulunmuştur. Orta Asya’dan dünyanın çeşitli yerlerine göç eden Türkler,
gittikleri ülkelere kendi kültürlerini de birlikte götürmüştür. Türk kültürünü
ve yönetim anlayışını diğer milletlerle paylaşmıştır. Çeşitli baskılardan
kaçarak kendilerine sığınan milletleri koruma altına almıştır. Denetimleri
altındaki topraklarda, eğitim ve kültüre büyük önem vermiştir. Güzel sanatların çeşitli dallarında önemli başarılar elde ederek dünya kültür ve
medeniyetine önemli katkılar sağlamıştır.
Atatürk’ün, Türk tarihini öğrenmemizi istemesinin sebepleri
neler olabilir? Türk tarihini öğrenmemizin ne gibi yararlar sağlayacağını düşünüyorsunuz?
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Atatürk, Diyarbakır surlarındaki
Urfa kapısını incelerken (1937)

Medeni ve Birleştirici Tarih Görüşü, Atatürk’ün Tarih Anlayışı
Tarih, kültürün vazgeçilmez bir ögesidir.
Bir milleti birleştiren unsurların en değerlisi
ortak bir tarihtir. O hâlde, bir milletin birliğini sağlayan temel taşların en kıymetlisi millî
tarihtir. Bu yüzden uygar dünya içinde hak
ettiği yeri arayan Türk milletinin de çağdaşlaşma ve gelişmesi için millî tarihini çok iyi
bilmesi ve öğrenmesi gerekir.
Atatürk, Türk milletinin en eski dönemlerden beri uygar bir biçimde yaşadığına ve
uygarlığın gelişimine katkıda bulunduğuna
inanıyordu. Atatürk’ün tarihe önem vermesinin nedeni, tarihin millet hayatında birleştirici bir değere sahip olmasındandır. Tarihe bağlılık bir milletin kaynaşmasında, birlik
Atatürk, Dolmabahçe Sarayı’nda açılan Tarih Sergisi’nde
ve beraberlik içinde kardeşçe yaşamasında
Ahlatlıbel kazıları ile ilgili belgeleri incelerken (1937)
son derece önemlidir.
Atatürk’ün Türk tarihi üzerinde durmasının sebebi; tarihin toplumda millî bilinci geliştirici ve insanları birleştirici özelliğinin olmasıdır. Ona göre millî tarih, yaşanmış parlak bir geçmişe millî gurur ve bilinci
katarak geleceğe güvenle bakmamızı sağlar.
Atatürk’ün tarih anlayışının temelini millî kültür oluşturmaktadır. Uzun zaman içerisinde ortaya çıkan
bu birikim, Türk milletinin özünü ve değerlerini oluşturmaktadır. Yine ortak tarih sonucunda millî duygu
ve tarih bilincine kavuşulabilir. Atatürk bu konuda şu sözleri söylemiştir:
“Türkleri bütün dünyaya geri bir millet olarak tanıtan anlayış, bizim de içimize girmiştir. Dört yüz çadırlık göçebe bir boydan bir imparatorluk ve millet tarihini başlatmak suretiyle imparatorluk zamanında Türklerin anlayışı da bu noktadaydı. İlk önce millete, tarihini, asil bir millete mensup bulunduğunu,
bütün uygarlıkların anası olan bir ileri milletin çocukları olduğunu öğretmeliyiz.”
(Ahmet Bekir Palazoğlu, Atatürk’ün Eğitim ile İlgili Düşünceleri, s. 255.)

Türk Dili Çalışmaları
Dil, insanlar arasındaki iletişimin kurulmasını, sosyal
ilişkilerin ve kültürel yaşamın oluşmasını sağlayan önemli
bir araçtır. Dil, millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında ve
millet olmada en önemli etkenlerden biridir.
Dil, millî kültürün en önemli unsurudur. Çünkü kültür, dil
sayesinde bir sonraki nesillere aktarılır. Bu yüzden dil, bir
milletin koruması ve geliştirmesi gereken önemli varlıklardan biridir.
Türk dili tarih boyunca büyük değişiklikler geçirerek günümüze kadar ulaşmıştır.
Osmanlı Devleti sınırları içerisinde iki farklı dil kullanılmaktaydı. Biri bilim, edebiyat ve resmî yazışmalarda kullanılan Osmanlıca, bir diğeri ise halkın büyük çoğunluğunun
Atatürk, İsmet İnönü ile birlikte Dil
konuştuğu Türkçe idi. Dil birliğinin olmaması, insanların
Bayramı toplantısında (1934)
kaynaşmasını önlüyor, millî birlik ve beraberlik sağlanamıyordu. Diğer yandan halk ve aydınlar arasında farklı dil kullanılmasından dolayı iletişim kurulamıyordu.
Atatürk’e göre millî duygu ile dil arasında kuvvetli bir bağ bulunmaktaydı. Dilin millî ve zengin olması,
millî duygunun ve kültürün gelişmesinde başlıca etkendi. Atatürk, dil birliğini millî kültürün vazgeçilmez
bir ögesi olarak görüyor, dillerini koruyup geliştiremeyen milletlerin öz kimliklerini kaybedeceklerini öngörüyordu. Bu nedenle Türk dilini sadeleştirerek aydınlar ile halk arasındaki kopukluğu gidermek istiyordu.
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Atatürk, Türk dilinin sadeleştirilmesiyle ilgili şu sözleri söylemiştir:
“Türk dilinin sadeleştirilmesi, zenginleştirilmesi ve kamuoyuna bunların benimsetilmesi için her
yayın aracından faydalanmalıyız. Her aydın, hangi konuda olursa olsun yazarken buna dikkat edebilmeli; konuşma dilimizi ise ahenkli, güzel bir hâle getirmeliyiz.”
(Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 262.)

Atatürk, Türkçenin sadeleştirilmesi ve zenginleştirilmesini neden önemsemiştir? Bu konuda
neler yapılmasını istemiştir?
Türk diline büyük önem veren Atatürk, 1 Kasım 1928 yılında harf inkılabını gerçekleştirdi. Daha sonra
ise Türkçenin sadeleştirilmesi çalışmalarını başlattı (1 Eylül 1929). Atatürk’ün önderliğinde Türkçenin
bilim ve kültür dili durumuna getirilmesi, yabancı dillerin etkisinden kurtarılması ve Türk dilinin zenginleştirilmesi amacıyla bir dizi karar alındı. Bu kararlar;
• Türk dilini, Osmanlıcanın Türkçeye yabancı kalmış ve halk tarafından benimsenmemiş sözcük ve
dil kurallarından arındırmak,
• Halk ile aydınlar arasındaki konuşma ve yazı dili arasındaki farklılıkları gidermek,
• Türkçenin zenginliğini ortaya koyacak dil araştırmaları yapmak,
• Türkçede çağdaş uygarlık, bilim ve tekniğe uyum gösterecek değişiklikler sağlamaktı.
Bu kararlar doğrultusunda Atatürk, 1932’de Türk Dilini Tetkik Cemiyetini (Türk Dil Kurumu) kurdurdu.
Türk Dil Kurumuna bilimsel temellere göre dil ve edebiyat üzerine çalışma yapma görevini verdi.

Atatürk, Türk Dili Tetkik Cemiyeti toplantısına başkanlık ederken (1933)

Türk dilinin sadeleştirilmesi ve geliştirilmesi, Atatürk’ün üzerinde durduğu en önemli konulardan biri
idi. Bu hedefe ulaşmak için Türk Dil Kurumu, yapılacak çalışmaları tespit etmek amacıyla “Birinci Dil
Kurultayı”nı topladı. Bu kurultayda belirlenen alanlarda çalışmalar yapmak üzere komisyonlar kuruldu.
Birinci Dil Kurultayı’nda belirlenen ilkeler ve yapılacak araştırmaların sonuçlarını değerlendirmek ve yeni
hedefler koymak amacıyla 1934 yılında “İkinci Dil Kurultayı” düzenlendi. Bu kurultayda bilimsel bildiriler
ve raporlar görüşülerek Türk diline yerleşmiş yabancı kelimelerin atılması ve bunlara karşılık Türkçe
kelimelerin bulunması çalışmalarına devam edilmesi istendi.
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Atatürk, 13 Kasım 1937 tarihinde Sivas’a bir çalışma ziyaretinde bulunmuştu. Bu ziyaret sırasında
Sivas Lisesine de uğrayan Atatürk, geometri dersinin işlendiği bir sınıfta bir öğrencinin geometrik terimleri Arap diliyle anlatmasına karşılık, yapılan işlemin yanlış olduğunu ifade etmiş ve bu terimlerin Türkçe
karşılıklarını öğrencilere tek tek açıklamıştır.
Atatürk daha sonra Arapça yazılan ve okullarda okutulan “Geometri Kılavuzu” adlı kitabı bizzat kendisi hazırlayarak çoğaltılıp okullara dağıtılmasını istemiştir. Bugün okuduğumuz geometri kitaplarındaki
terimler Atatürk tarafından bilim dünyasına kazandırılmıştır.
Atatürk, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun Türk millî kültürüne önemli katkılar sağlayan çok
önemli kurumlar olduğunu belirtmiş, bu kurumların desteklenmesi ve yaşatılmasını istemiştir.
Ülkemizde millî kimlik, millî birlik ve beraberliğin oluşumuna Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının katkılarını tartışınız.
Üniversite Reformu
Bir ülkenin kalkınmasında en önemli itici güçlerden biri de üniversitelerdir. Üniversiteler bilginin verildiği ve bireylerin eğitildiği önemli kurumlardır. Bu niteliği ile yükseköğretim kurumları kültürel değerlerin
genç kuşaklara aktarılmasını, araştırma yoluyla insanlığa yeni bilgiler kazandırılmasını, bu bilgilerin kullanılmasını, korunmasını ve bireyin toplumsallaşmasını sağlar.
Atatürk, Türkiye’nin hızla kalkınarak gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşmasını istiyordu. Başarılı olmanın
yolunun bilim ve fen alanındaki çalışmalara bağlı olduğunu biliyordu. Bu düşüncelerini 22 Eylül 1924
tarihinde Samsun’da öğretmenlere hitap ederken şöyle açıkladı:
“Dünyada her şey için, madde için, maneviyat için, yaşam için, başarı için en gerçek yol gösterici
bilimdir, tekniktir. Bilim ve tekniğin dışında yol gösterici aramak aymazlıktır, bilgisizliktir, sapkınlıktır.
Yalnız bilim ve tekniğin yaşadığımız her dakikadaki aşamalarını, ilerlemelerini kavramak ve bu ilerleyişi anında izlemek şarttır.”
(Arı İnan, Düşünceleriyle Atatürk, s. 307.)

Çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmak için bilimsel çalışmaların büyük bir önemi vardır. Bu
yolun rehberliğini ancak önemli birer bilim kurumu olan üniversiteler yerine getirebilir.
Osmanlı Devleti Dönemi’nde faaliyet gösteren darülfünuna (üniversite) bağlı hukuk, tıp, edebiyat ve
fen fakülteleri eğitim vermekteydi. Bu üniversitenin dışında Mülkiye Mektebi, Orman Mektebi, Baytar
Mektebi gibi yüksek okulların yanında Deniz ve Kara Harp Okulu gibi askerî amaçla eğitim veren okullar
da bulunmaktaydı. Bu kurumların yeniden düzenlenmesi, yenilenmesi ile birlikte çağdaş eğitim ve öğretim veren okullara da ihtiyaç duyuldu.
Atatürk’ün önerileriyle çalışmalara başlandı. Üniversite sisteminin yeniden düzenlenmesi için 1932
yılında İsviçre’den Albert Malche (Albert Malşe) Türkiye’ye davet edilerek ondan konu ile ilgili bir çalışma
yapması istendi.
Malche, üniversite reformu ile ilgili bir rapor
hazırladı. Bu rapor doğrultusunda yükseköğretim
kurumlarındaki eğitim, öğretim ve araştırma çalışmalarının Avrupa’daki üniversitelerin düzeyine
çıkarılması ve bu ülkelerde uygulanan üniversite
yönetim sisteminin Türkiye’de uygulanması düşünceleri kabul edildi.
1933 yılında “Üniversite Reformu” yürürlüğe
girdi. Bu reform çerçevesinde 31 Mayıs 1933 tarihinde TBMM’de kabul edilen bir yasa ile darülfünun kapatılarak “İstanbul Üniversitesi” kuruldu.
Üniversiteler, Millî Eğitim Bakanlığına bağlanarak
fakülte, yüksekokul ve enstitüler şeklinde yeniden
Atatürk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde
yapılandırıldı.Üniversitelerin daha iyi çalışmalar
öğrencilerle birlikte (1933)
yapması için denetim organları kuruldu.
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Malche, raporunda çağdaş bir öğretim kurumu için yapılması gerekenleri raporunda şu şekilde sıralamıştır:
• Üniversitelerde başarının sağlanması için mutlaka dil derslerine
önem verilmelidir.
• Üniversitelerde görevli öğretim üyelerinin bilimsel seviyeleri yükseltilmelidir.
• Üniversitelere öğrenci alınırken
sınav sistemi uygulanmalıdır.
• Üniversitelerde sosyal tesisler (spor
alanları, pansiyon, yemekhane)
yapılmalıdır.
• Bilimsel çalışmaların daha yaygın
hâle gelmesi için kongre ve konfeDil ve Tarih Coğrafya Fakültesi inşaatı (Ankara-1938)
ranslar düzenlenmelidir.
Bu rapor, Cumhuriyet Dönemi’ndeki ilk üniversite reformunun başlatılmasında da etkili oldu. 1936’da
fakülte sayısı beşe çıktı. İstanbul dışında Ankara’yı da bir eğitim ve kültür kenti hâline getirmek için
girişimlerde bulunuldu. Musiki Muallim Mektebi, Hukuk Mektebi, Gazi Eğitim Enstitüsü, Yüksek Ziraat
Enstitüsü, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi açılarak yükseköğrenim alanındaki okul sayısı artırıldı.

8. TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR
Atatürk, Türk toplumunu her alanda kalkındırmayı bir yaşam davası, bir var olma mücadelesi olarak kabul ediyordu. Bu nedenle Millî Mücadele Dönemi’nde bile hukuksal alanda çalışmaların yapılmasını istiyordu.
Atatürk, Türk milletinin uygar dünya ile yarışacak bir düzeye erişmesini amaç edinmişti. Bunu başarmak için toplumsal alanda da büyük değişikliklerin yapılması gerekmekteydi.
Atatürk, uygar ve refaha kavuşmuş millet olarak varlığımızı yükseltmeyi büyük bir ilke olarak kabul
ediyor ve bu ilkeyi Türk milletinin dinamik bir ülküsü olarak gösteriyordu. Bu nedenle büyük önder hemen
hemen bütün konuşmalarında uygarlık ve çağdaşlaşma üzerinde önemle duruyordu. Atatürk’ün en büyük amacı çağdaş uygarlık yolunda ilerlemek ve bu alandaki gelişmemizi engelleyen kurumları ortadan
kaldırmak, yerine laik ve demokratik düzeni getirmekti.
Atatürk, Türk milletinin teknolojik alanda kalkınmış toplumlar arasında hak ettiği yeri almasını istiyordu. Bunun için toplumsal yapıda önemli değişikliklerin yapılmasını gerekli görüyordu.
Atatürk, yaptığı inkılaplarla toplum
hayatını yeniden düzenlemek, çağdaş
düzeyde bir sosyal yaşam oluşturmak ve
kalkınmış ülkelerle olan ilişkileri geliştirmek istiyordu. Siyasal, sosyal, eğitim ve
hukuk gibi alanlarda toplumun ilerlemesini sağlamak amacıyla bir dizi yenilik yapmak için harekete geçti.
Atatürk, Türk milletini her alanda olduğu gibi kıyafet konusunda da uygar
bir toplum düzeyine ulaştırmayı planlamıştı. Kurtuluş Savaşı devam ederken
büyük bir kararlılıkla eğitim seferberliğiAtatürk, modern kıyafetli vatandaşlarla birlikte (1925)
ni başlatması, savaş sonunda ise Millî
Mücadele’nin başkomutanının modernleşme savaşının başöğretmeni olması, bu düşüncelerin doğal bir
sonucudur. Atatürk için başkomutanlık, bağımsızlığa giden yolda gerekli bir araçtı. Asıl amaç, Türk milletini uygarlığa taşıyacak başöğretmenlik göreviydi.
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Türk inkılabının en büyük hedefi çağdaş uygarlık yolunda hızla ilerlemekti. Türk inkılabı, Atatürk’ün
önderliğinde çağdaş düşünceyi benimseme, akılcı ve bilimsel düşünceyi temel alan bir yenileşme hareketi idi.
Türk milleti çağdaşlaşma ile birlikte doğuştan edindiği hakları kullanabilmiş, yapılan inkılaplarla kadın
erkek eşit haklara sahip olmuş, ekonomik, sosyal, kültürel açıdan huzurlu ve kalkınmışlık düzeyi yüksek
bir toplum olma yolunda önemli adımlar atmıştır.
Türk milletinin mutluluğunu kendi mutluluğu olarak gören, kendini onun hizmetkârı olarak değerlendiren Atatürk’ün aşağıdaki sözleri ulusumuzun uygarlık yolunda ilerlemesine hız ve esin kaynağı olmuştur.
“Yaşamanın şartı, uygarlık yolunda yürümek ve başarıya ulaşmaktır. Bu yol üzerinde ilerlemeyi
değil de geriye bağlılığı benimseyenler, böyle bir bilgisizlik ve gaflette bulunanlar, evrensel uygarlığın
coşup akan seli altında bir gün boğulmaya mahkûmdurlar.”
(Kemal Kahramanoğlu, Atatürk Aydınlığı, s. 194.)

“Millet açık olarak bilmelidir ki; medeniyet öyle bir ateştir ki ona yabancı kalanları yakar, yok eder.
İçinde bulunduğumuz medeni ailede layık olduğumuz aşamaya gelecek ve onu koruyup daha da yükselteceğiz. Refah, mutluluk ve insanlık bundadır.”
(Naci Kasım, Gazi’nin Hayatı, s. 193.)

Atatürk’ün çağdaşlaşma ülküsü, Türk tarihinden, milletin yazgısını karartan olaylardan, edinilen derslerden, Anadolu insanının özlem ve beklentilerinden, ülke şartlarından, ülkenin ve milletin geleceğini
güvence altına alma isteğinden doğmuştur. Onun yaptıkları, milleti ve ülkeyi bütünüyle kavrayan modern
bir toplum ve devlet yapısına yönelik bir uygulamalar bütünüdür.
Atatürk, Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmayı amaç edinmiştir. Bunu başarmak için toplumsal alanda da büyük değişikliklerin yapılmasını gerekli görmüştür.
Şapka İnkılabı ve Kıyafette Değişiklik (25 Kasım 1925)
Osmanlı topraklarında yaşan halk ile Avrupa’da
yaşayan insanlar arasındaki en belirgin fark, dış
görünüş idi. Türkler, tarih boyunca değişik kıyafetler giymişlerdi. Bu kıyafetlerin seçiminde zamanın,
benimsenen kültürün ve yaşanılan çevredeki iklimin özellikleri etkili olmuştur. Atatürk, Türk milletinin her alanda olduğu gibi giyim konusunda da
çağdaşlaşmasını istiyordu.
Osmanlı Devleti’nde insanlar mensup oldukları dine ve millete, mesleğe, kentli ya da köylü
oluşlarına göre giysi ve başlık giyerlerdi. Osmanlı
hükümdarlarından II. Mahmut’un, memurların giysilerini değiştirerek fes,redingot (uzun ceket) ve
pantolonu zorunlu kılması üzerine oldukça tepki
Kıyafet inkılabından önce İstanbul’da günlük yaşamda
almıştı. Ancak zaman içinde fes kabul görmüştü.
giyilen kıyafetler.
Fes, Türk milletine özgü bir başlık değildi. Osmanlı
Devleti özellikle Avrupa’daki yenilikleri takip etmek için fesi Fransa’dan örnek almıştı.
Çağdaş giysi konusunda ilk adımı, Atatürk attı. Geri kalmışlık ve çağ dışılık göstergesi kabul edilen
fesin yerine Batılı bir giyecek olan şapkanın kabulü için Atatürk şunları söylemiştir:
“Efendiler, halkımızın başından bilgisizlik, gaflet, bağnazlık, ilerleme ve uygarlaşma düşmanlığının simgesi gibi belirlenen fesi atarak onun yerine bütün uygar dünyaca başlık olarak kullanılan
şapkayı giymek ve böylece Türk ulusunun uygar toplumlardan, düşünce bakımından da hiçbir farkı
olmadığını göstermek bir ödev idi...”
(Arı İnan, Düşünceleriyle Atatürk, s. 255.)
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Bu mesajı iyi değerlendiren Türk
halkının büyük bir bölümü fes, sarık ve
diğer başlıkları terk ederek kendiliğinden şapka giymeye başladı. Atatürk’ü
Kastamonu dönüşünde karşılayanların
hepsi şapka giymişti. Türkiye Büyük
Millet Meclisinin, 25 Kasım 1925’te kabul ettiği “Şapka Giyilmesi Hakkında
Kanun” ile şapka giyilmesi zorunlu hâle
geldi. Zaman içinde kadın ve erkek Türk
halkı, Batılı giysileri kullanmaya ve giymeye başladı.
3 Aralık 1934’te Türkiye Büyük Millet
Meclisi, “Bazı Kisvelerin GiyilemeyeceAtatürk’ün Kastamonu gezisi dönüşünde halk tarafından
ğine Dair Kanun” ile dinî görevlilerin,
Ankara’da karşılanışı (1925)
ibadet yerleri haricinde dinsel giysilerle
dolaşmasını yasakladı. Sadece Diyanet İşleri Başkanı, Rum ve Ermeni patrikleri gibi en yüksek din görevlileri, dinsel giysileri ile gezebileceklerdi.
Şapka inkılabı ve giysilerde değişiklik, Türk insanını çağdaş bir görüntüye kavuşturmuştu. Kadın
erkek herkes, uygar milletlerin giyim kuşamını benimsedi.
Kadın kıyafetleri konusunda herhangi bir yasal düzenleme yapılmadı. Daha sonra Türk kadını kendiliğinden modern kıyafeti benimseyerek uygar dünyada hak ettiği yeri aldı. Kıyafet alanında yapılan bu
yenilik, Türk milletini çağdaş bir görüntüye kavuşturduğu gibi giyim kuşamdaki karmaşa sona erdi. Zaman içinde kadın erkek bütün Türk halkının, Batılı giysileri kullanmaya başlamasıyla kıyafet alanındaki
düzensizlik son bulurken aynı zamanda toplumdaki birlik ve beraberlik de güçlenmiş oldu.
Kılık kıyafet inkılabını çağdaşlaşma çerçevesinde yorumlayınız.
Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)
İslam dininde ruhban sınıfı yoktur, Hristiyanlıkta olduğu gibi bir kilise hiyerarşisi de bulunmamaktadır. İslam dininin özünde, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in hadislerinin dışında yol gösterici yoktur.
Ancak zamanla bazı İslam bilginleri Allah’a ulaşmak için çeşitli yollar denemişlerdir. Bunların hepsine
yol anlamına gelen tarikat adı verilmiştir. Bu tarikatların mensupları, kendi aralarında örgütlenip tekke ve
zaviye denilen kurumlar oluşturarak İslam dinine hizmet etmişlerdir. Tarikat mensuplarının toplandıkları
yerler tekke, bunların küçükleri ise zaviye olarak adlandırılmıştır. Bu yerlerde, farz olan ibadetlerin dışında birtakım tören ve ayinlerle ibadet eden kişiler, halkın sempatisini ve saygısını kazanmıştır. Bunların
yöneticilerine şeyh, mensuplarına derviş adı verilmiştir. İslamiyet’in yayıldığı dönemlerde etkin olan bu
kurumlar on dokuzuncu yüzyılda işsiz güçsüz bir kısım insanların doldurduğu, devletin aleyhinde birtakım planların tasarlandığı, halkın samimi dinsel duygularının istismar edildiği yerler hâline gelerek kuruluş amacından uzaklaşmışlardır. Bu kurumlar, toplumun dinsel duygularını sömürerek, yoksul ve hasta
insanlara muska yazarak halkı aldatan yerler durumuna dönüşmüşlerdir. Diğer yandan bazı kişiler din
büyükleri ile evliyaların türbelerini ziyaret ederek sorunlarına çare aramaya yönelmişlerdir.
Atatürk; türbe, tekke ve zaviyelerin İslam dininin özüne aykırı olduğunu belirterek kapatılmalarını
istedi. Atatürk’ün isteği doğrultusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 30 Kasım 1925 tarihinde aldığı
bir kararla tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı. Aynı kararda tarikat ve türbeler ile ilgili unvanlar da yasaklandı. Atatürk, bu konuda şunları söylemiştir:
“Efendiler ve ey millet, biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar
memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.”
(Zübeyde Yalın Öktem, Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi, s. 191.)
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Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla uygar dünyada akılcılık ve bilimsellik metotlarını kullanarak kendisine yer arayan Türkiye Cumhuriyeti önemli bir aşama kaydetmişti. Bu kurumların liderlerinin ve hitap
ettikleri kitlelerin anlayış, karakter ve davranışları modern devlet anlayışı ile uyuşmamaktaydı.
Kişi özgürlüğünü taassuba dayalı davranışları ile kısıtlayan, millî kimlik oluşturulmasını engelleyen
kurumların varlığına son verildi. Atatürk, ekonomik ve sosyal alanda yapmış olduğu yeniliklerle Türk milletine millî kimlik kazandırma hedefini bu şekilde gerçekleştirdi.
Miladi Takvim, Uluslararası Saat Uygulamasının Kabulü, Ölçü ve Tartıların Değişmesi
Osmanlı Devleti sınırları içinde iki türlü takvim kullanılıyordu. Bunlar, sosyal hayatta kullanılan Hicri
takvim ile resmî işlerde kullanılan Rumi takvimdi. Bu farklılık, devletin resmî işlerinin yürütülmesinde ve
çağdaş ülkelerle olan ticari, sosyal ve politik ilişkilerinde büyük sorunlara neden oluyordu. Bu nedenle
bu alanda da yenilikler yapıldı. Osmanlı Devleti’nde, Ay’ın Dünya’nın etrafındaki hareketlerine göre hesaplanan Hicri takvim kullanılıyordu ve hafta sonu tatili cuma günü idi. On dokuzuncu yüzyıldan itibaren Avrupa ülkeleri ile geliştirilen ticari, sosyal, politik ve kültürel ilişkiler nedeniyle Hicri takvimin kullanılması büyük karışıklıkların çıkmasına neden oldu. Bu nedenle yeni düzenlemelere gidildi. On sekizinci yüzyıldan itibaren Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesini başlangıç kabul eden, Dünya’nın Güneş etrafında dönmesine göre düzenlenen Rumi takvim yürürlüğe kondu. Bu takvim daha çok
mali işlerde kullanıldı.
Modern temeller üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti, toplumsal kargaşaya son vermek ve uluslararası ilişkileri düzenlemek için yeni önlemler aldı. Türk milletinin bir an önce çağdaş ve uygar devletler seviyesine ulaşmasını isteyen Atatürk, toplumu bu hedefe yönelmekten alıkoyacak engelleri ortadan
kaldırmaya kararlıydı. Bunlar arasında takvim, saat ve ölçülerin değişmesi de yer alıyordu.
Bütün alanlarda kalkınan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde, 26 Aralık 1925 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği bir yasayla Hicri ve Rumi takvim kaldırılarak Miladi takvim benimsendi. Bu yasa
1 Ocak 1926 yılından itibaren uygulanmaya başlandı.
1935 yılında uygar dünya ile uyum sağlayabilmek amacıyla hafta sonu tatili değiştirildi. Cuma olan
tatil günü cumartesi öğleden sonra ve pazar günü olarak değiştirildi. Daha sonraları cumartesi ve pazar
olmak üzere iki güne çıkarıldı.
Ülke genelinde saatler Güneş’in doğuşu ve batışına göre ayarlanıyordu. Bu sebeple ülkenin her bölgesinde ayrı saat uygulaması görülüyordu. Bu da günlük hayatta ve resmî işlerin düzenlenmesinde birçok karışıklığa neden oluyordu. Miladi takvimle birlikte ülke sınırları içerisinde saat birliğini gerçekleştirmek için uluslararası saat sistemine geçildi (1 Ocak 1926).
Osmanlı Dönemi’nde Arap rakamları kullanılmaktaydı. Cumhuriyet yönetimi uluslararası rakamları kullanmak için çalışmalar
başlattı. Bu amaçla 20 Mayıs
1928 tarihinde TBMM’de kabul
edilen bir yasal düzenleme ile
Türk milleti kalkınmış ve ilerlemiş
ülkelerle birlikte aynı rakamları
günlük yaşantıda kullanmaya başladı. Diğer yandan Osmanlı Devleti Dönemi’nde okka, dirhem, çeki,
kile, batman gibi ağırlık birimleri ile
kulaç, arşın gibi uzunluk ölçüleri
kullanılmaktaydı. Bunların hesapUluslararası rakamların kabul edilmesinden sonra İstanbul’da kapı
lanması bölgeler arasında farklınumaralarının yeni rakamlarla değiştirilmesi (1929)
lıklar göstermekteydi. TBMM’nin
1 Nisan 1931 tarihinde kabul ettiği bir kanun ile eski ölçü birimleri kaldırılarak yeni ağırlık ve ölçü birimleri
kabul edildi. Okka yerine kilogram; kulaç, arşın yerine metre kullanılmaya başlandı. Böylece uluslararası
ticarette büyük kolaylıklar sağlandı. Yurdun her yerinde tam bir ölçü birliği gerçekleştirildi. Türk milleti
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bütün bu uygulamalarla modern bir toplum niteliğine kavuşturulurken ilişki içerisinde bulunduğumuz
çağdaş toplumlarla da eş zamanlılık ve eş değerlilik sağlandı. Böylelikle yurt içi ve yurt dışında uyumsuzluklar sona erdirilmiş oldu. Bu düzenlemelerle medeni dünyanın kullandığı ağırlık ve uzunluk ölçüleri
benimsenerek ekonomik ve sosyal ilişkilerde ortaya çıkan sorunlara son verildi.
Ülkemizde kullanılan ölçüler ve çağdaş dünyanın kullandığı birimler aşağıdaki tablolarda verilmiştir:
Birim

Modern Denkliği

Nitelik

Birim

Modern Denkliği

merhale

45480 m

fersah

5685 m

çeki

225.789 kg

berid

227 m

kantar

56.449 kg

kulaç

1.89 m

arşın

0.68 m

batman

7.697 kg

endaze

0.65 m

okka

1.282 kg

rubu

0.085 m

dirhem

0.003207 kg = 3.207 gr

hat

0.00263 m

kırat

0.000204 kg = 0.2004 gr

Ağırlık Ölçüleri

Uzunluk Ölçüleri

Nitelik

Aşağıda verilen inkılapların hangi alanda olduklarını noktalı yerlere yazarak eşleştiriniz.
A. Tevhiditedrisat Kanunu’nun Çıkarılması
B. Ölçü ve Tartıların Değişmesi
C. Misakıiktisadi Andı
D. Serbest Cumhuriyet Fırkasının Açılması
E. Medeni Kanun’un Kabulü

.................................................Eğitim
.................................................Ekonomi
.................................................Siyasi
.................................................Hukuk
.................................................Toplumsal

Ölçü ve tartıların çağdaş normlara göre düzenlenmesini millî kimlik açısından değerlendiriniz.

Soyadı Kanunu
Osmanlı Devleti’nde kişilerin kimliklerinin saptanmasında büyük güçlüklerle karşılaşılıyordu. Kişiler
isimlerinin, lakaplarının ve bulunduğu yerlerin aynı olması yüzünden karıştırılıyordu. Özellikle okul, tapu,
miras, vergi toplama, askerlik ve devlet kurumları tarafından yürütülen diğer işlerde bu benzerlik ciddi
sorunlara yol açıyordu. Örneğin; vatandaşlar herhangi bir işlem sırasında Kayserili Yusuf oğlu Ziya gibi
isimlerle çağrılıyorlardı. Bazen mahkemelerde, suçluların yerine suçsuz insanlar bile ceza alabiliyordu.
Bu tür sorunların çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisinde 21 Haziran 1934’te kabul edilen Soyadı
Kanunu 2 Temmuz 1934 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu yasanın maddeleri şunlardır:
• Her Türk öz adından başka soyadını da taşımaya mecburdur. (1. madde)
• Söyleyişte, yazılışta, imzada öz ad önde, soyadı sonda kullanılır. (2. madde)
• Rütbe ve memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle umumi edeplere uygun olmayan
veya iğrenç ve gülünç olan soyadları kullanılamaz. (3. madde)
Soyadı Kanunu’nun kabulünden sonra herkes, uygun bir soyadı almıştır. Bazı kişilerin soyadını bizzat Atatürk vermiştir. Örneğin İsmet Paşa’ya “İnönü” soyadını veren Atatürk’tür. Diğer yandan 24 Kasım
1934 tarihinde, İsmet İnönü’nün önerisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen bir yasayla,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Türk milletine yaptığı hizmetlerden dolayı bir şükran ifadesi olarak
Mustafa Kemal’e “ATATÜRK” soyadı verilmiştir. Atatürk soyadı, sadece Mustafa Kemal Atatürk’e aittir.
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Başkaları tarafından kullanılamaz. Hayatını Türk
milletine adamış, yeni bir devlet kurmuş olan
Mustafa Kemal’e Türk milleti en güzel soyadını
vermiştir.
26 Kasım 1934 tarihinde TBMM’de kabul edilen “Lakap ve Unvanların Kaldırılmasına Dair
Kanun”un uygulanmasıyla toplum içinde bazı
derece ve ayrıcalık durumlarını belirten unvanlar
kaldırıldı. Bu yasaya göre;
• Ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, bey,
beyefendi, paşa, hanım, hazretleri gibi unvanların ve lakapların kullanılması yasaklanmış,

Mustafa Kemal Atatürk’ün nüfus cüzdanı

• Erkek ve kadın yurttaşlar, yasa karşısında ve resmî belgelerde yalnız adlarıyla anılmışlardır.
Atatürk, Soyadı Kanunu ile Türk milletine millî kimlik kazandırmayı, çağdaş bir toplum oluşturmayı
amaç edinmiştir. Bu hedefe ulaşmak, millî benliğini, dilini, tarihini ve ortak kültürünü koruyarak yükseltmekle mümkündür.
Millî kimlik kazanma ile Soyadı Kanunu arasındaki bağlantıyı açıklayınız.

9. EKONOMİ ALANINDA GELİŞMELER
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda, ülkenin her tarafı harap ve yıkılmıştı. Devlet, toplumu kalkındırmak için gerekli sermayeden yoksundu. Şehirlerdeki altyapı yetersizdi ve mevcut olanlar da savaş
sırasında tahrip olmuştu. Ülkede sanayi yoktu. Ulaşım ağı savaş sırasında bozulmuştu. Bankacılık,
dış ticaret ve demir yolları yabancıların elindeydi. Nüfusun yüzde doksana yakını okuma ve yazma
bilmiyordu. Var olan küçük sanayi, azınlıkların ve yabancıların elindeydi. Tarımsal üretim düşmüş, halk
yoksulluk içinde kalmıştı. Diğer yandan Türkler, kapitülasyonlar yüzünden sanayi ürünleri üretemiyor ve
ticaret yapamıyordu.
Kurtuluş Savaşı’nın başarı ile sonuçlanmasının ardından bağımsızlığını kazanan Türk milletinin,
ekonomik bağımsızlığını da kazanması için yeni bir mücadele başlatmak amacıyla İzmir’de bir kongrenin toplanmasına karar verildi. Atatürk’ün ekonomi politikası, çok sevdiği milletinin çağdaş uygarlık
düzeyine ulaştırılması hedefine yönelikti.
Türkiye, Millî Mücadele Dönemi’nde, savaş hâline göre düzenlenmiş bir ekonomiye sahipti. Bu nedenle üretim ve sanayi alanında yatırım yapacak durumda değildi. Zaferin sonrasında ise ekonomik
alanda da bağımsız bir devlet olmak için birtakım yeni önlemler alındı.
Millî Ekonomiye Geçiş ve Türkiye İktisat Kongresi
Atatürk, Türk milletinin gelişmesinin ve ilerlemesinin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda yapılacak
çalışmalarla mümkün olacağına inanıyordu.
Atatürk’ün isteği doğrultusunda, devletin içinde bulunduğu ekonomik koşulları görüşmek ve bir ekonomi politikası oluşturmak üzere toplumun her kesiminden temsilcilerin katıldığı Türkiye İktisat Kongresi,
17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de toplandı. Bu toplantının açılış konuşmasında Atatürk,
ekonominin önemini şu sözleri ile açıklamıştır:
“Arkadaşlar! Bence yeni devletimizin, yeni hükûmetimizin bütün ilkeleri, bütün programları, ekonomi programından çıkmalıdır...Onun içindir ki çocuklarımızı öyle eğitip yetiştirmeliyiz, onlara öyle bilgi
ve kültür vermeliyiz ki ticaret, tarım ve sanat dünyasında, bütün bunların çalışma alanlarında üretici
olsunlar, etkileyici olsunlar, girişken olsunlar, işe yarar bir üye olsunlar.”
(Arı İnan, Düşünceleriyle Atatürk, s. 292.)
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Türkiye İktisat Kongresi, yeni Türk
Devleti’nin izleyeceği ekonomik program ve kalkınma hedeflerini belirlemek
amacıyla toplandı. Kongreye ülkenin her
yanından çeşitli meslek gruplarının temsilcileri katıldı. 1135 temsilcinin katıldığı
kongrede ülkenin tüm koşulları göz önünde bulundurularak önemli kararlar alındı.
Türkiye İktisat Kongresi’nde Misakıiktisadi (Ekonomi Andı) kabul edildi. Bu
anda göre; Türk milleti, büyük zorluklar
ve mücadeleler sonucunda elde ettiği
millî bağımsızlık düşüncesinden hiçbir biçimde ödün vermeyecekti. Ekonomik gelişmemiz ve kalkınmamız, bu bağımsızlık
içinde sağlanacaktı. Siyasal bağımsızlık
gibi, ekonomik bağımsızlık da esastı. Atatürk, Türkiye İktisat Kongresi’nin açılış konuşmasını yaparken
(1923)
Türkiye İktisat Kongresi ile millî ekonominin temelleri atıldı. Kongrede, ülkenin savaş sonrası içinde bulunduğu duruma en iyi uyan, gerçekçi bir
ekonomik politikanın izlenmesi kararlaştırıldı.
Kongrede alınan kararların bazıları şunlardır:
• Türk milleti, büyük fedakârlıklarla sahip olduğu millî bağımsızlığından ödün vermeyecektir.
• Ekonomik gelişmemiz millî bağımsızlığımız içinde sağlanacaktır.
• Asıl olan siyasal bağımsızlık kadar ekonomik bağımsızlıktır.
• Türkler hangi meslekte olursa olsunlar birbirlerini candan severler. Meslek, zümre itibarıyla el
ele vererek birlikler oluşturur; ülkesini ve birbirlerini tanımak için aralarında görüşme ve anlaşma
yaparlar.
• Türk milleti tahribat yapmaz, imar eder. Bütün mesai, ekonomik yönden ülkeyi yükseltmek gayesine yönelmiştir.
• Ham maddesi yurt içinde yetişen veya yetiştirilebilen sanayi dalları kurulmalıdır.
• Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılmalıdır.
• Sanayinin teşviki ve millî bankaların kurulması sağlanmalıdır.
• Türk vatandaşları, yerli mali kullanımına teşvik edilmelidir.
Kongrede, Türk ekonomisi ile ilgili önemli kararlar alınırken ekonomik bağımsızlığın özenle korunacağı, yurdumuzun yer altı ve yer üstü kaynaklarından yararlanılacağı vurgulandı. Ayrıca millî sanayinin
ve ihracatın korunması ve geliştirilmesi ile ilgili ilkeler tespit edildi. Özel sektörün desteklenmesi ve devlet eli ile bir bankanın kurulması fikri benimsendi. Diğer yandan Türk çiftçisine kredi verilmesi, işçilerin
çalışma şartlarının iyileştirilmesi de alınan kararlar arasındaydı. Türkiye’de millî ekonominin kurulup
gelişmesinde Türkiye İktisat Kongresi önemli bir yere sahiptir.
Yerli malı kullanımının (otomotiv, gıda, elektronik, tekstil vs.) ülke ekonomisine katkılarının
neler olduğunu tartışınız.
Kongrede, kendi imkânlarımızla öz kaynaklarımızı değerlendirmemiz, ekonomik alanda kalkınmış
devletlerin yardımını almadan kalkınmamız gerektiğini belirtiyordu. Millî sanayinin ve ihracatın özendirilmesi, bir ticaret bankasının kurulması, hava, deniz, kara yolu ulaştırmacılığının geliştirilmesi de alınan
kararlar arasındaydı. Ayrıca millî ekonominin ilkeleri doğrultusunda yurdumuzun öz kaynaklarını kullanarak kalkınma projeleri geliştirildi.
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Devlet, her alanda gereksinim duyduğu ve toplumun ihtiyacı olan maddeleri karşılamayı kendisine
görev saydı. 1933 yılından itibaren planlı ekonomiye geçiş uygulaması gerçekleştirildi. Yine aynı yıl
Atatürk’ün devletçilik ilkesi uygulanmaya başlandı.
Planlı ekonomi ne demektir? Planlı ekonomide devletin üstlendiği görevler nelerdir? Belirtiniz.
Tarım, Sanayi, Madencilik, Ticaret, Bayındırlık ve Ulaşım Alanında Gelişmeler
Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan kararlar çerçevesinde ekonomik bir kalkınma programı uygulamaya başladı.
Tarım Alanında Gelişmeler
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında, millî ekonominin temelini tarımsal ürünler oluşturmaktaydı. Ülkemizde tarımsal üretim ilkel koşullarda yapıldığı için istenen verim alınamıyordu. Tarımsal üretimin gelişmesi
için özel çaba gösterildi. Tarım alanında üretimi artıracak düzenlemelerin bir an önce başlatılması gerekiyordu.
1925 yılında cumhuriyet yönetimi, Atatürk’ün
“efendi” olarak nitelendirdiği köylünün durumunu iyileştirmek için aşar vergisini kaldırdı. Ziraat
Bankasının verdiği kredi miktarlarını artırdı. Çiftçinin ucuz tohum alması için çalışmalar yaptı.
Cumhuriyet Dönemi’nde topraksız köylüye
toprak dağıtmak için 1925 yılında bir yasa çıkarıldı. İlk on yılda 1.077.526 dönüm arazi köylüye
dağıtıldı. Toprak sahibi olan köylünün tohumluk
ve tarım araçları ile ilgili borçları yirmi yıl ertelendi. Yeni kurulan ve kurulması planlanan fidanlıklar, bağlar ve zeytinliklerden belirli bir süre vergi
alınmaması sağlandı. Tohum ıslah (iyileştirme)
istasyonları kuruldu. Tarımsal hastalıklarla müAtatürk, İzmir Ziraat Bankasında tarım
cadele başlatıldı. 1930 yılında pirinç ziraatini
kredilerini incelerken (1931)
düzenlemek için altı çeşit pirinç tohumu yurt dışından getirildi ve Orta Anadolu Bölgesi’nde Yonca Tohum Temizleme Kurumu açıldı. Çiftçiler traktör
kullanmaya teşvik edildi ve çiftçilere kredi kolaylıkları sağlandı. İklim şartlarını öğrenmek için yaklaşık
yüz yerde meteoroloji istasyonları faaliyete geçirildi. Çiftçinin fazla ürününü alıp depolamak için Toprak
Mahsulleri Ofisi kuruldu. Tarım Kredi Kooperatifleri oluşturularak yurdun her yerinde şubeleri açıldı. Böylece tarımla uğraşan çiftçiler, ürettiklerini çok iyi şartlarda değerlendirme imkânına kavuşturuldu. Daha
sonra çiftçinin tarım aleti, makine ve kimyasal gübre gereksinimini karşılamak için Türkiye Zirai Donatım
Kurumu açıldı. Ayrıca 1925 yılında çiftçi ailelere bedelini 20 yılda geri ödemeleri karşılığında toprak dağıtımı başlatıldı. Çiftçiler tarım alanlarında makine, iyi tohum ve ilaç kullanmaya özendirildi. Ankara’da
Atatürk Orman Çiftliği; Silifke, Tarsus, Dörtyol ve Yalova’da Devlet Üretme Çiftliği gibi örnek çiftlikler
kurularak modern tarım yöntemlerinin tanıtılmasına çalışıldı. Ayrıca, tarımın bilimsel yollarla yapılması
için teknik eleman yetiştirmek amacıyla orta ve yüksek düzeyde ziraat okulları açıldı.
Cumhuriyet yönetiminin yaptığı bu çalışmalar sayesinde tarım üretiminde önemli artışlar sağlandı.
Böylece ülke ekonomisi gelişip güçlendi. Atatürk’ün modern tarımın ve kooperatiflerin önemi ile ilgili
aşağıdaki sözlerini okuyalım.
“Tarımda kalkınmayı kolay ve çabuk yapmak için koşullar, çok ilerlemiş ve hazırlanmıştır. Yeni
yöntemle ve yeni makineler kullanmakla, iyi örgütlenmeyle yapılacak yardımların hızla ürün vereceğini görüyoruz. Kooperatif örgütleri her yerde sevilmiştir. Kredi ve satış için olduğu kadar, üretim araçlarını öğretip kullandırmak için de kooperatiften yararlanmayı olası buluyoruz.”
(Arı İnan, Düşünceleriyle Atatürk, s. 303.)
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Atatürk, tarımda neden çağdaş teknolojileri kullanmayı özendirmiş olabilir? Açıklayınız.
Atatürk, çevreye ve doğaya önem veren
bir devlet adamı idi. Ankara’nın başkent
olması ile birlikte çorak toprakları ağaçlandırarak Atatürk Orman Çiftliğini kurmak
için harekete geçti. Atatürk, çevreye olan
duyarlılığını göstermek için ilk çalışmasını
Ankara’da ortaya koydu. Ankara o tarihlerde bozkırın ortasında, yeşillikten ve sudan
yoksun kıraç bir bölgeydi. Yeni devletin
başkenti olan Ankara, aynı zamanda ülkemizin örnek kentlerinden biri durumuna gelmeliydi. Bu nedenle çalışmalara hız verildi.
Atatürk, bu amacına ulaşmak için gerekli
çalışmaları başlattı. Kendi parasıyla aldıGazi Mustafa Kemal, Atatürk Orman Çİftliğinde
ğı, ortasından demir yolu geçen, o zaman
incelemelerde bulunurken (1929)
bataklık ve boş bir arazi olan alana Atatürk
Orman Çiftliğini kurdu (1925).
Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluş amaçları şunlardır:
• Mustafa Kemal, Atatürk Orman Çiftliğini kurarak tüm Türkiye’ye örnek olmak istemiştir.
• Yeni bitkiler yetiştirip tarımsal üretimi zenginleştirmeyi amaçlamıştır.
• Tarımda uygulamayı ön plana çıkararak üretimi artırmayı hedeflemiştir.
• Ankara’da eğitim ve öğretim veren Ankara Yüksek Ziraat Okuluna girecek öğrencilerin bir yıl çiftliklerde çalışıp uygulamalı bir eğitimden geçerek mezun olmaları planlanmıştır.
• Ankara halkının hafta sonu ve tatil zamanlarında dinlenip eğlenecekleri bir alanın oluşumu amaçlanmıştır.
Atatürk, doğa ve çevreyle ilgili şunları söylemiştir:
“...Gerek tarım, gerek memleketin varlık ve genel sağlığı konularında önemi kesin olan ormanlarımızı da modern önlemlerle iyi duruma getirmek, genişletmek ve en yüksek faydayı sağlamak da
önemli kurallarımızdan biridir.”
(www.atam.gov.tr)

Geçmişten günümüze Ziraat Bankası konulu bir araştırma yaparak elde ettiğiniz bilgileri
görsel unsurlarla destekleyen bir sunu hazırlayınız.
Sanayi Alanında Gelişmeler
Ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve her alanda ilerlemesi sanayileşmeye bağlı idi. Bu durumu çok
iyi bilen Atatürk, cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana sanayileşmeye büyük önem verdi. Onun çabaları
ile Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından hemen sonra sanayileşme çalışmalarına başlandı. Sanayi kurmak için gereken sermayenin bulunmasına çalışıldı. Bunun yanında sanayide çalışacak teknik personelin yetiştirilmesi için orta ve yüksek düzeyde okullar açıldı.
Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizde büyük sanayi kuruluşlarını kuracak güçte sermayeye sahip
Türk iş insanları yoktu. Bu nedenle büyük sanayi kuruluşları devlet eliyle kurulurken diğer taraftan özel
sektörü de destekleme politikası izlendi. 1927 yılında çıkarılan Teşvikisanayi Kanunu (Sanayiyi Özendirme Yasası) ile özel sektörün sanayi kurma çalışmalarına yardımcı olundu.
1929 yılında ithalat mallarından alınan gümrük vergileri yükseltilerek yerli üretimin artırılması için çalışmalara hız verildi. Yerli mallarının yabancı mallar karşısında korunması için gerekli önlemler alındı.
Ayrıca yerli mallarının kullanımı özendirildi. Bu amaçla “Yerli Malı Haftası” düzenlendi.
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Türkiye’de ilk kez 1933 yılında planlı kalkınma politikası uygulanmaya başlandı. Hazırlanan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde yapılan çalışmalarla tekstil ve diğer
sanayi dallarında büyük gelişmeler sağlandı.
Bu dönemde ağır sanayinin temelini oluşturan
çelik üretimine önem verildi.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, büyük bir sanayi hamlesi başlattı. Bu amaçla Sümerbank açıldı. Türkiye’de oluşturulacak sanayi tesislerini
teknik ve ekonomik yönden desteklemek üzere yetişmiş personel sağlamak amacıyla yeni
Atatürk, İsmet İnönü ile birlikte Sümerbak Nazilli Basma
önlemler alındı. Alınan kararlar doğrultusunda
Fabrikasının açılış töreninde (1937)
Malatya, Kayseri, Bursa’da merinos fabrikaları;
Gemlik’te suni ipek, Nazilli’de basma, Beykoz’da deri, İzmit’te kâğıt ve İstanbul’da Paşabahçe cam fabrikaları kurularak üretime başlamaları sağlandı.
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli işlevleri yerine getirdi. Fakat hazırlanan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nı, İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması nedeniyle
uygulamak mümkün olmadı.
Cumhuriyetin Kurulmasıyla Birlikte Açılan Fabrikalardan Bazıları
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1923-1933 Yılları Arası Çimento Üretimi
(Prof. Dr. Mehmet Saray, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi, s.142.)

Madencilik Alanında Gelişmeler
Kurulan fabrikaların ham madde ihtiyaçlarını karşılamak, yer altı zenginliklerimizi ortaya çıkarmak ve
işlemek için Maden Tetkik Arama Enstitüsü kuruldu (1935).
Maden Tetkik Arama Enstitüsünün çalışmaları doğrultusunda demir, krom, bakır gibi madenlerimiz işlenmeye başlandı. 1935 yılında madencilik sektörüne parasal destek sağlamak amacıyla Etibank kuruldu. Osmanlı Devleti Dönemi’nde yabancıların elinde bulunan maden ocakları satın alınarak millileştirildi.
Böylece bugünkü ağır sanayinin temelleri atılmış oldu. Demir-çelik ihtiyacını karşılamak için Karabük
Demir-Çelik Fabrikası kuruldu (1939).
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Bayındırlık Alanında Gelişmeler
Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye’nin var olan kara ve demir yolları harap olmuştu. Cumhuriyetin
kuruluşu ile birlikte ulaşım sektörü önem kazandı. Yeni yollar, köprüler, limanlar, havaalanları yapıldı.
Demir yolu yapımına öncelik verildi. Şehirler, modern şehircilik anlayışıyla düzenlendi. Cumhuriyetin
kurulmasından sonra yeniden yapılandırılacak kentlerimize örnek olması için Ankara’nın imar ve çevre
planı çalışmalarına başlandı. Böylece Ankara çağdaş ve modern bir başkent hâline getirildi.
Cumhuriyet ilan edildiğinde ülkemizde 4.072 km’lik demir yolu bulunuyordu. Bunların %67’si Alman,
%15’i Fransız, %11’i İngiliz ve %7’i diğer yabancı şirketlerin elindeydi. Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz
Bölgeleri arasında demir yolu yoktu.
Cumhuriyetin onuncu yılına gelindiğinde 2.213 km daha demir yolu yapıldı. 1929 km demir yolu ise
yabancı şirketlerden satın alınarak millileştirildi.

Yukarıdaki fotoğrafları inceleyerek Türkiye’nin ulaşım alanında elde ettiği başarılarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.
Ulaşım Alanında Gelişmeler
Ekonomik kalkınmanın en önemli göstergelerinden biri de ulaşım alanındaki gelişmelerdir. Bu nedenle cumhuriyet yönetimi, ulaşım sektörünü çağdaş ülkeler seviyesine çıkarmak için büyük bir hamle başlattı. Osmanlı Devleti Dönemi’nde başka devletler tarafından işletilen demir yolları devlet tarafından satın alınarak millileştirildi. 1934 yılında kabul edilen bir yasa ile yurdumuzun her tarafına gidebilmek için
demir ve kara yollarının yapımına hız verildi. 1938 yılının sonlarına doğru var olan demir yollarına ek olarak yeni demir yolları yapıldı. Savaşlar ve doğal nedenlerden dolayı yıkılan kara yolları ve köprüler onarıldı. Gereksinim duyulan yerlere yenileri yapıldı. Kara yolları ağımız ülkemizin her yanına yayıldı. Deniz
ve hava yolu ulaşımı için yeni limanlar ve havaalanları inşa edildi.
İhtiyacımız olan demir yollarını ülkemizde yapmak için Sivas’ta vagon fabrikası kuruldu. Adapazarı’nda
demir yolları ile ilgili tesisler yapıldı. Eskişehir, İzmir ve İstanbul’da demir yolları ile ilgili atölyelerin yapımı tamamlandı. Ankara’da Devlet Demir Yolları Okulu hizmete girdi. Türkiye’nin dört bir yanını demir
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ağlarla örmek için yeni kararlar alındı. Bu amaçla Ankara-Kayseri, Samsun-Havza, Ankara-Sivas, Malatya-Fırat, Samsun-Sivas, Afyon-Antalya, Kütahya-Balıkesir, Kütahya-Tavşanlı, Kayseri-Sivas, Ankara-Erzurum, Ulukışla-Kayseri, Sivas-Erzurum, İstanbul-Edirne, Samsun-Amasya gibi şehirleri birbirine
bağlayan demir yolları yapıldı.
Kabotaj Kanunu’nun Kabul Edilmesi
Bağımsız bir devlet olmanın en büyük özelliklerinden biri kara, hava ve denizlerde egemenlik haklarına sahip olmaktı. Kara sularına, gümrüklerine ve limanlarına egemen olmayan bir devletin bağımsızlığından söz etmek mümkün değildi. Oysaki Osmanlı Devleti Dönemi’nde deniz ticareti ve ulaşımı tamamen yabancılar ile azınlıkların elindeydi. Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke
gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması ile 1923 yılında kaldırıldı. Türkiye İktisat
Kongresi’nde millî ekonominin kurulmasına karar verildi. Bu doğrultuda yeni çalışmalar başlatıldı. Sıra
Kabotaj Yasası’nın çıkarılmasına gelmişti. 19 Nisan 1926 tarihinde deniz ticaretimizi geliştirmek ve denizlerimizden tam olarak yararlanabilme hakkını elde etmek için TBMM’de kabul edilen Kabotaj Kanunu
1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu yasanın bazı maddeleri şunlardır:
• Türk kıyılarının bir noktasından diğer noktasına yük ve yolcu alıp nakletmek ve kıyılarda, limanlar
içinde veya arasında römorkaj ve pilotaj (kılavuzluk) ve hangi nitelikte olursa olsun bütün liman
hizmetlerini ifa, yalnız Türk bayrağını taşıyan gemi ve taşıtlara hasredilmiştir (verilmiştir).
• Türkiye’de nehir; göller ve Marmara havzası ile Boğazlar ve bütün kara suları ve kara sularına dâhil
körfez, liman, koy vesairede vapur, römorkor, istimbot, motorbot, mavna, salapurya, sandal, kayık
velhasıl makine, yelken ve kürekle hareket eden büyük taşıtlar vesaire ile duran ve yüzen araçlar
bulundurmak ve bunlarla seyrüsefer ve nakliyat ameliyesinde bulunmak suretiyle ticaret hakkı,
yalnız Türk tebaasına aittir.
• Hükûmet, geçici olarak ve kendileri için ücret veya iştirak payı söz konusu bulunmamak üzere yabancı kurtarma gemilerinin çalışmalarına ve Türk kurtarma gemilerinde yabancı uzman, kaptan ve
tayfa çalıştırılmasına izin verebilir.
Kabotaj hakkı ile kara sularımızdaki egemenlik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin denetimine girdi. Atatürk’ün direktifleriyle denizciliğin
geliştirilmesi ve özendirilmesi için devlet öncülük etmeye başladı. Mersin ve İstanbul arasında deniz seferleri başlatıldı. Yabancıların
elinde bulunan limanlar satın alınarak millileştirildi. Denizlerimizde her türlü deniz ürününün
çıkarılması, kum-çakıl işletmesi, kurtarma ve
yardım çalışmaları, denizlerimizden yararlanma hakkı Türk milletine verildi. Samsun, Karadeniz Ereğlisi ve Mersin limanlarının yapımı
tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu. Osmanlı Devleti’nden kalma gemi sayısı 34 adet
Atatürk, manevi kızı Afet İnan’la birlikte Kabotaj Bayramı
iken 33 yeni gemi daha satın alındı. İzmit’te
kutlamalarını izlerken (İstanbul-1935)
bulunan tersanelerde gemi yapımına hız verildi. 1923 yılında tonaj miktarı 34 bin iken 1926 yılında 115 bin, 1927’de ise 130 bine çıkarıldı.
Ticaret Alanında Gelişmeler
Osmanlı Devleti Dönemi’nde geniş ölçüde kolaylık ve serbestlik tanındığı için ticaret azınlıklar tarafından yürütülüyordu. Ayrıca askerlik görevi yapmayan azınlıklar zamanlarının büyük bir bölümünü
ticarete ayırıyorlardı.
Millî ekonomi ilkeleri, devlet ve millet çıkarları doğrultusunda ticari faaliyetlerin artırılması gerekiyordu. Türklerin de ülke genelinde ticarette etkin bir konuma gelmeleri sağlanmalıydı. Bu amaçla devlet,
birtakım çalışmalar başlattı.
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Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte ticari alanda ortaya çıkan sorunları tartışmak ve yeni çözüm yolları
bulmak amacıyla 1924 yılında “Millî Türk Ticaret Bilgi Kongresi” düzenlendi. Diğer yandan Türk bankacılık sisteminin kurulması için çalışmalar başlatıldı. Atatürk’ün çabalarıyla Türkiye İş Bankası kuruldu. Bu
banka kısa zamanda gelişerek ülke ekonomisine önemli katkılar sağladı.
1925 yılında “Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu” çıkarılarak bütün illerde ticaret ve sanayi odalarının
kuruluşu gerçekleştirildi. 1926 yılında “Emlak ve Eytam Bankası” kurularak ucuz konut kredisi verilmeye
başlandı. Aynı yıl “Ticaret Kanunu” çıkarılarak bu alandaki çalışmalar bir sisteme bağlandı. Ayrıca 1928
yılında “İktisat Bakanlığı” kuruldu. Bütün bu çalışmalar sonucunda Türk ekonomisinde diğer alanlarda
olduğu gibi önemli gelişmeler yaşandı.

10. SAĞLIK ALANINDA GELİŞMELER
Uzun süren savaşlar nedeniyle ülkemizde sağlık hizmetleri ihmal edilmişti. Birinci Dünya Savaşı ve
Kurtuluş Savaşı yıllarında hastalıklar; sağlıksız ortam, yoksulluk, göç, savaş zararları yüzünden ülkenin
her tarafına yayılmıştı. Hastalıkların ciddi boyutlara ulaşmasını önlemek için Türkiye Büyük Millet Meclisinde çıkarılan bir yasa ile “Sağlık Bakanlığı” kuruldu. Cumhuriyetin ilanından sonra bir sağlık politikası
oluşturuldu. Sağlık kuruluşları yaygınlaştırıldı. Sağlık personelinin sayısı artırıldı. Zorunlu görev uygulaması ile ülkenin dört bir yanına doktor gönderildi. Salgın hastalıklara karşı savaş başlatıldı. Böylece sıtma, trahom, frengi, tifo, veba, kızamık, kolera, çiçek ve verem gibi hastalıkların önüne geçildi. Ayrıca bu
hastalıkların devletin ilgili kuruluşlarına bildirilmesi mecburiyeti getirildi. Ülke genelinde aşı kampanyaları
düzenlendi. Hastalıkları erken teşhis ve tedavi etmek için önleyici hekimlik uygulaması yaygınlaştırıldı.
1930 yılında TBMM tarafından “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” çıkarıldı. Salgın hastalıklarla mücadele
etmek ve bilimsel çalışmalar yapmak için Ankara’da Hıfzıssıhha Enstitüsü kuruldu. Bu kurumun yaptığı
çalışmalar sonucunda serum üretimine geçilerek ülkenin bütün serum gereksinimi karşılandı. Salgın
hastalıkların teşhis ve tedavisinin devlet tarafından gerçekleştirilmesi benimsendi. Ayrıca veremin tedavisi için sanatoryum hastaneleri kuruldu ve veremle savaş dernekleri oluşturularak halkın hizmetine sunuldu. Diğer yandan sağlıklı yaşam için spor özellikle gençler ve halk arasında özendirildi. 1921 yılında
hizmete açılan Çocuk Esirgeme Kurumunun şube sayısı artırıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından bir yandan bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilirken diğer yandan da hastane ve yatak sayısı artırıldı. Yeni Türk Devleti, Atatürk’ün “Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.” sözünü rehber edinerek Türk milletinin sağlığını tehdit eden hastalıklara karşı geniş çaplı bir savaş başlattı.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti sağlık alanındaki çalışmalara neden önem vermiştir?
Devlet, Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarından
itibaren bütün sektörlerde olduğu gibi sağlık alanındaki çalışmalara öncülük etti. Bu amaçla ihtiyaç duyduğu sayıda personeli yetiştirip çeşitli illerde örnek hastaneler açarak milletin hizmetine
sundu. Bu hastaneler bulundukları illerin adlarıyla birlikte numune hastaneleri olarak adlandırıldı
(Erzurum, Ankara, Kayseri Numune Hastaneleri
gibi). Özel sektörün ekonomik alanda gelişmesiyle birlikte özel hastaneler de açılarak halkımıza devlet denetiminde hizmet etmeye başladı.
1923 yılından itibaren sağlık hizmetleri
Türkiye’nin dört bir yanına yayıldı. Faaliyete
geçen hastanelerde 1938 yılında yatak sayısı
9000’e, doktor sayısı 1397’ye ulaştı. Dispanserler ve halk sağlık merkezleri yurdun en ücra köşelerine sağlık hizmetleri götürdü.

Numune Devlet Hastanesinden bir görünüm (Ankara)
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1923 yılında “Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti”ne Atatürk tarafından “Türkiye Kızılay Cemiyeti” adı verildi. Doğal afetler, sağlık, giyim, yerleştirme gibi sosyal ve ekonomik alanlarda bu kuruluşun etkinliği
artırıldı. 5 Mart 1920 tarihinde ise halkın zararlı maddelerden uzak tutulması için Yeşilay Cemiyetinin
çalışma alanları genişletildi.
Halkın sağlık konusunda eğitilmesi için okullara sağlıkla ilgili dersler konuldu. İşçilerin çalışma yerlerinde sağlık şartlarının düzenlenmesi yönünde hem hukuk hem de yönetim alanında önlemler alındı
ve uygulandı.
Sağlık hizmetlerini üstlenen devlet, cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan itibaren sağlık alanında büyük hizmetler gerçekleştirdi. Sağlık hizmetlerinin devletin temel görevlerinden biri olduğu aşağıdaki Anayasa maddesinde şöyle vurgulanmıştır:
MADDE 56 – Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve
madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak iş birliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek
elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde
yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.
(www.tbmm.gov.tr)

Sağlık alanında gerçekleştirilen yatırımlar sonucunda ölüm oranlarında azalmalar oldu. Böylece artan nüfusa göre yeni sosyal ve ekonomik politikalar geliştirildi. Bu politikaların amaçları; savaşlardan
dolayı azalan nüfusu, genç insan sayısını ve üretimi artırmak; ayrıca ülke kalkınmasında gereksinim
duyulan teknik eleman açığını kapatmaktı.
Aşağıdaki istatistik tablosunu sağlık alanındaki gelişmeler açısından yorumlayınız.
Sağlık Hizmetlerine Ayrılan Payın Gelişimi
Yıllar

Hastane Sayısı

Doktor Sayısı

Doktor Başına Düşen Hasta Sayısı

1923

86
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19.860

1925
1930
1935
1940

167
176
182
198

728
1.182
1.625
2.387

16.480
12.200
9.270
7.420

(Prof. Dr. Mehmet Saray, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi, s.143.)

11. TÜRK KADINI HAKLARINA KAVUŞUYOR
Kadının Türk Toplumundaki Yeri
Eski Türk toplumunda, kadınlar ve erkekler eşit haklara sahipti. Erkekler gibi kadınlar da savaşırlardı
ve annelerin çocuklar üzerinde büyük hakları vardı. Hakanlar ile hatunlar, devleti ve memleketi birlikte
yönetirlerdi. Kadınlar devlet ve millet meselelerinin toplandığı kurultaylara katılır, yabancı devlet temsilcilerini kabul eder, görüşlerini açıklardı. Bazı Türk devletlerinde kadın hükümdarlar bile vardı. Aile tek
eşlilik üzerine kurulurdu. Çocuklar üzerinde baba kadar annenin de hakkı olduğu kabul edilirdi. Kadın ve
erkekler mirasta, mülkiyet ve mal paylaşımında eşit haklara sahipti.
İlk Türk devletlerinde kadın siyasal hayatta da söz sahibi idi. Devletin yönetimi ile ilgili kurultay ve
toplantılara hükümdar eşleri katılırdı. Kağanların buyrukları “Kağan ve Hatun buyuruyor ki” sözleriyle
başlardı. Kadınlar; hükümdarlık, valilik, elçilik ve kale muhafızlığı gibi çok önemli görevler üstleniyorlardı. Selçuklular Dönemi’nde Türk kadınları kendi adları ile anılan imarethaneler, hastaneler ve vakıflar
kurarak son derece yararlı hizmetler yapmaktaydılar. Osmanlı toplum düzeni içinde ise kadınların kişisel
ve toplumsal hakları kısıtlanmıştı.
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Türk kadını özellikle Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde evlenme, boşanma, miras, eğitim ve devlet hizmeti gibi haklardan yoksun bırakılmıştı. Atatürk bu duruma şu sözleri ile dikkati çekmiştir:
“...Bir toplum, bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir... Mümkün müdür
ki, bir topluluğun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin?’’
(Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu, Atatürkçülük, s. 218.)
(Düzenlenmiştir.)

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütün bireylerinin çağdaş uygarlık yolunda birlikte yürümeleri gerektiğine inanan Mustafa Kemal, bu konudaki düşüncelerini şu sözleri ile belirtmiştir: ‘
“...Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur... Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurun sonucudur... Bir toplumun bir uzvu faaliyette bulunurken öteki uzvu atalette olursa, o toplum felce uğramış demektir.”
(Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu, Atatürkçülük, s. 216.)

Atatürk’ün de belirttiği gibi aile, toplumun temelidir. Aile, kadın ve erkekten oluşan sosyal bir kurumdur. Ailede ve toplumda, kadının özel bir yeri vardır. Türk kadını maddi ve manevi yönden güçlü olmalıdır. Çünkü bu haklara sahip anneler daha bilgili ve becerikli nesiller yetiştirecektir.
Türk Kadınının Sosyal ve Siyasi Haklarını Kazanması
Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra
Türk kadını birçok siyasal, sosyal ve ekonomik kazanımlar
elde etti.
Uygar bir toplumun temelleri, ancak erkeklerin üstlendikleri görev ve sorumluluklar ile sahip olduğu hakların kadınlara da verilmesi sayesinde atılır. Bu nedenle Atatürk
kadınlara gereken hakların verilmesi için çalışmalar başlatmıştır. 1926 yılında Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe
girmesiyle Türk kadını aile ortamında, iş hayatında, kültürel, ekonomik alanda söz ve karar sahibi olmuş ve zamanla
erkeklerle aynı hakları elde etmiştir. Türk kadınları cumhuriyet sayesinde erkeklerin yaptıkları görevleri yapmaya
başlamışlardır.
Türk kadınının elde ettiği siyasal, sosyal ve ekonomik
hakları Atatürk’ün anlattıklarından okuyalım.

İlk kadın radyo spikerlerimizden
Emel Gazimihal

“... Bugün Türk kadını doktordur, operatördür, kimyagerdir, atom bilginidir, avukattır, belediyelerde üyedir. TBMM’de milletvekilidir, sanat, edebiyat hayatında en yüksek eserleri vermekte; müzisyen,
ressam, mimar, sahne sanatkârı olarak dünyaya ün salmaktadır.”
(Erdem, Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, C 4, s. 730.)

Yapılan yeni düzenlemelerle Türk kadını, günümüzde öğretmen, doktor, mühendis, yargıç, gazeteci, avukat, subay vb. hemen her iş kolunda görev yapmaktadır. Türk kadını Birinci Dünya Savaşı’nda
ve Kurtuluş Savaşı’nda erkeğiyle beraber mücadele etmiştir. Atatürk, Türk kadınının fedakârlığını şöyle açıklamıştır:
“...Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim, diyemez.”
(Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu, Atatürkçülük, s. 216.)

Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en önemli özelliklerinden biri de erkek ve kadının aynı ölçüde siyasal çalışmalara katılımlarını sağlamak olmuştur.
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Dünya nüfusunun yarısını kadınlar oluşturmaktadır. Kadınların ekonomik ve kültürel alanlarda yetişmesi, söz ve karar sahibi olması dünya medeniyetine önemli katkılar sağlayacaktır. İşte bunun için
kadının yasalar karşısında erkeklerle eşit haklara
sahip olması gereklidir. Türk kadını Atatürk sayesinde dünyadaki birçok ülkeden önce sosyal, siyasal ve
ekonomik haklarını elde etmiş ve kullanmaya başlamıştır.
Türk kadınlarının siyasal hayatta da etkin görevTürk kadınının ilk kez oy kullanması (1935)
ler üstlenmelerini isteyen Atatürk, bunu sağlamak
için çalışmalar başlattı. İlk aşamada 3 Nisan 1930
tarihinde kadınlara, belediye seçimlerine katılma hakkı verildi. Daha sonra kadınların muhtarlık seçimlerine katılması sağlandı (1933). Son olarak 5 Aralık 1934 tarihinde Anayasa’da yapılan bir değişiklikle
Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı.
Seçme ve seçilme hakkı hangi ülkede ne
Böylece siyasal yaşamda kadın-erkek eşitliği sağlanırken
zaman verildi?
seçme ve seçilme hakkını elde eden Türk kadını, devlet yö1906
1920
1944
netiminde söz ve karar sahibi oldu.
Finlandiya
ABD
Fransa
Türk kadını yüzyıllardır özlemini çektiği haklara sahip ol1913
1921
1945
mada en azimli, inançlı ve güçlü desteği Atatürk’ten almış
Norveç
İsveç
İtalya
ve bazı çağdaş ülke kadınlarının önüne geçmiştir. Yapılan
1915
1930
1947
yenilik hareketleri ile Türk toplumunda kadın-erkek eşitliği
DanimarkaGüney Afrika
Arjantin
yolunda önemli adımlar atılmıştır. Türkiye’nin çağdaşlaşmaİzlanda
(beyaz kadınlar)
sına ve kalkınmasına kadın erkek her bireyin katılımı sağ1917
1931
1952
Rusya-Hollandalanmıştır.
İspanya
Yunanistan
Kanada
Türk kadınları, Atatürk’ün kendilerine olan güvenine
1918
layık olabilmek için haklarını sonuna kadar kullanmalıdır.
1933
1971
İngiltere-AlmanyaBrezilya
İsviçre
Atatürk’ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni onun istediAvusturya
ği gibi ilelebet yaşatmak için erkeklerle el ele çalışarak onun
1919
1934
2005
gösterdiği yolda taviz vermeden yürümelidir.
Belçika
Türkiye
Kuveyt
Atatürk, Türk kadınlarının hiçbir alanda Avrupalı kadınlardan geri kalmayacağına dair inancını şu sözleriyle belirtmiştir:
“Ben, saygıdeğer hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, tersine pek çok
yönde onların üstüne çıkacak bilgi ve kültürle donanacaklarına asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle inananlardanım.”
(Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 228 - 229.)

Türk kadınına sosyal, siyasal ve kültürel alanda hakların verilmesi çağdaş dünyada olumlu karşılandı. Bu nedenle Uluslararası Kadınlar Birliği, on ikinci kurultayını Türkiye’de yapmaya karar verdi. Bu
uluslararası kurultayda,Türk kadınına siyasal hakların verilmesini sağlayan Atatürk’e bir teşekkür telgrafı
gönderildi.
Atatürk de bu telgrafa verdiği cevapta şunları söylemiştir:
“Siyasal ve sosyal hakların kadınlarca kullanılmasının, insanlığın mutluluğu ve prestiji bakımından
gerekli olduğuna inanmaktayım.”
(Prof. Dr. Yücel Özkaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı, s. 529.)

Atatürk’ün öncülüğünde Türk kadını; siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda bundan önceki
dönemlerle kıyaslanmayacak kadar önemli haklar elde etmiştir. Eğitim hakkı, kadın-erkek eşitliği, kadının aile içindeki rolü, kadının çalışma hayatına katılması, seçme ve seçilme hakkı gibi haklar bunların
başlıcalarıdır.
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Kendi alanlarında başarılı olmuş, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış (doktor, mimar,
mühendis, öğretmen, vali, milletvekili, bakan, başbakan vb.) bir Türk kadını ile ilgili İnternet, ansiklopedi veya başka kaynaklardan araştırma yaparak elde ettiğiniz bilgileri aşağıdaki tabloya
yazınız.
Adı Soyadı
Branşı / Mesleği

Ulusal ve Uluslararası
Başarıları

12. CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE SANAT VE SPOR
Sanat; genel olarak bir duygu, düşünce, tasarı veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemler bütünüdür. Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro gibi insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanat dallarının bütününe ise güzel sanatlar adı verilir.
Milletlerin kültür seviyesi, oluşturduğu sanat eserleriyle ölçülür. Bir milletin duygusu, düşüncesi, zenginliği, güzelliği ve inceliği güzel sanatlar yolu ile anlatılır. Güzel sanatlara önem vermeyen milletler,
çağdaş dünyada hak ettikleri yeri almaktan her zaman yoksun kalmışlardır. Sanat alanındaki faaliyetler,
milletlerin yükselmesinde ve ilerlemesinde önemli bir etkendir.
Türk milletini her alanda çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmayı amaç edinen Atatürk’e göre
bir sanat eseri, yaratıcısının kimliğini yansıtmasının yanı sıra, ait olduğu milletin kimliğine dair ipuçları
da vermektedir. Atatürk, yeni kurulan ve çağdaş dünyanın bir parçası olmayı hedefleyen Türk milletinin
güzel sanatlar alanında kendini ispatlaması için önemli çalışmalar başlatmıştır. Bu amaçla Güzel Sanatlar Akademisinin açılmasını sağlamış, ayrıca her türlü sanat etkinliğini destekleyerek sanatın gelişmesi
için çaba harcamıştır.
Atatürk’ün sanatla ilgili aşağıdaki sözlerini okuyalım.
“İnsanlar olgunlaşmak için kimi şeylere gereksinme duyarlar. Bir ulus ki resim yapmaz, bir ulus ki
yontu yontmaz, bir ulus ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, açıkça söylemeli ki o ulusun ilerleme
yolunda yeri yoktur. Hâlbuki bizim ulusumuz gerçek nitelikleriyle uygar ve ilerlemiş olmaya layıktır ve
olacaktır.”
(Arı İnan, Düşünceleriyle Atatürk, s. 309.)

Atatürk, kültür ve sanat etkinliklerine her zaman öncülük etmiştir. Türk milletini bu alanda özendirmiş,
yeni kurumlar açarak kültürümüzün sağlam bir temel üzerinde yükselmesi için çalışmıştır.
Atatürk’e göre güzel sanatların amacı, insanların üretmelerini ve kalıcı eserler vermelerini sağlamaktır. Sanatkâr, bu görevi başarırsa hem kendi milletine hem de insanlığa karşı sorumluluğunu yerine
getirmiş olur.
Atatürk’ün kültür ve sanat alanında yenilikler yapılmasını istemesinin nedeni neler olabilir?
Açıklayınız.
Atatürk, millet hayatında sanatın yerini ve önemini şöyle açıklamıştır:
“Güzel sanatlarda başarı, bütün inkılapların başarılı olduğunun en kesin delilidir. Bunda başarılı
olamayan milletlere ne yazıktır. Onlar bütün başarılarına rağmen medeniyet alanında yüksek insanlık
sıfatıyla tanınmaktan daima yoksun kalacaklardır.”
(Atatürkçülük 3, s. 150.)

Güzel sanatlar, bir milleti oluşturan ortak değerlerden biridir. Sanat eserleri, millî kültürün önemli
ögelerindendir. Güzel sanatlar, yetenekli ve nitelikli insan yetiştirmekte önemli bir eğitim aracıdır. Müzik,
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resim, heykeltıraşlık, mimari, yazı sanatı, süsleme sanatı, çinicilik, tezhip, oyma ve kakma sanatları,
tiyatro, sinema, opera, bale ve folklor en önemli sanat dallarıdır. Bu alanlarda büyük gelişme ve ilerleme
sağlayan milletler çağdaş uygarlık yolunda önemli bir aşama göstermiş olurlar.
Atatürk, güzel sanatların gelişmesi için konservatuvarlar ve güzel sanatlar akademileri açılmasını
sağlamıştır. Ayrıca her türlü sanat etkinliğini izleyerek ve destekleyerek güzel sanatların gelişmesi için
çaba harcamıştır.
Atatürk ve Spor
Atatürk, sanat alanında olduğu gibi spor alanında da yapılan çalışmaları teşvik etmiş ve özendirmiştir. Sporun toplum tarafından sevilmesi için gerekli çalışmaları başlatmıştır.
Atatürk, bütün spor dallarının ülkemizde de yaygınlaşması için gerekli çalışmaların başlatılmasını
istemiştir. Bu doğrultuda “Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı” adı ile 1922 yılında yeni bir teşkilatın kurulması kararlaştırılmıştır. Bu tarihten sonra devlet, spor ve spor faaliyetlerini desteklemeye başlamıştır.
Atatürk’ün sporla ilgili sözlerini okuyalım.
“Spor, yalnız beden yeteneğinin bir üstünlüğü sayılamaz. Kavrama ve zekâ, ahlak da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ ve kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.”
(Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 410 - 411.)

Atatürk, Türk sporcularının, dünyanın en eski spor yarışmalarından biri olan olimpiyatlara katılmasını teşvik etmiştir. Bu alanda düzenlenen yarışmalara ilk defa 1924 yılında Türkiye’den de sporcular
katılmıştır. Paris Olimpiyatları adıyla bilinen bu yarışmalarda Türk
sporcuları atletizm, bisiklet, eskrim, futbol, güreş ve halter dallarında
yarışarak dünya spor ve sporcularını yakından tanıma imkânını elde
etmişlerdir.
Atatürk, ülke genelinde sporun yaygınlaşması amacıyla 1927 yılında Çapa Muallim Mektebine bağlı Beden Eğitimi Bölümünün açılmasını sağlamıştır. Daha sonra spor alanında önemli hizmetler veren
Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde faaliyetler gösteren Beden Eğitimi
Bölümü kurularak ülkemizin ihtiyacı olan beden eğitimi öğretmenlerinin yetiştirilmesi sağlanmıştır.
Atatürk, bütün spor dallarını desteklemesine rağmen ata sporumuz olan atlı sporlara daha çok ilgi duymuştur. Kendisi de iyi bir at
binicisi olan Atatürk, çevresindekileri de bu sporu yapmaları için teşvik etmiştir. Bu alandaki sporcuları destekleyerek Türk at biniciliğinin
gelişmesine yardımcı olmuş ve zaman zaman at yarışlarını izlemiştir.
Yine bir ata sporumuz olan güreşi çok seven Atatürk, yakın ar- Atatürk, çok sevdiği “Sakarya” isimli
kadaşı Nuri Conker’le zaman zaman güreş tutmuştur. Görev yaptığı atıyla (Atatürk ve Kurtuluş Savaşı
Müzesi-Ankara)
karargâhlarda ve Çankaya Köşkü’nün bahçesinde askerlerin güreş
tutmalarını sağlayarak onları saatlerce izlemiştir.
Türk güreş tarihinde önemli bir yeri olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a gönderdiği tebrik mektubunu
okuyalım.
“Kurtdereli Mehmet Pehlivan,
Seni cihanda büyük ün almış bir Türk pehlivanı tanıdım. Parlak muvaffakiyetlerinin sırrını
şu sözlerle izah ettiğini de öğrendim: ‘Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu
ve milletin şerefini düşünürüm.’
Bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü, Türk
sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum. Bununla, senden ve sözlerinden ne kadar çok memnun olduğumu anlarsın.”
(Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, s. 219.)
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Atatürk’ün Nutuklarını Öğreniyorum
Nutuk (Söylev), Mustafa Kemal Atatürk’ün 1927 yılında TBMM’de Cumhuriyet Halk Fırkasının üyelerine yaptığı ve altı gün süren (15 - 21 Ekim) konuşmasıdır.
Atatürk, Nutuk’u niçin yazdığını aşağıdaki sözleriyle açıklamıştır:
“... Maksadım, inkılabımızın incelenmesinde tarihe kolaylık sağlamaktır. Bütün bu olguların ve
olayların cereyanında TBMM ve Hükûmet Başkanı, Başkomutan ve Cumhurbaşkanı olmaktan çok,
teşkilatımızın Genel Başkanı olarak bu görevi yapmaya kendimi mecbur sayarım.”
(Anıtkabir Dergisi, Yıl: 2012, Sayı: 47, s. 10.)

Nutuk’un yazım süreci çok yorucu ve uzun olmuştur. Nutuk’un hazırlanışı ile ilgili Falih Rıfkı Atay’ın
anlattıklarını okuyalım.
“... Çalışma odasında yarı ayaküstü, yarı oturarak ve yüzlercesi arasından vesikalar ayırarak Nutuk’unu dikte ederdi. Yorulan değişirdi. Bir defasında pek genç bir arkadaşı baygınlık geçirmişti. Akşama doğru bir banyo aldıktan sonra, hiç dinlenmeden sofraya iner, o gün
yazdıklarını bize okur veya okutur, hadiseler üzerinde terütaze bir muhakemeyle tartışmalar
yapardı.”
(Anıtkabir Dergisi, Yıl: 2012, Sayı: 47, s. 13.)

Büyük Nutuk söyleniş süresi, kapsamı ve yaptığı etki
açısından eşsizdir. Kuvayımilliye ve cumhuriyet tarihi açısından önemli bir tarihsel kaynak olan Nutuk, yaşanan olayların belgelere dayandırılarak anlatıldığı millî bir uyanış ve
direniş öyküsüdür. Sadece dönemine değil günümüze ve
geleceğe de ışık tutan, millî bilinci güçlendiren bir kaynaktır.
Diğer adıyla Söylev olarak bilinen Nutuk, 1919 - 1927 yılları arasında yaşanan olayları akıcı bir dille ortaya koymayı
başarmıştır.
Atatürk “1919 senesinin 19’uncu günü Samsun’a çıktım.”
ifadeleriyle başlayan tarihî eserini üç döneme ayırmıştır:
1919 - 1920: Genelgeler ve Kongreler Dönemi
1920 - 1923: Türkiye Cumhuriyeti Meclisi Dönemi
1923 - 1927: Türkiye Cumhuriyeti Dönemi
Anadolu’nun işgal edilmesi ile başlayan ve Türk tarihinde bir dönüm noktası olan Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanması, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu,
Atatürk, TBMM’de Büyük Nutuk’u okurken
inkılaplar ve yapılan yenilikler geniş kapsamlı bir şekilde
(1927)
Nutuk’ta anlatılmıştır. Nutuk, birinci elden anlatılan ulusal ve
tarihsel olayları tarafsız bir gözle yazmak isteyen bir tarihçinin eseri değil, doğrudan doğruya tarih yapanla yazanın aynı kişi olduğu bir başyapıttır. Bu nedenle Nutuk’un benzerleriyle kıyaslanması mümkün
değildir. Mustafa Kemal’in Nutuk’u yazmasının temel nedenlerinden biri, millî tarih bilincini geliştirmektir.
Nutuk, yalnız geçmiş devrin bir öyküsü olarak dünümüzü anlatmakla kalmayıp yakın tarihimizden
alınan ibret dolu deneyimlerle, millî varlığımızın bugününe de yarınına da ışık tutan yüksek bir değer taşımaktadır. Bu eser, tarihin akışını değiştirme gücüne sahip bir liderin, varlığı sona ermiş sayılan büyük
bir milleti bağımsızlığa nasıl kavuşturduğunun temelleri çökmüş, ömrü tamamlanmış bir devleti nasıl
çağdaş ve millî bir devlet hâline getirebildiğinin belgelere dayanan bir öyküsüdür.
Nutuk, geçmişte yaşanmış olaylarla ilgili tutanak, özel notlar, yazışmalar ve belgelerin detaylı bir şekilde incelenerek hazırlandığı eşsiz bir kaynak eserdir. Nutuk’un en önemli özelliklerinden biri de Gençliğe Hitabe ile ülkemizde yaşanabilecek olayları anlatan ve cumhuriyet yönetimini gelecek kuşaklara
emanet eden bir anlatışla sona ermesidir.
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Atatürk, Nutuk’la ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştır:
“Saygıdeğer Efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve ayrıntılı demecim, en nihayet mazi olmuş
bir dönemin öyküsüdür. Bunda milletim için ve gelecekteki evlatlarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek bazı noktalar açıklayabilmişsem kendimi mutlu sayacağım.
Efendiler, bu demecimle, millî varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin, bağımsızlığını nasıl kazandığını, bilim ve fennin en son esaslarına dayanan millî ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım.
Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen millî felaketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve
bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu sonucu, Türk gençliğine emanet ediyorum!”
(Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Nutuk, s. 607.)
(Düzenlenmiştir.)

Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1933’te cumhuriyetin onuncu yılı
nedeniyle Ankara’da yapılan kutlama törenleri sırasındaki yaptığı konuşmasına “Onuncu Yıl Nutku” adı verilmiştir.
Dünyanın en güçlü devletlerinden birinin tarih sahnesinden silinmesi ile birlikte toprakları işgal edilen, insanları köleleştirilmeye çalışılan bir
milletin, yalnızca makûs talihini değil, ülkemizi sömürgeleştirmek isteyen
dünyanın en güçlü devletlerini de yenerek özgürlüğünü ve onurunu kazandığı bir dönemin kahramanı ve tanığının, evlatlarına hitaben yaptığı
bu konuşma birçok açıdan son derece önemlidir.
Ülkemizde cumhuriyetin ilanından sonraki ilk on yıl, cumhuriyet tarihimizin en önemli ve kritik dönemidir. Bu dönem, Türkiye’de Atatürk’ün
eşsiz liderliğinde bir yenileşme ve Türk milletine yeni bir millî kimlik kazandırma mücadelesinin yoğunlaştığı bir zaman dilimidir. Bölgesinde ve
dünyada ise kendi gücüyle siyasal ve ekonomik varlığını devam ettiren
saygın bir devlet olarak tanınabilmek için büyük gayret gösterilmiştir. Bu Atatürk, Cumhuriyetin Onuncu
Yılı kutlamalarında (1933)
çabalar; birlik ve beraberlikle kenetlenmiş bir milletin aşamayacağı hiçbir engel olmadığını bütün dünyaya ispatlamıştır. Bu başarıda en önemli etkenlerden biri ise Atatürk’ün
Türk milletine duyduğu sonsuz güven ve büyük bir kararlılıkla sürdürdüğü yenileşme hareketleridir. Yenileşme hareketinin en büyüğü hiç kuşkusuz, Türk milletinin ve Atatürk’ün çabaları ile oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk milleti ve onun bağrından çıkan Türk ordusu
tarafından kurulduğunu özellikle belirtmiştir. O, başarılarını, zaferlerini Türk milletine mal etmesini bilmiş
eşsiz bir devlet adamıdır.
1923 yılında devralınan, uzun süren savaşlar nedeniyle yıkılmış, kaynakları kurutulmuş, salgın hastalıklar yüzünden nüfusu azalmış, yokluklar içindeki Türkiye ile 1933 yılında hukuk ve eğitim sistemini, teknolojisini, sanayisini, tarımını ve ticaretini geliştiren Türkiye arasında büyük fark vardır. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla başlayan ve birçok alanda gerçekleştirilen yenilikler, Türk devlet ve toplum
düzeninde on yıl sonunda önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Atatürk’ün gösterdiği kararlılığın
yanı sıra Türk milleti, inkılapları benimsemiş ve uygulamıştır. Bu gelişmeler cumhuriyet ve inkılaplarla
getirilen yeni düzenin sürekli olacağı düşüncesine kuvvet kazandırmıştır. Atatürk, Türk milletini ekonomik ve sosyal açıdan dünyanın en mutlu uluslarından biri hâline getireceğini, aynı zamanda millî kültürümüzü çağdaş uygarlıkların üzerine çıkaracağını açıkça ifade etmiştir. Türk milletinin gelecekte büyük
başarılar kazanacağına her zaman inanmıştır.
Atatürk, “Onuncu Yıl Nutku”nda, “Yurdumuzu dünyanın en mamur ve medeni milletler seviyesinin
üzerine çıkaracağız.” sözleriyle Türk inkılabının çağdaşlaşmaya yönelik hedefini göstermiştir. Onuncu
Yıl Marşı’nda da nüfusun on yılda, on beş milyona varması ve ülkenin dört bir yanının demir ağlarla
örülmesi gururla anlatılmıştır.
Yoğun çabalarla verilen bir varoluş mücadelesinin getirdiği bu kritik dönemin sonunda “Cumhuriyet’in
Onuncu Yılı”nın görülmemiş bir heyecan ve coşkuyla kutlanması ona çok farklı ve özel bir anlam kazandırmıştır.
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Onuncu Yıl Nutku’ndan yola çıkarak Atatürk’ün geleceğe yönelik hedeflerini açıklayınız.
Resim Alanındaki Gelişmeler
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasıyla birlikte resim ve heykel sanatlarında da büyük atılımlar
yapıldı. Cumhuriyetin ilk yıllarında sadece Osman Hamdi Bey’in kuruluşunu gerçekleştirdiği “Sanayiinefise Mektebi (Güzel Sanatlar Okulu)” eğitim vermekteydi.
Cumhuriyetin kuruluşunun onuncu yılı nedeniyle ülkemizin dört bir yanına “yurt gezileri” adı altında
ressamlar göderildi. Bu ressamların yaptıkları tablolar, 1933 yılında Ankara’da “Türk İnkılap Sergisi” adı
ile sergilendi. Bu serginin açılışını bizzat Atatürk yaptı. Sergideki resimlerde özellikle Millî Mücadele’yi
konu alan büyük tablolar, yapılan inkılaplar ve Atatürk’ün portreleri sanatseverlere sunuldu. Yurt gezilerine Hikmet Onat, Feyhaman Duran, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Cemal Tollu ve Hamit Görele gibi ünlü
ressamlar katıldı.
Atatürk’ün yönlendirmesiyle Türkiye’nin ilk güzel sanatlar müzesi olan “Resim Heykel Müzesi” 1937
yılında İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda hizmete girmiştir. Atatürk, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren
resim sanatının gelişmesi ve yaygınlaşması için özel bir çaba göstermiştir. Açılan resim sergilerine bizzat giderek eserlerle ve sanatçılarla yakından ilgilenmesi, onlara iltifatlarda bulunması Atatürk’ün resim
sanatını ne kadar çok sevdiğinin açık bir göstergesidir.
Müzik Alanında Gelişmeler
Atatürk, müzik alanında öğretmen yetiştirmek amacıyla Ankara’da 1924 yılında Musiki Muallim Mektebinin açılmasını sağlamıştır. Ayrıca bazı öğrenciler de eğitim için yurt dışına gönderilmiştir. Yeni bir
düzenleme ile İstanbul’da bir konservatuvar açılmıştır. Bu konservatuvar, Anadolu’nun dört bir yanından
halk müziği ezgilerini derlemiş, notaya almış ve bu ezgileri kitap hâlinde yayımlamıştır. Bu çalışmaların
yanı sıra çağdaş anlamda 1932 yılında ilk orkestra olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası kurulmuş
ve konserler vermeye başlamıştır.
Musiki Muallim Mektebinde sadece öğretmen değil sanatçı da yetiştirilmekteydi. 1934 yılında yapılan
yasal bir düzenleme ile Millî Musiki ve Temsil Akademisi kuruldu. Musiki Muallim Mektebi de bu kuruluşa
bağlandı.
1937 - 1938 eğitim-öğretim yılında Musiki Muallim Mektebi, Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde açılan müzik bölümü ile birleşerek çalışmalarına devam etti. Bu eğitim kurumu ülkemizde müzik alanında
önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Bütün bu çalışmalara paralel olarak halk müziği sahasında derleme
çalışmaları yapılarak 1937 yılında “Folklor Arşivi” kuruldu.
Aşağıdaki metinlerden hareketle Atatürk’ün sanat anlayışı hakkında hangi yargılara varmak
mümkün olabilir? Açıklayınız.
“Sanata olan ilgisi, duyarlılığı ve hatta giyim tarzıyla bile özel bir insan olduğunu ispatlayan Atatürk tam bir gönül adamıdır. Güzel olan her şeye âşık olduğunu söyleyen Atatürk, her
zaman halkın içinde bir devlet adamıdır... Güzel zeybek oynayan, kendine has figürleri olan
ve halkın içindeyken gerçekten eğlenen Atatürk, sanata ve sanatçıya da büyük bir hürmet
göstermiştir. Milletinin her ferdine karşı benimsediği bu sorumluluk duygusu, onun sofrasında
da çalışmaya dönüşmüştür. Böyle olunca da milletin sofradaki temsilcileri, siyasetçilerin yanı
sıra, Vasfi Rıza Zobu’dan Muhsin Ertuğrul’a, Adnan Saygun’dan İbrahim Çallı’ya yani tiyatrocusundan ressamına kadar hep farklı kesimlerden oluşmuştur... O, yarattığı bu ortam ve sahip
olduğu vasıflar sayesinde, 1930 ve sonrasında Türk sanatçıların her alanda yetişmesine ve
orijinal eserler vermelerine öncülük etmiştir... Bugün artık Türkiye kendi operasına, balesine,
orkestrasına, orkestra şeflerine, bestecilerine sahip bir duruma gelmiştir. Onlar Atatürk’ün üzerine titrediği ve kurulması için büyük çaba gösterdiği konservatuvarlarımızda yetişmişlerdir...”
(Seda Bayındır Uluskan, Atatürk’ün Sosyal ve Kültürel Politikaları, s. 571-572-575.)
(Düzenlenmiştir.)
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.
2.
3.
4.
5.

Saltanatın kaldırılmasının siyasal sonuçları nelerdir? Açıklayınız.
Lozan Barış Görüşmeleri’nde Türk heyetinin temel amaçları nelerdir?
Cumhuriyet rejiminin özellikleri nelerdir? Anlatınız.
Halifeliğin kaldırılmasının sonuçları nelerdir?
Çok partili hayata neden ihtiyaç duyulmuştur? Belirtiniz.

B. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.
1.

Hastalıkların nedenlerini bulmak ve tedavi yöntemlerini uygulamak için 1931 yılında
Hıfzıssıhha Enstitüsü faaliyete geçmiştir.

2.

1 Ocak 1926 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hicri takvimi kullanmaya başlamıştır.

3.

Kabotaj Kanunu ile yabancı devletlere verilen ticari ayrıcalıklar genişletilmiştir.

4.

Türkiye İktisat Kongresi’nde ekonomik alanda kalkınmak için yapılması gerekenler
görüşülmüştür.

5.

Takvim, saat ve ölçülerde değişikliğin kabulü ile ülke içinde ve milletlerarası sahada
yaşanan ticari ve ekonomik kargaşaya son verilmiştir.

C. “Millet Mektepleri, Mecelle, Fransa, Tevhiditedrisat Kanunu, İş Bankası, Soyadı Kanunu,
Türk Ocakları, Medeni Kanun, İsviçre, Etibank”
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen uygun kelimeleri yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.

Kişilerin evlenme, boşanma, miras bırakma gibi her türlü ilişkilerini düzenleyen .........................
17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilmiştir.
Okuma yazma bilmeyen Türk vatandaşlarına yeni harflerle okumayı öğretmek için ...................
................... açılmıştır.
............................................... ile toplumsal hayatta görülen karışıklıklara son verilmiş ve toplumsal ayrıcalık bildiren unvanlar kaldırılmıştır.
İş insanlarına kredi sağlamak amacıyla Türkiye’nin ilk özel bankası olan ..................................
26 Ağustos 1924 tarihinde kurulmuştur.
4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren Medeni Kanun .............................’den alınmıştır.

Ç. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. I. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
II. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
III.Tevhiditedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
Yukarıdaki inlılaplardan hangisi ya da hangileri kişinin toplum içinde belirginleşmesini sağlamıştır?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve II
E. I, II ve III
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2. Saltanatın kaldırılması ile;
I. Laiklik benimsenmiş,
II. Ülke içerisindeki iki ayrı yönetim sona ermiş,
III. TBMM Hükûmeti ülkenin tek temsilcisi hâline gelmiştir.
Buna göre saltanatın kaldırılması ile aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi yolunda
önemli bir adım atılmıştır?
A. Ulusal bağımsızlığın
B. Dünya barışının
C. Ulusal egemenliğin
D. Toprak bütünlüğünün
E. Uluslararası eşitliğin

3. Şeyh Sait’in “Din elden gidiyor” propagandası ile başlattığı isyan, hilafet ve saltanatın kaldırılmasını hazmedemeyenler arasında hızla yayılmış, doğu illerinde etkili olmuştur.
Buna göre isyan hareketinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenemez?
A. Laik yönetime
B. Demokratik yapıya
C. Çağdaşlaşma hareketlerine
D. Millî egemenliğe
E. Toprak ağalığına

4. Türk kadınları;
I. Milletvekili seçme ve seçilme,
II. İstediği mesleğe girebilme,
III. Mirastan eşit pay alma
haklarından hangisini/hangilerini cumhuriyetin kuruluşundan sonra elde etmiştir?
A. I, II ve III
B. II ve III
C. Yalnız III
D. Yalnız II
E. Yalnız I

5. Lozan Barış Antlaşması’nın;
I. Kapitülasyonlar kaldırılacaktır,
II. Musul’un durumu 9 ay içerisinde Türkiye ile İngiltere arasındaki görüşmelerle belirlenecektir,
III. Boğazlar milletlerarası bir komisyon tarafından yönetilecektir
maddelerinden hangisinin/hangilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından egemenlik haklarını sınırlayıcı nitelikte olduğu savunulabilir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve II
E. II ve III
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5. ÜNİTE
ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK
İLKELERİ
KONUYA HAZIRLIK
1. Atatürkçü düşünce sistemi nedir? Nasıl oluşmuştur? Araştırınız.
2. “Atatürk ilkeleri, bir makineyi oluşturan parçalar gibidir.” sözünden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi belirtiniz.
3. Atatürkçü düşünce sisteminin çağdaşlaşmayı temel almasının sebepleri neler olabilir? Açıklayınız.
4. Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılapların genel amacını araştırınız.
5. Atatürk ilke ve inkılaplarının temel dayanaklarını araştırınız.
6. Cumhuriyet yönetiminin özellikleri hakkında bir araştırma yapınız.
7. Halkın sosyal sınıf ve statülere ayrılmasının sakıncaları nelerdir? Açıklayınız.
8. “Millî egemenlik, eşitlik, demokratik hak ve sorumluluklar” kavramlarının Atatürkçü düşünce sisteminde halkçılık ilkesi ile ilişkisini araştırınız.
9. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte ekonomik alanda devletçilik ilkesinin benimsenmesinin ve uygulanmasının sebepleri nelerdir? Araştırınız.
10. Laiklik ilkesi siyasal, sosyal ve dinî alanlarda Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk toplumuna neler
kazandırmıştır? Araştırınız.
11. Atatürkçü düşünce sisteminde inkılapçılık ilkesinin yeri ve önemi ile ilgili bir araştırma yapınız.
12. Millî güç unsurları ne demektir? Bunlarla ilgili bir araştırma yapınız.
13. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı gerçekleşebilecek iç ve dış tehditler neler olabilir? Araştırınız.

NELER ÖĞRENECEĞİZ?
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bu üniteyi tamamladığımızda;
Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşumunu hazırlayan etkenleri,
Atatürkçü düşünce sistemini,
Atatürkçülüğün önemini Atatürkçülüğün niteliklerini,
Atatürk ilkelerinin amacını, Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerini, Atatürk ilke ve inkılaplarının
dayandığı esasları,
Cumhuriyetçilik ilkesini, Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerini, cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları, Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençliğine emanet ettiğini,
cumhuriyet yönetimine yönelik iç ve dış tehditleri,
Milliyetçilik ilkesini, millî birlik ve beraberliğin anlamını, millî birlik ve beraberliği güçlendiren unsurları, Atatürk milliyetçiliğinin Türk toplumuna sağladığı faydaları,
Halkçılık ilkesinin dayandığı esasları, halkçılık ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydaları,
Devletçilik ilkesini, devletçiliğin Türk toplumuna sağladığı faydaları,
Laiklik ilkesini, din ve vicdan hürriyetini, laikliğin Türk toplumuna sağladığı faydaları,
İnkılapçılık ilkesini, inkılapçılık ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydaları,
Atatürk ilkelerine sahip çıkmanın ve devamlılığını sağlamanın gerekliliğini,
Atatürkçü düşüncede millî güç unsurlarını,
Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehdidi; araştırma, inceleme, sorular, haritalar, tarih şeritleri, görsel
unsurlar, ve etkinlikler yardımıyla öğreneceğiz. Böylece bilgi, görüş, yorum, davranış ve olayları
kavrama yeteneklerimizi geliştireceğiz.
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1. ATATÜRK’ÜN DÜŞÜNCE SİSTEMİNİ OLUŞTURMASINA NEDEN OLAN ETKENLER
Dünyanın en eski milletlerinden biri olan Türkler köklü bir kültüre sahiptir. Türk milleti, dünya üzerinde
en çok devlet kuran milletlerden biridir. Bu
millet, asla tutsak olmamış ve tutsak olmayı kabul etmemiştir.
On altıncı yüzyılda Osmanlı Devleti, dünyanın en güçlü devletlerinden biri
hâline geldi. Ancak Avrupa hızla kalkınmasını gerçekleştirirken Osmanlı Devleti,
on sekizinci yüzyılda gerilemeye başladı
ve Avrupa’daki yenilikleri zamanında izleyemedi. Osmanlı Devleti’ni yönetenler bu
duruma son vermek için çözüm yolu olarak
“Batılılaşma” fikrini benimsediler. Batılılaşma çabaları da yeterince başarılı olamadı.
Osmanlı Devleti’nin bünyesinde yüzyıllarca barış ve huzur içinde yaşamış milletler,
1789 Fransız İhtilali sonucu dünyaya yayı- Fransız İhtilali’ni gösteren temsilî bir resim (Ressam: Jean-Pierre
Houël-Fransa Ulusal Kütüphanesi)
lan milliyetçilik akımının etkisi ve özellikle
İngiltere ve Rusya’nın kışkırtmasıyla bağımsızlık arayışına girdiler. On dokuzuncu yüzyıl boyunca birçok millet, Osmanlı Devleti’nden ayrılarak
bağımsız devletler kurdu. Diğer yandan başta Fransa olmak üzere Avrupa devletlerine verilen ekonomik
ayrıcalıklar, bilimsel ve teknik alanda gerileme ve kapitülasyonlar, Osmanlı topraklarında sanayinin kurulmasını önlediği gibi üretim yapan işletmelerin de kapatılmasına neden oldu. Osmanlı ülkesinde sanayi ve ticaret Müslüman olmayan milletlerin ve yabancıların eline geçti. Öte yandan savaşlarda alınan
yenilgiler ağır koşullar içeren barış antlaşmalarını da beraberinde getirmişti. Başta İngiltere, Fransa ve
Rusya olmak üzere birçok devlet sık sık Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmaya başladı.
Devlet yönetimi, ordu, maliye, eğitimdeki sorunlar; halkın gelirinin azalması gibi olumsuz gelişmeler
önlenemediği gibi yeni problemler de ortaya çıktı. “Böyle gelmiş, böyle gider.” düşüncesi toplumun her
kesiminde egemen olmaya başladı.
Atatürkçü düşünce sistemi, ona adını verdiğimiz önderin eseridir. Atatürk’ün fikir hayatını, doğup
büyüdüğü ortamın şartları belirlemiştir. Atatürk, kendi düşünce sistemini kurmaya genç yaşlarda başlamış; bu hazırlık evresi olgunlaşma çağına kadar sürmüştür. Bu ilk evrenin tamamlanma süreci Birinci
Dünya Savaşı’nın başladığı yıllara kadar uzanır. Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi Atatürk’te daha
önce oluşmaya başlayan düşüncelerin kesinlik kazandığı döneme kadar sürmüştür. Atatürkçü düşünce
sistemini iki aşamada incelemek mümkündür. Birinci aşama Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmaya
başlaması, ikinci aşama ise Atatürkçü düşünce sisteminin olgunlaşmasıdır.
Bir liderin kişiliğinin ve fikirlerinin oluşmasında, içinde bulunduğu çevrenin etkisi büyüktür. Atatürkçü
düşünce sisteminin oluşmasında da Atatürk’ün yaşadığı ortamın, ailesinin ve özünde var olan bağımsızlık duygusunun etkileri önemli bir yere sahiptir. Selanik, toplumsal yapısı nedeniyle farklı fikirlerin ve
birçok siyasal olgunun meydana geldiği, aynı zamanda ticari faaliyetlerin yoğun olarak yaşandığı bir
liman kentiydi. Mustafa Kemal’in çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği Selanik ve çevresi, Avrupa’daki
gelişmelerden en çok etkilenen bölgelerden biri idi. Bu sebeple Müslüman olmayan halklar devlete karşı
sık sık ayaklanıyorlardı.
Mustafa Kemal, öğrenim hayatı boyunca bazı öğretmenlerinden önemli bilgiler edinerek geleceğe
hazırlanmıştır. Selanik Askerî Rüştiyesinde kendisine “Kemal” adını veren ve matematik dersini sevdiren Yüzbaşı Mustafa Bey, onun hayatında önemli bir yere sahiptir. Yine aynı okulda Fransızca öğretmeni
Nakiyüddin Yücekök, Mustafa Kemal’in bilinçli bir insan olarak yetişmesinde son derece etkili olmuştur.
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Manastır Askerî İdadisindeki tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Bey
de Mustafa Kemal’in düşünce yapısını etkileyen en önemli öğretmenlerinden biridir. Bu öğretmen, genç Mustafa Kemal’e millî tarih bilincini
aşılayarak onun, Fransız İhtilali’nin çıkış nedenlerini ve getirdiği sonuçları kavramasını sağlamıştır. Yine Harp Okulu yıllarında en çok etkilendiği öğretmenlerinden biri olan Yüzbaşı Naci Eldeniz ve Harp Akademisinde taktik dersi veren Yarbay Nuri Bey de Mustafa Kemal’in düşünce
hayatında yeni ufuklar açılmasını sağlamıştır.
Atatürk’ün gençlik yıllarından itibaren etkilendiği fikir insanları olmuştur. Bunlardan en önemlileri Namık Kemal, Ziya Gökalp, Mehmet
Emin Yurdakul ve Tevfik Fikret’tir. Namık Kemal’in kitaplarını okuyarak
vatan ve millet konusundaki düşüncelerinden etkilenen Mustafa Kemal,
özellikle Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul’un tesirinde kalarak
Türkçülük düşüncesiyle yurdun kurtulacağını ve millet iradesine dayalı
bir Türk Devleti’nin kurulacağını düşünmeye başlamıştır.

Cenge Giderken
...
Bu topraklar ecdadımın ocağı.
Evim, köyüm hep bu yerin bucağı,
İşte vatan! İşte Tanrı kucağı!
Ata yurdun evlat bulmaz; giderim!
...
Mehmet Emin Yurdakul

Korgeneral Naci Eldeniz’in temsilî
bir resmi

Lisan
...
Türklüğün vicdanı bir;
Dini bir, vatanı bir;
Fakat hepsi ayrılır
Olmazsa lisanı bir.
Ziya Gökalp

Atatürk’ün fikirlerinin oluşmasında önemli yabancı düşünür ve yazarlar da etkili olmuştur. Jean Jack
Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Descartes (Dekart) ve Kant gibi fikir insanları Atatürk’ün düşünce
yapısının oluşumuna katkıda bulunmuştur.
Atatürk, gençlik yıllarından itibaren Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu siyasal, sosyal, kültürel,
ekonomik ve askerî sorunları yakından takip etmiştir. Osmanlı Devleti’nin bu sorunları çözmesi için çareler aramaya başlamıştır. Bu amaçla dünyada meydana gelen siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel gelişmeleri araştırarak çözümler üretmiştir. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan eşitlik, özgürlük ve milliyetçilik gibi fikir akımlarından etkilenmiştir. Fransız İhtilali’nin siyasal alanda büyük değişimlere neden
olduğunu ve getirdiği fikir akımlarının bütün dünyayı derinden etkilediğini görmüştür. Sanayi İnkılabı ile
siyasal ve ekonomik ilişkilerin yeniden şekillendiğini, milliyetçilik hareketlerinin çok uluslu imparatorlukların yıkılmasına neden olduğunu, bilim ve teknoloji alanında büyük ilerlemeler kaydedildiğini görmüştür.
Atatürk, Fransız İhtilali’nin hangi yönlerinden etkilenmiştir? Açıklayınız.
Avrupa’da bilim, sanat ve kültür alanında önemli gelişmeler yaşanırken Osmanlı Devleti karşılaştığı
sorunlar nedeniyle yenilik hareketlerine girişmiş fakat yapılan düzenlemeler köklü bir değişikliği içermediği için istenilen sonuçlar alınamamıştı.
Osmanlı aydınları Avrupalı devletlerin iç işlerimize müdahale etmelerini engellemek ve Osmanlı
Devleti’ni eski gücüne kavuşturmak için çeşitli düşünceler (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık) ortaya koymaya başladılar. Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Osmanlıcılık fikrini savunarak
Osmanlı topraklarında yaşayan farklı kimlikleri yurttaşlık bağı ile birleştirmeyi amaçladılar. Ancak yapılan
bütün iyi niyetli çalışmalara rağmen isyanlar giderek artmaya başladı. Bu gelişmeler Mustafa Kemal’in
millet egemenliğine dayalı devlet kurma fikrini güçlendirdi. O, yıkılmak üzere olan bir devletin yerine
çağdaş, millî egemenliğe dayalı, tam bağımsız bir devlet kurmak için edindiği bilgi ve deneyimlerden
yararlandı. Mustafa Kemal, Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarına bir tepki olarak doğan Türkçülük fikrini
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benimsemeye başladı. Bütün bunlardan da anlaşıldığı gibi Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşmasında
pek çok unsurla beraber Türkçülük fikrinin önemli bir yeri vardır. Vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikeye düştüğünü gören Atatürk bu durumdan kurtulmanın çaresi olarak Türkçülük fikrini
benimsemiştir.
Atatürk’ün, Birinci Dünya Savaşı’nda büyük bir asker olarak mesleğinin en üstün temsilcilerinden biri
hâline gelmesi ile düşüncelerinin olgunlaşması paralellik gösterir.
Turhan Feyzioğlu’nun Atatürkçü düşünce sisteminin oluşması ile ilgili düşüncelerini okuyalım.
“Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi büyük bir hata idi. Almanya mutlaka yenilecek ve
Osmanlı Devleti’ni de peşinden sürükleyecektir.” Birkaç kez sorumluları bir an önce savaştan
çekilmek için uyarır. Dikkate alınmaz. Bu arada yabancı bir güce bağlılığın ne kadar onur kırıcı olduğunu da görür. Türk ordusuna komuta eden Almanları hazmedemez. Akılcı bir çözüm
yolu arar. Bu arada Ziya Gökalp’in görüşlerini büyük ölçüde beğenir. Artık düşüncesinin ana
çerçevesi ortaya çıkmaktadır.
(Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu, Atatürkçülük, s. 17.)

Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile birlikte ülkemizin içinde bulunduğu şartlar daha da ağırlaştı.
Birinci Dünya Savaşı’ndan yorgun çıkan Türk milletinin ekonomik, sosyal ve siyasal durumu büsbütün
bozuldu. Galip devletler ülkemizin önemli bir bölümünü işgal etmeye başladılar. Osmanlı Hükûmeti ve
padişah, Türk milletinin özgürlüğünün elinden alınmasına tepki göstermedi. Toplumun büyük bir bölümünün umutsuzluğa düştüğü bir dönemde Mustafa Kemal, bir lider olarak harekete geçti. Artık Türk
milletinin bağımsız ve özgür yaşaması için millet egemenliğine dayalı yeni bir devletin kurulması gerekiyordu. Atatürk, bu ülküsünü gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gücü Türk milletinden alarak yola çıktı.
Atatürk’ün, Türk milletinin tarih boyunca hür yaşamayı ilke edinmiş asil bir millet olduğuna inancı tamdı.
Bu milletin asla esir yaşamayacağını biliyordu.
Gerçekleştirilen işgallerle Türk milletinin bağımsızlığının tehlikeye düşmesi, Mustafa Kemal’in düşünce yapısında bağımsızlık ve millet egemenliği kavramının daha da güçlenmesinde etkili oldu. Ona
göre, tarih boyunca bağımsız yaşamış Türk milleti, başka devletlerin egemenliği altına giremez; asla
bağımsızlığından taviz veremezdi.
Atatürk, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalinden hemen sonra Millî Mücadele’yi başlatmak için 19
Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıktı. Mustafa Kemal’in düşüncelerinde yer alan bağımsızlık ve millî egemenlik ülküsü son derece önemli kavramlardı. Mustafa Kemal,
yurdumuzun içinde bulunduğu durumdan
kurtulması için akılcı ve gerçekçi ilkeler tespit etti. Millî egemenliğe dayalı yeni bir devletin kurulması için planlar yaptı. Bu planları
yapmasında köklü tarih bilgisi ve kültürü ile
Türk milletine duyduğu güven en büyük etken oldu.
Türk milletinin önemli bir bölümünün
umutsuzluğa düştüğü bir dönemde Mustafa Kemal, bir lider olarak milletine güvenip
harekete geçti.
Mustafa Kemal, millî bir devlet kurmak
Mustafa Kemal, Rauf Orbay ve Ali Fuat Cebesoy’la
ve yönetimde millet iradesini egemen kıl- birlikte Amasya Genelgesi üzerinde çalışma yaparken (1919)
mak için Amasya Genelgesi’nin “Milletin
bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” ilkesini tek yöntem olarak görmüştür. Diğer
yandan Erzurum ve Sivas Kongrelerinde millî iradeyi egemen kılarak onu yeni kurulacak devletin temel
dayanağı yapmıştır.
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Atatürkçü düşünce sistemi; Türk milletinin bağımsızlığını, barış ve huzur içerisinde yaşamasını, devlet yönetiminde millî iradeyi temel ilke edinmiştir. Mustafa Kemal, cumhuriyetin ilanından sonra yaptığı
bütün yenilikleri aklın ve bilimin öncülüğünde gerçekleştirmiştir. Atatürkçü düşünce sisteminin en önemli
hedeflerinden biri de millî kültürü çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmaktır.
Mustafa Kemal, İstanbul’un işgal edilmesi ile birlikte 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını sağlamıştır. TBMM’nin açılması, Mustafa Kemal’in millî egemenlik düşüncesinin gerçekleşmesi yolunda önemli bir adımdır.
Bu tarihten sonra Atatürk, düşüncelerinde yer alan
birçok plan ve projeyi sırası geldikçe birer birer uygulamıştır.
Mustafa Kemal, vefatına kadar geçen süreçte
her fırsatta ulusal egemenliği geliştirmeye çalışmış;
kişilere bağlı yönetimlerin sakıncaları ile millî egemenliğin üstünlüklerini açıklamıştır. Çağdaş bir toplum ve devlete yakışan yönetim modelinin, ulusal
egemenlik temeline dayanan sistem olduğunu çok
iyi bilen Atatürk, millî egemenlik ilkesine ters düşen
saltanat ve halifeliği kaldırarak millî egemenliğin
kurulmasını sağlamıştır. Atatürkçü düşünce sisteminde millî egemenlik ilkesi; demokrasi ve laikliğe
Mustafa Kemal, TBMM’den çıkarken (1930)
dayalı devletin temel unsuru olarak kabul edilmiştir.

Atatürk’ün millî egemenliğe önem vermesinin sebepleri neler olabilir? Açıklayınız.

Atatürk, Sanayi İnkılabı ile ortaya çıkan ekonomik kalkınma modellerini incelemiştir. Ülkemizin içinde
bulunduğu sorunlardan kurtulması için akılcı ve gerçekçi ilkeler tespit etmiştir. Böylece milletin ve ülkenin kurtuluşunu sağlamak için bir düşünce sistemi oluşturmuştur. Atatürk, Türk halkını çağdaş uygarlık
seviyesinin üzerine çıkarmak amacıyla çalışmalar başlatmış ve bir dizi inkılap yapmıştır. Bir çağdaşlaşma hareketi olan ve her alanda Türk milletini modern bir yapıya kavuşturan Atatürkçülük, “Atatürkçü
düşünce sistemi’’ olarak tanımlanır. Çünkü Atatürkçülük ile Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan temel
ilkeler ve konular aynıdır.
Fransız İhtilali ile ortaya çıkan bazı fikirler aşağıda verilmiştir. Bu fikirlerin Türk inkılabına
etkilerini araştırarak elde ettiğiniz bilgileri ilgili kutucuklara kısaca yazınız.
Fransız İhtilali ile Ortaya Çıkan Fikirler
1

Milliyetçilik

2

Hürriyet

3

Eşitlik

4

Adalet

5

Türk İnkılabına Etkileri

İnsan Hakları
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2. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ, TANIMI VE ÖNEMİ
Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürk’ün düşüncelerini kapsayan bir dünya görüşüdür. Temelleri Atatürk
tarafından atılan; devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik hayata, toplumun temel kurallarına, devletin rejimi ve işleyişine ait gerçekçi düşüncelere ve ilkelere Atatürkçülük adı verilir. Başka bir ifade
ile Türkiye’de siyasal ve ideolojik bir bağımsızlık anlayışından hareketle bilim ve aklın ağır bastığı bir
toplum oluşturmak ve bu yoldan Türk milletine çağdaş medeniyet içinde sosyal ve tarihsel kişiliğini
kaybetmeden hak ettiği yeri kazandırmak ülkü ve çabasına Atatürkçülük denir. Atatürkçülük; Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olmasını, devlet yönetiminde millet
egemenliğinin temel alınmasını öngörür. Çünkü tam bağımsızlık ve millî egemenlik, Türk milletinin vazgeçemeyeceği değerlerdir.
Sizden Atatürkçü düşünce sistemi ile ilgili bir tanım yapmanız istenseydi nasıl bir tanım yapardınız?

İkinci TBMM binasından bir görünüm

Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli Atatürkçü düşünce sistemine dayanır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde,
başta anayasa olmak üzere bütün yasalar ve kurumlar Atatürkçü düşünce sistemine göre oluşturulmuştur. Türk milletinin çağdaşlaşması ve bütün bireylerin devlet yönetiminde söz sahibi olmasında Atatürkçü
düşünce sisteminin önemi büyüktür. Bu düşünce sisteminden kaynaklanan inkılaplar, Türk milletinin her
alanda ilerlemesini ve kalkınmasını sağlamıştır. Bu inkılaplar sayesinde bütün vatandaşlarımız seçme
ve seçilme haklarına kavuşmuştur. Türk milleti binlerce yıllık tarihi içinde köklü bir devlet geleneğine
sahiptir. Atatürk, Türk milletinin sahip olduğu bu devlet geleneğini, çağın gereklerine göre şekillendirerek
güçlü bir yapıya kavuşturmuştur.
Atatürkçü düşünce sisteminde “Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir.’’ Millet iradesinin üstünde bir
güç yoktur. Devlet yönetiminde milletin sözü geçerlidir. Bundan dolayı Türk milletinin devlet yönetiminde
söz ve karar sahibi olmasının Atatürkçü düşünce sisteminde önemli bir yeri vardır. Ayrıca Türk milletinin
mutlu bir yaşam sürmesi, Türk Devleti’nin gelişmesi, güçlenmesi ve sonsuza kadar varlığını sürdürmesinde de Atatürkçülük etkili olmuştur.
Atatürkçü düşünce sisteminde millî egemenliğin esas alınmasının, milletimiz üzerindeki etkileri neler olabilir?
Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığı, huzur ve refahı, devlet yönetiminde ulusal iradeyi temel alması, aklın ve bilimin öncülüğünde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine
çıkarılması Atatürkçü düşünce sisteminin esasını meydana getirmektedir.
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Atatürk, toplumsal sorunların çözülmesinde aklı ve bilimsel değerleri her zaman önemsemiş ve yapacağı bütün yenilikleri bu eksen üzerinden gerçekleştirmiştir. Çünkü bu düşünce sistemi; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin niteliklerini, görevlerini ve işleyişini belirleyen bir bütünün parçalarıdır.
Atatürkçülük; Türk milleti için çağın gereklerine uygun kurumlar tesis etmeyi hedefleyen bir düşünce
sistemidir. Atatürk, toplumda geçerliliğini kaybeden kurumların yerine çağdaş kurumların açılması gerektiğini şu sözleriyle belirtmiştir:
“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 egemen
olan hükümlerin zamanla değişme, gelişme ve yenilenmesi zorunludur.”
(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, C II, s. 187.)
(Düzenlenmiştir.)

TBMM, 5 Şubat 1937 tarihinde gerçekleştirdiği bir yasal düzenleme ile Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda
yer almasını da sağlamıştır. Böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin temel
özellikleri olan cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik
ve inkılapçılık ilkeleri çağdaş ve modern Türkiye’nin güvencesi olarak
Anayasa ile teminat altına alınmıştır.
Atatürkçü düşünce sisteminin Türk milletine kazandırdığı inkılaplarla ilgili neler söylenebilir? Açıklayınız.
Aklı ve bilimsel düşünceyi rehber edinen, tam bağımsızlık ilkesini benimseyen Atatürkçü düşünce sistemi; Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin kurulmasında, Türk milletinin kalkınması ve her alanda ilerlemesinde önemli bir yere sahiptir. Çağdaşlaşmayı esas alan ve millî
bir fikir sistemi olan Atatürkçülük, aynı dönemde ortaya çıkan diğer
düşünce sistemlerinden ayrılmıştır ve geçerliliğini hâlâ sürdürmektedir.
Osmanlı Devleti’nin sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik durumu incelendiğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bugün ulaştığı nokta daha iyi anlaşılacaktır.
Atatürkçü düşünce sisteminin önemi ile ilgili aşağıdaki metni okuyalım.
Atatürkçü düşünce, aklın ve bilimin ışığında bugünün olduğu kadar geleceğin de gereklerine yanıt verdiği, kendisini sürekli yenileyen çağdaş bir görüşü simgelediği içindir ki, zamanın
akışı içinde her cumhuriyet kuşağının kaçınılmaz yaşam görüşü, vazgeçilmez yaşam biçimi
olarak değerini daima koruyacaktır. Çünkü zamanın gereklerine uymak, her çağda çağdaş
kalabilmek Atatürkçülüğün amacıdır. İşte Atatürkçü düşünce sisteminin Türk milleti için önemi
ve değeri, bu noktada toplanmaktadır.
(Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 88.)

Aşağıdaki kavramlardan Atatürk’ün fikir yapısının oluşumunu etkileyenleri hedefe taşıyınız.
Sizce Atatürkçü düşünce sistemi ile örtüşmeyen kavramlar hangileridir?
Fransız İhtilali

Türkçülük

Emperyalizm

Bağımsızlık
Monarşi

Atatürk’ün Fikir
Yapısının Oluşumunu
Etkileyen Faktörler

Eğitim Ortamı ve
Yaşadığı Çevre

Anayasa

Millî Egemenlik

Teokratik Yapı
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3. ATATÜRKÇÜLÜĞÜN NİTELİKLERİ
Atatürkçülüğün temeli halkımızın binlerce yılda oluşturduğu değerlere, yani millî kültürümüze dayanır. Atatürkçülüğü oluşturan ilkeler, birbirini tamamlayan bir bütünün parçaları gibidir. Birbirinden ayrı
düşünülemeyen bu ilkelerin, birlikte ve uyum içinde işlemeleri çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti için
bu ilkelerden herhangi birinin olmaması demek, ülkemizin geleceğine uzanan köprülerden birinin yok
olması demektir. Öyleyse ülkenin geleceği için Atatürkçülüğün hiçbir ilkesinden vazgeçilmemeli ve milletçe bu ilkelere sahip çıkılmalıdır. Aklı ve bilimsel düşünceyi esas alan, kişi hak ve özgürlüklerine önem
veren, yurtta ve dünyada barışın korunmasını amaçlayan Atatürkçü düşünce sistemi, bu niteliklerinden
dolayı evrensel ve çağdaş özellikler taşımaktadır.
Atatürkçülük Türk Milletinin İhtiyaçlarından Doğmuştur
Atatürkçülük; ülke gerçeklerinden, Türk milletinin istek ve ihtiyaçlarından kaynaklanan millî bir düşünce sistemidir. Dışarıdan alınmış bir ideoloji değildir. Bugün bazı milletlere model olan ideolojilerden
hiçbirine benzemez. Atatürkçülük; millet vicdanından kopup gelen, temeli millî kültürümüze dayanan bir
düşünce sistemidir. Bundan dolayı yabancı siyasal akımlar ve ideolojilerle açıklanamaz.
Atatürkçülüğün Temelinde Millî Kültürümüz Vardır
Millî kültürün temeli, bir milletin yarattığı değerlerin binlerce yıllık birikimidir. Binlerce yıllık tarihe sahip olan Türk milleti, aynı zamanda zengin bir kültür birikimine sahiptir. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin
temellerinin millî kültüre dayandığını ve temel politikalarından birinin millî kültür olduğunu belirtir.

Dokuma, folklor ve el sanatları millî kültürümüzün en önemli ögelerindendir.

Atatürk, millî kültürle ilgili şu sözleri söylemiştir:
“Millî kültürün her alanda açılarak yükselmesini, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel dileği olarak sayacağız.”
(Ahmet Bekir Palazoğlu, Atatürk’ün Eğitim ile İlgili Düşünceleri, s. 267.)

Atatürkçülüğün Temelinde Evrensel Değerler Vardır
Atatürkçü düşünce sisteminin en önemli özelliği evrensel değerler taşımasıdır. Dünya barışını korumak, demokrasiyi yaşatmak ve yaymak, bütün milletlerin bağımsız yaşama isteğine saygı duymak,
insan haklarını benimsemek ve geliştirmek Atatürk’ün en büyük ülküsüdür. Atatürkçülük, ezilen milletlerin bağımsızlığını kazanmaları yolunda örnek teşkil etmiştir. Yirminci yüzyılda Asya ve Afrika’da birçok
millet, Atatürk’ün düşüncelerinden esinlenerek bağımsızlıklarını kazanmak için mücadele başlatmıştır.
Bundan dolayı Atatürkçülük evrensel bir nitelik taşır.
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Atatürkçülük Akla ve Bilime Dayanır
Atatürkçülük; akılcılığa, bilim ve teknolojiye dayanarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlığını; eğitim sistemini, fikir hayatını, ekonomik hayatı ve bunların değerlerini, hedeflerini, toplumsal ve hukuksal
yapısını, yönetim esaslarını tespit etmiştir. Atatürk, bütün olaylara akılcı bir yöntemle yaklaşmıştır. Atatürkçülüğün en önemli özelliği, akılcı ve bilimsel bir davranış ve düşünceyi yansıtmasıdır. Atatürk’ün
gerçekleştirdiği bütün inkılapların temeli akla ve bilime dayanır.
Atatürk bu konuda şu sözleri söylemiştir:
“Bizim akıl, mantık, zekâ ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir. Bütün hayatımızı dolduran
olaylar bu gerçeğin delilidirler.”
(Atatürkçülük 3, s. 108.)

Atatürkçülük Kendine Özgüdür
Atatürkçülük, Türk milletinin tarihsel gereksinimlerinden
ve gerçeklerinden oluşmuş bir düşünce sistemidir. Temelinde
insanlığın binlerce yıldır edindiği kazanımlar ve yüksek değerler vardır. İlerlemeye, yenileşmeye açıktır. Atatürkçülük, Türk
milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak ülküsüdür. Cumhuriyetçilik ve bundan kaynaklanan demokrasi,
millî egemenlik, milliyetçilik, laiklik gibi evrensel değerler,
Atatürkçü düşünce sistemine alınmış ve işlenmiştir.
Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nda sömürgeci güçlere karşı
zaferler kazanarak tam bağımsız ve millî bir cumhuriyet
kurmuştur. Onun bu mücadelesi dünyadaki mazlum ve esir
milletlere örnek olmuştur. Bu yönüyle evrensel bir özellik
taşıyan Atatürkçülük, bütün uluslar için bağımsızlığı ve millî
egemenliği öngörür.
Atatürkçülük, bütün toplumlarda uygulanabilecek esaslara
sahiptir. Akla, bilime, insan sevgisine ve yeniliklere açık bir
düşünce sistemidir. Bu özellikleri ile Atatürkçülüğü, başka
siyasal akımlar ve ideolojilerle açıklamak mümkün değildir.
Atatürkçülük Bir Bütündür
Atatürkçülük; birbirine bağlı bir düzen ve uyum içinde işleyen, kendi içinde tutarlı, belirli bir amaca yönelik düşüncelerin ve ilkelerin oluşturduğu bir bütündür.
Atatürkçülüğün temelini oluşturan ilkeler birbirleriyle bağımlı, birbirlerini her yönden destekleyen ve birleştiren düşüncelerden oluşur. Bu ilkelerin birbirine bağlı ve uyumlu olması, bunların birtakım ortak özelliklere sahip olmasından kaynaklanır. Nasıl bir makineyi işleten çarkları bir arada tutan ortak özellikleri
varsa Atatürk ilkeleri de bu ortak özellikleriyle bir bütün oluşturmaktadır. Atatürk’ün devlet anlayışı; insan
haklarına saygılı, milliyetçi, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti modelidir. Bu devletin şekli ve nitelikleri; cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık ilkeleri doğrultusunda belirlenmiştir.
Bu özellikleri nedeni ile Atatürkçülük bir bütündür ve birbirinin tamamlayıcısıdır.
Atatürkçülük, insan haklarının temeli olan din, vicdan ve düşünce özgürlüğüne saygılıdır. Kişi hak
ve hürriyetine büyük önem veren Atatürk, bu hakları anayasa ile güvence altına almıştır. Diğer yandan
Atatürkçülük, millî birlik ve beraberliği her şeyin üstünde tutar. Türk milletinin mutlu ve huzurlu bir yaşam
sürmesini, yurtta ve dünyada barışın korunmasını amaç edinir. Atatürkçülük sadece düşünce planında
kalmamış, başarılı uygulamalarla Türk milletinin her alanda ilerlemesini sağlamıştır. Bundan dolayı dinamik bir düşünce sistemidir.

173

Aşağıdaki tabloda verilen örneği de dikkate alarak ilgili bölümleri doldurunuz.
Atatürk’ün Konu İle
İlgili Sözleri

Atatürkçü Düşünce Sisteminin
Nitelikleri
Millet egemenliğini esas alması

Uygulamalar

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” TBMM’nin açılması

Türk milletinin huzur ve refaha
sahip olması
Tam bağımsızlık
Aklın ve bilimin öncülüğünde Türk
kültürünü çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma ülküsü

4. ATATÜRK İLKELERİNİN AMACI
Atatürk’ün Türk milletine olan güveni
sonsuzdu. Bu inançla Kurtuluş Savaşı’nı
başlatarak Türk milletini bağımsızlığa
kavuşturdu. Kurtuluş Savaşı’nın zaferle
sonuçlanmasıyla birlikte sıra, yüzyılların
ihmali ile oluşan geri kalmışlık zincirinin
kırılmasına gelmişti. Atatürk, bu duruma
son vermek istiyordu. Bu amaçla Türk
milletini aklın ve bilimin öncülüğünde kalkındırmak ve gelişmiş ülkeler düzeyinin
üzerine çıkarmak için çalışmalar başlattı.
Atatürkçü düşünce sistemi, sorunlara
uygun çözüm yolları arayan bir fikir düzeni
olarak hayat bulmuştur. Yapılan her yenilik, belli bir fikir gücüne ve birtakım ilkelere
dayanmaktadır ki bunlara Atatürk ilkeleri
denir. Hür fikir ve düşünceye sahip olmayı
amaçlayan Atatürkçü düşünce sistemi, bu ilkeler çevresinde birleşip gelişmiştir.
Atatürk ilkeleri, Türk milletinin onurlu ve mutlu bir hayat sürmesini, sonsuza kadar bağımsız olarak yaşamasını hedeflemiştir. Atatürk ilkelerinin en önemli amaçlarından biri de her yönüyle gelişmiş,
bağımsız, bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türkiye’nin kurulmasını sağlamaktır.
Türk inkılabı, çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmak için toplumun ihtiyaç duyduğu kurumların
düzenlenmesini amaçlar. Bu anlamda Atatürk ilkeleri, çağın gereklerine göre Türk milletinin mutluluğunu, huzurunu, refahını artırmak; birlik ve beraberliğini korumak, millî bağımsızlığını devamlı kılmak
ve millî egemenliğe dayalı yönetim anlayışının süreklilik kazanmasını sağlamak amacıyla konulmuş
ilkelerdir. Atatürk ilkeleri Türkiye’de demokrasinin yerleşip kökleşmesinde de önemli bir yere sahiptir. Bu
ilkelerle bütün yurttaşlar ülke yönetiminde söz ve karar hakkını elde etmişlerdir. Türk inkılabının temelini
oluşturan bu ilkeler, Türk kültürünü millî bir anlayışla çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine eriştirmek için
hayata geçirilmiştir. Atatürkçü düşünce sisteminin gelişmesi bu ilkelerin demokratik bir ortamda uygulanmasıyla mümkündür.
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Türk halkına ilerleme ve gelişme yolunu işaret eden cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık ilkeleri günümüzde de değerlerini korumaktadır. Bütün bu ilkelerin amacı, insan
onuruna ve özgürlüğüne saygılı, millî egemenlik esasına dayanan demokrasi anlayışı içerisinde uygar
bir toplum oluşturmaktır. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı temel alan bu ilkeler, Türk toplumunun
benliğini kaybetmeden birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir Türkiye meydana getirmeyi hedefler.
Atatürk, çağdaşlaşma konusunda şu sözleri söylemiştir:
“Ülke, hemen çağdaş, uygarlaşmış ve yenileşmiş olacaktır. Bizim için bu hayat kavgasıdır. Bütün
özverilerimizin ürün vermesi buna bağlıdır. Türkiye ya yeni görüşle bezenmiş namuslu bir yönetim
olacaktır ya da olmayacaktır. Halk ile çok yakınlığım vardır. O saf yığın bilmezsiniz ne denli yenilik
yanlısıdır.”
(Arı İnan, Düşünceleriyle Atatürk, s. 287.)

Türkiye Cumhuriyeti’nin korunması ve devamlılığının sağlanması, bu ilkelerin öğrenilmesi ve uygulanmasına bağlıdır. Millî kültür değerlerimizi geliştirerek güçlü bir Türkiye içerisinde onurlu ve mutlu bir
biçimde yaşamak Atatürk ilkeleri ile mümkündür.
Atatürk’ün çağdaşı olan liderleri araştırınız. İçlerinden hangilerinin düşünce ve görüşleri günümüze kadar başarılı bir şekilde ulaşabilmiştir? Başarılı olamayanlar varsa bunların nedenlerini
sınıfınızda iki gruba ayrılarak tartışınız.

Aşağıdaki görselleri dikkate alarak Atatürk ilkelerinin amaçlarıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Mustafa Kemal, halkla birlikte (İzmir-1931)

Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesinden bir görünüm (Ankara)

İstanbul Teknik Üniversitesi laboratuvarlarından bir görünüm

Millî birlik ve beraberliği gösteren temsilî bir
resim (Atatürk ve Kurtuluş Savaşı MüzesiAnkara)
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5. ATATÜRK İLKELERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
Atatürk ilkeleri, bir bütünü oluşturan değerler sistemidir. Bu sistem
birtakım ortak özelliklere sahiptir.
Atatürk ilkeleri, Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur. Bu ilkelerin
en önemli özelliklerinden biri de uygulanabilir olmasıdır. Atatürkçülük, akıl
ve bilimin öncülüğünde yenilikler yapmaya, gelişmeye ve değişmeye açık
olduğundan toplumun gereksinimlerini her zaman ön planda tutmuştur. Bu
nedenle durağan değil, dinamik ve ileriye dönük bir düşünce sistemidir.
Atatürkçü düşünce sistemi, mantığa uygun bir düşünce sistemidir.
Atatürk ilkeleri birbirinden ayrılamaz, tek tek değerlendirilemez. Atatürk
ilkeleri Türk milletinin ruhuna, yüksek karakterine, gelenek ve göreneklerine uygundur.
Atatürk ilkelerinin kabul edilmesinde herhangi bir dış baskı ve taklitçilik
yoktur. Bu ilkeler, millî ihtiyaçlardan kaynaklanan bir düşünce sisteminin
ürünüdür. Atatürk ilkeleri; gerçeklere dayanan, geleceğe yönelik, birbirleriyle uyumlu ve tutarlı olması özelliğiyle bir bütünü oluşturur. Atatürk ilkeleri, Atatürkçü düşünce sistemini kurmak ve uygulamak amacı ile doğrudan ilgilidir. Çünkü Atatürk ilkeleri, Atatürkçü düşünce sisteminin temelini
oluşturur. Atatürk ilkeleri Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin siyasal,
sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuksal açıdan gelişmesini amaç edinir.
Atatürk’ün devlet anlayışı; insan haklarına saygılı, milliyetçi, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk
devleti modelidir. Bu devletin temel özellikleri; cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık ilkeleri doğrultusunda oluşturulmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelinde Atatürk ilke ve inkılaplarının önemli bir yeri vardır. Osmanlı
Devleti’nin yıkılış nedenlerini çok iyi bilen Atatürk, Türk milletinin bağımsızlığını ve hürriyetini bir daha
kaybetmemesi için köklü önlemler almıştır. Bağımsızlığın yanında millî egemenliği gerçekleştirerek
cumhuriyeti kurmuştur. Bütün bunlar Atatürk ilke ve inkılapları sayesinde gerçekleşmiştir.
Atatürk ilkeleri; Türk milletinin özellikleri, bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmiş millî bir düşünce sistemidir. Türkiye, Atatürk ilkeleri ile hızlı bir kalkınma sürecine girmiştir. Bugün
de aynı hızla ilerlemeye ve gelişmeye devam eden Türkiye, Atatürk ilkeleri ışığında dünyada kendisine
layık bir yer edinmiş ve güçlü bir devlet durumuna gelmiştir.
Yönetimde, eğitimde, hukukta, sosyal ve ekonomik yaşamda yapılan bütün atılımlar itici gücünü
Atatürk ilkelerinden almıştır. Bu ilkeler ışığında ilerleyen Türk milleti, yükselmeye azimli ve kararlıdır.
Atatürk, bu bilinçle yaptığı inkılapları sürekli kılmak için kendi adıyla anılan ilkelerini oluşturmuştur. Bu
ilkelerin hiçbiri birbirinden bağımsız değildir.
Atatürkçü düşünce sisteminin bir bütün oluşunun sebepleri ile ilgili neler söylenebilir?
Açıklayınız.
Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri ile ilgili aşağıdaki şemada boş bırakılan yerleri tamamlayınız.
Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur.
............................................................................
Atatürk İlkelerinin
Ortak Özellikleri

............................................................................
............................................................................
............................................................................
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6. ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARINI OLUŞTURAN ESASLAR
Türk inkılabı, bazı önemli temellere dayanmaktadır. Atatürk, çok önemli bazı düşüncelerden, olgulardan yararlanarak ilkelerini belirlemiştir.
Türk milletinin demokratik değerleri
benimsemesi ve egemenliğin millete ait
olması, Atatürk ilkelerinin temel dayanaklarındandır. Atatürk ilke ve inkılaplarının
dayandığı esas düşüncelerin bir başka
kaynağı da milliyetçiliktir.
Milliyetçilik ilkesi, millet duygusunun
gelişmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Millî
benlik, bir milletin bireylerini sıkı sıkıya
birbirine bağlayan duygulardır.
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan
temel esaslar şunlardır:
• Millî kültür
• Millî tarih bilinci

Atatürk, halka hitap ederken (1924)

• Vatan ve millet sevgisi

• Çağdaşlaşma ideali

• Millî dil

• Türk milleti bilinci

• Bağımsızlık ve özgürlük

• Vatanın bütünlüğü, millî birlik ve beraberlik

• Millî egemenlik
Millî Tarih Bilinci
Bir milletin geleceğe güvenle bakabilmesi, sahip olduğu millî tarih bilincine bağlıdır. Millî tarih bilinci, bireylerin ve milletlerin tarihlerine, geçmişlerine bağlılıkları; tarihlerindeki övünülecek olaylar ve şahsiyetler ile gurur duymaları, onlardan cesaret almalarıdır. Millî gurur ve millî bilinç bu sayede güçlenir,
gelişir.
Vatan ve Millet Sevgisi
Atatürk ilke ve inkılapları, Türk milletinin vatan ve millet sevgisinden güç alır. Vatan ve millet sevgisi yüce bir duygudur. Bu duygu ve düşünce bağımsızlık savaşının zaferle noktalanmasını sağlamıştır.
Atatürk, vatan sevgisini şu sözleri ile dile getirmiştir:
“Türklerin vatan sevgisi ile dolu olan göğüsleri düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima demirden bir duvar gibidir.”
(Ali Güler, Atatürk ve Cumhuriyet, s. 224.)

Millî Dil
Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde bir arada yaşamasını sağlayan en önemli unsur millî dildir.
Türk dili millî bütünlüğümüzü korumakta en etkili güçtür. Dil, millî duyguyu geliştirir. Atatürk, Türk milletinin hayatında dilin ne kadar önemli olduğunu şu sözleriyle belirtmiştir:
“...Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir... Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.”
(Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 260.)

Bağımsızlık ve Özgürlük
Atatürk, yeni Türk Devleti’ni kurarken aldığı gücü şu sözleriyle belirtmiştir.
“Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir...”
(Arı İnan, Düşünceleriyle Atatürk, s. 107.)

177

Devletin özgürlüğü, o ülke sınırları içinde yaşayan milletin bağımsızlığı demektir. Bağımsızlık, bir
devletin ve toplumun yönetimine girmemek ve millî çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmektir. Özgür
ve bağımsız olmayan bir devlet, dilediği gibi hareket edemez. Bunun için Atatürk yeni Türk Devleti’nin
özgürlük ve bağımsızlığını her şeyin üstünde tutmuştur.
Millî Egemenlik
Atatürk ilke ve inkılapları millî egemenlik temeline dayanır. Türkiye Cumhuriyeti’nde egemenlik,
kayıtsız şartsız milletindir. Yeni Türk Devleti, millî egemenlik üzerine kurulmuştur. Atatürk, inkılapları bu
ilkenin ışığında gerçekleştirmiştir.
Millî Kültür
Millî kültür, millî benliğin geliştirilmesinde ve güçlenmesinde önemli rol oynar. Bundan dolayı Türk
milleti için hayati bir öneme sahiptir. Millî kültürün çağın gereklerine göre gelişimini sürdürmesi ve dinamik bir yapıya sahip olması gerekir. Çağdaş kültürler karşısında kendilerini yenileyemeyen kültürler,
farklı kültür ve uygarlıkların olumsuz etkilerinden kendilerini kurtaramazlar. Bu durum milletlerin her
alanda geri kalmasına yol açar.
Çağdaşlaşma İdeali
Atatürk’ün en büyük amacı, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmaktı. Türk halkının çağdaşlaşmasını her şeyden önce bir “var olma mücadelesi” olarak gören Atatürk, bu konuda şunları söylemiştir:
“... Biz her vasıtadan yalnız ve ancak bir görüşle faydalanırız. O görüş şudur: Türk milletini medeni dünyada, layık olduğu mevkiye yükseltmek ve Türkiye Cumhuriyeti’ni sarsılmaz temeller üzerinde,
her gün ve daha çok güçlendirmek.”
(Erdem, Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, C 4, s. 895.)

Türk Milleti Bilinci
Atatürk’ün Türk milletine inancı ve güveni sonsuzdu. O, 19 Mayıs 1919’da Kurtuluş Savaşı’na Türk
milletine inanarak ve güvenerek başladı. Daha sonra kurduğu yeni Türk Devleti’ni ise çağdaş bir yapıya kavuşturmak için birçok inkılap yaptı. Atatürk bütün bunları milletine olan güveni ve inancı ile gerçekleştirdi. Bundan dolayı Atatürk ilke ve inkılaplarının temelinde Türk milletine olan inancın ve güvenin önemli bir yeri vardır.
Vatanın Bütünlüğü, Millî Birlik ve Beraberlik
Atatürk için temel olan, yurtta millî
birlik ve beraberliğin sağlanması ve ülke
bütünlüğünün korunmasıdır. Bu duygu
ve düşünce Türk halkının bir bütün
olarak yaşamasını sağlar; hiçbir şekilde bölücülüğe, ayrımcılığa izin vermez.
Kurtuluş Savaşı’nın zaferle noktalanmasında ülkede sağlanan millî birlik
ve beraberliğin büyük bir rolü olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş
Savaşı’nı başlatmadan önce ülkede
işgalci güçlere karşı birlikte hareket
etmek için büyük gayretler göstermiştir.
Millî birlik ve beraberlik olmadan ülkede
hiçbir şey başarılamaz; ülkenin varlığı,
bağımsızlığı ve bütünlüğü korunamaz.

Millî birlik ve bareberlik Atatürk ilke ve inkılaplarının en önemli
esaslarından biridir.
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Ülke, bir milletin bağımsız olarak üzerinde yaşadığı toprak parçasıdır. Bu nedenle bir milletin hayatında çok önemli bir değerdir. Ülkesi olmayan bir millet, varlığını ve bağımsızlığını sürdüremez.
Ülkenin bölünmez bütünlüğü ilk önce Erzurum Kongresi’nde “Millî sınırlar içinde kalan vatan bir
bütündür, asla bölünemez.” kararı ile ortaya konulmuştur. Daha sonra Sivas Kongresi’nde bu karar
aynen kabul edilerek Misakımillî Kararları ile millî bir politika hâline getirilmiştir.
Kurtuluş Savaşı’nın zaferle bitirilmesiyle birlikte ülkemiz işgalden kurtarılmıştır. Bizim vatanımız, yüzyıllardır üzerinde gururla yaşadığımız Türkiye’dir. Atalarımız canları pahasına yurdumuzu korumuşlar
ve bizlere emanet etmişlerdir. Bu nedenlerden dolayı ülkemizin bölünmesine ve parçalanmasına Türk
gençleri olarak asla izin vermemeliyiz.
Atatürk ilke ve inkılapları; millî tarih bilinci, vatan ve millet sevgisi, millî dil, bağımsızlık ve
özgürlük, millî egemenlik, millî kültürün geliştirilmesi, çağdaşlaşma ideali, Türk milleti bilinci,
millî birlik ve beraberlik ve vatanın bütünlüğü gibi esaslardan birini seçip bu kavramı açıklayan
bir kompozisyon yazınız.
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7. CUMHURİYETÇİLİK
Bugün Türkçede kullanılan “cumhuriyet” kelimesi Arapçadan dilimize geçmiştir. Arapçada cumhur
kelimesi; ahali, halk veya büyük bir kalabalık anlamına gelmektedir. Bu kelime eski Yunancada, Latincede, Arapçada halk hizmetlerinin görüldüğü bir devlet yönetimini ifade etmek için kullanılmıştır.
Atatürk’ün cumhuriyet yönetimi ile ilgili aşağıdaki sözlerini okuyalım.
“Cumhuriyet, imkân demektir. Cumhuriyet yalnızca adıyla bile birey özgürlüğünü aşılayan sihirli bir aşıdır. Görülecektir ki cumhuriyet imkânları olan her memleket, özgürlük davasında er geç başarılı olacaktır.
Cumhuriyet, kendisine bağlı olanları en ileri aşamalara götüren imkânları verir. Bağımsızlık ve hürriyetine
sahip olan milletler, ilerleme yolunda imkânlara sahip demektirler. O hâlde cumhuriyet, her alanda ilerlemenin de en belirgin teminatıdır. Cumhuriyeti bu anlamıyla ve bu kapsamıyla anlamak gerekir.”
(Zübeyde Yalın Öktem, Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi, s. 217.)
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Cumhuriyetçilik, devletin yönetim şekli olarak cumhuriyeti kabul etmek, bu yönetimi benimsemek,
onu korumak ve yaşatmak demektir. Cumhuriyet rejiminin en önemli özelliği, egemenliğin bir kişi veya
bir sınıfa değil, bütünü ile millete ait olmasıdır. Cumhuriyet, devlet yönetiminde millî egemenliğe dayanan, özgür ve serbest seçimi temel alan bir yönetim biçimidir. Bu alanda cumhuriyeti diğer yönetimlerden ayıran farklılıklar vardır.
Atatürk, cumhuriyet yönetimi ile ilgili şunları söylemiştir:
“Türk milletinin yaradılış ve anlayışına en uygun olan yönetim cumhuriyet yönetimidir.’’
(Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihimiz, s. 56.)

Atatürk,
“Egemenlik mutlaka milletin elinde olmalıdır!.. Şimdiye kadar milletimizin başına gelen bütün felaketler, kendi kader ve yazgısını birisinin eline terk etmesinden kaynaklanmıştır.”
(Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 146.)

derken dışarıdan gelecek tehlikelere karşı tam bağımsızlığı savunuyordu.
Cumhuriyet, yurttaşın devlete, devletin yurttaşa karşı hak ve ödevlerini en iyi şekilde düzenleyen bir
yönetimdir. Cumhuriyet yönetimi, “halkın kendi kendini yönetmesi” gerçeği üzerine kurulmuştur. Toplumu oluşturan bireyler serbest ve özgür bir ortamda kendi yöneticilerini seçme hakkına sahiptir. Cumhuriyet, bu bakımdan bir kişi veya sınıfın egemenliğine dayanan yönetimlerden farklıdır. Cumhuriyet yönetiminin temel çıkış noktası, milletin kendi kendini yönetmesi anlayışıdır. Bunun sonucu olarak da cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar ve yerel yöneticiler, seçimle belirli bir süre için göreve getirilir. Egemenliğin millete ait olması Anayasa’mızda aşağıdaki madde ile teminat altına alınmıştır:
MADDE 6 – Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.
Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse
veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.
(www.tbmm.gov.tr)

Atatürk’ün cumhuriyetçilik anlayışı, demokrasiyi temel alan bir anlayışa sahiptir. Meclis, iktidar ve
muhalefetin varlığı; demokrasinin ve cumhuriyet yönetiminin tam manasıyla uygulandığının bir göstergesidir.
Atatürk, demokrasi ve cumhuriyet arasındaki bağlantıyı şu sözleri ile kurmuştur:
“Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir.”
(Atatürkçülük 3, s. 26.)

“Demokrasi prensibinin, en modern ve mantıki uygulamasını sağlayan hükûmet şekli cumhuriyettir.”
(Atatürkçülük 3, s. 26.)

Atatürk’ün cumhuriyetçilik anlayışını yansıtan bir gazete sayfası hazırlayarak sınıfınızdaki panoda sergileyiniz.

8. TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN NİTELİKLERİ
Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmasındaki en önemli etken halkın gücüne dayanmasıdır. Doğal olarak da Türkiye Cumhuriyeti, kurumları ve kuramları ile gücünü milletten alan bir niteliğe sahiptir. Halkın
Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan ilkelere ve değerlere sahip çıkması, onları geliştirmesi ve olması
gerektiği gibi hayata geçirmesi, devletin yaşamasının temel dayanağını oluşturmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, millî egemenliğe dayalı bir devlet modelidir. Mutlakiyet yönetimlerinde
ise devlet başkanlığı babadan oğula ya da ailenin bir başka bireyine geçer ve seçim söz konusu değildir.
Böylece tek kişiye dayalı yönetimlerde yöneticilerin sözleri yasa gibidir, her isteği yerine getirilir. Cumhuriyet yönetiminde, egemenliğin herhangi bir kişi, zümre veya sınıfla paylaşılması söz konusu olamaz.
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Devlet başkanı yasalara göre hareket etmek zorundadır. Günümüzde adı cumhuriyet olan, bir kişinin
veya bir zümrenin egemenliği altında yönetilen devletler de vardır. Millet egemenliğine dayanmayan bu
devletlerin yönetim anlayışları demokrasi ile bağdaşmaz.
Cumhuriyetçilik, devlet yönetiminde millî egemenliği, millî iradeyi ve özgür seçimi esas alan bir ilkedir. Bu ilkenin yönetim biçimi ve siyasal rejim olarak ifadesi cumhuriyet rejimidir. Bu tarz yönetim, millî
egemenlik kavramını en iyi temsil edecek, en iyi uygulayacak bir devlet şekli olup demokrasinin de en
gelişmiş biçimidir.
Halkın kendi kendini yönetmesi demek olan cumhuriyet yönetiminin temelini Atatürk şu sözleri ile
açıklamıştır:
“Cumhuriyet’te son söz millet tarafından seçilmiş Meclistedir. Millet adına her türlü kanunları o
yapar. Hükûmete güven oyu verir veya düşürür. Millet, vekillerinden memnun olmazsa belirli zamanlar sonunda başkalarını seçer. Millet, egemenliğini, devlet idaresine katılmasını, ancak, zamanında
oyunu kullanmakla sağlar...”
(Atatürkçülük 3, s. 26.)
(Düzenlenmiştir.)

Günümüzde TBMM’den bir görünüm (Ankara)

Cumhuriyet yönetimi demokrasiyi temel alır. Türkiye Cumhuriyeti; özgür, demokrat ve insan haklarına saygılı bir yönetimdir. Samimi ve yasal olmak şartı ile her türlü düşünce özgürlüğüne izin verir.
Atatürk bu durumu şu sözlerle açıklamıştır:
“Cumhuriyet, düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimi ve haklı olmak şartiyle her fikre hürmet ederiz. Her görüş bizce saygıya değerdir. Yalnız, karşı çıkanlarımızın insaflı olması gerekir.’’
(www.atam.gov.tr)

Türkiye Cumhuriyeti; Atatürk ilkelerine bağlı, Atatürk milliyetçiliğine yürekten inanan, millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir niteliğe sahiptir. Devlet yönetimine bütün fertler katılabilir. Herkes
düşüncesini ortaya koyarken devlet güvencesi altındadır. Kamu yararına olan her şey halk nezdinde
değer kazanır. Atatürk bu konuda şu sözleri söylemiştir:
“Kamuoyu, milletin içinden taşan bir değişik fikirler denizidir. O denizde çeşitli akımlar, çeşitli tartışma dalgaları oluşturur. Kamuoyu ruhsal bir âlemdir. Orada seyreden fikir mücadelesi, dikkatli gözlerden gizli kalamaz.”
(www.atam.gov.tr)
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Türkiye Cumhuriyeti, demokratik yapısını destekler nitelikte çağdaş ve laik bir hukuk devletidir. Atatürkçü düşünce sistemi; sosyal adalete, sosyal güvenliğe ve adaletli gelir dağılımına büyük önem verir.
Devlet herkese eşit mesafededir. Toplumda herhangi bir zümre ya da sınıf üstün değildir. Yasalar çağdaş hukuk normlarına göre düzenlenmiştir. Yargı kararları toplumu memnun edici ve insan haklarına
uygundur. Bu kararlar kişisel hak ve özgürlüklerin koruyucusu durumundadır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti laiklik anlayışını benimsemiştir. Dinî yaklaşımların sosyal ve siyasal
alanda uygulanmasına karşıdır. Kişisel ibadet, din ve vicdan özgürlüğünü sağlar. Halkın arasında herhangi bir dinsel inanışın diğerinden üstün görülmesine, bu yönde baskı oluşturulmasına ya da kısıtlamalar getirilmesine karşıdır. Aksi davranışlarda bulunanları sosyal hukuk devleti ve insan hakları çerçevesinde cezalandırır. Bu, devletin devamlılığının ve birlikteliğinin teminatıdır.
Millî devlet, herhangi bir sınıf ve topluluğa ayrıcalık tanımayan devlettir. Devlet, bütün toplumsal kesimlerin, birimlerin hak ve çıkarlarını koruyan, savunan, dengeleyen, milletin vicdanında saygı ve itibar
bulan, halkın bizzat örgütlenmesinden doğan bir otoritedir. Ülke bütünlüğünün korunması için millî birlik
ve beraberliğe büyük önem veren Atatürkçülük, aynı zamanda vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü esas alır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerini içeren ve Anayasa’mıza göre değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddeler aşağıda verilmiştir:
MADDE 1 – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
MADDE 2 – 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.
MADDE 3 – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.
Başkenti Ankara’dır.
MADDE 4 – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm
ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
(www.tbmm.gov.tr)

Anayasa’mızın ilgili maddelerini dikkate alarak Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri ile ilgili düşüncelerinizi açıklayınız.
Aşağıda 1. sütunda cumhuriyetçilik ilkesinin bazı özellikleri verilmiştir. Sizden istenen ise bu
özellikleri 2. sütundaki ilkelerle eşleştirmenizdir.
A

Kanunlar önünde kesin bir eşitlik kabul eder, hiçbir kişiye,
aileye, sınıfa ve topluluğa ayrıcalık tanımaz.

Milliyetçilik

B

Millî egemenlik ilkesini temel alır.

Laiklik

C

Temelinde akıl ve bilimi esas alır.

İnkılapçılık

D

Türk milletinin çağdaş ve modern hayattaki yerini almayı
hedefler ve yeniliklere açıktır.

Halkçılık
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9. CUMHURİYETİN TÜRK TOPLUMUNA SAĞLADIĞI FAYDALAR
Cumhuriyet yönetiminin Türk milletine sayısız yararları olmuştur. Önce milleti, devlet yönetiminde söz
sahibi yapmış, devlet-vatandaş ilişkisini en iyi şekilde düzenlemiştir. Vatandaşların hak ve özgürlüklerini
güvence altına almış, demokrasinin gelişerek güçlenmesini sağlamıştır. Cumhuriyet yönetiminin kurulmasıyla herkes dokunulmaz, devredilemez temel hak ve özgürlüklere kavuşmuştur. Seçme ve seçilme
haklarını kullanabilecek yaşa gelenler, devlet yönetiminde söz sahibi olmuştur. Vatandaşların temel hak
ve özgürlükleri, başta anayasa olmak üzere yasalarla güvence altına alınmıştır.
Atatürk, bir konuşmasında cumhuriyete olan bağlılığını şu sözleri ile açıklamıştır:
“Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükûmet teşkilatı ki onun ismi cumhuriyettir. Artık hükûmet ile millet arasında
geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükûmet, millet ve millet, hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır.”
(Atatürkçü Düşünce El Kitabı II, s. 182.)

Cumhuriyet yönetimi, demokrasinin yerleşip gelişmesini ve kökleşmesini sağlamış, Türk milletinin
hayatına yön vermiştir. Türk milleti çağdaşlaşma yoluna cumhuriyet ve onun vazgeçilmez unsuru olan
demokrasi ile girmiş, kısa zamanda bu yönetimin yararlarını görmüştür.
Cumhuriyet yönetimi, Türk milletine özgür ve bağımsız yaşama hakkını sağlamıştır. Atatürk’ün ortaya
koyduğu cumhuriyetçilik ilkesi ancak cumhuriyet yönetimine bağlı kalınarak korunabilir. Atatürk cumhuriyet yönetiminin Türk toplumu için önemini şu sözleriyle ifade etmiştir:
“Cumhuriyet, yeni ve sağlam ilkeleriyle, Türk milletini güvenli ve sağlam bir gelecek yoluna koyduğu kadar asıl, düşüncelerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik bakımından, büsbütün yeni bir hayatın
müjdecisi olmuştur.”
(Ahmet Bekir Palazoğlu, Atatürk’ün Eğitim ile İlgili Düşünceleri, s.19.)

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı İnternet sitesinin ana sayfasından bir görünüm

Cumhuriyet, bütün yurttaşların eşitliği ve devlet yönetimine eşit olarak katılmaları temeline dayanır.
Cumhuriyette devlet, vatandaşların ortak iradelerinin bir ürünüdür. Türkiye Cumhuriyeti her türlü eşitsizliğe ve ayrıcalığa karşıdır. Cumhuriyet, Türk toplumunda devlet-vatandaş ilişkilerini en iyi şekilde
düzenleyerek, Türk toplumunu teokratik monarşilerden, despotik ve diktatörlüğe dayanan sistemlerden
tamamen ayrıştırarak farklı bir millet hâline getirmiştir. Cumhuriyetle birlikte ülkemizde insan hakları alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bugün yurdumuzda insan haklarını korumak amacıyla çeşitli sivil
toplum kuruluşları görev yapmaktadır. Bunların başında Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ve TBMM
İnsan Hakları Komisyonu bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, ülkemizde insan hakları ihlallerini önlemek için
gerekli araştırmaları yapmak ve bunların sonuçlarını yetkili makamlara bildirmekle görevlidir.
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Cumhuriyet, millet egemenliğine dayanan demokratik sistemi ortaya koyduğu için milletin devlet
yönetiminde söz ve karar sahibi olmasını sağlamıştır. Halk, seçtiği milletvekilleri aracılığıyla ülke yönetimine katılabilmekte, yerel yöneticilerini (belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi
üyeleri, muhtar vb.) belirleyebilmekte, gerektiğinde onların yerine yenilerini seçebilmektedir. Cumhuriyet
yönetiminde millî egemenlik, halkın sahip olduğu temel bir özelliktir. Bu ilkenin uygulanması sonucunda
cumhuriyet yönetimi, bireylerin hak ve özgürlüklerini yeniden düzenleyip bütün vatandaşların yasalar
önünde eşit haklara kavuşmasını sağlamıştır.
Cumhuriyet rejiminin en önemli
görevlerinden biri de devletin, bireylerin hak ve özgürlüklerini yasalarla güvence altına almasıdır.
Cumhuriyetin bizlere sağladığı
haklar; bireysel, toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik haklar
biçiminde Anayasa’mızda güvence altına alınmıştır. Cumhuriyet
yönetimlerinde devlet, bireylerin
can ve mal güvenliğini sağlamak
mecburiyetindedir.
Cumhuriyet
sayesinde birçok Avrupa ülkesinde kadınların siyasi haklardan
1935 seçimlerinde vatandaşlar oy kullanırken
yoksun olduğu bir dönemde, Türk
kadınlarına seçme ve seçilme
hakkı tanımıştır. 1930’lu yılların başında Türk kadını siyasi haklar elde ederken İsviçre ve Fransa gibi
ülkeler, kadınlara bu hakları henüz tanımamışlardı.
Cumhuriyet rejimi sayesinde Türk milletinin her bir ferdi, vatandaş olarak kişinin dokunulmazlığı,
maddi ve manevi varlığının korunması, zorla çalıştırılmama hakkı, kişi hürriyeti ve güvenliği, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti, yerleşme ve seyahat hürriyeti, din ve vicdan
hürriyeti, düşünce ve kanaat hürriyeti, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, basın hürriyeti, düzeltme
ve cevap hakkı, dernek kurma hürriyeti, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, mülkiyet hakkı,
hak arama hürriyeti güvencesi gibi temel hak ve özgürlüklere kavuşmuş ve bu haklar Anayasa’da güvence altına alınmıştır.
Osmanlı devlet düzeni ile cumhuriyet yönetimini, sınıfınızda iki grup oluşturarak tartışınız.

Aşağıda “Cumhuriyet Yüz Yaşında” konulu konferansın yer aldığı program tablosu verilmiştir. Bu çalışma 2023 yılında cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlamak için yapılacaktır.
Konferans
Tarihi

Konferans
Konusu

Konferansı Sunacak
Kişi

Çalışmanın
Amacı

29 Ekim 2023

Cumhuriyet Yüz
Yaşında

...................................

Cumhuriyet Yönetiminin Türk
Toplumuna Sağladığı Faydaları
Fark Etmek

“Cumhuriyet Yüz Yaşında” adlı konferans için “Cumhuriyet Yönetiminin Türk Toplumuna
Sağladığı Yararları Fark Etmek” isimli bir sunu hazırlayınız.
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10. ATATÜRK’ÜN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ EMANET ETTİĞİ GÜÇ: TÜRK GENÇLİĞİ
Türklerin Anadolu’yu fethetmelerinden günümüze kadar bu güzel vatan topraklarına göz dikenler hiçbir zaman azalmamış, aksine çoğalmıştır. Yurdumuzun jeopolitik önemini çok iyi bilen Atatürk, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’ni koruma görevini Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği, yurdumuzu korumak ve kalkındırmak için çağdaş bilgi birikimi ile donanmalıdır. Her gün dünyada ve Türkiye’de meydana
gelen gelişmeleri yakından izlemeli, ayrıca Türkiye’ye yönelen ve yönelebilecek iç ve dış tehditlere karşı
hazır olmalıdır. Türk gençliği, Türkiye’nin bütünlüğüne, millî birlik ve beraberliğine yönelen her türlü yıkıcı
ve bölücü faaliyete taviz vermeden karşı çıkmalıdır.
Atatürk’ün ideali; erdemli, kültürlü, ülke sorunları ile ilgili, millî karakteri temsil eden, çalışkan ve yurtsever bir gençlik yetiştirmekti. Atatürk’e göre Türkiye Cumhuriyeti’nin parlak geleceği ancak bu özelliklere sahip bir gençlikle gerçekleşebilirdi. Bundan dolayı Atatürk, Türk gençliğinin görev ve sorumluluklarını şu sözleriyle belirtmiştir.
“Gençler! Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz eğitim ve bilgelik ile insanlık seçkinliğinin, vatan sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli simgesi olacaksınız...
Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek olan sizsiniz.’’
(Arı İnan, Düşünceleriyle Atatürk, s. 314.)
(Düzenlenmiştir.)

Atatürk’ün Türk gençliğine güveni sonsuzdur. Bu güven
duygusu onun “Bütün ümidim gençliktedir.” sözlerinde açıkça görülür. Diğer yandan cumhuriyeti, Türk gençliğine emanet
etmiştir. “Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençliğine emanet ediyorum.’’ diyerek en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’nin
sonsuza kadar yaşatılması için Türk gençliğini görevlendirmiştir. Atatürk, Türk gençliğine verdiği bu görevi şu tarihi sözlerle
belirtmiştir: “Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini,
Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir...”
Atatürk, Nutuk’un sonunda okuduğu Gençliğe Hitabesi’nde;
yaşananlardan daha çok yaşanabileceklerle ilgili öngörüde
bulunmuştur. Bir gün cumhuriyete ve ilkelerine içeriden ve dışarıdan yapılacak saldırılarla karşılaştığında içinde bulunduğu durumu düşünmemesini ve ne olursa olsun görevini yerine
getirmesini istemiştir. Ülkenin her yerinin elden çıkabileceğini,
halkın yokluk içinde kalabileceğini, daha da vahim olanı ülkeyi
yönetenlerin kişisel menfaatlerini ön planda tutacaklarını be- Cumhuriyetin gençliğe bırakılmasını gösteren temsilî bir resim (Ressam: Arif Kaptanlirtmiştir.
Resim ve Heykel Müzesi-İstanbul)
Atatürk, bütün bunları ortadan kaldıracak tek güç olarak
gördüğü gençliğe, başarıya ulaşması için şu öğüdü vermiştir:
“Ey Türk istikbalinin evladı! İşte; bu durum ve şartlar içinde dahi, vazifen; Türk bağımsızlık ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur!”
(Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihimiz, s. 110.)

Türk milletinin karakterine en uygun yönetim biçimi olan cumhuriyeti içtenlikle benimsememiz gerekir. Çünkü çağdaşlaşmanın, yükselmenin ve ileri gitmenin temel şartı, cumhuriyeti korumak, yaşatmak
ve yüceltmektir. Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelebilecek iç ve dış tehlikelere karşı her
zaman uyanık olmalıyız. Geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de cumhuriyet yönetimi çeşitli
tehlikelerle karşı karşıya kalabilir. Atatürk bu durumu Gençliğe Hitabesi’nde şu sözleri ile dile getirmiştir:
“İstikbalde dahi, seni bu hazineden (Türkiye Cumhuriyeti’nden) mahrum etmek isteyecek, dahili ve
harici bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye
atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!..”
(Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihimiz, s. 110.)
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Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik tehlikeler nereden gelirse gelsin, Türk gençliğinin birinci görevi; bu
tehlikeler karşısında duyarlı olmak, Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyup kollamak, bunu millî bir görev olarak
kabul etmektir. Çünkü Atatürk’ün önderliğinde büyük Türk milletinin gücü ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin sonsuza kadar yaşaması buna bağlıdır.
Atatürk, cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etmesiyle ilgili şu sözleri söylemiştir:
“Cumhuriyeti, cumhuriyetin geleceğini Türk gençliğine emanet ettiğimi biliyorsunuz. Ancak iş, yalnız bunu yapmakla bitmiyor. Cumhuriyeti, ülkenin geleceğini onlara emanet etmekle, yalnız onların
damarlarında dolaşan asil kanda bulunan güce güvenmekle görevimizi tamamlamış olamayız. Aynı
zamanda bu Türk gençliğini de bilgili, inanç sahibi olarak yetiştirmek mecburiyetindeyiz. İnanç sahibi
derken, memleketin en çok yararına olacak prensiplere sahip demek istedim.”
(Ahmet Bekir Palazoğlu, Atatürk’ün Eğitim ile İlgili Düşünceleri, s. 21-22.)

Cumhuriyeti yükselterek sürdürmek her Türk gencinin kutsal ve millî görevidir. Bu görev, kaynağını
ve ilhamını Atatürk sevgisinden alır. Bunun için Türk gençleri; gönül, inanç ve amaç birliği ile bu görevi
yapmak zorundadır.

11. CUMHURİYET YÖNETİMİNE YÖNELİK İÇ VE DIŞ TEHDİTLER
Türkiye jeopolitik önemi ve coğrafi konumu nedeniyle geçmişte olduğu gibi, günümüzde ve gelecekte
de sürekli bir tehditle karşı karşıya kalacaktır. Yurdumuz Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesiştiği bir
noktada bulunmaktadır. Bu özelliğinden dolayı önemli kara, deniz ve hava yolu ulaşımı ülkemiz üzerinden yapılmaktadır. Türkiye bu konumu ile her zaman dünya politikalarını şekillendiren bir özelliğe
sahiptir. Türk milletinin birliğini, Türkiye’nin güçlü bir devlet oluşunu çekemeyenler, karanlık emelleri ile
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni Sevr Antlaşması günlerine götürmeyi istemektedir. Devletimizi parçalamak isteyenler bu arzularından hiçbir zaman vazgeçmemişlerdir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik tehditler iç ve dış tehditler olmak üzere ikiye ayrılır.
İç tehdidin temelini yıkıcı ve bölücü terör odakları oluşturmaktadır. Bu odaklar laik, demokratik ve
sosyal hukuk devletini ortadan kaldırmak ve kendi dünya görüşlerine dayalı bir devlet kurmak istemektedirler. Teröristler bu amaçlarına ulaşmak için binlerce insanımızı acımasızca katletmişlerdir. Ülkemize
yönelik tehdit unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
• Terörist odakları, amaçlarına ulaşmak için korku ve heyecan yaratıp halkı psikolojik olarak sindirmek istemektedirler. Diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yıkılmasını hedefleyen gerici ve
bölücü örgüt mensupları, devletin içine sızarak devletimizi içeriden yıkmayı planlamaktadırlar.
• Bazı çıkar gurupları Türk gençliğini kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek için zararlı alışkanlıklara özendirmektedirler. Ayrıca vatan ve millet sevgisinden yoksun kişi ve kuruluşlar, Türkiye üzerinde
bazı emelleri olan devletler lehine çalışmaktadırlar.
Türkiye Cumhuriyeti, iç ve dış politikalarını “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesine göre düzenlemiş,
bölgesinde ve dünyada barışı ilke edinmiş bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin barışa dayalı politikalarına rağmen içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız.
Türkiye Cumhuriyeti, laik ve demokratik anlayışıyla, bulunduğu coğrafyada komşusu olan birçok
devletten farklı bir yapıya sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı cumhuriyet rejimi, zaman zaman iç ve dış
tehditlerle karşı karşıya kalmıştır.
Yabancı güçler, Türk milletini güçlü yapan cumhuriyet ilkelerini zayıflatmak için her türlü yola başvurmaktadırlar. Bu güçler devletin, milleti ve ülkesiyle olan bütünlüğünü parçalamayı hedeflemektedir.
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Cumhuriyetimizi yıkmak, ülkemizi parçalamak, millî birlik ve bütünlüğümüzü bozmak isteyen iç tehdit
unsurları, dış güçlerden doğrudan ve dolaylı destek almakta ve onlarla birlikte hareket etmektedirler.
Ülkemizin düzen ve huzurunu bozmaya yönelik tehditlerin en önemlileri bölücü ve yıkıcı eylemlerdir.
Amaçları; siyasi, dinî ve etnik farklılıkları kullanarak toplumda kargaşa meydana getirmek ve çıkan kargaşa ortamından yararlanarak yurdumuzu parçalamaktır.
Güncel tehdidi oluşturan diğer tehdit unsurlarından biri de dış tehdittir. Bir ülkenin coğrafi konumu, o
ülkenin dış tehdit unsurlarını artırır. Dış tehdidin amacı, yıkmayı hedeflediği ülkeyi zayıf düşürüp ele geçirmektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölgede gelişmiş bir ülke olmasını çekemeyen bazı devletler
yıkıcı ve bölücü faaliyetleri destekleyip yurdumuzu tehdit etmektedirler. Bu ülkeler ve gruplar anarşi ve
terörü desteklemekte, teröristlere ekonomik ve siyasal kaynak sağlamaktadırlar.
Ülkemize yönelik en önemli dış
tehdit unsurlarından biri de misyonerlik faaliyetleridir. Türkiye’de
misyonerlik çalışmalarının amacı,
Türk halkını kültüründen ve inancından vazgeçirerek farklı dinleri benimsemesini sağlamaktır.
Kendi millî ve manevi değerlerini
koruyamayan toplumlar direnme
gücünü kaybederek yok olmaya
mahkûmdurlar. Misyonerlik faaliyetleri karşısında son derece
dikkatli olmalıyız. Millî birlik ve be22.10.2011 tarihli bir gazete haberi
raberliğimize yönelen bu hareket
karşısında gerekli önlemleri alarak bu dış tehdit unsurunu etkisiz hâle getirmeliyiz.
Dış tehdit unsurlarından bir diğeri de Türk gençliğini ve aydınlarını millî kimlikten uzaklaştırmak ve
ülkenin temel değerlerini yıpratmaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşamasını sağlamak için
ülkemizin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı pazarı hâline gelmesini engellemeliyiz.
Türkiye, genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Bu durum ülkemiz üzerinde emelleri olan devletleri tedirgin etmektedir. Bu genç ve eğitimli nüfusun gelecekte Türkiye’yi bölgede ve dünyada güçlü bir noktaya
taşımasından çekinen bazı devletler, Türk gençliğini millî ve manevi değerlerinden uzaklaştırmak için
çalışmalar yapmaktadırlar.
Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinde halk egemenliği, bağımsızlık ve millî bütünlük gibi ilkeler yer alır.
Bugün Türk milleti bu ilkelere dayanarak varlığını, onurlu ve saygın bir millet olarak sürdürmektedir.
Bu nedenle bize bağımsızlık ve çağdaş yaşam olanakları sunan cumhuriyet yönetimine inanarak bağlı
kalmalıyız. Cumhuriyetimizi her türlü iç ve dış tehditlere karşı korumak hepimizin millî görevi olmalıdır.
Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmak ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünü savunmak için yoğun bir çaba
sarf etmeli ve bunu millî bir görev olarak algılamalıyız.
İç ve dış tehditler, Atatükçü düşünce sistemi sayesinde her zaman etkisiz hâle getirilecektir. Unutulmaması gereken en önemli görev, Atatürk ilke ve inkılaplarını canlı tutmaktır.
Atatürk, kurduğu devletin dayandığı ilkelerin ve düşünce sisteminin yaşatılmasını istiyordu. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni emanet ettiği Türk gençliği, Türkiye’de ve dünyada oluşan olayları
yakından takip edip iç ve dış tehdit unsurlarına karşı daima uyanık ve bilinçli olmalıdır.
Atatürk, Türk gençliğinden yaşadığı çağı ve olayları gereği gibi algılayabilen bir bilinç düzeyinde olmasını, Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatmasını istemiştir.
Atatürk, iç ve dış tehdit unsurlarına karşı ailelerin ve öğretmenlerin yapmaları gerekenleri şu sözleriyle ifade etmiştir:
“Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara bilhassa varlığı ile, hakkı ile, birliği ile çelişen
bütün yabancı unsurlarla mücadele gereği ve millî düşünceleri tam bir imanla her karşı fikre karşılık
olarak şiddetle ve özverili olarak savunma zorunluluğu aşılanmalıdır. Yeni kuşağın bütün ruhsal kuvvetlerine bu özellik ve yeteneğin verilmesi önemlidir...”
(Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 300.)
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bulunduğu coğrafyada Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda barışı ve huzuru sağlamak için yoğun bir çaba göstermektedir. “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesine bağlı kalarak komşu
devletlerle iyi ilişkiler kurmaya çalışan devletimiz, kendisine yönelecek her türlü iç ve dış tehdidi daima
Silahlı Kuvvetlerimizle yenecek güç ve potansiyele sahiptir.
Siz de Atatürk’ün iç ve dış tehditlerle ilgili üç sözünü bularak aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
1. ...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
12. MİLLİYETÇİLİK
Geçmişte beraber yaşamış, şimdi ve gelecekte bir arada yaşama inancı, isteği ve kararında olan;
aynı vatana ve kültürel değerlere sahip çıkan; aralarında dil, kültür ve duygu birliği olan insan topluluğuna millet adı verilir. Milliyetçilik ise kendilerini aynı milletin üyesi sayan kişilerin bir arada, aynı sınırlar
içerisinde, bağımsız bir yaşam sürme ve birlikte yaşadıkları toplumu yüceltme istek ve arzusudur.
Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi; Türk milletini içtenlikle sevme, uygar bir toplum olarak yüceltme ve onun
uğruna her türlü özveride bulunma anlayışına dayanır. Bu ilkeye göre; vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı
ile milletin birliğini korumak bütün vatandaşların temel görevidir. Atatürk’ün milliyetçilikle ilgili aşağıdaki
sözlerini okuyalım.
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkına Türk milleti denir.”
(Mehmet Işık, Her Yönüyle Atatürk, s. 97.)

Milliyetçilik duygusunu taşıyan herkes Türk milletine içtenlikle bağlıdır. Onu candan sever, onun için
çalışır ve Türklüğü ile övünür.
Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, ülke ve millet bütünlüğünü temel alır, ırkçılığı reddeder, çağdaşlaşmayı amaç edinir. Laiklik ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır, her türlü ayrımcılığa karşıdır ve sınıf kavgasını reddeder. Millî dayanışma ve sosyal adalet anlayışını benimser. Atatürk’ün milliyetçilik görüşü vatan kavramı
ile bağlantılıdır ve gerçekçidir. Atatürkçü Türk milliyetçiliği demokrasiye yöneliktir. Millet egemenliğini
esas alır. Atatürkçü milliyetçilik anlayışı saldırgan değil barışa dayalı, insan odaklı bir dünya görüşüdür.
Atatürk’ün milliyetçilik anlayışını biyolojik bir ırka dayandırmamasının ne gibi yararları olmuştur? Açıklayınız.
Atatürk’ün Türklük anlayışı bugünkü Anayasa’mızda aşağıdaki şekilde yer almıştır:
MADDE 66 – Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.
(www.tbmm.gov.tr)

Bu Anayasa maddesi gereğince yurttaşlar arasında hiçbir ayrıcalığa ve ayrımcılığa yer verilmez. Atatürk milliyetçiliği, vatanın bütünlüğünü, devletin bağımsızlığını ve gelişmesini sağlamayı amaçlar. Ayrıca
bu ilke, Türk milletinin birlik ve beraberliğini gerçekleştirmesine katkıda bulunur.
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Atatürk, Türklük anlayışı ile ilgili şu sözleri söylemiştir:
“Türkiye Cumhuriyeti içinde, Türk ülküsünü benimseyen her vatandaş, hangi din ve mezhepten
olursa olsun Türk’tür.”
(Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihimiz, s. 63.)

Atatürk bütün milletlere saygı duyardı, Türk milletinin de dünya milletleri arasında saygın bir yeri
olduğuna inanırdı.
Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, toplumu birleştirici ve bütünleştirici nitelikte ve millet yararınadır. Kendi çıkarını düşünen, birbirlerine güvenmeyen insanlardan oluşan toplumlar kolay dağılırlar. Bundan dolayı Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın başından itibaren Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde olmasına
özen göstermiştir.
Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı ırkçılığa karşıdır. Dünyadaki bütün milletlerin haklarına saygılıdır. İnsanlar arasında din ve mezhep ayrımı yapmadığı için laik bir anlayışa sahiptir. Çağdaştır, barıştan yanadır, akılcıdır, demokratiktir. Atatürk, milliyetçilik anlayışı ile ilgili aşağıdaki sözleri söylemiştir:
“Türk milleti insanlık ailesinin yüksek ve şerefli bir organıdır. Bu bakımdan bütün insanlığı sever,
millî çıkarlarına dokunulmadıkça, başka milletlere karşı düşmanlık beslemez ve telkin etmez. Türk
milliyetçiliği, bütün çağdaş milletlerle bir uyum içinde yürümekle birlikte, Türk toplumunun özel karakterini ve başlıbaşına bağımsız kimliğini korumayı esas sayar. Bu nedenle millî olmayan akımların
memlekete girmesini ve yayılmasını istemez.”
(Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihimiz, s. 63.)

... Atatürk’ün, milletin ruhundaki o sönmez meşaleyi tutuşturmak için Anadolu’yu adım adım
dolaştığı 1919 yılıydı. Büyük asker, Erzurum yolundadır. Ilıca’da tunç yüzlü bir ihtiyarla yaptığı
ilginç bir görüşmeyi Cevat Dursunoğlu şöyle anlatmaktadır: “20-30 kişilik bir göçmen kafilesi
başında bulunan bu ihtiyar, omuzlarına kartal kanadı attığı paltosu ve elindeki asası ile bir
yolcudan çok Doğu mitolojisindeki yarı tanrı kabile reislerine benziyordu. Misafirlerin önemli
kimseler olduğunu anlayan ihtiyarın zeki gözleri parladı. İri ve ak tüylerle örtülü elini geniş
göğsünün üstüne koyarak onları selamladı. Mustafa Kemal, ta yanı başına kadar geldiği hâlde
heybetliliğinin azametini kaybetmeyen bu ihtiyarın hatırını soruyor, o da gövdesine yaraşan
derin ve gür sesiyle teşekkür ediyordu. Bu kısa hoşbeşten sonra Paşa, ihtiyara:
Ağa, dedi. Böyle nereden geliyorsun?
— Paşa’m, Rus gelirken göçmen olmuştuk. Çukurova’daydım. Şimdi köyüme dönüyorum.
Buralara dönmenin pek yerinde olmadığını, kışın sıkıntı çekileceğini anlatmak istedi. Sonra
da ekledi:
— Ağa, yoksa oralarda geçinemedin mi?
— Hayır Paşa’m, Çukurova cennet gibi bir yer. Bir eken yüz alıyor. Son günlerde işittim ki
İstanbul’daki “kötü niyetli insanlar” bizim Erzurum’u Ermenilere vereceklermiş. Geldim ki ne
göreyim, bu namertler kimin malını, kimlere veriyorlar?
Tunç çehreli, beyaz sakallı, güngörmüş ihtiyarın iman dolu göğsünden gelen bu ses, yine
onun gibi tunç yüzlü askerin gözlerini yaşarttı.
Bu eski Türk kalesine millet işi için milletle beraber çalışmaya gelen büyük devlet adamı,
yaşlı gözlerle arkadaşlarına döndü:
— Bu milletle neler yapılmaz? dedi ve sonra ihtiyarla vedalaştı.
(Kemal Arıburnu, Atatürk’ten Anılar, s. 199.)
(Düzenlenmiştir.)

Yukarıdaki anıda Atatürk’ün Türk milletine olan inancı anlatılmıştır. Bu olayı yansıtan bir
resim, şiir ya da düzyazı hazırlayarak sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.
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13. MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİĞİN ÖNEMİ
Millî birlik ve beraberlik; Türk milletini oluşturan insanların, her zaman birbirlerini seven, birbirlerine
inanan ve güvenen yurttaşlar olarak yurdun ve milletin yükselmesi ülküsü etrafında toplanması demektir.
Millî birlik ve beraberlik duygusu, aralarındaki bütün farklılıklara rağmen yurttaşları millet bilinci ile birleştirir. Bu bakımdan millî birlik ve beraberlik, Türk milletinin en büyük güç kaynağı ve varlığının yegâne
güvencesidir.
Atatürk milliyetçiliğinin amaçlarından biri, millî birlik ve beraberliği güçlendirmektir. Milliyetçilik; Türk
toplumunun kederde, sevinçte, tasada ve kıvançta ortak hareket etmesini sağlar. Millî birlik ve beraberlik, toplumun bütün bireylerini aynı amaç etrafında birleştirir. Böylece sosyal gücü geliştirir. Millî birlik
ve beraberlik, sosyal adalet içinde toplumsal dayanışmayı ve iş birliğini sağlar. Türk toplumunun çeşitli
kesimlerini oluşturan bireyler arasındaki dengeyi, tutarlı ve uyumlu bir iş bölümü ve iş birliğine dönüştürür. Herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışır. Böylece ülkede sosyal gücün gelişmesi
sağlanmış olur.
Turhan Feyzioğlu’nun millî birlik ve beraberliğin önemi ile ilgili sözlerini okuyalım.
“Bir milletin mensuplarının aynı gemide yolculuk eden insanlar oldukları; gemi su alırsa,
mürettebatıyla, yolcularıyla, herkesin tehlikeye düşeceği unutulmamalıdır.
İlk bakışta ayrı gibi duran parmaklar nasıl aynı ele, aynı kola bağlı iseler doğum yerleri, geçim kaynakları, meslekleri, siyasi tercihleri ayrı olan yurttaşlar da aynı millete bağlıdırlar. Nasıl
ayrı gibi duran parmaklar kazmayı, küreği, kalemi beraberce tutuyor ve gerektiğinde birleşip
tek bir yumruk oluyorsa bir milletin fertleri de milletin kalkınması veya savunulması uğrunda
el ele vermeyi bilmelidirler. Gerektiğinde tek bir yumruk gibi birleşebilmek için, parmakların
arasına düşmanlık dikenleri yerleştirilmesine imkân bırakmamalıdırlar.
Yüzyıllar boyunca aynı bayrak altında, aynı inançları paylaşarak yaşamış, ortak vatanlarını omuz omuza savunmuş, ‘kederde, kıvançta ve tasada ortak olmuş’, aynı büyük milletin
şerefli evlatları olarak yaşamaya kararlı insanlar arasına ayrılık tohumları ekilmeye çalışılması
Atatürk’ün toplayıcı, birleştirici Türk milliyetçiliği anlayışıyla bağdaşmaz.”
(Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu, Atatürk ve Milliyetçilik, s. 41.)

Millî birlik ve beraberlik, ülkede siyasal gücün gelişmesinde de önemli bir rol oynar. Aynı milletin bir
parçası olduğunun inancını taşıyan siyasal partiler; ülke, devlet ve milletin çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket ederek her türlü tehlikeye karşı güç birliği yaparlar. Kurtuluş Savaşı’nda farklı düşüncedeki insanların, yurdu kurtarmak için tek bir düşünce etrafında toplanması bunun en güzel örneğidir.
Ülkede sağlanan millî birlik ve beraberlik, askerî gücün gelişmesinde hayati bir öneme sahiptir. Arkasına Türk milletinin desteğini alan Mehmetçik, hiçbir zaman yenilmez. Buna en güzel örnek, Kurtuluş
Savaşı’dır.

28.10.2011 tarihli bir gazete haberi
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Milliyetçilik ilkesi ile ülkemizde sosyal, siyasal ve askerî gücümüz artar. Böylece ülkemizde ekonomik
ve teknolojik gelişme hız kazanır. Millî birlik ve beraberlik insanlar arasında yardımlaşmayı, iş bölümünü,
ülke kalkınmasında özveride bulunmayı özendirir. Ülke kaynaklarının dengeli ve verimli bir şekilde kullanılmasını, yatırımların ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlar. Bunlar ekonomik gücü geliştirir. Ekonomik
gücün geliştirilmesi için yapılan yatırımlar, aynı zamanda teknolojik gücün artmasına katkıda bulunur.
Teknolojik güç olmadan ekonomik gücün gelişmesi mümkün değildir.
Millî birlik ve beraberlik içinde yaşayabilmek için bireylerin görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirmesi gerekir. Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki kuvvet birlikten doğar. Diğer yandan Türkiye’nin
yücelmesini istemeyen, Türk milletinin düşmanı olanlar, milletimizi birbirine düşürerek ülkemizi bölmek
ve parçalamak için yoğun bir çaba içindedirler. Burada bize düşen görev, büyük bir sorumluluk duygusu
ile hareket etmektir. Düşmanın bu haince niyet ve davranışlarına karşı bütün gücümüzle mücadele etmektir. Bunu bir millî görev kabul etmektir.
Millet hayatında millî birlik ve beraberliğin önemini Atatürk, şu sözleriyle belirtmiştir:
“Bir milletin başarısı, mutlaka bütün millî güçlerin bir istikamette oluşması ile mümkündür. Bu
nedenle bilelim ki elde ettiğimiz başarı, milletin güç birliği etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri
gelmiştir. Eğer aynı başarı ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsak aynı esasa dayanalım ve
aynı şekilde yürüyelim.”
(Prof. Dr.Turhan Feyzioğlu, Atatürk ve Milliyetçilik,s. 43.)

Atatürk, 1935 yılında millî birlik, millî duygu ve millî kültür ile ilgili aşağıdaki sözleri söylemiştir:
“Bir yurdun en değerli varlığı, yurttaşlar arasında ulusal birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve
kabiliyetlerinin olgunluğudur. Ulus varlığını ve yurt erginliğini korumak için bütün yurttaşların canını
ve her şeyini derhâl ortaya koymaya karar vermiş olmak, bir ulusun en yenilmez silahı ve koruma
vasıtasıdır. Bu sebeple, Türk ulusunun idaresinde ve korunmasında ulusal duygu, ulusal kültür en
yüksekte göz diktiğimiz idealdir.”
(Prof. Dr. Hamza Eroğlu, Atatürk Yolu, s. 161.)

Atatürk’ün millî birlik ve beraberliği önemsemesinin sebepleri neler olabilir? Açıklayınız.
14. MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİĞİ GÜÇLENDİREN UNSURLAR
Yurdumuzda millî birlik ve beraberliği güçlendiren unsurları şu ana başlıklar altında toplayabiliriz:
Millî eğitim
Millî kültür
Dil, tarih, kültür ve ülkü birliği
Misakımillî
Türklük şuuru
Manevi değerler
Millî Eğitim: Millî birlik ve beraberliğimizin en büyük güvencesidir. Ülkemizde huzur ve güven ortamının kurulması ve devam ettirilmesi, ancak eğitim kurumlarında vereceğimiz millî bir eğitimle mümkün
olabilir.
Atatürk, millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında millî eğitimin önemini şu sözlerle ifade etmiştir:
“Çocuklarımızı aynı eğitim derecesinden geçirerek yetiştireceğiz. Kesinlikle bilmeliyiz ki iki parça
hâlinde yaşayan milletler zayıftır, hastadır. Çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğimiz öğrenim sınırı ne olursa olsun onlara esaslı olarak şunları öğreteceğiz; milletine, Türkiye Devleti’ne, Türkiye Büyük Millet Meclisine, düşman olanlarla mücadele (bu mücadelenin) sebep ve vasıtaları ile donatılmayan millet için yaşama hakkı yoktur.”
(Atatürkçülük 3, s. 32.)
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Millî Kültür: Millî birlik ve beraberliğin çok önemli ögelerinden biri de millî kültürdür. İnsanlar yetiştikleri toplumun etkisi altında gelişirler ve kimlik kazanırlar. Eğitim, sosyal ortam, gelenek, görenek, folklor,
müzik, dil ve tarih anlayışı, kültürel yapımızı doğrudan etkilemektedir. Bu açıdan bakıldığında Türk milletinin birlikteliği, ortak kültür olgusunu paylaşmalarına ve geliştirmelerine dayanmaktadır.
Dil Birliği: Millî ruhu ve bilinci güçlendirir. Millî kültürü geliştirir. Diğer yandan dil, milletlerin oluşmasında, millî birliğin kurulmasında ve güçlenmesinde en önemli etkendir. Atatürk, dil birliğinin önemini şu
sözleriyle ifade etmiştir:
“Ulusal duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin ulusal ve zengin olması, ulusal duygunun
gelişmesinde başlıca etkendir.”
(Prof. Dr. Şerafettin Turan, Atatürk’ün Yolunda Türk Dil Devrimi, s. 16.)

Tarih Birliği: Tarih, millî kültürlerin vazgeçilmez bir ögesidir. Bir milleti birleştiren unsurların en değerlisi ortak bir tarih geçmişidir. O hâlde, bir milletin birliğini sağlayan temel taşların en kıymetlisi millî tarihtir. Bu yüzden uygar dünya içinde hak ettiği yeri arayan Türk milletinin de çağdaşlaşması ve gelişmesi için millî tarihini çok iyi bilmesi ve öğrenmesi gerekir. Tarihe bağlılık, bir milletin kaynaşmasında, birlik
ve beraberlik içinde kardeşçe yaşamasında son derece önemlidir.

Türk Tarih Kurumunun yayınlarından bazıları

Kültür Birliği: Milleti oluşturan bireyleri birbirine yaklaştırır. Böylece ülkede millî birliğin güçlenmesine katkıda bulunur. Atatürk, kültür konusunda şunları söylemiştir:
“Türk milleti, ancak varlığını derin ve sağlam kültür sınırlarıyla çizdikten sonradır ki onun yüksek
kapasitesi ve fazileti milletlerarasında tanınır...”
(www.kultur.gov.tr)

Ülkü Birliği: İnsanların millî bir bilinç altında bütünleşmesini sağlar. Onları aynı amaç etrafında birleştirir. Toplumda millî dayanışma duygusunun ortaya çıkmasını sağlar. Böylece ülkü birliği, toplumda
birleştirici bir rol oynar.
Atatürk’ün aşağıdaki sözünü okuyalım.
“Millet, dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu bir siyasi ve sosyal toplumdur.”
(Atatürkçülük 3, s. 31.)
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Misakımillî: Türk milletinin ülke sınırları içinde özgür ve bağımsız yaşama andı olan Misakımillî de
millî birlik ve beraberliği güçlendiren unsurlardan biridir. Türk milleti kanı ve canı ile çizdiği Misakımillî
sınırlarını, her türlü bölücülüğe ve bölgeciliğe karşı korumak azim ve kararındadır.
Türklük Bilinci: Yurdumuzda yaşayan bütün yurttaşların Türklük bilinci ile hareket etmesi, millî birlik
ve beraberliğin temel ögelerinden biridir. Bireyler geçmişte yaşamış millî kahramanlarını öğrenerek millî
bir şahsiyet kazanırlar. Büyük Hun Devleti’nden bugüne kadar kurulan Türk devletlerindeki önemli kişileri ve yöneticileri kendilerine örnek alır ve ülkemizin kalkınması için çalışırlar.
Manevi Değerler: Türk milletinin manevi değerleri millî birliğin korunması ve güçlendirilmesinde
önemli bir yere sahiptir. Bir toplumun dağılma sürecini hızlandıran en önemli etken manevi değerlerden
koparılmasıdır. Atatürkçülükte manevi değerler millî birlik ve beraberliğimiz için önemli bir yere sahiptir.
Dinî bayramlarda insanlar birbirlerini ziyaret ederek toplumsal kaynaşma ve yardımlaşma duygusunu
geliştirirler.

24.03.2013 tarihli millî ve manevi değerlerin önemi ile ilgili bir gazete manşeti

15. MİLLİYETÇİLİK İLKESİNİN TÜRK TOPLUMUNA SAĞLADIĞI FAYDALAR
Kurtuluş Savaşı’nın zaferle noktalanmasında oynadığı rolden dolayı Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi, millî
birlik ve beraberliğimizin temel değerlerinden biri olmuştur. Milliyetçiliğin Türk toplumuna sağladığı yararları şöyle sıralayabiliriz:
Atatürk milliyetçiliği, büyük atılımları gerçekleştirmede, kalkınmada, hayati sorunların çözümünde
Türk toplumu için her zaman bir güç kaynağı olmuştur. Milliyetçilik ilkesi, halkımızı ortak kültürel amaçlar etrafında toplamış, millî bir dayanışma duygusu yaratmış ve bu yönleriyle birlik ve beraberliğimizin
temel taşı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, milliyetçilik ilkesinin uygulanışı sonucu modern bir devlet ve
hükûmet biçimi olarak kurulmuştur.
Atatürk, millî birlik ve beraberliği sağlayarak çağdaş Türkiye’nin oluşumunda önemli görevler üstlenen inkılaplar gerçekleştirmiştir. Eğitimde, yönetimde, sağlık alanında, savunma sanayinde, ekonominin gelişmesinde Atatürk milliyetçiliği büyük rol oynamıştır. Tarih ve dil alanlarında gerçekleştirilen
inkılaplar millî kültürümüzün gelişmesinde önemli görevler üstlenmiştir. Millî Mücadele’nin zaferle
sonuçlanmasında oynadığı rolden dolayı Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, millî birlik ve beraberliğimize
önemli katkılar sunmuştur.
Kurtuluş Savaşı sırasında milliyetçilik ilkesi sayesinde millî birlik ve beraberlik sağlanmış, böylece
işgalci güçler yurdumuzdan atılmıştır. Milliyetçilik düşüncesi ve birlikte yaşama arzusu Türk inkılaplarının başarıya ulaşmasında önemli rol oynamıştır. Ayrıca Türk milletini sevmeyi, Türklüğü ile övünmeyi
de beraberinde getirmiştir. Türk kültürüne sahip çıkarak millî kültürümüzün gelişmesinde önemli görevler üstlenmiştir. Böylece Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin uluslararası alanda saygın bir devlet olmasını
sağlamış, diğer yandan Türk milletini iç ve dış tehditler karşısında sarsılmaz bir bütün hâline getirmiştir.
Ülkemizde toplumsal barışın oluşumuna katkı sunarak Türk milletinin din ve mezhep çatışmalarından
korunmasını sağlamıştır. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, Türk inkılaplarını başarıya ulaştırmada öncü
rol oynamış, aynı zamanda çağdaş uygarlık yolunda ilerleme ve gelişmeye katkı sunmuştur.
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Medeniyeti ve kültürü birbirinden ayırmayan Atatürk, çağdaş uygarlığı aşmayı hedeflediği için kültürümüz her alanda ilerleme imkânı bulabilmiştir.
Millî değerleri çağdaş dünyanın değerleriyle kaynaştırma noktasında millî devlet ilkesi, yapılacak
her türlü icraatın felsefesine hâkim olmuş; böylelikle Türk milleti çağdaş, siyasal, toplumsal ve hukuksal
normları kolayca benimsemiş ve uygulamıştır. Atatürk milliyetçiliği, milletin meydana gelişinde kültür
ve tarih birliğini ön plana çıkardığı için millî kültürümüzün de gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur.
Bütün vatandaşlarımızı Türk saydığı için hiçbir kişiyi dışarıda bırakmayan ve hor görmeyen Atatürk
milliyetçiliği, toplumsal barış içerisinde kalkınmamızın mihenk taşı olmuştur. Atatürk milliyetçiliği, Türk
ulusunu millî birlik ve beraberlik olgusu içerisinde bir arada tutan unsurlardan biridir. Hangi sebeple
olursa olsun, Türk milletinin bölünmesine ve parçalanmasına karşı olan Atatürk milliyetçiliği, vatanın
bütünlüğünü ve bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan bir anlayışı benimsemiş ve uygulamıştır.
Türk milleti, Atatürk’ün ortaya koyduğu milliyetçilik anlayışı ile sarsılmaz bir bütün olmuştur. Son yıllarda yaşanan doğal afetler, ekonomik bunalımlar ve dış tehditler karşısında Türk milliyetçiliği, milletimizi
birlik içinde tutmakta ve devletimizi güçlendirmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin bugününü ve geleceğini düşünerek millî birlik ve beraberliğin neden
önemli olduğunu açıklayınız.
Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen inkılapların karşısında yer alan kutucuğa
“X” işareti koyunuz.
Türk Tarih Kurumunun açılması

Medeni Kanun’un kabul edilmesi

Türk Dil Kurumunun açılması

Yabancı okulların Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması

Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi
Yabancı şirketlerin ellerindeki Türk
işletmelerinin satın alınması

Halifeliğin kaldırılması
Türkiye İktisat Kongresi’nin toplanması

Kapitülasyonların kaldırılması

16. HALKÇILIK
Bir milleti meydana getiren çeşitli mesleklerin ve toplumsal grupların içinde yer
alan bütün insanlara “halk” denir. Başka
bir tanımla halk, belirli bir zamanda bir ülkede oturan, o ülkeyi vatan bilen; yazgısını,
mutluluğunu o ülkeye bağlamış olan insanların bütünüdür. Türk halkı denildiği zaman
Türkiye’de yaşayan, devletini seven, mutluluğunu bu ülkenin mutluluğuna bağlı gören
insan topluluğu anlaşılmaktadır. Halkçılık
ilkesi cumhuriyetçilik ve milliyetçilik anlayışını bütünleyen bir ilkedir. Atatürk, her zaman
millet ve halk kavramlarını aynı anlamda ifade etmiş ve bir bütün olarak düşünmüştür.
Atatürk, Edirne’de bir vatandaşı dinlerken (1930)
Halkçılık; bireyler arasında hiçbir ayrım ve
ayrılık gözetmemek, kişilerin yasalar karşısında eşitliğini benimsemek ve egemenliğin halka ait olduğunu kabul etmektir.
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Atatürk’ün halkçılık anlayışı, birleştirici ve bütünleştiricidir. Atatürk, “Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözü
ile birlik ve beraberliğe vurgu yapmıştır. Atatürkçü düşünce sisteminde halkçılık ilkesi, adalet ve demokratik ilkelere dayanmaktadır.
Atatürk’ün halkçılık ilkesi ile cumhuriyetçilik ilkesi arasında ne tür benzerlikler vardır? Bu konuyu sınıfınızda arkadaşlarınızla tartışınız.
Atatürk’ün halkçılık ilkesi; Türk toplumunda birey, aile ve sınıf egemenliğine karşıdır. Milleti oluşturan
bütün bireyler yasalar karşısında eşit haklara sahiptir. Atatürk’ün halkçılık anlayışı, millî egemenliği temel alır. Halkın kendi kendini yönetmesi demek olan demokratik bir sistemi öngörür. Atatürk, bu konuyla ilgili şunları söylemiştir:
“...Bizim görüşlerimiz-ki halkçılıktır-kuvvetin, kudretin, hâkimiyetin, idarenin doğrudan doğruya
halka verilmesidir! Yine şüphe yok ki bu dünyanın en kuvvetli bir esası, bir prensibidir.”
(Prof. Dr. Yücel Özkaya, Genel Türk Tarihi, C 8, s. 600.)

Türk toplumunda bir sınıfın diğer sınıf veya sınıflar üzerinde egemenlik kurması, Atatürk’ün halkçılık
ilkesi ile bağdaşmaz. Çünkü Atatürk’ün halkçılık anlayışı, bütün millet bireylerini ayrılık gözetmeksizin ülkenin öz evladı kabul eder. Onların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alarak devlet yönetimine
eşit olarak katılımlarını sağlar. Atatürk, bu konuyu şöyle dile getirmiştir:
“Türkiye’de halk, ırk veya din ve kültürel yönden birleşmiş, diğerlerine karşı karşılıklı saygı ve
fedakârlık duygularıyla dolu ve kaderi, geleceği ve çıkarları ortak olan bir toplumdur.”
(Mehmet Işık, Her Yönüyle Atatürk, s. 102.)

Atatürk’ün halkçılık anlayışı; sosyal adalete, sosyal güvenliğe, toplumun ekonomik bakımdan zayıf
kesimlerinin korunmasına ve güçlendirilmesine, adaletli gelir dağılımına büyük önem vermekle beraber,
sınıf mücadelesini reddeder. Atatürk, bu konuda aşağıdaki sözleri söylemiştir:
“Bizim görüşümüzde çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, doktor, kısacası herhangi bir sosyal müessesede çalışan bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir. Devlete, bu anlayış ile azami yardımcı olmak ve milletin güven ve iradesini yerinde kullanabilmek bizce, bizim anladığımız manada
halk hükûmeti idaresi ile mümkündür.”
(Prof. Dr. Ergun Özbudun, Atatürkçülük, s. 58 - 59.)

Halkçılık ile millî egemenlik arasında çok yakın bir ilişki vardır. Atatürkçü
düşünce sisteminde millî egemenliğin
halkçılık ilkesi ile tamamlanması ona
demokratik bir içerik kazandırmıştır.
Atatürk, demokrasiye aykırı olan siyasi akımları memleketimiz ve halkımız
için uygun görmemiştir.
Siyasal olaylara ve yönetime katılmada eşitliği temel alan halkçılık
ilkesinde toplumun huzurunu bozucu çıkar çatışmalarına yer yoktur. Bu
özelliği sürdürebilmek için hem vatanAtatürk, çobanlarla sohbet ederken (1921)
daşa hem de devlete bazı görevler
düşmektedir. Devlet; bireylerin, sosyal
dayanışma ve iş bölümü içinde çalışmasını sağlayacak önlemler almalıdır. Bireyler de iş bölümünün yapıldığı alanlarda çalışmasını esirgememeli, haksızlığa uğradığı zaman yasal yollarla hakkını aramalı, diğer meslektaşlarıyla birlikte yürüttüğü iş birliğini devam ettirmelidir. Toplumu kalkındıran ve gereksinimlerini karşılayan diğer kurumlarla birlikte uyum içinde işleyen bir ekonomik düzen ancak böyle gelişebilir.
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Halk, toplumun ekonomik düzeyi ile yakından ilgilidir. Halkçılık ilkesinde her şeyden önce halkın
tüm imkânları ile ekonomiye katılması, oluşturulan ekonomik ve sosyal değerlerden de hakkı olan payı
alabilmesi son derece önemlidir. Dengeli ekonomik düzenin yaratılmasında halkın ve devletin birbirine
güvenmesi, birbirlerine destek olması şarttır. Halkın devletten, devletin halktan kopması son derece
tehlikelidir. Ekonomide adalete dayalı bir gelişme için halk, devletin ekonomik kamu düzeninde tekelci
bir yapı oluşturmasını ve böylece ulusun bir kesiminin zarar görmesini önler. Atatürkçü düşüncede halkçılık anlayışı sosyal adalete, sosyal güvenliğe, ekonomik haksızlıkların giderilmesine yani adaletli gelir
dağılımına önem verir.

Atatürk, Sivas’ta bir vatandaştan dilekçe alırken (1930)

Atatürk’ün halkçılık anlayışı, günümüzde adı “Halk Cumhuriyeti” olan sistemlerden ayrıdır. Çünkü
bu cumhuriyetler halkın tamamını temsil etmediği, belli bir sınıfa dayandığı için gerçek anlamda bir
halk devletinden farklıdır. Atatürk’ün halkçılık anlayışında devlete ayrıcalıksız, sınıfsız ve kaynaşmış bir
toplum egemendir. Demokratik seçimlerle yönetimlerin belirlenmediği sistemlerde egemenlik bütünüyle
millete ait değildir. Bu tür sistemlerin halkçılığı, sadece iktidarı ele geçiren sınıf için geçerlidir. Atatürk’ün
halkçılık anlayışı, demokrasiye dayanan bir sistem olduğu için halkın bütünü yönetimde söz sahibidir.
Atatürk’ün halkçılık anlayışı, millî egemenliği temel alır. Halkın kendi kendini yönetmesi demek olan
demokratik sistemi benimser.
Atatürk, demokrasiyi halkçılığın bir sonucu olarak gördüğünü şu sözleriyle belirtmiştir:
“Demokrasi (Halkçılık) esasına dayalı hükûmetlerde, egemenlik, halka, halkın çoğunluğuna aittir.
Demokrasi prensibi, egemenliğin millete ait olduğunu, başka yerde olmayacağını gerektirir. Bu şekilde,
demokrasi prensibi, siyasi kuvvetin, egemenliğin kaynağına ve yasallığına temas etmektedir.”
(Atatürkçülük 3, s. 38.)

Atatürk’ün halkçılık ilkesi demokrasi ile eş anlamlıdır. Ülkede demokrasinin tam olarak kurulabilmesi için halkın bütün kesimlerinin yönetime eşit şartlarda katılması gerekir. Halkçılık ilkesi demokrasiyi
öngördüğünden Türk milletinin, seçme ve seçilme gibi haklarını elde etmesinde etkili olmuştur. Böylece Türk milleti, ülke yönetiminde söz söyleme ve karar verme yetkisine kavuşmuştur. Bu da ancak
Atatürk’ün halkçılık ilkesinin halk yararına bir politika izlemesi ile gerçekleşmiştir.
Atatürk, demokrasi ve halkçılık kavramlarına neden aynı anlamları yüklemiştir? Açıklayınız.
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Atatürk bir sabah Florya’dan Dolmabahçe Sarayı’na dönüyor.
Yeşilköy İstasyonu’nun önünden geçerken birdenbire otomobili durduruyor ve başyavere,
— Sorunuz, tren var mı, diye emir veriyor.
O sırada tren hemen hareket etmek üzeredir, hep birlikte otomobilden inip yanındakilerle
trene biniyor. Karar ani verildiği ve tatbik edildiği için bu trene biniş hemen kimsenin nazarı
dikkatini çekmiyor. Bir müddet sonra, her şeyden habersiz olan kondüktör Ata’nın bulunduğu
kompartımana geliyor. Kafileyi görünce çekilmek istiyor. Ata hemen sesleniyor:
— Vazifeni yap! (Yanındakileri göstererek) Bu efendilere niçin bilet sormuyorsun?
Yanındakiler cevap verirler.
— Paşam biz mebusuz. Tren bileti almayız. Parasız seyahat ederiz.
Ata hayretle:
— Bu imtiyazı hiç beğenmedim, diyor...
(www.nazilli.gov.tr)
(Düzenlenmiştir.)

Yukarıdaki metni Atatürk’ün halkçılık ilkesi ile ilişkilendirerek bu konudaki düşüncelerinizi
açıklayınız.

17. HALKÇILIK İLKESİNİN TÜRK TOPLUMUNA SAĞLADIĞI FAYDALAR
Halkçılık ilkesi, bütün vatandaşların kanunlar önünde eşit olmasını ve
devlet hizmetlerinden yararlanmasını
sağlamıştır. Bu nedenle başta güvenlik, eğitim ve sağlık olmak üzere devlet hizmetleri, ülke genelinde adaletli
bir şekilde dağıtılmıştır.
Atatürk’ün halkçılık ilkesinde sınıf
ayrımına yer verilmemiştir. Halkçılık
hiçbir kişi, aile ya da zümreye ayrıcalık tanımaz. Herkes yasalar önünde
eşittir. Bütün yurttaşlar devlet hizmetlerinden eşit şekilde yararlanır. Bunun
Düziçi Devlet Hastanesinden bir görünüm (Osmaniye)
için başta eğitim ve sağlık olmak üzere devlet hizmetleri, ülke genelinde dengeli bir şekilde dağıtılmıştır.
İhtiyacı olanlara devlet hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmetleri verilmesi, toplumun kültürel alanda bilinçlendirilmesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim giderlerinin devlet tarafından karşılanması, eğitim
hakkından kız ve erkek öğrencilerin eşit şekilde yararlanması halkçılık ilkesinin temel özelliklerinden
bazılarıdır.
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Halkçılık ilkesinde haksızlığa uğrayan bütün vatandaşlar, yasal yollardan haklarını elde edebilmek için
ilgili makamlara müracaat edebilirler. Hak arama özgürlüğünden herkes yararlanabilir. Örneğin, haksızlığa
uğradığına inanan bireyler mahkemelere başvurarak
haklarının geri verilmesini talep edebilirler. Vatandaşların sahip oldukları hakların tamamı yasalarla güvence
altına alınmıştır.
Atatürk’ün halkçılık ilkesi hem devlete hem de yurttaşa bazı ödevler yüklemektedir. Buna göre devlet,
yurttaşların tam bir toplumsal dayanışma ve iş bölümü
içinde çalışmasını sağlayacak önlemler alır. Bireyler iş
bölümünün yapıldığı alanda çalışmasını esirgememeli,
Atatürk, Tokat’ta bir vatandaşı dinlerken (1930)
haksızlığa uğradığı zaman yasal yollarla hakkını aramalıdır.
Vatandaşların hak arama yolları ve yüksek yargı kurumlarının görevleri Anayasa’mızda aşağıdaki
şekilde yer almıştır:
VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı
MADDE 74 – Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük
Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.
Anayasa Mahkemesinin Görevleri
MADDE 148 – Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa
değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim
ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya
aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz.
Yargıtayın Görevleri
MADDE 154 – Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine
bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son
derece mahkemesi olarak bakar.
Danıştayın Görevleri
MADDE 155 – Danıştay, idarî mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son
derece mahkemesi olarak bakar.
(www.tbmm.gov.tr)

Atatürk, yurttaşların verimli çalışmalarını ister. Kişisel zenginliğin ancak millet olarak zengin ve refah
içinde olmamızla gerçekleşeceğine inanır. Atatürk’ün halkçılık anlayışı, millî gelirin adaletli bir şekilde
dağıtılmasını öngörür. Böylece ülkemizde iç barış kurulmuş, ekonomimiz güçlenmiş, Türk milletinin huzur ve güven içinde yaşaması sağlanmış olur.
Halkçılık ilkesinin uygulanması ile Türk toplumu çağdaş bir yaşam düzeyine ulaşmıştır. Bu ilkenin
uygulanışı halkımıza çeşitli yararlar sağlamıştır. Atatürkçü düşünce sisteminde halkçılık ilkesi demokrasi
ile eş anlamlı kullanılmıştır.
Halkçılık ilkesi iç barışı öngörür. Sınıf ve sınıflar arasındaki çatışmayı kabul etmez. Böylece millî birlik
ve beraberliğin korunmasını sağlar. Bu ilkenin uygulanması ile halk, devlet yönetiminde söz ve karar
sahibi olmuştur. Halkçılık ilkesinde bütün yurttaşlar yasalar karşısında eşit sayılmıştır. Ayrıca bu ilkenin
uygulanması ile egemenlik tam olarak gerçekleşmiş, demokrasi kökleşmiş, iç barış içinde, el birliği ile
yurdun kalkınması için gerekli atılımlar yapılmıştır.
Halkçılık ilkesinin sınıf ayrımını reddetmesinin yararları nelerdir? Açıklayınız.
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Aşağıdaki şiiri okuyarak Atatürk’ün halkçılık anlayışı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi noktalı yerlere yazınız.
HALKÇILIK
Halk için kurdu Ata’m
İnsanca hakça düzen
Bu düzende bulunmaz
Baskı yapan ve ezen
...
Bir ulusu yapmıştı
Bir duygu bir tek yürek
Ne büyük erdemliktir
Tüm insanları sevmek

Halk için halka doğru
O’dur koşturan bizi
Değişen çağa göre
O’dur yönelten bizi
Egemenlik ulusun
Olduğu günden beri
Halk çalışıp koşuyor
Hiç durmadan ileri
(Kemal Kahramanoğlu, Atatürk Aydınlığı,s. 185.)

...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
18. DEVLETÇİLİK
Devletçilik, Türkiye’de Atatürk tarafından uygulamaya konulan, ekonomik kalkınmada izlenecek yolu ve yöntemleri belirleyen bir ilkedir. Bu
ilkenin temel amacı, Türk milletinin refah düzeyini yükselterek çağdaş
uygarlık seviyesine ulaştırmak ve güçlü bir ekonomiye sahip olmasını
sağlamaktır.
Atatürk’ün devletçilik anlayışı, kişisel çalışma ve üretimi temel alır.
Bununla birlikte Türkiye’nin en kısa zamanda kalkınması için özellikle
ekonomik alanda bireylerin yapamayacağı büyük yatırımları, devletin
yapması temeline dayanır.
Atatürk, devletçiliğin tanımını şu şekilde yapmıştır:
“Devletçiliğin bizce manası şudur: Fertlerin özel teşebbüslerini ve
faaliyetlerini esas tutmak fakat büyük bir milletin bütün ihtiyaçlarını ve
birçok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak memleket ekonomisini devletin eline almak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk vatanında
asırlardan beri ferdi ve özel teşebbüslerle yapılmamış olan şeyleri bir
an evvel yapmak istedi ve kısa zamanda yapmaya muvaffak oldu. Bizim takip ettiğimiz bu yol görüldüğü gibi liberalizmden başka bir yoldur.”
(Zübeyde Yalın Öktem, Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi, s. 222.)

Atatürk, ekonominin önemini şu sözlerle açıklamıştır:
“Ekonomi demek her şey demektir. Yaşamak için, mutlu olmak için, insan varlığı için ne gerekli ise
onların hepsi demektir. Tarım demektir, ticaret demektir. Her şey demektir.”
(Arı İnan, Düşünceleriyle Atatürk, s. 291.)

Devletçilik; devlet yetkilerinin artması, genişlemesi, kamu hizmet ve faaliyetlerinin ülkenin geneline
dengeli bir şekilde yayılmasıdır. Bu çerçevede, bir tür devlet müdahalesi anlamına da gelmektedir. Başka bir ifade ile devletçilik; devletin daha önce kendi faaliyet alanına girmeyen konulara da halkın yararını esas alarak girmesi, katılması ve müdahale etmesi demektir. Türkiye’de uygulanan ekonomik, sosyal
ve kültürel kalkınmanın özelliklerini ortaya koyan politik bir uygulamadır.
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Devletçilik ilkesi, Türkiye’nin o günkü ekonomik ihtiyaçlarından ve gerçeklerinden kaynaklanan millî
bir ekonomik modeldir. Atatürk, devletçilik ilkesi ile Türk ekonomisini geliştirmek için izlenecek yolu ve
yöntemleri belirlemiştir. Devletçilik ilkesi, ülkemizde demokratik topluma uygun bir anlayış içerisinde ve
demokratik bir ortamda gerçekleşmiştir. Devletçilik ilkesi de diğer ilkeler gibi ülkemizin ekonomik sorunlarına çözüm yolu bulmak için uygulamaya konulmuştur.
Birinci Dünya Savaşı ve ardından ülkemizin bağımsızlığını sağlayan Kurtuluş Savaşı, ekonominin
daha da geriye gitmesine neden oldu. Bundan dolayı cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ekonominin
canlandırılması için yeni önlemler alındı. Ancak girişimcilerin elinde yeterli sermaye yoktu. Altyapı tesislerinin ve ulaşım imkânlarının yetersizliğinden, demir yolları ve ticaretin yabancıların elinde olmasından
dolayı devlet, ekonomik yatırımları kendisi gerçekleştirmek zorunda kaldı. Büyük sermaye gerektiren
dokuma, şeker, cam, demir gibi temel mallar üreten fabrikalar kuruldu. Böylece bugünkü sanayimizin temelleri atılmış oldu. Ancak 1929 yılında yaşanan “Dünya Ekonomik Bunalımı”nın olumsuz etkileri
1930’larda da devam etti. Bu bunalım önce ABD ve Avrupa’da bulunan devletlerin ekonomilerini derinden etkiledi. Ardından bu ekonomik kriz dünyanın dört bir yanına yayılarak daha çok ekonomik anlamda
kalkınmış ülkelerin büyük kentlerini etkisi altına aldı.

Alpullu Şeker Fabrikasından bir görünüm
(Kırklareli)

Atatürk, Tunceli-Pertek’te yapılan Singeç Köprüsü’nün
açılışında (1937)

Atatürk’ün devletçilik ilkesi doğrultusunda sanayileşmenin önemi ile ilgili aşağıdaki sözünü okuyalım.
“Endüstrileşmek, en büyük millî davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için
ekonomik elemanları memleketimizde mevcut olan büyük küçük her çeşit sanayiyi kuracağız ve işleteceğiz. En başta vatan savunması olmak üzere, mahsullerimizi kıymetlendirmek ve en kısa yoldan, en
ileri ve refahlı Türkiye idealine ulaşabilmek için bu bir zorunluluktur. Bu kanaatte, beş yıllık ilk sanayi
planının geri kalan ve bütün hazırlıkları bitirilmiş olan birkaç fabrikasını da süratle başarmak ve yeni
plan için hazırlanmak gerekir.”
(Zübeyde Yalın Öktem, Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi, s. 223.)

Atatürk, devletçilik ilkesi ile devleti, ekonomik yaşamı destekleyen bir güç olarak düşünmüştür.
Devlet yatırımcıya, üreticiye, dağıtımcıya, tüketiciye yön vermekle yükümlüdür.
Atatürk, devletçiliği tamamıyla demokrasi ve özgürlükçü rejim içinde değerlendirmiş, devletin ekonomik alanda yol göstericiliğini ön planda tutmuştur.
Atatürk’e göre bireyin yani yurttaşın kişisel etkinliği ekonomide kalkınmanın asıl kaynağı olmalıdır.
Ancak milletin hayatında çok önemli bir yeri olan ve bireyin yapamayacağı büyük yatırımlar devlet eliyle
yapılmalıdır.
Atatürk’ün devlet-fert ilişkisi ile ilgili sözlerini okuyalım.
“Devlet, ferdin yerine geçmemeli, ferdin şahsi faaliyeti ekonomik gelişmenin esas kaynağı olarak
kalmalıdır. Fertlerin gelişmesine engel olmamak, onların her yönden olduğu gibi özellikle ekonomik
alandaki hürriyet ve teşebbüsleri önünde, devletin kendi faaliyeti ile bir engel meydana getirmemek,
demokrasi prensibinin mühim esasıdır... Kişiliğin gelişmesinin engel karşısında kalmaya başladığı
nokta, devlet faaliyetlerinin sınırını oluşturur.”
(Dr. Ali Güler, Atatürk ve Cumhuriyet, s.188.)
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir taraftan sanayiyi kurup geliştirirken diğer yandan özel girişimciye
geniş olanaklar tanımıştır. Sermayesi olan herkes istediği gibi işletme kurabilir. Devlet, bunlara engel
olmadığı gibi verdiği kredilerle de özel sektörü destekler. Ayrıca devletçilik ilkesi, özel sektörün güçlenmesi ile ülkenin kalkınacağı fikrini benimser. Böylece ülkede, devlet-vatandaş iş birliği ortamının
doğmasını sağlar.
Devlet, üretimin artması için çıkardığı teşvik yasaları ile kişileri üretim ve ticaret gibi işlere özendirir.
“Karma Ekonomi” adı verilen bu ekonomik sistemde devlet, özel sektörün güvenlik içinde çalışmasını
sağlayacak önlemleri alır.
Devletçilikte bireyin çalışmaları temel alınmakla birlikte, devlet çıkarları söz konusu olduğu
zaman her yerde devlet ekonomik yaşama müdahale eder. Bu durum sosyal adaleti sağlamak için
zorunlu bir davranıştır. Atatürk, devletin ekonomik
alanda da her zaman düzenleyici ve denetleyici
rolünü ilke olarak kabul etmiştir.
Devletçilik ilkesi, ülke kalkınmasını amaçladığı
gibi toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamayı da amaçlar. Bunu sağlamak
için de devlet; sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda yatırım yapar.
Atatürk’ün devletçilik anlayışı, güçlü ve çağdaş bir devlet meydana getirme temel amacının
bir aracı olduğu kadar, halkçılık ilkesinin de
zorunlu bir tamamlayıcısıdır.

Altındağ Kültür Sarayından bir görünüm (Ankara)

Devletçilik anlayışıyla sağlık alanında çağdaş düzey yakalanmaya çalışıldı. Veremle savaş
dispanserleri açıldı. Hıfzıssıhha Enstitüsü kuruldu. İstanbul’da Sanatoryum ve Veremle Savaş
Derneği açıldı. Kızılay yeniden yapılandırıldı.
İhtiyaç duyulan aşı ve serum üretimi tamamen
kendi kaynaklarımızdan karşılandı. Sosyal alanda çocuk yuvaları, huzurevleri ve aşevleri açıldı.
Vakıflar aracılığıyla dayanışmayı artıran hizmetler
gerçekleştirildi.
Atatürk’ün devletçilik görüşü,Türk milletinin
sosyal ve kültürel değerlerini korumak için gere- Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığından bir
görünüm (Ankara)
ken tedbirleri alır. Kültür mirasımızı oluşturan
sosyokültürel çevreyi korur ve bu konudaki çalışmaları destekler. Bu amaçla okullar, tiyatro salonları,
sinema salonları, spor tesisleri vb. alanlarda yatırım yapar. Bu alanlarda yatırım yapması için özel sektörü de teşvik eder.
Cumhuriyet Dönemi’nde tiyatroya verilen önemle ilgili aşağıdaki metni okuyalım.
Cumhuriyet Dönemi, Türk tiyatrosu için gerek hükûmetin gerekse halkevleri gibi kuruluşların etkisiyle tiyatro etkinliklerinin arttığı, oyun yazarlarının teşvik edildiği, desteklendiği;
oyunların ısmarlandığı, yeni kadroların oluşturulmaya çalışıldığı ve bir tiyatro seyircisinin
yetiştirilmeye başlandığı bir dönemdir. Bu dönemde Atatürk’ün de katkılarıyla çok sayıda eser
ısmarlanmış ve sahnelenmiştir...
(Seda Bayındır Uluskan, Atatürk’ün Sosyal ve Kültürel Politikaları, s. 466.)

Atatürk’ün ortaya koyduğu devletçilik sistemi çağdaş, kendine özgü bir sistemdir. Türk milletinin toplumsal ihtiyaçları doğrultusunda modern, bilimsel ve teknolojik gelişmelere göre değişkenlik gösteren
dinamik bir ekonomik sistemdir.
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Devletçilik ilkesi, Türkiye’nin gereksinimlerinden doğmuş, Türkiye’ye özgü bir sistemdir. Amaç, Türk
milletinin huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamasını sağlamaktır. Bunu sağlamak için kalkınmışlık düzeyinin yükselmesi gerekmektedir.
Türkiye’de devletçilik ilkesinin uygulanması; ekonominin canlandırılması, millî gelirin artırılması ve
halkın refahının yükseltilmesi gibi başarılı sonuçların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti, Atatürk’ün devletçilik anlayışı doğrultusunda hareket ederek kalkınmasını sürdürmüş ve bugün
dünyanın ilk yirmi ekonomisinden biri hâline gelmiştir.
Aşağıdaki istatistik tablosunu inceleyerek Atatürk’ün devletçilik ilkesinin Türk ekonomisine
etkilerini bir rapor hâline getiriniz. Bu raporu sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.
Türkiye ve Dünyada Sanayi Üretim İndeksleri (1929 = 100)
Yıl

Türkiye

Dünya

1929

100

100

1930

106

86

1931

112

76

1932

118

65

1933

131

75

1934

141

80

1935

141

92

1936

149

102

1937

165

110

1938

174

96

1939

196

119

(Prof. Dr. Suna Kili, Atatürk Devrimi, s. 210.)

19. DEVLETÇİLİK İLKESİNİN TÜRK TOPLUMUNA SAĞLADIĞI FAYDALAR
Atatürk’ün benimsediği devletçilik ilkesi ile toplumsal kalkınma başlatılmıştır. Yeni iş gücü alanları
yaratılmış; ekonomik gelişmenin yanında toplumun ekonomik, siyasal ve kültürel düzeyinin yükseltilmesi sağlanmıştır.
Devletçilik ilkesinin uygulanmasıyla birlikte
ekonomideki durgunluk sona erdi. Ekonomik etkinlikler hız ve canlılık kazandı. Yeni fabrikalar açıldı.
Sanayileşmede itici güç olarak Sümerbank, yer altı
kaynaklarını işletmek için Etibank ve Maden Tetkik
Arama Enstitüsü kuruldu. Diğer yandan Bursa,
Malatya, Aydın ve Kayseri’de kumaş; Eskişehir ve
Turhal’da şeker, İstanbul’da cam ve deri, İzmit’te
kâğıt, Karabük’te demir-çelik fabrikaları faaliyete
geçti. Böylece ülkemizde geniş ve kapsamlı bir
kalkınma hamlesi başladı, yeni iş alanları açıldı.
Ülke genelinde üretim arttı. Demir yollarına ve ula- Atatürk, Nazilli Basma Fabrikasının hizmete açılışında
şıma önem verildiği için mal ve hizmetler ülkenin
(1937)
dört bir yanına ulaştırıldı.
Devletçilik ilkesinin hedefi, temel ihtiyaç maddelerini karşılamak ve daha sonra ülkenin kalkınması
için gerekli çalışmaları başlatmaktı. Türkiye İktisat Kongresi’nde kabul edilen Birinci Beş Yıllık Kalkınma
Planı’nın başarıyla tamamlanmasının ardından ülke kısa süre içerisinde bayındır hâle geldi. Neredeyse
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her ilde bir sanayi tesisi faaliyet göstermeye başladı. Hastane, okul, yol, su, elektrik, petrol ve haberleşme gibi birçok temel ihtiyaç Atatürk’ün devletçilik ilkesi doğrultusunda karşılandı. Halkçılık ilkesi ile bire
bir örtüşen özelliklere sahip devletçilik ilkesi ile planlı ekonomiye geçildi, yurt genelinde büyük fabrikalar
ve millî bankalar kuruldu.
Türkiye’nin uyguladığı devletçilik ilkesi, bireyin ve toplumun refah düzeyinin artmasını temel almıştır. Bu bakımdan devletçilik ilkesi, demokratik bir düzen içinde gerçekleşmiştir. Devlet bütün bireylerin
gereksinimlerini karşılamış, devlet ile yurttaş arasında güçlü bir bağ oluşmuştur. Sonuç olarak yurttaşa
hizmet götüren güçlü bir devlet anlayışı yerleşmiş ve kökleşmiştir.
Devletçilik ilkesi, ülke kalkınmasını amaçladığı gibi toplumun sosyal ve kültürel alanlardaki gelişmesini de destekler ve bu amaçla devlet, sosyal ve kültürel alanlarda yatırımlar yapar. Ülkenin her tarafına
hizmet götürür. Ekonomik alanda olduğu gibi sosyal ve kültürel alanlardaki etkinlikleri de geliştirmek için
çalışmalar yapar.
Atatürk’ün benimsediği devletçilik ilkesi ile toplumsal kalkınma başlatılmış, yeni iş gücü alanları oluşturulmuş, ekonomik gelişmelerin yanında toplumun maddi, sosyal ve kültürel düzeylerinin yükseltilmesi
sağlanmıştır. Savunma, güvenlik, adalet, eğitim, kültür, sağlık, spor ve kamu hizmetlerinin yürütülmesi
de bu ilkenin kapsamındadır. Bu nedenle devlet, elde ettiği gelirlerin büyük bir bölümünü bu alanlarda
harcar. Çünkü yurttaşların sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak Anayasa’mıza göre devletin
temel görevlerindendir.

Konya Devlet Tiyatrosu sahnesinden bir görünüm

Hayri Gür Spor Salonundan bir görünüm (Trabzon)

Devletçilik ilkesi doğrultusunda devletin yapması gereken sosyal ve kültürel görevler aşağıdaki maddelerle Anayasa’mız tarafından teminat altına alınmıştır.
MADDE 60 – Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.
Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.
MADDE 61 – Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.
Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.
Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla
düzenlenir.
Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır.
Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.
MADDE 63 – Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır.
Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak
sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir.
MADDE 64 – Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.
(www.tbmm.gov.tr)

Anayasa’nın sosyal devlet ile ilgili maddeleri bizlere hangi güvenceleri sağlamaktadır? Hayatınızdan örnekler vererek açıklayınız.
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Ülkemizde devletçilik ve karma ekonomi eş anlamlı kullanılmıştır. Karma ekonomi, ekonomik faaliyetlerin bir kısmında özel sektörle devlet işletmeciliğinin iş birliği yapması demektir. Bu sistemde devlet
bir taraftan sanayi kurup geliştirirken diğer taraftan özel teşebbüse yer vermenin yanı sıra onu destekleyip güçlendirmiştir. Devlet, vatandaşın kişisel ekonomik girişimlerini engellemez, aksine özel sektöre
güvenlik ve serbestlik içinde çalışabileceği ortamları hazırlamıştır.
Devletçiliğin Türk toplumuna sağladığı yararlar nelerdir? Belirtiniz.

Aşağıda bazı ihtiyaç maddelerinin ve cumhuriyetin ilk yıllarında hizmete açılan kuruluşların
bulunduğu iki sütun verilmiştir. Sizden istenen ise 1. sütundaki ihtiyaç maddelerini 2. sütundaki
kuruluşlarla eşleştirmenizdir.
1. Sütun

2. Sütun

Tarım (Un - Buğday)

Şişecam fabrikaları

Ulaşım

Aşar vergisi

Bardak

Alpullu fabrikası

Şeker

Devlet Demir Yolları

Ayakkabı

Sümerbank

Para

İş Bankası

Maden (Kömür)

Etibank

Demir

Maden Tetkik Arama Enstitüsü

Petrol

Toprak Mahsülleri Ofisi

Tohum

Karabük Demir-Çelik Fabrikası

20. LAİKLİK
Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını öngörür. Laiklik ilkesinde devletin temel düzeni ve hukuki yapısı
din kurallarına göre değil, bilimsel gerçeklere göre düzenlenir. Laiklik ilkesinde millî egemenlik esastır. Millî egemenlik,
demokratik düzeni amaçladığı için yurttaşlar devlet yönetiminde söz söyleme ve karar verme hakkına sahiptir.
Laiklik, dinsizlik değildir. Din ile dünya işlerinin birbirinden
ayrılmasıdır. Devletin din kurallarıyla değil akla, bilimsel temellere ve toplumun gereksinimlerine göre düzenlenerek yönetilmesidir. Laiklik ilkesi, devlet yönetiminde millî egemenliğin
temel alınmasını öngörür. Dinsel inanç ve duyguların istismarına izin vermez. Her alanda akla ve bilime önem verilmesinden
yanadır. Ayrıca her türlü inanca saygılı olmayı benimser.
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Atatürk, Amasya’da Müftü Abdurrahman
Kâmil Efendi ile birlikte (1930)

Laiklik ilkesi, cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte aşama
aşama hayata geçirilmiş, öncelikle millî egemenliğe dayalı bir yönetim biçimi amaçlanmıştır. Türkiye Büyük Millet
Meclisinin açılmasıyla birlikte millet egemenliğine dayalı
bir yönetim kurulmuştur. 1921 yılında hazırlanan yeni
anayasa ile egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, yasalarla güvence altına alınmıştır. Daha sonraki
yıllarda eğitimde, hukukta ve toplumsal konuları içeren
bütün alanlarda laiklik vazgeçilmez bir ilke olarak benimsenmiştir.
Laiklik; Millî Mücadele Dönemi’nde ortaya çıkan millî
egemenlik prensibinin tabii bir gereği olarak yeni Türk
Devleti’nin temel ilkelerinden biri olmuştur. Bu dönemde
siyasi, sosyal ve ekonomik zorunluluğun bir sonucu olarak ortaya çıkan laiklik, devlet idaresi ile birlikte hukuk,
eğitim ve dil alanlarını da kapsar.
Laiklik, Batı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de
Atatürk, din adamlarıyla birlikte (1919)
cumhuriyet ile birlikte pozitif hukuk alanına girmiştir. Bu
olay, özellikle devlet idaresini ve toplumsal kurumları, dinî
kuralların etkisinden tamamen uzaklaştırmıştır. Bu çerçevede, Türkiye’de din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması amacıyla devletin laikleştirilmesi öngörülmüş ve bu alanda bir dizi yenilik yapılmıştır.
Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan bazı inkılaplar şunlardır:
• 3 Mart 1924-Halifeliğin kaldırılması
• 3 Mart 1924-Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması
• 3 Mart 1924-Tevhiditedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
• 25 Kasım 1925-Şapka Kanunu’nun kabul edilmesi
• 30 Kasım 1925-Tekke ve zaviyelerin kaldırılması
• 17 Şubat 1926-Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
• 10 Nisan 1928-“Devletin dini İslam’dır.” ibaresinin Anayasa’dan çıkarılması
• 5 Şubat 1937-Atatürk ilkelerinin Anayasa’ya dahil edilmesi
Türk Medeni Kanunu ile tek kadınla evlilik kabul edilmiş, imam nikâhı geçerliliğini yitirmiş, mahkemede tanıklıkta ve mirasta kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır. İş hayatında sağlanan eşitlik ilkesi doğrultusunda kadınlar kamuda ve özel sektörde çalışmaya başlamışlar ve kısa zamanda iş hayatında etkin
olmuşlardır.
Atatürk’ün laiklik ilkesi, Türk Devleti’nde toplumsal barış ve huzuru sağlamanın en önemli aracıdır.
Türk milleti, barış ve huzur ortamında yaşamayı ancak laiklik ilkesini benimseyerek ve koruyarak devam
ettirebilir.
Laikliğin temel işlevi bütün yurttaşların din, vicdan ve ibadet özgürlüğünü güvenceye almaktır. Diğer
yandan laiklik ilkesinin en önemli amacı; dini kendi çıkarları için sömüren ve dini bilmeyen insanların
elinden kurtarmaktır.
Atatürk, dine ve dindarlara karşı değildi. O, dini kişisel çıkarları için istismar edenlere karşı idi.
Atatürk bu konudaki düşüncelerini şu sözleri ile dile getirmiştir:
“Din ve mezhep, herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse, hiçbir kimseyi; ne bir din ne de bir
mezhep kabulüne icbar edebilir (zorlayabilir). Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz.’’
(Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihimiz, s. 70.)

Atatürk’ün bu düşünceleri ışığında cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren laiklik ilkesinin bir gereği olarak din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır.
205

Aşağıda verilen tabloyu örneğe uygun olarak doldurunuz.
Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar
Amaçlar

Yapılan İnkılaplar

Millî Egemenliği Hâkim Kılmak
Halifeliğin Kaldırılması
................................................... ...............................................
................................................... ...............................................

Hangi Alanda Olduğu
Siyasi Sosyal Ekonomik
X

................................................... ...............................................
.................................................. ...............................................
................................................... ...............................................
................................................... ...............................................
.................................................. ...............................................
................................................... ...............................................

21. DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ
Atatürk, özgür bir toplum oluşturmak amacıyla inkılaplarını gerçekleştirirken hep laiklik ilkesine bağlı kalmıştır. Atatürk’e göre din, bir
vicdan meselesidir. Dine saygı, inanan kişinin haklarına saygının bir
sonucudur. Atatürk bu düşüncelerini şu sözleri ile açıkça belirtmiştir:
“Din bir vicdan meselesidir. Herkes, vicdanının emrine uymakta
serbesttir. Biz, dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünmeye muhalif
değiliz. Biz, sadece din işlerini, devlet ve millet işleriyle karıştırmamaya çalışıyoruz.”
(Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihimiz, s. 70.)

Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinden ne tür bir çıkarımda bulunabilirsiniz?
Türkiye Cumhuriyeti’nde laiklik ilkesinin bir gereği olan din ve vicdan hürriyeti Anayasa ile teminat altına alınmıştır. 1982 Anayasası’nın
ilgili maddesinde şu ifadelere yer verilmiştir:
MADDE 24 – Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî âyin ve törenler serbesttir.
Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz;
dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.
Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk
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 siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun,
dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.
(www.tbmm.gov.tr)
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Atatürk, din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili şunları söylemiştir:
“Her birey, istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fikre sahip olmak, bağlı
olduğu bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz.”
(Prof. Dr. Afet İnan, Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları, s. 70.)

Laik bir yönetimde bütün yurttaşlar din, vicdan ve ibadet özgürlüğüne sahiptir. Ülkemizde din ve
vicdan özgürlüğü, Anayasa’mızda yer alan “Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat özgürlüğüne sahiptir.’’
maddesi ile güvence altına alınmıştır. Laiklik ilkesinin uygulanmasıyla birlikte bütün vatandaşlar huzur
ve barış ortamında yaşama hakkını elde etmiştir.
Laiklik ilkesinin gereği olarak kimsenin dinî inancına karışılamaz, kimse dinsel inancından dolayı kınanamaz. Herkes dilediği gibi inanır, ibadetini yapar. Kimse inanmaya veya inkâra zorlanamaz. Bundan
dolayı laik bir devlette vicdanlar özgürdür.
Laik bir devlette yurttaşlara tanınan din ve vicdan özgürlüğü ile toplumda bir hoşgörü ortamı oluşur.
Böylece laiklik, getirdiği din ve vicdan özgürlüğü ile ülkede toplumsal barışa önemli ölçüde hizmet etmiş
olur. Bundan dolayı din ve vicdan özgürlüğü, laiklik ilkesinin en önemli hedefidir.
Din ve vicdan hürriyetinin sağlanması laiklik ilkesinin bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. İslam dini,
insanların vicdanlarına baskı yapılmasına asla izin vermez. Aksine vicdan özgürlüğü; sevgi, saygı ve
toplumsal uzlaşma yolunu önerir.
Dine saygı, inanan kişinin haklarına saygının sonucudur. Laiklik ilkesi, demokratik düzen içerisinde
din ve vicdan hürriyetini sağladığı gibi insan haklarına saygılı olmayı da gerektirir.
İslam dinine büyük değer veren Atatürk, her konuşmasında İslam dininin akıl ve mantığa uyan mükemmel bir din olduğunu ifade etmiştir.

Atatürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla Mecliste dua
ederken (1922)

Atatürk, İzmir dönüşü Uşak’ta karşılanışı sırasında dua
ederken (1923)

Atatürk, İslam dininin büyüklüğü ve yüceliği konusunda 1923 yılında Balıkesir Zağnos Paşa
Cami’sinde verdiği hutbede şu sözleri söylemiştir:
“Ey millet, Allah birdir, şanı büyüktür... Peygamber Efendimiz Hazretleri, Cenabıhak tarafından insanlara gerçekleri bildirmekle görevlendirilmiş ve elçi olmuştur. İnsan yaşayışını düzenleyen temel kurallar hepinizce bilindiği üzere yüce Kur’an’daki yazılı buyruklardır. İnsanlara doğruluğun özünü vermiş
olan dinimiz son dindir. Kusursuz ve mükemmel bir dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa ve gerçeklere
uyar ve uygun düşer...”
(Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Atatürk Düşüncesinde Din ve Laiklik, s.20.)
(Düzenlenmiştir.)

Atatürk, din istismarı ve taassup konularında şunları söylemiştir:
“Dine aykırıdır sözleriyle faydalı ve akla, dine uygun meseleler hakkında sizi kandırmaya ve karanlıkta bırakmaya çalışan kötü niyetli kimselere yüz vermeyin! Milletimizin içinde gerçek ve ciddi din bilginleri
vardır... Hangi şey ki akla, mantığa, milletin çıkarına uygundur; biliniz ki o, bizim dinimize de uygundur.
Bir şey akıl ve mantığa, milletin çıkarına, İslamın doğruluğuna uygunsa kimseye sormayın; o şey dinîdir.
Eğer bizim dinimiz aklın, mantığın uyduğu bir din olmasaydı en mükemmel olmazdı, son din olmazdı.”
(Ahmet Bekir Palazoğlu, Atatürk’ün Eğitim ile İlgili Düşünceleri, s. 93.)
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Atatürk’ün din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili üç sözünü bularak aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
1. ............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

22. LAİKLİK İLKESİNİN TÜRK TOPLUMUNA SAĞLADIĞI FAYDALAR
Laiklik ilkesinin uygulanması ile din işleri devlet işlerinden ayrılmış ve vicdan özgürlüğü sağlanmıştır.
Ülkede hukuk birliği gerçekleştirilmiş, tüm yurttaşlar yasalar önünde eşit duruma gelmiştir. Laiklik ilkesi,
yurdun her yanında bireylere birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşanacak bir ortam hazırlamıştır.
Ülke genelinde toplumsal huzur ve barışın sağlanmasında Atatürk’ün ortaya koyduğu laiklik ilkesi önemli
rol oynamıştır. Ülkemizde sağlanan barış ve hoşgörü ortamı millî birlik ve beraberliğin sağlanmasına
katkılar sunmuştur. Yurttaşları inançlarına göre değerlendirmediği ve hukuk önünde herkesi eşit gördüğü için bireyler arasında ayrım yapılması söz konusu değildir. Bu durum millî birlik ve beraberliğin güçlenmesine, sosyal barışın sağlanmasına ve iç huzurun devamına büyük katkıda bulunmaktadır. Laiklik,
Türk milletine yeni bir yaşam biçimi getirmiş, çağdaşlaşma ve gelişmenin yolunu açmıştır.
Laiklik ilkesinin benimsenmesi ile Türk kadınına sosyal ve siyasal haklar verilmiş, milletin devlet yönetiminde söz ve karar sahibi olması temin edilmiştir. Bütün bireylerin yasalar karşısında eşit işlemlere
tabi tutulmaları benimsenmiştir. Böylece millî birlik ve beraberlik güçlendirilmiştir. Laiklik ilkesi, yurdun
her yanında vatandaşlara huzur ve barış içinde kardeşçe yaşanacak bir ortam hazırlamıştır.

Atatürk, çalışma arkadaşı İzzettin Çalışlar’ın kızının
düğün töreninde (1933)

Atatürk, Adana Kız Enstitüsünde öğrencilerle ders
dinlerken (1937)

Laiklik, Türk milletine yeni bir yaşam biçimi getirmiş, kalkınma ve gelişmemize önemli katkılarda
bulunmuştur. Atatürkçü düşünce sisteminde laiklik; yeni bir yaşam biçimi, dünya ve toplum sorunlarına
akılcı, bilimsel bir bakış açısıdır.
Laiklik, aklın ve düşüncenin özgürlüğünü esas kabul ederek Türk milletinin çağdaşlaşmasına katkıda bulunmuştur. Ülkemizde sağlanan özgür ortamda bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde önemli
gelişmeler yaşanmıştır. Eğitimin akıl ve bilime dayandırılması, kadın haklarının tanınıp kadın-erkek eşitliğinin her alanda gerçekleştirilmesi laiklik sayesinde olmuştur.
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Laiklik ilkesi, Türk Devleti’nin diğer ilke ve esaslarını bütünleyerek güçlendirmiştir. Bilimsel esaslar
ve modern teknolojinin etkili bir biçimde kullanılmasına olanak tanımıştır. Toplum yaşamındaki bütün
kurumların çağın gereklerine uygun bir şekilde değişip gelişmesini sağlayarak inkılapçılık ilkesini desteklemiştir.
Laiklik ilkesinin devlet hayatına ve sosyal hayata getirdiklerini anlatan bir afiş çalışması yapınız. Bu çalışmayı sınıfınızdaki panoda sergileyiniz.

23. İNKILAPÇILIK
Toplumun gelişmesine engel olan kurumların yerine çağdaşlaşmayı sağlayacak kurumların konulması için gerçekleştirilen köklü değişikliklere inkılap denir.
Başka bir tanımla inkılapçılık zamana göre geri kalmış bütün kurumların ortadan kaldırılması ve yerine ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştıracak kurumların getirilmesi demektir.
Atatürk’e göre inkılapçılık; Türk milletini geri bırakmış, yaşama olanağı olmayan kurumları ortadan
kaldırmak, bunların yerlerine milletin ihtiyaçlarını ön planda tutan modern kurumlar oluşturmak ve Türk
milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için yapılan büyük değişimdir. İnkılap kavramını
Atatürk şöyle tanımlamıştır:
“İnkılap, mevcut kurumları zorla değiştirmektir. Türk milletini son yüzyıllarda geri bırakmış olan
kurumları yıkarak yerlerine, milletin en yüksek uygar gereklere göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurumları koymuş olmaktır...”
(Ahmet Bekir Palazoğlu, Atatürk’ün Eğitim ile İlgili Düşünceleri, s. 97.)
(Düzenlenmiştir.)

Atatürk, Ankara Palas’ta düzelenen cumhuriyet balosunda (1929)

Türk inkılabı, yerli yabancı birçok gözlemcinin üzerinde görüş birliğine vardığı gibi Yakın Çağ’ın
en önemli halk hareketlerinden biridir. Türk inkılabı, siyasi toplumun temelini ümmet esasından millet esasına çevirmiş, meşru iktidarın temeli olarak kişi egemenliğinin yerine millet egemenliğini esas
almıştır. Millet egemenliğini ilan etmiş, dine bağlı (teokratik) devlet yapısının yerine laik devlet yapısını
getirmiştir. Ayrıca modernleşme ile gelenekçilik arasında bocalamakta olan bir toplumu, bu ikilemden
kurtararak Türk milletinin uygar dünya ile yarışmasına katkıda bulunmuştur. Bütün bunlar yirmi yıl gibi
kısa bir zaman diliminde gerçekleştirilmiştir. Çağımızda pek az inkılap hareketi bu kadar kısa bir sürede
köklü değişimleri başarabilmiştir.
Atatürk’ün inkılap anlayışı, çağdaş uygarlığa ulaşma çabasında yapılan yeniliklere sahip çıkılmasını,
bunların korunmasını ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda gelişmeyi öngörmektedir. Atatürk’ün anlayışına
göre inkılap, dinamik bir yapıya sahip olmalıdır.
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Atatürk, Türk inkılabını şu sözü ile tanımlamıştır:
“Türk inkılabı nedir? Bu inkılap, kelimenin ilk bakışta işaret ettiği ihtilal anlamından başka, ondan
daha geniş bir değişikliği ifade etmektedir... Milletin varlığını devam ettirmesi için kişileri arasında
düşündüğü ortak bağ, yüzyıllardan beri gelen şekil ve niteliğini değiştirmiş, yani millet, dinî ve mezhebî
bağlantı yerine, Türk milliyeti bağıyla fertlerini bir araya toplamıştır.”
(Ahmet Bekir Palazoğlu, Atatürk’ün Eğitim ile İlgili Düşünceleri, s.97.)
(Düzenlenmiştir.)

İnkılapçılığın Dayandığı Esaslar
İnkılapçılıkta hareketlilik temel ögedir. İnkılapçılık ilkesi; milletin bağımsızlığı, vatanın bütünlüğü ve
toplumun huzurunu da kapsamaktadır. Zamanın akışı içinde milletçe daima ilerlemeyi ifade eder. Hiçbir
şeyin durmasına, donup kalmasına izin vermez. Kalıplara ve kalıplaşmalara bütünü ile karşı çıkan bir
harekettir. İnkılapçılığın en önemli özelliği, Atatürkçü düşünce sistemine dinamizm kazandıran, aklın ve
bilimsel düşüncenin gerektirdiği yeniliklerin en kısa zamanda yapılmasını savunan bir ilke olmasıdır.
Eskimiş ve geçerliliğini kaybetmiş, topluma yarardan çok zarar veren kurum ve kuruluşların kaldırılarak
onların yerine aklın ve bilimin doğrultusunda yeni oluşumların hayata geçirilmesi inkılapçılığın temel
özellikleridir.
Atatürk, yapacağı inkılapları önceden
planlamasına rağmen, gerekli şartların
oluşmasını sabırla beklemeyi bilmiştir.
Atatürk, her alanda olduğu gibi yeniliklerle ilgili düşüncelerini “millî sır” olarak sakladığı inkılapları zamanı geldikçe
açıklamıştır.
Tarihteki bütün büyük inkılapların,
oldukça sınırlı bir lider kadrosu yönetiminde gerçekleştirildiği bir gerçektir.
Ancak bu kadro, geniş halk kitlelerinin
belki o ana kadar açıkça ortaya çıkmamış veya ifade edilmemiş eğilimlerini,
özlemlerini sezebildiği için kitleleri de
peşinden sürükleyerek inkılabı başarıya ulaştırmıştır. 1789 Fransız İhtilali’nde
olduğu gibi Türk inkılabında da böyle
olmuştur. İnkılapçı lider kadrosunun
Atatürk, Yalova’da halka hitap ederken (1930)
görevi, bu ortak toplumsal fikri, gerçek
eğilimi ortaya çıkarmak ve onu dile getirmektir. Atatürk’e göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve
hükûmetin görevi, her türlü faaliyet alanında en doğru yolları aramak, bulmak ve onun en doğru olduğunu millete anlatmakla beraber, bu yolda hızlı ve geniş adımlarla yürümeyi ve bütün milleti yürütmeyi
temin etmektir. Bu nedenle Atatürk, bütün inkılapları gerçekleştirirken kamuoyunu hazırlamaya, millete
onların gerekliliğini anlatmaya büyük özen göstermiştir. Atatürk’ün yurt gezilerinde halka yaptığı sayısız
konuşmalar, bunun en iyi kanıtıdır.
Sonuç olarak Atatürkçü düşünce sisteminde inkılapçılık ilkesi, statik değil dinamik bir nitelik taşır.
Türk inkılabının temel hedefi her alanda kalkınmaktır. Bu nedenle inkılapçılık sadece yapılan inkılapları
korumakla, yani statik bir durumda kalmakla yetinmeyip aklın, bilimin ve ileri teknolojinin yol göstericiliğine dayalı gerekli atılımlarla çağdaşlaşmaya yönelmeyi gerektirir.
İnkılap, toplumun ihtiyaçlarından kaynaklanır. Toplumun gereksinimlerine cevap veremeyen kurumlar değiştirilerek bunların yerine modern kurumlar oluşturulur.
Atatürk’ün inkılap anlayışı millet egemenliğine, bağımsızlığına ve Türk milliyetçiliğine dayanır.
Atatürkçü düşüncede inkılapçılık, Türk milletinin mutluluğu için yapılan bütün yenilikleri içine alır. Ayrıca
yapılan yenilikleri sürdürme, geliştirme azmini ifade eder.
Atatürk’ün inkılapçılık ilkesi zamana göre geri kalmış, özelliğini yitirmiş kurumları kaldırarak yerlerine ilerlemeyi, gelişmeyi sağlayacak kurumların konması temeline dayanır.
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Türk inkılabı yeniyi, iyiyi ve güzeli temel alır. Ayrıca sürekli olarak ilerlemeyi ve gelişmeyi öngörür.
Çünkü yenileşmeye ayak uyduramayan milletler uygar dünyadan zamanla uzaklaşır. Bu durumu önlemek, toplumun çağdaşlık niteliğini kaybetmesini engellemek için yeniliklere açık olmak gerekir. Atatürk
bu durumu şu sözleriyle belirtmiştir:
“Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun ve bütün anlam ve biçimiyle uygar bir toplum hâline ulaştırmaktır...”
(Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s.204.)
(Düzenlenmiştir.)

Atatürk’ün inkılapçılık anlayışı, sürekli yenileşme ve kalkınmayı amaçlamıştır. Çünkü inkılapçılık
yeniliklere açık olmayı, toplumun sosyal, siyasal ve kültürel alanda ilerlemesini sağlamayı temel almaktadır.
İnkılapçılık ilkesi, Atatürk inkılaplarının korunmasını amaç edinmektedir. Böylece Türk milleti, çağdaş
uygarlık seviyesinin üzerine çıkabilecektir. Atatürk, yaptığı yeniliklerin, çağın şartlarına uygun ve sürekli
gelişmeye de açık olabilmesi için inkılapçılık ilkesini benimsemiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ikinci maddesinde, inkılapçılık ilkesi başta olmak üzere Atatürk
ilkeleri yasalarla güvence altına alınmıştır.
Atatürk’ün inkılapçılık ilkesinin özünde hangi değerler yer almaktadır? Belirtiniz.
Aşağıda inkılapçılık ilkesinin bazı özelliklerinin yer aldığı bir şema verilmiştir. Bu şema üzerinde boş bırakılan bölümlere verilen kelimelerden uygun olanı yazınız.
millî kültür, çağdaşlaşma, dinamik, taklitçi, durağan.
......................... yapıya sahiptir.

İNKILAPÇILIK

..................................... geliştirir.

..................................... öngörür.

24. İNKILAPÇILIK İLKESİNİN TÜRK TOPLUMUNA SAĞLADIĞI FAYDALAR
İnkılapçılık
ilkesi
Atatürkçü
düşünce sisteminin gelişmesini ve
korunmasını sağlamış, Türk milletini gelecek yüzyıllara hazırlamıştır.
Atatürk’ün inkılapçılık ilkesi Türk milletine büyük yararlar sağlamıştır. Türk
Devleti yepyeni kurumları ile uygar ve
dinamik bir yapıya kavuşturulmuştur.
Kişisel egemenliğe son verilerek millet egemenliğine geçilmiştir. Ayrıca
dinsel temellere dayalı devlet yerine
laik devlet düzeni kurulmuştur. Devlet
ve toplumsal yaşamın tüm alanlarına
yayılmış olan kurumlar laiklik ilkesine
göre şekillendirilmiştir.
Atatürk’ün gösterdiği dinamik idealin gerçekleşmesi, çağdaş uygarlık seviyesinin gerektirdiği atılımları
yapmayı zorunlu kılar. Bu bakımdan

Atatürk, Bilecik’te halkla birlikte (1926)
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dinamik ideal, sadece inkılapları korumakla yani statik bir durumda kalmayıp aklın, bilimin ve ileri teknolojinin yol göstericiliğine dayalı gerekli
atılımlarla çağdaşlaşmaya yönelmeyi zorunlu hâle getirir.
Atatürk inkılaplarının korunması ve yaşatılması sayesindedir ki milletimiz dinamizmini kaybetmeden kalkınma ve gelişme yolunda adımlarını hızla ve güvenle atmaya devam edecektir.
Türkiye’de yapılan inkılaplar bu ilkenin uygulanmasının bir sonucu
olarak ortaya çıktı. İnkılapçılık ilkesi diğer ilkelerde de uygulama alanı
buldu. İnkılapçılık ilkesinin uygulanmasının Türk toplumuna birçok
yararı oldu. İnkılapçılık ilkesi gereğince yönetimde, eğitimde, hukukta,
toplumsal ve ekonomik hayatta yapılan inkılaplar, yenileşme ve gelişmeyi sağladı. Bu inkılaplarla; demokratik bir yönetim kuruldu, uygar
bir eğitim anlayışı benimsendi, kadın-erkek eşitliği gerçekleştirildi,
kıyafette yenilik yapıldı, millî ekonominin temelleri atıldı. Çağdaşlaşma
ve çağı yakalamada süreklilik ön plana çıktı. İnkılapçılık ilkesi gereği
Atatürkçü düşünce sistemi uygar dünyada haklı yerini alarak ilerleme
ve kalkınma yolunda süreklilik kazandı.

Anayasa’nın başlangıç ve 174. madde hükümleriyle belirlenmiş olan Atatürk inkılaplarına bağlılık ilkesinden kastedilen inkılap kanunlarının bazıları aşağıda verilmiştir. Bu yasaların
çıkarılış tarihini, çıkarılış nedenlerini ve yararlarını araştırarak ilgili boşluklara yazınız.

430 Sayılı Tevhiditedrisat
(Öğretim Birliği) Kanunu

677 Sayılı Tekke, Zaviye
ve Türbelerin Kapatılması
İle İlgili Kanun

2590 Sayılı “Efendi, Bey,
Paşa” Gibi Unvanların
Kaldırıldığına Dair Kanun

Çıkarılış Tarihi

Çıkarılış Tarihi

Çıkarılış Tarihi

Çıkarılış Nedeni

Çıkarılış Nedeni

Çıkarılış Nedeni

Yararları

Yararları

Yararları

25. ATATÜRK İLKELERİNE SAHİP ÇIKMAK VE DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK
23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini Atatürk ilkeleri
oluşturur. Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını sürdürmesi ve sonsuza kadar yaşaması bu
ilkelerin yaşatılması ile mümkündür. Bundan dolayı Atatürk ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti için hayati bir
öneme sahiptir.
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Çağdaş Türkiye’nin geleceği için Atatürk ilkeleri sizce nasıl bir öneme sahiptir? Düşüncelerinizi
belirtiniz.
Atatürk ilkeleri, kendiliğinden ortaya çıkmış bir düşünce sistemi değildir. Bu ilkeler, Türk milletinin
uygar bir toplum olarak yaşaması için kabul edilmiştir. Milletin bugünkü ve gelecekteki gereksinimleri
dikkate alınarak belirlenmiştir. Bundan dolayı, Atatürk ilkelerinin Türk milleti için önemi büyüktür.
Türk milleti, Atatürk ilkeleri ışığında modern ve çağdaş bir toplum yapısına kavuşmuştur. Çağdaş
ve modern toplum yapısını devam ettirmek, Atatürk ilkelerine sahip çıkarak, onu yaşatarak sağlanır.
Atatürk ilkeleri, Türk milletinin gelişip kalkınmasında ve Türkiye’de demokrasinin yerleşip kökleşmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu ilkeler sayesinde bütün yurttaşlar ülke yönetiminde söz söyleme ve karar
verme hakkını elde etmiştir. Kişi hürriyeti, yerleşme ve seyahat hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti gibi
haklar anayasayla güvence altına alınmıştır.
Atatürk ilkelerinin üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını sonsuza kadar sürdürmesi, Türk
milleti için büyük bir görev ve onurdur. Şu unutulmamalıdır ki Türk varlığının güvencesi ve geleceği
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlığını sürdürmesine bağlıdır.
Atatürkçülük, Türk milletinin daima ileriye, doğruya, yararlıya, güzele yönelmesi ve çağdaş uygarlık
düzeyinin üstünde yaşaması demektir.
Atatürk ilkeleri Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasında temel alınan ilkelerdir. Atatürk ilkelerini
öğrenmek ve davranış hâline getirmek için neler yapılması gerektiğini sınıfınızda tartışınız.
Atatürk ilkelerine sahip çıkmak;
demokrasiyi, laikliği, milliyetçiliği
ve insan haklarını benimseyerek
Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını
devam ettirmek demektir. Atatürk
ilkelerine sahip çıkmakla ülkemizde barış ve huzur ortamını sağlayarak millî birliği güçlendirmiş
oluruz. Millî egemenliğini, bireysel
hak ve özgürlükleri esas alan,
koruyan ve geliştiren Atatürk ilkeleri, ülkemizde demokrasinin yerleşmesinde etkili olmuş; milletlerarası alanda Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ni saygın bir konuma getirmiştir.
Atatürk ilkelerinin uygulanması
ile Türk milleti çağdaş bir top- Türk milleti, Atatürk ilke ve inkılaplarını sonsuza kadar devam ettirecektir.
lum yapısına kavuşmuştur. Bütün
vatandaşlar devlet yönetiminde söz söyleme ve karar verme hakkını elde etmiştir. Böylece ülkemizde
demokratik bir toplumsal yapı oluşmaya başlamıştır. Bugünkü demokrasimizi Atatürk ilkelerine ve cumhuriyet rejimine borçluyuz. Ülkemizde yaşayan bütün bireyler Atatürk ilkelerine sahip çıkmalıdır. Aksi
taktirde bu ilkeler üzerine kurulan demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti
büyük tehlikelerle karşılaşabilir. Atatürk ilkeleri; demokrasinin benimsenmesinin, yerleşmesinin, barış ve
huzurun, millî birlik ve beraberliğin güvencesidir.
Atatürk ilkeleri; Türk milletinin özellikleri, bugünkü ve gelecekteki gereksinimleri göz önüne alınarak
belirlenmiş millî bir düşünce sistemidir. Bundan dolayı modern Türkiye’nin kurulmasında bu ilkelerin
önemli bir yeri vardır. Türkiye, Atatürk ilkeleri ile hızlı bir kalkınma sürecine girmiştir.
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Günümüzde de aynı hızla ilerlemeye ve gelişmeye devam eden Türkiye, Atatürk ilkeleri ışığında
bugün dünyada güçlü bir devlet durumuna gelmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Atatürk ilkelerine göre kurulmuş ve şekillenmiştir. Ayrıca yönetimde,
eğitimde, hukukta, sosyal ve ekonomik yaşamda yapılan bütün atılımlar, itici gücünü Atatürk ilkelerinden
almıştır.
Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda olduğu gibi gelişip kalkınmasında da Atatürk ilkelerinin
hayati bir önemi vardır. Atatürkçü düşünce sisteminin amacı, Türk milletinin uygar dünya ile birlikte hür,
mutlu ve refah içinde yaşamasını sağlamaktır.
Atatürk ilkelerine niçin sahip çıkmamız gerekiyor? Nedenlerini açıklayınız.
Atatürk ilkelerine sahip çıkmanın ve devamlılığını sağlamanın gerekliliği ile ilgili bir kompozisyon yazınız. Bu kompozisyonu sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.
26. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE MİLLÎ GÜÇ UNSURLARI
Devletler siyasal varlıklarının devamlılığını sağlamak, belirli hedeflerine ulaşmak ve çağın gerisinde
kalmamak için birtakım planlar yapar. Bu planların hayata geçirilmesi ve istenen sonuca ulaşması amacıyla millete dayalı kurulan güçlere “Millî Güç” adı verilir. Bu güç, halkın sahip olduğu maddi ve manevi güçlerin toplamıdır. Millî gücün temel unsuru insandır. Bireyler iyi yetiştirildiği takdirde millî gücün bütün unsuları değer kazanır.
Atatürkçü düşünce sistemi, Türkiye’nin millî dayanışma içinde kalkınmasını, çağdaş kültür ve uygarlık düzeyine ulaşmasını amaçlar. Bu amaçlara ulaşmak için bazı güçlerin oluşması gerekmektedir. Bunlar; siyasi, ekonomik, askerî, sosyokültürel, nüfus, coğrafi, bilimsel, teknolojik ve psiko-sosyal güçtür.
Siyasi Güç
Politikada bir amaca ulaşmak için izlenen yola siyasal güç denir. Bir devlette her kurum, belirli amaçları gerçekleştirmek için kendine
özgü siyaset izler. Fakat bunların
hepsinin üstünde milletçe benimsenen ve uygulanan millî politikalar
vardır. Buna devlet siyaseti denir.
Atatürkçü düşünce sisteminde
devlet, amaçlarına ulaşmak için gücünü milletten alan bir politika izler.
Türk Devleti’nin bu siyaseti izlerken
göstermiş olduğu dinamizme “siyasal güç” adı verilir. Bu güç ne kadar
sağlam ve yaygın olursa devlet o
kadar güçlü olur. Siyasal gücün zayıflaması, devletin varlığını tehlikeTBMM oturumundan bir görünüm
ye düşürür.
Siyasi güç, demokrasi ile bütünleşerek vatandaşların sahip olduğu özgürlüğü geliştirmeyi ve yaşatmayı amaç edinmiştir. Siyasi gücün zayıflaması ise hem devleti hem de demokrasiyi tehlikeye düşürür.
Bu sebeple Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkelerinden olan millî birlik ve beraberliğin sürekli korunarak siyasi gücün dinamik bir yapıya kavuşturulması sağlanmalıdır. Millî kültürümüzün geliştirilmesi,
ülkemizde siyasi gücün bilinç düzeyini yükseltir. Yurttaşlarımız millî birlik ve beraberlik içinde yarınlara
hazırlanır. Vatanımız için doğabilecek tehlikeler önceden fark edilir. Bu nedenlerden dolayı Atatürkçü
düşünce sisteminde millî güç unsurları arasında siyasi güç önemli bir yere sahiptir.
Sınıfınızda iki grup oluşturunuz. Millet egemenliği ile siyasal güç arasındaki ilişkiyi tartışınız.
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Ekonomik Güç
Ülkemizin kalkınmasında ve teknolojik ilerlemenin gerçekleşmesinde ekonomik gücün önemi büyüktür. Atatürk, ekonominin önemini şu sözleri ile belirtmiştir:
“Türkiye Cumhuriyeti’ni layık olduğu yere çıkarabilmek için ekonomimize birinci derecede önem vermek gerektir. Zamanımızın bir ekonomi dönemi olduğu düşünülürse bu dönemin derecesi kolaylıkla
meydana çıkar.’’
(Arı İnan, Düşünceleriyle Atatürk, s. 289.)

Ülkemizin ekonomik yönden kalkınmasının sosyal hayatımıza etkileri nelerdir?
Bir devletin ekonomik gücünü, o devletin millî ekonomisi oluşturur. Millî ekonomisi güçlü devletler,
siyasal yönden de güçlüdürler. Bundan dolayı ekonomik güç, siyasal gücün etkinliğini artıran önemli bir
faktördür. Bir ülkenin çalışan nüfusu, personelin niteliği, yer altı ve yer üstü kaynakları ekonomik gücü
oluşturur.
Osmanlı Devleti’nin yıkılışının ekonomik alandaki yetersizlikten kaynaklandığını bilen Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni millî ekonomi modeline göre kurmuştur. Atatürkçü düşünce sisteminde siyasal
bağımsızlığın korunması ve sürdürülmesinde en önemli etkenlerden biri ekonomik güçtür. Atatürk, yeni
Türk Devleti’ni silahla dünyaya egemen olmaya çalışan bir devlet olarak değil ekonomik gücü ile dünya
siyasi platformunda kendine yer bulacak bir devlet olarak tanımlar.
Askerî Güç
Türk milletinin bağrından çıkan Türk ordusu, Atatürkçü düşünce sisteminin en büyük güç kaynağıdır.
Türkiye’nin kalkınması, gelişmesi, çağdaşlaşması ancak askerî gücünün varlığı ile mümkündür. Askerî
gücün zayıflaması durumunda ülkemiz içeriden ve dışarıdan gelecek tehlikelere maruz kalır. Türkiye
kendini iç ve dış tehlikelere karşı koruyamaz hâle gelir. Ülkede huzur ve güven ortamı bozulur. Siyasal
ve ekonomik güçler etkinliğini kaybeder. Ülkede millî birlik ve beraberliğin devamı, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin varlığı tehlikeye girer. Bundan dolayı Atatürkçü düşünce sisteminde askerî güce, barış ve
huzurun sağlanmasındaki katkılarından dolayı büyük önem verilir.

Yukarıdaki görselleri de dikkate alarak bir ülkenin geleceği için askerî gücün önemi ile ilgili
düşüncelerinizi açıklayınız.
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Atatürkçü düşünce sisteminin güç kaynağı olan Türk ordusu, aynı zamanda cumhuriyetimizin, millî
birlik ve beraberliğimizin de güvencesidir. Bu nedenle dünyanın güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı
Kuvvetleri sayesinde, Türk milleti millî birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe güvenle bakmaktadır.
Askerî gücün zayıflaması durumunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlığı ve sürekliliği tehlikeye
düşer. Bundan dolayı Atatürkçü düşünce sisteminde askerî gücün önemli bir yeri vardır.
Sınıfınızda iki gruba ayrılarak askerî gücün millî güç unsurları arasındaki yeri ve önemini tartışınız.
Sosyokültürel Güç
Bir milletin kültür, eğitim, sosyal yaşamı ve gelişmişliği o milletin sosyokültürel gücünü oluşturur. Bir
toplum, çağdaş eğitimle donanmış, sosyal yaşam seviyesi ve kültür düzeyi yüksek insanlardan meydana gelirse millî amaçlara daha kısa zamanda ulaşır. Millî birlik ve beraberlik içinde yaşar. Dostunu
düşmanını çok iyi bilir. Ülkesi için olumsuz sonuç doğurabilecek durumların farkında olur. Çağdaş uygarlık yolunda hızla ilerler. Sosyokültürel güç, millî kültürün çağdaş değerlerle zenginleşmesini sağlar.
Millî birlik ve beraberlik ruhu için içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehlikeleri önceden fark eder. Bundan
dolayı Atatürkçü düşünce sistemine millî güç unsurları içinde sosyokültürel güç önemli bir yere sahiptir.
Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasında her türlü imkânsızlıklara rağmen insan gücü son derece önemli bir yere sahiptir. Bu savaş döneminde Türk milleti, büyük bir özveri ve dayanışma ruhu ile
Tekâlifimilliye Emirleri’ni uygulayarak ülkemizin bağımsızlığını kazanmasında etkili bir rol oynamıştır.
Zengin bir kültürel mirasa sahip olan Türk halkı, sevinçte ve kederde her zaman bir araya gelebilme
özelliğini taşımaktadır. Millet olmanın temel ögelerinden biri de kültür birliğinin korunması ve sağlanmasıdır. Bu nedenle cumhuriyetin kurulması ile sosyal ve kültürel alanda birçok yenilik yapılarak Türk
kültürünün geliştirilip gelecek kuşaklara aktarılması için önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Bir toplumda kültür birliğinin varlığı o topluma ne gibi yararlar sağlar? Açıklayınız.
Nüfus Gücü
Millî güç unsurları içinde nüfus gücü son derece önemli bir yere sahiptir. Bir ülkenin nüfus oranı, nüfus artış hızı veya azalış oranları son derece önemlidir. Nüfusun çokluğu gelişmişlik düzeyi bakımından
eş değer veya yakın durumdaki devletler arasında bir güçlülük etkeni olabilir. Bir ülkede yaşayan insan
sayısı o devlet için önemli güç kaynağıdır. Ancak
mevcut nüfusun eğitim, sağlık, iş, sosyal güvenlik
gibi temel gereksinimlerinin karşılanması o ülkenin
gücünü, potansiyelini ortaya koyması açısından son
derece önemli bir faktördür.
Türkiye, genç nüfusa sahip bir ülkedir. Örneğin
Türkiye’de genç nüfus oranı % 43 iken bu oran Avrupa Birliğinde %17 gibi çok küçük boyutlardadır.
Türkiye sahip olduğu bu genç nüfusun başta eğitim,
ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarını kısa za- Atatürkçü düşünce sisteminde nüfus gücü önemli bir
manda aştığı takdirde nüfus gücü açısından dünyayere sahiptir.
nın sayılı ülkeleri arasındaki haklı yerini alacaktır.
Coğrafi Güç
Bir devletin coğrafyasına ait canlı-cansız, doğal-yapay bütün değerler o devletin millî gücünün coğrafi unsurlarını oluşturur. Coğrafi güç; nüfus gücü ile birlikte millî gücü oluşturan temel ögelerdendir. Bir
devletin dünya üzerindeki yeri, yüz ölçümü, coğrafi yapısı, tarıma elverişli toprak oranları, iklim kuşağı ve
stratejik konumu coğrafi güç unsurunun millî güce katkısını belirleyen temel faktörlerdir. Ayrıca bir ülkenin coğrafi güç açısından önemini artıran değişik etkenler de (yer altı ve yer üstü zenginliği, topraklarının
verimliliği, su kaynaklarının yeterli düzeyde olması vb.) bulunmaktadır. Enerji kaynaklarının varlığı ile
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doğal ticaret yollarının ülke üzerinden geçmesi de o ülkenin coğrafi gücünü artırması bakımından son
derece önemlidir.
Sahip olduğumuz coğrafi güç unsurları tarih boyunca ülkemizi devamlı bir hedef hâline getirmiştir.
Türkiye’nin var olan bu gücünü çok iyi değerlendirdiğimiz takdirde bölge ve dünya dengelerini etkileyerek büyük bir devlet olacağımız herkesçe bilinmektedir.
Bilimsel ve Teknolojik Güç
Günümüzde devletlerin ve toplumların gelişmişlik düzeyleri, bilimsel ve teknolojik alanda gerçekleştirdikleri gelişmelerle ölçülmektedir. Bilimsel ve teknolojik güç, aynı zamanda diğer millî güç unsurlarının
da harekete geçip güçlenmesine önemli katkılar sunmaktadır. Bilimsel ve teknolojik alanlarda geri kalmış devlet ve toplumlar, zengin nüfus potansiyeli ve kaynaklarna sahip olsalar dahi uluslararası alanda
önemli bir güç olmaktan yoksun kalırlar.
Psiko-Sosyal Güç
Psiko-sosyal güç, bir 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 etkenlerdir. Bireyler ne kadar nitelikliyse ahlaki ve kültürel değerleri ne kadar güçlü, beraber yaşama isteği ne kadar gelişmişse,
toplumun uzak hedeflerine olan inancı ne kadar güçlüyse psiko-sosyal güç o kadar etkilidir. Toplumun
tarihten getirdiği maddi ve manevi değerleri, tarihe katkısı ve bunun farkında oluşu da psiko-sosyal gücü
artırır. Millî Mücadele sırasında, dünyanın en büyük emperyalist güçlerine karşı Türk milletinin millî birlik
ve beraberlik ruhu ile verdiği mücadele de psiko-sosyal gücün, toplum ve devletin geleceğinin belirlenmesi ve ulusal hedeflere ulaşmasındaki etkisini göstermesi açısından son derece önemlidir.
Bir devlet, kendi ülkesinde var olan psiko-sosyal gücü zayıflatmak ve ortadan kaldırmak amacıyla
farklı devlet ve toplumların gizli faaliyetlerine karşı gerekli önlemleri zamanında almalıdır. Millî güç unsurlarının topyekûn korunması ve geliştirilmesinin ancak psiko-sosyal gücün varlığı ile mümkün olacağı
hiçbir zaman unutulmamalıdır.
Sınıfınızda sekiz grup oluşturarak her bir millî güç unsurunun, millî hedefleri gerçekleştirmedeki yeri ve önemini anlatan birer sunu hazırlayınız.
27. TÜRKİYE’YE YÖNELİK İÇ VE DIŞ TEHDİTLER
Bir ülkenin dünya üzerindeki yeri,
sahip olduğu yer altı ve yer üstü kaynakları, iklimi, uluslararası ilişkilerinde önemli rol oynar. Bu rolü inceleyen bilim dalına jeopolitik adı verilir.
Türkiye’nin coğrafi konumu ve bundan
kaynaklanan jeopolitik önemi büyük
değer taşımaktadır. Türkiye sahip olduğu coğrafi konumu nedeni ile kıtalar
arası kara, deniz ve hava yollarının
kesiştiği bir yerde köprü durumundadır. Türkiye üç büyük kıtanın birleştiği
bir noktada bulunmaktadır. Asya ve
Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan Boğaz Köprüsü’nden
Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan İsbir görünüm (İstanbul)
tanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahip olan ülkemiz stratejik bir öneme sahiptir. Diğer yandan Asya ile Avrupa kıtaları arasındaki kara, hava
ve demir yolu ulaşımı ülkemiz üzerinden yapılmaktadır. Bu özelliğinden dolayı Avrupa ülkeleri, Yakın
Doğu ülkeleri ile olan ekonomik ilişkilerini sürdürmek için Türkiye’deki mevcut yolları kullanmak zorundadır. Bu özelliği ile ülkemiz, dünya ekonomik ve siyasal politikalarının şekillendiği odak ülkelerden biridir.
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Türkiye jeopolitik konumu gereği bugün dünya petrol yataklarının büyük bir bölümüne sahip olan
Orta Doğu ülkeleri ile komşu durumundadır. Güçlü bir Türkiye’nin kurulması, petrole dayalı çıkarları olan
devletleri rahatsız etmektedir. Bu devletler, ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasını engellemek
için uğraşmaktadırlar. Emperyalist devletler, bölücü terör gruplarını gizli ve açıktan desteklemektedirler.
Yurdumuz bölge ülkelerine oranla su ve bor madenleri açısından da dünyanın en zengin ülkelerinden
biridir. Sahip olduğu yer altı ve yer üstü kaynakları nedeniyle de komşularımızın ilgisini çekmektedir.
Diğer yandan dünya politikalarını yönlendiren ülkeler, Türkiye ve çevresindeki gelişmeleri yakından izlemektedirler.
Ülkemizin üç tarafı denizlerle
çevrilidir. Türkiye, Karadeniz’de kıyısı olan devletlerin, Akdeniz’den
okyanuslarla bağlantısını sağlayan İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahiptir. Bu nedenle Boğazlardan geçiş yapan gemilerin
denetimini elinde bulundurmaktadır. Ayrıca yurdumuz tarımsal üretim açısından son derece zengin
bir ülkedir. Dünyada bugün kendi
ürettikleri ile geçinen yedi ülkeden biridir. Bu ürün zenginliğinden
dolayı bugün ve gelecekte ülkemizin artan nüfusunun önemli bir
bölümünü besleyecek büyük bir
Çanakkale Boğazı’ndan bir görünüm
tarımsal potansiyele sahiptir. Bu
özellikler de ülkemizin önemini artırmaktadır.
Türkiye, bu önemli özellikleri ve jeopolitik konumu dolayısıyla dünyada güç dengelerini etkileyecek
önemli ülkelerden biridir. Ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmış bir Türkiye’nin varlığı topraklarımızda
gözü olan ülkelerin her zaman dikkatini çekmiştir. Yurdumuzun sahip olduğu bu özelliklerden dolayı gelecekte dünyanın en güçlü devletlerinden biri olacağından şüphe edilmemelidir. Türkiye’nin bu jeopolitik
önemini bilen emperyalist devletler, ülkemizin gücünü azaltmak ve gelecekte bölgeye egemen olmamızı engellemek için hiçbir çabadan kaçınmayacaklardır. Yurdumuzun topraklarında gözü olan devletler
bugün olduğu gibi gelecekte de ülkemizi zayıflatmak için yıkıcı ve bölücü terör odaklarını gizli ve açıktan
her zaman destekleyeceklerdir. Bazı devletlerin Türkiye’nin jeopolitik öneminden kaynaklanan gücünü
azaltmak isteyecekleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni zayıflatmak ve bölmek için çaba harcayabilecekleri unutulmamalıdır. Çünkü Türkiye, modern yapısı, güçlü ordusu ve Atatürkçü düşünce sistemini esas
alan rejimiyle çağdaş bir ülkedir.
Anadolu toprakları tarihin her döneminde dışarıdan saldırılara uğramıştır. Yurdumuzun jeopolitik
önemini çok iyi bilen Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni koruma görevini Türk gençliğine emanet etmiştir. Atatürk’ün sonsuz güven duyduğu bu gençlik, bugün olduğu gibi yarın da ülkemizin jeopolitik önemini çok iyi kavramalıdır. Yurdumuzu korumak ve kalkındırmak için çağdaş bilgi birikimi ile donanmalıdır.
Yetişecek genç nesiller, her gün dünyada ve Türkiye’de meydana gelen gelişmeleri yakından izlemelidir.
Türk gençliği, Türkiye’ye yönelecek iç ve dış tehditlere karşı gereken cevabı anında vermelidir. Gençlik,
Türkiye’nin bütünlüğüne, millî birlik ve beraberliğe yönelen her türlü yıkıcı ve bölücü harekete ödünsüz
karşı çıkmalıdır. Diğer yandan Türk gençliği, Atatürk’ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ni aziz bilmeli ve canından çok sevmelidir.
Türkiye, Atatürkçü düşünce sistemi sayesinde hem üniter devlet yapısını korumasını bilen hem de
dinamizmi ile sürekli gelişen bir yapıdadır. Bunu engellemek isteyen dış güçler sürekli olarak tehdit üretecekler, hatta toplumda oluşturdukları taraftarları ile ülkemizi bölmeye çalışacaklardır.
Bölücü unsurlar Türkiye’de terör faaliyetleri ile kendilerini göstermektedir. Terörizm, “siyasal bir hedefe ulaşmak amacıyla devlete, halka ya da bireylere karşı sistemli şiddet eylemlerine başvurma” şeklinde tanımlanmaktadır.
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Terörizmin temel amacı, bir davaya veya siyasal anlaşmazlığa dikkat çekmektir. Bu “dikkat çekme”
şiddet eylemleri neticesinde toplumda oluşturulan korku ve dehşet havası ile sağlanmaktadır. Terörizmin benimsediği bir diğer amaç; kargaşa yaratarak toplumun direnme gücünü kırmak, yerleşik sosyal ve
siyasal düzenin arkasındaki halk desteğini şiddet yoluyla zayıflatmaktır.
Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve tam bağımsızlık ilkeleri üzerine kurulmuş bir devlettir. Bugün
Türk milleti Atatürk ilkeleri doğrultusunda onurlu ve saygın bir millet olarak varlığını devam ettirmektedir.
Bu nedenle ülkemizin millî birlik ve beraberliğini bozmak isteyen dış odaklar her türlü yöntemi denemekten çekinmemektedirler.
Son yıllarda ülkemiz üzerinden Avrupa’ya taşınan petrol
ve doğal gaz boru hatlarının ülkemiz topraklarından geçmesi,
Türkiye’nin kalkınmasını istemeyen devletleri rahatsız etmektedir.
Ülkemizin en önemli güç dengelerinden biri de hızla artan
genç, dinamik ve eğitimli bir nüfus yapısına sahip olmasıdır.
Türkiye’nin bu potansiyel gücü ülkemiz üzerinde olumsuz
düşünceler taşıyan devletleri tedirgin etmektedir.
Dün olduğu gibi gelecekte de Türkiye’nin çağdaşlaşmasında
vatandaş olarak gerekli desteği sağlamak, vatandaşlık görevlerimizden biri olmalıdır. Çünkü Türkiye’nin bölgede güçlü bir hâle
gelmesinden rahatsız olan bazı ülkeler, iç sorunlarımızı kullanarak milletimizi birbirine karşı kışkırtmaktadırlar.
Türkiye’nin, dünyada çok değerli topraklar üzerinde yer alması
ve bulunduğu bölgede etkili bir konumda olması sebebiyle güçlü
bir Türkiye’yi istemeyen dış güçlerin gizlice yaptığı birçok plan
bulunmaktadır. Bu planların millî birlik ve beraberliğimizi bozmasına izin vermemeli, gelecek tehlikelere karşı uyanık ve bilinçli
olmalıyız. Bilmeliyiz ki Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıktığımız
sürece Türkiye Cumhuriyeti varlığını devam ettirecektir.
Türkiye’ye yönelik dış ve iç tehdit unsurları niçin cumhuriyeti hedef almaktadır? Açıklayınız.

İç ve dış tehditler karşısında Türk milletine düşen en önemli görev; her türlü ideolojik, bölücü ve yıkıcı çalışmalara karşı her zaman uyanık olmaktır. Türk milleti, millî birlik ve beraberlik içerisinde hareket
etmeli, demokratik sistemden ödün vermemelidir.
İçeriden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelerle mücadele edebilmek için aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirmeliyiz.
• Türk tarihini iyi bilmeli ve tarihten dersler almalıyız.
• Türk gençliği olarak milletimizi ve vatanımızı çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak için
çok çalışmalıyız. Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye oluşturmak için akıl ve bilimin önderliğinde
Atatürkçü düşünce sisteminden yararlanmalıyız.
• Milletin birlik ve beraberliğini, vatanın bütünlüğünü her şeyin üstünde tutmalıyız. Türkiye’nin gelişmesine engel olmak isteyen iç ve dış propaganda ve tehdit odaklarının amaçlarını, faaliyetlerini
bilmeliyiz ve bu faaliyetleri ortadan kaldıracak şekilde davranmalıyız.
• Demokratik, laik, hukuk devletine sahip çıkmalıyız.
• Dünyadaki diğer Türk devletleri ile dil, tarih, kültür birliğini sağlayacak bütün çalışmalara katılmalı
ve bu çalışmaları desteklemeliyiz.
• Hayatta en hakiki yol göstericinin ilim olduğunu ve bu konuda çok çalışmak ve üretmek gerektiğini
bilmeliyiz.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sonsuza kadar hür ve bağımsız olarak yaşaması için ülkemize
yönelik tehditlere karşı gerekli tedbirleri almak zorunda olduğumuzu unutmamalıyız. Türkiye’yi çağdaş
medeniyet seviyesine çıkarmak, hedefimiz; bu uğurda çalışmak, amacımız olmalıdır.
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Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuyunuz. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni neden Türk gençliğine emanet etmiş olabilir? Belirtiniz.
2. Atatürk, iç ve dış tehdit unsurları konusunda neden Türk gençliğinin dikkatli olmasını istemiştir? Açıklayınız.
3. Atatürk, yaşanabilecek tüm olumsuzluklara rağmen Türk gençliğinin güç kaynağı ile ilgili
nelere vurgu yapmış olabilir? Anlatınız.

PERFORMANS GÖREVİ
İçerik Düzeyi

Sınıf Düzeyi

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 11
Ünite Adı: Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Ortaöğretim 11. sınıf

Beklenen Performans
•
•
•
•

Araştırma yapma
Eser inceleme
Çıkarımda bulunma
İlişkilendirme

Sevgili Öğrenciler,
Atatürk’ün laiklik ilkesi ile ilgili sözlerini bir fasikül hâline getiriniz.
Çalışmanızı yaparken aşağıdakilere dikkat etmelisiniz.
• Çalışmayı hazırlarken kaynak kitaplarından, dönemin gazetelerinden, İnternetten yararlanabilirsiniz.
• Bu çalışmayı en geç 7 gün içinde tamamlamalısınız.
Çalışmanız sayfa 256’daki PERFORMANS GÖREVİ DEĞERLENDİRME FORMU’na göre değerlendirilecektir.

PROJE GÖREVİ
ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

Sevgili Öğrenciler,
Atatürk’ün devletçilik anlayışını yansıtan bir gazete sayfası hazırlayarak sınıf panosunda sergileyiniz.
Bu çalışma ile ilgili dikkat edilecek hususlar şunlardır:
1. Çalışma sürenizi iyi kullanmak için çalışma takvimi ve planı hazırlayınız.
2. Halk ve üniversite kütüphanesi, İnternet vb. yerlerde konu ile ilgili araştırma yapınız.
3. Proje bittikten sonra sınıf içinde sözlü olarak ya da projeksiyonla sunum yapınız.
4. Çalışma süreniz 15 gündür.
Çalışmanız sayfa 256’daki PROJE GÖREVİ DEĞERLENDİRME FORMU’na göre değerlendirilecektir.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Atatürkçü düşünce sisteminin genel niteliklerini ve bu niteliklerin Türk inkılabı ile ilişkisini açıklayınız.
2. 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan TBMM’nin dayandığı “millî egemenlik ilkesi”ni ve bu ilkenin cumhuriyet yönetimi ile ilişkisini açıklayınız. .
3. Atatürkçülüğün tanımını yapınız.
4. Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri nelerdir? Belirtiniz.
5. Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslar nelerdir? Açıklayınız.
B. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarının karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.
1.

Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi ile ulaşmak istediği amaçlardan biri de din birliğini gerçekleştirmektir.

2.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilk yıllarda ekonomik alanda devletçilik ilkesi uygulanmıştır.

3.

Türk milletinin bağımsız ve özgür yaşaması için Millî Mücadele ve sonrasında gösterdiği dinamizme cumhuriyetçi güç denir.

4.

Laiklik ilkesinin temel amaçlarından biri de halkın dinî inançlarının sömürülmesine
engel olmaktır.

5.

Dış tehditlerin ortaya çıkışında Türkiye’nin coğrafi konumu etkili olmamıştır.

C. “monarşi, inkılapçılık, cumhuriyetçilik, felsefe, cumhuriyet, ileri, milliyetçilik, devletçilik,
geri, din, cemiyetleri, vicdan, kaldırma, kurumların, dernekleri”
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen uygun kelimeleri yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.

Milletin kendi seçtiği temsilciler tarafından kendisini yönetmesi ................................ yönetimidir.
Atatürkçü düşünce sisteminin bütünleyici ilkelerinden ulusal egemenlik ................................ ilkesini bütünler.
Halkçılık ilkesi ...................................... ve ............................... ilkelerinin zorunlu bir sonucudur.
Atatürk ilkelerinin temeli olan laiklik .................... ve ....................... özgürlüğünü korur.
İnkılapçılık zamana göre .................. kalmış kurumları ortadan .......................... ve yerine çağdaş ............................... getirilmesi demektir.

Ç. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. • Halifeliğin kaldırılması,
• Tekke ve zaviyelerin kapatılması,
• Medeni Kanun’un kabul edilmesi
Yukarıdaki inkılaplar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?
A. Cumhuriyetçilik
B. Lakiklik
C. Halkçılık
D. Devletçilik
E. Milliyetçilik
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2.

I. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması,
II. Aşar vergisinin kaldırılması,
III. Her bireyin yasalar karşısında eşit olması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, Atatürk’ün halkçılık ilkesi ile ilgilidir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. II ve III
E. I, II ve III

3. Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleşen;
I. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanması,
II. Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi
III. Demir yollarının millileştirilmesi
uygulamalarından hangisi ya da hangileri, ekonomide yabancı tekelini kırma amacına yöneliktir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve II
E. II ve III
4. “İnançlar vicdanlarda ve mabetlerde kalmalı, maddi hayatın ve dünyanın işlerine karıştırılmamalıdır.”
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu sözünü tamamlar niteliktedir?
A. Akılcılık ve bilimsellik
B. Millî egemenlik
C. Millî birlik ve beraberlik
D. İnsanlık ve insan sevgisi
E. Yurtta barış, dünyada barış
5. “Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.”
Atatürk’ün bu sözünden hareketle;
I. Cumhuriyet yönetimini Türk gençliğine emanet ettiği,
II. Türkiye’de yaşayan bireylerin millî görevlerinden birinin de cumhuriyet rejimini korumak ve
devamlılığını sağlamak olduğu,
III. Cumhuriyet yönetiminin çeşitli tehlikelerle karşı karşıya gelebileceği
yorumlarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. II ve III
E. I, II ve III
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6. ÜNİTE
ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ
POLİTİKASI

KONUYA HAZIRLIK
1. “Cemiyetiakvam, bağımsızlık, antant, pakt, mübadele, akit” kelimelerinin anlamlarını araştırınız.
2. “Bağımsız dış politika” kavramından neler anlıyorsunuz? Açıklayınız.
3. Genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin savaştan yeni çıkmış olmasına rağmen bölgesinde ve dünyada dış politikada etkin bir hâle gelmesinin nedenlerini araştırınız.
4. Lozan Barış Antlaşması’nda Türkiye’nin bağımsızlığına aykırı düşen maddeleri inceleyiniz. Bu
maddelerin Türkiye’nin çıkarlarına uygun hâle nasıl getirildiğini araştırınız.
5. Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış!” sözünü millî dış politika çerçevesinde açıklayınız.
6. Türkiye’nin jeopolitik konumunun millî dış politikamıza yansımalarını açıklayınız.
7. Sadabat Paktı ve Balkan Antantı’nın kuruluş gerekçelerini araştırınız.
8. Hatay’ın ana vatana katılması ile ilgili bir araştırma yapınız.

NELER ÖĞRENECEĞİZ?
Bu üniteyi tamamladığımızda;
1. Atatürk Dönemi Türk dış politikasındaki esasları,
2. Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasındaki önemini,
3. Lozan Barış Antlaşması sonrası dış politikadaki gelişmeleri,
4. 1932-1939 yılları Türk dış politikasındaki gelişmeleri, dünyada meydana gelen ekonomik ve siyasi
gelişmeler ile birlikte değerlendirmeyi; araştırma, inceleme, sorular, haritalar, tarih şeritleri, görsel
unsurlar, performans görevi ve etkinlikler yardımıyla öğreneceğiz. Böylece bilgi, görüş, yorum,
davranış ve olayları kavrama yeteneklerimizi geliştireceğiz.
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1. ATATÜRK DÖNEMİ’NDE UYGULANAN DIŞ POLİTİKANIN TEMEL İLKELERİ
Millî Dış Politika
Bir ülkenin coğrafi konumu, sahip olduğu yer altı, yer üstü
kaynakları ve iklimi, uluslararası ilişkilerinde önemli rol oynar. Bu
rolü inceleyen bilim dalına “jeopolitik” adı verilir. Türkiye coğrafi
konumundan dolayı İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Akdeniz
ve Karadeniz’i birbirine bağlayan bir köprü durumundadır. Asya
ve Avrupa kıtalarının kesiştiği bir noktada bulunan ülkemizin bu
özel konumu, ona stratejik açıdan büyük önem kazandırmaktadır. Türkiye, her iki kıtada yer alan ülkeler üzerinde etkili bir dış
politika izlemektedir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasına çok önem veren Atatürk, dış politikayı “millî politika” adını verdiği, millî çıkarlara uygun, millet yararını gözeten bir temele dayandırmıştır. Atatürk’e
göre, milletimizin mutlu ve huzurlu yaşayabilmesi için devletin
millî bir politika izlemesi gerekir. Millî politika, millî sınırlarımız
içinde, her şeyden önce kendi gücümüze dayanmaktır. Türk milletinin varlığını ve bağımsızlığını korumak, ülkemizin kalkınması
için çalışmaktır. Atatürk’ün dış politikası, Türk Devleti’nin güçlendirilmesi ve korunmasına yöneliktir. Bu siyaset gerçek ilkeler üzerine kurulmuş, gerçekçi bir anlayışla
hazırlanmış ve barışı temel almıştır. Bu konuda, Atatürk şunları söylemiştir:
“Dış politikanın en çok ilgilendiği ve dayandığı konu, devletin iç örgütüdür. Dış politika, iç örgütle
uygun olmalıdır.”
“Dış politika, bir toplumun iç yapısıyla sıkı sıkıya ilişkilidir. Çünkü iç kuruluşa dayanmayan dış politikalar her zaman yenik kalırlar. Bir toplumun iç yapısı ne denli güçlü ve sağlam olursa, dış politikası
da o oranda güçlü ve dayanıklı olur.”
(Arı İnan, Düşünceleriyle Atatürk, s. 296.)

Atatürk, yeni Türk Devleti’nin, devletler topluluğunda hak ettiği onurlu yeri en kısa zamanda almasını,
bölge ve dünya barışına katkıda bulunmasını istemiştir.
Atatürk’ün uyguladığı dış politika, millî siyasete dayanır. Atatürk, millî siyaseti şu sözleri ile açıklamıştır.
“Millî sınırlarımız içinde, her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak, millet
ve memleketin gerçek mutluluğu ve kalkınmasına çalışmak... Medeni dünyadan, medeni ve insanca
muameleyi ve karşılıklı dostluğu beklemektir.”
(Atatürkçülük 3, s. 61.)

Atatürk, dış politikada kuvvetli olmanın, ülkedeki huzur ve güvene dayandığına inanan bir devlet
adamıydı. Bunun için de iç barışa ve millî birliğe büyük önem verirdi.
Atatürk her türlü bölücülüğü reddetmiş ve bu konudaki görüşlerini şu sözü ile belirtmiştir:
“Ulusal sınırlarımız içinde ülkemizin bütünlüğünü ve ulusun kesin bağımsızlığını sağlamak. Bizim
ulusa karşı yüklendiğimiz görev bunu sağlayacaktır.”
(Arı İnan, Düşünceleriyle Atatürk, s. 278.)
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Dış Politika: Bir devletin millî çıkarlarına göre şekillendirdiği hedeflere varması için çevresinde ve dünyadaki devletlerle oluşturduğu diplomatik, ekonomik,
siyasal ve hukuksal ilişkileri kapsayan siyasettir.
Bir ülke dış politikasını millî güç unsurlarını dikkate
alarak düzenlemelidir. Bu unsurlardan dış siyasete
temel oluşturanlar arasında siyasi, ekonomik, askerî ve
sosyokültürel güç en önemlileridir.
Siyasi Güç: Atatürkçü düşünce sisteminde siyasi
gücün önemi büyüktür. Bu gücün varlığı, bir devletin
dünya politikalarında karar verme sürecine katılmasında ve politikaları yönlendirmesinde önemli görevler
üstlenir. Dış politikada siyasi güce sahip ülkeler, dünyada meydana gelen olaylarda daha etkin rol oynar.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti iç ve dış politikada her zaman barıştan yana olmuştur. Siyasal gücü
ne kadar sağlam ve etkin olursa Türkiye Cumhuriyeti de dünya politikalarında daha çok söz söyleme
hakkına sahip olur. Siyasal gücünün zayıflaması ise devletimizin geleceğini tehlikeye sokar. TBMM’nin
açılması, saltanatın ve halifeliğin kaldırılması, çok partili hayata geçiş denemeleri Atatürk Döneminde
gerçekleştirilen en güzel siyasal güç örnekleridir.
Ekonomik Güç: Bir ülkenin çalışan nüfusu, bu nüfusun niteliği, yer altı ve yer üstü kaynakları, teknoloji ve sanayisi o ülkenin ekonomik gücünü meydana getirir. Bir ülkenin kalkınmasında ve gelişmesinde,
teknolojik olarak ilerlemesinde ekonomik gücün önemi büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kuruluşunun ilk günlerinden itibaren ülkemizde ve dünyada her zaman barışı temel alan politikalar izlemiştir. Kurtuluş Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplanmıştır. Mustafa Kemal,
bu kongrede yapmış olduğu konuşmada, askerî zaferlerin kalıcı olması için ekonomik sahada da kalkınmanın mutlaka kendi öz kaynaklarımıza dayanılarak gerçekleştirilmesini istemiştir. Bu nedenle Türk
Devleti, millî ekonomiyi güçlendirerek ve böylece millî kalkınmamızı sağlayarak devletler arası ilişkilerde
bağımsız bir politika takip etmeyi hedeflemiştir.
Askerî Güç: Atatürkçü düşünce sisteminde askerî güç önemli bir yere sahiptir. Türkiye, coğrafi
konumu gereği iç ve dış tehditlere maruz kalmaktadır. Bu nedenle güçlü bir askerî güce ihtiyaç duymaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla dış politikada, vatan savunmasında, siyasal ve ekonomik
gücün korunmasında askerî güç önemli bir yere sahiptir.
Sosyokültürel Güç: Bir devletin dış politikasındaki en önemli millî güç unsurlarından biri de sosyokültürel güçtür. Bir ülkede yaşayan insanların niteliği, yetişme düzeyi, tarihi, gelenek ve görenekleri ile
millî birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi; dış politikada kenetlenmiş, ne istediğini bilen, dünyadaki sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmeleri yakından takip eden açık bir toplum oluşumuna katkıda
bulunur.
Türkiye Cumhuriyeti’nin izlediği dış politikada; siyasi güç, ekonomik güç, askerî güç, sosyokültürel
gücün yanında coğrafi güç, bilimsel ve teknolojik güç, psiko-sosyal güç ve jeopolitik konum önemli bir
yere sahiptir.
Atatük’e göre, millî dış siyasetin dayandığı ilkeler şunlardır:

•
•
•
•
•
•

Dış politika, millî politikaya uygun olmalıdır.
Millî politikada bağımsızlıktan asla ödün verilmemelidir.
Misakımillî Kararları’na uygun olmalıdır.
Türk kamuoyunu dikkate almalıdır.
“Yurtta barış, dünyada barış” ilkesine dayanmalıdır.
Uluslararası ilişkilerde eşitlik ilkesi benimsenmelidir.
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•
•
•
•
•

Uluslararası ve devletler arası eşitlik prensibine uymalıdır.
Başka devletlerin iç politikalarından ve yönetim sistemlerinden etkilenmemelidir.
Diplomaside, bilim ve teknoloji yol gösterici olmalıdır.
Dış politika, gerçekçilik ve aklı ön planda tutan ilkelere göre düzenlenmelidir.
Dış politikada, her zaman dünya konjonktürü göz önünde bulundurmalıdır.

Bağımsızlık
Osmanlı Devleti’nin son yıllarında ekonomik, siyasal
ve sosyal açıdan yaşadığı sorunları yakından izleyen
Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin iç ve dış politikalarını “bağımsızlık” düşüncesini temel alan ilkeler üzerine
kurdu. Mustafa Kemal Atatürk için devletimizin bağımsızlığı en temel amaçtı. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni
içeriden ve dışarıdan gelebilecek bütün tehlikelerden
uzak tutmaya çalıştı. O, diğer devletlerin iç politikalarından ve yönetim biçimlerinden etkilenmeyen ve her
yönüyle millî özellikler taşıyan bir dış politika uyguladı.
Millî Mücadele devam ederken TBMM Hükûmeti, dış
politikada etkili olabilmek için Afganistan ile Türk-Afgan
Atatürk Afgan Kralı Amanullah Han
Dostluk Antlaşması’nın ve Sovyetler Birliği ile Moskova
ile birlikte (1928)
Antlaşması’nın imzalanmasını sağladı. Millî Mücadele’nin
kazanılmasından sonra savaş yerine diplomatik çözümlerle sorunların ortadan kaldırılması için çalışmalar başlattı. Lozan Barış Görüşmeleri sonrasında bağımsızlık ilkesine ters düşebilecek tutum ve davranışlardan özellikle uzak durmaya çalıştı.
Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Hatay’ın ana vatana katılması Türk dış politikasının ne kadar başarılı olduğunu gösteren en önemli örneklerdir. Bu başarıların kazanılmasında Atatürk’ün dış politikada
uyguladığı bağımsızlığa dayalı temel ilke ve amaçların önemli yeri vardır.
Atatürk, bağımsızlığın önemini şu cümlelerle vurgulamıştır:
“Bağımsızlık ve özgürlüklerini her ne pahasına ve her ne karşılığında olursa olsun zedeleme ve kısıtlamaya asla hoşgörülü davranmamak; bağımsızlık ve özgürlüklerini bütün anlamıyla koruyabilmek
ve bunun için ne gerekirse, son bireyinin son damla kanını akıtarak insanlık tarihini şanlı örnek ile süslemek; işte, bağımsızlık ve özgürlüğün gerçek niteliğini, geniş anlamını, yüksek değerini, vicdanında
kavramış milletler için temel ve ölmez ilke!..”
(Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 141-142.)

Gerçekçilik
Mustafa Kemal Atatürk, askerî niteliklerinin yanı sıra diplomasiye olan hâkimiyeti ile de dikkat çekmiştir. Mantıklı oluşu, gerçekçiliği ve bağımsızlığa dayanan dış politika anlayışı Millî Mücadele Dönemi’nde
ortaya çıkmaya başlamıştır. Atatürk Dönemi’nde oluşturulan Türk dış politikasının en önemli özelliği
gerçekçilik üzerine kurulmuş olmasıdır. Gerçekçilik ilkesine göre sorunların çözümünde müzakere yolları izlenmelidir. Bu görüşmeler yapılırken diğer devletlere karşı düşmanca bir tutum içine girilmemelidir.
Atatürk’ün gerçekçi ve mantıklı oluşu ile ilgili aşağıdaki sözlerini okuyalım.
“Biz daima gerçek arayan ve onu buldukça buluduğumuza inandıkça ifadeye cüret gösteren adamlar olmalıyız.”
(www.atam.gov.tr)

“Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber; yolun, kabul edilebilir, mantıkî ve özellikle ilmî olması şarttır.”
(Atatürkçülük 3, s. 112.)
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Atatürk’ün uyguladığı dış politika, gerçekçi ve mantıklı temeller üzerine şekillenmiş, millî çıkarları ön
planda tutmayı amaçlamıştır.
Akılcılık
Atatürk’ün dış politikada uyguladığı temel ilkelerden biri de tutarlı ve güvenilir olmaktır. Kurtuluş Savaşı devam ederken belirlenen ve Batum, Musul, Kerkük dışında gerçekleşen Misakımillî hedeflerinin
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra değişmesi bunun en güzel örneğidir. Atatürk bu konu hakkında
şunları söylemiştir:
“Büyük hayaller peşinde koşan, yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekâr insanlardan değiliz...”
(Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 443.)
(Düzenlenmiştir.)

Atatürk, dış politikada her zaman akılcı ve gerçekçi davranmayı ilke edinmiştir. Hatay’ın ana vatana
katılması konusunda gerekirse savaşmaktan çekinmeyeceğini ifade ederken dahi diplomatik görüşmelerin sürdürülmesinden yana tavır almıştır.
Atatürk’ün akılcılık ilkesi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuka her zaman bağlı kalmıştır. O, Türkiye’nin dış politikasını ideolojik dogmalara, ön yargılara ve saplantılara göre değil
aklı ve bilimi temel alan bir anlayış üzerine şekillendirmiştir. Bu bağlamda uluslararası ilişkilerde tarihî
dostluk ve tarihî düşmanlık yerine değişen dünya şartlarını göz önüne alan politikalar oluşturmuş ve
bu politikaları uygulamıştır. Bu sayede siyasal, sosyal ve ekonomik düzenleri çok farklı olan devletlerle
sürdürülebilir dostlukların kurulmasını sağlamıştır.
Uluslararası İlişkilerde Eşitliğe Dayanan Karşılıklı İlişkiler Kurmak
Atatürk, milletlerarası ilişkilerde eşitlik ve dostluk ilişkisini temel alan politikalar uygulamıştır. Millî dış
politikayı bu ilkeleri temel alarak belirlemiş ve her zaman Türkiye’nin çıkarlarını ön planda tutmuştur.

Atatürk, Yugoslavya Kralı Alexander
(Aleksandır) ile birlikte (1933)

Atatürk, Ürdün Kralı Abdullah ile birlikte (1937)

Atatürk, hiçbir devletin yönetim biçimine ya da dış politikasına karışmamış ve aynı şekilde Türkiye’nin
rejmine ve politikasına saygı gösteren devletlerle siyasal, sosyal ve ekonomik ilişkilerin kurulmasını
esas almıştır. Türk milletinin çıkarlarını daima ön planda tutan Atatürk, bunun en güzel örneğini Millî Mücadele sırasında savaştığımız Yunanistan ile İkinci Dünya Savaşı öncesi ortaya çıkan tehlikeli ortamda
Balkan Antantı’nı imzalayarak vermiştir. Türkiye, her zaman dış politikada gerçekleştirdiği görüşmelerde
ve imzaladığı antlaşmalarda uluslararası eşitlik ilkesine dikkat eden politikalar izlemiştir.
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Atatürk, uluslararası ilişkilerde eşitlikle ilgili aşağıdaki sözleri söylemiştir:
“İnsan mensup olduğu milletin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar, bütün dünya milletlerinin
huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin mutluluğuna ne kadar kıymet veriyorsa bütün dünya
milletlerinin mutluluğuna hizmet etmeye elinden geldiği kadar çalışmalıdır...”
(Atatürkçülük 3, s. 67.)

Barışı ve Millî Menfaatleri Esas Almak
Atatürk tarafından oluşturulan Türk dış politikasının
en önemli özelliklerinden biri de barışı ve millî menfaatleri esas almasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti “Yurtta
sulh, cihanda sulh!” ilkesinden hareketle barışı temel
alan politikalar uyguladı. Millî Mücadele sürerken karşılıklı görüşmeler yolu ile barışın sağlanması için her
türlü diplomatik gayret gösterildi.
Mustafa Kemal’in öncülüğünde TBMM Hükûmetini
temsil eden heyet, Londra Konferansı’nda sorunların
barışa dayalı yollarla çözülmesini istedi. Atatürk, bölgesel barışa ve dünya barışına verdiği önemi Sadabat
Paktı ve Balkan Antantı’nın kurulmasına öncülük ederek gösterdi. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye
Cumhuriyeti topraklarının tamamında millî egemenliği
sağladı. Bu, Atatürk’ün dış politikada en önemli başarılarından biridir.
Türk Kamuoyunu Dikkate Almak
Atatürk, bölgesel barışa ve dünya barışına verdiği
önemi her fırsatta ifade etmiştir. Atatürk, dış politika“Yurtta sulh, cihanda sulh!” adlı tablo
da güçlü bir devlet olmanın, ülke içerisindeki barış ve
(Ressam: Fikri Cantürk)
huzur ortamına bağlı oduğunu bilen büyük bir devlet
adamıdır. Millî birlik ve beraberliğin önemini her zaman dile getirmiştir. Dış politikadaki uygulamaların
bireysel hırs ve isteklere göre şekillenmesinin, Türk milletinin çıkarlarına hizmet etmeyeceğini bilen Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken insan haklarına dayalı, özgürlüklere saygılı, demokratik düzeni
benimseyen bir devlet modelini benimsemiştir. Bu değerler Türk dış politikasının temel ilkeleri olarak
kabul edilmiştir.
Dış politikada başarılı olmak isteyen bir devlet, iç kamuoyunu her zaman dikkate almalıdır. Atatürk
bu konuda şunları söylemiştir:
“Dış siyaset, iç kuruluş ve iç siyasete dayandırılmak zorunluluğundadır, yani iç teşkilatın dayanamayacağı genişlikte olmamalıdır. Yoksa hayalî dış siyasetler peşinde dolaşanlar, dayanak noktalarını
kendiliğinden kaybederler.”
(Atatürkçülük 3, s. 68.)

Mustafa Kemal Atatürk, dış politikada her zaman Türk milletinin düşünceleri ve değerlendirmelerini
dikkate almıştır. Halkın tutum ve desteğinin dış politikayı güçlendireceğini bilerek ona göre politikalar
oluşturmuş ve uygulamıştır.
Başka Devletlerin İç Politika ve Yöntemlerinden Etkilenmemek
Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni dışarıdan gelebilecek bütün olumsuz etkilerden uzak tutmaya çalışmıştır. O, diğer devletlerin iç politikalarından ve yönetim sistemlerinden etkilenmeyen bir millî dış politika
ilkesi belirlemiştir.
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Atatürk, başka devletlerin iç politika ve yönetimlerinden etkilenilmemesi gerektiği hakkında şu sözleri
söylemiştir:
“Bizim açık ve uygulanabilir gördüğümüz millî siyasettir. Dünyanın bugünkü genel şartları ve yüzyılların beyinlerde ve karakterlerde biriktirdiği gerçekler karşısında, hayalperest olmak kadar büyük
hata olamaz. Tarihin ifadesi budur...
Milletimizin güçlü, mutlu ve kararlı olarak yaşayabilmesi için, devletin her yönüyle millî bir politika
izlemesi ve bu politikanın bünyemize tamamen uygun ve dayalı olması lazımdır.”
(Atatürkçülük 3, s. 62.)

Dünya Konjonktürünü Göz Önünde Bulundurmak
Dünya siyasal platformunda sürekli değişen koşullar, uluslararası ilişkilerin ince hesaplar üzerine kurulmasına neden olur. Dünyada meydana gelen sorunları savaş yerine diplomatik yollarla çözüme kavuşturmak
esastır.
Türkiye, uluslararası uyuşmazlıkları barışçı yollardan çözüme kavuşturmak için yapılan çalışmalara her zaman destek olmuştur. Türkiye’nin
en önemli sorunlarından olan Boğazlar meselesi ve Hatay sorunu, diplomatik girişimler sonucu Türkiye lehine çözüme kavuşturulmuştur. Mustafa
Kemal Atatürk, dünya barışına vermiş olduğu önemi şu sözleriyle ifade
etmiştir:
“Türkiye’nin emniyetini amaçlayan, hiçbir milletin aleyhinde olmayan
bir barış istikameti, bizim daima prensibimiz olacaktır.”
(Atatürkçülük 3, s. 65.)

Mustafa Kemal Atatürk, Millî Mücadele’den sonra oluşturduğu millî dış politikada hangi temel
ilkelere yer vermiştir? Açıklayınız.
Aşağıda verilen şemada boş bırakılan bölümlere Atatürk’ün belirlediği millî dış politikamızın
esaslarını yazınız.

Bağımsızlık

Akılcılık
Temelleri Atatürk
Tarafından Atılan Türk Dış
Politikasının Esasları

2. LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI VE TÜRK DIŞ POLİTİKASINDAKİ ÖNEMİ
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra galip devletler, savaştan yenilerek çıkan devletlerle siyasal, ekonomik ve askerî koşulları çok ağır olan antlaşmaları imzaladılar. Osmanlı Devleti’ne ise Sevr Antlaşması’nı
imzalatarak onu tarih sahnesinden silmek için harekete geçtiler. Türk milleti, Mustafa Kemal Paşa’nın
liderliğinde başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı zaferle noktalayarak Birinci Dünya Savaşı’nın galip devletleri
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ile eşit şartlarda Lozan Barış Antlaşması’nı imzalamayı başardı. Bu antlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti
dünya barış sahnesinde hukuksal anlamda yerini aldı. Lozan Barış Antlaşması’nın büyük bir başarı olduğunu anlamak için Sevr Antlaşması’nı bütün ayrıntılarıyla incelemek gerekir. Böylece Türk milletinin
bağımsızlığını hangi şartlarda elde ettiği daha net anlaşılacaktır.
Lozan Barış Antlaşması, savaş meydanlarındaki zaferlerin diplomasi ile taçlandığı son aşamadır.
Başka bir ifade ile Lozan Barış Antlaşması, Türkiye’nin savaş alanlarında elinden alınmak istenen bağımsızlık ve özgürlüğünün masa başında dünyanın en güçlü devletlerine kabul ettirildiği tek barış antlaşmasıdır. Türk milletinin işgalci devletlerle hesaplaşmasında Lozan Barış Antlaşması, son noktadır.
Lozan Barış Antlaşması, Türkiye’nin Mondros Ateşkes Anlaşması ve Sevr Antlaşması ile elinden
alınmak istenen topraklarının ve bu topraklar üzerinde yaşayan Türk milletinin bağımsızlığının yeniden
onaylanmasıdır. Bu antlaşma, millî sınırlar içinde yeni bir Türk Devleti’nin varlığını sağlamıştır.

Lozan Barış Antlaşması’nın imzalandığı İsviçre’nin Lozan şehrindeki üniversite binası (1923)

Lozan Barış Antlaşması, Misakımillî ile belirlenen sınırlarımızı ve bağımsızlığımızı İtilaf Devletlerine
onaylatan bir belgedir. Bu antlaşma ile Türkiye, taleplerinin büyük bir bölümünü kabul ettirmiştir. Türkiye
Cumhuriyeti’nin siyasal varlığı uluslararası toplum tarafından kabul edilmiştir.
Lozan Barış Antlaşması’nın önemini daha iyi kavrayabilmek için Birinci Dünya Savaşı’nda yenilen
devletlerin, galip devletlerle yaptıkları antlaşmaları çok iyi incelemek gerekir. Sömürgeci devletlerin ülkemizi işgal etmelerinin temel amacı Türk milletini köleleştirmek ve Türk toprakları üzerinde yeni devletler
kurarak Anadolu’yu paylaşmaktı. Bu amaçla yapılan Sevr Antlaşması, “Türk Mucizesi” adı verilen bir
mücadele ile tarihin derinliklerine gömülmüştür.
Lozan Barış Antlaşması ile genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bütün dünya tarafından tanınmıştır.
Böylece Millî Mücadele Dönemi sonrası bağımsızlığını kaybeden bütün mazlum milletler için örnek teşkil
etmiştir.
Azınlıkların sahip olmak istediği haklar, Türkiye’nin egemenliğiyle bağdaşmadığı için Lozan Barış
Konferansı’nda reddedildi. Türk vatandaşı olanların yasalar önünde eşit oldukları kabul edildi. Türkiye’deki Rumlarla Yunanistan’da yaşayan Türklerin karşılıklı olarak yer değiştirmesi kararlaştırılmış fakat
İstanbul’daki Rumlarla Batı Trakya’daki Türkler bu değişimin dışında tutulmuştu.
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Lozan Barış Antlaşması’na göre Türkiye’de yaşayan azınlıklar (Rumlar, Ermeniler ve Museviler)
Türk vatandaşı sayıldı, onlara yasalar önünde Türk vatandaşları ile eşit haklar verildi. Ayrıca mal, mülk
edinme ve ibadet hakları güvence altına alındı.

Karikatürist Derso ve Kelin’in Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasını gösteren karikatürü

Osmanlı Devleti’nin yüzyıllardır ihmal ettiği, Türk milletinin siyasal, ekonomik, sosyal, adli ve hukuki
alanlarda bağımsız ve özgür yaşamasını engelleyen bütün olumsuz olayların tamamı Lozan Barış Antlaşması ile çözümlenmiştir. Atatürk, Lozan Barış Antlaşması ile ilgili şu sözleri söylemiştir:
“... Lozan barışı Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Türk milleti için siyasi bir zafer teşkil eden bu
antlaşmanın Osmanlı tarihinde benzeri yoktur. Milletimiz bununla haklı olarak iftihar edebilir ve Türk
milletinin yüksek bir eseri olan bu antlaşmanın yüksek kıymetini takdir etmesi lazım gelen gençliğin
bunu mazide yapılmış antlaşmalarla kıyaslaması gerekir.”
(www.atam.gov.tr)

“Türkiye Büyük Millet Meclisinin ikinci seçim devresi, yeni Türkiye Devleti’nin tarihinde mesut bir
geçiş dönemine rastladı. Gerçekten dört yıllık kutsal istiklal mücadelemiz, milletimizin şanına layık
bir barışla neticelenmiş bulunuyordu. 24 Temmuz 1923’te, Lozan’da imza edilen bu antlaşma, 24
Ağustos 1923’te, Mecliste onaylandı.”
(Nutuk, s. 488.)

“Biliyorsunuz ki Lozan’da İtilaf Devletleri Delegeler Kurulu, aylardan beri süren çalışmalardan sonra bize bir barış tasarısı vermişlerdir. Bu tasarı kapitülasyonlar konusunda içerdiği maddelerden dolayı ulusumuzca kesinlikle benimsenemez. Kapitülasyonlar bir devleti kesinlikle batırır. Osmanlı Devleti
ile Hindistan, Türk ve İslam İmparatorlukları bunun en açık kanıtıdır. Biz yasal ve yaşamsal haklarımızı, uygarlık ve insanlık dünyasına onaylatmak ve doğruluğunu benimsetmek için çalışıyoruz!..”
(Kemal Kahramanoğlu, Atatürk Aydınlığı, s. 118.)
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Lozan Barış Antlaşması’nın önemi ile ilgili aşağıdaki metni okuyalım.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanmış bütün barış antlaşmalarının sonuncusu olan
Lozan Barış Antlaşması, Türkiye ve imza eden diğer devletler için bir mana ifade eder. Yirminci yüzyıl için önemi inkâr edilemeyecek olan bu olayın tarihî rolüne işaret etmeye gayret
edeceğim. Barış antlaşmaları Birinci Dünya Savaşı’nın galip ve mağlupları arasında imzalanmıştır. Bütün barış antlaşmaları, galipler tarafından mağluplara tartışmasız kabul ettirilmiştir.
Türkiye, Lozan’da Dünya Savaşı’nın galipleri olan devletlerin hemen hemen hepsini karşısında buldu. Fakat bu Türkiye, mağlubiyeti kabul ederek Sevr Antlaşması’nı imzalamış olan
Osmanlı Devleti değildi. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra dört yıl daha istila ordularına karşı
istiklalini korumak için mücadele etmiş, millî egemenliğe dayanan yeni bir devlet kurmakla
kuvvetini göstermiş bir Türkiye idi. Ülke, Sevr Antlaşması’nın ortaya çıkardığı bölünme ve
istiklalden mahrumiyeti kabul etmeyen bir önderin etrafında toplanan Türklerden oluşuyordu.
Lozan Barış Antlaşması’nın gerçek karakterini ve yüksek değerini anlayabilmek için onu
Sevr Antlaşması ile karşılaştırmak gerekir.
Sevr: Osmanlı Devleti’nin tarihe gömülmesini saptayan bir belgedir. Lozan: Özgür bir ulus
simgesi ile Sevr Antlaşması önünde boyun eğmeyen Türk devletinin bağımsızlık hakkını bütün dünyaya kabul ettirmeye yarayan bir uluslararası antlaşmadır. Bu yüzden antlaşma, insanlık ve uygarlık için hakkın, haksızlığı yendiğinin ve daima yeneceğinin bir ifadesidir.
(Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, s. 205-206.)
(Düzenlenmiştir.)

Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması
nedeniyle başta Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere pek çok ilde etkinlikler yapılmıştır. Şehirler Türk bayrakları ve çiçeklerle süslenmiş, gece fener alayları düzenlenmiş ve
oyunlar oynanmıştır. Ayrıca kent meydanlarında yüzlerce kurban kesilmiş, askerî geçit
törenleri düzenlenmiştir. Kısaca halk barış
ve özgürlük havası içerisinde Edirne’den
Kars’a, Sinop’tan Antalya’ya kadar ülkenin
dört bir yanında Lozan Barış Antlaşması’nın
imzalanmasını büyük bir coşku içinde kutlamıştır.
Lozan Barış Antlaşması’nın Türk
milleti tarafından büyük sevinç ve
coşkuyla karşılanmasının sebepleri
neler olabilir?

Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması dolayısıyla
Eskişehir’de yapılan kutlamalardan bir görünüm (1923)

25 Temmuz 1923 tarihli Hâkimiyetimilliye Gazetesi “Bayram İçinde Bayram” başlığıyla Lozan Barış Antlaşması’nın imzalandığı haberini vermiştir.
Bu haberi dikkate alarak siz de Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması ile ilgili bir gazete
haberi hazırlayıp sınıfınızdaki panoda sergileyiniz.

3. LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI SONRASI UYGULANAN TÜRK DIŞ POLİTİKASI
Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra Türkiye 1923-1932 yılları arasında Lozan’da çözülemeyen sorunların halledilmesine yönelik bir politika izlemeyi temel ilke edindi. Diğer yandan Türkiye, komşu ülkelerle ve bölge ülkeleriyle barışı esas alan diplomatik ilişkiler kurmayı, mevcut olan ve çıkması muhtemel
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sorunları diplomatik yollarla çözmeyi prensip olarak kabul etti. Atatürk
Dönemi’nde uygulanan dış politikanın temeli, Türk milletinin ve devletinin bağımsızlığından asla taviz vermemekti. Yeni kurulan Türkiye
Cumhuriyeti Devleti; ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda
gerçekleştirdiği köklü değişiklikler ve Atatürk’ün uygulamaya koyduğu
inkılaplar ile çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmayı ilke olarak
benimsemişti.
Türkiye, Lozan Barış Antlaşması sonrası uluslararası alanda yerini
alırken İngiltere ile Irak sınırının çizilmesi, nüfus mübadelesi, yabancı
okullar, Osmanlı Devleti’nden kalan dış borçlar, Boğazlar meselesi,
Hatay sorunu gibi meselelerin çözüme kavuşturulmasına yönelik politikalar izlemiştir.
1923 - 1932 Yılları Arasında Türkiye-İngiltere İlişkileri
Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasından sonra Türkiye’nin İtilaf Devletleri ile yaptığı diplomatik görüşmeler sonucunda Lozan Barış
Antlaşması imzalanmıştı. Bu antlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı bütün dünya tarafından kabul
edildi. Fakat Lozan’da yapılan görüşmelerde Türkiye-Irak sınırı çözüme kavuşturulamamıştı. Daha sonra Türkiye ile Irak arasındaki sınırların tespitinin dokuz ay içerisinde belirlenmesi kararlaştırıldı.
Musul ve Kerkük kentlerinde yaşayanların büyük çoğunluğunu Türkler oluşturuyordu. Birinci Dünya
Savaşı’ndan sonra, bu bölgeyi İngilizler işgal etmişlerdi. Musul ve çevresi, zengin petrol yataklarına sahipti. Bu açıdan İngilizler, bu bölgeye özel bir önem veriyor ve buraları kaybetmek istemiyorlardı. Musul
ve çevresi, aynı zamanda Misakımillî sınırları içinde yer alıyordu. Lozan Barış Görüşmeleri’nde İngiltere
emperyalist amaçlarından ödün vermeyince Musul sorunu bir çözüme kavuşturulamamıştı. Sonunda
bu sorunun İngiltere ile Türkiye arasında yapılacak görüşmelerle ileri bir tarihte çözümlenmesine karar
verildi. Bu görüşmeler, 1924 yılında başladı. Fakat her iki taraf da Musul’un kendilerinde kalması gerektiğini savunuyordu.
Türkiye Cumhuriyeti, Musul’da yaşayan halkın büyük bir bölümünün Türklerden oluştuğunu ve
Musul’un Misakımillî sınırları içinde bulunduğunu ileri sürüyordu. İngiltere ise Musul’un, sömürgesi olan
Irak’ın bir vilayeti olduğunu iddia ediyordu. İngiltere, Musul petrollerine sahip olmak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı çok katı bir tutum sergiliyordu. Yapılan görüşmelerden sonuç alınamayınca
İngiltere, konuyu etkin olduğu Milletler Cemiyetine götürdü. Türk Hükûmeti, bu cemiyetin aleyhine vereceği kararı kabul etmeyeceğini belirterek Musul’u ele geçirmek için Güneydoğu Anadolu’ya asker
sevk edip hazırlıklara başladı. Bu arada Milletler Cemiyetinde oluşturulan bir komisyon, Musul’un Irak’a
bırakılması gerektiğine karar verdi. Türkiye Cumhuriyeti, bu kararı kabul etmedi. İngiliz orduları, olası bir
Türk saldırısına karşı Musul’da önlem aldılar ve Akdeniz’deki İngiliz filosu İskenderun açıklarına gelerek
saldırı için emir beklemeye başladı. Bununla da yetinmeyen İngiltere, Şeyh Sait İsyanı’nın çıkmasında
ve yayılmasında etkili oldu. Böylece Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin askerî açıdan zor duruma düşürmek istiyordu. Şeyh Sait İsyanı’nın yol açtığı zararlar yüzünden Türkiye, İngiltere ile silahlı bir çatışmayı
göze alamadığından İngilizlerle görüşmelere başladı. Bu görüşmelerin sonucunda, Türkiye ve İngiltere
arasında Ankara Antlaşması imzalandı (5 Haziran 1926). Bu antlaşmaya göre,

• Musul, Kerkük ve Süleymaniye, İngiliz sömürgesi olan Irak’a bırakıldı.
• Türk-Irak sınırı çizildi.
• Irak, Musul’dan elde ettiği petrol gelirlerinden %10’unu 25 yıllığına Türkiye’ye verecekti. (Ancak
Türkiye petrol gelirlerinden elde edilecek parayı almadı. Bu paraya karşılık İngiltere’ye olan borçlarının bir kısmını ödemeyi kabul etti).
Ankara’da yapılan bu antlaşmayla Musul sorunu Türkiye aleyhine sonuçlanmış ve böylece Türk-Irak
sınırı belirlenmiş oldu.
Türkiye-İngiltere arasında Musul sorununun çözümü ile birlikte siyasal alanda yeni gelişmeler yaşanmaya başlandı. 1929 yılında İngiltere’nin Akdeniz filosunun İstanbul’u ziyareti ile birlikte ilişkilerdeki
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durgunluk yumuşama siyasetine dönüştü. İngiliz Amirali
Field’in (Fild) Ankara’ya kadar gelerek bizzat Atatürk ve
dönemin yöneticileri ile çeşitli görüşmeler yapması Türkiyeİngiltere arasındaki siyasal, sosyal ve ekonomik ilişkilerin
başlamasını sağladı. Daha sonraki yıllarda İngiltere Kralı
Edward (Edvırd) Türkiye’yi ziyaret ederek Mustafa Kemal
Atatürk’le görüş alışverişinde bulundu. Bu gelişmeler sonucunda Türkiye-İngiltere ilişkileri daha da önem kazandı.
Türkiye bu dönemde de “Yurtta sulh, cihanda sulh!” ilkesi doğrultusunda dış politikasını geliştirerek uygulamaya
devam etti.
Mustafa Kemal Atatürk’ün dış politikada takip ettiği
barışı temel alan uygulamaları, Türkiye’nin uluslararası
alandaki siyasal gücünü daha da kuvvetlendirdi. Türkiye, Atatürk, İngiltere Kralı Edward’la birlikte (1936)
göstermiş olduğu bu politik duruşu ile birçok bölgesel ve milletlerarası kuruluşun kurulmasında etkin bir
rol oynadı.
Sınıfınızda iki gruba ayrılarak Musul meselesi hakkındaki Türk ve İngiliz tezlerini tartışınız.

1923-1932 Yılları Arasında Türkiye-Yunanistan İlişkileri
Lozan Barış Görüşmeleri’nden önce Türkiye’deki Rumlarla Yunanistan’daki Türklerin mübadelesi
(değiş-tokuş) öngörülmüştü. Türkiye, özellikle Millî Mücadele Dönemi’nde bir kısım işgalci güçlerle hareket eden Rumların Yunanistan’a gönderilmesine karar vermişti. Yer değiştimeyi gerçekleştirmek amacıyla 30 Ocak 1923 tarihinde bir sözleşme imzalandı. 30 Ekim 1918 tarihinden önce İstanbul’da yaşayan
Rumlar ile Batı Trakya’da yaşayan Türkler bu sözleşmenin kapsamı dışında tutuldu. Mübadeleyi gerçekleştirmek üzere Türk ve Yunan temsilcilerinin de hazır bulunacağı bir uluslararası karma komisyon,
1923 yılının Ekim ayından itibaren çalışmalarına başladı. Ancak her iki taraf arasında “yerleşik (etabil)”
ifadesinin kapsamı ve uygulanması konusunda sorunlar yaşanmaya başlandı. Yunanistan, İstanbul’da
yaşayan Rumların tamamını “yerleşik” olarak kabul ettirmeye çalışırken Batı Trakya’daki Türklerin Balkan Savaşları sırasında göç etmiş olduklarını ileri sürerek Türkleri Anadolu’ya göndermek istiyordu.
Türkiye ile Yunanistan arasında ortaya çıkan bu sorunun çözüme kavuşturulması için Milletler Cemiyetine başvuruldu. Burada yapılan görüşmeler sonucunda soruna bir çözüm bulunamadı. Bu gelişme
üzerine Yunanistan, yüzyıllardır Batı Trakya’da yaşayan Türkleri
göçe zorlamak için onların bütün mallarına el koydu ve Türklere ait
yerlere Türkiye’den göç eden Rumları yerleştirdi. Yunanistan’ın
bu politik uygulamalarına karşı Türkiye de İstanbul’da yaşayan
Rumların mallarına el koyarak misillemede bulundu. Yaşanan
bu olaylar Türkiye ve Yunanistan arasında büyük bir gerginliğe
neden oldu ve iki ülke savaşın eşiğine geldi. Daha sonra yapılan
görüşmeler neticesinde Türkiye ile Yunanistan arasında 10 Haziran 1930 tarihinde diplomatik görüşmeler yeniden başladı. İki
ülke arasında yerleştikleri tarihe bakılmaksızın İstanbul’da yaşayan Rumlarla Batı Trakya’da yaşayan Türklerin, nüfus değişiminin dışında tutularak yaşadıkları yerlerde kalmaları kabul edildi.
Bu çözüm aynı zamanda Türk-Yunan ilişkilerinin düzelmesinde
ve ileride Balkan Paktı’nın kurulmasında da önemli rol oynadı.
1930 yılında kabul edilen antlaşma ile Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir dönem başlamış oldu. Türk Hükûmetinin daveti üzeriAtatürk ve Yunanistan Başbakanı
ne Venizelos, 29 Ekim 1930 tarihinde Türkiye’yi ziyaret etti. Daha
sonra Başbakan İsmet İnönü’nün 1931 yılında Yunanistan’a git- Venizelos (Ressam: Rahmi Pehlivanlı)
mesi ile iki ülke arasındaki siyasal ilişkiler iyice geliştirildi.
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1923-1932 Yılları Arasında Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri
Türk milletinin işgalci güçlere karşı verdiği
mücadeleyi siyasal, ekonomik ve askerî açıdan
en çok destekleyen ve uluslararası alanda Türkiye ile birlikte hareket eden Sovyetler Birliği oldu.
Özellikle Lozan Barış Görüşmeleri sırasında On
İki Ada ve Boğazlar gibi önemli konularda Sovyetler Birliği, Türkiye’nin millî çıkarlarını gözeten
bir politika takip etti. Ayrıca Musul sorununun çıkmaza girdiği dönemde Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması imzalandı (17 Aralık 1925). Bu antlaşma, iki ülkenin
yakınlaşmasını ve iyi komşuluk ilişkilerinin gelişmesini hızlandırdı. 1928 yılında İsviçre’nin Cenevre şehrinde toplanması planlanan “Silahsızlanma Konferansı”na bizzat Sovyetler Birliği’nin
davet etmesi üzerine Türkiye de katıldı.
Kurtuluş Savaşı’nın zaferle noktalanmasından sonra Türkiye böylece ilk defa milletlerarası bir toplantıya katılma hakkını elde etmiş
oldu. Türkiye adına konferansa katılan delegeler
topyekûn silahsızlanma konusunda Sovyetler
Birliği’nin görüşlerini savunan konuşmalar yaptı.
Atatürk ve Sovyetler Birliği Mareşali Kliment
Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında daha Voroshilov (Kılaymınt Vorşilov) (Ressam: Rahmi Pehlivanlı)
sonraki yıllarda zaman zaman rejim ihracı ve sınırların güvenliği konusunda sorunlar çıkmasına rağmen Atatürk Dönemi’nde karşılıklı güvene dayanan
siyasal ve ekonomik ilişkiler devam etti.
1923-1932 Yılları Arasında Türkiye-Fransa İlişkileri
Türkiye ile Fransa arasında 30 Mayıs 1926 tarihinde “Dostluk ve İyi Komşuluk Sözleşmesi” imzalandı. Bu antlaşma ile iki devlet arasındaki sorunların diplomatik yollarla çözümlenmesi ve taraflardan
birine yönelebilecek silahlı bir saldırı hâlinde diğerinin tarafsız siyasal ve askerî bir politika izlemesi
kararlaştırıldı.
Türkiye’de bulunan Fransız okullarının durumu, Türk-Fransız ilişkilerinde çözüme kavuşturulması
gereken bir sorundu. Mustafa Kemal Atatürk’ün tam bağımsızlık ilkesi gereği Türk Hükûmeti, yabancı
devletlere ait okulların Türk millî menfaatlerine uygun çalışmalar yapmaları için 1927 yılında bir yönetmelik hazırladı. Bu yönetmelik doğrultusunda yabancı okullarda Türkçe dersi ile birlikte tarih ve coğrafya
derslerinin de Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulması esası getirildi. Aynı zamanda bu okulların
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı müfettişler tarafından denetlenmesi ilkesi yürürlüğe girdi. Bu durum Türkiye-Fransa arasındaki diplomatik ilişkilerin bozulmasına neden oldu. Ancak Türkiye, konuyu kendi iç
meselesi sayarak hiçbir taviz vermeden uygulamalarına devam etti. Böylelikle hem kararlı bir davranış
sergiledi hem iç sorunlarına kimseyi karıştırmadı hem de yasalar çerçevesinde bağımsız devlet anlayışına uygun bir çözüm yolu üretmeyi başardı. Daha sonra Fransa, Türkiye’nin almış olduğu kararlara
uyacağını açıkladı.
Fransa ile Türkiye arasındaki diğer bir sorun ise borçlar meselesiydi. Lozan Barış Konferansı’nda
Osmanlı Devleti’nin borçlarının Türkiye tarafından ödenme biçiminin, borç tahvili satın almış olan kişiler ile Türkiye arasında yapılacak görüşmelerle tespit edilmesine karar verilmişti. Büyük çoğunluğunu
Fransız vatandaşlarının oluşturduğu alacaklılarla Türkiye arasındaki görüşmeler bir hayli uzun sürdü.
Yapılan görüşmeler sonucunda 13 Haziran 1928 tarihinde imzalanan antlaşmalarla yeni bir ödeme takvimi belirlendi.
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1929 Dünya Ekonomik Bunalımı, Türk ekonomisini olumsuz yönde etkiledi ve ödeme planında
sorunlar yaşanmaya başlandı. Bu nedenle her iki
ülke arasında 22 Nisan 1933 tarihinde Paris’te
yeniden görüşmeler yapılarak Türkiye’nin lehine
olan bir antlaşma imzalandı. Antlaşmaya göre
taksit süreci uzatıldı ve son borç taksidi 1954 yılında ödendi.
Türkiye ile Fransa arasındaki sorunlardan
biri de ulaşım sektöründe yaşandı. Türkiye’nin
1929 yılında bir Fransız şirketi tarafından işletilen Adana-Mersin demir yolunu satın almak istemesine Fransa önce karşı çıktı. Daha sonra ise
1929 yılının Haziran ayında yapılan bir antlaşma
ile demir yolu Türkiye’ye devredildi. 1933 yılında
Almanya’da yapılan bir seçim sonunda Nazi Partisi iktidara gelince Almanya, Fransa için yeniden bir
tehdit unsuru olmaya başladı. Bu durum karşısında Fransa, Türkiye ile siyasal ve ekonomik alanda
yeniden bir yakınlaşma siyaseti izlemeye başladı.

Atatürk ve Fransa Başbakanı Edouard Herriot (Edvard
Heryıt) (Ressam: Rahmi Pehlivanlı)

4. 1932-1939 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKASI
1932 yılından itibaren dünyada güç dengeleri değişmeye başladı. Bu dönemde Atatürk’ün uyguladığı gerçekçi ve akılcı politikalarını devam ettiren Türkiye, bu istikrarlı politikası sayesinde yeni oluşan
birçok uluslararası kuruluşta etkin görevler üstlendi. Dünyada meydana gelen olayları diplomatik yollarla
çözüme kavuşturmak amacıyla kurulan Milletler Cemiyetine üye olarak sınırlarını güvence altına aldı.
Daha sonra bölgesel barışa ve dünya barışına katkıda bulunmak için Sadabat Paktı ve Balkan Antantı’nı
imzalamasıyla birlikte Türkiye, doğu ve batı sınırlarını teminat altına aldı ve komşu devletlerle sosyal,
ekonomik ve siyasal alanlarda iş birliğine gitti.
Türkiye, Misakımillî Kararları’nı gerçekleştirmek için diplomatik girişimlerini sürdürüp Montreux
(Montrö) Sözleşmesi’ni imzalayarak Boğazlardaki Türk egemenliğini yeniden sağladı. Ayrıca bir Türk
toprağı olan Hatay yine diplomatik görüşmeler sonucunda ana vatana bağlandı.
1929 yılında dünyayı derinden etkileyen “Ekonomik Bunalım” nedeniyle 1930 yılından sonra bu
bunalımdan kurtulmak için uluslararası alanda büyük bir yardımlaşma ve iş birliği başlatıldı. Türkiye bu
dönemde dünya barışına önemli katkılarda bulundu. Bu durum Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyinin
üzerine çıkmak için yaptığı çalışmaları ve yönetim alanında başlattığı yapısal değişiklikleri kolaylaştırdı.
Ayrıca Avrupalı devletlerle siyasal, ekonomik, kültürel ve sosyal alanda kurulan iyi ilişkiler Türkiye’nin
modernleşme sürecine katkıda bulundu.
Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’nin dış politikasının temelini aşağıdaki sözleriyle açıklamıştır:
“Yeni esaslar ve anlayışlar çerçevesinde bütün dünya ile en yeni ilişkileri kurmuş olan Türkiye
Cumhuriyeti, barış yolunda harcanmış büyük gayretlerin gelişmesini derin bir ilgi ile izlemekte ve
insanlığın en büyük ideali olan barışın gerekli ve esaslı unsurlarını, iyi niyetle yapılan ve özellikle
doğrulukla uygulanan karşılıklı sözleşmelere uymanın oluşturduğu görüşündedir.”
(Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 445.)

Atatürk, dış politika ile ilgili 1933 yılında şunları söylemiştir:
“Dış siyasetimiz, başlangıçta kendisine çizdiği hareket çizgisinden asla sapmamıştır. Dış siyasetimiz, daima milletler refahının yaratıcısı olan barış içinde, memleketin gelişmesini amaç edinmiştir.
Bu gelişmeyi, tam ve kayıtsız olarak, bütün milletlere temenni ederiz.”
(Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 446.)
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Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Üye Olması
Milletler Cemiyeti, Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda ABD Başkanı Wilson’un ilkeleri doğrultusunda
kuruldu. Cemiyetin temel ilkeleri şunlardır:

• Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra devletler arasında çıkan sorunları çözmek
• Dünya barışını sağlamak
• Dünya devletleri arasında siyasal, sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek
Milletler Cemiyeti kurulduğu ilk
yıllarda İngiltere’nin denetiminde idi.
Bu nedenle Türkiye bu cemiyete ilk
zamanlarda güven duymuyordu. Türkiye, Milletler Cemiyetine üye olmak
için bir çaba göstermemişti. Cemiyetin, Musul konusundaki yanlı tutumu
da bu konuda çok etkili olmuştu. Türkiye, Lozan Barış Görüşmeleri’nde
çözüme kavuşturulamayan konuları
barışçı yollarla çözmek istiyordu.
Türkiye’nin barışa katkıları Milletler
Cemiyetinin de dikkatini çekmişti.
1930 yılından sonra dünyada milletlerarası iş birliğinin önemi daha çok
Dışişleri Bakanımız Tevfik Rüştü Aras’ın başkanlık ettiği
Milletler Cemiyeti yoplantısı (1925)
arttı. Şartların değişmesiyle birlikte
Atatürk, “ancak davet edildiği takdirde” ülkemizin Milletler Cemiyetine katılabileceğini açıkladı. Bunun
üzerine Milletler Cemiyeti, Türkiye’nin cemiyete üye olması için çağrıda bulundu. Milletler Cemiyetine üye
olmak için başvuran Türkiye, 18 Temmuz 1932 tarihinde İspanya’nın önerisi ve Yunanistan’ın da desteği
ile Milletler Cemiyetine üyelik hakkını elde etti. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine girişi, dış politikasında
önemli gelişmelere sahne olmuş ve Türkiye, cemiyete girdikten iki yıl sonra konsey üyeliğine seçilmiştir.
Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üyeliğinin Türk dış politikasına ne gibi katkıları olmuştur?
Açıklayınız.
Balkan Antantı (1934)
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra sınırların yeniden çizildiği bölgelerden biri de Balkanlardı. Sınır
değişiklikleri bazı Balkan ülkelerini memnun etmediğinden bu bölgede tam anlamıyla bir barış sağlanamadı.
Balkanlardaki bu huzursuzluğun yanında, 1933’ten sonra Avrupa’da barışı tehdit eden bir silahlanma
yarışı başladı. Özellikle Almanya ve İtalya’nın hızla silahlanarak Balkanlar ve Orta Doğu’ya yönelik saldırgan politikalar izlemesi, Balkan devletlerinin bir araya gelmesinde etken oldu. Türkiye ile Yunanistan
arasında başlayan yakınlaşmaya daha sonra Yugoslavya ve Romanya da katıldı. Bu dört devlet ortak
tehlikeye karşı Balkan Antantı’nı imzaladı (9 Şubat 1934). Balkan Antantı ile üye devletlerin sınırları
güvence altına alındı, bölge barış ve güvenliğe kavuştu. Diğer yandan Türkiye, dünya barışında önemli
bir yere sahip olduğunu ortaya koydu. Aynı zamanda Bulgaristan dışındaki devletlerle olan batı sınırlarımızın güvenliğini sağlamış oldu. Balkan Antantı’nın esas amacı, ortak düşman sayılan Almanya ve
İtalya’ya karşı birlikte bir savunma bloku oluşturmaktı. Bu antanta göre; antlaşmayı imzalayan devletler,
topraklarına yönelik dış tehditlere karşı ortak hareket etmeyi benimsemiş oldular. Balkan ülkeleri bölge
dışında ve bölgedeki devletlerle yapacakları antlaşmalarda birbirlerinin görüşlerini almayı kararlaştırdılar. Böylece Türkiye’nin onay vermediği bir antlaşmayı Yunanistan’ın başka bir devletle yapması engellenmiş oldu.
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Türkiye’nin bütün birleştirici gayretlerine rağmen bu antantın geçerliliği uzun sürmedi. İlk olarak Yugoslavya, Almanya’nın yakın müttefiği Bulgaristan’la Balkan Antantı maddelerine aykırı bir antlaşma
imzalayarak (1937) bu birliktelikten ayrıldı. Daha sonra Almanya’nın ve İtalya’nın saldırgan politikaları
karşısında birlikte hareket etmeleri gereken Balkan ülkeleri bu siyasal antlaşmayı sürdüremediler.
1940 yılında Balkan Antantı dağıldı. İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile birlikte Türkiye hariç bütün
Balkan devletleri Almanya ve İtalya’nın işgaline uğradı.

Atatürk, Balkan Antantı Konseyi üyeleri ile birlikte (1938)

Balkan Antantı’nı ülkemizin batı sınırlarının güvenliği açısından değerlendiriniz.
Boğazlar Sorunu ve Montreux (Montrö) Sözleşmesi (1936)
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması’nda Boğazlar, İtilaf Devletlerinin ortak yönetimine bırakılmıştı. Sevr Antlaşması’na göre de Boğazlar bağımsız bir komisyon tarafından yönetilecekti. Bir bayrağı ve yönetim merkezi olan bu komisyon, âdeta bir devlet gibiydi. Lozan
Barış Antlaşması’nda ise Boğazların iki yakası askerden arındırılarak Türkiye’nin başkanlığındaki bir
komisyonun yönetimine bırakılmıştı.
Boğazlarla ilgili Lozan Barış Antlaşması’nda kabul edilen hükümler, Lozan Konferansı’na katılan devletlerin silahlarını azaltacaklarına dair söz vermeleri üzerine kabul edilmişti. Ancak Milletler Cemiyetinin
bütün çabalarına rağmen Almanya ve İtalya’da iktidarda bulunan ırkçı ve faşist hükûmetler silahlanmaya
başladı. Yine Japonya, Milletler Cemiyetinin karşı çıkmasına rağmen 1933’te Çin’e ait Mançurya’yı işgal etti. Almanya, Birinci Dünya Savaşı’nda yitirdiği Ren Bölgesi’ni kendi topraklarına kattığını açıkladı.
İtalya ise bağımsız Habeşistan’ı işgal etti. Bütün bu gelişmeler, Avrupa’da gerilimi tırmandırmaktaydı.
Bu nedenlerden dolayı Boğazların, Türkiye’nin güvenliği açısından belirgin bir duruma kavuşturulması
gerekmekteydi. İtalya’nın saldırgan politikası ve Almanya’nın silahlanması Boğazların durumunu tehlikeye sokuyordu. İngiltere ile anlaşan Türkiye, Sovyetler Birliği’nin de desteğini aldıktan sonra, Lozan
Barış Antlaşması’nı imzalayan devletlere bir nota vererek Boğazlar konusunda şartların değiştiğini, bu
nedenle Boğazların yönetiminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini bildirdi ve bir konferansın toplanmasını talep etti. Bu istek üzerine düzenlenen konferansta Sovyetler Birliği ve İngiltere’nin de desteğiyle
Türkiye’nin istediği kararlar alındı. 20 Temmuz 1936’da konferansa katılan devletler arasında Montrö
Boğazlar Sözleşmesi imzalandı.
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Bu sözleşmeye göre,

•

Boğazlar Komisyonu kaldırıldı. Bu komisyon görev ve yetkilerini Türkiye Cumhuriyeti’ne devretti.

•

Türkiye’nin Boğazlarda istediği kadar asker bulundurması kabul edildi.

•

Boğazlardan ticaret gemilerinin her zaman Türkiye’nin denetimi altında geçebilecekleri kabul
edildi, savaş gemilerinin geçişlerine ise bazı sınırlamalar getirildi.

Bu sözleşme ile Türkiye Cumhuriyeti, topraklarının tamamında egemenlik hakkını elde etti. Bu,
Atatürk’ün millî dış politikasının önemli başarılarından biridir.
İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile ilgili sorunların çözümünde sağlanan tam egemenlik
Türkiye’ye hangi alanlarda yarar sağlamıştır? Açıklayınız.
Sadabat Paktı (1937)
İtalya’nın 1935 yılında Habeşistan’ı işgali, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu için büyük bir tehlike oluşturmaya başladı. Türkiye Orta Doğu’da bulunan ülkelerin İtalyan yayılmacılığına karşı bir araya gelmelerine öncülük etti. İlk olarak 2 Ekim 1935’te Cenevre’de bir toplantı düzenleyen Türkiye, İran ve Irak, bir
savunma ve iş birliği paktı kurulmasını kararlaştırdılar. Daha sonra Irak da bu devletlerle birlikte hareket
etme kararı alarak gruba katıldı. Ancak antlaşmayı imzalayan ülkelerden İran-Irak ve Türkiye-Irak arasında sınır sorunları vardı. Bu sorunların çözümlenmesinin ardından Türkiye, İran, Irak ve Afganistan
arasında 8 Temmuz 1937’de Sadabat Paktı imzalandı.
Sadabat Paktı’na göre; üye ülkeler birbirlerinin iç işlerine karışmamayı, ortak sınırlara saygı göstermeyi kabul ettiler. Bu paktın imzalanmasıyla birlikte Türkiye’nin İran ve Irak sınırlarının güvenliği sağlanmış oldu.

Atatürk, İran Şahı Rıza Pehlevi ile birlikte (1934)

Türkiye’nin doğusunda ve batısında yer alan ülkelerle siyasal ve askerî alanda pakt ve antant
imzalamasıyla ilgili düşüncelerinizi açıklayınız.
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“Yurtta sulh, cihanda sulh!”
“Millî sınırlarımız içinde her şeyden evvel kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak
millet ve memleketin gerçek mutluluğuna ve imarına çalışmak, erişilmeyecek hayalî emeller
peşinde milleti uğraştırmamak ve zarara sokmamaktır.”
“Dış siyasetimizde dürüstlük, memleketimizin güvenliğine ve gelişmesinin korunmasına
dikkat, hareket tarzımıza kılavuz olmaktadır. Esaslı düzenleme ve gelişme içinde bulunan bir
memleketin hem kendisinde ve hem çevresinde barış ve huzuru ciddi olarak arzu etmesinden
daha kolay izah olunabilecek bir nitelik olamaz.”
(www.atam.gov.tr)
Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinden hareketle siz de Türk dış politikası ile ilgili üç slogan hazırlayarak aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
1.

...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Hatay’ın Ana Vatana Katılması (1939)
20 Ekim 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ve Fransa arasında imzalanan Ankara Antlaşması ile Türkiye-Suriye sınırı çizilmişti. Hatay ise Fransa’nın denetiminde özel bir yönetim kurulması
koşulu ile Fransa’ya verilmişti. Türkiye - Fransa arasında yapılan antlaşma ile kent halkının büyük çoğunluğunun Türk olmasından dolayı Türklere geniş haklar tanındı. Bu hakların en önemlisi, Hatay’da
resmî dilin Türkçe olması ve Türk kültürünün özgürce geliştirilip yaşatılması idi.
Mustafa Kemal Paşa, denetimler yapmak için Adana’ya bir gezi düzenlemişti. Mustafa Kemal’in
Adana’ya girişinde Hataylı genç bir kız, Ata’sına seslenerek “Bizi de kurtar!” diye bağırdı. Bunun üzerine
Mustafa Kemal Paşa, Hatay’ı kastederek “Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz.” cevabını
verdi. Bu cevabı ile Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Hatay konusundaki duyarlı ve kararlı tutumunu belirtmiş oldu.
Atatürk, 1 Kasım 1936’da Hatay’ın Türkiye için önemi ile ilgili şunları söylemiştir:
“Ben toprak büyütme dileklisi değilim; barış bozma alışkanlığım yoktur; ancak muahedeye dayanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu almazsam edemem. Büyük Meclisin kürsüsünden milletime söz
verdim. Hatay’ı alacağım... Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getiremezsem onun huzuruna çıkamam, yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, yenilemem; yenilirsem bir dakika yaşayamam.”
(Arı İnan, Düşünceleriye Atatürk, s. 133.)

“Bu sırada, milletimizi gece gündüz meşgul eden başlıca büyük bir sorun, gerçek sahibi öz Türk
olan ‘İskenderun-Antakya’ ve çevresinin yazgısıdır. Bunun üzerinde, ciddiyet ve kesinlikle durmak
zorundayız.”
(Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 452.)
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1936 yılında Fransa, Suriye’deki sömürge yönetimine son vererek bu ülkeden çekilme kararı aldı. Bu
amaçla Fransa, yeni kurulan Suriye Hükûmeti ile 8 Eylül 1936’da bir antlaşma imzaladı. Ancak antlaşmada Hatay’ın özel durumundan bahsedilmiyor ve Hatay, Suriye’ye bırakılıyordu. Yaşanan gelişme, Hatay Türkleri konusunda Türkiye’de büyük bir endişe yarattı. Türkiye, 6 Ekim 1936’da Milletler Cemiyetine
başvurarak Hatay’ın kaderine, Hatay’da yaşayanların karar vermelerini istedi.
Fransa ise Hatay’ın, Suriye’nin bir parçası olduğunu açıkladı. Durum Milletler Cemiyetinde görüşüldü
ve Hatay sorununu araştırmak üzere bir komisyon kuruldu. Komisyon 24 Ocak 1937’de bir rapor hazırladı. Raporda, Hatay halkının Türk olduğu belirtilerek Suriye’ye bağlanamayacağı ve burada bağımsız bir
devletin kurulması öngörüldü. Bu rapor üzerine, Milletler Cemiyeti, yeni bir komisyon kurarak bağımsız
Hatay Sancağı için bir anayasa hazırlattı ve bu anayasayı 29 Mayıs 1937’de kabul etti. Diğer yandan
Suriye Hükûmeti de Hatay’daki yeni oluşuma sürekli itiraz ederek sorun çıkarıyordu. Sonunda Hatay’da
seçimlerin yapılmasına karar verildi. Bu sırada Fransız sömürge memurları, Hatay’daki Türkleri görevlerinden alarak Türk halkına haksız uygulamalar yapmaya başladılar. Bunun üzerine Türkiye, Hatay sınırına otuz bin kişilik bir askerî kuvvet yığdı. Bir Türk-Fransız çatışması kaçınılmaz hâle gelmişti. Ancak
bu arada Avrupa’da sıcak gelişmeler yaşanmaya başlandı. Almanya, Avusturya’yı işgal etti. Almanya’nın
yeni topraklar elde etmesinden endişe duyan Fransa’nın Doğu Akdeniz’de Türkiye gibi güçlü bir müttefiğe ihtiyacı vardı. Türkiye ile Fransa arasında yapılan görüşmelerin sonucunda, 3 Temmuz 1938’de
bir antlaşma imzalandı. Bu antlaşmaya göre, Türk ordusu Hatay’a girerek Hatay’ın toprak bütünlüğünü
sağladı. Hatay’da yaşayan halkın katıldığı milletvekili seçimleri yapıldı. Daha sonra Hatay Millet Meclisi
toplandı ve Hatay Cumhuriyeti ilan edildi (2 Eylül 1938).

Türk askerinin halkın sevgi gösterileriyle Hatay’a girişi (1938)

Savaş tehlikesinin büyümesi üzerine Türkiye ve Fransa, Hatay’ın Türkiye’ye bağlanması konusunda
anlaştı (23 Haziran 1939). Antlaşma uyarınca Hatay Meclisi, halkın büyük çoğunluğunun da isteğine
uyarak Türkiye’ye katılma kararı aldı (29 Haziran 1939) ve böylece Hatay Türkiye’nin bir ili oldu.
Hatay sorununun çözümünde Atatürk, üstün bir çaba göstermiştir. Bu sorunun Türkiye lehine sonuçlanması, Atatürk’ün dış politikadaki son başarısıdır.
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Hatay’ın ana vatana katılması ile ilgili İngiliz devlet adamı Lord Kınross’un söylediklerini
okuyalım.
“... Türk ordusu kararlaştırılan gün, 5 Temmuz 1938 günü Hatay’a girdi. Bir ay sonra yayınlanan seçmen kütükleri, Hatay’da Türklerin çoğunlukta olduğunu gösteriyordu. Türkler, seçilen
mecliste 40 üyelikten 22’sini kazandılar. Hatay, bundan bir yıl sonra, bu meclisin kararıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlanacaktı. Atatürk, memleketine karşı son görevini de başarmıştı...”
(Kemal Kahramanoğlu, Atatürk Aydınlığı, s. 172.)

Lord Kınross’un sözlerini de dikkate alarak Hatay’ın ana vatana katılmasındaki çabalarından dolayı Atatürk’e bir teşekkür mektubu yazınız.
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.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Atatürk Dönemi’nde dış politikada elde edilen başarılar nelerdir? Açıklayınız.
Lozan Barış Antlaşması’nda Türkiye’deki yabancı okullar sorunu nasıl bir sonuca bağlanmıştır?
Misakımillî sınırları içinde yer alan Musul’u kaybetmemizin sebepleri neler olabilir?
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanmasını egemenlik ve bağımsızlık açısından değerlendiriniz.
5. Hatay’ın ana vatana katılması sürecinde Atatürk nasıl bir politika izlemiştir? Açıklayınız.

1.
2.
3.
4.

B. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarının karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.
1.

Balkan Antantı Bulgaristan’ın önderliğinde kurulmuştur.

2.

1938 yılında bağımsız Hatay Cumhuriyeti kurulmuş ve Hatay meclisinin 1939 yılında
aldığı bir kararla Hatay ana vatana katılmıştır.

3.

Nüfus Mübadelesi sırasında Yunanistan’ın İstanbul’da daha fazla Rum bırakmak istemesi, sorunun 1930 yılına kadar uzamasına neden olmuştur.

4.

Sadabat Paktı, İngiltere’nin Doğu Akdeniz Bölgesi’nde saldırgan politikalar izlemesi
üzerine kurulmuştur.

5.

Musul, Türkiye ve Fransa arasında imzalanan Ankara Antlaşması’na göre Fransa’ya
bırakılmıştır.

C. “ Batum, Musul, Hatay, Selanik, Ankara, İstanbul, Montrö Boğazlar, Batı Trakya, Doğu Trakya, Balkan Antantı, Sadabat Paktı”
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen uygun kelimeleri yazınız.
1. Lozan Barış Görüşmeleri’nde çözüme kavuşturulamayan en önemli sorunlardan biri ...............
meselesidir.
2. Türkiye, 1936 yılında yaklaşan savaş tehlikelerine karşı ...................................... Sözleşmesi’nin
imzalanmasını sağlamıştır.
3. Misakımillî Kararları’na göre Türkiye Cumhuriyeti’ne katılan son toprak ...................... olmuştur.
4. Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan nüfus mübadelesine göre .......................... kentindeki
Rumlar ile ................................. Bölgesi’ndeki Türkler mübadele dışında tutulmuştur.
5. İtalya’nın Doğu Akdeniz’de saldırgan bir politika izlemesi sonucunda Türkiye - Irak ve İran - Afganistan arasında 1937 yılında ........................................ imzalanmıştır.
Ç. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. Türkiye Cumhuriyeti 1934 yılında Balkan Antantı’na 1937 yılında ise Sadabat Paktı’nın kuruluşuna öncülük etmiştir. Türkiye’nin bu tutumu;
I. Komşu devletler arasındaki anlaşmazlıklara çözüm bulmak,
II. Sınır güvenliğini sağlamak,
III. Bölgesel barışa katkı sağlamak
amaçlarından hangisine ya da hangilerine yöneliktir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. II ve III
E. I, II ve III
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2. Türkiye Cumhuriyeti, yabancı okulları Millî Eğitim Bakanlığına bağladıktan sonra bu okulların sorunları ile ilgili yabancı ülkelerin görüşme önerilerini geri çevirmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin bu davranışı aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A. Sınırlarının güvenliğini artırmak istediğine
B. İç işlerine karışılmasına izin vermediğine
C. Avrupalı devletlerle iyi ilişkiler kurmak istemediğine
D. Dünya barışını tehlikeye düşürecek davranışlardan kaçınmak istediğine
E. Lozan’da azınlıklara tanınan hakları kısıtladığına
3. Lozan Konferansı’nda Boğazlar meselesinin görüşülmesi sırasında İngiltere ve Fransa, Türk tezine karşı çıkarken Sovyetler Birliği Türkiye’nin isteklerine uygun hareket etmiştir. Montrö Boğazlar
Sözleşmesi’nde ise İngiltere ve Fransa, Türk tezini desteklerken Sovyetler Birliği bu teze karşı çıkmıştır.
Buna göre;
Devletlerin dış politikası, süreç içerisinde ekonomik ve siyasal gelişmelere göre değişiklik
göstermektedir.
II. Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki egemenliği, her dönemde Türkiye’nin lehine alınan kararlarla
çözüme kavuşturulmuştur.
III. Milletlerarası ilişkilerde ülke çıkarları ön planda tutulmuştur.
I.

yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve III
E. I, II ve III
4. İkinci Dünya Savaşı tehlikesinin baş göstermesi, Türkiye’nin bazı dış politika sorunlarını kendi
lehine çözümlemesine zemin hazırlamıştır.
Buna göre;
I.
II.
III.
IV.

Hatay sorunu
Boğazlar meselesi
Yabancı okullar sorunu
Türkiye - Fransa arasındaki borçlar meselesi

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri İkinci Dünya Savaşı tehlikesi nedeniyle Türkiye lehine
çözümlenen sorunlardandır?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. I ve III
E. II ve IV
5. Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin Türkiye’ye sağladığı yararlardan biri
değildir?
A. Türkiye’nin egemenliğini sınırlandıran unsurların ortadan kaldırılması
B. Türkiye’nin gerektiğinde Boğazları silahlandırabilmesi
C. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin milletlerarası güç dengesindeki öneminin artırılması
D. Sovyetler Birliği’nin kendini Karadeniz’de güvence altına alması
E. Boğazların tamamen Türkiye’nin denetimine girmesi
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7. ÜNİTE
ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ

KONUYA HAZIRLIK
1. “Katafalk, Etnografya, Anıtkabir, taziye, vasiyetname” kelimelerinin anlamlarını araştırınız.
2. Atatürk’le aynı çağda yaşayan liderlerden Hitler ve Mussolini’nin ölümleri ile ilgili yurt içi ve yurt
dışındaki basın organlarında çıkan haberleri araştırınız.
3. Atatürk’ün hasta olduğu hâlde hangi devlet işleriyle yakından ilgilendiğini ve hangi sorunları çözmeye çalıştığını araştırınız.
4. Atatürk’ün, “Beni görmek demek behemehâl yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi ve
duygularımı anlıyorsanız ve duyuyorsanız bu kâfidir.” sözünü açıklayınız.

NELER ÖĞRENECEĞİZ?
Bu üniteyi tamamladığımızda;
1. Atatürk’ün son günleri ve ölümüyle ilgili olayları,
2. Atatürk’ün ölümünün yurt içi ve yurt dışındaki yankılarını; araştırma, inceleme, sorular, görsel
unsurlar ve etkinlikler yardımıyla öğreneceğiz. Böylece bilgi, görüş, yorum, davranış ve olayları
kavrama yeteneklerimizi geliştireceğiz.
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1. ATATÜRK’ÜN SONSUZLUĞA YOLCULUĞU
Atatürk’ün Ölümü
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Atatürk, hayatı boyunca yüce Türk milletinin huzur,
güven ve mutluluk içinde yaşaması için çalıştı. Ülkenin kalkınması ve Türk milletinin ilerlemesi için
yaptığı yoğun çalışmalar, onun genç yaşta sağlığının bozulmasına neden oldu. Büyük önderin hastalığı 1936 yılının Kasım ayında başladı. Ocak 1938’de Yalova ve Bursa’ya yaptığı bir gezi sırasında,
rahatsızlanan Atatürk, İstanbul’a dönmek zorunda kaldı. Uzun bir dinlenme dönemine ihtiyacı varken
diplomatik ve siyasal gelişmeler yüzünden yorucu bir çalışma temposuna girdi. Zaman zaman Bakanlar Kuruluna başkanlık ediyor, yapılması
gereken çalışmaları gündeme getiriyordu.
Bu sırada rahatsızlığı daha da arttı. Yurt
dışından getirilen uzmanlar ve Türk doktorları tarafından Atatürk’e dinlenmesi gerektiği söylendi. Ancak Atatürk, özellikle Hatay
konusu yüzünden bu dinlenme önerisine
uymadı. O tarihte Fransa, Suriye’den çıkmak için hazırlıklar yapmaya başlamıştı.
Basında, Fransa’nın, Hatay’ı Suriye’ye
bırakacağı haberlerinin çıkması üzerine,
Türkiye’nin Hatay konusundaki kararlılığını
göstermek için sağlığını düşünmeden Mersin, Silifke ve Adana’yı içine alan bir inceAtatürk’ün son yurt gezisi Mersin’de karşılanışı (1938)
leme gezisine çıktı. Gezi sırasında bölgede
görev yapan askerî birliklere manevralar yaptırdı. Ancak bu yorucu gezi onun tekrar rahatsızlanmasına
neden oldu. Gezinin bitmesi ile birlikte Ankara’ya döndü. Daha sonra tedavi olmak ve dinlenmek üzere
İstanbul’a gitti.
Deniz havasının sağlığına iyi gelmesi üzerine Atatürk, bir süre Savarona Yatı’nda dinlendi. Ancak ülke
sorunlarıyla da ilgilenmeye devam etti. Atatürk’ün bu dönemde en çok üzerinde durduğu konu Hatay’ın
ana vatana katılması için yapılan çalışmalardı. Rahatsızlığında bile yakından ilgilendiği Hatay’ın 2 Eylül
1938 yılında bağımsız bir devlet hâline gelmesi onu çok mutlu etti. Hatay Cumhuriyeti’nin kurulması
Atatürk’ün kişisel başarısıydı. Bu sırada hastalığının iyice artması üzerine kendi isteği ile vasiyetnamesini hazırlayarak servetinin büyük bir bölümünü Türk Tarih ve Dil Kurumlarının çalışmalarına kaynak
olması için Türk milletine bağışladı.
Atatürk, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Ankara’ya dönmek istediyse de rahatsızlığı nedeniyle
bu ziyaretini gerçekleştiremedi. Bu arada Savarona Yatı’nda dinlenmekteyken hastalığı şiddetlenince
Dolmabahçe Sarayı’na geldi. 29 Ekim 1938’de çok arzuladığı hâlde cumhuriyetin kuruluşunun on
beşinci yılı kutlamalarına katılamadı. Atatürk’ün kutlama için hazırladığı nutku, Başbakan Celal Bayar
okudu. Ayrıca Atatürk, bayram dolayısıyla Türk ordusuna aşağıdaki mesajı göndererek teşekkür etti.
“Zaferleri ve geçmişi insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferle beraber uygarlık ışıklarını
taşıyan kahraman Türk ordusu! Memleketini en buhranlı ve güç anlarda zulümden, felaket ve sıkıntılardan ve düşman saldırısından nasıl korumuş ve kurtarmış isen, cumhuriyetin bugünkü verimli
döneminde de askerlik tekniğinin bütün modern silâh ve araçları ile donatılmış bir şekilde görevini
aynı bağlılıkla yapacağına hiç şüphem yoktur. Türk vatanının ve Türklük topluluğunun şan ve şerefini, iç ve dış her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan görevini her an yapmaya hazır ve
hazırlanmış olduğuna benim ve büyük ulusumuzun tam bir inan ve güvenimiz vardır...”
(Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 414.)

246

Atatürk’ün, 1 Kasım 1938’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış töreni nedeni ile hazırladığı konuşması, Başbakan Celal Bayar tarafından Meclis kürsüsünde okundu. Bu konuşma metni aşağıda verilmiştir:
“Sevgili arkadaşlarım,
Yükseköğretim gençlerini, istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz gibi millî bilinç sahibi, modern,
kültürlü olarak yetiştirmek için İstanbul Üniversitesinin gelişmesi, Ankara Üniversitesinin tamamlanması ve Doğu Üniversitesinin yapılan çalışmalarla belirlenmiş olan kurallar içinde, Van Gölü
civarında kurulması çalışmaları, hızla ve önemle sürdürülmektedir.
Türk Tarih ve Dil Kurumlarının çalışmaları övünülecek değer ve nitelik göstermektedir. Tarih
tezimizi, reddedilemez kanıt ve belgelerle bilim dünyasına tanıtan Tarih Kurumu, ülkenin çeşitli yerlerinde yeniden kazılar yaptırmış ve uluslararası toplantılara başarı ile katılarak verdiği bildirilerle
yabancı uzmanların ilgi ve övgülerini kazanmıştır.
Dil Kurumu en güzel ve verimli bir iş olarak türlü bilimlerle ilgili Türkçe terimleri tespit etmiş ve
böylece dilimiz, yabancı dillerin etkisinden kurtulma yolunda önemli adımını atmıştır.
Bu yıl, okullarımızda eğitimin Türkçe terimlerle yazılmış kitaplarla başlamış olmasını kültür
yaşamımız yönünden önemli bir olay olarak nitelemek isterim...
Sayın milletvekilleri,
Dış politikamızın son yıl içindeki gelişmeleri geçen yıl ana niteliklerini belirttiğim kurallar içinde
gelişmiştir. Son aylar içinde barış, çetin bir sınav geçirdi. Şimdi süresini ancak bir zaman sonra
anlayabileceğimiz yeni bir sessizlik dönemi içindeyiz. Barış, ulusları refah ve mutluluğa eriştiren
en iyi yoldur. Fakat bu kavram bir kez ele geçirilince sürekli özen, ilgi bekler ve her ulusun ayrı
ayrı hazırlığını gerektirir.
Ülkemizin her gün daha çok güçlenmesini sağlamak için her alanda her türlü ihtimale karşı
koyabilecek bir durumda bulunmak ve dünya olaylarının bütün gelişimini büyük bir dikkatle izlemek, barışsever politikamızın dayandığı kuralların başlıcalarıdır.”
(www.tbmm.gov.tr)
(Sadeleştirilerek düzenlenmiştir.)

Bu konuşma metninde Atatürk, her zaman olduğu gibi vatansever,
aklı ve bilimselliği ön planda tutan, ileri görüşlü bir devlet adamı olduğunu ispatladı.
Atatürk, hazırlamış olduğu konuşmasında özellikle eğitim ve kültür
alanında yapılması gerekenleri vurguladı. Atatürk bu söylevinde yükseköğrenim gençliğinin millî bilinç sahibi, çağdaş ve kültürlü olarak
yetiştirilmesini istedi. Yeni öğretim yılında okullarda Türkçe terimlerle
yazılmış kitapların okutulmasını sevinçle karşıladığını belirtti. İstanbul
Üniversitesinin geliştirilmesini, Ankara Üniversitesinin tamamlanmasını, Van’da bir üniversite kurulmasını da istedi. Diğer yandan Türk Tarih
ve Türk Dil Kurumlarının çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade
etti.
Kötü haberlerin sıklaşması, Türk milletinin endişelenmesine neden
olmuştu. Doktorların bütün çabalarına rağmen sağlığına kavuşamayan
Atatürk, 10 Kasım 1938 sabahı saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini
yumdu.
Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Atadan’ın 10 Kasım 1938 sabahı ile ilgili anlattıklarını okuyalım.
“... Ağabeyimin yanından ayrılırken saate baktım. Tam dokuza sekiz dakika vardı... Dokuzu
beş geçe, yani ben çıktıktan on üç dakika sonra Atatürk ruhunu teslim etmişti... Dolmabahçe
Sarayı’ndaki bayrak yarıya inmiş, her tarafa kurşun gibi ağır bir matem çökmüştü...”
(Şemsi Belli, Makbule Atadan Anlatıyor Ağabeyim Mustafa Kemal, s. 83.)
(Düzenlenmiştir.)
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10 Kasım 1938 sabahı saat 10.00’da Dolmabahçe Sarayı önündeki bayrak yarıya indirilince sarayın
önünde toplanan halk acı haberi aldı. Bütün resmî kurumlarda bayraklar yarıya inerken radyolar yayınlarını kestiler. Haber, bir anda bütün yurda yayıldı. Diğer yandan dünyanın önemli medya kuruluşları,
yayınlarına ara vererek Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün ölüm haberini verdiler.
Ankara Radyosu, hükûmetin resmî bildirisini yayımladı: “Bu acı olay ile Türk yurdu, büyük kurtarıcısını, Türk milleti büyük önderini, insanlık büyük bir evladını kaybetti. Milletimize içimiz yanarak bu tarife
sığmayan kaybından dolayı en derin taziyelerimizi sunarız.
Kederlerimizin tesellisini ancak ve ancak onun büyük eserine bağlılıkta ve aziz yurdumuzun hizmetinde ararız. Şurasını da her şeyden evvel beyan etmeliyiz ki ölmez olan onun büyük eseri Cumhuriyet
Türkiyesi’dir.’’
Atatürk’ün naaşı, yurttaşların son
görevlerini yapabilmeleri için Dolmabahçe Sarayı’nda katafalka konuldu. Üç
gün ve üç gece boyunca binlerce kişi
Atatürk’ü son defa ziyaret ederek ona
saygılarını sundular. Bu sırada cenazeye katılacak yabancı devlet adamları
da Türkiye’ye ulaştılar.
19 Kasım 1938 tarihinde büyük önderin cenaze namazı İslam İncelemeleri
Enstitüsü Direktörü Ord. Prof. Dr. Şerafettin Yaltkaya tarafından kıldırıldı. Daha
sonra binlerce kişinin katıldığı bir törenle
on iki general, Atatürk’ün naaşını Dolmabahçe Sarayı’ndan alarak top arabasına taşıdı. Atatürk’ün tabutu, Dolmabahçe’den Sarayburnu’na
getirildi. Buradan İstanbul halkı tarafından gözyaşlarıyla uğurlandı. Tabut, bir torpido botu ile Yavuz
Zırhlısı’na getirildi. Yavuz, İzmit’e gelerek burada demirledi.
Atatürk’ün tabutu, bir top arabasına konularak İzmit halkının katıldığı büyük bir törenle,
özel olarak hazırlanan bir trene taşındı. 19
Kasım 1938 akşamı özel tren, İzmit’ten hareket etti. Halk, bütün yol boyunca treni gözyaşları ile uğurladı.
20 Kasım 1938’de, tren Ankara’ya ulaştı.
Atatürk’ün naaşını Ankara Garı’nda Atatürk’ün
ölümü ile cumhurbaşkanı seçilen İsmet İnönü
ve beraberindekiler karşıladı. Trenden ilk olarak cenazeye refakat eden Başbakan Celal
Bayar indi. Top arabasına konan naaş, Türkiye Büyük Millet Meclisine taşındı.
Halkın Atatürk’ün naaşını taşıyan treni uğurlaması (1938)
Atatürk için 21 Kasım 1938’de büyük
bir cenaze töreni düzenlendi. Bu törene, yabancı devlet adamları ile devlet temsilcileri (Alman, İngiliz, Fransız, Yunan, İran, Romen, Sovyetler Birliği, Yugoslavya ve İtalyan), Türk devlet adamları ve
binlerce vatandaşımız katıldı. Daha sonra Atatürk’ün naaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisinden alınarak
yol boyunca toplanan Ankaralılar ile yurdun dört bir köşesinden gelenlerin gözyaşları arasında, Etnografya Müzesinde hazırlanan geçici kabrine konuldu. Ayrıca Atatürk’ün anısına 22 Kasım 1938’de saat
16.00’da tüm yurtta üç dakika saygı duruşunda bulunuldu.
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Atatürk’ün naaşı, 1953 yılında Anıtkabir’e nakledilene kadar Etnografya Müzesinde kaldı. Yapılan
uzun çalışmalar sonucunda Atatürk için yapılacak olan Anıtkabir’e yer olarak Ankara’ya egemen bir
yerde bulunan “Rasattepe” belirlendi. Hükûmet 1 Mart 1941 tarihinde Anıtkabir için uluslararası bir proje
yarışması düzenledi. Bu yarışmaya yerli ve yabancı 49 proje katıldı. Milletlerarası jürinin yapmış olduğu
incelemeler sonucunda Türk, Alman ve
İtalyan mimarlara ait olan üç proje ödüle
layık bulundu. Hükûmet, yarışma şartnamesine uygun olarak Prof. Dr. Emin Onat
ve Doç. Dr. Orhan Arda’ya ait projeyi
uygun gördü ve hemen Anıtkabir’in yapımına başlandı.
Atatürk’ün naaşı, Anıtkabir tamamlandıktan sonra 10 Kasım 1953 tarihinde
yapılan bir devlet töreni ile Etnografya
Müzesindeki geçici kabrinden alınarak Anıtkabir’deki ebedî istirahatgâhına
taşındı. Anıtkabir’e nakil törenine dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, yakın silah arkaAtatürk’ün naaşı Anıtkabir’e getirilirken (1953)
daşı İsmet İnönü, TBMM Başkanı Şükrü
Saraçoğlu ve Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Atadan başta olmak üzere bütün sivil ve askerî yöneticiler
ve kalabalık halk topluluğu katıldı.
Atatürk’ün naaşı, şeref holünde tek parça mermerden yapılan mozolenin tam altındaki sekizgen odanın içinde kazılan mezara defnedildi. Yurdun dört bir yanından getirilen topraklar, Atatürk’ün naaşının
gömülü olduğu özel bir bölüme konuldu.
Anıtkabir’e gerçek ya da “www.anitkabirsanalmuze.org” İnternet sitesinden sanal bir gezi
düzenleyerek Anıtkabir’in özellikleri ile ilgili elde ettiğiniz bilgileri sınıfınızda arkadaşlarınızla
paylaşınız.

2. ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNÜN TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ YANKILARI
Atatürk’ün Ölümünün Türkiye’deki Yankıları
Gavsi Halit Ozansoy, Atatürk’ün ölümü ile ilgili şunları söylemiştir:
“Nasıl Atatürk’ü anlatırken kelimeler aciz kalırsa bugünkü kederimizi de anlatacak kelime
bulamıyoruz. Bu öyle bir keder ki iradesini, metanetini Ata’sının sağlam enerjisinden alan bizler, bu
kederi taşıyamıyoruz.”
(Prof. Dr. Hamza Eroğlu, Atatürk Hayatı ve Üstün Kişiliği, s. 299-300.)

Ünlü şairimiz Orhan Seyfi Orhon, Atatürk’ün ölümü ile ilgili aşağıdaki sözleri söylemiştir:
“Atatürk öldü! Şu hıçkıran göğüsler, şu yaşlı gözler, şu yarı inik bayraklar hep onun içindir. Çünkü
o, bu göğüsleri gururla kabartmış, bu gözleri sevinçle yaşartmış ve bu bayrakları zaferle dalgalandırmıştı. Bu milletin öz Ata’sıydı, gönlümüzde babasını kaybetmiş çocukların acısı var!’’
(Prof. Dr. Hamza Eroğlu, Atatürk Hayatı ve Üstün Kişiliği, s. 300.)

Ünlü Türk edebiyatçısı Peyami Safa, Atatürk’ün ölümü üzerine gazetesindeki köşesinde şunları yazmıştır:
“Onun kadar var olan ve onun kadar var eden bir insanın yokluğuna inanmamak duygusu içinde,
onun ölmez eserine ve manasına bağlı bir şuuruz.’’
(Prof. Dr. Hamza Eroğlu, Atatürk Hayatı ve Üstün Kişiliği, s. 300-301.)
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TÜRK BASININDA ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ

Atatürk’ün 10 Kasım 1938 yılında vefat etmesi üzerine cumhurbaşkanlığı görevine TBMM Başkanı
vekâlet etmeye başladı. Meclis, 11 Kasım 1938 günü olağanüstü toplanarak Atatürk’ün en yakın silah
arkadaşlarından biri olan İsmet İnönü’yü cumhurbaşkanı olarak seçti. Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 1950 yılına kadar bu görevi başarı ile devam ettirdi.
Yeni Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Atatürk’ün geçici kabrine konulduğu 21 Kasım 1938 tarihinde
Türk milletine bir bildiri yayımladı.
Bu bildiriyi okuyalım.

“Büyük Türk Milletine,
Bütün ömrünü, hizmetine vakfettiği sevgili milletinin ihtiram kolları üstünde Ulu Atatürk’ün
fani vücudu, istirahat yerine tevdi edilmiştir. Hakikatte yattığı yer, Türk milletinin onun için
aşk ve iftiharla dolu olan kahraman ve vefalı göğsüdür… Devletimizin bânisi ve milletimizin
fedakâr, sadık hâdimi, insanlık idealinin âşık ve mümtaz siması; eşsiz kahraman Atatürk,
vatan sana minnettardır. Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk milletiyle beraber senin huzurunda tazim ile eğiliyoruz. Bütün hayatında bize ruhundaki ateşten canlılık verdin. Emin ol,
aziz hatıran, sönmez meşale olarak ruhlarımızı daima ateşli ve uyanık tutacaktır.”
Reisicumhur İsmet İnönü
(www.meb.gov.tr)

İsmet İnönü’nün, “Eşsiz kahraman Atatürk, vatan sana minnettardır.” sözü ile ilgili düşüncelerinizi açıklayınız.
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Atatürk’ün Ölümünün Dünyadaki Yankıları
Atatürk’ün ölümü komşumuz Suriye’de geniş yankılar uyandırmıştır. Şam’da yayımlanan
Elkabes gazetesi Atatürk’ün ölümünü şu haberle okuyucularına duyurmuştur:
“Türk vatanının yapıcısı, Türk şevket ve azametinin haliki; insaniyetin en büyük hadimi Atatürk’ün
ölümü ile Türk milletinin duyduğu kedere Suriyeliler bütün kalpleriyle iştirak ederler. Kardeş milletin
uğradığı bu acı karşısında bizim en büyük tesellimiz büyük dâhinin çizdiği yolu takip etmektir.”
(Prof. Dr. Hamza Eroğlu, Atatürk Hayatı ve Üstün Kişiliği, s. 308.)

Yunanistan’da yayımlanan Tipos gazetesi 12 Kasım
1938 tarinde Atatürk’ün ölümü ile ilgili aşağıdaki sözleri
okuyucularına aktarmıştır:
“Atatürk’ün Türkiye’de yaptığını hiçbir tarafta hiçbir
kimse yapmadı. Ne Cavour (Kavur) ne Cromwel (Kramvol)
ne de Washington (Vaşingtın)... Atatürk’ün bulduğunu hiç
kimse bulmadı ve Atatürk’ün yaptığını da hiç kimse yapmadı. İlham ettiği kimselere ve kendi prensiplerine göre
yarattığı yeni kuşak, onun eserine devam edecektir.”
(Mehmet Işık, Her Yönüyle Atatürk, s. 223.)
(Düzenlenmiştir.)

Atatürk’ün naaşını selamlayan yabancı
askerler ve devlet adamları (1938)

ABD’li General Mc Arthur (Mek Artur), Atatürk’ün ölümü
üzerine aşağıdaki demeci vermiştir:
“Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Türkiye’nin en ileri memleketleri
arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza o, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını
teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.”
(Mehmet Işık, Her Yönüyle Atatürk, s. 214-215.)

İngiltere’de Mustafa Kemal’e karşı savaşmış olan İngiliz Eski Muharipler Derneği mensuplarının
gönderdikleri mesajı okuyalım.
“... Gelibolu’da (Çanakkale’de) ve Filistin’de kendisine karşı savaşmış olan bizler, onu büyük bir
asker, asil bir düşman olarak ve savaştan sonraki yakın yıllarda Türk milletinin barış ve refah yolunda
gelişmesi için onun harcadığı büyük çabaları ebediyen hatırlayacağız.”
(Prof. Dr. Yücel Özkaya,Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı, s. 627.)

Belçika eski Ankara Büyükelçisi Dervimon, Atatürk’ün ölümü ile ilgili şunları söylemiştir:
“Ben Ankara’da iken daima güneşe bakardım. Fakat güneşi ufukta değil, Çankaya’da görürdüm.
Çünkü asıl güneş Çankaya’daki Atatürk denilen güneşti. Atatürk’ün ölümü yalnız Türkiye için değil,
bütün dünya için büyük bir kayıptır.”
(Avni Altıner, Her Yönüyle Atatürk, s. 683.)

İngiltere Başbakanı Winston Churchill 1938 yılında Atatürk’ün ölümü üzerine şu sözleri söylemiştir:
“Savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk
ulusunu yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu
için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır.”
(M. Orhan Bayrak, Atatürk ve Atatürk, s. 316.)

Rusya’da yayımlanan İzvestia gazetesi Atatürk’ün
ölümü üzerine aşağıdaki satırları yazmıştır:
“İsmi yeni Türkiye’nin bütün millî kurtuluş hareketine
bağlı olan Kemal Atatürk’ün vefatı Türk milleti için büyük
bir kayıptır. Türkiye’nin bütün samimi dostları bu yüksek
adamın ve devrimizin şayanı dikkat şahsiyetinin ölümünÇanakkale Savaşlarına katılan İngiliz General,
den derin bir surette elem duymaktadır.
Atatürk’ün naaşını selamlarken (1938)
(M. Orhan Bayrak, Atatürk ve Atatürk, s. 326.)
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Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından sonra 18 Kasım günü Hindistan’da “Kemal Günü” ilan edildi.
Müslümanlara ait iş yerleri ile birlikte okullar ve devlet daireleri Atatürk’ün ölümü nedeniyle tatil edildi.
Sadece Müslümanlar değil Hindular da Türklerin bu acı gününde yas tuttular. Hindistan’ın birçok kentinde belediye meclisleri Türk milletinin üzüntülerini paylaşan mesajlar yayımladılar ve Atatürk için dua
ettiler.
Dünyada yayımlanan gazetelerin büyük bir bölümü Atatürk’ün hayatı ve yaptığı çalışmaları aylarca
süren yazılarla okuyucularına duyurdular. Özellikle Fransa, İngiltere, İtalya, Yunanistan, Macaristan,
Almanya, İsveç ve Bulgaristan’da çıkan gazetelerin büyük çoğunluğu Mustafa Kemal’in ölümü ile ilgili
yazılar yazdılar. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yayımlanan gazetelerin Atatürk’ü haber yapmaları, onun
bütün dünya tarafından ne kadar çok sevildiğinin ve takdir edildiğinin bir göstergesidir.
Atatürk’ün ölümünün 25. yılında ve doğumunun 100. yılında sizce UNESCO neden anma
etkinliği düzenlemiştir?

Atatürk’ün hangi özellikleri, onu dünyanın önemli liderlerinden biri yapmıştır? Açıklayınız.

DÜNYA BASININDA ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ

Atatürk’ün naaşının Etnografya Müzesindeki geçici kabrinden alınarak Anıtkabir’e getirilmesini görsel desteklerle anlatan bir sunu hazırlayınız. Hazırladığınız sunuyu sınıfınızın panosuna
asarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Atatürk son yıllarında hangi millî sorunla yakından ilgilenmiştir? Açıklayınız.
2. Atatürk’ün, Meclisin açılması nedeniyle gönderdiği söylevin içeriği ile ilgili bilgi veriniz.
3. Atatürk, hasta yatağında Türk ordusuna gönderdiği mesajda hangi konulardan söz etmiştir?
Açıklayınız.
4. Atatürk’ün ölümünün dünya basınında geniş bir şekilde yankı bulmasının sebepleri neler olabilir? Açıklayınız.
5. Atatürk’ün kişisel özelliklerinden sizi en çok etkileyenler hangileridir? Açıklayınız.
B. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarının karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.
1.

Hasta olmasına rağmen Silifke, Tarsus, Mersin ve Adana’yı içine alan bir geziye çıkması, Atatürk’ün Hatay sorununa verdiği önemi gösterir.

2.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Yıldız Sarayı’nda
vefat etmiştir.

3.

Mustafa Kemal Atatürk, ömrünün son yıllarını Yavuz zırhlısında geçirmiştir.

4.

Mustafa Kemal Atatürk’ün son söylevini TBMM’de İsmet İnönü okumuştur.

5.

Atatürk’ün naaşı, 1953 yılında mimarlığını Prof. Dr. Emin Onat ve Doç. Dr. Orhan
Arda’nın yaptığı Anıtkabir’e defnedilmiştir.

C. “Musul, Hatay, Rıfat Börekçi, Şerafettin Yaltkaya, Yıldız Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Türk
Tarih Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu, 22 Kasım 1938, Türk Dil Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, 10 Kasım 1953, Rasattepe, Maltepe”
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen uygun kelimeleri yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.

Atatürk’ün naaşı .....................................tarihinde Anıtkabir’deki ebedi istirahatgâhına nakledildi.
19 Kasım 1938 tarihinde Atatürk’ün cenaze namazını ............................................... kıldırmıştır.
Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde .......................... ’ndaki odasında hayata gözlerini yummuştur.
Atatürk servetinin büyük bir bölümünü ............................ ve ................................. na bırakmıştır.
Anıtkabir’in yeri, yapılan uzun incelemeler sonucunda Ankara’ya egemen bir konumda olan
............................... olarak belirlendi.

Ç. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. Mustafa Kemal Atatürk’ün çok hasta olmasına rağmen 1938 yılında Silifke, Tarsus, Mersin ve
Adana’yı içine alan bir geziye çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Bölgedeki askerî kışla ve okulları denetlemek
B. Harf inkılabını halka anlatmak
C. İtalya’nın Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki emperyalist politikalarına engel olmak
D. Hatay meselesine verdiği önemi bütün dünyaya göstermek
E. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı bölgede çıkacak bir ayaklanmayı önlemek
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2. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili özellikle Batı dünyasında;
•
•
•
•

“20. yüzyılın ilk yarısını kişiliği ile etkilemiş büyük bir asker ve devlet adamı”
“... bir dönemi sonlandırıp bir dönemi açarak Orta Doğu’ya yeni bir şekil veren lider”
“Çağdaş Türkiye’nin lideri”
“...Tarihin gerçekten en büyük radikali...”

gibi tanımlamalar göze çarpar.
Yapılan bu tanımlara bakılarak Mustafa Kemal Atatürk’ün aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğu söylenemez?
A. Demokrat
B. İnkılapçı
C. Gerçekçi
D. Hayalperest
E. Önder

3. Atatürk’ün 1 Kasım 1938’de TBMM’nin açılış töreni nedeniyle hazırladığı açılış konuşmasını
Mecliste aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri okumuştur?
I. Celal Bayar
II. Adnan Menderes
III. İsmet İnönü
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve II
E. I, II ve III

4. Mustafa Kemal Atatürk, vasiyetnamesinde mal varlığının büyük bir bölümünü aşağıdaki kurumlardan hangisine bırakmıştır?
A. Türkiye İş Bankası
B. Etibank
C. Türk Silahlı Kuvvetleri
D. Türk Dil ve Tarih Kurumları
E. Çocuk Esirgeme Kurumu

5. Atatürk’ün vefatının ardından millî ve milletlerarası basın yayın organlarında onunla ilgili yazılar
kaleme alınmış, yabancı devlet adamları Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili demeçler vermiştir.
Bu bilgilere göre Atatürk’le ilgili öncelikle aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A. Basına önem verdiğine
B. Türk milleti tarafından sevildiğine
C. Evrensel olduğuna
D. Millî Mücadele’yi kazandığına
E. Bağımsız bir devlet kurmak istediğine
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Y A N IT ANAHTARI
1. ÜNİTE
B

C

5. ÜNİTE
Ç

B

C

Ç

1

D

Şemsi Efendi Mektebi

C

1

Y

Cumhuriyet

B

2

D

Çanakkale

C

2

D

Cumhuriyetçilik

E

3

Y

Trablusgarp Cephesi

D

3

Y

Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik

E

4

Y

Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

C

4

D

Din - Vicdan

A

5

Y

Sofya

B

5

Y

Geri - Kaldırmak - Kurumların

C

2. ÜNİTE
B

C

6. ÜNİTE
Ç

B

C

Ç

1

D

Kuvayımilliye

E

1

Y

Musul

E

2

D

Manda - Himaye

C

2

D

Montrö Boğazlar

B

3

Y

Ankara

A

3

D

Hatay

D

Y

İstanbul - Batı Trakya

C

Y

Mustafa Kemal - Rauf (Orbay)
Bey - Refet (Bele) Bey - Ali
Fuat (Cebesoy) Paşa

4

4

C

5

Y

Sadabat Paktı

D

5

D

Erzurum-Sivas

B

3. ÜNİTE

7. ÜNİTE

B

C

Ç

B

C

Ç

1

D

Tekâlifimilliye

C

1

D

10 Kasım 1953

D

2

Y

Düzenli Ordu

B

2

Y

Şerafettin Yaltkaya

D

3

D

Londra Konferansı

E

3

Y

Dolmabahçe Sarayı

A

4

Y

Osmanlı Devleti

C

4

Y

Türk Tarih KurumuTürk Dil Kurumu

D

5

Y

Suriye - Hatay

D

5

D

Rasattepe

C

4. ÜNİTE
B

C

Ç

1

D

Medeni Kanun

A

2

Y

Millet Mektepleri

C

3

Y

Soyadı Kanunu

E

4

D

İş Bankası

A

5

D

İsviçre

C
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PERFORMANS GÖREVİ DEĞERLENDİRME FORMU
Öğrencinin Adı Soyadı: ..................................................
Sınıfı: ...........................
Numarası: ......................

DERECELER
Çok iyi
5

GÖZLENECEK ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

İyi
4

Orta
3

Zayıf
2

Çok zayıf
1

I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ
Projeye uygun çalışma planı hazırlama
Bilgi toplama
Projeyi plana göre gerçekleştirme
TOPLAM
II. PROJENİN İÇERİĞİ
Türkçeyi etkin kullanma
Bilgilerin doğruluğu
Elde edilen bilgilerin karşılaştırılması
Toplanan bilgileri düzenleme
TOPLAM
III. SUNUM YAPMA
Sunumu hedefe yönelik materyalle besleme
Verilen sürede sunumu yapma
TOPLAM
GENEL TOPLAM
Öğretmenin Yorumu: ............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

PROJE GÖREVİ DEĞERLENDİRME FORMU
Öğrencinin
Adı Soyadı: ........................................................
Başlangıç düzeyinde (1)

İçerik

Sınıfı: ...........................

Kabul edilebilir (2)

Numarası: .....................

Oldukça başarılı (3)

Başarı
Puanı

Görüşler ve
Öneriler

seçilen konuGazetede seçilen
Gazetede seçilen konu- Gazetede
yu açıklayıcı bilgilere konuyu açıklayıcı bilyu açıklayıcı bilgilere çok genel
olarak yer verilgilere detaylı olarak
az yer verilmiştir.
miştir.
yer verilmiştir.

Görsel
materyal
kullanımı

Bilgilerle görseller arasındaki uyumlulukta
eksiklik var.

Bilgilerle görseller arasındaki uyumluluğun bir
kısmında eksiklik var.

Bilgilerle görseller
arasındaki uyumluluk yeterlidir.

Araştırma
süreci

Öğrenci bilgilerin çok
azına kendi çabasıyla
ulaşmış, toplamış ve bir
araya getirmiştir.

Öğrenci bilgilerin çoğuÖğrenci bilgilerin
na kendi çabasıyla
tamamına kendi
ulaşmış, toplamış ve bir çabasıyla ulaşmış,
araya getirmiştir.
toplamış ve bir araya
getirmiştir.

Özgünlük

Derlenen bilgilerin çok
az bir kısmı özgün ve
çok büyük bir kısmı benzerlerinden esinlenilerek
hazırlanmıştır.

Derlenen bilgilerin çok
az bir kısmı özgün
ancak yarısı benzerlerinden esinlenilerek
hazırlanmıştır.

Derlenen bilgiler
özgün, yeni ve benzerlerinden farklıdır.

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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SÖZLÜK
melun: 1. Tanrı tarafından lanetlenmiş olan, lanetli. 2.
Lanetlenmiş kimse. 3. Nefretle karşılanan, kötü.
metanet: Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık.
mihenk: Birinin değerini, ahlakını anlamaya yarayan ölçüt.
mozole: Anıt mezar.
muahede: Antlaşma.
muharip: Savaşçı.
muzaffer: Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş,
utkulu.
mücahit: Kutsal ülküler uğruna savaşan kimse, alperen.
müessir: 1. Dokunaklı. 2. Etkili. 3. Etken.
müfredat: Öğretim programı.
müfreze: Türlü askerî görev ve hizmetlerin yapılması amacıyla küçük birliklerden, belli bir kuruluşa bağlı kalmadan
geçici olarak oluşturulan grup.
mühimmat: 1. Savaş gereçleri. 2. Cephane.
mürettebat: Gemi, uçak vb. taşıtlardaki görevlilerin tümü.
mürit: Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen, onun doğrultusunda ilerleyen kimse.
–N–
nazır: 1. Bir yere doğru bakan. 2. Bakan.
nefaset: 1. Nefis olma durumu. 2. Kıymetli olma durumu.
–P–
payidar: Kalıcı, sonsuza kadar yaşayacak olan.
–R–
riya: İkiyüzlülük.
rölyef: Kabartma.
rübab: Çalgı, saz.
–S–
sıbyan: Çocuklar.
statik: 1. Duruk. 2. Gelişme, ilerleme göstermeyen.
sükût: Susma, konuşmama, söz söylememe, sessizlik.
–Ş–
şayan: Uygun, yaraşır, değer, layık.
şevket: Büyüklük, ululuk, yücelik, heybet.
–T–
taassup: Bağnazlık.
tahvil: 1. Devletin veya özel bir kuruluşun ödünç para almak için
çıkardığı, değişik dönemlerde belirli oranlarda faiz getiren yazılı
senet. 2. Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme.
taltif: 1. İyilik ederek gönül alma. 2. Birini nişan, madalya,
aylık artırma vb. şeylerle ödüllendirme.
teferruat: Ayrıntı.
tekmil: 1. Tamamlama, bitirme. 2. Bütün, tüm. 3. Eksiksiz.
4. Tamamıyla.
tensik: Düzenleme, düzeltme, yoluna koyma.
terütaze: 1. Çok taze, körpe. 2. Dinç bir biçimde.
tevekkül: Herhangi bir işte elinden geleni yapıp daha sonrasını Allah’a bırakma.
–U–
uhde: 1. Birinin yapmakla yükümlü olduğu iş, görev. 2.
Sorumluluk.
umumi: Genel.
uzuv: 1. Organ. 2. Üye. 3. Parça. 4. Unsur.
–Y–
yemeni: 1. Kalıpla basılıp elle boyanan, kadınların başlarına
bağladıkları tülbent. 2. Bir tür hafif ve kaba ayakkabı.
–Z–
zerk: İç itim.
zümre: 1. Topluluk, takım, grup, camia. 2. Tür, cins.

–A–
atalet: 1. Tembellik. 2. İşsizlik, işsiz kalma. 3. İşlemezlik.
aymazlık: Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama
durumu, aymaza yakışacak durum, gafillik, gaflet, dalgı.
–B–
behemehâl: Her hâlde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp,
mutlaka.
bani: 1. Kurucu (kimse). 2. Yapan, kuran (kimse)
–C–
cihat: Din uğruna yapılan savaş.
–Ç–
çapar: 1. Postacı, ulak. 2. Benekli, alacalı (hayvan ve bitki).
3. Çiçek bozuğu yüz.
–D–
Darülfünun: 1. Üniversite. 2. Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda kurulan yükseköğretim müessesesi.
–E–
entellektüel: Bilim, teknik ve kültürün değişik dallarında özel
öğrenim görmüş kimse, aydın, münevver kişi.
eytam: Yetimler.
–F–
figür: 1. Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi. 2.
Bir dansı veya oyunu oluşturan ölçülü adımlarla beliren zincirleme hareketlerden her biri.
–G–
gaflet: Aymazlık.
–H–
hadim: Hizmet eden.
Halik: Tanrı.
hars: 1. Tarla sürme. 2. Kültür.
hol: Sofa.
–I–İ–
ılkım: Göz erimi, ufuk.
irfan: 1. Bilme, anlama, sezme. 2. Gerçeğe ulaştırıcı güçlü
seziş. 3. Kültür.
inisiyatif: 1. Öncecilik, üstünlük. 2. Karar verme yetkisi. 3.
Gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği.
istirham: Yalvarma, merhamet dileme.
ihtiram: Saygı.
–K–
kaim: 1. Başka bir şeyin yerine geçen. 2. Ayakta duran, var
olan. 3. Her zaman var olan (Tanrı).
kompliman: 1. Gönül okşayıcı, hoşa giden söz. 2. Koltuklama.
kondüktör: Yolcu trenlerinde biletleri denetleyen ve vagon
işlerine bakan görevli.
konjonktür: 1. Geçerli durum. 2. Her türlü durumun ve şartın
ortaya çıkardığı sonuç.
–L–
liberalizm: 1. Serbestlik. 2. Erkincilik.
liva: 1. Sancak. 2. Tugay. 3. Tuğgeneral.
lojistik: 1. Geri hizmet. 2. Geri hizmetle ilgili. 3. Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi
akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasının
etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanması.
–M–
mah: Ay.
mahirane: Becerikli.
malik: Sahip, iye.
mamur: Bayındır.
meczup: 1. Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse. 2. Aklını yitirmiş kimse, deli.
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K RONOLOJİ
23 Aralık 1876
14 Şubat 1878
1881
1882
1886
1892
1893
1896
1899
13 Mart 1899
10 Şubat 1902
1902
11 Ocak 1905
20 Haziran 1907
23 Temmuz 1908
13 Nisan 1909
28 Eylül 1911
8 Ekim 1912
15 Ekim 1912
23 Ocak 1913
27 Ekim 1913
28 Temmuz 1914
29 Ekim 1914
18 Mart 1915
1 Haziran 1915
1 Nisan 1916
16 Mayıs 1916
8 Ocak 1918
3 Mart 1918
30 Ekim 1918
3 Kasım 1918
11 Kasım 1918
13 Kasım 1918
21Kasım 1918
1918
18 Ocak 1919
4 Mart 1919
30 Nisan 1919
15 Mayıs 1919
16 Mayıs 1919
19 Mayıs 1919
25 Mayıs 1919
12 Haziran 1919
22 Haziran 1919
27 Haziran 1919
3 Temmuz 1919
7/8 Temmuz 1919
23 Temmuz 1919
7 Ağustos 1919
4 Eylül 1919
10 Eylül 1919
11 Eylül 1919
2 Ekim 1919
9 Ekim 1919
20-22 Ekim 1919
27 Aralık 1919
12 Ocak 1920
28 Ocak 1920
11 Şubat 1920
16 Mart 1920
10 Nisan 1920
11 Nisan 1920
23 Nisan 1920
24 Nisan 1920
29 Nisan 1920

I. Meşrutiyet’in ilan edilmesi.
II. Abdülhamit’in Mebusan Meclisini kapatması.
Atatürk’ün doğumu.
Üçlü İttifak’ın (Üçlü Bağlaşma) oluşturulması.
Mustafa Kemal’in Şemsi Efendi Mektebinde ilk öğrenime başlaması.
Mustafa Kemal’in Selanik Mülkiye Rüştiyesine girmesi.
Mustafa Kemal’in Selanik Askerî Rüştiyesine girmesi.
Mustafa Kemal’in Selanik Askerî Rüştiyesini bitirerek Manastır Askerî İdadisine başlaması.
Mustafa Kemal’in Manastır Askerî İdadisini bitirmesi.
Mustafa Kemal’in Harp Okuluna başlaması.
Mustafa Kemal’in Harp Okulunu bitirmesi.
Mustafa Kemal’in Harp Akademisine girmesi.
Mustafa Kemal’in Harp Akademisinden kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olması, merkezi Şam’da
bulunan 5. Orduya atanması.
Üçlü İtilafı’ın (Üçlü Anlaşma) oluşturulması.
II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi.
31 Mart Olayı’nın meydana gelmesi.
İtalya’nın Osmanlı Devleti’nden Trablusgarp’ı istemesi.
Birinci Balkan Savaşı’nın başlaması.
Uşi Antlaşması’nın imzalanması.
İttihat ve Terakki Partisinin hükûmeti zorla ele geçirmesi (Babıali Baskını).
Mustafa Kemal’in Sofya Ataşemiliterliğine atanması.
Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması.
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesi.
Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanılması.
Mustafa Kemal’in rütbesinin albaylığa yükseltilmesi.
Mustafa Kemal’in rütbesinin generalliğe yükseltilmesi.
Sykes-Picot Antlaşması’nın imzalanması.
Wilson İlkeleri’nin yayımlanması.
Brest-Litowsk Antlaşması’nın imzalanması.
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması.
İngilizlerin Musul’u işgal etmesi.
Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmesi ve savaşın sona ermesi.
İtilaf Devletleri donanmasının İstanbul’a gelmesi, Mustafa Kemal’in İstanbul’a dönmesi.
Mebusan Meclisinin feshedilmesi.
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde işgallere karşı ilk direnişin başlatılması.
Paris Barış Konferansı’nın toplanması.
I. Damat Ferit Paşa Hükûmetinin kurulması.
Mustafa Kemal’in Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine atanması.
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi.
Mustafa Kemal’in İstanbul’dan Samsun’a hareket etmesi.
Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması.
Mustafa Kemal’in Havza’ya gelmesi.
Mustafa Kemal’in Amasya’ya gelmesi.
Amasya Genelgesi’nin yayımlanması.
Mustafa Kemal’in Sivas’a gelmesi.
Mustafa Kemal’in Erzurum’a gelmesi.
Mustafa Kemal’in Dokuzuncu Ordu Müfettişliğinden ve askerlikten istifa etmesi.
Erzurum Kongresi’nin toplanması.
Erzurum Kongresi’nin sona ermesi.
Sivas Kongresi’nin toplanması.
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Sen Jermen Antlaşması’nı imzalaması.
Sivas Kongresi’nin sona ermesi.
Ali Rıza Paşa Hükûmetinin kurulması.
Ali Rıza Paşa Hükûmetinin, Temsil Heyetine görüşme önerisinde bulunması.
Amasya Görüşmeleri’nin yapılması.
Temsil Heyetinin Ankara’ya gelmesi.
Son Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanması.
Misakımillî Kararları’nın kabul edilmesi.
Fransızların Maraş’tan çıkarılması.
İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi.
Fransızların Urfa’dan çekilmesi.
Mebusan Meclisinin padişah tarafından kapatılması.
BMM’nin açılması.
Mustafa Kemal’in BMM Başkanlığına seçilmesi.
Hıyanetivataniye Kanunu’nun çıkarılması.
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10 Ağustos 1920
3 Aralık 1920
6 Ocak 1921
10 Ocak 1921
20 Ocak 1921
6 Şubat 1921
9 Şubat 1921
23 Şubat 1921
1 Mart 1921
12 Mart 1921
16 Mart 1921
26 Mart 1921
1 Nisan 1921
10-24 Temmuz 1921
5 Ağustos 1921
8 Ağustos 1921
23 Ağustos 1921
13 Eylül 1921
19 Eylül 1921
13 Ekim 1921
20 Ekim 1921
20 Temmuz 1922
26 Ağustos 1922
30 Ağustos 1922
9 Eylül 1922
11 Ekim 1922
1 Kasım 1922
17 Kasım 1922
18 Kasım 1922
20 Kasım 1922
4 Şubat 1923
17 Şubat 1923
1 Nisan 1923
24 Temmuz 1923
9 Eylül 1923
2 Ekim 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
15-20 Ekim 1927
20 Mayıs 1928
1 Kasım 1928
1 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
5 Aralık 1934
20 Temmuz 1936
8 Temmuz 1937

Sevr Antlaşması’nın imzalanması.
Gümrü Barış Antlaşması’nın imzalanması.
Birinci İnönü Savaşı’nın başlaması.
Birinci İnönü Savaşı’nın zaferle sonuçlanması.
Yeni Türk Devleti’nin ilk Anayasası’nın kabul edilmesi.
Antep’e “Gazi” unvanının verilmesi.
Antep’in Fransızlara teslim olması.
Londra Konferansı’nın toplanması.
Türk-Afgan Dostluk Antlaşması’nın imzalanması.
İstiklâl Marşı’nın kabul edilmesi.
Moskova Antlaşması’nın imzalanması.
İkinci İnönü Savaşı’nın başlaması.
İkinci İnönü Savaşı’nın kazanılması.
Eskişehir - Kütahya Savaşlarının başlaması.
Mustafa Kemal’in TBMM tarafından üç aylık süre için başkomutanlığa getirilmesi.
Tekâlifimilliye Emirleri’nin yayımlanması.
Sakarya Meydan Savaşı’nın başlaması.
Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılması.
TBMM’nin Mustafa Kemal’e “mareşal” rütbesi ve “gazi” unvanını vermesi.
Kars Antlaşması’nın imzalanması.
Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması.
TBMM’nin başkomutanlık görevini süresiz olarak Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya vermesi.
Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın başlaması.
Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın kazanılması.
Türk ordusunun İzmir’e girmesi.
Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması.
Saltanatın kaldırılması.
Vahdettin’in ülkeyi terk etmesi.
Abdülmecit Efendi’nin halife seçilmesi.
Lozan Barış Konferansı’nın toplanması.
Lozan görüşmelerinin kesilmesi.
İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi’nin toplanması.
TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesi kararının alınması.
Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması.
Halk Fırkasının kurulması.
İşgal kuvvetlerinin İstanbul’dan ayrılması.
Ankara’nın başkent olması.
Cumhuriyetin ilanı ve Mustafa Kemal’in cumhurbaşkanı seçilmesi.
Halifeliğin kaldırılması hakkındaki kanunun kabul edilmesi.
Tevhiditedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi.
Yeni Teşkilatıesasiye Kanunu’nun (Anayasa) kabul edilmesi.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması.
Şeyh Sait Ayaklanması’nın çıkması.
Aşar vergisinin kaldırılması.
Takririsükûn Kanunu’nun yürürlüğe girmesi.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması.
Şapka Giyilmesi Hakkındaki Kanun’un kabul edilmesi.
Tekke ve zaviyelerin kapatılması.
Miladi takvimin kabul edilmesi.
Medeni Kanun’un kabul edilmesi.
Irak ve Musul sorunlarının çözülmesi.
Mustafa Kemal’in Büyük Nutuk’unu okuması.
Uluslararası rakamların kabul edilmesi.
Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi.
Millet Mekteplerinin açılması.
Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkının verilmesi.
Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması.
Serbest Cumhuriyet Fırkasının, kurucusu Fethi Bey tarafından kapatılması.
Menemen Olayı ve Kubilay’ın şehit edilmesi.
Türk Tarih Tetkik Cemiyetinin (TTK) kurulması.
Türk Dili Tetkik Cemiyetinin (TDK) kurulması.
Türkiye’nin Milletler Cemiyetine girmesi.
Balkan Antantı’nın imzalanması.
Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi.
TBMM’nin Mustafa Kemal’e “ATATÜRK” soyadını vermesi.
Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi.
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması.
Sadabat Paktı’nın imzalanması.
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2 Eylül 1937
10 Kasım 1938
11 Kasım 1938
30 Haziran 1939
1 Eylül 1939
2 Eylül 1945
10 Kasım 1953
7 Şubat 1973
12 Haziran 1984

Bağımsız Hatay Devleti’nin kurulması.
Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat etmesi.
İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı seçilmesi.
Hatay’ın Türkiye’ye katılması.
İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması.
İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi.
Atatürk’ün naaşının Etnografya Müzesinden alınarak Anıtkabir’e nakledilmesi.
Maraş kentine TBMM tarafında “Kahraman” unvanının verilmesi.
Urfa kentine TBMM tarafından “Şanlı” unvanının verilmesi.
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