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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
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Korkma, sönmez bu afaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yldzdr, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  

Çatma, kurban olaym, çehreni ey nazl hilâl! 
Kahraman rkma bir gül! Ne bu iddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarmz sonra helâl. 
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 

Ben ezelden beridir hür ya adm, hür ya arm. 
Hangi çlgn bana zincir vuracakm ? a arm! 
Kükremi  sel gibiyim, bendimi çi ner, a arm. 
Yrtarm da lar, enginlere s mam, ta arm. 

Garbn âfâkn sarm sa çelik zrhl duvar,  
Benim iman dolu gö süm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasl böyle bir iman bo ar, 
Medeniyyet dedi in tek di i kalm  canavar? 

Arkada , yurduma alçaklar u ratma sakn; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâszca akn. 
Do acaktr sana va’detti i günler Hakk’n; 
Kim bilir, belki yarn, belki yarndan da yakn

Bast n yerleri toprak diyerek geçme, tan:  
Dü ün altndaki binlerce kefensiz yatan. 
Sen ehit o lusun, incitme, yazktr, atan:
Verme, dünyalar alsan da bu cennet vatan. 

Kim bu cennet vatann u runa olmaz ki feda? 
üheda f kracak topra  sksan, üheda! 

Cân, cânân, bütün varm alsn da Huda, 
Etmesin tek vatanmdan beni dünyada cüda. 

Ruhumun senden lâhî, udur ancak emeli: 
De mesin mabedimin gö süne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki ehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- ta m, 
Her cerîhamdan lâhî, bo anp kanl ya m, 
F krr ruh- mücerret gibi yerden na’ m; 
O zaman yükselerek ar a de er belki ba m. 

Dalgalan sen de afaklar gibi ey anl hilâl! 
Olsun artk dökülen kanlarmn hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, rkma yok izmihlâl; 
Hakkdr hür ya am  bayra mn hürriyyet;  
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

         Mehmet Âkif Ersoy 
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GENÇL E H TABE 

Ey Türk gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

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

kymetli hazinendir. stikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlarn olacaktr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine dü ersen, vazifeye atlmak için, içinde bulunaca n

vaziyetin imkân ve eraitini dü ünmeyeceksin! Bu imkân ve erait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

dü manlar, bütün dünyada emsali görülmemi  bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatann bütün kaleleri zapt edilmi , bütün 

tersanelerine girilmi , bütün ordular da tlm  ve memleketin her kö esi bilfiil 

i gal edilmi  olabilir. Bütün bu eraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hyanet

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri ahsî menfaatlerini, 

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

harap ve bîtap dü mü  olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâd! te, bu ahval ve erait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktr. Muhtaç oldu un kudret, 

damarlarndaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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Ünitenin adı

Konunun adı

Ünitelerin giriş kısımla-
rında kazanımlara yönelik 
hazırlık sorularının ve araş-
tırma konularının yer aldığı 
bölümdür. 

Konunun işlendiği 
bölümdür. 

Ünite içi kazanımların gerçekleşme düzeyi-
nin tespit edilmesi için hazırlanmış farklı ölçme 
değerlendirme soru tiplerinin yer aldığı bölümdür. 

Konuyu destekleyen 
görsel bölümdür.

Konu ile 
ilgili Öğrenci 

Çalışma Kitabı’ndaki et-
kinliklere yönlendiren bö-
lümdür.

Ünite no

Üniversite Reformu (1933)

Mustafa emal, bilimsel gelişmeleri hızlandırmak için üniversiteler kurmak istiyordu. Atatürk’ün 
üniversitelerden beklentisi bilimsel çalışmaların yapılması, ulusal değerlere bağlı bilim insanlarının 
yetiştirilmesi ve bu kurumların milletin yaşam seviyesini yükseltmesiydi. 

Bu amaçla hük met, Türkiye’deki yükseköğretimi incelemesi ve bir reform tasarısı hazırlama-
sı amacıyla İsviçre’den Prof. Dr. Albert Malche’yi (Albert Malhe) davet etti. Malche, yaptığı ince-
lemeler sonunda hazırladığı raporda, üniversitede bilimsel yayın yapılmadığını, hem hocaların bil-
gi düzeylerinin hem de öğretim yöntem ve teknikleri-
nin yetersiz olduğunu vurguladı. Bu rapor temel alınarak 
yapılan üniversite reformu ile Osmanlı Devleti’nde 2 . 
yüzyılın başlarında kurulmuş olan  Darülfünun, 1933’te 
İstanbul niversitesine dönüştürüldü. niversitede tıp, 
edebiyat, hukuk ve fen fakülteleri ile çeşitli yüksekokul-
lar oluşturuldu. Atatürk, bu konudaki düşüncelerini şu 
şekilde ifade etmiştir  

Biliyor muydunuz?
İstanbul  niversitesindeki öğ-

retim üyelerinin büyük çoğunluğu, 
azi Almanya’sından kaçan bilim in-

sanlarıydı.
(Turan, 1996c: 78)

?

Türk dilini yabancı dillerin etkisinden korumak ve gelişmesini sağlamak 
için Cumhuriyet’in ilk yıllarında hangi çalışmalar yapılmıştır  Bugün aynı 

dil bilinciyle bu konuda bize düşen görevler nelerdir

ÖÇK
66

“Türk Devleti’nin dinamik ideallerini Türk gençliğinin beyninde ve Türk milletinin bilin-
cinde daima canlı bir hâlde tutmak, üniversitelerimize ve yüksekokullarımıza düşen başlı-

ca vazifedir.”  
ene rmay Baş an ı ı  a: 2

Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren 
Ankara Hukuk Mektebi, azi ğitim nsti-
tüsü, Yüksek iraat nstitüsü, İstanbul ni-
versitesi, Siyasal Bilgiler Okulu, Dil ve Ta-
rih Coğrafya Fakültesi gibi yüksek öğretim 
kurumları açılmıştır. Bu kurumlar; araştıran, 
sorgulayan, tahlil eden, değerlendiren ve bi-
limsel değerleri rehber edinen 
bir eğitim sisteminin oluşumu-
na katkı sağlamıştır. Resim . : s anb  niversi esinin ari  a ısı

ÖÇK
67

farklılıkları ortadan kaldırmak için çalışmalar yaptı. Aydınların konuştuğu dil ile halk dili arasındaki 
farklılıkları gidermek ve toplumsal kaynaşmayı sağlamak da önemli bir hedefti.

9 Ocak 193 ’da Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğretime başladı. Fakültede dil, ta-
rih, coğrafya, arkeolo i, etnolo i, antropolo i ve Anadolu medeniyetleri gibi alanlarda eğitim veril-
miştir. Bu alanlarda yapılan çalışmalar, Türk Dil urumu ve Türk Tarih urumunun faaliyetlerine 
destek olmuştur.

126

BİR KAHRAMAN DOĞUYOR  1. Ünite

“Mustafa emal’in doğum ayı ya hiç yazılmaz yahut da yanlış olarak bir sonbahar ayı 
gösterilir. Hâlbuki kendisinden işittiğime göre bir ilkbahar günü doğmuş olduğunu, hat-

ta bunun mayıs ayına tesadüf ettiğini söylerdi. itekim bir gün Cumhurbaşkanlığı mumî âtibi 
Hasan Rıza Soyak, Atatürk’e yabancı bir memleketten gelen ve bir ansiklopedi için olan mektu-
bu göstermişti. Bunda Atatürk’ün biyografisi isteniyor, aynı zamanda özellikle doğum gününün 
kaydedilmesi rica ediliyordu. Atatürk bunun üzerine düşündü. Fakat bu günü kendisi de bilmiyor-
du. Ancak annesinden işittiğine göre, bir bahar mevsiminde doğmuş olduğunu hatırladı. Ay ve gün 
için ise aynen şöyle dediğini hatırlıyorum  Bu, bir 19 Mayıs günü niçin olmasın ’” 

ydemir  2 : 2   Dü en enmiş ir.

 Hazırlık Çalışmaları

1. Mustafa Kemal'in çocukluk yıllarının geçtiği Balkan Yarımadası'nın toplumsal ve kültürel 
yapısı hakkında araştırma yapınız. 

2. Mustafa Kemal’in eğitim gördüğü okullar ve şehirlerin kişisel gelişimine etkileri hakkında 
araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.  

1. MUSTAFA KEMAL’İN ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE ÖĞRENİM HAYATI

Mustafa emal 1881'de Osmanlı Devleti'nin önemli bir liman şehri olan Selanik’te dünyaya gel-
di. Doğum günü tam olarak bilinmeyen Mustafa emal’in manevi kızı Prof. Dr. Afet İnan bu konu-
da şunları aktarmıştır  

Mustafa emal’in annesi übeyde Hanım, ba-
bası Ali Rıza fendi’dir. Ailesi, hem anne hem ba-
ba tarafından Osmanlı Devleti zamanında Rumeli’yi 
Türkleştirmek amacıyla Anadolu’dan göç ettirilerek 
Rumeli’ye yerleştirilen Türkmenlerdendir. 

Mustafa emal’in babası Ali Rıza fendi, Sela-
nik evkaf dairesinde kâtip, 1877-1878 Osmanlı-Rus 
Savaşı sırasında Asakir-i Milliye Taburu’nda üsteğ-
men rütbesiyle gönüllü subay, ardından da Yunan sı-
nırındaki Papazköprüsü sınır gümrüğünde muhafaza 
memuru olarak çalışmıştır. Daha sonra bu görevin-
den istifa ederek Selanik’te kereste ve tuz ticaretiy-
le uğraşmıştır. 

Ali Rıza fendi’nin 1871’de evlendiği übeyde Hanım, yaşadığı dönemde az sayıda okuma yazma 
bilen Osmanlı kadınlarından biri olmasından dolayı çevresinde “ übeyde Molla” olarak anılırdı. Ali 
Rıza fendi ve übeyde Hanım’ın Mustafa emal’den başka Fatma, mer, Ahmet, Makbule ve a-
ciye adında beş çocukları daha olmuştur. Ancak Mustafa emal ve Makbule dışındaki çocukları kü-
çük yaşta yaşamlarını yitirmişlerdir. 

Resim .2: s a a ema in Se ani ’ e 
dünyaya e di i embe ev
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1. Ünite Değerlendirmesi

A  Aşağıdaki c mlelerdeki şl kları k t dan se eceğini  n sö c klerle d ld r n .

Selanik Sofya Manastır Çanakkale

Muş İstanbul Suriye Trablusgarp Savaşı

1. Mustafa emal’in ilk askerî başarısı ………………………………….. ’dır. 

2. Mustafa emal .. .... ’da ateşemiliter olarak çalıştı. 

3. Mustafa emal’in dünyaya geldiği………………..........…… çeşitli din ve mezheplerden insan-
ların yaşadığı, Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli liman kentlerinden biriydi.

4. 1 . olordu omutanı olarak afkas Cephesi’ne atanan Mustafa emal ….....…..……......…
ve Bitlis’i Ruslardan geri aldı.

5. Mustafa emal Harp Okulu ve Harp Akademisini ……….....………….’da okudu. 

6. Mustafa Kemal askerî idadiyi …………..……...…….’da okudu. 

B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice k n  D ğr  ifadelerin s n na D  arfi  anlış ifade
lerin s n na  arfi etirini

1. Mustafa emal Harp Akademisi’nden mezun olduktan sonra am’da . Ordu emrine atanmış-
tır. (    )

2. Ali Rıza fendi 1877 1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na gönüllü olarak katılmıştır. (    )

3. İtilaf Devletleri, İstanbul’u ele geçirip Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak ve Rusya’ya ge-
rekli yardımı gönderebilmek için Suriye-Filistin Cephesi’ni açmışlardır. (    )

4. Mustafa emal’in gittiği ilk askerî okul Manastır Askerî İdadisidir. (    )

 Aşağıdaki ktan se meli s r ların d ğr  anıtlarını işaretle ini
1 . Mustafa emal’in doğduğu; çocukluk, ilk ve orta öğrenim dönemini yaşadığı Selanik; çeşitli 

milletlerin, kültürlerin ve dinlerin kaynaştığı bir şehirdi. 
Selanik in  d r m  stafa emal in kişiliğinde an i ö elliğe l a mamıştır?
A) Hoşgörülü olmasına B) eşitli kültürlere saygı duymasına
C) rkçı bir anlayış benimsemesine D) Değişik düşüncelere açık olmasına

2. Atatürk’ün öğrenim gördüğü dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda; 
   Dinî derslerin ağırlıkta olduğu mektep ve medreseler,
   Batı örneklerine göre kurulmuş çağdaş-laik eğitim yapan okullar 
  varlığını sürdürmekteydi.

B  d r m n smanlı İm arat rl ğ nda
  . ğitimde ikiliklerin yaşanması,
  . Toplumda kültür çatışmasının yaşanması,
  . Askerî okullara öncelik verilmesi

s n larından an ilerine l a tığı sö lene ilir
A) Yalnız  B) Yalnız  C)  ve  D)  ve 

23

Ünite içlerinde ka-
zanımlara, öğren-

cilerin yorum ve olaylar 
arasındaki bağlantıları 
kurabilme gücüne yöne-
lik oluşturulan soruların 
yer aldığı bölümdür. 

Kazanımları 
desteklemek 

için verilen metinlerin 
olduğu bölümdür.  

Kazanımı des-
teklemek için öğ-

rencilerin ilgisini çekebi-
lecek bilgilerin verildiği 
bölümdür.

?

mücadele hâlindeydi. Ayrıca Fransa, 1871’de mey-
dana gelen Sedan Savaşı’nda Almanya’ya kaptırdı-
ğı zengin kömür ve demir kaynaklarına sahip Al-
sace-Lorein (Alsas-Loren) bölgesini geri almak is-
tiyordu. 

 Bu siyasal ortamda devletlerden hiçbiri varlığını 
korumak ve çıkarlarını savunmak konusunda ken-
disini yeterince kuvvetli hissetmiyordu. Her devlet, 
kendisi için tehlikeli gördüğü devlete karşı, başka 
devletlerle anlaşarak güç dengesi oluşturmaya ça-
lıştı. Dünya, Almanya ve İngiltere’nin başını çektiği 
İttifak ve İtilaf olmak üzere iki gruba ayrıldı. 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliah-
dının Saraybosna’da bir Sırp milliyetçisi tarafın-
dan öldürülmesiyle ülkeler arasında süregelen geri-
lim farklı bir boyuta taşındı. Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu Sırbistan’a savaş açtı. Almanya’nın 
Avusturya-Macaristan’ı; Rusya’nın da Sırbistan’ı 
desteklemesi ile savaş, bir Slav-Cermen çatışması 
olarak başladı. İngiltere ve Fransa’nın Almanya’ya 
savaş açması sonucu bir Avrupa savaşına dönüştü. 
Osmanlı Devleti ve 1917’de ABD’nin katılımıyla 
ise bir dünya savaşı hâlini aldı.

İttifak grubunda yer alan İtalya, kendisine Ana-
dolu’nun batısında ve güneyinde bulunan bazı top-
rakların vaat edilmesi üzerine İtilaf Devletleri gru-
buna geçti. Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra 
her iki gruba başka devletler de katıldı.

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti
Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti’nin genel, ekonomik ve askerî durumu savaşa gir-

meye elverişli değildi. Devlet, 1911 Trablusgarp Savaşı ve 1912-1913 Balkan Savaşları sonunda büyük 
kayıplara uğramıştı. Durumunu düzeltmek için barış ortamına ihtiyacı vardı. Ancak savaşın genişleme-
si hâlinde tarafsız kalması da elinde değildi. Osmanlı Devleti, gelebilecek saldırılara karşı kendini ko-
rumak için ittifak arayışları içerisine girdi. Savaş öncesi İngiltere ve Fransa’ya bu doğrultuda yapılan 
başvuru olumsuz sonuçlandı. Aynı dönemde Almanya’ya yaptığı ittifak önerisi de değer görmemişti. 

Savaşın Avrupa kıtasında yayılma belirtileri üzerine zor durumda kalacak olan Almanya, Osman-
lı Devleti’nin ittifak önerisini yeniden gözden geçirdi. Olası bir dünya savaşında Osmanlı Devleti, 
bulunduğu coğrafi konumundan dolayı önemli bir rol üstlenebilirdi. İtilaf Devletleri'nin güçleri bö-
lünmeli ve cepheler genişlemeliydi. Osmanlı Devleti kendi yanlarında savaşa girerse hem Osmanlı 
Devleti’nin insan gücünden faydalanacak hem de yeni cepheler açarak savaşın alanını genişletecek-
lerdi. Böylece Almanya’nın İtilaf Devletleri çemberi içindeki yükü de hafifleyecekti. Osmanlı padi-
şahının halife unvanından da yararlanmak istiyorlardı. Halifenin yapacağı “kutsal cihat” çağrısı so-
nucunda İngiliz ve Fransız sömürgelerindeki milyonlarca Müslüman’ın bu çağrıya uyup ayaklana-
cağını hesaplıyorlardı.

İtilaf (Anlaşma) Devletleri
Savaştan önce: İngiltere, Fransa, 

Rusya 
Savaş sırasında: İtalya, ABD, Sırbistan, 

Yunanistan, Japonya, Brezilya, Portekiz ve 
Romanya bu gruba katılan devletlerden ba-
zılarıdır. 

İttifak (Bağlaşma) Devletleri
Savaştan önce: Almanya, Avustur-

ya-Macaristan, İtalya. 
Savaş sırasında: Osmanlı Devleti, Bul-

garistan  katıldı. 

Resim 2.2: Birinci Dünya Savaşı’ndan bir 
görüntü

27

Kazanımı desteklemek ve bilgileri pekiştirmek 
için hazırlanmış bölümdür. 

ÖÇK
67
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ÜNİTE

1
 KONULAR
1. MUSTAFA KEMAL’İN ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE ÖĞRENİM HAYATI

2. MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI

3. MUSTAFA KEMAL’İN DÜŞÜNCE DÜNYASINI GELİŞTİREN ŞEHİRLER

BİR 
KAHRAMAN 
DOĞUYOR

Resim . : rmay ıdem i ü başı s a a ema  am 
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BİR KAHRAMAN DOĞUYOR  1. Ünite

“Mustafa emal’in doğum ayı ya hiç yazılmaz yahut da yanlış olarak bir sonbahar ayı 
gösterilir. Hâlbuki kendisinden işittiğime göre bir ilkbahar günü doğmuş olduğunu, hat-

ta bunun mayıs ayına tesadüf ettiğini söylerdi. itekim bir gün Cumhurbaşkanlığı mumî âtibi 
Hasan Rıza Soyak, Atatürk’e yabancı bir memleketten gelen ve bir ansiklopedi için olan mektu-
bu göstermişti. Bunda Atatürk’ün biyografisi isteniyor, aynı zamanda özellikle doğum gününün 
kaydedilmesi rica ediliyordu. Atatürk bunun üzerine düşündü. Fakat bu günü kendisi de bilmiyor-
du. Ancak annesinden işittiğine göre, bir bahar mevsiminde doğmuş olduğunu hatırladı. Ay ve gün 
için ise aynen şöyle dediğini hatırlıyorum  Bu, bir 19 Mayıs günü niçin olmasın ’” 

ydemir  2 : 2   Dü en enmiş ir.

 Hazırlık Çalışmaları

1. Mustafa Kemal'in çocukluk yıllarının geçtiği Balkan Yarımadası'nın toplumsal ve kültürel 
yapısı hakkında araştırma yapınız. 

2. Mustafa Kemal’in eğitim gördüğü okullar ve şehirlerin kişisel gelişimine etkileri hakkında 
araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.  

1. MUSTAFA KEMAL’İN ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE ÖĞRENİM HAYATI

Mustafa emal 1881'de Osmanlı Devleti'nin önemli bir liman şehri olan Selanik’te dünyaya gel-
di. Doğum günü tam olarak bilinmeyen Mustafa emal’in manevi kızı Prof. Dr. Afet İnan bu konu-
da şunları aktarmıştır  

Mustafa emal’in annesi übeyde Hanım, ba-
bası Ali Rıza fendi’dir. Ailesi, hem anne hem ba-
ba tarafından Osmanlı Devleti zamanında Rumeli’yi 
Türkleştirmek amacıyla Anadolu’dan göç ettirilerek 
Rumeli’ye yerleştirilen Türkmenlerdendir. 

Mustafa emal’in babası Ali Rıza fendi, Sela-
nik evkaf dairesinde kâtip, 1877-1878 Osmanlı-Rus 
Savaşı sırasında Asakir-i Milliye Taburu’nda üsteğ-
men rütbesiyle gönüllü subay, ardından da Yunan sı-
nırındaki Papazköprüsü sınır gümrüğünde muhafaza 
memuru olarak çalışmıştır. Daha sonra bu görevin-
den istifa ederek Selanik’te kereste ve tuz ticaretiy-
le uğraşmıştır. 

Ali Rıza fendi’nin 1871’de evlendiği übeyde Hanım, yaşadığı dönemde az sayıda okuma yazma 
bilen Osmanlı kadınlarından biri olmasından dolayı çevresinde “ übeyde Molla” olarak anılırdı. Ali 
Rıza fendi ve übeyde Hanım’ın Mustafa emal’den başka Fatma, mer, Ahmet, Makbule ve a-
ciye adında beş çocukları daha olmuştur. Ancak Mustafa emal ve Makbule dışındaki çocukları kü-
çük yaşta yaşamlarını yitirmişlerdir. 

Resim .2: s a a ema in Se ani ’ e 
dünyaya e di i embe ev
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Resim . : Babası 
i Rı a endi

Resim . : ı  ardeşi 
a b e anım

Resim . : nnesi 
übeyde anım

Yetiştiği aile ortamı, küçük yaşta baba-
sız kalması, annesi ve kız kardeşi ile yaşa-
dığı güçlükler Mustafa emal’in iyi bir as-
ker ve devlet adamı olarak yetişmesinde 
son derece etkili olmuştur. arşılaştığı zor-
lukların üstesinden gelmesi, küçük yaşta 
geleceği ile ilgili kararlar alması ve aldığı 
kararların arkasında durması yine çocukluk 
yıllarından miras kalan özelliklerinden ba-
zılarıdır. Bu özellikleri sayesinde Türk mil-
letinin kurtarıcısı ve lideri olmuştur.

Mustafa emal’in dünyaya geldiği günlerde Osmanlı Devleti; siyasi, sosyal ve ekonomik alanda 
sıkıntılı bir dönemden geçiyordu. Yüz yıllardır sahip olduğu topraklar üzerinde hâkimiyetini koru-
makta ve bu topraklar üzerinde yaşayan toplulukları bir arada tutmakta zorlanıyordu. Fransız İhtilali 
sonrası dünyaya yayılan milliyetçilik, özgürlük, eşitlik kavramları çok uluslu Osmanlı Devleti’ni de 
Balkan topraklarından başlayarak etkilemeye başladı. Milliyetçilik düşüncesi ve bazı Avrupalı dev-
letlerin kışkırtması Balkan topluluklarının 19. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Devleti’ne karşı 
isyan etmesine neden oldu. Bu gelişmeler sonucunda 1829 dirne Antlaşması’yla Yunanistan, 1878 
Berlin Antlaşması’yla Sırbistan, aradağ ve Romanya bağımsız olarak Osmanlı Devleti’nden ayrıl-
dı. Osmanlı Devleti’nin Makedonya toprakları da bu isyanların en yoğun yaşandığı yerlerden biriydi. 
Selanik ve Manastır’ı da içine alan Makedonya’da Osmanlı Devleti asayişi sağlayamıyordu. Azınlık-
ların kurduğu çeteler halkın can güvenliğini tehdit ediyordu.  

Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek için ortaya atılan Osmanlıcılık düşüncesi doğrultusun-
da 1839’da Tanzimat Fermanı, 18 ’da da slahat Fermanı yayımlandı. 187 ’da Meşrutiyet yöneti-
mine geçildi. Ancak bu önemli demokratik adımlar imparatorluğun dağılmasını önlemeye yetmedi. 
Değişen şartlarla beraber Osmanlı aydınları devletin dağılmasını önlemek için yeni arayışlara girdi. 
Osmanlıcılık dışında İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük ve Turancılık gibi yeni kurtuluş fikirleri orta-
ya atıldı. 

İngiltere’de ortaya çıkan Sanayi Devrimi’nin etkileri ve Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletle-
re tanıdığı ekonomik ayrıcalıklar (kapitülasyonlar) 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisini olumsuz et-
kiledi ve çöküşün eşiğine getirdi. 18 3-18  ırım Savaşı sırasında alınmaya başlanan dış borçla-
rın ödenmesi için Düyunuumumiye ( enel Borçlar) İdaresi kurulmuş ve alacaklı devletler Osmanlı 
Devleti’nin gelir kaynaklarına el koymaya başlamışlardı. 

Biliyor muydunuz?
•  Ali Rıza fendi’nin 1877 1878 Osmanlı-

Rus Savaşı’nda Asakir-i Milliye Taburu’ndaki ge-
çici subaylığı sırasında kuşandığı kılıç, doğduğu za-
man babası tarafından Mustafa’nın beşiğinin baş 
ucuna asılmıştır. Mustafa, evde hep bu kılıçla oy-
namıştır. 

•  Mustafa emal’in mmügül adında bir sütni-
nesi vardı.

ydemir  2 :   Dü en enmiş ir.

?
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Mustafa Kemal’in doğum yeri olan Selanik; Müslüman, Musevi, Rum, rmeni, Bulgar ve lah-
lar gibi çeşitli milletlerin, kültürlerin ve dinlerin iç içe olduğu bir şehirdi. Selanik’te uyum içinde ya-
şayan milletler arasındaki uyum, Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımının etkisi ve İngilte-
re, Fransa ve Rusya gibi büyük devletlerin kışkırtmaları sonucunda bozuldu. Musta-
fa emal’in doğduğu yıllarda aşağıdaki metinden de anlaşılacağı üzere Balkanlarda-
ki bazı Osmanlı topraklarında olduğu gibi Selanik’te de iç karışıklıklar ve huzursuz-
luklar ortaya çıktı. 

ari a . :  Ber in n aşması’na re sman ı Dev e i’nin Ba ı sınır arı

Mustafa Kemal’in ailesi onun eğitimine büyük önem vermişti. Okul çağına geldiğinde eğiti-
mine hangi okulda başlayacağı konusu anne ve babası arasında küçük bir tartışmaya yol açtı. An-
nesi eğitimine geleneksel eğitim veren mahalle mektebinde başlamasını istiyordu. Babası ise eğiti-
mine yeni açılan ve eğitimde yeni yöntemler kullanan bir okulda başlamasından yanaydı. Sonuçta 
ikisinin de istediği oldu. nce annesinin isteğiyle Hafız Mehmet fendi Mahalle Mektebine başla-
dı, kısa süre sonra ise emsi fendi Okuluna geçerek babasının isteği doğrultusunda yeni yöntem-
lerle eğitim gördü. 

Mustafa emal, emsi fendi Okuluna devam ederken babasını kaybetti. Ali Rıza fendi’nin vefa-
tından sonra geçim sıkıntısı çeken übeyde Hanım, erkek kardeşi Hüseyin Ağa’nın çalıştığı Langaza’da 
bulunan Rapla çiftliğine taşındı. Mustafa emal’in eğitimi bu yüzden yarım kaldı. öy hayatı içinde 

İstanbul

Yunanistan

Şam

Trablusgarp

Selanik

Sofya

Manastır

1878 Berlin Antlaşması’na göre:

Her tarafta karışık sokakların aralarında tatlı sürprizlerle karşılaşılırdı; kâh yeşilliklerin 
arasından birdenbire şehir ve denize açılan manzaralar, kâh çocuk sesleri ile okunan ur’an 

nağmelerinin taştığı sıbyan mektepleri, kâh muntazam vuruşlarla bakır veya demir döven çekiç 
seslerinin duyulduğu karanlık atölyeler, kâh kırlangıç yuvası gibi geçmişin birçok faciasını yaşa-
mış yüksek evler (...) Bu şehrin dilleri ve dinleri farklı mütevazı insanları, bu küçük tatlardan bü-
yük mutluluklar çıkarmasını bilirdi. ( )

Fakat çok geçmeden bu huzur ve sessizliğin yerini, Rum çetelerinin ayrılıkçı çığlıkları alacaktı  
orku ve tedirginlik (...) fırtına yüklü siyah bulutlar gibi dolaşmaya başlayacak, Makedonya’nın, 

(...) Selanik’in Türk mahallelerine bir karabasan gibi çöken bu korku ve tedirginlik bulutlarını da-
ğıtmak, bir türlü mümkün olmayacaktı. 

eydan  2 :  Dü en enmiş ir.

ÖÇK
10

14



Yukarıdaki sözlerinden de anlaşılacağı üzere Mustafa emal, annesinden gizli bir şekilde kişisel 
girişimi sonucunda kendisine yeni ufuklar açacak olan Selanik Askerî Rüştiyesine 1893’te kaydoldu. 
Böylece eğitimine büyük bir asker ve devlet adamı olarak yetişmesinde önemli bir yere sahip olan 
askerî okullarda devam etmeye başladı. 

Selanik Askerî Rüştiyesi genellikle aydın öğretmenlerin ders verdiği, öğretim kalitesi ve disipli-
niyle bilinen bir okuldu. Derslerindeki başarı ve zekâsıyla Mustafa emal, kısa sürede öğretmenleri-
nin dikkatini çekti. Sınıf çavuşluğu ve müzakerecilik gibi önemli görevlere seçildi. asıl müzakere-
ci olduğuyla ilgili anısını şu sözlerle paylaşmıştır   

“Mahallemizde Binbaşı adri Bey adında bir komşumuz oturuyordu. Oğlu Ahmet askerî 
rüştiyeye devam ediyor ve okul elbiselerini giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle elbise 

giymeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Onların derecesine ulaşmak 
için takip edilmesi gereken yolun askerî rüştiyeye girmek olduğunu anlıyordum. O sırada annem 
Selanik’e gelmişti. Askerî rüştiyeye girmek istediğimi söyledim. Annem askerlikten pek korkar-
dı. Asker olmama karşı çıktı. iriş sınavı zamanı gelince ona sezdirmeden sınavı verdim ve askerî 
rüştiyeye kaydoldum. Böylece anneme karşı bir oldubitti yaptım.”

.a am. v. r  Sade eş iri ere  dü en enmiş ir.

Mustafa Kemal’in annesine rağmen Selanik Askerî Rüştiyesine kaydolması ve as-
kerlik mesleğini seçmesi onun hangi kişisel özelliklere sahip olduğunu gösterir? Söy-

leyiniz.

Selanik Askerî Rüştiyesinde matematik öğretmeni bir gün  
“Aranızda kimler kendine güvenirse kalksın. Onları müzakereci yapacağım.” demişti. 

Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa kendini ortaya atmaya cesaret edemedi. Fa-
kat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağırına gitti. Birden kalktı  

“Ben daha iyi yaparım.” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfının müzakerecisi oldu. 
ay  2 2a:  Dü en enmiş ir.

dayısının verdiği görevleri yerine getiriyor-
du. n büyük görevi, kız kardeşiyle bera-
ber bakla tarlasının ortasındaki bir kulübe-
de oturmak ve zaman zaman kargaları kov-
maya çalışmaktı. iftlik hayatının diğer iş-
leriyle de ilgileniyordu. Ancak annesi eği-
timine devam etmesinden yanaydı. Bu ne-
denle Selanik’te bulunan halasının yanında 
okula devam etmesine karar verildi.

Böylece Mustafa emal Selanik Mül-
kiye Rüştiyesinde eğitime başladı. Ancak 
asker olmak istediği için bu okulda bulun-
maktan hiç hoşnut değildi. Mustafa e-
mal, askerlik mesleğine ilgisini ve hayali-
ni nasıl gerçekleştirdiğini anılarında şu şe-
kilde anlatıyor

Biliyor muydunuz?
Arapça, Farsça ve Fransızca bilen em-

si fendi, Fransızca bilgisinin de yardımıyla Avru-
pa’daki çağdaş yöntemleri izliyor ve okulunda uy-
guluyordu. emsi fendi’nin 1872'de Selanik’te aç-
tığı okulun dershanesinde öğretmen masası, sıra, 
kara tahta, tebeşir, silgi ve okuma yazmayı kolay-
laştırmak için levhalar bulunuyordu. Ayrıca öğren-
cilerini teneffüse çıkartır, gözetimi altında oyunlar 
oynatır, imnastik yaptırır, aynı zamanda ders odası-
nı havalandırırdı. ğrencilerini şehir içi gezilere de 
götürür, bu tür gözlem ve inceleme gezileri ile eğiti-
mi okul binası dışına taşırdı. 

.a am. v. r  Dü en enmiş ir.

?
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Mustafa emal Selanik Askerî Rüştiyesin-
de matematik dersine özel ilgi duymuştu. Ma-
tematik dersindeki başarısı öğretmeni Yüzba-
şı Mustafa fendi’nin dikkatini çekti. Mate-
matik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa fendi bir 
gün  “Oğlum, senin de ismin Mustafa benim 
de. Bu böyle olmayacak. Arada bir fark bu-
lunmalı. Bundan sonra ismin Mustafa emal 
olsun.” dedi. Böylece matematik öğretmeni, 
“olgun” anlamına gelen emal ismini ona he-
diye etti. 

Mustafa emal, Selanik Askerî Rüştiyesini bitirdiktan sonra 189 ’da Manastır Askerî İdadisi-
ne girdi. Burada Osmanlı Devleti’nin farklı şehirlerinden ve toplumsal kesimlerinden gelen öğren-
cilerle tanıştı. Bazı arkadaşlarından ve öğretmenlerinden çok etkilendi. Onlar sayesinde yeni düşü-
nürler ve fikirleri tanıma fırsatı buldu. İleride önemli bir hatip ve şair olacak arkadaşı mer aci sa-
yesinde edebiyata ve hitabet sanatına ilgi duydu, amık emal ve Tevfik Fikret’in eserlerini okudu. 

zellikle amık emal’in eserlerindeki vatan sevgisi ve hürriyet düşüncesinden çok etkilendi. Yine 
ömür boyu arkadaşlık yapacağı iyi derecede Fransızca bilen Ali Fethi aracılığıyla Fransız aydınları 
J.J. Rousseau (Russo), oltaire ( olter) ve Montes uieu’nun (Montesku) eserlerini okumaya başla-
dı. Böylece milliyetçilik, eşitlik, özgürlük ve ulusal egemenlik kavramlarıyla tanıştı. İleride çağdaş 
Türkiye’yi kurma çalışmalarında bu fikirlerden ilham alacaktı. Ya-
bancı dil bilmenin öneminin farkında olan Mustafa emal, istedi-
ği düzeyde görmediği Fransızcasını geliştirmek için tatillerde gitti-
ği Selanik’te dersler aldı. 

 Manastır Askerî İdadisi öğrencisi olduğu yıllarda Mustafa e-
mal’in ilgi alanına matematik, yabancı dil ve hitabetin yanı sıra Ta-
rih ğretmeni Mehmet Tevfik Bey sayesinde tarih, özellikle de 
Türk tarihi girdi. lke sorunlarıyla yakından ilgilenen ve siyasi fi-
kirler üreten bir lider olarak yetişmesinde bu alana duyduğu ilginin 
büyük etkisi oldu. 

Mustafa emal 1898’de Manastır Askerî İdadisinden mezun ol-
du. 1899’da İstanbul’da bulunan Harp Okuluna girdi. Harp Okulun-
da da başarısıyla öğretmenlerinin dikkatini çekti ve sınıf çavuşlu-
ğuna seçildi. Harp Okulundan 19 2’de üsteğmen olarak mezun ol-
du. Ancak ordu hizmetine gönderilmedi. Orduda üst düzeyde ida-
ri kadrolara gelebilmek için Harp Okulundan sonra İstanbul’da bu-
lunan Harp Akademisine devam etmek gerekiyordu. Mustafa e-
mal 19 2’de Harp Okulunu parlak dereceyle bitiren diğer mezun-
larla kurmay sınıfına kaldı ve Harp Akademisine girmeyi başardı. 
11 Ocak 19 ’te yetenekli ve idealist bir subay ola-
rak Harp Akademisinden kurmay yüzbaşı rütbesiy-
le mezun oldu.  

Resim . : anas ır s er  dadisinin ünümü de i 
rünümü

Resim . : rmay ü başı 
s a a ema  s anb  
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Mustafa Kemal Harp Akademisini bitirdikten sonra sta  
yapmak için  ubat 19 ’te am’daki . Orduya atandı. 
Bu sırada am’da iç karışıklıklar yaşanıyordu. Devletin 
halk üzerindeki otoritesi zayıflamıştı. Ayrıca eşkıya saldırı-
ları da halkı zorluyordu. Mustafa emal, daha ilk görev ye-
rinde karşılaştığı bu sıkıntılı durum içinde yılmamış, bugü-
nün değil yarının adamı olmaya karar vermişti. Dağılmak 
üzere olduğunu düşündüğü imparatorluktan ulusal nitelik-
lere sahip bir Türk Devleti çıkartmanın gerektiğini daha o 
günlerde öngörmüştü. 

am’da iki arkadaşını da yanına alarak “ atan ve Hür-
riyet Cemiyeti”ni kuran Mustafa emal, cemiyetin adının 
neden “ atan ve Hürriyet” olduğunu soranlara şu yanıtı vermişti  “Ancak hür fikirli insanlardır ki va-
tanlarına sahip olabilirler. Onlardır ki vatanlarını kurtarıp korumak kudretine sahip olurlar.” 

Daha sonra gizlice Selanik’e gelen Mustafa emal, burada atan ve Hürriyet Cemiyeti’nin bir 
şubesini kurdu. Selanik’te olduğu İstanbul Hük meti tarafından öğrenilince yine gizlice am’a dön-
dü. Sta ını tamamladıktan sonra 13 kim 19 7’de merkezi Manastır’da bulunan 3. Ordu arargâhına 
atandı. Bu ordunun Selanik’teki biriminde görevlendirildi. Mustafa emal Selanik’e gelmeden ön-
ce atan ve Hürriyet Cemiyeti’nin buradaki şubesinin kurucusu olan arkadaşları “İttihat ve Terakki 
Cemiyeti”ne üye olmuşlardı. Mustafa emal de İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye oldu. 

31 Mart Olayı 
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin çalışmaları sonucun-

da Padişah . Abdülhamit, 23 Temmuz 19 8’de meşruti-
yeti yeniden ilan etmek zorunda kaldı. 13 isan 19 9’da 
İstanbul’da Meşrutiyet yönetimine son vermek amacıy-
la “31 Mart Olayı” olarak bilinen bir isyan çıktı. Bu isya-
nı bastırmak için Selanik’te hazırlanan ve ismini Mustafa 

emal’in verdiği “Hareket Ordusu” kuruldu. Mahmut ev-
ket Paşa komutasındaki Hareket Ordusu’nda Mustafa e-
mal urmay Başkanı olarak görev aldı. Bu ordu İstanbul’a 
gelerek ayaklanmayı bastırdı. İstanbul’da düzen yeniden 
sağlanarak Meşrutiyet yönetimi korundu. Mustafa emal 
sadece isyanın bastırılmasında değil; ordunun kurulması, 
hareketin planlanması ve ordunun İstanbul’a gelmesinde 
önemli rol oynadı. 

Resim . : are e  rd s  rmay 
Baş anı s a a ema  s anb ’da 

 Hazırlık Çalışmaları
1. Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinin askerî başarılarına etkisini araştırınız. Edindiğiniz 

bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Mustafa Kemal Millî Mücadele’ye kadar geçen süre içerisinde hangi görevlerde bulun-
muştur? Bu görevler Millî Mücadele’nin liderliğini yürütmesinde nasıl etkili olmuştur? 
Araştırınız.

2. MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI

Resim . : s a a ema  am’da 
ar adaş arıy a 
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Askerlik ve siyasetin birbirinden ayrılması gerektiğini düşünen Mustafa emal, bu konuda İttihat 
ve Terakki Cemiyeti lider kadrosuyla fikir ayrılıklarına düştü. amanla derinleşen bu görüş ayrılıkla-
rı sonucunda Mustafa emal cemiyetten uzaklaşarak askerlik mesleğine yoğunlaştı. 

ylül 191 ’da Fransa’da gerçekleşen, İngiliz ve Fransız askerî birliklerinin ortaklaşa düzenlediği 
Picardie (Pikardi) Manevraları’na Osmanlı ordusunu temsilen Mustafa emal de katıldı. Burada, as-
kerlikle ilgili üstün yeteneklerini ortaya koyma fırsatı buldu. Bilgisiyle, manevraları izleyen yaban-
cı subayların dikkatini çekti. 

Trablusgarp Savaşı 
187 ’de siyasi birliğini tamamlayan İtalya sö-

mürge arayışı doğrultusunda, 1911'de Osmanlı Dev-
leti’nin uzey Afrika’daki son toprak parçası olan 
Trablusgarp’ı işgal girişiminde bulundu. İngiltere ve 
Fransa, İtalya’yı İttifak Devletlerinden ayırmak için 
bu girişime göz yumdu. Osmanlı Devleti, donanması 
yeterli güce sahip olmadığından denizden müdahale 
edemedi. Mısır’ın İngilizlerin elinde olması nedeniy-
le de karadan asker gönderemedi. Bütün bunların so-
nucunda Mustafa emal gibi bazı subaylar, Osman-
lı genelkurmayından izin alarak halkı örgütleyip İtal-
yanlarla savaşmak için gizlice Trablusgarp’a gittiler. 
Mustafa emal, Harp Okulunda öğrendiği bilgileri 
uygulayarak Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara karşı önemli başarılar kazandı. İlk savaş deneyimi olan 
Trablusgarp’taki başarıları onun halk tarafından tanınmasını da sağlamış oldu. 

Balkan Savaşları  
Balkan devletleri milliyetçi politikalar çerçevesinde birleşerek kim 1912’de Osmanlı Devleti’ne 

savaş ilan ettiler. Bu gelişme üzerine Mustafa emal Trablusgarp’tan geri dönerek Birinci Balkan 
Savaşı’nda elibolu Yarımadası’nda görev aldı. İkinci Balkan Savaşı’nda da Bolayır olordusu’nun 
kurmay başkanı olarak görev yaptı. 2  Temmuz 1913’te onun komutasındaki Bolayır olordusu, Bul-
gar kuvvetlerini yenerek dirne’ye girdi.

Çanakkale Cephesi 
İngiltere ve Fransa İstanbul’u ele geçirip Osman-

lı Devleti’ni savaş dışı bırakmak, Süveyş analı’na 
yönelik Türk baskısını ortadan kaldırmak, ekonomik, 
siyasi ve askerî açıdan zor durumda olan Rusya’ya 
yardım göndermek için bu cepheyi açtı. İtilaf (An-
laşma) Devletleri donanması, anakkale Boğazı’nda 
beklemediği bir savunmayla karşılaştı. Türk topçu-
larının başarılı atışları ve usret Mayın emisi’nin 
Boğaz’ı mayınlaması sonucunda 18 Mart 191 ’te 
ağır bir yenilgi alan İtilaf Devletleri anakkale’yi 
denizden geçemeyeceklerini anladılar.

Denizden başarılı olamayan İtilaf Devletleri amaçlarına bu sefer bir kara harekâtı ile ulaşma-
ya çalıştılar. Mustafa emal, 2  Ocak 191 'te merkezi Tekirdağ’da bulunan 19. Tümen omutanlı-
ğına atanmıştı. Düşmanın Arıburnu bölgesindeki Seddülbahir ve abatepe civarından karaya asker 

Resim . : rmay Binbaşı s a a ema  
Derne’de 2

Resim . : s a a ema  ana a e 
e esi’nde 
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Suriye-Filistin Cephesi 
Osmanlı Devleti, Almanya’nın önerisiyle Süveyş analı ve Mısır’ı İngiltere’den kurtarıp 

İngiltere’nin sömürgeleriyle bağlantılarını kesmek amacıyla anal Cephesi’ni açtı. Ancak anal 
Cephesi’ndeki yenilgi sonucunda Osmanlı Devleti’nin Arap Yarımadası’ndan geri çekilme süreci 
başladı. 

Osmanlı ordusunun anal Cephesi’ndeki yenilgisinden güç alan İngilizler, bazı Arap aşiretlerinin 
de desteğiyle Sina Yarımadası’nı ele geçirerek Suriye sınırına ulaştı. Mustafa emal, 7. Ordu omu-
tanı olarak Suriye Cephesi’nde başarılı bir savunma yaptı. Bu ordudaki Alman eneral, Filistin top-
raklarına kadar ilerleyen İngiliz kuvvetlerine taarruz etme yanlısıydı. Ancak Mustafa emal bu isteğe 
karşı çıktı. ünkü cephe oldukça geniş bir alanı kaplıyordu ve Türk ordusu asker ve silah bakımından 
yetersizdi. Mustafa emal’e göre Türk ordusu kuzeye çekilmeliydi. Bu düşüncesini İstanbul’a bildir-
di ancak olumlu bir yanıt alamadı. Bunun üzerine istifa ederek İstanbul’a döndü. 

Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşı sırasındaki başarıları, onun hangi özelliklerini 
ön plana çıkarmıştır?

çıkaracağını öngörüyordu. Bu nedenle emrindeki 
birlikleri bu bölgenin savunmasını yapabilecek şe-
kilde yerleştirdi. 2  isan sabahı Mustafa emal, 
düşman kuvvetlerinin Arıburnu bölgesine çıkar-
ma yaptığını haber aldı. Düşman, öngördüğü böl-
geden kara harekâtına başlamıştı. ıkarma bölge-
sine ilerlemek için birliklerini harekete hazır duru-
ma getirdi ancak bağlı bulunduğu kolordudan her-
hangi bir talimat gelmediği için beklemek zorunda 
kaldı. Düşmanın ilerleyişine devam etmesi üzeri-
ne sorumluluğu üzerine aldı ve emrindeki kuvvet-
lerin bir kısmıyla ocaçimen Tepesi’ne yöneldi. 
Conkbayırı’na çıktığı sırada düşmandan kaçan Mehmetçikle karşılaştı. Onlara moral verip iyi komu-
ta ederek Arıburnu Cephesi’nin açılmasını sağladı.

Balkan savaşları sırasında bu bölgede görev yapmış olan Mustafa emal, ölümü göze alan Meh-
metçikle birlikte Arıburnu, Anafartalar ve Conkbayırı’nda İtilaf birliklerinin ilerleyişini durdur-
du ve İtilaf güçlerini yenilgiye uğrattı. Conkbayırı’ndaki mücadelede bir şarapnel parçası Mustafa 

emal’in cep saatine saplandı. Bu sayede Mustafa emal’in hayatı kurtuldu.
Mustafa emal, komutası altındaki askerleri taarruza kaldırırken etrafında topladığı subaylara 

şöyle seslenmişti  “Size ben taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar ge-
çecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve başka komutanlar alabilir.” 

Mustafa emal anakkale Cephesi’ndeki başarılarından dolayı albaylığa terfi etti. Adı “Anafar-
talar ahramanı” olarak anılmaya başladı. Bu başarılar, halk arasında daha çok tanınmasında ve ile-
ride Millî Mücadele’nin lideri olmasında son derece etkili olmuştur.

Kafkas Cephesi 
191 'ün sonbaharında Ruslar, Doğu Cephesi’nde saldırıya geçerek rzurum, Muş ve Bitlis’i işgal 

etti. anakkale savaşlarından sonra dirne’deki 1 . olordu omutanlığına atanan Mustafa emal, 
bu gelişmeler üzerine kolordusu ile Diyarbakır’a gönderildi. İşe emrindeki birliklerin yiyecek ve gi-
yecek ihtiyaçlarını sağlayarak, haberleşmedeki aksaklıkları gidererek ve eksik personeli tamamlaya-
rak başladı. Ruslar karşısında dağınık hâlde bulunan askerî kuvvetleri bir araya getirdi. Tüm bunla-
rın sonunda 191 ’da Muş ve Bitlis’i geri aldı.

Biliyor muydunuz?
Mustafa emal’in, anakkale’de-

ki başarıları şairler ve yazarlar tarafından 
övülmüştür. 191 ’te Mehmet min Yur-
dakul anakkale kahramanlarına sunduğu 
uzun, tek şiirlik “Ordunun Destanı” başlık-
lı kitabında “ y Mustafa emal’ lerin aziz 
yurdu” dizesiyle onun adını edebiyatımız-
da seçkin bir yere oturtmuştu. 

s n  2 2:   Dü en enmiş ir.

?
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Kurtuluş Savaşı
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Osmanlı Devleti’nin orduları terhis 

edilmiş, silah ve cephanelerine el konulmuş, ülkenin çeşitli yerlerinde işgaller başlamıştı. Aynı gün-
lerde İstanbul’da bulunan Mustafa emal, ülkesinin kurtuluşu için padişah ve devlet adamları ile gö-
rüşmeler yaparken diğer taraftan, arkadaşları ile toplantılar düzenleyerek çareler arıyordu. 

Mustafa emal, kurtuluşun İstanbul’dan sağlanamayacağını anlayınca arkadaşlarıyla Anadolu’ya 
geçme kararı aldı. 9. Ordu Müfettişi olarak Anadolu’ya gönderilen Mustafa emal 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’a çıkarak dağınık hâlde bulunan ulusal güçleri birleştirme çalışmalarına başladı.

Millî Mücadele’nin lider kadrosu ile çeşitli genelgeler yayımlayıp kongreler düzenleyerek Ana-
dolu halkını örgütledi, millî birliği sağlayarak bağımsızlık mücadelesinin umudu oldu.

Mustafa emal; yaşamının her döneminde yol gösterici olmuş, arkadaşlarının ve ulusunun en zor 
zamanlarında onlara yol göstermiştir. Aşağıdaki olaylar Mustafa emal’in ne derece başarılı bir li-
der olduğunun göstergesidir

 Harp Okulu ve Harp Akademisindeyken arkadaşlarıyla kendi 
kaleminden çıkan yazıların yayımlandığı bir gazete çıkardı.

 İlk askerî başarısı olan Trablusgarp Savaşı’nda yerli halkı 
İtalyanlara karşı örgütledi.

 anakkale Savaşı’nda emrindeki birliklere başarıyla komuta 
ederek Türk ordusunun savaşı kazanmasında büyük rol oynadı.

 afkas Cephesi’ne atandıktan sonra Muş ve Bitlis’i Ruslar-
dan geri aldı.

 Suriye Cephesi’nde Yıldırım Orduları rup omutanı olarak 
başarılı bir savunma savaşı yaptı ve işgal güçlerinin Suriye’yi aşıp 
Anadolu’ya ulaşmasına engel oldu.  

 Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İstanbul’a geldi. iş-
li’deki evinde yakın arkadaşlarıyla toplantılar düzenleyerek ülkeyi 
kurtarmak için kurtuluş çareleri düşündü.

Resim . : s a a ema  
ana a e e esi’nde 

İstanbul’da kısa bir süre kaldıktan sonra 7 Ağustos 1918’de 
Yıldırım Orduları rup omutanlığına bağlı 7. Ordu omuta-
nı olarak tekrar Suriye Cephesi’ne atandı. Cepheye yeni atanan 
Alman eneral, İngiliz ve Fransız birliklerine karşı savunma sa-
vaşının Suriye ve Filistin topraklarında yapılması emrini verin-
ce Mustafa emal tarafından eleştirildi. Ona göre, asker ve mal-
zeme bakımından Osmanlı ordusundan daha iyi durumda olan 
İtilaf birliklerini Anadolu topraklarından uzak tutmanın tek yolu 
kademeli olarak geri çekilmekti. Oluşturduğu savunma hattıyla 
Arap çetelerini ve İtilaf birliklerini durdurmayı başaran Mustafa 

emal, Anadolu’ya yönelecek saldırıları da önlemiş oldu. 
3  kim 1918'de Alman generalin istifası üzerine Yıldırım 

Orduları rup omutanlığını devraldı. Ancak Mondros Ateşkes 
Antlaşması imzalandıktan sonra antlaşmanın şartları gereği Os-
manlı orduları terhis edildi. Yıldırım Orduları rup omutanlı-
ğı dağıtıldı ve Mustafa emal İstanbul’a çağrıldı.

Resim . 2: ı dırım rd arı 
r  m anı s a a ema  

a e ’ e 

Mustafa Kemal'in çeşitli cephelerdeki başarılarını hangi alandaki 
yeteneğine bağlıyorsunuz? Değerlendiriniz.

ÖÇK
12-15

20



Resim 1.14- 15:  2 . yü yı ın baş arında Se ani

Selanik
Mustafa emal’in çocukluğunun geçtiği, eğitim gördüğü ve aynı zamanda görev yaptığı kent 

olan Selanik, onun hayatında oldukça önemli bir yer tutmuştur. 
ge Denizi’ne kıyısı olan, limanı ve demiryolu ile Osmanlı Devleti ve dünyanın farklı yerlerine 

ulaşım imkânı sağlayan Selanik, gelişmiş bir ticaret kentiydi. Avrupa’da basılan çeşitli gazete, der-
gi ve kitaplar bu kentte kolayca bulunabiliyordu. Mustafa emal, Selanik’in canlı kültürel ve sosyal 
yapısı sayesinde özgürlükçü ve ilerici düşünceler hakkında bilgi sahibi olabiliyordu. 

Selanik; çeşitli ırk, din ve mezheplerden oluşan toplulukların huzur içinde yaşadığı bir kentti. 
Ondaki derin hoşgörünün ve değişik fikirlere saygı göstermenin temellerinde bu toplumsal çeşitli-
liğin oldukça etkili olduğu söylenebilir. Ancak 19. yüzyıla gelindiğinde Fransız İhtilali’nin etkileri 
ve sömürgeci ulusların yol açtığı huzursuzluk, bu topluluklar ile Osmanlı Devleti arasında sorunla-
ra neden olmuştur. lke sorunlarıyla Selanik Askerî Rüştiyesinde öğrenciyken ilgilenmeye başlayan 
Mustafa emal, bu toplulukların Osmanlı Devleti içerisinde daha fazla birlikte yaşayamayacağını kı-
sa sürede anlamıştı. Bu gelişmeler sonrasında Osmanlı Devleti’ni içine düştüğü çıkmazlardan kurta-
racak çareler düşünmeye başlamıştı.

İlk olarak, am’da kurmuş olduğu atan ve Hürriyet Cemiyeti’nin amaçlarını gerçekleştirmek 
için 19 'da Selanik’e gizlice gelerek Cemiyet’in bir şubesini açtı. Cemiyet toplantısında arkadaşla-
rına şu sözlerle seslenmiştir  

Mustafa emal, ülke sorunlarını böylece özetleyerek vatanın kurtuluşu için Selanik’te önemli ça-
lışmalar yapmıştı.

“Arkadaşlar  Bu gece burada sizleri toplamaktan amacım şudur  (...) Bu talihsiz memlekete 
karşı önemli görevlerimiz vardır. O’nu kurtarmak biricik hedefimizdir. Bugün Makedonya’yı 

ve bütün Rumeli kıtasını vatandan ayırmak istiyorlar. (...) Millet, zulüm ve baskıcı yönetim altında 
mahvoluyor. Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok oluş vardır. Her ilerlemenin ve kurtulu-
şun anası hürriyettir. Tarih, bugün biz evlatlarına büyük görevler yüklüyor... köhneleşmiş ve çürük 
idareyi yıkarak, milleti hâkim kılmak kısacası, vatanı kurtarmak için sizi göreve davet ediyorum ..”  

s n  2 2:  Sade eş iri ere  dü en enmiş ir.

Hazırlık Çalışmaları

1. Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya şehirlerinin yerlerini haritadan bulunuz. 

2. Bu şehirler Mustafa Kemal’in hayatını nasıl etkilemiştir? Araştırınız.

3. MUSTAFA KEMAL’İN DÜŞÜNCE DÜNYASINI GELİŞTİREN ŞEHİRLER 
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Sofya

Sofya’da ateşemiliter olarak görev yapan Mustafa emal, oradaki Türklerle çeşitli bağlantılar ku-
rarak onların sıkıntılarını dinledi. Sofya’da bulunan büyükelçilerle temaslarda bulunarak Avrupa’da 
oluşan kutuplaşmaların nabzını tuttu. aman zaman Bulgar lusal Meclisinin çalışmalarını izleye-
rek yorumlarını İstanbul Hük meti’ne bildirdi. 

Sofya’da bulunduğu yıllarda Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasını kaygıyla izlemiş, Osmanlı 
Devleti’nin savaşa girmemesi gerektiğini kesin bir dille savunmuştu. Bu konudaki düşüncelerini ar-
kadaşı Fethi Bey’e   “  Harbin sonu karanlık. Bu harp bizim harbimiz değil.” şeklinde açıklamıştır.

Mustafa Kemal’in İstanbul’un modern semtleri olan Galata ve Beyoğlu’nda bulun-
masının onun düşünce dünyasına etkisini tartışınız.

Manastır 
Manastır, tarih boyunca Makedonya’nın en önem-

li merkezlerinden biri olmuştur. ehir, Adriyatik De-
nizi’ni Makedonya ve Balkanlara bağlayan yollar üze-
rinde strate ik bir konumdadır. Mustafa emal’in öğ-
rencilik yıllarında nüfusunun çoğunluğu Türk, Arna-
vut, Müslüman; geri kalan kısmı Sırp, Bulgar, lah, 
Rum ve Musevi’ydi. 

Mustafa emal’in Manastır Askerî İdadisinde oku-
maya başladığı yıllarda şehir siyasi açıdan çok karı-
şıktı. Manastır’daki azınlıklar bu toprakları Osman-
lı Devleti’nden ayırma çabası içindeydi. Mustafa e-
mal’in idadideki öğrencilik yılları bu çatışmalara tanık 
olarak ve çözüm yolları arayarak geçti.  

Manastır Askerî İdadisinde bazı arkadaşlarından ve öğretmenlerinden etkilenerek tarihe ve edebi-
yata ilgi duydu. “ atan airi” olarak anılan amık emal’in eserleriyle bu okulda tanıştı. Daha son-
ra Manastır’daki üçüncü orduda görev yaptı.

İstanbul 
Mustafa emal, Harp Okulu ve Harp Akademisi-

ni bu şehirde okudu. Harp Okulundaki bazı öğrenci-
lerle geleceğe uzanan kalıcı arkadaşlıklar kurdu. Daha 
sonra yaşamının önemli bir bölümünü de yine bu şe-
hirde geçirdi.

ğrencilik yılları en çok alata ve Beyoğlu’nda 
(Pera) geçti. Bu yerler o dönemde İstanbul’un en mo-
dern semtleri, aynı zamanda kentin Batı kültürüne açı-
lan yüzleriydi. Avrupa’nın kültürel ve ekonomik de-
ğerlerine sahip yönleri ve yabancı devletlerin temsil-
ciliklerinin bulunması nedeni ile Beyoğlu oldukça canlı bir sosyal yaşama sahipti. Fransızca günlük 
gazeteler de Avrupa’da yaşanan gelişmelerin kısa zamanda öğrenilmesini sağlıyordu.

Resim 1.16:  2 . yü yı ın baş arında anas ır

Resim . : 2 . yü yı ın baş arında s anb

Mustafa Kemal'in Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girme-
sine karşı çıkması, onun hangi kişilik özelliğinin göstergesidir?

ÖÇK
16, 17
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1. Ünite Değerlendirmesi

A  Aşağıdaki c mlelerdeki şl kları k t dan se eceğini  n sö c klerle d ld r n .

Selanik Sofya Manastır Çanakkale

Muş İstanbul Suriye Trablusgarp Savaşı

1. Mustafa emal’in ilk askerî başarısı .. ’dır. 

2. Mustafa emal .. .... ’da ateşemiliter olarak çalıştı. 

3. Mustafa emal’in dünyaya geldiği ..........  çeşitli din ve mezheplerden insan-
ların yaşadığı, Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli liman kentlerinden biriydi.

4. 1 . olordu omutanı olarak afkas Cephesi’ne atanan Mustafa emal ..... .. ......
ve Bitlis’i Ruslardan geri aldı.

5. Mustafa emal Harp Okulu ve Harp Akademisini ..... .’da okudu. 

6. Mustafa emal askerî idadiyi .. ... .’da okudu. 

B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice k n  D ğr  ifadelerin s n na D  arfi  anlış ifade
lerin s n na  arfi etirini

1. Mustafa emal Harp Akademisi’nden mezun olduktan sonra am’da . Ordu emrine atanmış-
tır. (    )

2. Ali Rıza fendi 1877 1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na gönüllü olarak katılmıştır. (    )

3. İtilaf Devletleri, İstanbul’u ele geçirip Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak ve Rusya’ya ge-
rekli yardımı gönderebilmek için Suriye-Filistin Cephesi’ni açmışlardır. (    )

4. Mustafa emal’in gittiği ilk askerî okul Manastır Askerî İdadisidir. (    )

 Aşağıdaki ktan se meli s r ların d ğr  anıtlarını işaretle ini
1 . Mustafa emal’in doğduğu; çocukluk, ilk ve orta öğrenim dönemini yaşadığı Selanik; çeşitli 

milletlerin, kültürlerin ve dinlerin kaynaştığı bir şehirdi. 
Selanik in  d r m  stafa emal in kişiliğinde an i ö elliğe l a mamıştır?
A) Hoşgörülü olmasına B) eşitli kültürlere saygı duymasına
C) rkçı bir anlayış benimsemesine D) Değişik düşüncelere açık olmasına

2. Atatürk’ün öğrenim gördüğü dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda; 
   Dinî derslerin ağırlıkta olduğu mektep ve medreseler,
   Batı örneklerine göre kurulmuş çağdaş-laik eğitim yapan okullar 
  varlığını sürdürmekteydi.

B  d r m n smanlı İm arat rl ğ nda
  . ğitimde ikiliklerin yaşanması,
  . Toplumda kültür çatışmasının yaşanması,
  . Askerî okullara öncelik verilmesi

s n larından an ilerine l a tığı sö lene ilir
A) Yalnız  B) Yalnız  C)  ve  D)  ve 
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3. stafa emal in anastır Askerî İdadisinden aşla arak lke s r nları la akın
dan il ilenmesi  am da atan ve rri et emi eti nin k r lmasına önc l k etmesi  

ra l s ar ta alkı ör tle erek İtal anlara karşı aşarılı ir m cadele vermesi n n
     . rgütleyici olması,       
    . Barışsever olması, 
    . İnsan sevgisine sahip olması,
    . Liderlik özelliğinin olması

ö elliklerinden an ilerini kanıtlar niteliktedir
A) Yalnız  B) Yalnız  C)  ve  D)  ve 

4. Mustafa emal, 7. Ordu omutanı olarak Suriye Cephesi’nde başarılı bir savunma yaptı. Bu 
cephedeki Alman eneral, Filistin topraklarına kadar ilerleyen İngiliz kuvvetlerine taarruz etme 
yanlısıydı. Ancak Mustafa emal bu isteğe karşı çıktı. ünkü cephe oldukça geniş bir alanı kap-
lıyordu. Buna karşılık Türk ordusu asker ve silah bakımından yetersizdi. Mustafa emal’e gö-
re Türk ordusu kuzeye çekilmeliydi. Mustafa emal’in Anadolu’da belirlediği çekilme sınırları, 
daha sonra kabul edilecek olan Misakımillî sınırlarına temel oluşturdu.
B  il i e öre stafa emal ile il ili larak

  . Birinci Dünya Savaşı’nda Almanların tüm isteklerini yerine getirmiştir.
  . Sorunlara gerçekçi çözüm önerileri getirmiştir.

  . atan savunmasının ulusal sınırlar belirlenerek yapılması gerektiğini urtuluş Savaşı’ndan
      önce düşünmüştür.

  . Suriye Cephesi’nin kapatılması gerektiğini savunmuştur.
ar ılarından an ilerine laşıla ilir

A)  ve  B)  ve  C)  ve  D)  ve 

 Aşağıdaki s r ları anıtla ını  anıtlarını ı öğrenci r n d s asına k n

1. Mustafa emal’in çocukluk yıllarında Selanik’in sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı hakkın-
da kısaca bilgi veriniz.

2. Mustafa emal’in tarih ve edebiyat sevgisi hangi okulda başlamıştır  Tarihî ve edebî konulara 
ilgi duymasının nedenleri nelerdir

3. Mustafa emal görev aldığı savaşlarda başarılı olmuştur. Bunun nedenlerini yazınız.

4. Mustafa emal’in Trablusgarp Savaşı, Suriye, anakkale ve afkas Cephelerinde elde ettiği ba-
şarılarla askerî yetenekleri arasında nasıl bir bağlantı vardır

5. Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya şehirlerinin Mustafa emal’in fikir hayatı üzerindeki etki-
leri nelerdir  Araştırarak yazınız.

6. Mustafa emal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışına kadar geçen sürede bulunduğu görevleri 
yazınız. Bu hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlayınız.
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ÜNİTE

2
 KONULAR
1. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI DEVLETİ

2. BAĞIMSIZLIK DÜŞÜNCESİ VE CEMİYETLER

3. ADIM ADIM BAĞIMSIZLIK

4. UYGULANAMAYAN BİR ANTLAŞMA: SEVR (10 AĞUSTOS 1920)

MİLLÎ UYANIŞ: 
YURDUMUZUN 

İŞGALİNE 
TEPKİLER

Resim 2. : S riye i is in e esinde sman ı s  
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Mİ  UYAN  YURDUMU UN İ A İN  Kİ R  . Ünite

Yedinci sınıf sosyal bilgiler dersi “ lkeler Arası öprüler”  ünitesinde 2 . yüzyılın başında Os-
manlı Devleti ve Avrupa ülkelerinin siyasi ve ekonomik yapısıyla Birinci Dünya Savaşı’nın sebep ve 
sonuçları arasındaki ilişkiyi incelemiştik. 

Birinci Dünya Savaşı’nın genel nedenleri incelendiğinde şunlar söylenebilir  Sanayi Devrimi 
sonrası ortaya çıkan ham madde ve pazar arayışı, diğer bir deyişle sömürge arayışı, askerî açıdan 
güçlü olmayı zorunlu hâle getiriyordu. Bu nedenle devletler silahlanmak için yüksek miktarda pa-
ralar harcıyorlardı. zellikle İngiltere ve Almanya büyük bir yarış hâlindeydi. Diğer taraftan birçok 
ulus, Fransız İhtilali’nin doğurduğu milliyetçilik akımının da etkisiyle hanedana dayalı devlet siste-
mi yerine ulus haklarına dayalı bağımsız devlet kurmak istiyordu. lusal haklarını her şeyin üstünde 
tutarak savaşma isteklerine haklı gerekçeler yaratmaya çalışan devletler vardı.

Savaşın özel nedenleri arasında şunlar vardır  Rusya ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, 
Balkanlara ve Doğu Avrupa’ya egemen olmak için çekişiyordu. Rusya’nın yürüttüğü Panslavizm ile 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun yürüttüğü Pancermenizm politikaları bu topraklar üzerinde 

Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Genel Durum

ari a 2. : Birinci Dünya Savaşı baş adı ı sırada vr a 

 Hazırlık Çalışmaları
1.  Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcında Osmanlı Devleti’nin siyasi, ekonomik ve askerî 

durumu hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Avrupalı devletler açısından Osmanlı Devleti’nin egemen olduğu toprakların önemini 
araştırınız.

1. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI DEVLETİ
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mücadele hâlindeydi. Ayrıca Fransa, 1871’de mey-
dana gelen Sedan Savaşı’nda Almanya’ya kaptırdı-
ğı zengin kömür ve demir kaynaklarına sahip Alsa-
ce-Lorainne (Alsas-Loren) bölgesini geri almak is-
tiyordu. 

 Bu siyasal ortamda devletlerden hiçbiri varlığını 
korumak ve çıkarlarını savunmak konusunda ken-
disini yeterince kuvvetli hissetmiyordu. Her devlet, 
kendisi için tehlikeli gördüğü devlete karşı, başka 
devletlerle anlaşarak güç dengesi oluşturmaya ça-
lıştı. Dünya, Almanya ve İngiltere’nin başını çektiği 
İttifak ve İtilaf olmak üzere iki gruba ayrıldı. 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliah-
dının Saraybosna’da bir Sırp milliyetçisi tarafın-
dan öldürülmesiyle ülkeler arasında süregelen geri-
lim farklı bir boyuta taşındı. Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu Sırbistan’a savaş açtı. Almanya’nın 
Avusturya-Macaristan’ı; Rusya’nın da Sırbistan’ı 
desteklemesi ile savaş, bir Slav-Cermen çatışması 
olarak başladı. İngiltere ve Fransa’nın Almanya’ya 
savaş açması sonucu bir Avrupa savaşına dönüştü. 
Osmanlı Devleti ve 1917’de ABD’nin katılımıyla 
ise bir dünya savaşı hâlini aldı.

İttifak grubunda yer alan İtalya, kendisine Ana-
dolu’nun batısında ve güneyinde bulunan bazı top-
rakların vaat edilmesi üzerine İtilaf Devletleri gru-
buna geçti. Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra 
her iki gruba başka devletler de katıldı.

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti
Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti’nin genel, ekonomik ve askerî durumu savaşa gir-

meye elverişli değildi. Devlet, 1911 Trablusgarp Savaşı ve 1912-1913 Balkan Savaşları sonunda büyük 
kayıplara uğramıştı. Durumunu düzeltmek için barış ortamına ihtiyacı vardı. Ancak savaşın genişleme-
si hâlinde tarafsız kalması da elinde değildi. Osmanlı Devleti, gelebilecek saldırılara karşı kendini ko-
rumak için ittifak arayışları içerisine girdi. Savaş öncesi İngiltere ve Fransa’ya bu doğrultuda yapılan 
başvuru olumsuz sonuçlandı. Aynı dönemde Almanya’ya yaptığı ittifak önerisi de değer görmemişti. 

Savaşın Avrupa kıtasında yayılma belirtileri üzerine zor durumda kalacak olan Almanya, Osman-
lı Devleti’nin ittifak önerisini yeniden gözden geçirdi. Olası bir dünya savaşında Osmanlı Devleti, 
bulunduğu coğrafi konumundan dolayı önemli bir rol üstlenebilirdi. İtilaf Devletleri'nin güçleri bö-
lünmeli ve cepheler genişlemeliydi. Osmanlı Devleti kendi yanlarında savaşa girerse hem Osmanlı 
Devleti’nin insan gücünden faydalanacak hem de yeni cepheler açarak savaşın alanını genişletecek-
lerdi. Böylece Almanya’nın İtilaf Devletleri çemberi içindeki yükü de hafifleyecekti. Osmanlı padi-
şahının halife unvanından da yararlanmak istiyorlardı. Halifenin yapacağı “kutsal cihat” çağrısı so-
nucunda İngiliz ve Fransız sömürgelerindeki milyonlarca Müslüman’ın bu çağrıya uyup ayaklana-
cağını hesaplıyorlardı.

İtilaf (Anlaşma) Devletleri
Savaştan önce: İngiltere, Fransa, 

Rusya 
Savaş sırasında: İtalya, ABD, Sırbistan, 

Yunanistan, Japonya, Brezilya, Portekiz ve 
Romanya bu gruba katılan devletlerden ba-
zılarıdır. 

İttifak (Bağlaşma) Devletleri
Savaştan önce: Almanya, Avustur-

ya-Macaristan, İtalya. 
Savaş sırasında: Osmanlı Devleti, Bul-

garistan  katıldı. 

Resim 2.2: Birinci Dünya Savaşı’ndan bir 
görüntü
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Osmanlı Devleti’nin dostu olarak görünen Almanya’nın bu tutumunu nasıl değerlendiri-
yorsunuz  Açıklayınız.

Osmanlı devlet yönetiminde söz sahibi olan İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin liderlerinden nver Paşa’ya göre yıkılmak üzere olan 
imparatorluğun kurtulmak için son şansı, Almanya’nın yanında sava-
şa girmekti. nver Paşa, Alman disiplinine o kadar güveniyor ve sava-
şı Almanya’nın kazanacağına o kadar inanıyordu ki bu devletin yanın-
da savaşa girilirse kaybedilen toprakların geri kazanılacağından emin-
di. afkaslardaki Türkler, Rus egemenliğinden kurtarılacak ve büyük 
bir Turan İmparatorluğu kurulması olasılığı doğacaktı. Ayrıca kapitü-
lasyonlar kaldırılacak, var olan dış borçlar silinecek ve İmparatorluğun 
itibarı geri kazanılacaktı. 

arşılıklı çıkarlar doğrultusunda 2 Ağustos 191 ’te Almanya ile Os-
manlı Devleti gizli bir bağlaşma antlaşması imzaladılar.

Osmanlı Devleti, ylül 191 ’te kapitülasyonları kaldırdığını ilan etti. İtilaf Devletleri bu karardan 
hoşnut olmadılar ancak Osmanlı Devleti’nin tarafsızlığını bozmaması adına da büyük bir tepki gös-
termediler. Almanya ve Avusturya-Macaristan Hük meti ise bu karara uzun süre karşı çıktı.

Resim 2.3: Dönemin 
arbiye a ırı nver aşa 

22

İtilaf Devletleri donanmasından kaçan 
oeben ( oben) ve Breslau (Breslav) adın-

daki iki Alman gemisi anakkale Boğazı’na 
gelerek Osmanlı Devleti’ne sığınmak istedi. 
Tarafsızlık kuralına göre Osmanlı Devleti’nin 
ya yirmi dört saat içerisinde bu gemileri ka-
ra sularından çıkarması ya da silahsızlandıra-
rak savaş sonuna kadar gözetim altında bu-
lundurması gerekiyordu. Alman elçisinin 
de onayı alınarak Almanya’nın bu iki gemi-
yi daha önceden Osmanlı Devleti’ne sattığı, 

anakkale’ye gelişlerinin teslim amaçlı olduğu açıklaması yapıldı. Böylece büyük bir 
siyasi krizin önüne geçilmiş oldu. İstanbul Boğazı’na demirleyen gemilerin adı “Ya-
vuz” ve “Midilli” olarak değiştirildi ve gemilere Türk bayrağı çekildi. 

Yavuz ve Midilli’nin de içinde bulunduğu Osmanlı donanması, Alman bir amiral komutasında 
tatbikat gerekçesi ile aradeniz’e açıldı. nver Paşa’nın gizli emri ile 29 kim 191 ’te Rusya’ya 
ait Sivastopol ve Odessa limanları bombalandı. Böylece Osmanlı Devleti tarafsızlık politikasını terk 
ederken, İttifak devletlerinin yanında savaşa girmiş oldu. Osmanlı Devleti’nin bir oldu bitti ile sava-
şa girmesinden sonra yeni cepheler açıldı ve savaş daha geniş bir alana yayılmış oldu. 

Resim 2. : av  ır ısı

ÖÇK
20

Osmanlı Devleti’nin İttifak Devletleri’nin yanında Birinci Dünya Savaşı’na girmesiy-
le İtilaf Devletleri savaşın sonunda uygulanmak üzere Osmanlı topraklarını paylaşmak için 
gizli antlaşmalar yaptılar.
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a  afkas (D ğ ) e esi
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda ilk cepheyi 

191 ’ün sonlarına doğru Ruslara karşı açtı. Harbiye azırı n-
ver Paşa; 1878 Berlin Antlaşması ile kaybedilen ars, Ardahan 
ve Batum’u alarak afkasya üzerinden Orta Asya Türk Dünya-
sı ile birleşmek istiyordu. Ancak kış mevsiminde yapılan Sarı-
kamış Harekâtı hava koşulları, teçhizat eksikliği, yiyecek ikmal-
lerinin yapılamaması, bölgedeki rmenilerin bir kısmının Rus-
larla iş birliği yapması gibi nedenlerle başarısız oldu. Sarıkamış 
Harekâtı’nda görev alan askerlerin önemli bir bölümü kaybedildi. 

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesini fır-
sat bilen rmeniler, Hınçak ve Taşnak Cemiyetleri’nin öncü-
lüğünde isyanlarını arttırdı. Bunun üzerine Osmanlı Hük meti 
cephe gerisinin güvenliğini sağlamak ve bölge halkını korumak 
amacıyla 191 ’te “Tehcir (Sevk ve İskân) anunu”nu çıkardı. 
Cepheye yakın bölgelerdeki rmeniler göç ettirilerek daha güvenli olan Suriye ve Lübnan’a yerleş-
tirildi. 

Sarıkamış’taki başarısızlıktan sonra Rus kuvvetleri 191  başlarından itibaren rzurum, an, Muş, 
Bitlis, Trabzon ve rzincan’ı işgal etti. anakkale Savaşlarındaki başarısından sonra Mustafa emal 
Doğu Cephesi’ne atandı. Burada emrindeki birliklerin yiyecek, giyecek ihtiyaçlarının giderilmesi-
ni ayrıca haberleşmedeki aksaklıkların çözüme ulaştırılmasını sağladı. Tüm bu çalışmaların sonunda 
-7 Ağustos 191 ’da Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri aldı. 

Resim 2.5:  Sarı amış are â ında 
sman ı s er eri 

• afkas (Doğu)
• anal (Süveyş)

• anakkale
• rak
• Sina-Filistin-Suriye
• Hicaz-Yemen

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Yer Aldığı Cepheler

Taarruz Cepheleri Savunma Cepheleri Müttefiklerine Yardım 
Cepheleri

İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Topraklarını Paylaşma Planları

İtilaf Devletleri’nin Osmanlı topraklarını paylaşmak için kendi aralarında yaptıkları gizli bazı ant-
laşmalar vardı. Bunlara göre; 

Rusya; İstanbul, Boğazlar, Marmara Denizi ve kıyıları, Trakya’nın güneyi, aradeniz kıyılarının 
büyük bir bölümü ve Doğu Anadolu’ya sahip olacaktı. Fransa; Suriye, üneydoğu Anadolu ile Orta 
Anadolu’ya sahip olacaktı. İtalya, İtilaf Devletleri yanında savaşa katılma karşılığında elinde bulun-
durduğu On İki Ada’nın yanında Antalya ve İzmir’e yerleşecek ve Mersin Limanı’ndan ticari amaç-
lı olarak serbestçe yararlanacaktı. Arap topraklarında, İngiltere ve Fransa’nın koruyuculuğunda bir 
Arap devleti kurulacak, Filistin milletlerarası bir yönetim altına girecek, rak’ta İngiliz yönetimi ege-
men olacaktı.

• aliçya
• Makedonya
• Romanya

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Yer Aldığı Cepheler
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1917 sonbaharında Rusya’da ihtilal çıktı, arlık re imi yıkıldı. Yeni kurulan sosyalist re im, Al-
manya ve bağlaşıklarıyla 3 Mart 1918’de Brest-Litovsk Barış Antlaşması’nı imzalayarak Birinci Dün-
ya Savaşı’ndan çekildi. Böylece afkas Cephesi kapandı. Rusya, Brest-Litovsk Barış Antlaşması ile 
1878 Berlin Antlaşması’nda almış olduğu ars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne geri verdi.

 anal (S ve ş) e esi
Almanya; İngiltere’nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmeyi, Osmanlı Devleti de Mısır’ı geri al-

mayı düşünüyordu. Almanya’nın da isteğiyle Osmanlı Devleti, biri Ocak 191 ’te diğeri Temmuz 
191 ’da olmak üzere  Süveyş analı’na iki başarısız harekât düzenledi. İngiltere’nin karşı saldırı-
sıyla cephe kapandı. 

c  anakkale e esi

Rusya, Birinci Dünya Savaşı öncesinde büyük bir 
siyasal, toplumsal ve ekonomik bunalım içine girmiş-
ti. Bu nedenle arlık re imi Birinci Dünya Savaşı’nda 
çok yıprandı. Rus halkı yönetime karşı tepkisini gün-
den güne arttırıyordu. Almanya ve Avusturya ordula-
rına karşı sürekli yenilgi alan Rusya’nın direnme gü-
cü azalmıştı. İtilaf Devletleri Rusya’ya hızlı bir şekil-
de yardım ulaştırmalıydı. Baltık Denizi’nden yardım 
gönderemezlerdi çünkü burada Alman donanması var-
dı. Bu nedenle Rusya’ya yardım ancak İstanbul ve a-
nakkale Boğazları üzerinden ulaştırılabilirdi. 

İngiltere ve Fransa anakkale ve İstanbul Boğazlarını ele geçirerek;

 İstanbul’u ele geçirip Osmanlı İmparatorluğu’na son vermeyi,
 Rusya’ya yardım ulaştırıp arlık re imini güçlendirmeyi,
 Osmanlı İmparatorluğu’nu savaş dışı bırakıp Almanların hareket alanını daraltmayı,
 Süveyş analı üzerindeki Osmanlı baskısını ortadan kaldırmayı ve böylelikle

Birinci Dünya Savaşı’nı kısa sürede sona erdirmeyi planlıyorlardı.

İngiliz ve Fransız Hük metleri o güne değin eşi benzeri görülmemiş büyüklükte bir donanma ha-
zırladılar. Bu donanma 19 ubat 191 ’te umkale ve Seddülbahir müstahkem mevkilerini bomba-
lamaya başladı. Ancak usret Mayın emisi’nin boğazı mayınlaması ve Türk topçularının isabetli 
atışları sonucunda 18 Mart 191 ’te ağır bir yenilgi alan İtilaf Devletleri, anakkale Boğazı’nın de-
nizden geçilemeyeceğini anladılar. anakkale Cephesi’nin birinci aşaması böylece sona erdi.

İtilaf Devletleri anakkale’yi karadan geçmeye ka-
rar verince savaşın ikinci aşaması başladı. Planlarına 
göre önce elibolu Yarımadası işgal edilecek, ardın-
dan İstanbul’a ilerlenecek ve Boğazlara rahatça egemen 
olunacaktı. 2  isan’da çok büyük bir çıkarma hareketi 
başladı. On binlerce İngiliz, Fransız ve Anzak askeri ka-
raya çıktı. İngilizler Mustafa emal’in yerinde müdaha-
lesi ile Anafartalar’da yenildi.

Biliyor muydunuz?
A A  (A SAC) bir kısalt-

madır (Australian and e  ealand 
Army Corps). “Avustralya ve Yeni 

elanda olordusu” anlamına gel-
mektedir.

.an ara.ed . r

?

Resim 2.6:  ana a e Savaşı’ndan bir rün ü 
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Osmanlı ordularının başarılı savunması sonucunda, İngilizler çekilmek zorunda kaldı. Dönemin 
anakkale’de savaşan İngiliz Başkomutanı eneral Hamilton (Hemıltın) 17 Ağustos 191 ’te İngil-

tere Harbiye Bakanlığına konuyla ilgili şu telgrafı çekmiştir

anakkale Savaşı’nın sonunda her iki cepheden yarım milyona yakın insan öldü. İstanbul’un iş-
gali önlendi. Osmanlı Devleti savaş dışı kalmadı. Bulgaristan İttifak grubu içinde savaşa katıldı. 
Bulgaristan’ın İttifak Devletleri içinde yer almasıyla Almanya ile Osmanlı Devleti arasında kara bağ-
lantısı kuruldu. Almanya, Osmanlı Devleti’ne daha kolay yardım göndermeye başladı. İtilaf Devlet-
leri Rusya’ya yardım gönderemediği için Rusya’da arlık re imi yıkıldı. Bu sonuçlar Birinci Dünya 
Savaşı’nın uzamasına yol açtı. Mustafa emal bu başarılarıyla albaylığa yükseldi. Mustafa emal’in 
adı, “Anafartalar ahramanı” olarak anılmaya başladı ve Osmanlı Devleti tarafından kendisine çe-
şitli madalyalar verildi.

“ için geriye çekildiğimizi soruyorsunuz, bütün gerçeği tüm açıklığı ile size bildirmek 
isterim. ok cesur muharebe eden, en iyi sevk ve idare edilen asil Türk ordusunun ve Al-

bay Mustafa emal gibi dâhi bir komutanın karşısında bulunuyoruz. Bunu hiçbir zaman unutma-
yalım.”  

e  : 

. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü nasıl etkilemiştir

d  S ri e ilistin e esi
anal Cephesi’ndeki başarısızlıktan sonra İn-

giltere, Süveyş analı’nı tamamen kontrol altına 
aldı. Osmanlı ordusu 191 ’te bu duruma son ver-
mek için yoğun çaba harcadı ancak sonuç alama-
dı. Bunda en büyük etken Arap aşiretlerinin bir kıs-
mının İngilizlerle iş birliği yapması oldu. Osman-
lı ordusunun Arapların verdiği zararlarla iyice za-
yıflamasını fırsat bilen İngilizler, Filistin’e iler-
lediler. İlerleme Suriye içlerine kadar devam etti. 
Mustafa emal komutasındaki birlikler İngilizleri 
Suriye’nin kuzey sınırında durdurdu ve İngilizlerin 
Anadolu’ya ulaşmasına engel oldu. Bir süre sonra Mondros Ateşkes Antlaşması imza-
landı. Osmanlı ordusu terhis edildi ve cephe kapandı.

Resim 2. : S riye i is in ce esinde sman ı 
as er eri 

ÖÇK
21

 rak e esi
İngiltere, rak petrollerini ele geçirmek ve Doğu Anadolu’yu işgal etmiş olan Rusya’yla birleşmek 

amacıyla bu cepheyi açtı. Savaşın ilk yıllarında Osmanlı ordusu bu cephede başarılı savaşlar yaptı. 
Hatta 29 isan 191 ’da utülamare’de İngiliz eneral To nshend (Tavzınd) ile on üç bin kişilik ko-
lordusunu tutsak aldı. Bu ağır yenilgiden ders çıkaran İngiltere Basra Limanı’nı askerî harekat için 
genişletti. Limana büyük birlikler çıkartarak tekrar kuzeye ilerledi. Donanımı son derece zayıf olan 
Osmanlı ordusu, Bağdat’ı ve zengin petrol yataklarını İngilizlere bırakmak zorunda kaldı. Musul’a 
kadar ilerleyen İngilizlerle mücadele Mondros Ateşkesi’ne kadar sürdü. 
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1918’in sonuna doğru savaşı kaybettiklerini anlayan İttifak Devletleri, ilson İlkeleri’nin sağla-
yacağı olanaklara da güvenerek ateşkes isteklerinde bulundular. 

Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorlu-
ğu ve arlık Rusya gibi çok uluslu imparatorluklar tarihe karıştı. Türkiye, Polonya, ekoslovakya 
ve Yugoslavya gibi yeni devletler kuruldu. Avrupa’da demokratik re imler güçlendi. Diğer taraftan 
İtalya’da Faşizm, Almanya’da azizm gibi otoriter re imler ortaya çıktı.

Birinci Dünya Savaşı’ndan en karlı çıkan ülkeler İngiltere ve Fransa’dır. Bu ülkelerin savaş son-
rası dünya siyasetindeki ağırlıkları artmıştır.  

Almanya, ersay Antlaşması’yla sömürgelerini yitirdi. Ordusu terhis edildi, silah sanayisi kur-
ması yasaklandı. 

İtalya, kazanan grup içinde olmasına rağmen, kendisine söz verilen toprakları elde edemedi ve sa-
vaş sonunda ekonomik bunalıma girdi. Rusya’da yıkılan çarlık re iminin yerine dünyanın ilk sosya-
list yönetimi kuruldu.

Araplar, Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılarak İngiltere ve Fransa’nın güdümünde olan manda 
yönetimleri altına girdiler. 

Savaşta ilk kez kimyasal silah, denizaltı ve tank kullanıldı. Dünya barışını korumak için Millet-
ler Cemiyeti (Cemiyetiakvam) kuruldu. Savaş sonunda imzalanan antlaşmalar barışı sağlamadığı gi-
bi İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili oldu. 

Birinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi ve Sonuçları
Birinci Dünya Savaşı’nı bitiren ve savaşın İttifak urubu’nun yenil-

gisiyle sonuçlanmasına yol açan pek çok etken vardır. eşitli cepheler-
de savaşan, grubunun yükünü omuzlayan ve ülkesindeki ayaklanmalar-
la da uğraşmak zorunda kalan Almanya’nın oldukça yorgun düşmesi bu 
etkenlerden biridir. Bir diğer önemli etken ABD’nin büyük askerî gücü 
ile İtilaf Devletleri’nin yanında savaşa girmesidir. Ayrıca dünya devlet-
lerinin çoğunluğunun İtilaf Devletleri’ni desteklemesi de bu konuda et-
kili olmuştur. Savaşan taraflara askerî malzemeleri satan ABD, ticaret 
gemilerinin Alman denizaltıları tarafından batırılmasını neden olarak 
gösterip 1917’de İtilaf Devletleri yanında savaşa katıldı. Böylece İtilaf 
Devletleri, Bolşevik İhtilali nedeniyle savaştan çekilen Rusya’nın yeri-
ne çok daha güçlü bir müttefik kazandılar.

ABD Başkanı ilson, 1918 başlarında birtakım koşullar içeren bir bildiri yayımladı. Tarihe “ il-
son İlkeleri” olarak geçen bu metin, gizli anlaşmalara karşı çıkıyor, anlaşmazlıkların barış yoluyla 
çözülebileceğini söylüyor, imparatorluklara bağlı topluluklara ve bağımsızlığını yitiren uluslara ba-
ğımsızlık umudu veriyordu. Savaşı kaybeden devletlere ise etnik olarak çoğunlukta bulundukları 
toprakların kendilerine vatan olarak bırakılacağı güvencesini veriyordu.  

Bu bildirideki 12. madde Osmanlı Devleti’ne ilişkindir. Buna göre

Resim 2. : BD Baş anı 
i s n 2

Osmanlı Devleti’nin çoğunluğu Türk olan bölgeleri, Türk egemenliğine bırakılmalıdır. 
Türk yönetiminde bulunan öteki uluslara kesin ve her türlü kuşkudan uzak bir yaşama gü-

venliği ve kendi gelişimlerini istedikleri gibi yürütecek kesin fırsatlar verilmelidir. 
ran  2 : 2

ilson İlkeleri, neden yenilen devletlerin yararına maddeler içeriyor olabilir
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Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)
1918’in ilkbaharında bütün güçleri ile saldırıya geçen Alman ordularının İngiliz ve Fransız kuv-

vetleri karşısında yenilmesi İttifak Devletleri’nin savaşı kazanma umutlarını yok etti. Alman Başko-
mutanlığı savaşın kaybedildiğini kabul ederek ateşkes görüşmelerinin başlatılmasını istedi. 29 ylül 
1918’de Bulgaristan antlaşma imzalayarak savaştan çekildi. Bu durumda Osmanlı Devleti en büyük 
destekçisi Almanya ile kara bağlantısını yitirmiş oluyordu. konomik ve askerî açıdan da zor durum-
da olan Osmanlı Devleti, bu koşullarda savaşı daha fazla sürdüremezdi. 

Almanya’nın yenilmesi ve cephelerde üst üste alınan yenilgiler üze-
rine Osmanlı Devleti’nde İttihat ve Terakki Partisi hük metten çekil-
miş, partinin ileri gelen yöneticileri yurt dışına kaçmıştı. Yeni kurulan 
hük met, ilson İlkeleri’ne bağlı kalınacağı güvencesini alınca ateşkes 
görüşmesi için hazırlıklara başladı. Yapılan görüşmelerin sonunda Os-
manlı Devleti, kendisine dayatılan ve şartları son derece ağır olan bir 
ateşkes antlaşmasını kabul etmek zorunda kaldı.

Bahriye (Denizcilik) azırı Rauf Bey’in başkanlığındaki Osmanlı 
heyeti, 2  kim 1918’de Limni Adası’ndaki Mondros Limanı’na gitti. 
İtilaf Devletleri’ni İngiliz Amiral Calthorpe ( altorp) temsil ediyordu. 
Burada demirli bulunan İngiliz savaş gemisi Agamemnon’da dört gün 
süren görüşmeler sonunda 3  kim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaş-
ması imzalandı.

Resim 2. : D nemin 
Ba riye a ırı Ra  Bey 

Ateşkes (mütareke), savaşan kuvvetlerin anlaşıp savaşı durdurmasıdır.

ari a 2.2: . Dünya Savaşı’ndan s nra 2   2  vr a
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ndr s Ateşkes Antlaşması nın
 maddesi ile ülkenin bütün strate ik bölgeleri işgal edilmeye açık hâle getirilmiştir.

 maddesi ile Doğu Anadolu’da “vilayatısitte” denilen altı ilin (Diyarbakır, lazığ, an, r-
zurum, Sivas ve Bitlis) rmeni Devleti’nin egemenliğine geçmesi planlanmıştır.

r s t nellerine ve t m a erleşme ara larına el k n lması maddesi ile geniş kapsamlı 
bir işgalin ilk belirtileri ortaya çıkmıştır. 

ilson İlkeleri’ne göre Birinci Dünya Savaşı sonucunda savaşı kazanan ülkeler, savaşı 
kaybeden ülkelerden toprak almayacak ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Türklerin çoğunluk-

ta olduğu bölgeler Türklere bırakılacaktı. Ancak İtilaf Devletleri bu ilkelere rağmen Anadolu’yu 
işgal etti. İtilaf Devletleri bu işgali Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddelerine dayandır-
mıştır  Sınıfta nedenleriyle tartışınız. 

smanlı Devleti nin emenlik aklarını ısıtla an k mler:
a  Boğazlar açılacak, bu bölgelerdeki kaleler İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.

b. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir durum hâlinde istedikleri bölgeleri iş-
gal edebilecekler (7. Madde).

c  Doğudaki altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu bölgeleri de işgal edebilecekler 
(2 . Madde).

d  Bütün haberleşme istasyonları (telsiz, telgraf vb.) İtilaf Devletleri’nce denetim altına alınacak.

Asker  k mler: 
a  Sınırların denetlenmesi ve iç düzenin ko-

runması için gerekli olan birlikler dışında, Os-
manlı orduları terhis edilecek, bütün savaş gemi-
lerine, ordunun taşıt, araç, gereç, silah ve cepha-
nesine el konacak.

 Osmanlı Devleti’nin elindeki tüm savaş tut-
sakları serbest bırakılacak, buna karşılık Türk tut-
saklar İtilaf Devletleri buyruğunda kalacak.

c  Brest-Lito sk barışından sonra İran ve 
afkasya’ya giren Osmanlı birlikleri derhal geri-

ye çekilip dağıtılacak, Anadolu dışındaki Osman-
lı birlikleri ise en yakın İtilaf Devletleri komutanlıklarına teslim olacak.

k n mik k mler:
a  Bütün liman ve tersanelerden İtilaf Devletleri yararlanabilecekler. 

 ömür, akaryakıt vb. kaynaklarda satın alma kolaylığı sağlanacak.
c  Demiryolları denetim altına alınacak.

mc  2 :  Dü en enmiş ir.

Resim 2. : ş a  ü eri sman ı bir i erinin 
si a arına e  yar en 

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır
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Mondros’ta imzalanan belge bir ateşkes antlaşması 
olmasına rağmen, barış antlaşması gibi toprak kayıpla-
rını içeren maddeler de barındırıyordu. İtilaf Devletle-
ri gizli antlaşmalarla önceden kararlaştırdıkları toprak 
paylaşımını bu ateşkese dayandırarak gerçekleştirmeye 
başladı.

13 asım 1918’de İtilaf Devletleri'nin donanmaları İstanbul’a demirledi. Osmanlı Devleti’nin 
başkentinde işgal fiilen başlamış oldu. Padişah ahdettin ise, halktan gelebilecek tepkileri önlemek 
için meclisi kapatarak meşrutiyet yönetimine son verdi. 

İngilizler; Musul, rfa, Antep ve Maraş’ı işgal etti ancak aralarında yaptıkları gizli antlaşmalar 
gereği Musul dışındaki bu şehirleri Fransız işgaline bıraktı. Balıkesir, İzmir, Samsun, Batum, İzmit, 
Merzifon, Afyon ve skişehir’e askerî birlikler gönderdiler.

Fransızlar; Dörtyol (Hatay), Mersin ve Adana’yı işgal etti. Bu yerlerdeki işgal hareketlerinde r-
meniler kullanıldı. 

İtalyanlar; Antalya, uşadası, Bodrum, Fethiye ve Marmaris’i işgal etti. onya ve Akşehir’e bir-
likler yolladılar. 

Yunanistan, Paris Barış onferansı’nda işgallere dâhil oldu. Batı Anadolu ve Doğu Trakya’yı iş-
gal etti. Mustafa emal bu süreci şu sözlerle değerlendirmişti

 Modros Ateşkes Antlaşma-
sı’ndan sonra Osmanlı toprak-

larında işgal edilen ilk yer Musul’dur.

“İtilaf Devletleri, ateşkes antlaşması hükümlerine uymayı gerekli görmüyorlar. Birer 
uydurma nedenle, İtilaf donanmaları ve askerleri İstanbul’da. Adana ili Fransızlar; r-

fa, Antep, Maraş İngilizlerce işgal edilmiş. Antalya ile onya’da İtalyan birlikleri, Merzifon’la 
Samsun’da İngiliz askerleri bulunuyor. Her yanda yabancı devletlerin subay ve görevlileri ve 
özel adamları çalışmakta. 1  Mayıs 1919’da İtilaf Devletleri'nin uygun bulmasıyla Yunan ordusu 
İzmir’e çıkarılıyor.” a ür  a: 

ari a 2. : ndr s eş es n aşması s nrasında er e eşen iş a er ÖÇK
22
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Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)

18 Ocak 1919’da Birinci Dünya Savaşı’nda 
yenilen devletlerin durumunu görüşmek ve ya-
pılacak barış antlaşmalarının temel ilkelerini be-
lirlemek üzere Paris’te bir konferans gerçekleşti. 

onferansa otuz iki ülke katıldı. zellikle İngil-
tere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri’nin 
söz sahibi olduğu konferansta karara bağlanacak 
en önemli konular Avrupa’nın durumu ve sınır-
larının yeniden çizilmesi, sömürgelerin ve Rus-
ya savaştan çekildiği için Osmanlı Devleti top-
raklarının yeniden paylaşılması oldu.

İngiltere’nin sömürgelerine giden en önem-
li yol Akdeniz’den geçiyordu. Akdeniz’de güçlü 
bir İtalya yerine zayıf bir Yunanistan, İngiltere’nin çıkarlarına daha uygundu. Bu nedenle İngiltere 
Başbakanı Lloyd eorge (Loyd Corç), İtalyanların Anadolu’da yayılmasına karşı çıktı. Ayrıca Yu-
nan heyeti, konferansa “İzmir’de Rum nüfusunun çoğunluk olduğuna dair” sahte belgeler sunmuştu. 
İngiltere, Yunanların İzmir’deki Rumları koruma bahanesiyle İzmir’e asker çıkarmalarına izin veril-
mesini önerdi. Fransa ve ABD bu teklifi kabul etti. Yalnız kalan İtalya da bu durumu kabul etmek zo-
runda kaldı. onferansta, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesine dayanılarak İzmir ve çev-
resi dâhil tüm ge Bölgesi’nin işgali için Yunanistan’ın görevlendirilmesine karar verildi. Bu karar, 
İtalya ile müttefiklerinin arasının açılmasına neden oldu. 

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)

İzmir’in işgal edileceği haberinin duyulması üzerine bazı vatanse-
verler 1  Mayıs gecesi gösteriler düzenlediler. İzmirli vatanseverler, İz-
mir ve çevresinin Yunanistan’a bırakılmasını engellemek için Redd-i İl-
hak ( atılmayı Reddetme) Cemiyeti ve Millî Heyet adını verdikleri ku-
ruluşlarda birleşti. Bahri Baba Parkı’nda yaptıkları bir mitingle halkı di-
renişe çağırdılar. 

İzmir valisi ve kolordu komutanı işgal haberlerini yalanladı. An-
cak 1  Mayıs 1919’da İngiliz, Amerikan ve Fransız savaş gemilerinin 
koruması altındaki Yunan ordusu İzmir’e çıktı ve şehri işgale başladı. 
Hukuk-u Beşer (İnsan Hakları) azetesi’nin başyazarı Hasan Tahsin, 
Yunan askerlerine ateş açtı ve orada öldürüldü.

İzmir’de Yunan işgaliyle ilgili soruşturma yapmakla görevlendirilen komisyon bir rapor hazırla-
dı. Amiral Bristol, raporunda İzmir’in işgalini gerektiren bir güvenlik sorunu olmadığını yazdı. An-
cak rapora rağmen şehrin işgali devam etti. 

Osmanlı Hük meti işgale kayıtsız kalınca halk kendini savunmak için önlemler aldı. zellikle 
İzmir’in işgali ulusal bilincin uyanmasında etkili oldu.

Resim 2.1 1:  aris Barış n eransı 

Resim 2.12:  asan a sin 

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında başlayan işgaller karşısında Os-
manlı yönetiminin tutumu ne olmuştur  Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir

ÖÇK
23
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Kuvayımilliye Hareketi
Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle ayrılan Os-

manlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan 
sonra Anadolu’nun işgal edilmesine karşı tepkisiz 
kalmıştı. Bunun üzerine işgallere karşı bölgesel, si-
yasi mücadele veren Müdafaa-i Hukuk Cemiyetle-
ri kuruldu. Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osman-
lı orduları terhis edilince ortaya çıkan askerî boşluk, 
halkın işgallere karşı kendiliğinden mücadele etme 
gerekliliğini doğurdu. uvayımilliye birlikleri adı 
verilen bu güçler, işgalci orduları yıpratmak ve ya-
vaşlatmak için mücadele veriyorlardı.  

İşgallere karşı yurdun her yerinde kurulan cemiyetlerle, bunların düzenlediği mitinglerle, silahlı 
direniş örgütleriyle varlığını kabul ettirmeye çalışan davranış biçimi, uvayımilliye ruhu olarak ad-
landırılır. Bu tanım başlangıçta, sadece işgale uğrayan bölgelerdeki silahlı direniş güçleri için söy-
lenirken zamanla, Millî Mücadele’nin düşünce ve amaç birliğini ifade eden bir kavram hâline geldi. 

uvayımilliye birlikleri güneyde Fransızlara, batıda Yunanlara kar-
şı koyarak işgalleri engellemeye çalıştı. rmeni ve Rum çetelerine karşı 
halkı korudu. Anadolu’ya silah ve cephane kaçırılmasında rol oynadı. Bu 
birlikler, Büyük Millet Meclisi’ne (BMM) karşı çıkarılan ayaklanmala-
rın bastırılmasında son derece etkili oldu. Millî bilinç uvayımilliye ru-
hu etrafında gelişti.

amanla uvayımilliye birliklerinin eksik ve olumsuz tarafları orta-
ya çıkmaya başladı. Her şeyden önce, düzenli ordu özelliği taşımıyorlar-
dı. Terhis edilmiş ordunun subay ve erlerinin dışında, aydınlar, gençler, 
efeler ve diğer gönüllülerden oluşan birliklerdi. Halktan destek görüyor, 
tüm ihtiyaçları halk tarafından karşılanıyordu. Ancak bazı uvayımilli-
yeciler, kişisel çıkarları için zaman zaman halka karşı baskı ve zor kul-
lanıyorlardı. 

BMM’ye karşı çıkartılan ayaklanmaların bastırılmasında önemli roller üstlenen bu birliklerden ba-
zıları bir süre sonra meclise karşı olumsuz bir tutum içine girdi. erkez them ve Demirci Mehmet 

fe gibi bazı uvayımilliyeciler, BMM otoritesine ve düzenli orduya girmeyi reddedip ayaklandı. u-
vayımilliye; urtuluş Savaşı sırasında ortaya çıkan, düşmanla en güç koşullarda mücadele eden ve ba-
ğımsızlık ruhunu simgeleyen bir harekettir.  Batı Cephesi’nde uvayımilliye birliklerinin görevi, dü-
zenli ordunun kurulmasıyla sona ermiştir. 

Resim 2. : Bir vayımi iye bir i i

Resim 2. : er e  em 

Millî Varlığa Zararlı Cemiyetler
Mondros Ateşkes Antlaşması’dan sonra Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde ulusal varlığa karşı za-

rarlı cemiyetler kuruldu. Bu cemiyetlerin bazıları, kuruluş nedenleri ve etkinlikleri şunlardır

 Hazırlık Çalışmaları

1.  “Kuvayımilliye ruhu” kavramının ne anlama geldiğini araştırınız.

2.  Millî Mücadele Dönemi’nde kurulan cemiyetlerin kuruluş amaçları nelerdir? Araştırınız. 

2. BAĞIMSIZLIK DÜŞÜNCESİ VE CEMİYETLER
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a  A ınlıkların rd ğ  ararlı emi etler

 rk ve sl manların rd ğ  ararlı emi etler

avri ira ( ara ali ) ve 
tnikieter a emi etleri

nt s 
emi eti

ın ak ve aşnak 
mitaları

Yunan Hük meti için 
çalışıyorlardı. 

Amaçları Bizans İmpara-
torluğu’nu yeniden kur-
maktı. Bu amaç doğrul-
tusunda Trakya, İstan-
bul ve Batı Anadolu’yu 

Yunanistan’a katmayı he-
defliyorlardı.

Ayrıca Osmanlı Devleti’ndeki Yahudiler, ekonomik çıkarlarını korumak için Makabi, 
Alyans İsrailit adlarında cemiyetler kurarak çeşitli faaliyetlerde bulunmuşlardır. 

Amaçları aradeniz’de 
Samsun-Trabzon 

merkezli bir Pontus 
Rum Devleti kurmaktı. 

Bir başka Rum 
cemiyeti olan tniki 

terya Cemiyeti 
de aynı amaçları 

taşıyordu.

Amaçları 
Anadolu’nun 

doğusu ve 
güneyinde rmeni 
Devleti kurmaktı.

rt eali 
emi eti

rri et ve İtilaf 
ırkası

ils n İlkeleri 
emi eti

1919 Mayıs’ında 
Seyyit Abdülkadir 
tarafından kuruldu. 

ilson İlkeleri’ne 
dayanarak Doğu 
ve üneydoğu 
Anadolu’da bir 

ürt devleti kurmak 
istiyorlardı.

1911’de İttihat ve 
Terakki Cemiyetine 

karşı kuruldu. 
Mondros Ateşkes 
Antlaşması’ndan 

sonra Anadolu’daki 
Millî Mücadele 

Hareketi’ne karşı 
muhalif bir tutum 

sergiledi.

Halide dip Hanım gi-
bi bazı aydınların üye 

olduğu bu cemiyet, Os-
manlı Devleti’nin ABD 
mandası altına girerse 

kurtulabileceğini ve kal-
kınacağını savunuyor-
du. Sivas ongresi’nde 
Mustafa emal tarafın-
dan ikna edilmişler ve 
Millî Mücadele’de yer-

lerini almışlardır.

Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler, faaliyet gösterdikleri yerlerde silahlı çeteler oluşturup 
Türkleri göçe zorlamayı amaçlıyorlardı. Böylece yapılacak nüfus sayımında Türklerden daha fazla 
görünecekler ve ilson İlkeleri’ne göre o toprakları ele geçireceklerdi. Ayrıca, yurtta güvenliği bo-
zarak Mondros Ateşkesi’nin 7. maddesinin uygulanması için zemin hazırlamaya çalışıyorlardı. 

e ali İdea (B k nanistan): Bizans İmparatorluğu’nu yeniden canlandırma dü-
şüncesidir. Bu düşünce tüm ge adaları ile ge Bölgesi’ni, Doğu aradeniz kıyılarını, 

İstanbul’u ve Trakya’yı Yunanistan’a bağlamayı hedefler. 
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Türk ve Müslümanların kurduğu zararlı cemiyetler, lusal Mücadele’ye karşıydılar. Birçoğu 
Millî Mücadele’ye ve TBMM’ye karşı Anadolu’da ayaklanmalar çıkarılmasında etkili oldu.

Millî Cemiyetler
ararlı cemiyetlerin etkinliklerine ve Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra gerçekleşen işgal-

lere tepki gösteren Türk halkı da birtakım cemiyetler kurdu. Bu cemiyetlerin bazıları şunlardır

İslam eali emi eti
İn ili  i leri 

(D stları) emi eti
S l  ve Selameti 

smani e ırkası

İstanbul’daki bazı 
medrese hocaları 

tarafından kurulmuştur. 
Osmanlı Devleti’nin dinî 

esaslara bağlı kalınarak ve 
hilafetin güçlendirilerek 

kurtarılabileceğini 
savunuyor, Millî 

Mücadele’ye karşı 
çıkıyordu. zellikle 
onya ayaklanmasının 

çıkmasında etkili oldu.

Padişah ahdettin ve 
Damat Ferit Paşa’nın 

da üye olduğu bu cemi-
yet, hilafeti destekleye-
rek Türk halkının uya-
nan millî bilincini yok 

etmeye çalışıyordu. Ce-
miyet üyeleri, İngiliz-

lerle dostluğun kuvvet-
lendirilmesi gerektiğini 

düşünüyorlardı.

Anadolu’da 
gelişen Milli 
Mücadele’ye 
karşı çıkarak 

ülkenin Padişah 
ve Halife’nin 

emirlerine 
uymakla 

kurtarılacağını 
savunuyordu.

Anad l  adınları dafaa i 
atan emi eti

İ mir dafaa i k k ı smani e 
emi eti 

Sivas’ta kuruldu. Memleketin 
bağımsızlık ve bütünlüğünü 

savunmak, bütün Anadolu’nun 
birliği için çalışmak amacıyla 

mitingler düzenledi. İtilaf Devletleri 
temsilcilerine protesto telgrafları 

gönderdi.

İzmir’de Yunanların değil de 
Türklerin çoğunlukta olduğunu dünya 

kamuoyuna basın-yayın yoluyla 
duyurmaya çalıştı. Batı Anadolu’daki 
silahlı direniş hareketlerine, silah ve 

cephane sağladı.

rak a aşaeli dafaa i 
k k emi eti

edd i İl ak emi eti

Doğu Trakya’nın Yunanlara 
verilmesine ve Mavri Mira 

Cemiyetinin zararlı çalışmalarına 
engel olmak istedi.

İzmir’in işgal edilmesine karşı 
çıktı. Bu bölgenin Türklere ait 

olduğunu kanıtlamak için çalışmalar 
yaptı.
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ill  n re emi etiD ğ  Anad l  dafaa i k k emi eti 
( ila eti arki e dafaa i k k emi eti)

rzurum ongresi’nin 
toplanmasına öncülük etti. Doğu 
Anadolu’da bir rmeni Devleti 

kurulmasına engel olmaya çalıştı. 
Bu amaçla, bölgeden kesinlikle göç 

edilmemesi kararını aldı. ıkardıkları 
Fransızca “Le Pays ( atan)” ve Türkçe 
“Hadisat” gazeteleri ile doğu illerinin 
Türk yurdunun ayrılmaz bir parçası 

olduğunu savundu.

Doktor sat Paşa ( şık) tarafından 
kurulan bu cemiyet, Türkler 

hakkında dünyada yapılan olumsuz 
propagandaya basın-yayın yoluyla 

karşı koymaya çalıştı.

ra n afa a i k k ı
illi e emi eti

ilik alılar emi eti 

aradeniz kıyılarında hak iddia 
eden Pontusçu Rumlar ile rmenilere 

karşı mücadele amacıyla kuruldu.

Adana ve çevresini, Fransız ve 
rmeni işgallerine karşı korumak 

amacıyla kuruldu.

Bölgesel nitelikli kurulan millî cemiyetler, bölgelerinin Türklere ait olduğunu kanıtlamaya ça-
lışmışlardır. Başlangıçta propaganda ve yayınlar yoluyla eylemlerde bulunan bu cemiyetler işgaller 
başlayınca silahlı direnişe geçmişlerdir. 

Millî cemiyetlerin öncülüğünde çekilen protesto telgrafları ve yurdun her tarafında yapılan mi-
tingler, işgallere karşı ilk tepkilerdir. Osmanlı Devleti’nin yarattığı boşluğu doldurmuşlardır. Daha 
önce örneği görülmemiş bir yerel örgütlenme biçimi olarak bölge bölge Türk ulusunun bağımsızlığı 
için mücadele etmişlerdir. Halkın katılımıyla düzenledikleri bölgesel kongrelerle, millî ve demokra-
tik bir kültürün oluşmasına katkı sağlamışlardır. İşgallerin doğrudan yaşandığı yerlerde uvayımil-
liye birliklerinin kurulmasına katkıda bulunmuşlardır. 

Millî cemiyetler, gelişen savaş koşullarına uyum sağlamada sorunlar yaşamıştır. Aralarındaki ko-
pukluk, iletişimsizlik ve imkânsızlıklar uzun süre ayakta kalmalarını ve başarılı olma şanslarını za-
yıflatmıştır. Millî cemiyetlerin dayandığı askerî güç olan uvayımilliye birlikleri de ulusal bağım-
sızlığı sağlamak için yetersiz kalmıştır. 

Mustafa emal liderliğinde düzenlenen Sivas ongresi ile birlikte millî cemiyetler, Anadolu ve 
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmişlerdir. Böylece ulusal düzeyde bir gü-
cün parçası olmuşlardır.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı 1918 yılından başlayarak 192 ’de 
TBMM’nin açılmasına kadar geçen sürede, uvayımilliye güçleriyle birlikte bağım-
sızlık mücadelesine önemli katkılar sağlamışlardır.

ÖÇK
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İstanbul Hük meti’nin bu tutumu, İtilaf Devletleri'nin ülkemizi parçalama girişimlerini kolaylaş-
tırıyordu. Millet kurtuluşunun ancak kendi azim ve kararlılığıyla gerçekleşebileceğini anlamış ve ba-
ğımsızlık mücadelesine destek vermiştir. 

İşgaller Karşısında Osmanlı Yönetiminin Tutumu

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından kısa süre görev yapan 
Ahmet İzzet Paşa ve Tevfik Paşa Hük metlerinden sonra, Damat Ferit 
Paşa sadrazam olarak atandı. Damat Ferit Paşa sadrazam olduktan son-
ra bütün gücüyle İtilaf Devletleri’nin çıkarlarına uygun politika izleme-
ye başladı. İtilaf Devletleri’nin isteklerini tereddütsüz yerine getirdi. İs-
tanbul Hük meti’ne göre işgaller geçiciydi ve işgalci devletlere karşı di-
renmek imkânsızdı. Bu yüzden İtilaf Devletleri’ni kızdırmamak, onlara 
hoş görünmek gerekiyordu. İstanbul Hük meti, Anadolu’ya heyet-i na-
siha (öğüt kurulları) göndererek halkı işgaller karşısında sük nete davet 
etti. alip devletlerin istekleri yerine getirilirse elverişli şartlarla bir ba-
rış antlaşması imzalanabilirdi. 

Damat Ferit Paşa, Padişah ahdettin’in ve İstanbul Hük meti’nin 
halktan beklentisini şu şekilde açıklamıştı

Resim 2.15:  Dam at  F erit 
aşa 2

“Padişah fendimiz... Bütün Osmanlı tebaasının bundan böyle, Osmanlı tarihinin temiz-
liğine yakışacak biçimde ağırbaşlılık ve dinginlik göstereceklerini, hük metin yapacağı iş-

leri içtenlikle kolaylaştıracaklarını beklemektedirler.”
ran  2 : 22

İşgaller karşısında Mustafa emal’in ve İstanbul Hük meti’nin tutumları ne olmuştur  
arşılaştırınız. 

Resim 2.16:  s anb  iş a e e en i a  
Dev e eri’nin savaş emi eri 

İşgaller Karşısında Mustafa Kemal’in Tutumu 

Mustafa emal, Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada Suriye Cephesi’nde Yıldırım 
Orduları rup omutanlığı görevindeydi. Bu görevi sırasında Osmanlı yönetimini uyararak İngiliz-
lerin isteklerine boyun eğilmemesini istedi. Ateşkes hükümlerince ordusu terhis edilince 13 asım 
1918’de İstanbul’a geldi. O gün İtilaf Devletleri donanmaları da İstanbul limanlarına demirlemiş-
ti. Bu durum karşısında, Türk milletinin esa-
reti kabul etmeyeceğini bildiği için “ eldikle-
ri gibi giderler.” diyerek kendisine ve milleti-
ne olan güvenini dile getirdi. Mustafa emal, 
İstanbul’da bulunduğu süre içinde, ulusun ve 
vatanın kurtuluşu için gazete çıkararak düşün-
celerini yaymak gibi bazı girişimlerde bulun-
du. Ona göre öncelikli iş, millî birliğin sağlan-
ması idi. Ordu hiçbir şekilde terhis edilmeme-
liydi. Başarılı subay ve komutanların, ordula-
rının başlarında bulunması gerekiyordu.
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Padişah’ın aradeniz’de güvenliği sağlamakla ilgili Mustafa emal’e verdiği görevle, 
Mustafa emal’in düşündüğü güvenliği sağlama planları aynı mıdır  Tartışınız.

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı (19 Mayıs 1919)
Mustafa emal, Rauf Bey, Ali Fuat Paşa, âzım arabekir Paşa ve İsmet Bey İstanbul’da ba-

zı görüşmeler yaparak ulusal mücadelenin ilk çalışmalarını gerçekleştirdiler. Ancak İstanbul’dan bir 
mücadelenin başlatılamayacağının farkına vardılar. Anadolu’da işgallere karşı gösterilen tepkiler de 
onları umutlandırmıştı. azım arabekir Paşa ve Ali Fuat Paşa’nın Anadolu’da bulunan askerî bir-
liklerin başında görevlendirilmelerinden sonra Mustafa emal de bir an önce Anadolu’ya görevli 
olarak geçmenin yollarını aramaya başladı.

Aynı tarihlerde aradeniz’deki Pontusçu Rum çetelerin Müslüman halka saldırıları artmış, Müs-
lüman halk da kurduğu çetelerle karşılık vermeye başlamıştı. İngiltere, İstanbul Hük meti’ne bir no-
ta vererek bölgede asayiş sağlanmadığı takdirde buraları işgal edeceğini bildirdi. Bunun üzerine Pa-
dişah ve Hük met, aradeniz’deki Türk direnişini bastırması ve Mondros Ateşkes Antlaşması hü-
kümlerini uygulaması için Mustafa emal’i sivil makamlara emretmeyi de içeren olağanüstü yet-
kilerle donatılmış olarak 9. Ordu Müfettişliğine atadı. Mustafa emal, 9. Ordu Müfettişi olarak 1  
Mayıs’ta İstanbul’dan ayrıldı. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. urtuluş Savaşı’nın ilk adımı böy-
lece atılmış oldu.

Mustafa emal Samsun’a çıkar çıkmaz bölgedeki durumu inceledi. 22 Mayıs’ta Hük met’e bir 
telgraf yollayarak İngilizlerin haksız olarak bölgeye asker çıkardığını belirtti ve Hük met’i önlem 
almaya çağırdı. Mustafa emal’e göre bölgedeki Müslüman halk, Rumların saldırılarına karşı haklı 
olarak çeteler kurup savunmaya geçmişti. Bölgede asayişin sağlanmasının tek yolu Rumların Sam-
sun üzerindeki emellerinden vazgeçmesiydi. Sorun sadece Pontus emellerine engel olmak değildi, 
tüm ülkenin ve ulusun geleceği tehdit altındaydı.

 Hazırlık Çalışmaları

1.  Mustafa Kemal’in, halkı Millî Mücadele’ye yönlendirmek ve ulusal egemenliği gerçekleş-
tirmek amacıyla yaptığı çalışmaları araştırınız.

2.  Mustafa Kemal, Millî Mücadele’nin örgütlenme aşamasında ne gibi güçlüklerle karşılaş-
mıştır? Karşılaştığı bu güçlüklere hangi çözüm yollarını bulmuştur? Araştırınız. 

3. ADIM ADIM BAĞIMSIZLIK

Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)
Mustafa emal Samsun’da daha fazla kalmayı güvenlik açısından sakıncalı görerek 2  Mayıs’ta 

Havza’ya geldi. 28 Mayıs’ta Havza enelgesi’ni yayımladı. enelge ile askerî ve mülkî amirle-
re askerlerin terhis edilmemesi, silah ve cephanenin teslim edilmemesini bildirdi. Büyük devletle-
rin temsilcilerine ve Osmanlı Hük meti’ne işgallere karşı uyarı telgrafları çekilmesi isteğini belirt-
ti. İzmir’in işgalinin kınanması için her yerde miting ve gösteriler yapılmasını istedi. Yapılacak olan 
bu gösterilerde düzenin korunması ve Hristiyan halka saldırı ve düşmanlık yapılmamasını belirtti. 3  
Mayıs 1919’da Havza’da Mustafa emal’in de katıldığı bir miting yapıldı. 

Havza enelgesi halk arasında büyük heyecan yarattı. İtilaf Devletleri temsilciliklerine gönderi-
len telgraflarla ülkenin işgali protesto edildi. Düzenlenen mitinglere binlerce insan katıldı. zellik-
le İstanbul’daki mitinglerin coşkusu İtilaf Devletleri’ni kızdırdı. İngilizler tutuklu bulunan altmış ye-
di Türk devlet adamını Malta’ya sürdüler ve Mustafa emal’in geri çağırılmasını istediler. İstanbul 
Hük meti, Mustafa emal’i geri çağırdı ancak o, bu isteğe uymadı.
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 Yurdun bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.

 İstanbul’daki Hük met, üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. 
Bu durum ulusumuzu yok olmuş gibi gösteriyor.

 lusun bağımsızlığını yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır.

 lusun davranışını ve durumunu göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünya-
ya duyurmak için her türlü etkiden ve denetimden kurtulmuş ulusal bir kurulun varlığı çok ge-
reklidir.

 Anadolu’nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas’ta ulusal bir kongrenin tez elden top-
lanması kararlaştırılmıştır.

 Bunun için bütün illerin her sancağından, halkın güvenini kazanmış üç delegenin olabildi-
ğince çabuk yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir.

 Her olasılığa karşı bu iş, “ulusal bir sır” gibi tutulmalı ve delegeler gereken yerlere kimlik-
lerini gizleyerek gelmelidir.

 Doğu illeri adına 1  Temmuz’da rzurum’da bir kurultay toplanacaktır.  

a ür  a:  Dü en enmiş ir.

 ve  maddeler  urtuluş Savaşı’nın gerekçesidir.

 madde  urtuluş Savaşı’nın yöntemidir. Bu madde ulusal bağımsızlık ve ulusal ege-
menliğin amaçlandığını gösterir.

 madde  ulusal güçleri birleştirme amacı taşır. İleride bu maddenin ifadesi olarak Temsil u-
rulu (Heyeti) kurulacak ve yeni bir meclis açılacaktır.

  ve  maddeler  ulusun bağımsızlığı için ulusun iradesinin ve azminin hemen yaşama geç-
mesi için çağrı niteliğindedir ve örgütlenmeye yöneliktir.

Amasya enelgesi’nde Mustafa emal Paşa, Ali Fuat Paşa, Rauf Bey ve Refet Bey’in imzala-
rı vardır. onya’da bulunan Cemal Paşa ve rzurum’da bulunan azım arabekir Paşa’nın da ona-
yı alınmıştır. 

Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
İzmir’in işgali sırasında Türk halkında oluşan 

tepkiyi gören Mustafa emal, 12 Haziran 1919’da 
Amasya’ya geçti. Artık ulusal mücadeleyi kişi-
sel bir girişim olmaktan çıkarıp tüm ulusa mâl et-
mek gerekiyordu. Bu amaçla burada halkı Millî 
Mücadele’ye çağıran bir metin üzerinde çalıştı. Bu 
metinde ülkenin içinde bulunduğu durum ve bu du-
rum karşısında yapılması gerekenler açıklanma-
ya çalışılıyordu. Mustafa emal’in yaveri Cevat 
Abbas Bey’in kaleme aldığı metin, 22 Haziran’da 
Amasya enelgesi (Tamimi) olarak tüm ilgililere duyuruldu. enelgenin başlıca noktaları şöyleydi

Resim 2. : masya ene esi’nin a ır andı ı 
Saraydü ü ış ası
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Mustafa emal, bu gelişmeler üzerine duygu ve düşüncelerini “ utuk” adlı eserinde şu şekilde 
kaleme almıştır

“Durumu, ordulara ve ulusa kendim bildirdim. O günden sonra resmî görev ve yetkiden ay-
rılmış olarak yalnız ulusun sevgisine, şefkat ve cömertliğine güvenerek onun bitmez verim ve 

güç kaynağından esin ve kuvvet alarak vicdan görevimizi yapmaya devam ettik.” 
a ür  a: 

  Amasya enelgesi’nin millî beraberliğin sağlanmasındaki rolü nedir  Tartışınız.

Amasya’dan sonra Mustafa emal rzurum ongresi’ne katılmak üzere rzurum’a gel-
di. Mustafa emal’e Padişah’ın saray başkâtipliğinden memuriyetine son verildiği için 

İstanbul’a dönmesi bildirildi. Mustafa emal ise aynı gün görevlerinden ve askerlik mesleğinden 
istifa ettiğini bildirdi. Diğer bir deyişle “Sinei millete döndü.” Mustafa emal artık bir sivildir. 
Bu durumda Mustafa emal’in en büyük destekçisi azım arabekir Paşa olur. “ mrinizdeyim 
Paşam. Ben, subaylarım, erlerim, kolordum, hepimiz emrinizdeyiz ” diyerek Mustafa emal’e 
bağlılığını bildirir. O an hem Mustafa emal’in hem Millî Mücadele’nin tarihinde kader tayin edi-
ci bir andır. 

ydemir  2 : 

Amasya enelgesi pek çok açıdan ilkleri barındırmaktadır. Amasya enelgesi; Türk milletine, 
ulusal bağımsızlığın ve vatanın bütünlüğünün ancak kendi gücü ve çabasıyla sağlanabileceğine yö-
nelik yapılan bir çağrıdır. urtuluş Savaşı’nın gerekçe, yöntem ve amacını açıklamıştır. Hem Os-
manlı Hük meti’ne hem de işgallere karşı çıkan ilk belgedir. lusal egemenlik ilkesinden de ilk kez 
burada söz edilmiştir. Osmanlı Hük meti’ne karşı ulusal iradeyi savunduğu için bir ihtilal belgesidir. 
Sivas’ta ulusal bir kongrenin toplanacağını bildirmiştir. 

Amasya enelgesi’nden sonra yaşanan gelişmeleri evket Süreyya Aydemir şu şekilde özetle-
miştir

Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7 Ağustos 1919)

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, 
Doğu Anadolu’daki rmenilerin, Türklerin nü-
fus yoğunluğunu azaltma çalışmalarını engelle-
mek amacıyla rzurum’da bir kongre toplama-
yı kararlaştırdı. Doğu Anadolu’da rzurum’u 
da içine alan bir bölge rmeni Devleti’ne 
bağlanmak isteniyordu. Doğu aradeniz’de, 
Trabzon’da da Pontus tehlikesi vardı. Bu teh-
ditlere engel olmak için gerekli önlemler alın-
malıydı.

rzurum, galip devletlerin çok kolay ulaşamayacağı bir konumdaydı. Ayrıca ordu birlikleri 
terhis edilirken burada bulunan 1 . olordu omutanı azım arabekir Paşa, birliklerini dağıt-
mamıştı.

Resim 2. : s a a ema  r r m n resi 
eye i i e bir i e 
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  lusal sınırlar içinde bulunan vatan, parçalanmaz bir bütündür; birbirinden ayrılamaz.
  e türlü olursa olsun, yabancıların topraklarımıza girmesine ve işlerimize karışmasına 

karşı ve Osmanlı Hük meti’nin dağılması hâlinde ulus, birlikte direnecek ve savunacaktır.
 Yurdun ve bağımsızlığın korunmasına ve güvenliğin sağlanmasına İstanbul Hük meti’nin gücü 

yetmezse, amacı gerçekleştirmek için geçici bir hük met kurulacaktır. Bu hük met üyeleri ulu-
sal kongrece seçileceklerdir. ongre toplanmamışsa bu seçimi Heyeti Temsiliye (Temsil uru-
lu) yapacaktır.

 uvayımilliye’yi etkin ve ulusal iradeyi egemen kılmak temel ilkedir.
 Hristiyan azınlıklara siyasal üstünlük ve toplumsal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
 Yabancı devletlerin güdümü ve koruyuculuğu kabul olunamaz.
 Millet Meclisinin hemen toplanmasını ve hük met işlerinin meclis denetiminde yürütülmesini 

sağlamak için çalışılacaktır. 
a ür  a: 

rzurum ongresi, toplanma amacı ve temsiliyet açısından bölgesel bir kongredir. Ancak 
aldığı kararlar açısından ulusal bir nitelik taşır. ongrede Mustafa emal’in başkanı olduğu 
dokuz kişilik bir Temsil urulu seçilmiş, Temsil urulunun geçici bir hük met gibi çalışmasına 

Resim 2. : s a a ema  r r m n resi de e e eriy e 

azım arabekir’in çağrısı üzerine Mustafa emal, 3 Temmuz’da rzurum’a geldi. Mustafa e-
mal, İstanbul Hük meti tarafından görevinden alındığını öğrenince 8 Temmuz’da hem ordu müfettiş-
liğinden hem de askerlikten istifa etti. İki rzurum delegesinin istifası üzerine rzurum ongresi’ne 
delege seçilen Mustafa emal, rzurum ongresi başkanlığına getirildi. 

23 Temmuz-7 Ağustos 1919’da yalnızca Doğu illeri delegelerinin katılımıyla toplanan rzu-
rum ongresi,  Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milli-
ye Cemiyeti’nin ortak çalışmaları sonucunda toplanmış ve bu kongrede aşağıdaki kararlar alınmıştır
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Millî Mücadele’nin temelinin atıldığı rzurum, hür ve bağımsız yaşama iradesinin de 
belgesidir. n büyük belgesi de millî mücadele tarihidir. Coğrafyayı “vatan”, kalabalıkları 

“millet” yapan ruh ve kudret bu şehirde barınır.
D rs n  : 

Coğrafyanın “vatan”, kalabalıkların “millet” olması ifadesinden ne anlıyorsunuz

rzurum ongresi maddelerinden, 
 madde  vatan sınırlarından ilk kez söz etmesi ile ileride kabul edilecek olan Misa-

kımillî kararlarının öncüsü olmuştur.
 madde ile  ilk kez geçici bir hük met kurma fikri ortaya çıkmıştır. Böylece yeni bir dev-

let kurulabileceğinin işaretleri verilmiştir. Ayrıca, Doğu Anadolu’yu temsil eden bir Temsil uru-
lu seçilmiştir.

 madde ile  egemenliğin ilk kez kayıtsız şartsız ulusa ait olduğu söylenmiştir. lusal iradenin 
egemen kılınması anlayışı, yeni bir devletin kurulması sonucunu doğurmuştur.

 madde ile  ilk kez manda ve himaye düşüncesi reddedilmiştir. 
 madde ile  İstanbul Hük meti’nin çalışmalarının ulusal irade tarafından denetlenmesi amaç-

lanmıştır.

karar verilmiştir. Saltanat ve hilafet makamlarının geleceği için herhangi bir karar alınmamıştır. r-
zurum ongresi, lusal urtuluş Savaşı’nın temel programı olmuş ve ardından toplanacak olan Si-
vas ongresi kararlarına öncülük etmiştir. ongre başkanlığına Mustafa emal’in seçilmesi, onu 

urtuluş Savaşı’nın önderi durumuna getirmiştir.

Balıkesir (26-31 Temmuz 1919) ve Alaşehir (16-25 Ağustos 1919) Kongreleri
Paris Barış onferansı’nın ardından Yunanlar İzmir’e asker çıkardıktan sonra ge Bölgesi’ndeki 

halk Yunanlara direniş örgütleriyle karşı koymaya başladı. Balıkesir ve Alaşehir ongreleri ile batı-
daki direniş örgütleri bir araya getirilip daha düzenli bir savunma gücü oluşturulmaya çalışıldı. Böy-
lelikle Batı Cephesi’nin temelleri atılmış oldu.

Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)
rzurum ongresi’nin sona ermesinden sonra 

Sivas’ta toplanacak ulusal kongrenin hazırlıklarına 
hız verildi. Temsil urulu Mustafa emal başkanlı-
ğında 2 ylül 1919’da Sivas’a ulaştı.

Bu arada İstanbul Hük meti’nin kongreyi engel-
leme girişimleri oldu. Hük met Anadolu’daki pek 
çok kente telgraf çekerek Mustafa emal’in tutukla-
nıp İstanbul’a gönderilmesini istedi. Yapılan bu baskı-
lar nedeniyle bazı illerden delege seçilemedi, seçilen 
delegelerin birçoğu da aynı baskılar nedeniyle Sivas’a 
gelemedi. Ayrıca hük metin çağrısıyla lazığ alisi 

Resim 2.2 : s a a ema  Sivas n resi 
de e e eriy e 

47



Ali alip Sivas’taki kongre çalışmalarını engellemeyi denedi. İngilizler ve Fransızlar da bu kongre-
nin toplanması hâlinde Hük meti Sivas’ı işgal etmekle tehdit ettiler. 

Bütün engellemelere rağmen kongre  ylül’de “Mektebi Sultani” (Sivas Lisesi) olarak kullanı-
lan bir binanın salonunda otuz sekiz delegenin katılımıyla toplandı. Mustafa emal kongre üyelerin-
den bazılarının engelleme çabalarına karşın oy çokluğuyla başkan seçildi. Sivas ongresi’nde rzu-
rum ongresi kararları temel alındı, bu kararlar tüm ulusu kapsayacak şekilde genişletildi. 

ongre gündemini meşgul eden önemli bir konu da “manda” sorunu oldu. ABD mandasını sa-
vunan, içinde bulunulan güç durumdan sadece bu yolla kurtulmanın mümkün olduğuna inanan ba-
zı kongre üyeleri, bu konuyu kongre gündemine taşıdılar. Manda, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
ortaya çıkan ve gelişmiş devletlerin geri kalmış toplumları ilerletme bahanesi ile sömürmesinin yeni 
biçimiydi. lusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik ilkeleri ile bağdaşmıyordu. zun tartışmalardan 
sonra tam bağımsızlık düşüncesi ile çelişen bu durumu kongre benimsemedi.

Mustafa emal kongrede ulusal bağımsızlık konusundaki görüşlerini şu şekilde açıklamıştır

Anadolu’daki tüm ulusal güçler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında bir-
leştirildi. Bu eylem sonucunda, Millî Mücadele tek bir merkezden yönetilebilecekti. 

ongre aldığı bir kararla Batı Anadolu’daki uvayımilliye güçle-
rini “Batı Anadolu uvayımilliye Başkomutanlığı” adı altında topladı. 
Sivas’ta oluşturulan Temsil urulu, Ali Fuat Paşa’yı bu komutanlığa 
atadı. Bu karar Temsil urulu’nun bir yürütme organı yani hük met gi-
bi çalıştığının da göstergesidir. Alınan bir başka kararla Millî Direniş’in 
ilk yayın organı olan İrade-i Millîye (Millî İrade) adlı gazetenin çıkartıl-
ması sağlandı. Böylece halk, Millî Mücadele hakkında doğru bir şekil-
de aydınlatılacaktı.

ongre kararları her kesime duyurulmaya çalışılırken Padişah 
ahdettin’e de ulaştırılmak istendi. Damat Ferit Hük meti kongreyi en-

gellemeye çalıştığı gibi kongre kararlarının padişaha ulaştırılmasına da 
engel oldu. Bunun üzerine İstanbul Hük meti ile bütün resmî ilişkileri kesme kararı alındı ve Anado-
lu’daki çoğunluk bu karara uydu. ongrenin bu girişiminden sonra Damat Ferit Paşa Hük meti isti-
fa etmek zorunda kaldı. Yerine Ali Rıza Paşa Hük meti kuruldu. Damat Ferit Paşa’nın istifası, Ana-
dolu hareketinin İstanbul Hük meti’ne karşı kazandığı ilk siyasi başarısı oldu.

Sivas ongresi ile rzurum’da kurulan Temsil urulu sayısı on altı kişiye çıkartıla-
rak yetkileri tüm yurdu temsil edecek şekilde genişletildi. Mustafa emal, Temsil u-
rulu Başkanı sıfatıyla bütün ulusu temsil yetkisine sahip oldu.

Resim 2.2 : i a  aşa 
2

“İç ve dış bağımsızlığımızı yitirmek istemiyoruz. entlerimizin bir an önce bayındırlaştırıl-
masına ve demiryollarımız, karayollarımız ve limanlarımızın yapımına yardım etmek isteye-

cek yabancı sermaye sahiplerinin yardımlarını seve seve kabul ederiz. Yeter ki iç ve dış bağımsızlı-
ğımızı ve yurdumuzun bütünlüğünü zedeleme gibi gizli düşünceleri olmasın.” 

a ür  a:  Dü en enmiş ir.

Millî Mücadele Dönemi’nde sadece rzurum, Balıkesir, Alaşehir ve Sivas’ta değil, 
Anadolu’nun pek çok yerinde kongreler düzenlenmiştir. azilli, ars, Ardahan, İzmir, 

Muğla, dirne, Oltu, Lüleburgaz, Afyon ve Pozantı’da toplanan kongrelerde Anadolu halkı kurtu-
luş için çeşitli çözüm önerilerini tartışmıştır.

ÖÇK
28
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Amasya Görüşmeleri (20-22 Ekim 1919)
Damat Ferit Paşa’nın istifası üzerine sadrazam olan Ali Rıza Paşa, Temsil urulu ile görüşme ta-

lebinde bulundu. Mustafa emal, Rauf ve Bekir Sami Beylerle Amasya’ya geldi. İstanbul Hük meti 
adına görüşmelere Bahriye azırı Salih Paşa katıldı. 2 -22 kim 1919 tarihleri arasında yapılan gö-
rüşmelerde taraflar şu esaslar üzerinde anlaştılar

 Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, İstanbul Hük meti tarafından tanınacak. 
 Türk illerinin hiçbiri düşmana verilmeyecek, manda ve himaye reddedilecek, Türk yurdunun 

bağımsızlığı ve bütünlüğü korunacak.
 Müslüman olmayan azınlıklara siyasi egemenlik ve toplumsal dengeyi bozucu haklar verilme-

yecek.
 İstanbul Hük meti, Sivas ongresi kararlarını tanıyacak.
 İstanbul Hük meti’nin İtilaf Devletleri ile yapacağı barış görüşmelerine, Temsil urulunun da 

uygun gördüğü temsilciler gönderilecek. 
 Seçimler yapılacak, Meclis-i Mebusan toplanacak. 
 İstanbul’da İtilaf Devletleri tehlikesi bulunduğundan Meclis-i Mebusan İstanbul dışında daha 

güvenli bir yerde toplanacak.
Amasya örüşmeleri ile İstanbul Hük meti Temsil urulunu resmen tanımış oldu. Ancak İs-

tanbul Hük meti, Mustafa emal ile Salih Paşa arasındaki görüşmelerde alınan kararlardan sadece 
Meclis-i Mebusan’ın toplanması ile ilgili hükmü kabul etti.

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması (12 Ocak 1920) ve Misakımillî Kararları 
(28 Ocak 1920)

Amasya örüşmeleri’nin sonucunda İstanbul Hük meti, Mebusan Meclisinin toplanması kararı-
nı aldı. lkede seçimler yapıldı. Mustafa emal rzurum’dan milletvekili seçildi. Müdafaa-i Hukuk 
üyelerinin çoğu seçimleri kazandı.

Temsil Kurulunun Ankara’ya Gelişi (27 Aralık 1919)
Mustafa emal, Amasya örüşmeleri’nden son-

ra Sivas’ta, Temsil urulu üyeleri ve komutanlar-
la toplantılar yaptı. Bu toplantılar sonucunda Tem-
sil urulunun, çalışmalarını Ankara’dan yürütmesi-
ne karar verildi. Ankara, Millî Mücadele’nin merke-
zi seçildi çünkü İstanbul’da açılacak olan Meclis-i 
Mebusan’ın çalışmaları daha yakından izlenebile-
cekti. Demiryolu ulaşımı ile değişik yerlerle bağ-
lantı da kolay sağlanıyordu. Ayrıca Yunanlarla sava-
şılan Batı Cephesi’ne yakındı. Henüz işgal edilme-
mişti ve bu nedenle haberleşme olanakları uygundu.

Temsil urulunun 27 Aralık 1919’da Ankara’da çalışmalarına başlaması ile Anadolu artık İstan-
bul Hük meti üzerinde etkili olmaya başlamıştır. itekim Mustafa emal’in Ankara’ya geldiği gün 
İstanbul’dan gelen bir haber de bunu kanıtlar niteliktedir  İstanbul Hük meti 27 Aralık günü Mustafa 

emal’in askerlik görevinden azl edilmediğini, kendisinin istifa ettiğini bildirmiştir.

Resim 2.22: emsi  r n n n ara’ya e işi 

İstanbul Hük meti tarafından neden böyle bir açıklama yapılmıştır  Millî Mücadele açı-
sından değerlendiriniz.
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İstanbul Hük meti ve İtilaf Devletle-
ri, meclisin İstanbul’da toplanmasını sağla-
yarak meclisi kendi kontrollerinde tutup is-
tedikleri kararları aldırabileceklerdi. Musta-
fa emal bu nedenle meclisin İstanbul’da de-
ğil, Anadolu’da bir yerde açılmasını istiyordu. 
Ancak Meclis İstanbul’da açıldı.

rzurum milletvekili seçilen Mustafa e-
mal, güvenliği nedeniyle İstanbul’a gitmedi. 
Ancak İstanbul’a gidecek arkadaşlarıyla bir 
ön görüşme yaptı. Böylece fikir birliği içinde 
İstanbul’a gidilecekti. Bu amaçla milletvekili 
seçilen arkadaşlarına bazı önerilerde bulundu. 

ncelikle kendisini Mebusan Meclisi başkan-
lığına seçmelerini istedi. Mecliste Müdafaa-i 
Hukuk rubu kurarak ortak hareket etmelerinin önemini vurguladı. Ayrıca kendilerine verdiği prog-
ramın Misakımillî olarak mecliste kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Ancak, İstanbul’a giden millet-
vekilleri Mustafa emal’i meclis başkanlığına aday göstermedikleri gibi Müdafa-i Hukuk grubu ye-
rine Felah-ı atan (vatanın kurtuluşu) adıyla bir grup kurdular.

12 Ocak 192 ’de İstanbul’da açılan Son Osmanlı Mebusan Meclisi, 28 Ocak 192 ’de yapılan giz-
li oturumunda, rzurum ve Sivas ongreleri kararları temel alınarak hazırlanan “Misakımillî” ( lu-
sal Ant) kararlarını onaylayarak dünyaya duyurdu. Böylece Mustafa emal’in isteklerinden sadece 
biri yerine getirilmiş oldu.

Misakımillî kararlarına göre
 Mondros Ateşkes Antlaşması öncesi işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü Türk yurdudur; bü-

tündür, parçalanamaz.
 Halkın çoğunluğunun Arap olduğu yerlerin geleceği için Arap halkının oyuna başvurulacaktır.
 Batı Trakya’nın durumu için halkoyuna başvurulacaktır.
 Halkın kendi kararıyla anavatana katılan doğudaki üç sancakta ( ars, Ardahan ve Batum) ge-

rekirse yeniden halkoylaması yapılabilir.
 lkemizdeki azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanların hakları ile aynı olacaktır.
 İstanbul ve Marmara Denizi’nin güvenliği sağlanmalıdır. Bu sağlandıktan sonra Boğazların dün-

ya ticaretine açılması konusunda, bizim ve diğer ilgili devletlerin verecekleri kararlar geçerli olacaktır.
 lusal ve ekonomik gelişimimizi engelleyen siyasal, hukuki ve ekonomik ayrıcalıklar (kapitü-

lasyonlar) kaldırılmalıdır.
Misakımillî ile Türk yurdunun sınırları çizilmiş, Türk ulusu tam bağımsızlık amacını dünyaya du-

yurmuştur. Mustafa emal’in düşünceleri Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından da kabul edilirken ur-
tuluş Savaşı’nın temel programı yasallaşmıştır. Tartışma konusu olan topraklarda halkoylaması yapıl-
masını önererek Türk halkının sorunları barışçı yollardan çözmek amacında olduğu gösterilmiştir.

Misakımillî’nin mecliste kabul edilmesi, İtilaf Devletleri’ni rahatsız etti. İngilizler, Misakımillî ka-
rarlarının geri alınması için hük mete baskı yaptılar. Bu duruma karşı çıkan Ali Rıza Paşa Hük meti 
görevden alındı. Yeni hük met kurma görevi Salih Paşa’ya verildi. Misakımillî’yi zorla kaldırmak is-
teyen İtilaf Devletleri, İstanbul’u resmen işgal etti (1  Mart 192 ). Mebusan Meclisini basarak vatan-
sever mebusları tutukladılar.

İstanbul’un işgal edilmesi ve Mebusan Meclisinin dağıtılması, Mustafa emal’in hangi 
düşüncesini doğrulamıştır  Tartışınız.

Resim 2.23:  sman ı eb san ec isi 
an ısından rünüm
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İtilaf Devletleri, işgalin yarattığı tepkiyi azaltmak için bir bildiri yayımladı. Bildide şunlar yazıyordu

İstanbul’un işgaline karşı Mustafa emal Temsil urulu başkanı olarak bir genelge yayımla-
yarak eyve ve lukışla demiryollarının tahrip edilmesini, tutuklanan her milletvekiline karşılık 
Anadolu’da bulunan İngiliz subaylarının tutuklanmasını ve Ankara’da toplanacak olan yeni bir mec-
lis için hazırlıklara başlanmasını emretti.  

 İşgal geçicidir.
 İtilaf Devletleri’nin niyeti saltanat makamının nüfuzunu kırmak değil, aksine Osmanlı 

idaresinde kalacak memleketlerde nüfuzu kuvvetlendirmektir.
 Taşralarda isyan çıktığı veya katliam yapıldığı takdirde İstanbul Türklerden alınacaktır.
 Saltanat makamı olan İstanbul’dan verilecek emirlere herkesin uyması gereklidir.

a ür  a: 

Türk Milletinin Büyük Meclisi Açılıyor (23 Nisan 1920)

1  Mart 192 ’de İstanbul’un İtilaf Devlet-leri’nce 
resmen işgali, ardından Mebusan Meclisinin dağıtıl-
ması, aydınların ve mebusların tutuklanması bir bakı-
ma Osmanlı Devleti’nin de sonunun geldiğinin işaret-
leriydi. lusal egemenliğe dayalı bir devlet kurmayı 
amaçlayan Mustafa emal, bu durumu değerlendire-
rek bir meclis kurmak için çalışmalara başladı.

Mustafa emal, 19 Mart 192 ’de yayımladığı 
genelgede Ankara’da olağanüstü yetkilere sahip bir 
meclisin toplanacağını haber verdi. Yapılacak yeni 
seçimlerle oluşacak bu meclise, İstanbul’dan tutuk-
lanmamış olan mebusların da katılabileceğini bildirdi. 23 isan 192 ’de en yaşlı üye erif Bey baş-
kanlığında Ankara’da açılan meclis, o günlerde Büyük Millet Meclisi (BMM) olarak adlandırılmış-
tır. Yaklaşık 9 ay sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olarak anılmaya başlanmış ve ardın-
dan bu ad süreklilik kazanmıştır.

BMM’nin öncelikli amaçları  
• lusal güçleri birleştirmek, 
• Düzenli orduyu oluşturmak,
• Misakımillî hedefini gerçekleştirmektir.
Meclis başkanlığına seçilen Mustafa emal, 2  isan 192 ’de Büyük Millet Meclisine aşağıdaki 

önergeyi sundu. Bu önergedeki maddeler, Büyük Millet Meclisinin aldığı ilk kararlardır

Resim 2.2 : s a a ema  B ’nin a ı ışı 
sırasında d a eder en 2

 Hük met kurmak zorunludur.
 eçici olduğu bildirilerek bir hük met başkanı tanımak ya da padişah vekili ortaya çı-

karmak uygun değildir.
 Mecliste yoğunlaşan ulusal iradenin yurt alın yazısına doğrudan doğruya el koymasını kabul 

etmek temel ilkedir. BMM’nin üstünde bir güç yoktur.
 BMM yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır. Meclisten seçilecek ve vekil ola-

rak görevlendirilecek bir kurul hük met işlerine bakar. Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır.
t: Padişah ve halife baskı ve zordan kurtulduğu zaman, meclisin düzenleyeceği yasal ilke-

ler içinde durumunu alır. a ür  b: 
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BMM’nin kabul ettiği maddelerden;
 madde ile  BMM’nin alacağı kararların padişahtan bağımsız olması amaçlanmıştır.

 madde ile  İstanbul Hük meti yok sayılmıştır.
 madde ile  “ üçler Birliği” ve “Meclis Hük meti” sistemlerinin benimsendiği vurgulanmıştır.

D ş len n t ile  Meclisin, saltanat ve hilafet makamlarının da üzerinde olduğu vurgulanmış an-
cak öncelikli amacın vatanın kurtuluşu olduğu belirtilmiştir.

Birinci Dönem BMM, yeni bir devletin ku-
rulmasını sağladığı için “ urucu Meclis” ola-
rak tarihe geçti. BMM, ulusal egemenlik il-
kesini benimsedi. yelerinin bir kısmı yeni-
den seçildi, bir kısmı da İstanbul’da toplanan 
Mebusan Meclisinin üyelerinden oluştu. 1921 
Anayasası (Teşkilat-ı sasiye anunu) ile hu-
kuki geçerlilik kazandı. BMM açılınca rzu-
rum ongresi ile kurulan, Sivas 

ongresi ile ulusallık kazanan 
Temsil urulunun görevi sona 
ermiş oldu.

isan 1923’e kadar çalışan Birinci Dönem Büyük Millet Meclisi, 39  yerine 11  milletvekili-
nin katılımıyla toplanabilmişti. Meclis; çiftçi, tüccar, avukat, gazeteci, bankacı, memur, asker, tarikat 
şeyhi, belediye başkanı, aşiret başkanı, mühendis, doktor, işçi gibi çeşitli meslek grupları ve toplum-
sal tabakalardan gelmiş milletvekillerinden oluşuyordu. İçlerinde ilk eğitimini tamamlamamış mil-
letvekilleri olduğu gibi birden fazla yüksekokul bitiren, yurtdışında eğitimini tamamlayan gerek batı, 
gerekse doğu ülkelerinin dillerinden birkaçını bilen milletvekilleri de bulunuyordu.

Büyük Millet Meclisi’ne Karşı Çıkan Ayaklanmalar
BMM’nin amacı tam bağımsızlığı, vatanın bütünlüğünü ve ulusal egemenliği sağlamaktı. Bu 

amaçları gerçekleştirmeye çalışan BMM’ye karşı İstanbul Hük meti’nin tavrı giderek sertleşti. İs-
tanbul Hük meti BMM’yi ve onunla birlikte ulusal kurtuluş hareketini yok etmek için halkı kışkır-
tarak Anadolu’nun birçok yerinde BMM’ye karşı ayaklanmaların çıkmasında etkili oldu. İtilaf Dev-
letleriyle hareket eden dönemin Sadrazamı Damat Ferit Paşa’nın kışkırtmaları sonucu uvayımilliye 
ve Millî Mücadele’ye karşı başlayan ayaklanmalar BMM’nin açılmasından sonra da artarak devam 
etti. Millî Mücadele hareketini ve başta Mustafa emal olmak üzere bu hareketin önderlerini kara-
layan Damat Ferit Paşa, 1  isan 192 ’de eyhülislam Dürrizade fendi’ye bir fetva yayımlatmıştı. 
İtilaf Devletleri’ne ait uçaklarla Anadolu’ya dağıtılan bu fetva ile Millî Mücadele önderleri Mustafa 

emal ve onun yakın arkadaşları vatan haini olarak ilan edilmişti. 
Anadolu halkının büyük bölümünün katılmadığı bu ayaklanmaların nedenlerini şöyle sıralayabi-

liriz  İstanbul Hük meti ve İtilaf Devletleri’nin, Millî Mücadele’nin padişah ve halifeye karşı yapıl-
dığı şeklindeki propagandaları; İngilizlerin, Boğazlar’ın her iki yakasına yerleşmek amacıyla ayak-
lanmaları desteklemesi; Anadolu’daki bazı kişilerin otorite boşluğundan yararlanmak istemesi; bazı 

uvayımilliye birliklerinin halktan zorla para, yiyecek ve silah toplaması; bazı uvayımilliye lider-
lerinin düzenli orduya katılmak istememesi, azınlıkların bağımsız devlet kurma çalışmaları ve halkın 
yıllarca süren savaşlardan yorgun düşmesi.

ÖÇK
29

Resim 2.2 : 2  isan 2 ’de n ara’da a ı an 
. B  binası
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Büyük Millet Meclisi’nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler
Ayaklanmalara karşı alınan ilk önlemlerden biri, İstanbul Hük meti’nin yayımladığı fetvaya kar-

şılık, Ankara müftüsü Rıfat fendi öncülüğünde yüz elli müftünün imzasıyla Millî Mücadele’yi des-
tekleyen bir fetvanın çıkartılması oldu. 29 isan 192 ’de Hıyanet-i ataniye ( atana İhanet) anunu 
çıkartıldı. Bu kanuna göre BMM, ulusu temsil eden en üstün kuruluş olduğu için ona karşı söz, ya-
zı ve hareketleriyle saldırıda bulunanlar ve ayaklananlar vatan haini sayılacaktı. Askerlikten kaçma-
yı önlemek için Firariler anunu çıkarıldı. Bu kanunlara aykırı hareket edenleri cezalandırmak için 
İstiklal Mahkemeleri kuruldu. İstanbul ile tüm resmî haberleşmeler kesildi.

Ayaklanmalar BMM’yi uzun süre uğraştırdı ve birçok açıdan olumsuzluklara yol açtı. Düzen-
li ordunun kurulması gecikti. İnsan ve malzeme kaybedildi. Başta Yunanlar olmak üzere düşmanla-
rın hareketleri daha serbest hâle geldi. Ancak her şeye rağmen ayaklanmalar bastırıldı. Bu durum, 
BMM’nin otoritesinin artmasını sağladı.

İstan l k meti nce D ğr dan ıkartılan A aklanmalar
a. Anzavur Ayaklanması          b. uvayıinzibatiye (Halife Ordusu)

İstan l k meti ve İtilaf Devletleri nin ışkırtması S n c  ıkan A aklanmalar
a. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı Ayaklanmaları b. apanoğulları Ayaklanması
c. opur Musa Ayaklanması                ç. Milli Aşireti Ayaklanması
d. oçgiri Ayaklanması                             e. Cemil eto Ayaklanması
f. Delibaş Mehmet Ayaklanması               g. Ali Batı Ayaklanması

A ınlıkların ıkardığı A aklanmalar
a. Rumların ıkardığı Ayaklanmalar (Pontus)    b. rmenilerin ıkardığı Ayaklanmalar

va ımilli e anlısı l  S nradan A aklananlar
a. erkez them Ayaklanması                   b. Demirci Mehmet fe Ayaklanması
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İtilaf Devletleri, 18-2  isan 192 ’de İtalya’nın San Remo kentinde Osmanlı Devleti’nin de du-
rumunu görüşmek üzere bir konferans düzenlediler. Hazırladıkları antlaşma şartlarını Paris’e çağır-
dıkları Osmanlı Hük meti temsilcilerine bildirdiler. Osmanlı yönetimi, barış pro esini görüşmek üze-
re 22 Temmuz 192 ’de Padişah'ın başkanlığında bir Saltanat urası topladı. ura üyelerinden çe-
kimser kalan Rıza Paşa dışında herkes antlaşmanın imzalanması yönünde görüş bildirdi. Bunun üze-
rine oluşturulan heyet Paris’e gitti ve Sevres (Sevr) asabası’nda 1  Ağustos 192 ’de antlaşmayı 
imzaladı.

Mustafa emal başkanlığındaki BMM, Sevr Anlaşması’na çok bü-
yük bir tepki gösterdi ve uygulanmasına izin vermeyeceğini bildirdi. 17 
Ağustos 192 ’de Doğu Cephesi omutanı azım arabekir Paşa’nın 
BMM’ye telgrafla sunduğu öneri oylanarak kabul edildi ve buna göre 
Sevr Antlaşması’nın imzalanmasına karar verenler ve imzalayanlar va-
tan haini ilan edildi.

Sevr Antlaşması’nın Türk ulusu tarafından “uygulanmasına izin ve-
rilmeyen” bazı maddeleri şunlardır

 İstanbul ve çevresi ile Anadolu’nun bir bölümü Osmanlı Dev-
leti’nde kalacak, azınlık hakları gözetilmez ise İstanbul Türklerin elin-
den alınacak.

 Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak, uluslararası bir komisyon tarafından yöne-
tilecek, bu komisyonda Türk üye bulunmayacak.

 Osmanlı ordusu, andarma gücü dâhil .7  kişi ile sınırlı olacaktı. Osmanlı kara kuvveti, gö-
nüllü olarak askere yazılanlardan oluşacak.

 Azınlıklara genişletilmiş haklar verilecek.
 apitülasyonlardan tüm devletler yararlanacak. 
 Osmanlı kaynaklarını korumak ve arttırmak için bir mali komisyon kurulacak, bu komisyon 

Osmanlı bütçesini kontrol edecek. 
 Antalya, onya, İçbatı Anadolu ve On İki Ada İtalya’ya bırakılacak.
 ge Bölgesi, Doğu Trakya ve diğer ge adaları Yunanistan’a verilecek.
 üneydoğu Anadolu, Suriye ve Lübnan’da Fransızlar manda yönetimi kuracak.
 rak ve rdün başta olmak üzere Arap topraklarında İngilizler manda yönetimi kuracak.
 Suriye, rak ve Türkiye arasındaki bölgede bir ürt devleti kurulacak.

Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan devletlerle yapılan barış antlaşmalarından en geç 
imzalananı Sevr Barış Antlaşması’dır. Bunun nedeni İtilaf Devletleri arasında Osmanlı top-

raklarını paylaşma konusunda yaşanan anlaşmazlıktır.

Resim 2.2 : a ım 
arabe ir 2

 Hazırlık Çalışmaları

Sevr Barış Antlaşması’nın maddelerini okuyunuz. Bu antlaşmanın uygulamaya girmeme-
sinin nedenlerini araştırınız. 

4. UYGULANAMAYAN BİR ANTLAŞMA: SEVR (10 Ağustos 1920)
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 Türkiye, rmenistan’ı özgür ve bağımsız bir devlet olarak tanıyacak, bu devletin sınırlarını 
ABD Başkanı ilson çizecek.

 Osmanlı Hük meti, geçerli neden olmaksızın hiçbir ulusun bilginlerini kazı yapmaktan yoksun 
bırakamayacaktı.

Mustafa emal’in Anadolu’ya geçtiği günlerde Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri tarafından top-
raklarının paylaşılmasına karar verilmiş bir ülkeydi. urtuluşu, düşman devletlerinin her dediğini 
yapmakta gören bir hük met tarafından yönetiliyordu. Millet karanlık ve belirsizlik içinde başsız ve 
savunmasız kalmıştı. Bulundukları çevrede kurtuluş çareleri arayan bazı grupların çabaları hem ye-
tersiz hem de ülke bütünlüğünü sağlamaktan uzaktı.  

Bu koşullar altında Samsun’a çıkan Mustafa emal, askerlik mesleğinden istifa edip yetkisiz kal-
masına, ekonomik ve askerî yetersizliklere, tutuklanma girişimlerine, düzenlenen kongrelerin engel-
lenme çabalarına rağmen milletinden alacağı desteğe güvenerek mücadele etti. Bu güvenini hiçbir 
zaman kaybetmedi.

rgütleyici gücü, vatanseverliği ve liderlik özellikleri ile halkın kendi içinde geliştirdiği tepkiyi 
ulusal örgütlenmeye ve topyek n bir mücadeleye dönüştürüp askerî eylemlerle birleştiren Mustafa 

emal, ulusal mücadelenin lideri olmuştur.

Sevr Antlaşması’nın maddelerine bakarak Osmanlı Devleti’nin fiilen ve hukuken varlığı-
nı devam ettirdiğini söyleyebilir misiniz  örüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Mustafa emal ve İstanbul Hük meti’nin Sevr Antlaşması’na tepkileri ne olmuştur  Bu 
tepkileri karşılaştırınız.

Sevr Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin imza-
ladığı son antlaşmadır. Osmanlı Mebusan Mecli-
si Misakımillî kararlarını kabul etmişken İstanbul 
yönetimi bu antlaşmayı kabul etmekle ulusal irade-
ye ters düşmüştür ve anayasaya aykırı davranmıştır. 

ünkü Osmanlı Anayasası olan anunu sasiye’ye 
göre bir barış antlaşmasının, Meclis-i Mebusan’ın 
onayından geçmesi gerekiyordu. Bu antlaşma ile 
toprakları paylaşılan, ordusu güçsüzleştirilen, eko-
nomisi İtilaf Devletleri’nin kontrolüne giren Osman-
lı Devleti ve Türk milleti yok sayılmıştır. Sevr Ant-
laşması Anadolu halkının BMM liderliğindeki dire-
nişi karşısında yürürlüğe konulamamıştır. 

Resim 2.2 : Sevr n aşması’nı im a ayan 
sman ı eye i 2

Mustafa emal’in Millî Mücadele’yi örgütlerken karşılaştığı sorunlara 
bulduğu çözüm yollarını ve çevresindekileri örgütleyerek bu çözüm yollarını 

başarıyla uygulamasını, onun hangi kişilik özelliği ile açıklarsınız

ÖÇK
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2. Ünite Değerlendirmesi

A  Aşağıdaki c mlelerde ö elliği verilen devletlerin an isi ld ğ n  k t dan larak c m
lenin s n ndaki n ktalı ere a ını

Osmanlı Devleti Fransa İngiltere ABD

İtalya Rusya Japonya Almanya

 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunuyordu. ünkü sömürgelerine giden 
yol, Osmanlı topraklarından geçiyordu.  ..

 Sıcak denizlere ulaşmak istiyordu. İstanbul’u merkez alan bir Slav İmparatorluğu kurmak ve 
Panslavizm politikası ile Balkan Yarımadası’ndaki Ortodoks ulusları ayaklandırmak istiyordu. 

..

 Siyasi birliğini geç tamamladığı için sömürge arayışlarına sonradan katılmıştır. Birinci Dünya 
Savaşı’nda Osmanlı Devleti ile İttifak Bloku içinde yer aldı. ..

 Milliyetçilik, özgürlük, eşitlik ve insan hakları gibi ortaya çıkardığı değerler ile Osmanlı’yı de-
rinden etkiledi. Ayrıca Osmanlı sınırları içindeki azınlıkları kendi çıkarları doğrultusunda ayak-
landırdı. ..

 Osmanlı İmparatorluğu’nun uzey Afrika’daki son toprak parçası olan Trablusgarp’ı işgal etti. 
..

 2 . yüzyılın başında askerî ve ekonomik gelişmelerin gerisinde kalmıştır. Sömürgeci devletle-
rin topraklarını ele geçirmek ve kaynaklarını kendi çıkarlarına kullanmak istedikleri devlettir.  

..

B  Aşağıdaki c mlelerdeki şl kları k t dan se eceğini  n sö c klerle tamamla ını

Damat 
Ferit Paşa

Amasya 
Genelgesi

Çanakkale 
Cephesi

Sivas
Kafkas (Doğu) 

Cephesi
Redd-i 
İlhak

Ali Rıza 
Paşa

  Anlaşma Devletlerinin Rusya’ya yardım gönderip tehlike içindeki arlık 
re imini güçlendirmek ve Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak amacıyla açtıkları cephedir.

 urtuluş Savaşı’nın gerekçesi, amacı ve yöntemi ilk kez ....................   ile 
açıklanmıştır. 

 İzmir’in işgaline karşı   Cemiyeti kurulmuştur.

 Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri  ongresi’nde tek çatı altında toplanmıştır.

 Millî hareketin, İstanbul Hük meti karşısındaki ilk başarısı  ........................
Hük meti’nin istifasıdır. 
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 Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice k n  D ğr  ifadelerin s n na D  arfi  anlış ifade
lerin s n na  arfi etirini

 Osmanlı yönetimine göre işgalci devletlere karşı direnmek imkânsızdı. Bu yüzden İtilaf Devlet-
lerini kızdırmamak, onlara hoş görünmek gerekiyordu. (    )

 Adana ve çevresinde, Fransız, rmeni işgallerine karşı koyan cemiyet Redd-i İlhak Cemiye-ti-
dir. (    )

 İşgallere karşı Anadolu’nun dört bir tarafında zaman zaman mitingler zaman zaman da silahlı 
savunma eylemleriyle kendini gösteren millî direnişe uvayımilliye denir.  (    )

 rzurum ongresi ile urtuluş Savaşı’nın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez açıklanmış-
tır. (    )

 gemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olduğu, ulusal iradenin egemen kılınması gerektiği ilk kez 
Havza enelgesi’nde söylenmiştir. (    )

 Sivas ongresi ile Anadolu’daki tüm ulusal güçler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemi-
yeti adı altında birleştirildi. (    )

 Amasya örüşmeleri’nde Misakımillî  kararları onaylanarak dünyaya duyuruldu. (    )

 Aşağıdaki ktan se meli s r ların d ğr  anıtlarını işaretle ini
 İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda tarafsız kalmasından yanaydı. 
Osmanlı Devleti’nin diğer grupta yer almasından tedirginlik duyuyorlardı.
Aşağıdakilerden an isi  İtilaf Devletleri nin tedir inlik d masına l a an ir d r m 
değildir?
A) İngiltere’nin zak Doğu sömürgeleri ile bağlantısının tehlikeye girmesi
B) Savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılması
C) Sömürge alanlarının daha da genişlemesi
D) Açılacak yeni cephelerin kayıplarını arttırması ve savaş süresini uzatması

 Aşağıdakilerden an isi  smanlı Devleti nin Birinci D n a Savaşı na irmesinin neden
leri arasında er alma ?
A) Balkan Savaşlarında kaybettiği toprakları geri alacağına inanması
B) apitülasyonların kaldırılacağını ve borçlarından kurtulacağını düşünmesi
C) Almanya’nın savaşı kazanacağına inanması
D) elişmiş sanayisine yeni ham madde ve ener i kaynakları sağlayacağı düşüncesi

 ndr s Ateşkes Antlaşması nın aşağıdaki k mlerinden an isi  smanlı Devleti nin 
e emenlik aklarını d ğr dan sınırlandırma ?
A) Anadolu dışındaki Osmanlı birlikleri en yakın İtilaf Devletleri komutanlıklarına teslim olacak.
B) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir durum hâlinde istedikleri bölgeleri 

işgal edebilecekler.
C) rmenilere bırakılması düşünülen doğudaki altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu 

bölgeleri işgal edebilecekler.
D) Boğazlar açılacak, bu bölgelerdeki kaleler İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
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 Aşağıdakilerden an ileri  mill  varlığa ararlı cemi etlerin rtak ö ellikleri arasında er 
alma ?
A) Propaganda ve yayınlar yoluyla başladıkları mücadeleye işgallerden sonra silahlı direnişler-

le devam ettiler.
B) Osmanlı yönetimi tarafından desteklenmişlerdir. 
C) Temsil ettikleri bölgelerin Türklere ait olduğunu kanıtlamaya çalışmışlardır.
D) Bölgesel nitelikli kuruluşlardır.

 Anadolu ve Trakya başta olmak üzere, yurdun her yerinde varlığını mitingler düzenleyip, silah-
lı direniş örgütleri kurarak kabul ettirmeye çalışan davranış biçimi uvayımilliye ruhu olarak ad-
landırılır.
Aşağıdakilerden an isi  va ımilli e nin rta a ıkmasının nedenleri arasında er alma ?
A) Anadolu’nun yer yer işgal edilmiş olması
B) Osmanlı yönetiminin işgallere duyarsız kalması
C) Padişahın esaret altından kurtarılmak istenmesi
D) Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Osmanlı ordularının terhis edilmesi ile askerî boşlu-

ğun ortaya çıkması

 rzurum ongresi’nde “ uvayımilliye’yi etkin ve ulusal iradeyi egemen kılmak temel ilkedir.” 
kararı yer almıştır.
Amas a enel esi nin
   .  lusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. 
  .  İstanbul’daki hük met, üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu 

durum ulusumuzu yok olmuş gibi göstermektedir.
 .  Yurdun bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
kararlarından an ileri  r r m n resi nin kararını destekle ici niteliktedir
A) Yalnız   B) Yalnız   C) Yalnız   D)  ve 

 Aşağıda verilenlerden an isi  isakımill  kararlarının s n ları arasında er alma ?
A) Türk yurdunun sınırları çizilmiştir.
B) Türk ulusunun tam bağımsızlık isteği dünyaya duyurulmuştur.
C) urtuluş Savaşı’nın programı yasallaşmıştır. 
D) Millet egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurulacağını bildirmiştir.

D  Aşağıdaki s r ları anıtla ını  anıtlarını ı öğrenci r n d s asına k n  

 Misakımillî kararlarının urtuluş Savaşı açısından taşıdığı önemi açıklayınız.

 TBMM’nin açılış gerekçelerini ve önemini yazınız.

 TBMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaların isimlerini yazarak urtuluş Savaşı’na etkisini değer-
lendiriniz.

 Sevr Antlaşması’nı Osmanlı Devleti açısından değerlendiriniz.
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ÜNİTE

3
 KONULAR
1. DOĞU VE GÜNEY DÜŞMANA DİRENİYOR

2. BATI CEPHESİ’NDE TÜRK HALKININ MÜCADELESİ VE 
DÜZENLİ ORDUNUN BAŞARILARI

3. KÜTAHYA - ESKİŞEHİR SAVAŞLARI VE EĞİTİM ORDUSU

4. SAKARYA’DA DİRİLEN ULUS

5. BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKOMUTANLIK MEYDAN SAVAŞI

6. MİLLÎ MÜCADELE’NİN SANATA VE EDEBİYATA YANSIMALARI

YA İSTİKLAL 
YA ÖLÜM!

Resim . : Sa arya eydan Savaşı’nı s eren ab  n ara a ür  ve r ş Savaşı ü esi
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YA İ İK A  YA ÜM  . Ünite

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra bu antlaşmanın özellikle 7. ve 2 . mad-
delerine dayandırılarak ülke toprakları işgal edilmeye başlandı. Türk ulusu bu haksız işgallere kar-
şı vatan topraklarını savunmak için doğuda rmeniler, güneyde Fransızlar ve rmeniler, batıda ise 
İngiltere’nin desteklediği Yunanlarla savaştı.

Doğu Cephesi 

Osmanlı İmparatorluğu toprakları içinde diğer azınlıklar gibi dillerini ve dinlerini koruyarak ya-
şayan rmeniler, on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında bazı isteklerde bulunmaya başladılar. r-
menilerin bu isteklerinin nedeni, Fransız İhtilali sonucu ortaya çıkan milliyetçilik akımı ve Osmanlı 
Devleti’ni paylaşmak isteyen devletlerin uyguladıkları politikalardı. nce Rusya’nın daha sonra da 
İngiltere’nin teşvik ve desteği ile rmeniler teşkilatlanmaya başladı. Rusya, Doğu Anadolu’dan Ak-
deniz kıyılarına uzanan bir rmeni Devleti kurdurup bu devlet üzerinden Akdeniz’e inmek ve güç 
sahibi olmak istiyordu. İngiltere ise Rusya’nın bu hedeflerini engellemek amacıyla rmenileri ken-
di çıkarları doğrultusunda kullanmayı hedeflemişti. Bu durum rmenilerin Doğu Anadolu başta ol-
mak üzere, ülkenin pek çok yerinde çete eylemleri başlatmasına ve rmeni sorununun ortaya çıkma-
sına neden oldu.

rmeni Hınçak ve Taşnak komiteleri, İstanbul ve Doğu Anadolu’nun bazı şehirlerinde Osmanlı 
yöneticilerine ve halka saldırılar düzenlemeye başladı. Osmanlı İmparatorluğu bu olayları önlemeye 
çalışırken karşısında her defasında İngiltere, Fransa ve Rusya’yı buldu.

 Hazırlık Çalışmaları
1.  Kurtuluş Savaşı’nda açılan Doğu, Güney ve Batı Cephelerinde kimlere karşı savaşılmış-

tır? Araştırınız.

2. Türk halkının işgaller karşısında tepkisi ne olmuştur? Araştırınız.

1.  DOĞU VE GÜNEY DÜŞMANA DİRENİYOR

ari a . : i  ücade e’de D  üney ve Ba ı e e eri
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Mustafa emal’in sözlerinden yola çıkarak rmenilere karşı açılan cephenin nedenle-
rini söyleyiniz. 

“Biliyorsunuz ki, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan beri rmeniler, gerek rmenistan 
içinde gerek sınıra yakın yerlerde Türkleri toptan öldürmekten vazgeçmiyorlardı. 192 ’nin 

sonbaharında rmeni kıyımı dayanılmaz bir kerteye geldi. rmeniler üzerine yürümeye karar ver-
dik. 9 Haziran 192 ’de doğu bölgesinde geçici seferberlik ilan ettik.”

a ür  b: 

ABD asıllı eneral James Harbord (Ceyms Harbırt) başkanlığında bir heyetin hazırladı-
ğı “ eneral Harbord Raporu” ile rmenilerin Doğu Anadolu’da çoğunlukta olmadıkları ve 
iddia edildiği gibi haksızlığa uğramadıkları belgelenmiştir. 

Birinci Dünya Savaşı’nda rmeniler Ruslarla birleşerek Osmanlı İmparatorluğu’na karşı savaşa 
girdi. Osmanlı Hük meti, hem halkın can ve mal güvenliğini sağlamak hem de Türk ordusuna cep-
he gerisinden gelebilecek saldırıları önlemek için 191 ’te Tehcir anunu’nu çıkardı. Bu kanunla, r-
menileri zorunlu olarak o sırada Osmanlı toprakları içinde bulunan Suriye, uzey rak ve Lübnan’a 
göç ettirdi. Bu topraklar, savaş alanının dışında kalan güvenli topraklardı. Yaşanan bu göç sırasında 
zorlu doğa koşulları, hastalıklar ve eşkıya saldırıları gibi nedenlerle bazı rmeni vatandaşlar hayatı-
nı kaybetti. 

Rusya, 1917’de gerçekleşen Bolşevik İhtilali’nin ardından Doğu 
Anadolu’da işgal ettiği yerlerden çekildi. 1918’de imzalanan Brest-
Litovsk Antlaşması ile ars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne 
geri verdi. 

Birinci Dünya Savaşı sonunda üney Azerbaycan toprakları üze-
rinde İngiltere’nin desteğiyle merkezi rivan olan bir rmeni Devle-
ti kuruldu. Türk ordusu daha bölgeye ulaşmadan Rusların boşalttıkla-
rı yerlere rmeniler yerleştiler. rmeniler Doğu Anadolu’da kendileri-
nin çoğunlukta olduklarını ileri sürmekteydiler. İtilaf Devletleri, Mond-
ros Ateşkes Antlaşması’na rmeniler lehine 2 . maddeyi ekleyerek Do-
ğu Anadolu’yu rmenilere vermeyi planlamışlardı. 

Doğu Anadolu’nun rmenilere verilmesini engellemeye yönelik önlemler almak amacıyla Türk 
halkı bölgesel cemiyetler kurdu ve bu cemiyetler aracılığıyla rzurum ongresi toplandı. 

eneral Harbord Raporu’na ve Türk halkının tepkilerine rağmen İtilaf Devletleri Sevr 
Antlaşması’nda da Doğu Anadolu’yu içine alan bir rmenistan kurulmasına karar verdiler. Bu giri-
şimlerden cesaret alan rmenistan askerî birlikleri ve rmeni çeteleri saldırıya geçti. ars ve çev-
resini işgal edip bölgede yaşayan Türkleri göçe zorladı. Bu nedenle 1 . olordu omutanlığı, Do-
ğu Cephesi omutanlığına dönüştürüldü. azım arabekir Paşa, yetkileri arttırılarak cephe komu-
tanlığına atandı. Doğu illerinde seferberlik ilan edilip halk silah altına çağrıldı. Böylece TBMM 
Hük meti, urtuluş Savaşı’ndaki ilk cephesini rmenilere karşı açmış oldu. 

Mustafa emal Doğu Cephesi’nde rmenilere karşı yapılan mücadelenin gerekçesini şu sözler-
le vurgulamıştı

Resim .2: BD’ i 
enera  ames arb rd 
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urtuluş Savaşı’nda düzenli ordunun ilk cephesi, Doğu Cephesi’dir. Mondros Ateşkes 
Antlaşması’ndan sonra ordular terhis edilirken, azım arabekir Paşa komutasındaki 1 . 

olordu, Millî Mücadele’nin ilk yıllarında elde bulunan az sayıda düzenli askerî birlikten biri ol-
muştur.  

ümrü Antlaşması, TBMM Hük meti’nin uluslararası alandaki ilk siyasi başarısıdır. Ba-
ğımsız bir devlet olan rmenistan bu antlaşmayla, TBMM’yi, yani yeni Türk devletinin 

varlığını resmen tanımış oldu. Ayrıca rmenistan Hük meti, Doğu Anadolu topraklarına yönelik 
isteklerinden vazgeçerek Sevr Antlaşması’nı reddetmiş oldu.  

azım arabekir Paşa komutasındaki askerî birlik-
ler, yaptıkları karşı saldırı ile rmenileri yenilgiye uğ-
rattı. rmenistan barış istemek zorunda kaldı. 2-3 Ara-
lık 192 ’de imzalanan ümrü Antlaşması sonucunda r-
menilerle savaş sona erdi ve Doğu Cephesi kapandı. Bu 
antlaşmayla rmeniler işgal ettikleri yerlerden çekildiler; 

ars, Sarıkamış, ağızman ve ğdır’ı Türkiye’ye bıraktı-
lar. ümrü Antlaşması sonrası halkın Millî Mücadele’ye 
olan inancı ve TBMM’ye olan güveni arttı.

Resim 3.3:  s a a ema  ve 
a ım arabe ir 2

İşgallere karşı ilk direniş, güney illerinde kendiliğinden başlamıştır. Bu yüzden üney 
Cephesi, uvayımilliye’nin ilk cephesidir. İşgallere karşı ilk silahlı direniş, Dörtyol’un 

Fransızlar tarafından işgali üzerine başlamış ve “ ara Hasan Müfrezesi” adıyla ilk uvayımilliye 
birliği 1919’un başında kurulmuştur. 

Se e  2 : 2

Güney Cephesi
urtuluş Savaşı başlangıçta bölgesel güçlerin düşmana 

karşı koymasıyla başlamıştı. enelgelerin yayımlanması, 
kongrelerin toplanması ve TBMM’nin açılmasından sonra, 
mücadele topyek n bir kurtuluş savaşına dönüştü.

İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. 
maddesine dayanarak Anadolu’da gerçekleştirdikleri işgal-
leri yaygınlaştırdılar. 3 asım 1918’de Musul daha sonra 

rfa, Antep, Maraş İngiltere tarafından; Adana ve çevre-
si ise Fransa tarafından işgal edildi. İngilizler daha sonra 
Musul’un egemenliğinin tamamen kendilerine bırakılması şartı ile işgal bölgeleri olan rfa, Antep 
ve Maraş’ı Fransızlara bıraktılar. Fransızlar, Tehcir anunu ile Suriye’ye göç ettirilen rmenileri de 
yanlarına alarak bölgede yaşayan Türklere saldırgan ve onur kırıcı davranışlarda bulundular.

Düzenli ordu birliklerinin bulunmadığı bu yörelerde, Temsil urulunun görevlendirdiği subayla-
rın yaptıkları örgütleme çalışmaları ve arayılan, Tayyar Rahmiye Hanım gibi yerel kahramanların 
özverili mücadeleleriyle yerli halk; Mersin, Adana, rfa, Maraş ve Antep kentlerinde Fransız ve r-
menilere karşı büyük bir direniş gösterdi. Bölge halkı bağımsızlık ruhunun ve millî birliğin emsal-
siz örneklerini sergiledi. 

Resim . : vayımi iye bir i i

Doğu Cephesi’ndeki tehdit ortadan kalkınca askerî birliklerin ve rmenilerden el-
de edilen silah ve cephanenin bir bölümü Batı Cephesi’ne aktarıldı. 

ÖÇK
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 rfa Sav nması
3  kim 1919’da Fransızlar, rmenilerle birlikte rfa’yı işgal etti. Maraş’ta olduğu gibi rfa’da 

da Fransızlardan destek alan rmeniler onur kırıcı ve halkı kışkırtan davranışlarda bulundu. rfa’da-
ki çatışmalar Maraş direnişinin son günlerinde başladı. rfa Jandarma Tabur omutanlığına atanan 
Yüzbaşı Ali Saip Bey komutasında yaklaşık üç bin kişilik bir kuvvet oluşturuldu. rfa halkının bu 
zor koşullara rağmen verdiği destekle 1  isan’a kadar süren çatışmaların sonunda halkın direnişi 
başarıya ulaştı ve Fransızlar rfa’dan çekildi.

“Maraşlılar bu kahramanca savunmaları ile millet davasının büyüklük ve yüceliğini, ulu-
sumuzun yaşamak, bağımsız olarak yaşamak konusundaki iradelerini bütün dünyaya kar-

şı ilan ettiler.”  
ran  2 2a: 

 a  araş Sav nması
29 kim 1919’da Maraş’a Fransız birliklerinin girişinden sadece iki gün sonra, aralarında rme-

nilerin de bulunduğu bazı Fransız askerleri Türk kadınlarının yolunu kesti. “Burası artık Türklerin 
değildir. Fransız ülkesinde peçe ile gezilmez ” diyerek içlerinden birinin peçesini yırttılar. Olay ye-
rinde toplanan halkın protestolarına ateşle karşılık verip bazı kişileri yaralayan Fransızlara karşı Süt-
çü İmam, tabancasıyla ateş açıp olayı başlatan Fransız askerini öldürdü. Bu olaydan sonra Fransızlar 
halka daha sert davranmaya başlamış, rmeniler de taşkınlıklarını arttırmışlardır.

Sütçü İmam olayı ile başlayan gerilim, “bayrak olayı” ile tırmandı. Fran-
sızların Maraş alesi’ndeki Türk bayrağını indirip Fransız bayrağını çekmele-
ri protestoları arttırdı. zan okunduktan sonra lu Cami’de toplanan halk hep 
bir ağızdan “Bayraksız namaz kılınmaz ” diye bağırdı. O sırada cami imamı 
Rıdvan Hoca’nın “ zgürlüğü olmayan bir milletin cuma namazı kılması doğ-
ru olamaz ” sözleri ile Maraş halkı yürüyüşe geçti ve kaleye tekrar Türk bay-
rağı asıldı.

Fransızların tutumu ve rmenilerin taşkınlıkları karşısında Maraş halkı, 
kentte Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurup örgütlenme çalışmalarına başladı. 

entin dış kesimlerinde başlayan şiddetli çarpışmalar kent merkezinde devam etti. uvayımilliye 
birliklerinin ve Maraş halkının destansı mücadelesi ile yenilgiyi kabul eden Fransızlar Maraş’tan çe-
kilmek zorunda kaldılar. Maraş, 11 ubat 192 ’de verilen mücadele sonucunda işgaller karşısında 
düşman kuvvetlerini yenerek kurtulan ilk kent oldu.

Mustafa emal verdikleri mücadeleden dolayı Maraşlıları şu sözlerle kutlamıştır

Resim . : Sü ü 
mam 22

c  Ante  Sav nması
Fransızlar, Antep’i  asım 1919’da İngilizlerden devraldı. Fransız askerî 

birlirlerinin içinde rmeniler de vardı. Fransızların rmenilerle ortak hareket 
etmesi ve yaptıkları taşkınlıklar, Antep halkını rahatsız etti. Antep’te Anadolu 
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin bir şubesi açıldı. steğmen Salih’in 
“ ahin” takma adıyla uvayımilliye omutanlığına atanmasıyla halk daha da 
örgütlü hâle geldi. ahin Bey’in şehit olmasından sonra Mustafa emal’in em-
riyle Antep’teki uvayımilliye birliklerinin komutanlığına ılıç Ali Bey atan-
dı, çatışmalar daha da şiddetlendi. Resim . : a in Bey 

2
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Yukarıdaki metinden de anlaşılacağı gibi ahin Bey önderliğindeki Antepliler, Fransızlara karşı 
olağanüstü bir gayretle savaşmıştır. uşatma altındaki Antep şehri hiçbir yerden yardım alamadığı 
için düşmana 9 ubat 1921’e kadar dayanabildi ve sonunda teslim oldu. 

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Fransızlar Mersin ve Adana’yı işgal etti. Ardından bu 
kentlere rmeniler göç etmeye başladı. Fransızlardan güç alan rmenilerin Türklerin yaşadığı köyle-
re zarar vermesi üzerine yöre halkı Toros Dağları’na çekildi. Tayyar Rahmiye Hanım gibi yerel kah-
ramanlar ve Yüzbaşı Osman Bey ile Yüzbaşı Ratip Bey’in komuta ettiği uvayımilliye birlikleri bu 
kentlerde ve Toroslarda Fransızlara büyük kayıplar yaşattı. Bazı Fransız birlikleri esir alındı. Adana 
ve Mersin çevresindeki çarpışmalar ateşkese kadar devam etti.

üney illerindeki bu direnişler karşısında Fransa ateşkes istedi. Sakarya Savaşı’nın kazanılması 
üzerine TBMM ile anlaşma yoluna gitti. Fransızlarla 2  kim 1921’de imzalanan Ankara Antlaşma-
sı ile savaş sona erdi ve üney Cephesi resmen kapandı. Fransız birlikleri Suriye ve Lübnan’a geri 
çekildi. Hatay dışında bugünkü Türkiye-Suriye sınırı çizilmiş oldu. 

urtuluş Savaşı’nda İtalyanlara karşı cephe açılmadı. İtalyanlar işgal ettikleri Antalya ve çevre-
sindeki halkla iyi geçindi. Halkın yaşamına müdahale etmediler. Yol ve hastane yaptırarak halkın 
üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalıştılar. İkinci İnönü Savaşı’ndan sonra çekilmeye başlayan 
İtalyanlar Sakarya aferi neticesinde Anadolu’yu tamamen terk etti. Anadolu’dan çekilirken silah ve 
cephanelerinin bir kısmını TBMM’ye bıraktılar. İtilaf Devletleri ile yapılan diplomatik görüşmeler-
de zaman zaman Türkiye’nin yanında yer aldılar. 

“(...) Fransızlarla ilk önemli çarpışma, ızılburun tepelerinde, ilis uvayımilliye kuv-
vetlerinin de iş birliği ile yapıldı. İkinci büyük çarpışma, ertil civarında oldu. Fransızla-

rın Türk birliklerinin bulunduğu sahaları top ateşi ve makineli tüfek yağmuruna tutmaları üze-
rine Türk birlikleri çekilmek zorunda kaldılar. Savaşın üçüncü gününde, ahin Bey hiç uyuma-
mıştı. Oradan oraya koşarak kuvvetlerinin direniş gücünü arttırmaya çalışıyordu. Fransızlar, a-
hin Bey’in kuvvetleri üzerine son kez top ve makineli tüfeklerle saldırdılar. Top ve mermi yağmu-
ru altında sadece tüfekle karşı koymanın ölümle neticeleneceğini anlayan ahin Bey’in kuvvetle-
ri geri çekilmeye başladı. ahin Bey’in yakınında bulunan arkadaşları birlikte çekilmek için a-
hin Bey’e ısrar ettiler. O, çekilmeyi her defasında reddetti. lmalı öprüsü taşlarını kendine siper 
ederek Fransızlara ateş etmeye devam etti. ahin Bey, Fransız piyadelerinin süngü darbeleri altın-
da 28 Mart 192 ’de şehit düştü.” 

. a ian e . v. r

 TBMM, Antep’e olağanüstü gayretinden ötürü azi unvanını verdi (  ubat 1921).

 Halkın kahramanca direnişinden dolayı Maraş’ın adı TBMM’nin aldığı bir kararla ah-
raman Maraş olarak değiştirildi (7 ubat 1973).

 rfa dillere destan direnişinden dolayı anlı rfa adını aldı (12 Haziran 198 ). 

İtalyanların yöre halkına karşı böyle bir tutum içine girme nedenleri ne-
ler olabilir

ÖÇK
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Yunanistan; 19. yüzyıl başlarında Rusya, İngiltere ve 
Fransa’nın desteğiyle Osmanlı Devleti’nden ayrılarak ba-
ğımsızlığını kazanmıştı. Ancak bu kazancıyla yetinmeyerek 
Batı Anadolu’yu da egemenliği altına almak istedi.

İtilaf Devletleri’nce düzenlenen Paris Barış onferan-
sı’nda alınan karar doğrultusunda İzmir ve çevresi Yunanlar 
tarafından işgal edilmişti. Batı Anadolu halkı işgallere karşı 
bir yandan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri bir yandan da u-
vayımilliye etrafında toplanarak direnişe başladı. Batı Ana-
dolu uvayımilliye birlikleri, düşmana karşı cesurca karşı 
koydu. uvayımilliye birliklerine eli silah tutan her yaştan 
insan katılabiliyordu. Bu birliklere bazı yerlerde subaylar, 
bazı yerlerde Demirci Mehmet fe, Yörük Ali fe ve ök-
çen fe gibi yerel kahramanlar önderlik yapıyordu. Büyük fedakârlıklarına karşın düzenli ordular 
karşısında yetersiz kaldılar.

Düzenli Ordunun Kurulması
TBMM Hük meti kurulduktan sonra 1  Mayıs 192 ’de uvayımilliye birliklerinin düzenli or-

du içerisine alınması kararlaştırıldı. Bu birlikler Millî Savunma Bakanlığına bağlanacak, yiyecek ve 
cephane ihtiyaçları bakanlıkça karşılanacaktı. Bu kararla Batı Cephesi’nde düzenli orduya geçişin ilk 
adımları atılmış oldu. Bu süreçte Batı Cephesi omutanı Ali Fuat Paşa’nın ediz’deki Yunan kuv-
vetlerine yönelik 2  kim’de yaptığı taarruz başarısızlıkla sonuçlandı. Bunun üzerine köklü bir çalış-
mayla düzenli ordunun kurulması, düşmanın yurttan atılması için bir zorunluluk hâline geldi.

9 asım 192 ’de çıkarılan Bakanlar urulu ararnamesi ile Batı Cephesi, Batı ve üney olarak 
ikiye bölündü. Batı bölümü Albay İsmet Bey’in, üney bölümü ise Albay Refet Bey’in komutasına 
verildi. Bu şekilde uvayımilliye birlikleri düzenli orduya katılacaktı.

Otorite altına girmek istemeyen erkez them ve Demirci Mehmet fe gibi uvayımilliye lider-
leri düzenli orduya karşı çıktı. Bu liderler uvayımilliye birlikleri ile çete savaşı tarzının devam et-
mesi gerektiğini, bu şekilde Yunan kuvvetlerinin yıpratılarak bıktırılacağını ve sonunda ülkeyi terk 
edeceklerini savunuyorlardı. Tüm ikna çabalarına rağmen düzenli orduya katılmayan erkez them 
ve Demirci Mehmet fe kuvvetleri, sonunda TBMM otoritesine karşı ayaklandılar. zerine gönderi-
len düzenli ordu karşısında başarılı olamayacağını anlayan erkez them, Yunanlarla anlaşarak kuv-
vetlerini dağıttı. Demirci Mehmet fe ise üzerine gönderilen kuvvetler karşısında geri çekilerek af 
diledi ve TBMM kuvvetlerine teslim oldu.

uvayımilliye birliklerinin yetersiz kalmasının nedenleri nelerdir

Resim . : i a  eva  ban ı  
ev i a ma  a ım arabe ir  

a re in ay n sıra sa dan s a

 Hazırlık Çalışmaları

1.  “Topyekûn mücadele, düzenli ordu” kavramları ne demektir? Araştırınız.

2. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra gerçekleşen işgallere karşı Türk halkı hangi 
yöntemlerle mücadele etmiştir? Araştırınız. 

2. BATI CEPHESİ’NDE TÜRK HALKININ MÜCADELESİ VE DÜZENLİ ORDUNUN BAŞARILARI
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ari a .2: Birinci n nü Savaşı’nı s eren r i

Birinci İnönü aferi, yeni kurulan düzenli ordunun ilk askerî başarısı oldu. Albay İsmet Bey, ge-
neral rütbesine yükseltildi. Halkın TBMM’ye olan güveni ve umutlarıyla orduya katılım arttı. Bu or-
tamda erkez them İsyanı tamamen bastırıldı. 2  Ocak 1921’de TBMM’nin çalışmalarını hukuk-
sal bir zemine oturtan Teşkilat-ı sasiye anunu’nun (1921 Anayasası) ve 12 Mart 1921’de İstiklal 
Marşı’nın kabulü bu zaferden sonra gerçekleşmiştir.

Birinci İnönü aferi’nin uluslararası alanda diplomatik kazanımları da oldu. İtilaf Devletleri 
TBMM’yi, 23 ubat 1921’de düzenlenen Londra onferansı’na davet ettiler. 1 Mart 1921’de Afga-
nistan’la dostluk antlaşması imzalanırken 1  Mart 1921’de de Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşma-
sı imzalandı.

Birinci İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921)
Batı Anadolu’yu işgal eden Yunanlar, skişehir üzerinden Ankara’ya ulaşarak Anadolu’da başla-

yan Millî Mücadele hareketini sona erdirmek amacındaydılar. erkez them’in ayaklanmasını da fır-
sat bilerek Bursa- şak çizgisinden skişehir yönüne  Ocak 1921’de saldırdılar. İsmet Paşa komu-
tasındaki yeni kurulan düzenli ordu birlikleri, Yunan kuvvetlerini İnönü mevkiinde karşıladı ve ken-
disinden kat kat üstün olan Yunan ordularını 1  Ocak 1921’de durdurdu.

Mustafa emal Birinci İnönü aferi’nin önemi ile ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştır

“Bu muharebe ile pek çok şey kurtarılmıştır. Hayır, her şey kurtarılmıştır ” 

ay  2 2b: 2
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Londra Konferansı (21 Şubat - 12 Mart 1921)

Birinci İnönü aferi, İtilaf Devletleri arasın-
daki görüş ayrılıklarını arttırdı. Fransızlar ü-
neydoğu Anadolu’da büyük bir direnişle karşı-
laşmıştı. İtalyanlar ise Anadolu’nun paylaşımın-
dan memnun değildi. Bu nedenle İtilaf Devletle-
ri Sevr Antlaşması’nı yeniden gözden geçirmek, 
bazı maddelerini değiştirerek TBMM’ye kabul 
ettirmek amacıyla Londra’da bir konferans dü-
zenlemeye karar verdiler. onferansa İstanbul 
Hük meti ve TBMM Hük meti birlikte çağrıl-
dı. İtilaf Devletleri’nin amacı, iki hük met ara-
sındaki anlaşmazlıklardan yararlanıp istedikleri kararların alınmasını sağlamaktı. 

İtilaf Devletleri, TBMM Hük meti’ni İstanbul Hük meti aracılığıyla dolaylı yoldan davet etmiş-
ti. ünkü TBMM’yi resmen tanımak istemiyorlardı. Ancak Mustafa emal Paşa, Türk milletinin 
gerçek temsilcisinin TBMM olduğunu söyleyerek İtilaf Devletleri’nin TBMM’yi doğrudan davet et-
mesi gerektiğini belirtti. 21 ubat - 12 Mart 1921’de toplanan konferansa İngiltere, Fransa, Yunanis-
tan, İtalya, İstanbul Hük meti ve Mustafa emal’in istediği şekilde konferansa doğrudan çağırılan 
TBMM Hük meti katıldı. 

Bu konferansa birlikte katılma konusunda İstanbul ve Ankara Hük metleri arasında çeşitli görüş-
meler yapıldı. Ancak iki hük met anlaşamadıkları için Londra’ya iki ayrı delege heyeti gönderildi. 
İstanbul Hük meti’nin başında Tevfik Paşa, Ankara Hük meti’nin başında ise Bekir Sami Bey bu-
lunuyordu.

İstanbul Hükümeti adına konferansa katılan Sadrazam Tevfik Paşa, “Söz milletin asıl vekillerine 
aittir.” diyerek Anadolu Heyeti’ne söz verilmesini istedi ve görüşmelerden çekildi.

Londra onferansı’na katılan TBMM, İtilaf Devletleri’nce hukuksal açıdan tanınmış ve savaş de-
ğil, barış yanlısı olduğunu dünya kamuoyuna göstermiş oldu. Aynı zamanda TBMM’nin uluslarara-
sı alanda siyasi etkinliği arttı. Türk urtuluş Savaşı’nın temel hedefi olan Misakımillî daha geniş kit-
lelere duyurulmuş oldu. 

İtilaf Devletleri’nin Sevr Antlaşması’nı küçük değişikliklerle kabul ettirme çabaları TBMM tara-
fından kabul edilmedi.

Afganistan ile Dostluk ve Dayanışma Antlaşması (1 Mart 1921)

Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra görevlendirilen bir Türk Heyeti, Rusya ile dostluk anlaşması im-
zalamak için Moskova’ya gitti. Aynı tarihlerde Afganistan temsilcileri de Moskova’daydı. 1919’da 
bağımsızlığını kazanan Afganistan, Sovyet Rusya’nın desteğini sağlamak için Moskova’ya temsil-
ci göndermişti. Afganistan ile TBMM Hük meti arasında 1 Mart 1921’de Moskova’da “Türk- Af-
gan Dostluk Antlaşması” imzalandı. Böylece Afganistan, TBMM Hük meti’ni hukuken tanıdı ve 
Misakımillî’yi tanıyan ilk Müslüman ülke oldu. 

Antlaşmaya göre, taraflardan biri saldırıya uğrarsa diğer taraf ona yardım edecekti. TBMM 
Hük meti ayrıca Afganistan’a subay ve öğretmen göndermeyi kabul etti.

Resim . : ndra n eransı’na a ı an B  
eye i ransı  de e e eri i e bir i e 2
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Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)
Birinci Dünya Savaşı’nda Rusya, İtilaf Devletleri’nin yanında yer aldı. 1917’de Rusya’da ihtilal çık-

tı, yönetimi Bolşevikler ele geçirdi. arlık Rusya yıkıldı, yerine Sovyet Rusya kuruldu. Yeni yönetim 
savaştan ayrılma kararı aldı. Bu gelişmeler üzerine İtilaf Devletleri, Sovyet Rusya’ya karşı olumsuz ta-
vır takındılar. Ardından Sovyet Rusya’nın, arlık Rusyası’nın yaptığı gizli antlaşmaları açıklaması üze-
rine Batılı devletlerle ilişkileri iyice gerginleşti.

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’nun işgal edilmesi Türklerle Batılı devletle-
ri karşı karşıya getirdi. TBMM Hük meti ile Sovyetler Birliği ortak düşmana karşı yakınlaştılar. İki 
taraf da uluslararası alanda varlıklarını kabul ettirmek istiyordu. Bu yakınlaşma sonucunda 1  Mart 
1921’de Moskova Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre;

 Sovyetler Birliği, Batum’un ürcistan’a bırakılması şartıyla Misakımillî’yi tanıdı.
 ars, Ardahan ve Artvin Türkiye’ye,  Batum ürcistan’a, ahcıvan Azerbaycan’a bırakıldı.

• Sovyetler Birliği, Sevr Antlaşması’nı ve arlık Rusya’sının Osmanlı Devleti ile yaptığı antlaşma-
ları geçersiz saydı. Böylece Sovyetler Birliği, kapitülasyonlardan kendi isteği ile vazgeçmiş oldu.

İstiklal Marşı’nın Kabulü (12 Mart 1921)
ok uluslu Osmanlı Devleti’nin millî marşı yoktu. Artık millete da-

yanan yeni bir Türk Devleti kurulmuştu ve urtuluş Savaşı’mızın anla-
mını, ulusumuzun bağımsızlık isteğini dile getirecek bir marşa ihtiyaç 
vardı. . İnönü aferi’nin getirdiği ulusal heyecan, İstiklal Marşı çalış-
malarını hızlandırdı. Maarif ( ğitim) Bakanı Hamdullah Suphi Bey’in 
önerisiyle bir yarışma düzenlendi. Yarışmaya 72  şiir katıldı ancak hiç-
bir şiir ulusal duyguları ifade etmede yeterli bulunmadı. Mehmet Akif 
Bey, yarışmaya para ödülü konduğu için katılmamıştı. Ona göre bu tür 
duyguların maddi karşılığı olamazdı. Millî ğitim Bakanı Hamdullah 
Suphi Bey, Mehmet Akif Bey’i ikna ederek şiirini yarışmaya gönderme-
sini sağladı. “ ahraman Ordumuza” adanan şiir, aşağıdaki metinden de 
anlaşılacağı üzere millî marşımız olarak TBMM’de kabul edildi.

Resim . : e me  i  
rs y 

“Müsabaka sonuçlanıyor. Mehmet Akif Bey’ in şiiri Meclis kürsüsünden Maarif ekili 
Hamdullah Suphi Bey tarafından büyük bir coşkuyla okunuyor. Büyük tezahürat ve alkışlar 

arasında ve oy birliği ile İstiklal Marşı olarak kabul ediliyor. Tarih 12 Mart 1921. İstiklal Marşı şi-
iri kabul edildikten hemen sonra, kürsüden bir kez daha okunuyor ve bütün milletvekilleri bu kez 
ayakta dinliyor. Meclis yetkilileri birkaç gün sonra Mehmet Akif Bey’ e beş yüz liralık para ödü-
lünü vermeye geliyorlar. Almayı reddediyor. Ben müsabakaya girmedim. Bu para benim hakkım 
değildir ve bana ait değildir.’ diyor. Meclis yetkilileri ısrar ediyor. Bu parayı kasamızda tutama-
yız. Siz alın, isterseniz bir yere bağışlayın.’ diyorlar. Mehmet Akif Bey, bunun üzerine parayı alı-
yor ve hastanede yatmakta olan gazilerimize bağışlıyor.” 

.is anb . v. r  

Moskova Antlaşması ile TBMM Hük meti ilk kez büyük bir devletle eşit koşullar-
da antlaşma imzalamıştır. Yine ilk kez büyük bir devlet Misakımillî’yi tanıdı. Batum’un 

ürcistan’a bırakılmasıyla Misakımillî’den ilk ödün verildi.   

İstiklal Marşı, 192 ’ten 193 ’a kadar Ali Rıfat ağatay’ın bestesiyle çalındı. 
193 ’dan beri o dönemde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi olan Osman eki 

ngör’ün bestesiyle çalınmaktadır.

ÖÇK
36, 37
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Batı Cephesi omutanı İsmet Paşa Yunan kuvvetlerini İnönü’de karşıladı. 27 Mart’ta şiddetli çar-
pışmalar yaşandı. Aynı zamanda şak üzerinden hareket eden diğer Yunan birlikleri de 28 Mart’ta 
Afyon’u işgal etti. Buna rağmen Ankara’nın emriyle üney Cephesi’nden Refet Bey komutasındaki 
birliklerin bir kısmı İnönü’ye gönderildi. Batı Cephesi omutanı İsmet Paşa, 31 Mart’ta karşı saldırı-
ya geçti. 1 isan’da Yunanlar geri çekilmek zorunda kaldı. eri çekilirken Bilecik ve Söğüt’ü yaktı-
lar. Yunan birlikleri, Türk ordusu tarafından etraflarının sarıldığını fark edince 7 isan’da Afyon’dan 
çekilmek zorunda kaldı.  

Yunanların, Türk ordusu karşısında bir kez daha yenilgiye uğraması, İtilaf Devletleri arasında-
ki görüş ayrılıklarını arttırdı. İtalya, işgal bölgelerini boşaltma kararı aldı. onguldak’taki birlikleri-
ni çeken Fransa, TBMM Hük meti ile anlaşma zemini aramaya başladı. İngilizlerin Yunanlara olan 
güveni sarsıldı. Ayrıca sömürgelerinde bulunan Hintli Müslümanlar Millî Mücadele’yi destekleme-
ye ve İngilizlere sorun çıkarmaya başladılar. İkinci İnönü aferi sonucunda halkın düzenli orduya 
güveni arttı. Diğer sayfadaki alıntıdan da anlaşılacağı üzere Türk ulusu ile TBMM arasındaki bağ-
lar daha da güçlendi.

İtilaf Devletleri Londra onferansı’nda Sevr Antlaşması’nı TBMM’ye kabul ettiremeyince 
amaçlarını silah zoruyla gerçekleştirmek istedi. Ayrıca TBMM’nin Sovyetlerle yakınlaşmasından 
da rahatsız olan İtilaf Devletleri, Yunanları kendi amaçları doğrultusunda ekonomik ve askerî açı-
dan destekleyerek harekete geçirdi. Yunanlar hem Birinci İnönü Savaşı’nın moral bozukluğunu orta-
dan kaldırmak hem de TBMM’nin askerî açıdan daha fazla güçlenmesini engellemek amacındaydı-
lar.  Ankara’ya kadar ilerleyip sonuca ulaşma gayretiyle, Bursa üzerinden Afyon ve skişehir’e doğ-
ru saldırıya geçtiler. Bilecik ve Adapazarı’nı işgal ettiler. 

İkinci İnönü Savaşı (23 Mart - 1 Nisan 1921)

unan r usu Taarru n

unan r usunun ar ı Taarru u

Mart e T rk r usunun urumu

Mart e T rk r usunun urumu

unan r usu eri ekilme n

ari a . : inci n nü Savaşı’nı s eren r i
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Mustafa emal, Büyük Millet Başkanı sıfatıyla gönderdiği resmî telgrafta İsmet Paşa’yı şu söz-
lerle kutlamış ve İkinci İnönü aferi’nin önemini vurgulamıştır

İS  İ  ( ) 

188 ’te İzmir’de doğdu. Başarılı bir öğrencilik ve askerlik ka-
riyerine sahip olan İsmet İnönü, 192 ’de Anadolu’ya geçerek Millî 
Mücadele’ye katıldı. Yunanlara karşı Birinci İnönü ve İkinci İnönü a-
ferlerini kazandı. Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barış örüşmeleri’ni 
başarıyla yürüttü. enel urmay Başkanlığı, Dış İşleri Bakanlığı ve 
Başbakanlık yapan İsmet İnönü, Atatürk’ün ölümü ile Cumhurbaşka-
nı seçildi. 19 ’ye kadar bu görevini sürdürdü. 2  Aralık 1973’te ve-
fat etti. Resim . : sme  n nü

İkinci İnönü Savaşı’nda her iki taraf da çok sayıda can kaybı verdi. Ama Türk kayıpları-
nın çoğu yakılan, yıkılan köyler ve kasabalarda görüldü. Buna karşın, kazanılan zafer yurt 

çapında büyük sevinç yarattı.
İstanbul’da da zaferi kutlamak için toplantılar düzenlendi, şehitler için mevlit okutuldu. 1  

isan’da Ayasofya Camisi’nde okutulan mevlide veliaht Abdülmecit ile eyhülislam uri fendi 
de katılmıştı. Ayrıca savaşta zarar görenler için bir yardım kampanyası başlatıldı. Abdülmecit’in 
oğlu ehzade mer Faruk ise Anadolu hareketine katılmak istemiş ve İnebolu’ya gelmişti. Fakat 
onun girişimi, birlik içinde bulunan kamuoyunda yeni karışıklıklara yol açacağı kuşkusuyla ka-
bul edilmedi.

İnönü aferi ile doğan ulusal sevinç, Ankara ve İstanbul Hük metleri arasında bir yakınlaşma-
ya zemin hazırladı. Bunun en önemli yansıması, uvayımilliye’ye katılanlar hakkında Damat Fe-
rit Hük meti zamanında açılmış olan davaların durdurulması ve dosyaların kapatılması oldu. 

ran  2 2a: 2  Dü en enmiş ir.

“Batı Cephesi omutanı ve enelkurmay Başkanı İsmet Paşa’ya,

Bütün dünya tarihinde, sizin İnönü Meydan Savaşlarında yüklendiğiniz görev kadar ağır bir 
görev yüklenmiş komutanlar pek azdır. lusumuzun bağımsızlığı ve varlığı, çok üstün yönetimi-
niz altında şerefle görevlerini yapan komuta ve silah arkadaşlarınızın yurtseverliğine büyük gü-
venle dayanıyordu. Siz orada yalnız düşmanı değil, ulusun ters alın yazısını da yendiniz. Düşman 
çizmesi altındaki kara yazılı topraklarımızla birlikte bütün yurt bugün, en kıyıda köşede kalmış 
yerlerine dek zaferinizi kutluyor. Düşmanın yurdumuzda yayılma tutkusu, azim ve yurtseverliği-
nizin yalçın kayalarına başını çarparak paramparça oldu.

Adınızı tarihin övünç yazıtları arasına geçiren ve bütün ulusta size karşı sonsuz bir gönül bor-
cu duygusu uyandıran büyük savaşınızı ve utkunuzu kutlarken üstünde durduğunuz tepenin, size 
binlerce düşman ölüleriyle dolu bir şeref alanı gösterdiği kadar, ulusumuz ve kendiniz için yükse-
liş parıltılarıyla dolu bir geleceği gösterdiğini söylemek isterim.”

                                                                      a ür  b: 
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Kütahya-Eskişehir Savaşları (10-24 Temmuz 1921)
Yunanlar, İnönü Savaşlarının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve kendilerini başta İngilte-

re olmak üzere İtilaf Devletleri’ne kanıtlamak istiyorlardı. Bu nedenle Türk ordusu toparlanmadan 
saldırıya geçmek ve Ankara’yı alarak kesin sonuca varmak amacındaydılar. Yunan ralı onstantin, 
başarılı olacaklarına o kadar inanıyordu ki gazetecilere Ankara’da randevu bile vermişti.

üçlerini arttırarak 1  Temmuz 1921’de saldırıya geçen Yunan kuvvetleri karşısında aşağıdaki 
metinden de anlaşılacağı gibi yokluk içinde mücadele eden Türk ordusu direnemedi. 

Türk ordusu, Mustafa emal’in emriyle daha fazla yıpranmamak ve toparlanma zamanı kazana-
bilmek için 2  Temmuz’da Sakarya rmağı’nın doğusuna çekildi. Mustafa emal ordunun geri çe-
kilmesini şu gerekçelere dayandırıyordu  

Ordunun geriye çekilmesiyle birlikte ütahya, Afyon ve skişehir Yunanların eline geçti. İnönü Sa-
vaşlarının olumlu havası bir anda dağıldı. Hatta bazı milletvekilleri TBMM’nin ayseri’ye taşınması-
nı önerdi. 

“( ) örevden dönen çift kanatlı bir keşif uçağı, skişehir  Muttalip havaalanına yak-
laşmaktaydı. Alan; uçak hangarları, pilot okulu ve geniş tamirhanesiyle birinci sınıf bir ha-

vaalanıydı.
çak Bölüğü omutanı Yüzbaşı Fazıl, makinist şref oşman ve görevliler yaklaşan uçağı iç-

leri giderek izliyorlardı. ünkü ellerindeki son işe yarar uçak buydu. şref inledi  yvah, bu da 
arızalanmış.’

çak arkasında siyah bir duman bırakarak toprak piste indi, sıçrayarak ilerleyip durdu. oştu-
lar. Pilot ecihi Hürkuş ve gözlemci Basri, yıldırım gibi uçaktan aşağı atladılar. İkisi de savaş he-
yecanı içindeydi. ecihi  çağı çabuk hazırlayın ’ diye haykırdı, ... bomba yükleyin, tüfeğe şerit 
takın  abuk, çabuk, çabuk ’ Fazıl’a döndü

Hava kararmadan bir çıkış daha yapsak iyi olacak.’
Durum nasıl ’
ecihi tam savaşın gidişi hakkında bilgi verecekti ki uçağı kontrol eden makinist acıyla  e-

cihi Bey ’ diye seslendi; baktılar, makinistin eli yağ içindeydi  ... bunun yağ deposu delinmiş ’
Değiştirin  Ama çok çabuk olun.’
Yedek depo yok ki.’

yleyse bunu tamir edin  Bir şey yapın  Haydi ’ Makinist kıvrandı
Sökmesi, tamiri, yerine takması saatler alır.’
ecihi, gözlerinden yaş fışkırarak başlığını ve rüzgâr gözlüğünü yere çarptı

Lanet olsun yoksulluğa ’”
a man  2 : 2

“Orduyu skişehir’in kuzey ve güneyinde topladıktan sonra düşman ordusuyla araya bü-
yük bir mesafe koymak gerekir ki,  orduyu derleyip toplayıp güçlendirebilelim. Düşman hiç 

durmadan ilerlerse hareket üssünden uzaklaşacak ve yeniden destek örgütleri kurmak zorunda ka-
lacak; her hâlde ummadığı birçok zorlukla karşılaşacaktır. Buna karşılık bizim ordumuz toplu bu-
lunacak ve daha elverişli koşullar içinde olacaktır.” 

a ür  b: 

 Hazırlık Çalışmaları

Batı Cephesi’nde oldukça zor koşullarda bir savaş yaşanırken Mustafa Kemal’in Maarif 
Kongresi’ni toplamasının nedeni nedir? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. 

3. KÜTAHYA - ESKİŞEHİR SAVAŞLARI VE EĞİTİM ORDUSU
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Maarif (Eğitim) Kongresi (15-21 Temmuz 1921)

“ ğitim Bakanı Hamdullah Suphi ile Mazhar Müfit Beyler sessizce dışarı çıktılar. Mec-
lis Başkanlığı odasının kapısı önünde Salih Bozok’la Yarbay Salih Omurtak alçak sesle ko-

nuşuyorlardı. Hamdullah Suphi Bey  Reis Paşayı görebilir miyiz ’ diye sordu. Salih Bozok  a-
lışıyordu ama sizi bekletmek istemez.’ dedi, Buyrun.’

apıyı vurup açtı, yol verdi.

M. emal Paşa, masanın üzerine serilmiş bir harita başındaydı. Oldukça düşünceli bir hâli var-
dı. irdiklerini fark etmedi. Hamdullah Suphi Bey seslenmek zorunda kaldı

Paşam ’

Başını kaldırdı. örünce gülümseyerek ayağa kalktı, ellerini sıktı

Buyrun.’

Oturmadılar. Hamdullah Suphi Bey  aktinizi almayacağız.’ dedi, Mazhar Müfit Bey’in baş-
kanı olduğu ğretmenler Derneği, birkaç gün sonra Ankara’da toplanacak. İki yüzden fazla öğret-
men katılıyor. Fakat Fevzi Paşa’yı dinleyince tereddüte düştük. Savaşın yoğunlaşacağı anlaşılan 
bir sırada böyle geniş bir toplantı size ayak bağı olabilir. ygun görürseniz erteleyelim.’

Mustafa emal Paşa  Hayır, hayır, ertelemeyin.’ dedi, Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla 
savaştan daha az önemli değildir. Toplantıya katılacağım ve konuşacağım.’”

a man  2 : 

Mustafa emal, cahillik ve ilkellikle savaşın en az düşmanla savaşmak kadar önemli ol-
duğunu düşünüyordu. Bunun nedenini belirtiniz.

Maarif ekâleti ( ğitim Bakanlı-
ğı) ütahya- skişehir Savaşları de-
vam ederken 1  Temmuz 1921’de 
Ankara’da Darül Muallimin Mektebi-
nin ( rkek ğretmen Okulu) konferans 
salonunda Maarif ( ğitim) ongresi’ni 
topladı. ğitim Bakanı Hamdullah 
Suphi (Tanrıöver) Bey’in öncülüğün-
de toplanan kongrede yurdun her tara-
fından iki yüz elli kadar erkek ve ka-
dın öğretmen bir araya geldi. Mustafa 

emal kongreye aşağıdaki metinden de 
anlaşılacağı gibi savaşın en zorlu günlerinden birinde katıldı. Yeni eğitim sisteminin hangi esaslara 
dayanması gerektiğini belirten çok önemli bir konuşma yaptı. ğitim sistemi planlanırken millî kül-
türe sahip çıkılması, Türk kültürüne zarar verilmemesi ve çağdaşlıktan uzak düşülmemesi gerektiği-
ne vurgu yaptı. 

Resim 3.1 1:  s a a ema  an aya ş ü ü ü anesinde 
a ışır en
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“ Muhterem hanımlar, efendiler

Bizi yaşatmamak isteyenlere karşı, yaşamak hakkımızı savunmak üzere toplanan Türki-
ye Büyük Millet Meclisi, burada, Ankara’da açıldı. Bugün Ankara, millî Türkiye’nin millî eğiti-
mini kuracak olan ğretmenler ongresi’ne de sahne olmakla iftihar duymaktadır.

Derin bir idari ihmalin devlet varlığında açtığı yaraları sarmak için en büyük çalışmayı hiç 
şüphesiz eğitim için yapmamız gerekiyor.

imdi maddi ve manevi bütün güç kaynaklarımızı düşmanlara karşı kullanıyoruz. Ancak bu 
savaş günlerinde bile dikkat ve özenle işlenip çizilmiş bir millî eğitim programı yapmaya emek 
sarf etmeliyiz.

Millî eğitim programı derken hurafelerden, yabancı fikirlerden, Doğu’dan ve Batı’dan gelebi-
len bütün tesirlerden uzak, tarihî ve millî seciyemize uygun bir kültürü kastediyorum...’

Salih Bozok salonun kapısının karşısındaki sıra başında oturuyordu. apı aralandı, boşlukta 
Yarbay Salih Omurtak göründü, Dışarı gel.’ diye işaret etti. nemli bir şey olmalıydı. Salih Bo-
zok dışarı süzüldü.

Hayrola ’

. rup Cephesi, Yumruçal- asuhçal arasında yarıldı. Düşman ordu içine sızıyor. Paşa he-
men enelkurmay’a gelse çok iyi olacak.’

İçeri gel.’

İçeri girip konuşmanın bitmesini beklediler.

...Milletimizi yetiştirmek gibi kutsal bir görev yüklenmiş olan gelecekteki kurtuluşumuzun 
yüce öncüleri, kadın ve erkek öğretmenlerimiz hakkındaki saygı duygularımı bir kere daha be-
lirtmek istiyorum. Büyük tehlikeler önünde uyanan milletlerin ne kadar sebatkâr oldukları tarih-
ten de bilinir. Silahıyla olduğu gibi kafasıyla da mücadele mecburiyetinde olan milletimizin, bi-
rincisinde gösterdiği kudreti, ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur. Her türlü güçlü-
ğü göze alarak bu yolda sarsılmadan yürüyeceğinize inanıyorum. öreviniz çok önemli ve haya-
tidir. Bunda muvaffak olmanızı Cenabı Hak’tan temenni ederim.’”

a man  2 : 

Yeni Türk devletinin eğitim politikasının belirlendiği kongrede Mustafa emal, çocuklara hiçbir 
güçlük karşısında baş eğmeyerek tam bir sabır ve dayanıklılık içerisinde çalışmaları-
nı tavsiye ederken anne ve babalarına da çocuklarının eğitimi için her türlü fedakârlığı 
göze almaları gerektiğini söylemiştir.

Turgut zakman, Mustafa emal’in kongrede yaptığı konuşmanın bir bölümünü ve yaşanan ge-
lişmeleri şu şekilde aktarmıştır

•  Mustafa emal, yeni Türkiye’nin nasıl bir eğitim anlayışına sahip olması gerektiğini dü-
şünüyordu  Araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

•  Mustafa emal ülkenin geleceğini öğretmenlere emanet etmiştir. Bunun nedenlerini tartışınız.

ÖÇK
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“ ütahya- skişehir Savaşı’nda yaşanan başarısızlık TBMM’de karamsarlığa yol açmış 
ve başarısızlığın sorumlusu aranmaya başlanmıştı.  Ağustos’ta yapılan gizli toplantıda 

Ordu nereye gidiyor, millet nereye götürülüyor  Bu gidişin elbette bir sorumlusu vardır, o nere-
dedir  Onu göremiyoruz  Bugünkü acıklı ve korkunç durumun gerçek sorumlusunu ordunun ba-
şında görmek isterdik ’ diyerek isim vermeden Mustafa emal’e yönelik eleştiriler yapıldı. Mer-
sin Milletvekili Salahattin Bey ise Mustafa emal’in adını söyleyerek  Ordunun başına geçsin ’ 
dedi.” 

a ür  b: 

Mustafa emal, yukarıdaki metinde görüldüğü gibi TBMM’de yaşanan tartışmalardan sonra Baş-
komutan olarak sorumluluğu üstlenmeyi kabul etti. Ancak beklenen yararın sağlanması için hızlı ka-
rar alıp uygulaması, bu nedenle de geniş yetkilerle donatılması gerektiğini söyledi. Bu yetkilerin be-
lirli bir süreyle sınırlanmasını da istedi. TBMM,  Ağustos 1921’de Başkomutanlık Yasası’nı kabul 
etti. Bu yasa ile Mustafa emal Başkomutan oldu. ç aylık bir süre içerisinde TBMM’nin bütün yet-
kilerini kullanabilecekti. TBMM gerekli gördüğü takdirde bu süre dolmadan verdiği görev ve yetki-
leri geri alabilecekti. 

Mustafa Kemal’in Başkomutanlığa Getirilmesi (5 Ağustos 1921)

Tekâlif-i Milliye Emirleri (7-8 Ağustos 1921)

ütahya- skişehir Savaşlarından sonra ordu-
muz Sakarya rmağı’nın doğusuna çekilmek zo-
runda kaldı. Yunanlar yeniden saldırıya geçmeden 
ordunun güçlendirilmesi gerekiyordu. Bu nedenle 
hük met ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıy-
la aşağıdaki olasılıkları gündemine aldı.

 Tarım ergilerinin Arttırılması  Toprakların bir 
kısmının işgal altında bulunması ve köylünün ge-
çim sıkıntısı içinde olması nedeniyle bu yol tercih 
edilmedi.

 ümrük ergilerinin Arttırılması  İstanbul, İzmir, İskenderun ve Mersin gibi önemli limanlar iş-
gal altındaydı. Dolayısıyla bu öneri de bir yarar sağlamayacaktı.

 Ağustos 1921’de Mustafa emal Başkomutan olarak görevlendirilmiş ve yasa gücünde emir 
verme yetkisine sahip kılınmıştı. Başkomutan olan Mustafa emal vakit geçirmeden ordunun si-
lah, cephane, yiyecek, araç-gereç ve çeşitli donatım ihtiyaçlarını karşılamak için Tekâlif-i Milliye 

mirleri’ni yayımladı. lusal ergi Buyrukları veya Millî Yükümlülükler olarak da adlandırılan bu 
emirleri Mustafa emal şu şekilde açıklamıştır

Resim . 2: i  ücade e i in si a  ve 
ce ane a ır ayan nad  adın arı 

 Hazırlık Çalışmaları

1.  “Tekâlif-i Milliye, başkomutan, gazi, mareşal ” kavramları ne anlama gelmektedir? Araştı-
rınız.

2. Türk milletinin, ordusunu daima desteklemesi ve ona yardımcı olmasını millî birlik, bera-
berlik ve dayanışma ruhu açısından değerlendiriniz. 

4. SAKARYA’DA DİRİLEN ULUS
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 (1) sayılı buyruğumla, her ilçede birer “ lusal ergi urulu” kurdum. Bu kurulların ça-
lışmalarıyla elde edileceklerin ordunun çeşitli bölümlerine dağıtımını düzenledim.

(2) sayılı buyruğuma göre yurtta her ev; birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp 
lusal ergi uruluna verecekti.

(3) sayılı buyruğumla tüccar ve halk elinde bulunan çamaşırlık bez, kaput bezi, patiska, pamuk, 
yıkanmış ve yıkanmamış yün ve tiftik, erkek elbisesi dikmeye elverişli her türlü kışlık ve yazlık 
kumaş, kalın bez, kösele, vaketa, taban astarlığı, sarı ve siyah meşin, sahtiyan, dikilmiş ve dikil-
memiş çarık, potin, demir kundura çivisi, tel çivi, kundura ve saraç ipliği, nallık demir ve yapıl-
mış nal, mıh, yem torbası, yular, belleme, kolan, kaşağı, gebre, semer ve urganlardan yüzde kırkı-
na, parası sonra ödenmek üzere el koydum.

( ) sayılı buyruğumla eldeki buğday, saman, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, mercimek, kasap-
lık hayvanlar, şeker, gaz, pirinç, sabun, yağ, tuz, zeytin yağı, çay ve mum stoklarının da yine yüz-
de kırkına, parası sonra ödenmek üzere el koydum.

( ) sayılı buyruğumla ordu için alınan taşıtlardan geriye kalanlarının da ayda bir kez ve para-
sız olarak yüz kilometrelik bir uzaklığa dek askerî ulaştırma işlerinde taşıma yapılmasını zorun-
lu kıldım.

( ) sayılı buyruğumla ordunun yedirilip giydirilmesine yarayan bütün sahipsiz mallara el koy-
dum.

(7) sayılı buyruğumla halkın elinde bulunan savaşa elverişli bütün silah ve cephanenin üç gün 
içinde verilmesini istedim.

(8) sayılı buyruğumla benzin, vakum, gres yağı, makine yağı, don yağı ve taban yağları, vaze-
lin, otomobil ve kamyon lastiği, lastik yapıştırıcı, bu i, soğuk tutkal, Fransız tutkalı, telefon maki-
nesi, kablo, pil, çıplak tel, yalıtkan ve bunlara benzer gereçlerin ve zaç yağı stoklarının yüzde kır-
kına el koydum.

(9) sayılı buyruğumla demirci, marangoz, dökümcü, tesviyeci, saraç ve arabacılarla bunların 
imalathanelerinin iş çıkarma güçlerinin; kasatura, kılıç, mızrak, eyer yapabilecek ustaların adla-
rıyla sayılarının ve durumlarının saptanmasını sağladım.

(1 ) sayılı buyruğumla halkın elinde bulunan dört tekerlekli yaylı araba, dört tekerlekli at ve 
öküz arabaları ile kağnı arabalarının bütün donatımı ve hayvanları ile birlikte; binek ve topçeker 
hayvanlar, katırlar, yük hayvanlarının, deve ve eşeklerin yüzde yirmisine el koydurdum.

Baylar, buyruklarımın ve bildirimlerimin yerine getirilmesi için kurduğum İstiklal Mahke-
meleri’ni astamonu, Samsun, onya ve skişehir bölgelerine gönderdim. Ankara’da da bir mah-
keme bulundurdum.

a ür  b: 2 2  Dü en enmiş ir.

Mustafa emal’in halktan böyle bir fedakârlık istemesinin nedeni nedir ÖÇK
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Tekâlif-i Milliye mirleri’nin Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının 
bir örneği olduğunu düşünüyor musunuz

“Sabah İstanbullular, ızılay’ın çağrısına uyarak para yardımı yapmak üzere gazetelerde sı-
raya girdi. İleri gazetesinin dar idarehanesine sığmayanların büyük kısmı, dışarıda kalmıştı.

aldırımın sonunda bir işgal devriyesi göründü. Düzenli adımlarla yaklaşmaya başladı. İşgal 
askerlerine, her zaman kenara çekilerek yol veren İstanbullular, bu sefer kıllarını bile kıpırdatma-
dılar. Devriye kolu, kalabalığın arasından geçmeyi göze alamadı, yola inerek geçip gitti.

İçerde, daha afyonu patlamamış olan huysuz idare memuru, bir deftere söylene söylene bağış 
yapanın adını ve bağış miktarını yazıyordu.

ahveci Ali, 1  kuruş.’
skici Yusuf,  kuruş.’

Hallaç Asım, 7  kuruş.’
Bakkal Ahmet, 1  kuruş.’
Terlikçi dem, 2  kuruş.’

Sırada küçük, cılız bir oğlan vardı. Bir önceki bağışçının çocuğu sanan memur, öfkeyle yürü-
yüp yol vermesi için işaret etti. Ama çocuk yürümedi, büyük bir ciddiyetle bütün servetini çıplak 
masanın üzerine bıraktı

Hasan,  kuruş.’
Suratsız idare memurunun birdenbire gözleri doldu. Ağladığını göstermemek için yüzünü, ko-

caman mendilinin arkasına saklayarak gürültü ile burnunu sildi.”
a man  2 : 

Resmi inceleyiniz. Resimde Türk ulusunun hangi özellikleri yansıtılmıştır

Tekâlif-i Milliye mirleri’ne aşağıdaki metinden de anlaşılacağı üzere halk büyük bir özveriyle 
karşılık verdi.

Resim . : r ş Savaşı’nda e i i i iye mir eri’nin y anmasını s eren ab . 
n ara a ür  ve r ş Savaşı ü esi nı abir ser i enme edir.
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Tekâlif-i Milliye mirleri’nin amacı; orduyu insan, taşıt, araç-gereç bakımından desteklemek 
ve orduya gerekli yiyecek ve giyeceği sağlamaktır. omisyonlar eşyaları, savaştan sonra bedelle-
ri ödenmek üzere aldı. Ancak Türk halkı böyle bir beklenti içine girmedi. On maddelik kararların 
uygulanması, ulusun büyük bir dayanışma içinde olduğunun en büyük kanıtıdır. Türk ulusu vatanı-
nı kurtarabilmek için ordusuna büyük destek vermiş, kadın-erkek herkes varını yoğunu ortaya koy-
muştur.

Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos - 13 Eylül 1921)

ari a . : Sa arya eydan Savaşı’nı s eren r i

T rk r usunun Sakarya nın o usuna ekil i i at

Mustafa emal, çok sevdiği askerlik mesleğine Sakarya Meydan Savaşı ile dönmüştür. 

Yunan ordusu, İngiltere’nin yönlendirmesi ve desteği ile 13 Ağus-
tos 1921’de Sakarya’daki Türk siperlerine doğru harekâta başladı. 1  
Ağustos’ta Yunan kralı onstantin, ordularına “Ankara’ya ” emrini ver-
di; son bir saldırı ile Millî Mücadele’nin merkezini ele geçirmek, savaşı 
bitirmek istiyorlardı. 23 Ağustos 1921’de Yunan ordusunun saldırısıyla 
Sakarya Meydan Savaşı başladı. Yunanlar durmaksızın ilerleyerek Türk 
ordusunun Sakarya’daki savunma hattına dayandı. Yunan ordusu Anka-
ra yakınlarına, Polatlı’ya kadar ilerledi; Ankara’dan top sesleri duyulu-
yordu. Savaş, yaklaşık yüz kilometrelik bir cephe üzerinde yirmi iki gün 
yirmi iki gece sürdü. Resim . : nan ra ı 

ns an in 2
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İngilizlerin kendilerinin savaşmayıp Yunanları savaşa sürmesinin nedeni nedir  Açıkla-
yınız. 

Mustafa emal, atından düşerek yaralandığı hâlde savaşı cephe karargâhından idare etti. Türk or-
dularının Başkomutanı Mustafa emal, savaşın en kritik noktasında savaş tarihine “topyek n savaş” 
olarak geçen tarihî emrini vererek Yunanlar lehine görünen savaşı tersine çevirdi.

İngiltere’nin bu savaşta Yunanlara destek olması konusunda İngiliz Parlamentosu’nda yaşanan 
bir tartışmada, dönemin İngiltere başbakanı Lloyd eorge aşağıdaki konuşmayı yapmıştır

“ ...Ma estelerinin hük meti olarak ne yapmamız bekleniyordu  Türk milliyetçilerini uz-
laşmaya zorlamak için Anadolu’nun derinliklerine İngiliz askerleri mi yollayacaktık  Bu 

imkânsız bir şey  Tek çare var  Yunanlarla Türkleri sonuna kadar vuruşturmak. Savaşın bir mezi-
yeti de şudur  Taraflara, gerçeğe saygıda bulunmayı öğretir.

yle ümit ediyorum ki barış girişimlerimize karşı çıkan Türkler, bu kez gerçeğe saygı duyma-
sını öğreneceklerdir.’

Avam amarası’nın çoğunluğu, emperyalist siyasetin güçlü temsilcisi Lloyd eorge’u şiddetle 
alkışladı. alter uiness ( oltır ines) yanındaki milletvekiline  Başbakan bütün siyasi serma-
yesini Yunan atına yatırmış görünüyor.’ dedi, Bu at kazanamazsa, iflas edecek.’”

a man  2 : 2 2

Türk ordusu 1  ylül 1921’de karşı saldırıya geçti. 13 
ylül’de Sakarya ehri’nin doğusu Yunanlardan tamamen 

temizlendi. Sakarya Savaşı, Yunanların son saldırı savaşı 
oldu ve Yunan ordusu savunma durumuna geçti. Bu zafer-
le, Türk ordusunun 1 83’te iyana önlerinden beri devam 
eden geri çekilme süreci durmuş oldu. 

Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında enel 
urmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi komutanı İs-

met Paşa’nın da önemli rolleri vardır. Subaylar, erler ve 
cephane taşıyan kadınlar da bu zaferin isimsiz kahraman-
larıdır. Savaşta, yedisi tümen komutanı olmak üzere 3  
subay şehit düşmüş, 8  subay yaralanmıştır. Bu nedenle Sakarya Savaşı “subay savaşı” olarak ad-
landırılır. Savaş sonrası Mustafa emal’e TBMM tarafından azilik unvanı ve Mareşallik rütbe-
si verildi. Türk ordusunun zaferi İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarını da su yüzüne çıkardı. 
İtalya’dan sonra Fransa da işgal ettiği yerlerden çekildi. İngiltere savaşta yalnız kaldı. afkas dev-
letleri ile ars Antlaşması, Fransa ile Ankara Antlaşması, krayna ile dostluk antlaşması imzalandı.

Resim . : s a a ema  Sa arya 
eydan Savaşı’nı i er en 2

“Hattı müdafaa (savunma hattı) yoktur, sathı müdafaa (savunma alanı) vardır. O satıh 
(alan) bütün vatandır. atanın her karış toprağı milletin kanıyla sulanmadıkça bırakılamaz. 

Onun için küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe teşkil edip 
savaşa devam eder. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler, 
ona tabi olamaz. Bulunduğu yerde sonuna kadar dayanmaya mecburdur.”

a ür  b: 2

ÖÇK
40
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Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)

Sakarya Savaşı sonrası TBMM; Azerbaycan, rmenistan ve ürcistan ile 13 kim 1921’de ars 
Antlaşması’nı imzaladı. Bu antlaşmaya Sovyetler Birliği aracılık etti. Moskova Antlaşması’nın üç 

afkas Cumhuriyeti’yle tekrarı niteliğinde, bir dostluk antlaşması olan ars Antlaşması’yla

 Ardahan’ın tamamı Türkiye’ye verildi.

 Misakımillî sınırları içindeki Batum’un ürcistan’da kalacağı kesinleşti.

ars Antlaşması ile doğu sınırlarımız kesinlik kazandı, daha önce imzalanan ümrü Antlaşması 
ile Türkiye’ye bırakılan toprakların durumu kesinleşti. Doğu sınırımızın güvenliği sağlandıktan sonra 
bölgedeki kuvvetlerimiz batıya kaydırıldı.

Sakarya Savaşı sonrası 2  kim 1921’de, Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı ve Fransa ile 
olan savaş sona erdi. Ankara Antlaşması’yla

 Fransa, ukurova ve üneydoğu Anadolu’da işgal ettiği yerlerden çekilmeyi kabul etti.

 Hatay, Fransa yönetimindeki Suriye’ye bırakıldı. Türkçenin resmi dil olması ve Türk kültürünün 
gelişimine yardımcı olunması şartlarıyla Hatay’da özel bir yönetim kuruldu.

 Fransa, Suriye’den çekilmesi durumunda Hatay halkının kendi geleceğini halkoylaması ile belir-
leyebileceğini kabul etti.

Ankara Antlaşması’yla TBMM’yi tanıyan ilk İtilaf Devleti Fransa oldu. İtilaf birliği parçalanma-
ya başladı. Hatay dışında Suriye sınırı (güney sınırları) belirlendi. Fransa işgal ettiği yerlerden çekilir-
ken birçok silah ve cephanesini Türklere bıraktı. üney Cephesi’ndeki kaynakların Batı Cephesi’ne 
kaydırılma olanağı doğdu.

Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)

Ankara Antlaşması öncesinde yapılan görüşmede Mustafa emal, Fransız temsilciye Fransa’dan 
beklentisini şu şekilde aktarmıştır

“ ski Osmanlı İmparatorluğundan yeni bir Türkiye Devleti doğmuştur. Bunu tanımak ge-
rekir. Bu yeni Türkiye, her bağımsız ulus gibi haklarını tanıtacaktır. Sevr Antlaşması, Türk 

ulusu için öylesine uğursuz bir ölüm kararıdır ki onun bir dost ağzından çıkmamasını isteriz.”
a ür  b: 

Mustafa emal’in Fransa’dan beklentisi nedir  Tartışınız.

Birinci İnönü ve Sakarya Meydan Savaşlarının kazanılmasının ardından İtilaf Devletleri 
TBMM ile diplomatik ilişkiler kurmaya çalıştı.

Askerî başarılardan sonra diplomatik başarıların gelme nedenleri nelerdir  urtuluş 
Savaşı’ndan örnekler vererek tartışınız.
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Sakarya Meydan Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri, İngiltere öncülüğünde Sevr Antlaşması’nda 
birtakım değişiklikler yaparak TBMM’yi barışa ikna etmek için bazı girişimlerde bulunmayı gerekli 
görmüşler, 1922 Mart’ında yeni bir Londra onferansı toplamışlardı. TBMM Hük meti ise Yunanla-
rı yurttan atmak için kesin bir saldırının hazırlıkları içerisindeydi. Diğer taraftan da vatan toprakları-
nın barış yolu ile kurtarılmasının yollarını denemek için Avrupa’ya temsilciler gönderildi ve barış gi-
rişimlerinde bulunuldu. Ancak barış girişimlerinden olumlu bir sonuç alınamadı. Paris ve Londra’da 
bazı görüşmelerde bulunan Fethi Okyar, görüşmelerle ilgili TBMM Hük meti’ne sunduğu raporda 
şu değerlendirmeyi yapmıştı

“ lusal amaçlarımızın elde edilmesi, ancak askerî hareketlerle kabil olabilecektir. Başka 
incelemeye, başka yoruma gerek yoktur.” 

ran  2 2a: 2

Fethi Okyar’ın raporundan yola çıkarak Türk ordusunun neden taarruz kararı aldığını 
söyleyiniz.

Afyon- skişehir çizgisine yerleşerek cephe oluşturan Yunanlar, savunmalarını oldukça güçlen-
dirmişti. Türk enelkurmayı da tablo 3.1’de görüldüğü gibi ordunun güçlendirilmesine çalışmıştı. 

Taarruz planını hazırlayan Türk enelkurmayı, 1922’nin Haziran ayında saldırı kararı aldı. Da-
ha önce üçer aylık dönemler hâlinde uzatılan Mustafa emal’in Başkomutanlık yetkisi TBMM tara-
fından 2  Temmuz 1922’de süresiz olarak uzatıldı. Saldırı kararını gözden geçirmek, gerekli düzen-
lemeleri ve hazırlıkları yapmak amacıyla bir dizi gizli toplantı yapıldı. Yunanları kuşkulandırmamak 

Türk ve Yunan ordularının asker sayısını karşılaştırınız. Bir savaşı kazanmak için rakam-
sal üstünlük yeterli midir  Değerlendiriniz. 

Se e  2 : 22

Tablo 3.1  Büyük Taarruz ncesinde Türk Ordusunun ücü ile Yunan Ordusunun ücünün arşılaştırılması

Asker Sa ısı fek Mak ineli 
fek

Haf if Mak ineli 
fek ılı

Türk Ordusu 18 .9 98. 9 839 2 2 323 23

Yunan Ordusu 19 . 13 . 1 2 31 2 3 3

 Hazırlık Çalışmaları

1.  Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz’da Türk ordusunun komutanlığını Mustafa 
Kemal’in yapmasının, bu savaşların kazanılmasındaki etkisi nedir? Araştırınız.

2. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında rol oynayan asker veya sivil kişilerle ilgili araştırma 
yapınız.

5. BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKOMUTANLIK MEYDAN SAVAŞI
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Mustafa emal’in sorduğu sorular ve verdiği yanıtlar onun hangi kişilik özelliklerine sa-
hip olduğunu gösterir

“ ay’da toplanılmıştı. Fevzi akmak saldırı planını açıklamıştır. İsmet Paşa saldırıya 
karşıdır. Yakup evki Paşa, milletin varını yoğunu zar gibi atmanın tarihçe cinayet sayıla-

cağını söyler. Mustafa emal

 Milletin varı yoğu bundan mı ibarettir Paşam

 vet

 O hâlde kesin sonucu bununla almak zorundayız.

olordu omutanı emalettin Sami Paşa bizim geri teşkilatının düşmanı yirmi kilometreden 
fazla kovalayamayacağını söyler. Mustafa emal

 Bizim geri teşkilatımız düşmanı yirmi kilometreden fazla kovalayamaz mı

 Hayır Paşam

 Demek düşmanı yirmi kilometre içinde yok etmek zorundayız.”
ay  2 2b: 

“Ben, birkaç gün sonra yola çıktım. idişimi belirli birkaç kişiden başka bütün Ankara’dan 
gizledim. Benim Ankara’dan ayrılacağımı bilenler, burada imişim gibi davranacaklardı. 

Dahası, benim ankaya’da çay şöleni verdiğimi de gazetelerle yayımlayacaklardı. Bunu elbette o 
zamanlar işitmişsinizdir. Trenle gitmedim. Bir gece otomobille Tuz ölü üzerinden onya’ya git-
tim. onya’ya gidişimi orada hiç kimseye telle bildirmediğim gibi onya’ya varır varmaz telg-
rafhaneyi gözaltına aldırarak onya’da bulunduğumun da hiçbir yere bildirilmemesini sağladım.

2  Ağustos 1922 günü öğleden sonra saat dörtte Batı Cephesi arargâhı’nda, yani Akşehir’de 
bulunuyordum. ısa bir görüşmeden sonra, 2  Ağustos 1922 sabahı düşmana saldırmak için Cep-
he omutanına buyruk verdim.”

a ür  b: 

adına futbol maçı izleme ya da bazı törenlere katılma görüntüleri altında cephede gerekli inceleme-
lerde bulunuldu. 

Aşağıdaki alıntı bu döneme ait konuşmalardan alınmıştır.  

2  Ağustos günü yabancı ülkelerle olan tüm haber-
leşmeler kesildi. 2  Ağustos 1922 sabahı .3 ’da, Afyon 

ocatepe’den Türk topçusunun ateşi ile ani bir baskın 
şeklinde başlayan Büyük Taarruz, 3  Ağustos 1922’de 
Yunan ordusunun Dumlupınar’da kuşatılıp imha edil-
mesiyle zafere ulaştı. Türk ordusu asker sayısı ve silah 
gücü bakımından kendisinden üstün olan Yunan ordusu 
karşısında büyük bir başarıya imza attı.

Bu kesin zaferden sonra Mustafa emal Paşa, saldırı 
emrini verişini şöyle anlatır

Resim . : s a a ema  ca e e’de 
22

81



Başkumandan Trikopis’in esir alınışı, Yunan askerleri üzerinde nasıl bir etki yaratmış-
tır

Aşağıdaki alıntıda da değinildiği gibi 1 ylül’de Mustafa emal Paşa tarafından Denizli’nin al 
ilçesinde “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri ” emri verildi. 2 ylül’de şak geri alındı. Yunan 
ordusu Başkomutanı Trikopis esir alındı. 

“Mustafa emal 2  Ağustos sabahı Ankara’dan hareket etti. Afyon’un güneyindeki u-
hut kasabasında geceyi geçirdi. 2 -2  Ağustos gecesi ocatepe’nin hemen güneyindeki de-

re içine Başkomutanlık arargâhına geldi. afakla beraber saldırı emrini verdi.
Ankara’dan hareket edeceği günün akşamını eçiören’de yakın adamları ile geçirmişti. Ayrıl-

dığı zaman bir hayli yorgundu. Yanındakilere
 Taarruz haberini alınca hesap ediniz. On beşinci günü İzmir’deyiz, demişti.

Arkasından hafifçe gülüştüler bile... İzmir’den dönüşünde karşılayıcılar arasında o gece bera-
ber bulunduklarından bir ikisini görünce

 Bir gün yanılmışım, dedi, ama kusur bende değil, düşmanda
İzmir’e taarruzun on dördüncü günü girmişti.”

ay  2 2b: 

ari a . : Baş m an ı  eydan Savaşı’nı s eren r i

Yunan Bayrağı

Türk Bayrağı
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Türk ordusu, 9 ylül 1922’de İzmir’e 
girerek, İzmir’i Yunan işgalinden kurtar-
dı. 11 ylül’de Bursa’nın kurtarılması ve 18 

ylül’de Mudanya’dan Yunan kuvvetlerinin 
çekilmesiyle Batı Anadolu’nun tamamı düş-
man işgalinden kurtarıldı. urtuluş Savaşı 
boyunca yapılan bu tek saldırı ile kesin zafer 
kazanıldı. Böylelikle Türk devriminin askerî 
aşaması zaferle sona erdi. Artık diplomatik 
başarı için ortam hazırdı.

2  Ağustos’ta başlayıp 9 ylül’de sonuç-
lanan Büyük Taarruz ile sömürgeci devletle-
rin Anadolu’ya yönelik beklentileri boşa çıkarıldı.

Resim . : Büyü  aarr  a er e ne ice enmiş  nan 
rd arı Baş mandanı ri is ise esir edi miş i. 

a  s dan i inci  22

Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922)
Batı Anadolu Yunan işgalinden kurtarılmıştı ancak Misakımillî sınırları içerisinde yer alan Bo-

ğazlarda, Doğu Trakya’da ve İstanbul’da işgal devam ediyordu. İngiliz yönetimi, tarafsız bölge ilan 
edilen ve kendi kontrollerinde olan anakkale Boğazı, İstanbul ve Trakya’ya Türklerin girmesi du-
rumunda karşı koyacağını bildirdi. Mustafa emal o günleri ve İngiliz yönetimi tarafından ilan edi-
len tarafsız bölgeyi tanımadıklarını “ utuk”ta şu sözlerle aktarmıştır

“İstanbul’daki Fransız Olağanüstü omiseri eneral Pele (Pelle) benimle görüşmek 
üzere İzmir’e geldi. Yansız Bölge’ adıyla andığı bir bölgeye ordularımızın girmemesinin 

uygun olacağını öğütledi. lusal Hük metimizin böyle bir bölge tanımadığını, Trakya’yı da kur-
tarmadıkça ordularımızın durdurulmayacağını söyledim.”

a ür  b: 

Türk ordusu anakkale’ye doğru yürüyüşe geçti ve tarafsız bölgeye girdi. İngilizlerin tehditleri-
ne rağmen de geri çekilmedi. Bütün desteğe rağmen Yunanistan’ın başarısız olması, İngiltere kamuo-
yunda tepkilerin yoğunlaşması, Fransa ve İtalya’nın zaten Anadolu’dan çekilmiş olmasıyla artan dip-
lomatik girişimler sonucunda İtilaf Devletleri 23 ylül 1922’de TBMM’ye ateşkes önerisinde bulun-
du. 3 kim’de Mudanya’da başlayan ateşkes görüşmeleri 11 kim’de sonuçlandı. 

İngiltere, Fransa ve İtalya temsilci-
lerinin hazır bulunduğu konferansa 
TBMM,  Batı Cephesi omutanı İsmet 
Paşa başkanlığında bir heyetle katıldı.  
TBMM’yi İsmet Paşa’nın temsil etme-
sinde, onun İnönü Savaşlarındaki kritik 
başarıları etkili olmuştur. Yunanistan’a 
ait delegeler ise konferansa katılmaya-
rak gelişmeleri Mudanya açıklarında-
ki bir gemiden takip etti. örüşmeler-
de Yunanistan’ın sözcülüğünü İngiliz 
temsilcisi üstlendi.

Resim . : ür iye adına danya ü are esi’ni 
im a ayan sme  aşa  ransı  n i i  ve 

a yan de e e eri i e 22
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 Mudanya Ateşkes Antlaşması Türk Bağımsızlık Savaşı’nın zaferle sonuçlandığını gösteren 
diplomatik belgedir. Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar savaş yapılmadan geri alınmıştır. Sevr 
Antlaşması’nın geçersizliği kanıtlanmış, Misakımillî büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Boğazlar ve 
İstanbul’un TBMM yönetimine bırakılmasıyla başta İngilizler olmak üzere İtilaf Devletleri Osmanlı 
Devleti’ni hukuken yok saymış, yeni Türk devletini kabul etmişlerdir. Bu sayede barış ortamına ze-
min hazırlanmıştır.

 Sözleşmenin yürürlüğe girmesi üzeri-
ne Türk-Yunan silahlı kuvvetleri arasında-

ki çarpışmalar durdurulacaktır.

2. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden 
sonra Yunan kuvvetleri, Doğu Trakya’dan çeki-
lecektir.

3. Doğu Trakya’nın Yunan askerleri tarafın-
dan boşaltılması bu ateşkesin yürürlüğe girmesi-
ni izleyen ilk on beş gün içinde gerçekleştirile-
cektir. Otuz gün içinde de bölge Türk mensupla-
rına bırakılacaktır.

4. TBMM Hük meti’ne devredilen yerlerin güvenliğini sağlamak için ulusal andarma güçleri 
gönderilecektir. Subaylar da dâhil olmak üzere andarma gücü sekiz bin kişi olacaktır. 

5. İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hük meti’ne bırakılacaktır.

6. TBMM Ordusu, Barış konferansına kadar hatta konferans süresince anakkale ve ocaeli böl-
gesinde belirlenen bir çizgide duracaktır.

7. İtilaf Devletleri askerleri barış yapılıncaya kadar İstanbul’da kalacaktır.

mc  2 :  Dü en enmiş ir.

Resim . : danya ü are esi’nin 
im a andı ı ari  bina

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın maddeleri şu şekilde özetlenebilir

Türk halkı, Mustafa emal’in liderliğinde kazandığı askerî zaferleri siyasî başarılarla 
tamamlamıştır

. İnönü aferi’nden sonra

Londra onferansı’na çağrıldı.

Afganistan’la dostluk antlaşması imzaladı. 

Moskova Antlaşması’nı imzaladı.

Sakarya aferi’nden sonra

Ankara Antlaşması’nı imzaladı.

ars Antlaşması’nı imzaladı.

krayna’yla dostluk antlaşması imzaladı.

Büyük Taarruz’dan sonra
Mudanya Ateşkes Antlaşması’nı imzaladı.

Lozan Barış Antlaşması’nı imzaladı.
ÖÇK
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Her sanat yapıtı; üretildiği dönemin siyasal ve toplumsal durumunu, duygu ve düşünce dünyası-
nı bir biçimde yansıtır.

Millî Mücadele, hem savaşın yaşandığı dönemde hem de savaştan sonra sanat ve edebiyat yapıt-
larına yansımıştır. urtuluş Savaşı’nı destekleyen  yazarlar, şairler ve gazeteciler Millî Mücadele an-
layışının ve bilincinin gelişip yaygınlaşmasında, halka ulaştırılmasında önemli bir görev üstlendi-
ler. urtuluş Savaşı’nı eserlerinde konu alan sanat ve edebiyat insanları, Millî Mücadele’yi genç ku-
şaklara aktararak ölümsüzleştirdi. ünümüzde de bu çalışmaların sürdürülmesi genç kuşaklarda ta-
rih bilincinin ve vatan sevgisinin oluşması, bağımsızlık duygusunun gelişmesinde etkili olmaktadır.  

Millî Mücadele Dönemi’ni yaşayan ve 
bu süreçte yaşadıklarını yapıtlarına aktaran 
yazarların başında Halide dip Adıvar ge-
lir. Yazar; urtuluş Savaşı’na doğrudan katıl-
mış, orduda onbaşı ve çavuş gibi rütbelerle 
görev almıştır. 1922’de kaleme aldığı “Ateş-
ten ömlek” adlı romanı, bu tanıklığın ürü-
nüdür. “Türk’ün Ateşle İmtihanı” adlı eser de 
Millî Mücadele’yi yansıtan önemli yapıtlar-
dandır.

Millî Mücadele Dönemi’nden sonra yazıl-
mış olsa da dönemin ruhunu en iyi yansıtan 
romanlardan biri “ üçük Ağa”dır. Tarık Buğ-
ra, aşağıda bir bölümü verilen bu romanında Anadolu insanının Millî Mücadele’ye ba-
kışını ve halkın Millî Mücadele’ye katılımını sağlamak amacıyla yapılan çalışmaları 
anlatmaktadır

Resim .2 2 : r ş Savaşı’nı an a an eser er

 Hazırlık Çalışmaları

1.  Halide Edip Adıvar’ın yaşam öyküsünü araştırınız. Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşla-
rınıza okuyunuz.

2. Doğu, Güney ve Batı Cephelerini konu alan resim, öykü, karikatür ya da makale çalışma-
ları yapınız. Yaptığınız çalışmayı arkadaşlarınızla paylaşınız. 

6. MİLLÎ MÜCADELE’NİN SANATA VE EDEBİYATA YANSIMALARI

Reis Bey başını salladı
“ lbette. n mühimi de etrafınıza uvayımilliye’nin çete olmadığını, urtuluş 

Ordusu’nun çekirdeği olduğunu yaymaktır. li silah tutanlar gider katılır, kalanlar da karınca ka-
rarınca para ve mal yardımında bulunur. Aranızda bir heyet kurun; üç beş kuruş, bir kalıp sabun, 
bir çift çorap, bir çaputun bile değeri vardır. Toplayın, verin. nümüz kış. Düşman boyuna ilerli-
yor. Yakında büyük çarpışmalar başlayacak. e kadar kuvvetli olursak o kadar dayanabiliriz. Da-
yandıkça da derlenip toparlanırız...”

B ra  2 :  Dü en enmiş ir.

ÖÇK
43
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emal Tahir’in “ sir ehrin İnsanları” ve 
“Yorgun Savaşçı”, Samim ocagöz’ün “ al-
paklılar” ve “Doludizgin”, Aka ündüz’ün 
“Dikmen Yıldızı”, Mithat Cemal untay’ın 
“ ç İstanbul”, Yakup adri araosmanoğ-
lu’nun “Yaban”, Turgut zakman’ın “ u ıl-
gın Türkler” adlı yapıtları Millî Mücadele’yi 
konu alan başlıca romanlardır.

Falih Rıfkı Atay, Millî Mücadele’yi destek-
leyen gazetecilerin başında gelir. Her zaman 
Mustafa emal’in yakınında olan yazar, bu 
dönemle ilgili anılarını “ ankaya” adlı yapıtında toplamıştır. Bu konuda ortaya konan en önemli eser-
lerden biri evket Süreyya Aydemir’in yazmış olduğu üç ciltlik “Tek Adam” dizisidir.

urtuluş Savaşı’nı ilk ağızdan belgelerle ortaya koyan en önemli yapıt ise Mustafa emal’in 1 -
2  kim 1927’de CHP’nin kurultayında okumuş olduğu “ utuk”tur. “1919 senesi Mayısı’nın on do-
kuzuncu günü Samsun’a çıktım.” cümlesiyle başlayıp “ ençliğe Hitabe” ile biten “ utuk”, 1919-
1927 yılları arasını tüm ayrıntılarıyla ele almaktadır.

Resim 3.22:  Resim 3.23:  e  dam

urtuluş Savaşı’nı konu alan romanlar okudunuz mu  Bu romanların işledikleri temala-
rı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

iir türünde de orduyu coşturan, hal-
ka moral veren eserler verilmiştir. Bu tür-
de emalettin amu’nun “Dumlupınar 

nünde”, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “ ç 
ehitler Destanı”, âzım Hikmet’in “ u-

vayımilliye Destanı”, Cahit ülebi’nin 
“Atatürk urtuluş Savaşı’nda” adlı şiir-
leri oldukça önemlidir. Cahit ülebi’nin 
şiirinden alınan yandaki bölüm, Musta-
fa emal’in Samsun’a çıkışının yarattığı 
umudu anlatmaktadır.

Millî Mücadele halk edebiyatına da ko-
nu olmuş, yerel halk kahramanlarının mü-
cadelesini anlatan anonim şiirler yazılmış, 
türküler yakılmıştır. Bu eserlerin en iyi ör-
neklerinden biri, üney Cephesi’nde Fran-
sızlara karşı Antep’te savaşan Molla Meh-
met arayılan’a yakılan türküdür.

Millî Mücadele, resim ve heykel sanatçıları tarafından da ele alınmış bu alanlarda Ruhi Arel, e-
at elik, Ali elebi, İbrahim allı, ühtü Müridoğlu, Hüseyin zkan ve İlhan oman gibi sanatçı-

ların yapıtları öne çıkmıştır.

A A   SA A DA
(...)
Bir gemi yanaştı Samsun’a sabaha karşı
Selam durdu kayığı, çaparı, takası,
Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir 
duman, 
Duman değildi bu, 
Memleketin uçup giden kaygılarıydı. 

Samsun Limanı’na bu gemiden atılan, 
Demir değil
Sarılan anayurda

emal Paşa’nın kollarıydı. 
(...)

a i  ü ebi
. r. v. r
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Resim .2 2 : nı abir’de b nan r ş Savaşı 
ema ı abar ma ar

Resim .2 : ü ü ürid ’n n 
n da ’ a ya ı ı a ür  ey e i

Millî Mücadele, sinemaya ve dizi filmlerine de konu olmuştur. Bu konudaki ilk eserler, Fuat 
zkınay’ın “İstiklal” (1922) ve “ afer Yolları” (1923) isimli belgesel filmleridir.

Halide dip Adıvar’ın aynı adlı romanından uyarlanan “Ateşten ömlek” (1923),  senaryo yazar-
lığını ve yönetmenliğini Muhsin rtuğrul’un yaptığı Millî Mücadele’yi konu edinen ilk uzun metra -
lı filmdir. “Ankara Postası” (1928), “Bir Millet yanıyor” (1932), “İstiklal Madalyası” (19 8), “ al-
paklılar” (19 9), “Dağ Başını Duman Almış” (19 ), “Son Osmanlı Yandım Ali” (2 ), “Mustafa” 
(2 8), “Dersimiz Atatürk” (2 9), “ eda” (2 1 ) ve “Taş Mektep” (2 13) bu konuyu işleyen ya da 
bu konuya değinen filmlerden bazılarıdır. 

Bu konuda dizi filmler de çekilmiştir. Yönetmenliğini Yücel akmaklı’nın yaptığı “ üçük Ağa” 
(1983), iya ztan’ın “ urtuluş” (199 ) ve Cafer zgül’ün “ sir ehrin İnsanları” (2 3) bu eser-
lerden bazılarıdır.

Resim .2 2 : i m a iş eri

Biliyor muydunuz?

Atatürk, İbrahim allı’dan bir resim sergisi açmasını istedi. Sergide, “ eybekler” adlı bir tab-
lo Mustafa emal Paşa tarafından eleştirildi. Atatürk’ün “Biz karnımızı doyuracak ekmek bula-
mıyorduk, bu yağız at nasıl semirmiş böyle ” eleştirisi üzerine allı, hemen orada fırça ve boya 
alarak resimde görünen atı, cılız güçsüz bir ata dönüştürdü. 

.mi iye .c m. r  Dü en enmiş ir.

?
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3. Ünite Değerlendirmesi

A  Aşağıdaki c mlelerdeki şl kları k t dan se eceğini  n sö c klerle d ld r n .

Ali Fuat 
Brest 
Litovsk

Kazım 
Karabekir 

Tehcir 
Kanunu

Gümrü Moskova 
Mudanya
Ateşkesi

Sakarya
Savaşı

 .. Osmanlı Hük meti tarafından 191 ’te hem halkın can ve mal 
güvenliğini sağlamak hem de Türk ordusuna cephe gerisinden gelebilecek saldırıları önlemek 
için rmenilerin Suriye’ye göç etmelerine yönelik çıkarılmıştır.

2. Sovyet Rusya, .. Antlaşması ile ars, Ardahan ve Batum’u Os-
manlı Devleti’ne geri verdi.  

3. TBMM Hük meti tarafından On Beşinci olordu omutanı .. 
Paşa Doğu Cephesi omutanlığına atandı ve yetkileri arttırıldı.

4. .. Antlaşması, TBMM Hük meti’nin uluslararası alandaki ilk 
diplomatik başarısıdır. 

5. Misakımillî’den ilk ödün .. Antlaşması ile verilmiştir. 

6. Mustafa emal’e Başkomutanlık yetkisi  öncesinde verilmiştir.

B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice k n  D ğr  ifadelerin s n na D  arfi  anlış ifade
lerin s n na  arfi etirini

 uvayımilliye, işgallere karşı halkın gönüllü olarak oluşturduğu silahlı birliklerdir. (    )

2. Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması ile üney Cephesi’nde savaş sona erdi ve üney Cep-
hesi kapandı. (    )

3. Paris Barış onferansı’nda alınan karar doğrultusunda İzmir ve çevresi İngilizler tarafından iş-
gal edilmişti. (    )

4. Sivas ongresi’nden sonra uvayımilliye birliklerinin görevi sona erdi. Böylece düzenli ordu-
ya geçildi. (    )

5. Yeni kurulan düzenli ordunun ilk askerî başarısı Sakarya aferi’dir. (    )

6. İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması’nı yeniden gözden geçirmek amacıyla Londra’da bir konferans 
toplanmasına karar verdi. (    )

7. Sakarya Meydan Savaşı, Yunanların Anadolu’daki son saldırı savaşıdır. (    )

 Lozan Barış Antlaşması, Türk Bağımsızlık Savaşı’nın zaferle sonuçlandığını gösteren ilk diplo-
matik belgedir. (    )

 Tekâlif-i Milliye mirleri, skişehir- ütahya Savaşlarındaki yenilgiden sonra ordunun ihtiyaç-
larını karşılamak için çıkarılmıştır. (    )
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 Aşağıdaki ktan se meli s r ların d ğr  anıtlarını işaretle ini

 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 2 . maddesinde “İtilaf Devletleri ilayeti Sitte’de bir karışık-
lık çıkarsa işgal edecektir” ifadesi yer almıştır.

B  madde  rt l ş Savaşı nda aşağıdaki ce elerden an isinin a ılmasına neden l
m şt r

A) Yunanlara karşı açılan Batı Cephesi

B) rmenilere karşı açılan Doğu Cephesi

C) Ruslara karşı açılan afkas Cephesi

D) Fransızlara karşı açılan üney Cephesi

2. urtuluş Savaşı’nda üney Cephesi’nde, Temsil urulunun görevlendirdiği subayların örgütle-
mesi ile yerli halk, Fransız ve rmenilere karşı büyük bir direniş gösterdi.

B na öre  aşağıda verilenlerden an isine laşılama

A) üney Cephesi’nde Millî Mücadele, uvayımilliye birlikleri tarafından yapılmıştır.

B) Temsil urulu, hük met gibi çalışmıştır.

C) üney Cephesi’nde yeni kurulan düzenli ordular savaşmıştır. 

D) Türk ulusu işgallere karşı bağımsızlıktan yana tutum almıştır.

3. Aşağıda verilenlerden an isi  rt l ş Savaşı nda d enli rd n n k r lmasının neden
leri arasında er alma

A) uvayımilliye birliklerinin düzensiz ve disiplinsiz olması 

B)  aybedilen toprakların düzenli ordu tarafından daha kısa sürede geri alınabileceğinin düşü-
nülmesi

C) Savunma hatlarının daha fazla geri çekilememesi

D) uvayımilliye’nin, TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaların bastırılmasında etkili olması

4. Mustafa emal, urtuluş Savaşı’nın yaşandığı zor günlerde, “Cahillikle, ilkellikle savaş, düş-
manla savaştan daha az önemli değildir.” diyerek Maarif ongresi’ne katılmıştır. ongrede yap-
tığı konuşmada, “ imdi maddi ve manevi bütün güç kaynaklarımızı düşmanlara karşı kullanıyo-
ruz. Ancak bu savaş günlerinde bile dikkat ve özenle işlenip çizilmiş bir millî eğitim programı 
yapmaya emek sarf etmeliyiz.” demiştir.

stafa emal in karıda verilen sö lerinden areketle aşağıdakilerden an isine la
şılama

A) Bütün güç kaynaklarının eğitim için harcandığı

B) Toplumu geri kalmışlıktan kurtarma mücadelesinin, düşmanlarla savaşmak kadar önemli 
olduğu

C) Toplumu çağdaşlaştıracak mücadelenin eğitim mücadelesi olduğu

D) Türk milletinin karakterine uygun bir eğitim programına ihtiyaç duyulduğu
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5. Tekâlif-i Milliye omisyonları halktan eşyalarının bir bölümünü bedelleri ödenmek üzere al-
mıştır. Ancak Türk halkı, alınan malların bedelinin ödeneceği beklentisi içine girmemiştir. Türk 
ulusu, vatanını kurtarabilmek için ordusuna büyük destek vermiş, kadın-erkek herkes varını yo-
ğunu ortaya koymuştur.

B na öre ek lif i illi e mirleri akkında aşağıdakilerden an isi sö leneme

A) Türk ordusu her bakımdan güçlendirilmek istenmiştir.

B) Türk milleti, millî birlik içerisinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır.

C) Halkın elindeki eşyaların tamamına el konulmuştur.

D) Halk, Tekâlif-i Milliye mirleri’ne gönüllülük içerisinde uymuştur.

6. Aşağıdakilerden an isi  rt l ş Savaşı s recinde rk milletinin elde ettiği asker  a
şarıların l sal ve l slararası etkileri arasında er alma

A) Türk ordusunun Sakarya rmağı’nın doğusuna çekilmesi  

B) İtilaf Devletleri’nin Londra onferansı’nı toplaması

C) Orduya katılımın artması

D) Fransızlarla Ankara Antlaşması’nın yapılması

7. Halide dip Adıvar’ın “Ateşten ömlek”, Yakup adri araosmanoğlu’nun “Yaban”, emal 
Tahir’in “Yorgun Savaşçı”, Tarık Buğra’nın “ üçük Ağa” adlı romanları ve Abidin Dino’nun 
“ uvayımilliye İnsanları” adlı resim dizisi urtuluş Savaşı ve Anadolu gerçeğini çarpıcı şekil-
de anlatan eserlerden bazılarıdır.

karıda verilen a ıklamadan areketle aşağıdaki ar ılardan an isine laşıla ilir

A) Türk edebiyat ve sanatı tamamen urtuluş Savaşı’nı konu alır.

B) urtuluş Savaşı sürecinde yaşananlar sanat ve edebiyat eserleri üzerinde etkili olmuştur.

C) Türk edebiyatı ve sanatı urtuluş Savaşı ile başlamıştır.

D) urtuluş Savaşı’nı konu alan eserler savaşın kazanılmasında önemli rol oynamıştır.

 Aşağıdaki s r ları anıtla ını  anıtlarını ı öğrenci r n d s asına k n  

 Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz’un kazanılmasında Mustafa emal’in rolünü örnek-
lerle açıklayınız.

2. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş yapılmadan alınan yerleri yazınız.

3. urtuluş Savaşı sürecinde elde edilen askerî başarılar ve uluslararası etkilerini tarihsel sıralama-
ya uygun olarak olarak eşleştirip yazınız.

4. Mehmet kif rsoy’un yazdığı İstiklal Marşı’nın değeri ve önemi hakkında düşüncelerinizi ya-
zınız.
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ÜNİTE

4
 KONULAR
1. TEK KİŞİ EGEMENLİĞİNİN SONA ERMESİ VE BAĞIMSIZLIĞIN TEMİNATI
2. EKONOMİK ALANDA TAM BAĞIMSIZLIK
3. ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞU VE CUMHURİYET’İN İLANI
4. TÜRKİYE’NİN LAİKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ATILAN ADIMLAR 
5. ÇOK PARTİLİ YAŞAMA GEÇİŞ DENEMELERİ VE BU SÜREÇTE ÇIKAN AYAKLANMALAR
6. ÇAĞDAŞ DEVLET, ÇAĞDAŞ TOPLUM
7. HUKUK, AKLIN VE BİLİMİN REHBERLİĞİNDE YENİDEN DÜZENLENİYOR
8. CEHALETE KARŞI AÇILAN SAVAŞ
9. MİLLÎ KÜLTÜR, MİLLÎ KİMLİK
10. SAĞLIK, SANAT, SPOR VE ATATÜRK
11. TARIMDA MODERNLEŞME VE ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ
12. ULUSLA DERTLEŞME VE ONUNCU YIL COŞKUSU

ÇAĞDAŞ 
TÜRKİYE 
YOLUNDA 
ADIMLAR

Resim . : s a a ema  m riye  Bayramı ebri erini ab  e i en s nra 
ec is’ en ayrı ır en 

91



AĞDA  ÜRKİY  YO UNDA AD M AR  . Ünite

23 isan 192 ’de TBMM’nin açılması ile millî egemenlik ilkesine dayalı yeni bir yönetim biçi-
mine geçilmiş, yeni bir Türk Devleti kurulmuştu. 2  Ocak 1921’de kabul edilen Teşkilat-ı sasiye 

anunu’nun ilk üç maddesi aşağıda görüldüğü gibi “Türkiye Devleti” adının verildiği yeni devletin 
dayandığı esasları özetliyordu  

TBMM’nin açılması ve anayasanın kabul edilmesi ile padişahın dolayısıyla saltanat anlayışının 
Türk halkı üzerinde egemenliği ve yaptırımı iyice azalmıştır.

urtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra saltanatın kaldırılması için uygun ortam doğdu. İtilaf 
Devletleri Türk tarafında ikilik oluşturmak amacıyla Lozan Barış örüşmeleri’ne TBMM Hük meti 
yanında Osmanlı Hük meti’ni de çağırmıştı. İşgal güçlerinin etkisi altında bulunan ve onlarla iş birli-
ği yapan bir hük metin barış görüşmelerinde milleti temsil etmesi doğru değildi. 1921 Anayasası’na 
göre de milletin tek temsilcisi hukuksal olarak TBMM idi.  

Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) 

iya ökalp’ın dizelerinde anlatılmak istenen ana düşünce nedir

Hük met halkındır, sultanın değil;
Ferman milletindir, divanın değil

 Teşri, kaza, icra her hak onundur. 
 Taht onun, taç onun, toprak onundur.
     iya ALP

  (  Yasama, yargı, yürütme.)
b s. e.c m. r

 gemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Yönetim biçimi, halkın kaderini bizzat ve bilfi-
il idare etmesi esasına dayanır.

 Yasama ve yürütme yetkisi milletin tek temsilcisi olan TBMM’ye aittir.
 Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından yönetilir ve hük meti de “Büyük Millet 

Meclisi Hük meti” adını taşır. 
i i ve übüyü  2 :  Sade eş iri ere  dü en enmiş ir.  

 Hazırlık Çalışmaları

1.  Tek kişi egemenliğine dayalı yönetim ile millî egemenliğe dayalı yönetim anlayışlarını 
araştırınız. Bu yönetim anlayışlarını karşılaştırarak sınıfta tartışınız. 

2. Sevr Antlaşması’nın maddelerini hatırlayınız. Lozan Antlaşması’nın maddelerini araştırı-
nız. İki antlaşmayı karşılaştırarak elde edilen kazanımları söyleyiniz.

1. TEK KİŞİ EGEMENLİĞİNİN SONA ERMESİ VE BAĞIMSIZLIĞIN TEMİNATI
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Bu düşünceler ve gerekçeler doğrultusunda TBMM’ye Mustafa emal’in de imzasının bulundu-
ğu bir önerge verildi. Bu önerge ile saltanatın kaldırılması isteniyordu. Aşağıdaki metinde görüldüğü 
gibi TBMM aldığı kararla 1 asım 1922’de saltanatı halifelikten ayırarak kaldırdı.

Saltanatın kaldırılmasına dair TBMM kararı
1. Anayasa ile Türkiye halkı ulusal egemenliğe dayanmayan hiçbir güç ve kurulu tanıma-

maya karar verdiği için Misakımillî sınırları içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hük meti’nden 
başka hük met şekli tanımaz. Dolayısıyla Türkiye halkı, kişisel egemenliğe dayalı olan İstan-
bul’daki hük met biçimini, 1  Mart 192 ’den başlayarak ve sonsuza kadar tarihe geçmiş say-
mıştır.

2. Halifelik Osmanoğulları hanedanına ait olup halifeliğe, Türkiye Büyük Millet Meclisi tara-
fından bu hanedanın bilim ve ahlak yönünden en makbul ve en iyi olanı seçilir. Türkiye Devleti 
halifelik makamının korunağıdır.

mc  2 : 2

Saltanatın kaldırılmasıyla son Osmanlı padi-
şahı ahdettin’in üzerinde sadece halifelik yet-
kisi kalmıştı. Bu yetkisine rağmen Halife ah-
dettin, İstanbul’dan ve ülkesinden ayrılmayı 
tercih etti. 1  asım 1922’de İngiliz İşgal güç-
leri omutanı Harrington’a (Herigton) Müslü-
manların Halifesi unvanıyla bir telgraf çekerek 
İstanbul’da yaşamasının tehlike arz ettiğini, yü-
ce İngiltere devletine sığındığını belirtti. Anla-
şıldığı üzere Padişah ahdettin bir an önce git-
mek istiyordu. Bu isteği olumlu karşılandı ve 
17 asım sabahı İngilizlerin Malaya ırhlısı ile İstanbul’dan ayrıldı. Yaşananlar üze-
rine TBMM, 18 asım 1922’de toplanarak Osmanlı hanedanının en yaşlı üyesi olan 
Abdülmecit’i halife seçti.

Saltanat kaldırılırmasına karşın halifeliğin devam etmesinin nedenlerini tartışınız. 

Resim .2: a de in’in ür iye’den ayrı ışı 
22

ÖÇK
46, 47

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)
Saltanatın kaldırılmasıyla ülkedeki iki 

başlı yönetime son verildi. Lozan Barış 
onferansı’nda Türkiye’yi sadece TBMM 

Hük meti temsil edecekti. Bu amaçla va-
kit kaybetmeden Lozan’a gidecek heyet 
belirlendi. Dışişleri Bakanlığına getiri-
len İsmet Paşa başkanlığında, Doktor Rı-
za Bey ve Hasan Bey’den oluşan üç kişilik 
heyet TBMM tarafından onaylandı. Heye-
te yardımcı olmak üzere bir danışmanlar 
kurulu oluşturuldu. Resim . : an’a iden ür  eye i 2
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“Biz Mondros’tan değil, Mudanya’dan geliyoruz.” 
e inan  : 

“ Bir de Türkçe konuşulacak ’ dedi. Büyük bir tartışma başladı ama kimse Türk başde-
legesine söz geçiremedi. ihayet, gerekirse İsmet Paşa Türkçe konuşabilir.’ diye bir mad-

de eklendi.”
Bi e an  : 

İsmet İnönü Lozan onferansı’nda neden böyle bir cümle kurmuştur

İsmet Paşa’nın yukarıdaki tavrının nedeni nedir

Lozan onferansı’nın kuralları saptanırken konferans dili olarak İtilaf Devletleri, İngilizce ve 
Fransızca konuşulmasına karar verince İsmet Paşa aşağıdaki alıntıda görüleceği gibi itiraz etti ve iti-
razını kabul ettirdi

TBMM’de yapılan toplantıda milletvekilleri barış konferansında heyetin izleyeceği yolla ilgili 
birtakım uyarılarda bulundu ve şu konularda ödün verilmemesini istedi  Misakımillî sınırlarının ko-
runması, kapitülasyonların kaldırılması, Anadolu’da bir rmeni devleti kurulmaması.

Lozan Barış onferansı, 2  asım 1922’de yapılan açılış toplantısı ile başladı. İngiliz, Fransız 
ve İtalyan temsilcileri aralarında görüşerek konferansta ortak hareket etmeyi kararlaştırdılar. Açılış 
programı gereğince ev sahibi olarak İsviçre onfederasyonu Başkanı Haab (Hep) ve İtilaf Devletle-
ri adına da İngiltere temsilcisi Lord Curzon ( urzon) konuşma yaptı. İsmet Paşa, kendisinin de ta-
raflardan birini temsil ettiğini belirterek konuşma yapma hakkının olduğunu vurguladı. Bunun üze-
rine konuşma hakkı elde eden İsmet İnönü, Türkiye’nin yıllar boyu çektiği sıkıntıları aşağıdaki söz-
lerle dile getirdi

Heyet başkanı İsmet İnönü, konferansta, Türk halkının haklarını savunma konusundaki kararlığı-
nı şu sözlerle vurgulamıştır

Yaklaşık iki ay süren görüşmelerden sonra İtilaf Devletleri’nin temsilcileri, 31 Ocak 1923’te 
“Türkiye’nin imzalayacağı en iyi antlaşma budur.” diyerek Türk heyetine Sevr Antlaşması’nın yu-
muşatılmış biçimi olan bir barış tasarısı verdi. Bu tasarının bütün olarak kabul edilmesini veya red-
dedilmesini istedi. 

“Bu dakikada bile hâlâ bir milyondan fazla masum Türk, üçük Asya ovalarında ve yay-
lalarında evsiz, ekmeksiz ... dolaşıyor. fendiler, çok ıstırap çektik, çok kan akıttık  Bü-

tün uygar uluslar gibi özgürlük ve bağımsızlık istiyoruz.” 
ran  2 2a: 2
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“Bu antlaşma, Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşması’yla ta-
mamlandığı sanılmış büyük bir yok etme eyleminin çökertilişini anlatan bir belgedir. Os-

manlı tarihinde benzeri bulunmayan bir siyasi zaferin eseridir.” 
a ür  b: 2

Yan taraftaki alıntıda görüldüğü üzere, Atatürk bu tek-
lifi yüzyılların hesaplaşması olarak değerlendirdi. İsmet 
Paşa “Memleketimi esarete mahk m eden bir belgeye im-
za koyamam.” diyerek bir mektupla İtilaf Devletleri’ne 
yanıt verdi. Mektupta, üzerinde uzlaşılan konuların imza-
lanarak barış yapılmasını, uzlaşılamayan konular üzerinde 
ayrıca görüşülebileceğini söyledi. Türk heyetinin bu öne-
risi dikkate alınmadı. Lord Curzon  İngiltere’ye, Türk he-
yeti Ankara’ya döndü.  ubat 1923’te Lozan Barış on-
feransı görüşmeleri kesilmiş oldu.

23 isan 1923’te barış görüşmeleri tekrar başladı. İngiltere ve Fransa’nın temsilcileri değişmiş-
ti. zellikle ekonomik konular ve Musul sorunu üzerinde yaşanan tartışmalar barışın imzalanması-
nı geciktiriyordu. konomik konular antlaşmayla çözüldü. Musul ve Türk- rak sınırı sorunu, Türki-
ye ile İngiltere arasında yapılması kararlaştırılan ikili görüşmeler sonrasında çözülmek üzere ertelen-
di. Böylelikle 2  Temmuz 1923’te Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Antlaşma, 23 Ağustos 1923’te 
de TBMM’de onaylandı.  kim 1923’te İtilaf Devletleri’ne ait son askerler halkın sevinç gösterile-
ri arasında İstanbul’dan ayrıldı.

Aşağıda görüldüğü gibi Atatürk, Lozan Antlaşması'nı Türk ulusunun yok edilme girişiminin en-
gellenmesi olarak değerlendirmiştir.

an Antlaşması nın a ı maddeleri:
 Sınırlar
nanistan Sınırı: Meriç ehri sı-

nır kabul edildi. araağaç, savaş taz-
minatı olarak Türkiye'ye verildi. Batı 
Trakya Yunanistan’a, Doğu Trakya ise 
Türkiye’ye bırakıldı.

B l aristan Sınırı: 1913 İstan-
bul Antlaşması’nda olduğu gibi Meriç 

ehri sınır kabul edildi.

S ri e Sınırı: Fransızlarla 2  kim 
1921’de imzalanan Ankara Antlaşma-
sı’ndaki koşullar kabul edildi.

rak Sınırı: “Musul sorunu” olarak 
da bilinen rak sınırı konusu çözümle-
nemedi. İngiltere ile TBMM arasında antlaşmanın imzalanmasından sonraki dokuz ay içinde görü-
şülerek çözümlenmesine karar verildi.

“ eçmişteki savsaklama-
larla, yanlışlıklarla hiçbir ilgi-

miz yokken, yüzyılların birikmiş he-
saplarının bizden sorulmaması gere-
kirken, bu konuda da dünya ile karşı 
karşıya kalmak bize düşmüştü.”

a ür  b: 

Resim 4.4:  sme  n nü an Barış n aşması’nı 
im a ar en 2
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 a it las nlar
Tamamen kaldırıldı. 

 A ınlıklar ( a rim slimler): Türkiye’deki Müslüman olmayan azınlıklara ayrıcalık tanınma-
yacak, Türklerle aynı haklara sahip olacaklardı. Bozcaada, ökçeada ve İstanbul’daki Rumlar ile Batı 
Trakya’daki Türkler hariç, diğer yerlerdeki Türkler ve Rumlar yer değiştirecekti ( üfus Mübadelesi).

 Savaş a minatı
Yunanistan, araağaç asabası’nı savaş tazminatı olarak Türkiye’ye verecekti.

 Devlet B r ları
Fransa, tüm Osmanlı borçlarını Türkiye’ye ödetmek istiyordu ancak Türkiye, tarihe karışan Os-

manlı Devleti'nin borçlarından sadece payına düşeni kabul etti. İtilaf Devletleri, Türkiye’nin ödeyece-
ği paranın altın ya da sterlin olmasını istediler. Türkiye temsilcileri ise Fransız frangı ya da Türk lira-
sıyla borçları ödeyebileceklerini belirttiler ve taksite bağlanmasını istediler. Türk önerisi benimsendi.

 B ğa lar
Sovyet Rusya ve Bulgaristan, sadece Boğazlar ile ilgili görüşmelere katılmak için konferansta ha-

zır bulunmuşlardır. Boğazların yönetimi, başkanı Türk olan uluslararası bir komisyona bırakıldı. Bo-
ğazlardan geçiş serbestisi olacak, çevresi silahtan arındırılacaktı.

 İstan l n B şaltılması
Lozan Antlaşması’nın TBMM’de onaylanmasından altı hafta sonra işgal güçlerinin İstanbul’dan 

ayrılmasına karar verildi.
 m atrik anesi

İstanbul’da kalmasına karar verildi.
 Adalar

ökçeada (İmroz) ve Bozcaada Türkiye’ye, öteki ge adaları Yunanistan'a bırakıldı. On İki Ada 
İtalya’da kaldı.

Sevr Antlaşması’na göre Osmanlı Dev-
leti’nin kapitülasyonlar yolu ile egemenlik 
hakları kısıtlanıp toprakları paylaşılıyor, askerî 
gücü sınırlandırılarak savunma hakkı yok edi-
liyordu. Başkenti İstanbul dahi güvende değil-
di. Lozan Barış Antlaşması ise Osmanlı Dev-
leti yerine yeni bir Türk devletinin kuruluşunu 
belgeleyen, başta İtilaf Devletleri olmak üze-
re dünya devletlerine Türkiye’nin bağımsızlı-
ğını kabul ettiren uluslararası bir antlaşmadır. 
Lozan Barış Antlaşması, diğer sömürge ulus-
lara yol gösterici bir belge olmuş, Sevr’i ge-
çersiz kılmıştır. Boğazlar, Musul ve Hatay dı-
şında Misakımillî hedeflerine ulaşılmış, kapi-
tülasyonların kaldırılması ile tam bağımsızlık 
hedefine ulaşılmıştır.

“Anadolu’daki ulusal direnişe başlan-
gıçta hiç de olumlu bir gözle bakmayan 

ünlü İngiliz tarihçisi Arnold Toynbee (Arnıld 
Toynbi), Lozan’ın önemine ilişkin şu değerlen-
dirmeyi yapmıştır

 Hemen hemen her konudaki Türk ulusal 
istekleri, Lozan’da müttefikler tarafından ka-
bul edilmiştir. e dünya, tarihte eşi olmayan 
bir olayla karşılaşmıştır  Yenilmiş, parçalanmış 
bir ulusun bu harabe içinden ayağa kalkması ve 
dünyanın en büyük ulusları ile tam eşit koşullar 
içinde karşı karşıya gelmesi ve Büyük Savaş’ın 
bu galiplerini dize getirerek her isteğini kabul et-
tirmesi şaşılacak bir şeydi.’” 

ran  2 2a: 2

Lozan Barış Antlaşması’nın kazanımlarını, Misakımillî hedefleri ile kar-
şılaştırınız. 

ÖÇK
48
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İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat-4 Mart 1923)
Osmanlı Devleti, Avrupa’da yaşanan bilimsel ve ekonomik gelişmelere ayak uyduramamış, Sana-

yi Devrimi’ni gerçekleştirememişti. Az sayıdaki sanayi girişiminin önemli bölümü de toprak kayıp-
ları nedeniyle ülke sınırları dışında kalmıştı. İlkel yöntemlerle sürdürülen tarımsal üretim giderek ge-
rilerken kapitülasyonların etkisiyle Avrupa ülkelerine ham madde sağlayan ve onların pazarı hâline 
gelen bir ülke durumuna düşmüştü. 

18 ’ten itibaren aldığı dış borçları da gerektiği gibi kullanamayan Osmanlı Devleti, zamanla 
bu borçların faizini dahi ödeyemez hâle geldi. 1881’de kurulan Düyunuumumiye ( enel Borçlar) 
İdaresi’nin aracılığı ile de Osmanlı vergi gelirlerinin toplanması ve maliyesi yabancıların denetimi-
ne girdi.

İzmir İktisat ongresi’nin kapanışında konuşan azım arabekir Paşa, ülkenin içinde bulundu-
ğu ekonomik durumu şu çarpıcı sözlerle özetliyordu

azım arabekir’in ifadelerini ekonomik bağımsızlık açısından değerlendiriniz.

“Millî egemenlik, millî ekonomi ile güçlendirilmelidir. Siyasal, askerî başarılar ne den-
li büyük olurlarsa olsunlar ekonomik başarılarla taçlandırılmazlarsa sürekli olamaz, az za-

manda sönerler. Bu nedenle en güçlü ve parlak zaferimizin de sağladığı ve daha sağlayabileceği 
yararlı sonuçları alabilmemiz için ekonomik egemenliğimizin sağlanması, güçlendirilip genişle-
tilmesi gerekir.”    

e inan  :  Dü en enmiş ir.

“  konomideki cehaletimiz, siyasetteki başıboşluğumuzla el birliği etmiş ve milletimi-
zi kemirmiş, kemirmiştir  ocuklarımızın doğduğu günden itibaren boğazına yabancı sü-

tü dökersek, yabancı bez ve pamuklarına sarıp yine yabancı beşiğine yatırırsak, ayağındaki pati-
ğinden, başındaki mavi nazar boncuğuna ve elindeki teneke parçasına kadar yabancı malından ya-
parsak, Avrupa’da çakılmış dört tahtadan ibaret olan sandalyeler en ücra yerlere kadar girerse ve 
üstüne bir de kulaklarına benim oğlum paşa olacak gibi ninni söyleyerek uyutturucu telkin yapar-
sak, büyüdükten sonra doğaldır ki üzerinde ve çevresinde artarak yabancı mallar bulunacak ve pa-
ralarımız akıp gidecektir ” 

e inan  :  Dü en enmiş ir.

urtuluş Savaşı sonunda Misakımillî büyük ölçüde gerçekleşmiş, tam bağımsızlık ve millî ege-
menlik sağlanmış, sıra ekonomik kalkınmayı ve ekonomik bağımsızlığı gerçekleştirmeye gelmişti.

Atatürk, ekonomik bağımsızlığın önemini aşağıdaki sözleriyle vurgulamıştır

 Hazırlık Çalışmaları
1.  Ekonomik bağımsızlık neden önemlidir? Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla 

paylaşınız.

2.  İzmir İktisat Kongresi ile ilgili bilgi toplayınız. 

2. EKONOMİK ALANDA TAM BAĞIMSIZLIK
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Lozan Barış örüşmeleri’nin kesintiye uğradığı 
bir dönemde İktisat ekili ( konomi Bakanı) Mah-
mut sat Bey, bir iktisat kongresi yapmayı önerdi. 
Bu öneri üzerine, azi Mustafa emal tarafından 
İzmir’de Türkiye’nin ilk iktisat kongresi toplandı. 17 

ubat ile  Mart 1923 arasında toplanan ilk Türkiye 
İktisat ongresi’ne ülkenin her yerinden işçi, çiftçi, 
tüccar ve sanayici 113  temsilci katıldı.

ongre; iftçi rubu, Tüccar rubu, Sanayi ru-
bu ve İşçi rubu adlarıyla gruplara ayrılarak çalış-
tı. ongrede kabul edilen grup raporlarında yer alan 
önemli konular ve öneriler şu şekilde oldu

ongrede ayrıca “Misak-ı İktisadi sasları (İktisat Andı)” adı altında birtakım esaslar kabul edil-
di. Daha çok Türk milletinin vatanseverlik duygularını ve ahlak anlayışını yansıtan ve on iki madde-
den oluşan bu esaslar özetle şu şekildedir

 iftçinin eğitimi ve ziraat okullarının açılması
 Makineli tarıma geçilmesi ve tarım makinelerinin ülkemizde üretilmesi

 iftçiden alınan aşar vergisinin kaldırılması, yerine Türkiye’de yaşayan herkesi kapsayacak 
ve yüksek olmayan yeni bir verginin konması

 iraat Bankası sermayesinin tarım dışı alanlarda kullanılmaması
 Seferberlikten itibaren çiftçiden alınan hayvan ve tarım ürünlerinin bedellerinin ödenmesi
 Ormanların korunması ve çoğaltılması
 Hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvan hastalıklarına karşı önlem alınması
 Memleketin her tarafını örümcek ağı gibi örecek yolların yapılması ve modern nakliye araç-

ları ile donatılması
 Bir ticaret bankasının kurulması
 endi limanlarımızda kendi bayrağımızdan başkasının ticaret yapamaması ve kabota  hakkı 

konusunda bağımsızlığımızın tamamen sağlanması
 n önemli servet kaynağı olan madenlerimizin belirlenmesi, maden haritasının çıkarılması, 

madenlerin millî yararımız doğrultusunda işletilmesi
 ümrük vergilerinin millî sanayinin gelişimini sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve bu doğ-

rultuda koruyucu önlemlerin alınması; ülkemizde üretilen ürünlerin dış alım vergilerinin ağırlaştı-
rılması, bu yolla yabancılarla rekabet gücünün artırılması

 Yabancı sermayeye tekel oluşturma yetkisinin verilmemesi, verilen yetkilerin kaldırılması
 Sanayi üretimini geliştirmek için yasal düzenlemeler yapılması, fabrika üretimini yaygınlaş-

tırmak için gerekli kolaylıkların sağlanması
 Yerli malı kullanımını sağlamak için bazı zorunluluklar getirilmesi
 alışanların, çalışma koşullarını iyileştiren düzenlemeler yapılması  Tarım dışı işçilerin gün-

lük çalışma süresinin sekiz saat, maden işçilerinin altı saat olması
e inan  : 2  Dü en enmiş ir.

Resim . : s a a ema  mir isa  
n resi’nin a ı ış reninde 2
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192  Türkiye İş Bankası kuruldu. 1927 Teşvik-i Sanayi anunu çıkarıldı.

192  Türkiye Taş ömürü urumu kuruldu. 1928 ırıkkale Mermi Fabrikası kuruldu.

192  Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası kuruldu. 193  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuruldu.
192  Ticaret ve Sanayi Odaları anunu kabul edildi. 1933 Sümerbank kuruldu.

192  Türk Tayyare Cemiyeti kuruldu. 193  Maden Tetkik Arama nstitüsü kuruldu.

192  Aşar vergisi kaldırıldı. 193  tibank uruldu.

192  mlak ve ytam Bankası kuruldu. 193  Türkiye’de ilk tank üretimi gerçekleşti.

192  Alpullu ve şak eker Fabrikaları kuruldu. 1939 ırıkkale Barut Fabrikası açıldı.

192  ayseri çak Fabrikası kuruldu. 1939 arabük Demir ve elik Fabrikası açıldı.

 Türkiye halkı millî hâkimiyetini, kanı ve canı pahasına elde ettiğinden hiçbir şeye feda 
etmez ve millî hâkimiyete dayanan meclis ve hük metine daima destektir.

 Türkiye halkı, tahribat yapmaz; imar eder. Bütün çalışma, ekonomik alanda memleketi yük-
seltmek gayesine yöneltilmiştir.

 Türkiye halkı kullandığı eşyayı mümkün mertebe kendi üretir. ok çalışır. akitte, servette 
ve ithalatta israftan kaçar. Millî üretimi temin için icabında geceli gündüzlü çalışmak ülküsüdür.

 Türkiye halkı, servet itibariyle bir altın hazinesi üzerinde oturduğunun farkındadır. Ormanla-
rını evladı gibi sever, bunun için ağaç bayramları yapar; yeniden orman yetiştirir. Madenleri ken-
di millî üretimi için işletir ve servetlerini herkesten fazla tanımaya çalışır.

 Türk kadını ve kocası, çocukları iktisadı misaka göre yetiştirir. 
 e inan  : 2  Dü en enmiş ir.  

İzmir İktisat ongresi’nde ağırlıklı olarak libe-
ral ekonomi modeli benimsendi. Buna göre, devle-
tin düzenlemeleri doğrultusunda ekonomik atılım-
lar daha çok özel girişimci tarafından gerçekleştiri-
lecekti. amanla özel girişimcinin yetersiz kalma-
sı devletçi bir ekonomik modeli zorunlu kılmıştır.

Cumhuriyet yönetimi makineli ve kendi ihti-
yacını karşılayacak üretimi yapmayı hedef aldı. 
Yerli malı kullanmayı ve tasarrufu teşvik ederek 
dış ticarette denge kurmak istedi. Bu politikalar 
çerçevesinde aşağıda verilen birtakım düzenleme-
ler yapıldı ve sanayi kuruluşları kuruldu

Resim . : s a a ema  yer i ma ı ser isini 
e er en 

Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926) 
Osmanlı Devleti’nde kapitülasyonlar nedeniyle deniz ticareti güçlü değildi. Bu durumun en bü-

yük nedeni, Türk limanları arasında yolcu ve yük taşıma işinin yani kabota  hakkının başka devlet-
lere ait olmasıydı. Deniz ulaşımının büyük bölümü ve önemli limanların işletilmesi yabancı şirket-
lerin elindeydi.

İzmir İktisat ongresi’nde kabota  hakkının Türk gemilerine tanınması ve deniz taşımacılığının 
devlet tarafından teşviki karara bağlandı. Ayrıca Lozan Antlaşması’yla Türk gemilerinin kabota  hakkı 
kabul edildi. Bu hakkın tam olarak uygulamaya konulması 1 Temmuz 192 ’da yürürlü-
ğe giren abota  anunu ile gerçekleşti. anunun önemi doğrultusunda 1 Temmuz, ül-
kemizde Denizcilik Bayramı olarak kutlanmaktadır.

ÖÇK
49, 50
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Atatürk’ün yukarıdaki sözlerde vurguladığı gibi Ankara, Batı Cephesi’ne yakınlığı ve İstanbul ile 
ulaşım imkânları nedeniyle, Millî Mücadele’nin yönetilmesi için uygun bir strate ik konuma sahip-
ti. Mustafa emal, 27 Aralık 1919’da Temsil urulu’yla Ankara’ya geldi. TBMM Ankara’da açıldı. 
Millî Mücadele zaferle sonuçlandıktan sonra Lozan Barış Antlaşması imzalandı ve İstanbul işgalden 
kurtarıldı. Bu durumda yeni devletin resmî başkentinin neresi olacağı konusu gündeme geldi.  Bu ko-
nuda Atatürk, şunları söylemiştir

Ankara’nın Başkent Oluşu (13 Ekim 1923)

“ enel kural şudur ki, genel durumu yönetme ve yürütme sorumluluğunu üzerine alanlar, 
en önemli hedefe ve en yakın tehlikeye mümkün olduğu kadar yakın bulunurlar. Ankara bu 

şartları toplayan bir noktadaydı.” 
ydemir  : 2

“Artık yeni Türkiye Devleti’nin başkentini yasayla belirlemek gerekiyordu. Bütün düşün-
celer, yeni Türkiye’nin başkentinin Anadolu’da ve Ankara kenti olması gerektiğinde birle-

şiyordu. Bu düşüncelerde coğrafi ve strate ik durum önem taşıyordu. Bu arada İstanbul’un yeni 
milletvekillerinden bazıları İstanbul’un payitaht (padişah tahtının bulunduğu merkez) kalması ge-
rektiğini söylüyorlardı. Bundan dolayı, başkent seçiminde önceden verilmiş kararımızı resmen ve 
kanunla saptayarak, payitaht tabirinin yeni Türkiye Devleti’nde anlamı ve yeri kalmadığı da be-
lirtilmiş olacaktı.”  

a ür  b: 

Resim . : n ara’nın es i inden bir rün ü Resim . : n ara’nın b ün ü inden bir rün ü

 Hazırlık Çalışmaları

1.  Ankara neden başkent seçilmiştir? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

2. Şehrinizde Cumhuriyet’in ilk yıllarında inşa edilen yapılar var mıdır? Araştırınız. Bu yapıla-
ra bakarak o yıllarda mimarlık ve şehir planlaması alanlarında yapılmak istenenleri sınıfta 
tartışınız.

3. Cumhuriyet yönetimine geçilmesinin demokratik düzene katkılarını tartışınız.

3. ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞU VE CUMHURİYET’İN İLANI
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Dışişleri Bakanı İsmet Paşa ve arkadaşları tarafından Ankara’nın başkent olmasıyla ilgili mecli-
se sunulan tek maddelik yasa tasarısı 13 kim 1923’te tartışmalardan sonra büyük çoğunlukla kabul 
edildi  “Türkiye Devleti’nin başkenti, Ankara şehridir.” Aynı ifade 1921 Anayasası’na da eklendi.

“Osmanlı İmparatorluğu son nefesini verirken Anadolu, ölmüş şehirler ülkesiydi. Anka-
ra da bu çöken şehirlerden biriydi. ski Ankara, harap bir kale ile hastalık saçan bir batak-

lık arasında ve bu kalenin eteklerine serilen perişan bir orta Anadolu kasabasından başka bir şey 
değildi.” 

ydemir  : 2 2 2

Mustafa emal’e göre, İstanbul yerine Ankara’nın başkent yapılmasının nedenleri ne-
lerdir

Yeni devletin yeni başkenti belirlendikten sonra sıra yeni re imin adının belirlenmesine gelmişti. 
Millî Mücadele Dönemi’nde alınan kararlara bakıldığında, ulus egemenliğine doğru bir gidişin oldu-
ğu açıkça görülmekteydi  Amasya enelgesi’nde yer alan “ lusun bağımsızlığını yine ulusun karar-
lılığı ve direnişi kurtaracaktır. Her türlü etkiden ve denetimden kurtulmuş ulusal bir kurulun varlığı 
çok gereklidir.” ifadesi; rzurum ongresi’nde vurgulanan “ uvayımilliye’yi etkin ve ulusal irade-
yi egemen kılmak esastır.” düşüncesi; TBMM’nin 
“Mecliste yoğunlaşan ulusal iradenin, yurt alın ya-
zısına doğrudan doğruya el koymasını kabul etmek 
temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin üs-
tünde bir güç yoktur.” kararı ve Teşkilat-ı sasiye 

anunu’nun “ gemenlik kayıtsız şartsız milletin-
dir.” hükmü ulus egemenliğinin ilk işaretlerini ver-
mişti. lusal egemenliğe verilen öneme rağmen sa-
vaş koşullarının neden olduğu bazı uygulamalar za-
man zaman hük met işlerinin aksamasına da neden 
oluyordu

Cumhuriyet’in İlanı (29 Ekim 1923)

“Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet, fazilettir. 
Cumhuriyet idaresi, faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir.” Mustafa emal Atatürk

ene rmay Baş an ı ı  a: 2

Ankara’yı bilim ve sanatın en son verilerine göre kurmaya girişen Cumhuriyet yönetimi, uluslara-
rası bir yarışma açtı. Yarışmayı Alman mimar Hermann Jansen (Herman Yansen) kazandı. Yukarıda 
vurgulandığı gibi uzun süren savaşlar ve ihmaller nedeniyle bakımsız kalmış Ankara ve diğer Ana-
dolu kentleri Cumhuriyet Dönemi’nde hak ettiği özene kavuşmuştur. Bu dönem mimarlığının iki te-
mel amacı vardır

 Türk halkının kazanılan barış ve güvenlik ortamında büyük ve güzel kamusal yapılar, özenli ko-
nutlar, iş yeri yapıları, parklar ve oteller yapma olanağına kavuşması,

• Her alanda olduğu gibi mimarlık alanında da özgür düşüncenin ortaya çıkması, buna 
bağlı olarak çağdaş ilkelerle insana hizmet etme ve güzellik ölçülerinin temel alınması.

Bu iki temel amacın gerçekleştiği ilk ve en çarpıcı örnek şehir, başkent Ankara’dır. 

ÖÇK
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29 kim akşamı Meclis’te Mustafa emal’in önceden hazırlattığı anayasa maddesi değişikliğinin 
görüşülmesine geçildi. Mustafa emal yeni yönetim biçiminin cumhuriyet olması gerektiğini belirt-
tikten sonra İsmet Paşa söz alarak devlet re iminin ve devlet başkanının belli olmamasının Avrupa 
devletlerine karşı güçsüz ve düzensiz bir durumda görünmemize yol açtığını belirtti. İsmet Paşa’dan 
sonra söz alan Abdurrahman eref Bey ise şunları söyledi

“Hük met biçimlerini saymak gereksizdir. gemenlik sınırsız ve koşulsuz ulusundur. i-
me sorarsanız sorun, bu, cumhuriyettir. Doğan çocuğun adıdır.”

a ür  b: 

“( ) O gece birlikte bulunduğumuz arkadaşlar erkenden ayrıldılar. Yalnız İsmet Paşa 
ankaya’da konuk idi. Onunla bir yasa tasarısı hazırladık. Bu tasarıda 1921 Anayasası’nın 

devlet biçimini saptayan maddelerini şöylece değiştirmiştim
Birinci maddenin sonuna, Türkiye Devletinin hük met biçimi cumhuriyettir.’ cümlesini ekle-

dim. 
çüncü maddeyi şöyle değiştirdim  Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisince yönetilir. Mec-

lis, hük metin yönetim kollarını bakanlar kurulu aracılığıyla yönetir.’
Bundan başka, sekizinci ve dokuzuncu maddelere de şunlar yazıldı  Türkiye cumhurbaşkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ve kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi için seçilir. 
Cumhurbaşkanı, devletin başkanıdır.

Cumhurbaşkanı, başbakanı meclis üyeleri arasından seçer. Diğer bakanları da başbakan yine 
meclis üyeleri arasından seçtikten sonra hepsini cumhurbaşkanı meclis onayına sunar.”

a ür  b: 

Cumhuriyet’in ilanından önce uygulanan meclis hük meti sisteminde bakanları, milletve-
killeri arasından tek tek oylayarak meclis seçiyordu. Bu sistem, aynı düşüncede olmayan ba-

kanların aynı kurul içerisinde yer almasına neden oluyordu. Ortak karar almayı güçleştiren bu du-
rum nedeniyle sık sık istifalar yaşanıyor, hük met çalışmaları aksıyordu.

23 isan 192 ’de TBMM’nin açılışı ile ulusal egemenliğe daya-
lı bir yönetim anlayışı uygulanmaya başlandı. Yeni yönetim biçimi 
olarak cumhuriyet kendiliğinden belirmişti ancak hukuki açıdan adı 
henüz konmamıştı. Yeni yönetimin adını koymak için aranan fırsat 
şu şekilde ortaya çıktı  27 kim 1923 günü Fethi Bey başkanlığın-
daki hük met istifa etti, yerine yenisi kurulamadı. kim ayı boyunca 
devam eden hük met krizi bir yönetim boşluğu yarattı. Ortaya çıkan 
yönetim bunalımı, Mustafa emal’e yeni bir yöntemle hük met kur-
mak için beklediği fırsatı sağladı. Cumhuriyetin artık açık ve net ola-
rak belirtilmesi gerektiğini düşünen Mustafa emal hemen harekete 
geçti. 28 kim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını ankaya öşkü’ne 
davet etti ve “Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.” dedi. Mustafa e-
mal, Cumhuriyet’in ilanına yönelik anayasa maddesi değişikliklerini 
nasıl hazırladığını şöyle anlatmıştır

Resim . : m rbaş anı 
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Anayasada değişiklik öngören teklif mecliste kabul edildi. “ gemenlik kayıtsız şartsız milletin-
dir.” şeklindeki anayasanın birinci maddesine “Türkiye Devleti’nin hük met şekli cumhuriyettir.” 
ifadesi eklendi. Bu düzenleme, 1921 Anayasası’nda yapılan en önemli değişikliktir.

29 kim 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte devlet re iminin gerçek adı kondu, Mustafa 
emal’in cumhurbaşkanı seçilmesi ile devlet başkanlığı sorunu çözüldü. Ayrıca “meclis hük meti” 

sistemi yerine, “kabine hük meti” sistemine geçildi. Artık cumhurbaşkanı, milletvekilleri arasından 
bir başbakan atayacak, başbakan da yine milletvekilleri arasından uyum içinde çalışabileceği bakan-
ları seçecek ve cumhurbaşkanına onaylatacaktı. Doğabilecek hük met bunalımları da bu sistemle 
aşılmış oldu.

Millî egemenlik, eşitlik ve özgürlük esasla-
rına dayanan demokrasinin en güzel uygulama 
biçiminin cumhuriyet olduğuna baştan beri ina-
nan Mustafa emal, uygun ortamın oluşmasıy-
la Cumhuriyet’i ilan etmiştir. engin bir düşünce 
dünyasına ve kültürel birikime sahip olan Mus-
tafa emal, yaşamının her döneminde eyleme 
geçmek için uygun zaman ve ortamın oluşması-
nı beklemiş, düşüncelerini adım adım gerçekleş-
tirmiştir. Millî Mücadele’nin ve inkılapların ger-
çekleştirilmesindeki başarısında bu kişilik özelli-
ğinin büyük katkısı olmuştur.

Cumhuriyet, halk yönetimi demek-
tir. Halk adına ülkeyi yönetecek kişile-

rin halk tarafından belirli bir süre için seçildi-
ği bir yönetim şeklidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin;
  İlk cumhurbaşkanı Mustafa emal (Ata-
türk)’dir.
   İlk başbakanı İsmet (İnönü) Paşa’dır.
   İlk meclis başkanı Fethi (Okyar) Bey’dir. 

Atatürk’ün bir konuda karar alırken ve bu kararı uygulamaya koyarken uy-
gun ortam ve zamanı beklemesiyle ilgili örnekler veriniz.

ÖÇK
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192  Anayasası’nda yapılan 1928 yılı değişiklikleriyle “Türkiye Devleti’nin dini 
İslam’dır.” ifadesi ve cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin yemin metinlerinde yer alan din-

sel ifadeler çıkarılmıştır.

Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

Hz. Muhammet’in ölümünden sonra boşalan din ve devlet başkanlığı makamı halife denilen kişi-
ler tarafından dolduruldu. Seçimle işbaşına gelen ilk dört halifeden sonra bu makam, saltanat sistemi 
uygulanarak belirli ailelerin eline geçti. 

Osmanlı padişahları da siyasal iktidarlarını güçlendirmek ve devlet içerisindeki Müslüman unsur-
ları bir arada tutabilmek için halife unvanını kullanmışlardır. Osmanlı Padişahı Birinci Dünya Sava-
şı sırasında, İtilaf Devletleri’ne karşı Müslüman uluslara “cihat” çağrısı yapmış ancak istediği etki-
yi yaratamamıştı. Müslüman Araplardan bazıları, Osmanlı Padişahı’nın halife unvanını geçersiz say-
mış, İngilizlerle işbirliği yapıp Osmanlı Devleti’ne karşı mücadele etmişti.

Müslüman uluslar üzerinde hilafetten kaynaklanan etkisini büyük ölçüde kaybetmiş olan Osman-
lı Padişahı, bu gücünü Anadolu’nun Müslüman halkı üzerinde kullanmak istedi. Yayımlattığı fetva-
larla ulusal harekete zarar verici ayaklanmaların çıkmasına yol açtı. Millî birliğin oluşmasını engel-
lemeye çalıştı. Bu tür eylemlerle işgalci devletlerin işini kolaylaştırdı.

Saltanatın kaldırılmasıyla son Osmanlı padişahı ahdettin ülkeden ayrıldı. Bunun üzerine TBMM, 
siyasal yetkileri kaldırılmış halifelik makamına, Osmanlı hanedanının en yaşlı üyesi Abdülmecit 

fendiyi seçti. Meclisteki bazı milletvekillerinin hilafet makamını 
devlet başkanı gibi görmeleri, halifenin de siyasal güç kazanmak adı-
na yabancı devlet temsilcileri ile görüşmesi, kılıç kuşanma törenle-
ri ile padişah gibi davranması, halifelik kurumuna ayrılan ödeneği az 
bulduğunu basınla paylaşması, Cumhuriyet’e ve millî egemenlik ilke-
sine gölge düşürüyordu. Diğer taraftan bu kurum, Cumhuriyet’in ila-
nından memnun olmayanların siyasal emellerine alet olabilecek bir 
tehlike taşıması bakımından zararlıydı.

3 Mart 192 ’te çıkartılan yasayla halifelik kaldırıldı. Osmanoğul-
ları soyundan olan kişilerin yurt dışına çıkartılmasına karar verildi. Bu 
kararla Osmanoğulları soyundan olma durumunun suistimal edilerek 
Cumhuriyet yönetimine karşı tehdit oluşturması önlenmiş oldu. Hali-
feliğin kaldırılmasıyla Cumhuriyet’in çağdaş ve laik bir yapıya kavuş-
masının önündeki en büyük engel ortadan kaldırıldı.

Resim . 2: S n a i e 
bdü meci  endi 

 Hazırlık Çalışmaları
3 Mart 1924 tarihli devrim kanunlarının laiklikle ilgisini araştırınız. Bu kanunlar devlet ve 

toplum yapısının laikleşmesini nasıl etkilemiştir? Sınıfta tartışınız. 

4. TÜRKİYE’NİN LAİKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ATILAN ADIMLAR

Halifeliğin kaldırılma nedenleri nelerdir ÖÇK
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Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924)

Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyıldan itibaren başlayan eğitimi çağdaşlaştırma çabaları istenen ba-
şarıya ulaşamadı. eleneksel ve modern eğitim veren kurumların bir arada bulunması eğitim ve öğ-
retimde ikiliğe yol açtı. Dinî eğitim veren medreseler ve mahalle mektepleri, modern eğitim veren 
okullar ( alatasaray Sultanisi, Darüşşafaka vb.) ve askerî liseler ülkedeki başlıca eğitim kurumlarıy-
dı. Okulların bir kısmı ve medreseler eriye ve vkaf ekâleti’ne bağlıydı. Avrupa tarzında eğitim 
veren kurumlar ise Maarif ekâleti’nce yönetiliyordu. Ayrıca devlet kontrolü dışında azınlık okulla-
rı ve yabancı devletlerin açtığı okullar da eğitim faaliyetlerinde bulunmaktaydı. ğitimin içinde bu-
lunduğu bu durum, ülkede kültür çatışmasına yol açıyordu.

Mustafa emal, cehaletle savaşın en az düşmanla savaşmak kadar önemli olduğuna inanıyordu. 
urtuluş Savaşı’nın en kritik günlerinde toplanan Maarif ongresi’nde yaptığı konuşmada çağdaş ve 

millî eğitimin dayanması gereken esasları belirtmişti.

Parçalanmış ve amaç birliğinden uzak olan öğretim sisteminin düzenlenmesi, Cumhuriyet’in te-
mel gereksinimlerinden biriydi.  Bu amaçla 3 Mart 192 ’te çıkartılan Tevhid-i Tedrisat anunu ile

  ğitim devletin işi oldu. Millî ğitim Ba-
kanlığı kuruldu. Bütün bilim ve eğitim kurumla-
rı bu bakanlığa bağlandı ve eğitimdeki dağınıklık 
giderildi. ğretim birliği sağlandı.

  ağdaş ve laik eğitimin temelleri atıldı.

  itelikli din adamı yetiştirmek için “imam” 
ve “hatip” okulları açıldı. Ayrıca üniversitede 
“İlahiyat Fakültesi” kuruldu. 

  Millî kültürün oluşturulması ve kültür birliği-
nin sağlanması için ortam sağlandı.

Tevhid-i Tedrisat anunu’nun kabulünün ar-
dından 11 Mart 192 ’te, laik ve çağdaş eğitimin 
gereği olarak medreseler kapatıldı. Aynı zaman-
da eğitimin millî niteliği de güçlendirildi.

ğitim hayatında yapılan yeni düzen-
lemeler ile millî eğitim sisteminin esas-

ları şu şekilde oluşturuldu

  ğitimin millî olması
  ğretim birliği
  arma eğitim
  ğitimin yaygınlaştırılması
  İlköğretimin zorunlu ve parasız olması
 ğretimde teori ve uygulamanın birlikte 
yürütülmesi

 ğretim programlarının sosyal hayatın ih-
tiyaçlarını ve çağın gereklerini karşılaması

 ğretim programlarının millî ve bilimsel 
olması

  ğitim ve öğretimde disiplin ilkesi
  ğretmenin gerçek bir yol gösterici olması

Resim . : s a a ema  mir ı  isesinden 
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Tevhid-i Tedrisat anunu ile yapılan düzenlemelerin toplum hayatındaki etkileri nelerdir  
Değerlendiriniz. 

Halifeliğin kaldırıldığı ve Tevhid-i Tedrisat anunu’nun kabul edildiği 3 Mart 192 ’te iki ayrı ya-
sal düzenleme daha yapıldı

 rkânı Harbiye ekâleti kaldırıldı. Yerine enelkurmay Başkanlığı kuruldu. Bu düzenleme ile 
ordu siyasetin dışına taşındı. 

 eriye ve vkaf ekâleti kaldırıldı. eriye ekâleti yerine Diyanet İşleri Başkanlığı, vkaf 
ekâleti yerine akıflar enel Müdürlüğü kuruldu. Böylece din işleri siyasetin dışına çıkarılarak la-

ik devlet anlayışı doğrultusunda önemli bir adım atıldı.
3 Mart 192 ’te çıkarılan yasalar, toplum yaşayışını çağdaş ve laik esaslara göre dü-

zenlemeyi hedef almıştır.

Yapılan yasal düzenlemelerle eğitim, temel bir insan hakkı olarak kabul edilip yeniden ele alındı. 
İlköğretimin bütün çocuklar için zorunlu ve parasız hâle getirilmesi sosyal devlet anlayışının önem-
li görevlerinden biri olan fırsat eşitliği konusunda gelişim sağladı. Halkın eğitim düzeyinin artmasın-
da en önemli adımlardan biri atıldı.

“Tevhid-i Tedrisat anunu ile eğitim birliği kurulduktan sonra, çeşitli kanunlarla ... zararlı 
fikirlerin kaynakları da kurutulmuş, bu şekilde Türkiye’de yüzyıllardan beri insanın hür dü-

şüncesine engel olan unsurlar birer birer kaldırılarak memleketin ve milletin manevi havası temiz-
lenmişti. Olayın büyüklüğünü kıyaslamak için düşünelim  Büyük Fransız Devrimi 1789’da başla-
dığı hâlde, okullar 1882’de, yani o devrimden ancak 93 yıl sonra laikleştirilebildiği hâlde; ülke-
mizde Cumhuriyet’in ilan ve kabulünden dört ay sonra eğitim birliğinin başarılması, Büyük Türk 
Devrimi’nin yüceliğini gösteren parlak bir örnek ve bir belgedir.”

 : 

Resim . : s a a ema  dana ı  ns i üsü’nde ders din er en  asım 
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“Millî egemenlik esasına dayalı ve özellikle cumhuriyet idaresine sahip bulunan memle-
ketlerde siyasi partilerin varlıkları doğaldır.”   

ene rmay Baş an ı ı  a: 

Atatürk'ün yukarıdaki sözünde belirttiği gibi siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri demokrasinin 
en temel ve en vazgeçilmez ögeleridir. ünkü insanlar bu sayede örgütlenerek düşüncelerini özgürce 
ifade edebilir ve sorunlarını tartışabilir.

TBMM’nin açılması, saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyet’in ilanı ile demokrasi yolunda önem-
li adımlar atıldı. Ancak demokrasinin tam anlamıyla işleyebilmesi için çok partili siyasal hayata ge-
çilmeliydi.

Cumhuriyet Halk Fırkası (9 Eylül 1923)
23 isan 192 ’de açılan TBMM’de birlik ve beraberliğin korunması için henüz siyasi partiler ku-

rulmadı. Ancak farklı düşüncelere sahip milletvekilleri çeşitli gruplar oluşturmuştu. Bu gruplardan 
biri de Mustafa emal’in liderliğinde kurulan “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk rubu” idi.  

urtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması ve barış dönemine girilmesiyle siyasi etkinlikler belir-
ginleşmeye başladı. Bu yeni durum nedeniyle mecliste ortaya çıkan gruplar yerine, gerçek anlam-
da siyasal partilerin kurulması bir gereklilik olarak kendini gösterdi. Türk milletinin yol göstericisi 
olan Mustafa emal, siyasal konularda da öncü olarak demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından bi-
rini gerçekleştirmek için ilk adımı attı. “Halk Fırkası” adıyla bir parti kuracağını  Aralık 1922’de 
basına açıkladı. 

Millî egemenliğin halk tarafından ve halk için 
uygulanmasına rehberlik etmek ve Türkiye’yi 
tam anlamıyla çağdaş, demokratik bir devlet 
hâline getirmek için bu adımın atıldığı parti tü-
züğünde belirtildi. Parti tüzüğü, Anadolu ve Ru-
meli Müdafaa-i Hukuk rubu tarafından onay-
landı. Böylece 9 ylül 1923’te “Halk Fırkası” 
adıyla Türkiye Devleti’nin ilk siyasi partisi ku-
rulmuş oldu.

Partinin genel başkanlığına Mustafa emal 
seçildi. Halk Fırkası, Cumhuriyet’in ilanından 
bir süre sonra Cumhuriyet Halk Fırkası adını aldı. Mustafa emal 29 kim 1923’te cumhurbaşkanı 
seçilince parti başkanlığını vekâleten Başbakan İsmet Paşa’ya bıraktı. Cumhuriyet inkılaplarını ger-
çekleştiren parti, 1  Mayıs 19 ’ye kadar ülkeyi yönetti. 1  Mayıs 19 ’deki seçimlerden sonra ül-
ke yönetimini, seçimleri kazanan “Demokrat Parti” devraldı.

 Hazırlık Çalışmaları
Çok partili siyasi yaşamın demokrasi ile bağlantısı nedir? Sınıfta tartışınız. 

5. ÇOK PARTİLİ YAŞAMA GEÇİŞ DENEMELERİ VE BU SÜREÇTE ÇIKAN AYAKLANMALAR

Resim . : ’nin r anda a ışması

Mustafa emal’in siyasi parti kurmasının temel amacı nedir  Değerlen-
diriniz.

ÖÇK
56

107



Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (17 Kasım 1924) 
urtuluş Savaşı’nın kazanılmasında amaç bir-

liği yapmış olan Millî Mücadele’nin lider isimleri, 
bağımsızlığın kazanılmasından sonra birtakım fi-
kir ayrılıklarına düştü. azım arabekir Paşa, Ra-
uf Bey, Refet Paşa, Ali Fuat Paşa ve Adnan Bey gi-
bi isimler özellikle Cumhuriyet’in ilanı, halifeliğin 
kaldırılması ve Osmanoğulları ailesinden olanla-
rın yurt dışına çıkarılmaları konusunda eleştiriler-
de bulundu. azım arabekir ve Ali Fuat Paşaların 
ordudaki görevlerinden istifa edip milletvekili ola-
rak çalışmaya karar vermeleri de bir siyasi parti ku-
racaklarına işaret ediyordu.

Bu isimler, Mustafa emal’in geleceğe yönelik düşünceleri ve hızlı inkılap hamleleri yerine es-
ki toplumsal yaşayışı koruyarak daha gelenekçi ve yavaş bir ilerleme politikası düşünüyorlardı. 
Hük met tarafı da yeni partinin kurulmasını olgunlukla karşılayacağını basın aracılığıyla duyur-
muştu.

Bu gelişmelerden sonra 17 asım 192 ’te İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapılarak Terakkiper-
ver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Parti, 27 asım’da yaptığı toplantı ile azım arabekir’i başkan-
lığa seçti.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi oldu. konomide li-
beralizmi, eğitimde millî esasları savundu. Parti, tüzüğünde “dinsel düşüncelere ve inançlara saygı-
lı olduğunu” belirtti. ormal şartlarda doğal karşılanacak bu ifade; halifeliğin yeni kaldırıldığı, laik-
lik anlayışının henüz kökleşmediği bir ortamda, dinî duyguları sömürerek halkı Cumhuriyet’e, iler-
lemeye ve yenileşmeye karşı kışkırtmak isteyenlere fırsat oluşturuyordu. Aynı zamanda parti, yapı-
lan inkılaplara karşı olanların da toplandığı bir yere dönüşüyordu. Bu konuda Atatürk şu sözleri söy-
lemiştir

A  A AB İ  ( )
1882’de İstanbul’da doğdu. ğrenim hayatını Harp Akademisinden 

19 ’te birincilikle mezun olarak tamamladı. Birinci Dünya Savaşı’nda 
afkas Cephesi’nde rzincan, rzurum ve ars’ı rmenilerden al-

dı. 1919’da rzurum’daki 1 . olordu’nun komutanı olarak Mustafa 
emal’i tutuklama emrine uymayarak Millî Mücadele’deki yerini aldı. 

Doğu Cephesi’nde rmenileri barışa zorlayarak ümrü Antlaşması’nın 
imzalanmasını sağladı.  

Doğu Anadolu’da yetim kalmış çocukların eğitimleriyle ilgilenerek 
onların topluma yararlı bireyler olmalarına ön ayak oldu.

TBMM’de milletvekilliği yapan azım arabekir 192 ’te, Rauf Bey, Ali Fuat Paşa, Refet Pa-
şa, Cafer Tayyar Paşa ve arkadaşları ile Cumhuriyet Dönemi’nin ilk muhalefet partisi Terakki-
perver Cumhuriyet Fırkası’nı kurdu. arabekir, parti başkanlığına seçildi. Ancak adı geçen par-
ti, bir süre sonra kapatıldı.

2  Ocak 19 8’de TBMM başkanıyken vefat etti.

Resim . : 
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“ Parti, dinsel düşünce ve inançlara saygılıdır.’ sözlerini ilke edinip bayrak gibi kullanan 
kişilerden, iyi niyet beklenebilir miydi  Bu bayrak, yüzyıllardan beri bilgisizleri, bağnaz-

ları ve boş inançlara saplanmış olanları aldatarak özel çıkarlar sağlamaya kalkışmış kimselerin ta-
şıdıkları bayrak değil mi idi  Türk ulusu, yüzyıllardan beri, sonu gelmeyen yıkımlara, içinden çı-
kabilmek için büyük özveriler isteyen pis bataklıklara, hep bu bayrak gösterilerek sürüklenmemiş 
mi idi ”

a ür  b: 

Mustafa emal, yukarıdaki sözleriyle hangi duruma tepkisini dile getirmektedir

Şeyh Sait İsyanı (13 Şubat 1925)
192 ’in ubat ayına gelindiğinde, doğu illerinde eyh Sait İsyanı 

çıktı. Dinsel düşünce ve inançlara saygılı olduğunu ifade eden Terakki-
perver Cumhuriyet Fırkası’nın bazı üyelerinin eylemleri, isyancıları et-
kilemiş görünüyordu. Dönemin başbakanı Fethi Bey’in açıklamalarına 
göre, “Din elden gidiyor.” diyerek bir şeriat devleti kurmayı amaçlayan 
bu isyanın önde gelen amaçlarından biri de bağımsız bir ürt Devleti 
kurmaktı. rgani’nin Piran köyünde başlayan ayaklanma özellikle Bin-
göl, Muş, lazığ ve Diyarbakır’da etkili oldu.

Ayaklanmanın en önemli yönü İngiltere ile Türkiye arasında henüz 
çözülemeyen Musul konusu nedeniyle savaşın eşiğine gelindiği bir dö-
neme rastlamasıdır. Böyle bir zamanda Türkiye’nin iç karışıklıklarla il-
gilenmesi elbette ki İngiltere’nin çıkarlarına uygundu. 

Hük metin aldığı ilk önlemlere rağmen ayaklanmanın yayılması hük met değişikliğine neden ol-
du. Fethi Bey Hük meti istifa etti. Yeni hük meti İsmet Paşa kurdu. Yeni kurulan hük met, askerî 
önlemler yanında  Mart 192 ’te meclisten Takrir-i Sük n anunu’nu çıkarttı. Bu kanunla Hük met  
geniş yetkilere sahip oldu. anun çerçevesinde İstiklal Mahkemeleri kuruldu, ayaklanmayı etkile-
dikleri iddiasıyla bazı gazeteler kapatıldı.

İsyan bölgesine sevk edilen askerî birlikler isyanı kısa sürede bastırdı ve eyh Sait’i teslim al-
dı (1 -1  isan 192 ). İsyancılar İstiklal Mahkemeleri’nde yargılandı ve suçlu bulunanlar cezalan-
dırıldı.

Cumhuriyet’in henüz ikinci yılında çıkan bu ayaklanmanın bastırılmasıyla inkılaplara engel ol-
mak isteyen güçlere ağır bir darbe indirildi. Ancak bu isyan, Musul sorunu üzerinde yeterli baskının 
kurulmasını da engellediği için sorunun Türkiye aleyhine sonuçlanmasında etkili oldu. Musul soru-
nu  Haziran 192 ’da imzalanan Ankara Antlaşması ile çözüme kavuşturuldu. Antlaşmaya göre Mu-
sul, İngiliz mandasındaki rak’a bırakıldı; rak bunun karşılığında, belirlenen yerlerden elde edeceği 
petrol gelirinin yüzde onunu, yirmi beş yıl süreyle Türkiye’ye ödeyecekti.

eyh Sait İsyanı’nın önemli bir sonucu da bazı üyelerinin isyanla bağlantılı oldukları gerekçesi 
ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasıdır (3 Haziran 192 ). Böylece çok partili siya-
sal yaşamın ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlanmış, ülkenin henüz çok partili yaşam kültürüne ha-
zır olmadığı anlaşılmıştı. eniş yetkilere sahip olan İsmet İnönü Hük meti kısa sürede önemli inkı-
laplar gerçekleştirdi.

Resim . : ey  Sai  
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Bağdat’ta bulunan Fransız temsilcinin kendi Dışişleri Bakanlığına gönderdiği bir rapor-
da, eyh Sait Ayaklanması’nın, İngilizlerin Mustafa emal’e ve TBMM’ye karşı yürüttük-

leri siyasetin bir parçası olduğu belirtilmişti
 “Bu bölgede ortaya çıkan olaylar İngilizlerin uğradıkları yenilgiden sonra hiç affedemedikleri 

Mustafa emal’e ve Ankara’daki meclise karşı yürüttükleri siyasetin bir parçasıdır.”
ran  2 2b: 2  Dü en enmiş ir.

“ iya Hurşit’e, Seninle bunca arkadaşlık ettik. Hayatıma kastedecek kadar ileri gitmen-
de sebep acaba neydi ’ sorusunu yöneltmişti. iya Hurşit, başını eğmiş ama yanıt verme-

mişti. ürcü Yusuf ise “Bana bomba atabilecek miydin ’ sorusuna karşılık Seni gördükten son-
ra atmazdım.’ demişti. Bunun üzerine Mustafa emal şunu açıklamıştı  Ben şahsen intikamdan 
hoşlanan bir adam değilim. İş mahkemeye aktarılmıştır. Bunun sonucunu beklemek lazımdır. Bu 
işe karışmaya hakkım yoktur.’” 

ran  2 2b: 

Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi (15 Haziran 1926)
eyh Sait İsyanı nedeniyle hük met ve meclis olağanüstü önlemler aldı. Takrir-i Sük n anunu 

çıkarıldı. İstiklal Mahkemeleri çalıştırıldı. Ayaklanmacılar cezalandırıldı. Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası kapatıldı. Böylece Cumhuriyet yönetimine ve çağdaş inkılaplara karşı yapılan saldırılar kar-
şısında genç Cumhuriyet başarı kazandı.

Ancak re im karşıtı çalışmalar son bulmadı. Amaçlarına ulaşabilmek için Mustafa emal’i orta-
dan kaldırmayı planladılar. Suikastı Ankara’da yapmayı planlasalar da bunu gerçekleştiremediler. 
Batı Anadolu’yu kapsayan bir yurt gezisine çıkan Mustafa emal, İzmir’e de gidecekti. Suikastın 
İzmir’de yapılmasına karar verildi. Suikastçılar, planlarını gerçekleştirdikten sonra deniz motoruy-
la bir Yunan adasına oradan da Avrupa’ya kaçacaklardı. Mustafa emal’in İzmir’e gelmekte bir gün 
geçikmesi üzerine, bu kişileri Sakız Adası’na götürmek üzere motoruna alacak olan evki adlı kişi, 
durumu İzmir aliliğine haber verdi. Suikastçılar silahlarıyla birlikte yakalandı (1  Haziran 192 ). 
Suikastın düzenleyicisi iya Hurşit yakalandıktan sonra her şeyi itiraf etti. Yakalanan suikastçilerle 
görüşen Atatürk’ün onlarla yaptığı konuşma aşağıdadır

Yakalanan suçlular, İstiklal Mahkemeleri’nde yargılanarak cezalandırıldı. apatılan Terakkiper-
ver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucuları azım arabekir Paşa, Ali Fuat Paşa, Refet Paşa ve diğerleri 
de şüpheli görülerek tutuklandı. Ancak olayla ilgilerinin olmadığına karar verilerek serbest bırakıldı-
lar. Türk ulusu bu çirkin olayı bütün yurtta şiddetle kınadı. Mustafa emal, ulusunun duyduğu sami-
mi üzüntüden etkilenerek ulusuna hitaben yaptığı bir konuşmada şu sözleri söyledi

Fransız temsilcinin raporuna göre, eyh Sait İsyanı’nın nedeni nedir ÖÇK
57

“Alçak girişimin benim kişiliğimden çok mukaddes Cumhuriyet’imize ve 
onun dayandığı yüksek ilkelere yönelik bulunduğuna şüphe yoktur... Benim 

naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet pa-
yidar kalacaktır.” 

ü se re im r  2 : 2
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“Bu fırkalar benim iki evladım gibi olacak. Bir baba nasıl iki evladına eşit davranırsa, ben 
de bu iki fırkaya eşit davranacağım. Bundan emin olunuz. Bu girişim memleket için çok ha-

yırlı sonuçlar verecektir.” 
yar ve Seyi dan ı  : 

Atatürk’ün genel sekreteri olan Hasan Rıza Soyak’ın aktardığına göre Cumhurbaşkanı, 
özellikle TBMM’de bir serbest eleştiri ve tartışma yaratacak, dolayısıyla hük meti denet-

leyecek bir yeni kuruluşu gerekli görüyordu. Ancak kurulacak siyasal partinin bazı ilkelere ve ku-
rallara bağlı kalmasını da zorunlu buluyordu

1. Devrimin ruhu demek olan laiklik ilkesini kabul ve ilan etmesi
2. Partinin dedikodularla uğraşmayıp gerçeklere ve bilime dayalı ciddi bir denetim görevini yü-

rütmesi
3. Halk arasında taşkınlıklara, kavgalara neden olacak geniş bir örgütlenmeden ve gürültülü ey-

lemlerden kaçınması
ran  2 2b: 2  Dü en enmiş ir.

Serbest Cumhuriyet Fırkası, başbakan olarak görev yapmış Paris Büyükelçisi Fethi (Okyar) Bey 
tarafından 12 Ağustos 193 ’da kuruldu. Parti, programının ilk maddesinde cumhuriyetçilik, milli-
yetçilik ve laiklik esaslarına bağlı olduğunu belirtti. Mustafa emal’in isteği üzerine kadınlara seçim 
hakkının tanınacağı hükmünü de programına ekledi. Parti ekonomik konularda özel girişimi destek-
leyen liberal bir politika izleyecekti.

Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasından sonra devlet hayatını ve toplumsal yaşamı çağdaş-
laştırmak için kısa sürede önemli inkılaplar gerçekleştirildi. Saltanat ve halifelik kaldırıldı; medre-
seler, tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı; Medeni anun kabul edildi; 192  Anayasası’ndan “Dev-
letin dini İslam’dır.” ifadesi çıkarıldı. ağdaş ve laik yaşam doğrultusunda gerçekleştirilen bu 

Serbest Cumhuriyet Fırkası (12 Ağustos 1930) 
193 ’a gelindiğinde özellikle 1929 Dünya konomik 

Bunalımı’nın yarattığı ekonomik güçlükler yanında, ba-
sında ve mecliste birtakım hoşnutsuzluklar belirdi. Musta-
fa emal, çok partili siyasal hayata geçilmesinin, yaşanan 
sıkıntıların giderilmesi için çözüm olabileceğini düşündü. 

Yeni görüş ve düşüncelerin ortaya çıkması ve demok-
ratik bir ortamın oluşabilmesi için 1929 Dünya kono-
mik Bunalımı’nın yol açtığı tartışma ortamından yararlan-
dı. Yeni bir parti kurulmalı, halkın görüşleri meclise daha 
çok yansımalı ve hük meti denetleyen bir muhalefet oluş-
malıydı. Bu amaçla harekete geçen Mustafa emal, yeni 
muhalefet partisinin kurucusu olarak ski Başbakan Fethi 
Bey’i düşündü. Fethi Bey’le anlaştı. Partinin ismi Mustafa emal tarafından belirlendi  Serbest Cum-
huriyet Fırkası.

Mustafa emal, cumhurbaşkanı olarak Cumhuriyet Halk Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası 
arasında tarafsız kalacağını şu sözlerle dile getirdi  
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düzenlemeler, dine dayalı düzen taraftarları-
nın tepkilerine yol açtı. Toplumu geri bırakan 
eski düzenin devamını isteyen bu çevreler ha-
rekete geçmek için fırsat kolluyordu. Serbest 
Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması onları ce-
saretlendirdi. Partiye girerek veya destek ve-
rerek hük meti yıpratmak ve amaçlarına ulaş-
mak istiyorlardı. 

Parti, ülke genelinde örgütlenmeye başla-
dı. urulduğu yıl yapılan belediye seçimleri-
ne katılarak 2 belediyeden 22’sini kazandı. 
Serbest Cumhuriyet Fırkası yöneticilerinin kı-
sa sürede iktidara gelme çabaları ve bu neden-
le partinin büyüme sürecini kontrol edememe-
leri çeşitli toplumsal olaylara da zemin hazır-
ladı. zellikle  ylül 193 ’da düzenlenen İz-
mir mitingi sırasında yaralananlar ve ölenler 
oldu. 

Mustafa emal, bu yaşananlardan çok par-
tili hayatın zarar görmemesi için her iki parti-
ye de uyarılarda bulundu; siyasi gerilimi art-
tıran yaklaşımlardan uzak durulması gerekti-
ğini söyledi. 

Mustafa emal’in henüz Menemen Olayı gerçekleşmeden ileri görüşlülükle yaptığı bu uya-
rıyı müdahale olarak yorumlayan Serbest Cumhuriyet Fırkası yöneticileri partiyi kapatma yolunu 
seçtiler. 17 asım 193 ’da Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kendini dağıtma kararı aldığını açıkla-
dılar. Yaşanan bu gelişmelerden sonra partinin kuruluş amaçlarından uzaklaşması ve siyasal alan-
da Mustafa emal ile karşı karşıya kalma durumunun baş göstermesi, bu kararın alınmasında etki-
li oldu. Böylece çok partili siyasal hayata geçmek için yapılan ikinci deneme de başarısızlıkla so-
nuçlandı.

Menemen Olayı (23 Aralık 1930)
Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatıldıktan sonra re im karşıtı ey-

lemler devam etti. Bunlardan biri de İzmir’in Menemen ilçesinde ger-
çekleşti. iritli Derviş Mehmet, beraberindekilerle Menemen’e gele-
rek mehdi olduğunu, dini koruma görevi bulunduğunu belirtip elinde-
ki yeşil bayrağın altında toplanmayanları kılıçtan geçireceklerini söyle-
di. apka giyenlerin kâfir olduğunu, yakında yine fes giyilmeye başla-
nacağını bildirdi. Yaklaşık yüz kişilik bir kalabalığın toplandığı bu ola-
ya müdahale etmek için görevlendirilen Asteğmen ubilay yanına sila-
hını almamıştı. mrindeki askerlerin silahlarında ise tatbikat mermile-
ri vardı. Derviş Mehmet ve adamlarına doğru yürüyüp teslim olmaları-
nı istedi. Açılan ateş sonucu yaralanan ubilay, 23 Aralık 193 ’da ca-
mi avlusunda acımasızca şehit edildi.

A İ İ A  ( )
1881’de Pirlepe’de doğdu.  Ocak 19 ’te ur-

may Yüzbaşı olarak eğitimini tamamladı. eşit-
li askerî görevlerden sonra 1911’de Trablusgarp’a 
giderek savunma kuvvetlerinde görev aldı. 

1919’da İtilaf Devlet-
leri tarafından tutuklan-
dı, Malta Adası’na sür-
güne gönderildi. 1921’de 
serbest kaldıktan sonra 
Ankara’da TBMM’ye ka-
tıldı. TBMM’de bakanlık 
yaptı. Cumhuriyet’in ila-
nından sonra ilk TBMM 
Başkanı oldu. Daha sonra 
başbakanlık da yapan Fet-
hi Okyar, 192 ’te Paris Büyükelçiliğine atandı.

193 ’da büyükelçilikten istifa ederek Serbest 
Cumhuriyet Fırkası’nı kurdu. ısa süre sonra par-
tisini kapattı. Londra Büyükelçiliği ve çeşitli dö-
nemlerde milletvekilliği yapan Fethi Okyar, 7 Ma-
yıs 19 3’te İstanbul’da vefat etti.
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Olay yaşandıktan sonra gelen askerî birlikler Derviş Mehmet ve isyanda rol oynayan bazı elebaş-
ları yakaladı. İsyancılar daha sonra askerî mahkemede yargılanıp cezalandırıldı.

ubilay’ın şehit edilmesi yurtta çok büyük tepkiler doğurdu, olay büyük gös-
terilerle kınandı. Mustafa emal orduya yönelik yayımladığı başsağlığı bildirisiy-
le ayaklanmacılarla onlara destek verenlere kırgınlığını ve kızgınlığını şu sözlerle 
dile getirdi

Cumhuriyet yönetimi ve çağdaş laik düzene karşı girişilen bu ayaklanma, aynı zamanda inkılap-
ların henüz toplumda kök salmadığını, yeterince anlaşılamadığını da gösterdi. erek eyh Sait İsya-
nı gerekse ubilay Olayı’nda ayaklanmacıların çok partili ortamı fırsat bilmeleri, parti yöneticileri-
nin de dikkatli davranmaları gerektiğini ortaya koydu. Cumhuriyet yönetiminin ve yapılan inkılapla-
rın toplum tarafından özümsenmesi, ekonomik ve toplumsal koşulların çok partili hayata geçiş için 
hazırlanması gerekiyordu. Ayrıca 193 ’ların ilk yıllarından itibaren . Dünya Savaşı tehlikesi ortaya 
çıkmıştı.Bu nedenlerle 19 ’e kadar bir daha çok partili sistem denemesi yapılmadı.

Mustafa emal, çok partili hayata geçiş denemelerinin başarısız olmasından sonra mecliste her 
koşulda bir muhalefet olması için çaba gösterdi. 3 Mart 1931’de CHF enel Başkanı olarak Meclis 

rup Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, CHF’nin yirmi iki seçim bölgesinde eksik aday göstermesini 
istedi. Bu seçim bölgelerinde otuz milletvekilinin bağımsız adaylardan seçilmesini amaçlamıştı. Bu 
amaçla seçmenlere şöyle seslenmiştir

“ ubilay şehit olurken gericilerin gösterdiği vahşet karşısında Menemen’deki halktan ba-
zılarının alkış tutarak olayı uygun bulduklarını belli etmeleri, bütün cumhuriyetçiler ve va-

tanseverler için utanılacak bir durumdur.
( )
Büyük ordunun kahraman genç subayı ve Cumhuriyet’in ülkücü öğretmen topluluğunun kıy-

metli üyesi ubilay’ın temiz kanı ile Cumhuriyet, canlılığını tazelemiş ve kuvvetlendirmiş ola-
caktır.”

ran  2 2b: 

“Cumhuriyet Halk Fırkası’na mensup muhterem seçmen arkadaşlarıma,
(...)

Yaptığını bilen ve hizmet yolunda tedbirlerine inanan ülkücüler olarak kendimizin eleştirilme-
sini lüzumlu görüyoruz. Bu sebepledir ki sizden, fırkama mensup arkadaşlarımdan, bizim prog-
ramımıza taraftar olmayan adaylara oy vermeniz gibi ağır bir fedakârlık istedim. Bu fedakârlığın 
memleket idaresi için fırkamızdan mebus seçmek vazifeniz kadar mühim bir amaca adandığına 
emin olunuz. Başka programdan seçeceğimiz mebuslar için fırkanın seçmenlerine dikkat noktası 
olarak gösterdiğim vasıflar yalnız laik, cumhuriyetçi, milliyetçi ve samimi olmaktır.” 

üneş  b:  Dü en enmiş ir .

Mustafa emal’in yukarıdaki girişiminin amacı nedir
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İngiliz subayı, Anadolu halkının neden henüz bir ulus özelliği göstermediğini düşünmek-
tedir

“ arşılamaya gelen halkın kiminin başında fes, kimisinde kalpak, kimisinde sarık  i-
mi başına bir bez parçası bağlamış  iminin sırtında aba, kiminde cepken, kiminde ce-

ket, kiminde yelek  iminin bacağında şalvar, kiminde pantolon, kiminde uzun beyaz külot  
iminin ayağında çarık, kiminde yemeni, kiminde iskarpin, kiminde fotin  Demek ki bunlar he-

nüz bir ulus değil ”
ran  2 2b: 

Devlet ve hukuk anlayışı hızla değişip laikleşirken toplumsal yapının bunun dışında kalması bek-
lenemezdi. Osmanlı toplumu farklı millet ve inançlardan oluşuyordu. Ancak halk arasında kültür bir-
liği oluşmadığı için toplum kaynaşamamış ve milliyetçilik akımının etkisiyle parçalara ayrılmıştı. 
Cumhuriyet yönetimi sayesinde ulusal düzeyde bağlar kurmak ve ortak bir kültürel yapı oluşturmak 
gerekiyordu. Bu nedenle vatandaşın günlük yaşamının parçası olan bazı alışkanlıkları değiştirerek 
onları ortak değerlerde buluşturmak ve millî kimlik yaratmak için bir dizi inkılap yapıldı. 

Türkler, Orta Asya’dan başlayan ve 
İran üzerinden Anadolu’ya ulaşan göçle-
ri sırasında farklı kültürlerle karşılaştı. Bu 
farklılık kullandıkları kıyafetlerde çeşit-
lilik olarak kendini gösterdi. İslamiyet’in 
Türkler arasında yayılması ile Arap kültü-
rü de bu çeşitliliği arttırdı. Arapların ulusal 
kıyafetlerinin bazı unsurları dinsel olarak 
simgeleşti. Müslüman olmayan topluluklar 
da milliyetlerine, din ve mezheplerine göre 
farklı kıyafetler giyer ve başlıklar takardı. 
Dolayısıyla Osmanlı toplumunda bir kişi-
nin hangi dinden veya milletten olduğu kı-
yafetine bakılarak anlaşılabilirdi. Bu durum birlik ve beraberlik duygularını artırmak yerine farklı-
lıkları belirginleştiriyordu.  

Toplumdaki farklı giyim kuşam alışkanlıkları, ülkede bulunan yabancılar tarafından da fark edi-
liyordu. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Ordu Müfettişi Mustafa emal ve arkadaşlarını karşıla-
yan topluluğu izleyen bir İngiliz subayı, görünümü şöyle saptamıştı

Resim .2 : s a a ema  n ara’da m riye  
Ba s ’nda 2

Kıyafette Çağdaşlaşma

 Hazırlık Çalışmaları

Mustafa Kemal Atatürk’ün toplumsal alanda yaptığı yenilikleri araştırınız. Bu yenilikleri 
millî kimliğimizin kazanılması ve çağdaşlaşma açısından değerlendiriniz.

6. ÇAĞDAŞ DEVLET, ÇAĞDAŞ TOPLUM
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Mustafa emal, ulus temeline daya-
lı yeni bir toplumsal yapı oluşturmak için 
kültür birliğini sağlamayı hedeflemişti. Ya-
pılan inkılapların amacını, Türkiye Cum-
huriyeti halkını tamamen çağdaş, her alan-
da ve görünüşüyle uygar bir topluma dö-
nüştürmek olarak açıklıyordu. 

iydiği kıyafetlerle ve basın aracılığıy-
la toplumu kıyafet değişikliğine hazırlama-
ya çalıştı. 192 ’in Ağustos ayında asta-
monu-İnebolu yöresine yaptığı geziye şap-
kasıyla gitti. Yaptığı konuşmalarda, ger-
çekte uygar olan Türkiye halkının, dış görünüşü ile de uygar ve ileri insanlar olduğunu göstermek 
zorunda olduğunu vurguladı. Mustafa emal’in bu girişimleri sonucu henüz yasal düzenleme yapıl-
madan devlet görevlileri ve halk arasında şapka kullanılmaya başlandı.  

TBMM, 2  asım 192 ’te “ apka iyilmesi Hakkında anun”u kabul etti. anunda; “Millet-
vekilleri, bütün memurlar ve hizmetliler Türk ulusunun giymiş olduğu şapkayı giymek zorundadır. 
Türkiye halkının da genel başlığı şapka olup buna aykırı bir alışkanlığın sürdürülmesini hük met ya-
saklar.” hükmü yer aldı.

Türk kadınlarının kılık kıyafeti bu kanunla düzenlenmemiş, isteklerine bağlı bırakılmıştır.
193 ’te yapılan bir başka düzenlemeyle din adamlarının dinî kıyafetlerini görev alanları dışında 

giymeleri yasaklandı.
ıyafet alanında yapılan bu düzenleme, toplumu çağdaş bir görünüme kavuştururken ulusal bir-

liği güçlendiren kültürel bir bağı da kurmuş oldu. Aynı zamanda çağdaş milletler ailesinin bir parça-
sı olmanın yolunu açtı.

apka kullanımı, bazı tepkileri de beraberinde getirdi. Müslüman 
erkekler için dinsel bir anlam kazanan fesin kaldırılmasıyla ülke ge-
nelinde küçük çaplı ayaklanmalar çıktı. Oysaki uzey Afrika ve Yu-
nan adalarında yaygın olarak kullanılan fes, Osmanlı Devleti'nde Pa-
dişah İkinci Mahmut'un yaptığı düzenlemeyle Osmanlı toplum ha-
yatına girmişti. Hatta dönemin şeyhülislamı tarafından da şeriata ay-
kırı bulunduğu gerekçesiyle yasaklanmış, bu nedenle şeyhülislam 
görevinden alınmıştı. Aynı şekilde İslamiyet öncesinden başlayarak 
Asur uygarlığı, Mısır ve Hindistan'da kullanılan sarık da zamanla 
dinsel simgeye dönüşmüştür.

Dolayısıyla şapka gerekçesi ile ortaya çıkan bu tepkileri yönlen-
direnler, aslında şeriat düzeni kurmak isteyenlerdi. Halkın dinsel du-
yarlılıklarını, siyasi çıkarları doğrultusunda kullanmak istiyorlardı. 
Cumhuriyet yönetimi bunlara karşı gerekli önlemleri aldı ve suçlu-
ları cezalandırdı.

Resim .2 : s a a ema  rman i i inin . r ş 
yı d nümü ama arında 2

apka ve ıyafet İnkılabı’nın millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma açısından önemi 
nedir  Değerlendiriniz. 

Resim .2 : s a a ema  
a ür
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“Birtakım şeyhlerin, dedelerin, seyitlerin, çelebilerin, babaların, emirlerin arkasından sü-
rüklenen, alın yazılarını ve canlarını falcıların, büyücülerin, üfürükçülerin, muskacıların elle-

rine bırakan insanlardan oluşmuş bir topluluğa, uygar bir ulus gözüyle bakılabilir mi ” 
a ür  b: 

3  asım 192 ’te TBMM tarafından çıkartılan bir kanunla;
 Tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı.
 eyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, naiplik, halifelik, büyü-

cülük, falcılık ve muskacılık gibi san, sıfat ve işler yasaklandı.
 Tarikatları simgeleyen giysi ve törenler yasaklandı.

Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ile din üzerinden oluşturulan toplumsal ayrışma önlenme-
ye çalışılmış, ulusal birlik ve laik toplum düzeni için önemli bir adım atılmıştır.

Takvim, Saat ve Ölçü Birimlerinin Değişmesi
Osmanlı Devleti’nde takvim, saat ve ölçü birimlerinde çeşitlilik vardı. Bu çeşitlilik toplumsal ya-

şamda, resmî işlemlerde ve uluslararası ilişkilerde karışıklığa yol açıyordu. Bu karışıklığı ortadan 
kaldırmak ve uluslararası ilişkilerde çağdaş dünya ile uyum sağlamak amacıyla düzenlemeler ya-
pıldı. Bu düzenlemelerle yurt içinde ve uluslararası düzeyde yürütülen ekonomik ilişkilerde kolay-
lık sağlandı.    

Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)

İslam dinini farklı şekillerde yorumlayan, ibadetlere ilişkin farklı uygulamalar sergileyen ve bu 
nedenle İslam toplumunda ayrılıklara yol açan gruplar ortaya çıkmıştı. “Tarikat” denilen bu grupla-
rın toplandıkları yerlere “tekke”, daha küçük toplantı yerlerine ise “zaviye” deniyordu. Bu yerlerde 
ibadet yanında bir tür müzik ve şiir gibi etkinliklere de yer veriliyor, toplumun eğitimine hizmet edi-
liyordu.

amanla tarikatların bazıları, başında bulunan ve şeyh denilen kişilerin çıkarlarına hizmet eden, 
vergi vermekten ve askerlik yapmaktan kaçınan kişilerin toplandıkları yerlere dönüştü. Bu yerlerde 
İslamiyete aykırı olmasına rağmen falcılık, büyücülük ve muskacılık yapılıyor; halkın dinî duyguları 
sömürülüyordu. Bazı tekke ve zaviyeler yapılan inkılaplara karşı çıkarılan ayaklanmaların örgütlen-
diği merkezler hâline gelmişti. eyh Sait İsyanı da bu tür örgütlenmelerin ürünüydü.

Türk toplumunu inanç sömürücülerinin elinden, fal ve büyüye inanan Orta ağ düşüncesinden 
kurtarmak gerekiyordu. İslamiyetin özüne uygun bir şekilde yaşanmasını sağlayarak Türk halkının 
düşünüşü ve yaşayışıyla uygar uluslar arasında yerini alması için bu kurumların kapatılması zorun-
luydu. Atatürk bu konuda şunları söylemiştir

“Bugün bilimin, tekniğin bütün kapsamıyla uygarlığın alevi karşısında filan veya fa-
lan şeyhin yol göstermesiyle maddi ve manevi mutluluk arayacak kadar ilkel insanların 

Türkiye topluluğunda varlığını asla kabul etmiyorum. fendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Tür-
kiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. n doğru ve en  
  gerçek tarikat, medeniyet tarikatıdır.”  

ca ür  2 : 
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Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)
Osmanlı Devleti’nde kişilerin soyadı yoktu. işiler; aile düzeyinde kullanılan birtakım dinsel, 

sosyal, asalet kaynaklı unvan ve lakaplarla veya doğum yerleri ile birbirinden ayrılmaya çalışılıyor-
du. Bu yaklaşım nedeniyle kişiler birbirine karışıyor; askere alma, vergi toplama, tapu kayıtları, nü-
fus kayıt işlemleri ve diğer resmî işlerde karışıklık yaşanıyordu. 

Yaşanan sıkıntıları gidermek, imtiyaz ve sınıf farklılıklarını da ortadan kaldırmak gerekmekteydi. 
Bu amaçla her aileye bir soyadı verilmesi düşünüldü. 21 Haziran 193 ’te kabul edilen Soyadı anu-
nu ile vatandaşların gülünç ve ahlaka aykırı olmayan bir soyadı alması kabul edildi.

2  asım 193 ’te Mustafa emal’e TBMM tarafından “Atatürk” soyadı verildi. Bu soyadının 
başka kimseler tarafından kullanılması yasaklandı.

Sınıfsız, imtiyazsız, kaynaşmış bir toplumsal yapı oluşturmak amacıyla Soyadı anunu’nu ta-
mamlayan bir başka kanun da 2  asım 193 ’da kabul edildi   “ nvan ve Lakapların aldırılma-
sı Hakkında anun”. Bu kanun ile ağa, hacı, hafız, molla, efendi, bey, beyefendi, ha-
nımefendi, paşa ve hazretleri gibi ayrıcalık kazandıran unvan ve lakaplar yasaklandı. 
Harp madalyaları hariç sivil rütbe, nişan ve madalyalar kaldırıldı.

ıkarılan yasalar ile;
 2  Aralık 192 ’te iki ayrı kanunla uluslararası saat sistemi ve miladi takvim kabul edildi. Bu ka-

nunlar 1 Ocak 192 ’dan itibaren yürürlüğe girdi.
 2  Mayıs 1928’de uluslararası rakamlara geçilmesi kabul edildi.
 2  Mart 1931’de uzunluk ölçüsü olarak metre, ağırlık ölçüsü olarak kilogram kabul edildi.
 1 Haziran 193 ’te hafta sonu tatili, cuma gününden, pazar gününe alındı.

Resim .2 : S yadı an n ’ndan s nra dü en enmiş a ür ’ün ü s üviye  ü danı
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Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını koru-
yabilmesi için millî kültür değerleriyle birbi-
rine bağlanan bir toplumsal yapı oluşturulma-
sı hedeflenmişti. Millî kültür bağının önem-
li bir unsuru da hukuk birliğidir. Osman-
lı Devleti’nin inanca ve cinsiyete göre ayrım 
gözeten, eşitlikçi olmayan, birlikten yoksun 
hukuk sistemi bireyleri birbirine bağlamak-
tan uzaktı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş 
amacı millî, tam bağımsız, çağdaş ve demok-
ratik bir devlet ve toplum hayatı oluşturmak-
tı. Bu amaçla her alanda olduğu gibi hukuk 
alanında da çeşitli inkılaplar yapıldı

 Teşkilat-ı sasiye anunu (1921 Anayasası) kabul edildi.
 Saltanat kaldırıldı.
 Cumhuriyet ilan edildi.
 Halifelik kaldırıldı.
 192  Anayasası kabul edildi.
 eriye ve vkaf ekâleti kaldırıldı.
 eriye Mahkemeleri ve kadı yetiştiren okullar kapatıldı. Ankara Hukuk Mektebi açıldı.
 Medeni anun, Borçlar anunu ve Ceza anunu gibi kanunlar Avrupa ülkelerinden alındı.

Hukuk; devletin yönetimini, kişilerin birbiriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallar bü-
tünüdür. Hukuk kurallarının çağın gereklerine göre temel insan haklarını gözetmesi, yasal eşitliği ve 
adaleti sağlaması demokratik yaşamın en önemli unsurudur. Bu alanda yapılacak çalışmaların önemi-
ni Atatürk şu sözlerle vurgulamıştır

Resim .2 : s a a ema  s anb  niversi esi 
 a ü esinde 

“Hük met, memlekette kanunu egemen kılmak ve adaleti iyi dağıtmakla yükümlüdür. Bu 
nedenle adalet işi çok önemlidir. Adli siyasetimizde izlenecek amaç, öncelikle halkı yormak-

sızın süratle isabetle emniyetle adaleti dağıtmaktır. İkinci olarak toplumumuzun bütün dünya ile te-
ması normal ve zorunludur. Bunun için adalet seviyemizi bütün medeni toplumların adalet seviyesi 
derecesinde bulundurmak zorunluluğundayız. Bu hususları tatmin için mevcut kanun ve usullerimi-
zi bu görüşle iyileştirmekte, canlandırmakta ve yenilemekteyiz ve buna devam edeceğiz.”    

ene rmay Baş an ı ı  a: 

Atatürk’ün yukarıdaki sözlerine göre hukuk sistemi hangi özellikleri taşımalıdır

 Hazırlık Çalışmaları
Hukuksal alanda yapılan yenilikleri araştırınız. Bu alanda yapılan yenilikler Türk aile yapı-

sı ve kadının toplum içindeki yerini nasıl etkilemiştir? Sınıfta tartışınız. 

7. HUKUK, AKLIN VE BİLİMİN REHBERLİĞİNDE YENİDEN DÜZENLENİYOR
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Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (20 Ocak 1921)
Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir. Bireylerin temel haklarını güvence altına alırken 

devletin temel organlarının nasıl kurulup işleyeceğini belirler.
1921 Anayasası, olağanüstü koşullarda hazırlanıp kabul edildiği için kısadır. Yirmi üç madde ve 

bir geçici maddeden oluşur.
23 isan 192 ’de açılan TBMM’ye yasallık kazandırmıştır. gemenliğin kayıtsız ve şartsız mil-

lete ait olduğunu vurgulayıp yürütme ve yasama güçlerinin kullanımını TBMM’ye vererek “güçler 
birliği” ilkesini kabul etmiştir. TBMM’nin kabul ettiği “Meclis Hük meti” sistemini anayasal bir ko-
şul hâline getirmiştir.

1921 Anayasası, 187  tarihli anunu sasi’nin kişi hak ve özgürlükleriyle ilgili maddelerini yü-
rürlükten kaldırmamıştır. Böylece ikili anayasa sistemi sayesinde düzenlemediği konular için anu-
nu sasi hükümlerinin geçerli olmasını sağlamıştır.

1921 Anayasası, Amasya enelgesi’nden beri gelişen 
millî varlığa, resmî bir kimlik kazandırmış ve önderlik etmiş-
tir. “Türkiye Devleti” ifadesine yer vererek Osmanlı Devle-
ti yerine yeni bir Türk devletinin kurulduğunu göstermiştir. 
1923’te Cumhuriyet ilan edilince, anayasada değişiklik ya-
pılmış ve birinci maddeye “Türkiye Devleti’nin hük met 
şekli cumhuriyettir.” ifadesi eklenmiştir.

1921 Anayasası, 2  isan 192 ’e kadar yürürlükte kal-
mıştır.

B ne kadar k llandığı
mı  ana asalar:

 187  anunu sasi
 1921 Teşkilat-ı sasiye anunu
 192  Anayasası
 19 1 Anayasası
 1982 Anayasası

 192  Anayasası’ndan, “Devletin dini İslam’dır.” hükmü çıkarıldı. 1937’de Anayasa’da, devle-
tin laik olduğu belirtildi.

 adınlara seçimlere katılma hakları verildi.
Hukuk alanında yapılan inkılaplar, ulusal egemenlik anlayışı doğrultusunda hukukun üstünlüğü-

nün geçerli olduğu demokratik bir devlet yapısı oluşturmayı amaçladı. Yapılan düzenlemeler cinsi-
yete, ırka ve dine dayalı ayrımları sona erdirip eşitlikçi ve laik bir hukuk düzeni kurulmasını sağla-
dı. Oluşturulan çağdaş hukuk düzeni inkılapların halk tarafından benimsenmesinde son derece etki-
li oldu.

Türk Medeni Kanunu (17 Şubat 1926)
Medeni anun; kişinin toplumsal yaşam içerisinde hukuksal değer ifade eden ilişkilerini, işlem-

lerini en kapsamlı şekilde düzenleyen kanundur. Medeni anun’un düzenlediği konular kişilerin 
devletle olan ilişkileri değil, birbirleriyle olan ilişkileridir. Bu ilişkiler genel olarak kadının toplum-
sal yaşamdaki konumu, evlenme ve boşanma gibi aile ilişkileri, miras ilişkileri, kişinin eşyalar üze-
rindeki mülkiyet hakkı ve diğer haklarıdır.

 Osmanlı Devleti’nde hukuk birliği yok-
tu. Müslümanların birbirleriyle olan ilişki-
lerini düzenleyen Mecelle Yasası dinsel hü-
kümlere dayanıyordu ve toplumsal gerek-
sinimleri karşılayamıyordu. Müslüman ol-
mayanlara ise birbirleriyle olan ilişkilerinde 
kendi dinsel inançlarına dayanan hukuk ku-
rallarını uygulama hakkı tanınmıştı. Resim .2 : s a a ema  manevi ı ı R iye’nin 
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Medeni anun’daki düzenlemelere bakarak kadının toplumsal konumundaki değişiklik-
lerle ilgili neler söyleyebilirsiniz

ecelle: Osmanlı Devleti’nde Müslümanların aile hukukuna 
ait kanunların “Hanefi” mezhebine uygun olarak derlenmesi sonu-
cunda ortaya çıkan medeni kanun (187 ). Mecelle, tarih ve fıkıh 
alanında uzman bir kişi olan Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazır-
lanmıştır.

ebi ür  2 :  Resim .2 : me  
evde  aşa 22

Hukuktaki bu ikiliği ortadan kaldırıp kişiler arası ilişkileri çağdaş ve eşitlikçi olarak düzenleye-
cek yeni bir medeni kanuna gereksinim vardı. Bu doğrultuda pek çok Avrupa ülkesinin medeni ka-
nunları incelendi. Avupada kabul edilen en son yasa olan İsviçre Medeni anunu, 17 ubat 192 ’da 
Türk toplumunun yapısına uygun olarak düzenlenip kabul edildi ve  kim 192 ’da yürürlüğe girdi.  

Türk Medeni anunu’nun kabulü ile hukuk birliği sağlandı. Müslüman olanlarla olmayanlar ki-
şilerarası ilişkilerde aynı hukuk kurallarına bağlandı. Patrikhanelerin, din işleri dışındaki hukuki gö-
revleri sona erdi. rkek ve kadın hukuk önünde eşit oldu. Medeni anun’la çağdaş ve laik bir top-
lumsal yapının oluşması ve millî kimliğin kazanılması alanında önemli adımlar atılmış oldu. Türk 
Medeni anunu, Türk aile yapısı ve kadınların hakları açısından önemli düzenlemeler içeriyordu. 

Medeni anunla
 Resmî nikâh zorunluluğu getirildi. vlilik devlet güvencesi altına alındı.
 Tek eşlilik zorunlu kılınarak erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi yasaklandı.
 adınlara evlenme ve boşanma hakkı verildi. 
 Boşanma hâlinde kadına nafaka verilmesi kabul edildi.
 adınlara mahkeme şahitliğinde erkeklerle eşit olma hakkı tanındı.
 adın ve erkeğin miras paylaşımında eşit pay alması sağlandı.
 adınlara meslek seçme hakkı tanındı.

Türk Medeni anunu’nun kabul edilmesinden sonra toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak sosyal 
ve ticari alanlarda yeni kanunlar oluşturuldu. Bunlar  Borçlar anunu, Türk Ceza anunu, Türk Ti-
caret anunu, Ceza Muhakemeleri anunu ve Deniz Ticaret anunu’dur.

“193 ’ların başında kadınlar giderek yaygınlaşan iş gücünün bir parçası hâline geldiler. 
e ülke sanayileştikçe ve bütün Anadolu’da fabrikalar açıldıkça iş gücü ihtiyacı artmaya 

devam etti. (...) 1932 Türkiye ve Dünya üzellik raliçesi eriman Halis gibi kadınlar, bu ye-
ni özgürlüğün sembolleri hâline geldiler. Bunlar kendilerini aynı zamanda emalist 
Devrimin bir parçası olarak görüyorlardı. eriman Halis Dünya üzellik raliçesi 
unvanını kazanması üzerine azi Mustafa emal’e bir telgraf çekti  azandığım 
başarı sizin ülkemiz kadınlarına ilham ettiğiniz fikirlerin sonucudur.’” 

mad  : 2 2
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Türk Kadını Siyasal Haklarına Kavuşuyor

İnsanların eşit ve özgür olmaları gerektiği yönündeki 
düşünceler 18 ve 19. yüzyıllarda Avrupa ve Amerika’dan 
yayılmaya başladı. adın hakları konusundaki somut ge-
lişmeler ise daha çok 2 . yüzyılda ortaya çıktı. adınların 
toplumsal hayatta elde ettikleri hakların siyasal alana yan-
sıması daha geç oldu. 

Mustafa emal, urtuluş Savaşı’nda ordunun hayat 
kaynaklarını işleten kadınların ülkenin bağımsızlığını ve 
yeni bir devletin kuruluşunu hazırladığını düşünüyordu. 

ağdaş uygarlık yolunda ilerlemenin yine kadınlarla beraber olacağına inanıyordu. Bu nedenle Mus-
tafa emal, kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olmasını ve bu konuda cesur davranılması ge-
rektiğini söylüyordu

İzmir İktisat ongresi’nin 
kapanış konuşmasını yapan 

kişilerden biri, işçi kadınlar temsilci-
si Rukiye Hanım’dır. onuşmasında 
ilk defa kadınların “memleket işleri-
ne” katılmasından duyduğu memnu-
niyeti ifade etmiştir.

e inan  : 

“Bir toplum, cinslerden yalnız birinin çağdaş gerekleri kazanmasıyla yetinirse o toplum 
yarı yarıya güçsüz kalmış demektir. Bir toplumun bir organı faaliyette bulunurken diğer bir 

organı hareketsiz kalırsa o toplum felçlidir. Bunun için bizim toplumumuzda ilim ve fen lazım ise 
bunları aynı derecede hem erkek ve hem de kadınlarımızın kazanmaları lazımdır. Bir toplum aynı 
gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesine ve medenileşmesine tek-
nik bakımdan imkân, ilmi bakımdan da ihtimal yoktur.” 

ene rmay Baş an ı ı  a: 

adınlarla erkeklerin eşit haklara kavuşma-
sı, çağdaş uygarlık hedefinin önemli bir aşaması-
dır. Medeni anun’un kabulü ile bu yolda önem-
li bir adım atılmış, Türk kadını aile hayatında ve 
toplum yaşantısında erkeklerle eşit haklara ka-
vuşmuştur. Siyasal alanda kadın erkek eşitliği-
nin sağlanmasına yine Mustafa emal öncülük 
etmiştir. 

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın programına 
kadınlara seçim hakkı tanınması için bir mad-
de konması Mustafa emal’in isteğiyle olmuş-
tur. Bu düşünce doğrultusunda hemen eyleme geçilmiş, yapılan yasal düzenlemelerle Türk kadınına 
193 ’da belediye seçimlerine,1933’te muhtarlık seçimlerine katılma hakkı tanınmıştır. 193 ’te ana-
yasada yapılan değişiklikle de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

Türk kadınına siyasal alanda tanınan bu haklar, demokratik geçmişi çok daha eskilere dayanan 
bazı ülkelerden daha öncedir. rneğin, Fransa kadınlara oy kullanma hakkını 19 ’da tanımıştır. 
İtalya’da kadınlar bu hakkı 19 8’de elde edebilirken Medeni anu’nu örnek aldığımız İsviçre’de ka-
dınlar siyasal haklarına 1971’de sahip olabilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, anayasasın-
dan kanunlarına kadar her alanda cinsler arası eşitliği kabul ettiğini ve uyguladığını da 
böylece göstermiştir.

Resim . : adın arın siyasa  a arını anması 
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“Arkadaşlar, güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Bizim 
güzel, ahenktar, zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir.

( )
 atandaşlar, yeni Türk harflerini çabuk öğreniniz. Bütün millete, köylüye, çobana, hamala, san-

dalcıya öğretiniz. Bunu vatanperverlik ve milliyetperverlik vazifesi biliniz. Bu vazifeyi yaparken 
düşününüz ki bir milletin, bir toplumun yüzde onu, yirmisi okuma yazma bilir, yüzde sekseni bil-
mez; bu ayıptır. Bundan insan olanların utanması lazımdır. Bu millet, utanmak için yaratılmış bir 
millet değildir, iftihar etmek için yaratılmış ve iftiharlarla tarihini doldurmuş bir millettir. Milletin 
yüzde sekseni okuma yazma bilmiyorsa hata bizlerde değildir. Hata onlardadır ki, Türk’ün seciye-
sini anlamayarak birtakım zincirlerle kafalarımızı sarmışlardır. Mazinin hatalarını kökünden temiz-
lemek zamanındayız. Hataları düzelteceğiz. Hataların düzeltilmesinde bütün vatandaşların faaliye-
tini isterim. n nihayet bir sene, iki sene içinde bütün Türk toplumu yeni harfleri öğreneceklerdir. 
Milletimiz, yazısıyla ve kafasıyla bütün uygar dünyanın yanında olduğunu gösterecektir.”  

imşir  2:  Dü en enmiş ir.

Harf İnkılabı (1 Kasım 1928) 
Mustafa emal, millî eğitim ışığının ülkenin en uzak köşe-

lerine kadar ulaşmasına, yayılmasına ayrı bir önem verdi. İzle-
nen eğitim politikasının temeli, öncelikle cahilliği ortadan kal-
dırmaya yönelikti. Okuma ve yazmayı kolaylaştıracak olan al-
fabe değişikliği bu amaca ulaşmanın temelini oluşturacak bir in-
kılaptı.

Türkler tarih boyunca “ öktürk” ve “ ygur” alfabeleri baş-
ta olmak üzere çeşitli alfabeler kullanmış, İslamiyet’in ka-
bul edilmesinden sonra Arap alfabesini benimsemişlerdi. Arap 
harfleri ses bakımından Türkçeye uygun değildi. Sesli harf-
lerin yetersizliği de okuma yazmayı oldukça zorlaştırıyordu. 
Oysa Mustafa emal, Türk dilinin kolayca okunup yazılmasını 
amaçlıyordu. 

19. yüzyılda başlayan alfabe değişikliği tartışmaları 1928’e kadar sürdü. Bu yıl içinde Musta-
fa emal alfabe çalışmalarını hızlandırdı. Bu amaçla kurulan Dil ncümeni 2  Haziran 1928’de ilk 
toplantısını yaptı. Bir aylık yoğun bir çalışma sonrası hazırladığı raporu Mustafa emal’e sundu. Ra-
poru inceleyen Mustafa emal, 9 1  Ağustos 1928 gecesi ülhane Parkı’nda Harf İnkılabı’nı ulu-
suna şöyle duyurdu

Mustafa emal’in bu söylevi ülkeyi hareketlendirdi. azeteler, henüz yasa çıkmadan, gönüllü 
olarak yeni harflerden oluşan yazılar ve yazı dersleri yayımlamaya başladı. Her yerde kurslar açı-
lıyor, devlet görevlileri başta olmak üzere pek çok kişi yeni harflerle okuma yazmayı öğreniyordu. 

Resim . : Baş re men s a a 
ema  2

 Hazırlık Çalışmaları
Harf İnkılabı’nın ve Millet Mekteplerinin, eğitimin yaygınlaştırılması ve Türk toplumunun 

çağdaşlaştırılmasına etkileri nelerdir? Araştırınız. Konuyu sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. 

8. CEHALETE KARŞI AÇILAN SAVAŞ
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Mustafa emal de ülhane söylevi ile başlayan süreçte İstanbul’da, Marmara Bölgesi’nin diğer ille-
rinde ve bütün yurtta bir öğretmen gibi yeni harflerin okunup yazılması için gayret gös-
termiştir. Bütün bu çabalar sonunda 1 asım 1928’de Latin kökenli yeni Türk harfle-
ri kabul edildi. Türk toplumu çağdaş uygarlık yolunda kolay okuma yazma anahtarına 
kavuştu.

“ ğitim alanında yiğitçe bir atılımdır bu. Biz, kendi beyaz çocuklarımız arasındaki okur-
yazarlık oranını ancak bir buçuk yüzyılda, yavaş yavaş yükseltebildik. Yine de on yaşı-

nın üzerindekiler arasında okuma yazma bilmeyenlerin oranı 192 ’de  kadar yüksekti. e  
York’ta bile bu oran ’tir. ali Smith (Simit), Amerika’da okuma yazma bilmeyen beş milyon 
insan bulunduğunu söylemektedir.

Mustafa emal’in Türkiye’yi okutmak için gösterdiği ilgi bizde de olsaydı okullara devamı 
sağlayacak bir yol bulabilir, bunun için gerekiyorsa davul da çalabilirdik.” 

imşir  2: 2  Dü en enmiş ir.

Millet Mektepleri (1 Ocak 1929)

Yeni Türk harflerinin kabulünün ardından 
7 asım 1928’de Başbakan İsmet İnönü, TBMM 
kürsüsünde yaptığı konuşmayla Millet Mekteple-
rinin açılacağını duyurdu. 2  asım 1928’de Mil-
let Mektepleri Talimatnamesi Resmî azete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girdi. Aynı talimatname ile 

azi Mustafa emal’e Başöğretmenlik unvanı ve-
rildi.

Yeni harfleri öğretmek ve okuryazar oranını 
yükseltmek amacıyla 1 Ocak 1929’da Millet Mek-
tepleri açıldı. azeteler o günü Maarif ( ğitim) Bayramı olarak kutladı. Yeni harflerin kullanılması-
nı yaygınlaştırmak için 1 -  yaş arasındaki çok sayıda vatandaşın katıldığı kurslar düzenlendi. Ar-
tık bütün yurtta okuma-yazma seferberliği başlatılmıştı.

İlk gün sadece İstanbul’da 12 8 dershanede .  kişi öğretime başladı. Takip eden günler-
de ülke genelinde halkın ilgisi artarak devam etti. zellikle kadınların ilgisi oldukça fazlaydı. Mil-
let Mekteplerinden okuryazar olduklarına ilişkin belge alan vatandaşlar için ikinci bir kurs düzen-
lendi. Bu kursta da “Hesap ve lçüler, Sağlık Bilgisi, atandaşlık Bilgisi ve ıraat (Okuma)” ders-
leri veriliyordu.

Cumhuriyet yöneticileri, çağdaşlaşmanın önündeki en büyük engel olan cahilliği yenmek konu-
sunda kararlıydı. Halk da yöneticilerinin bu kararlılığına coşkuyla karşılık veriyordu. Bir halk eğiti-
mi çalışması olan Millet Mektepleri ile ülke baştan başa bir eğitimhane hâlini almıştı. Başöğretmeni 
ise Mustafa emal’di. Millet Mekteplerinin açılışıyla ilgili The e  York Times ( iv York Tayms)
gazetesi şunları yazmıştır

Resim . 2: ır are i macı  i e  e ebi 
2
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Millet Mekteplerinin çağdaş cumhuriyet bireyi yetiştirme hedefine katkı-
ları nelerdir  Değerlendiriniz. 
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 “Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. 
Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur.” 

ene rmay Baş an ı ı  a: 

Türk Tarih Kurumu (12 Nisan 1931) ve Türk Dil Kurumu (12 Temmuz 1932)

ültür, geçmiş kuşakların birikimlerinin tarihsel süreç içerisinde birtakım değişikliklere uğraya-
rak yeni nesillere aktarılmasıdır. ültür toplumların kimliğidir. ağın gereklerine ve toplumun ihti-
yaçlarına göre değişim gösteremeyen kültür ögeleri; toplumun geri kalmasına, zamanla siyasi gücü-
nü ve bağımsızlığını kaybetmesine yol açar. 

“Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.” diyen Mustafa emal, çağdaş uygarlıkla uyum-
lu, dinamik ve millî bir kültür hedefliyordu. Bu nedenle, yaşanan değişim süreci ve bu süreçte 
yapılan inkılaplar, toplamda bir “kültür inkılabı” olarak tanımlanabilir. Mustafa emal, ulus kavra-
mını da “bir kültürden olan insanlardan oluşan topluluk” olarak tanımlıyordu. lusal bir kültürün 
oluşturulması, halkı bir arada tutacak bağ olarak düşünülüyordu. Bu yaklaşım, aynı zamanda Os-
manlı Devleti’nin dağılmasına yol açan nedenlerden çıkarılmış tarihsel bir derstir. Bu yönüyle ta-
rih, geçmiş verilerden yararlanarak aynı hataların tekrarlanmasını engelleyen bir bilimdir. Aynı za-
manda bugünü daha iyi anlamaya ve gelecek için düşünce üretmeye, plan yapmaya yarayan verile-
ri de içerir.

Osmanlı Devleti’nde tarih yoğun ola-
rak “İslam tarihi” ve “Osmanlı Devleti ta-
rihi” olarak ele alınıyordu. Cumhuriyet’le 
birlikte bu anlayış değişti. Millî kültür ve 
millî kimlik oluşturarak ülkede birlik ve 
beraberlik duygusu yerleştirilmek istendi. 
Bu amaçla hem “Türk tarihi” hem de ül-
ke topraklarının tarihi yani “Türkiye tarihi” 
araştırmaları ağırlık kazandı. Türklerin ta-
rih boyunca kurduğu büyük devletler, dün-
ya uygarlığının gelişimine sağladığı katkılar 
ve Anadolu’nun en eski dönemlerinin tarihi araştırılacak; bu sayede Türk tarihine yöneltilen olum-
suz eliştirilere yanıt verilmiş olacaktı. Atatürk, bu alanda yapılan çalışmalara verdiği önemi şu söz-
lerle vurgulamıştır  

Resim . : s a a ema  ür  ari  r m  üye eri i e 
bir i e 2

 Hazırlık Çalışmaları

Kültür nedir? Açıklayınız. Kültürel değerlerin yaşatılabilmesi ve millî kimliğin oluşturulma-

sı için Atatürk’ün kurduğu kurumları ve bu kurumların çalışmalarını araştırınız. Edindiğiniz 

bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

9. MİLLÎ KÜLTÜR, MİLLÎ KİMLİK
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Bu amaçla tarih, dil ve güzel sanatlar alanında önemli 
çalışmalar başladı. Mustafa emal 1929’da kütüphane-
sine aldığı pek çok tarih kitabını yakın çevresiyle incele-
di. 193 ’da “Türk Tarih Heyeti” adıyla bir kurul oluştu-
ruldu. Bu komisyonun çalışmaları sonucunda “Türk Ta-
rihinin Ana Hatları” adlı bir eser hazırlandı. 

Türk Tarih Heyetinin yerine 12 isan 1931’de “Türk 
Tarihi Tetkik Cemiyeti” kuruldu. Bu kurum 193 ’te 
“Türk Tarih urumu” adını aldı. urum daha önce ya-
pılan çalışmalardan yararlanarak okullarda okutulmak 
üzere dört ciltlik bir tarih dizisi hazırladı. 

Tarih alanındaki çalışmaların yanında dil alanında da 
çalışmalara önem verildi. Dil, ulusal kültürün önemli bir 
parçası, insan iletişiminin doğal ve vazgeçilmez unsuru-
dur. işilerin birbiriyle ve devletle olan iletişimini sağ-
layan, onları birbirine bağlayan araçtır. Türk dili yüzler-
ce yıl Farsça, Arapça ve Fransızcanın etkisinde kalmış-
tı. Türk halkının millî kimlik kazanmasının önünde en-
gel olan bu durumu düzeltmek için çalışmalar başladı. 

Biliyor muydunuz?
Atatürk 193 -1937 kış ayların-

da Arapça geometri terimleri yerine 
Türkçe terimlerin kullanıldığı “ e-
ometri ılavuzu” adlı bir kitap yaz-
mıştır.

?

Resim . : e me ri 
ı av

.de .ed . r

 “Millî duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması, millî
duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu 

dil bilinçle işlensin. lkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de ya-
bancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” 

ene rmay Baş an ı ı  a: 

Yukarıdaki sözlerle dilin önemini vurgulayan Mustafa emal, TBMM’nin açılışından sonra Türk-
çe sözcüklerin derlenerek bir sözlükte toplanması için çalışmalar başlattı. 1928’de kurulan “Dil n-
cümeni” de bir imla kılavuzu hazırladı. 1929’da ders programlarından Arapça ve Farsça dersleri çı-
kartıldı.

Dil alanında en önemli çalışmalar 12 Tem-
muz 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyetinin 
kuruluşuyla gerçekleşti. Cemiyet 193 ’da 
Türk Dil urumu adını aldı. urumun te-
mel amacı Türk dilinin zenginliğini orta-
ya çıkarmak ve millî kültürü geliştirmekti. 
Bu amaçla halk ağzında kullanılan ve kitap-
larda yer alan Türkçe sözcükleri derlemek, 
yabancı sözcüklere Türkçe karşılıklar bul-
mak ve yazı dili ile konuşma dili arasındaki 

Resim . : s a a ema  ür  Di  r m  
an ısına baş an ı  ya ar en 
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Üniversite Reformu (1933)

Mustafa emal, bilimsel gelişmeleri hızlandırmak için üniversiteler kurmak istiyordu. Atatürk’ün 
üniversitelerden beklentisi bilimsel çalışmaların yapılması, ulusal değerlere bağlı bilim insanlarının 
yetiştirilmesi ve bu kurumların milletin yaşam seviyesini yükseltmesiydi. 

Bu amaçla hük met, Türkiye’deki yükseköğretimi incelemesi ve bir reform tasarısı hazırlama-
sı amacıyla İsviçre’den Prof. Dr. Albert Malche’yi (Albert Malhe) davet etti. Malche, yaptığı ince-
lemeler sonunda hazırladığı raporda, üniversitede bilimsel yayın yapılmadığını, hem hocaların bil-
gi düzeylerinin hem de öğretim yöntem ve teknikleri-
nin yetersiz olduğunu vurguladı. Bu rapor temel alınarak 
yapılan üniversite reformu ile Osmanlı Devleti’nde 2 . 
yüzyılın başlarında kurulmuş olan  Darülfünun, 1933’te 
İstanbul niversitesine dönüştürüldü. niversitede tıp, 
edebiyat, hukuk ve fen fakülteleri ile çeşitli yüksekokul-
lar oluşturuldu. Atatürk, bu konudaki düşüncelerini şu 
şekilde ifade etmiştir  

Biliyor muydunuz?
İstanbul  niversitesindeki öğ-

retim üyelerinin büyük çoğunluğu, 
azi Almanya’sından kaçan bilim in-

sanlarıydı.
ran  c: 

?

Türk dilini yabancı dillerin etkisinden korumak ve gelişmesini sağlamak 
için Cumhuriyet’in ilk yıllarında hangi çalışmalar yapılmıştır  Bugün aynı 

dil bilinciyle bu konuda bize düşen görevler nelerdir

ÖÇK
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“Türk Devleti’nin dinamik ideallerini Türk gençliğinin beyninde ve Türk milletinin bilin-
cinde daima canlı bir hâlde tutmak, üniversitelerimize ve yüksekokullarımıza düşen başlı-

ca vazifedir.”  
ene rmay Baş an ı ı  a: 2

Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren 
Ankara Hukuk Mektebi, azi ğitim nsti-
tüsü, Yüksek iraat nstitüsü, İstanbul ni-
versitesi, Siyasal Bilgiler Okulu, Dil ve Ta-
rih Coğrafya Fakültesi gibi yüksek öğretim 
kurumları açılmıştır. Bu kurumlar; araştıran, 
sorgulayan, tahlil eden, değerlendiren ve bi-
limsel değerleri rehber edinen 
bir eğitim sisteminin oluşumu-
na katkı sağlamıştır. Resim . : s anb  niversi esinin ari  a ısı

ÖÇK
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farklılıkları ortadan kaldırmak için çalışmalar yaptı. Aydınların konuştuğu dil ile halk dili arasındaki 
farklılıkları gidermek ve toplumsal kaynaşmayı sağlamak da önemli bir hedefti.

9 Ocak 193 ’da Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğretime başladı. Fakültede dil, ta-
rih, coğrafya, arkeolo i, etnolo i, antropolo i ve Anadolu medeniyetleri gibi alanlarda eğitim veril-
miştir. Bu alanlarda yapılan çalışmalar, Türk Dil urumu ve Türk Tarih urumunun faaliyetlerine 
destek olmuştur.
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Sağlık ve Sosyal Yardım Çalışmaları

Millî Mücadele yıllarında TBMM’nin açılmasıyla, sağlık ve sosyal yardım işleri bir bakanlık 
bünyesinde toplandı. Bu kararın alınmasında aşağıdaki alıntıdan da anlaşılacağı gibi savaş koşul-
ları etkili olmuştu. 

“ endine devrimin ve devrimciliğin çeşitli ve yaşamsal görevler verdiği Türk vatandaşı-
nın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. ünkü 

Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek düzeyli koruyucular ister.” 
.deva. 2. r  

“Millî Mücadele’de uğradığımız insan kaybı, sa-
dece savaşlarda ölenlerden ibaret değildir. Savaşta 

ölenlerin yanı sıra birçok insan, çeşitli adi ve bulaşıcı has-
talıklardan ölmüştür. Bu ölümler, savaşlarda ölenlerin iki 
katından fazladır.”

Se e  2 : 22  Dü en enmiş ir.

Savaş meydanlarında ve 
yaralanma sonucu ölen 
subay ve er sayısı

1 .88

eşitli hastalıklardan 
hastanelerde ölen sayısı 22. 9

a  rki e eşila  emi eti
192 ’de Hilal-i Ahdar Cemiyeti kurularak alkollü içki, sigara ve uyuşturucu 

maddelerle mücadele etmenin yolu açıldı. Cemiyet daha sonra, Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti adını aldı.

 c k sir eme r m
Savaş nedeniyle öksüz ve yetim kalan çocuklar için 1921’de Himaye-i tfal Cemiyeti kuruldu. 

urum, daha sonra ocuk sirgeme urumu adını aldı.

Yeni Türk Devleti sağlık ve sosyal yardım alanlarında aşağıdaki çalışmaları yaptı

 Hazırlık Çalışmaları
Atatürk’ün “Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözü-

nü açıklayınız.

10. SAĞLIK, SANAT, SPOR VE ATATÜRK

Lozan Antlaşması ile Avrupa devletlerine tanınan karantina, 
bulaşıcı hastalık kontrolleri gibi sağlık alanındaki kapitülasyon-
lar kalktı. Cumhuriyet döneminde benimsenen sosyal devlet an-
layışı gereği sağlık hizmetlerine önem verildi. Doktorlara 1923’te 
mecburi hizmet şartı getirildi. Yandaki resimde örneği görüldü-
ğü gibi sağlık hizmeti veren kuruluşları arttırmak ve gerekli sağ-
lık personelini yetiştirmek öncelikli hedefler oldu. 

Mustafa emal aşağıdaki sözleriyle sağlığa verdiği önemi ve 
Cumhuriyet’i koruyacak olanların sahip olması gereken özellik-
leri şöyle ifade etmiştir.

Resim . : Sams n ren i 
as anesi sa ı  e ibi 
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c  rki e ı ıla  emi eti
18 8’de kurulan Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Ce-

miyeti, her türlü afet ve savaşta önemli görevler yüklendi. Cemiyet 
1877’de Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti adını aldı. Millî Mücade-
le yıllarında özellikle Batı Cephesi’nde önemli sorumluluklar yüklen-
di. 193 ’te kurumun adı, Atatürk tarafından Türkiye ızılay Cemiye-
ti olarak değiştirildi.

 ıf ıssı a essesesi
1892’de kurulmuş olan Aşı vi devlet tarafından yeniden yapılandırıldı. 27 Mayıs 1928’de döne-

min sağlık bakanı Refik Saydam’ın adını alarak “Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesi” oldu.

d  eremle Savaş
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye’nin içinde 

bulunduğu olumsuz sosyal ve ekonomik şartlar sebe-
biyle verem, yaygın bir hastalıktı. Bu hastalığın teda-
visi amacıyla İzmir ve İstanbul’da “ eremle Mücade-
le Cemiyeti”, İzmir’de bir dispanser, İstanbul’da sa-
natoryum kuruldu. 193 ’da “ mumi Hıfzıssıhha a-
nunu” çıkartıldı. Bu kanunla veremli hastaları ihbar 
etmek ve hastalığın bulaşmasını önlemek için tedbir 
alma zorunluluğu getirildi.

Biliyor muydunuz?
Tıp dünyasında ilk kez bir Türk doktor tarafından bir hastalığın tanımı yapılmıştır. Hulu-

si Behçet tarafından tanımlanan bu hastalığa “Behçet Hastalığı” denerek onun adı verilmiştir 
(1937).

.marmara.ed . r  Dü en enmiş ir.

?

Resim . : s anb  eybe iada Sana ry m

Cumhuriyet Türkiye’sinde Sanat 

Birinci Dünya Savaşı’nda ve urtuluş Savaşı’nda başarı-
lı bir komutan olarak zaferler kazanan Atatürk, devlet adamı 
olarak da Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıra-
cak inkılapların öncüsü oldu. ok yönlü kişiliği ile ulusal bir 
kültür oluştururken sanatı bu sürecin önemli bir unsuru ola-
rak gördü. Sanata ve sanatçıya büyük değer verdi. Ona göre 
sanat, insan duygularını hiçbir çıkar olmaksızın yansıtan bir 
uğraştır. Bu bakımdan sanatçı, en yüksek ulusal ve insani de-
ğerleri ortaya çıkaran kişidir. Bu yaklaşımını Atatürk şu söz-
lerle ifade etmiştir

Resim . : s a a ema  
D maba e Sarayı’nda i ari  

ser isini e er en 

Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında ve sosyal alanda yapılan çalışmala-
ra bakarak devletin bu konulara nasıl yaklaştığını söyleyiniz.

ÖÇK
68
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Atatürk, yukarıdaki sözlerinde sanatçıyı neden alnında ışığı ilk hisseden insan olarak ta-
nımlamıştır

Mustafa emal, Türk milletinin yüzlerce yıl baskıcı tutumlar altında ezilen ve kullanılmayan ya-
ratıcı gücünün güzel sanatlar yoluyla açığa çıkacağına ve aşağıdaki sözünde belirttiği gibi ulusal sa-
natımızın evrensel nitelik kazanacağına inanıyordu

“Sanat, güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa müzik, resim ile 
olursa ressamlık, yontma ve oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. 

Sanatkâr da toplumda uzun mücadele ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.”  
ene rmay Baş an ı ı  a: 

“ üzel sanatlarda başarı, bütün inkılaplarda başarılı olunduğunun en kesin delili-
dir. Bunda başarılı olamayan milletlere ne yazıktır. Onlar bütün başarılarına rağmen mede-

niyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaktan daima yoksun kalacaklardır.” 
ene rmay Baş an ı ı  a: 

“Dünyada medeni, ileri ve gelişmiş olmak isteyen herhangi bir millet, mutlaka heykel 
yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir. Abidelerin şuraya buraya tarihî hatıralar olarak di-

kilmesinin dine aykırı olduğunu iddia edenler, din hükümlerini gereği gibi araştırıp incelememiş 
olanlardır.” 

ene rmay Baş an ı ı  a: 

Mustafa emal yukarıdaki açıklamasıyla hangi tutumu eleştirmektedir

a  e kel ve esim Sanatı
Atatürk, Türk tarihinde hurafeler ne-

deniyle ilgilenilmeyen ve yine bu ne-
denle gelişme gösteremeyen heykel sa-
natına yöneldi. endi heykellerinin ya-
pılmasını destekleyerek bu alanda ön-
cülük etti. Türkiye’de ilk Atatürk hey-
keli Sarayburnu’nda dikildi. Ankara a-
fer Anıtı, Taksim Cumhuriyet Anıtı, Af-
yon afer Anıtı gibi eserlerle ülkede hey-
kel sanatı gelişmeye başladı. Bu eserlerin 
birçoğunun yabancı sanatçılar tarafından 
yapılmış olması, Türk heykelciliğinin ye-
ni başladığının bir kanıtıydı. Bu konuya 
bakışını Mustafa emal, şu sözlerle açık-
lamıştır Resim . : a sim a ür  nı ı
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Cumhuriyet’ten önce yeterince gelişme gösteremeyen bir diğer sanat dalı resimdir. Bu sanat, süs-
leme ve bezeme yöntemlerini de kullanarak minyatür şeklinde kendini göstermişti. Bununla birlikte 
bazı padişahların resim sanatına verdiği değer kişisel çabanın ötesine geçmemiş, toplumda çok az res-
sam yetişmişti. 1883’te öğretime başlayan Sanayii efise Mektebi ( üzel Sanatlar Okulu) resim sana-
tı açısından önemli bir gelişmeydi. Cumhuriyet Dönemi’nde resim dersi ilk ve ortaöğretimde zorunlu 
dersler arasına alındı. azi ğitim nstitüsünde resim bölümü açıldı, burada resim öğretmenleri yetiş-
tirildi. Daha Sonra Sanayii efise Mektebi, üzel Sanatlar Akademisine dönüştürüldü. 

Yapılan çalışmalar sonucunda Türk resim sanatı özgürlüğüne kavuşmuş, uluslararası düzeyde ye-
rini almıştır.

 ik ve Sa ne Sanatları
Atatürk’ün üzerinde önemle durduğu sanat dallarından biri de müziktir. 1  kim 192 ’te İzmir 

ız ğretmen Okuluna yaptığı ziyarette “Yaşamda müzik gerekli midir ” sorusu yöneltilince Ata-
türk aşağıdaki yanıtı vermiştir

Cumhuriyet’in Onuncu Yılı kutlamaları için “İnkılap Sergisi” adıyla düzenlenen resim 
sergisi sanatın gelişimi açısından önemli bir yere sahiptir. Sergide sanatçıların urtuluş 

Savaşı’nın güçlüklerini ve inkılapların coşkusunu ortaya koyan Millî Mücadele konulu resimleri 
yer almıştır. 1933-193  yılları arasında açılan diğer inkılap sergileri, devletin sanatı sevdirme po-
litikası doğrultusunda uygulanmış ve sanatçılar için bir araya gelme olanağı yaratmıştır. 

“Yaşamda müzik gerekli değildir çünkü yaşam müziktir. ğer söz konusu olan yaşam, in-
san yaşamı ise müzik kesinlikle vardır. Müziksiz yaşam aslında mevcut olamaz. Müzik ha-

yatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.”
an aya  : 

Atatürk önderliğinde kültür hayatı yeniden düzenlenirken 192 ’te 
Ankara’da Musiki Muallim Mektebi (Müzik ğretmen Okulu) açıldı. 
Böylece okullarda müzik derslerini verecek öğretmenler yetiştirilme-
ye başlandı. Darülelhan adı verilen kurum yeniden düzenlenerek İstan-
bul Belediye onservatuvarına dönüştürüldü. . Mahmut Dönemi’nde 
kurulan Mızıkai Hümayun Ankara’ya getirildi ve zamanla Cumhurbaş-
kanlığı Senfoni Orkestrası’na dönüştü. 193 ’da Millî Musiki ve Temsil 
Akademisi açıldı. Akademi,19 ’ta Devlet onservatuvarı adını aldı. 

Bu müzik politikası sonucunda Türk müziği evrensel değerlerle 
dünyaya tanıtıldı. Cumhuriyet konservatuvarlarında yapılan çalışmalar-
la dünya çapında orkestra şefleri, piyanistler, sopranolar ve keman sa-
natçıları yetişti.

Mustafa emal sahne sanatlarına da büyük ilgi gösterdi. urtuluş Savaşı’nın kazanılmasından 
hemen sonraki günlerde tiyatrocu Bedia Muvahhit’in sahneye çıkmasını istemiş, bu şekilde Türk ka-
dınının toplum baskısı ve sahne korkusunu aşmasına katkı sağlamıştır.

Mustafa emal, Türk kadınına bu alanda verdiği destekle aşağıdaki alıntıdan da anlaşılacağı üze-
re toplumun kadınlara bakış açısını da değiştirmeyi amaçlamıştır.

Resim . : Bedia 
va i  
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Sizce İdil Biret, Suna an ve Leyla encer gibi dünyaca ünlü kadın sanatçılarımızın ye-
tişmesinde Mustafa emal’in bu tutumu etkili olmuş mudur  Değerlendiriniz.

“Mustafa emal, Münir Hayri geli’nin Taş Bebek’ adlı oyununda Adam kadını bir süs 
gibi hep uzaktan sevmeli.’ sözlerinin üzerini çizmiş ve yanına şunları yazmıştır  Biz kadın-

lar için böyle düşünemeyiz  adın varlığı ulusun bin bir noktadan temelidir  Artık kadını süs tanı-
mak fikrini tazelemek doğru değil. Değiştirilmeli ’”

an aya  : 

c  de i at
debiyat, Cumhuriyet’le birlikte ger-

çek kimliğini kazandı. Saray edebiyatı 
olan divan edebiyatı tarihe karışarak ye-
rini Türk halk edebiyatı ve yeni Türk ede-
biyatına bıraktı. Yeni alfabe, dilde arın-
ma, okuryazar sayısının artması, kitap ba-
sımının ve dağıtımının artıp kolaylaşma-
sı Türk edebiyatının gelişmesine yardım-
cı oldu.

Mustafa emal Atatürk, Türkiye 
Cumhuriyeti ültür Bakanlığının edebi-
yat öğretiminde şu noktalara dikkat etme-
si gerektiğini düşünmektedir

Resim . 2: s a a ema  a ın şi aye erini din er en. 
Sivas 

“(a) Türk çocuğunun kafasını, doğuştan sahip olduğu dikkat ve özene göre oluşturmak; 
bu, Cumhuriyet’in sağlıkla ilgili olan bakanlığına da düşen bir vazifedir.

(b) üzel korunan Türk kafa ve zekâlarını açmak, yaymak, genişletmek. Bu özellik, ültür Ba-
kanlığının vazifesidir. Bununla birlikte, kabiliyetli Türk çocuklarının kafalarına pozitif bilim ve 
maddi teknik kavramları, yalnız kuramsal olarak değil, aynı zamanda pratik vasıtalar ile de yer-
leştirmek.

(c) Bir taraftan da, Türk kafalarındaki kabiliyetleri, Türk karakterlerindeki sağlamlıkları, Türk 
duygularındaki yükseklik ve genişlikleri, kendilerini hiç zorlamadan, doğal bir şekilde ve olduğu 
gibi ifadeye onları alıştırmak.

Bunlar yapılınca netice şu olacaktır  Türk çocuğu konuşurken onun ifade ve anlatış şekli, Türk 
çocuğu yazarken onun ifade üslubu, kendisini dinleyenleri onun yürüdüğü yola götürebilecek bu 
kabiliyeti sayesinde, Türk çocuğu kendisini dinleyen veya yazısını okuyanları peşine takarak yük-
sek Türk idealine iletebilecek, ulaştırabilecektir.

Bu edebiyat görüşü, böyle bir edebiyat öğretimi sayesindedir ki edebiyattan anlaşılan amaca 
ulaşmak mümkün olabilir.”  

ene rmay Baş an ı ı  a:  Dü en enmiş ir.

Mustafa emal’e göre Türk ulusunun yüksek amaçlarına ulaşabilmesinde edebiyatın ro-
lü nedir
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“Spor, yalnız beden yeteneğinin bir üstünlüğü sayılamaz. avrama ve zekâ, ahlak da bu 
işe yardım eder. ekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ ve kavrayışı yerinde olan daha 

az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.”  
ca ür  2 :  

“Her çeşit spor etkinliklerini, Türk gençliğinin millî eğitiminin ana unsurlarından saymak 
gerekir. Bu işte hük metin şimdiye kadar olduğundan daha çok ciddi ve dikkatli davranma-

sı, Türk gençliğinin spor bakımından da millî heyecan içinde, özenle yetiştirilmesi önemli tutulma-
lıdır.”  

ca ür  2 : 

Atatürk birçok spor dalıyla ilgilendi ve ülkemizde sporun 
gelişmesine önem verdi; sporu millî eğitim politikalarının bir 
parçası olarak değerlendirdi. 

Atatürk güreş müsabakalarını izlemeye çok meraklıy-
dı. Mustafa emal’in en çok yaptığı sporlar binicilik, yüzme 
ve kürekti. Fırsat buldukça Florya’da bu sporlarla ilgilenirdi. 
Mustafa emal Atatürk spor ve Türk gençliği ile ilgili düşün-
celerini şu şekilde ifade etmiştir

Resim . : s a a ema  s anb  
rya’da 

Atatürk ve Spor
Atatürk, gençleri çok sever ve onlara değer verirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini gençlikte 

görür ve bunu her fırsatta dile getirirdi. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastığı o önemli günü Türk 
gençliğine armağan eden Atatürk, her zaman gençliği düşünmüş ve gençliğe güvenmiştir.

Atatürk her alanda olduğu gibi spor alanında da ulusunu etkilemiş ve önemli hizmetlerde bulun-
muştur. ünümüzde pek çok başarılar elde ettiğimiz spor dallarına ait ilk çalışmalar Atatürk zama-
nında başlamıştır. 

Atatürk’e göre sportif etkinlikler, Türk gençliğinin millî terbiyesinin ana unsurlarından biridir. 
Türk gencinin bedenen, ruhen, zihnen ve ahlaken en üst seviyede olmasını arzu etmiştir. manet et-
tiği Cumhuriyet’i sağlıklı ve sağlam fikirli Türk gençliğinin daima ileriye götüreceğinden son dere-
ce emin bir duruş sergilemiştir. Atatürk sporun yalnız beden yeteneğiyle ilgili olmadığını; zekâ, ah-
lak ve kavrayışla ilgili olduğunu aşağıdaki sözlerle belirtmiştir

Sporun ülke genelinde yaygın hâle gelmesi, yukarıdaki sözlerin-
de belirttiği gibi Atatürk’ün spor politikasından kaynaklanmaktadır. 
Beden ğitimi okullara ders olarak konmuş, 192 ’te çıkarılan “ öy 
Yasası” ile atıcılık, cirit ve güreş özendirilmiş, yine 193 ’da çıkarı-
lan “Belediye Yasası” ile belediyelere spor alanları, stadyumların ya-
pılması ve işletilmesi ile ilgili bazı yükümlülükler getirilmiştir. Ayrı-
ca Halk vlerinin yapması gereken faaliyetler arasına spor da eklen-
miştir. Atatürk’ün bizzat verdiği talimatla hazırlanan ve 
ülke sporumuzu tam kırk sekiz yıl yönlendiren 3 3  sa-
yılı “Beden Terbiyesi anunu” 29 Haziran 1938’de ka-
bul edilmiştir. Resim . : ede ar ı 

s r da arının yay ın aşması

ÖÇK
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İzmir İktisat ongresi’nde tarımla ilgili hangi kararlar alınmıştır  Alınan kararların ama-
cı nedir

Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayi gelişmediği 
için ülke nüfusunun büyük bir kısmı geçimini tarım-
la sağlıyordu. Halkın beslenmesi ve devlet hazinesi-
nin güçlenmesi tarımsal faaliyetlere bağlıydı. Ancak 
tarım ilkel yöntemlerle, doğal koşullara bağlı, beden 
ve hayvan gücü ile yapıldığı için verimlilik son dere-
ce düşüktü. Devleti ekonomik açıdan güçlendirmek 
ve halkın yaşam koşullarını iyileştirmek için tarımsal 
gelişime büyük önem verildi. 1923’te düzenlenen İz-
mir İktisat ongresi’nde tarımın geliştirilmesi ama-
cıyla birtakım kararlar alındı

  iftçinin eğitimi için ziraat okullarının açılması
  Makineli tarıma geçilmesi ve tarım makinelerinin ülkemizde üretilmesi
  iftçiden alınan aşar vergisinin kaldırılması
  iraat Bankası sermayesinin tarım dışı alanlarda kullanılmaması
  Seferberlikten itibaren çiftçiden alınan hayvan ve tarım ürünlerinin bedellerinin ödenmesi
  Hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvan hastalıklarına karşı önlem alınması.

Resim . : s a a ema  a i rman 
i i inde ma iney e e in bi meyi ince iy r 

2 .

Bu kararlar doğrultusunda tarımı geliştirmek için 
harekete geçildi. 192 ’te çiftçinin üzerinde ağır bir 
yük oluşturan aşar vergisi kaldırıldı. iftçilere kre-
di verildi. Orta ve yükseköğretim düzeyinde ziraat 
okulları açıldı. rnek üretim merkezleri olan “numu-
ne çiftlikleri” kuruldu. iftçiyi desteklemek ve çift-
çilerin ürünlerini pazarlamak amacıyla Tarım redi 

ooperatifleri ve Toprak Mahsulleri Ofisi açıldı. Ta-
rımda makineleşmeyi desteklemek için “Pulluk a-
nunu”, topraksız köylüye toprak sağlamak için “ ift-
çiyi Topraklandırma anunu” çıkarıldı. Hayvancılı-
ğı geliştirmek için damızlık hayvan ithal edildi. Hayvan hastalıklarıyla mücadele edildi. ay, pamuk 
ve şeker pancarı gibi sanayiye ham madde oluşturan ve değeri yüksek olan ürünler tanıtıldı, bunla-
rın üretimi teşvik edildi.

Resim . : s a a ema  a i rman 
i i inde 2

 Hazırlık Çalışmaları

1.  Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında tarımın ülke ekonomisi içindeki yerini değerlendiriniz.

2. Atatürk Orman Çiftliğinin kurulma nedenlerini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşla-
rınızla paylaşınız. 

11. TARIMDA MODERNLEŞME VE ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 
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Tarımı korumak ve geliştirmek amacıyla çok önemli bir yatırım olan Atatürk Orman iftliği ku-
ruldu. evreye ve doğaya büyük önem veren Atatürk, Ankara’da kuracağı çiftlik ile Türk tarımının 
gelişiminde çiftçiye rehberlik yapmak istedi. 192 ’te, o günkü Ankara merkezinin biraz dışında, or-
tasından demiryolu geçen bozkır, ağaçsız, içerisinde bataklık ve sazlık bulunan geniş bir araziyi sa-
tın aldı. Belirli planlamalar ve hedefler doğrultusunda çalışmalara başlandı ve Atatürk Orman ift-
liği oluştu.

Atatürk Orman iftliğinin kuruluş amaçları
  Arazideki bataklığı kurutup orman yetiştirmek, bu şekilde Ankara’nın havasını değiştirmek

•  İklime uygun yeni tarım ürünlerini yetiştirip çiftçilere göstererek üretimde çeşitliliği sağlamak
  Ankara’nın ağaçlandırılması için fidan yetiştirmek
  erimli iyi cins hayvanları yetiştirip çoğaltarak köylüye damızlık sağlamak
  Makineli tarım konusunda öncülük etmek ve bu konuda eğitim vermek
  iftlik ürünlerinin satışını yaparak Ankara halkına kaliteli ve ucuz gıda sağlamak
  Ankara halkının dinlenmesi ve eğlenmesi için uygun ortam oluşturmak

•  iraat lisesi mezunlarına uygulamalı eğitim vererek onları Ankara’da açılan Yüksek iraat 
Okuluna hazırlamak.

Atatürk’ün doğa sevgisini ve çevre bilincini gösteren önemli bir örnek de “Yürüyen öşk” olayıdır

21 Ağustos 1929 tarihinde rtuğrul adlı yatıyla İstanbul’dan Bursa’ya gitmek üzere yo-
la çıkan Atatürk, Yalova yakınlarına geldiğinde büyük bir çınar görmüş ve sahile çıkarak çı-

narın altında oturmuştur. ınardan çok etkilenen Atatürk’ün, çınarın yanına bir ev yapılmasını is-
temesi üzerine, iki katlı ahşap bir ev yirmi iki günde tamamlanmıştır. 

Yapımından bir sene sonra Haziran 193 ’da Atatürk köşke gittiğinde, orada çalışanlar, yanda-
ki çınar ağacının dalının köşkün çatısına vurduğunu, çatı ve duvara zarar verdiğini, çınar ağacının 
dalının kesilmesi gerektiği söylemişlerdir. Atatürk, çınarın dalının kesilmesi yerine köşkün ileri-
ye kaydırılmasını istemiştir. 

8 Ağustos 193  tarihinde İstanbul Belediyesi Fen İşleri ekibi ve mimarların gözetiminde köş-
kün kaydırılması işlemi başlamış ve köşk üç gün içerisinde tramvay rayları üzerinde tam dört met-
re seksen santimetre yürütülmüştür. Bundan sonra köşk, “Yürüyen öşk” adını almıştır. 

. rvar i ari. v. r

Resim . : a va’da i ş ün aydırı ma 
a ışma arı 

Resim . : ş ün aydırı dı an s nra i 
rünümü

Yukarıdaki  bilgiye göre, Mustafa emal’in önem verdiği konu nedir  
Açıklayınız.

ÖÇK
72, 73
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Nutuk
“ utuk”, Mustafa emal tarafından 1  kim 1927’de, 

TBMM’nin büyük salonunda, CHP’nin ikinci büyük kurulta-
yında altı günde okunmuştur. 1919-1927 yılları arasındaki ge-
lişmeleri anlatan eser, “Büyük utuk”, “Söylev” adlarıyla da 
anılmaktadır. Mustafa emal “ utuk”ta 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’a çıkışından TBMM’nin açılmasına, Cumhuriyet’in 
ilanından yapılan inkılaplara kadar dokuz yıllık süreci ayrın-
tıları ile anlatır.

Bu uzun konuşma; Osmanlı Devleti’nin son günleri, Millî 
Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu hakkında en 
önemli kaynaktır. “ utuk”, Türk milletinin urtuluş Savaşı 
boyunca var olma mücadelesini anlatırken aynı zamanda in-
kılaplara yöneltilen eleştirilere karşı bir yanıt ve uyarı niteli-
ğindedir. 

“ utuk”, Türk halkına millet olma bilinci kazandırmış, Cumhuriyet’e ve millî varlığa yönelen 
tehditler açısından uyarıcı ve yol gösterici bir kaynak olmuştur.

Yok edilmek üzere olan bir milletin, bütün imkânsızlıklara rağmen Mustafa emal lider-
liğinde bağımsızlığını nasıl kazandığı ve çağdaş uygarlık yolunda nasıl hızla ilerlediğini anlatan 
“ utuk”, bu yönüyle dünyanın ilgisini çekmiş, esaret altındaki milletlere örnek olmuştur. İngiliz-
ce, Almanca ve Fransızca başta olmak üzere pek çok dile çevrilip okunması bunun en büyük kanıtı-
dır. Bu durum, “ utuk”un yalnızca ulusal bir kaynak olmaktan öte, evrensel bir özellik kazanması-
nı sağlamıştır. 

Mustafa emal Atatürk, gelecek nesiller ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi için bir görev ola-
rak kabul ettiği bu çalışmayı hazırlarken birçok belgeyi gözden geçirmiştir

 işisel yazışmalar, telgraflar

 enelgeler, kongre tutanakları

 TBMM tutanakları

 Dönemin gazeteleri

“ utuk”un belgelere dayanılarak yazılması, esere bilimsel ve güvenilir bir özellik kazandır-
mıştır.

 Hazırlık Çalışmaları
1.  Mustafa Kemal “Nutuk” adlı eseri neden yazmıştır? Bu eserin yazılış gerekçelerini araş-

tırınız.

2. Cumhuriyet’in varlığını sürdürebilmesi için neler yapılmalıdır? Arkadaşlarınızla tartışınız.

12. ULUSLA DERTLEŞME VE ONUNCU YIL COŞKUSU

Mustafa emal Atatürk, “ utuk”u “ ençliğe Hitabe” ile bitirmiştir. Bu du-
rumun nedeni nedir  Arkadaşlarınızla tartışınız.

ÖÇK
74

Resim . : Mustafa Kemal 
B ’de ’  r en 2
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Onuncu Yıl Nutku
Cumhurbaşkanı azi Mustafa emal, 29 kim 1933’te Türkiye Cumhuriyeti’nin onuncu yılı kut-

lamalarında Ankara Hipodromu’nda halka seslendi. Onuncu Yıl utku olarak adlandırılan bu söy-
levde, Millî Mücadele yıllarından başlayarak kısa sürede bağımsızlığın kazanılması ve uygar mil-
letler arasına girme yolunda alınan mesafeye vurgu yaptı. ısa sürede elde edilen başarıların yeterli 
görülmemesi gerektiğini söyleyerek milletine uygar uluslar seviyesine çıkma hedefini göstermiştir. 

n nc  ıl tk
Türk Milleti

urtuluş Savaşı’na başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün, Cumhuriyet’imizin onuncu 
yılını doldurduğu en büyük bayramdır. utlu olsun  u anda, büyük Türk milletinin bir ferdi ola-
rak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.

Yurttaşlarım
Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve 

yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bundaki başarıyı, Türk milletinin ve onun de-
ğerli ordusunun bir ve beraber olarak, azimkârane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı as-
la kâfi göremeyiz çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz.

Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milleti-
mizi, en geniş, refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü, muasır medeni-
yet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için, bizce zaman ölçüsü, geçmiş asırların gevşetici zih-
niyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket anlayışına göre düşünülmelidir. eçen zamana nis-
petle daha çok çalışacağız, daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da başarılı ola-
cağımıza şüphem yoktur.

ünkü Türk milletinin karakteri yüksektir; Türk milleti çalışkandır; Türk milleti zekidir. ün-
kü Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. e çünkü Türk milleti-
nin, yürümekte olduğu ilerleme ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet 
ilimdir. unu da önemle belirtmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî bir 
vasfı da, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek ka-
rakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan gelen zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgi-
sini ve millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştir-
mek millî ülkümüzdür. Türk milletine çok yakışan bu ülkü, onu, bütün insanlıkta, hakiki huzurun 
temini yolunda, kendine düşen medeni vazifeyi yapmakta başarılı kılacaktır.

Büyük Türk milleti
On beş yıldan beri, giriştiğimiz işlerde başarı vadeden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki, bu 

sözlerimin hiçbirinde milletimin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bu-
gün, aynı iman ve katiyetle söylüyorum ki, millî ülküye, tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk 
milletinin büyük millet olduğunu, bütün medeni âlem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. As-
la şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bun-
dan sonraki ilerlemesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır.

Türk milleti
bediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadet-

lerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.
e mutlu Türk’üm diyene       

          Mustafa emal Atatürk
ene rmay Baş an ı ı  a:  Sade eş iri ere  dü en enmiş ir.

ÖÇK
75, 76

136



4. Ünite Değerlendirmesi

A  Aşağıdaki c mlelerdeki şl kları k t dan se eceğini  n sö c klerle d ld r n .

Halifelik Sevr Antlaşması Lozan Antlaşması

Saltanat Tevhid-i Tedrisat Karaağaç

Dedeağaç Şeyh Sait Teşkilat-ı Esasiye

1. .. günümüzde geçerli olan uluslararası bir antlaşmadır. 

2. Lozan Barış Antlaşmasına göre Yunanistan .. asabası’nı savaş 
tazminatı olarak Türkiye’ye vermiştir.

3. Lozan Barış örüşmeleri’nde Türk tarafını TBMM’nin tek başına temsil etmesi için 
.. kaldırılmıştır. 

4. .. anunu ile eğitim birliği sağlanarak laik ve ulusal eğitime ge-
çişte önemli bir adım atılmıştır.

5. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasında .. Ayak-
lanması etkili olmuştur.  

B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice k n  D ğr  ifadelerin s n na D  arfi  anlış ifade
lerin s n na  arfi etirini

1. Türk tarihinin ilk anayasası 1921’de ilan edilen Teşkilat-ı sasiye anunu’dur. (    )

2. adınlara milletvekili seçme seçilme hakkı Türk Medeni anunu ile verilmiştir. (    )

3. Cumhuriyet tarihinin ilk çok partili hayata geçiş denemesi Menemen Olayı ile birlikte başarı-
sız olmuştur. (    )

4. 1 Temmuz 192 ’da yürürlüğe giren abota  anunu ile Türk limanları arasında yolcu ve yük ta-
şıma işinin Türk Devleti’ne ait olması sağlanmıştır. (    )

5. Osmanlı Devleti’nin son günleri, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu hakkın-
daki en önemli kaynak “ utuk”tur. (    )

6. Yeni harfleri halka öğretmek ve okuryazar oranını artırmak amacıyla 1 Ocak 1929’da Halk v-
leri açılmıştır. (    )

7. Türklerin Orta Asya’dan başlayan geçmişini, dünya medeniyetine katkılarını ortaya çıkartan ça-
lışmalar yapmak amacıyla “Türk Tarih urumu” kurulmuştur. (    )

8. Tıp dünyasında ilk kez bir Türk doktor tarafından bir hastalığın tanımı yapıldı. Hulusi Behçet ta-
rafından tanımlanan bu hastalığa “Behçet Hastalığı” denerek onun adı verildi. (    )

9. eyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı, cumhuriyet re imine, laikliğe ve inkılaplara karşı çıkarıl-
mış olaylardır. (    )

137



 Aşağıda verilen ktan se meli s r ların d ğr  anıtlarını işaretle ini

1.    . TBMM’nin açılması

  . Saltanatın kaldırılması

  . Cumhuriyet’in ilanı

  . Türk Dil urumunun kurulması 

karıda verilenlerden an ileri  l sal e emenliğin er ekleşmesine önelik lan eliş
melerdendir  

A)  ve  B)  ve  C)  ve  D) ,  ve 

2. İsmet Paşa, Lozan Barış örüşmeleri’ne katılan devletlerin temsilcilerine  “Memleketimi esa-
rete mahk m eden bir belgeye imza koyamam.” demişti. Oturum kapandıktan sonra Türkiye’yi 
bir oldubitti karşısında bırakmak isteyen İngiltere temsilcisi Curzon, o akşam Lozan’dan ayrılmış 
ve böylece görüşmeler kendiliğinden kesilmişti. Bunun üzerine Türk heyeti de yurda dönmüştü.

İsmet aşa  karıda anlatılan tavrı ile aşağıdakilerden an isini sav nm şt r  

A) erçek barışın yeni bir savaşla sağlanacağını

B) Yeni Türk devletinin Avrupa devletleri tarafından himaye edilmesi gerektiğini

C) luslararası eşitlik ve bağımsızlığı

D) Osmanlı Devleti’nin varlığının tanınmasını

3. “Siyasal, askerî başarılar ne denli büyük olurlarsa olsunlar ekonomik başarılarla taçlandırılmaz-
larsa sürekli olamaz, az zamanda sönerler. Bu nedenle en güçlü ve parlak zaferimizin de sağla-
dığı ve daha sağlayabileceği yararlı sonuçları alabilmemiz için ekonomik egemenliğimizin sağ-
lanması, güçlendirilip genişletilmesi gerekir.” 

Aşağıdakilerden an isi  stafa emal in karıda verilen ifadesi d ğr lt s nda aşa
nan elişmelerden iri değildir

A) Yerli üretimin arttırılması

B) Sanayi üretimine geçilmesi

C) İş Bankası’nın kurulması

D) Medeni anun’un kabulü

4. Aşağıdakilerden an isi  m ri et in ilanı ile irlikte ö len s r nlardan iri değildir

A) Laik devlet düzenine tam geçiş sağlanmıştır.

B) abine Hük meti sistemi getirilmiştir.

C) Devlet re iminin gerçek adı konmuştur.

D) Devlet başkanlığı sorunu çözülmüştür.
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5.   . Halifeliğin aldırılması

  . Tevhid-i Tedrisat anunu

  . rkânı Harbiye ekâletinin aldırılması

  . eriye ve vkaf ekâletinin aldırılması 

karıda  art  tari li kan nlar verilmiştir  Aşağıdakilerden an isi   kan nla
rın ıkarılması ile sağlanan ka anımlardan iri değildir

A) Devlet ve toplum hayatının laikleşmesi

B) üçlü ve bağımsız bir ekonomik yapının oluşturulması

C) Askerî idarenin siyasetin dışına çıkarılması

D) ağın gereklerine uygun ulusal bir eğitim anlayışının benimsenmesi

6. “ eşitli partilerin muhalefeti, birbiriyle mücadelesi, aralarında âdeta memleket ve milletin ger-
çek çıkarları karşısında kendiliğinden bir anlaşmaya varmak içindir. Memleketin kurtuluşu, mil-
letin refah ve mutluluğu hangi siyasi hareket tarzını gerektiriyorsa siyasetin temsilcileri, o gü-
nün idarecileri olur.”

stafa emal in karıdaki d ş nceleri dikkate alındığında k artili aşamla il ili 
larak aşağıda verilenlerden an isine laşılama   

A) ok partili siyasal yaşam dış politikada tam bağımsızlığın vazgeçilmez bir unsurudur. 

B) Siyasi partilerin birbiriyle rekabeti, milletin refah ve mutluluğunun gerçekleşmesine katkı 
sağlar.

C) lkeyi yöneten iktidar partisi yanında muhalefet eden partilerin varlığı milletin çıkarlarına 
hizmet eder. 

D) ok partili siyasal yaşam, millî egemenliğin gerçekleşmesinde önemli bir unsurdur.

7. Aşağıda verilenlerden an isinde  a ılan inkıla lar ve ama ları anlış eşleştirilmiştir

A) Tekke, aviye ve Türbelerin apatılması - İnsanların inancı üzerinden çıkar sağlayan zihni-
yetlerin etkinliklerine engel olunmak istenmesi

B) Türk Medeni anunu - Müslüman olanlarla olmayanların kişilerarası ilişkilerde aynı hukuk 
kurallarına tabi olması

C) Yeni Türk Harflerinin abulü  ğretim birliğinin sağlanması

D) apka ve ıyafet İnkılabı - Millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma

8.    . Türk Tarih urumunun kurulması

  . Türk Dil urumunun kurulması

  . abota  anunu’nun kabulü

karıda verilenlerden an ileri  t l m n mill  kimlik ka anması amacı la a ılan d
enlemelerdendir

A) Yalnız  B)  ve  C)  ve  D) ,  ve 
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9. Aşağıda verilenlerden an isi  Atat rk n m dern tarımın elişimine ve evre ilincine 
verdiği önemi österen elişmelerden iri değildir

A) Aşar vergisinin kaldırılması

B) Atatürk Orman iftliğinin kurulması

C) iraat Bankası için ayrılan sermayenin başka amaçlar için kullanılmaması

D) Teşvik-i Sanayi anunu’nun çıkarılması

10. “Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Bunun 
için, bizce zaman ölçüsü, geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve ha-
reket mefhumuna göre düşünülmelidir. eçen zamana nispetle daha çok çalışacağız, daha az za-
manda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.”

karıda Atat rk n n nc  ıl tk nda er alan d ş nceleri verilmiştir  B na öre  
Atat rk n eleceğe önelik edefleri ile il ili larak aşağıdakilerden an isi sö lene ilir

A) eleneksel toplumsal yaşantının korunması gerektiği

B) ağdaş uygarlık düzeyine erişmek için yapılanların yeterli görülmemesi gerektiği

C) Batı uygarlığının tüm değerlerinin benimsenmesi gerektiği

D) ygarlık yolunda geçmiş dönemlerin düşünce yapısının korunması gerektiği

11.    . adınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verilmesi

  . vlenme ve boşanmada kadınlara da söz hakkı verilmesi

  . Mahkemelerde tanıklıkta tüm yurttaşlara eşitlik sağlanması

   .  adınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması 

karıda verilenlerden an ileri  rk edeni an n  ile etirilen aklardan değildir

A)  ve  B)  ve  C)  ve  D)  ve 

 Aşağıdaki s r ların anıtlarını a ını  anıtlarını ı öğrenci r n d s asına k n  

1. Atatürk’ün sanata ve spora verdiği önemi örnek olaylarla açıklayınız.

2. Atatürk’ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları yazarak dönemin gelişmiş ülkeleri ile 
kıyaslayınız.

3. “Büyük utuk”un söyleniş amaçlarını ve tarihsel önemini değerlendiriniz.

4. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yaşanan sorunları ve bu alanda yaşanan gelişmeleri yazı-
nız.
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ÜNİTE

5
 KONULAR
1.  ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE
2. ATATÜRK’Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE DÜŞÜNCELER 
3. HER ALANDA GÜÇLÜ TÜRKİYE
4.  CUMHURİYETÇİLİK
5.  MİLLİYETÇİLİK
6.  HALKÇILIK
7.  DEVLETÇİLİK
8.  LAİKLİK
9.  İNKILAPÇILIK
10.  ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARINI OLUŞTURAN ESASLAR
11.  MAZLUM MİLLETLERİN GÖZÜYLE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

ATATÜRKÇÜLÜK

Resim . : s a a ema  Darü ün n’  s anb  niversi esi  iyare i sırasında 
sınavdan ı an renci er e 
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“Büyük davamız, en medeni ve en üst refah seviyesinde bir millet olarak varlığımızı yük-
seltmektir. Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde de köklü bir inkılap yapmış olan 

büyük Türk milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa bir zamanda başarmak için fikir ve ha-
reketi beraber yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu teşebbüste başarı ancak, planlı ve en akılcı bir şe-
kilde çalışmakla mümkün olabilir.”  

ene rmay Baş an ı ı  b: 2

ATATÜRKÇÜLÜK  5. Ünite

Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur. Tam bağımsız, çağdaş 
kalkınmış bir ülke olmak milletin mutluluğu ve refahı için temel ihtiyaç olarak belirmiştir. Mustafa 

emal sadece siyasi alanda tam bağımsızlığı yeterli görmez; ona göre tam bağımsızlık ancak şu şart-
larda gerçekleşebilir

Atatürk; birikimi ve lider kişiliği ile milleti-
nin bağımsız, özgür ve mutlu yaşamasının yol-
larını açtı. Millete egemenliğini kazandırıp, de-
mokratik ve çağdaş bir yaşamın temelini oluş-
turdu. “Atatürkçülük” olarak adlandırdığımız 
bu temel, akla ve bilime dayalıdır. Bu nedenle 
sürekli değişme ve gelişme gösteren dinamik bir 
yapıdadır. 

Atatürkçülük, millî kültürümüzü çağdaş uy-
garlık düzeyinin üzerine çıkarma hedefinin yol 
haritasıdır. Atatürkçülüğün hem devlet yöneti-
minde hem  toplumsal ve ekonomik hayatta hem 
de düşünce ve kültür alanında dinamik hedefleri 
vardır. Bu hedefler Atatürk tarafından belirlenen gerçekçi fikir ve ilkelerle bir düşünce sistemine dö-
nüşmüştür. Bu nedenle Atatürkçülük,  “Atatürkçü Düşünce Sistemi” olarak da adlandırılır. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin temelini oluşturan, şekillendiren düşünce sistemidir. 

Atatürkçü Düşünce Sistemi dogmalara değil, akla ve bilime dayanır. Tartışma kabul etmeyen dü-
şünceleri ve onların şekillendirdiği kurumları ortadan kaldırmayı, sürekli gelişmeyi hedefleyen dina-
mik bir yapıdır. Türk milletinin varlığını refah içerisinde ve medeni olarak sürdürmesini amaçlar. Ata-
türk, bunun ancak şu şartlarda mümkün olabileceğini söylemiştir

Resim .2: a ür  s anb  niversi esi’nde 
renci sıra arında 

 Hazırlık Çalışmaları

1.  “Atatürkçü Düşünce Sistemi”nin oluşmasında etkili olan unsurlar nelerdir? Araştırınız. 

Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2.  “Atatürkçülük” nedir? Araştırarak tanımlayınız. 

1. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE
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“Tam bağımsızlık demek, kuşkusuz siyasal, maliye, ekonomi, adalet, askerlik, kültür  
gibi her alanda tam bağımsızlık ve tam özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi bi-

rinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yok-
sunluğu demektir.”  

i i  : 

Millî egemenlik anlayışını benimseyen 
Atatürkçü Düşünce Sistemi; TBMM’nin 
açılması, düzenli orduların kurulup cephe-
lerde başarılar sağlanması ve saltanatın kal-
dırılmasıyla siyasal alanda bağımsızlığın yo-
lunu açtı. Tam bağımsızlık hedefini gerçek-
leştirecek olan Lozan Antlaşması için görüş-
meler devam ederken toplanan İzmir İktisat 

ongresi, ekonomik bağımsızlığın önemli 
bir adımı oldu. Sanat, kültür ve eğitim ala-
nında yapılan inkılaplar millî kimliğin oluş-
masına ve çağdaş toplum yapısına hizmet et-
ti. Hukuk alanında yapılan düzenlemeler adaleti ve eşitliği sağladı. Savunma sanayisi yapılan atılım-
larla güçlendirilen Türk ordusu, bağımsızlığın teminatı oldu. Her alanda yapılan inkılaplar, bir bütün-
lük içinde mutlu ve müreffeh bir toplum yaratma amacına hizmet etti.

Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin teme-
li millî kültürdür. Toplumu oluşturan birey-
ler ortak değerler etrafında kaynaşmış, or-
tak hedefe yönelmiş, üzerinde yaşadığı top-
rakları vatan olarak benimsemiştir. atan-
daşlar, millî kimlik bilinci ile üyesi olduğu 
toplumun bireyi olmaktan mutluluk duyar-
lar. Türk Tarih ve Türk Dil urumlarının ku-
rulmasıyla tarih ve dil alanında yapılan ça-
lışmalar, millî kültürün oluşmasına, toplumu 
birbirine bağlayan yeni bağların ortaya çık-
masına hizmet etmiştir. apka İnkılabı ve kıyafet düzenlemeleri, mimarlık, resim, müzik, heykel ve 
sahne sanatlarında yaşanan gelişmeler yeni bir kültür oluşturma çabalarının sonucudur. 

Atatürk, pek çok inkılapta Batı uygarlığını örnek alırken bunların millî kültür değerleri ile uyum-
lu bir hâle dönüştürülmesine de özen göstermiştir. Bu yönüyle Atatürkçü Düşünce Sistemi, tarihsel 
ve kültürel olarak farklı kaynaklardan beslenen kendine özgü bir sistemdir; basit bir Batı taklitçili-
ği değildir.   

ültürü uygarlıktan farklı düşünmeyen Atatürk, uygarlık yolunda elde edilen kazanımların kül-
türden başka bir şey olmadığını düşünüyordu. Toplumun devlet hayatında, düşünce hayatında, bilim-
de, güzel sanatlarda, ekonomik hayatta ve ulaşımda yapabildiklerinin bileşkesini bir ulusun uygarlı-
ğı adı altında kültür olarak tanımlıyordu.

Resim . : s a a ema  s anb ’da 2

Resim 5.4: s a a ema  . ür  Di  r ayı’nda 
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Atatürkçü Düşünce Sistemi kişi hak ve özgür-
lüklerine önem verir. ağdaş ve demokratik bir 
yapı kurmak isteyen Atatürk, bireylerin doğal ye-
teneklerini, başkalarının haklarına zarar vermeye-
cek şekilde özgürce geliştirebilmesi gerektiğine 
inanıyordu. işisel hürriyetlere saygı göstermenin 
ve onları korumanın devletin varoluş nedeni oldu-
ğunu belirtiyordu. Ona göre devlet, kişi hürriyet-
lerini ancak milletin genel çıkarları doğrultusunda 
sınırlandırabilirdi.

Atatürk Dönemi’nde kişi hak ve hürriyetleri alanında önemli adımlar atılmıştır. Hukuk kurallarının 
yeniden düzenlenmesi ile kişiler kanun önünde eşit haklara kavuşmuştur. zellikle kadın hakları ala-
nında önemli gelişmeler yaşanmıştır. 192 ’da çıkarılan Medeni anun ile aile hayatında ve toplumsal 
hayatta erkeklerle eşit haklara kavuşturulan Türk kadını 193 ’te seçme ve seçilme hakkını da elde et-
miş, böylece kadınların ülke yönetimine katılımları sağlanmıştır. Mustafa emal kişi hak ve özgürlük-
lerine verdiği önemi şu şekilde ifade eder

Atatürkçü Düşünce Sistemi barışçıdır. Millet, urtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasından son-
ra millî sınırlar içinde egemenliğini eline almış, bağımsız bir devlet kurarak özgür yaşamayı temel po-
litika olarak benimsemiştir. Türkiye siyasetinin esası komşuları ile iyi geçinmek olarak tanımlanmış-
tır. Türkiye Cumhuriyeti milletlerarası anlaşmazlıkların savaş yolu ile değil, iyi niyetle ve karşılıklı 
fedakârlıkla çözülebileceğini ilke edinmiştir. Yurtta barışın olabilmesi için dünyada barışın olması ge-
rektiğini savunan Atatürk, düşünceleri ve eylemleri ile dünya barışına önemli katkılarda bulunmuştur.

Atatürkçü Düşünce Sistemi, hem insan haklarına verdiği önem hem de yurtta ve dünyada barış il-
kesi ile evrensel bir nitelik gösterir.

Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni oluşturan ilkeler bütünlük içerir. Birinin eksikliği, sistemin hedef-
lerine ulaşmasını aksatır. işi hak ve hürriyetlerinin sağlanması, kişilerin hukuksal olarak eşit hakla-
ra sahip olması, aynı zamanda millî egemenlik ilkesine dayalı demokratik yönetimin bir gereğidir. Bu 
nedenle Atatürk ilkeleri birbirini tamamlayan bir bütünlük oluşturur. ok yönlü bir lider olan Atatürk, 
her alanda örnek ve yol gösterici olarak Türk milletinin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasının yolunu 
açmıştır. Mustafa emal gerçekleştirdiği inkılapların amacını şu şekilde açıklar

 “Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cum-
huriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görünüşü ile medeni bir 

toplum hâline ulaştırmaktır.”  
ene rmay Baş an ı ı  b: 

 “Türk, keyfî idare ve esaret zincirlerini parçalayabilmek için iç ve dış düşmanlar karşı-
sında hayatını ortaya koydu; çok kanlı ve tehlikeli mücadelelere girdi; sayısız fedakârlıklara 

katlandı; başarılı oldu, ancak ondan sonra hürriyetine sahip oldu. Bu sebeple hürriyet Türk’ün ha-
yatıdır. Artık Türkiye’de her Türk hür doğar, hür yaşar. Türkler demokrat, hür ve sorumluluklarını 
bilen vatandaşlardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucuları ve sahipleri bizzat kendileridir.” 

ene rmay Baş an ı ı  a: 

Resim 5.5:  s a a ema  s anb ’da manevi ı ı 
ü i e bir i e 
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Atatürk; çocukluğundan başlayarak kendi yolunu çizmiş, içinde bu-
lunduğu olumsuz koşullara teslim olmamıştı. üçük yaşta babasını kay-
beden Atatürk, annesinin haberi olmadan askerî okula kendi kararı ile 
kaydolup kaderine yön vermişti. ğitim hayatı içinde de sınıf çavuşlu-
ğu gibi görevleri üstlenerek sorumluluk almıştır. Aynı zamanda o döne-
min evrensel dili olan Fransızca bilgisini geliştirmeye özellikle önem 
vermiştir. Doğup büyüdüğü ortamı, ülkesinin içinde bulunduğu durumu 
çok iyi kavrayan Atatürk, olaylara yön veren lider kişiliğiyle milletinin 
kaderini değiştirmeye kararlıdır. Dünyada yaşanan siyasi ve toplumsal 
gelişmeleri takip etmiş, bu gelişme ve değişimlere yön veren düşünürle-
rin eserlerini okumuş, düşünce dünyasını zenginleştirmişti. Askerlik ha-
yatı boyunca çeşitli cephelerde Avrupa devletlerinin teknik ve ekonomik üstünlüğünü görmüş, mille-
tini ulaştırmak istediği hedefi kafasında şekillendirmişti. Hedefine ulaşırken heyecan, acelecilik, şan 
ve şöhret duygularına yenilmemiş, akıl ve mantık doğrultusunda hareket etmeyi başarmıştı.

Atatürk, orta hâlli bir ailenin çocuğu olarak Selanik’te doğdu. Babasının onu mahalle mektebin-
den alıp çağdaş bir eğitim veren emsi fendi Okuluna göndermesi, hayatının şekillenmesinde bir 
dönüm noktasıdır. Daha sonra kendi kararı ile askerî okula kayıt yaptırması ve sonraki öğrenimini bu 
doğrultuda sürdürmesi de gelişim çizgisinin önemli bir aşamasıdır. Askerliği meslek olarak seçme-
si iyi bir eğitim almasını sağladı. 

Askerî okullar, Osmanlı Devleti’nde modern eğitim veren kurumlardı. Bu okullardaki nitelik-
li öğretmenleri ve bazı arkadaşları Atatürk’e yol gösterip örnek olmuştu. Selanik Askerî Rüştiye-
sinde matematik öğretmeni olan ve kendisine “ emal” adını veren Yüzbaşı Mustafa Bey ve yine 
aynı okuldaki Fransızca öğretmeni akiyüddin Bey, Manastır Askerî İdadisindeki tarih öğretmeni 

olağası Mehmet Tevfik Bey, İstanbul Harp Okulu ve Harp Akademisindeki askerî eğitim veren öğ-
retmenleri Yüzbaşı aci Bey ve Yarbay uri Bey Atatürk’ün yetişmesinde etkili olmuş isimlerdir.

ğrenim gördüğü Selanik, Manastır ve İs-
tanbul farklı düşünce akımlarının tartışıldığı, 
kültürel ve sanatsal çalışmaların yapıldığı kent-
lerdi. Ayrıca bu kentlerde düşünsel, bilimsel   ve 
edebi eserlere kolayca ulaşılabilmekteydi. ğre-
nimini ve hayatının bir bölümünü geçirdiği bu 
kentlerin ortamından yararlanmış, kişiliği doğ-
rultusunda kendisini şekillendirmiştir.

Okul yıllarından başlayarak okuduğu kitap-
ların Atatürk’ün düşünce dünyasının gelişimine 
oldukça büyük katkısı olmuştu. itap okumayı Resim . : s a a ema  a ür

Resim . : s a a ema  
a ür

2. ATATÜRK’Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE DÜŞÜNCELER 

 Hazırlık Çalışmaları

Atatürk’ün düşünce yapısını şekillendiren uluslararası olayları araştırınız. Edindiğiniz bil-
gileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 
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çok seven Atatürk’ün son derece zengin bir kütüphanesi vardı. Bu kitapla-
rın yazarlarından Fransız aydınlanmacı J. J. Rousseau çağdaşlık, özgürlük 
ve eşitlik; oltaire din, inanç ve vicdan hürriyeti konularında Atatürk’ü et-
kilemişlerdi. Türk düşünürlerden amık emal, vatan ve millet konu-
sundaki yazılarıyla; iya ökalp, Türkçülük üzerine düşünceleriyle; Tev-
fik Fikret, hürriyet ve adalet kavramlarına yaklaşım tarzıyla Mustafa 

emal’in dikkatini çekmişti.

Atatürk, dünyada yaşanan gelişmeleri ve bu gelişmelerin Osman-
lı Devleti’ne etkilerini de incelemişti. 1789’da gerçekleşen Fransız İh-
tilali ile demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet, laiklik ve milliyetçilik dü-
şünceleri Fransa’dan başlayarak Avrupa ülkelerine yayıldı. Bu düşün-
celerden Osmanlı Devleti de etkilendi. 187 ’da padişahın yetkilerinin 
sınırlandığı meşrutiyet yönetimine geçişte Fransız İhtilali’nin etkisi vardı. 
İhtilalin Osmanlı Devleti’ne olumsuz etkileri de oldu. Milliyetçilik akımı-
nın etkisi ile ayaklanan çeşitli milletler, imparatorluğun parçalanmasına yol 
açtı. Bu parçalanma sürecinde kendi milletinin çektiği sıkıntıları yaşaya-
rak gören Atatürk’te milliyetçi düşünceler oluştu. urtuluş Savaşı’nın za-
ferle sonuçlanmasından sonra demokratik, laik bir cumhuriyet yönetimi-
nin kurulmasında da Fransız İhtilali’nin ve Fransız düşünürlerin önemli et-
kileri vardı.

Osmanlı Devleti, İngiltere’den başlayarak Avrupa’ya yayılan Sanayi 
Devrimi’ni gerçekleştirememişti. apitülasyonların da etkisi ile ekonomi-
si iyice bozulmuştu. Teknik ve bilimsel gelişmelerin de gerisinde kalan Os-
manlı Devleti’nin elde kalan toprakları da Birinci Dünya Savaşı’ndan son-
ra işgale uğramıştı. 

Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumu değerlendiren Atatürk, padişahın ve hük metin 
kendi hayat ve rahatlarından başka bir şey düşünmediğini, başsız kalmış milletin karanlık ve belir-
sizlik içinde olduğunu görüyordu. Ordu dağıtılmış, askerin silah ve cephaneleri büyük ölçüde alın-
mıştı. Birinci Dünya Savaşı’nın yorgunluğu içindeki komutanlar da yurdun parçalanması karşısın-
da çaresizdi. 

İşgalleri haksız bulan ve kabullenmeyen Atatürk, bir çıkar yol arayan komutan arkadaşlarının ve 
başlarına gelen felaketi anlamaya başlayan bir kısım halk gruplarının Müdafa-i Hukuk ve uvayı-
milliye biçiminde örgütlenme çabalarını dikkatle değerlendirdi. Tarih bilgisi ve bilinci ile heyecana 
kapılmadan akıl ve mantık doğrultusunda bu hareketleri bir sonuca ulaştırabileceğini düşündü. Ona 
göre artık Osmanlı Devleti sona ermiş, millî egemenliğe dayalı yeni bir Türk devleti kurmanın za-
manı gelmişti. Hedefe ulaşmanın yolu, tarih boyunca bağımsız yaşamış milletinin bu bağımsızlık ru-
hunu harekete geçirmekti. mutların tükendiği bir durumda, elinde hiçbir maddi güç olmadan yal-
nızca milletine ve kendine duyduğu güvenle harekete geçen Atatürk, böylece Atatürkçü Düşünce 
Sistemi’nin de temellerini atıyordu.

Resim . : amı  
ema  

Resim . : ev i  
i re  

Resim . : iya 
a  2

Atatürk’ün hayatında dönüm noktası olan olaylar nelerdir  Bu olayları sı-
nıf ortamında tartışınız. 

ÖÇK
81

146



“Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. ün-
kü Türk milleti millî birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir.”  

ene rmay Baş an ı ı  b: 

“Ben 1919 senesi Mayıs’ı içinde Samsun’a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. 
Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi 
bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım.” 

ene rmay Baş an ı ı  b: 

Atatürk’e göre Türk milletinin her türlü güçlüğü yenebilmesinin temel sebebi nedir

Bir ülkenin millî gücü; siyasi, ekonomik, askerî ve sosyokültürel güç olmak üzere temelde dört 
ana kaynaktan oluşur. 

Siyas i gü ç, ülkenin yönetim gücüdür. Bu güç, çeşitli organlardan ve kurumlardan oluşan devlet 
örgütüdür. Devletin, karşılaştığı ya da karşılaşabileceği iç ve dış sorunlara karşı aldığı önlemler, bu 
sorunları çözme becerisi siyasi gücünün göstergesidir.

3. HER ALANDA GÜÇLÜ TÜRKİYE

Devletin temel görevi; ülke sınırları içerisin-
de düzeni sağlamak, halkın refah ve mutluluğu-
nu gerçekleştirmek, dış tehditlere karşı ülkenin 
ve milletin bağımsızlığını korumaktır. Devle-
tin bu görevleri yerine getirebilmek için tek da-
yanağı millettir. Bu nedenle, bir milletin maddi 
ve manevi bütün güçlerinin toplamı millî gücü 
oluşturur. Bir devletin hedeflerine ulaşma düze-
yi millî gücünün yani ekonomik, askerî, siyasi 
ve toplumsal gücünün yeterliliği ile orantılıdır. 
O hâlde hedeflere ulaşmak için millî gücün ye-
terli hâle getirilmesi, dinamik bir yapıda olma-
sı gerekir.

 urtuluş Savaşı, Türk halkının hayatta kalma mücadelesidir. Bütün maddi eksikliklere rağmen 
Türk halkının tarihinde, ruhunda var olan bağımsızlık karakterini millî bir güç unsuru olarak hareke-
te geçiren Atatürk, Millî Mücadele’yi başarıyla hedefe ulaştırdı. Milletinden aldığı güçle gerçekleş-
tirdiği inkılaplar, Türk halkının varlığı, mutluluğu ve geleceğini güvence altına aldı. Atatürk, Türk 
milletine duyduğu güveni farklı yerlerde yaptığı şu konuşmalarla dile getirmiştir  

Resim 5.1 1:  ’  yı arda şa ’ a 2  im 
m riye  Bayramı ama arı

 Hazırlık Çalışmaları

1.  Güçlü bir ülke olmanın temel koşulları nelerdir? Araştırınız. 

2.  Atatürk Dönemi’nde güçlü bir ülke oluşturmak için hangi çalışmalar yapılmıştır? Araştırı-
nız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 
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“Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir  Biri millet kararı, diğeri en üzücü ve en 
güç şartlar içinde dünyanın takdirini kazanan ordumuzun kahramanlığı. Bu ordular, tarih-

te benzeri görülmemiş kahramanlıklar, fedakârlıklar göstermiştir. Ordumuz, Türk birliğinin, Türk 
kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.”

     ene rmay Baş an ı ı  a:  

Atatürk’e göre siyasi gücün sahibi olan devlet, bu gücü hangi amaçlar için kullanmalıdır

Atatürk bir asker olmasına rağmen, tam bir devlet adamı karakteri sergileyip askerî güçten ön-
ce Anadolu’da bir siyasal gücün oluşmasını sağlamıştır. ünkü ekonomik, askerî ve toplumsal 
güçleri harekete geçiren ve yönlendiren temel güç, siyasi güçtür. Siyasi gücün dayandığı temel mil-
letin iradesidir. Atatürk millî iradeyi öne çıkarmak için Samsun’dan başlayarak yayımladığı genel-
geler ve düzenlediği kongrelerle Temsil urulunun oluşturulmasını sağlamış, ardından TBMM’nin 
açılmasına öncülük etmiştir. Böylece Millî Mücadele’yi zafere ulaştıracak siyasal gücün ortaya çı-
karılmasını sağlamıştır. Atatürk, her şeyin üzerinde tuttuğu millî egemenliğin önemini şu sözlerle 
ifade etmiştir

Bir devletin siyasi gücü, demokrasinin tam ola-
rak uygulanabilmesiyle artar. Atatürkçü Düşünce 
Sistemi’ne dayanan Türk devletinin genel siyaseti, 
gücünü doğrudan doğruya millet iradesinden alır. 
TBMM’nin açılması, saltanat ve halifeliğin kaldı-
rılması, Cumhuriyet’in ilanı, çok partili demokra-
tik yaşama geçilmesi gibi olaylar siyasi gücümüzü 
arttırmak için yapılmıştır. lke içinde kişi hak ve 
özgürlüklerini ve demokrasiyi etkin kılmak, tam 
bağımsızlıktan ödün vermemek ve uluslararası ku-
ruluşlarda yer alarak dünya barışına katkıda bulun-
mak Türkiye Devleti’nin temel siyasi hedefleridir.

Askerî gü ç, bir devletin silahlı kuvvetleridir. arlığının temel nedeni, ülke topraklarının bütünlü-
ğünü ve milletin bağımsızlığını sağlamak ve korumaktır. lke içerisinde, anayasal düzene ve toplu-
mun huzuruna yönelen tehditlere karşı bir güvencedir. Modern silahlarla donatılmış güçlü bir ordu, 
düşmanlara karşı önemli bir caydırıcı güçtür.

Türk ordusunu modern cihazlarla donatmak için AS LSA  (Askerî lektronik Sanayi), bilgi-
sayar yazılımları ve savunma sistemleri konusunda araştırmalar yapmak için HA LSA  (Hava 

lektronik Sanayi) kurulmuş ve askerî gücün niteliği arttırılmıştır. Atatürk, Türk ordusuna olan gü-
venini şu sözlerle ifade etmiştir

Resim . 2: ür  rd s

“Bir milletin tümünün, kendi topraklarında dıştan hiçbir müdahale ve sınırlama olmaksı-
zın hür ve bağımsız yaşaması ve çalışması lazımdır. Devlet, gerek kişilerin hürriyetini sağ-

lamak için millet üzerinde bir nüfuza ve gerek millet ve memleketin bağımsızlığını koruyabilmek 
için kendine özgü bir nüfuz ve kuvvete sahip olmalıdır.” 

ene rmay Baş an ı ı  a: 
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“Türk milleti, bütün tarihinde savaş meydanlarında birçok zafer taçları giymiştir. Bu-
nunla övünür, daima övünecektir. Ancak, bu övünç tacını daha çok süsleyerek milletin ba-

şında tutabilmek için, diğer bir alanda da kesinlikle başarılı olması gerekir; o da ekonomidir.”
ene rmay Baş an ı ı  a: 

“Memleketimiz hakkında saldırgan emeller besleyecek olanların her türlü ümitlerini kı-
racak şekilde siyasi, idari ve ekonomik yönden kuvvetli olmak lazımdır. ayıflığımızın se-

beplerini yok etmek için bundan böyle hiçbir fırsat ve zamanı ziyan etmeyerek çalışmaya mecbu-
ruz.”    

ene rmay Baş an ı ı  b: 

konomik gelişmede tasarruf ve çalışkanlığın önemini sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

Ekon om ik gü ç, bir ülkenin sahip olduğu kaynak-
larla her türlü mal ve hizmeti üretebilmesi, dışarıya 
bağımlı olmamasıdır. Yer altı ve yer üstü kaynakları, 
teknolo isi ve sanayisi ile sahip olduğu güçtür.

Bir milletin gerilemesi veya ilerlemesinin ekono-
mik güce bağlı olduğunu Türk tarihini de inceleyerek 
görmüş olan Atatürk, elde edilen bağımsızlığın kalıcı 
olabilmesi için ekonomik açıdan güçlü olunması ge-
rektiğini biliyordu. Bu doğrultuda henüz Lozan Barış 
Antlaşması imzalanmadan İzmir İktisat ongresi’ni 
topladı. Bu sayede ekonomik bağımsızlığı ve gelişimi sağlayacak olan millî ekonominin temelleri-
ni attı. ongrede tarım, hayvancılık, sanayi, ticaret, madencilik ve ulaşım alanlarında yapılması ge-
rekenler planlandı. 

endi kaynaklarına dayalı olarak kalkınmayı hedefleyen Türkiye Devleti’nde, önemli bir ekono-
mik güç unsuru da insan gücüdür. itelikli, verimli ve yararlı elemanlar yetiştirmek millî ekonomi-
nin kurulmasında oldukça önemlidir. Aşağıdaki sözleriyle ekonomik gelişmenin önemini vurgulayan 
Atatürk, eğitim programlarının da bu doğrultuda düzenlenmesini istemiştir

Resim . : abri ada a ışan iş i er

Sos yok ültürel gü ç, toplumu oluşturan bireylerin niteliği, onları birbirine bağlayan kültür unsur-
larıdır. Toplumsal birliğin ve ilerlemenin temeli bu güçtür. Bir ülkenin siyasi, askerî ve ekonomik 
alanlarda sahip olduğu gücün kaynağı toplumdur. urtuluş Savaşı’nın kazanılması, ortak hedef doğ-
rultusunda bütünleşmiş bir toplum olmanın en güzel örneğidir.

Türkiye’nin çağdaş uygarlık yolunda ilerlemesi de birbirine bağlı nitelikli insanlar yetiştirmekle 
mümkün olacaktı. “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.” diyen Atatürk, milletin tarihsel biri-
kimini çağdaş değerlerle destekleyip millî bir kültür oluşturmaya çalıştı. Millî kültü-
rün kaynaştırdığı toplumun gücünü her alanda arttırması gerektiğini aşağıdaki sözler-
le vurgulayan Atatürk, bunu aynı zamanda ülke kalkınmasının ve bireylerin mutlulu-
ğunun güvencesi olarak da kabul etmiştir

ÖÇK
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m ri et ilik İlkesi  Atat rk 
İlkelerinin emelini l şt r r  B  ilke:

m ri et ilik İlkesi D ğr lt s nda 
aşanan emel elişmeler:

 gemenliğin kaynağı halktır. işi, sı-
nıf ve zümre ayrımı gözetmez. Bu neden-
le halkçıdır.
 Din ayrımı gözetmez, akıl ve bilime daya-

lıdır. Bu nedenle laiklik ilkesi ile iç içedir.
 Her alanda değişme ve gelişme ilkesine 

dayandığı için inkılapçıdır.
 konomik güce göre ayrım gözetmez. 

Sosyal devlet ve fırsat eşitliğini esas alan 
devletçilik ilkesi ile bağlantılıdır.
 rk ayrımı yapmaz. Bu nedenle milliyet-

çilik ilkesi ile uyumludur.

 TBMM’nin açılması
 1921 Anayasası’nın (Teşkilat-ı sasiye 
anunu) kabulü

 Saltanatın kaldırılması
 Cumhuriyet’in ilanı
 Halifeliğin kaldırılması
 eriye ve vkaf ekâleti’nin kaldırılması
 rkânı Harbiye ekâleti’nin kaldırılması
 192  Anayasası’nın kabulü
 ok partili hayata geçiş denemeleri
 adınlara seçme seçilme hakkı verilmesi

Cumhuriyet yönetimi; gücünü halktan alan, halk iradesine dayanan bir yönetim biçimidir. ge-
menlik hakları bir kişi veya gruba değil, kayıtsız şartsız millete aittir. Cumhuriyet yönetiminde kişi-
ler ekonomik durumlarına, cinsiyetlerine, ırklarına ve inançlarına göre ayrıştırılmaz, kişiler birbiri-
ne üstün kılınamaz. anunlar önünde bütün vatandaşlar eşittir. Cumhuriyet, toplum yararını ön plan-
da tutan bir yönetimdir. Halk, egemenlik yetkisini seçtiği temsilciler aracılığı ile kullanır. Temsilci-
ler (milletvekilleri) TBMM’yi oluşturur. TBMM, kanun yapmak yanında hük meti de denetleyen bir 
kurum olduğundan cumhuriyet yönetimi için oldukça önemlidir. Seçimler anayasanın belirlediği sü-
reler içerisinde yinelenir. Bu yolla halk, temsilcilerini değiştirme hakkına sahiptir. Seçimlerde halk, 
oyunu serbestçe ve gizli olarak hiçbir baskı altında kalmadan kullanır. 

Resim 5.14:  ür iye Büyü  i e  ec isi

 Hazırlık Çalışmaları

Cumhuriyet’in devlet yönetiminde ve toplumsal yaşamda meydana getirdiği ilerlemele-
ri araştırınız.

4. CUMHURİYETÇİLİK
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Cumhuriyet yönetiminin gerçek anlamda halka dayalı bir yönetim olabilmesi için demokrasi ile 
güçlendirilmesi gerekir. 1982 Anayasası’nın birinci maddesi, devletin şeklini cumhuriyet olarak ta-
nımlar  “Türkiye devleti bir cumhuriyettir.” İkinci maddesinde de cumhuriyetçilik ilkesine anlam 
kazandıran nitelikler sayılır  İnsan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik, 
sosyal bir hukuk devleti. 

Türk milletinin karakter ve âdetlerine en uygun idarenin cumhuriyet idaresi olduğuna inanan Ata-
türk; aşağıdaki sözlerinden de anlaşılacağı gibi cumhuriyet yönetiminin demokrasi sistemine dayalı 
bir devlet şekli olduğunu, cumhuriyetle demokrasinin birbirini tamamladığını belirtmiştir

“Artık hük met ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hük met, millet ve 
millet, hük mettir. Artık hük met üyeleri kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve mil-
letin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır.”  

ene rmay Baş an ı ı  a: 

Atatürk, yukarıdaki belirtilen sözleriyle hangi yönetim şeklini eleştirmektedir

Cumhuriyet yönetimi tek kişi egemenliğine son verdi ve halk 
kendi geleceğini belirleme hakkı kazandı. Hükümdarın buyruğu 
altında, ona itaat etmek zorunda kalan halk, cumhuriyet yöneti-
mi sayesinde temel hak ve hürriyetleri anayasal güvenceye ka-
vuşturulmuş, kanunlar önünde eşit birer vatandaş oldu. atan-
daşlar, kendilerini yönetecek kişileri seçebildikleri gibi kendile-
ri de seçilerek ülkeyi yönetme hakkına sahip oldu. inanç ve cin-
siyet ayrımı gözetmeksizin herkes aynı hukukî düzene tabi ol-
du. Hukuk, çağın gereklerine göre düzenlendi; yargı önünde eşit 
şekilde hak arama hürriyeti getirildi. Cumhuriyet yönetimi hak-
lar yanında halkın vergi verme ve askerlik yapma gibi yüküm-
lülüklerini de yasalarla güvence altına almış, keyfî uygulamala-
ra son vermiştir.

Cumhuriyet yönetimi ile gerçekleşen siyasal dönüşüm, top-
lumsal alanda yapılan inkılapların da yolunu açtı. ıyafet inkı-
labı, tekke ve zaviyelerin kapatılması, takvim, saat ve ölçülerde 
yaşanan değişim, sanat ve spor alanında yaşanan gelişmelerin hepsi cumhuriyet yönetiminin öncülü-
ğünde gerçekleşti. Toplumun gelişmesini engelleyen kurumlar ve düşünce yapısı, cumhuriyet saye-
sinde geride kaldı. adınlar toplumda hak ettikleri yere kavuştu. konomik ve bilimsel gelişmelerle 
desteklenen cumhuriyet yönetimi Atatürk’ün aşağıdaki sözleriyle vurguladığı gibi  güvenli bir ülke-
de eşit, özgür ve mutlu bir yaşamın yolunu açtı.

Resim 5.15: s a a ema  a ür

Biliyor muydunuz?
Cumhuriyet ve demokrasi kavramları eş anlamlı değildir. Cumhuriyet adını taşıyan  her 

devlet, halk egemenliği ile yönetilmediği gibi demokratik bir yapıda da olmayabilir. rneğin 
cumhuriyet adını taşıyan bazı Afrika ülkelerinde halk egemenliği yoktur. 

?
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“ atandaşların teşebbüs ve sorumluluk hisleri ne kadar gelişirse devlet için o kadar 
iyidir.” 

ene rmay Baş an ı ı  a:  

Cumhuriyet yönetimi, sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri de anayasa ile güvence altına almış-
tır. Bu anlamda 1982 Anayasası, haklarımızı ayrıntılı bir şekilde düzenlemiştir  Temel hak ve özgür-
lükleri; “ işi hakları”, “sosyal ve ekonomik haklar” ve “siyasi haklar” olmak üzere üç başlıkta top-
lamıştır.

Yüzlerce yıl çekilen sıkıntıların ve yapılan mücadelelerin karşılığı olan bu inkılapların korunması 
ve geliştirilmesi cumhuriyetin varlığını sürdürmesine bağlıdır. “ ençliğe Hitabe”si ile cumhuriyeti var-
lığımızın ve geleceğimizin tek temeli ve en kıymetli hazinesi olarak niteleyen Atatürk, iç ve dış teh-
ditlere karşı onu sonsuza kadar yaşatmak görevini Türk gençliğine verdi. ünkü gençlik; ener isi ve 
coşkusuyla, değişime ve gelişime açık dinamik yapısıyla cumhuriyeti koruyacak ve sonsuza kadar 
yaşatacak niteliklere sahiptir.

Atatürk’ün gençliğe olan güveni, onları cumhuriyet değerlerine bağlı, bilgili, kültürlü ve çalışkan 
nesiller olarak yetiştirme sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir. 

Cumhuriyet Rejiminde Vatandaşın Hak ve Sorumlulukları

Hukuk düzeni içerisinde, kişiye tanınmış olan yetkilere hak denir. işisel ve toplumsal gelişme-
nin temeli ise özgürlüktür. Cumhuriyet yönetimi, vatandaşları sahip olmadıkları pek çok hak ve öz-
gürlüğe kavuşturdu. atandaş olmak, hak ve özgürlükler yanında kişilerin birbirine ve devlete karşı 
sorumluluklarını da içerir. Sorumluluk, hukuk düzeninin kişiye yüklemiş olduğu ve yerine getirmek-
le yükümlü olduğu görevlerdir. Bu sorumluluklar, toplumsal düzeni ve devletin devamlılığını sağla-
mak için yerine getirilmesi gereken zorunluluklardır. atandaşlık bilincine sahip kişiler, kişisel hürri-
yetlerinin ve çıkarlarının farkında olduğu kadar 
sorumluluklarını da bilir ve yerine getirir. 

anunlara uymak, askerlik yapmak, vergi 
vermek, seçimlerde oy kullanmak, ülke kalkın-
ması için çalışmak, çevreyi korumak, eğitimli ve 
nitelikli vatandaş olmak anayasa ve kanunlarla 
belirlenmiş temel sorumluluklarımızdır. Sahip 
olduğumuz hakları ve özgürlükleri sorumluluk 
duygusu çerçevesinde başkalarına zarar verme-
den kullanmak bir başka anayasal yükümlülük-
tür. Atatürk güçlü bir devlet yapılanması için va-
tandaşların hak ve sorumluluklarının bilincinde 
olmasına büyük önem vermiştir. Bu konuda şun-
ları söylemiştir

Resim . : y anan se men er

“Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini güvenli ve sağlam bir gelecek 
yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün ye-

ni bir hayatın mü decisi olmuştur.”  
ene rmay Baş an ı ı  a:  
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“Bir milletin kültürü yükseldikçe, kişisel hürriyetin uygulama sahaları genişler ve çoğa-
lır. eşitli şekilde, birbirinden ayrı ve bağımsız kişisel hürriyetler meydana çıkar.” 

ene rmay Baş an ı ı  a: 

işi akları
Sosyal ve Ekonomik 

aklar
Si asi aklar

 Yaşama hakkı
 işi hürriyeti ve güvenliği
 onut dokunulmazlığı
 Yerleşme ve seyahat 

hürriyeti
 Din ve vicdan hürriyeti
 Düşünce hürriyeti
 Bilim ve sanat hürriyeti
 Basın hürriyeti
 Toplantı hak ve hürriyetleri
 Mülkiyet hakkı

 Ailenin orunması
 ocuk hakları
 ğitim ve öğrenim hakkı
 ençliğin korunması
 Sağlık hakkı
 onut hakkı
 Sosyal güvenlik hakları
 alışma ve sözleşme 

hürriyeti
 crette adalet 

sağlanması

 Türk vatandaşlığı
 Seçme, seçilme 

hakkı
 amu hizmetlerine 

girme hakkı
 atan hizmeti
 ergi ödevi
 Dilekçe hakkı

Anayasada belirtilen temel hak ve hür-
riyetlerimiz; millî güvenlik, kamu düze-
ni, genel sağlık ve başkalarının hakla-
rı söz konusu olduğunda ancak yine ana-
yasada belirtilen gerekçelerle ve kanunla 
sınırlandırılabilir. Yaşama hakkımız, dinî 
inanç ve düşünce hürriyetimiz savaş du-
rumunda dahi kısıtlanamayacak hakları-
mızdandır.

Cumhuriyet yönetiminin getirdiği 
anayasal güvence sayesinde, hiçbir devlet 
görevlisi keyfî olarak haklarımıza aykı-
rı davranamaz. Bu sayede güvenlik için-
de ve insanca yaşam sürdürmemizin önü 
açılmıştır.

atandaşların kişisel hak ve hürriyetlerine sahip çıkması ve onları koruyabilmesi ancak kültürel 
düzeyi yüksek gelişmiş toplumlarda mümkündür. Atatürk, kişisel hürriyetlerin ancak gelişmiş top-
lumlarda olabileceğini aşağıdaki sözleriyle vurgulamıştır

Resim . : s a a ema  masya’da va andaş ar a 
s be  eder en 

Atatürk’ün vurguladığı “yüksek kültür” ne anlama gelmektedir ÖÇK
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Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti’nin dağılmasında etkili oldu. Bu 
dönemde Osmanlı aydınları, Osmanlıcılık düşüncesi etrafında devletin parçalanmasını önlemek için 
çaba gösterdi, bu nedenle milliyetçi düşüncenin uzağında durdu. Osmanlıcılık düşüncesinin bekle-
nen sonucu vermemesi, 2 . yüzyılın başlarında Türkçülük düşüncesinin gelişmesine zemin hazırla-
dı. Amaç, Türk halkının çıkarlarını korumak ve kalkındırmaktı. rksal değerler etrafında şekillenen 
bu anlayış, urtuluş Savaşı yıllarında ırk temelinden uzaklaşarak Atatürk milliyetçiliğine dönüştü. 

Atatürk milliyetçiliği, urtuluş Savaşı ile bağımsızlık düşüncesini temel alarak ortaya çıktı. Ba-
ğımsızlık isteğinin ilk dışa vurumu uvayımilliye hareketinin başlamasıdır. Dağınık bir şekilde 
bu hareket, Atatürk liderliğinde bütünleşti. Misakımillî ile Türklerin çoğunlukta yaşadığı Anado-
lu toprakları vatan olarak kabul edildi ve bağımsızlık mücadelesinin hedefi belirlenmiş oldu. Türk 
milletinin vatan ve bağımsızlık hedefi doğrultusunda, birlik ve beraberlik içinde yürüttüğü mücadele 
zafere ulaştı. Bu nedenle urtuluş Savaşı, Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden de anlaşılacağı gibi Türk 
milliyetçiliğinin bir zaferidir. Bu konuyu Atatürk şu sözleri ile vurgulamıştır

“Türkiye halkı; ırksal veya dinsel ve kültürel yönden birleşmiş, bir diğerine karşı karşı-
lıklı hürmet ve fedakârlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve menfaatleri ortak olan bir 

toplumdur.” 
ene rmay Baş an ı ı  a: 

“Türkiye halkı yüzyıllardan beri bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı, yaşamın bir gereği 
olarak düşünmüş bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet bağımlı yaşamamıştır. Yaşa-

yamaz ve yaşamayacaktır.”   
ene rmay Baş an ı ı  a: 

Atatürk, milleti nasıl tanımlamaktadır

Ortak bir tarihsel mirasa sahip olan, bu tarihsel 
ve kültürel mirasa birlikte sahip çıkan, aynı vatan-
da beraber yaşamak konusunda istekli davranan, dil, 
tarih ve kültür gibi kavramlarla birbirine bağlanan 
topluluğa millet denir. Atatürk milliyetçiliği; mil-
letini sevmek, onun varlığını yüceltmek ve milleti-
nin mutluluğu için çalışmak olarak adlandırılabilir. 
Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, millî birliği sağ-
layan ve vatandaşları birleştiren bir anlayıştır. Ata-
türk, milletin tanımıyla ilgili olarak şunları söyle-
miştir

 Hazırlık Çalışmaları

Millî birliği güçlendiren unsurların neler olduğunu söyleyiniz.

5. MİLLİYETÇİLİK

Resim . :  ayıs en i  ve S r Bayramı 
ama arı
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Atatürk milliyetçiliğinin temel unsurlarından biri 
millî birlik ve beraberliktir. Atatürk, Türklerin millî bir-
lik ve beraberlik içinde ortak hedefler doğrultusunda ça-
lışmaları hâlinde ülkeyi ilerletecek yeteneklere sahip ol-
duklarına inanmıştır. Bu inancını Onuncu Yıl utku’nda 
“Türk milletinin karakteri yüksektir, Türk milleti çalış-
kandır. Türk milleti zekidir. ünkü Türk milleti millî 
birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bil-
miştir.” sözleriyle ifade etmiştir. 

Atatürk Onuncu Yıl utku’nda, “Az zamanda çok ve 
büyük işler yaptık.” diyerek özetlediği inkılapların başa-
rılmasını da millî birlik ve beraberlik ruhuna bağlamış-
tır. Yine aynı konuşmasında  “Fakat yaptıklarımızı asla yeterli görmeyiz  Yurdumuzu dünyanın en 
bayındır ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kay-
naklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.” der-
ken de dış yardımlara değil, milletinin yüksek karakterine, çalışkanlığına, birlik ve beraberlik ruhu-
na güveniyordu.

Atatürk milliyetçiliği ayrıştırıcı değil, bütünleştiricidir. rkçılık esasına dayanmaz. Atatürk mil-
liyetçiliği; ortak kültürü benimseyen, milletin bağımsızlığı, mutluluğu için çalışan bütün bireyleri 
eşit vatandaş olarak kabul eder. Atatürk’e gö-
re kendini milletin bir parçası olarak gören ve 
Türk hisseden her insan Türk’tür. Onuncu Yıl 

utku’nu “ e mutlu Türk’üm diyene ” sözüy-
le bitiren Atatürk, bu düşüncesindeki samimi-
yetini ortaya koymuştur. Bu yaklaşım 1982 
Anayasası’nda, “Türk devletine vatandaşlık 
bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.” ifadesiyle  
anlamını korumuştur.

Atatürk, Türk milletinin tanımıyla ilgili şu 
açıklamayı yapmıştır

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” 
e inan  : 

Atatürk milliyetçiliği akıl ve bilim doğrultusunda ilerlemeyi, çağdaşlaşmayı ve kalkınmayı amaç-
lar. Bu nedenle dışa kapalı değildir. Ancak uluslararası baskılarla değil, ulusal kararlarla gelişmiş ül-
kelerin birikimlerinden yararlanmayı ilke edinmiştir. 

Atatürk milliyetçiliği yayılmacı değil, barışçıdır. Herhangi bir milleti düşman olarak görmez. 
endi bağımsızlığına dayalı, onurlu bir devlet olarak yaşamayı benimsemiş, insancıl bir yakla-

şımdır. Atatürk milliyetçiliği, bu anlamda dış politikasını “yurtta barış dünyada barış” ilkesi doğrul-
tusunda belirlemiştir.

Atat rk illi et iliğinde ill  
Birlik ve Bera erliği Sağla an ve 

lendiren emel ns rlar:

  Misakımillî
  Millî eğitim
  Millî kültür
  Dil, tarih, kültür ve ülkü birliği
  Türklük bilinci
  Manevi değerler

Resim . : s a a ema  a ür  n nc  ı  ’n  
r en 
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“Türk milletini, kendi özvarlığını bile anlamaktan men eden sebepler ve engeller yok 
edilmiştir, yıkılmıştır ve durmadan yok edilecek, yıkılacaktır. Her hâlde millet, tut-

tuğu yolda süratle, şiddetle yürüyecek, mutlaka layık olduğu mutluluğa ve huzura kavuşa-
caktır.”  

ene rmay Baş an ı ı  a: 

Atatürk milliyetçiliği laiktir. Laik toplum ve devlet 
düzeni içerisinde inanç ve mezhep ayrımcılığını redde-
der ve dine saygılıdır. 

Atatürk milliyetçiliği kişi, sınıf ve zümre egemenli-
ğine karşı millet egemenliğini savunarak cumhuriyetçi 
ve halkçı yönünü ortaya koyar. 

Atatürk milliyetçiliği, yer altı ve yer üstü kaynakla-
rının işletilmesinde, sanayide ve ticarette sömürülme-
ye karşı ulusallaşmayı amaçladığı için ekonomik yönü 
olan bir milliyetçiliktir.

Atatürk milliyetçiliğinde devlet; tam bağımsız, ül-
kesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Bu anlayış 
1982 Anayasası’nın üçüncü maddesinde şu şekilde yer 
alır  “Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bir bütündür.” 
Bu bütünlüğün sağlanması ve yaşatılması, millî kimlik 
bilincinin oluşturulmasına bağlıdır. Atatürk, milliyetçi-
lik ilkesi doğrultusunda oluşturulan millî kimliğin be-
nimsenmesi ve yaygınlaştırılması için çaba göstermiş-
tir. Türk Tarih ve Türk Dil urumlarının açılması, eği-
timin millî kültür temeline dayalı olarak yapılandırıl-
ması bu çabalardandır.

Bir milletin dünyada saygın ve özel bir yere sahip olması sadece ekonomik ve bilimsel olarak ge-
lişmiş olmasına bağlı değildir. O milletin kendine özgü bir kültürel karaktere de sahip olması gere-
kir. endine özgü kültürel değerlerle birbirine bağlanmayan milletler, kısa sürede karışıklık içerisin-
de yok olur gider. 

Osmanlı Devleti’nin dağılmasının temel nedenlerinden biri de sınırları içerisindeki çeşitli toplu-
lukları ortak değerler etrafında kaynaştıramamış olmasıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti, uygarlık yolunda bağımsızlığından ve kendine özgü değerlerinden ödün 
vermeden diğer milletlerle medeni ilişkiler içerisinde kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsu-
za kadar varlığını sürdürebilmesi, aynı kültürel bağlarla birbirine bağlı vatandaşlarımızın ortak çalış-
ması ile sağlanacaktır. Atatürk, Türk milletinin bağımsız yaşaması ve kendi değerlerinden ödün ver-
meden gelişmesiyle ilgili şunları söylemiştir

  Yararlı cemiyetlerin kurulması

  uvayımilliye’nin oluşması

  Mandacılığın reddedilmesi

  İstiklal Marşı’nın kabulü

  Türk urtuluş Savaşı’nın 
gerçekleşmesi

  İzmir İktisat ongresi’nin 
düzenlenmesi

  apitülasyonların kaldırılması

  abota  anunu’nun çıkarılması

  Harf İnkılabı’nın yapılması 

  Millet Mekteplerinin açılması

  Türk Tarih urumunun kurulması

 Türk Dil urumunun kurulması

illi et ilik İlkesi 
D ğr lt s nda aşanan emel 

elişmeler:

Millî birlik ve beraberlik içinde yaşayabilmek için bireylere düşen görev 
ve sorumluluklar nelerdir

ÖÇK
84
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Atatürk, “Türkiye Cumhuriye-
ti’ni kuran Türkiye halkına Türk 
milleti denir.” şeklindeki tanım-
lamasında halk kavramını mil-
let kavramı ile aynı anlamda kul-
lanmıştır. O hâlde, vatan toprak-
ları üzerinde yaşayan ve ortak de-
ğerlerde birleşmiş insan toplulu-
ğuna halk denir. Hiçbir kişiye, sı-
nıfa, zümreye üstünlük tanımayan; 
ırk, dil, din, cinsiyet siyasal düşün-
ce, felsefi görüş ayrımı gözetme-
den bütün vatandaşları kanun önün-
de eşit sayan anlayış Atatürk’ün halkçılık ilkesini ifade eder. Bundan dolayı halkçılık, milliyetçi-
lik düşüncesinin bir sonucudur. Atatürk, halkçılığın eşitlikle ilgisine ilişkin aşağıdaki sözleri söyle-
miştir

Resim .2 : s a a ema  a ’ a va andaş ar a s be  
eder en 

“Bizim düşüncemizde; çiftçi, çoban, amele, tüccar, sanatkâr, asker, doktor kısacası her-
hangi bir sosyal müessesede çalışan bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.” 

ene rmay Baş an ı ı  a: 

“Bizim halkımız çıkarları birbirinden farklı sınıf hâlinde değil, aksine varlıkları ve çalışmala-
rının sonuçları birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir.” 

ene rmay Baş an ı ı  a: 

Halkçılık ilkesine göre köylü, işçi, sanayici ve tüccar gibi toplumu oluşturan sınıflar birbirine 
üstün değil, birbirinin destekçisidir. Hukuksal açıdan ayrıcalıkları yoktur. Atatürk’ün halkçılık il-
kesi, sınıf ayrımını reddeder. Bu nedenle halkçılık ilkesinin temel dayanaklarından biri eşitlik anla-
yışıdır. 

Halkçılık ilkesi urtuluş Savaşı’nın temelidir. Osmanlı Devleti’nde devleti çöküntüden ve ge-
ri kalmışlıktan kurtarmak için gösterilen çabalar, halk desteğinden yoksun olduğu için başarılı 
olamamıştı. Bu önemli gerçeğin farkında olan Atatürk, Amasya enelgesi’nde, “Milletin bağım-
sızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.” ifadesine yer vermiş, rzurum ongresi’nde 
“ uvayımilliye’yi etkin ve millî iradeyi egemen kılmak esastır.” kararının alınmasını sağlamış ve 

urtuluş Savaşı’nda halka yönelip halkı etkin duruma getirerek zafere ulaşmıştır. urtuluş Savaşı 
bütün halk sınıflarının ortak zaferi olmuştur.

 Hazırlık Çalışmaları

Atatürk’ün halkçılık ilkesinin demokratik yaşama etkileri nelerdir? Araştırınız.

6. HALKÇILIK
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“Bizim hük met şeklimiz tam bir demokrat hük mettir. e lisanımızda bu hük met, halk 
hük meti olarak ifade edilir.”  

ene rmay Baş an ı ı  a: 

“ e olduğumuzu bilelim. urtulmak, yaşamak için çalışan ve çalışmaya mecbur olan bir 
halkız  Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır. Yetkisi vardır. Fakat çalışmak sayesinde 

bir hakkı kazanırız. Yoksa arka üstü yatmak ve hayatını çalışmaktan uzak geçirmek isteyen insan-
ların bizim toplumumuz içinde yeri yoktur, hakkı yoktur. O hâlde  Halkçılık, toplum düzenini 
çalışmaya, hukuka dayandırmak isteyen bir toplum sistemidir.” 

ene rmay Baş an ı ı  a: 

Halkçılık ilkesi sosyal devlet anlayışını benimsemiştir; halkın gelir ve refah düzeyini yükseltme-
yi amaçlar. Tüm vatandaşlar devlet hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. Halkçılık ilkesi millî 
gelirin adaletli dağıtılmasını öngörür. atandaşların hakları yasalarla güvence altına alınır ve onlara 
yasal yollardan hak arama olanağı tanınır. Bu ilke, eğitimin ve sağlık hizmetlerinin devlet tarafından 
sunulması ve yaygınlaştırılması ile fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlar.

Halkçılık ilkesine göre, devlet vatandaş için vardır. Ancak Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden de 
anlaşılacağı gibi, vatandaşların da devlete ve toplumun diğer bireylerine karşı sorumluğu söz konu-
sudur

Halkçılık ilkesi cumhuriyetçidir. Halkı urtuluş 
Savaşı’nın etkin gücü olarak harekete geçiren Ata-
türk, TBMM’nin açılmasıyla birlikte devlet yöneti-
minde de halkı etkin hâle getirmiştir. Atatürk’e gö-
re, yeni Türkiye Devleti bir halk devletidir. Halkçı-
lık kuvvetin, egemenliğin ve idarenin doğrudan doğ-
ruya halka verilmesidir, iktidarın halkın elinde bu-
lundurulmasıdır. Buna göre halkçılık, cumhuriyetçi-
liğin bir sonucudur.  

Halkçılık ilkesi demokrasinin gerçekleşmesi ve 
gelişmesi için gereklidir. Atatürk; Fransız İhtilali’nin 
eşitlik, özgürlük ve adalet kavramlarını tüm halk sı-
nıflarına uygulayarak bu kavramlara halkçı bir bo-
yut kazandırmıştır. ok partili yaşama geçiş ortamı-
nı hazırlayarak, kadınlara seçimlere katılma hakları-
nı vererek, halkçılığı demokrasi ile bütünleştirmiştir. 
Atatürk, halkçılığın demokrasi ile ilişkisi konusunda 
şunları söylemiştir

alk ılık İlkesi D ğr lt s nda 
aşanan emel elişmeler:

 Aşar vergisinin kaldırılması

 Türk Medeni anunu

 ğitim ve sağlık hizmetlerinin yay-
gınlaştırılması

 Millet Mekteplerinin açılması

 Soyadı anunu

 nvan ve lakapların kaldırılması

 Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusun-
da yaşanan gelişmeler (TBMM’nin 
açılması, saltanatın kaldırılması, 
Cumhuriyet’in ilanı) de halkçılık ilke-
si ile uygunluk gösterir.

Atatürk’e göre çalışmak kişilere neler kazandırır ÖÇK
85
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Devletçilik; ekonomik gücü yetersiz, geri kalmış toplumun ulusal kaynaklarını harekete geçirerek 
gelişmiş bir sanayi toplumu oluşturmaya devletin öncülük etmesidir. Devletçilik, özel girişimciliği 
reddeden bir ilke değildir. Tüm üretim araçlarının devlet elinde toplanmasını amaçlamaz. Devletçilik 
özel girişimcinin desteklenmesi yanında, halkın yararına olan ancak özel girişimcinin ilgilenmediği 
veya başarılı olamadığı alanlarda 
devlet yatırımlarını devreye sok-
maktır. Böylece Türkiye’nin ken-
dine özgü koşullarından kaynakla-
nan karma bir ekonomik model or-
taya çıkmıştır. Devlet; ekonomik 
hayatta hem planlayıcı, düzenle-
yici hem de yatırımcı ve işletme-
ci olarak yer almıştır. Atatürk, dev-
letçilik ve özel girişimciliğin bir-
birini tamamladığına dair şunları 
söylemiştir Resim .2 : a ür  a i i Basma abri asında 

“Memlekette her çeşit üretimin arttırılması için özel teşebbüsün devletçe gerekli görüldü-
ğünü önemle vurguladıktan sonra diyebiliriz ki devlet ve özel teşebbüs birbirine karşı de-

ğil, birbirinin tamamlayıcısıdır.”  
ene rmay Baş an ı ı  a: 

Osmanlı Devleti’nin ekonomisi, kapitülasyonlar ve dış borçlar nedeniyle bağımsızlığını yitirmiş-
ti. Devlet gelirlerinin önemli bir kısmı yabancı devletlerin kontrolüne geçmişti. Demiryolları, liman-
ları, madenleri, ener i kaynakları ve haberleşmesi büyük devletlerin, yabancı tüccar ve işletmelerin 
eline geçmişti. Bu ekonomik çöküntünün üzerine Birinci Dünya Savaşı sonrasında toprakları da iş-
gale uğramıştı.

Bu yıkımdan kurtulmak için urtuluş Savaşı yapılmış ve zaferle sonuçlanmıştı. Ancak çökmüş 
bir ekonomi, sermaye yetersizlikleri, harap olmuş bir ülke, nitelikli iş gücü yetersizliği ve Osman-
lı Devleti’nin üstlenilen borçları Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık hedefinin önünde büyük 
bir engel olarak duruyordu.

urtuluş Savaşı sonucunda kazanılan siyasi bağımsızlığın kalıcı olabilmesi için ekonomik bağım-
sızlığın sağlanması gerekiyordu. Dışa bağımlılıktan kurtulmak için kendine yetebilen ulusal bir eko-
nominin kurulması kaçınılmaz bir durumdu. Cumhuriyet’in ilanından önce İzmir’de toplanan İktisat 

ongresi, her kesimden temsilcilerin katılımıyla bu amaçla yapılması gerekenleri belirlemiştir.
İzmir İktisat ongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda, 1929’a kadar özel girişimi destek-

leyen bir kalkınma hareketi yürütülmüştür. zel girişimciliğin deneyimsizliği, sermaye ve teknik 

 Hazırlık Çalışmaları

Devletçilik ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik kalkınmasına katkılarını nelerdir? 
Araştırınız.

7. DEVLETÇİLİK
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i i  : 2 2

a l  : İ D  İ İ BA A D  
 İ  D İ İ İ

SA  
İ  

( il n )

S 
(Milyon  

işi)

İ İ BA A 
SA  

İ  ( )

1927 1 13, 73

1929 11 7 1 ,2 8

193 131 1 ,2 82

1938 1 89 17,2 92

1939 1 2 17, 9

a l  : İ   
D ADA SA A İ İ İ 

A  
1929 yılı artış hızı, 1  birim 
olarak eşit kabul edilmiştir.

İ D A

1929 1 1

1932 118

193 1 1 8

193 1 9 1 2

1938 17 9

1939 19 119

Devletçilik ilkesinin benimsenmesindeki ulusal ve uluslararası etkenler nelerdir

bilgi yetersizliği ile nitelikli iş gücü eksikliği gibi sorun-
lar ekonomik kalkınmada istenen düzeye gelinmesini en-
gelledi.

1929’da ortaya çıkan Dünya konomik Bunalımı da 
Türkiye’yi olumsuz etkiledi. Türkiye’nin önemli gelir 
kaynağı olan tarım ürünleri ihracatında gerileme yaşandı. 
Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de eko-
nomik sistem sorgulanmaya başlandı. Devletçi bir eko-
nomi politikasının Türkiye’de ekonomik kalkınmayı da-
ha çabuk gerçekleştireceği anlaşıldı. Bu anlayış, 193  
-1939 yılları arasında devletçi sanayileşme dönemi ola-
rak uygulandı. 1932’de çalışmalarına başlanan Beş Yıl-
lık alkınma Planı 193 ’te uygulamaya konuldu. Dev-
letin ekonomik alanda sorumluluğu üstlenmesi ile planlı 
ekonomi dönemine geçilmiş oldu. Sanayi sektörünün ül-
ke ekonomisine katkısı aynı dönemde yaklaşık olarak iki 
kat arttı. Devletin ekonomik hayata etkin müdahalesi so-
nucunda tablo .1’de de görüldüğü gibi yıllık ulusal gelir 
ve kişi başına düşen ulusal gelir miktarlarında artış yaşandı.

Planlı ekonomi politikası ile Türkiye, sanayileşmenin temeli sayılan un, şeker ve dokuma sanayi-
sini kurdu ve tablo .2’de görüldüğü gibi kendi ihtiyacını üretebilme noktasında önemli bir yol katet-
ti. Bunun yanında çimento, kâğıt, cam ve demir çelik sanayisi kuruldu; çeşitli makineler üretilmeye 
başlandı. Yabancıların elindeki demiryolları satın alındı, limanlar millîleştirildi. Tarım sektörü koope-
ratifler kurularak ve kredi sağlanarak geliştirildi. zellikle ülke sanayisine ham madde sağlayan tü-
tün, pamuk, şeker pancarı ve beslenmenin temeli olan buğday üretiminde artışlar yaşandı. Açılan tek-
nik okullar sayesinde tarım ve sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik iş gücünün yetiştirilmesi sağlandı.

Devlet ilik İlkesi 
D ğr lt s nda aşanan emel 

elişmeler:

 Teşvik-i Sanayi anunu
 Fabrikaların kurulması
 Maden Tetkik Arama nstitüsü-

nün kurulması
 Sağlık ve eğitim kuruluşlarının 

yaygınlaştırılması
 Aşevi, huzurevi ve çocuk ba-

rınma yuvaları gibi sosyal hizmet 
kurumlarının açılması
 ültür ve sanat faaliyetlerinin 

desteklenmesi
 . Beş Yıllık alkınma Planı’nın 

hazırlanması
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1929-1939 arası dönemde Türkiye, Japonya ve SSCB ile birlikte dünyanın en yüksek ekonomik 
büyümesini gerçekleştirdi. Bu dönemde Türkiye, önemli bir borçlanmaya gitmeden ener i ve ham 
madde konusunda ulusal kaynaklarını harekete geçirerek sanayileşmiştir. z kaynaklara dayalı sana-
yileşme politikası, bağımsız ekonomiyi güçlendirmiştir. Bununla birlikte uygulanan devletçilik an-
layışında yabancı sermayeye karşı olumsuz bir tavır içine girilmemiştir. Türkiye’nin kanunlarına ve 
bağımsızlık değerlerine uymak şartıyla Atatürk’ün aşağıdaki sözünden de anlaşıldığı gibi yabancı 
sermayenin Türkiye’de yatırım yapmasına izin verilmiştir  

Devletçilik ilkesi vatandaşlara ve devlete karşılıklı sorumluluklar yükler. anunlara uymak, ver-
gi vermek ve askerlik yapmak gibi sorumluluklarını yerine getiren vatandaşların ülke ekonomisinin 
gelişimine katkıda bulunmaları için de üretime aktif olarak katılmaları gerekir. Bunun karşılığında 
devlet, toplumun huzuru ve güvenliği yanında sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda vatandaşın ih-
tiyaçlarını karşılamalıdır. Devletin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi halkın da üretime 
aktif olarak katılmasını sağlamıştır. 

Yaşanan ekonomik büyüme, eğitim ve sağlık hizmetlerine yatırımları arttırdı. Devletin sosyal ve 
kültürel alanda üstlendiği görevleri yerine getirmesini kolaylaştırdı. Millî gelirin giderek artması va-
tandaşın yaşam standartlarını yükseltti. Atatürk, devletin vatandaşlara karşı görevlerini yerine getir-
mesi gerektiği ile ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştır

“Memleketimizi medeniyetin gerektirdiği dereceye bir an önce yükseltmek için yalnız 
millî sermaye yeterli olmaz. Yabancı sermaye ve uzmanlığına da ihtiyacımız vardır. Bu 

noktada dar bir milliyetçilikten çıkıyoruz, daha geniş milliyetçi oluyoruz.” 
ene rmay Baş an ı ı  a: 

“Devlet, tüm vatandaşların herhangi bir sanat ve meslekte, zamanımızdaki ilerlemelerin 
gerektirdiği derecede başarılı olması ile ilgilenir. Bu nedenlerledir ki vatandaşların öğreti-

mi, eğitimi ve sağlığıyla ilgilenmek zorundadır.” 
ene rmay Baş an ı ı  b: 

 Ana asası nın s s al devlet anla ışı ile il ili maddeleri devlete a ı 
s r ml l klar klemektedir:

 İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak
 alışmayı desteklemek 
 İşsizliği önlemek için gerekli tedbirleri almak
 alışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri almak
 atandaşların beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri almak
 atandaşları sosyal güvenceye kavuşturmak
 Sanat eserlerini ve sanatçıyı korumak
 Her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri almak
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“ atandaşları içinde çeşitli dinlere mensup unsurlar bulunan ve her din mensubu hakkın-
da adil ve tarafsız tutum ve davranışta bulunmaya vazifeli olan bir hük met, fikir ve vicdan 

hürriyetlerine uymaya mecburdur.” 
ene rmay Baş an ı ı  a: 

“  İnanmış ve mutlu olduğumuz İslam dinini yüzyıllardan beri alışılmış olduğu üzere, 
bir politika aracı durumundan kurtarmak ve yükseltmek gerektiği gerçeğini görüyoruz  

Ancak böylece İslam dininin yüceliği gerçekleşir.”  
ene rmay Baş an ı ı  a: 

Laiklik, din işleri ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması; devlet, hukuk ve eğitim alanındaki dü-
zenlemelerde akılcılık ve bilimselliğin temel alınması anlamına gelir. Aynı zamanda kişilere inanç ve 
ibadet özgürlüğünün tanınması ve bu özgürlüğün yasalarla devlet güvencesine alınmasıdır. Devletin 
bütün dinler karşısında tarafsız kalmasıdır. Dinsel farklılıklara göre ayrım yapılmadan, kişilerin ka-
nun önünde eşit olmasıdır. Laiklik, inanç özgürlüğünün diğer kişiler, toplum ve devlet tarafından ta-
nınması ve bu özgürlüğe saygı gösterilmesidir. Böylece laiklik, bir taraftan inanç ve ibadet özgürlü-
ğü sağlarken diğer taraftan hoşgörülü bir yaşamın temelini kurmaktadır. Atatürk, laikliğin bütün din-
ler karşısında tarafsız kalmasıyla ilgili şu sözleri söylemiştir

 Hazırlık Çalışmaları

Laiklik ilkesinin Türk hukuk ve eğitim sistemi ile sosyal alanda meydana getirdiği değişik-
likler nelerdir? Gözlemlediğiniz değişimleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

8. LAİKLİK

Atatürkçü düşüncede laiklik, kişilerin 
veya toplumun dinsizleştirilmesi anlamı-
nı taşımaz. Din; hukuk, eğitim, devlet yö-
netimi ve toplumsal hayat alanlarında dü-
zenleyici olmaktan çıkarılır, inanç ve iba-
det düzeyinde kişilerin vicdanına bırakı-
lır. İman ve ibadet dışında devlet yöne-
timi, düşünce hayatı, ekonomik ve hu-
kuksal düzen; toplumsal yaşayış bilimsel 
esaslara ve akla dayalı olarak düzenlenir. 

ağdaş uygarlık yolunda ilerlemenin te-
meli laikliktir.

Laiklik yaklaşımı insanlarda hoşgö-
rüyü geliştirir. Din ve mezhep kavgaları-
nı önler, millî birlik ve beraberliği güçlendirir. Dinin bütün gerçekleriyle doğru olarak öğrenilmesi-
ne ortam oluşturur, dinsel tutuculuğu engeller, dini boş inançlardan temizler. Din adına hareket eden-
lerin devlet yönetimini, toplumsal yaşamı ve siyaset hayatını yönlendirmesine izin vermez. Atatürk, 
dinin siyaset alanının dışında kalması gerektiğini şu şekilde ifade etmiştir

Resim .22: s a a ema  şa ’ a endisini 
arşı ayan ar a d a eder en 2
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Her alanda akla ve bilime önem ve-
ren Cumhuriyet yönetimi, kuruluşunun 
ilk yıllarından itibaren laiklik ilkesinin 
bir gereği olarak din ve devlet işlerini 
birbirinden ayırdı. 3 Mart 192 ’te la-
iklik ve millî egemenliğin esas alındığı 
cumhuriyet yönetimiyle bağdaşmayan 
halifelik ile eriye ve vkaf ekâleti 
kaldırıldı, yerine Diyanet İşleri Başkan-
lığı kuruldu. Aynı gün çıkarılan Tevhid-i 
Tedrisat anunu ile öğretim birleştiril-
di. Ardından medreseler kapatıldı, ye-
rine İlahiyat Fakülteleri ve İmam Hatip 
Okulları açıldı, karma eğitim gerçekleşti. Böylece, akla ve bilime dayalı çağdaş eğitime geçilirken 
laiklik ilkesinin hayata geçirilmesi yolunda önemli bir adım atılmış oldu.

Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılıp kıyafet inkılabının yapılması, toplumsal yaşantının ve görü-
nüşün modernleşmesinin ve çağdaşlaşmasının önünü açtı. Toplumsal alanda laikleşme adına önem-
li bir aşama oldu.

Hukuk alanında yapılan düzenlemeler ve Türk Medeni anunu’nun kabulü ile dine dayalı olarak 
düzenlenen hukuk sistemi laikleştirildi. Din ayrımı ortadan kaldırıldı ve kişiler kanun önünde eşit ol-
du. zellikle kadınların aile hayatında, toplumsal hayatta ve çalışma hayatında dine dayalı kısıtla-
malar sona erdi. Dinsel gerekçelerle geri planda bırakılan kadınlar, Atatürkçü düşüncenin laiklik an-
layışı ile seçme ve seçilme haklarına kavuştu.

192  Anayasası’nda yapılan değişiklikle “Devletin dini İslam’dır.” hükmü anayasadan çıkarıldı. 
Böylece anayasal anlamda devlet düzeni laikleşmiş oldu. 1937’de yapılan bir başka anayasa değişik-
liği ile laiklik, altı Atatürk ilkesi içerisinde anayasaya eklendi. Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir dev-
let olduğu vurgulandı. 

Din ve vicdan rri eti (  Ana asası madde ): 
Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
1  üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî ayin ve törenler serbesttir.

imse, ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorla-
namaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. 

Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve 
ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun 
dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisi-
nin talebine bağlıdır. 

imse, devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din ku-
rallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle 
olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kö-
tüye kullanamaz.

Resim .2 : m riye  D nemi’nde arma e i im ya an 
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Atatürk, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için neler yapmıştır  Düşün-
celerinizi söyleyiniz.

Atatürkçü düşüncede inkılapçılık, akıl ve bilimin yol göstericiliğin-
de sürekli değişmek ve gelişmektir. ağın gerisinde kalmış, eskimiş 
kurum ve kuralları yıkmak, yerlerine milletin ilerlemesini, çağdaşlaş-
masını sağlayacak yeni kurum ve kuralları koymaktır.

Atatürk, inkılapçı bir kişilik yapısına sahipti. Türk toplumunun ge-
ri kalmışlığını Osmanlı Devleti’nin kötü yönetilmesine, Avrupa’da ya-
şanan gelişmelerin dışında kalmasına ve yeterince çalışılmamasına 
bağlıyordu. Askerlik mesleğine adım attığı 19 ’te kurduğu atan ve 
Hürriyet Cemiyetini Selanik’te örgütlerken arkadaşlarına, “ öhneleş-
miş çürük idareyi yıkmak, milleti hâkim kılmak kısacası vatanı kurtar-
mak için sizi göreve davet ediyorum ” diye seslenirken inkılapçı ruhu-
nu ortaya koyuyordu. Türk milletinin geleceğine yön verecek hazırlık-
lar içerisinde olan Atatürk, Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesinde 
görmek istemiştir. Bu nedenle yeniliklerde sürekliliği esas alan inkı-
lapçılık ilkesini benimsemiştir. Atatürk Türk inkılabının başarısını şu 
şekilde anlatmaktadır

“ çurumun kenarında yıkık bir ülke  Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar  Yıllarca sü-
ren savaş  Ondan sonra içerde ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni toplum, yeni 

devlet ve bunları başarmak için aralıksız inkılaplar  İşte Türk genel inkılabının bir kısa ifadesi.” 
ene rmay Baş an ı ı  a:  

“Benim elime büyük yetki ve kudret geçerse ben sosyal hayatımızda arzu edilen inkıla-
bı bir anda uygulayacağımı zannederim. ira ben, bazıları gibi halkı ve aydınları yavaş ya-

vaş benim düşüncelerim seviyesinde düşünmeye alıştırmak yoluyla bu işin yapılacağını kabul et-
miyor ve böyle harekete karşı ruhum isyan ediyor. eden ben bu kadar sene yükseköğrenim gör-
dükten, sosyal ve medeni hayatı incelemek, hürriyetin tadını çıkarmak için hayatımı ve zamanımı 
sarf ettikten sonra halkın seviyesine ineyim  Onları kendi seviyeme çıkarayım, ben onlar gibi de-
ğil, onlar benim gibi olsun...” 

ene rmay Baş an ı ı  b:  e inan  : 2

1918’de tedavi olmak amacıyla gittiği Avusturya’nın arlsbad kentinde hatıra defterine yazdık-
ları da onun inkılapçı kişiliğini yansıtan ve Türk milletini görmek istediği düzeyi belirten düşünce-
lerdir

 Hazırlık Çalışmaları

Gelişmiş ülkeler arasına girmek ile Atatürk’ün inkılapçılık ilkesi arasındaki ilişkiyi araştı-
rınız.

9. İNKILAPÇILIK

Resim .2 : Mus taf a K emal , 
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Atatürk inkılapçılığı, Batı uygarlığından esinlenmiş ama taklitçiliğe kaçmamıştır; Türk toplumu-
nun gerçeklerine ve ülkenin ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Temel amacı, Türkiye’yi çağdaş ve de-
mokratik bir ülke hâline getirmektir. Aynı zamanda ülkenin bu doğrultuda sürekli gelişmesini sağla-
maktır. İnkılapçılık ilkesi, Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni durağan olmaktan kurtarır. Ona değişen za-
man ve şartlar karşısında dinamizm kazandırır. Atatürk, inkılapçılık ilkesinin gerekçesini şu şekil-
de açıklar

Atatürk’e göre, Türkiye’yi durağan bir yapıdan dinamik bir yapıya ulaştıracak en önemli etken, 
yüksek ve inkılapçı bir kültür seviyesine ulaşmaktır. Bu nedenle yalnız kurumlarda değil, düşünceler-
de de inkılap yapılmaya çalışılmıştır. İnkılapçılık ilkesi millî kültürüne bağlı, çağdaş düşüncelere sa-
hip, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde yeniliklere açık insanlar yetiştirmenin temelidir. Bu neden-
le inkılapların halk tarafından benimsenmesi, korunması ve yaşatılması oldukça önemlidir. Bu saye-
de ülke ve toplum, dinamizmini kaybetmeden çağdaş uygarlık hedefine hızla ve güvenle ulaşacak ve 
bu durumu sürekli kılacaktır. 

Mustafa emal Atatürk Dönemi’nde yapılan bütün inkılaplar, devlet ve toplum hayatında deği-
şim ve gelişmeyi sağladığı için inkılapçılık ilkesine uygunluk gösterir. Bu nedenle özellikle uygar 
devletlerle uyum sağlamak için yapılan takvim, saat, ölçü ve tartı birimlerindeki değişiklikler ile haf-
ta tatilinin cuma gününden pazar gününe alınması gibi yenilikler inkılapçılık ilkesi ile doğrudan iliş-
kilendirilebilir.

Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1931’deki kurultayı sırasında kendi el yazısıyla saptadığı il-
keler arasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin “demokrat” olduğunu da belirtmiştir. Ancak cumhuriyet-
çilik ilkesinin demokrasiyi de içerdiği düşüncesiyle bu niteliğin partinin ilkeleri içine alınmasına ge-
rek duyulmamıştır. 

“İnkılabın temellerini her gün derinleştirmek, kuvvetlendirmek lazımdır. ira medeni 
dünya çok ileridedir. Buna yetişmek, o medeniyet çemberine girmek mecburiyetindeyiz.”  

ene rmay Baş an ı ı  b: 

İnkılapçılık ilkesinin, Türk ulusunun kültürel değerlerini geliştirerek çağdaşlaştırılmasın-
daki rolünü söyleyiniz.

Atatürk ilkeleri, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1931’de toplanan kurultayında partinin ana 
nitelikleri olarak tüzüğüne alınmıştır  

“Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik ve inkılapçılık.”

192  Anayasası’nın 1937’de değiştirilmesiyle ikinci maddeye Atatürk ilkeleri eklendi ve 
bu ilkeler devletin nitelikleri olarak benimsendi

“Türkiye Devleti; cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçı-
dır ”

ÖÇK
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“Tam bağımsızlık, bizim bugün üzerimize aldığımız vazifenin asıl ruhudur. Biz yaşamak 
isteyen, onur ve şerefi ile yaşamak isteyen bir milletiz.” 

ene rmay Baş an ı ı  b: 

Atatürk ilke ve inkılapları bilimin ve aklın 
rehberliğinde sürekli çağdaşlaşmayı hedefler. 
Türk ulusunun en medeni toplumlar arasında 
yerini alması ve çağdaş uygarlık seviyesinin 
de üzerine çıkmasını hedefler. Bunu gerçek-
leştirmenin yolu, Türk ulusunu geri bırakmış 
kurumların ve boş inançların yıkılarak yerle-
rine ulusu ilerletecek, çağa uygun kurumların 
getirilmesidir.

Atatürk ilke ve inkılapları hayallere değil, 
gerçeklere ve somut değerlendirmelere daya-
nır. aynağını ülke gerçeklerinden, Türk milletinin ihtiyaçlarından ve tarihsel gelişmelerden alır. Ya-
yılmacı değildir. luslararası ilişkilerde karşılıklı saygıyı ve eşitliği öngörür. Atatürk’ün gerçekçi ve 
barışçı bir politika takip ettiğini şu sözlerinden de anlamak mümkündür

Resim .2 : s a a ema  an ra ı man a  
an i e bir i e 2

Atatürk ilke ve inkılapları millî 
birlik, demokratik ve güçlü bir dev-
let ile eşitlik hedefleri doğrultusunda 
ortaya çıkmış, Türk toplumunu çağ-
daşlaştırmayı, mutlu kılmayı amaç-
lamıştır. Bu amaçlar doğrultusun-
da şekillenen Atatürk ilkeleri arasın-
da sıkı bir bağ ve bütünlük bulunur. 
Bütün ilke ve inkılaplar birbirini 
destekleyen, tamamlayan bir yapı-
dadır.

Atatürk ilkeleri ve inkılapları her şeyden önce tam bağımsızlık ve millî egemenlik ilkeleri üze-
rine kurulmuştur. Amasya enelgesi’yle başlayan, rzurum, Sivas ongreleriyle devam eden ve 
TBMM’nin açılmasıyla kesinleşen ulusal iradenin her şeyin üzerinde tutulması esastır. Devlet, iç işle-
ri bakımından dışarıya karşı bağımsızlığını korurken hiçbir devletin himayesi ve etkisi altına girmeyi 
kabul etmez. Atatürk bu konuyla ilgili şunları söylemiştir

 Hazırlık Çalışmaları

1.  Çağdaş Türkiye Devleti’nin kurulmasında Atatürk ilke ve inkılaplarının rolü nedir? Araştı-
rınız.

2. Atatürk ilke ve inkılaplarının devamlılığını sağlamada Türk gençliğine düşen görevler ne-
lerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

10. ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARINI OLUŞTURAN ESASLAR
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“Millî sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koru-
yarak millet ve memleketin gerçek mutluluğuna çalışmak  Rastgele bitmeyen emeller pe-

şinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak  Medeni dünyadan medeni ve insanca muame-
leyi, karşılıklı dostluğu beklemektir.” 

ene rmay Baş an ı ı  b: 

Millî birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirerek ülke bütünlüğünü korumak ilke ve inkılap-
ların bir diğer dayanak noktasıdır. Millî birlik ve beraberliğin sağlanması, milleti oluşturan bireyle-
ri millî kültür değerleri ile birbirine bağlamakla olur. Millî tarih bilinci ve millî dilin oluşturulma-
sı, kültürel bağın en önemli unsurlarıdır. Bu bağ millî kimliğin, bağımsızlığın ve bölünmez bütün-
lüğün güvencesidir. 

Atatürk ilke ve inkılaplarının ulaşmak istediği sonuç millî sınırlarımız içinde millî birlik duygu-
suyla kenetlenmiş uygar bir toplum oluşturmak, ayrıca milletler arasında kardeşçe bir insanlık haya-
tı meydana getirmektir. Atatürk’ün idealist kişiliğini de yansıtan bu büyük hedef, Atatürk ilke ve in-
kılaplarının somut hedefleridir. Bu hedefler şunlardır

 ok çalışmak, ülke çıkarlarını korumak

 konomik bağımsızlığı sağlamak ve korumak 

 Tarımın, ticaretin ve sanayinin gelişmesini sağlamak

 atandaşların yaşam seviyesini yükselterek insanca yaşamalarını sağlamak

 Pozitif bilimlere, güzel sanatlara ve spora önem veren nitelikli nesiller yetiştirmek

 Doğaya saygılı bir şekilde ondan yararlanmasını bilmek

 Hem yurtta hem de dünyada barışı sağlamak

 Yüksek ve inkılapçı bir seviyede olmak

 Türk bağımsızlığını ve Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar korumak ve savunmak
Bunlar, Mustafa emal’in “ n büyük eserim.” dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını sonsuza 

dek sürdürmesine yönelik hedeflerdir.

Atatürk ilkelerinin amaçları ve ortak özellikleri nelerdir  Belirtiniz.

Resim .2 2 : a ışan ve üre en bir m 
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ençliğe Hitabe’de geçen hangi sözler, Atatürk’ün ülkenin geleceğini gençlere emanet 
ettiğini vurgular

“Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkam-
da kalmayacak.” 

ene rmay Baş an ı ı  b: 

“Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları  Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Din-
lenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, 

bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.” 
ene rmay Baş an ı ı  b: 

Mustafa emal Atatürk, aşağıdaki sözlerinde de ifade ettiği gibi Türkiye Cumhuriyeti’ni gençle-
re emanet etmiştir. “ ençliğe Hitabe”de vasiyet niteliği taşıyan ifadelerle gençliğe olan güvenini di-
le getirmiştir

Resim .2 : a ür  i e ve in ı a arının amacı  er a anda a daş ve i er emiş bir m yara ma ır.

Atatürk; gelecek kuşakların düşünsel, bi-
limsel ve bedensel açıdan güçlü ve yüksek ka-
rakterli yetişmesini istemiştir. Bu konu üze-
rinde hassasiyetle durmuş, bu konularda yapı-
lan çalışmaların doğrudan öncüsü ve takipçisi 
olmuştur. Büyük zorluklar ve emeklerle kaza-
nılan Millî Mücadele sonucunda kurulan Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçileri olarak 
gördüğü gençleri bazı zorlukların beklediği-
ni düşünmektedir. Böyle zamanlarda gençle-
rin asla umutsuzluğa ve yılgınlıga düşmelerini istememiş ve bunu şu sözlerle ifade et-
miştir

Resim . : 2  isan sa  emen i  ve c  
Bayramı ama arı

ÖÇK
90- 93
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“Milletleri yönetenler, doğal olarak öncelikle, kendi milletinin varlığı ve mutluluğunun 
temsilcisi olmak isterler. Fakat aynı zamanda bütün milletler için aynı şeyi istemek lazımdır.”  

ene rmay Baş an ı ı  b: 

elişmiş ülkeler tarafından yer altı ve yer üstü kaynakları sömürülmüş, bağımsızlığını yitirmiş ve 
geri kalmış ülkelerin halklarına mazlum milletler denir. üçlünün güçsüzü ezmesi, güçlü devletlerin 
güçsüz devletleri sömürmesi; uluslararasında barışı bozan, savaşları körükleyen etkenlerin başında 
gelir. Yeryüzünün en güçlü sömürgeci güçlerine karşı ulusal bir savaştan başarıyla çıkan Atatürk, do-
ğal olarak sömürünün ve sömürgeciliğin en büyük düşmanıydı. Mustafa emal, yalnız kendi toplu-
munun değil, tüm mazlum ulusların sömürüden kurtarılmasını istediğini ve bunu evrensel barışın ön 
koşulu olarak kabul ettiğini şu sözleriyle belirtmiştir  

Atatürk, sömürgeciliğe karşı urtuluş Savaşı’nı gerçekleştirip yaptığı inkılaplarla milletinin ka-
derini değiştirirken kendi döneminde ve sonrasında geri kalmış, sömürge durumundaki milletlere ör-
nek olmuştur. Atatürk, Türk milletinin giriştiği mücadelenin yalnız kendisi için olmadığını “bütün 
mazlum milletlerin” davası olduğunu şu sözlerle belirtiyordu

Resim . 2: s a a ema  ran a ı Rı a 
e evi i e 

Resim . : s a a ema  rdün ra ı 
bd a  i e 

“Türk milleti urtuluş Savaşı’ndan beri, hatta bu savaşa atılırken bile, mahk m millet-
lerin hürriyet ve bağımsızlık davalarıyla ilgilenmeyi, o davalara yardım etmeyi benimse-

miştir.” 
ene rmay Baş an ı ı  a: 

Biliyor muydunuz?
Atatürk ve Millî Mücadele’nin Asya ve Afrika’daki birçok millete örnek olduğunun ilginç 

göstergelerinden biri Cezayir’de yaşanmıştır. Cezayir’de Fransızlara karşı girişilen savaşta gönüllü-
lerin kimliklerini görmek isteyen Fransızlar, bu kişilerin üzerinde, her defasında Mustafa emal’in 
kalpaklı resmini bulmuştur.

. r i.c .ed . r

?

 Hazırlık Çalışmaları

Kurtuluş Savaşı ve Atatürk inkılapları ile mazlum milletler arasındaki ilişkiyi araştırınız.

11. MAZLUM MİLLETLERİN GÖZÜYLE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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“Türk millî hareketi Ankara’dan afkasya’ya, İran, Arabistan, Suriye ve Mısır’a yansı-
makla kalmadı. tki sahasını Balkanlar, Rumeli ve Arnavutluk’a kadar genişletti. 1  Mart 

l923’te Foreign Affairs’te yayımlanan bir makalede, Hint Müslümanları da dâhil olmak üzere 
milyonlarca Müslümanın İslam’ın yenilmez kılıcı olarak gördüğü Türkiye, milyonlarca Müslü-
man olmayan Asyalı tarafından da desteklenmekte ve Batı’ya karşı ayaklanışın öncüsü sayılmak-
tadır. Bu gelişme Doğu ile ilgisi olan bütün Batı milletleri için bir tehlike işaretidir...” 

. r i.c .ed . r.  Dü en enmiş ir.

urtuluş Savaşı devam ederken imzalanan 
Türk-Afgan Dostluk Antlaşması, Atatürk’ün bu 
konudaki düşüncelerini uygulamaya koyduğu 
en iyi örneklerden biridir.

Atatürk’ün Türk milletiyle bütünleşerek ka-
zandığı zafer, sömürgeci devletlerin yenilebile-
ceğini mazlum milletlere göstermiş, esaret altın-
daki milletlere bağımsızlık yolunda cesaret ver-
miştir. Bu durum, aşağıdaki alıntıda da görüldü-
ğü gibi sömürgeci devletleri endişelendirmiştir.  

Sömürgeci devletlere karşı bağımsızlık mücadelesi veren toplumların devlet liderleri kendilerine 
ilham kaynağı olan Atatürk ve Türk urtuluş Savaşı için şunları söylemişlerdir

Sömürgeci batılı devletlerin Türk urtuluş Savaşı’nın başarısından çekinme nedenleri 
nelerdir

Resim . : s a a ema  an ra ı man a  
an ve eşiy e 2  

Pakistan’ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah, Mustafa emal ve Türkiye’nin kendileri-
ne ilham kaynağı olduğunu şöyle vurgulamıştır  “Türk urtuluş Hareketi’nin lideri Mus-

tafa emal Atatürk bütün dünya için bir örnektir. Onun ölümü ile yalnız İslam âlemi değil, bütün 
dünya tarih boyunca yaşamış en büyük insanlardan birini kaybetmiştir.” 

Atatürk’ün kendi sınırlarını aştığını vurgulayan Mısırlı Yazar M. M. Mausharrafa  “Atatürk’ün 
Doğu için değeri somut ve olumludur. ünkü o bize korkularımızın yersiz olduğunu göstermiş-
tir. O, Doğulu milletlere, millî bütünlüklerini kaybetmeden, kendi değerlerini yeni durumlara na-
sıl uygulayacaklarını göstermiştir.” 

. r i.c .ed . r.

Hindistanlı bilim insanı Dr. Muhammed Sâdık “Türk İnkılabı ve Hindistan zgürlük Hareke-
ti” adlı eserinde şunları söylemiştir  “Türk urtuluş Savaşının gazisi ve Türk İnkılabı’nın mimarı 
Mustafa emal Atatürk, kendi milletinin kaderini değiştiren ve emperyalizmden kurtulma sürecin-
de kalıcı bir iz bırakan büyük insanlardan biridir. Bu Türk devlet adamı ... savaştan yorgun ve bit-
kin düşmüş yurttaşlarına umut aşılamakla kalmamıştır. Mustafa emal Atatürk’ün başarısı ve me-
sa ı, Türkiye’nin sınırlarının çok ötesinde geniş bir alana yayılmıştır; sömürge esareti 
altında inleyen herkese esin kaynağı olmuştur. O yeni bir uyanışın mü decisi, Asya’da 
özgürlüğün habercisi olmuştur  O’nun önderliğindeki Türk urtuluş Hareketi, bütün 
Asya’da sömürgeciliğin ölüm çanının çalın masına yol açmıştır.”   

.a am. v. r  Dü en enmiş ir.

ÖÇK
94
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A  Aşağıdaki c mlelerdeki şl kları k t dan se eceğini  n sö c klerle d ld r n .

Halkçılık Millî güç Fransız İhtilali Ekonomik güç

İnkılap Atatürkçülük İhtilal Milliyetçilik

 .. sonucu dünyaya yayılan ve bugün hâlâ etkili olan milliyetçi-
lik, insan hakları, demokrasi ve millî egemenlik düşünceleri Mustafa emal’i derinden etkile-
miştir. 

 .. akla ve bilime dayanan, yeniliklere açık ve dinamik toplum-
sal bir dönüşüm ve gelişim hareketidir.  

 Bir milletin maddi ve manevi güçlerinin toplamı .. olarak ad-
landırılır.

 .. var olan çağdışı kalmış geleneksel kurumları kaldırmak, bun-
ların yerine çağdaş kurumlar ve sistemler getirmektir.

 işilerin dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve siyasi görüş farkı gözetilmeksizin kanunlar önünde 
eşit olmasını öngören; birey, sınıf, aile veya zümre üstünlüğünü kabul etmeyen Atatürk ilkesi 

..  tır. 

B Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice k n  D ğr  ifadelerin s n na D  arfi  anlış ifade
lerin s n na  arfi etirini

 Devletin karşılaştığı ya da karşılaşabileceği iç ve dış sorunlara yönelik aldığı siyasi önlemlere 
siyasi güç denir. (    )

 Millî egemenlik, cumhuriyetçilik ilkesinin bütünleyici ilkesidir. (    )

 Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı ile kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi 
gibi inkılaplar devletçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. (    )

 Türk Tarih urumu ve Türk Dil urumunun kurulması gibi yenilikler, milliyetçilik ilkesi doğ-
rultusunda gerçekleştirilmiştir. (    )

 Laiklik, toplumsal hayatı düzenleyen hukuk kurallarının akla, mantığa, bilime dayandırılması ve 
kişisel vicdan hürriyetinin sağlanmasıdır. (    )

 Aşar ergisi’nin kaldırılması, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının tanınması, Türk Me-
deni anunu, Soyadı anunu gibi yenilikler halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılmıştır. (    )

 Atatürk Dönemi’nde yapılan inkılaplar, Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmiş ülkelerin himayesin-
de yaşamasını hedeflemektedir. (    )

 Cumhuriyetçilik ilkesinin ortaya çıkış nedenlerinden biri de 1929 yılında başlayan Dünya ko-
nomik Bunalımı’dır. (    )

5. Ünite Değerlendirmesi
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 Aşağıda verilen ktan se meli s r ların d ğr  anıtlarını işaretle ini

  Aşağıda verilenlerden an isi  Atat rk  D ş nce Sistemi nin ama ları arasında er alma ?

A) Türk ulusunun bugün ve gelecekte tam bağımsız olarak huzur içinde yaşaması

B) Devletin ulus egemenliği esasına dayanılarak yönetilmesi

C) Toplumun aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin de üzerine çıkartılması

D) eleneksel yapının korunarak geçmiş dönemin anlayışının sürdürülmesi

 “Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. ünkü Türk 
milleti millî birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir.”

Atat rk n karıdaki ifadelerine da anarak mill   ns rları la il ili larak aşağıda
kilerden an isi sö leneme ?

A) Milletin ortak ideallere bağlı olarak birlikte yaşama arzusudur.

B) Devlet idaresinin gücünü milletten almasıdır.

C) üçlü ve çağdaş bir ülke olabilmek için tek gücün devlet otoritesi olmasıdır.

D) Askerî, siyasi ve ekonomik başarılara dayanır.

 Aşağıda verilenlerden an isi  c m ri et önetiminin rk t l m na sağladığı fa da
lar arasında österileme ?

A) Herkesin eşit miktarda mal ve mülk edinmesini getirmesi

B) Toplumun tamamının yararının gözetilmesi

C) rk, din ve cinsiyet farkı gözetilmeden herkesin kanunlarla yönetime katılabilmesi

D) Halkın, seçtiği temsilciler aracılığıyla kendi kendini yönetmesi

    . Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk kabul edilmesi

  . Medeni anun’un kabul edilmesi

  . Tevhid-i Tedrisat anunu’nun kabul edilmesi

karıda verilenlerden an ileri  Atat rk n milli et ilik ilkesi d ğr lt s nda mill  irlik 
ve era erliği lendirme e öneliktir

A) Yalnız  B)  ve  C)  ve  D) ,  ve 

 Aşağıda verilenlerden an isi  devlet ilik ilkesinin devlete klediği örevler arasında yer 
alma ?

A) Devletin tüm vatandaşlarının herhangi bir sanat ve meslekte başarılı olması ile ilgilenmesi

B) adın-erkek ayrımı yapılmaksızın herkesin eğitim hakkına kavuşturulması

C) Yönetimde din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması

D) eşitli işletmeler ve demiryollarının yabancılardan alınarak millîleştirilmesi
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    . işilerin dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve siyasi görüş farkı gözetilmeksizin kanunlar önün-
de eşit olması

   .  işilerin haksızlığa uğradığı zaman yasaların gösterdiği yollardan haklarını arayabilmesi

  .  Devletin vatandaşa, vatandaşın da devlete karşı hak ve görevlerinin en çağdaş şekilde düzen-
lenmesi

karıda verilenlerden an ileri  Atat rk  D ş nce Sistemi ndeki alk ılık ilkesi ile iliş
kilendirile ilir

A) Yalnız  B)  ve  C)  ve  D) ,  ve 

 Aşağıda verilenlerden an isi  laiklik ilkesinin temel ama  ve esasları arasında er alma ?

A) Toplumsal hayatı düzenleyen hukuk kurallarının akla, mantığa ve bilime dayandırılması

B) işilere din ve vicdan hürriyetinin sağlanması

C) işilerin devletin belirlediği inançlardan birine sahip olabilmesi

D) İnsanların kanun önünde eşit hâle getirilmesi

 “İnkılap, eskiyen kurumları zorla değiştirmek demektir. Türk milletini son asırlarda geri bırak-
mış olan kurum ve sistemleri yıkarak yerlerine, milletin en yüksek medeni gereklere göre ilerle-
mesini sağlayacak yeni kurumları ve anlayışı getirmektir.” 

karıda verilen il ilere öre inkıla ılık ilkesinin aşağıdakilerden an isini er ekleş
tirme e önelik ld ğ  sö lene ilir

A) Türk ulusunun millî kültür değerlerini geliştirerek çağdaşlaşmasını sağlamak

B) Toplumu Batılı ülkelerle aynı kültürel değerlere sahip kılmak

C) ğitim ve kültür alanında geleneksel yapıyı korumak

D) Bütün ekonomik ve kültürel gelişmeyi devlet eliyle gerçekleştirmek

 “Millî sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak mil-
let ve memleketin gerçek mutluluğuna çalışmak  Rastgele bitmeyen emeller peşinde milleti 
uğraştırmamak, zarara uğratmamak  Medeni dünyadan medeni ve insanca muameleyi, karşı-
lıklı dostluğu beklemektir.”

stafa emal in karıdaki sö lerine da anarak  aşağıdakilerden an isi Atat rk ilke 
ve inkıla larının temel ama ları arasında er alma ?

A) Toplumu bütün dış etkilere kapatarak devlet otoritesini güçlendirmek

B) atandaşların yaşam seviyesini yükselterek insanca yaşamalarını sağlamak

C) Pozitif bilimlere, güzel sanatlara spora önem veren nitelikli nesiller yetiştirmek

D) Millî kültürü geliştirmek ve yükseltmek

173



 “Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları  Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenme-
mek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yük-
sek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.” 

stafa emal Atat rk  karıdaki d ş ncesi ile rk en liğine aşağıdaki s r ml l k
lardan an isini klemiştir

A) Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılanları dogmatikleştirme

B) İlke ve inkılaplara sahip çıkıp geliştirerek devamlılığını sağlama

C) İlke ve inkılapları koruma konusunda kişisel sorumluluktan kaçınma

D) Yapılan inkılaplar dışında başka yeniliklere yönelmeme

   . Aşar ergisi’nin kaldırılması

 . Türk Dil urumunun kurulması

. Halifeliğin kaldırılması

karıdaki elişmeler  il ili ld ğ  Atat rk ilkeleri le aşağıdakilerden an isinde d ğr  
larak r landırılmıştır

           I                   II                   III        

A) Halkçılık Laiklik  Milliyetçilik

B) Milliyetçilik Halkçılık Laiklik

C) Halkçılık Milliyetçilik Laiklik

D) Laiklik  Halkçılık Milliyetçilik

   .  Saltanatın kaldırılması

   .  ok partili re im denemeleri

  .  abota  anunu’nun çıkarılması

  .  adınlara seçme seçilme hakkının verilmesi

karıdaki elişmelerden an ileri c m ri et ilik ilkesi ile il ilidir

A)  ve  B)  ve  C) ,  ve  D) ,  ve 

 Aşağıdaki s r ları anıtla ını  anıtlarını ı öğrenci r n d s asına k n

 Türk millî mücadelesinin ve Atatürk inkılaplarının mazlum milletler üzerindeki etkisine örnek-
ler veriniz.

 Devletçilik ilkesinin oluşumuna etki eden ulusal ve uluslararası faktörlere örnekler veriniz.

 Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları yazınız.
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ÜNİTE

6
 KONULAR

1. ATATÜRK DÖNEMİ’NDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI

2. HATAY’IN TÜRKİYE’YE KATILMASI

3. ATATÜRK SON YOLCULUĞUNDA

ATATÜRK 
DÖNEMİ TÜRK 
DIŞ POLİTİKASI 
VE ATATÜRK’ÜN 

ÖLÜMÜ

Resim . : a ür ’ün naaşının  asım ’ e na edi di i ebedi is ira a ı an nı abir
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A A ÜRK D N Mİ ÜRK D  O İ İKA   A A ÜRK ÜN ÜMÜ  6. Ünite

Atatürk’ün deyimiyle, “Türk tarihinin bir dö-
nüm noktası” olan Lozan Barış Antlaşması, Tür-
kiye’nin dış politikası açısından bir dönüm nok-
tasıdır. Türkiye Lozan Antlaşması ile sömürge ol-
maktan kurtulmuş, İtilaf Devletleri başta olmak 
üzere dünya devletleri ile eşit siyasal ve hukuk-
sal ilişkiler kurma imkânına kavuşmuştur. Lozan 
Barış Antlaşması halen geçerliliğini korumakta-
dır. Bu antlaşmayla yeni bir döneme giren Türki-
ye komşuları ve diğer devletlerle barış içinde ya-
şama politikası izleyen saygın ve güvenilir bir ül-
ke konumundadır.  

Türk dış politikası, Lozan Barış Antlaşması’nı temel alarak Mustafa emal’in aşağıda çerçevesi-
ni çizdiği şekilde oluşturulmuştur

Atatürk’ün görüş ve uygulamalarıyla yön verdiği Türk dış politikası, aşağıdaki ilkelere göre temel-
lendirilmiştir

Bağımsı lık: Bağımsızlığı her şeyin üzerinde tutarak Türkiye’nin millî çıkarlarını esas almak. 
Diğer devletlerin iç politikalarından ve yönetim sistemlerinden etkilenmemek. luslararası ilişkileri 
eşitlik esasına dayalı olarak yürütmek.

er ek ilik: Dış politikada her zaman dünyanın ve ülkenin genel durumunu göz önünde bulun-
durarak hedeflerini gerçekleştirmek. erçekleştirilemeyecek hedefler peşinde milleti felakete sürük-
lememek.

ill  ce da anmak: Dış politikayı yürütürken her zaman Türk kamuoyunu dikkate almak. Bi-
lim ve teknolo iyi yol gösterici olarak kullanmak.

“ omşuları ile ve bütün devletlerle iyi geçinmek Türkiye siyasetinin esasıdır.” 
ene rmay Baş an ı ı a: 

“Millî sınırlarımız içinde, her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak 
millet ve memleketin gerçek mutluluğu ve kalkınmasına çalışmak  Rastgele, bitmeyen emeller 
peşinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak  Medeni dünyadan, medeni ve insanca mua-
meleyi ve karşılıklı dostluğu beklemektir.”  

ene rmay Baş an ı ı b: 

Resim 6.2:  sme  n nü an’da yabancı ü e 
de e e eriy e 2

 Hazırlık Çalışmaları
1.  Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasına etkilerini araştırınız.

2. Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası ilişkileri hangi ilkelere göre yürüttüğünü araştırınız.

1. ATATÜRK DÖNEMİ’NDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI
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Barış ılık: Millî sınırlarımız içinde Türkiye’nin güvenliğini amaçlamak, başka devletlerin top-
raklarına göz dikmemek. Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi çerçevesinde, eşitliğe daya-
lı dostluk ve ittifaklar kurmak. 

l slararası k ka ağlılık: luslararası 
sorunların eşitlik ilkesi çerçevesinde, diplomasi 
yoluyla ve antlaşmalara sadık kalarak çözümlen-
mesini sağlamak.

Lozan Barış Antlaşması ile bağımsız Türkiye 
Devleti’nin kuruluşu gerçekleşirken bazı konu-
lar tam olarak çözüme kavuşturulamamıştı. Türk 
dış politikasının temel ilkeleri ve dünyada yaşa-
nan gelişmeler dikkate alınarak bu konular çözü-
me kavuşturulmaya çalışıldı.

Yabancı Okullar Sorunu 

Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti’nde eğitim veren Fransa, İngiltere, Almanya, 
ABD ve Avusturya gibi devletlere ait yabancı okullar, ülkedeki okulların önemli bir kısmını oluştu-
ruyordu. Bu okullar bağlı bulundukları devletlerin konsoloslukları tarafından yönetiliyordu. Dolayısıy-
la kendi müfredatlarına göre eğitim veriyorlardı. Bu okulların birçoğunda misyonerlik çalışmalarının 
yapıldığı belirlenmişti. Aynı zamanda bu okullarda eğitim alan gayrimüslim öğrencilere milliyetçi bi-
linç kazandıran ve azınlık ayaklanmalarına yol açan faaliyetler de yapılıyordu. Atatürk, bu durumu ye-
ni Türkiye’nin geleceği açısından sakıncalı görmekteydi.

Türkiye, geleceği açısından sorun doğuracağı bu durumu Lozan Barış onferansı’nda gündeme 
getirdi. Lozan Barış Antlaşması’nda yapılan düzenleme ile Türkiye’de bulunan yabancı okulların 
Türkiye’nin hukukuna tabi olacakları konusunda anlaşmaya varıldı. Ayrıca, bu okullar Türkçe dersi 
vermek kaydıyla ana dillerinde eğitim yapabilecekti.

Türk hük meti Tevhid-i Tedrisat Yasası gereği olarak 192 ’te hazırladığı Maarif Teşkilatı Hak-
kında anun ile yabancı okulların faaliyetlerini millî çıkarlar doğrultusunda yeniden düzenledi

 Türk Dili ve debiyatı, Millî Tarih, Millî Coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından 
Türkçe okutulmasını,

 Bu okulların Millî ğitim Bakanlığına bağlı müfettişler tarafından denetlenmesini yürürlüğe 
koydu.

Başta Fransa olmak üzere birçok Avrupalı devletin itirazına rağmen alınan kararlara uymayan ya-
bancı okullar kapatıldı. Böylece Türkiye, yabancı devletlerin eğitim yoluyla iç sorunlarımıza karış-
masını engellemiş oldu.

ürkiye’nin yabancı okullar konusundaki bu tutumunu dış politika açısından nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Resim . : nanis an Başba anı eni e s ve 
ür iye Başba anı sme  n nü 

Atatürk’e göre ürk dış politikasının temel ilkeleri nelerdir? ÖÇK
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Musul Sorunu 
Osmanlı toprağı olan ve zengin petrol yataklarına sahip Musul, Mondros Ateşkes Antlaşması son-

rasında İngiltere tarafından işgal edilmişti. üfusunun çoğunluğunu Türkler oluşturduğu ve Mond-
ros Ateşkesi’nden sonra işgal edilen bir yer olduğu için bu kent Misakımillî sınırları içerisinde yer 
alıyordu. Lozan onferansı’nda İngiltere, Musul’u Türkiye’ye bırakmak istememiş, sorun iki dev-
let arasında dokuz ay içerisinde yapılacak görüşmelerle çözüme kavuşturulmak üzere ertelenmişti. 

192 ’te İstanbul’da iki devlet arasında yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı. Türkiye’nin referan-
dum (halk oylaması) ile sorunu çözme teklifi İngiltere tarafından kabul edilmedi. Sorun, Lozan Ant-
laşması kararı gereği Milletler Cemiyetine sevk edildi. Türkiye’nin üye olmadığı Cemiyet, Musul ve 
çevresinin İngiltere mandası altındaki rak’a bırakılması yönünde karar verdi.

Bu dönemde çıkan 192  eyh Sait İsyanı, Türkiye’nin iç politikaya ağırlık vermesini zorunlu kıl-
mıştı. İç sorunların olduğu bir dönemde Türkiye’nin yeni bir savaşa girmek istememesi, sorunun İn-
giltere lehine sonuçlanmasında etkili oldu.

 Haziran 192 ’da iki ülke arasında imzalanan Ankara Antlaşması ile Musul’un İngiliz manda-
sındaki rak’a ait olduğu kabul edildi. Antlaşma ile Musul, erkük ve Süleymaniye kentleri rak’ın 
bir parçası olarak İngiliz mandası altında kalacaktı. Bunun karşılığında rak petrol gelirlerinin 1 ’u 
yirmi beş yıl boyunca Türkiye’ye ödenecekti. Ancak Türkiye  bin İngiliz Sterlini’ni peşin olarak 
alarak petrolden pay alma hakkından vazgeçti. 

Böylece Musul sorunu, Misakımillî’den ödün verilerek çözülmüş oldu ve Türkiye - rak sınırı da 
kesinlik kazandı.

Yunanistan ile Nüfus Mübadelesi (Değişimi)
Lozan Barış Antlaşması’na göre Yunanistan’daki Türkler ile Türkiye’deki Rumlar yer değiştire-

cekti. İstanbul, Bozcaada ve ökçeada’daki Rumlar ile Batı Trakya’daki Türkler bu değişimin dışın-
da tutulacaktı.

Türkiye bu amaçla, Mübadele ve İskân Bakanlığı kurarak çalışmalara başladı. Ancak, Mondros 
Ateşkes Antlaşması sonrasında İstanbul’a yerleşen Rumların mübadeleye dâhil edilip edilmeyeceği 
sorun oldu. Yunanistan, İstanbul’daki Rumların yerleşik kalmasını istedi. Mübadele komisyonunun 
çözemediği sorun, Milletler Cemiyetine sevk edildi. Sorun orada da çözülemedi.

Savaş ihtimalini dahi gündeme getiren sorun, iki tarafın sağduyulu girişimleriyle 1  Haziran 
193 ’da anlaşmayla sonuçlandı. Yerleşme ve doğum tarihlerine bakılmaksızın İstanbul Rumları ve 
Batı Trakya Türkleri mübadele kapsamı dışında tutuldu. Yunanistan’la bu süreçte başlayan dostluk, 
19 ’te yaşanan ıbrıs sorununa kadar devam etmiştir.

Resim . : übadi er ür iye’ye e me  i in ü cema  emisine biner en 2
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Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi (18 Temmuz 1932)

Türkiye, aşağıdaki alıntıda yer alan nedenlerden dolayı uluslararası ittifaklardan uzak durmuştu  

Türkiye, dünyada yaşanan gelişmeler sonrasında dünya barışına katkıda bulunabilmek, kendisinin 
ve bölgesinin güvenliğini sağlamak için bazı uluslararası birliklere katıldı. Bu durum, Türk dış politika-
sının Türkiye’nin güvenliğini amaçlayan gerçekçi yaklaşımının bir sonucudur. 

Milletler Cemiyeti, ilson İlkeleri’ne dayalı olarak dünya barışını sağlamak amacıyla 1  Ocak 
192 ’de kuruldu. Türkiye, üye olmamakla beraber çeşitli konularda Cemiyetin yetkilerini kabul etti, 
Cemiyet ilkelerine uygun olarak dünya barışına katkı sağladı. 1928’de savaşın ulusal politika aracı ola-
rak kullanılmasını yasaklayan ellog-Briand Paktı’na katıldı. Almanya ve İtalya’nın saldırgan politi-
kaları, uluslararası ilişkilerin yeniden şekillendirilmesini zorunlu kılıyordu. Türkiye’nin strate ik de-
ğerini ve barışçı yaklaşımını önemseyen Milletler Cemiyeti, İspanya’nın önerisi ve Yunanistan’ın des-
teğiyle Türkiye’yi Milletler Cemiyeti üyeliğine davet etti. Sınırlarını uluslararası güvenceye kavuştur-
mak ve uluslararası barışa etkin bir şekilde katkıda bulunmak isteyen Türkiye, bu daveti kabul etti. 18 
Temmuz 1932’de Türkiye, Cemiyete resmen üye oldu.  

“...başka devletlerle askerî ittifaklardan ve bağlantılardan kaçınmak... ünkü her ittifak, 
aleyhine kurulduğu devlet veya devletlerde şüphe, rahatsızlık ve güvensizliğe yol açar. arşı 

ittifakları doğurur. Bu durum Türkiye’nin barışçı dış politika ilkelerine aykırıdır.” 
şin  : 2  Dü en enmiş ir.

Balkan Antantı (9 Şubat 1934)
Türkiye, coğrafi konumu ve izlediği dış politika ilkeleri ile özellikle Balkanlar ve Orta Doğu’da 

barışın sağlanmasında etkili oldu.
Almanya ve İtalya’nın yayılmacı politikaları, Bulgaristan’ın sınırlarını yeniden düzenleme eği-

limleri Balkanlar’da barışı tehdit ediyordu. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya bu tehdit-
lere karşılık sınırlarını güvenceye almak için 9 ubat 193 ’te bir savunma antlaşması olan Balkan 
Antantı’nı imzaladı. Bu birlik, İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra antlaşmaya imza atan 
ülkelerin Alman işgaline uğramasından dolayı işlevsiz kaldı. 

ari a . : Ba an n an ı’na a ı an ü e er
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ari a .2: Sadaba  a ı’na a ı an ü e er

Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937)
Almanya’nın Orta Doğu’da siyasi ve ekonomik etkinliğini arttırma çabaları, İtalya’nın 193 ’te 

Habeşistan’a asker çıkarması ve On İki Ada’yı silahlandırarak Doğu Akdeniz’de güvenliği tehdit et-
mesi, Orta Doğu barışı için yeni bir oluşumu gündeme getirdi. 

Bu tehditlere karşı Türkiye, Balkan Antantı’nın kuruluşunda olduğu gibi Orta Doğu’da da bölge-
sel işbirliğine öncülük yaptı. 8 Temmuz 1937’de Tahran’daki Sadabat Sarayı’nda Türkiye, İran, rak 
ve Afganistan arasında Sadabat Paktı adı verilen bir dostluk antlaşması imzalandı. Buna göre taraflar 
birbirlerinin iç işlerine karışmamayı, ortak sınırlarına saygı göstermeyi, taraf ülkelere saldırma amacı-
nı taşıyan girişimlere katılmamayı taahhüt ederek dostluk ilişkilerini devam ettirmeyi kararlaştırdılar.

Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936)
Lozan Barış onferansı’nda Boğazların yöneti-

mi başkanının Türk olduğu uluslararası bir komisyo-
na bırakıldı. Boğazların iki yakasında on beş kilomet-
relik alan silahsızlandırıldı. Bu durum, Türkiye’nin 
egemenlik haklarını zedeliyordu.

193 ’larda Avrupa’da bir silahlanma yarışı başla-
dı. Aynı dönemde Almanya, İtalya ve Japonya’nın ya-
yılmacı politikaları ve işgalleri, Boğazlar açısından 
bir tehdit oluşturuyordu. Lozan Antlaşması’nı imzala-
yan devletlere nota verildi. otada, yeni bir dünya sa-
vaşı tehlikesine dikkat çekildi; Boğazların durumunu 
yeniden düzenlemek için konferans teklif edildi. Mil-
letler Cemiyetinin de girişimiyle İsviçre’nin Montre-
u  kentinde toplanan konferans, 2  Temmuz 193 ’da 
Montreu  Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması ile 
sonuçlandı. Böylece, Lozan’ın pürüzlü bıraktığı ve 
eopolitik öneme sahip Boğazlar, tamamen Türk ege-

menliğine geçmiş oldu.

ntrö B ğa lar 
Sö leşmesi ne öre:

 Boğazlar omisyonu kalktı, komis-
yonun görev ve yetkileri Türkiye’ye 
bırakıldı.
 Türkiye’nin Boğazlarda istediği ka-

dar asker bulundurması kabul edildi.
 Herhangi bir savaş anında Türkiye 

tarafsız ise savaşan devletlerin gemi-
leri Boğazlardan geçemeyecekti.
 Barış zamanında sivil gemiler ve ti-

caret gemileri serbestçe geçebilecekti.
 Türkiye savaşa girerse veya kendi-

sini savaş tehlikesi karşısında görürse 
Boğazları istediği gibi açıp kapatabi-
lecekti.
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Misakımillî sınırları içerisinde yer alan Hatay, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Fransız-
lar tarafından işgal edildi. üfusun çoğunluğu Türk olan Hatay, sahip olduğu İskenderun Limanı ne-
deniyle Türkiye açısından askerî ve ekonomik bir değere sahipti.

Sakarya Savaşı sonrası Fransa’yla imzalanan Ankara Antlaşması’na göre Hatay, Fransız mandası 
olan Suriye’ye bırakıldı. Antlaşma ile Hatay için özel bir yönetim öngörüldü. Bölgede bulunan Türk-
ler, kültürlerini geliştirebilmek için her türlü kolaylıktan yararlanacaktı. Ayrıca, kurulacak Türk okul-
larında Türkçe öğretim yapılabilecekti. Hatay idaresinde görevli idareci ve memurluklar için Türkler-
den, nüfusları oranında atama yapılacaktı. Hatay için özel bir bayrak belirlenmesi de kabul edilmişti.

İtalya ve Almanya’nın yayılmacı politikalarından rahatsız olan Fransa, 193 ’da sömürgesi olan 
Suriye ve Lübnan’ın egemenlik haklarını tanıdı ve bölgeden askerlerini çekti. Bunun üzerine Türki-
ye, aynı egemenlik hakkının Hatay’a da tanınmasını istedi. Atatürk, 193 ’da meclisin açılış konuş-
masında, “Bundan böyle Fransızlarla aramızda senelerdir sürüp giden davanın neticelenmesinin za-
manı gelmiştir.” dedi. Bu kararlı tutumunu eyleme geçiren Atatürk, “Antakya - İskenderun ve Hava-
lisi Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” başkanı olan Tayfur Sökmen’e şu talimatı vererek konuyla doğru-
dan ilgilendi

“Sökmen, bugünden itibaren davaya resmen el kondu. Antakya-İskenderun ve havalisi-
nin adı bundan böyle Hatay’dır. Cemiyetinizin adını “Hatay gemenlik Cemiyeti” olarak 

değiştirin ve faaliyetinizi bu isim altında yürütün.” 
S men  : 

Atatürk’ün ısrarla üzerinde durduğu Hatay konusu Milletler 
Cemiyetine taşındı. 1937’de Milletler Cemiyetinde Türkiye’nin 
bu konudaki görüşleri dikkate alındı ve o zamanki adıyla “San-
cak” diye anılan Hatay’ın bağımsızlığı onaylanmış oldu.

Hatay Meclis seçimleri sırasında yaşanan sorunlar üzeri-
ne Atatürk, 1938’in Mayıs ayında ilerlemiş hastalığına rağmen 
Mersin’e kadar geldi. Hatay sorunu ile ne kadar yakından ilgilen-
diğini ve Hatay’ı ne kadar önemsediğini hayatını riske atarak bir 
kez daha göstermiş oldu. 

Ağustos 1938’de yapılan seçimlerden sonra Hatay Meclisi 2 ylül 1938’de ilk toplantısını yaptı ve 
bağımsız Hatay Devletini kurdu. Atatürk, Hatay’ın bağımsızlığını ölmeden önce görebilmişti. Ancak 
Hatay’ın Türkiye’ye katılımı Atatürk’ün ölümünden sonra gerçekleşti.

İkinci Dünya Savaşı’nın başlama olasılığının değiştirdiği uluslararası dengeler, Türkiye ile Fran-
sa arasında yakınlığı arttırdı. İki devlet arasında varılan antlaşma sonucu Hatay Mec-
lisi 29 Haziran 1939’da Türkiye’ye bağlanma kararı aldı. TBMM, 7 Temmuz 1939’da 
düzenlediği bir yasa ile Hatay’ın Türkiye’nin bir ili olduğunu kabul etti.

Resim . : a ay m riye i 
bayra ı

 Hazırlık Çalışmaları
Hatay’ın askerî ve ekonomik olarak Türkiye açısından önemi nedir? Araştırınız. 

2. HATAY’IN TÜRKİYE’YE KATILMASI

ÖÇK
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Atatürk, çeşitli cephelerde birçok kanlı savaş ya-
şamış, diplomatik mücadeleler vermiş; bağımsızlığı-
nı sağladığı milletinin çağdaşlaşması için aralıksız 
inkılaplar gerçekleştirmiş ve sonuçta dünyada say-
gın bir yer edinen yeni bir devlet kurmuştu. Bütün 
bunları gerçekleştirirken bedeni yorgun düşmüş ve 
çeşitli sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. 

lümüne neden olan siroz tanısı Atatürk’e, 
1938’in Ocak ayında fabrika açılışı için gittiği Bur-
sa-Yalova gezisinde kondu. araciğerinde büyüme 
ve sertleşme vardı. Tedavi için dinlenmesi ve per-
hiz yapması gerekirken devlet işleri ile ilgilenme-
ye devam etti. Hatay’ın bağımsızlığı için her türlü 
girişimde bulunabileceğini göstermek için Atatürk, 
Adana ve Mersin’e 1938’in Mayıs ayında yorucu bir 
gezi yaptı. Ankara’ya döndükten sonra hastalığı iyi-
ce ilerledi. Deniz havasının iyi geleceği düşüncesi ile İstanbul’a gitti ve bu amaçla alınan Savarona 
yatına geçti. 

ylül ayında Hatay’ın bağımsızlığı mü desini aldıktan sonra vasiyetini hazırladı. 1937’de bütün 
çiftliklerini, üzerlerindeki tesislerle devlet hazinesine zaten bağışlamıştı. İş Bankasındaki hissesin-
den kaynaklanan gelirden Türk Tarih urumu ve Türk Dil urumuna pay verdi.

1  kim’de girdiği üç günlük koma sonrası çok istemesine rağmen Cumhuriyet’in on beşinci yıl 
kutlamalarına katılamadı. Ancak orduya mesa  niteliğinde hazırladığı konuşma metni Başbakan Ce-
lal Bayar tarafından okundu. Bu mesa ında ordudan beklentisini şu sözlerle dile getirdi  “Türk vata-
nının ve Türklük camiasının şan ve şerefini, iç ve dış her türlü tehlikelere karşı korumak ”

TBMM’nin 1 asım 1938’deki açılışına da katılamayan Atatürk, hazırladığı konuşmada dil, tarih 
ve eğitim konularında yaşanan gelişmelere vurgu yapmış, Türk Tarih urumu ve Türk Dil urumu-
nun çalışmalarına yer vermişti.

8 asım’da ikinci kez girdiği komadan çı-
kamayan Atatürk; 1  asım 1938’de saat 
9. ’te hayata gözlerini yumdu. Atatürk’ün na-
aşı 1  asım’da Dolmabahçe Sarayı’nda ka-
tafalka konarak halkın ziyaretine açıldı. 19 

asım’da sarayın tören salonunda cenaze nama-
zı kılındı. ok özel bir anıt mezar yaptırılmasına 
karar verildiğinden naaşı, 21 asım’da görkem-
li bir törenle geçici olarak tnografya Müzesi’ne 
konuldu. Atatürk’ün naaşı, 1  asım 19 3’te ya-
pımı tamamlanan Anıtkabir’e taşındı.

Biliyor muydunuz?
ocukluğundan itibaren sıtma, 

böbrek hastalığı, kroner spazm, akci-
ğer hastalığı ve en son da sirozun pen-
çesine düşen Atatürk, Trablusgarp Sava-
şı sırasında Bingazi’ye giderken yaralan-
mış, Derne’de ise bir şarapnel parçasının 
fırlattığı kireç nedeniyle gözlerinden ra-
hatsız olmuştur. Birinci Dünya Savaşı ve 

urtuluş Savaşı yılları arasında tuttuğu 
anı defterinde hastalıkları yüzünden çok 
acı çektiğini yazmıştır.

ran  c: 2

?

Resim 6.7:  s anb  a ı a asını r ar en 

 Hazırlık Çalışmaları
Atatürk, sağlık durumu kötüye gittiği günlerde bile ülke sorunlarıyla ilgilenmişti. Bu duru-

mu onun kişisel özellikleri açısından değerlendiriniz. 

3. ATATÜRK SON YOLCULUĞUNDA
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Mustafa emal Atatürk, 
Türk ulusunun en umutsuz 
anında bağrından yetiştir-
diği bir liderdir. atıldığı 
bütün savaşlarda, imzaladı-
ğı tüm belgelerde kendisi-
ni ulusunun varlığına ada-
mış, dünya tarihinde eşine 
az rastlanır bir fikir ve ey-
lem adamıdır. lümü sade-
ce Türk ulusunu değil, tüm insanlığı yasa boğmuştur.

İran basını, “Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğ-
mazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.” diyerek 
Atatürk’ün ölümsüz bir lider olduğuna vurgu yapmıştır. Aynı zamanda İran Hük meti ve raliyet 
Sarayı, Atatürk’ün ölümü nedeniyle ülkede bir aylık yas ilan ederek bayrakları yarıya indirmişlerdir.

zellikle Asya ve Afrika ülkeleri Atatürk’ü kendi mü-
cadelelerinin de lideri olarak görmüş, Afgan ralı Ama-
nullah Han, “O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bü-
tün Doğu milletleri için de en büyük önderdi.” diyerek bu 
duyguyu dile getirmiştir. Aynı duyguları paylaşan inliler 
ise “Atatürk, bütün Asya kıtasının Ata’sıdır.” söylemiyle 
Atatürk’ün ölümünü derin bir üzüntüyle karşılamışlardır.

Japonya basını Atatürk’ün ölümü üzerine  “ aşırtıcı ve 
çekici bir kişi. Asker olarak büyük fakat devlet adamı ola-
rak daha büyük. Yüzyıldan beri üçük Asya’nın çıkardığı 
en büyük lider.” ifadesiyle Atatürk’ün ölümünden duyduk-
ları üzüntüyü dile getirmiştir. 

rak basını ise Atatürk’ün Türk milleti için ifade ettiği an-
lamı şu şekilde sayfalarına taşımıştı  “Atatürk bir çocuk bı-
rakmadı, lakin kendisine daima Sen babamsın, hayatımın 
sebebisin, velinimetimsin, senin adın gönüllerimizde daima 
sevgi ve takdis ile yaşayacaktır.’ diyen büyük bir millet bı-
rakmıştır.”

Yüzlerce yıl Batı dünyasının sömürgesi olarak yaşamış İslam dünyası için de Atatürk büyük 
bir anlam ifade ediyordu. Pakistan’da 19 8-19 9 arasında cumhurbaşkanlığı yapan yüp Han  “O 
yalnız sizin milletinizin sevgili lideri değildi. Dünyadaki bütün Müslümanlar gözlerini sevgi ve hay-
ranlık hisleriyle ona çevirmişlerdi. O, Müslüman dünyasında ileriye doğru cesur bir adım atan bir 
avuç insandan biriydi.” demiştir. Pakistanlı şair İkbal de Atatürk’ü şu sözlerle anmıştı  “Bizim as-
lımız, rengi uçmuş bir kıvılcım iken onun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş hâline 
geldik.”

Dünya liderlerinin ve dünya basınının gözünde Atatürk’ü yücelten un-
surlar nelerdir?

ÖÇK
 

Resim . :  asım ’de a ür ’ün ümü i e i i i ı an ba ı 
a e e aber eri

Resim . :  asım  ari i a e e 
aberi
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6. Ünite Değerlendirmesi

A  Aşağıdaki c mlelerdeki şl kları k t dan se eceğini  n sö c klerle d ld r n .

Sevr Barış 
Antlaşması

Lozan Barış 
Antlaşması

Musul Ulusal Fransa

Evrensel Suriye Hatay Afganistan Yunanistan

 .. ile asırlık hesaplar görülmüş, Türkiye ile dünya devletleri ara-
sında bağımsızlık temeline dayanan yeni bir siyasi, askerî, hukuki ve ekonomik düzen kurulmuş-
tur.

 Türkiye, İngiltere’yle imzaladığı 192  Ankara Antlaşması ile ..
sorununu çözmüştür.

 Sadabat Paktı; Türkiye, İran, rak ve ..  arasında imzalanmıştır.

 İngiltere Başbakanı inston Churchill, “Atatürk’ün ölümü yalnız ülkesi için değil, Avrupa için de 
büyük kayıptır.” diyerek Atatürk’ün düşüncelerinin ve yaptıklarının 
değerini ifade etmiştir. 

 Hatay konusu, Türkiye ile  arasında yaşanan bir sorundur.

 üfus Mübadelesi sorunu, Türkiye ile  arasında yaşanmıştır.

B  Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice k n  D ğr  ifadelerin s n na D  arfi  anlış ifade
lerin s n na  arfi etirini

 Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla Sevr Antlaşması yürürlükten kalkmıştır. (    )

 2  Temmuz 193 ’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazların egemenliği tama-
men Türkiye’ye geçti. (    )

 Türkiye, Tevhid-i Tedrisat ve Maarif Teşkilatı anunlarıyla yabancı okullar sorununu çözmüş-
tür. (    )

 Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına dâhil olan son toprak Batum topraklarıdır. (    )

 Türkiye, 1932’de uluslararası ilişkilerimizi geliştirmek, dünya barışına katkıda bulunmak ama-
cıyla Milletler Cemiyetine girdi. (    )

 Balkan Antantı, İtalya ve Almanya’nın saldırgan tutumları üzerine Balkanlar’ın güvenliği için 
Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya’nın katılımıyla kuruldu. (    )

 Sadabat Paktı, Balkanlar’da barış ve güvenliğin sağlanması amacı ile Türkiye ile Rusya arasın-
da kurulmuştur. (    )

 Lozan Barış Antlaşması ile Musul sorunu çözülmüştür. (    )
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 Aşağıdaki ktan se meli s r ların d ğr  anıtlarını işaretle ini

 “Millî sınırlarımız içinde, her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak, 
millet ve memleketin gerçek mutluluğu ve kalkınmasına çalışmak  Rastgele, bitmeyen emel-
ler peşinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak  Medeni dünyadan, medeni ve insanca 
muameleyi ve karşılıklı dostluğu beklemektir.” 
Atat rk n karıdaki ör şleri dikkate alındığında  rk dış litikasının ama ları ile 
il ili larak aşağıdakilerden an isi sö leneme ?
A) erçekçi olması
B) Bağımsızlıkçı olması
C) Millî güce dayalı olması
D) Yayılmacı olması

 an Barış Antlaşması nın rk dış litikası erindeki temel etkisi  aşağıdakilerden 
an isidir

A) Askerî zaferi tamamlayan siyasi bir başarı olması
B) Türkiye’nin dünya devletleri ile yeni bir siyasi, ekonomik ve hukuki düzen kurması
C) Türkiye’yi barış dönemine kavuşturması
D) ağdaşlaşma yolunda yapılacak inkılaplar için uygun bir ortam oluşturması

 Atatürk, Hatay’ı Türkiye’ye kazandırmak için kişisel olarak da büyük özverilerde bulunmuştur. 

Aşağıdakilerden an isi Atat rk n ata ı ka anmak i in österdiği a anın temel ne
deni larak österile ilir
A) Türkiye’nin topraklarını genişletme düşüncesi
B) Batıda ve doğuda etkinlik alanlarını genişletme çabası
C) Hatay’ın Türk yurdu olması
D) Akdeniz’e hâkim olma isteği

 Atat rk n öl m  erine Av st r a nın en k a etesi e e reie resse  rk al
kı alnı ca en k ğl n  değil  ilakis k rtarıcısını ve a asını ka etti  a eri ile 
Atat rk n da a k an i ö elliğine v r  a mıştır  
A) nderliği     B) İleri görüşlülüğü
C) Demokratlığı     D) vrenselliği

    . Boğazlar omisyonu kalktı, görev ve yetkileri Türkiye’ye bırakıldı.
  . Türkiye’nin Boğazlarda istediği kadar asker bulundurması kabul edildi.
  . Barış zamanında ticaret gemileri serbestçe geçebilecekti.

 emm  da im alanan ntrö B ğa lar Sö leşmesi nin karıda elirtilen 
k mlerinden an ileri rki e nin tam ağımsı lığına öneliktir
A) Yalnız  B)  ve  C)  ve  D) ,  ve 
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 Türk Hük meti 192 ’te hazırladığı bir yönetmelik ile yabancı okullarda
• Türk Dili ve debiyatı, Millî Tarih, Millî Coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından 

Türkçe okutulmasını,
• Bu okulların Millî ğitim Bakanlığına bağlı müfettişler tarafından denetlenmesini yürürlü-

ğe koydu. 
karıda a ancı k llarla il ili a ılan d enlemeler verilmiştir  B na öre aşağıda veri

lenlerden an isi a ılan d enlemenin ama ları arasında er alma ?
A) Toplumda kültür çatışmalarına neden olabilecek farklılıkların önlenmesi
B) Türkiye’nin ulusal bütünlüğüne aykırı eğitimin önüne geçilmesi
C) Türkiye’deki yabancı okulların kapanmasının sağlanması
D) Devletin bağımsızlığına ve egemenlik haklarına yönelik girişimlere izin verilmemesi

 Aşağıda verilenlerden an isi rki e nin öl esel ve evrensel anlamda arış ı ir liti
ka i lediğinin öster elerinden iri değildir?
A) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması
B) Balkan Antantı’nın kurulması
C) Sadabat Paktı’nın kurulması
D) Yabancı okulların Türkiye’ye bağlanması

 Atatürk, 193 ’lu yıllarda yaşanan siyasi gelişmeleri yakından takip etmiş ve “Dünyanın ufukla-
rında kara bulutlar görüyorum.” demiştir. Bu karanlık tablo karşısında öncelikle bir Balkan bir-
liği kurulması gerektiğini, Batı devletlerinin er ya da geç birleşmesinin bir zorunluluk olduğu-
nu söylemiştir. 
Atat rk n karıdaki d ş nceleri dikkate alındığında  an i kişilik ö elliği ön lana ık
maktadır  
A) atanseverlik     B) İleri görüşlülük
C) Liderlik      D) İnkılapçılık

 Aşağıdaki s r ları anıtla ını  anıtlarını ı öğrenci r n d s asına k n

 Lozan Barış Antlaşması’nda Türkiye’nin istediği gibi çözüme kavuşturulamayan konuları baş-
lıklar hâlinde yazınız.

 Atatürk Dönemi Türk dış politikasının esaslarını örnekler vererek açıklayınız.

 Atatürk Dönemi’nde dış ilişkilerde çözüme kavuşturulan konuları başlıklar hâlinde yazınız.

 Türkiye’nin Atatürk Dönemi’nde hangi uluslararası birliklere dâhil olduğunu gerekçeleri ile be-
lirtiniz.

 Atatürk’ün ölümü üzerine yazılanlar ve söylenenlerden yola çıkarak kişilik özellikleri hakkın-
da bilgi veriniz.
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ÜNİTE

7
 KONULAR
1. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ
2. SOĞUK SAVAŞ YILLARI
3. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI TÜRKİYE
4. HER ŞEY VATAN İÇİN
5. TÜRKİYE’YE YÖNELİK İÇ VE DIŞ TEHDİTLER
6. SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÜNYA VE TÜRKİYE
7. KÖRFEZ SAVAŞLARI
8. KALKINMA POLİTİKASI İÇİNDE DOĞAL KAYNAKLARIN ÖNEMİ
9. AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE

ATATÜRK’TEN 
SONRA TÜRKİYE: 
İKİNCİ DÜNYA 

SAVAŞI VE 
SONRASI

Resim . : ür iye m riye i’nin birinci m rbaş anı s a a ema  a ür  i inci m rbaş anı 
sme  n nü  ü üncü m rbaş anı e a  Bayar ür  ari  n resi 
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A A ÜRK N ONRA ÜRKİY  İKİN İ DÜNYA A A   ONRA  7. Ünite

Birinci Dünya Savaşı’nı kazanan İtilaf Devletleri, savaş sonunda kalıcı barışı sağlayacak ulus-
lararası ortamı oluşturmak yerine kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiler. Bu nedenle, imzala-
nan barış antlaşmaları dünya barışını sağlamaktan uzaktı. zellikle Almanya’ya imzalatılan ersail-
les ( ersay) Antlaşması, Almanya’yı büyük bir ekonomik yük altına sokmuş, askerî bakımdan kısıt-
lamış ve toprak kaybetmesine yol açmıştı.

1933’te Almanya’da Adolf Hitler iktidara geldi. Hitler, ersailles Antlaşması’nın getirdiği kısıtla-
maları ortadan kaldırma girişimleri ve yayılmacı politikalarıyla yeni bir dünya savaşına zemin hazır-
ladı. İtalya’nın da Hitler Almanyası’nı desteklemesi Avrupa’da yeniden bloklaşmaya neden oldu. Her 
iki ülkenin temel hedefi, İngiltere’nin ekonomik ve siyasi üstünlüğünü yıkmaktı. 1929’da ortaya çı-
kan Dünya konomik Bunalımı’nın etkileri de devletlerarası siyaseti etkiledi.

zak Doğu’da ise Japonya doğal kaynaklara sahip olabilmek için Mançurya ve in üzerinde 
hâkimiyet kurmak istiyordu. Bu yayılmacı siyaset, Japonya - Almanya yakınlaşmasını doğurdu. İki 
ülke arasında 193 ’da imzalanan antlaşmaya 1937’de İtalya dâhil odu. Böylece “Mihver Devletler” 
olarak adlandırılan Almanya-Japonya-İtalya ittifakı ortaya çıktı. arşılarında ise başlangıçta İngiltere 
ve Fransa’nın, daha sonra SSCB ve ABD’nin katıldığı “Müttefik Devletler” yer aldı. Almanya’nın 1 

ylül 1939’da Polonya topraklarına girmesiyle İkinci Dünya Savaşı resmen başladı.
Avrupa’da ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Atatürk, yaşananların dünyayı ye-

ni bir savaşa sürüklediğini çok önceden görmüştü. 1932’de dile getirdiği aşağıdaki düşünceleri, onun 
ileri görüşlülüğünün en açık kanıtıdır

Atatürk, ülkesinin bu savaştan zarar görmemesi için izlenmesi gereken politikayı da şu sözlerle ifa-
de etmiştir

“Bence, dün olduğu gibi yarın da Avrupa’nın kaderi, Almanya’nın alacağı vaziyete bağlı 
bulunacaktır. Olağanüstü bir dinamizme sahip olan bu yetmiş milyonluk çalışkan ve disip-

linli millet, üstelik millî ihtiraslarını kamçılayabilecek siyasi bir cereyana kendisini kaptırdı mı er 
geç ersay Antlaşması’nın tasfiyesine girişecektir.” 

ca ür  2 : 222  Sade eş iri miş ir.

“Bu kanlı, tehlikeli durumda tarafsız kalmak, harbe katılmamak ve devlet gemisini bu fır-
tına ortasında hiçbir maniaya çarptırmadan yöneterek harp dışında ve barış içinde yaşama-

ya çabalamak bizim için hayati önem taşımaktadır.” 
ca ür  2 : 222

Atatürk’ün ileri görüşlülüğü sayesinde, askerî ve siyasi alanlarda kazandığı başarılardan 
örnekler veriniz.

 Hazırlık Çalışmaları
1.  İkinci Dünya Savaşı’nın nedenleri nelerdir? Araştırınız.

2.  İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye etkileri nelerdir? Araştırınız. Bu döneme ait yazılı ve 
görsel malzemeleri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

1. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ
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Türkiye’nin Milletler Cemiyetine girmesi, 
Balkan Antantı ve Sadabat Paktı’nı kurması, 
Atatürk’ün yeni bir dünya savaşı çıkma olası-
lığına karşı ülkesinin sınırlarını güvenceye al-
mak için attığı adımlardır.

Türkiye coğrafi konumu nedeniyle hem 
Müttefik hem de Mihver Devletler tarafından 
kendi yanlarında savaşa sokulmak istendi. Yo-
ğun baskılara rağmen Türkiye, bağımsız kalma 
politikasından ödün vermedi. Toprak bütünlü-
ğünü ve egemenlik haklarını korumanın mücadelesini verirken Atatürk’ün belirlediği dış politika il-
keleri çerçevesinde denge siyaseti izleyerek savaşın dışında kalmayı başardı.

19  yılının sonlarına gelindiğinde İtalya savaştan çekilmiş, Müttefiklerin savaşı kazanacakları 
belli olmuştu. Aynı yıl içerisinde Türkiye, Müttefiklerle ilişkilerini canlandırmaya çalıştı. Almanya’ya 
yaptığı ihracatı durdurdu. Askerî nitelikli Alman gemilerinin Boğazlardan geçişini yasakladı. Savaş 
sonrası oluşacak yeni düzeni belirlemek için San Francisco’da bir konferans toplanacaktı. Türkiye, bu 
konferansa katılabilmek ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurucu üyeleri arasında yer alabilmek için 
23 ubat 19 ’te Almanya ve Japonya’ya karşı savaş ilan etti. Bu savaş ilanı sadece sembolik bir ha-
reketti.

İkinci Dünya Savaşı, ABD’nin  ve 9 Ağustos 19 ’te Japonya’nın Hiroşima ve agasaki kentle-
rine atom bombası atmasıyla sona erdi.

Almanya’nın azi kamplarındaki katliamları, 
Japonya’ya atılan atom bombaları ve çeşitli salgın 
hastalıklar nedeniyle savaş süresince yaklaşık alt-
mış milyon insan öldü. Bu ölümlerde pek çok in-
san hakları ihlalleri yaşandı. lkeler büyük eko-
nomik kayıplara uğradı. entler tahrip oldu, ta-
rım ve sanayi üretimi azaldı, ulaşım zarar gördü. 
Dünya siyaseti ABD ve SSCB önderliğinde iki ay-
rı gruba ayrıldı  ABD önderliğinde “Batı Bloku” 
ve SSCB önderliğinde “Doğu Bloku”.

Savaşın baş adı ına dair a e e aberi 2 y ü  

Resim .2: ama am ında i a di er 

Biliyor muydunuz?
“ üçük Oğlan” adı verilen atom bomba-

sı, Hiroşima’ya atıldıktan birkaç dakika sonra 
şehrin yarısı yok oldu.  ile 7  bin kişi yaşa-
mını yitirdi. 1  bin kişi yaralandı ve evsiz kal-
dı. “ işko Adam” adı verilen ve agasaki’ye 
atılan ikinci atom bombası şehrin nüfusunun 
üçte birinin ölümüne neden oldu. 

. m. v. r

?

Resim . : ir şima’ya a ı an b mba: 
ü ü  an
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Türkiye, tarafsızlık ve denge politikası ile savaşın dışında kaldı ancak özellikle ekonomik ba-
kımdan tablo 7.1 ve 7.2’de görüldüğü gibi savaş ortamından olumsuz etkilendi. 

konomik sıkıntılar nedeniyle gazetelerin sayfa sayıları dahi sınırlandırıldı. Savaşın ekonomiye 
olumsuz etkisini azaltmak için Millî orunma anunu adıyla bir kanun hazırlandı. Bu kanunla ekmek 
yapımında yalnızca buğday kullanılması, pasta ve benzeri unlu gıdaların yapımının yasaklanması, ek-
meğin karne ile dağıtılması, arlık ergisi alınması gibi önlemler getirildi.

Sivil halkın ve kentlerin hava saldırısından korunması için karartma uygulandı. Sokaklar aydın-
latılmadı ve binalardan dışarı ışık sızmamasına dikkat edildi. Strate ik önem taşıyan Boğazlar çevre-
sinde güvenliği sağlayabilmek için dirne, ırklareli, Tekirdağ, İstanbul, anakkale ve ocaeli ille-
rinde sıkıyönetim ilan edildi. Basın Yasası’nda yapılan bir değişiklikle ulusal duyguları incitecek ni-
telikte yayınlar yapılması yasaklandı. 

Bir milyona yakın erkek, savaşa girme olasılığı nedeniyle askere alındı. üfusun dinamik ve ak-
tif kısmını oluşturan bu nüfus, tarım ve sanayide iş gücü kaybı anlamına geliyordu. Bu durum, tarım 
ve sanayi üretimini olumsuz etkiledi. Ayrıca, erkek nüfusun büyük oranda silah altında olması, evli-
lik ve doğum oranlarını azalttı; nüfus artış hızı düştü.

Devletin temel görevlerinden biri temel insan haklarını ve özgürlükleri güvence altına almaktır. An-
cak savaş, sıkıyönetim, seferberlik ve olağanüstü hâl gibi sıra dışı durumlarda, kamu güvenliği ve kamu 
sağlığı söz konusu olduğundan kanunlar çerçevesinde özgürlüklerin bir kısmının kulla-
nımı durdurulabilir. Buna bağlı olarak İkinci Dünya Savaşı yıllarında bazı hak ve özgür-
lükler sınırlandırılmıştı.

arlık er isi:  11 asım 19 2’de TBMM tarafından çıkartılan, İkinci Dünya Savaşı sı-
rasında haksız kazanç elde edenlerden bir defaya mahsus olmak üzere alınması kararlaştı-

rılan vergidir. Bu vergi, toplam bütçe gelirlerinin yaklaşık üçte birinin toplanmasını öngörüyordu. 
denecek vergi miktarı kurulacak komisyonlar tarafından belirlenecekti. ergi mükelleflerinin 
87’sinin gayrimüslim olması, uygulamaya çeşitli tepkiler gelmesine yol açtı. demesini yapma-

yan mükelleflere hacze gidildi. ergisini ödemeyenler, rzurum’daki Aşkale İstasyonu’na çalış-
ma kamplarına gönderildi.

a l  : B  İD İ 
İ İ D  SA A A A A A

A A  ( )
1938 3 ,31
1939 3,32
19 3,2
1941 ,
19 2 , 2
1943 2, 2
1944 1,12
19 ,88
19 3 ,3

a l  : D  İ A  A İ 
( il n )

İ A A İ A A
1938 1 ,9 1 9,8
1939 127,3 118,2
19 111, 8,9
1941 123,8 7 ,8

Buğday üretimi 1939’da 
,2 milyon ton iken 19 ’te 

2,2 milyon tona düşmüştür. 

eşi  2 : 

Tablodaki verileri dikkate alarak İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye ekonomisine etkileri-
ni değerlendiriniz.
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Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş (1945)
Atatürk, demokrasinin bir gereği olarak çok partili hayata geçişin öncülüğünü yapmış, Halk 

Fırkası’nı kurmuş; onun açtığı yolda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fır-
kası kurulmuş ancak bu son iki parti kısa sürede kapanmıştı. Bu nedenle Atatürk’ün yaşadığı dönem-
de çok partili hayata geçilememişti.

Türkiye, 1939-19  yılları arasında yaşanan İkinci Dünya Savaşı’na fiilen katılmamış olsa da 
ekonomik ve siyasi alanda savaşın olumsuz etkilerini yaşamıştır. Savaş koşulları nedeniyle savunma 
harcamalarındaki artış, bazı temel ihtiyaç mallarının yokluğu ve hayat pahalılığı, özellikle dar gelir-
li vatandaşları olumsuz etkiledi. Sıkıntıları hafifletmek için alınan tedbirler de vatandaşı rahatlatma-
yınca tek parti yönetimine yönelik hoşnutsuzluk artmaya başladı.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da demokratik olmayan yönetimler yıkılmış; barış, özgürlük, 
hak ve demokrasi kavramları önem kazanmaya başlamıştı. Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere girişi ve 
Batılı devletlerle yakınlaşması daha demokratik bir sistemin yerleşmesine zemin hazırladı. Birleş-
miş Milletler Anayasası’nı kabul eden Türkiye, bu anayasanın demokratik ilkelerine uygun davran-
mak durumundaydı.

Bütün bu iç ve dış gelişmelerle beraber Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de savaşın zorunlu kıldığı 
şartlar ortadan kalktıkça ülkenin siyasal ve kültürel hayatında demokratik ilkelerin gittikçe daha faz-
la yer tutacağını söyleyerek çok partili sisteme geçişin destekleyicisi olacağını vurguluyordu.

Cumhurbaşkanı İnönü’nün açıklamalarından kısa bir süre sonra 18 Temmuz 19 ’te, uri 
Demirağ’ın başkanlığında Millî alkınma Partisi kuruldu. Böylece Cumhuriyet tarihinde çok parti-
li hayata geçiş sağlandı. 

19 ’te iftçiyi Topraklandırma anunu görüşülürken milletvekillerinden Celal Bayar, Adnan 
Menderes, Fuat öprülü ve Refik oraltan muhalif bir tavır sergiledi. Bu grup daha fazla demokrasi 
talep eden ve tarihimize Dörtlü Takrir olarak geçen bir önerge verdi. Aynı milletvekilleri daha sonra 
Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak 7 Ocak 19 ’da Demokrat Parti’yi kurdu. 19 ’da Demok-
rat Parti ile birlikte on üç parti daha kurulmuştur.

19 ’da yapılan ilk çok partili seçimi Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. 19 ’de yapılan genel 
seçimleri ise Demokrat Parti kazandı ve iktidar oldu. TBMM’de farklı düşüncelerin temsil edilmesi 
sağlandı. Böylece demokrasinin en önemli unsurlarından biri olan çok partili hayat, sağlıklı bir şekil-
de işlemeye başladı. 19  ve 19 7 seçimlerini de kazanan Demokrat Parti, 27 Mayıs 19  askerî mü-
dahalesi ile iktidardan indirilene kadar ülkeyi kesintisiz on yıl yönetti.

Resim 7.5:  dnan 
enderes 

Resim 7.7:  Re i  
ra an 

Resim . : e a  Bayar Resim . : Fuat  
rü ü 

Türkiye’de çok partili hayata geçişin toplumda demokratik kültürün yer-
leşmesine katkısını değerlendiriniz. 109

191



Devletlerin coğrafi özellikleri ve buna bağ-
lı olarak geliştirdikleri politikalar, ekonomik, 
askerî, teknik ve kültürel değerleri, dünya si-
yasetindeki yerleri eopolitik durum olarak ad-
landırılır. 

Türkiye coğrafyası Asya, Avrupa ve Afri-
ka kıtaları arasındaki köprü durumunu görme-
siyle ve sahip olduğu Boğazlarla, dünya doğal 
ener i kaynaklarının 7 ’ine komşu olması ile 
oldukça önemli bir konuma sahiptir. Balkanla-
ra ve Orta Doğu’ya yakınlığı ile bu coğrafya-
lardaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin kilit nok-
tasıdır. Aynı zamanda farklı kültürel değerlere 
sahip Doğu ile Batı arasında barış ve hoşgörü 
bağları kurmaktadır.

İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan gelişmelere bağlı olarak Türkiye’nin eopolitik önemi daha 
da arttı. Savaş sonrası in, Japonya ve Hindistan bulundukları coğrafyada birer güç hâline gelirken 
Asya ve Afrika’da pek çok devlet bağımsızlığını ilan etti. Dünya güç dengelerinde büyük değişim-
ler yaşandı. Artık Avrupa, dünyanın tek güç merkezi değildi. Savaştan galip çıkan fakat farklı yöne-
tim anlayışlarına sahip Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, dün-
yanın rekabet hâlindeki yeni güç merkezleri oldu. ABD ve SSCB, dünya ülkelerini kendi etkileri al-
tına alarak iki kutuplu bir dünya oluşturmaya başladılar. Bu devletler siyasi ve ekonomik anlayışla-
rını diğer devletlere yaymaya çalıştılar.

ABD’nin öncülük ettiği ülkeler grubunda çok partili ve demokratik bir anlayış hâkimdi. kono-
mik hayatta serbestlik ve özel sektör ön plana çıkmaktaydı. SSCB ve etkisi altındaki devletlerde ise 
tek parti yönetimleri hâkimdi. zel sektörün engellendiği bu sistemde ekonomi tümüyle devletin 
kontrolündeydi.

İki blok arasındaki anlaşmazlıklar ve çatışmalar, silahsız bir mücadeleye dönüştü ve bu rekabet 
“Soğuk Savaş” olarak adlandırıldı. Sürekli savaş tehdidi altında süren bu rekabet, büyük bir teknolo-
i ve silahlanma yarışına yol açtı. konomik kaynakların büyük bir kısmı savunma harcamalarına ay-

rıldı. Rekabet, uzaya çıkma yarışına da dönüştü. İki ülke bu şekilde birbirleri ve dünya ülkeleri üze-
rinde psikolo ik üstünlük kurmaya çalıştı. 

ABD, SSCB yayılmacılığına karşı coğrafi konumundan dolayı Türkiye’yi de yanında görmek is-
tiyordu. Türkiye de SSCB baskısına karşı kendi güvenliğini sağlamak için bu dönemde dış siyaseti-
ni, ABD ve Batı Avrupa ülkeleri ile yakınlaşma yönünde belirledi. 

Resim . : ran ar s dan sa a: 
n i ere Başba anı rc i  r i  BD Baş anı 
R sve  R ve  ve SS B Baş anı S a in Sı a in  

a a n eransı’nda 

 Hazırlık Çalışmaları

1.  Bir ülkenin jeopolitik önemi daha çok hangi özellikleriyle ilgilidir? Araştırınız.  

2.  Türkiye’nin jeopolitik önemi ile ilgili araştırma yapınız.

2. SOĞUK SAVAŞ YILLARI
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ABD 19 ’dan itibaren SSCB’nin öncülüğünü 
yaptığı Doğu Blok’unu kuşatmak ve yayılmasını ön-
lemek için askerî ve ekonomik politikalar izlemeye 
başladı. Bu nedenle 19 7’de, SSCB tehdidi altında-
ki ülkeleri ekonomik ve askerî açıdan güçlendirme-
yi amaçlayan Truman (Turuman) Doktrini’ni ve bu 
doktrin çerçevesinde yapılacak ekonomik yardımları 
içeren Marshall (Marşal) Planı’nı uygulamaya koydu. 
Türkiye de bu planlama çerçevesinde yapılan ekono-
mik yardımlardan faydalandı. 

ABD ve Batı Avrupa Devletleri 19 9’da dış güçlerden gelebilecek saldırılara karşı ortak savunma 
gerçekleştirebilmek amacıyla uzey Atlantik Paktı’nı ( ATO) kurdu.

Soğuk Savaş Dönemi’nin rekabet ortamı 19 ’de savaşa dönüştü. ore’den Japon askerleri çı-
karılırken SSCB uzey ore’ye, ABD ise üney ore’ye yerleşti. ore’yi birleştirme çabaları so-
nuçsuz kaldı. uzeyde SSCB kontrolünde ore Halk Cumhuriyeti, güneyde ABD kontrolünde ü-
ney ore Cumhuriyeti kuruldu. ABD’yi zak Doğu’dan çıkarmak isteyen SSCB’nin etkisiyle u-
zey ore, 2  Haziran 19 ’de üney ore üzerine saldırıya geçti. Saldırı karşısında Birleşmiş Mil-
letler, ABD’nin önderliğinde uluslararası bir güç oluşturdu. Türkiye de bu uluslararası güç içerisin-
de  kişilik bir kuvvetle yer aldı. 19 3’e kadar süren savaşta taraflar birbirine üstünlük sağlaya-
madı. ore günümüzde de iki ayrı cumhuriyete bölünmüş olarak mevcut durumunu korumaktadır.

Türkiye’nin ore Savaşı’na katılması, daha önce reddedildiği ATO’ya 18 ubat 19 2’de üye 
kabul edilmesinde etkili oldu. Başbakan Adnan Menderes, bu kararı şöyle değerlendirmiştir

SSCB, ABD’nin Marshall  
(Marşal) Planı’na karşı 19 8’de 

“Molotof Planı”nı uygulamaya koymuş, 
ATO’ya karşılık olarak da 19 ’te ar-

şova Paktı’nı kurmuştur. Böylece etki 
alanındaki ülkeler arasında ekonomik ve 
askerî iş birliğini güçlendirmeye çalış-
mıştır.

Resim . : re Savaşı i e i i i bir a e e aberi 2  emm  

“ ore’de bir avuç kan verdik ama büyük devletler arasına katıldık  Bu anlaşma ile 
Türkiye yurt savunmasında yalnız kalmayacaktır.” 

ran  : 

ore’deki Türk askerî birliği, unuri Savaşlarında, büyük kayıplar ver-
me pahasına Birleşmiş Milletler gücünü korumayı başardığı için uzey Yıl-

dızı diye anılıyordu.
110
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Türkiye İkinci Dünya Savaşı’nda tarafsız kalmasına rağmen savaşa dâhil olma riski nedeniyle 
savunma harcamalarını arttırdı. Bu nedenle ekonomik alanda sıkıntılar yaşayan Türkiye, yine savaş 
tehlikesi karşısında uyguladığı tedbirlerle hak ve özgürlükler alanında da sınırlamalara gitti. Savaşın 
sona ermesiyle yeni bir döneme giren Türkiye’de her alanda önemli gelişmeler yaşandı.

Türkiye’nin savaş sonrası yakınlaştığı Batı ülkelerindeki demokratik ortamın etkisi ve ülke içeri-
sinden yükselen demokrasi talepleri sonucunda çok partili hayata geçildi. Savaştan hemen sonra ya-
şanan bu demokratik gelişmede, iktidardaki Cumhuriyet Halk Partisi’nin olumlu yaklaşımı ve özel-
likle Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün desteği önemli rol oynadı. 19 ’te Millî alkınma Partisi’nin 
kurulmasıyla başlayan süreç, 19 ’da Demokrat Parti ve diğer partilerin kurulması ile devam etti. 
19 ’da Cumhuriyet Dönemi’nin ilk çok partili seçimi yapıldı. 19 ’de ikinci kez yapılan çok parti-
li seçim sonucunda Demokrat Parti iktidarı başladı. Demokrat Parti’nin uyguladığı sosyal politikalar 
yanında, dış yardımların bu dönemde artması ve savaşın olumsuz etkilerinin giderek azalması De-
mokrat Parti’ye 19  ve 19 7 seçimlerini de kazandırdı. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan demok-
ratik ortam ekonomik, sosyal ve kültürel pek çok alanda yaşanan değişimin de öncüsü oldu.

19 ’dan başlayarak tarım alanında hızlı bir gelişme yaşan-
dı. ABD Dışişleri Bakanı eorge Marshall’ın (Corç Marşal) İkin-
ci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın ekonomik kalkınmasına 
yönelik hazırladığı plan doğrultusunda alınan yardımların da et-
kisiyle makineli tarım gelişmeye başladı. zellikle 19 ’den iti-
baren artan traktör kullanımı, işlenen tarım alanlarını da genişlet-
ti. lverişli iklim koşullarının da etkisiyle tarım üretimi arttı, çift-
çinin ekonomik durumu iyileşti. 19 -19 3 döneminde tarımda 
yaşanan bu gelişme, sanayi alanındaki büyümenin önüne geçmiş-
tir. Aynı dönemde dış ticaret açığı giderek artmış ekonomi bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. Dev-
letin ekonomik alandaki etkinliğini azaltmak, yabancı ve yerli özel sektör yatırımlarını arttırmak he-
define rağmen devletin ekonomideki ağırlığı bu dönemde devam etti. 19 ’lerin ikinci yarısında eko-
nomik canlanma sona erdi. konomik büyüme geriledi. Hatta Türkiye buğday ithal etmek zorunda 
kaldı. Dış borçlara ihtiyaç arttı. konomide yaşanan bu gelişmelerden sonra 19 ’lı yıllarda yeniden 
planlı ekonomiye geçildi. 

19 ’den itibaren tarımın yanında inşaat, sanayi ve karayo-
lu alanlarına daha çok yatırım yapıldı. Savaş öncesi önem ve-
rilen demiryolu yapımı durdu. arayolu ağının genişlemesi ile 
çok sayıda kara taşıtı ithal edildi. amanla yapılan yatırımlar 
ulaşım ve pazarlama ağını genişletti. İstanbul’da 1973’te Bo-
ğaziçi öprüsü (1  Temmuz ehitler öprüsü), 1988’de Fatih 
Sultan Mehmet öprüsü, 2 1 ’da Yavuz Sultan Selim öprü-
sü ulaşıma açıldı. Boğaz’ın altından geçen ulaşım hatlarından 
Marmaray 2 13’te ve Avrasya Tüneli Pro esi 2 1 ’da hizmete 
girdi. Asya ve Avrupa kıtaları bu yollarla birbirine bağlandı. elişen teknolo iyle hayatımıza uçaklar, 
feribotlar ve yüksek hızlı trenler girdi.

 Hazırlık Çalışmaları
İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar olan süreçte Türkiye’de yaşanan kültürel ve 

teknolojik değişimler nelerdir? Araştırınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI TÜRKİYE

Resim . : arım üre iminde 
ma ine eşme

Resim . : armaray r esi
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197 ’e kadar elektriğe kavuşmuş köy oranı sadece 7 iken 198 ’e gelindiğinde bu oran 1’e 
ulaştı. Yine 197 ’lerden itibaren telefon ağı yayılmaya başladı. 19 2’de İstanbul Teknik niversite-
si tarafından ilk televizyon yayını başlatıldı. 31 Ocak 19 8’de ise TRT’nin televizyon yayını başla-
dı. 199 ’dan itibaren özel kanalların da yayın hayatına başlamasıyla iletişim hızla gelişti. Sosyal ve 
kültürel yapı bu gelişmelerden etkilendi.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında nüfus artış hızı yükseldi. Silah altında bulunanların terhisi ile ev-
lenmeler ve doğum oranı arttı. 19 ’li yıllardan itibaren sağlık alanında iyileştirme hareketleri başa-
rıyla uygulandı. Anne ve bebek ölümlerinin azalması, insanların yaşam kalitelerinin yükselmesi gibi 
nedenler de nüfus artış hızının yükselmesini etkiledi. Tarımda makineleşmenin insan gücüne duyu-
lan ihtiyacı azaltması ve artan nüfusla beraber tarım topraklarının miras yolu ile parçalanması, aşa-
ğıdaki alıntıdan da anlaşılacağı gibi kırsal kesimden kentlere göç hareketini başlattı. entlerde iş 
imkânlarının daha fazla olması bu göç hareketlerini hızlandırdı.

Resim . 2: a i  S an e me  rüsü

“ mek göçü yeni bir olgu değildi ancak göçün biçimi değişmişti. ünkü eskiden göç 
eden kişiler, sözgelimi yılın bir kısmında reğli maden ocaklarında çalıştıkları hâlde, 

esas itibariyle köyde yerleşiktiler. Oysa şimdi kente sürekli kalmak için göç ediliyor ve köye sırf 
mevsimlik işler için dönülüyordu. Bunlar, yeni gelişen sanayi kollarında iş bulmak için geliyorlar-
dı. e var ki 19 ’lerde bu sanayilerin kapasitesi, hızla artan ama vasfı olmayan iş gücüne iş te-
min etmek konusunda yetersiz kalıyordu.”

ürc er  2 : 

öçler sonucunda kentsel nüfus artmaya baş-
ladı ve 198 ’te ilk defa kent nüfusu kırsal nüfu-
su geçti. öyden kente göç, gecekondulaşma baş-
ta olmak üzere birtakım kentsel sorunları ortaya 
çıkarırken diğer taraftan da yeni bir kent kültürü 
oluşturmaya başladı.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya, 
Avusturya ve Hollanda gibi çalışan nüfuslarının 
önemli bölümünü kaybeden ülkeler, iş gücü açık-
larını kapatabilmek için ülkemizden işçi talebin-
de bulundu. 19 ’larda pek çok vatandaşımız, 
yurt dışına işçi olarak göç etti. Resim . : ar ı  en eşmeyi sim e eyen 

ece nd ar
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Dünya çapında tanınan Türk bilim, sanat ve spor insanlarına örnekler veriniz.

İç ve dış göçler ve bunların yarattığı sorunlar, müzik ve sinema 
eserlerine konu oldu. Avrupa ve ABD ile yakınlaşma müzik, sinema 
ve tiyatro alanlarında çeşitliliği sağladı. Caz, rock ve diğer müzik tür-
leri Türkiye’de yayılırken yabancı film ve edebiyat eserlerinden uyar-
lama çok sayıda film çekildi. ecati Cumalı’nın aynı adlı eserinden 
sinemaya uyarlanan 19 3 yapımı “Susuz Yaz” filmi uluslararası alan-
da ödül alan ilk Türk filmi oldu. Yurt dışında eğitim alan ve dünya ça-
pında başarı kazanan pek çok sanatçı yetişti.

Spor alanında da çok büyük gelişmeler kaydeden ülkemiz, halter-
de aim Süleymanoğlu ve güreşte Hamza Yerlikaya ile dünya spor ta-
rihine geçen başarılar elde etti. Türk Millî Futbol Takımı, 2 2 Dün-
ya Futbol ampiyonası’nda üçüncü oldu. Pek çok Türk sporcu birey-
sel sporlarda ve takım sporlarında büyük başarılara imza atmaya de-
vam etmektedir. 

Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa şampiyonaları farklı kültürlerin bir araya gelmesini sağla-
yan ve aralarında iletişimi güçlendiren organizasyonlardır. Dünya barışının sağlanmasına ve kültürel 
kaynaşmaya ortam oluşturan spor, insanın beden ve ruh sağlığının gelişimine önemli katkılar sağlar.

Türkiye, sahip olduğu doğal ve tarihi değerleriyle önemli bir 
turizm potansiyeline sahiptir. laşım ve iletişim alanlarında ya-
şanan gelişmeler ve tesisleşme yatırımlarıyla turizm, ülke eko-
nomisinin vazgeçilmez kaynakları arasında yer almaktadır.

Temelleri Atatürk Dönemi’nde atılan çağdaş, bilimsel ve 
millî kültüre dayalı eğitim alanında da önemli gelişmeler yaşan-
dı. ğitim hakkı, anayasayla güvence altına alınmış temel insan 
haklarından biridir. Türkiye Devleti, sosyal devlet anlayışı çer-
çevesinde vatandaşlarına eğitim hizmeti sunmak için okul ve öğretmen sayılarını arttırarak okullaş-
ma oranını yükseltmiştir. Okuma yazma oranı sürekli artarak günümüzde kadınlarda 93, erkeler-
de de 98 seviyelerine ulaşmıştır. Teknolo inin eğitimde daha yaygın olarak kulla-
nılması için FATİH Pro esi başta olmak üzere çeşitli pro eler hâlen yürütülmektedir.

Resim 7.15:  aim Sü eyman Resim . : 2 2 yı ı i  b  
a ımımı

Resim 7.17:  am a er i aya

Resim . : mir’de b nan es 
n i  en i

Resim . : S s  a  i m 
a işi 
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Temel insan haklarının anayasa ile güvence altına alınması neden önem-
lidir

Uluslararası Belgelerde İnsan Hakları ve Demokrasi

İkinci Dünya Savaşı sırasında milyonlarca sivil insan hayatını kaybetti. Almanya, SSCB ve 
Japonya’nın sivillere ve savaş esirlerine yönelik tutumları insanlık suçu olarak değerlendirildi. rk, 
inanç ve düşünce farklılıkları gerekçe gösterilerek katliamlar yapıldı. Amerika’nın Japonya’ya attı-
ğı atom bombaları binlerce sivilin ölmesine ve gelecek kuşakların olumsuz etkilenmesine yol açtı.

Savaştan sonra Birleşmiş Milletler, insanlık suçlarını önlemek ve insan hakları ihlallerini orta-
dan kaldırmak için birtakım çalışmalar yaptı. 9 Aralık 19 8’de “Soykırım Suçunun nlenmesi ve 
Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme” Birleşmiş Milletler enel urulunda kabul edildi. 1  Ara-
lık 19 8’de Türkiye’nin de imzacısı olduğu “İnsan Hakları vrensel Bildirgesi” kabul edildi. Tür-
kiye, İnsan Hakları vrensel Bildirgesi temel alınarak 19 ’de hazırlanan “Avrupa İnsan Hakla-
rı Sözleşmesi”ni 19 ’te; 1989’da kabul edilen Birleşmiş Milletler ocuk Hakları Sözleşmesi’ni 
199 ’da imzaladı. 

İnsan akları vrensel Bildir esi nden Se ilmiş Ba ı addeler:

adde : Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla dona-
tılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

adde : Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı vardır. 

adde : Hiç kimse, kölelik ya da kulluk altında tutulamaz; her türden kölelik ve köle ticare-
ti yasaktır. 

adde : Hiç kimseye işkence ya da zalimce, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da ce-
za uygulanamaz. 

adde : Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunmaya 
hakkı vardır. 

adde : Hiç kimse keyfî olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez. 

adde : Hiç kimsenin özel yaşamına, ailesine, evine ya da yazışmasına keyfî olarak karışıla-
maz, onuruna ve adına saldırılamaz. 

adde : Herkes, eğitim hakkına sahiptir. ğitim, en azından ilk ve temel öğrenim aşamaların-
da parasızdır. İlköğretim zorunludur.

Türkiye; insan haklarının korunması ve de-
mokrasinin gelişmesi için önemli adımlar atmış, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireylerin 
başvurma hakkını 1987’de tanımış ve 199 ’da 
mahkemenin zorunlu yargılama yetkisini kabul 
etmiştir. Temel insan haklarını anayasa ile güven-
ceye alan Türkiye Cumhuriyeti, temel haklarla il-
gili milletlerarası anlaşmaları kanunlarına üstün 
tutmuştur.

 Ana asası nın  madde
sine te eklenen c mle:

(...) sulüne göre yürürlüğe konulmuş te-
mel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerara-
sı anlaşmalarla kanunların aynı konuda fark-
lı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda milletlerarası anlaşma hü-
kümleri esas alınır.
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Askerliğe önem veren Türkler, tarih boyun-
ca ordu-millet anlayışıyla hareket etmiştir. Orta 
Asya’daki Türk devletlerinden başlayarak her 
Türk savaşçı durumunda olduğundan askerli-
ğe özel meslek gözü ile bakılmamıştır. ünü-
müzde de askerlik, bir vatan hizmeti olarak her 
Türk’ün hakkı ve ödevi şeklinde anayasada ta-
nımlanmıştır. Asya Hun İmparatorluğu hüküm-
darı Mete Han tarafından M. . 2 9’da ilk defa 
teşkilatlı bir ordu kurulmuş olup, bu tarih Türk 
ordusunun ve Türk ara uvvetlerinin kuruluş 
tarihi olarak kabul edilmiştir.

Atatürk’ün “yurtta barış, dünyada barış” ilkesine bağlı olan Türk Silahlı uvvetleri (TS ), saldır-
gan emeller gütmez ancak Atatürk’ün aşağıdaki sözünden de anlaşılacağı gibi bağımsızlığı, ülkesi, 
milleti, onuru tehlikeye maruz kaldığında ve üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşların ortak idealle-
ri doğrultusunda gücünü kullanır. TS , caydırıcılık niteliğinin korunmasının yanı sıra terörden klasik 
harbe, doğal afetlerden barışı destekleme hareketlerine kadar çok geniş bir yelpazedeki risk ve tehdit-
lere karşı hazır olmak amacı ile kendisini dinamik bir şekilde yeniden yapılandırmaktadır. 

Atatürk, 1938’de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına rahatsızlığı nedeniyle katılamadı. Ancak 
hazırladığı mesa , Başbakan Celal Bayar tarafından okundu. Atatürk, mesa ında Türk Silahlı uvvet-
lerine aşağıdaki ifadelerle seslenerek ordudan beklentilerini şöyle ifade etti  

“Devlet ve milletin geleceğine millî irade etken ve hâkimdir. Ordu, bu millî iradenin em-
rinde ve hizmetindedir.”  

ene rmay Baş an ı ı  b: 

“ aferleri ve geçmişi insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet 
nurlarını taşıyan kahraman Türk ordusu  Memleketini en buhranlı ve müşkül anlarda zulüm-

den, felaket ve belalardan ve düşman istilasından nasıl korumuş ve kurtarmış isen, Cumhuriyet’in 
bugünkü verimli devrinde de askerlik tekniğinin bütün modern silah ve araçları ile donatılmış bir 
şekilde vazifeni aynı bağlılıkla yapacağına hiç şüphem yoktur  Türk vatanının ve Türklük dün-
yasının şan ve şerefini, iç ve dış her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan vazifeni her an 
yapmaya daima hazır olduğuna, benim ve büyük ulusumuzun tam bir inan ve güvenimiz vardır.”  

ene rmay Baş an ı ı  a: 

Atatürk’e göre Türk Silahlı uvvetlerinin temel görevleri nelerdir

 Hazırlık Çalışmaları
Türk Silahlı Kuvvetlerinin hangi alanlarda görev yaptığını söyleyiniz.

4. HER ŞEY VATAN İÇİN

Resim . : ür  rd s
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Cumhurbaşkanı ve Başbakan gerekli gördüklerinde uvvet omutanları ile bağlılarından doğru-
dan bilgi alabilir ve bunlara doğrudan emir verebilir. erilen emir herhangi bir makamdan onay alın-
maksızın derhâl yerine getirilir. 

Türk Silahlı uvvetleri, Soğuk Savaş Dönemi’nin bitiminden sonra Balkanlar, afkaslar, Orta Do-
ğu, Afrika ve Asya’da meydana gelen krizlerin çözümü için Birleşmiş Milletler ve ATO’nun şemsi-
yesi altında barışı koruma harekâtlarına ve diğer harekâtlara katılmıştır ve katılmaya devam etmektedir.

Türk Silahlı uvvetleri, ulusal ve uluslararası sorumluluklarını yerine getirebilmek için tekno-
lo ik silah ve araçlarla donatılmıştır. Ordunun bu donanım ihtiyaçlarını karşılamak üzere Atatürk 
Dönemi’nden başlayarak savunma sanayisinin gelişimine büyük önem verilmiştir. Yerli savunma sa-
nayisi, Türkiye’yi dışa bağımlılıktan kurtarırken ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır. 

Türk savunma sanayisinin temelini oluşturan Makine ve imya ndüstrisi urumu (M ), 
1921’de “Askerî Fabrikalar mum Müdürlüğü” olarak kurulmuş, 19 ’de M  urumu enel 
Müdürlüğü adını almıştır. M  ile başlayan savunma sanayisini geliştirme girişimleri, 1973’te Türk 

çak Sanayi Anonim Ortaklığının (T SA ) kurulması ile devam etti. 197 ’te Türk Silahlı uvvet-
lerinin haberleşme cihazı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla AS LSA , 1982’de de, askerî tekno-
lo ik cihazların yazılım programlarını üretmek için HA LSA  kuruldu. Füze tasarımı ve geliştiril-
mesi amacı ile 1988’de kurulan RO TSA  teknolo ik gelişimin bir diğer örneğidir.  

r l ş n Adı r l ş ari i r l ş Ama ları

Makine imya nstitüsü (M ) 1921
TS ’nin her türlü silah, araç-gereç, mühimmat 
ihtiyaçlarını karşılamak

Aselsan lektronik Sanayi 
(AS LSA )

197
TS ’nin elektronik alandaki ihtiyaçlarını 
karşılamak

Hava lektronik Sanayi
(HA LSA )

1982
TS ’nin yazılım mühendisliği alanındaki 
ihtiyaçlarını karşılamak

Türk Havacılık ve zay Sanayi
(T SA  - TA )

19 84

Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, 
geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, 
yenilenmesi, satış sonrası hizmetleri alanlarında 
yardımcı olmak

Roket Sanayi ve Ticaret Anonim 
irketi (RO TSA )

19 88
Roket ve füze araştırma, üretim programları 
gerçekleştirmek

A  BA A

• enel urmay Başkanı, silahlı kuvvetlerin komutanıdır. 
• Savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir. 
• Silahlı uvvetlerin savaşa hazırlanmasında personel, istihbarat, harekat, teşkilat ve eğitim hizmetlerine 
ait ilke ve öncelikler ile ana programları tespit eder. 
• enelkurmay Başkanı görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur. 

ara vvetleri 
m tanlığı

ava vvetleri 
m tanlığı

Deni  vvetleri 
m tanlığı

andarma enel 
m tanlığı

Sa il venlik 
m tanlığı

Millî Savunma 
Bakanlığı’na 
bağlıdır. 

Millî Savunma 
Bakanlığı’na 
bağlıdır.

Millî Savunma 
Bakanlığı’na 
bağlıdır.

İç İşleri 
Bakanlığı’na 
bağlıdır. 

İç İşleri 
Bakanlığı’na 
bağlıdır. 
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Mehmetçik Kıbrıs’ta (1974)

İngiltere, Osmanlı Devleti tarafından geçici olarak kendisine 
bırakılan ıbrıs Adasını, Birinci Dünya Savaşı sırasında  asım 
191 ’te resmen işgal etmişti. Adada yaşayan Rumlar, ıbrıs’ı ta-
mamıyla Yunanistan’a katmak anlamına gelen OSİS düşüncesi 
doğrultusunda zaman zaman Türklere yönelik olumsuz faaliyetler-
de bulundular. 19 1’de Yunanistan, ıbrıs adasının kendisine veril-
mesini İngiltere’den resmen istedi. Bu girişimden sonuç alamayan 
Yunanistan, 19 ’te Birleşmiş Milletlere başvurarak ıbrıs’ı ulus-
lararası sorun hâline getirdi. Türkiye Cumhuriyeti, yaşanan geliş-
melere kayıtsız kalmadı. ıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin gü-
venliği açısından konuyu en önemli dış politika sorunu olarak gün-
demine aldı.

Rumlar adada O A adıyla terör örgütü kurup hem İngilizlere hem de Türklere yönelik şiddet 
hareketlerine giriştiler. Adadaki Türkler de kendilerini savunmak amacıyla “Türk Mukavemet Teşki-
latı” adıyla örgütlenmeye başladı. Bu hareketler zamanla bir iç savaşa dönüştü. Taraf ülkeler olarak 
İngiltere, Türkiye ve Yunanistan’ın katılımıyla yapılan görüşmeler sonucunda 1  Ağustos 19 ’ta 
bağımsız ıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Cumhurbaşkanlığına Rum lider Makarios (Makaryos), yar-
dımcılığına ise Türk lider Fazıl üçük getirildi.

Oluşan barış ortamı uzun sürmedi. Yunanistan’ın silah ve cephane desteği verdiği O A kanlı 
faaliyetlerine devam etti. Türk köylerini yakarak onları göçe zorladı. 19 ’te yirmi dört Türk’ün şe-
hit edildiği ve “ anlı oel” olarak tarihe geçen olay üzerine Türk savaş uçakları ilk kez müdahale-
de bulundu.

Yunanistan’ın desteklediği Rumların eylemle-
ri devam etti. ıbrıslı Türkler, Rum saldırılarının 
artması üzerine 28 Aralık 19 7’de “ ıbrıs eçici 
Türk Yönetimi”ni kurdular.

197 ’e gelindiğinde Rumlar, “ ıbrıs len Cum-
huriyeti” adıyla bütün adada hak iddia ettiler. Tür-
kiye Cumhuriyeti; OSİS’i engellemek, adada-
ki Türk halkını ve Türkiye’nin çıkarlarını korumak 
amacıyla garanti anlaşmasından kaynaklanan hak-
larını kullandı ve ıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçek-
leştirdi (2  Temmuz 197 ).

Resim .2 : ıbrıs are ı 
i e i i i a e e aberi 

2  emm  

Biliyor muydunuz?
ıbrıs’la ilgili barış görüşmelerinde anlaşmanın sağlanamayacağı anlaşılınca Türk Dışiş-

leri Bakanı Turan üneş, harekâtın başlatılacağı anlamına gelen “Ayşe tatile çıksın.” parolasını 
başbakan Bülent cevit’e bildirdi. Bunun üzerine Türk birlikleri ıbrıs’ta ilerlemeye başladı ve 

ıbrıs’ta Türk yurdunun sınırları çizildi. (Ayşe, Turan üneş’in kızının adıdır.)
ran  2 2: 

?

Resim .2 : e me i  ıbrıs’ a 
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Türkiye’nin Dünya Barışına Katkısı
İkinci Dünya Savaşı sonrası 19 ’da, dünya barışını 

sağlamak için Birleşmiş Milletler kuruldu. 19 9’da da sa-
vunma yanında siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda iş 
birliğini amaçlayan ATO kuruldu. ünümüzde Birleş-
miş Milletler ve onun bünyesinde çalışmalarını sürdüren 

ATO, uluslararası anlaşmazlıkları çözmek, üye ülkele-
rin güvenliğini sağlamak ve dünya barışını gerçekleştir-
mek amacıyla çeşitli ülkelerde yaşanan sorunlara müda-
hale etmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler ve ATO 
üyesi olarak dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan sorunla-
rı çözmek amacıyla barış gücüne katılmaktadır. TBMM kararı ile Türk Silahlı uvvetleri barış gücü 
kapsamında aşağıdaki görevleri üstlenmiştir

Harekât sonrası yeniden başlatılan görüşmelerden 
sonuç alınamayınca 197 ’te Rauf Denktaş liderliğin-
de “ ıbrıs Türk Federe Devleti”, 13 Mayıs 1983’te de 
“ uzey ıbrıs Türk Cumhuriyeti” ( TC) kuruldu. 
Türkiye Cumhuriyeti, TC’yi tanıyan ilk ülke oldu.

Avrupa ülkeleri ve Birleşmiş Milletler, TC’nin 
kuruluşunu tepkiyle karşılayıp tanımama kararı aldı. Türkiye Cumhuriyeti, ıbrıs Türklerinin her za-
man yanında olmuş ve olmaya devam etmektedir.

Türk Silahlı uvvetleri günümüzde Bosna-Hersek, osova, Afganistan, Lübnan, 
Aden örfezi ve Somali arasuları’nda dünya barışını sağlamak üzere görevlerine de-
vam etmektedir.

B A D İ

19 ore uzey ore’ye karşı üney ore’yi savunmak

1993 Somali
lke içinde düşmanlıkları durdurmak ve insani yardım harekâtı için 

güvenli bir ortam sağlamak

1993 Bosna-Hersek
Sırpların Bosnalılara saldırması üzerine Bosna-Hersek sorununa çözüm 
bulmak, güvenli bölgeler oluşturup sivil halkı korumak

1997 Arnavutluk Arnavutluk’ta çıkan iç karışıklıkları gidermek

1999 osova osova’da güvenliği sağlamak

2 1 Makedonya Makedonya’daki silahlı güçleri silahsızlandırmak

2 2 Afganistan üvenliğin sağlanmasında Afgan eçici Yönetimi’ne destek sağlamak

2 8 Lübnan Lübnan’da barışın sürdürülmesini sağlamak

2 9
Aden örfezi 

ve Somali 
arasuları

orsanlık - deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle mücadele 
amacıyla yürütülen uluslararası çabalara destek vermek

Resim .22: a ’n n Brü se ’de b nan 
mer e  arar  binası

Biliyor muydunuz?
TC’nin ilk cumhurbaşkanı

 Rauf Denktaş, ilk başbakanı e at o-
nuk’tur.

?
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Türkiye; aradeniz, ge, Akdeniz, Balkanlar ve Orta Doğu’ya hâkim olan konumu ile üç kıta ara-
sında kara ve deniz ulaşım yollarının kesiştiği bir bölgenin odak noktasını oluşturmaktadır. Bu böl-
ge; günümüzde birbirinden farklı siyasi re imlerin, dinlerin, ekonomik sistemlerin ve askerî güçlerin 
karşı karşıya geldiği bir bölgedir.

Türkiye’nin Orta Doğu, afkas ve Hazar havzasındaki ener i kaynaklarına yakınlığı ve ener i ula-
şım halkasının merkezinde olması strate ik önemini daha da arttırmıştır. Strate ik önemi bu denli bü-
yük olan Türkiye’nin bulunduğu bölgede köklü değişiklikler oluşmakta, büyük değişikliklerin ya-
şandığı bu süreç birçok sorunu ve belirsizliği de beraberinde getirmektedir. 

Bu belirsizlik ortamında, Türkiye’nin güvenliğine yönelik çeşitli tehlikeler ortaya çıkmaktadır. 
Bölge ülkelerindeki siyasi, ekonomik ve sosyal dengesizlikler, sınır anlaşmazlıkları, çeşitli devletlerin 
bölge üzerindeki güç mücadeleleri ve terörizm Türkiye’nin huzur ve güvenliğine yönelik tehditlerdir. 

Bu tehditler, Türkiye’nin bölgesel avanta lar ve kendi kaynakları ile büyük bir güç olmasını en-
gellemeyi, Türkiye’nin eopolitik öneminden kaynaklanan gücünü azaltmayı, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin zayıflamasını ve bölünmesini amaçlamaktadır. Türkiye, bu tehditler karşısında bölgede 
bir güven unsuru olarak varlığını devam ettirmektedir.

Terörizm
Terörizm, çeşitli siyasi ve ekonomik amaçlara ulaşmak için toplum düzenine ve devlet yönetimi-

ne karşı yürütülen baskı, yıldırma ve şiddet içerikli hareketlerin bütünüdür. Laik ve demokratik ya-
pısıyla bölgesinin en güçlü devletlerinden biri olan Türkiye’yi yıpratmak isteyenler, yıkıcı ve bölücü 
faaliyetlerde bulunmaktadırlar. lkede anarşi ve terör ortamı yaratarak devlet otoritesini sarsmayı, 
toplumu yönetilemez hâle getirerek ülke bütünlüğünü parçalamayı amaçlamaktadırlar. Bu doğrultu-
da millî birlik ve beraberliğimizi bozmak amacıyla açık ya da gizli birçok çalışma yürütülmektedir.

 Hazırlık Çalışmaları
Ülkemizin bütünlüğünü bozmaya ve ülkemizi bölmeye yönelik eylemler karşısında vatan-

daş olarak neler yapabiliriz? Araştırınız.

5. TÜRKİYE’YE YÖNELİK İÇ VE DIŞ TEHDİTLER
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İrticai Faaliyetler

İrticai faaliyetler her türlü yeniliğe, gelişme ve değişime karşı çıkarak geriye dönmeye yönelik 
eylemlerdir. Bu eylemler, Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk öncülüğünde her alanda gerçekleştirdiği 
inkılapları, akla ve bilime dayalı çağdaş değerleri yıpratmaya ve yok etmeye çalışır. Bu tür faaliyet-
leri yürütenler, çoğunlukla dinî olguları kullanarak insanların inançlarını istismar edip devletin ana-
yasal düzenini değiştirmek ve devlet yönetimini ele geçirmek amacını taşırlar. 

Misyonerlik

Misyonerlik, herhangi bir dinî öğretiyi başka ülkelerde yayma eylemidir. Bu eylemi gerçekleşti-
renlere de misyoner denir. Misyonerlik faaliyetlerini yürütenler, çoğunlukla yabancı devletlerin ve 
kuruluşların kültürel, siyasi ve ekonomik çıkarlarına hizmet ederler. İnsanların genellikle ekonomik 
ve sosyal alandaki zayıflıklarını, etnik kimliklerini istismar ederek o insanları kendi ülkelerine kar-
şı çıkar hâle getirirler. eşitli sivil toplum örgütleri kurarak basın-yayın aracılığıyla daha geniş kitle-
lere ulaşmayı hedeflerler. Türkiye’deki misyonerlik eylemlerinin amacı, Türk halkını kendi inancın-
dan ve kültüründen soğutmak ve başka devletlerin hizmetinde kullanmaktır.

Ermeni İddiaları

Türklerin Anadolu’ya gelişinden itibaren önce Selçuklular içinde, sonrasında Osmanlı Devleti sı-
nırları içerisinde yaşayan rmeniler kendilerine saygın bir yer edinmişlerdi. 19. yüzyılda başlayan 
milliyetçilik akımı ve özellikle İngiltere ile Rusya’nın bölge üzerindeki hâkimiyet mücadelesi, r-
menilerin bir kısmını bağımsız bir devlet kurma yolunda cesaretlendirdi. Bazı rmeniler, Osmanlı 
Devleti’nin zayıflamış olmasından da yararlanarak çeşitli ayaklanmalar çıkardılar. 

rmenilerden ayrılıkçı komitelerin faaliyetlerine katılanlar, Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus 
ordusunda Türklere karşı savaştı. Cephe gerisindeki doğu illerinde sivil halka yönelik saldırılarda 
bulunarak pek çok Türk’ü öldürdüler. Osmanlı Devleti, bölgede güvenliği ve asayişi sağlamak üzere 
191 ’te “Sevk ve İskân anunu”nu (Tehcir anunu) çıkardı. Bu kanuna dayalı olarak Anadolu’da-
ki rmeniler yine Osmanlı toprağı olan rak, Suriye ve Lübnan’a zorunlu olarak göç ettirildi. or-
lu göç koşulları, çeşitli saldırılar, hastalıklar ve bazı ihmaller nedeniyle rmeniler can kaybına uğra-
dı. Osmanlı Devleti, ihmali olan görevlileri yargılayarak cezalandırdı. 191 ’te yaşanan olayları bir 
soykırım hareketi olarak nitelendiren bazı rmeniler, urtuluş Savaşı yıllarında da İngiliz ve Fran-
sızlardan güç alarak üney ve Doğu Cephelerinde Türklere karşı şiddet ve öldürme eylemlerine de-
vam ettiler.

urtuluş Savaşı sonrasında Türkiye’de yaşayan rmeniler azınlık statüsü istememiş, Türk vatan-
daşı olarak diğer vatandaşlarla aynı haklara sahip olmayı tercih etmişlerdi. Bu yaklaşım Türk- rmeni 
ilişkilerinin olumlu bir yola girmesini sağlamıştı. Ancak rmenistan Devleti ve dünyanın çeşitli ülke-
lerindeki rmeni grupları, soykırım iddialarını gündeme getirip Türkiye’den tazminat ve toprak ta-
leplerinde bulundu. Bu konuda, bazı Avrupalı devletlerin de desteğini aldılar. Propaganda faaliyetle-
rine başlayan rmeniler, ASALA adlı bir terör örgütü kurarak 1973’ten 199 ’e kadar yabancı ülke-
lerde görev yapan diplomatlarımızın ve vatandaşlarımızın bazılarını öldürdüler. Türkiye’de etkinlik 
gösteren çeşitli terör örgütleri ile iş birliği yaptılar.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal çıkarlarına ve ulusal hedeflerine ulaşması için içte ve 
dışta takip edilecek savunma siyasetine ilişkin esaslara Millî üvenlik Siyaseti denir.

Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı uvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar urulu sorumludur.

Millî üvenlik urulu (M ), devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, belirlenmesi ve uy-
gulanmasıyla ilgili tavsiyelerini ve görüşlerini Bakanlar uruluna bildirir.

M ’nin; devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun hu-
zur ve güvenliğinin korunması konusunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Ba-
kanlar urulunca değerlendirilir. M ; cumhurbaşkanının başkanlığında, başbakan, genelkur-
may başkanı, başbakan yardımcıları, adalet, millî savunma, içişleri ve dışişleri bakanları, kara, de-
niz ve hava kuvvetleri komutanları ve andarma genel komutanından oluşur.

Millî üvenlik urulunun gündemi; başbakan ve genelkurmay başkanının önerileri dikkate 
alınarak cumhurbaşkanınca düzenlenir.

Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Millî üvenlik urulu, başbakanın başkanlığında top-
lanır (1982 Anayasası’ndan düzenlenmiştir.).

Resim .2 :  an ısından bir rünüm

Asılsız rmeni iddialarına ve terör eylemlerine karşı Türkiye, tarihsel gerçekleri ortaya koyarak 
oluşturduğu tezini savundu. erçeği yansıtmayan belgelere karşı arşivlerini açan Türkiye, ortak tarih 
komisyonu kurulmasını istedi. Ancak rmeniler bu öneriye olumsuz yaklaştılar. Buna rağmen Tür-
kiye, tarihsel belgelere dayalı bilimsel araştırmalara des-
tek vererek rmeni iddialarının asılsızlığını kanıtlamaya 
devam etmektedir.  

Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehditler karşısında bilinç-
li olup millî birliği güçlendirmek en önemli görevimizdir. 
Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk toplumuna, Türk millî de-
ğer ve kültürüne bağlı bireyler yetiştirmek 
bölücü ve yıkıcı unsurlara karşı alınacak en 
önemli tedbirlerdir. Resim .2 : i  bir i  ve beraber i  

204



19 1’de inşa edilen, tarihe “ tanç Duvarı” olarak geçen ve Almanya’yı ikiye bölen Berlin Duva-
rı 1989’da yıkıldı. Soğuk Savaş Dönemi’nde Doğu Almanya tarafından inşa edilen bu duvarın orta-
dan kaldırılması, bir bakıma Doğu Bloku ve SSCB’nin dağılmasını simgeliyordu.

ABD ile girdiği nükleer güç rekabeti, SSCB ekonomisi üzerinde büyük bir yük oluşturuyordu. 
Aynı zamanda Doğu Blok’u ülkelerinde bağımsızlık ve özgürlük isteğiyle toplumsal olaylar yaşan-
maya başlamıştı. konomik güçlükler ve özgürlük istekleri 198 ’li yıllarda Doğu Blok’unda değişi-
mi zorunlu hâle getirdi. Bu süreç 1991’de SSCB’nin dağılması ve bu birlik içerisindeki devletlerin 
bağımsızlığı ile sonuçlandı. Soğuk Savaş Dönemi’nin sona ermesine yol açan bu gelişmeden sonra 

ATO, Doğu Blok’undan ayrılan devletlerin katılımıyla genişleyerek dünya barışını sağlama konu-
sunda etkin güç konumuna geldi. Aynı zamanda ABD, dünyanın tek süper gücü ve lider ülkesi ola-
rak görülmeye başladı.

SSCB lideri orbaçov’un “Her ulus top-
raklarını ve kaynaklarını istediği gibi kullan-
ma ve kaderini belirleme hakkına sahiptir.” 
açıklaması Doğu Blok’una bağlı Doğu Av-
rupa ülkelerinde özgürlük ve hak mücadele-
sine dönüştü. Bu ülkelerde sosyalist iktidar-
lar yıkıldı. Yerlerine Batı Avrupa ile daha ya-
kın ilişkiler kuran demokratik yönetimler ku-
rulmaya başladı. ekoslovakya, ek Cum-
huriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayrıldı. n 
önemli dağılma ise Yugoslavya’nın parçalan-
ması ile yaşandı.

Balkanlarda yaşanan bu değişim sürecinde yaşananlar Türkiye’yi de yakından ilgilendirdi. ün-
kü Balkanlar’da önemli bir Müslüman ve Türk nüfus yaşıyordu. zellikle Sırplar ve Bulgarlar Müs-
lüman ve Türk nüfusa yönelik baskı ve şiddet hareketlerine giriştiler. 

Bosna-Hersek’in bağımsızlığını tanımayan Sırplar, Müslüman nüfusa yönelik katliamlara başla-
dı. Bu vahşete müdahale eden ATO güçleri içerisinde Türk Silahlı uvvetleri de yer aldı. Benzer 
baskıları osova üzerinde de kuran Sırplara karşı 1999’da Avrupa ülkeleri ve ABD harekete geçti ve 
süreç 2 8’de osova’nın bağımsızlığını elde etmesiyle sonuçlandı.

Türkiye’nin Balkanlar’da yaşadığı önemli bir sorun da Bulgaristan yönetiminden kaynaklandı. 
Bulgaristan yönetimi Türklerin Bulgar isimleri almalarını zorunlu kıldı ve inançlarını özgürce ya-
şamalarını kısıtladı, Türkleri kültürel değişime zorladı. Türkiye, 1988’de Bulgaristan’ın tutumu kar-
şısında Türk azınlığın Türkiye’ye göç etmesi kararını aldı. Yaklaşık üç yüz bin Müslüman Türk, 
Türkiye’ye göç etti.

Soğuk Savaş Dönemi’nin sona ermesi ile önemli bir değişim de Orta Asya’da yaşandı. SSCB’nin 
1991’de dağılmasıyla bu birliğe bağlı devletler bağımsızlıklarını ilan etti. Bu devletlerden on bir ta-
nesi (Azerbaycan, rmenistan, Belarus, azakistan, Moldova, ırgızistan, Rusya Federasyonu, Ta-
cikistan, Türkmenistan, zbekistan ve krayna) 21 Aralık 1991’de azakistan’ın başkentinde topla-
nan Alma Ata irvesi’nde aldıkları karar sonucu Bağımsız Devletler Topluluğu’nu (BDT)  kurdular. 
Başlangıçta siyasi bir birlik olarak ortaya çıkan BDT, zamanla ekonomik iş birliğine yönelik adımlar 
atmış ve günümüzde önemli bir güç hâline gelmiştir.

S A A  A A A AS

lke Adı Bağımsı lık ari i
Slovenya 1991
Hırvatistan 1991
Makedonya 1991
Bosna - Hersek 1992
Sırbistan - aradağ 
Federasyonu 1993

aradağ 2
osova 2 8

 Hazırlık Çalışmaları
SSCB’nin dağılmasının Türkiye’ye etkileri nelerdir? Araştırınız.

6. SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÜNYA VE TÜRKİYE

205



Bağımsız Devletler Topluluğu’nun üyelerinden Azerbaycan, ırgızistan, azakistan, zbekistan 
ve Türkmenistan 1991’de bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleridir.

Türk Cumhuriyetlerinin 
bağımsızlığını tanıyan ilk 
devlet, Türkiye oldu. Türki-
ye, bu cumhuriyetlerle eko-
nomik, kültürel ve siyasi 
alanda yakın iş birliği içe-
risine girdi. Tarihî ve kültü-
rel bağlar, bu ilişkilerin ge-
lişiminde etkili rol oyna-
mıştır. Türkiye’nin bu tutu-
mu ve desteği, yeni kurulan 
Türk Cumhuriyetlerinin dün-
ya ekonomisine ve siyasetine 
daha kolay uyum sağlaması-
nın yolunu açtı. Ayrıca üniversitelerimizde bu ülkelerden gelen öğrenciler ders görmektedir.

Türk Cumhuriyetlerinin başta petrol ve doğalgaz olmak üzere zengin yer altı kaynaklarına sahip 
olması, bölgede etkin olmak için çeşitli devletleri bir güç mücadelesine sürüklemiştir. Türkiye, bu ül-
kelerin ener i kaynaklarının dünyaya pazarlanması konusunda önemli bir yere sahiptir. Coğrafi ko-
num olarak Asya ve Avrupa kıtaları arasında olması, Türkiye’nin en büyük avanta ıdır. Aynı zaman-
da Türk Cumhuriyetleriyle olan tarihî ve kültürel bağları da Türkiye’nin konumunu güçlendiren bir 
diğer önemli noktadır. Türkiye bu doğrultuda özellikle Türkmenistan, azakistan ve ırgızistan ile 
yakın ilişkiler kurdu. Bu ülkelere çeşitli ekonomik ve kültürel yatırımlar yaparak bu ülkelerin geliş-
melerine yardımcı oldu.

SSCB’nin dağılması sonrası Türk dış politikasının önemli bir merkezi de afkaslar oldu. Rusya, 
Türkiye ve İran arasında kalan bu coğrafyada Azerbaycan, ürcistan ve rmenistan en önemli dev-
letler olarak yer alır. Orta Asya ve Hazar Denizi ener i kaynaklarının Türkiye’ye ulaştırılması açısın-
dan oldukça önemli bir coğrafyadır. zellikle rmenistan’ın haksız işgali nedeniyle rmenistan ve 
Azerbaycan arasında yaşanan Dağlık arabağ sorunu, Türkiye’nin de bölge üzerindeki politikasın-
da belirleyici olmuştur. rmenilerle yaşanan tarihsel sorunların da etkisiyle günümüzde Türkiye’nin 

rmenistan’la olan sınır kapıları kapalı durumdadır. Bu nedenle Azerbaycan petrolü Bakü-Tiflis-
Ceyhan Boru Hattı olarak ürcistan üzerinden Türkiye’ye ulaşıp dünyaya pazarlanmaktadır.

Türkiye afkaslar, Orta Asya ve Balkanlar’daki komşularıyla iyi ilişkiler kurmak için çaba gös-
teren bir ülkedir. Bu amaçla çeşitli birliklerin kurulmasına öncülük etmiştir. Bu birliklerden bi-
ri, Türkiye’nin öncülüğünde 1992’de kurulan “Türk İş Birliği ve alkınma İdaresi Başkanlığı” 
(Tİ A)’dır. Türk dilini konuşan ve Türkiye’ye komşu olan ülkeler tarafından oluşturulan kuruluş; 
ekonomik, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında iş birliğini geliştirmek amaçlarını taşımak-
tadır.

Türkiye’nin bu bölgede öncü olduğu bir başka kuruluş ise “ aradeniz konomik İş Birliği irve-
si” ( İ) dir. aradeniz’e kıyısı olan ülkeleri bir araya getiren kuruluş, üye ülkelerin özellikle eko-
nomik yönden iş birliğini temel almaktadır.

ari a .2: BD ’ye üye ve emci ü e er
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Birinci Körfez Savaşı (1990-1991)
rak, 198 ’li yıllarda İran ile sekiz yıl süren bir savaşa girdi. Bu savaş nedeniyle zor durumda olan 

ekonomisini düzeltmek için Batılı ülkelerden ve örfez ülkelerinden istediği kredileri alamadı. Bu-
nun üzerine uveyt’e yönelerek uveyt’in günlük olarak çıkarması gereken petrolden daha fazlasını 
çıkartarak anlaşmalara aykırı davrandığını ve kendisini zarara uğrattığını iddia etti ve zararının kar-
şılanması için uveyt’ten para talep etti. rak’ın bir başka iddiası da uveyt’in Osmanlı Dönemi’nde 
Basra ilayetine bağlı olduğu, bu nedenle rak sınırları içerisinde yer alması gerektiği yolundaydı.

rak, bu gerekçelerden hareketle Basra örfezi’nin doğusunu ve uveyt’teki zengin petrol ya-
taklarını ele geçirerek bölgede daha etkili olmayı amaçlıyordu. İstekleri karşılanmayan rak, 
2 Ağustos 199 ’da uveyt topraklarını işgal etti. 

Dünya petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde altmışından fazlasını barındıran örfez bölgesindeki 
işgal, örfez ülkeleri yanında başta ABD olmak üzere diğer Batılı devletleri harekete geçirdi. Bu ne-
denle örfez rizi, aynı zamanda bir dünya sorunu hâline geldi. BM üvenlik onseyi, işgali kı-
nayarak rak yönetiminden uveyt topraklarından çekilmesini istedi. Aldığı olumsuz yanıt üzerine 
BM, rak’a ambargo uygulanmasını kabul etti. Avrupa Topluluğu da rak ve uveyt’ten petrol alımı-
na ambargo koydu ve rak’a silah satışını yasakladı.

BM üyesi olan Türkiye de ambargo kararını desteklemiş ve uygulamıştır. Bu karar doğrultusunda 
Türkiye, erkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı’nı devre dışı bıraktı. Türkiye, ham petrol ihtiyacının 
büyük bölümünü bu hattan sağlıyordu. Ayrıca Habur Sınır apısı’nı kapatarak rak’la ticareti de kes-
miş oldu. Türkiye aldığı bu kararlarla milyarlarca dolarlık ekonomik kayba uğradı.

BM, rak’ın kuvvetlerini geri çekmesini istedi ancak rak bu isteğe uymayınca BM üvenlik on-
seyi kararıyla oluşturulan, başını ABD’nin çektiği koalisyon güçleri, 17 Ocak 1991’de hava saldırısı-
na başladı. 2  ubat’ta da kara harekâtı düzenlendi. rak’ın ateşkes istemesi üzerine koalisyon güçle-
ri kara harekâtını durdurdu ve Birinci örfez Savaşı bitti.

İkinci Körfez Savaşı (2003-2011) 
ABD ve İngiltere’nin, terörü desteklediği ve kitle imha silahları bulundurduğu gerekçeleriyle 2  

Mart 2 3’te rak’a saldırmasıyla başladı. Yakalanan rak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin 3  Ara-
lık 2 ’da idam edildi. 13 Temmuz 2 3’te BM tarafından tanınan “ eçici rak Yönetim onseyi” 
oluşturuldu. 2 ’te seçimler yapıldı ve Celal Talabani cumhurbaşkanı oldu. 2 9’da rak yönetimi 
ile ABD arasında yapılan antlaşma gereği ABD 2 11’de rak’taki silahlı kuvvetlerini geri çekti. Ancak 
yine de rak’ta kalıcı bir barış ortamı kurulamadı, çatışma süreci günümüze kadar devam etmektedir. 

örfez Savaşlarının Türkiye’ye olumsuz etkileri oldu
  rak’a uygulanan ambargolarla Türkiye ekonomisi zarar gördü.

 rak’ın siyasi gücünü kaybetmesiyle Türkiye’deki terör faaliyetleri arttı.
 rak’taki otorite boşluğu nedeniyle rak’tan Türkiye’ye büyük bir göç hareketi başladı. Tür-

kiye, gelen raklılara barınma konusunda yardım etti. Ancak artan nüfus pek çok sorunu da 
beraberinde getirdi. 

 Türkiye “savaş bölgesi” ilan edilince pek çok turist Türkiye’ye gelmekten 
vazgeçti. Bu durum, döviz kaybına yol açtı.   

 Hazırlık Çalışmaları
Körfez Savaşlarının ülkemize sosyal, siyasi ve askerî yönden etkileri olmuştur. Bu etkile-

ri araştırınız. 

7. KÖRFEZ SAVAŞLARI
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Doğal kaynaklar denince akla hava, su, toprak, bitki örtüsü, hayvanlar ve madenler gelir. Doğal 
kaynakların hızla kirlenmesi ve azalması, canlıların yaşam alanlarını kısıtlamakta ve küresel felaket-
lere zemin hazırlamaktadır. Türkiye’nin sahip olduğu yer altı ve yer üstü doğal kaynaklarını etkili ve 
verimli kullanması, bağımsızlığının ve gelişmesinin temelini oluşturur.

Artan nüfus ve gelişen teknolo i ile dünyada ener i tüketimi hızla artmaktadır. Dünyanın belirli 
yerlerinde toplanmış doğalgaz ve petrol kaynaklarına hâkim olmak, bu kaynakları çıkarmak, işlemek 
ve dağıtmak devletler arasında siyasi ve ekonomik güç mücadelesine ve sorunlara yol açmaktadır.

Türkiye; Orta Doğu, Orta Asya ve afkasların zengin ener i kaynaklarına yakınlığı ve bu ener i 
kaynaklarının Avrupa ülkelerine taşınmasında büyük bir öneme sahiptir. Sahip olduğu demokratik, 
laik, çağdaş yönetim anlayışı, istikrarlı siyasî yapısı ve barışçı dış politikası ile çevresine güven ve-
ren bir ülkedir. Bu nedenle ener i güvenliği açısından da önemlidir. lkeler arası siyasi ve ekonomik 
iş birliği gerektiren ener i politikalarına yön verecek bir konumdadır. 

Sahip olduğu bu özellikler Türkiye’nin bir ener i koridoru olmasının yolunu açmıştır. Dünyanın 
en önemli ener i nakil hatları Türkiye üzerinden planlanmaktadır. Bu hatlardan biri de Bakü-Tiflis-
Ceyhan Petrol Boru Hattı’dır. Hazar Denizi ve Azerbaycan petrolünün, ürcistan üzerinden Akde-
niz kıyısındaki Ceyhan’a aktarılmasını sağlamaktadır. Bu hat sayesinde Türkiye önemli bir gelir elde 
ederken dünya siyasetinde de belirleyici bir konuma gelmiştir. Boru hatları sayesinde Boğazlardan 
tankerlerle yapılan taşımacılığın yarattığı çevresel tehditler de en aza indirilmiştir.

ari a . : emi den e en e r  ve d a a  b r  a arı

 Hazırlık Çalışmaları
Enerji kaynaklarını etkili ve verimli kullanmanın siyasi ve ekonomik hayata etkisi nedir? 

Araştırınız.

8. KALKINMA POLİTİKASI İÇİNDE DOĞAL KAYNAKLARIN ÖNEMİ
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Türkiye, sahip olduğu doğal kaynaklar açısından önemli bir ülkedir. eşitli doğal taşlar, demir, 
krom, bakır ve linyit yatakları bulunduran Türkiye bunların yanı sıra dünya bor rezervlerinin yarısın-
dan fazlasına sahiptir. ükleer ener i kaynağı olan toryum madeninin de bulunduğu Türkiye, maden 
çeşitliliği açısından oldukça zengin bir ülkedir. Ancak bütün yer altı kaynaklarımız tam olarak belir-
lenmiş değildir.

Doğal kaynaklarımızın belirlenmesi ve çıkarılıp işlenmesi çalışmaları Cumhuriyet’in ilk yıllarına 
dayanır. Madenlerimizin bilimsel yöntemlerle bulunup işletilebilmesi, 193 ’te Maden Tetkik ve Ara-
ma (MTA) nstitüsünün kurulmasıyla başlar. Yine Cumhuriyet Dönemi’nde kurulan tibank ile ma-
denlerin işletilmesi ve pazarlanması sağlanmıştır. Petrol arama ve çıkarma çalışmaları 19 ’te ku-
rulan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile devam etmiştir. ünümüz Türkiye’sinde, ül-
ke ihtiyacını karşılamamakla beraber petrol ve doğalgazın tamamına yakını üneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nden çıkarılmaktadır.

Türkiye temiz ve yenilenebilir ener i kaynakları açısından da zengin bir ülkedir. Bu zenginlikler-
den biri su gücüdür. Türkiye’nin toplam ener i üretiminde doğalgazdan sonra ikinci sırada su gücün-
den elde edilen hidroelektrik gelmektedir. 

Yer altı sıcak sularına dayalı olarak elde edilen eotermal ener i de Türkiye’nin sahip olduğu 
önemli bir kaynaktır. Denizli Sarayköy ve Aydın ermencik’te eotermal ener i üretilmektedir. lke-
mizin pek çok yerinde çeşitli sıcaklıklarda termal kaynaklar bulunmaktadır. 

Türkiye, rüzgâra dayalı ener i üretiminde de önem-
li bir potansiyele sahiptir. Bu alanda son yıllarda yatı-
rımlar artmaktadır. konomisi büyüyen ve nüfusu ar-
tan ülkemizde elektrik tüketimi de artmaktadır. re-
tilen ener inin yaklaşık dörtte üçü petrol ve doğalgaz 
olarak ithal kaynaklardan karşılanmaktadır. Bu durum 
ener i üretiminde dışa bağımlılığa neden olurken, ülke 
ekonomisine de olumsuz yansımaktadır.

Teknolo ik gelişmeye ve yatırıma bağlı olarak te-
miz ve yenilenebilir kaynaklarımızı değerlendirmek, 
Türkiye’nin ener ide dışa bağımlılığını giderek azalta-
caktır. Mersin ve Sinop illerinde elektrik üreten nükle-
er santrallerin kurulma çalışmaları da ener i üretiminde 
dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalardır.

Türkiye’de doğal kaynaklardan verimli olarak ya-
rarlanmaya yönelik en büyük pro e, üneydoğu Ana-
dolu Pro esi’dir ( AP). 1973’te başlayan ve günümüz-
de devam eden AP’ın temel hedefleri; üneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nin sahip olduğu kaynakları değer-
lendirerek, yöre halkının gelir düzeyini ve yaşam kali-
tesini yükseltmek, bu bölge ile diğer bölgeler arasında-
ki kalkınma farkını gidermek, kırsal alandaki verimliliği ve iş olanaklarını arttırarak ulusal düzeyde 
ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmaktır. 

Resim .2 : eban Bara ı a ı   eban

Resim .2 : üneyd  nad  r esi 

Türkiye’nin doğal kaynaklarını çıkarıp işleyebilmesi ile ekonomik bağım-
sızlığı arasındaki ilişkiyi tartışınız. 117, 118

209



Avrupa Birliği’nin temeli, 19 2’de kuru-
lan Avrupa ömür ve elik Topluluğu ile atıldı. 
19 7’de imzalanan Roma Antlaşması ile birlik, 
Avrupa konomik Topluluğu (A T) adını aldı. 
Topluluğa üye devletler arasında gümrük vergisi 
19 8’de kaldırıldı; ekonomi, ulaşım ve güvenlik 
alanlarında ortak politikalar oluşturuldu. 1993’te 
yürürlüğe giren Maastricht (Mastriht) Anlaşma-
sı ile topluluğun adı Avrupa Birliği oldu. ye ül-
keler arasındaki kalkınmışlık farkını ortadan kaldırmak için ortak fonlar oluşturulmuş ve ihtiyaç du-
yan ülkelere ekonomik destek verilmiştir. 

Avrupa Birliği’ne üye ülkeler, Avrupa Parlamentosunda nüfusları oranında temsilci bulundura-
rak birliğin geleceği ve politikaları hakkında söz sahibi olmaktadır. Birlik üyeleri arasında çeşitli an-
laşmazlıklar da yaşanmaktadır. Bu anlaşmazlıklar sonucunda İngiltere, 2 1  yılında yapılan referan-
dum (halkoylaması) sonucunda Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı almıştır.

Avrupa Birliği’ne aday ülkeler; demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlık hakları ve 
ekonomik alanda belirli bir seviyeye gelmiş olmalıdır. Avrupa Birliği, oluşturduğu fonlardan aday ül-
keleri de destekleyerek uyum sürecini hızlandırmaktadır.

Türkiye, Avrupa Topluluğu ya da Avrupa Birliği 
ile ilgili ilk bağlantısını 12 ylül 19 3’te imzaladığı 
Ankara Antlaşması ile kurmuştur. 1  isan 1987’de 
Avrupa Topluluğu’na “tam üyelik” için resmen 
başvurmuştur. 1 Ocak 199 ’da ümrük Birliği’ne 
dâhil olan Türkiye’nin AB’ye aday üyeliği statüsü 
1999 Helsinki irvesi’nde kabul edilmiştir. 3 kim 
2  tarihinde Avrupa Birliği ile “ yelik Müzake-
releri erçeve Belgesi”ni imzalayan Türkiye, bazı 
sorunlar yaşanmasına rağmen tam üyelik sürecini 
günümüzde devam ettirmektedir.

Avrupa Birliği’ne uyum süreci Türkiye’de birtakım değişiklikleri de beraberinde getirdi. Açıkta 
satılan süt, meyve suyu, ayran gibi sıvı gıdaların ambala lanması ve üretim bilgilerinin üzerine yazıl-
ması sağlandı. Pazar esnafına halkla ilişkiler dersleri verilmesi ve Türk Standartları nstitüsü onayı 
olmayan ürünlerin pazarlarda satılmaması, Tarım Bakanlığınca çıkarılan yasal düzenlemelerde yer 
aldı. Medeni anun’da yapılan değişikliklerle, kadın erkek eşitliğine aykırı hükümler yeniden dü-
zenlendi. Oturulacak evin seçiminde, evin giderlerinin karşılanmasında erkeğe ait olan karar ve so-
rumluluk eşler arasında eşit paylaşılmaya başlandı. “ oca, evlilik birliğinin reisidir.” ifadesi kaldırı-
larak evliliğin temsilinde kadın erkek eşitliği sağlandı. ansere yol açan tarım ilaçlarına sınırlama-
lar getirildi. Ayrıca eğitim, çevre, ekonomi, insan hakları ve demokrasi gibi pek çok 
alanda yapılması planlanan düzenlemelerin Türkiye’de yaşam standartlarını yükselte-
ceği düşünülmektedir.

Resim .2 : ür iye’nin vr a Bir i i’ne 
a ı ımı i e i i i a e e aberi  ayıs 

Resim .2 : ür iye m riye i ve B bayra ı

 Hazırlık Çalışmaları
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olması, Türkiye’ye neler kazandırır? Araştırınız.

9. AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE

119
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7. Ünite Değerlendirmesi

A  Aşağıdaki c mlelerdeki şl kları k t dan se eceğini  n sö c klerle d ld r n .

Millî Kalkınma 
Partisi

Mihver  Berlin Duvarı SSCB - ABD
Millî Korunma 
Kanunu   

NATO Mütte� k ABD-İngiltere Demokrat Parti Varlık Vergisi

1. İkinci Dün ya Savaşı öncesi Almanya, İtalya ve Japonya .. devletle-
rini oluşturmuştur.

2. İkinci Dünya Savaşı sonrasında . .. ve ..
dünyanın en büyük iki devleti hâline gelmiştir.

 İkinci Dünya Savaşı’nın ekonomiyi olumsuz etkilemesini önlemek için Türkiye, savunucu ve 
koruyucu bir önlem olarak ..  adıyla bir kanun hazırladı. 

 18 Temmuz 19 ’te uri Demirağ’ın başkanlığında .. kurula-
rak Türkiye Cumhuriyeti’nde uzunca bir aradan sonra çok partili hayata geçilmiş oldu. 

 19 1’de inşa edilen, soğuk savaşın simgesi olan ..  1989’da yıkıldı. 

B Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice k n  D ğr  ifadelerin s n na D  arfi  anlış ifade
lerin s n na  arfi etirini

1. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na fiilen katılmadığı hâlde özellikle ekonomik açıdan olumsuz et-
kilenmiştir. (    )

2. Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna doğru demokratik ülkelerin yanında yer alması, 
çok partili hayata geçişte etkili olmuştur. (    )

 ABD’nin Marshall Planı doğrultusunda başlattığı yardımlarla 19 ’li yıllarda Türkiye’de önce-
likle sanayi sektöründe modernleşme hareketleri başladı. (    )

 Demokratik anlayışını uluslararası düzeyde geliştirmeye çalışan Türkiye, 19 ’te Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’ni imzalamıştır. (    )

 Millî üvenlik urulu, devletin millî güvenlik siyasetinin belirlenmesi ve uygulanmasıyla ilgi-
li tavsiyelerini ve görüşlerini Bakanlar urulu’na bildirir. (    )

 Türkiye, dünya barışına katkı sağlamak üzere ilk defa ıbrıs’a asker göndermiştir. (    )
7. Türkiye’nin diğer Türk Cumhuriyetleri ile olan ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkileri Sovyetler 

Birliği’nin dağılmasından sonra yoğunluk kazanmıştır. (    )
8. örfez Savaşı nedeniyle rak’a uygulanan ambargo Türkiye’nin dış satımını olumlu etkile-

miştir. (    )

 Aşağıdaki ktan se meli s r ların d ğr  anıtlarını işaretle ini
1. Aşağıda verilenlerden an isi İkinci D n a Savaşı nın nedenleri arasında er alma ?

A) Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan antlaşmaların ağır şartlar içermesi
B) Almanya ve İtalya’nın saldırgan politikaları
C) Milletler Cemiyetinin sorumluluklarını yerine getirememesi
D) ABD ve SSCB’nin dünyanın en büyük iki devleti olarak rekabet içerisine girmesi 
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2. Aşağıda verilenlerden an isi İkinci D n a Savaşı nın rki e e lan etkileri arasında 
er alma ?

A) Askerî harcamaların artması
B) amu güvenliğini ve sağlığını korumak amacıyla birtakım özgürlüklerin kısıtlanması
C) Sanayi üretiminde artışlar yaşanması
D) üfus artış hızının azalması

 Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na katılmasa da savaşın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 
birtakım önlemler aldı. 
Aşağıda verilenlerden an isi rki e nin aldığı ek n mik önlemler arasında er alma ?
A) Hava saldırısı tehlikesine karşılık karartma uygulanması
B) Tahıl stoklarına el konup ekmek, şeker ve zeytin gibi ürünlerin karneyle verilmesi
C) Yeni vergilerin konması
D) Pasta ve benzeri unlu gıdaların yapımının yasaklanması

 Aşağıda verilenlerden an isi İkinci D n a Savaşı s nrasında rki e de aşanan eliş
meler arasında er alma ?
A) Tarımda makineleşme ile birlikte artan üretim halkın alım gücünü yükseltmiştir.
B) . Beş Yıllık alkınma Planı hazırlanmıştır.
C) üfus artış hızı yükselmiştir. 
D) öyden kente ve yurt dışına doğru göçler yaşanmıştır.

 Türkiye, yer altı ve yer üstü kaynaklarının yanı sıra dünya üzerinde sahip olduğu yer bakımın-
dan da oldukça önemli bir değere sahiptir. 
Aşağıda verilenlerden an isi rki e nin  değerinden ka naklanan s n lar arasın
da er alma ?
A) Petrol taşımacılığında kilit ülke olma
B) Orta Doğu ülkelerine çağdaş ve demokratik bir model olma
C) enç ve dinamik bir nüfusa sahip olma
D) ıtalararası ulaşımda önemli bir role sahip olma

     .   Türkiye’nin dış satımını olumsuz etkilemesi
  . uzey rak’ta yaşanan otorite boşluğunun Türkiye’ye yönelik terör hareketlerini arttırması
  . Türkiye’ye gelen turist sayısında düşüş yaşanması

karıda verilenlerden an ileri  ve  ıllarında rak ta aşanan ve örfe  Sa
vaşları  larak adlandırılan savaşların rki e e lan etkileri arasındadır
A) Yalnız  B)  ve  C)  ve  D) ,  ve 

 Aşağıdaki s r ları anıtla ını  anıtlarını ı öğrenci r n d s asına k n

1. Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı’na yol açan gelişmelere yönelik değerlendirmeleri nelerdir  Bu 
değerlendirmeleri onun ileri görüşlülüğü açısından açıklayınız.

2. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye, dünya barışına katkı sağlamak için hangi ülkelere as-
ker göndermiştir

 19 1 - 198  arası Türkiye’de uygulanan ekonomi politikasını genel olarak açıklayınız.
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v^kfq=^k^eq^of

 İ

A B C

1. Lozan Barış Antlaşması 1. D 1. D
2. Musul 2. D 2. B
3. Afganistan 3. D 3. C
. vrensel . Y . A
. Fransa . D . B
. Yunanistan . D . C

7. Y 7. D
8. Y 8. B

 İ

A B C

1. Mihver 1. D 1. D
2. SSCB-ABD 2. D 2. C
3. Millî orunma anunu 3. Y 3. A

. Millî alkınma Partisi . D . B

. Berlin Duvarı . D . C
. Y . D

7. D
8. Y

 İ

A B C

1. Tehcir anunu 1. D 1. B

2. Brest Litovsk 2. D 2. C

3. azım arabekir 3. Y 3. D

. ümrü . Y . A

. Moskova . Y . C

. Sakarya Savaşı . D . A

7. D 7. B

8. Y

9. D

 İ

A B C

1. Lozan 
    Antlaşması 1. Y 1. D

2. araağaç 2. Y 2. C
3. Saltanat 3. Y 3. D

. Tevhid-i Tedrisat . D . A

. eyh Sait . D . B
. Y . A

7. D 7. C
8. D 8. B
9. D 9. D

1 . B
11. B

 İ

A B C

1. Fransız İhtilali 1. D 1. D
2. Atatürkçülük 2. D 2. C
3. Millî üç 3. Y 3. A
. İnkılap . D . D
. Halkçılık . D . C

. D . D
7. Y 7. C
8. Y 8. A

9. A
1 . B
11. C
12. D

 İ

A B C

1. Trablusgarp Savaşı 1. D 1. C
2. Sofya 2. D 2. C
3. Selanik 3. Y 3. D

. Muş . Y . C

. İstanbul

. Manastır

 İ

A B C Ç

1. İngiltere 1. anakkale Cephesi 1. D 1. C
2. Rusya 2. Amasya enelgesi 2. Y 2. D
3. Almanya 3. Redd-i İlhak 3. D 3. A
. Fransa . Sivas . Y . B
. İtalya . Damat Ferit Paşa . Y . C
. Osmanlı Devleti . D . A

7. Y 7. D

213



A
a dar : Yeşil.
a mer : ırmızı, kızıl.
am ar  : Askerî, siyasi ve ekonomik nedenlerle belirli malların iç veya dış ticarette serbestçe alım, 

satım ve taşınmasını engellemek için alınan önlem.
antant : Anlaşma, uyuşma, mutabakat.
arşın : Yaklaşık olarak 8 santimetreye eşit olan uzunluk ölçüsü.
aşar : Tarım ürünlerinden alınan onda bir oranındaki vergiler.
ateşemiliter : Bir elçiliğe bağlı askerî uzman.
ateşkes : Savaşan tara arın karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke.
a ınlık : Bir ülkede egemen ulusa göre ayrı soydan ve sayıca az olan topluluk.

B
Ba ıali : Osmanlı Devleti’nde İstanbul’da sadaret (Başbakanlık), dâhiliye ve hariciye nezaretleri (İçiş-

leri ve Dışişleri bakanlıkları) ile rayıdevlet (Danıştay) dairelerinin bulunduğu yapı.
B lşevik : Rusya’da 2 . yüzyıl başlarında doğan ve Lenin tarafından geliştirilen komünist hareket.

    D
cemi et : Dernek.
ci at : Din uğrunda düşmanla savaşma.
ar : Rus imparatorlarına ya da Bulgar krallarına verilen unvan.

dar lf n n : niversite.
dele e : endisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas.
der  : Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ettikleri ve törenler yaptıkları yer.
derviş : Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse.
devrim : Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik.
d ktrin : ğreti.

enc men : Alt kurul.
enda e :  cm boyunda bir uzunluk ölçüsü.
erkanı ar i e : enelkurmay Bakanlığı.
etn raf a : avimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran bilim.
evkaf : 1. akıflar. 2. akıf mallarını yöneten kuruluş.

F 
faşi m : Demokratik düzenin yerine aşırı bir ulusçuluk ve baskı düzeni kurmayı amaçlayan öğreti.
ferman : 1. Buyruk. 2. mir. 3. Osmanlı İmparatorluğu’nda padişahın verdiği, uyulması gerekli hü-

kümleri taşıyan yazılı buyruk, yarlık.
fetva : İslam hukuku ile ilgili bir sorunun dinî hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhü-

lislam veya müftü tarafından verilebilen belge.
fırka : Siyasi topluluk, parti.

ar  : Batı.
a i : Savaştan sağ ve zafer kazanmış olarak dönen kimse.
enel e : Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, 

dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, bildirge.

ar  : Savaş.
e etinasi a : Osmanlı Devleti’nin işgallere karşı halkın tepki göstermemesi için oluşturduğu ekipler.
ilafet : Halifelik makamı.
ita et : tkili söz söyleme sanatı.

k met : Bakanlar urulu.
  İ

ısla at : Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform.
icra : Yapma, yerine getirme, bir işi yürütme.
idadi : Lise.
i tilal : Bir ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıy-

la kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi.

p£wi§h

214



iktisat : konomi.
il ak : 1. atma, bağlama, ekleme. 2. gemenliği altına alma.
inkıla  : Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, devrim, 

reform.
irtica : ericilik.
istik al : elecek.
istiklal : Bağımsızlık.
itilaf : Anlaşma.
ittifak : Bağlaşma.
itti at : Birleşme, birlik oluşturma.

    
e litik : Bir devlette bir bölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişki.

ka ine : Bakanlar kurulu, hük met.
ka ta  : Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi.
k l rd  : Değişik sayıda tümen ve savaş destek birliklerinden kurulu büyük askerî birlik.
k n re : Bir kuruluşun, gündemindeki sorunları konuşmak ve yeni kurullar seçmek üzere belli süre-

lerle yaptığı genel toplantı, kurultay.
k ns l sl k : onsolosun makamı veya görevi. 
k rma  : Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay, erkânıharp.
laiklik : Devlet ile din işlerinin ayrıldığı, devletin din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakı-

mından yansız olması.
li erali m : konomide ve siyasette serbestlik.

  
maarif : ğretim ve eğitim sistemi.
mareşal : n yüksek askerî rütbe.
ma l m : ulüm görmüş, haksızlığa uğramış.
meşr ti et : Hükümdarın yetkilerinin anayasa ve meclisle sınırlandırıldığı yönetim biçimi.
me e  : Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri.
misak : Yemin, ant.
mitin  : österi amacıyla veya bir olaya dikkat çekmek için genellikle açık yerlerde yapılan toplantı.
m lla : Büyük bilgin, dinî yönü ağır basan kimse.
m allim : ğretmen.
m lki e : Devlet yönetimindeki sivil görevliler sınıfı.
m tte k : Bağlaşık.
naaş : len insanın vücudu, ceset.
na ır : Bakan.
ne aret : Bakanlık.
n ta : Bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı.

   
kka : 1,283 kilogram veya  dirhemlik ağırlık ölçüsü birimi.

öner e : Meclis, kongre vb. resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir öne-
ride bulunmak için üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya sunularak 
karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir.

ön ör  : Bir işin ilerisini kestirme veya bir işin nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilme ve ona göre 
davranma.

ö erk : Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş, devlet vb.), muhtar, 
otonom.

  
akt : Antlaşma.
ancermeni m: Almanca konuşan halkları tek bir yönetimsel çatı altında toplama amacını güden düşünsel ve 

siyasal akım.
anslavi m : Slav ırkından olanların bir çatı altında toplanmasına yönelik siyaset.

ref rm :  Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik.
re im : Yönetme, düzenleme biçimi, düzen.
r şti e : Ortaokul derecesinde olan eğitim kurumu.
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S  
saltanat : Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması.
satı  : Yüz, yüzey, alan.
stat k  : Yürürlükte bulunan antlaşmalara göre olması gereken veya süregelen durum.
strate i :  Bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara destek ver-

mek amacıyla politik, ekonomik, psikolo ik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve 
sanatı.

se are : ezici.
söm r e : Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik ve siya-

sal çıkarlar sağladığı ülke.
şara nel : Patladığında etrafa küçük parçalar saçan bir tür top mermisi.
şark : Doğu.
şeriat : ur’an-ı erim’deki ayetlere, Hz. Muhammed’in sözlerine dayanan İslam kanunu, İslam 

hukuku.
şeri e : İslam hukukuyla ilgili.
şe  : Tarikat kurucusu, bir tarikatta en yüksek dereceye ulaşmış olan kimse.

T
tamim : enelge.
tarikat : Aynı dinin içinde birtakım yorum ve uygulama farklılıklarına dayanan, bazı ilkelerde birbi-

rinden ayrılan, Tanrı’ya ulaşma ve onu tanıma yollarından her biri.
ta minat : arar karşılığı ödenen para, ödence.
tedrisat : ğretim.
te cir : öç ettirme, göç etmesine sebep olma.
tekalif :  ergiler, salmalar.
tekke : Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer.
terakki : İlerleme, yükselme, gelişme.
tetkik :  İnceleme.
tev id : Birleşme, birleştirme.
t ek n : Toplu olarak.
t ran : 1. Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları ülkenin adı. 2. 

Türklerin Orta Asya’daki en eski yurtları.
t men : Tugayla kolordu arasında yer alan birlik, fırka.

lema : 1. Bilginler. 2. Sarıklı din bilginleri.
laşma : yuşma.

ltimat m :  Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksı-
zın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota.

mmet :  Hz. Muhammed’e inanarak onun yaptıklarını ve söylediklerini uygulayarak çevresinde top-
lanan Müslümanların tümü.

niter devlet : Merkezî idarenin üstünlüğüne dayalı devlet.

vek let : Bakanlık.
aver :  mir subayı.
a it :  Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker.
avi e : üçük tekke. (Bkz. Tekke)

mre :  Topluluk, takım, grup, camia.
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 : Mustafa emal Selanik’te doğdu.
 : Mustafa emal Selanik’teki askerî rüştiyeye yazıldı.

 art  : Mustafa emal Manastır Askerî İdadisine girdi.
 art  : Mustafa emal İstanbul Harp Okuluna girdi.
 at  : Mustafa emal Harp Akademisine girdi.
 cak  : Mustafa emal Harp Akademisinden kurmay yüzbaşı rütbesi ile mezun oldu.

 at  : Mustafa emal kurmaylık sta ı için am’da . Ordu emrine atandı.
 : Mustafa emal arkadaşlarıyla am’da “ atan ve Hürriyet Cemiyeti”ni kurdu.
 isan  : Mustafa emal Hareket Ordusu urmay Başkanı olarak İstanbul’a gitti.

l l  : Mustafa emal Fransa’ya Pikardi Askerî Manevralarını izlemeye gitti.
 kim  : Mustafa emal Tobruk ve Derne’de İtalyanlara karşı savunma savaşlarına ka-

tıldı.
 asım  : Mustafa emal Trablusgarp’ta bulunduğu sırada binbaşılığa terfi etti.

 kim  : Mustafa emal Bolayır’da kurulan kolordunun Harekât ubesi Müdürlüğüne 
getirildi.

 asım  : Mustafa emal anakkale Boğazı uvayımürettebe omutanlığı Harekât u-
besi Müdürlüğüne atandı.

 art  : Mustafa emal yarbaylığa terfi etti.
 at  : Mustafa emal ceabat’ta (Maydos) bulunan 19. Tümen omutanlığına atandı.
 art  : anakkale Deniz Savaşı kazanıldı.
 isan  : Mustafa emal’in komutasındaki Türk birlikleri, Arıburnu’na çıkarma yapan 

İngiliz ve Anzak birliklerini durdurdu.
 a iran  : Mustafa emal albaylığa terfi etti.

 Ağ st s  : Mustafa emal Anafartalar omutanlığına atandı.
 Ağ st s  : Mustafa emal ikinci Anafartalar aferi’ni kazandı.

 isan  : Mustafa emal tuğgeneralliğe terfi etti.
 Ağ st s  : Mustafa emal Muş’u ve ardından Bitlis’i Ruslardan geri aldı.

 Ağ st s  : Mustafa emal 7. Ordu omutanlığı görevine başlamak üzere İstanbul’dan 
Halep’e hareket etti.

 Aralık  : Mustafa emal eliaht ahdettin’le Almanya’ya gönderildi.
 kim  : Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı.
 kim  : Mustafa emal Limon on Sanders’ten Yıldırım Orduları omutanlığını tes-

lim aldı.
 asım  : Mustafa emal İstanbul’a döndü.
 isan  : Mustafa emal 9. Ordu Müfettişi olarak Anadolu’ya tayin edildi.
 a ıs  : İzmir, Yunanlar tarafından işgal edildi. 
 a ıs  : Mustafa emal Samsun’a çıktı.
 a iran  : Amasya enelgesi yayımlandı.
 a iran  : Mustafa emal Amasya’dan rzurum’a hareket etti.

 emm   : Mustafa emal “Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” toplantısına katılmak 
üzere rzurum’a geldi.
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 emm   : Mustafa emal askerlik mesleğinden istifa etti.
 emm   : Mustafa emal rzurum ongresi’nde Temsil urulu Başkanlığına seçildi.

 l l  : Mustafa emal Sivas ongresi Başkanlığına seçildi.
 l l  : Mustafa emal Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsil urulu 

Başkanlığına seçildi.
 kim  : Mustafa emal Bahriye azırı Salih Paşa ile Amasya örüşmelerini gerçekleş-

tirdi.
 Aralık  : Mustafa emal Temsil urulu ile Sivas üzerinden Ankara’ya geldi.
 cak  : Mebusan Meclisi İstanbul’da toplandı.
 cak  : Misakımillî kabul edildi.
 art  : İstanbul, İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edildi.
 isan  : Büyük Millet Meclisi açıldı.
 isan  : Mustafa emal Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçildi.
 Ağ st s  : Sevr Barış Antlaşması imzalandı.
 Aralık  : rmenilerle ümrü Antlaşması imzalandı.
 cak  : . İnönü Savaşı kazanıldı.

 cak  : Yeni Türk devletinin ilk anayasası kabul edildi.
 art  : İstiklal Marşı kabul edildi.
 art  : TBMM ile Rusya arasında Moskova Antlaşması imzalandı.

 isan  : . İnönü aferi kazanıldı.
 emm   : ütahya- skişehir Savaşları yapıldı.
 emm   : Ankara’da Maarif ongresi toplandı.

 Ağ st s  : Mustafa emal başkomutanlığa seçildi.
 Ağ st s  : Tekâlif-i Milliye mirleri yayımlandı.

 Ağ st s  : Sakarya Meydan Muharebesi başladı.
 l l  : Sakarya Meydan Muharebesi kazanıldı.
 l l  : Mustafa emal’e TBMM tarafından “Mareşallik” ve “ azilik” unvanları verildi.
 kim  : rmenistan, Azerbaycan ve ürcistan ile Türkiye arasında ars Antlaşması im-

zalandı.
 kim  : Fransa ile Türkiye arasında Ankara Antlaşması imzalandı.
 Ağ st s  : Büyük Taarruz başladı.
 Ağ st s  : Başkomutanlık Meydan Savaşı kazanıldı.

 l l  : Türk ordusu İzmir’e girdi.
 l l  : Mustafa emal İzmir’e geldi.

 kim  : Mudanya onferansı toplandı ve Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı.
 asım  : Saltanat kaldırıldı.
 cak  : übeyde Hanım İzmir’de vefat etti.
 at  : İzmir’de Türkiye İktisat ongresi toplandı.
 emm   : Lozan Barış Antlaşması imzalandı.
 Ağ st s  : İkinci dönem TBMM, çalışmalarına başladı.

 l l  : Halk Fırkası kuruldu.
 kim  : Ankara başkent oldu.
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 kim  : Cumhuriyet ilan edildi ve Mustafa emal cumhurbaşkanı seçildi.
 art  : Halifelik kaldırıldı ve Tevhid-i Tedrisat anunu kabul edildi
 isan  : Yeni Anayasa kabul edildi.
 asım  : Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu.
 asım  : apka anunu yürürlüğe girdi.
 asım  : Tekke ve zaviyeler kapatıldı.
 Aralık  : luslararası saat ve takvim kabul edildi.
 at  : Medeni anun kabul edildi.

 a iran  : Türkiye ve İngiltere arasında Ankara Antlaşması imzalandı.
 a iran  : Mustafa emal’e İzmir’de hazırlanan suikast girişimi açığa çıkarıldı.
 kim  : Mustafa emal “ utuk”u okudu.

 asım  : Mustafa emal ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.
 kim  : Türkiye’de ilk kez nüfus sayımı yapıldı.
 a ıs  : luslararası rakamlar kabul edildi.

 asım  : Yeni Türk harfleri kabul edildi.
 cak  : Millet Mektepleri açıldı.
 isan  : Türk kadınlarına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanındı.
 Ağ st s  : Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu.
 Aralık  : Menemen’de Cumhuriyet’e karşı ayaklanma çıktı ve Yedeksubay ğretmen 

ubilay şehit edildi.
 isan  : Mustafa emal’in emriyle Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kuruldu.
 isan  : Mustafa emal üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.
 emm   : Mustafa emal’in emriyle Türk Dili Tetkik Cemiyeti kuruldu.
 emm   : Türkiye Milletler Cemiyetine üye oldu.
 kim  : Türk kadınlarına köy ihtiyar heyetlerine seçme ve seçilme hakkı tanındı.

 at  : Balkan Antantı imzalandı.
 a iran  : Soyadı anunu kabul edildi.
 asım  : Mustafa emal’e, TBMM’nin çıkardığı bir yasa ile “Atatürk” soyadı verildi.

 Aralık  : Din adamlarının mabet ve ayinler dışında dinî kisve kullanmaları yasaklandı.
 Aralık  : Türk kadınlarına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi.
 emm   : Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalandı.

 at  : TBMM’nin aldığı bir kararla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na  “cumhuri-
yetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık” ilkeleri kondu.

 a iran  : Atatürk bütün çiftliklerini ve çiftlikteki mallarını Türk milletine bağışladı.
 emm   : Sadabad Paktı imzalandı.
 kim  : Atatürk ilk ağır komaya girdi.
 asım  : Atatürk vefat etti.
 asım  : Atatürk’ün naaşı, geçici olarak tnografya Müzesine kondu.
 asım  : Atatürk’ün naaşı, yapılan büyük bir törenle Anıtkabir’e nakledildi.
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