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VI.ÜNİTE



 ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE 

SİSTEMİ

VE ATATÜRK İLKELERİ



A-ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ

 1-ATATÜRKÇÜLÜĞÜN TANIMI  VE ÖNEMİ

Türk  milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve 

refaha sahip olması, devletin millet egemenliği esasına 

dayandırılması, aklın ve ilmim rehberliğinde Türk kültürünün 

çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacı ile temel esasları 

yine Atatürk tarafından belirtilen devlet hayatına, fikir hayatına ve 

ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi 

fikirlere ve ilkelere Atatürkçülük denir.



2-ATATÜRKÇÜLÜĞÜN NİTELİKLERİ

Atatürkçü Düşünce Sistemi, belli bir amaca 

yönelik, kendi içinde tutarlı ve bir uyum işleyen, 

birbirine bağlı ve birbirini tamamlayan düşün-

celerin ve ilkelerin oluşturduğu bir bütündür.





 Türk milletinin tarihi gerçeklerinden ve 

ihtiyaçlarından çıkan Atatürkçülük, milli bir 

düşünce sistemidir. Atatürkçü Düşünce Sistemi, 

içerisinde milletimizin yapısına uygun evrensel 

değerleri de barındırmaktadır. Atatürkçü 

Düşünce Sistemi, dışarıdan alınmış bir ideoloji 

değildir.



B-ATATÜRK İLKELERİ



Atatürk,cumhuriyetin ilanı ile devlet yönetiminde hakimiyeti devlete 

vermiştir. O, ”Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.” Sözü ile,

cumhuriyetin en önemli niteliğinin millet egemenliği olduğunu 

vurgulamıştır. Atatürk, ”Türk milletinin karakter ve yapısına en uygun 

idare; cumhuriyet idaresidir” diyerek bu  konudaki duygularını ifade 

etmiştir. Halkın kendisini doğrudan doğruya yönetmesi gerektiğine 

inanan Atatürk, demokrasinin en güzel uygulandığı yönetim şekli 

olarak cumhuriyeti görmüştür.

1-CUMHURİYETÇİLİK



2-MİLLİYETÇİLİK 

 Milli birlik ve beraberliği sağlama konusunda, Atatürkçü 

Düşünce Sistemi’nin ilk temel ilkesi milliyetçiliktir. Atatürk, 

milliyetçiliği, Türk milletinin kaderini belirleyen, onu huzur 

ve refaha götüren temel ilke olarak kabul etmiştir. Atatürk 

milliyetçiliği, milletin kendi öz kültürüne, geleneklerine ve 

milli ülküsüne bağlı kalarak, gücünü ve varlığını her şeyin 

üstünde tutarak, mutlu, güvenli ve haysiyetli bir şekilde 

yaşaması gerektiğine inanan sosyal, siyasi, kültürel 

bütünleşmeyi hedefleyen bir milliyetçiliktir.



 Belli bir zamanda bir ülkede oturan ve o ülkeyi vatan bilen 

kaderini o ülkeye bağlamış insanların bütününe “halk” denir. 

Milliyetçilik ve cumhuriyetçilik ilkelerinin tabii bir 

sonucudur. Halkçılık, imtiyazsız ve sınıfsız bir millet 

hedeflemektedir. Atatürk’e göre halk ve millet eşdeğerdir.

3-HALKÇILIK



 Atatürk,”Türkiye Cumhuriyeti halkını;

ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil ve fakat 

kişisel ve sosyal hayat içinde iş bölümü 

itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir 

toplum olarak görmek esas prensiplerimiz-

dendir.”der. 



 Halkçılık birbirini tamamlayıcı nitelikteki 

üç unsurdan meydana gelir:

-Kanun önünde herkesin eşitliği

-Siyasi demokrasi

-Sınıf mücadelesinin reddi ve sosyal 

dayanışma



 63. Halkçılık, yönetimde, siyasette, kalkınmada, gelirin

 dağılımında, devlet ve ulus olanaklarının kullanılmasında 
halk yararının gözetilmesini amaçlar. Bu amaç 
doğrultusunda devleti önlemler almak, yasalar çıkarmak, 
düzenlemeler yapmak, engelleri ortadan kaldırmakla 
görevli kılar.

 Buna göre,

 I. Âşar vergisinin kaldırılması,

 II. okuma yazma seferberliğinin başlatılması,

 III. hicri takvim yerine miladi takvimin kabul edilmesi

 uygulamalarının hangilerinde doğrudan halkçılık

 ilkesinin temel alındığı savunulabilir?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II

 D) II ve III E) I, II ve III                                         2005



4-DEVLETÇİLİK

Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde 

yaşayan ve üstün bir otoriteye bağlı insan 

topluluklarının oluşturduğu siyasi ve hukuki 

bütünlüğe devlet denir.

Atatürkçü Düşünce Sistemi’nde devletçilik 

ilkesi, güçlü ve çağdaş bir devlet meydana 

getirmeyi hedeflemektedir. Bunun da güçlü 

bir ekonomi ile mümkün olacağına inan-

maktadır. 



 Atatürk devletçiliği ekonomik hayata ilişkin sosyal ve 

kültürel konularda da devletin dolaylı bir müdahalesini ister. 

Atatürk devletçiliği, Türkiye’nin şartlarından ve 

ihtiyaçlarından doğmuştur. Atatürk, ”Ekonomi politikamızın 

önemli amaçlarından biri; toplumun genel faydasını 

doğrudan doğruya ilgilendirecek kuruluşlar ile, ekonomik 

alandaki teşebbüsleri, mali ve teknik gücümüzün ölçülerine 

uygun olarak devletleştirmektir.” der.



5-İNKILAPÇILIK

Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin inkılapçılık anlayışı, çağa 

göre geri kalmış kurumların ortadan kaldırılması yerine 

gelişmeyi ve ilerlemeyi  kolaylaştıracak kurumların 

getirilmesi esasına dayanır. Türk inkılapları, toplumdaki 

yenileşme ihtiyacının bir sonucu olarak yapılmıştır. Atatürk 

inkılapçılığı, TBMM’nin açılışı ile başlayan bütün yenilikleri 

ve bu yeniliklerin temelini oluşturan ilkeleri içine alır.



Atatürk inkılabı şu şekilde tarif eder:

”İnkılap, var olan müesseseleri zorla değiştirmek 

demektir. Türk milletini son yüzyıllarda geri 

bırakmış olan müesseseleri yıkarak yerlerine,

milletin en yüksek medeni gereklere göre 

ilerlemesini sağlayacak yeni müesseseleri koymuş 

olmaktır.”



6-LAİKLİK

Laiklik,aslı Latinceden alınmış Fransızca bir kelime olup, 

« ruhani olmayan kimse, dini olmayan fikir, müessese, 

sistem ve ilke» anlamına gelmektedir.

Laiklik, dünya işleri olan devlet düzeninin ,bu düzeni 

sağlamak ve korumak için konan hukuk kurallarının dine 

değil, akıl ve bilime dayandırılması ,kimsenin dini inancına 

ve vicdan özgürlüğüne karışılmaması demektir.



Atatürkçü laiklik anlayışı, laikliğin her alan-

da gerçekleşmesini ,devlet yöneticilerinin 

dini kurallardan değil, toplumun ihtiyaçlarını 

dikkate alarak akılcılık ve bilimsellikten 

yararlanarak karar vermelerini istemektedir.



Ana ve babaların çocuklarına 

bağışlayabilecekleri en güzel 

miras, günlük zamanlarından bir 

kaç dakikadır.

O.A. Batista
 (
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