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19.Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Devleti



19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti

parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Osmanlı sınırları içinde yaşayan azınlıklar Fransız

İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımının

etkisiyle ayaklanarak bağımsızlıklarını

kazanmışlardı. Osmanlı Devleti elinde kalan

toprakları korumakta zorlanıyordu. 1878 Berlin

Antlaşması’yla Rusya Kars, Ardahan ve Batum’u

topraklarına katarken Avusturya, Bosna Hersek’i

koruyuculuğu altına almıştı. İngiltere Kıbrıs ve

Mısır’ı, Fransa ise daha önce ele geçirmiş olduğu

Cezayir’e ek olarak Tunus’u imparatorluğuna

katmıştı.



• Osmanlı Devleti askerî ve siyasi 

alanda olduğu gibi ekonomik alanda 

da büyük bir çöküşün içinde 

bulunuyordu. Devlet, dış borçlarını 

ödeyemeyeceğini ilan etmişti. Bunun 

üzerine alacaklı devletler 1881 

yılında Düyun-u Umumiye(Genel 

Borçlar) İdaresini kurarak Osmanlı 

hazinesine ait bazı gelir kaynaklarına 

el koymuşlardı.



• Osmanlı Devleti’nin çöküşünü 

önlemek isteyen aydınlar Osmanlıcılık, 

Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük gibi fikir 

akımları etrafında toplanmışlardı. 

Bunlardan Osmanlıcılık fikrini savunanlar 

Padişah II. Abdülhamit’e meşrutiyeti ilan 

ettirmişlerdi. Ancak meşrutiyet 

yönetiminin devleti dağılmaktan 

kurtarmadığını görünce milliyetçilik 

akımının da etkisiyle Türkçülük fikrine 

yönelmişlerdi.



• Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya 

yönelik fikir akımları genellikle 

Batı’ya açık Balkan kentlerinde, 

özellikle Selânik’te etkili oluyordu. 

Mustafa Kemal Atatürk de 

Osmanlı Devleti’nin içte ve dışta 

büyük sorunlar yaşadığı böyle bir 

dönemde Selânik’te dünyaya 

geldi.



Mustafa Kemal Atatürk’ün Doğumu, Ailesi ve 
Çocukluğu



• Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında, o zamanlar 

bir Osmanlı kenti olan Selânik’in Kocakasım

Mahallesi, Islahhane Caddesi’nde bulunan üç katlı 

pembe evde, orta hâlli bir ailenin çocuğu olarak 

dünyaya gelmiştir. Atatürk’ün babası Ali Rıza 

Efendi, Rumeli’nin fethi sırasında Aydın’ın Söke

ilçesinden getirilerek Selânik’e yerleştirilen 

Türklerden “Kırmızı Hafız” lakaplı Ahmet Efendi’nin 

oğludur. Annesi Zübeyde Hanım ise Orta 

Anadolu’dan göç ederek Selânik’e yerleşmiş olan 

Hacı Sofu ailesinden Feyzullah Ağa’nın kızıdır.









Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğrenim Hayatı



• Okul çağına gelen Mustafa’nın öğrenimine hangi okullarda başlayacağı 

konusu ailede küçük bir tartışmaya neden oldu. Ailesinde din 

adamlarının bulunmasıyla gururlanan Zübeyde Hanım, Mustafa’nın da 

onlar gibi olması gerektiğini düşünüyor ve bu nedenle dinî eğitim 

veren mahalle mektebine gitmesini istiyordu. Oğluna “Adam olmak 

için okumak, öğrenmek şarttır; başka çare yoktur.” diye öğüt veren Ali

Rıza Efendi ise Mustafa’yı Selânik’te yeni açılan, modern öğretim 

yöntemlerinin uygulandığı Şemsi Efendi İlkokuluna göndermek 

istiyordu.



• Atatürk bu konuyla ilgili şunları anlatır:

• “Annemle babam arasındaki anlaşmazlık epeyce sürdü. Araya halam Emine 

Hanım da girdi. Pek mühim bir meseleymiş gibi diğer akrabalar da işe karıştılar. 

Fakat benim fikrimi soran olmadı. Nihayet bir çaresi bulundu. Önce ilahilerle 

mahalle mektebine başladım. Bu suretle anamın dediği oldu. Birkaç gün sonra da 

oradan çıkarak Şemsi Efendi’nin Mektebine kaydedildim. Babam da memnun 

kaldı.” 

• Mustafa, Şemsi Efendi Okulunda eğitim hayatına devam ederken babası Ali Rıza 

Bey vefat etti. Eşinin ölümüyle ekonomik sıkıntılar yaşamaya başlayan Zübeyde 

Hanım, Selanik yakınlarında bulunan Langaza’ya tarımla meşgul olan ağabeyi 

Hüseyin Ağa’nın yanına gitti.



• Ancak oğlunun okuldan uzak kalmasına 

gönlü razı olmadığı için bir süre sonra 

onu Selânik’te bulunan teyzesinin yanına 

gönderdi. Mustafa önce Selânik Mülkiye 

Rüştiyesine başladıysa da bu okula pek 

ısınamadı. Çünkü o, asker olmak istiyor 

ve Askerî Rüştiyenin Selânik sokaklarında 

gördüğü üniformalı öğrencilerine 

imrenerek bakıyordu. Annesi ise onun 

askerî okula gitmesine karşı çıkıyordu.



• Mustafa Kemal kaydolduğu 

Selanik Mülkiye Rüştiyesinden 

kısa süre sonra ayrıldı. Onun isteği 

askerî bir okula gitmekti.1892

yılında Mustafa Kemal Selanik’te 

Mülkiye Rüştiyesi’ne yazılır. Bir yıl 

sonra Selanik Askeri Rüştiyesi’ne

kaydolur. 



• Selânik Askerî Rüştiyesi o dönemde disiplinli 

ve üstün öğretimi ile tanınmış bir okuldu. 

Mustafa, bu okulda, özellikle matematik 

dersindeki başarısıyla kısa zamanda 

öğretmenlerinin dikkatini çekti. Bunlardan 

Matematik Öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Bey 

bir gün ona “Senin de adın Mustafa, benim 

de. Arada bir fark olmalı. Senin adının sonuna 

bir de Kemal koyalım.” diyerek ona “olgun” 

anlamına gele Kemal ismini hediye etti.



26 KASIM 2015



• CEVAP: D



Mustafa Kemal

• Ortaokulda en çok matematiğe ilgi duydum. Az zamanda bize bu dersi veren 

öğretmen kadar, belki de daha çok bilgi sahibi oldum. Derslerin üstünde 

işlerle ilgileniyordum. Ben sorular yazıyordum, matematik öğretmeni de yazılı 

olarak cevap veriyordu. Öğretmenimin ismi Mustafa idi. Bir gün bana dedi ki: 

“Oğlum, senin de ismin Mustafa benim de. Bu böyle olmayacak. Arada bir 

fark bulunmalı, bundan sonra senin ismin, Mustafa Kemal olsun!”

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



• Mustafa Kemal, Selanik Askerî 

Rüştiyesini başarılı bir şekilde 

bitirdikten sonra Manastır Askerî 

İdadisinin imtihanlarına girdi ve 

başarılı oldu. Böylece doğduğu 

Selanik’ten ilk defa ayrılmış 

olacaktı. Manastır ve Selanik, 

Osmanlı Devleti’nin Batıya açılan 

önemli şehirleridir. 



• Onun matematiğe olan ilgisi bu okulda da sürdü. 

Ayrıca sınıf arkadaşı Ömer Naci’nin etkisiyle edebiyata 

ve hitabet sanatına da ilgi duymaya başladı Hatta şiir 

yazma denemelerinde bulundu. Ancak 

öğretmenlerinin, şiirin onu askerlikten uzaklaştıracağı 

yönündeki uyarıları üzerine bu hevesten vazgeçti. 

İdadide Mustafa Kemal’in ilgisini en fazla çeken 

derslerden biri de tarih idi. Onda hayatı boyunca 

devam edecek olan tarih sevgisinin oluşmasında Tarih 

Öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey’in önemli rolü 

oldu. Bu arada Fransızcasını geliştirmeye önem veren 

Mustafa Kemal, Selânik’e gittiği tatil zamanlarında 

Fransızca dersleri aldı.



26 KASIM 2015



• CEVAP: B



27 KASIM 2014



• CEVAP: B



18 ARALIK 2016



• CEVAP: B



• Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdadisini 

bitirdikten sonra 1899 yılında İstanbul’da 

bulunan Harp Okuluna başladı. 1902 

yılında teğmen rütbesiyle bu okuldan 

mezun oldu. Harp Okulunu üstün 

dereceyle bitirmesinden dolayı Harp 

Akademisine girmeye hak kazanan 

Mustafa Kemal, 1905 yılında Akademiden 

kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. O 

artık zekâsı, yetenekleri ve üstün kişiliği ile 

çevresindekilerin takdirini kazanmış 

idealist bir Türk subayı idi.

Mustafa Kemal’in mezun olduğu

Harp Okulu, İstanbul



• Öğrenim hayatını 1905 yılında kurmay 

yüzbaşı rütbesiyle tamamlayan Mustafa 

Kemal, stajını merkezi Şam’da bulunan 

5. Orduda tamamladı. 1907 yılında da 

Selânik’teki 3. Ordu Kurmay Heyetine 

tayin edildi. O, askerlik hayatı boyunca 

çeşitli rütbelerde pek çok görevler 

üstlendi. Cepheden cepheye koşarak 

büyük zaferler kazandı. Böylece 

unutulmaz bir askerî deha olarak Türk 

ve dünya tarihindeki yerini aldı.

ŞAM



Mustafa Kemal, 5. Ordu emrindeyken subay

arkadaşları ile Beyrut’ta (15 Temmuz 1906)



26 KASIM 2015



• CEVAP: A



26 KASIM 2015



• CEVAP: A



29 NİSAN 2014



• CEVAP: D



Hareket Ordusu ve Mustafa Kemal

• II. Meşrutiyet’in ilanını izleyen günlerde Osmanlı 

Devleti’nin başkenti İstanbul’da meşrutiyet 

karşıtları tarafından büyük bir isyan çıkarıldı. 13 

Nisan 1909’da çıkan ve tarihe 31 Mart 

Ayaklanması adıyla geçen bu isyan sırasında 

isyancılar Mebusan Meclisini bastılar ve 

İstanbul’da duruma hâkim oldular. O günlerde 

kurmay yüzbaşı olan Mustafa Kemal, Selânik’te 

bulunan 3. Orduda görevlidir.

Resim 1.6: Hareket Ordusu Kurmay 

Başkanı Mustafa Kemal arkadaşlarıyla 

birlikte



• Ayaklanmayı bastıracak ordunun Kurmay Başkanlığına getirilir ve Hareket Ordusu adını o 

koyar. 19 Nisan 1909’da Yeşilköy’e gelindiğinde Hareket Ordusu Komutanı Hüseyin Hüsnü 

Paşa’nın İstanbul halkına yayımladığı bildiriyi o kaleme alır.



24 KASIM 2016



• CEVAP: D



Mustafa Kemal, Hareket Ordusu Subayları ile, Selanik 1909



Mustafa Kemal’in İlk Savaşı

• Mustafa Kemal 1911 yılında Harbiye Nezaretinde bir göreve tayin 

edildi. Onun yeni görevi için İstanbul’a geldiği günlerde İtalya, 

Osmanlı Devleti’nin Afrika kıtasındaki son toprak parçası olan 

Trablusgarp’ı işgal etmeye başladı. Ege Denizi ve Akdeniz İtalyan

kontrolü altında olduğu için Osmanlı Devleti Trablusgarp’a 

denizden ulaşamıyordu. Kara yolu da Mısır’ın, İngiltere’nin elinde 

bulunması nedeniyle kapalıydı. Bunun üzerine aralarında Mustafa 

Kemal’in de bulunduğu gönüllü, genç Osmanlı subayları bir direniş 

cephesi oluşturmak için gizlice Trablusgarp’a gitmişlerdi. 



• Mustafa Kemal, Trablusgarp’a 

vardıktan sonra yerli Arap 

kabilelerini teşkilatlandırarak 

harekete geçirdi. Bingazi, Derne 

ve Tobruk cephelerindeki 

başarılı savunması ile 

İtalyanların iç bölgelere doğru 

ilerlemesine izin vermedi. 

Kazandığı bu zaferler nedeniyle 

de binbaşılığa yükseltildi.



• Trablusgarp Savaşı’nda Mustafa Kemal ve silah 

arkadaşlarının kahramanca direnişiyle karşılaşan 

İtalya, Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak için 

Oniki Ada’yı işgal etti. Ayrıca Çanakkale Boğazı’nı 

abluka altına aldı. Böylece zor durumda kalan 

Osmanlı Devleti aynı günlerde Balkan Savaşlarının 

da başlaması üzerine İtalya ile Uşi Antlaşması’nı 

imzaladı. 1912 yılında yapılan bu antlaşma ile 

Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya verilirken Oniki

Ada da geçici olmak kaydıyla yine bu devlete 

bırakıldı.





• Trablusgarp Savaşı’nın sona ermesi üzerine 

Balkan Savaşlarına katılmak için İstanbul’a 

gelen Mustafa Kemal, Gelibolu’da bulunan 

kolordunun harekât dairesi başkanlığına 

atandı. Onun bu göreve getirildiği günlerde 

Osmanlı kuvvetleri ağır yenilgilere uğramış 

ve savaş neredeyse kaybedilmişti. Buna 

rağmen Mustafa Kemal durumu 

değiştirmek için hemen harekete geçti. 

Ancak önerilerini üstlerine kabul 

ettiremedi. 1913’te de anlaşmazlığa 

düştüğü dönemin yöneticileri tarafından 

Sofya Ataşemiliterliğine atanarak 

İstanbul’dan uzaklaştırıldı.



Mustafa Kemal, Sofya’da bir gezi esnasında (1914



15 MAYIS 2016



• CEVAP: D



24 KASIM 2016



• CEVAP: D



26 KASIM 2015



• CEVAP: B



Birinci Dünya Savaşı ve Mustafa Kemal



• Mustafa Kemal Çanakkale Cephesi’nde

• Mustafa Kemal, ısrarlı çabaları sonucunda 

1915 yılı başlarında Tekirdağ’da yeni 

kurulacak olan 19. Tümen Komutanlığına 

atandı. Bunun üzerine hemen İstanbul’a geldi. 

Oradan da karargâhını kuracağı Gelibolu

Yarımadası’ndaki Maydos’a (Eceabat) hareket 

etti. Aynı günlerde İngiltere ve Fransa da 

İstanbul’u alarak Osmanlı Devleti’ni savaş dışı 

bırakmak ve müttefikleri Rusya’ya yardım 

ulaştırmak için donanmalarını Çanakkale 

Boğazı önlerine göndermişlerdi.



• Mustafa Kemal Çanakkale Cephesi’nde

• 18 Mart 1915’te Çanakkale Boğazı’na giren 

müttefikler, Boğaz’a döşenmiş mayınlar ve Türk 

topçusunun isabetli atışları karşısında ağır 

kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldılar. 

Boğaz’ı deniz yoluyla geçemeyeceklerini 

anlayınca da 25 Nisan 1915’ten itibaren 

Gelibolu Yarımadası’nın Arıburnu bölgesine 

asker çıkararak kara harekâtını başlattılar. 

Müttefikler denizde olduğu gibi karada da güçlü 

bir savunmayla karşılaştılar. Bu savunmada en 

önemli rolü 19 Tümen Komutanı Yarbay Mustafa 

Kemal üstlendi.



• Çanakkale Savaşları Mustafa Kemal’in kararlılığını 

ve komutan olarak yeteneklerini sergilediği 

örneklerle doludur. Aşağıda bu örneklerden 

bazıları anlatılmaktadır: “Çanakkale Harekâtı’nın

başlangıcı, İtilaf Devletleri bakımından seferin en 

acı olayıdır. Çünkü ilk çıkarma anında, bölgede, 

deha sahibi genç bir komutan hazır bulunuyordu. 

Bu komutan olmasaydı Avustralyalılar ve Yeni

Zelandalılar, şüphesiz hâkim bölge olan 

Conkbayırı’nı o sabah ele geçirebilirler ve 

muharebenin kaderini daha o zaman, o yerde 

tayin edebilirlerdi...”



• Mustafa Kemal, Conkbayırı Savaşı 

sırasında askerlerine “Ben size taarruz 

emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. 

Biz ölünceye kadar geçecek zaman 

içinde, yerimize başka kuvvetler ve 

kumandanlar gelebilir.” diye 

seslenerek onların kahramanca 

savaşmasını sağladı. Böylece 

çıkarmanın daha ilk gününde saldırıyı 

durdurmayı başardı.



• Mustafa Kemal, çıkarmanın yapılacağı 

yeri doğru tahmin etmiş, sorumluluk 

üstlenmiş, hızla verdiği kararları büyük 

bir enerji ve cesaretle uygulamıştı. 

Böylece Conkbayırı’nı tutarak baskını 

boşa çıkarmış ve düşmanı kıyıya 

çivilemişti. Bu başarılarından dolayı da 

rütbesi albaylığa yükseltilmiş ve 

Anafartalar Cephe Grubu Komutanlığına 

getirilmişti. Müttefikler 6 Ağustos’tan 

itibaren Arıburnu’na yeniden çıkarma 

yapmaya başladılar.



• Bunun üzerine Mustafa Kemal de birliklerini 10 

Ağustos sabahı karşı taarruza geçirerek onları 

geri püskürttü. Onun “Anafartalar Kahramanı” 

olarak tarihe geçmesini sağlayan bu zaferin 

ardından müttefikler işgal ettikleri yerlerde 

tutunamayacaklarını anladılar. Bir süre sonra da 

Gelibolu Yarımadası’ndan çekildiler. Mustafa 

Kemal, Anafartalar’da üstlendiği sorumluluğun 

gerekçesini “Böyle bir sorumluluğu almak basit 

bir şey değildir. Fakat ben, vatanım yok olduktan 

sonra yaşamamaya karar verdiğim için bu 

sorumluluğu yüklendim.” sözleriyle açıklamıştır.



• Çanakkale’deki başarılarıyla askerî dehasını 

ortaya koyan Mustafa Kemal, Kurtuluş 

Savaşı’nda da Türk ordusunun başkumandanı 

oldu. O, ordularımızın başında Sakarya ve 

Başkomutanlık Meydan Muharebelerini 

kazanarak Kurtuluş Savaşı’nın zaferle 

sonuçlanmasında en büyük rolü oynadı. 

Kurtuluş Savaşı’nın her aşamasında Türk 

milletine önderlik eden Mustafa Kemal, 

zaferden sonra da Türk milletinin her alanda 

çağdaşlaşmasını hedef alan inkılapları 

gerçekleştirdi.



24 KASIM 2016



• CEVAP: C





• Mustafa Kemal Kafkas Cephesi’nde

• Birinci Dünya Savaşı’nda Rusya, Kafkasya üzerinden Doğu 

Anadolu’ya girdi. Bu taarruz sonucunda Erzurum, Muş, Bitlis, 

Van, Erzincan ve Trabzon Rus istilasına uğradı. Bu sırada 

Çanakkale Cephesi’ndeki görevini başarıyla tamamlayan ve 

tuğgenerallik rütbesine yükseltilen Mustafa Kemal de 16. 

Kolordu Komutanı olarak Kafkas Cephesi’nde görevlendirildi. 

Mustafa Kemal görevini devraldıktan sonra başarılı 

savunmasıyla önce Rusların Diyarbakır’a girmesini önledi. 

Ardından da emrinde bulunan 5 ve 8. tümenleri yeniden 

düzenleyip savaşa hazır hâle getirdi. 8 Ağustos 1916’da ise 

karşı taarruza geçerek Muş ve Bitlis’i Rusların elinden kurtardı. 

Böylece bu cephede, birbirini izleyen yenilgilerden sonra tek 

Türk zaferini kazanan komutan oldu. 

Mustafa Kemal

Diyarbakır’da (1916)



• Aşağıda onun bu cephedeki savaşlarını anlatan bir metin okuyacaksınız:

• “Bir ara askerleri ile birlikte, çevrelerini neredeyse bütünüyle kuşatan bir ‘süngü’ 

ormanı arasında büyük bir piyade kuvvetine karşı göğüs göğüse dövüşmek 

zorunda kaldı. Soğukkanlılığı ve kendi süngüsünü bütün gücüyle kullanması 

sayesinde, bu çarpışmadan sıyrıldı ve böylelikle olası bir ölümden ya da 

tutsaklıktan kurtulmuş oldu.” 

• Mustafa Kemal, Kafkas Cephesi’nde kazandığı başarılarla Rusların bölgeye 

yerleşmelerine ve güneye doğru ilerleyerek İngilizlerle birleşmelerini engelledi. 

Gösterdiği yararlılık nedeniyle “Altın Kılıç” madalyası ile ödüllendirilen Mustafa 

Kemal bir süre sonra Kafkas Cephesi’nin güneyinden sorumlu olan 2. Ordu 

Komutanlığına getirildi.



• Mustafa Kemal Suriye Cephesi’nde

• Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sürerken daha 

önce İngiltere’ye bırakmak zorunda kaldığı Mısır’ı ve 

Süveyş Kanalı’nı yeniden almak için harekete geçti. 

Ancak büyük umutlarla açtığı bu cephede başarılı 

olamadı. Üstelik Sina Yarımadası’nı da kaybederek 

Suriye sınırına kadar çekilmek zorunda kaldı. İşte 

Mustafa Kemal böyle bir dönemde, 5 Temmuz 

1917’de Suriye’deki 7. Ordu Komutanlığına atandı. Mustafa Kemal Paşa, Suriye 

Cephesi’nde bulunduğu sırada 

yaverleriyle



• Mustafa Kemal, Suriye’ye geldikten sonra 7. Ordunun bağlı bulunduğu 

Yıldırım Orduları Grubunun başındaki Alman Generali Falkenhayn ile 

anlaşmazlığa düştü. Falkenhayn, İngilizler üzerine bir karşı taarruza 

geçilmesini istiyordu. Mustafa Kemal ise İngilizlerin Araplarla iş birliği 

yaptıklarını ve denizden donanma desteği aldıklarını göz önünde 

bulundurarak böyle bir hareketin başarılı olamayacağını düşünüyordu. 

Ona göre bir an önce komutayı yabancılardan almalı ve ordumuzu 

kuvvetlendirerek elimizde kalan toprakları savunmalıydık.



• Mustafa Kemal bu yöndeki görüş ve önerilerinin kabul 

edilmemesi üzerine görevinden istifa ederek İstanbul’a 

döndü. Ancak Falkenhayn’ın yerine Liman Von Sanders’in

atanmasından sonra 7. Ordu Komutanlığı görevini 

yeniden kabul etti. Mustafa Kemal, Suriye’ye geldiğinde 

eskiye göre daha kötü bir durumla karşılaştı. Silah ve sayı 

bakımından üstün olan İtilaf Kuvvetleri Kudüs’ü almış ve 

Suriye’ye doğru büyük bir saldırıya geçmişlerdi. Mustafa 

Kemal bu saldırı karşısında birliklerini Halep’e kadar geri 

çekti. Burada kuvvetlerini yeniden düzenledi ve Halep’in 

kuzeyinde düşmanı yenilgiye uğrattı. Böylece İtilaf 

Kuvvetlerinin taarruzunu, millî sınırlarımız olarak kabul 

ettiği Anadolu kapılarında durdurmayı başardı. O, bu 

hareketiyle elde kalan birliklerimizi koruyarak vatanımızın 

geleceğini de güvence altına almış oldu.

Liman Von Sanders ve

Mustafa Kemal (1918)



• 13 Kasım 1918’de İstanbul’a dönen Mustafa Kemal aynı gün İstanbul’a gelen 

İtilaf Devletleri’nin savaş gemileri ile karşılaştı. O zaman şu sözü söyledi: 

“Geldikleri gibi giderler.”  



24 KASIM 2016



• CEVAP: A



13 ARALIK 2015



• CEVAP: C



26 KASIM 2015



• CEVAP: B



15 ARALIK 2013



• CEVAP: A



Mustafa Kemal’in Şehirleri

• Selânik

• Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde fethedilen Selânik, Mustafa 

Kemal’in doğduğu sırada beş yüz yıllık bir Türk şehriydi. İşlek bir limanı 

ve Avrupa ile demir yolu bağlantısı bulunan Selânik, Osmanlı ülkesinin 

her bakımdan en gelişmiş şehirlerinden biriydi. Ekonomik ve kültürel 

canlılığın hâkim olduğu Selanik’te çeşitli dinlerden ve milletlerden 

insanlar bir arada yaşıyorlardı. 



19. yüzyılın sonlarına doğru Selânik’ten bir görünüm

Bu özellikleri nedeniyle şehir, Batı’dan gelen fikir akımlarının yerleşmesine elverişli bir 

konumda bulunuyordu. Aynı zamanda bir ordu merkezi olan Selânik, devletin 

geleceğinden kaygı duyan aydınların toplanıp gazeteler çıkardığı, cemiyetler kurduğu ve 

tartışmalar yaptığı siyasi bir merkezdi.



• Aile hayatına önem veren Mustafa Kemal, öğrenimini başka şehirlerde sürdürdüğü 

sırada da Selânik ile ilişkisini kesmedi ve tatillerini ailesiyle birlikte burada geçirdi. 

1907 yılından itibaren de bir kurmay subay olarak yine bu şehirde görev yapmaya 

başladı. Mustafa Kemal’in Selânik’te görevli olduğu günlerde Bulgar ve Yunan 

çeteleri bu önemli kenti ele geçirmek için her yolu deniyorlardı. Bu durum 

karşısında Mustafa Kemal, arkadaşlarıyla değerlendirmelerde bulunuyor ve kötüye 

gidişi durdurmanın yollarını arıyordu. Mustafa Kemal ülkenin geleceğiyle ilgili 

düşüncelerini gerçekleştirmek amacıyla Selânik’te kurulmuş olan İttihat ve Terakki

Cemiyetine katıldı. Ancak bir süre sonra cemiyetin önde gelen yöneticileri ile görüş 

ayrılığına düştü. Onlara ordunun siyasetten uzak durması yönündeki önerisini kabul 

ettiremeyince de bu cemiyetten ayrıldı.



18 ARALIK 2016



• CEVAP: A



18 ARALIK 2016



• CEVAP: A



14 KASIM 2016



• CEVAP: B



13 ARALIK 2015



• CEVAP: C



13 ARALIK 2015



• CEVAP: B



26 KASIM 2015



• CEVAP: C



26 KASIM 2015



• CEVAP: B



28 NİSAN 2016



• CEVAP: B



15 ARALIK 2013



• CEVAP: B



27 KASIM 2014



• CEVAP: A



29 NİSAN 2014



• CEVAP: B



Manastır

• Mustafa Kemal’in idadi yıllarını geçirdiği Manastır, 

Osmanlı Devleti’nin Makedonya’daki stratejik öneme 

sahip askerî merkezlerinden biriydi. Mustafa Kemal, 

“Minnet borcum vardır, bana yeni bir ufuk açtı.”  

dediği Tarih Öğretmeni Yüzbaşı Mehmet Tevfik Bey’i 

Manastır Askerî İdadisinde okurken tanıdı. Vatan şairi

Namık Kemal’in, Türkçülük akımının öncülerinden 

Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerini ve Aydınlanma 

Çağı düşünürlerinin eserlerini Manastır’daki öğrencilik 

yıllarında okudu. 

Manastır Askerî İdadisi



• Böylece bir yandan Türk tarihi ve kültürü ile beslenirken diğer yandan 

akıl ve bilime dayalı düşünce sistemini kavradı. İleride Atatürkçü 

düşüncenin temelini oluşturacak olan ilke ve fikirlerini de yine aynı 

yıllarda belirlemeye başladı. Mustafa Kemal, Manastır’da bulunduğu 

sırada küçük Balkan devletlerinin saldırganlığını ve onları destekleyen 

büyük devletlerin müdahalelerini gözlemleme imkânı buldu. Böylece 

dünyadaki gelişmeleri gerçek anlamda ilk kez fark etmeye başladı.



• Mustafa Kemal, Manastır’da bulunduğu sırada 

küçük Balkan devletlerinin saldırganlığını ve onları 

destekleyen büyük devletlerin müdahalelerini 

gözlemleme imkânı buldu. Böylece dünyadaki 

gelişmeleri gerçek anlamda ilk kez fark etmeye 

başladı. Mustafa Kemal yukarıdaki metinde 

anlatılan o günlerle ilgili “Gençlik hayatımın en 

heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşımın küçük 

olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok 

istemiştim. Az daha gönüllü müfrezelerin arasına 

katılıp gidecektim.” demiştir.



• İstanbul

• Mustafa Kemal, Harp Okulu ve Harp Akademisindeki yıllarını İstanbul’da geçirdi. O, İstanbul’da bulunduğu dönemde bir 

yandan askerlik bilgisini derinleştirirken diğer yandan genel kültürünü geliştirme imkânı buldu. “Bir kurmay subay kesinlikle 

yabancı dil bilmelidir, bunun aksini düşünmek büyük hatadır.” diyerek Fransızca öğrenmeye daha çok zaman ayırdı. Bu 

amaçla İstanbul’un Batı’ya açılan yüzü olan Beyoğlu’da, sahibi Fransız olan bir pansiyona yerleşti. Burada Fransa’dan 

getirttiği kitap, gazete ve dergileri okuyarak dünyayı tanıma imkânına kavuştu. Bu yolla edindiği bilgileri ve düşüncelerini 

yaymak amacıyla da arkadaşlarıyla birlikte el yazısı bir gazete çıkardı.



• Mustafa Kemal, Harp Okulu öğrencilerinin kendi aralarında 

düzenledikleri tartışmalara ve hitabet yarışmalarına da katılıyordu. 

Güzel konuşuyor, düşüncelerini cesaretle ifade ediyor ve engin 

bilgisiyle arkadaşlarının saygısını kazanıyordu. Harp Akademisinden 

arkadaşı olan bir subay onunla ilgili şunları söylemektedir:

“Her cuma akşamı bir sınıfta toplanır, kapıları kapattıktan sonra 

kürsüye çıkan Mustafa Kemal’i dinlerdik. Tıpkı bir konferansçı gibi, 

Paris’ten gelen Türkçe (Jöntürklerin çıkardığı gazeteler) ve Fransızca 

gazetelerden öğrendiklerini bizlere aktarırdı. 



• O zamana dek ‘Padişahım çok yaşa!’ demekten başka bir şey bilmeyen 

bizler için Mustafa Kemal’in söyledikleri çok dikkat çekiciydi. Vatan, millet, 

Türklük gibi düşünceleri ilk kez, Harp Akademisi sıralarında ondan 

duymuştuk. Bir cuma üzüntü içinde şunları söylemişti: ‘Artık bir avuç 

Rumeli toprağına sığındık. Sırp, Yunan ve Bulgar komitacılarını besleyen 

Ruslar, dedelerimizin kanları pahasına aldıkları Türk yurdunu bizden 

koparma gayreti içindedir. Bu bölgedeki orduların komutanları çaresizlik 

ve yetmezlik içindedir. Başka milletlerin aydınları çalışıp milletlerini 

uyarırken nerede bizim düşünürlerimiz? Arkadaşlar bize büyük görev 

düşüyor.”



• Sofya

• Mustafa Kemal’in fikirlerinin oluşumuna ve gelişimine 

etki eden şehirlerden biri de Bulgaristan’ın başkenti 

Sofya’dır. Mustafa Kemal askerî ataşe olarak görev 

yaptığı Sofya’da bir Avrupa başkentinin sosyal hayatını 

gözlemleme ve Bulgarcasını geliştirme imkânı buldu. 

Danslı müzikli toplantılara, yemeklere ve ilk kez bir 

opera gösterisine davet edildi. Bu davetlerde 

Bulgaristan kralı ve çeşitli Avrupa devletlerinin 

temsilcileriyle tanışarak onlarla dünyadaki gelişmeleri 

değerlendirdi.

Mustafa Kemal, Sofya’da katıldığı bir baloda 
yeniçeri kıyafetiyle



• Mustafa Kemal, Bulgaristan’da Türklerin oturduğu bölgeleri de dolaştı. 

Bu gezileri sırasında Türklerin sanayi ve ticaret alanında gösterdikleri 

başarılardan, eğitime verdikleri önemden ve özellikle Türk kadınlarının 

toplumsal hayata aktif biçimde katılmalarından etkilendi. Mustafa 

Kemal, Bulgaristan’daki parlamenter rejimin nasıl işlediğini de 

öğrenmeye çalıştı. Bu amaçla fırsat buldukça Türk temsilcilerin de görev 

yaptığı Bulgar parlamentosunu ziyaret ederek görüşmeleri ve oylamaları 

dikkatle izledi.



Liderlik Yolunda İlk Adımlar

• “Sen bizler gibi yalnız kurmay subay olarak normal hayata atılmayacaksın. Keskin zekân ve 

yüksek kabiliyetin memleketin geleceği üzerinde etkili olacaktır. Sende memleketin başına 

gelen büyük adamların daha gençliklerinde gösterdikleri müstesna kabiliyet ve zekâ belirtileri 

görmekteyim. İnşallah yanılmamış olurum.” Osman Nizami Paşa

• Bu sözler Mustafa Kemal’e, Harp Akademisinde okuduğu sırada Osman Nizami Paşa adında 

üst rütbeli bir komutan tarafından söylenmiştir. O da kendisine söylenen bu sözleri doğru 

çıkarmış ve Millî Mücadele’nin liderliğini üstlenerek memleketin geleceğine yön vermiştir. 

Mustafa Kemal’in askerlik mesleğini seçmesinde zekâsı, cesareti ve vatanseverliği gibi kişisel 

özellikleri etkili olmuştur.



• Mustafa Kemal daha öğrencilik yıllarından itibaren bilinçli bir şekilde kendisini Türk 

milletinin liderliğine hazırlamaya başlamıştır. “Bu amacına ulaşmak için kendisini her 

yönüyle yetiştirmeye çalışmış; Askerî Lisede, Harp Okulunda, Akademide ve görev aldığı 

birliklerde, düşüncelerini, araştırma ve incelemeye dayalı çalışmalarıyla sürekli biçimde 

geliştirmiştir. Duygularının, aklın ve bilimin önüne geçmesine asla izin vermemiş ve milletini 

uğradığı felaketlerden kurtarmak konusunda ağır bir sorumluluk hissetmiştir.” Harp 

Okulunda arkadaşlarına hitaben söylediği “Ben sizler gibi sakin uyuyamıyorum. Sabahlara 

kadar gözüm açıktır” sözleriyle de vatanına ve milletine karşı üstlendiği bu sorumluluğu 

ifade etmiştir. Mustafa Kemal gelecekteki liderliğinin ilk işaretlerinden birini kurmay 

yüzbaşı olarak Şam’da bulunduğu sırada verdi. Burada birkaç arkadaşıyla birlikte gizlice 

“Vatan ve Hürriyet Cemiyeti”ni kurdu. Fikirlerini daha hızlı yayabilmek için Selânik’te de bir 

şube açtı.



• Mustafa Kemal’in liderlik yolunda attığı bir 

diğer adım Trablusgarp Savaşı’na katılması 

oldu. O, bu savaş sırasında geliştirdiği ve 

başarıyla uyguladığı yeni savaş taktikleriyle sayı 

ve silah bakımından üstün bir ordunun nasıl 

durdurulabileceğini gösterdi. Mustafa Kemal 

askerî dehasını Çanakkale Cephesi’ndeki 

başarılarıyla pekiştirdi. Ancak onun bu 

cephedeki asıl zaferi Türk milletinin ve 

Mehmetçik’in gönlünü kazanması oldu. 



• Aşağıda Mustafa Kemal’in, Çanakkale Zaferi’nin ardından Edirne’ye gelişi 

sırasında yaşananlar anlatılmaktadır: “Edirne’de beklemediği bir coşkuyla 

karşılandı. Halk, Çanakkale’de yaptıklarını duymuş, genç yaşlı demeden onu 

karşılamak için yollara dökülmüştü. Yenilgiler içinde sürekli acı çeken, daha 

birkaç yıl önce işgal görüp Balkan felaketini yaşayan Edirneliler, onuruna 

düşkün bir ulusun insanları olarak, dünyanın en büyük gücünü dize getiren 

Selânikli komutanı bağrına basıyordu. Genç kızlar atının boynuna çiçeklerden 

çelenk geçiriyor; ak yaşmaklarıyla gözyaşlarını silen yaşlı kadınlar, duygulu 

gözlerle onu ve askerlerini sevgiyle izliyordu. Savaş alanları dışında, komutan 

olarak halkla ilk karşılaşması, içten ve duygulu bir ortam içinde olmuştu.” 



• Kafkasya Cephesi’nde bulunduğu sırada Rus 

Genelkurmayının hazırladığı bir raporda ise 

onunla ilgili şu ifadeler yer alıyordu:

• “Büyük Türk komutanlarının halk tarafından en 

çok saygı görenidir. Cesur, güçlü, azimli ve 

azami derecede bağımsız fikir sahibi olup 

herkes tarafından itibar görmektedir. 

Şöhretini, Bingazi’deki başarılarıyla 

kazanmıştır. Çanakkale’de iki defa durumu 

kurtarmıştır.” 



Atatürk’ün Kişisel Özellikleri

• Çok yönlülük Atatürk’ün kişiliğinde belirgin bir biçimde ortaya çıkan en 

büyük özelliğidir. Atatürk, vatanseverliği idealistliği , hakikatı arama 

gücü, yaratıcı zihniyeti, ileri görüşlülüğü ,mantıklılığı, çok cepheliliği, 

yöneticiliği ,gurura ve ümitsizliğe yer vermemesi ile kişisel gücünü 

ortaya koymuştur.



21 MAYIS 2017



• CEVAP: A



27 NİSAN 2017



• CEVAP: D



18 ARALIK 2016



• CEVAP: A



18 ARALIK 2016



• CEVAP: C



24 KASIM 2016



• CEVAP: D



13 ARALIK 2015



• CEVAP: D



13 ARALIK 2015



• CEVAP: B



13 ARALIK 2015



• CEVAP: C



13 ARALIK 2015



• CEVAP: C



27 KASIM 2014



• CEVAP: C



ESERLERİ

• “Türkiye Cumhuriyeti” en büyük eseridir. 15-20 Ekim 1927’de 

okuduğu Nutuk en önemli eserlerinden birdir. 1929-1930 yıllarında 

liseler için “Vatandaş için medeni bilgiler” adlı bir kitap yazmıştır.1936-

1937 yıllarında ”Geometri” adıyla yazdığı eser Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından bastırılmıştır.


