
 

 

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 

 

1.ÜNİTE: 1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL 

 

1. BİR KAHRAMAN DOĞUYOR 

 

19.Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Devleti 

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. 



 

 

 Okuma yazma bilen, eğitimli ve kültürlü insanlar olan Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım 

çocuklarının eğitimine önem veren kişilerdi. Eşinin erken ölümü üzerine bu zorlu görevi tek başına 

yürütmek zorunda kalan Zübeyde Hanım çocuklarıyla ve onların eğitimleriyle yakından ilgilendi. Atatürk 

sevgi, saygı ve dayanışma duygularının hâkim olduğu bir aile ortamında yetiştiğinden aile hayatına büyük 

önem vermiştir. O, aile hayatını medeniyetin ve ilerlemenin esası olarak görmüştür. Bu anlayışını o 

zamanki geleneklerin aksine nikâh töreni sırasında eşi Latife Hanım ile birlikte hazır bulunarak 

göstermiştir. Aynı şekilde yurt gezilerine de yine onunla beraber çıkarak milletine örnek olmak istemiştir. 

 

2. MUSTAFA KEMAL’İN EĞİTİM ÖĞRETİM HAYATI 

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. 

 



 

 

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. 

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. 

  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. 

 

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. 

 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. 



 

 

3. MUSTAFA KEMAL’İN FİKİR HAYATININ OLUŞUMUNU ETKİLEYEN ŞEHİRLER 

Selanik 

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.  

 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. 

 

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.  

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.” 

 

Şam 

Daha rüştiyede bir öğrenciyken okuduğu Namık Kemal’in şiirleri ile vatan sevgisi ve özgürlükçü 

düşünce zihninde yer etmişti. Mustafa Kemal’e göre Namık Kemal “Türk milletinin yıllardan beri 

beklediği ses”ti. Öğrenciyken edindiği vatan sevgisini ilk görev yeri olan Şam’da eyleme dönüştürdü. 

1920’de o günleri anlatırken “Hürriyet Cemiyeti adında bir dernek kurduk. Bunu genişletmek için 

aldığımız önlemler arasında benim çeşitli asker sınıflarında staj yapmak bahanesiyle Beyrut, Yafa ve 

Kudüs’e gitmem vardı. Böylece hareket ettim. İsimlerini saydığım yerlerde teşkilat yapıldı. Yafa’da daha 

fazlaca kaldım. Oradaki teşkilat daha güçlü oldu. Ancak Suriye’de istediğim derecede işi oluşturmak 

imkânsız görünüyordu. Bende işin Makedonya’da daha seri gideceği kanısı vardı. Oraya gitmek için 

çözüm düşünmekteydim.” demişti. 

 

 



 

 

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, 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. 

 

Mustafa Kemal’in Düşünce Dünyasını Etkileyen Türk Yazarlar 

Namık Kemal (1840-1888): Hayatının sonuna kadar bağlı kaldığı vatan, millet ve hürriyet gibi 

kavramları bilinçli olarak ilk kez kullanan Türk şair ve yazarıdır. Vatan Yahut Silistre piyesi meşhurdur. 

Mustafa Kemal daha Manastır Askeri İdadisi yıllarında Namık Kemal’in eserlerinden etkilenmiştir. 

Tevfik Fikret (1867-1915): Mustafa Kemal, devrimci, idealist, tutku derecesinde batılılaşma yanlısı 

olan Tevfik Fikret’i öğrencilik yıllarında izlemeye başlamıştır. 

Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944): Mehmet Emin Bey’in Türk Milliyetçiliği, milli kültür ve milli 

birlik beraberlik ile ilgili düşünceleri Mustafa Kemal’i Manastır yıllarından itibaren etkilemiştir. 

Ziya Gökalp (1876-1924): Atatürk’ü belki en fazla etkileyen kişi olan Ziya Gökalp, Türk düşünce, 

kültür ve yaşamında önemli görüşler ortaya koymuş şair, yazar ve toplum bilimcidir. Toplum biliminin en 

önemli temsilcilerinden Emile Durkheim (Durkhayım)’ın ülkemizde tanınmasını sağlamıştır. Türk 

milliyetçiliğinin fikri, siyasi ve ideolojik fikir babası kabul edilen Ziya Gökalp;  Türkçülüğün Esasları adlı 

eserinde Türk milliyetçiliğini belli bir program çerçevesinde ele almıştır. 

 Mustafa Kemal’in Düşünce Dünyasını Etkileyen Yabancı Yazarlar 

Kanunların Ruhu adlı eserinde yönetim biçimlerini inceleyen Monteskiyö, en iyi yönetim biçimi 

olarak halka dayanan cumhuriyet rejimini görmüştür. Bu yönüyle de Mustafa Kemal’i etkilemiştir. 

Mustafa Kemal; daha Manastır Askeri İdadisinde eğitim görürken okuduğu Rousseau (Ruso)’nun 

eserlerinde yer alan ulusal egemenlik, ulusçuluk ve yurttaşlık gibi kavramlardan etkilenmiştir. Ruso’nun 

«Toplum Sözleşmesi» adlı eserini altını çizerek okumuştur. 

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.  



 

 

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. 

 

4.CEPHEDEN CEPHEYE MUSTAFA KEMAL 

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. 

Mustafa Kemal komutan olarak ilk askerî başarısını Trablusgarp Savaşı’nda kazandı. O, bu savaşta 

teşkilatçılık, ateş altındaki birlikleri idare etme, otorite kurma ve yokluklar içinde savaşı sürdürme 

konularında kendisini geliştirme imkânı buldu. 

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. 

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. 

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. 

 

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.  

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, 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. 

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.”   



 

 

 

 

2.ÜNİTE: MİLLİ MÜCADELENİN HAZIRLIK DÖNEMİ 

1. 20. YÜZYILIN BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NİN DURUMU   

 II. Meşrutiyet’in İlanı(23 Temmuz 1908) 

 

1876 yılında Genç Osmanlıların baskısı ile ilan edilen I. Meşrutiyet’e, II. Abdülhamit tarafından 

1877-  1878 Osmanlı-Rus savaşı bahane edilerek, gerçekte azınlık milletvekillerinin zararlı çalışmaları 

dolayısıyla Meclis-i Mebusan kapatılarak son verildi. 

 

Genç Türkler (Jön Türkler) 

 Döneminin sonlarına doğru, bazı Osmanlı aydınları (Namık Kemal, Şinasi, Ziya Paşa, Hüseyin Avni 

Paşa) Genç Osmanlılar adıyla bir cemiyet kurdular. Bunlar; Osmanlı ülkesinde yaşayan herkesin, din, 

dil, ırk farkı gözetmeksizin eşit tutulması halinde azınlıkların ayrılmaktan ve devlet kurmaktan 

vazgeçeceklerini savunuyorlardı. Bu düşüncelerinin uygulanabilmesi için de; Meşrutiyet'in ilan edilmesi, 

temel hak ve özgürlüklerin bir anayasa ile korunması gerektiğine inanıyorlardı. Bu nedenle II. 

Abdülhamit'e baskı yapıp 1876 yılında Meşrutiyet'in ilanını sağladılar. 



 

 

XX. yüzyıl başlarında Makedonya’daki gelişmeler, Balkanlardaki bunalımı artırdı. Rusya ile İngiltere 

Reval’de bir araya gelerek Osmanlı Devleti ile ilgili bazı kararlar aldılar.(1908)Görüşmeler sonunda 

Makedonya’da ıslahat yapılmasını istediler. Bu olay üzerine harekete geçen İtihat ve Terakki Cemiyeti 

üyeleri, İngiltere ve Rusya’nın devleti parçalayacağı düşüncesi ile Meşrutiyet’in ilanının gerekliliği 

konusunda II. Abdülhamit’e baskı yaptılar. II. Abdulhamit’te bu baskılara dayanamayarak II. Meşrutiyet’i 

ilan etti. 

II. Meşrutiyet’in İlanının Sonuçları 

a-Meşrutiyet’in ilanı karmaşasından yararlanan Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Avusturya-

Macaristan Bosna-Hersek’i topraklarına kattı. Girit, Yunanistan’a bağlanma kararı aldı. 

b-Meclis(parlamento) oluşturulduğu için ilk siyasi partiler kuruldu. 

c-İttihat ve Terakki Partisi yönetimde etkili olmaya başladı. 

d-Meşrutiyet’e ve İttihat ve Terakki Partisine muhalif olanlar 31 Mart(13 Nisan1909) Olayını 

meydana getirdiler. Özelikle Derviş Vahdeti ve sahibi olduğu Volkan gazetesinin faaliyetleri bu olayın 

çıkmasında etkili olmuştur. İsyan Makedonya’da İttihat ve Terakki‘nin hazırlattığı Hareket Ordusu 

tarafından bastırıldı.  İsyanda etkisi olduğu gerekçesiyle II. Abdülhamit tahttan indirildi(1909)  

NOT:31 Mart Olayı Türk tarihinde rejime karşı yapılan ilk isyan hareketidir. 

 

 

 

 

 



 

 

İttihat ve Terakki Cemiyeti 

 İstanbul'da Askeri Tıbbiye öğrencilerinden İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, İshak Sükuti, Mehmet 

Reşit ve Hüseyinzade Ali tarafından 1889 yılında gizlice kurulan cemiyet, aynı yıl, Paris'teki Jön Türkler 

ile temas kurup "Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti" adını benimsedi. II. Abdulhamit döneminde 

üyelerin çoğu tutuklandı ve sürgün edildi. Bundan sonra yurt dışında örgütlenen cemiyet, 1908 tarihinde 

II. Abdulhamit'in Kanun-i Esasi'yi yeniden yürürlüğe koymasını sağladı. 

Bu arada cemiyet adını "Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti" ne çevirdi. 31 Mart'ta meydana gelen 

İttihat ve Terakki karşıtı hareket ve 1911 Trablusgarp Savaşı ile aynı yıl kurulan muhalefet partisi 

"Hürriyet ve İtilaf Fırkası", yönetimin iktidarını sertleştirmeye başlamasına yol açtı. 23 Ocak 1913 

tarihinde yönetimi ele geçirmek amacıyla Babıali Baskını'nı gerçekleştiren İttihat ve Terakki Partisi bilfiil 

ülke yönetimine el koydu. 1913-1918 yılları arasında ülke "İttihat ve Terakki Partisi" yönetimi altında 

bulundu. Parti ileri gelenlerinden Enver Paşa'nın Alman yanlısı siyaseti yüzünden Birinci Dünya 

Savaşı'na giren Osmanlı Devleti, savaşın sonunda yenik düştü. 14 Kasım 1918'de Cemiyet kendini feshetti 

ve yerine "Teceddüt Fırkası" kuruldu. 

Trablusgarp Savaşı(1911-191) 

Sebepleri: a-İtalya’nın gelişen sanayisi için sömürge arayışı b-İtalyanların bu konuda Avrupa 

devletlerinden destek alması c-Trablusgarp’ın İtalya’ya yakın ve savunmasız olması d-Hammadde 

kaynakları bakımından zengin olması 

Osmanlı Devleti halkı örgütleyerek savaşta başarılar kazandıysa da Balkan Savaşı’nın başlaması 

üzerine İtalya ile Ouchy(Uşi) antlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır. Buna göre;  

1-Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya bırakıldı. 

 2-Savaş anında işgal edilen Rodos ve Oniki Ada geçici olarak İtalyanlara bırakıldı.(Bu adalar 

1947yılında Yunanistan’a bırakıldı) 

  NOT: Bu savaş sonucunda Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da toprağı kalmadı.  

             

            Balkan Savaşları(1912-1913) 

I. Balkan Savaşı 

Sebepleri: a-Rusya’nın izlediği Panislavizm ve Sıcak denizlere inme politikası. Bu amaçla Balkan 

Devletleri’ni Osmanlı aleyhine kışkırtması b-Rusya’nın teşviki ile Balkan Devletleri’nin ittifak yapmaları 

c-Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp Savaşıyla uğraşması d-İngiltere’nin Reval Görüşmesinde Rusya’yı 

Balkanlar ve Boğazlar konusunda serbest bırakması e-Balkan Devletleri’nin Osmanlı’dan toprak 

koparmak istemeleri 

 8 Ekim 1912’de Karadağ’ın savaş ilanı ile Osmanlı Devleti Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan’la 

birlikte dört devlet savaşmış ve yenilgiye ugramıştır.30 Mayıs 1913’te Londra Antlaşması imzalanmıştır. 

Buna göre; Osmanlı Devleti’nin batı sınırı Midye-Enez çizgisi olarak kabul edildi. Batısında kalan 

topraklar Balkan Devletlerine bırakıldı.  



 

 

Sonuçları: a-Midye-Enez sınırının batısında kalan Edirne ve Kırklareli dahil Makedonya, Batı Trakya, 

Ege Adaları, Arnavutluk elden çıktı. b-Bulgaristan Ege Denizi’ne ulaştı c-Balkanlardan Anadolu’ya 

göçler başladı. d-Ocak 1913 yılında yapılan bir darbeyle fiilen İttihad ve Terakki dönemi başlamıştır. 

II. Balkan Savaşı 

Sebebi: Osmanlı Devleti’nden aldıkları toprakları Balkan devletlerinin paylaşamamaları 

Sırbistan, Karadağ,Yunanistan yanlarına Romanya’yı da alarak Bulgaristan’la savaşmaya başladılar. 

Bu durumdan yararlanan Osmanlı Devleti Bulgaristan’ın elinde bulunan Edirne ve Kırklareli’ni 

aldı. Bulgaristan’ la yapılan İstanbul Antlaşması’yla sınır Meriç nehri olarak kabul edildi. Nehrin 

batısında kalan Dimetoka şehri de Osmanlı’ya bırakıldı.Yunanistan’la yapılan Atina Antlaşması’yla; Girit 

Yunanistan’a bırakılacak,Ege Adalarının durumu büyük devletlerin hakemliğine bırakılacak.(Büyük 

Devletler Bozcaada, Gökçeada, Meis ve Kaş dışındaki adaları Yunanistan’a bıraktılar). 

 

KUŞLAR GİBİ UÇMASINI, BALIKLAR GİBİ YÜZMESİNİ ÖĞRENDİK. ANCAK BU ARADA ÇOK BASİT 

BİR SANATI UNUTTUK; KARDEŞ OLARAK YAŞAMAYI.                           Martin Luther King 

 

 

 

 

 



 

 

 I. DÜNYA SAVAŞI(1914-1918)  

Sebepleri: 

a-Almanya’nın siyasi birliğini tamamlayarak, sömürgecilikte İngiltere’ye rakip olması b -Fransa ve 

Alman- ya arasındaki Alsas-Loren bölgesi meselesi(Fransa’nın Sedan Savaşı’nda kaybettiği bu bölgeyi geri 

almak istemesi) c-Balkanlarda Avusturya-Macaristan Rusya rekabeti d-İtalya’nın Akdeniz’de hakimiyet 

kurma isteği  e-Çıkar çatışmalarının bloklaşmaya(Üçlü İtilaf 1907,Üçlü İttifak 1882)ve silahlanmaya yol 

açması f-Osmanlı Devleti’ni paylaşma isteği g-Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırplı tarafından 

öldürülmesi 

28 Haziran 1914’te Saraybosna’da Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırplı tarafından 

öldürülmesi üzerine Avusturya Sırbistan’a savaş ilanı etti. Rusya’nın da Sırbistan’ın yanında yer alması 

ile karşılıklı savaş ilanları I.Dünya Savaşı’nı başlattı. 

Savaş başladıktan sonra tarafsızlığını ilan eden İtalya 1915 yılında İtilaf Devletleri’ne katıldı. Uzak 

Doğuda Japonya Alman sömürgelerini ele geçirdi. Komünist ihtilali sebebiyle Rusya savaştan çekilmek 

zorunda kaldı (1917). Aynı yıl Alman denizaltılarının A.B.D ticaret ve yolcu gemilerine saldırmaları 

dolayısıyla A.B.D savaşa İtilaf Devletleri’nin yanında dahil oldu. Bu olaydan sonra savaş İtilaf 

Devletleri’nin lehine dönmüştür. Almanların Batı cephesi çöktü. Diğer cephelerde de alınan 

başarısızlıklarla İttifak Devletleri birer birer savaşı terketmek zorunda kaldılar. 

            

Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi 

Sebepleri: a-Daha önce kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi b-İttihat ve Terakki Partisi’nin 

Alman yanlısı bir politika izlemesi ve savaşı Almanların kazanacağını düşünmesi c-İtilaf Devletleri 

tarafından Rusya’nın da etkisiyle kabul edilmeyen Osmanlı Devleti’nin yalnız kalmak istememesi. d-

Rusya’nın Boğazlar üzerindeki tarihi emelleri ve İtilaf Devletleri’nin Balkan Savaşı’nda Rus yanlısı bir 

politika izlemeleri. e-Almanlarla yapılan gizli antlaşma(2 Ağustas 1914)  f-İngilizlerden kaçan iki Alman 

denizaltısının Osmanlılara sığınması, bunların satın alındığının ilan edilmesi ve bu gemilerin Rus 

limanlarını bombalaması 

           

Almanların Osmanlı’yı Yanlarında Savaşa Sokma Sebepleri 

a-Yeni cepheler açarak yükünü hafifletmek istemesi b-Musul ve Kerkük petrollerinden faydalan- ma 

isteği c-Padişahın Halifelik sıfatından yararlanma isteği d-Rusya’ya Boğazlar yoluyla yapılacak yardımı 

önleme isteği 



 

 

 

Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler 

1-Kafkas cephesi 

İtihatçıların Kafkasya üzerinden Türk ülkeleri ile ilişki kurarak Rusları zor durumda bırakmak 

istemeleri ve Bakü petrollerini ele geçirme konusunda Almanya’nın teşvikleri sebebiyle bu cephe 

açılmıştır. Yapılan Sarıkamış Harekatı’nda başarılı olamayan Osmanlı Devleti binlerce askerini soğuktan 

ve hastalıklardan kaybetti. Ruslar Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Erzincan ve Trabzon’u işgal ettiler.Mustafa 

Kemal Muş ve Bitlis’i gerialdı.3 Mart 1918’de Brest Litowsk Antlaşmasıyla savaştan çekilen Ruslar 

Berlin Antlaşmasıyla(1878) aldıkları Kars,Ardahan ve Batum’u Osmanlılara bıraktılar. 

 2-Irak cephesi 

İngilizlerin Musul-Kerkük petrollerini ele geçirme, Hint deniz yolunun güven altına alınması ve 

Kuzeye çıkarak Ruslara yardım etme düşünceleri ile İngilizler tarafından açılmıştır. 

Başlangıçta bazı başarılar kazanan Osmanlı Devleti 1917 başlarında Bağdat’ı İngilizlere bırakmıştır. 

Mütareke öncesi İngilizler Musul önlerine kadar gelmişlerdir. 

3-Kanal cephesi 

Mısır’ı ele geçirerek, İngilizlerin sömürgeleriyle irtibatını keserek o bölgelerden asker almasını da 

önlemek. Şubat 1915’te başlayan mücadelelerde Osmanlı kuvvetleri başarılı olamadılar. 

 

 

 



 

 

4-Çanakkale cephesi 

Sebepleri: a-İtilaf Devletlerinin Boğazları ele geçirerek Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak 

istemeleri b-Rusya’ya askeri ve ekonomik yardım yapmak istemeleri c-İttifak Devletlerinin Balkanlardan 

olabilecek bağlantılarını kesmek istemeleri.  

Gerek 18 Mart 1915’te başlayan Deniz Harekatı’nda, gerekse 25 Nisan 1915’te başlayan Kara 

Harekatı’nda başarılı olabilen İtilaf Devletleri çekilmek zorunda kalmışlardır.  

 

SAVAŞTA BABALAR OĞULLARINI, BARIŞTA OĞULLAR BABALARINI GÖMERLER. 

 

Çanakkale Savaşlarının sonuçları 

1-Savaşın yaklaşık iki yıl uzamasına yol açtı. 2-Rusya’ya yardım yapılamadığı için Rusya’da ihtilal 

çıktı ve Rusya savaştan çekildi. 3-Bulgaristan’ın tereddüdü ortadan kalktı ve İttifak Devletleri yanında 

savaşa girdi. 4-Bu başarı Milli Mücadele için örneklik teşkil etti.5-Her iki taraftan toplam 500 bin 

kişinin kaybına yol açtı. 

5-Suriye ve Filistin cephesi 

Kanal cephesinde alınan başarısızlıklar üzerine İngilizler Filistin ve Suriye’de ilerlemeye başladılar. 

Kudüs ve Şam elden çıktı. Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına atanan Mustafa Kemal,İngiliz 

ilerleyişi karşısında orduyu Halep’e kadar geri çekti. Böylece İngiliz ilerleyişi Halep’in kuzeyinde 

durduruldu.(1918 sonları) 

            6-Hicaz ve Yemen cephesi 

Osmanlılar bu cephede kutsal yerleri korumak amacıyla savaşın sonuna kadar savaştılar. Bu cephede 

İngilizlerin yanında kendisine istiklal ve Arap Devleti vaad edilen Mekke Emiri Şerif Hüseyin’le de 

mücadele edilmiştir. 

7-Galiçya, Romanya ve Makedonya cephesi 

Osmanlı kuvvetleri bu cephede Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan’a yardım için, Rusya, Romanya 

ve Fransa ile mücadele edilmiştir. 

I.DÜNYA SAVAŞININ SONUÇLARI 

I. Dünya Savaşı sonucunda Almanya ile Versay, Avusturya ile Sen Jermen, Macaristan ile Trianon, 

Bulgaristanla Nöyyi, Osmanlı Devleti ile Sevr antlaşmaları yapılmıştır. Bu antlaşmaların taslakları 18 

Ocak 1918’de toplanan Paris Konferansı’nda tesbit edilmiştir. Bu antlaşmalar yenilen devletler için ağır 

antlaşmalardı. 

1-Savaş sonunda siyasi üstünlük Avrupa’dan Amerika’ya geçmiştir. 2-Avrupa’da İngiltere ve 

Fransa’nın ağırlığı artmıştır. 3-Yeni devletler kurulmuş, Avrupa’nın haritası değişmiştir. 4-Almanya 

sömürgelerini kaybetti. 5-Milletler Cemiyeti kuruldu. 6-Almanya’ya ağır bir antlaşma imzalatılması ve 

Fransa’nın baskıları II. Dünya’ya Savaşı’na ortam hazırladı. 7-Avrupa’da demokrasi güç kazandı. 8-

İmparatorluklar yıkıldı. 



 

 

 

 

 



 

 

 

I. ÜNİTE: I.DÜNYA SAVAŞI SONRASI OSMANLI DEVLETİ’NİN DURUMU 

1-Mondros Mütarekesi ve Uygulaması 

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Wilson ilkelerine güvenen Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri’yle ateşkes 

yapmak için Rauf Bey(Orbay) başkanlığında bir heyeti görevlendirdi. Limni adasının Mondros 

limanında dört gün süren görüşmeler sonunda ağır şartlar taşıyan ateşkes imzalandı.  

-Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık tutulacak ve İtilaf Devletleri2nce işgal edilecektir. 

-İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum karşısında istedikleri bir stratejik noktayı 

işgal edebileceklerdir.(7.madde) 

-Vilayat-ı Sitte’de(altı ilde Erzurum, Van, Harput, Diyarbakır, Bitlis, Sivas)bir karışıklık çıktığında 

İtilaf Devletleri buraları işgal edebileceklerdir.(24.madde) 

-Bütün ulaşım ve haberleşmeye ait araçlar İtilaf Devletleri’nin denetimine girecektir. 

  -Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışındaki askerler terhis edilecektir. 

-İtilaf Devletleri ve Ermeni esirler teslim edilecektir. Türk esirler ise İtilaf Devletleri’nde kalacaktır. 

-Değişik cephelerdeki Türk askerleri İtilaf Devletleri garnizonlarına teslim olacaklardır. 

-Ülkenin ihtiyacı karşılandıktan sonra geri kalan kömür, akaryakıt ve deniz gereçlerinin hiçbiri 

dışarıya satılmayacaktır. 

-Osmanlı Devleti’nin bütün savaş gemileri teslim olacak ve limanlarda tutulacaktır. 

-Bütün demiryolları ve Toros Tünelleri İtilaf Devletleri’nin denetimine bırakılacaktır. 



 

 

    Ateşkes hükümlerine göre Osmanlı Devleti fiilen sona ermiş oluyordu. Bütün egemenlik hakları 

kısıtlanıyor; askeri hükümlerle de Osmanlı savunmasız bırakılıyordu.24.madde ile de bir Ermeni yurdu 

tasarlanıyordu. 

     Mondros Mütarekesi’nin Uygulanışı 

Sadrazam Ahmet İzzet Paşa ateşkesin diğer ülkelerle yapılanlara göre daha hafif olduğunu 

düşünüyordu. Padişah’ta ateşkesin imzalanmasından yanaydı. Mustafa Kemal ateşkesin en çok 

memleketi yabancı işgaline maruz bırakan hükümlerine tepki gösterdi. 

İtilaf Devletleri mütarekenin 7.maddesine dayanarak Osmanlı topraklarını yer yer işgal ettiler. 

İngiltere, Musul, Urfa, Antep, Maraş, İzmit, Eskişehir, Afyon, Samsun, Merzifon ve Batum Fransızlar 

Dörtyol, Mersin ve Adana çevresini İtalyanlar, Antalya, Konya, Kuşadası, Fethiye, Bodrum, 

Marmaris’i işgal ettiler. 

13 Kasım 1918’de İtilaf Devletleri donanması İstanbul’a geldi. 

Bu olaylar olurken Ahmet İzzet Paşa kabinesi istifa ederken yerine Tevfik Paşa kabinesi 

kurulmuştur. Tevfik Paşa’da İtilaf Devletleri baskılarına dayanamayınca Damat Ferit hükümeti iş 

başına gelmiştir.(4 Mart 1919)Bu arada Meclis’te dağıtılmıştır. 

 

Osmanlı Devleti’ni Paylaşma Tasarıları 

İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti’ni yaptıkları gizli antlaşmalarla 

paylaş- mışlardır.1915 Londra,1916 Sykes-Picot,1917 Saint Jean De Maurienne antlaşmalarıyla 

Osmanlı toprakları şu şekilde paylaşılmıştır: İngilizlere, Ürdün, Orta ve Güney Irak, Hayfa ve Akka 

limanları Fransızlara, Mersin’in batısından başlayarak Kilikya, Sivas, Elazığ, Diyarbakır ve oradan 

Mardin’e ve oradan Akka’ya kadar Suriye ve 

Lübnan bölgesi İtalyanlara, İzmir’in kuzeyinden başlayarak Ege, Mersin’e kadar Akdeniz, Konya-

Kayseri çizgisine kadar İç Anadolu Ruslara, Trabzon dahil olmak üzere Doğu Karadeniz ve Doğu 

Anadolu’nun bazı bölümleri, Boğazlar bırakılıyordu. Filistin serbest bölge olarak kabul ediliyordu. 

Rusya savaştan çekilirken bütün gizli antlaşmaları da açıklamıştı. Rusya savaştan çekildikten sonra 

Rusya’ya bırakılan Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulması düşünülmüştür. Boğazlarda ortak 

denetime tabi tutulmaya karar verilmiştir. Daha önce İtalya’ya bırakılan İzmir ve çevresi Paris 

Konferansı’nda Yunanistan’a bırakılmış, Fransızlara bırakılan Kuzey Irak’ta İngilizlere bırakılmıştır. 

Böylece paylaşma tasarılarında bazı değişiklikler yapılmış oldu. 

  

Wilson İlkeleri ve Paris Barış Konferansı  

        

A.B.D’nin savaşa girmesinden sonra Cumhurbaşkanı Wilson, gelecekte yapılacak barışın esaslarını 

tesbit etti.(8 Ocak 1918)İtilaf Devletleri, Amerika’ya ihtiyaçları olduğundan bu ilkeleri kabul 

ettiklerini ilan ettiler. 



 

 

Bu ilkelere göre; 

 -Galip devletler, yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaklar. 

 -Gizli antlaşmalara son verilerek antlaşmalar açık yapılacak. 

 -Ekonomik engeller kaldırılacak, devletlerarası eşitlik sağlanacak. 

 -Silahlanma yarışı sona erecek-İşgal edilen Rus toprakları boşaltılacak, Belçika yeniden 

kurulacaktı. 

 -Alsas-Loreine Fransa’ya geri verilecekti -Milletler Cemiyeti kurulacaktır. -Boğazlar her devlete 

açık olacaktır. 

 -Osmanlı Devleti’nin Türk bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacak, diğer bölgeler kendi 

geleceklerini kendileri tesbit edecekler. 

18 Ocak 1919’da toplanan Paris Barış Konferansı’nın amacı yenilen devletlerle yapılacak barış 

antlaşmalarının esaslarını tesbit etmekti. Konferansa daha çok İngiltere ve Fransa hakim olmuştur. 

İngiltere’nin çalışmalarıyla İzmir ve çevresinin Yunanistan’a bırakılması dolayısıyla İtalya konferansı 

terketmiştir. Böylece İtilaf Devletleri arasında ilk ayrılıklar ortaya çıkmıştır. A.B.D’de Milletler 

Cemiyeti çalışmaları dolayısıyla konferansı terkedince konferansın hakimiyeti İngiltere ve Fransa’ya 

kalmıştır. İtalya’nın bu küskünlüğü Kurtuluş savaşı sırasında da devam etmiştir. İtilaf Devletleri 

Wilson ilkelerine karşı ‘’Manda Sistemi’’ni bulmuşlardır. Buna göre, bağımsız olma kabiliyetine sahip 

olmayan uluslar Milletler Cemiyeti tarafından yönetilecekti. Milletler Cemiyeti, kendi adına büyük bir 

devleti bu işle görevlendirecekti. 

 

   

 

İzmir’in İşgali ve Kuvay-ı Milliye 

  İtilaf Devletleri, Paris Barış Konferansı’nda İzmir ve çevresini Yunanlılara vermişlerdi. Yunanlılar, 

sahte belgelerle Batı Anadolu’da Rum nüfusunun daha fazla olduğunu iddia ettiler. İşgal öncesinde de 

işgali haklı çıkarmak amacıyla, Türklerin Rumları katlettiği propagandasını yaptılar. Yunanlıların amacı 

Megalo İdea (Bizans Devleti’nin yeniden kurulması) idi.   

    15 Mayıs 1919’da İzmir Yunanlılar tarafından işgal edildi. Hasan Tahsin’in ilk kurşunu atmasıyla 

Yunanlılara karşı direniş hareketi başlamış oldu. 

      İzmir’in işgali azınlıkların özellikle de Yunanlıların daha da cesaretlendirmiş ve taşkınlıklarının 

artmasına yol açmıştır. İzmir’in işgali üzerine Türk halkı mitingler düzenleyerek işgali protesto etmiş 

daha sonra da silahlı mücadeleye girişmiştir. Bunun sonucunda Kuva-i Milliye başlamış ve Ayvalık’tan 

başlayarak Soma, Akhisar, Salihli ve Nazilliye kadar uzanan Batı cephesi kurulmuştur. 

Amiral Bristol Raporu (11 Ekim 1919) : 

 1. Katliamlardan Yunanistan sorumludur. 



 

 

2. Mondros'tan sonra İzmir ve dolaylarında Rum halkın hayatının tehlikede olduğuna ilişkin Paris 

Barış Konferansı'na yanlış bilgi verilmiştir. 

3. Yunan askerlerinin bu bölgeden derhal çekilmesi ve yerine İtilaf Devletleri'ne ait askerlerin 

gönderilmesi gerekir. 

4. İzmir ve dolaylarının Yunanistan'a verilmesi söz konusu olamaz, çünkü burada Türk çoğunluğu 

vardır. 

 TABİAT HİÇBİR ZAMAN BİZİ ALDATMAZ, BİRBİRLERİNİ ALDATAN HER ZAMAN İNSANLARDIR               

J.J.Rousseau        

            

4. KUVA-İ MİLLİYE HAREKETİ 

Kuva-i Milliye Hareketi ve Batı Cephesinin Kurulması  

 

 İzmir’in işgali üzerine Türk halkı mitingler düzenleyerek işgali protesto etmiş daha sonra da silahlı 

mücadeleye girişmiştir. Bunun sonucunda Kuva-i Milliye başlamış ve Ayvalık’tan başlayarak Soma, 

Akhisar, Salihli ve Nazilliye kadar uzanan Batı cephesi kurulmuştur. 

 

Memleketin İç Durumu ve Cemiyetler  

1-Milli Varlığa Düşman Cemiyetler 

a-Azınlıklar Dışında Kurulan Zararlı Cemiyetler             

Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası: Padişaha bağlılığı savunmuş bir cemiyettir.  

Teali İslam Cemiyeti: Hilafete dayanan bir cemiyettir. Kurtuluşun saltanat ve hilafetin 

güçlendirilmesiyle mümkün olabileceğini düşünmüşlerdir. 

İngiliz Muhipleri Cemiyeti: Devletin varlığını koruyabilmesi için İngiliz himayesine girmesi 

gerektiğini savunmuşlardır.         

Kürt Teali Cemiyeti: Wilson prensiplerinden yararlanarak Doğu Anadolu’da bir Kürt Devleti 

kurmayı planlamışlardır. 

Hürriyet ve İtilaf Fırkası : İttihat ve Terakkiye muhalif olarak kurulan parti Mondros 

Mütarekesi’nden sonra faaliyete geçerek iç isyanlarda etkili olmuştur. 

     b-Azınlıkların Kurdukları Zararlı Cemiyetler 

Mavri Mira Cemiyeti: İstanbul’daki Rum Patrikhanesinin desteğiyle kurulan bir cemiyettir. Amacı; 

İzmir ve çevresi ile Doğu Trakya’nın Yunanistan’a bağlanmasını sağlamak, Bizans Devleti’ni yeniden 

kurabilmek. 

Etnik-i Eterya Cemiyeti: Rum-Bizans Devleti’ni yeniden kurmak amacıyla faaliyette bulunmuştur. 

Rum Pontus Cemiyeti: Trabzon Rum İmparatorluğunu yeniden kurmak amacıyla kurulmuştur. 

Ermeni Taşnak-Hınçak Cemiyetleri: Wilson ilkelerine dayanarak Doğu Anadolu’da bir Ermeni 

Devleti kurmak istemişlerdir. 

Alyans İsrailit: Yahudi gençleri, Osmanlı yıkılırsa bir Yahudi Devleti kurmayı düşünmüşlerdir. 

Not: Azınlıklar tarafından kurulan cemiyetler İtilaf Devletleri tarafından da desteklenmiştir. Böylece  



 

 

Anadolu’nun işgal edilmesi kolaylaşmış olacaktı. Azınlıkların faaliyetlerinde kiliselerin bu faaliyetin 

odak noktası olması dikkat çekicidir. Yunan Kızılhaçı, Göçmenler Komisyonu, İzcilik Teşkilatları da 

etkili olmuşlardır. 

 2- Milli Cemiyetler 

Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti:2 Aralık 1918’de Edirne’de kurulan bu cemiyetin amacı; 

Doğu Trakya’nın Yunanlılara geçmesine engel olma gerekirse Batı Trakya’nın da katılımıyla bir devlet 

kurma. 

İzmir Müdafa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti: İzmir’in Yunanlılara verilmesini engellemek 

amacıyla kurulmuştur. 

İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti: İzmir’in Yunanlılara verilmesini engellemek amacıyla kurulmuştur. 

Batı cephesinin kurulmasında Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin toplanmasında etkili olmuştur. 

Kilikyalılar Cemiyeti: Adana ve çevresini Fransızlar ve Ermenilere karşı korumak amacıyla kurulmuştur. 

Şark Vilayetleri Müdafa-i Hukuk Cemiyeti: Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesini engellemek 

amacıyla kurulmuştur. Erzurum Kongresi’nin toplanmasını sağlamıştır. 

Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti: Pontus Rum Devleti çalışmalarına karşı 

kurulmuştur.  

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti 

Anadolu’nun birçok şehrinde şubeleri bulunan bu cemiyet, Sivas Valisi Reşit Paşa’nın eşi Melek Hanım 

ve arkadaşları tarafından 5 Kasım 1919’da Sivas’ta kuruldu. Cemiyetin amacı, kadınların Millî 

Mücadele’ye etkin biçimde katılmalarını sağlamak ve yardım kampanyaları düzenleyerek ordumuzun 

ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaktı. Cemiyet, İstanbul’daki Amerikan, İngiliz, Fransız ve 

İtalyan temsilciliklerine gönderdiği telgraflar ve düzenlediği mitinglerle işgalleri protesto etti. 

 NOT: Cemiyetlerin kuruluşunda hakim duygu Türklük duygusuydu. İlk kurulduklarında amaçları kendi  

bölgelerini korumaktı. Yayın yoluyla gerektiğinde silahla mücadelede bulunmuşlardır. Anadolu’ya silah, 

cephane ve insan kazandırma konusunda da etkili oldular. 

 



 

 

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

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzasından sonra ayrılan Liman Von Sanders’in yerine Yıldırım 

Orduları Grup Kumandanı olarak atanan Mustafa Kemal, 13 Kasım 1918’de İstanbul’a döndüğü zaman 

aynı gün İstanbul’a gelen İtilaf Devletleri’nin savaş gemileri ile karşılaştı. O zaman şu sözü söyledi: 

“Geldikleri gibi giderler.”  İstanbul’da bazı girişimlerde bulunan Mustafa Kemal, bunlardan sonuç 

alınamadığını gördüğü için mücadelenin ancak Anadolu’da yapılabileceği kararına vardı. Bu yöndeki 

çalışmalarına hız verdi. 

AKILLI OLAN, BAŞKASININ KUSURUNU GÖREREK, KENDİSİNİNKİNİ DÜZELTİR. 

                                                                                                                                              Puplilius Syrus 

        

 I5. MİLLİ MÜCADELENİN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

           

 Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Milli Bilinci Uyandırması 

Anadolu’nun yer yer İtilaf Devletleri tarafından işgal edildiğini gören Mustafa Kemal Anadolu’nun 

kurtuluşu için İstanbul’ da ki teşebbüslerinden sonuç alamayınca Anadolu’ya geçmeye karar verdi. O 

tarihlerde Orta ve Doğu Karadeniz’de Rum çetelerinin faaliyetlerine karşı Türk çeteleri direniş 

gösteriyorlar, bu durum Yunanlılar tarafından İtilaf Devletlerine Rumlar katlediliyor diye lanse 

ediliyordu.    

İtilaf Devletlerinin isteği üzerine bu olayları soruşturmak için bu bölgeye bir müfettiş gönderilmesine 

karar verildi. Mustafa Kemal bu durumdan yararlanarak kendisinin bu göreve getirilme-sini sağlamıştır. 

Resmi adı 9. Ordu Müfettişliği idi. Merkezi Erzurum idi. Erzurum İtilaf Devleri tarafından işgal 

edilmemişti. Erzurum’da 15.Kolordu’nun komutanı olan Kazım Karabekir de ordusunu terhis etmemişti. 

  Mustafa Kemal’in görevi sadece askerlik alanı değil, yönetim alanını da içermekte idi. Görev 

alanındaki Trabzon, Erzurum. Sivas, Van, Erzincan, Samsun illeriyle bunlara komşu olan Diyarbakır, 

Bitlis, Elazığ, Ankara, Kastamonu illerinin sivil ve asker tüm yöneticileri, müfettişliğin emir ve 

başvurularını yerine getirmekle yükümlü tutuldular.  

16 Mayıs’ta İstanbul’dan hareket eden Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’ da Samsun’a ulaştı. Samsun’a 

gelen Mustafa Kemal mücadelesini iki temel altında başlattı.Birincisi  yalnızca kendi bölgesine değil 

bütün yurttaki askeri birliklerle ilişki kurarak birliklerin dağıtılması ve silahların İtilaf Devletlerine 

teslimini önlemeye çalıştı.İkinci olarak ta Müdafa-i Hukuk cemiyetlerini bölgesel mücadele anlayışından 

kurtarmaya çalıştı.  

19 Mayıs 1919’ da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal 25 Mayıs’ ta geldiği Havza’da bütün memlekette 

milli teşkilatlar kurulması konusunda iş başındaki sivil memurlara ve komutanlara haberler gönderdi. 



 

 

Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919) 

Mustafa Kemal, Havza’da halkın büyük ilgisiyle karşılaştı. O, millî bilinci uyandırma çalışmalarını 

burada da sürdürdü. Şehrin ileri gelenleriyle karargâhında yaptığı toplantıda onlara “Düşman bizi 

öldürmek niyetinde değildir. Düşmanın niyeti bizi diri diri gömmektir. Şimdi çukurun tam kenarında 

bulunuyoruz. Son bir gayretle kendimizi kurtarmamız mümkündür. Zaten başka bir imkân yoktur.”  diye 

seslendi. Havzalılar da bu aydınlatıcı konuşmanın ardından bir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurdular. 

Mustafa Kemal, Havza’da bulunduğu sırada Türk milletini uyandırmak ve harekete geçirmek için 

bütün yurttaki komutanlara ve sivil yöneticilere telgraflar gönderdi. Bu telgraflarında ateşkes hükümlerine 

uyulmaması ve askerlerin terhis edilmemesi emrini verdi. Onlardan, bulundukları yerlerde millî teşkilatlar 

kurmalarını istedi. Ayrıca köylere varıncaya kadar yurdun her yerinde düzenlenecek coşkulu protesto 

mitingleri ile İzmir’in işgalinin kınanması çağrısında bulundu. Onun bu çağrısı üzerine aralarında 

Havza’nın da bulunduğu pek çok yerde mitingler yapıldı. 

 

AMASYA GENELEGESİ (TAMİMİ) (22 Haziran 1919) 

   12 Haziran ‘da Amasya’ya gelen Mustafa Kemal 22 Haziran’ da Rauf Orbay, Ali Fuat ve Refet 

beylerle birlikte Amasya Tamimi’ni hazırladı. Ayrıca Kazım Karabekir’ inde görüşü alındı.   

Amasya Tamimine göre; 

Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir..İstanbul hükümeti galip devletlerin etkisi 

altında bulunduğundan yüklendiği sorumlulukların gereğini yerine getirememektedir.Bu 

durum,milletimizi yok olmuş tanıtıyor. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. 

Her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulacaktır. Bunun için de her Livadan herkesin 

güvenini kazanmış üç kişi seçilecektir. Seçimde parti çekişmeleri dikkate alınmayacaktır. Bu temsilciler, 

Anadolu’nun en güvenilir yeri olan Sivas’a sessiz ve gizlice geleceklerdir. Doğu illeri ise daha önce 

yapılacak Erzurum Kongresi’ne seçilecek kişiler tarafından temsil edilecekti. İstanbul hükümetinin bu 

işleri önlemek için alacağı tedbirlere uyulmayacaktır. 

 Amasya Tamimi Milli Mücadele’de hazırlanan ilk ciddi belgedir. Kurtuluş Savaşı’nın amacını ve 

gerekçesini açıklamıştır. Türk milletini, milli bağımsızlık ve egemenlik savaşına çağıran bir milli uyanış 

alarmı olan bu genelge ile Mustafa Kemal, Türk milletini ortak bir dava için birleştirmek ve ona 

egemenlik hakkını sağlamak amacı ile büyük bir adım atmıştır.  

  

                                                                                YASALAR ÖLÜR, KİTAPLAR ÖLMEZ 

  

 

 

 

 



 

 

 

Erzurum Kongresi (23 Temmuz ) 

7/8 ( ya da 8/9 )Temmuz gecesi resmi görevinden ve askerlikten ayrılan Mustafa Kemal, Doğu 

Anadolu Müdafa-i Hukuk cemiyeti tarafından düzenlenen Erzurum Kongresi’ne katıldı. Kongre 

başkanlığını yürüten Mustafa Kemal oluşturulan Heyet-i Temsiliye’nin de başkanlığına getirildi. Kongre 

aşağıdaki kararları almıştır: 

- Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. 

- Doğu Anadolu’nun işgaline karşı birlikte karşı konulacaktır. 

- Manda ve himaye kabul olunamaz. 

- Kuva-i Milliye’yi amil (etken) irade-i milliyeyi hakim kılmak esastır. 

- Doğu illerinin ve vatanın bağımsızlığı konusunda İstanbul hükümeti gerekli kararları alamazsa 

geçici bir hükümet kurulacaktır. 

- Bu hükümet ulusal kongrece seçilecektir. 

- Hıristiyan halklara siyasal egemenlik ve ayrıcalıklar tanınamaz. 

- İstanbul’daki Meclis-i Mebusan bir an önce açılmalıdır. 

     Erzurum Kongresi bölgesel bir kongre olmasına rağmen, milli kararlar almıştır. 

Sivas Kongresi (4-11) 

 Amasya Tamimi’nde toplanması kararlaştırılan Sivas Kongresi öncesi Damat Ferit hükümeti; 

kongrenin toplanmasını engellemek amacıyla Elazığ’a atadığı Ali Galip’i görevlendirdiyse de bu kişi 



 

 

başarılı olama yarak kaçmak zorunda kalmıştır. İtilaf Devletleri de tehdit ettilerse de Mustafa Kemal 

bunları ciddiye almadı.  

Kongre Erzurum Kongresi’nde kararlaştırılan kararları aynen kabul etmiştir. Ayrıca milli cemiyetler 

birleştirilerek Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adını almıştır. 

Sivas’ta alınan kararları yürütebilmek amacıyla, bir Heyet-i Temsiliye oluşturulmuştur. Başkanlığına 

da Mustafa Kemal getirilmiştir. 

 

Damat Ferit Paşa Hükümetinin Tutumu 

Sivas Kongresi öncesi kongrenin toplanmasına engel olmaya çalışan Damat Ferit, kongre kararlarının 

Padişaha iletilmesine de engel oldu. Bunun üzerine Mustafa Kemal ülke geneline gönderdiği haberlerle 

İstanbul hükümetiyle bütün haberleşme ve yazışmaların kesilmesi emrini verdi. Buna büyük oranda 

uyulmuştur. Anadolu’ya sözünü geçiremeyen Damat Ferit Hükümeti daha fazla dayanamayarak istifa 

etmiş, yerine Ali Rıza kabinesi kurulmuştur. 

     Ali Rıza Paşa Kabinesi ve Amasya Görüşmeleri       

Ali Rıza Paşa kabinesinin kurulmasından sonra, İstanbul ile ilişkiler düzelmeye başladı. Bu gelişme 

Amasya Görüşmelerinin ortamını hazırlamıştır. Amasya Görüşmelerine İstanbul hükümeti adına Bahriye 

Nazırı Salih Paşa Heyet-i Temsiliye (Sivas Kongresi) adına Mustafa Kemal katılmıştır. Bu görüşmelerin 

yapılma-sı İstanbul hükümeti tarafından Heyet-i Temsiliye’nin tanındığını gösterir. Bu görüşmelerden 

çıkan en önemli sonuç Meclis-i Mebusan’ın toplanmasıdır.  

 



 

 

Mustafa Kemal’in Ankara’ya Gelişi  

Yapılan seçimlerde Milli mücadele taraftarlarının başarılı olamayacağını düşünen İtilaf Devletleri, 

seçime müdahale etmediler. Fakat seçimlerde milli mücadele yanlısı kişiler başarılı oldular. Bundan 

memnun olmasalarda, İtilaf Devletleri’nin tehditi altında toplanacak olan Meclis-i Mebusan’dan önemli 

kararların çıka- cağına pek ihtimal verememişlerdir. Seçimlerden sonra bazı milletvekilleriyle bir araya 

gelen Mustafa Kemal onlardan bazı isteklerde bulunmuştur. Buna göre; Mustafa Kemal Meclis-i 

Mebusan’a başkan seçilecek (gıyabında), Müdafa-i Hukuk grubu kurulacak ve Sivas Kongresi kararları 

kabul edilecekti. 

Daha sonra Mustafa Kemal Meclis-i Mebusan’ın çalışmalarını daha yakından takip edebilmek için An 

kara’ya gelmiştir. Ankara’yı seçmesinde ulaşım ve haberleşme imkanlarının iyi olması, Batı cephesine 

yakın olması, merkezi bir konumda olması, Ankara’nın işgal dışında olması ve XX.Kolordu merkezi 

olması etkili olmuştur.  

   Meclis-i Mebusan’ın Toplanması, Misak-ı Milli ve İstanbul’un İşgali   

21 Aralık 1918’den beri kapalı olan Meclis-i Mebusan 12 Ocak 1920’de toplandı. Mustafa Kemal 

başkan seçilmedi. Müdafa-i Hukuk yerine Felah-ı Vatan (Vatanın Kurtuluşu) grubu kuruldu. Ancak Sivas 

Kongresi kararlarını onaylamak sorunu ortaya çıkınca işler değişti. Bütün milletvekilleri bu konuda 

birleşti. Misak-ı Milli bu şekilde kabul edilmiş oldu.  

      Buna göre; Osmanlı Devleti’nin yalnızca Arap çoğunluğunca oturulan ve 30 Ekim 1918 tarihli 

Ateşkes’in imzası sırasında düşman ordularının işgali altında kalan bölgelerinin geleceği, halkın özgür 

biçimde verecekleri oylara göre saptamak gerekir. Osmanlı-İslam çoğunluğun oturduğu yerler hiçbir 

nedenle ayrılık kabul etmez. Kars, Ardahan ve Artvin’de gerekirse halk oylaması yapılır. Batı Trakya’da 

da halk oylaması yapılmalıdır. İslam halifeliğinin merkezi ve Osmanlı saltanatının başkenti İstanbul ve 

Marmara’nın güvenliği sağlandığı takdirde boğazlar deniz ticaretine açılabilir. Siyasi, hukuki mali 

dengemizi bozacak ayrıcalıklar tanınamaz. 

 Meclis-i Mebusan’dan böyle bir kararın çıkmasını beklemeyen İtilaf Devletleri 16 Mart 1920 

tarihinde İstanbul’u fiilen işgal etti. Bazı milletvekilleri tutuklandı, bazıları da Malta adasına sürüldü.  

İtilaf Devletleri işgalin geçici olduğunu; ancak bir taşkınlık olursa sürekli olabileceğini belirtmişlerdir. 

İstanbul’un işgali üzerine Mustafa Kemal işgali protesto etmiştir. İstanbul hükümeti ile haberleşme ve 

yazışmaların kesilmesi, Anadolu’da bulunan İtilaf Devletleri subaylarının tutuklanması, Eskişehir’de 

bulunan işgal kuvvetlerinin çıkarılması emrini de vermiştir; ayrıca Geyve ve Ulukışla demiryollarının 

tahribini istemiştir.  

18 Mart günü Meclis-i Mebusan son oturumda, Meclis çalışmalarına ara verdi. Sonunda 11 Nisan’da  

Padişah kararı ile feshedildi. 

ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI DEĞİLSENİZ, SORUNUN BİR PARÇASI OLURSUNUZ. 

            

 



 

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması  

         

Meclis-i Mebusan’ın dağıtılması üzerine, Parlamento’nun Mustafa Kemal’in istediği biçimde çalışması 

zorunlu olmuştu. Mustafa Kemal Paşa, Osmanlı Meclis-i Mebusanı’ artık sona erdiği kanısında idi. Yeni 

yapllacak seçimlerle kurucu nitelikte bir meclis toplanmaydı. Bu amaçla yurdun imkanlarının elverdiği 

yerlerde tekrar seçimler yapıldı. Yeni seçilen milletvekilleri ile Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın Ankara’ya 

gelen üyeleri birleştiler 23 Nisan 1920’de toplandılar. Meclis, Başkanlığa Mustafa Kemal’i seçti. 

Meclis ilk günlerinde şu kararları almıştı: 

“Mecliste toplanan ulusal iradeyi vatanın geleceğine egemen kılmak esas amaçtır. TBMM’nin üstünde 

hiçbir kuvvet yoktur. TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır. Meclis’ten seçilecek bir 

kurul hükümet işlerini görür. Meclis başkanı hükümetinde başıdır. (Buna Meclis hükümeti sistemi 

diyoruz) Padişah ve Halife altında bulunduğu baskıdan kurtulduğu zaman, Meclis’in düzenleyeceği 

esaslar içerisinde yerini alır”. 

   Meclis aldığı bu kararlarla, yeni bir devletin kurulduğunu hissettirmektedir. Kendisinden daha güçlü bir 

otorite tanımamaktadır. Padişah ve Halifeye açıkça cephe alınmamıştır. Bunun sebebi ise hassas bir 

dönemde bulunulmasındandır. Meclis, kuvvetler birliği ilkesini kabul etmiş; yasama, yürütme ve daha 

sonra da yargı yetkilerini kendisinde toplamıştır.  



 

 

Meclis’in ilk kabul ettiği kanun Hayvan vergisinin artırılması ile ilgilidir. Daha sonra Hıyanet-i 

Vataniye kanunu kabul edilmiştir. Bu kanuna göre,”TBMM’nin hukuka uygunluğuna karşı ayaklanmak 

biçiminde görülen, sözle bile olsa her türlü hareketi yapanlar vatan hainin sayılacak ve ölümle 

cezalandırılacaktı” Arkasından ,”İstanbul hükümeti ile bütün resmi haberleşmelerin kesilmesi ve terfilerin 

ve işlemlerin yok sayılması kabul edildi”.  

TBMM’nin içinde çok sayıda ittihatçı vardı. Bunun dışında sosyalist eğilimli Yeşil Ordu grubu, 

İstiklal Grubu, Tesanüt Grubu, Halk Zümresi, Islahat grubu gibi gruplar mevcuttu. Meclis’in 

açılmasından bir yıl sonra da Mustafa Kemal’in çalışmalarıyla Müdafa-i Hukuk grubu oluştu. 

6. TBMM’ne Karşı Ayaklanmalar 

Sebepleri: Ayaklanmaların çıkmasında İtilaf Devletleri’nin ve İstanbul hükümetinin kışkırtmalarının 

büyük etkisi vardır. İstanbul hükümeti tarafından TBMM aleyhine hazırlanan fetvanın da büyük etkisi 

olmuştur. Bunun yanında ordunun terhis edilmesinden sonra Anadolu’da ortaya çıkan otorite boşluğunun 

etkisi vardır. Kuva-i Milliye’nin halka yaptığı yanlış davranışlarının da etkisi vardır. TBMM’nin asker 

alımları da İtilaf Devletleri ve İstanbul hükümeti tarafından suistimal edilmiştir. Bazı bölgelerde güçlü 

aileler arasındaki nüfuz mücadelesi de etkili olmuştur. Bazı ayaklanmalarda İngilizlerin boğazlar 

bölgesini koruma düşüncesiyle çıkarılmıştır. (Anzavur, Kuva-i İnzibatiye, Bolu, Düzce, Hendek, 

Adapazarı ayaklanmaları) 

“İstanbul’da Damat Ferit Paşa Kabinesi ve bütün menfi ve hain teşkilatın vücuda getirdiği blok ve bu 

blokun Anadolu içindeki bütün isyan teşkilatı, bütün düşmanlar ve Yunan ordusu, el birliği ile 

aleyhimizde faaliyete geçtiler. Bu ortak saldırı politikasının talimatı da Padişah ve Halifenin, düşman 

uçakları da dâhil olduğu hâlde, her türlü vasıtalarla memlekete yağdırdığı padişaha karşı ayaklanma 

fetvasıydı.”  Atatürk 

İstanbul’un işgalinden sonra 5 Nisan 1920’de yeniden sadrazamlığa getirilen Damat Ferit, millî 

teşkilata karşı mücadelesini devam ettirdi. İtilaf Devletleriyle de iş birliği yapan Damat Ferit, millî 

kuvvetleri dağıtmak üzere oluşturduğu askerî birlikleri Anadolu’ya gönderdi. İstanbul Hükûmeti 

doğrudan yürüttüğü bu çalışmalarının yanı sıra Anadolu halkını da Millî Mücadele hareketine karşı 

kışkırtmaya çalıştı. 

Hükûmet bu amaçla halkın dinî duygularını istismar ederek şeyhülislamdan, Kuvayı Milliyecilerin 

dine karşı mücadele ettikleri yönünde fetvalar aldı. Bu fetvalar İngiliz ve Yunan uçaklarının yanı sıra 

Rum ve Ermeni teşkilatları ile yabancı konsolosluklar aracılığıyla Anadolu’nun her köşesine dağıtıldı. 

Aynı günlerde yine İstanbul Hükûmeti tarafından kurulan bir mahkemede Mustafa Kemal ve arkadaşları 

hakkında idam kararı verildi. İstanbul’daki yönetimin ve İtilaf Devletlerinin birlikte yürüttükleri bu zararlı 

faaliyetler sonucunda Büyük Millet Meclisine karşı Anadolu’nun pek çok yerinde ayaklanmalar çıktı. 

Büyük Millet Meclisine karşı başlayan ayaklanmaların bir kısmı Kuvayıinzibatiye ve Anzavur 

ayaklanmalarında olduğu gibi doğrudan doğruya Osmanlı Hükûmeti tarafından çıkarılmıştır. İtilaf 



 

 

Devletlerinin de desteklediği bu ayaklanmaların amacı millî kuvvetleri İstanbul ve Boğazlar bölgesinden 

uzak tutmaktı. 

Anadolu’nun pek çok yerinde görülen ve 1920 yılı boyunca Büyük Millet Meclisini meşgul eden 

iç ayaklanmaların en yaygın olanları Osmanlı Hükûmeti ve İtilaf Devletlerinin kışkırtmaları 

sonucu çıkan ayaklanmalardı. Bolu, Düzce, Yozgat, Konya, Bozkır, Cemil Çeto, Koçgiri ve Milli 

aşireti ayaklanmaları bu tür yıkıcı faaliyetlerin belli başlılarıydı. Bu isyan hareketlerini başlatanların 

amacı Kuvayı Milliye’yi etkisiz hâle getirmek ve Ankara’yı dört bir yandan kuşatarak Millî Mücadele 

hareketini boğmaktı. 

Büyük Millet Meclisine karşı ayaklananlar arasında Rum ve Ermeni azınlıklar da vardı. Mondros 

Ateşkes Antlaşması hükümlerinden ve İtilaf Devletlerinden aldıkları cesaretle harekete geçen bu 

azınlıkların amacı Anadolu’da kendi devletlerini kurmaktı. Bu arada Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet 

Efe gibi bazı Kuvayı Milliyeciler de düzenli orduya katılmak istemedikleri için ayaklanmışlardı. 

Büyük Millet Meclisi iç ayaklanmaları bastırmak ve otoritesini tüm yurda yaymak amacıyla 29 Nisan 

1920’de Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkardı. Bu Kanun’a göre söz, yazı ve hareketleriyle Büyük 

Millet Meclisine saldırıda bulunanlar vatan haini sayılarak en ağır şekilde cezalandırılacaktı. Meclis, 

Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun etkili şekilde uygulanması için mahkemeler de kurdu. İstiklal 

Mahkemeleri adı verilen ve üyeleri milletvekilleri arasından seçilen bu mahkemeler düşmanla iş birliği 

yapanları, asker kaçaklarını, ayaklanmacıları ve Millî Mücadele’ye zarar veren diğer suçluları yargılayıp 

cezalandıracaktı. Seyyar mahkemeler olarak da çalışan İstiklal Mahkemeleri, bir bölgedeki ayaklanmanın 

bastırılmasının ardından o bölgeye gidiyor ve suçluları yargılayıp cezalandırılmalarını sağlıyordu. 

Büyük Millet Meclisine karşı çıkan ayaklanmaların bastırılmasında düzenli ordunun ve Kuvayı Milliye 

birliklerinin yanı sıra Millî Mücadele’yi destekleyen vatansever din adamlarının verdikleri fetvaların da 

önemli rolü oldu. Bu fetvalarda aşağıda kısa öz geçmişini okuyacağınız Ankara Müftüsü Rifat (Börekçi) 

Efendi başta olmak üzere Anadolu’daki 153 müftünün imzası vardı. 

Mustafa Kemal, Millî Mücadele’ye karşı yürütülen olumsuz propagandaları etkisiz hâle getirmek için 

basının gücünden de yararlandı. Halk ile iletişim kurmaya önem veren biri olarak İstanbul ve Sivas’ta 

yaptığı gibi Ankara’da da bir gazete çıkardı. “Hâkimiyet-i Milliye” adını verdiği bu gazeteden başka 

“Anadolu Ajansı” adıyla bir de haber ajansı kurdu. Böylece iç ve dış kamuoyuna doğruları ve gerçekleri 

anlatarak Millî Mücadele’yi tanıtıp güçlendirmeye çalıştı. 

Anadolu Ajansı’nın kurulmasından sonra 7 Haziran 1920’de Matbuat ve İstihbarat Müdiriyet-i 

Umumiyesi (Genel Basın ve Haber Alma Müdürlüğü) kurularak çalışmalarına başladı. 1921 yılında 

Ceride-i Resmiye (Resmi Gazete) adı verilen bir gazete yayın hayatına girdi. İstanbul’da Milli Mücadele 

karşıtı yayınlar yapan Peyam-ı Sabah, İstanbul, Alemdar gazetelerinin yanında, Milli Mücadele lehine 

yayınlar yapan Vakit, Tasvir-i Efkar, İkdam, İleri, Yenigün ve Tercüman gazeteleri vardı.  

  1919 yılında başlayan ayaklanmalar,1920 yılında en yoğun dönemini yaşamış,1921 yılı sonlarına 

doğru etkisini kaybetmiştir. En uzun süreli ayaklanmalar azınlıklar tarafından çıkarılan ayaklanmalardır. 



 

 

Alınan Tedbirler: TBMM ayaklanmalara karşı Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkardı. Arkasından 

bu kanunu destekleyen İstiklal Mahkemeleri kuruldu (Eylül 1920). İstanbul Hükümeti’nin hazırladığı 

fetvaya karşı, Ankara müftüsü başkanlığında karşı fetva hazırladı. 

Sonuçları: Ayaklanmalar, TBMM’ne zaman, insan ve malzeme kaybettirmiştir. Yunan ilerleyişine 

zemin hazırlamıştır. Düzenli ordunun kurulmasının da gerekliliği anlaşılmıştır.  

      

7. Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920) 

     İtilaf Devletleri 24 Nisan 1920’de San Remo şehrinde yaptıkları toplantıda Sevr Antlaşması’nın 

taslağını hazırlamışlardı. Bu taslağı İstanbul hükümetine kabul ettirmek isteyen İtilaf Devletleri, 

Yunanlıların Bursa-Uşak çizgisinden batıya ilerleyişini sağladılar (22 Haziran 1920).Doğu Trakya 

Yunanlılar tarafından işgal etmiştir. 

10 Ağustos 1920’de Paris yakınlarındaki Sevr kasabasında imzalandı. Buna göre: 

1-Osmanlı İmparatorluğunun ülkesi, İstanbul dolayları ve Anadolu’nun ufak bir parçası ile 

sınırlandırılıyordu. 

2-İstanbul ve Çanakkale Boğazları, savaş sırasında bile bütün devletlerin gemilerine açık tutulacak, 

Boğazlar uluslar arası bir komisyon tarafından yönetilecekti.  

3-Ege bölgesi, derinliklerine kadar İzmir kentiyle birlikte Yunanistan’a veriliyordu. Gene, Midye-

Büyük Çekmece arasındaki çizginin batısında kalan bütün Doğu Trakya’da bu devlete bırakılmıştı. 

4-Doğu Anadolu’nun büyük bir bölümü Güney Kafkasya’da yeni kurulmuş Ermeni Devleti’ne 

verilecekti. Güneydoğu’da da İngiliz etkisinde özerk bir Kürt bölgesi kurulacaktı. 

5-Irak, Arabistan ve Suriye, İngiliz ve Fransızlarca paylaşılıyordu. Yani manda altına kalıyordu.  

6-Antalya ve Konya bölgeleri İtalyanların; Adana, Sivas ve Malatya Fransızların payına düşmüştü. 

7-Devletin askeri gücü sınırlandırılıyordu. En fazla 50.700 kişi silahaltında bulunacaktı. Ordu da tank, 

ağır top, uçak bulunmayacak, deniz gücü sınırlandırılıyordu. 

     8-Ekonomik, mali ve adli kapitülasyonlar en geniş biçimi ile tanınıyordu. Azınlıkların hakları 

Türklerden daha fazla tutuluyordu. 

    TBMM yapılan bu barışı tanımadı. Antlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan etti. Bu antlaşma 

hukuki olarak yürürlüğe girmemiştir. Çünkü bu antlaşmayı TBMM kabul etmedi, kapalı olan Meclis-i 

Mebusan tarafından da onaylanmadı. 

Siyasi İlişkiler   

Afganistan’la İlişkiler: Milli mücadelemizi heyecanla izleyen Müslüman Afganlılar, yeni Türk 

Devleti’ni tanımakla, hem kendilerini ezen İngiliz emperyalizmine karşı güçlenmeyi, hem de bir 

dayanışma gereğini yerine getirmeyi düşündüler.1 Mart 1921’de imzalanan Türk-Afgan Dostluk 

Antlaşması ile, taraflar birbirlerine diplomatik açıdan yardımla yükümleniyorlar; Afganistan yeni Türk 

Devleti’ni tanıyor ve Milli mücadeleyi destekli- yordu. Ayrıca Hint Müslümanları da milli mücadeleyi 

maddi ve manevi olarak desteklemişlerdir. 



 

 

Rusya ile İlişkiler: I. Dünya Savaşı’ndan çekilen Rusya, yapılan ihtilali yerleştirebilmek için  türlü 

sorunların çözümü ile uğraşıyor, bu arada Çarlık rejimini hala destekleyen geniş çevrelerle önemli bir iç 

savaş da yürütüyordu. Ortak düşmana karşı mücadele TBMM ile Rusya’yı yakınlaştırmıştır. Ayrıca 

Rusya, batılıların Anadolu’ya ve Boğazlara yerleşmelerinden kuşku duyuyordu. Siyasi yalnızlıktan 

kurtulmak isteyen ve desteğe ihtiyacı olan TBMM’de Rusya’ya yanaşmıştır. Moskova büyükelçiliğine 

Ali Fuat Cebesoy atandı. Ardından Dış işleri Bakanı Bekir Sami Bey başkanlığında bir heyet Moskova’ya 

gönderildi (11 Mayıs 1921).İlk başlarda şüpheli tavırlar göstermeye başladılar. Ruslar Milli mücadelenin 

komünist bir ihtilale dönüşmesini umuyorlardı. Bunu sezen Mustafa Kemal arkadaşlarına Komünist 

Partisi’ni kurdurmuştur. Bu yakınlaşma daha sonra Moskova ve Kars antlaşmalarının yapılmasında etkili 

olacaktır.   

Fransa İle İlişkiler: Güney illerini İngilizlerden teslim alan Fransızlar, yanlarında Ermenileri 

getirdikleri için halktan büyük tepki görmüşler bazı illerden çıkarılmışlar ve büyük kayıplar vermişlerdir. 

I. İnönü Muharebesi’nden sonra yapılan Londra Konferansı’nda sonuç alınmasa da, Türk –Fransız 

münasebetleri gittikçe gelişti. Sakarya Muharebesi’nden sonra iki ülke arasında Ankara Antlaşması 

imzalandı. 

İtalya ile İlişkiler: İtalyanlar, İzmir ve çevresi Yunanlılara verildiği için İngilizlere küskündüler. Bu 

sebeple milli mücadeleye fazla karşı çıkmadılar. II. İnönü Muharebesi’nden sonra Anadolu’yu 

boşaltmaya başladılar. Bazı ekonomik ayrıcalıklar istedilerse de TBMM kabul etmedi. 

İngilizlerle ile İlişkiler: Milli mücadeleye en fazla direnen ve Yunanlıları sonuna kadar destekleyen 

tek devlet İngiltere idi. İtalyanların ve Fransızların çekilmesinden sonra yalnız kalan İngiltere, Büyük 

Taarruz’dan sonra daha fazla dayanamamış ve Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması ile direnmekten 

vazgeçmiştir.   

 



 

 

 

 

 

3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER  

1. DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 

      Doğu Cephesi 

Ermeni Meselesi: Osmanlı Devleti’nde uzun süre rahat ve huzur içerisinde yaşayan Ermeniler, 

Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirlerden etkilenmeye başladılar. İlk defa Osmanlı-Rus Savaşı’nda Ruslarla 

işbirliği içerisine giren Ermeniler, Ayestefanos ve daha sonra yapılan Berlin Antlaşması’nda yaşadıkları 

bölgelerde ıslahat yapılması hakkını elde ettiler. Böylece Ermeni meselesi bir Avrupa sorunu haline 

gelmiştir. Bu sorunu Avrupalılar kendi lehlerine kullanmaya başladılar. Bilhassa İngiltere sömürgelerine 

giden yolu güven altına alabilmek için doğuda bir Ermeni Devleti’nin kurulması için çalışmaya başladı. 

Daha önce aynı politikayı izleyen Rusya İngiltere’nin devreye girmesi ile bu politikayı terketti. 

Avrupalı devletlerinin kışkırtmaları sonucunda 19.yüzyılın sonlarında Anadolu’da yer yer Ermeni 

isyanları görülmeye başladı. Hatta 1905 yılında II. Abdülhamit’e suikast girişiminde bulundular. 

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin çeşitli cephelerde savaşmasından da yararlanarak doğuda 

Türk hal- kına saldırmaya ve onları öldürmeye başladılar. Bu sebeple İttihat ve Terakki yönetimi 1915 

yılı Nisan ayında çıkardığı Tehcir Kanunu ile Suriye’ye zorunlu göçe tabi tutmuştur.  

         

 



 

 

Ermenilerle Savaş ve Gümrü Antlaşması 

 

Wilson ilkelerine göre Doğu Anadolu’da pay almak isteyen Ermeniler, derhal işgal hareketine 

girişerek, Gümrü, Açmiyazin, Iğdır bölgelerine ve Arpaçay ile Aras kıyılarına kadar gelerek anlatılması 

güç zulümlere başladılar. Doğu cephesinin komutanlığını yürüten Kazım Karabekir’in harekatı  ile 

yenilgiye uğrayan Ermeni-ler,barış istediler.3 Aralık 1920’de Gümrü Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma 

ile doğu sınırımız genel olarak çizilmiş, ilk uluslar arası başarı sağlanmıştır. TBMM’nin ilk askeri 

ve siyasi başarısıdır. Bu cephede bulunan birliklerin bir kısmı Batı cephesine kaydırılmıştır. 

Bu arada Gürcülere de bir nota verilerek işgal ettikleri bölgeler istendi. Sonuçta Ardahan’ın kalan 

kısmı, Batum ve Artvin Türklere bırakılmıştır. 

 

Güney Cephesi    

Daha önce İngilizler tarafından işgal edilen Urfa, Antep ve Maraş bölgeleri antlaşmalar gereği 

Fransızlara bırakılmıştı. Fakat Fransızlar yanlarında Ermenilerle gelmişlerdi. Bu durum Türk halkının 

tepkisine yol açmış Urfa ve Maraş’tan çıkarılmışlar, Antep’e de bir yıl sonra ancak girebilmişlerdir. 

Maraş’ta Sütcü İmam, Antep’te Şahin Bey (Mehmet Sait) ve Karayılan, Urfa’da Ali Saip (Ursavaş) 

büyük kahramanlıklar göstermişlerdir. Ayrıca Adana’da büyük kayıplar verdiler. 6 Şubat 1921’de TBMM 

Antep’e gazilik unvanı verildi. Maraş’a 7 Şubat 1973 tarihinde “kahraman”, Urfa’ya da 12 Haziran 1984 



 

 

tarihinde “Şanlı” unvanı verildi. Güneyde başarılı olamayan Fransızlar Sakarya Savaşı’ndan sonra 

yapılan Ankara Antlaşması ile Anadolu’yu boşaltmışlardır.  

 

 



 

 

 

 

2. BATI CEPHESİ: İNÖNÜ VE ESKİŞEHİR VE KÜTAHYA SAVAŞLARI 

Düzenli Ordunun Kurulması 

         

Mondros Mütarekesinin 5. Maddesine göre Osmanlı Ordusu terhis edilmişti. Fakat doğuda Kazım 

Karabekir ordusunu terhis etmemişti. Bunun dışında kalan bölgelerde işgallere karşı halk gönüllü birlikler 

meydana getirilmişti. Bunlara Kuva-i Milliye birlikleri adını almıştır. 

   Kuva-i Milliye birlikleri Yunanlıları oyalamış ve Milli mücadeleye zaman kazandırmıştır. 

Ayaklanmaların bastırılmasında da etkili olmuşlardır. Fakat düzenli Yunan birlikleri karşısında başarılı 

olamadılar. Gerek Haziran ayında yapılan Yunan saldırısında, gerekse Ekim ayında yapılan saldırılarda 

başarılı olamadılar. Ayrıca halka baskı yapıyorlar ve keyfi cezalandırmalarda bulunuyorlardı. Emir-

komuta zincirine girmiyorlar bağımsız hareket ediyorlardı. Bu sebeplerle düzenli ordu birliklerinin 

kurulmasına karar verildi. Kuva-i Miliye birlikleri düzenli ordu birlikleri haline getirildi. Askere yeni 

alımlarla ordu güçlendirildi. 

 

 

 

 



 

 

I. İnönü Muharebesi (6-10 Ocak 1921) 

6 Ocakta kuzeyden ilerlemeye başlayan  ve güneyde Kütahya taraflarında Çerkes Ethem’in isyanından 

da yararlanan Yunan Ordusu, 9 Ocakta İnönü’de Türk kuvvetleriyle çatıştı. Başarılı olamayan Yunan 

kuvvetleri geri çekilmek zorunda kaldılar. 

I. İnönü Muharebesi’nin kazanılması ile TBMM’ne halkın güveni artmıştır. Rusya’nın 

tereddütleri ortadan kalkarak Moskova Antlaşması’nın imzalanmasına yol açmıştır. Batılılar bu 

başarıdan sonra TBMM’ni Londra Konferansı’na davet ettiler. Fransa ve İtalya TBMM’ne 

yanaştılar. Mustafa Kemal bu başarıdan yararlanarak 20 Ocak 1921 Anayasasını kabul ettirdi. 

İstiklal Marşı kabul edildi. 

Çerkes Ethem’in İsyanı 

Düzenli ordu birliklerine katılmak istemeyen Çerkes Ethem, I.İnönü Muharebesi öncesi isyan etti. 

Muharebenin kazanılmasından sonra Türk kuvvetleri üzerine yürüdü. Yenilen Çerkes Ethem Yunanlılara 

sığındı. Kuvvetlerinin büyük bir kısmı düzenli ordu birliklerine katıldı. 

          DUYARSAM UNUTURUM, GÖRÜRSEM HATIRLARIM, YAPARSAM ÖĞRENİRİM.   Konfüçyüs 

 

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (20 Ocak 1921 Anayasası) 

I. İnönü Muharebesi’nin kazanılmasından yararlanan Mustafa Kemal hazırlanan Anayasa’yı 

TBMM’ne kabul ettirmiştir. Bu Anayasa 23 maddeden ibaret basit bir anayasadır. 

Anayasa, ilk maddesinde Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğunu, ikinci maddesinde 

yasama ve yürütme gücünün TBMM’ne ait olduğunu belirtmiştir. Üçüncü maddesi Türkiye Devleti, 

TBMM tarafından idare edilir, biçimindedir. Diğer maddeleri hükümetin kuruluşu ve yetkileri ile ilgili 

idi. Anayasaya göre, bakanlar Meclis içerisinden tek tek seçilecek. Meclis Başkanı hükümetin başkanı 

olacaktı.(4-9 mad.).Diğer maddeleri daha çok yerel yönetimle ilgili idi. 

      

Londra Konferansı ( Şubat-12Mart 1921) 

I. İnönü Muharebesi kazanıldıktan sonra İtilaf Devletleri İstanbul Hükümeti aracılığıyla TBMM’ni 

Londra yapılacak konferansa davet ettiler. TBMM’i doğrudan çağrılmazsa katılmayacağını belirtti. 

Bunun üzerine doğrudan çağrıldı. Bekir Sami Bey başkanlığında bir heyetle gidildi. İtilaf Devletlerinin 

amacı her iki hükümeti çağırarak arada ikilik çıkarmaktı. Konferans sırasında İstanbul hükümeti 

temsilcisi Tevfik Paşa sözü TBMM’i temsilcisine bırakmıştır.   

Mustafa Kemal konferanstan bir sonuç çıkmayacağını bildiği halde, konferansa İtilaf Devletlerinin; 

“Türkler barış yanlısı değil” şeklindeki propagandaları önlemek, TBMM’ni ve Türklerin haklılığını 

dünyaya duyurmak için katılmıştır.   

Londra Konferansı ile İtilaf Devletleri TBMM’ni tanımışlardır.  İtilaf Devletleri arasında da görüş 

ayrılıkları başlamıştır. 



 

 

Türk- Afganistan Dostluk Antlaşması: Milli mücadelemizi heyecanla izleyen Müslüman Afganlılar, 

yeni Türk Devleti’ni tanımakla, hem kendilerini ezen İngiliz emperyalizmine karşı güçlenmeyi, hem de 

bir dayanışma gereğini yerine getirmeyi düşündüler. 1 Mart 1921’de imzalanan Türk-Afgan Dostluk 

Antlaşması ile taraflar birbirlerine diplomatik açıdan yardımla yükümleniyorlar; Afganistan yeni Türk 

Devleti’ni tanıyor ve Milli mücadeleyi destekliyordu. Ayrıca Hint Müslümanları da milli mücadeleyi 

maddi ve manevi olarak desteklemişlerdir. 

 

İstiklâl Marşı’mızın Kabulü (12 Mart 1921) 

 

   Özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna savaşan Türk milleti için I. İnönü Savaşı’nda kazanılan zafer büyük 

bir gurur kaynağı olmuştu. Ancak milletimizin bu gururunu ve coşkusunu dile getirecek bir millî marşı 

yoktu. Bu eksiklik Mustafa Kemal’in baş kanlık ettiği hükûmet toplantılarından birinde gündeme 

getirildi. Toplantıda Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık tutkusunu yansıtacak bir millî marşın 

yazılmasına karar verildi. Bunun için de para ödüllü bir yarışma düzenlendi. O günlerde başta Mustafa 

Kemal olmak üzere pek çok insan bu iş için en uygun kişinin ünlü şairimiz Mehmet Âkif olacağını 

düşünüyordu.    

Ancak Mehmet Âkif, millî marşın ödül karşılığında yazılmasını doğru bulmadığı için bu yarışmaya 

katılmadı. Bunun üzerine zamanın Millî Eğitim Bakanı (Maarif Vekili) Hamdullah Suphi Bey para 

ödülünün kaldırılacağını söyleyerek yanda kısa öz geçmişi verilen Mehmet Âkif’in yarışmaya katılmasını 

sağladı. 

Yarışmaya 724 şiir katıldı. Şiirler Mecliste kurulan bir komisyon tarafından incelendi. İnceleme 

sonucunda aralarında Mehmet Âkif’in “İstiklâl Marşı” adlı şiirinin de bulunduğu yedi eserin Meclis 

kürsüsünden okunmasına karar verildi. İlk önce Mehmet Âkif’in şiiri okundu. 

Hamdullah Suphi Bey tarafından okunan şiir daha ilk mısrasında büyük bir alkış tufanıyla karşılandı. 

Şiir istek üzerine dört defa daha okunarak her defasında coşku ve heyecan içindeki milletvekilleri 

tarafından ayakta alkışlandı. Aranan eser bulunmuştu. Meclis kararı ile kalan eserlerin okunmasına gerek 

görülmedi. Mehmet Âkif’in “İstiklâl Marşı” adlı şiiri TBMM’nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda millî 

marşımız olarak kabul edildi. 

Mehmet Âkif Ersoy (1873 – 1936) 

1873’te İstanbul’da doğdu. Halkalı Mülkiye Baytar Mektebini birincilikle bitirdi. Millî Mücadele’yi 

destekledi ve Burdur Mebusu olarak I. TBMM’de görev yaptı. 17 Şubat 1921’de İstiklâl Marşı’nı 

tamamladı. 1936’de İstanbul’da vefat etti. 

Moskova Antlaşması (16 Mart 1921) 

I. İnönü Muharebesi’nin kazanılmasından sonra Ruslarla Moskova Antlaşması imzalanmıştır. Yapılan 

Antlaşmada Türkiye ile Rusya arasındaki sınır çiziliyordu. İki tarafta birbirlerinin çıkarlarını zedeleyecek 

uluslararası girişimlerden uzak kalacaklardı. Diplomatik alanda birbirlerini destekleyeceklerdi. Rusya, 



 

 

maddi olarak yardımda bulunacaktı. Rusya Misak-ı Milliyi tanıyordu. Çarlık Rusya’sı ve Osmanlı Devleti 

tarafından yapılan antlaşmalar geçersiz sayılıyordu. Kapitülasyonların kaldırıldığını Rusya kabul 

ediyordu. Batum Rusya’ya bırakıldı. 

Bu antlaşma TBMM’nin siyasi bir başarısıdır. TBMM siyasi yalnızlıktan kurtulmuştur. Doğu 

Cephesi güven altına alındığı için, buradaki birlikler batı cephesine kaydırılmıştır. Doğu sınırı 

büyük oranda çizilmiştir. 

 

II. İnönü Muharebesi ( 23-31 Mart ) 

I. İnönü Muharebesi’nden sonuç alamayan Yunanlılar, Londra Konferansı’ndan bir sonuç alamayan 

İngilizlerin de desteğini alarak tekrar harekete geçtiler. Fakat bu muharebeden de bir sonuç alamadılar. 

Geri çekilmek zorunda kaldılar. 

II. İnönü Muharebesi’nin kazanılması umutları daha da artırdı. Bu muharebeden sonra 

İtalyanlar Anadolu’dan çekilmeye başladılar. 

 

Eskişehir-Kütahya Muharebeleri ( 10-24 Temmuz )  

Yunanlılar aldıkları takviye kuvvetlerle Temmuz ayında kuzeyden Eskişehir, güneyden Kütahya 

istikametinde ilerlemeye başladılar. Amaçları Eskişehir Afyon ve Kütahya hattını ele geçirip denetim 

altına almak ve Ankara’ya kadar ilerlemekti. Henüz saldırı gücüne ulaşmamış olan Türk kuvvetleri 



 

 

başarılı olamadılar. Cephe durumu ile ilgilenen Mustafa Kemal orduyu Sakarya ırmağının doğusuna 

çekildi. 

Maarif Kongresi (15-21 Temmuz 1921) 

“En önemli ve verimli vazifelerimiz eğitim ve öğretim işleridir.” diyen Mustafa Kemal, bu 

düşüncesinden hareketle Millî Mücadele’nin en kritik günlerinde bile eğitimle ilgilenmiştir. O, eğitimi, 

millet olmanı ve ülkemizi her alanda kalkındırmanın temel şartı olarak görmüştür. Bu nedenle de Büyük 

Millet Meclisinde kurulan ilk hükûmetlerde Maarif Vekâleti adıyla Millî Eğitim Bakanlığına yer 

vermiştir. 

Diğer yandan cehalete karşı savaşın da en az bağımsızlık savaşı kadar önemli olduğunu düşünmüş, 

gönüllü olarak cepheye gitmek için Ankara’ya gelen öğretmenleri tekrar okullara göndermiştir. Kütahya-

Eskişehir savaşlarının tüm şiddetiyle devam ettiği günlerde de Ankara’da bir maarif (eğitim) kongresinin 

toplanmasını sağlamıştır. Dönemin Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey’in savaş nedeniyle kongrenin 

ertelenmesi önerisini kabul etmeyen Mustafa Kemal açış konuşmasını da bizzat kendisi yapmıştır. 

Atatürk, “Eğitimdir ki bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum hâlinde yaşatır veya bir 

milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder.” sözleriyle eğitimin varlığı kadar niteliğine de önem verdiğini 

göstermiştir. 

Maarif Kongresi’nde yapılan çalışmalar sonucunda, yurt genelindeki okul, öğrenci ve öğretmen 

sayıları belirlendi. Diğer yandan öğretim programlarının toplumsal ihtiyaçlar gözetilerek çağın 

gereklerine ve bilimsel esaslara göre yeniden hazırlanması kararlaştırıldı. Böylece Ankara’da toplanan 

Birinci Maarif Kongresi’yle Türk eğitim sisteminin temelleri atıldı. 

 

3. TEKÂLİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ 

Mustafa Kemal’in orduyu Sakarya ırmağının doğusuna çekmesi TBMM’nde tartışmalara yol açmış, 

hatta Meclisin Kayseri’ye taşınması bile gündeme geldi. Mustafa Kemal Meclise gelerek bütün 

sorumlulukları üzeri- ne almış ve Meclisten üç aylık süre ile Başkomutanlık ve Meclisin bütün yetkilerini 

istedi. 5 Ağustos 1921’de 144 sayılı kanun ile Mustafa Kemal’e üç ay süre ile istediği yetkiler verildi. 

Yukarıda belirtilen yetkileri alan Mustafa Kemal 7-8 Ağustos tarihlerinde Tekalif-i Milliye (Milli 

Yükümlülükler )Emirleri çıkarıldı. Buna göre; Her ilçede bir Tekalif-i Milliye komisyonu kurulacak, 

her aileden birer çift çamaşır, çorap ve çarık alınacak, bütün giyim eşyaları, yiyecekler ve teknik 

araç–gereçlerin yüzde kırkına, sahipsiz mallara, taşıt ve binek hayvanlarının yüzde yirmisine, silah 

ve cephaneye el konulacak. Demirci, marangoz, dökümcü gibi zanaatkârların ordu emrinde 

kullanılmasına karar verildi. 

    Bu emirlerin yerine getirilmesi için de çeşitli yerlere İstiklal Mahkemeleri gönderildi. 

 

 

 



 

 

4. SAKARYA MEYDAN SAVAŞI VE BÜYÜK TAARRUZ 

Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos-13 Eylül 1921) 

Kütahya-Eskişehir Savaşı’nı kazanan Yunanlılar, bu başarıdan büyük cesaret almışlardı. Lloyd George 

şöyle diyordu:”Yunanlıların kazandıkları bu zaferden sonra artık Sevr Barışının hükümleri ile yetinmeleri 

olanaksızdır”. Yunan Kralı Kostantin İzmir’e geldi. Hedefleri Milli Mücadele’nin merkezi Ankara idi. 

Yunanlılar 14 Ağustos’ta ilerlemeye başladılar.23 Ağustos’ta çarpışmalar başladı.22 gün,22 gece süren 

Muharebelerde başarılı olamayan Yunanlılar, Sakarya ırmağının doğusunu boşaltmak zorunda kaldılar.  

Bu zaferin kazanılmasında büyük pay sahibi olan Mustafa Kemal’e Gazilik ve Mareşallik unvanı 

verildi. 1683’ten beri devam eden geri çekiliş sona erdi. Fransa ile Ankara, Sovyetlere bağlı Gürcistan, 

Ermenistan ve Azerbaycan ile Kars Antlaşmaları yapıldı. İtilaf Devletleri barış önerilerinde bulundular. 

Yunanlıların endişeleri artmaya başladı. İngilizler bu zaferden sonra Yunanlılarla tek başlarına 

kalmışlardır.  

Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) 

Güney Cephesi’nde yapılan mücadelelerde başarılı olamayan Fransa, İngiltere’nin Almanya ile olan 

ilişkilerinde yardımcı olmaması ve TBMM’nin Sakarya Muharebesi’ni kazanması üzerine TBMM ile 

barış yapmaya karar verdi. Yapılan Ankara Antlaşması ile (Hatay-İskenderun dışında) güney 

sınırımız çizilmiştir. Bu antlaşma ile ilk defa İtilaf Devletlerinden bir devletle antlaşma yapılmıştır. 

İngiltere yalnız kalmıştır.  

Kars Antlaşması (12 Ekim 1921) 

Sakarya Muharebesi’nden sonra Rusya’nın peyki (bağlı devlet) konumundaki Ermenistan, Gürcistan, 

Azerbaycan ile Kars Antlaşması imzalandı. Böylece Doğu sınırı kesinlik kazandı.  

          



 

 

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi (26 Ağustos-18 Eylül 1922) 

Mustafa Kemal, Sakarya Muharebesi’nden sonra büyük bir hazırlık içerisine girdi. Ordu sayıca ve 

teçhizatça güçlendirildi. Orduya yeni alımlar yapıldı. Subaylar yetiştirildi. Doğudaki ve güneydeki 

birlikler batıya kaydırıldı. İstanbul’daki cephaneliklerden silah kaçırıldı. Rusya’dan silah yardımı 

sağlandı. Taarruz eğitimine önem verildi. 

6 Ağustos’ta Akşehir’deki Batı Cephesi karargâhına giderek komutanlarla görüştü. Ağustos ayı 

içerisinde taarruza karar verildi. 20 Ağustos’ta yapılan toplantıda 26 Ağustos taarruz günü olarak kabul 

edildi. 

Türk ordusu 26 Ağustos sabahı top atışları ile birlikte taarruza başladı. Afyon istikametinde gelişen 

Türk taarruzu sonucunda Yunan kuvvetleri 30 Ağustos günü Dumlupınar mevkiinde çember içerisine 

alınarak büyük oranda tahrip edildi. Bu muharebeye, Mustafa Kemal yönettiği için Başkomutanlık 

Meydan Muharebesi adı verilmiştir. Kaçan Yunanlılar geçtikleri şehirleri yakıp yıktılar. Türk kuvvetleri 9 

Eylül’de İzmir’e girdi. 18 Eylül’de Anadolu’da Yunan kuvveti kalmadı. 

 

Mudanya Mütarekesi (11 Ekim 1922)        

Büyük Taarruz’da Yunan kuvvetlerini etkisiz hale getiren Türk kuvvetleri Çanakkale ve İstanbul 

boğazlarına doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine İngiltere ilerleyiş devam ederse karşı konulacağını 

belirtti. Mustafa Kemal zafer kazanmış bir ordunun önünde duramayacağını belirtti. Ayrıca böyle bir 

harekette bulunursa  

Rusya’nın da savaşa gireceği tehdidinde bulundu. İngiltere, sömürgelerinden yardım alamaması, İtalya 

ve Fransa’nın desteğini kaybetmesi ve kamuoyunun savaşmaktan bıkması dolayısıyla daha fazla 

direnemedi ve Mudanya’da Ateşkes görüşmelerinin yapılmasına razı oldu. İngiliz, Fransız, İtalyan ve 

Türk temsilcilerinin katılımıyla Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. Yunanlılar daha sonra 

imzaladılar 

Bu ateşkese göre;14/15 Ekim gecesi ateşkes yürürlüğe girecek, Yunan kuvvetleri Doğu Trakya’yı 

hemen boşaltmaya başlayacak ve 15 gün içerisinde burayı boşaltmış olacak, 30gün içerisinde de Türklere 

teslim edile çekti. 8000 kişilik bir Türk jandarma birliği bu bölgeye geçecek ve güvenliği sağlayacaktı. 

İtilaf Devletleri bu bölgede devir teslim işleri için 7 taburluk bir kuvvet bulunduracaktı. Bu birlik Doğu 

Trakya’nın Türklere teslim edilmesinden 30gün sonra geri çekileceklerdi. Türk silahlı kuvvetleri, barış 

imzalanıncaya kadar Doğu Trakya’ ya geçemeyecekler, Çanakkale’de ve Kocaeli’de saptanan çizgide 

bulunacaklardı. 

19 Ekim 1922 tarihinde Başkomutanlık Olağanüstü Temsilcisi atanan Refet Bele büyük gösterilerle ve 

sevinç çığlıkları ile İstanbul’a girdi. 

Mudanya Mütarekesi, yeni Türk Devleti’nin, uluslararası alanda büyük bir başarısıdır. Sevr 

Antlaşmasını geçersiz kılmış, Lozan Antlaşmasına ortam hazırlamıştır. Böylece yeni Türk Devleti, I. 



 

 

Dünya Savaşının ezici sonuçlarından sıyrılmış, milletimizi devletlerarası eşit haklara sahip kılan bir varlık 

durumuna sokuyordu. 

  DÜŞMANIMI CESUR VE KUVVETLİ YAP! EĞER ONU YENERSEM UTANÇ DUYMAYAYIM 

                                                                                                                                    Kızılderili atasözü 

5.MİLLİ MÜCADELENİN SANAT VE EDEBİYAT ESERLERİNE YANSIMALARI 

Kurtuluş Savaşı’mız milletimizin bütün fertlerini olduğu gibi şairlerimizi, ressamlarımızı, 

romancılarımızı ve heykeltıraşlarımızı da etkilemiştir. Millî Mücadele günlerinin sanatçılarımızı ve 

edebiyatçılarımızı en fazla etkileyen yönü genellikle Türk milletinin vatanı ve bağımsızlığı için gösterdiği 

fedakârlıklar olmuştur. 

Romancılarımız gibi ressamlarımız da Türk milletinin Millî Mücadele’deki kahramanca direnişini 

eserlerinde konu edinmişlerdir. Bu sanatçılarımızdan biri de Halil Dikmen’dir. 

Türk milletinin gösterdiği fedakârlıklar ve kahramanlıklar kadar Millî Mücadele sürecinde çektiği 

acılar ve sıkıntılar da edebiyatımıza konu olmuştur. Halide Edip Adıvar bu acıları ve sıkıntıları yerinde 

görerek kaleme alan ünlü yazarlarımızdan biridir. “Türk’ün Ateşle İmtihanı” adlı eseri bu dönemi 

anlatmaktadır. Yine bu dönemi anlatan Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban adlı romanı, 

Atatürk’ün Hayatını konu edinen Falih Rıfkı Atay’ın Çankaya adlı eseri, yine Atatürk’ün hayatını konu 

edinen Şevket Süreyya Aydemir’in Tek Adam adlı eseri bunlar arasındadır. 

 

 

 



 

 

4.ÜNİTE: TÜRK İNKILABI 

  

1. Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922 ) 

Lozan Konferansı’na İstanbul hükümetini de çağıran İtilaf Devletleri ikilik yaratmaya çalışıyordu. 

İstanbul hükümetinin de konferansta nasıl davranılacağı konusunda Mustafa Kemal’den bilgi istemesi, 

Mustafa Kemal’i kızdırdı. Bu gelişmeler Mustafa Kemal’e saltanatı kaldırma fırsatı verdi.1 Kasım 1922 

tarihinde verilen kararla saltanat halifelikten ayrılarak kaldırıldı. İstanbul’un işgal tarihi olan 16 Mart 

1920’den itibaren saltana- tın kalkmış olduğu kabul edildi. 17 Kasım’da Padişah Vahidettin (VI. Mehmet 

) ülkeyi terketti. 

 

      2. Lozan Antlaşması (24 Temmuz 1923) 

Konferansa gitmeden önce delegelerden, Kapitülasyonlar ve Ermeni yurdu konusunda kesinlikle 

taviz verilmemesi istenmiştir.  

12 Kasım’da toplanması gereken Konferans; ancak 20 Kasım’da toplanmıştır. Konferansta bazı 

sorunlar kolaylıkla çözüldü. Bazı konularda ise anlaşma sağlanamadı. Bunlar şunlardır; Edirne’nin bir 

mahallesi olan Karaağaç Mudanya Konferansı’nda geçmediği için verilmek istenmiyordu. 

Boğazlarda İtilaf Devletleri denetleme hakkı istiyorlardı, İngiltere Musul’u vermek istemiyordu, 

Borçlar konusu çözülemiyordu, Savaş tazminatı isteniyor ,Yunanistan’ın ise ödemeyeceği 

belirtiliyordu, Azınlıkların haklarını denetlemek istiyorlardı, Kapitülasyonların devamını 

istiyorlardı. 

Bütün bu konularda antlaşma sağlanamadığı için 4 Şubat’ta konferans kesildi. Bu sırada Türk ordusu, 

Boğazlar, Trakya ve Musul üzerine gerekirse harekete geçmek için hazırlandı. Durum gergindi. Yoğun 

diplomatik temaslar sonucunda görüşmeler 23 Nisan 1923’te tekrar başladı. Sonuçta 24 Temmuz 1923’te 

antlaşma imzalandı. 

            Lozan Antlaşması 143 maddeden ibarettir. Önemli esasları şunlardır: 

            Sınırlar:  

            Suriye Sınırı: Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşması ile çizilen sınırdır. 

            Irak Sınırı: Irak sınırı İngiltere ile 9 ay süresince çözülecekti. 

            Batı Sınırı: Mudanya Konferansı ile çizilen Meriç nehri idi. Bozcaada ,Gökçeaada ve Tavşan 

adaları dışında kalan adalar Yunanistan’a bırakıldı. Rodos ve Oniki ada İtalyanlara bırakıldı. 

            Kapitülasyonlar: Kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı. 

            Azınlıklar: Bütün azınlıklar Türk vatandaşı sayıldı. Batı Trakya’daki Türklerle, İstanbul’daki 

Rumlar dışında Türkler ve Rumlar karşılıklı yer değiştirecekti. 

            Savaş Tazminatı: Yunanistan savaş tazminatı karşılığı olarak Karaağaç’ı bize bırakıyordu. 

            Devlet Boçları: Osmanlı Devleti’nden kalan borçlar Osmanlı Devleti’nden ayrılan devletlere 

pay ediliyordu. Türkiye borçlarını Fransız Frangı veya Türk parası cinsinden verecekti. 



 

 

            Boğazlar: Boğazlar Türkiye’nin başkanlığında oluşturulan Boğazlar komisyonu tarafından 

idare edilecekti. Boğazların 20 km’lik mesafesi silahsızlandırılıyor ve askersizleştiriliyordu. Boğazlardan 

barış zamanında savaş ve ticaret gemilerinin geçişi serbestti.(Karadeniz’e kıyısı olan devletlerden 

herhangi bir devletin donanmasından daha büyük bir donanma geçemeyecek).Türkiye, savaş anında 

tarafsız ise, ticaret ve savaş gemilerine yi- ne serbest, savaşan devlet ise, tarafsız gemilere yine serbest, 

düşman gemilerine istediği gibi davranabilir. Aynı kurallar uçaklar için de geçerlidir.  

           İstanbul’un Boşaltılması: Lozan Antlaşması’nın TBMM tarafından onaylanmasından altı hafta 

sonra İstanbul İtilaf Devletleri tarafından boşaltılacaktı.(2 Ekim 1923’te İtlaf Devletleri İstanbul’u 

boşalttılar) Lozan Antlaşması, Türk Devleti için büyük bir başarıdır. Bu barışla, genç Türk Devleti 

uluslararası düzende eşit haklara sahip, tam bağımsız ve özgür olma niteliğini kazanmıştı. Misak-ı Milli 

büyük oranda gerçekleştirilmiştir. 

Lozan Barışı bilhassa şu noktalardan eleştirilmektedir. Rum Patrikhanesinin ülke dışına 

çıkarılmaması, Ege adalarının, Musul’un ve Batı Trakya’nın alınamaması. 

 

İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi   

Birinci Türkiye Büyük Meclisi Nisan ayında kendisini feshetme kararı aldı. Yeniden seçimler yapıldı. 

Genelde Müdafa-i Hukuk grubu üyeleri seçimleri kazandılar.11 Ağustos 1923 tarihinde yeni Meclis 

görevine başladı. İlk icraatı Lozan Antlaşması’nı onaylamak oldu (23Ağustos 1923).  

     3. CUMHURİYET’İN İLANI(29 EKİM 1923) 

TBMM’nin açılışı ile millet egemenliğine dayalı bir devlet kurulmuştu; ancak bu devletin bir başkanı 

yoktu. Öncelik Milli mücadele olduğu için padişaha da dokunulmamıştı.1921 Anayasasında her ne kadar 

egemenlik kayıtsız şartsız millete ait olsa da.1 Kasım 1922’de saltanat kaldırılınca, padişahın varlığından 

kaynaklanan problem de ortadan kalkmış oldu. 

Ankara’nın Başkent Seçilmesi (13 Ekim 1923) 

İsmet Paşa’nın verdiği yasa teklifi (9 Ekim 1923) ile görüşmeler yapılmış ve Meclis bu öneriyi kabul 

etmiştir. 

1923 sonbaharında ortaya çıkan hükümet bunalımı Mustafa Kemal’e Cumhuriyeti ilan etme fırsatı 

vermiştir. Zaten fiilen böyle bir işleyiş vardı. Sadece adı konulmamıştı. 29 Ekim 1923’te yapılan doğan 

çocuğun adını koymaktan ibaretti.1921 Anayasasında bazı değişiklikler yapılarak bu olay gerçekleşmiştir. 

Cumhuriyetin ilanı ile rejim, devlet başkanlığı ve hükümet meselesi çözümlenmiş oldu. 

Cumhurbaşkanlığa Mustafa Kemal seçilmiş, Meclis hükümeti sisteminden Kabine sistemine 

geçilmiştir. 

 

 

 

 



 

 

4. 3 MART 1924 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

   

Halifeliğin Kaldırılması 

1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırılması ile Osmanlı Hanedanı sadece dini konularda yetkili ol-

muştur. Saltanatın kaldırılmasından sonra saltanat yanlıları halife etrafında toplanmışlardı. Bunlar yoğun 

bir propaganda faaliyetine giriştiler. Halife de bundan cesaretle yanlış tavırlar sergiliyordu. Halifelik 

kurumunun cumhuriyetle bağdaşmadığı ve ileride yapılacak inkılaplara da engel olacağı düşünülüyordu. 

Bazı İslam devletleri de halifeliğin kaldırılmamasını istemişlerdi. Bu durum rahatsızlığa yol açmıştı. İşte 

bütün bu sebeplerden dolayı Halifelik 3 Mart 1924’te kaldırıldı. Aynı kanunla Şer’iye ve Evkaf Vekaleti 

ile Erkan-ı Harbiye Umumi vekaleti kaldırılmış, yerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü ve Genelkurmay Başkanlığı kurulmuştur. Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir. 

Halifeliğin kaldırılması ile eski düzen yanlıların bir dayanak noktası ortadan kaldırılmış, laik devlet 

düzenine geçişte büyük bir adım atılmış oldu.     

            

 

5. SİYASAL PARTİLER VE ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ  

1-CUMHURİYET HALK FIRKASI 

TBMM’nin açılmasından sonra Mustafa Kemal Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Gurbu adı altın 

da mecliste çalışmaya başladı. I.TBMM’ni yenilemek düşüncesiyle seçim kararı aldı.(1 Nisan 

1923).Yapılan seçimlerde büyük çoğunlukla Müdafa-i Hukuk grubu üyeleri başarılı oldu. Seçimlerden 



 

 

sonra Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Grubu, Halk Fırkası adını alarak 9 Eylül 1923’te kuruluşunu 

tamamladı. İşte daha sonra yapılan bütün inkılaplar Halk Partisi’ne dayanılarak yapılmıştır. 

 

2-TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI VE ŞEYH SAİT İSYANI  

Seçimlerin yenilenmesi ve II. TBMM’nin açılmasıyla ilk Meclis’te II. Grubu oluşturan muhalefetten 

Meclis’e çok az kişi girebilmişti. Buna rağmen muhaliflerin etkisiyle, iktidarı elinde bulunduran 

Cumhuriyet Halk Fırkası’na karşı bir muhalefet havası esmeye başlamıştı. Bunun sonucunda Cumhuriyet 

Halk Fırkası’nda ilk ayrılıklar ortaya çıkmış bu durum 17 Kasım 1924’te Ankara’da yeni bir partinin 

doğmasına sebep olmuştur. 

Ali Fuat (Cebesoy)Paşa, Kazım (Karabekir)Paşa, Refet (Bele) Paşa, Rüştü Paşa, Rauf(Orbay)Bey ve 

Adnan (Adıvar)Beyler 11 kişilik bir grup olarak Cumhuriyet Halk Fırkası’ndan kopmuşlardır. 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın parti programı şu esaslara dayanıyordu: Parti liberalizmden 

yana ve halkın hakimiyeti prensibini savunmakta idi. Genel olarak hürriyetlere taraftardır, din 

düşüncesine ve dini inançlara saygılıdır. İdari olarak yerinden yönetimin (Adem-i 

merkeziyet)gerçekleşmesine çalışılacaktır. Cumhurbaşkanı’nın seçimden sonra milletvekilliği ile ilişiği 

kesilecektir.   

Kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kısa zamanda ne kadar muhalif varsa hepsini içine almış- 

tır. Eski İttihat ve Terakki Fırkası yanlıları da bu fırka da odaklaşmaya başladılar. 

 

Şeyh Sait İsyanı (13 Şubat 1925) 

1925 yılı başlarında, Musul meselesini kendi lehine halletmek isteyen İngiltere’nin kışkırtmasıyla 

Doğu Anadolu’da bazı kıpırdanmalar başlamıştı. Nihayet,13 Şubat 1925’de Şeyh Sait Ergani’nin Piran 

köyünde isyan başlatmıştır. İsyan büyümüş Fethi Okyar hükümeti isyanı bastırmakta zorlanınca istifa 

etmiş yerine İsmet İnönü hükümeti kurulmuştur. Yeni hükümet ilk iş olarak, isyan karşısında hükümete 

geniş yetkiler veren Takrir-i Sükun Kanunu’nu çıkartmıştır(4 Mart 1925).Ayrıca TBMM, biri Ankara’da, 

diğeri isyan bölgesi olan Diyarbakır’da olmak üzere tekrar iki İstiklal Mahkemesi kurulması hakkında 

kanun çıkarılmıştır. 

Doğu’da kısmi seferberlik ilan edilerek ayaklanmanın bastırılması orduya bırakıldı. Ayrıca Hıyanet-i 

Vataniye Kanunu’na yeni maddeler eklendi. 

İsyan nisan ayında bastırılmış ve elebaşıları yakalanarak gerekli cezalara çaptırılmışlardır. Ayaklanma 

bastırılmıştı; ama cumhuriyet rejimi ve vatan büyük bir tehlike geçirmişti. Ayaklanma İngilizlere de 

Musul’u savunmak konusunda avantajlar sağlamıştır. 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın programında yer alan, dini fikir ve inanışlara hürmet edileceği- 

ne ve idarede yerinden yönetime dair hükümler ve parti mensuplarının bu hükümlere dayanarak yaptıkları 

propagandalar, ayaklanmayı tertip edenlerin cesaretini de artırmıştır. Bu sebeple parti 3 Haziran 1925’te 

kapatıldı. 



 

 

 

Mustafa Kemal’e suikast Girişimi  

7 Mayıs 1926’da geniş kapsamlı bir geziye çıkmayı düşünen 15 Haziran günü İzmir’e gelmeyi 

hedeflemekteydi. Mustafa Kemal’in yaptıklarını, düşündüğü inkılapları kabullenemeyen ve ona şahsi 

çıkarlarından do- layı muhalefet eden bazı çevreler bu geziyi Mustafa Kemal’i ortadan kaldırmak için bir 

fırsat görmüşlerdir. Ancak gezi programı bir gün gecikince suikastçıları Yunan adalarına kaçıracak olan 

motorcu Giritli Şevki’nin haber vermesi ile elebaşları yakalanmıştır. İstiklal Mahkemelerinde 

yargılanmışlar ve gerekli cezaya çaptırılmışlardır. 

 Bu olayın en önemli sonucu İttihatçıların tasfiye(aktif görevlerden uzaklaştırma)edilmesidir. 

 

Serbest Cumhuriyet Fırkası (Partisi) 

Meclis’te yalnız Cumhuriyet Halk Fırkası’nın milletvekillerinin bulunması hükümetin denetlenmesi- 

ne imkan vermiyor, eleştiri olmadığı için, yapılan işlerin hesabını sormak ve kontrolünü yapmak imkanı 

bulunamuyordu.1929’da dünyada o güne kadar eşi görülmemiş boyutlarda bir ekonomik bunalım 

başlamıştı.1930 yılı İlkbaharında yaptığı yurt gezisinde hükümete karşı şikayetleri de dikkate alan 

Mustafa Kemal yeni bir siyasi oluşumuna karar verdi. Mustafa Kemal yeni bir parti kurulması görevini o 

sırada Paris Büyükelçiliği vazifesinde bulunan Fethi Beye verdi. Atatürk yeni kurulan partinin 

programına karışmamış, sadece cumhuriyetin ve inkılapların karşısında olunmamasını istemiştir. Parti 12 

Ağustos 1930 yılında kuruldu. Partinin kurulması çok partili hayat için ikinci bir teşebbüs olmuştur. 

Serbest Fırka özellikle ekonomik görüşleri bakımından Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılıyordu. Serbest 

Fırka, liberalizmi (ekonomik hürriyet)savunan bir muhalefet partisi olarak siyasi mücadeleye girdi. Parti, 

ayrıca seçimlerin tek dereceli olmasını ve kadınların siyasi haklara sahip olmasını da savunmuştur. 

Serbest Fırka hızla gelişti. Fethi Beyin Ege gezisi, halkın hükümet, inkılaplar ve laiklik aleyhine 

gösteriler yapmasına sebep oldu. Partiye girenlerin kontrolü mümkün olmadı. Yapılan Belediye 

seçimlerini Cumhuriyet Halk Fırkası kazanmış; ancak seçimlerde baskı yapıldığı iddia edilerek hükümet 

tenkit edilmiş, bu münakaşalar çok sert bir mücadele halini almıştır. 

Rejim aleyhtarı kişilerin bu partiye doluşmaları üzerine Fethi Beyin isteğiyle parti kapatıldı (18 Aralık 

1930). Böylece çok partili hayata geçişin ikinci denemesi de başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

Kubilay Olayı (23 Aralık 1930) 

Serbest Fırka’nın kapatılmasından hoşnut olmayanlar sebepleri ve sonuçları hala tartışılan Menemen 

Olayı’nı çıkarmışlardır. 23 Aralık 1930’da Derviş Mehmet ve yandaşları halkı isyana teşvik etmişlerdir. 

İsyanı yatıştırmak isteyen Yedeksubay Asteğmen öğretmen Kubilay isyancılar tarafından şehit edilmiştir. 

İsyan bastırılmış elebaşıları yakalanarak gerekli cezaya çaptırılmıştır.  



 

 

 

 

                 

 



 

 

6. HUKUK ALANINDA İNKILAPLAR  

Osmanlı Devleti’nde hukuk şer’i ve örfi olmak üzere iki alanda uygulanmıştır. Şer’i hukukun kaynağı 

başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere Sünnet, İcma ve Kıyas idi. Örfi hukukun kaynağı ise töre, örf ve 

adetler, padişahın ve Divan-ı Hümayun’un koyduğu kurallardı. Gayrimüslimlerin de kendi ait hukuki 

sistemleri var. II. Mahmud ve Tanzimat Devri’nde İslam hukukunda yer alan eksiklikler batı hukukundan 

yararlanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Tanzimat Dönemi’nde özellikle Fransız kanunlarından 

yararlanılarak 1848’de Arazi kanunu,1850’de ticaret Kanunu, 1863’te ise deniz ticaret kanunu kabul 

edilmiştir.1868 yılında Danıştay kurulmuştur. Yine bu dönemde Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir 

komisyon tarafından medeni hukuk açısından büyük önem taşıyan “Mecelle” (adli kurallar kitabı) 

hazırlanmıştır.  

Türk Medeni Kanunu’nun Kabul Edilmesi (17 Şubat 1926) 

Mustafa Kemal, yapacağı inkılap hareketlerine karşı, dini politikaya alet etmek isteyenlerin 

çıkabileceğini düşünerek, inkılaplarını aşamalı olarak gerçekleştirmiştir. 

Devlet yapısındaki laikleşmenin ilk aşaması saltanatın kaldırılması olmuştur (1 Kasım 1922).Daha 

sonra cumhuriyet ilan edilmiş, 3 Mart 1924’te halifelik kaldırılmıştır. Aynı tarihte Şer’iye ve Evkaf 

vekaleti de kaldırılmıştır. Bunlar yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 

kurulmuştur. Aynı tarihte Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilerek eğitim-öğretim birleştirilmiş ve 

medreseler kapatılmıştır.1925 yılında Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ile ilgili kanun ve Şapka 

Kanunu kabul edilmiştir.1926 yılında Medeni Kanun kabul edilmiştir. 1928’de Anayasa’dan dini 

hükümler çıkarılmış ve Anayasa din-devlet ayrılığı esasına göre değiştirilmiştir.1937’de Anayasa’ya diğer 

ilkelerle birlikte laiklik ilkesi de girmiştir. Böylece laikliğe geçiş aşamaları tamamlanmıştır.  

Osmanlı Devleti’nden kalma kanunların yeterli olmaması ve dini karakterli olması sebebiyle çağa 

cevap verecek bir medeni kanuna ihtiyaç duyulmuştur.1924 yılında TBMM içerisinde oluşturulan bir 

komisyon Avrupa devletlerinin kanunlarını incelemeye aldı. Sonuçta Avrupa’da hazırlanan son kanun 

olan İsviçre Medeni Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanun Avrupa’da hazırlanan son kanun olduğundan 

önceki kanunlardaki eksiklikler bu kanunda yoktu. Sorunlara akılcı ve pratik çözümler getiriyordu.17 

Şubat 1926 yılında TBMM tarafından Türk Medeni Kanunu olarak kabul edilmiştir. Ceza Kanunu 

İtalya’dan (1926),Hukuk Muhakemeleri Usul Kanunu İsviçre’den (1927),Ceza Muhakemeleri Usul 

Kanunu Almanya’dan (1929),İcra ve İflas Kanunu da İsviçre’ den alınmıştır. Ticaret Kanunu ve İdare 

Hukuku ise değişik ülkelerden iktibas edilmiştir.            

Türk Medeni Kanunu’nun getirdiği yenilikler şu şekilde özetlenebilir: 

-Kadınla erkek arasındaki toplumsal ve ekonomik eşitlik sağlanmış, kadınlara her mesleğe girme hakkı 

doğmuş, tek kadınla evlilik esası kabul edilmiş, kadınlara da boşanma hakkı verilmiştir. 

 -Aile, toplumun temeli sayılarak korunmuş, çocukların iyi yetişmeleri için ana ve babaya 

yükümlülükler getirilmiştir. 



 

 

 -Evlenme işlemi devlet denetimine alınmıştır. Aile kurmanın, resmi nikâh memuru önünde yapılması 

sağlanmıştır. Resmi nikâhtan sonra eşlere istedikleri türde dini tören yapabilme izni verilmiştir. 

-Mirasta kız ve erkek çocuklar arasındaki eşitsizlik kaldırılmış ve eşitlik getirilmiştir. 

-Kişilerin mallarla ve birbiriyle olan ilişkilerinde çelişkiler ve boşluklar giderilmiş, modern bir sistem 

getirilmiştir. 

Lozan Antlaşması’nda kendi hukuk kurallarını uygulamaları kabul edilen azınlıklarda Medeni Kanunu 

kabul etmişlerdir. Böylece hukuki farklılıklar da ortadan kalkmıştır. 

    Türk Medeni Kanunu’nun yanı sıra 1926’da İtalya’dan Ceza Kanunu, 1926’da İsviçre’den Ticaret 

Kanunu, 1929’da Almanya’dan Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Deniz Ticaret Kanunu, 1932’de yine 

İsviçre’den İcra ve İflas Kanunu alınarak ülkemizde uygulanmaya başlandı. 

  Türk Kadınının Siyasal Hakkını Kazanması 

   Türk kadınına ilk siyasal hak 1930 yılında verilmiştir.3 Nisan 1930’da kabul edilen Belediyeler Kanunu 

ile Türk kadını, belediye üyesi seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir.26 Ekim 1933’te çıkan köy kanunu 

ile muhtar, 5 Aralık 1934’te çıkan kanunla da milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. 

 

7.EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER  

3 Mart 1924’te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kanunla bütün eğitim kurumları Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlandı. Bu kanunla ülkemizde faaliyet gösteren yabancı okullarda denetim altına 

alınmıştır. Ayrıca bu okulların ders programlarına Türkçe kültür dersleri konmuş ve bu derslerin Türk 



 

 

öğretmenler tarafından okutulması mecburiye ti getirilmiştir. Bu kanunla bütün eğitim kurumları bir araya 

getirilmiştir.                 

 Medreselerin Kapatılması 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile bütün mektep ve medreseler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştı. 11 

Mart 1924’te yayınlanan bir genelgeyle 29 Darülhilafe Medresesi İmam Hatip okuluna çevirmiş 497 

İlmiye Medresesi ise kapatılmıştır. Darü’l fünuna bağlı bağlı bir de İlahiyat Fakültesi açılmıştır. 1926 

yılında çıkarılan “Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun” ile eğitim hizmetleri yeniden düzenlendi. 

Yeni Türk Harflerinin Kabulü (1 Kasım 1928) 

Arap alfabesinin şekil ve ses uyumu bakımından Türkçe’ye uymamaktaydı. Öğrenmesi de zordu. 

Mustafa Kemal, Türk dilinin okuyup yazılmasının kolaylaşması,eğitim ve öğretim işlerinin 

yaygınlaştırılma- sı için harf değişikliğine gitmenin gerekliliğini dile getirmiştir.1 Mayıs 1925’te 

Azerbaycan’da Latin alfabesini resmi yazı olarak kabul etmişti.1 Kasım 1928’de “Türk Harfleri Hakkında 

Kanun” Meclis tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.10 Ocak 1929’da “Millet Mektepleri” ve 19 Şubat 

1932’de açılan “Halk Evleri” eğitimin yaygınlaşmasını sağlamış ve halkımız bilgi,görgü ve becerilerini 

artırmıştır. 

Milli Tarih 

1931 yılında milli tarihimizi aydınlatmak ve açığa kavuşturmak amacıyla Türk Tarih Kurumu 

kurulmuştur. Yeni tarih anlayışında Türk milletinin çok eski ve zengin bir geçmişe sahip olduğu 

vurgulanarak İslamiyet’ten önceki Türk tarihi de araştırılmaya başlanmıştır.3 Şubat 1927’de Ankara’da 

Etnoğrafya Müzesi kurul muş, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi açılmıştır. Atatürk ayrıca müze açılmasına 

ve arkeolojik kazılar yapılmasına da önem vermiş ve bizzat arkeoloji kazılarını takip etmiştir. 

Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasındaki amaç neydi? 

  

- Türklerin dünya medeniyetine olan katkılarını ispatlamak ve böylece Türklerin dünyadaki yerini 

ortaya koymak. 

- Türk tarihini en eski devirlerden itibaren alıp milli bir tarih meydana getirmek. 

- Avrupa'da yaygın olan Türklerin sarı ırktan olduğu, bilgi ve becerilerinin olmadığı anlayışını 

değiştirmek. 

- Ermeni ve Rumların Anadolu'nun kendilerine ait olduğu düşüncesini çürütmek. 

- Anadolu'nun tarihin en eski devirlerinden itibaren Türklere ait olduğunu ispatlamak. 

- Türkler tarafından kurulan uygarlıkları araştırıp bunları ulusa ve dünyaya tanıtmak. 

  

 Türk Dil Çalışmaları 

1932 yılında Türk Dil Kurumu kurulmuştur. Türkçe, bu kurumun çalışmaları ile Arapça ve Farsça 

kelimelerden temizlenmiş ve bu kelimelerin yerlerine Türkçe kelime ve terimler getirilmiştir. Bilimsel  



 

 

esaslar doğrultusunda yapılan bu çalışmalarla, Osmanlıca sona ermiş yerini Türkçe almıştır. Bu 

inkılaplarla, Türk dili tekrar eski güzelliğine ve benliğine kavuştur. 

 Türk Dil Kurumu'nun Kurulmasındaki amaç neydi? 

 - Dildeki ikiliğe son vererek toplumdaki bireyler ile ülke yöneticileri, aydınlarla halk arasındaki 

iletişimi kolaylaştırmak. 

- Sade duru ve kolay anlaşılır bir dil oluşturmak. 

- Siyasal alanda sağlanan bağımsızlık gibi Türk dilinde de bağımsızlığı sağlamak. 

- Türkçe'yi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak. 

- Türkçedeki yabancı kelimeleri atıp Türkçe karşılıklarını bulmak, 

- Türk diline milli bir gelişme yolunu çizmek, 

- Aydın diliyle halk dili arasında görülen ayrıma son vermek. 

- Türk dilinin bir bilim ve kültür dili olmasını sağlamak, 

- Türkçe bir sözlük hazırlayıp Türkçe'nin zenginleşmesini sağlamak, 

- Konuşma dili ile yazı dilinin aynı olmasını sağlamak. 

 

 

 

 



 

 

8. TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN INKILAPLAR 

Şapka İnkılabı ve Kıyafette Değişiklik (25 Kasım 1925) 

25 Kasım 1925 yılında çıkarılan 671 sayılı kanunla bütün memurlara şapka (şems siperli serpuş) giyme 

mecburi yeti getirilmiştir. Fes, kalpak ve serpuş giyilmesi yasaklandı. 3 Aralık 1934’te çıkarılan  bir 

kanunla da din adamlarının, ibadet yerleri dışında dini kıyafetlerle gezmeleri yasaklandı. 

Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması 

30 Kasım 1925’te çıkarılan bir kanun ile tekke, zaviye ve türbeler kapatılmıştır. Bu kanun ile Türkiye 

Cumhuriyeti içinde hiçbir tarikat, bunlara mensup hiçbir şeyh, derviş ve mürit bulunamayacağı bunla ra 

ait özel elbise ve unvanların, türbe ve türbedarlıkların olmayacağı belirtilmiştir. Büyük devlet 

adamlarımıza ve din adamlarımıza ait türbelerin bir milli varlığı ve tarihi bir miras olarak ziyaret edilmesi 

ise serbest bırakılmıştır. 

Milli Takvim, Uluslararası Saat Uygulamasının Kabulü, Ölçü ve Tartıların Değişmesi 

26 Aralık 1925 yılında çıkarılan bir kanunla “Miladi Takvim” in kullanılması kabul edildi. Hicri ve 

Rumi takvim kaldırıldı. Rumi takvim mali işlerde 1982 yılına kadar kullanılmıştır. Alaturka saat yerine 

alafranga saat (uluslararası saat) kullanılmaya başladı.  

20 Mayıs 1928 tarihinde Arap rakamları terkedilerek milletler arası rakamlar kullanılmaya başlamıştır. 

1 Nisan 1931 tarihinde çıkarılan 1782 sayılı kanunla ise ağırlık ve uzunluk ölçüleri değiştirilmiştir. 1 

Haziran 1935’te hafta tatili Cuma gününden Pazar’a alınmıştır. 

Yukarıda yapılan inkılaplarla batıyla ekonomik ve sosyal alanda uyum sağlanmıştır. Ülke içinde 

de ölçülerde birlik sağlanmıştır.                     

Soyadı Kanunu 

Devlet işlerinde ve toplum hayatındaki karmaşaya son vermek ve devlet işlerini kolaylaştırmak 

amacıyla 21 Haziran 1934’te Soyadı Kanunu kabul edildi.24 Kasım 1934’te çıkarılan bir kanunla da Gazi 

Mustafa Kemal “Atatürk” soyadını aldı.29 Kasım 1934’te çıkarılan diğer bir kanunla da, toplumda 

ayrıcalık ifade “Ağa, Hacı, Hoca, Molla, Efendi, Bey, Beyefendi, Paşa, Hanım, Hanımefendi” gibi 

toplumsal ayrıcalık ifade eden unvanların kullanılması yasaklandı. 

 



 

 

9. EKONOMİ ALANINDA GELİŞMELER 

Milli Ekonomiye Geçiş ve Türkiye İktisat Kongresi 

17 Şubat 1923’te İzmir’de 1135 temsilcinin katıldığı İzmir İktisat Kongresi tertip edilmiş ve 

ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi için yöntemler araştırılmıştır. Tarım, sanayi, işçi ve ticaret 

kesiminden delegelerin katıldığı bu kongrede uzun süren tartışmaların sonucunda Misak-ı İktisadi 

(Ekonomi Andı) kabul edilmiştir. Misak-ı İktisadi’de yer alan bazı önemli maddeler şunlardır: 

-Türk milleti, milli egemenliğini, kanı ve canı pahasına elde ettiğinden, hiçbir şeye feda edemez ve 

milli egemenliğe dayanan Meclis’e ve Hükümeti’ne daima yardımcıdır. 

-Ekonomik gelişmemiz ve kalkınmamız milli bağımsızlığımız içinde gerçekleşecektir. 

-Türkiye milli sınırları içinde, lekesiz bir bağımsızlık ile kalkınmasını hür dünyanın barış ve ilerleme 

unsurlarından biridir. 

-Temel hedef, ulusal bağımsızlık gibi ekonomik bağımsızlığı da sağlamaktır. 

-El işçiliğinden ve küçük imalattan, hızla fabrikaya veya büyük işletmeye geçilmelidir. 

-Ham maddesi yurt içinde yetişen veya yetiştirilebilen sanayi dalları kurulmalıdır.   

-Özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalıdır. 

-Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılmalıdır. 

Milli ekonomi ilkesinin yürürlüğe girmesiyle, Türk Devleti ekonomi alanında üzerine aldığı görevleri 

yerine getirmeye başladı. Özel teşebbüsün yatırımlar konusunda başarılı olamaması sebebiyle 1932’den 

itibaren, devlet kalkınma çabalarına doğrudan katılmak zorunda kaldı ve ekonomide devletçi bir politika 

izlenmeye başladı.1933 yılında I.Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlandı ve 1934 yılında uygulamaya 

kondu.   

Tarım Alanında Gelişmeler 

“ Milli ekonominin temeli ziraattır.” sözleriyle Atatürk, tarımın yeni Türk Devleti için taşıdığı önemi 

vurgulamıştır. Tarımın durumunu iyileştirmek için alınacak ilk tedbirin köylünün durumunu iyileştirmek 

olduğuna inanan Atatürk’ün bu düşüncelerini dört ana grupta toplamamamız mümkündür: 

-Köylüler ağır vergilerden kurtarılmalıdır. 

-Köylünün üretim imkânları artırılmalıdır. 

-Köylünün bilgi ve tecrübesini artıracak tedbirler alınmalıdır. 

-Toprağı olmayan köylülere toprak verilmelidir. 

17 Şubat 1925 yılında aşar vergisi kaldırıldı.1924 yılında çıkarılan “Tarım Kredi Birlikleri Kanunu” 

ile 1929 yılında çıkarılan “Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu” köy ekonomisinde bir inkılap meydana 

getirmiştir.8 Haziran 1929’da çıkarılan bir kanunla hükümet, köylüyü topraklandırmak amacı ile bedelini 

yirmi yılda ödemek üzere halka toprak dağıttı. Tohum Islah İstasyonları kuruldu. Sulamaya önem verildi. 

Ankara’da Yüksek Ziraat Enstitüsü ve Baytar Yüksek Okulu açılmıştır. Bazı bölgelerimizde yeni ürünler 

yetiştirilmeye başlanmıştır (çay, şeker pancarı, turunçgiller).Örnek çiftlikler kuruldu.    

                 



 

 

Sanayi ve Madencilik Alanında Gelişmeler 

1925 yılında yıpranmış sanayi kuruluşlarını teşvik etmek düşüncesiyle “Sanayi ve Maadin Bankası” 

kurulmuştu.28 Mayıs 1927’de ise Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmış ve özel teşebbüs desteklenmiştir. 

1929 yılında dünyada meydana gelen ekonomik buhran, Türkiye’nin zenginleşmesini de olumsuz yönde 

etkilemiştir. Özel teşebbüs sanayi alanındaki yatırımlarında devlet tarafından her yönden desteklenmesine 

rağmen, sanayide beklenen seviyeye ulaşılamamıştır. Müteşebbis sınıfının yetersizliği, gelir seviyesinin 

düşük olması, teknik bilgi yetersizliği, yabancı sermayenin olumsuz davranışı ve bu sermayeye karşı 

beslenilen güvensizlik vb. sebepler özel teşebbüsün başarısızlığın nedenleri olmuştur. 

1933 yılında kabul edilen I. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile devletçi ekonomik sisteme geçil- 

miştir.1933’te Sümerbank,1935’te de Etibank ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü kurulmuştur. 

1938 yılında II. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlanmışsa da; II. Dünya Savaşı sebebi ile 

uygulanamamıştır.   

Ticaret Alanında Gelişmeler 

1923-1930 arasında, ithalat ve ihracat arasındaki farkın büyük olması sebebiyle, Türk para- sının 

değeri iyice düşmüştü. Türk ekonomisinin para işlerini düzenleyecek bir Merkez Bankası’nın olmaması 

ve yabancı bankaların adaletsiz uygulamaları Türkiye’de bir sermaye birikiminin oluşmasını 

engellemekteydi. Ticari alanda ilk ciddi atılım 1924 yılında İş Bankası’nın kurulmasıyla olmuş, ticaretin 

gelişmesine destek olunmuştur. 

1 Temmuz 1926 yılında Türklerin kendi denizlerinde ve kendi limanları arasında gemi işletmeciliği 

yapabileceğine dair “Kabotaj Kanunu” çıkarılmış ve Türk denizciliğinin de önü açılmıştır. 

11 Haziran 1930’da kurulan “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası” ise Türk ekonomisini düzeltmek 

için büyük bir adım olmuştur. Yabancıların ellerinde bulunan bazı işletmeler millileştirilmiştir.                     

                     



 

 

Bayındırlık ve Ulaştırma Alanında Gelişmeler  

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Anadolu’da her bakımından ihmal edilmiş, bayındırlık işlerine 

yeterince önem verilmemiştir. Cumhuriyet yönetimi ise bayındırlık ve ulaştırma işlerine büyük önem 

vermiş ve hızla bu alanda çalışmalar başlatmıştır. Ekonomik kalkınma için alt yapıya büyük önem veren 

Türkiye Cumhuriyeti, kara yolu, demir yolu ve limanları acilen iyileştirme çabasına girmiş, şehirler demir 

yolları ve kara yolları ile birbirine bağlanmıştır. 

    Hava yolları taşımacılığına da büyük önem verilmiş,1923 yılında Milli Hava Ulaştırma Teşkilatı 

kurulmuştur. Bu teşkilat 1938 yılında Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü adını almıştır.1933 yılında 

Kara yollarının uzunluğu 18 binden 37 bin km’ye ulaşmıştı.1920 yılında 3350 km olan demiryolu 

uzunluğuna, 1938 yılına kadar 3798 km daha eklenmiştir.1933 yılında da “Deniz Yolları İşletmesi 

İdaresi” kurulmuştur. 

                              

Sağlık ve Tıp Alanında Gelişmeler 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın kurulmasından sonra hastaneler inşa edilmiş, doktor ve diğer 

sağlık elemanlarının sayısı artırılmıştır. Bakanlığın çalışmalarıyla sıtma, trahom, frengi ve verem gibi 

salgın hastalıklar kontrol altına alınmış ve özellikle sıtma ile frengi hastalığı kısa sürede yok 

edilmiştir.1923 yılında resmi ve özel hastanelerin sayısı 86 iken  1940 yılında 198’e ulaşmıştır. 

Atatürk ve Sanat 

Atatürk, kültür ve sanat alanında yeniliklerin önünü açtı. Türkiye’de yüksek bir medeniyet düzeyine 

ulaşılmasını hedefleyen Atatürk, sanata verdiği önemle modern Türk sanatlarının öncüsü ve mimarı oldu. 

Güzel Sanatlar Akademisi: Atatürk Osmanlı döneminden kalma Sanayi-i Nefise’yi güzel sanatlar 

akademisi hâline getirdi. Burada yetişen birçok sanatçıyı, kendilerini geliştirmeleri için Avrupa’nın sanat 

merkezlerine gönderdi. Resim, heykel, mimarlık ve müzik alanlarından çok sayıda öğrenci Almanya, 

Avusturya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine gönderildi. Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Adnan 

Saygun gibi kompozitörler ile Çallı İbrahim, Namık İsmail gibi ressamlar bunlardan bazılarıdır. 

Atatürk ve Spor 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilk yıllarından itibaren çağdaş ve bilinçli bir toplum oluşturma 

istendi. Bilgi, ahlak ve beden gücü yönünden mükemmel bir gençlik yetiştirmek amaçlandı. Türki 

Cumhuriyeti kendisine ve çevresine faydalı olabilen bireyler tarafından yükseltilebilirdi. Bu ara) 

çerçevesinde yeni neslin zihinsel ve bedensel gelişimi ve eğitimi en iyi şekilde sağlanmaya çalışıldı. 

Atatürk’ün Geleceği Yönelik Hedefleri 

Atatürk, 29 Ekim 1933’te Ankara’da okuduğu 10. Yıl Nutku’nda geleceğe yönelik hedeflerini kısaca 

şöyle özetliyordu: “Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü Türkiye Cumhuriyeti’dir. 

Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun beraber olarak kararlı yürümesine 

borçluyuz. Yaptıklarımızı asla yeterli görmemekteyiz. Daha çok ve daha büyük işler yapmak 



 

 

mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine 

çıkaracağız. Millî kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. 

Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. Milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz 

çalışkanlığını, fıtri zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, millî birlik duygusunu devamlı 

besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti 

çalışkandır, zekidir. Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Türk 

milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet 

ilimdir.” 

Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ikinci büyük 

kongresinde Millî Mücadele’yi ve Cumhuriyetin kuruluşunu anlatan uzun bir konuşma yaptı. Bu konuşma 

Nutuk adı altında kitaplaştırıldı. 

Atatürk, Nutuk’ta 1919 ve 1927 yılları arasındaki olayları belgelere dayalı olarak yazıp Türk tarihi için 

önemli bir kaynak oluşturdu. 

 

      5.ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ 

     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 düşüncelerin 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 

 

1-CUMHURİYETÇİLİK 

Atatürk, cumhuriyetin ilanı ile devlet yönetiminde hâkimiyeti 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. 



 

 

    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. 

3- HALKÇILIK 

     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. 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 prensiplerimizdendir.” der. 

Halkçılık birbirini tamamlayıcı nitelikteki üç unsurdan meydana gelir: Kanun önünde herkesin eşitliği, 

Siyasi demokrasi, Sınıf mücadelesinin reddi ve sosyal dayanışma 

 

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 inanmaktadır. 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 alanda gerçekleşmesini, devlet yöneticilerinin dini kurallardan 

değil, toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak akılcılık ve bilimsellikten yararlanarak karar vermelerini 

istemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ’NDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN DIŞ SİYASETİ 

 

 Atatürk, ”Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesi doğrultusunda dünya ülkeleri ile siyasi, sosyal ve 

ekonomik ilişkilere girişmiştir. Türkiye’ye medeni devletlerarasında layık olduğu yere çıkartmaya gayret 

etmiştir. 

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI SONRASI UYGULANAN TÜRK DIŞ POLİTİKASI 

 

1923-1932 Yılları Arasında Türkiye İngiltere İlişkileri 

Lozan Antlaşması’nda Irak sınırı antlaşmanın imzalanmasından sonra,9 ay içerisinde çözümlenecekti. 

Şayet çözülemezse Milletler Cemiyetine gidilecekti. 1924 yılında İstanbul’da İngilizlerle ilk kez 

görüşmelere başlandı. Bu görüşmelerde İngilizler Musul dışında Hakkari’nin de Irak sınırı içine 

alınmasını istediler. Ekim 1924’e gelindiğinde durum savaşa yol açacak bir konuma gelmişti. Bu sırada, 

İngilizlerin teşvik ettiği Şeyh Sait İsyanı’da Türk tarafını meşgul etmiş elini kolunu bağlamış ve 

yapılabilecek bir askeri harekatı engellemiştir. Sonunda, Lozan Antlaşması hükümleri uyarınca sorun 

Milletler Cemiyeti’ne götürüldü. Ancak burada İngiltere’nin etkinliği söz konusu idi. Musul Irak’a 

bırakılmıştır.    

Sonuçta 5 Haziran 1926’da sorunu kesin olarak çözen antlaşma Ankara’da imzalandı. Buna göre; 

Musul, İngiliz mandasındaki Irak’a bırakıldı. Irak hükümeti Musul petrollerinden alacağı verginin 

%10’unu 25 yıl süreyle Türkiye’ye verecekti. Türkiye daha sonra 500 bin sterlin karşılığında bu 

hakkından da vazgeçmiş- tir.14 Aralık 1927’de İngiltere, Irak üzerindeki mandasını kaldırmıştır.   

 

1923-1932 Yılları Arasında Türk Yunan İlişkileri 

Lozan Antlaşması’na göre, İstanbul’daki Rumlar ile Batı Trakya’daki Türkler dışında, Türkiye’de 

yaşayan Rumlarla, Yunanistan’daki Türkler karşılıklı yer değiştireceklerdi. Fakat yerleşik ”etabli” 

kavramı konusunda uyuşmazlık çıktı. Yunanistan 30 Ekim 1918’den önce İstanbul’da bulunan her 

Rum’un yerleşmiş sayılmasını istiyordu. Türk hükümeti ise İstanbul’a yerleşmenin Türk kanunlarına göre 

olacağını ileri sürerek Yunan isteğine karşı çıktı. Türk tarafı İstanbul için “etabli” deyiminin burada 

sürekli oturanlar için geçerli olduğunu belirtirken, Yunanistan 30 Ekim 1918’den önce geçici de olsa 

İstanbul’a gelip burada kalanları da mübadele den ayrı tutmak istiyordu.  

 Anlaşmazlık Uluslararası Adalet Divanı’na götürüldü ise de, divan bu anlaşmazlığı çözümleyemedi. 

Bunun üzerine Türk-Yunan ilişkileri gerginleşti. Yunan Hükümeti Batı Trakya’daki Türk mallarına el 

koyunca, Türk Hükümeti’de İstanbul’daki Rumların mallarına el koydu. 

İtalya’nın Akdeniz’de yayılmacı bir güç olarak ortaya çıkması Türk-Yunan ilişkilerini düzeltti. 10 

Haziran 1930’da yapılan antlaşma ile sorun çözümlenmiştir. Anadolu’da yaşayan İstanbul dışındaki  

Rumlar ile İstanbul’a 1912’den sonra gelen Rumlar Yunanistan’a, Batı Trakya dışında Yunanistan’ın 



 

 

değişik bölgelerinde yaşayan Türkler de Türkiye’ye göç etmişlerdir. Kıbrıs meselesinin başlangıcı olan 

1954 yılına kadar Türk-Yunan ilişkileri iyi gitmiştir.  

1923-1932 Yılları Arasında Türk –Sovyet İlişkileri 

Sovyet Hükümeti Lozan’da Boğazlar üzerinde mutlak Türk egemenliğini savunmuştu.  I. Dünya 

Savaşı galiplerinin Almanya’yı yanlarına alıp Locarno Antlaşmasını imzalamalarını Sovyetler, kendisine 

yapılmış hareket olarak görmüştü. Ayrıca Musul sorununda Milletler Cemiyeti’nin tutumu, Fransa ve 

İtalya’nın İngiltere’yi desteklemesi Türkiye’nin uluslararası alanda yalnız kalmasına yol açmıştır. Bu 

olaylar Türkiye’yi Sovyetler yaklaştırmış ve iki devlet arasında 1925’te bir «Tarafsızlık ve Saldırmazlık 

Antlaşması» imzalanmıştır.   

1927 yılında ise «Ticaret ve Seyrisefain Antlaşması» imzalanarak ticari işbirliğinin geliştirilmesine 

çalışılmıştır. 1928’de saldırı savaşını yasaklayan Biriand-Kellogp Paktı imzalanınca Türk ve Sovyet 

hükümetleri de buna katılmıştır. Bu tarihten sonra Türkiye’nin batıya yaklaşması Sovyet Rusya’yı 

endişelendirdi. Türkiye, bu endişeyi gidermek için 1929 yılında 1925 antlaşmasını 2 yıl daha uzattı. 

Türkiye, 1930’a doğru İngiltere, İngiltere ve Yunanistan’la sorunları hallederek normal ilişkiler içerine 

girmiştir. 1936 yılında Montrö Boğazlar sözleşmesinin imzalanmasından sonra Türk Sovyet İlişkileri 

bozulmuştur. 

 

1923-1932 Yılları Arasında Türk Fransız İlişkileri 

    Lozan Antlaşması’na göre, yabancı okullar Türk kanunlarına ve diğer okulların bağlı oldukları tüzük 

ve yönetmelik hükümlerine uyacaklardı. Türk hükümeti bu okullardaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini 

düzenleyecekti. 

   Türk hükümeti, bu okullardaki Türk dilinin, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler 

tarafından okutulması ve bu okulların Türk müfettişler tarafından denetlenmesi esasını bir yönetmelikle 

saptamıştı. Bazı okullar bu esasa uymak istemediler. Ayrıca Fransa bu okullar üzerinde Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın denetim hakkı olmasını da tepki ile karşıladı. Fakat hükümeti bu konuda geri adım atmadı. 

Hatta bazı okullar kapatıldı. Geri kalanlarda kapatılma tehlikesi karşısında hükümetin isteğini kabul 

etmek zorunda kaldılar. 

Türkiye ile Fransa arasındaki görüşmeler 1928 yılında sonuçlandı. Ödenecek borcun miktarı ve eşit 

taksitlerle ödemesi formüle bağlandı. Ancak 1929 Dünya Ekonomik Krizi Türkiye’yi de güç durumda 

bıraktı.  1933’te Paris’te bir antlaşma imzalandı ve borçlar sorunu da böylece halledildi. Türkiye 1954’e 

kadar bütün borçlarını ödedi. 

 



 

 

 

 

1932-1939 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTKASI 

 

MİLLETLER CEMİYETİ VE TÜRKİYE’NİN GİRİŞİ 

10 Ocak 1920’de Cenevre’de kurulan Milletler Cemiyeti, tüm dünya ülkelerinin barış ve dostluk 

içinde yaşamalarını temin etmeyi ve yeni bir savaşın çıkmasını önlemeyi hedeflemekteydi. Ancak, 

Milletler Cemiyeti bir süre sonra kuruluş amacından uzaklaşarak büyük devletlerin çıkarlarını koruyan bir 

merkez halini almıştır.1930’dan sonra milletler arası işbirliğinin önemi daha çok hissedildiğinden 

Milletler Cemiyetine ilgi de artmıştır. Türkiye, Milletler Cemiyeti’nin pek faydalı işler yapacağına 

inanmamasına rağmen, dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla bu cemiyete girdi(18 Temmuz 1932 ). 

 

BALKAN ANTANTI 

1933 yılından sonra Faşist İtalya ve Nazi Almanyası’nın güçlenmeye başlaması Balkan devletleri 

arasında büyük bir endişe doğurdu. İtalya’nın Balkanlar’da, Almanya’nın da genel olarak Doğu 

Avrupa’da çıkarları vardı. Bu nedenle Balkan devletleri ufak tefek anlaşmazlıkları bir tarafa bırakarak 

birbirleri ile anlaşmış Türkiye ve Yunanistan’ın yanında yer almaya karar verdiler. Sonuçta 9 Şubat 

1934’te Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında Atina’da Balkan Antantı imzalandı. 



 

 

Arnavutluk İtalya’dan çekindiği için, Bulgaristan’da I.Dünya Savaşı’nda imzaladığı Neully (Nöyyi) 

Antlaşması’nın verdiği eziklikle pakta katılmadı. 

Çünkü Bulgaristan kaybettiği toprakları tekrar kazanabilmek için fırsat kollamaktaydı. Balkan 

Antantı’nın esası; sınırların güvence altına alınması, ekonomik ve siyasal işbirliği, anlaşmazlıkların 

görüşme yolu ile çözümlenmesi ve müşterek yararların üstün tutulması gibi, barış ve karşılıklı saygıya 

dayanıyordu. Balkan Antantı ile taraflar sınırlarını karşılıklı olarak garanti ettikleri gibi, birbirlerine 

danışmadan herhangi bir Balkan Devleti ile birlikte bir siyasi harekette bulunmamayı da taahhüt 

ediyorlardı. 

Almanya ve İtalya’nın etkisiyle Yugoslavya ve Bulgaristan arasında bir antlaşma imzalanması paktı 

yaralamıştır. II. Dünya Savaşı’nın başlaması ile pakt dağılmıştır.  

 

MONTRÖ (MONTREUX) BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ 

1930’lı yıllara kadar Milletler Cemiyetinin çabalarına rağmen silahsızlanma görüşmelerinden bir sonuç 

alınamamıştı. Fakat,dünya tersine bir gidişle özellikle 1933 yılından sonra bir silahlanma yarışına 

girmişti. Örneğin, İtalya’nın Habeşistan’a, Japonya’nın Mançurya’ya saldırmaları, Milletler cemiyetinin 

etkisini azaltıyordu. Buna ek olarak Boğazlar komisyonu üyesi İtalya,On İki Ada’yı tahkim etmiş, 

Japonya, Milletler  Cemiyeti’nden çekilmişti. Bütün bu gelişmeler, Boğazlar üzerinde kurulan dengenin 

Türkiye aleyhine bozulmasına neden oldu. Türkiye 23 Mayıs 1933’te Londra Silahsızlanma 

Konferansı’ndan itibaren,Boğazlar statüsünün yeniden düzenlenmesi için girişimlerde bulunmuştur.Bu 

girişimler sonucunda 22 Haziran 1936’da İsviçre’nin Montrö şehrinde bir konferans toplanmasına sebep 

olmuştur.Sonuçta da 20 Temmuz 1936’da Montrö Antlaş- ması imzalanmıştır. 

Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Türkiye, İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği, Romanya, Bulgaristan, 

Yunanistan, Yugoslavya, Japonya tarafından imzalanmıştır. İtalya ise 2 yıl sonra kabul etmiştir. 

Bu sözleşmeye göre; 

-Boğazlar komisyonu kaldırılarak, vazifeleri tamamıyla Türk devletine verildi. 

-Boğazlarda askersiz bölüm kaldırılarak, Türklerin buralarda diledikleri kadar kuvvet bulundurmaları 

ve tahkimat yapmaları kabul edildi. 

-Ticaret gemilerinin boğazlardan geçişi serbest bırakıldı. 

-Savaş gemilerinin boğazlardan geçişine kısıtlamalar getirildi. 

-Herhangi bir anda Karadeniz’de mevcut olabilecek donanmalara savaş gemileri zaman ve ağırlıkları 

bakımından sınırlandırıldılar. 

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye büyük bir siyasal zafer kazanmıştır. Çünkü, Türkiye’nin 

Boğazlarda asker bulundurması ile Doğu Akdeniz’deki durumumuz güçleniyor, Uluslar arası dengede 

önemimiz artıyor, dünya devletleri ile dostluğumuz daha da değer kazanıyordu. Bu sözleşme Türk-

Sovyet ilişkilerinde de ayrılığın ilk adımıdır. Çünkü Türkiye, İngiltere yanlısı bir politika izlemeye 

başlamıştır. 



 

 

 

SADABAT PAKTI 

Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında Tahran’da 8 Temmuz 1937’de imzalanan Sadabat Paktı 

İtalya’nın doğu ülkelerini hedef tutan istila politikasından ve bu politikanın meydana getirdiği endişeden 

doğmuştur. 

SSCB’nin önerdiği Afganistan’ın, Irak’ın istediği Suudi Arabistan’ın Pakta alınıp alınmaması 

üzerindeki görüşmeler ve Irak ile İran arasındaki sorunlar paktın imzalanmasını geciktirmişti. 

Paktın esası karşılıklı saygı esasına dayanıyordu. Pakta katılan devletler birbirlerinin iç işlerine 

karışmayacaklar, ortak yararları üstün tutacaklar, saldırgan girişimlerde bulunmayacaklar ve Milletler 

Cemiyeti’ne karşı saygılı olacaklardı. Devletler, sınırların korunmasında saygı göstermeyi ve saldırıyı 

hedef tutan bir oluşuma girmemeyi taahhüt etmişlerdi. 

 

HATAY SORUNU 

20 Ekim 1921’de imzalanan Ankara Antlaşması ile Fransızlar Adana, Maraş, Urfa ve Antep’ten 

çekildiler. İskenderun ve Antakya’yı içine alan Hatay bölgesi ise Fransızlara bırakıldı. Ankara 

Antlaşması, İskenderun Sancağı’nı Suriye’den ayırarak ayrı bir statüye bağladı. Buna göre, o zamanki 

deyimi ile “sancak” Türk kültürüne bağlı kalacak, okullarda Türkçe öğretim uygulanacak ve Türk parası 

geçerli olacaktı. 

8 Eylül 1936’da yapılan antlaşma ile Fransa, Lübnan ve Suriye üzerindeki manda idaresini sona 

erdirmiştir. Bu ortamda Türkiye 6 Ekim 1936’da Milletler Cemiyetine ve 9 Ekim 1936’da Fransa’ya 

verdiği nota ile Hatay bölgesine verilecek geniş otonomdan sonra, bağımsızlık talebinde bulundu. Fakat 

Fransa Hatay’ın Suriye’de kalmasından yana idi. Bu ortamda Türkiye, sorunu Milletler Cemiyetine 

götürdü.(Aralık 1936). Milletler Cemiyeti’nin önerisi ile Türkiye-Fransa ikili görüşmeleri başladı. 

Türkiye ile Fransa, 1937’de anlaştılar. Bir anayasa hazırlandı ve 15 Temmuz 1938’de Hatay’da 

milletvekilliği için seçim yapıldı.1 Ağustos’ta seçim sonuçları açıklandı. 6 Eylül 1938’de Hatay 

Cumhuriyeti kuruldu. 23 Haziran 1939’da Hatay’ın Türkiye’ye katılmasına imkân veren, Türk-Fransız 

antlaşması imzalandı. 29 Haziranda da, Hatay Meclisi’nin aldığı kararla Hatay, Türkiye’ye katıldı (30 

Haziran 1939). 

Hatay’ın bağımsızlığı ve Türkiye’ye katılması için büyük çaba gösteren Atatürk, hayatının son 

aylarında sağlığını bile dikkate almadan tüm vaktini bu sorunun çözümlenmesine ayırmış ve mücadele 

etmiştir. 



 

 

 

7.ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ  

Mustafa Kemal Atatürk, ölümü öncesindeki ilk hastalık belirtisini 1937 senesinde almıştır. 1938 

yılının başlarında, Yalova’da bulunduğu sırada, Mustafa Kemal Atatürk ciddi anlamda rahatsızlanmıştır. 

Yalova’da Mustafa Kemal Atatürk’e edilen müdahaleler olumlu sonuç verdi. Ve Mustafa Kemal, hem 

aklındaki Hatay sorunu; hem de yorucu Ankara yolculuğu nedeniyle yeniden rahatsızlandı. Hasta 

olmasına aldırış etmeyen Mustafa Kemal Atatürk, bir de Adana – Mersin gezisi gerçekleştirdi; ve 

buradaki askerleri kontrol etti. Bu gezi, Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisini daha da yorgun hissetmesine 

neden olmuştu. 

26 Mayıs 1938 tarihinde Ankara’ya geri dönen Mustafa Kemal Atatürk, hastalığının tedavi edilmesi 

için İstanbul’a gitti; ve İstanbul’da Mustafa Kemal Atatürk’e konulan teşhis, Mustafa Kemal Atatürk’ün 

siroz olduğu yönünde idi. Mustafa Kemal Atatürk’e konulan siroz teşhisi sonrasında, Savarona Yatı’na 

giden Mustafa Kemal Atatürk, burada dinlenmeye başladı. Fakat, hastalığı, Mustafa Kemal Atatürk’ün, 

ülke sorunları ile ilgilenmesine de engel olamıyordu; Romanya Kralı İstanbul’a geldiğinde, Mustafa 

Kemal Atatürk onunla görüştü; ve daha sonra da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısına Başkanlık yaptı. 

Hatay Antlaşması, 4 Temmuz 1938 tarihinde yürürlüğe konulduğunda, bu durum Mustafa Kemal 

Atatürk’ü çok sevindirmiş; ve moralini düzeltmişti; ancak Temmuz sonlarında Mustafa Kemal Atatürk’ün 

durumu iyice kötüleşince, Savarona Yatı’ndan alınarak Dolmabahçe Sarayı’na götürüldü. Fakat Mustafa 

Kemal Atatürk’ün durumu Dolmabahçe Sarayı’nda daha da kötüleşti. Bunun üzerine, hastalığının 

ciddiyeti kendisinin de dikkatini çekti; ve Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti 5 Eylül 1938 tarihinde 



 

 

yazıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün servetinin önemli kısmının 

Türk Tarih Kurumu; ve Türk Dil Kurumu’na bağışladığı belirtilmektedir. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün durumu Ekim ayında az da olsa düzeldi. Ankara’da, Cumhuriyet’in 15. yıl 

dönümü kutlamalarına katılmak istedi; fakat bu isteği, ne yazık ki gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine 

Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1938 tarihinde Ankara’ya bir mesaj gönderdi; ve Mustafa Kemal 

Atatürk’ün gönderdiği Cumhuriyet’in yıl dönümü kutlaması mesajı Başbakan Celal Bayar tarafından 

okundu. Mustafa Kemal Atatürk, mesajında şunları yazmıştı: Kahraman Türk Ordusu’nun mazisi, ve 

zaferleri, insanlık tarihinin başladığı zaman başlamıştır. Kahraman Türk ordusu’nun zaferleri, her zaman 

medeniyet nurlarını taşımaktadır. Türk olmanın şanını ve şerefini; ve Türk vatanını her zaman korumaya 

hazır bir Türk ordusunun var olacağını, tüm tehlikelere karşı koruyucu görevlerini her zaman yerine 

getireceğini biliyoruz… 

Mustafa Kemal Atatürk’ün katılmak istediği bir başka tören de, 1 Kasım 1938’de gerçekleştirilen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış töreni idi. Burada gerçekleştireceği konuşma da yine Başbakan 

Celal Bayar tarafından okundu. Mustafa Kemal Atatürk, Celal Bayar tarafından okunan konuşmasında 

şunları belirtmekteydi: Türk gençleri, milli şuurlu, ve modern kültür ile yetiştirilmeliydi. Bu anlamda, 

İstanbul Üniversitesi’nin geliştirilmesi, Van Gölü civarında bir üniversitenin yapıldığı; ve Ankara 

Üniversitesi’nin de tamamlanmasına çalışıldığını belirtiyordu. Bununla birlikte, Mustafa Kemal Atatürk, 

Türk Tarih kurumu; ve Türk Dil kurumunun çalışmalarından duyduğu memnuniyeti de paylaşmaktaydı. 

Türk gençlerinin sadece kültüre değil, spor alanına da yoğunlaşmalarını istediğini belirten Mustafa Kemal 

Atatürk, bu anlamda beden terbiyesi kanununun uygulamaya konulmasından duyduğu memnuniyeti de 

belirtmekteydi. 

8 Kasım 1938’de Mustafa Kemal Atatürk’ün sağlık durumu yeniden kötüleşti; ve 10 Kasım 1938 

09:05’te, Dolmabahçe Sarayı’nda, Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yumdu. Mustafa Kemal 

Atatürk’ün tabutu, 16 Kasım 1938 tarihinde, Dolmabahçe Sarayı’nın büyük tören salonunda katafalka 

konuldu. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün cenaze namazı, 19 Kasım 1938’de, Şerafettin Yaltkaya tarafından 

kıldırıldı. Daha sonra ise, Mustafa Kemal Atatürk’ün tabutu, ilk olarak top arabası ile Gülhane Parkı’na, 

buradan da Yavuz Zırhlısına torpido ile nakledildi. Yavuz zırhlısı, Mustafa Kemal Atatürk’ün cenazesini 

İzmit’e götürdü. İzmit’ten bir trene konulan Mustafa Kemal Atatürk’ün cenazesi, Ankara’ya götürüldü. 

Ankara’da katafalka konulan Mustafa Kemal Atatürk’ün cenazesi, 21 Kasım 1938’de ise, katafalktan 

alınarak Etnografya Müzesi’nde bulunan geçici kabire konuldu. 

10 Kasım 1953 tarihinde ise, Atatürk’ün naaşı, Ankara Rasattepe’de, Türkiye’nin her ilinden alınan 

toprak ile hazırlanmış olan Anıtkabir’e konulmuştur. 

 

            

 



 

 

            Ölümünün Dünyadaki Etkileri; Atatürk’ün Ölümüne Ne Dediler? 

 

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 10 Kasım 1938 perşembe günü hayata gözlerini yumması 

sadece kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde değil tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Türk 

halkı O’nun ardından büyük üzüntüye boğulup gözyaşı dökerken tüm dünyada da yayınlanan bildiri ve 

demeçlerle Atatürk’ün ölümü nedeniyle duyulan üzüntü dile getiriliyordu. işte Mustafa Kemal Atatürk’ün 

ölümünün ardından yayınlanan o bildiri ve demeçlerden bazıları; 

-“Benim teessürüm iki türlüdür. Evvela böyle büyük bir adamın ölümünden dolayı bütün dünya gibi 

müteessirim. ikinci teessürüm ise bu büyük adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun husulüne artık 

imkan kalmamış olmasıdır.” 

ABD Başkanı Franklin Roosevelt 

-” Atatürk’ün ölümüne bugün, haysiyetin artık bir hatıradan başka bir şey olmadığı bir alemde, büyük 

bir devlet adamı, büyük bir asker, yüksek derecede meziyet sahibi bir şahsiyet olarak ağlanmaktadır. 

İngiltere evvela cesur bir düşman, sonra da sadık bir dost tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.”       

İngilizler 

-Almanya, Atatürk’ün eserine ve mücadelesine hayrandır. onda, tarihi eseri hürriyeti seven bütün 

milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir şahsiyet görmektedir. Atatürk tarihin büyükleri 

arasında ebedi bir surette gözükecektir. Türk milletine yeni bir medeniyet, kuvvetli ve feyizli yeni bir 

devlet miras bıraktı. Türkiye’nin Almanya’da haset edilmeksizin takdir ve teslim edilen bu mirası 

korumasını temenni ediyoruz.” Almanlar 

-“Atatürk faal bir hayatla canlandırılmış olan milletinin yüreğinden yeni alevler fışkırtmıştır. Atatürk’ün 

faaliyeti bütün memleketin ruhuna girmiş, ona yapıcı hız vermiştir. Türkiye’nin birliği, büyük ülkülere 

bağlı olan gençliği, memleketin istikbali için birer zaman teşkil etmektedir. Türkiye bütün dünyanın 

takdirine layıktır ve Avrupa milletler ailesi içinde şerefli Türkiye’nin nüfuzu büyüktür.” Litvanyalılar 

-“Türkiye’nin kederine bütün dost ve müttefikleri ve bilhassa Yugoslavya iştirak etmektedir. 

Yugoslavya, nüfuzu Avrpa’da olduğu gibi Asya milletleri arasında da seneden seneye artmakta olan 

modern büyük Türkiye’yi vücuda getirmiş olan Atatürk’ün adını hiçbir zaman unutmayacaktır. 

Eserleriyle beşeriyetin üstüne çıkan bu inkılapçı, hayatı itibariyle insanlara en yakın olanlardan biriydi. 

esasen şahsiyetinin cazibesi ve hayatının sonuna kadar muhafaza ettiği otoritesinin sırrı bundadır.” 

Yugoslavlar 

-“Neslimiz, hiçbir devlet ve millet inkılabının Atatürk tarafından yapılan kadar fevkalade olduğunu 

görmemiştir. ihtilala karışıklıklarında ortaya çıkan şeflerden hiçbiri bu kadar zorlukları yenememiştir. 

Harpten sonra dehşet ve sefalet halinde çıkmış olan büyük ve yeni Türkiye Atatürk’ün dimağında vücut 

bulmuştur. DÜNYA, BU HARP VE SULH KAHRAMANI BÜYÜK ADAMIN ÖLÜMÜ İLE FAKİR 

DÜŞMÜŞTÜR” Macarlar 



 

 

-“O kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller 

atmaya uğraşan bir kahramandı. ”  Alman Prof. Walter L. WRIHT Jr. 

 

-“Atatürk Türkiye’yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin 

başaramadığıdır. ” Alman Volkischer Beobachter Gazetesi 

-“Çok büyük bir adamdı…bir siyasi dahiydi.”  Excelsior Gazetesi 

-“Dünyanın,  çağdaş, en büyük kişilerinden biri. ” Le Jour-Echo de Paris 

-“Atatürk’ ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır. ” 

Fransız Noell Roger Gazetesi 

-“Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde  maharet ve karakter o kadar iyi 

işlenmişti ki, sözlerinde hiçbir şüphe aranamazdı.”  Fransız  yazar Claude Farrer 

-“Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. 

Nitekim Avrupalı devlet adamları; O’nun 1930’da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 

1939 yılında ikinci büyük savaş  felaketinin içine sürüklemişlerdir. SANERWIN Gazetesi 

-“Yeni Türk Devleti ile Ankara Antlaşması’ nın imzalanması nedeniyle; “Bizi arkadan vurdu, dağ 

başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı” diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği 

cevap: Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O’ nun tüm askerleri 

burada olsalardı teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma 

imzalamaktan gurur duyuyorum.” Fransız Başbakanı BRIAND 

-“Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.” İngiliz Observer 

-“Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk’ tür.” Belçika 

Libre Belgique gazetesi 

-“Türkiye’ yi yaratan, tarihimizin bu en Büyük Adam’ ını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım. ” 

İsviçreli Profesör MORRF 

“Biz Çinliler, hepimiz bu mateme iştirak ediyoruz. Zira büyük bir milletin, çok sevilen büyük Ata’sının 

ölümü yalnız Türkiye için değil, aynı zamanda bizim kıtamızda ve bütün dünyada büyük bir boşluk 

bırakmaktadır.” Çinliler 

YURT İÇİNDEKİ YANKILARI 

-“Atatürk’ün en başarılı işlerinden biri de gençlikte yarattığı duygu ve heyecandır. Gençliği güçlü bir 

inanç ve ideal ile canlı bir duruma getirmek ve bir gün kendilerine bırakılacak yüksek görevleri 

gerçekleştirebilecek kudret ve yeteneklerle kuvvetlendirmek yolunu en iyi Atatürk bildi ve buldu.” 

                                           Hüseyin Cahit Yalçın 

-“Ey büyük Türk milleti, Atatürk sana, üzerinde şaşmadan yüzyıllarca yürüyeceğin eserler ve ilkeler 

bıraktı. O eserlerle ilkeler ışığında çalıştıkça, büyük evladınla kucak kucağa yaşamakta devam 

edeceksin.”  Yunus Nadi Abalıoğlu 



 

 

-“Onsuz...fakat ona bin kere verdiğimiz bir tek namus sözüyle kaldık: Eserini ve davasını korumak ve 

yükseltmek... Bizler için hayatın manası varsa, bu yemini yerine getirmek için yaşamaktır.”                                                      

F. Rıfkı Atay 

-“Anaların, kız kardeşlerin yüzleri siyah pençeliydi; yazgıları çarşafları gibi karaydı. Çileleri çoktu, 

hakları az...Beğenmedi yüzlerini açtı, ak etti. Hakta onlara erkeklerle eşitlik sağladı; yazgılarını ak etti.” 

Ruşen Eşref Ünaydın 

-“Genç, ihtiyar herkes ölür. Ama Atatürk’ün bu ulusa aşıladığı kalkınma ve yükselme inancı asla 

ölmez.” Yaşar Nabi Nayır 

-“Atatürk düşünceleriyle bitmeyen insandır.” Orhan Seyfi Orhon 

-“Gerçeğe giden bütün yollar O’nda birleşiyor. O’nda tamamlanıyoruz. O’na sırtını çeviren düşünce 

bizden değildir.” Cahit Tanyol 

-“Atatürk, dinamik bir ruha sahiptir. O’na tutunan insan olduğu yerde kalmaz. Atatürk, geliştirici ve 

genişletici bir düşünceye sahiptir. O’nun arkasından gidenler geride kalmaz.” Cemal Gürsel 

 

II. DÜNYA SAVAŞI (1939-1945) 

I. Dünya Savaşı’ndan sonra kendisine yapıldığına inanan Almanya, Versay Antlaşması ile uğradığı 

mağduriyeti gidermek için hızlı bir silahlanma çalışmasına girdi. İngiltere ve Fransa’ya karşı büyük bir 

nefret duyuyordu. Almanya Nazilerin iktidara gelmesinden sonra(1933) saldırgan bir politika izlemeye 

başladı. 

Hitler, Avusturya ve Çekoslovakya’yı işgal etti. Almanya ile hareket eden İtalya, bir yandan Libya’dan 

Afrika’nın iç kesimlerine doğru ilerlerken diğer yandan da Habeşistan’ı işgal etti. Uzakdoğu’da Japonya 

hâkimiyet sahasını genişletmeye çalışıyordu. Çin topraklarına saldıran Japonya, Almanya ve İtalya ile 

ittifak kurdu. 

Almanya’nın Polanya’ya saldırması ile savaş başladı. 1941 yılında savaş alanı yeni katılımlarla hızla 

genişledi. Rusya ve ABD İngiltere’nin yanında yer alırken, Japonya’da Almanya’nın yanında yer aldı. 19-

42 yılında İtalya savaş dışı kaldı. Doğudan Rusların, batıdan Normandiya çıkarması ile (1944) ABD, 

İngiltere ve Fransa’nın saldırısı ile Almanya teslim olmak zorunda kaldı. Japonya’da Hiroşima ve 

Nagazaki’ye atom bombası atılması ile teslim oldu (10Ağustos) 

Yalta Konferansı ile savaş sonucunda bozulan dengeler yeniden oluşturuldu. Doğu Avrupa komünizm 

tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Filistin topraklarında İsrail Devleti kuruldu (1948). Almanya, doğu ve batı 

olmak üzere ikiye ayrıldı. Türk-Amerikan ilişkileri gelişti. Rusya komünist rejimini Doğu ve Orta Avrupa 

ile Çin’e taşıdı. Almanya ve İtalya’nın yenilmesi ile ırkçı akımlar etkisini kaybetti. Sömürgecilik etkisini 

kaybetmeye başladı. 

II. Dünya Savaşı başlamadan Türkiye gerekli hazırlıkları yapmıştı. Her iki tarafta Türkiye’yi yanında 

görmek istiyordu. Fakat Türkiye tarafsız kalmayı tercih etmiştir. Almanya ile saldırmazlık antlaşması 

imzalamıştır. İngiltere’nin ısrarlarına rağmen savaşa katılmamıştır. 1945 yılı şubat ayında Türkiye; 



 

 

Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etti. Bu tarihte savaşın sonucu belliydi. Demokratik Avrupa 

devletleri ile birlikte hareket etme ve Birleşmiş Milletlere üye olmak düşüncesi savaşa girmesinde etkili 

olmuştur. 

 

 

 

                                                                                                               

     

   

 

 

                 


