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1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini
2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri
3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını
4. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri
5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri
6. Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri
7. Sağlık alanında yapılan çalışmaları
8. Cumhuriyet rejiminin sağladığı kazanımları ve Atatürk’ün Türk milleti için gösterdiği he-

defleri
9. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları öğreneceğiz.

ATATÜRK İLKELERİ

SİYASİ ALANDAKİ GELİŞMELER

HUKUK ALANINDAKİ GELİŞMELER

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDAKİ GELİŞMELER

TOPLUMSAL ALANDAKİ GELİŞMELER

EKONOMİ ALANINDAKİ GELİŞMELER

SAĞLIK ALANINDAKİ GELİŞMELER

CUMHURİYET GENÇLERE EMANET

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARININ TEMEL ESASLARI

Konular

Neler Öğreneceğiz?
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ÜNİTE KAVRAMLARI

1. Atatürk, cumhuriyetin Türk milletinin karakter ve geleneklerine en uygun yönetim biçimi ol-
duğu düşüncesindedir. Bu düşüncesinin dayanakları nelerdir?

2. Halifelik kurumunun “laik devlet” anlayışıyla uyuşması mümkün müdür?

3. Medeni Kanun ile kadınlar hangi hakları elde etmişlerdir? Araştırınız.

4. Atatürk Dönemi’nde devlet tarafından kurulan işletmeler hakkında araştırma yapınız.

5. Atatürk “çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak” ifadesiyle ne anlatmak istemiştir?
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Aşağıda verilen kelime ve kelime gruplarının sözlük anlamını ilgili bölümlere yazınız.

Hazırlık Çalışmaları
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ATATÜRK İLKELERİ4.1.

Ömrünü milletine adayan Mustafa Kemal Atatürk, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra 
başlayan işgaller karşısında milletimizin yürüttüğü Millî Mücadele’ye liderlik yaptı. Bu mücadelenin 
başarıya ulaşabilmesi için millî birlik ve beraberliği sağlamak ve sürdürmek için olağanüstü bir gayret 
gösterdi. Millî Mücadele’nin başarıyla neticelenmesinden sonra da milletimizi tam bağımsız olarak 
refah ve huzur içinde yaşatabilmek için çalışmalarına ara vermeksizin devam etti. Aklın ve bilimin 
rehberliğinde, millî kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak, devlet yönetiminde 
millî egemenliği esas kılmak için fikirler üretti. Bu fikirler doğrultusunda sayısız çalışma yaptı. Geliş-
tirilen fikirler ve yapılan çalışmalar Atatürk ilkelerinin doğmasına zemin hazırladı.

Görsel 4.2’den hareketle milyonlarca insanı bir araya getiren 15 Temmuz ruhunu, milliyetçilik 
ilkesiyle ilişkilendirerek yorumlayınız.

4.1.1. Cumhuriyetçilik

Cumhuriyet; millet iradesini ve demokra-
tik yaşam biçimini esas alan bir yönetim şekli-
dir. Egemenliğin yani söz söyleme, karar verme 
yetkisinin bir zümreye değil milletin kendisine 
ait olmasıdır. Atatürk’ün dediği gibi “Cumhuriyet 
rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli 
demektir.”1 Bu yönetim şeklinde yöneticiler halk 
tarafından belli bir süre için seçilir. Seçilen bu yö-
neticiler görevlerini yerine getirirken halkın ihti-
yaç ve beklentilerine göre hareket ederler.

Atatürk Dönemi’nde Büyük Millet Meclisi 
açılmış (Görsel 4.1), saltanat kaldırılmış, cum-
huriyet ilan edilmiş ve rejimin ismi Anayasa’ya 
eklenmiştir. Daha sonra milli egemenlik ilkesinin güçlendirilmesi için çok partili siyasi hayata geçiş 
çalışmaları yapılmış, kadınlara da seçme ve seçilme hakkını veren madde Anayasa’ya eklenmiştir.

Görsel 4.1 TBMM’nin açılışı, Ankara, 23 Nisan 1920

4.1.2. Milliyetçilik
Birbirlerinin hâlinden anlayan, derdine ortak olan, geleceğe birlikte yürüyen, ortak hayali paylaşan, 

aralarında dil, tarih ve kültür birliği bulunan insanlar bütününe “millet” adı verilir. Millet, aynı ırktan gelen 
insanlardan değil aynı duyguya sahip ve aynı ülkü etrafında toplanan insanlardan oluşur. Bir milletin ferdi 
olmak için aynı şehirde hatta aynı ülkede yaşamak 
da gerekmez. Atatürk’ün dediği gibi “Diyarbakırlı, 
Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı… 
hep bir milletin evladı ve aynı cevherin damarıdır.”2 
Onlar, birbirlerine gönülden bağlıdır. Dilleri, dinle-
ri, ırkları farklı olabilir ama sevinçleri ve hüzünleri 
birdir. Aynı gaye etrafında aynı duyguyla birleşir ve 
geleceğe aynı inançla yürürler. 

Millî Mücadele yıllarında milletimiz Büyük 
Millet Meclisi çatısı altında ve ortak bir gaye etra-
fında birleşti. Millî Mücadele’deki başarının sırrı, 
vatan ve millet sevgisi ile birlik ve beraberliği esas 
alan milliyetçilik anlayışında gizlidir. Çünkü milletini 
sevmeyen ona hizmet edemez. Görsel 4.2 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

1. www.kultur.gov.tr
2. www.kultur.gov.tr
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4.1.3. Halkçılık
Bütün vatandaşların yasalar önünde eşit ol-

malarını, devlet imkânlarından eşit olarak yarar-
lanmalarını esas alan ve her türlü ayrıcalığı red-
deden ilkeye “halkçılık” denir. Atatürk “Millete 
efendilik yoktur, hizmet etme vardır. Bu millete 
hizmet eden onun efendisi olur.” ifadesiyle halk-
çılık anlayışının dayandığı temel felsefeyi vurgu-
lamıştır (Görsel 4.3). Halkçılık ayrıcalıkları kaldı-
rarak toplumsal adalet ve barışın sağlanmasına 
hizmet eder. Ayrım yapmaksızın tüm vatandaş-
ların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına 
alır ve onların yönetime eşit olarak katılmalarını 
sağlar. Millet egemenliğini ve demokratik anla-
yışı esas alır. Bu yönleriyle halkçılık, cumhuriyet-
çilik ilkesinin tamamlayıcısıdır. Halkçılık, herkesin devlet imkânlarından eşit faydalanmasını öngö-
rür. “Sosyal devlet” anlayışının bir sonucu olarak devletin halka hizmet götürmesini gerekli kılar. 
Bu yönüyle de devletçilik ilkesinin tamamlayıcısıdır. Halkçılık ilkesi doğrultusunda kadınlara seçme 
ve seçilme hakkı verilmiş, Medeni Kanun çıkarılarak sosyal ve ekonomik alanda kadın-erkek eşitliği 
sağlanmış, unvan ve ayrıcalıklar kaldırılarak toplumsal eşitlik yolunda önemli ilerleme kaydedilmiştir.

Görsel 4.3 Atatürk, yaşlı bir vatandaşla sohbet ederken, İzmit, 1923

Milliyetçilik; bir ülkeyi, ülkenin bütün fertlerini ve bütün değerlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin 
sevmeyi, sahiplenmeyi ve onlara hizmet etmeyi gerektirir. Milliyetçilik insanları dinine veya ırkına 
göre ayırmaz. Tam tersine insanları, millî ve evrensel değerleri esas alarak birleştirir. Milliyetçilik, 
halka hizmet etmeyi esas aldığı için halkçılık ilkesinin de bir parçasıdır. Milliyetçilik, hiçbir yabancı 
unsura ayrıcalık tanımaz. Öncelikle yerli ve millî olanı korur. Millî menfaatleri ön planda tutar. Kapitü-
lasyonların kaldırılması, Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun 
kurulması milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmalara örnek verilebilir.

Görsel 4.4 Atatürk, Nazilli Dokuma Fabrikasında, Aydın, 1937

4.1.4. Devletçilik
Özel sektörün yetersiz kaldığı durumlarda, yatırımların devlet tarafından yapılmasını öngören ilke-

ye “devletçilik” denir. Devletçilik bir ekonomi politikası olarak ortaya çıkmıştır. Bu sistemde devlet, yatı-
rım yapan vatandaşlarını destekler. Vatandaşların yapamadığı büyük yatırımları ise kendisi yapar. Böy-
lece devletle vatandaşlar el ele vererek ekonomik kalkınmayı birlikte gerçekleştirirler. Devletçilik ilkesi 
bir yönüyle zorunluluktan doğmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında vatandaşın elinde yeterli sermayenin 
bulunmaması, büyük yatırımların devlet tarafından yapılmasını gerekli kılmıştır (Görsel 4.4 ve 4.5). 

Görsel 4.5 Karabük Demir-Çelik Fabrikasının temel atma haberi
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3. www.ata.tsk.tr
4. www.kultur.gov.tr

5. www.ata.tsk.tr
6. www.ata.tsk.tr

4.1.5. Laiklik

Eğitim, hukuk, yönetim gibi alanlarda, devlet işlerinin herhangi bir dinin kurallarına göre değil, 
aklın ve bilimin rehberliğinde yürütülmesine “laiklik” denir. Laik devlette egemenliğin kaynağı millet-
tir. Devlet düzeni ve hukuk kuralları herhangi bir dine göre oluşturulmaz, akıl ve bilim referans alınır.  
Laiklik; sivil hayatta, demokrasinin temel unsurlarından din, vicdan ve ibadet hürriyeti ile de yakın-
dan ilgilidir. İnsanların dinî inançlarında hür olmalarına ve inançlarının gereğini yerine getirmelerine 
imkân sağlar. Atatürk “Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların 
vicdan, ibadet ve din özgürlüğü demektir.”3 sözleriyle laikliğin bu yönüne vurgu yapmıştır.

Atatürk’e göre “Lâiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ile mücadele kapısını açtığı için 
gerçek dindarlığın gelişmesi imkânını temin etmiştir.”4 Laik devlette herkes, istediği dine inanmakta 
ve inançlarının gereğini yerine getirmekte özgürdür. Devlet vatandaşlarını dinlerine göre ayırmaz ve 
onlara dinlerine göre muamelede bulunmaz. Dini ve mezhebi ne olursa olsun bütün vatandaşlarını 
eşit tutar. Böylece millî birlik ve beraberliği sağlayarak toplumsal barışa katkıda bulunur. Laiklik ilkesi 
doğrultusunda halifelik kaldırılmış, Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılarak eğitim sistemi modernleşti-
rilmiş, Anayasa’dan “Devletin dini İslam’dır.” maddesi çıkarılmıştır.

4.1.6. İnkılapçılık
Devlet düzenini ve toplumsal yapıyı daha iyi duruma getirmek için köklü değişiklikler yapılma-

sına inkılap adı verilir. “İnkılapçılık” çağın gerisinde kalmamak, değişen şartlara ve çağdaş hayatın 
gereklerine uyum sağlayabilmektir. İnkılapçılık, akıl ve bilimin rehberliğinde sürekli bir değişim ve 
gelişimi öngörmektedir. Atatürk’ün ifadesiyle inkılapçılık “Türk milletini son yüzyıllarda geri bırakmış 
olan kurumları yıkarak yerlerine milletin en yüksek çağdaşlık seviyesine ilerlemesini sağlayacak yeni 
kurumlar oluşturmaktır.”5 Yapılan bütün inkılaplar bu amaca yöneliktir.

Görsel 4.6 Atatürk, Meclis binası çıkışında Görsel 4.7 Atatürk, Trabzon’dan İstanbul’a dönüşünde

Atatürk “Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı Türkiye halkını tamamen medeni bir 
toplum hâline ulaştırmaktır.”6 ifadelerini kullanmıştır. Atatürk yaptığı inkılaplarla Türk Devleti’ni çağdaş ve 
dinamik bir yapıya kavuşturmuştur (Görsel 4.6 ve 4.7). Bu değişim inkılap ruhu ile canlılığını koruyacaktır. 
İnkılapçılık, Atatürk ilkelerinin de kendisini yenileyerek dinamik kalmasına imkân sağlamıştır.

Devletçilik, halkın ihtiyaçlarından doğmuştur. Sosyal devlet anlayışına sahip olan Türk devletle-
rinde devlet, halkın refahını artıracak çalışmaları yapmakla görevlidir. “Devlet, vatandaşların mes-
leklerinde çağdaş ölçülere göre ilerlemelerini sağlamalıdır. Bu sebeple vatandaşın eğitimi, terbiyesi, 
sağlığı ile yakından ilgilenmelidir.”3 sözüyle Atatürk, devletçiliğin sosyal ve ekonomik boyutuna dik-
kat çekmiştir. Devletçilik ilkesinin siyasi yönü de vardır. Bir ülkenin tam bağımsız olabilmesi için eko-
nomik bağımsızlığa da sahip olması gerekir. Oysaki Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde demir yol-
ları, limanlar gibi birçok işletme yabancıların kontrolüne geçmişti. Devletin tam bağımsız olabilmesi 
için bu işletmelerin millîleştirilmesi gerekiyordu. Devletçilik ilkesi doğrultusunda özel sektör destek-
lenmiş; özel sektörün yapamadığı demir-çelik, dokuma, şeker fabrikaları gibi büyük yatırımlar devlet 
eliyle yapılmıştır. Yabancıların elindeki işletmeler, devlet tarafından satın alınarak millîleştirilmiştir. 



113

SİYASİ ALANDAKİ GELİŞMELER4.2.

4.2.1. Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
İtilaf Devletleri, Lozan barış görüşmelerine 

TBMM’nin yanında Osmanlı Hükûmetini de da-
vet etmişlerdi. Bu şekilde hareket ederek Türk 
tarafını ikiye bölmeyi ve ortaya çıkacak tartışma-
dan yararlanarak Sevr Antlaşması’nı kabul ettir-
meyi amaçlıyorlardı. Bu gelişme üzerine TBMM, 
Osmanlı Hükûmetinin varlığını hukuken sona 
erdirmek için harekete geçti. 1 Kasım 1922’de 
kabul edilen bir kanunla saltanat ile hilafet bir-
birinden ayrıldı ve saltanat kaldırıldı. Saltanatın 
kaldırılmasıyla laik devlet düzenine geçişin ilk 
adımı atılmış oldu. Osmanlı Devleti resmen sona 
erdi. Devletteki iki başlılık ortadan kaldırıldı. Millî egemenlik ilkesinin hayata geçirilmesi yolunda 
önemli bir adım atıldı. Ancak saltanatın kaldırılması ile rejim ve devlet başkanlığı tartışmaları başladı.

Görsel 4.8 Mustafa Kemal, TBMM’nin balkonundan
halkı selamlarken, Ankara, 1922

4.2.2. Ankara’nın Başkent İlan Edilmesi (13 Ekim 1923)
Türkiye’nin sınırları Lozan Antlaşması ile büyük oranda çizilmiş ama “devletin başkentinin neresi 

olacağı” sorusu henüz cevap bulmamıştı. Lozan Antlaşması’ndan sonra İtilaf Devletlerinin İstanbul’u 
boşaltması, başkent tartışmalarının yoğunluk kazanmasına neden oldu. Ya İstanbul başkent olmaya 
devam edecek ya da yeni yönetim kendisine yeni bir başkent seçecekti. İstanbul saltanat yönetimi-
nin merkezi olarak görülüyordu. Bu nedenle millî egemenlik anlayışını benimseyen yeni yönetim için 
yeni bir başkent seçilmesi daha uygun görüldü.

Başkent olma konusunda öne çıkan şehir Ankara idi. Temsil Heyetinin gelişinden itibaren Millî 
Mücadele’nin yönetim merkezi olan Ankara, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile de bu rolünü pekiştir-

mişti. Millî Mücadele’nin kalbi Ankara’da atmış, 
milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar burada 
alınmış ve hayata geçirilmişti (Görsel 4.8).

İsmet Paşa ve arkadaşlarının sunduğu “Tür-
kiye Devleti’nin başkenti Ankara şehridir.” şeklin-
deki kanun teklifi, 13 Ekim 1923’te uzun tartış-
malardan sonra kabul edildi (Görsel 4.9). Böylece 
Millî Mücadele’nin yönetim merkezi olan, ulaşım 
hatları üzerinde ve güvenli bir noktada bulunan 
Ankara başkent oldu. Başkent olmasından sonra 
hızla gelişen Ankara, zamanla cumhuriyetin mo-
dern şehirlerinden biri hâline geldi.Görsel 4.9 Ankara Millet (Ulus) Meydanı ve I. TBMM

Millî Mücadele’nin ardından yönetim sistemini modernleştirmek, millî egemenlik anlayışını hâ-
kim kılmak ve kalıcı hâle getirmek için siyasi alanda birçok çalışma yapıldı.

Siyasi Alandaki Gelişmeler

Saltanatın
Kaldırılması

(1 Kasım 1922)

Ankara’nın Başkent 
İlan Edilmesi

(13 Ekim 1923)

Cumhuriyetin 
İlanı

(29 Ekim 1923)

Halifeliğin
Kaldırılması

(3 Mart 1924)

1924 Anayasası’nın
Kabulü

(20 Nisan 1924)

Başkent seçilmesi Ankara şehrinin gelişmesini nasıl etkilemiştir?
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4.2.3. Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)

Atatürk “Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun yönetim şekli” olarak tanımladı-
ğı cumhuriyeti ülke yönetiminde hâkim kılmak için -Millî Mücadele’nin hazırlık aşamasından itiba-
ren- birçok çalışma yürütmüştür. Amasya Genelgesi’nde milletin kararına vurgu yapılmış, Erzurum 
Kongresi’nde ise millî iradenin ülke yönetiminde hâkim kılınacağı açıkça ifade edilmiştir. Büyük Millet 
Meclisinin açılması ile millî egemenlik ilkesi hayata geçirilmiştir. 1921 Anayasası’na “Egemenlik kayıt-
sız şartsız milletindir.” maddesinin eklenmesiyle “cumhuriyet” fiilen uygulanmaya başlanmış ancak 
yönetim şeklinin ismi doğrudan belirlenmemişti.

 
Saltanatın kaldırılması, hangi tartışmaları beraberinde getirmiştir?

1923 yılına kadar Mustafa Kemal’in cumhuriyeti resmen ilan etmemesinin nedeni sizce ne ola-
bilir?

Saltanatın kaldırılmasıyla millî egemenlik yolunda önemli bir adım daha atıldı. Ancak bu sefer 
de “yeni devlet başkanının kim olacağı ve nasıl belirleneceği” soruları ortaya çıktı. O tarihe kadar 
devlet başkanlığı görevini Mustafa Kemal “Meclis Başkanı” sıfatıyla yürütmüştü. Ama artık yönetim 
sisteminin adının ve devlet başkanının daha net bir şekilde belirlenmesi gerekiyordu.

Bu arada, 27 Ekim 1923’te, Fethi (Okyar) Bey’in istifası ile hükûmet krizi çıktı. Yeni hükûmetin 
kurulamaması Meclisi çalışamaz hâle getirdi. Bu sorunun giderilebilmesi için hükûmet kurma siste-
minin de değiştirilmesi gerekiyordu. Hükûmet krizi, cumhuriyetin ilanına giden süreci hızlandırdı. 
Gazi Mustafa Kemal, 28 Ekim 1923 gecesi arkadaşlarına “Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz.” diyerek 
hükûmet kurma şeklini değiştireceğini ve hükûmet bunalımını çözeceğini ifade etti. Gazi Mustafa 
Kemal’in hazırladığı önerge, 29 Ekim 1923’te Meclise sunuldu. 

7. Kemal Atatürk, Nutuk, s. 623

Meclisteki görüşmeler sırasında milletvekillerinden Abdurrahman Şeref “Hükûmet şekillerinin 
teker teker sayılmasına gerek yoktur. Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir dedikten sonra kime so-
rarsanız sorun, bu cumhuriyettir. Doğan çocuğun adıdır.”7 sözleriyle cumhuriyetin zaten fiilen uygu-
landığını, sadece isminin konmadığını vurguladı. Görüşmeler sonucunda önerge oy birliğiyle ve “Ya-
şasın cumhuriyet!” sedaları arasında kabul edildi (Görsel 4.10). Cumhuriyetin ilanından sonra 1921 
Anayasası’na “Türkiye Devleti’nin idare şekli cumhuriyettir.” maddesi eklendi. Cumhuriyetin ilanı ile 
rejim tartışmaları sona erdi. Hükûmet kurmada kabine sistemine geçildi. Hükûmet üyeleri tek tek 
değil, topluca güvenoyuna sunulmaya başlandı. Meclis başkanlığı ile hükûmet başkanlığı birbirinden 
ayrıldı. Gazi Mustafa Kemal cumhurbaşkanı seçildi. İsmet Paşa başbakan, Fethi Bey de meclis başka-
nı oldu. Böylece güçler ayrılığı yolunda önemli adımlar atıldı. 

Görsel 4.10 Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, İstanbul, 1934
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4.2.4. Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
Halifeliği cumhuriyetin alternatifi olarak gö-

renler vardı. Halifelik, saltanat taraftarlarının sığı-
nabilecekleri tek kurumdu. Halifelik, cumhuriyet-
çilik ve laiklik ilkeleri ile de uyuşmuyordu. Yabancı 
elçilerle görüşen Halife Abdülmecit Efendi sanki 
bir devlet başkanıymış gibi davranmaya başlamıştı 
(Görsel 4.11).

Tüm bu gerekçelerle, 3 Mart 1924’te halifelik 
kaldırıldı. Ertesi gün Abdülmecit Efendi ailesiyle 
birlikte İsviçre’ye gönderildi. Halifeliğin kaldırılması 
ile laik devlet olma yolundaki en önemli adım atıl-
dı. Eski rejime dönüş yolları tamamen kapatıldı. 
Devlette iki başlılık oluşturabilecek bir durum or-
tadan kaldırıldı.

Halifeliğin Kaldırıldığı 3 Mart 1924’te:
Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu kabul 
edildi. Bütün eğitim 
kurumları Millî Eğitim 
Bakanlığına bağla-
narak eğitimde birlik 
sağlandı.

Erkan-ı Harbiye Vekâleti'nin kaldırılması için 
hazırlanan kanunun gerekçesinde “din ve 
ordunun siyaset akımları ile alakadar olma-
sının birçok mahzurları olduğu ve bu duru-
mun medeni devletler tarafından da kabul 
gördüğü" belirtilmiştir. Kanun ile Erkan-ı 
Harbiye Vekâleti kaldırılarak, ordunun emir 
ve komutasını Cumhurbaşkanına vekâleten 
yürütecek Genelkurmay Başkanlığı kuruldu. 
Böylece ordu siyasetten ayrıldı.

Şeriye ve Evkâf Vekâleti kaldırılarak  bütün va-
kıfların millete geçmesi ve ona göre yönetilmesi 
istenmiştir. Ayrıca din işlerinin siyasetten ayrılma-
sı ve halkın dinî ihtiyaçlarının karşılanması amaç-
lanmıştır. Şeriye ve Evkâf Vekâleti kaldırılarak 
yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğü kuruldu. Böylece din işleri siyasetten 
ayrıldı ve laik yönetim anlayışı pekiştirildi. Halkın 
din görevlisi ihtiyacı Diyanet İşleri Başkanlığınca 
karşılanmaya başlandı.

4.2.5. 1924 Anayasası’nın Kabulü (20 Nisan 1924)
23 Nisan 1920’de açılan Büyük Millet Meclisi, dönemin şartları gereği olağanüstü yetkilere sahip bir 

meclisti. Bu Meclis; Millî Mücadele’yi yönetebilmek ve ihtiyaç duyduğu yetkileri belirleyebilmek için 1921 
yılında, Teşkilat-ı Esasiye adında, bir anayasa hazırlamıştı. Savaş şartlarına cevap verecek şekilde, kısa ve 
öz olarak hazırlanan bu anayasada, temel hak ve özgürlüklerle ilgili kurallar yer almamıştı. Cumhuriyetin 
ilanından sonra 1921 Anayasası’nda değişiklik yapılmış; devletin yönetim şeklinin cumhuriyet, resmî dilinin 
Türkçe, dininin İslam olduğuna dair maddeler anayasaya eklenmişti. 

Millî Mücadele’nin başarıyla tamamlanmasının ardından değişen şartlara cevap verecek daha geniş 
kapsamlı yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuldu. Devletin temel kurumlarını ve yetkilerini belirleyen, vatandaş-
ların temel hak ve hürriyetlerini koruma altına alan yeni anayasa, 20 Nisan 1924’te TBMM’de kabul edildi.

1924 Anayasası’nın Bazı Maddeleri:
a. Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
b. Türkiye Devleti’nin dini İslam’dır. Resmî dili Türkçedir. Başkenti Ankara’dır.
c. Hâkimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir.
ç. Seçimler dört yılda bir yapılır. On sekiz yaşını tamamlayan her erkek oy kullanma hakkına sahiptir. 
d. Otuz yaşını doldurmuş her erkek milletvekili adayı olma hakkına sahiptir. 
e. Türkiye halkına, din ve ırk farkı olmaksızın, vatandaşlık itibariyle “Türk” ifadesi kullanılır.
f. Türk hür doğar, hür yaşar. Hürriyet, başkasına zararı olmayacak her türlü tasarrufta bulunmaktır.

Atatürk Dönemi’nde 1924 Anayasası’nda aşağıdaki değişiklikler yapıldı:
1928’de “Devletin dini İslam’dır.” 
maddesi Anayasa’dan çıkarıldı. 
Böylece anayasa laikleşmiş oldu.

1934’te kadınlara da seçme-seçil-
me hakkını veren madde anayasa-
ya eklendi. Böylece siyasal alanda 
kadın-erkek eşitliği sağlanmış oldu.

1937’de Atatürk ilkeleri anaya-
saya eklendi.

Görsel 4.11 Halife Abdülmecit Efendi Ayasofya Meydanı’nda
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HUKUK ALANINDAKİ GELİŞMELER4.3.

4.3.1. Hukuk Sistemindeki Karışıklığa Son

Hukuk, insanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Deği-
şen şartlara uyum sağlayabilmek için hukuk kuralları da değişir. Toplumsal düzen, adalet ve huzurun 
sağlanması herkesin yasalara uymasına bağlıdır.

Her devletin bir hukuk sistemi vardır. Osmanlı Devleti de dinî kuralları esas alan ve “şer’i hukuk” 
diye bilinen bir hukuk sistemi geliştirmişti. Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti'nde her 
millet kendi dinî inanışlarına göre muamele görüyordu. Dinî kurallara göre çözülemeyen hususlarda 
ise yöneticiler tarafından oluşturulan “örfi hukuk” kuralları geçerliydi. 

Osmanlı Devleti’nin güçlü olduğu dönemlerde bazı devletlere tanıdığı kapitülasyonlar hukuk 
sistemine de zarar vermişti. Kapitülasyon verilen devletlerin vatandaşları, Osmanlı ülkesinde bu-
lunsalar dahi Osmanlı kanunlarına tabi olmuyorlardı. Bu kişiler suç işleseler dahi devlet onları yar-
gılayamıyordu. Bu hem devletin hem de yargının bağımsızlığı açısından önemli bir sorundu. Bunun 
yanında bazı azınlıklar, kapitülasyon verilen devletlerin vatandaşlığına geçerek hukuk denetiminden 
kurtulmaya çalışıyorlardı.

Osmanlı yöneticileri, hukuk sistemindeki sorunları çözebilmek için Tanzimat Dönemi’nden iti-
baren çeşitli çalışmalar yaptılar. Avrupa hukuk sisteminden yararlanmaya çalıştılar. Birçok kanun 
Avrupa dillerinden Türkçeye tercüme edilerek uygulanmaya başlandı. Yeni kanunlara göre hüküm 
verecek yeni mahkemeler kuruldu. Ancak bunlar yapılırken eski kanunların ve mahkemelerin yaşa-
masına izin verildi. Bunun sonucunda hukuk sisteminde, eski ve yeni karmaşasından kaynaklanan 
ikilik ortaya çıktı. 

Batı tarzında yapılan düzenlemelere rağmen hukuk sistemi birçok açıdan eşit değildi. Örneğin 
kadınlara yeterince hak tanınmıyordu. Kadınlar devlet memuru olamıyor ve siyasal haklardan ya-
rarlanamıyorlardı. Evlenme, boşanma, miras gibi aile hukukunu ilgilendiren konularda, kadınlarla 
erkekler arasında eşitlik söz konusu dahi değildi.

1. Osmanlı Devleti’nde farklı hukuk kuralları oluşmasının nedenleri nelerdir?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. Sizce Osmanlıların, hâkimiyetleri altındaki milletlere dinlerine göre muamelede bulunmasının ge-
rekçesi ne olabilir?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3. Osmanlı hukuk sisteminde kadınlar hangi haklardan mahrumdur? 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Aşağıda, cumhuriyete kadar uygulanan Osmanlı hukuk sistemiyle ilgili bir metin verilmiştir. Me-
tinden hareketle soruları cevaplayınız.
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8. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 265-271

Medeni Kanun ile aile hukuku çağdaş kanunlara göre yeniden düzenlendi. Kadınların hakları 
yasal güvence altına alındı. Toplumsal hayatta ve çalışma hayatında kadın-erkek eşitliği sağlandı. 

Medeni Kanun ile:

Resmî nikâh 
zorunlu hâle 

getirildi. 

Tek eşle 
evlilik esası 

getirildi.

Boşanmada 
mahkeme kararı 
zorunlu kılındı.

Mirasta 
kadın-erkek eşitliği 

sağlandı.

Kadınlara istediği 
mesleği yapma 
hakkı tanındı.

4.3.2. Medeni Kanun’un Kabulü (17 Şubat 1926)

Atatürk Dönemi’nde hukuk alanında yapılan düzenlemelerin en önemlilerinden biri Medeni Ka-
nun’un kabul edilmesidir. Medeni Kanun; evlenme, boşanma, miras konuları ve kadınların toplumsal 
hayattaki yeri ile ilgili düzenlemeleri içerir.

Osmanlı Devleti’nin dinî kurallara dayanan 
ve “Mecelle” adı verilen medeni kanunu 1926 yı-
lına kadar uygulanmaya devam etti. Ancak çağın 
gereklerine cevap verecek, modern ve laik yeni 
bir medeni kanuna ihtiyaç vardı.

Aileye ve aile hukukuna büyük önem veren 
Atatürk “Türk kadınını bilimsel, ahlaksal, sosyal, 
ekonomik yaşamda erkeğin ortağı, arkadaşı, 
yardımcısı ve koruyucusu yapmak şarttır.”8 ifa-
desiyle Türk kadınının toplumda alması gereken 
yeri vurgulamıştır (Görsel 4.13). Türk hukukçular 
tarafından Avrupa’daki hukuk sistemi üzerine in-
celemeler yapıldı. İsviçre Medeni Kanun’u; yeni 
ve sade olması, sorunlara pratik ve akılcı çözümler getirmesi, çağın sosyal ihtiyaçlarına cevap vere-
bilmesiyle öne çıktı. Bu kanun Türk toplum yapısına uygun hâle getirildikten sonra Medeni Kanun 
olarak kabul edildi (17 Şubat 1926).

Görsel 4.13 Atatürk, manevi kızı Ülkü ve Makbule Hanım ile, 1936

Hukuk alanında ayrıca İtalya’dan 1926’da Ceza Kanunu; İsviçre’den 1926’da Borçlar Kanunu ile 
Hukuk Usulü Kanunu ve 1932’de İcra ve İflas Kanunu; Almanya’dan da 1926’da Ticaret Kanunu, 

1929’da Ceza Muhakemeleri Usulü ve Deniz Ticaret Kanunları alınmıştır.

Hukukta birliği sağlamak ve kanunları bütün vatandaşları kapsayacak şekilde düzenlemek için 
bazı çalışmalar yapıldı. Lozan Antlaşması ile kapitülasyonlar kaldırılarak yabancıların hukuki ayrıca-
lıklarına son verildi. Aynı antlaşma ile bütün azınlıklar, vatandaş statüsüne alınarak yasalar karşısın-
da eşit konuma getirildi ve herkes aynı kanun-
lara tabi oldu. Yapılan hukuki düzenlemelerle 
cinsiyet, ırk, din ve mezhebe dayalı uygulamalar 
sonlandırıldı. Eşitliğe dayalı, laik bir hukuk düze-
ni oluşturuldu. Hukuk inkılabını amacına ulaştır-
mak ve genç Cumhuriyetin ihtiyaç duyduğu hu-
kuk kadrolarını yetiştirmek için 1925’te “Ankara 
Adliye Hukuk Mektebi” açıldı (Görsel 4.12). İsmi 
daha sonra Hukuk Fakültesine dönüştürülecek 
olan bu okul, Ankara Üniversitesinin temelini 
oluşturdu.

Görsel 4.12 Atatürk tarafından açılan 
Ankara Adliye Hukuk Mektebinin ilk binası
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EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDAKİ GELİŞMELER4.4.

Millî kültürün gelişmesi millî ve modern bir eğitim sisteminin varlığına bağlıdır. Osmanoğulları 
da “âlimin atının ayağından sıçrayan çamuru dahi şeref sayan” bir anlayışla ilme ve ilim insanlarına 
büyük önem verdiler.  Bu sayede kıtalara hükmeden güçlü bir devlet ve büyük bir medeniyet kur-
dular. Ancak zaman içinde eğitim sisteminde sorunlar baş gösterdi. Hak etmeyen kişiler müderris 
yapıldı. Devletin en önemli eğitim kurumu olan medreseler zamanla modern bilim ve yöntemlerden 
uzaklaşarak sadece dinî öğretim yapan kurumlar hâline geldi. Bu ve benzeri nedenlerle Osmanlı 
topraklarında ilim güneşi sönmeye başladı. 

Eğitim sistemiyle birlikte Osmanlı Devleti de çökmüştü. Genç cumhuriyetin yeni ve modern bir 
eğitim anlayışıyla ayağa kalkması gerekiyordu. Cumhuriyeti koruyacak ve geliştirecek bir neslin yetiş-
tirilmesi için eğitim sisteminin düzenlenmesi zorunluydu.

4.4.1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924)

Osmanlı Devleti'nin dağılmaya yüz tuttuğu XIX. yüzyılda devleti dağılmaktan kurtarmak isteyen 
yöneticiler, eğitim alanında da düzenlemeler yaptılar. Medreselerin yanında, Batılı tarzda eğitim ve-
ren mektepler açtılar. Ancak eski usulde eğitim veren medreseler varlığını devam ettirdi. Mektepler 
Maarif Vekâletine bağlanırken medreseler Şeriye ve Evkaf Vekâleti tarafından yönetiliyordu. Bunun 
sonucunda bir tarafta Batı tarzı modern eğitim veren mektepler diğer tarafta eski tarzda eğitim ve-
ren medreseler ikiliğe neden oldu. Bu okulların mezunları zaman içinde birbirinden farklı iki zihniyeti 
ortaya çıkardı. 

Bunların yanında kapitülasyonlardan ya-
rarlanan yabancı devletler de ülkenin değişik 
yerlerinde okullar açmıştı. Bu okullar bağlı bu-
lundukları devletlerin konsoloslukları aracılığıyla 
yönetiliyordu. Devletin bu okullar üzerinde de-
netim hakkı yoktu. Azınlıklar da kendi okullarını 
açmışlardı. Denetlenemeyen bu okulların bazı-
larında düşmanca bir zihniyetle bölücü ve yıkıcı 
bir eğitim verilmekteydi. Bu durumun ortadan 
kaldırılması, eğitimde birliğin sağlanması ve millî 
menfaatlere göre yapılandırılması gerekiyordu.Görsel 4.14 Maarif Vekaletinin ilk binası, Ankara

9. www.atam.gov.tr

Atatürk, Kütahya-Eskişehir Muharebelerinin devam ettiği günlerde Ankara’da, Maarif Kong-
resi’ni toplamıştı. Bu kongrede, gelecekte takip edilecek eğitim politikalarının temeli oluşturuldu. 
Atatürk “Dünya uygarlık ailesinde saygın yer sahibi olmaya layık Türk milleti, evlatlarına vereceği 
eğitimi okul ve medrese adında birbirinden büsbütün başka iki cins kuruma bölmeye… katlanabilir 
miydi? Eğitim ve öğretimde birlik olmadıkça aynı fikirde, aynı düşünüş biçiminde bireylerden oluş-
muş bir millet yapmaya imkân aramak boş şeylerle uğraşmak olmaz mıydı?”9 ifadeleriyle eğitim 
ve öğretimde birlik sağlanmasının önemine işaret etmişti. Bunun üzerine 3 Mart 1924’te Tevhid-i 
Tedrisat (Eğitim Birliği) Kanunu kabul edilerek tüm okullar Millî Eğitim Bakanlığına bağlandı (Görsel 
4.14). Eğitim ve öğretim çağdaş, millî ve laik bir yapıya kavuşturuldu. Yabancı okullar ve azınlık okul-
ları devlet denetimine alınarak bunların millî kültürü zedeleyici eğitim yapmalarının önüne geçildi. 2 
Mart 1926’da çıkarılan Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanun ile eğitim sistemi çağdaşlık, millîlik, eşitlik 
ve laiklik temelleri üzerinde yeniden yapılandırıldı. Devletin izni olmadan okul açılması yasaklandı.

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler

Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu
(1924)

Harf İnkılabı ve
Millet Mektepleri

(1928)

Türk
Tarih Kurumu

(1931)

Türk
Dil Kurumu

(1932)

Üniversite
Reformu
(1933)
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4.4.2. Harf İnkılabı ve Millet Mektepleri (1928)

Tarih boyunca Türkler, Çin Seddi’nden Viyana surları önüne kadar dünya üzerinde geniş bir coğ-
rafyaya yayılmıştır. Bu durum Türklerin farklı kültürlerle karşılaşmalarına ve etkileşimde bulunmala-
rına zemin hazırlamıştır. Bu etkileşimin bir sonucu olarak da Türkler farklı alfabeler kullanmışlardır.

İslamiyet’in kabulünden önce Türkler hangi alfabeleri kullanmışlardır?
........................................................................................................................................................

Türkler, İslam dinini kabul ettikten sonra Arap alfabesini kullanmaya başladılar. Türkçeye Arap-
ça ve Farsça kökenli kelimeler ve tamlamalar yoğun bir şekilde girmeye başladı. Bunun sonucunda 
zamanla yazar ve şairlerin kullandığı dil, halkın anlamadığı bir hâl aldı. Bunun üzerine XIX. yüzyılın 
ortalarından itibaren bazı aydınlar arasında, alfabenin değiştirilmesi veya ıslah edilmesine yönelik 
tartışmalar yaşandı. II. Meşrutiyet Devri’nde birçok aydın dilde sadeleşmenin önemi ve gerekliliği 
üzerinde fikirler üretti.

Alfabenin değiştirilmesi veya ıslah edilmesi yönündeki tartışmalar Cumhuriyet’e kadar devam 
etmiştir. Cumhuriyet devri aydınları da Türkçenin ses yapısına uygun olmayan Arap alfabesiyle oku-
ma ve yazmanın zor olduğu fikrini ileri sürmüşlerdir. Bilgi, kültür ve eğitimi halka yaymak; okuma ve 
yazmayı kolaylaştırarak okuryazar oranını yükseltmek isteyen Atatürk, alfabe konusuna büyük önem 
vermiştir. Atatürk 1928’de “Vatandaşlar! Düşününüz ki bir toplumun yüzde onu okuma yazma bilir, 
yüzde doksanı bilmez. Bundan insan olarak utanmak lazımdır.”10 diyerek alfabe değişiminin gerekçe-
sini ortaya koymuştur.

Tüm bu gelişmelerden sonra, 1 Kasım 1928’de, Türk Harflerinin Kabul ve Uygulanması Hakkın-
daki Kanun kabul edildi. Bu kanun ile Arap alfabesi yerine, Latin esasından alınan yeni Türk alfabesi 
uygulamaya konuldu. Yeni alfabe gazeteler aracılığıyla halka duyuruldu ve tanıtıldı. Resmî yazışmalar 
yeni alfabeyle yapılmaya, dilekçeler yeni alfabeyle yazılmaya başlandı.

Görsel 4.16 Millet Mekteplerinde ders işlenirkenGörsel 4.15 Atatürk, yeni Türk harflerini öğretirken, Kayseri, 1928

10. Durmuş Yalçın ve diğerleri, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Cilt II, s. 115-116

Harf inkılabının başarıya ulaşması için bütün yurtta okuma ve yazma seferberliği başlatıldı. Yeni 
alfabenin öğrenilmesi için Millet Mektepleri açıldı (Görsel 4.16). Millet Mekteplerinde yüz binlerce 
vatandaş yeni alfabeyle okuma ve yazmayı öğrendi. Atatürk, yeni alfabeyi tanıtmak, bu alfabenin 
benimsenmesini ve öğrenilmesini kolaylaştırmak için yurt gezisine çıktı (Görsel 4.15). Birçok ilde yazı 
tahtasının başına geçerek yeni alfabeyi halka öğretmeye çalıştı, halka örnek oldu. Bu durum halkın 
yeni alfabeye ve okuma yazmaya olan ilgisinin artmasını sağladı.

Millet Mekteplerinde halka yeni Türk alfabesini öğrettiği için Mustafa Kemal Atatürk’e, 24 Kasım 
1928’de, “Başöğretmen” unvanı verilmiştir.
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4.4.3. Türk Tarih Kurumu (15 Nisan 1931)

Tarih; dünü bugüne, bugünü yarına bağlayan bir köprü gibidir. Bizler bugünümüzü anlayabilmek, 
yarınımızı tahmin edebilmek, geleceğimize yön verebilmek için tarih öğreniriz. Tarih aynı zamanda 
bir milletin yaşama gücüdür. Tarihinden koparılan bir millet yaşayamaz. Tarih bilinci, milletin bütün 
fertlerini ortak bir gaye etrafında birleştirir, ülkemize yöneltilen her türlü tehlikeye karşı birlikte mü-
cadele etme duygusunu kazandırır. 

Tarih, bir milletin geçmişinden çok bugünü ve geleceğidir. Güçlü bir gelecek inşa etmek ancak 
geçmişin tecrübelerinden yararlanmakla mümkündür. Geçmişe dönüp bakmamızın nedeni, gelece-
ğe yönelik hayallerimizin olmasıdır. Bu hayalleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğumuz güç ve 
ilhamı tarihimizden alırız. Geleceğe yürümek, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ve bu seviyenin 
üstüne çıkmak ancak güçlü bir tarih bilincine sahip olmakla mümkündür. 

Tarih bilincinden yoksun milletler güçlü bir gelecek inşa edemezler. Tarih, merak edilen geçmiş 
bir dönemin hikâyesi değil, inşa edilen güçlü bir geleceğin yol haritasıdır. Bu yolculuk engin bir mazi-
den başlamış ve yükselen bir geleceğe doğru uzanmaktadır. Bu geleceği inşa edecek olanlar bizleriz. 
Atalarımızın yaptıkları, daha iyisini yapacak olan bizler için birer ilham kaynağıdır. Millî kültürü ko-
ruyup geliştirmek de tarih bilincine sahip olmakla mümkündür. “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kül-
türdür.”11 diyen Atatürk, bu kültürün temel unsuru olan tarihe büyük önem vermiştir (Görsel 4.17).

Türk tarihi Orta Asya’daki ilk Türk devletlerinden Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar bir bütündür. 
Her bir Türk devleti, kendisinden önceki devletlerin kültürel mirasını devralmış ve bu mirası gelişti-
rerek sonrakilere aktarmıştır. Türk kültürünün bu bütünlük içerisinde incelenmesi, aktarılan mirasın 
korunarak geliştirilmesi gerekir. Oysaki Osmanlı Devleti’nde bu bütünlüğe dikkat edilmemiş, Türk 
tarihinin genellikle İslami dönemi incelenmiştir. 

Atatürk, tarih bilimine ve Türk çocuklarının tarihlerini bir bütünlük içinde öğrenmelerine bü-
yük önem vermiştir. Bu amaçla Türk tarihinin köklerini araştırmak ve Türklerin dünya medeniyetine 
katkılarını ortaya çıkarmak amacıyla Türk Tarihi Tetkik Heyeti kurulmuştur. Heyetin ismi önce Türk 
Tarihi Tetkik Cemiyeti’ne (15 Nisan 1931), daha sonra da Türk Tarih Kurumu’na çevrilmiştir. 

Çalışmalarla Türk bilim insanlarının tıp, astronomi, matematik gibi birçok bilim dalında dünya 
medeniyetine yaptıkları katkılar gün yüzüne çıkarılmıştır. Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve 
araştırma sonuçlarının paylaşılması için Tarih Kongreleri düzenlenmiştir (Görsel 4.18).

“Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapabilmek için kendinde kuvvet bulacaktır.”
(www.kultur.gov.tr)

Atatürk’ün ufkunu geliştiren, ona ilham kaynağı olanlardan biri de tarih öğretmeni Mehmet Tev-
fik Bilge’dir. 

Görsel 4.18 Mustafa Kemal, Türk Tarih Kongresi’ni izlerken, 1932Görsel 4.17 M. Kemal, İsveçli Prof. Dr. Eugene Pıttard (Yugin Pıtır) ve 
Afet İnan ile tarih üzerine çalışırken, İstanbul, 1934

11. www.kultur.gov.tr
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Görsel 4.21 Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

4.4.4. Türk Dil Kurumu (12 Temmuz 1932)

Tarih geçmişin birikimi, dil ise bu birikimin taşıyıcısıdır. Bizden öncekiler, binlerce yıllık tarihi-
mizde sayısız tecrübe edinmişler ve millî kültürümüzü inşa etmişlerdir. Bu tecrübelerin ve kültürün 
gelecek nesillere aktarılması güçlü bir tarih bilincine ve zengin bir dile sahip olmakla mümkündür. 
Bu gerekliliğin farkında olan Atatürk, tarih alanında yapılan çalışmaların benzerinin dil alanında da 
yapılmasını istemiştir. Atatürk’ün talimatıyla Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarıp geliştirerek 
bilim dili hâline gelmesini sağlamak ve aydınların dili ile halkın dili arasındaki açığı kapatmak için 12 
Temmuz 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulmuştur. Cemiyetin ismi 1936’daki kurultayda Türk 
Dil Kurumu olarak değiştirilmiştir. (Görsel 4.19).

Atatürk “Millî duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması, millî duygu-
nun gelişmesinde başlıca etkendir. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de ya-
bancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır.”12 sözleriyle dilin önemine ve dil alanındaki çalışmaların 
amacına vurgu yapmıştır. Atatürk dil alanındaki çalışmaların bilimsel yöntemlerle yapılmasını ve ortaya 
çıkan görüşlerin bilimsel toplantılarda ele alınmasını istedi. Bunun üzerine Atatürk’ün de katılımıyla 
Dolmabahçe Sarayı’nda “Dil Kurultayı” düzenlendi (26 Eylül - 6 Ekim 1932). Buradaki konuşmalar radyo 
vericileri ile İstanbul halkına dinletildi. Dil Kurultayı’nın başladığı 26 Eylül günü “Dil Bayramı” ilan edildi. 
Türk kültürünü bilim metoduyla işlemek ve okullarımıza bilimsel anlayışlara göre donatılmış öğretmen 
yetiştirmek için Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi açıldı (1935) (Görsel 4.21).

Atatürk, kuruluşuna öncülük ettiği Türk Tarih ve Türk Dil Kurumları ile millî kültürümüzün iki 
temel unsuru olan dil ve tarih bilincinin ülkemizde gelişmesini sağlamıştır (Görsel 4.20). Sadece ku-
rumlar oluşturmakla kalmamış, bu kurumların toplantılarına katılarak çalışmalarını yakından takip 
etmiştir.

12. www.atam.gov.tr

Atatürk, vefatından önce İş Bankasındaki gelirinin bir kısmını Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kuru-
muna miras olarak bırakmıştır. 

Görsel 4.19 Atatürk, A. Hamit Tarhan ve TDK Genel Sekreteri İ. 
Necmi Dilmen ile, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, 1936 Görsel 4.20 Atatürk ve İsmet İnönü, III. Türk Dil Kurultayı, 1936
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4.4.5. Üniversite Reformu (1933)

Görsel 4.22 Dârülfünunun yerine açılan İstanbul Üniversitesi ile arka planda Süleymaniye Cami

Albert Malche’nın raporundan sonra Dârülfünunun kapatılarak yerine yeni bir üniversite açıl-
masına karar verildi. Kapatılan Dârülfünunun yerine İstanbul Üniversitesi açıldı (1 Ağustos 1933) 
(Görsel 4.22). Üniversite bünyesinde Tıp, Hukuk, Fen ve Edebiyat Fakülteleri kuruldu. Ankara'da, 
1930'da Yüksek Ziraat Okulu, 1935'te Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi açıldı. Böylece bilimsel çalışma-
lar yapacak, Türkiye’nin modernleşmesine öncülük edecek yükseköğretimin temelleri atıldı. “İlim ve 
fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart 
yoktur.”14 diyen Atatürk, modern bilimin Türkiye’de gelişmesi için yıllarca çalışmalar yaptı. Ömrünün 
son yıllarını ilmî çalışmalara ayırdı. Bu dönemde Hitler’in baskısından kaçan çok sayıda Alman bilim 
insanı Türkiye’ye sığındı. İstanbul Üniversitesine kabul edilen bu bilim insanları, ülkemizde çağdaş 
araştırma yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulundular. Atatürk “Benim manevî mirasım ilim ve 
akıldır.”15 diyerek gençlerin ilerlemesi gereken yolu da göstermiştir.
13. Durmuş Yalçın ve diğerleri, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Cilt II, s. 140
14. www.kultur.gov.tr

15. www.kultur.gov.tr

Dârülfünun, Osmanlı yöneticilerinin devleti kurtarmak için attıkları ilmî adımların en önemlile-
rindendi. Modern ilimleri ülkeye getirmek için kurulan bu kurum ile aynı zamanda devlete nitelikli 
yönetici yetiştirmek de amaçlanmıştı. Dârülfünun, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e miras kalan tek yük-
seköğretim kurumuydu. Ancak Dârülfünun beklenen hizmeti vermekte yetersiz kaldı. İnkılapların 
yapılması ve halka benimsetilmesinde Dârülfünundan gerekli destek alınamadı. Devrin Millî Eğitim 
Bakanı Dr. Reşit Galip’in “Memlekette siyasi, sosyal büyük inkılaplar oldu. Dârülfünun bunlardan 
habersiz göründü. Dârülfünun kendine kapanmış, dış dünyadan elini ayağını çekmişti.”13 sözleri, Dâ-
rülfünuna getirilen eleştirilerin nedenini ortaya koymuştur. Dârülfünunun modernize edilmesi için 
İsviçreli Prof. Dr. Albert Malche (Albırt Malç) Türkiye’ye davet edildi. Gerekli incelemeleri yapan Mal-
che tespit ve önerilerini bir rapor hâlinde sundu. Bilimsel yayınların ve öğretim kadrosunun yabancı 
dil bilgisinin yeterli olmadığını tespit eden Malche, hazırladığı raporda şu önerilere yer verdi:

▪ Bilimsel araştırmalara ve yabancı dil eğitimine ağırlık verilmeli.
▪ Öğretim üyelerinin bilimsel seviyeleri yükseltilmeli.
▪ Spor tesisleri, pansiyon ve yemekhaneler yapılmalı.
▪ Eğitim faaliyetlerini desteklemek için kongreler ve konferanslar düzenlenmeli.

“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarılı olmak için en hakiki mürşit ilimdir, fen-
dir. İlmin ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir.”        (www.atam.gov.tr)
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Atatürk “Sanatsız kalan bir milletin hayat da-
marlarından biri kopmuş demektir.”16 ifadesiyle 
güzel sanatların önemini vurgulamıştır. Atatürk, 
sanatın gelişmesi için sanatçıyı devletin himayesi-
ne alarak desteklemiştir. Özellikle resim ve heykel 
alanlarını sanatta ilerlemenin öncüsü olarak gör-
müş, bu alanların gelişmesi için büyük gayret gös-
termiştir (Görsel 4.23). Atatürk “Bir millet ki resim 
yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki 
fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki 
o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Halbuki bi-
zim milletimiz, medeni ve ileri olmaya layıktır ve 
olacaktır.”17 ifadeleriyle sanatın toplum hayatın-
daki önemine vurgu yapmıştır.

1926 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi, Güzel Sanatlar Akademisine dönüştürülmüştür. Resim ve 
heykel öğrenimi için Avrupa’ya öğrenciler gönderilmiş, sanat eserlerinin sergilenmesi için Resim ve Hey-
kel Müzesi açılmıştır. Trenlerde ve gemilerde gezici sergiler açılarak bu sanat dalları halka sevdirilmeye 
çalışılmıştır. Atatürk sahne sanatlarından tiyatro, bale, opera ve müzik dallarını da destekleyerek bu dal-
ların gelişmesine katkı sağlamıştır. 1924 yılında Ankara’da Musiki Muallim Mektebi, 1922 yılında da 
bütün spor dallarının ülkede yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı kurulmuştur.

Görsel 4.23 Ulus Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı ve TBMM binası, Ankara

4.4.6. Güzel Sanatlar ve Spordaki Gelişmeler

16. www.kultur.gov.tr
17. www.ata.tsk.tr

18. www.atam.gov.tr

Atatürk spor alanındaki gelişmeleri de teşvik etmiştir. “Ben, 
sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.”18 di-
yen Atatürk, sporu yalnız bedenî bir yetenek olarak görmemiş, 
zekâ ve ahlakı da sporun bir parçası olarak tanımlamıştır. Ata-
türk, sporu, gençlerimizin millî terbiyesinin ana unsurlarından 
biri olarak görmüş ve gençlerimizin spor bakımından da millî he-
yecan içinde yetiştirilmesi gerektiğini söylemiştir.

Atatürk, ata sporlarımızdan en çok kuvvet ve zekâ oyunu ola-
rak tanımladığı güreşi sevmiş ve millî güreşçilerimizi hem maddi 
hem de manevi olarak desteklemiştir. Atatürk, namını duyduğu, 
sporcu karakteri ile millî duruşunu çok takdir ettiği Kurtdereli 
Mehmet’e (Görsel 4.24) bir mektup yazmış, mektubu da Başya-
veri Salih Bozok ile göndermiştir. Atatürk’ün hediye ettiği 1000 lira 
ile birlikte övgülerle dolu mektubu da alan Kurtdereli, Atatürk’ün 
yazdıklarından çok duygulanmış, ağlamış ve ona dua etmiştir.  

Görsel 4.24 Osmanlı’nın yenilmez son 
pehlivanı: Kurtdereli Mehmet

“Seni cihanda büyük ün almış bir Türk güreşçisi olarak tanıdım. Parlak başarılarının sırrını şu sözlerle 
açıkladığını da öğrendim: ‘Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini 
düşünürüm!’ Bu dediğini, en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünün Türk 
sporcularına bir meslek ilkesi olmasını diliyorum.”                                                                  (www.atam.gov.tr) Düzenlenmiştir.

1. Kurtdereli Mehmet, başarılarının temelini nasıl açıklamaktadır?
2. Atatürk, Kurtdereli Mehmet’in en çok hangi yönünü takdir etmiştir?
3. Atatürk’ün Türk sporcularına tavsiye ettiği meslek ilkesi nedir?

Atatürk’ün Kurtdereli Mehmet’e yazdığı mektup aşağıda verilmiştir. Mektuptan hareketle soru-
ları cevaplayınız.

Eğitimci Selim Sırrı Tarcan, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesinin kurulmasına ve ülkemizin olimpiyat-
larda temsil edilmesine katkı sağlayarak Türk sporunun gelişmesinde önemli rol oynamıştır.
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TOPLUMSAL ALANDAKİ GELİŞMELER4.5.

4.5.1. Şapka Kanunu ve Kıyafette Değişim (1925)
II. Mahmut zamanında yapılan düzenleme ile memurlara fes giyme zorunluluğu getirilmişti. An-

cak fes, zamanla Avrupalı devletler tarafından Doğu’nun ve geri kalmışlığın simgesi olarak görülmeye 
başlandı. Atatürk Avrupalıların zihninde oluşan bu ön yargılardan rahatsızlık duyuyordu. 

Mustafa Kemal, Picardie askerî manevralarına katılmak üzere Fransa’ya giderken Belgrad tren 
istasyonunda mola vermişti. Yanında arkadaşı Binbaşı Selahattin Bey de vardı. İstasyonda bulu-

nanlar, başında kırmızı fes olduğu için Selahattin Bey’e karşı küçümseyici bir tavırla yaklaşmışlar, bu 
da Mustafa Kemal’i çok üzmüştü.19 İlerleyen yıllarda Mustafa Kemal’in fes yerine şapka giyilmesini 
istemesinde yaşadığı bu olayın nasıl bir etkisi olmuştur?

Görsel 4.25 Mustafa Kemal, İnebolu'da şapkayı halka tanıtırken,
Kastamonu, 1925

Atatürk, modern Türkiye’nin oluşması için 
inkılapların her alanda yapılması gerektiğine 
inanıyordu. Kılık kıyafet de inkılap yapılması 
gereken alanlardan biriydi. Atatürk “Medeni ve 
uluslararası kıyafet milletimiz için layık bir kıya-
fettir. Onu giyeceğiz. Ayakta ayakkabı; bacakta 
pantolon, (üstte) yelek, gömlek, kıravat, yakalık, 
ceket ve elbette bunların tamamlayıcısı olmak 
üzere başta kenarlıklı başlık. Bunu açık söylemek 
isterim: Bu başlığın ismine şapka denir.”20 ifade-
leriyle Türk halkının modern giysilerinin neler 
olacağını belirtmişti (Görsel 4.25).

Atatürk işe fesi kaldırıp yerine Batılı ülkelerin de kullandığı şapkayı getirerek başladı. Bundaki 
amaç, Türk milletinin görünüş olarak da Batılı toplumlarla uyumunu sağlamaktı. Sosyal alanda yapa-
cağı bu değişimin ilk işaretini Kastamonu’yu ziyareti sırasında, halkı şapka ile selamlayarak verdi. Gezi 
süresince yaptığı konuşmalarda çağdaş kıyafetlerle ilgili önemli mesajlar verdi. Bu gelişmelerden sonra 
25 Kasım 1925’te Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun çıkarıldı. Bu kanunla fes yasaklanarak devlet me-

murlarının şapka giymesi zorunlu hâle getirildi. 
Şapka inkılabı çağdaş bir toplum olmanın sem-
bolü olarak görüldü (Görsel 4.26). Şapka inkılabı 
toplum tarafından benimsenince 3 Aralık 1934’te 
Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun çı-
karıldı. Bu Kanun ile de hangi din ve mezhepten 
olursa olsun ibadethanelerin dışında, insanların 
dinî kıyafetle gezmeleri yasaklandı.

Böylelikle giyim kuşam konusundaki kargaşa-
ya son verildi. Kıyafetle başlayan bu değişim, Türk 
milletinin birlik ve beraberliğini güçlendirdi. Ata-
türk şapka takarak insanlara örnek oldu ve kıyafet 
alanındaki inkılabın toplumda kabul görmesi için 
çalıştı.Görsel 4.26 Mustafa Kemal halkla selamlaşırken, İstanbul, 1927

19. Şerafettin Turan, Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, s. 4
20. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 263

Toplumsal Alanda Yapılan Yenilikler

Şapka Kanunu
(1925)

Tekke ve Zaviyelerin 
Kapatılması (1925)

Takvim, Saat ve
Ölçülerde Değişiklik

Soyadı Kanunu
(1934)
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Ayrıcalıkların kaldırılarak eşit bir toplum oluşturulmak istenmesi, Atatürk ilkelerinden en çok 
hangisiyle ilgilidir?

4.5.2. Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)

Tekkeler, tarikat mensuplarının ibadet ettikleri yerler olup bunların küçüklerine de zaviye denili-
yordu. Selçuklular Devri’nde Anadolu’nun, Osmanlılar Devri’nde ise Rumeli’nin Türkleşmesi ve İslam-
laşmasında tekke ve tarikatlar önemli rol oynamıştı. Tarikatlar, Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde 
İslam dininin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını halka işlemişler ve toplumla devlet arasında 
uzlaştırıcı bir rol üstlenmişlerdi. Ancak bu kurumlar zamanla uzlaştırıcı rolünden uzaklaşmaya, birlik 
ve beraberlik duygusunu zayıflatmaya başladılar. Bu kurumlardaki görevliler, kendi menfaatleri için 
halkın dinî duygularını istismar eder hâle geldiler. Hatta Millî Mücadele yıllarında yabancı ajanlar, 
bazı tekkelere sızmış ve bu tekke yöneticileri üzerinden halkı isyana teşvik etmişlerdi. Cumhuriyet’in 
ilanından sonra da şeyh unvanını kullanan bazı kişiler devlete karşı ayaklanma çıkarmışlardı. 

Bu gelişmeler üzerine halkın dinî duygularının kötüye kullanılmasını önlemek için Tekke ve Za-
viyelerin Kapatılması Hakkındaki Kanun çıkarılarak tekke ve zaviyeler kapatıldı (1925). Böylece top-
lumsal alanda çağdaşlaşma ve laikleşme adına önemli bir adım atıldı. Aynı kanunla şeyh, derviş, 
mürit, dede ve seyit gibi unvanların kullanılması ve bu unvanların sembolü hâline gelmiş elbiselerin 
giyilmesi de yasaklandı. Böylece ayrıcalıkların kaldırıldığı eşit bir toplum oluşturulmaya çalışıldı. 

4.5.3. Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişim
Osmanlı Devleti’nde takvim, saat, rakam ve ölçü birimleri Batılı devletlerin kullandıklarından 

farklıydı. Bu farklılıklar, devletler arası ekonomik ilişkilerde sorunlara yol açıyordu. Ülke içinde de 
ölçü birimlerinde birlik ve tutarlılık yoktu. Ülkenin farklı yerlerinde farklı birimler kullanılabiliyordu. 
Bu da ülke içinde sosyal ve ekonomik ilişkilerde karışıklığa neden oluyordu. Türkiye kendisine model 
olarak Batı uygarlığını seçmişti. Türkiye’nin Batılı devletlerle olan ticari, siyasi ve kültürel ilişkileri 
hızla artıyordu. Batılı devletlerle olan münasebetleri daha düzenli hâle getirmek ve geliştirmek için 
takvim ve ölçü birimlerinin düzenlenmesi gerekiyordu. Türklerin kullandığı hicri ve Rumi takvim ile 
Avrupalıların kullandığı miladi takvimdeki gün ve tarihler arasındaki farklılıklar, ikili ilişkileri zorlaştı-
rıyordu.

Avrupalı devletlerle ikili ilişkileri kolaylaştırmak için 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren miladi tak-
vim kullanılmaya başlandı. Ayrıca alaturka saat yerine uluslararası saate geçilerek dünya devletleriy-
le saat alanında da birliktelik sağlandı. 

Avrupa ile sosyal ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için 1928’de çıkarılan Uluslararası Rakam-
ların Kabulü Kanunu ile Avrupa devletlerinin kullandığı rakamlar kabul edildi. 1931’de kabul edilen 
bir kanunla da bölgeden bölgeye değişen arşın, endaze, okka gibi ölçü birimlerinin yerine, uluslara-
rası geçerliliği olan ölçü birimlerine geçildi. Ağırlık birimi olarak kilogram, uzunluk birimi olarak met-
re kullanılmaya başlandı.  Haftalık resmî tatil cuma günü olarak belirlendi. Ancak Avrupalı devletlerle 
ilişkilerin gittikçe yoğunluk kazanması üzerine, 1935’te çıkarılan bir kanunla -Avrupa’da olduğu gibi- 
pazar günü resmî tatil olarak belirlendi. Yapılan düzenlemelerle hem ülke içinde birlik sağlanıp ikilik 
ve kargaşa önlenmiş hem de Batılı devletlerle olan ekonomik ilişkiler belli bir düzene girmiş oldu.

Takvim Saat Rakamlar Ağırlık Ölçü Birimi Uzunluk Ölçü Birimi

hicri takvim alaturka saat Arapça rakamlar okka, dirhem arşın, kulaç
miladi takvim uluslararası saat uluslararası rakamlar kilogram metre

Eski

Yeni
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4.5.4. Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)

4.5.5. Modern Türk Kadını

Soyadınız olmasaydı sosyal hayatta hangi sorunlar ile karşılaşırdınız?

İlköğretimin ve resmî nikahın zorunlu hâle 
getirilmesi, kadınlara mirastan eşit pay ayrılma-
sı gibi nedenlerle insanların devletle olan işleri 
yoğunluk kazandı. Ancak insanları birbirinden 
ayıran bir sistemin olmaması; askerlik, mahke-
me, tapu, miras, eğitim gibi resmî işlerde karışık-
lığa neden oluyordu. Bu karışıklığı önlemek için 
1934’te Soyadı Kanunu kabul edildi. Bu kanunla 
her ailenin bir soyadı alması zorunlu oldu (Gör-
sel 4.27).

Soyadlarının Türkçe olması, gülünç ve ahla-
ka aykırı olmaması, rütbe ve ayrıcalık bildirmemesi, yabancı ırk ve millet adlarının kullanılmaması 
karara bağlandı. 1934’te çıkarılan diğer bir kanunla da ayrıcalık belirten ağa, hacı, hafız, hoca, molla, 
efendi, bey, beyefendi, paşa gibi lakap ve unvanların resmî işlerde kullanılması yasaklandı.

Görsel 4.27 Mustafa Kemal Atatürk’ün nüfus cüzdanı, 1934

Kadınlar hangi haklarını Cumhuriyet sayesinde elde etmişlerdir?

21. www.ata.tsk.tr

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde kadınlar; sosyal, ekonomik hatta siyasi hayatta önem-
li bir yer tutarlardı. Bozkırın zor şartlarında yaşamaya çalışan Türklerde, aile bağları çok kuvvetli idi. 
Aile fertleri dayanışma içinde hareket ederlerdi. Kağanın eşi olan hatun; Kurultay adlı meclise katılır, 
fikirlerini söyler, kağan olmadığında onun yerine vekalet ederdi. Kadın-erkek ayrımının olmadığı Türk 
toplumunda kadınlar, gerektiğinde orduya katılır ve ülkenin savunulmasına yardım ederlerdi. 

Görsel 4.28 Türkiye’nin ilk kadın doktoru Safiye Ali

Millî Mücadele yıllarında da kadınlar erkek-
lerle birlikte vatan savunmasında görev almış-
lardır. Batı Anadolu’da Kara Fatma’lar, Sivas’ta 
Melek Hanım’lar, Karadeniz’de Şerife Bacı’lar va-
tan savunmasına öncülük etmişler, millî birliğin 
sağlanmasında önemli görevler üstlenmişlerdir. 

Ancak kadınlar toplumsal ve ekonomik ha-
yatta zamanla geri plana itildi. XIX. yüzyılda ka-
dın haklarıyla ilgili uluslararası çalışmalar dünya 
genelinde hız kazandı. Cumhuriyet yönetimleri-
nin yaygınlaşması, kadınların da ülke yönetimi-
ne katılmaları gerektiği düşüncesinin doğmasına 
zemin hazırladı.

24 Kasım 1934’te TBMM, Türk milleti adına, Gazi Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadını vermiş ve 
bu soyadının başkaları tarafından alınması yasaklanmıştır.

Cumhuriyet kurulana kadar insanların soyadı yoktu. İnsanlar aile unvanlarına, baba adlarına, 
mesleklerine, doğdukları şehirlere veya fiziksel özelliklerine göre tanınıyordu:

Demircioğlu Ahmet Hasan oğlu Hüseyin Terzi Yakup Resneli Niyazi Topal Osman
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Görsel 4.30 Atatürk Sivas Kız Öğretmen Okulunda, 1930

Atatürk “Dünyada hiçbir milletin kadını ‘Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi 
kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret sarf ettim’ diyemez.”21 sözleriyle Türk 
kadınının bu fedakârlığını takdir etmiş ve kadınların hak ettikleri yeri almaları için birçok çalışma 
yapmıştır.

“Bizim toplumumuz için ilim ve fen gerekli ise bunları hem erkek ve hem de kadınlarımızın öğ-
renmesi gerekir. Kadınlarımız da fen ilimlerine sahip olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün eğitim 
kademelerinden geçeceklerdir. Sonra kadınlar sosyal hayatta erkeklerle beraber yürüyerek birbirine 
yardımcı ve destekçi olacaklardır.”22 diyen Atatürk’ün bu düşüncesi doğrultusunda 1924 Anayasa-
sı’na ilköğretimin kadın ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu olduğunu belirten madde eklendi. 
Böylece kadınlara eğitim ve kültür alanında kendini geliştirme imkânı verildi.

1926 yılında çıkarılan Medeni Kanun ile kadınlar; evlenme, boşanma ve miras gibi konularda 
erkeklerle aynı haklardan yararlanmaya başladı. Ayrıca istedikleri mesleğe yönelme hakkını elde etti-
ler (Görsel 4.28 ve 4.30). Böylece sosyal ve ekonomik hayatta da kadın-erkek eşitliği sağlanmış oldu. 
Siyasal alanda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için aşağıdaki çalışmalar yapıldı:

22. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, s. 287

▪ 1930’da çıkarılan kanunla kadınlara belediye seçimlerinde seçme hakkı verildi.
▪ 1933’te çıkarılan kanunla kadınlara muhtarlık seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verildi.
▪ 1934’te Anayasa’ya eklenen madde ile kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi.

1935 yılında “Uluslararası Kadınlar Birliği Kongresi” İstanbul’da toplanmıştır. Bu kongre için Tür-
kiye’nin tercih edilmesinin gerekçesi sizce ne olabilir?

Görsel 4.29 Türkiye’nin ilk kadın muhtarı Gül Esin

Böylece kadınlar siyasal alanda da erkeklerle 
eşit haklara sahip oldu (Görsel 4.29). 1935 yılında 
yapılan seçimlerde 18 kadın, milletvekili seçildi. Ka-
dınların hayatın her alanında yerini almasıyla çağ-
daş ve demokratik bir toplumun temelleri atıldı.

Bazı Ülkelerde Kadınların Milletvekili
Seçilme Hakkını Elde Etme Tarihleri

Yeni Zelanda 1893
Türkiye 1934
Fransa 1944

Çin 1949
Yunanistan 1952

İsviçre 1971
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EKONOMİ ALANINDAKİ GELİŞMELER4.6.

Bir ülkenin gerçek anlamda bağımsız olabilmesi, hem siyasi hem de ekonomik açıdan bağımsız 
olmasına bağlıdır. Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, bir ülkenin bağımsızlığına giden yolu aça-
bilir ama geleceğini garanti altına almaya yetmez. Ekonomik bağımsızlığa kavuşamayan devletlerin 
uzun süre bağımsız yaşaması da mümkün değildir. Ekonomileri dışa bağlı ve bağımlı olan ülkeler, 
gerçek anlamda bağımsız bir dış politika takip edemezler.

Yabancı devletlere verilen “kapitülasyonlar” Osmanlı topraklarının yabancı ürünlerle dolması-
na neden olmuştu. Bunun sonucunda yerli sanayi çökmüş ve ülke ekonomisi ağır bir darbe almıştı. 
Giderlerini karşılayamaz hâle gelen devlet, dışarıdan borç almış ancak borçlarını ödeyemeyip kısa 
sürede iflas etmişti. Bunun üzerine alacaklı devletler tarafından kurulan “Düyûn-ı Umûmiye” teşki-
latı, devletin vergilerine el koymuştu. Ayrıca ülkedeki birçok demir yolu ve liman yabancı şirketler 
tarafından işletiliyordu. Tüm bunların etkisiyle Osmanlı Devleti ekonomik bağımsızlığını kaybetmişti. 
Bu sorunun mutlaka ortadan kaldırılması, yeni Türk devletinde siyasi bağımsızlığın yanında ekono-
mik bağımsızlığın da sağlanması gerekiyordu. Bunun yanında sosyal devlet anlayışına sahip olan 
devletimiz, halkın refahını artıracak çalışmalar yapmak zorundaydı. Yerli ve millî bir ekonominin oluş-
turulması için çalışmalar yapıldı.

23. www.kultur.gov.tr

4.6.1. Türkiye İktisat Kongresi ve Millî Üretim Seferberliği (17 Şubat - 4 Mart 1923)

Millî Mücadele’nin askerî safhası başarıyla 
tamamlanmıştı. Ama bu tam bağımsızlık için ye-
terli değildi. “Siyasî ve askerî zaferler ne kadar 
büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taç-
landırılamazsa meydana gelen zaferler devam-
lı olamaz, az zamanda söner.”23 diyen Atatürk, 
tam bağımsızlık için ekonomik bağımsızlığın da 
mutlaka sağlanması gerektiğine inanıyordu. Bu 
düşünce doğrultusunda, Lozan görüşmelerinin 
devam ettiği günlerde İzmir’de Türkiye İktisat 
Kongresi’nin toplanması talimatını verdi. Baş-
kanlığını Kâzım Karabekir Paşa’nın yaptığı bu kongreye tüccar, sanayici, esnaf, çiftçi ve işçileri tem-
silen 1135 delege katıldı (Görsel 4.31). Kongrede, devletin ekonomik bağımsızlığını sağlayacak ve 
ülkenin ekonomik kalkınmasına hizmet edecek konular görüşüldü. Genç Türkiye’nin ekonomi poli-
tikalarına yön verecek kararlar alındı. Yerli ve millî üretim seferberliği başlatıldı. Yerli malı kullanımı 
teşvik edildi. Tasarruf bilinci geliştirilmeye çalışıldı. Alınan kararlar “Misak-ı İktisadi” ve “Çiftçi, Tüc-
car, Sanayici ve İşçi Gruplarına İlişkin Esaslar” olarak adlandırılan iki bölümde toplandı.

Ekonomi Alanında Yapılan Yenilikler

Türkiye İktisat 
Kongresi (1923)

Aşar Vergisi’nin 
Kaldırılması (1925)

Kabotaj 
Kanunu (1926)

Teşvik-i Sanayi 
Kanunu (1927)

Görsel 4.31 Atatürk ve Türkiye İktisat Kongresi, 1923

Çiftçi, Tüccar, Sanayici ve İşçi Gruplarına İlişkin Kararların Bazıları
a. Özel sektörün teşvik edilmesi için millî bankalar kurulmalı.
b. Ulaşım ve haberleşme imkanları geliştirilmeli. Demiryolları yapımına hız verilmeli. 
c. Tarımsal krediler düzenlenmeli ve düşük faizle kredi sağlanmalı.
d. Aşar vergisi kaldırılmalı. Topraksız köylülere toprak verilmeli.
e. Ormanlar korunmalı ve hayvancılık geliştirilmeli.
f. Madenler ülkenin millî çıkarları doğrultusunda işletilmeli.
g. Türkiye’deki limanlardan Türk denizcileri yararlanmalı. Kabotaj hakkı konusunda tam bağımsızlık 

sağlanmalı.
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Aşağıda, Misak-ı İktisadi kararlarının bazıları verilmiştir. Verilen kararlardan hareketle soruları 
cevaplayınız.

Misak-ı İktisadi Kararları
a. Türkiye halkı millî hâkimiyetini hiçbir şeye feda etmez.
b. Türkiye halkı, kullandığı eşyayı mümkün olduğunca kendi üretir. Çok çalışır. Zamanda, servette ve 

dış alımda israftan kaçar. Millî üretimi sağlamak için geceli gündüzlü çalışmak ilkesidir.
c. Türkiye halkı, bir altın hazinesi üzerinde oturduğunun bilincindedir.
ç. Türk, ilim ve sanat yeniliklerini nerede olursa olsun alır.
d. Hırsızlık, yalancılık, riya ve tembellik en büyük düşmanımızdır.  
e. Türkler, hangi sınıf ve meslekte olurlarsa olsunlar, birbirlerini candan severler. 

(Durmuş Yalçın ve diğerleri, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Cilt I, s. 411-412) Düzenlenmiştir.

4.6.3. Sanayi ve Ticaret Alanında Yapılan Çalışmalar
Bir ülke ekonomisinin belkemiği sanayidir. Sanayi alanında da dışa bağımlılığı azaltıp yerli sana-

yiyi kurmak için adımlar atıldı. Öncelikle temel tüketim malzemelerinin üretileceği sanayi kuruluşla-
rına ihtiyaç vardı. Halkın elinde yeterli sermaye birikimi yoktu.

1. Hangi kararlar tasarruf bilincini artırmaya yöneliktir?
..............................................................................................................................................................
2. Hangi kararlarda millî ve manevi değerlere vurgu yapılmıştır?
..............................................................................................................................................................

4.6.2. Tarım Alanında Yapılan Çalışmalar

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda ekono-
minin temeli tarıma dayalıydı. Devletin bütçe 
gelirlerinin önemli bir kısmı tarım ürünlerinden 
alınan “Aşar” vergisinden oluşuyordu. Ancak 
halkın bu vergiyi ödeyecek gücü yoktu. Anadolu 
halkı on yıldır aralıksız devam eden savaşlarda 
evlatlarını ve toprağı işleyebileceği hayvanlarını 
kaybetmişti. Halkın ödemekte zorlandığı Aşar 
vergisi 1925’te kaldırıldı. Böylece köylü, üzerin-
deki ağır bir ekonomik yükten kurtulmuş oldu.

Aşar vergisinin kaldırılmasından sonra tarı-
mı geliştirecek çalışmalar yapıldı. Ziraat Bankası 
kanalıyla çiftçilerin sermaye ihtiyacı karşılandı. 
Tarım uzmanı yetiştirmek için Ankara’da “Yüksek Ziraat Enstitüsü” kuruldu. Köylüye fidan ve kaliteli 
tohum yardımı yapıldı. Karadeniz Bölgesi’nde çay, Akdeniz Bölgesi’nde turunçgiller, Isparta’da gül 
gibi farklı tarım ürünleri üretilmeye başlandı. Böylece ülke tarımda dışa bağımlılıktan kurtarılmaya 
çalışıldı. Çıkarılan kanunla topraksız köylüye toprak dağıtılmaya başlandı. Modern tarım aletlerinin 
kullanımı teşvik edilerek tarımsal üretim artırıldı. Atatürk tarafından Ankara’da kurulan “Gazi Orman 
Çiftliği’nde” (Görsel 4.32) uygulanan modern tarım yöntemleriyle çiftçilere örnek olundu. 

Görsel 4.32 Gazi Orman Çiftliği, Ankara, 1929

1. Aşar vergisinin kaldırılarak halkın önemli bir ekonomik yükten kurtarılması, Atatürk ilkelerin-
den en çok hangisiyle ilgilidir?
........................................................................................................................................................
2. Aşar vergisi dinî kurallara göre belirlenen bir vergiydi. Dinî kurallara dayanan bir uygulamanın 
sonlandırılması, Atatürk ilkelerinden en çok hangisiyle ilgilidir?
........................................................................................................................................................
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24. www.atam.gov.tr

Yatırımların daha verimli yapılabilmesi için 
kalkınma planları hazırlandı. 1933’te hazırla-
nan “I. Beş Yıllık Sanayi Planı” ile özel sektörün 
yapamadığı yatırımların devlet eliyle yapılması 
planlandı. Bu plan, ilk modern sanayileşme prog-
ramıydı. Bu dönemde demir yolu yatırımlarına 
bütçeden büyük pay ayrıldı. Ülkenin önemli mer-
kezleri demir yolu ağı ile birbirine bağlandı. 

Ham maddesi ülke içinde bulunan sanayi 
yatırımlarına öncelik verildi. Malatya, Kayseri ve 
Bursa’da dokuma fabrikaları açıldı (Görsel 4.33). 
Gemlik’te ipek fabrikası, İzmit’te kâğıt fabrikası, Karabük’te demir-çelik fabrikası, Beykoz’da Paşabahçe 
Cam Fabrikası kuruldu. Yer altı zenginliklerimizin tespiti ve işletilebilmesi için Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü kuruldu. Yabancıların elinde bulunan bazı işletmeler satın alınarak millîleştirildi.

Yabancılar tarafından işletilen tesislerin, parası ödenerek satın alınması Atatürk ilkelerinden en 
çok hangisiyle ilgilidir?

Kabotaj Kanunu ile Türk kara sularında gemi işletme hakkının yabancılardan alınarak Türk gemi-
cilerine verilmesi, Atatürk ilkelerinden en çok hangisiyle ilgilidir?

Bu nedenle devlet, özel sektörü destekleyerek fabrikaların sayısını artırmak istedi. Yatırımcıların 
sermaye ihtiyacını karşılamak için 1924’te Türkiye İş Bankası kuruldu. 1926’da ise Ticaret Kanunu 
çıkarılarak ticarî faaliyetlerin belli bir düzen içinde yürütülmesi sağlandı. 1927’de Teşvik-i Sanayi Ka-
nunu çıkartılarak girişimciye kredi ve vergi kolaylığı sağlandı. Tüccar ve sanayicinin sermaye ihtiyacını 
karşılamak için Sanayi ve Maadin Bankası, Sümerbank ve Etibank gibi bankalar kuruldu.

Tüm bunlara rağmen özel sektör yatırımları istenilen düzeye ulaşamadı. Halkın ihtiyacı olan te-
mel ürünler dahi yeterince üretilemedi. Bunun yanında 1929’da başlayan “Dünya Ekonomik Krizi” 
de Türkiye ekonomisini önemli ölçüde etkiledi. Krizin etkisiyle yatırımlar iyice azaldı. Bunun üzerine 
devlet bir taraftan özel sektörü desteklemeye devam ederken diğer yandan da temel tüketim mal-
zemelerine ve ağır sanayiye yönelik yatırımları kendisi yapmaya başladı. Dünya Ekonomik Krizi’nin 
etkisini azaltmak için “yerli malı sergileri” açılarak yerli malı kullanımı teşvik edildi. “Millî İktisat ve 
Tasarruf Cemiyeti” kurularak halk tasarruf yapmaya yönlendirildi.

Görsel 4.33 Atatürk, Nazilli Dokuma Fabrikası açılışında, 1937

Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan kararlar-
dan sonra Türk denizcilik sektörünün millîleştiril-
mesi için çalışmalar başlatılmıştır. Mustafa Kemal 
“En güzel coğrafî durumda ve üç tarafı denizle 
çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile 
en ileri denizci millet yetiştirmek yeteneğindedir. 
Bu yetenekten yararlanmayı bilmeliyiz. Denizci-
liği Türk’ün büyük millî ülküsü olarak düşünmeli 
ve onu kısa zamanda güçlendirmeliyiz.”24 diyerek 
denizcilik alanındaki millî çalışmaların önemine 
dikkat çekmiştir. 

19 Nisan 1926’da çıkarılan Kabotaj Kanunu ile Türk kara sularında gemi işletme ayrıcalığı yabancı-
lardan alınarak Türk vatandaşlarına devredildi. Ayrıca Türk sahillerinin bir noktasından diğer bir nokta-
sına malzeme ve yolcu taşıma yetkisi sadece Türk sancağı taşıyan gemilere verildi. Kabotaj Kanunu’nun 
yürürlüğe girdiği 1 Temmuz günü, Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandı (Görsel 4.34).

4.6.4. Denizcilik Alanında Yapılan Çalışmalar

Görsel 4.34 Atatürk, Ortaköy’deki deniz yarışlarını izlerken, 1935
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Görsel 4.35 Hilâliahmer hastanesinde yaralı askerlerimiz tedavi görürken

Görsel 4.36 Ankara Numune Hastanesi

SAĞLIK ALANINDAKİ GELİŞMELER4.7.

25. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 486
26. www.kultur.gov.tr

Tarih boyunca Türk devletlerinde “sosyal devlet” anlayışı var olmuştur. Bu anlayışa göre devleti 
yönetenler halka hizmet etmekle yükümlü sayılmış, Türk yöneticileri de bu yükümlülüğü yerine ge-
tirebilmek için “gece uyumadan, gündüz oturmadan” çalışmayı vazife bilmişlerdir. Toplumun refah, 
huzur ve mutluluğunu sağlamak, devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır.

XIX. ve XX. yüzyıllarda uzun süren savaşlar sonucunda sağlık sorunları artmıştı. İnsanların yeter-
siz beslenmesi bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden olmuştu. Atatürk, halka sağlık hizmeti götür-
meyi devletin en temel görevi olarak görüyordu. Atatürk “Milletimizi tam güvenlik içinde yaşatmak 
ülkümüz olduğu gibi onun sağlığına özen göstermek ve mevcut imkânlarımız oranında toplumsal 
dertlerine çare bulmak da hükûmetimizin görevlerindendir.”25 diyerek devletin halk sağlığıyla ilgili 
görevlerine dikkat çekmiştir. Bu doğrultuda, Atatürk Dönemi’nde vatandaşların yaşadığı sağlık so-
runlarının çözümü ve bu sorunların tekrar yaşanmaması için çalışmalar yapıldı (Görsel 4.35). Atatürk, 
izlediği sağlık politikasının amaç-
larını “Milletimizin sağlığının ko-
runması ve kuvvetlendirilmesi, 
ölümün azaltılması, nüfusun ar-
tırılması, bulaşıcı ve salgın has-
talıkların etkisiz hâle getirilmesi 
bu yolla millet bireylerinin dinç 
ve çalışmaya yetenekli bir hâlde 
sağlıklı vücutlar olarak yetiştiril-
mesi…”26 olarak belirtmiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında hastane, doktor, eczane, dispanser ihtiyacı çok fazlaydı. Bu alanlarda 
çalışma yapmak üzere daha Millî Mücadele devam ederken 1920 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
kanlığı kuruldu. 1925’ten itibaren Ankara, Sivas, İstanbul, Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır gibi büyük 
illerde Numune Hastaneleri açıldı (Görsel 4.36). Sağlık örgütü genişletilerek doktor sayısı artırıldı. 
Ebe ve sağlık memurlarının yetiştirilmesi için çalışmalar yapıldı. Doğumevleri ve çocuk evleri açıldı. 
1930’da çıkarılan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile koruyucu sağlık hizmetleri alanında düzenlemeler 
yapıldı. Verem, sıtma, frengi gibi hastalıklarla mücadele edilmesi için tedbirler alındı.

1868 yılında savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere yardım etmek amacıyla "Os-
manlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" kurulmuştu. Cemiyetin ismi 1877'de "Osmanlı 
Hilal-i Ahmer Cemiyeti", 1923’te de "Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti" olarak değiştirildi. 1935'te 
"Türkiye Kızılay Cemiyeti" ismini alan kuruluşa "Kızılay" adı Atatürk tarafından verildi. İhtiyaç anın-
da dayanışmanın, ıstırap anında eşitliğin, savaşta insancıllığın ve barışın simgesi olan Kızılay günü-
müz de faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam etmektedir.
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İLELEBET CUMHURİYET4.8.

Görsel 4.38 Nutuk

Nutuk’un dünyadaki birçok dile çevrilmesi 
ve defalarca basılması neyin göstergesidir?

Nutuk, Millî Mücadele tarihi açısından en 
temel kaynak kitaptır. Türk tarihçilerinin yanında 
yabancı tarihçiler tarafından da dikkatle incelen-
miş, bu vesileyle birçok yabancı dile çevrilmiştir. 
Nutuk, özellikle doğudaki İslam ülkelerinde ilgiy-
le okunmuş, bu mazlum milletlere kurtuluş yolu-
nu gösteren temel eser olmuştur.

Atatürk Büyük Nutuk’u, CHF’nin II. Kurultayı’n-
da, 36 saatte okuyarak bitirebilmiştir (Görsel 4.37). 
Atatürk Nutuk’ta, Samsun’a çıktığı günlerdeki 
ülkenin durumunu özetledikten sonra vatanın 
kurtuluşu için yapılan çalışmaları, bu yolda kar-
şılaşılan güçlükleri ve bunları aşmak için verilen 
mücadeleleri dile getirmiştir. Nutuk, hürriyete 
âşık kahraman insanların destansı hikâyesidir. 
Mektep sıraları üstünde gece yarılarına kadar 
gaz lambasıyla çalışan bir milletin diriliş destanı-
dır. Nutuk’ta vatan aşkıyla yanan bir milletin he-
yecanı, vatanı ve hürriyeti için verdiği mücadele, bir 
milleti topyekûn harekete geçiren değerler vardır. Görsel 4.37 Atatürk TBMM'de Nutuk’u okurken, 1927

4.8.2. Onuncu Yıl Nutku (1933)

Atatürk’ün en büyük ideali, millî değerlerle yoğrulmuş çağdaş bir toplum oluşturmaktı. Atatürk, 
bu amaca ulaşabilmek için birçok alanda inkılaplar yapmış; Türk milletini aklın ve bilimin rehberli-
ğinde, çağdaş medeniyet idealine yöneltmiştir. Atatürk, Batı medeniyetinin millî kültürümüze uygun 
olan yönlerini örnek almış ancak taklit etmemiştir. Atatürk’e göre akıl, rehber; bilimse takip edile-
cek yoldur. Atatürk iyi bir asker ve devlet adamı olmanın yanında etkili bir hitabet ustası olarak çok 
yönlü bir kişiliğe sahiptir. Onun hem meclis kürsüsünde hem de halk karşısında yaptığı heyecan ve 
ilham verici konuşmaları, dinleyici kitlenin ikna edilmesinde ve harekete geçirilmesinde çok etkili 
olmuştur. Atatürk’ün Çanakkale ve Sakarya’da, cephe hattında askerlerimize yaptığı konuşmalar; as-
kerlerimizin inancını, azmini, cesaretini ve direncini artırarak zafer kazanılmasına katkı sağlamıştır. 
Atatürk, Millî Mücadele sonrasında da yapılan inkılapların anlatılması ve benimsetilmesi için halka 
hitaplarına devam etmiştir. 

4.8.1. Bir Devrin Tanığı: Nutuk (1927)

Atatürk, askerlik hayatının ilk yıllarından başlamak üzere birçok eser yazmıştır. Bu eserlerin en 
kapsamlı olanı Nutuk’tur (Görsel 4.38) . Atatürk’ün “1919 yılı Mayısı’nın 19’uncu günü Samsun’a 
çıktım.” sözleriyle başlayıp “Gençliğe Hitabe” ile tamamladığı Nutuk; Millî Mücadele’yi, Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’nin kuruluşunu ve 1927 yılına kadar gerçekleştirilen inkılâpları anlatan çok değerli 
bir kaynak eserdir. Nutuk, askerî bir deha ve büyük bir devlet adamı olan Atatürk’ün tarihe, dile ve 
edebiyata da hâkimiyetini ortaya koyması açısından çok önemli bir yapıttır.

Nutuk’ta bilgi bulabileceğiniz ve bulamayacağınız Atatürk Dönemi’ne ait üçer olay ismi yazınız.
........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
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“Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahra-
manlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir… Yurdumuzu dünyanın en mamur 

ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına 
sahip kılacağız. Millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Çünkü Türk mil-
letinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti millî birlik ve 
beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve me-
deniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir...”        (www.atam.gov.tr)

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuri-
yetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyeti-

nin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymet-
li hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 
isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve 
cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak 
için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeye-
ceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür 
edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün 
dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. 
Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 
tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin 
her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim 
ve daha vahim olmak üzere memleketin dâhilinde iktidara sahip 
olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. 
Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi 
emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve 
bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi 
vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç oldu-
ğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.     (Nutuk s. 685-686) Görsel 4.39 Mustafa Kemal, Ankara 1927

Atatürk’ün cumhuriyetin ilanının onuncu yılı nedeniyle 29 Ekim 1933’te, TBMM önünde, Türk 
milletine hitaben yaptığı konuşma, tarihe “Onuncu Yıl Nutku” olarak geçmiştir. Aşağıda, Ata-

türk’ün yaptığı bu konuşmadan bir bölüm verilmiştir. Verilenlerden hareketle soruları cevaplayınız.

Atatürk’ün, cumhuriyeti emanet ettiği gençliğe seslendiği “Gençliğe Hitabe” aşağıda verilmiştir. 
Metinden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Atatürk, konuşmasında “ben” yerine “biz” dilini kullanmasının nedeni sizce nedir?
2. Atatürk, niçin yapılan işlerin en büyüğü olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni göstermiştir?
3. Atatürk, medeniyet yolunda ilerleyen Türk milletine rehber olarak neyi göstermektedir?

1. Atatürk’e göre, gençlerimizin temel vazifesi nedir?
2. Atatürk niçin gençliği “istikbalin evladı” olarak tanımlamıştır?
3. Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’de üzerinde en fazla durduğu iki temel kavram hangileridir?

4.8.3. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi
Atatürk  (Görsel 4.39)“Nutuk” adlı eserini “Gençliğe Hitabe” ile bitirmiştir. Atatürk bu bölümde, 

Millî Mücadele’nin başladığı günlerdeki genel durumu anlatmış ve benzer bir durum karşısında Türk 
gençlerinin takip etmesi gereken yolu göstermiştir.
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4.8.4. Cumhuriyet, Gençlere Emanet

Öğretmenlerinin cumhuriyetle ilgili yönelttiği sorulara öğrencilerin cevapları aşağıda verilmiştir. 
Konuyla ilgili fikirlerinizi sınıfta paylaşınız.

Atalarımız, milletimizin çiğ-
nenmek istenen haklarını 

korumak için Atatürk’ün ön-
derliğinde büyük bir mücadele 
başlattılar. Aynı çatının altın-
da, aynı gayenin etrafında bir-

leştiler, birlikte mücadele ettiler. Hiçbir zaman 
karamsarlığa kapılmadılar. Bin bir zorlukla mü-
cadele ederek parçalanan Osmanlı Devleti’nin 
enkazından genç bir cumhuriyet çıkardılar.

Barış

Cumhuriyetle birlikte millî 
iradenin hâkim olduğu çağ-

daş bir yönetime kavuştuk. Ka-
dın ve erkek bütün vatandaşlar 
yasalar önünde eşit haklara 
kavuştuk. İlmî rehber edinerek 
her alanda kalkınma hamlesi yaptık. Esaret al-
tındaki mazlum milletlere örnek olduk. Takip 
ettiğimiz barışçıl politikalarla düşmanlarımı-
zın dahi saygısını kazandık.

Zeliha

Bizler, cumhuriyetimize sa-
hip çıkmalı, her türlü iç ve 

dış tehlikelere karşı onu koru-
malıyız. Dedelerimiz, milletçe 
birlikte hareket ettiğimizde 
neler başarabileceğimizi biz-

lere gösterdiler. Bizler de onlar gibi bir ve be-
raber olmalıyız. Barış ve kardeşlik yolundan 
hiçbir zaman ayrılmamalıyız. Millî ve manevi 
değerlerimizi koruyup geliştirmeliyiz. 

Meva

Biz, mazimizin güzelliklerle 
dolu olduğunu ve bu güzel-

liklerin geleceğimiz için birer 
ışık ve ilham kaynağı olduğunu 
biliyoruz. Ancak geçmişin gü-
zelliklerini hatırlamanın yanın-
da, geleceğin güllerini yetiştirmeye de mec-
buruz. İlmin rehberliğinde geleceğe yürümek, 
cumhuriyetimizi dünyanın en zengin ve en bü-
yük devletine dönüştürmek bizim görevimiz.

Yusuf

Siz de cumhuriyetin korunmasında ve yaşatılmasında bizlere düşen görevleri anlatan bir metin 
yazarak sınıfta paylaşınız.

Cumhuriyeti nasıl kazandık?
Cumhuriyetle neler kazandık?
Cumhuriyetin korunması ve geliştirilmesinde bizlere düşen görevler nelerdir?

Leyla Öğretmen
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Atatürk’ün aşağıda verilen sözlerinin28, Atatürk ilke ve inkılaplarını tamamlayan temel esaslardan 
hangisiyle daha fazla ilgili olduğunu tespit ederek boşluklara yazınız.

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARININ TEMEL ESASLARI4.9.

27. www.ata.tsk.tr
28. Atatürk’ün sözleri “www.kultur.gov.tr” internet adresinden derlenmiştir.

Atatürk’ün temel hedefi Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkar-
maktır. Atatürk ilke ve inkılapları yaşanan tecrübelerden ve geleceğe dair kurulan hayallerden doğ-
muştur. Geçmişten beslenir ama geleceğe yönelir. Belli bir zaman ve mekâna bağlı değildir. Atatürk 
ilke ve inkılaplarının bir felsefesi ve dayandığı temel esasları vardır. Bu esaslar aşağıda verilmiştir:

“Biz millî varlığın temelini, 
millî şuurda ve millî birlikte 

görmekteyiz.”
..............................................................

“Kuvvet birdir ve 
o, milletindir.”

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

“Ben milletimin en büyük ve 
ecdadımın en kıymetli mirası olan 
istiklal aşkı ile dolu bir insanım.”
..............................................................

“Milletimizi medeniyet nimetle-
rine kavuşturmaya çalışacağız ve 

bunu yapmağa mecburuz.”
..............................................................

“Millî kültürün yükselmesini Türk 
Cumhuriyeti'nin temel dileği 

olarak temin edeceğiz.”
..............................................................

“Eğer bir millet büyükse kendisini 
tanımakla daha büyük olur.”

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

Bağımsızlık ve 
Özgürlük

Bağımsızlık, bir milletin kendi geleceğini, bir devletin kendi iç ve dış siyasetini kendi 
iradesiyle belirleyebilmesidir. Milletimiz tarihin hiçbir döneminde devletsiz kalmamış, 
yani esir yaşamamıştır. Milletimiz “Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir.” diyen Ata-
türk’ün önderliğinde Millî Mücadele’yi kazanarak bağımsızlığını korumuştur. 

Özgürlük ise insanın hiçbir dış baskıya maruz kalmadan kendi iradesiyle karar ve-
rebilmesidir. Atatürk’e göre “Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak... hak ve 
hürriyetlerine maliktir.”27 Ancak, özgürlükler sınırsız değildir. Bir insanın özgürlüğünün 
sınırı diğer insanların özgürlüğünün başladığı yerde sona erer. Bu nedenle insanlar bir-
birlerinin özgürlüklerine saygı göstermelidirler.

Millî Birlik ve 
Beraberlik

Türk milleti tarih boyunca nice tehlikeler atlatmıştır. Milletimiz, birlik ve beraberlik 
sayesinde bütün bu zorlukların üstesinden gelebilmiştir. Millî Mücadele’nin kazanılma-
sındaki en büyük etken de bu birlik duygusudur. Aynı çatı altında ve aynı duygu etrafında 
birleşmiş bir milleti hiçbir kuvvet yıkamaz, esir alamaz.

Ülke
Bütünlüğü

Vatan, üzerinde özgür yaşadığımız, gerektiğinde uğrunda ölmeyi göze aldığımız 
kutlu bir coğrafyadır. “Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.” ilkesi Millî 
Mücadele’nin temel hedeflerinden biri olmuştur. Bizim ülkemizin sınırları masa başında, 
yabancı eller tarafından çizilmemiştir.

Millî Tarih
Bilinci

Tarih bir milletin hareket ve yaşam kaynağıdır. Tarihinden koparılan milletler yaşa-
yamazlar, hamle yapamazlar. Geleceğe yürümek için geçmişe dönüp bakarız. Yarını inşa 
edecek ilhamı ve yolumuzu aydınlatacak ışığı tarihimizde buluruz. Atatürk, Türk çocukla-
rına bu bilinci kazandırabilmek için birçok çalışma yapmıştır.

Millî Kültürün
Geliştirilmesi

Kültür, bir milletin tarih boyunca edindiği birikimlerin tümüdür. Millî ve manevi de-
ğerler, kültürün temelini oluşturur. Atatürk, millî kültürümüzü devletimizin temeli olarak 
görmüş, millî kültürün geliştirilmesi için çalışmalar yapmıştır. Millî kültürümüzün zengin-
liğini ortaya çıkarmak için dil ve tarih kurumlarını kurmuş ve desteklemiştir.

Egemenliğin 
Millete Ait Olması

Atatürk, millet iradesinin üzerinde bir güç kabul etmemiş ve millet iradesini esas 
alan bir yönetim oluşturmayı temel gaye edinmiştir. Bu düşüncenin hayata geçirilmesi 
için birçok çalışma yapılmıştır. Önce Meclisin duvarlarına daha sonra da hazırlanan ana-
yasaya “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.” ilkesi yazılmıştır.

Türk Milletini 
Çağdaş Uygarlık 

Düzeyinin Üstüne 
Çıkarma İdeali

İnsanlık sürekli gelişim ve değişim içindedir. On yıl öncesinin en mükemmel sistem-
leri bile çağın ihtiyaçlarına ve toplumun beklentilerine cevap veremez hâle gelebilir. Bu 
değişime ayak uyduramayan toplumlar yok olmaya mahkûmdurlar. Çağdaş uygarlık dü-
zeyinin üstüne çıkmak, Atatürk inkılaplarının hedeflerinden biri olmuştur. Atatürk, yeni 
nesillerin dünyadaki değişimin takipçisi değil öncüsü olmasını istemiştir.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME4. ÜNİTE 8. SINIF

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Harf İnkılabı'ndan sonra halka yeni alfabeyi ve okuma yazmayı öğretmek için …………..................
.......…………………… açılmıştır.

2. Cumhuriyetin ilk yıllarında halkın elinde yeterli sermaye olmaması, büyük yatırımların devlet 
eliyle yapılmasını zorunlu kılmış, bu da Atatürk'ün ………….........................…………………… ilkesinin 
doğmasına zemin hazırlamıştır.

3. Türklerin dünya siyasi ve kültür mirasına katkılarını tespit etmek için .………….........................……
kuruldu.

4. Türkçenin kendi benliğine, güzelliğine ve zenginliğine kavuşması için ………….........................……
kuruldu.

5. Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan………….........................……………………Kararları, Atatürk Döne-
mi’ndeki ekonomi politikalarına yön vermiştir.

B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

1. Saltanatın kaldırılmasına zemin hazırlayan gelişmeler nelerdir? 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....

2. Medeni Kanun’un toplumsal hayata getirdiği yenilikler nelerdir?
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....

3. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesinin önemi nedir? Açıklayınız.
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....

4. Ankara’nın başkent seçilmesinde etkili olan faktörler nelerdir?
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....

5. Kabotaj Kanunu’nun önemi nedir? Açıklayınız.
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....

6. Teşvik-i Sanayi Kanunu niçin çıkarılmıştır?
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
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C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Erkan-ı Harbiye Vekâletinin kaldırılmasının 
amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orduyu siyasetten uzaklaştırmak
B) Laik devlet sistemini oluşturmak
C) Avrupalı devletlerle ilişkilerimizi geliştir-

mek
D) Yapılan inkılaplarda ordunun desteğini 

almak 

2. I. Saltanatın kaldırılması
 II. Şapka Giyilmesine Dair Kanun’un kabul 

edilmesi
 III. Yabancı okulların Millî Eğitim Bakanlığına 

bağlanması 

Verilen gelişmeler, aşağıdaki Atatürk ilke-
lerinden hangisiyle ilişkilendirilemez?

A) Milliyetçilik     B) İnkılapçılık 
 C) Devletçilik     D) Cumhuriyetçilik

3. Aşağıdaklerden hangisi sağlık alanında 
yapılan çalışmalardan değildir?

A) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ku-
rulması

B) Numune Hastanelerinin açılması
C) Umumu Hıfzıssıhha Kanunu’nun çıkarıl-

ması
D) Mecelle’nin kaldırılması

4. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi köylünün 
ekonomik olarak rahatlamasına zemin 
hazırlamıştır?

 A) Halifeliğin kaldırılması
 B) Uluslararası rakamların kabul edilmesi 
 C) Aşar vergisinin kaldırılması
 D) Köy Enstitülerinin açılması

5. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de laik 
devlet düzenine geçişin aşamaları arasında 
gösterilemez?

 A) Saltanatın kaldırılması
 B) Halifeliğin kaldırılması
 C) Medeni Kanun'un kabul edilmesi
 D) Uluslararası ölçü birimlerinin kabul edil-

mesi

6. Mustafa Kemal “Siyasî ve askerî zaferler 
ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik 
zaferlerle taçlandırılamazsa meydana gelen 
zaferler devamlı olamaz, az zamanda sö-
ner.” ifadelerini desteklemek için aşağıdaki 
çalışmalardan hangisini yapmıştır?

 A) Türkiye İktisat Kongresi’ni toplamıştır.
 B) Millet Mekteplerini açmıştır.
 C) Cumhuriyeti ilan etmiştir.
 D) Şeriye ve Evkaf Vekâletini kaldırmıştır.

7. I. Sanayiyi geliştirmek için Teşvik-i Sanayi 
Kanunu çıkarıldı.

 II. Hukuk alanındaki karışıklığı gidermek için 
I. Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlandı. 

 III. Ülke yönetiminde çift başlılığı ortadan 
kaldırmak için saltanat kaldırıldı.

 IV. Siyasi alanda kadın-erkek eşitliğini sağ-
lamak için 1934 yılında kadınlara seçme ve 
seçilme hakkı verildi.

 Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 A) I, II ve IV                             B) I, III ve IV 
C) II, III ve IV  D) I, II ve III

8. “Benim yaptığım yenilikler birbirine bağlı ve 
birbirini tamamlayan yeniliklerdir.”

 Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu sö-
zünü kanıtlar nitelikteki gelişmelerdendir?

A) Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi- Şap-
ka Kanunu’nun çıkarılması

B) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması - 
Halifeliğin kaldırılması

C) Misak-ı İktisadi Kararlarının alınması - 
Okuma yazma seferberliğinin başlatılması

D) Saltanatın kaldırılması - Cumhuriyetin 
ilanı

9. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi egemen-
lik hakkının millete verilmesiyle ilgili bir 
uygulama değildir?

 A) TBMM’nin açılması
 B) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
 C) Saltanatın kaldırılması
 D) Cumhuriyetin ilan edilmesi
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10. Osmanlı Devleti’nde ölçü, tartı, takvim ve 
saat gibi birçok alanda ikilik vardı. Bu du-
rum hem ülke içinde hem de diğer ülkelerle 
olan ticari ilişkilerde kargaşaya neden olu-
yordu. Atatürk Dönemi’nde miladi takvim, 
uluslararası saat ve uluslararası ölçü-tartı 
birimleri kabul edilerek bu kargaşaya son 
verildi.

 Buna göre takvim, saat ve ölçülerde yapı-
lan bu değişikliklerle aşağıdakilerlerden 
hangisinin amaçlandığı söylenemez?

A) Avrupa kültürünün ülkeye getirilmesinin
B) Uluslararası ekonomik ilişkilerin geliştiril-

mesinin
C) Toplumsal ilişkilerin düzenlenmesinin
D) Bölgeler arası kargaşanın önlenmesinin

11. 1934 yılında çıkarılan Soyadı Kanunu ile 
tüm vatandaşların isimlerinin yanında bir 
soyadı kullanmaları şartı getirilmişti. Bu 
Kanun ile;

 I. Herkese bir soyadı verildi.
 II. Sosyal sınıf farklılığı ifade eden unvanlar 

kaldırıldı.
 III. Ahlaka aykırı ve gülünç ifadelerin soyadı 

olarak kullanılmamasına karar verildi.

 Bu Kanun’un sonuçları arasında aşağıdaki-
lerden hangisi yer almaz?

A) İsim karışıklığı sona erdi.
B) Sosyal yönden ayrıcalık ifade eden isimler 

kaldırıldı.
C) Toplumsal alandaki sorunlardan biri gide-

rildi.
D) Azınlıklar vatandaşlığa kabul edildi.

12. Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan kararlar-
dan bazıları şunlardır:

▪ Türkiye halkı millî hâkimiyetini hiçbir şeye 
feda etmez.

▪ Türkiye halkı kullandığı eşyayı mümkün 
olduğunca kendi üretir. 

▪ Türkiye halkı zamanda, servette ve dış 
alımda israftan kaçar. 

Bu kararlara göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Yerli ve millî üretim artırılmak istenmiştir.
B) Halk tasarruf yapmaya yönlendirilmiştir.
C) Bütün yatırımların devlet tarafından 

yapılması kararlaştırılmıştır.
D) Halkın yeni yönetim sistemine sahip çıka-

cağı vurgulanmıştır.

13. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun 
kurulması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden 
en çok hangisiyle ilgilidir?

 A) Halkçılık     B) Milliyetçilik 
 C) Laiklik     D) İnkılapçılık

14. I. Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair 
Kanun’un çıkarılması

 II. Üniversiteler Kanunu’nun çıkarılması
III. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

 Verilen kanunların alanlarına göre grup-
landırılması, aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

  Toplumsal Eğitim      Ekonomik
 A)        I      II            III
 B)        II      I            III
 C)        I      III            II
 D)        III      I            II

Ç. Aşağıda verilen gelişmeleri kronolojik sırayı takip ederek tarih şeridine yerleştiriniz. 

(İstanbul Üniversitesinin Açılması, Ankara’nın Başkent Olması, Türk Tarih Kurumunun Kurulması, 
Şapka Kanunu, Türkiye İktisat Kongresi, Harf İnkılabı, Halifeliğin Kaldırılması)

17 Şubat
1923

13 Ekim
1923

25 Kasım
1925

12 Nisan
1931

3 Mart
1924

1 Kasım
1928

  1 Ağustos
1933
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