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1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin XX. yüzyılın başla-
rındaki siyasi ve sosyal durumunu

2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin
oluşumunu

3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları
4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları öğreneceğiz.

UYANAN AVRUPA VE Sarsılan OSMANLI

MAVİ GÖZLÜ ÇOCUK: MUSTAFA

BUHRANLAR BÜYÜK KAHRAMANLAR DOĞURUR

ADIM ADIM LİDERLİĞE

Konular

Neler Öğreneceğiz?
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ÜNİTE KAVRAMLARI

1. Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’ne etkisiyle ilgili bilgi toplayınız.

2. Osmanlı yöneticileri azınlık isyanlarını önlemek ve devleti dağılmaktan kurtarmak için hangi 
çalışmaları yapmışlardır? Araştırınız.

3. Mustafa Kemal’in fikir dünyasının oluşumunda etkili olan Türk düşünürlerden birini seçerek 
bu düşünür hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgiler doğrultusunda bir tanıtım afişi 
hazırlayıp sınıfta paylaşınız.

4. Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’na kadar bulunduğu görevleri araştırarak bu görevlerle ilgili 
tarih şeridi oluşturunuz.

sömürgecilik
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

2

sanayi

1

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

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

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

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

Osmanlıcılık
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

4

azınlık

3

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

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

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

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

Düyûn-ı Umûmiye
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

6

Meşrutiyet

5

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

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

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

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

dogmatik düşünce
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

8

Kanun-i Esasi

7

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

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

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

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

Aşağıda verilen kelime ve kelime gruplarının sözlük anlamını ilgili bölümlere yazınız.

Hazırlık Çalışmaları
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UYANAN AVRUPA VE SARSILAN OSMANLI1.1.

1.1.1. Uyanan Avrupa

Tarihçiler V-XV. yüzyıl Avrupa’sını tanımlamak için “Orta Çağ Karanlığı” tabirini kullanmışlardır. 
Bunun nedeni sizce ne olabilir?

İslam medeniyetinin en parlak dönemini yaşadığı Orta Çağ’da (375-1453), Katolik Kilisesinin 
baskısı altında kalan Avrupa’da özgür düşünce ve bilim gelişmemişti. Kilise, hem siyasi hem ekono-
mik hem de bilimsel faaliyetleri kendi kontrolünde tutuyordu. Kilise söylemlerinin sorgulanmadan 
doğru kabul edildiği Dogmatik Düşünce sistemi, neredeyse bin yıl Avrupa’ya hâkim oldu. Ancak XV. 
yüzyıl ile birlikte Avrupa’da Katolik Kilisesine karşı sesler yükselmeye, eleştiriler yapılmaya başladı.

XV. yüzyılda Avrupa’da yaşanan gelişmelerden biri de Coğrafi Keşifler oldu. Coğrafi Keşifler so-
nucu okyanuslara açılan Avrupalı devletler hem Amerika kıtasını keşfettiler hem de doğunun zengin-
lik kaynağı olarak bilinen Hindistan’a denizden ulaştılar. Keşfedilen bu bölgelerdeki kaynakları kendi 
ülkelerine taşıyarak zenginleştiler. Avrupa’da ekonomik kalkınmayla birlikte bilim, sanat ve edebiyat 
da hızla gelişti. Bu gelişmelerin yaşandığı döneme “yeniden doğuş” anlamına gelen Rönesans adı 
verildi. Rönesans’la akıl ve bilim ön plana çıktı ve dogmatik düşünceler sorgulanmaya başlandı. 

Tepkiler arttıkça Katolik Kilisesi toplum üzerindeki gücünü ve denetimini kaybetmeye başla-
dı. Nihayet Reform adı verilen sürecin ardından Katolik Kilisesi kendisini düzeltmek, siyasi ve ilmî 
alanlardan elini çekmek zorunda kaldı. Tüm bu gelişmeler Katolik Kilisesinin etkisini azalttı. Katolik 
Kilisesinin baskısından kurtulan Avrupalılar, aklın ve bilimin rehberliğinde hızla gelişmeye ve aydın-
lanmaya başladılar. Aydınlanma Çağı denilen bu dönemde (XVII - XVIII. yüzyıllar) bilimsel gelişmeler 
de hız kazandı.

Avrupalı devletler zamanla bilimsel bilgiyi teknolojiye aktarıp buhar gücüyle çalışan gemiler icat 
ettiler ve dokuma fabrikaları kurdular. Böylece Sanayi İnkılabı doğdu. Küçük üretim atölyelerinin 
yerini büyük fabrikalar, insan gücünün yerini makine gücü aldı. Makineler sayesinde üretim hızla 
arttı. Artan üretimle birlikte ham madde ve pazar ihtiyacı da arttı. Avrupalı devletler ihtiyaç duyduk-
ları ham maddeyi henüz sanayileşmemiş ülkelerden karşılayıp ürettikleri ürünleri de aynı ülkelerde 
pazarladılar (Görsel 1.1). Böylece Sömürgecilik doğdu ve kısa sürede gelişti (Görsel 1.2). Sömürge 
yarışında başı çeken İngiltere “üzerinde güneş batmayan” geniş bir sömürge imparatorluğu kurdu. 
İngiltere’yi diğer Avrupalı devletler takip etti. Avrupalı devletler arasında başlayan sömürge yarışı 
ham madde ve pazar rekabetini de artırdı. Artan bu rekabet de I. Dünya Savaşı’na zemin hazırladı.

Görsel 1.1 Avrupalı devletler, XV. Yüzyılın ortalarından itibaren hızla gelişmeye başlamışlardı. Görselde, 
birçok kaynakla beslenen bir göle benzetilen Avrupa’nın güçlenmesine katkı sağlayan gelişmeler verilmiştir.
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XV. yüzyılın ortalarından itibaren hızla gelişen Osmanlı Devleti üç kıtaya yayılmış, hem karada 
hem denizlerde büyük bir güce ulaşmıştı. Ancak XVII. yüzyılla birlikte devlet askerî, siyasi ve ekono-
mik gücünü kaybetmeye başladı. Devletteki kötü gidişatı durdurmak için yapılan ıslahat çalışmaları 
çeşitli nedenlerle başarısız oldu. Yapılan savaşlar üst üste yenilgiyle sonuçlandı. Savaşlarla birlikte 
toprak da kaybedildi. Savaş masrafları ekonomiyi iyice sarstı. Devletin giderleri artarken gelirleri 
azaldı. Yöneticiler devlet işleriyle yeterince ilgilenmedikleri için bu sorunlar gittikçe büyüdü.

Avrupalı devletlerin gerçekleştirdiği Coğrafi Keşifler sonucu ticaret gemileri Akdeniz’den ayrılıp 
Atlas Okyanusu’na doğru kaydı. Bunun sonucunda Osmanlı Devleti’nin kontrolündeki İpek ve Baha-
rat Yolları önemini, Akdeniz ticareti de canlılığını yitirdi. Osmanlı Devleti’nin gümrük gelirleri büyük 
ölçüde azaldı. Gümrük gelirlerini artırmak için uygulamaya konulan Kapitülasyonlar amacına hizmet 
edemediği gibi ekonomiye zarar vermeye başladı. Avrupa’da gelişen Sanayi İnkılabı da Osmanlı Dev-
leti’ni olumsuz etkiledi. Sanayileşen Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde 
Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Osmanlı toprakları uluslararası ortak pazara dönüştü. Os-
manlı pazarları Avrupa’dan gelen ucuz ürünlerle doldu. İnsanlar, ucuz ithal mallara yönelince malını 
satamayan yerli esnaf üretimini durdurdu. Böylece Osmanlı sanayisi yavaş yavaş çöktü. Bu ve benze-
ri nedenlerle ekonomi daha da bozuldu. Devlet bütçesi sürekli açık vermeye başladı. Açığı kapatmak 
isteyen yöneticiler ya halktan toplanan vergilerin miktarını artırdılar ya da yeni vergiler koydular. Bu 
durum halkın tepkisine neden oldu. 

XIX. yüzyılda Avrupalı devletlerden yüksek faizle borç alınarak giderler karşılanmaya çalışıldı. İlk 
kez Kırım Savaşı sırasında alınan borçlar büyük oranda israf edildi. Devlet, otuz yıl içinde borçlarının 
faizini dahi ödeyemez hâle gelerek iflas etti. Bunun üzerine alacaklı devletler -Osmanlı yönetiminin 
çağrısıyla- bir araya gelerek Düyûn-ı Umûmiye adında uluslararası bir teşkilat kurdular (1881). Os-
manlı gelir kaynaklarının büyük bir kısmına el koyan bu teşkilat, vergileri topluyor ve alacaklı dev-
letler arasında paylaştırıyordu. Osmanlı Devleti kapitülasyonlar ve Düyûn-ı Umûmiye teşkilatının 
etkisiyle ekonomik bağımsızlığını kaybetti. Bu durum devletin siyasi bağımsızlığına da zarar verdi.

Tarihçiler XIX. yüzyılı Osmanlı Devleti için “en uzun yüzyıl” olarak adlandırmışlardır. Bunun nedeni 
sizce ne olabilir?

1.1.2. Sarsılan Osmanlı

Görsel 1.2 XX. Yüzyılın başlarında sömürgeci devletler ve sömürgelerin dağılımı
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Görsel 1.3 Osmanlı Devleti, XVII. Yüzyılın başlarından itibaren ciddi sorunlarla karşılaşarak güç kaybetmeye başladı. Görselde, 
zamanla kuruyan bir göle benzetilen Osmanlı Devleti’nin güç kaybetmesine neden olan gelişmeler verilmiştir.

Fransız İhtilali’nin (1789) sonuçları da Osmanlı Devleti üzerinde etkili oldu. İhtilalle birlikte hür-
riyet, eşitlik, adalet ve milliyetçilik gibi fikirler dünyaya yayıldı. Özellikle milliyetçilik fikri çok uluslu 
imparatorlukları olumsuz etkiledi. Fransızlar milliyetçilik fikrini “Her millete bir devlet” sloganıyla dış 
politikada bir araç olarak kullandılar. Bu fikrin en fazla etkilediği devletlerden biri Osmanlı Devleti 
oldu. Milliyetçilik fikrinden etkilenen azınlıklar, Avrupalı devletlerin de kışkırtmasıyla isyan etmeye 
başladılar. Sırplarla başlayan isyanlar diğer azınlıklara yayıldı. İsyanların etkisi devletin özellikle Doğu 
Avrupa ve Balkan topraklarında daha yıkıcı oldu. İsyanlar sonucunda Balkanlarda huzur bozuldu 
(Görsel 1.3).

Balkanlarda Türk, Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi, Arnavut, Boşnak gibi Müslüman ve gayrimüslim mil-
letler Osmanlı hâkimiyeti altında asırlardır bir arada ve huzur içinde yaşamışlardı.

Gittikçe şiddetlenen isyanlar devleti dağılma noktasına getirdi. Devleti dağılmaktan kurtarmak 
isteyen bazı yönetici ve aydınlar çeşitli fikirler geliştirdiler. Bu fikirler şunlardır:

Bazı aydınlar dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın bütün 
milletleri kapsayacak bir üst kimlik oluşturmaya 
çalıştılar. Osmanlıcılık adı verilen bu düşüncenin 
temelinde gayrimüslimleri devlete bağlı tutma fikri 
yatıyordu. Bu fikir Jön-Türkler ve İttihatçılar tarafın-
dan da desteklendi. Osmanlıcılık fikrinin etkisi ile 
Tanzimat ve Islahat Fermanları ilan edildi. Kanun-i 
Esasi kabul edilerek Meşrutiyet yönetimine geçildi.

OSMANLICILIK
Kimi Osmanlı aydınları ise Müslüman milletler ara-
sındaki iş birliğini geliştirmeye çalıştılar. İslamcılık 
adı verilen bu düşünce ile Müslüman milletleri Os-
manlı Halifesi etrafında birleştirmek amaçlanıyordu. 
Mehmet Akif (Ersoy) ve Padişah II. Abdülhamit tara-
fından da desteklenen İslamcılık düşüncesi I. Dünya 
Savaşı yıllarında bazı Arap liderlerinin Osmanlı Dev-
leti’ne isyan etmesi sonucu geçerliğini kaybetti.

İSLAMCILIK

Avrupa’da bilim ve teknolojide yaşanan hızlı ge-
lişmeler bazı Osmanlı aydınlarının yönünü Batı'ya 
dönmesine neden oldu. Bu aydınlar devletin kur-
tuluşunu Batılılaşma fikrinde aradılar. Batıcılık adı 
verilen bu fikrin savunucuları, Avrupa’daki geliş-
melerin örnek alınarak devletin modernleştirilmesi 
gerektiğini düşünüyorlardı. Tevfik Fikret gibi aydın-
larca savunulan bu düşünce Atatürk Dönemi’nde 
inkılaplar yapılırken de etkili oldu.

BATICILIK
Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik fikri, bir yan-
dan azınlık isyanlarına diğer yandan da bir kısım 
Osmanlı aydınlarında Türkçülük fikrinin doğması-
na zemin hazırladı. Bu fikri savunan aydınlar, Türk 
toplulukları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine 
önem veriyorlardı.  Mehmet Emin (Yurdakul), Ziya 
Gökalp gibi aydınlarca savunulan bu fikir, azınlıkla-
rın ayrılmasıyla daha da güçlendi. Türkçülük fikri, 
Millî Mücadele’nin kazanılmasında da etkili oldu.

TÜRKÇÜLÜK
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Osmanlı devlet adamları da azınlık isyanla-
rını önleyebilmek için çeşitli çalışmalar yaptılar. 
Padişah iradesiyle yayınlanan Tanzimat Fermanı 
(1839) ile azınlıkların zaten var olan hakları yasal 
güvence altına alındı. Bu yolla azınlıkların devle-
te olan bağlılığını artırmak ve devleti dağılmak-
tan kurtarmak istediler. Ancak bağımsızlık haya-
line kapılan azınlıklar, atılan bu adımlara rağmen 
isyan etmekten vazgeçmediler. Bunun üzerine 
1856’da Avrupalı devletlerin de baskısıyla Isla-
hat Fermanı adıyla yeni bir ferman yayınlandı. 
Bu fermanla azınlıkların hakları Müslümanlarla 
eşit hâle getirildi. Buna rağmen azınlık isyanları 
önlenemedi. 

Azınlık isyanları devam ederken XIX. yüzyılın 
ortalarına doğru Osmanlı Devleti’nde aydın bir 
grup kendini göstermeye başladı. Fransız İhtilali 
ile dünyada yayılmaya başlayan hürriyet, eşitlik, 
adalet gibi fikirlerden etkilenen ve Jön Türkler 
(Genç Osmanlılar) olarak bilinen bu grup (Gör-
sel 1.4), azınlık isyanlarını önlemek için farklı bir 
fikir ortaya koydu. Jön Türklere göre azınlıkların 
isyan etmesinin temel nedeni, padişahın ülkeyi 
tek başına yönetmesiydi. Onlara göre azınlık is-
yanlarının önlenebilmesi için Avrupa’da olduğu 

gibi bir anayasa hazırlanmalı,  meclis açılmalı, bu 
mecliste azınlıklara da temsil hakkı verilmeli ve 
padişah ülkeyi bu meclisle birlikte yönetmeliydi. 

Jön Türkler bu fikre katılmayan Padişah Ab-
dülaziz’i tahttan indirdiler. Bir süre sonra, ana-
yasa hazırlama ve meşrutiyet sistemine geçme 
sözü aldıkları II. Abdülhamit’i padişah yaptılar. 
II. Abdülhamit verdiği sözü tuttu. Kanun-i Esa-
si adıyla Türk tarihinin ilk anayasasını hazırlattı 
(1876). Anayasa hükümleri doğrultusunda Me-
busan Meclisi adıyla bir meclis açıldı (Görsel 1.5). 
Bu Mecliste Müslümanların yanında azınlıklar 
da temsil ediliyordu. 

Görsel 1.5 Mebusan Meclisinin açılış töreninin temsilî resmi (19 Mart 1877)

Mecliste, 69 Müslüman milletvekiline karşılık 46 gayrimüslim milletvekili vardı. Ancak ülke yö-
netimine dâhil edilmelerine rağmen azınlıklar isyan etmekten vazgeçmediler. O yıllarda yaşanan 
Osmanlı-Rus Savaşı’nı (93 Harbi) fırsat bilen Meclisteki azınlık milletvekilleri yıkıcı faaliyetlerini ar-
tırdılar. Bu durum üzerine Padişah II. Abdülhamit, Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak 
Meclisi kapattı (1878).

Görsel 1.4 Bir grup Jön Türk lideri, (soldan sağa: Ahmet Rıza Bey, 
Nazım Efendi, M. Ali Paşa, Sezayi Bey, Ahmet Saib Bey)
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Her ne kadar Jön Türkler güçlerini kaybetseler de onların fikirlerinden etkilenen bazı aydınlar, 
İttihat ve Terakki adıyla gizli bir cemiyet kurdular (1889). Meclisin yeniden açılmasını ve meşrutiyet 
yönetiminin fiilen uygulanmasını amaçlayan İttihatçılar daha ziyade ordu içerisinde teşkilatlandılar. 
Zamanla güçlenerek Padişah’a yaptıkları baskıyı artırdılar. Artan baskılar sonucu Padişah II. Abdül-
hamit, otuz yıl aradan sonra Mebusan Meclisini yeniden açtı (1908) (Görsel 1.6 ve 1.7). Böylece II. 
Meşrutiyet Dönemi başladı. Bu, İttihat ve Terakki Cemiyeti için büyük bir zaferdi. Ancak İttihatçılar 
II. Abdülhamit’in meclisi yeniden kapatmasından endişe ediyorlardı. 

1909 yılının nisan ayında, meşrutiyet karşıtları İstanbul’da gösteri yapmaya başladılar. 31 Mart 
Olayı diye tarihe geçen bu olay üzerine meşrutiyeti korumak isteyen İttihat ve Terakki üyesi subay-
lar, Selanik’te, Hareket Ordusu adında bir ordu hazırladılar. Başkanlığını Mahmut Şevket Paşa’nın ve 
kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı bu ordu, İstanbul’a gelerek isyanı bastırdı. Ardından 
II. Abdülhamit meclis kararıyla tahttan indirilerek yerine V. Mehmet Reşat getirildi (1909). 31 Mart 
Olayı’ndan sonra devletin yönetimi büyük ölçüde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kontrolüne geçti. 

Görsel 1.6 Osmanlı Mebusan Meclisinin yeniden açılışı, 1908 Görsel 1.7 II. Meşrutiyet’in ilanı üzerine düzenlenen şenlikler, 1908

İttihatçıların etkili olduğu son dönem aralıksız savaşlarla geçti. 1911 yılında İtalya Trablusgarp’a 
saldırdı. Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkanlarda da savaş çıktı (1912). Bu savaşların her ikisi 
de kaybedildi. 1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı ise Osmanlı Devleti’nin son savaşı oldu (Görsel 
1.8).

1.8 XX. Yüzyılın başlarında Avrupa ve Osmanlı Devleti
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MAVİ GÖZLÜ ÇOCUK: MUSTAFA1.2.

Aşağıda Mustafa’nın doğduğu ve büyüdüğü yerleri gösteren harita verilmiştir. Haritadaki veriler-
den hareketle soruları cevaplayınız.

1. Selânik şehrinin bir liman kenti olmasının 
avantajları nelerdir?
............................................................................
............................................................................

2. Balkanların konumunun Osmanlı Devleti’nin 
siyasi ve kültürel hayatına etkisi nelerdir?
............................................................................
............................................................................

Görsel 1.9 Annesi Zübeyde Hanım Görsel 1.10 Doğduğu ev, Selanik Görsel 1.11 Babası Ali Rıza Efendi

Mustafa; Osmanlı Devleti’nin en bunalımlı döneminde, 1881’de, o zamanlar bir Osmanlı sancağı olan 
Selânik’te, orta gelirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi (Görsel 1.10). Babası gümrük memurluğu 
yapan Ali Rıza Efendi (Görsel 1.11), annesi Zübeyde Hanım’dır (Görsel 1.9). Soyları, Anadolu’dan Rumeli’ye 
iskân ettirilen Kocacık Türkmenlerinden gelmektedir.  Mustafa, küçük yaştayken babasını kaybetmiş ve 
yetim kalmıştır. Zübeyde Hanım, eşinin vefatı üzerine üç çocuğuyla birlikte kardeşinin çalıştığı çiftlik evine 
taşınmış, bu durum Mustafa’nın eğitim hayatının bir süre aksamasına neden olmuştur. Eğitime önem 
veren ve kültürlü bir insan olan Zübeyde Hanım oğlunun okuldan uzak kalmasına üzülmüştür. Bir süre 
sonra onu Selânik’teki halasının yanına göndererek Mustafa’nın eğitimine devam etmesini sağlamıştır. 

Mustafa; sevgi, saygı ve dayanışma duygularının yoğun olduğu bir aile ortamında yetişmiştir. Aile 
hayatına büyük önem veren ve ilk ilhamını ailesinden aldığını sık sık dile getiren Mustafa, birçok konuş-
masında bireylerin yetişmesinde ailenin önemine vurgu yapmıştır.

Paris

İstanbul

SelanikManastır

Belgrad

0 250 500 750 km

Ticaret Gemileri

Demiryolu Ulaşımı

Batılı Fikirler

Görsel 1.12 Selânik’in coğrafi konumu
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Mustafa’nın doğduğu Selânik, önemli bir liman şehri olmanın yanında demir yolu ile de Belgrad, 
Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlere bağlanmaktaydı. Bu durum Selanik’in hem Batı ile etkile-
şimini kolaylaştırmış hem de sosyal ve kültürel yönden gelişmesine zemin hazırlamıştır. Avrupa’da 
çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler çok uluslu yapıya sahip olan Selânik üzerinden Osmanlı 
ülkesine yayılıyordu. Bu yönüyle Selânik, Avrupa’daki gelişmelerin yakından takip edildiği ve Batı 
ülkeleriyle etkileşimin en yoğun yaşandığı şehirlerden biriydi. Kısaca Selanik, Osmanlı Devleti’nin 
Batı’ya açılan bir penceresi konumundaydı.

“Çocukluğuma ilişkin hatırladığım ilk şey, okula gitmek meselesiyle ilgilidir. Bu meseleden dolayı 
annemle babam arasında bir mücadele vardı. Annem mahalle mektebine gitmemi istiyordu. 

Gümrük Dairesinde memur olan babamsa o zaman yeni açılan Şemsi Efendi Okuluna devam et-
memden ve yeni yöntem üzerine okumamdan yanaydı. Sonunda babam işi ustaca çözdü. Önce 

mahalle mektebine başladım. Böylece annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da ma-
halle mektebinden ayrılıp Şemsi Efendi Okuluna yazıldım.”

“Selanik Mülkiye Rüştiyesinde iken mahallemizdeki Binbaşı Kadri Bey’in oğlu Ahmet askerî rüş-
tiyeye (ortaokul) devam ediyor ve askerî üniforma giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle giyin-

meye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Subay olmak için önce askerî 
rüştiyeye girmek gerektiğini anlıyordum. O sırada annem Selânik’e gelmişti. Askerî Rüştiyeye 

girmek istediğimi ona söyledim. Annem asker olmamı istemiyordu. Sınav zamanı ona sezdirme-
den rüştiyeye giderek sınava girdim.”

“Askerî Rüştiyede iken en çok matematik dersine ilgi duydum. Kısa zamanda matematik öğ-
retmenim kadar bilgi sahibi oldum. Derslerimden daha zor işlerle ilgileniyordum. Matematikle 

ilgili sorular yazıyordum. Matematik öğretmeni de bu sorulara yazılı olarak cevap veriyordu. 
Öğretmenimin ismi Mustafa idi. Birgün bana ‘Oğlum, senin de ismin Mustafa, benim de. Bu 

böyle olmayacak. Arada bir fark olmalı. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun.’ dedi. O 
zamandan beri adım gerçekten Mustafa Kemal kaldı.”

Aşağıda, Mustafa’nın öğrenim hayatına yönelik kendi anlatımları verilmiştir.1 Anlatımları okuyarak 
Mustafa’nın kişilik özelliklerine dair çıkarımlarda bulununuz ve çıkarımlarınızı boş bırakılan 

yerlere yazınız.

1. Bilgiler, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, s. 139-141’den derlenmiştir.

“Baylar! Açıklamak istiyorum ki, ilk esin ana-baba kucağından sonra okuldaki eğiticinin dilinden, 
vicdanından, eğitiminden alınır.”                        (www.atam.gov.tr)

Genç Mustafa’nın fikirlerinin oluşumunda içinde doğup büyüdüğü çevre kadar aldığı eğitimin 
de etkisi vardır. Mustafa birbirinden birçok yönüyle farklı şehirlerde eğitim almış, bu şehirlerdeki 
durumlardan istifade ederek tecrübelerini geliştirmiştir.
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1. Mustafa Kemal’in Selânik Mülkiye Rüştiyesin-
den ayrılarak Selânik Askerî Rüştiyesine geçme-
sinin nedeni nedir?

2. Sizin de üniformasından etkilendiğiniz mes-
lekler var mıdır? 

3. Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’de lider ola-
rak benimsenmesinde, öğrencilik yıllarında yap-
tığı faaliyetlerden hangilerinin katkısı olmuştur?

1......................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
2...................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
3....................................................................
....................................................................
....................................................................

“Matematik öğretmeni sert bir adamdı. Sınıfta birinci, ikinci tanımıyordu. Bir gün bize ‘Aranızda 
kimler kendine güveniyorsa kalksınlar. Onları çalıştırma danışmanı yapacağım.’ dedi. Önce du-

raksadım. Ayağa öyleleri kalktı ki ben kalkmamayı yeğledim. Bunlardan birinin danışmanlığı al-
tına girdim. Ama kısa zamanda dayanma gücüm son noktaya geldi. Ayağa kalkarak ‘Ben bundan 

iyi yaparım.’ dedim. Bunun üzerine öğretmen beni çalıştırma danışmanı yaptı. Eski danışmanı 
da benim danışmanlığıma verdi.”

“Manastır Askerî İdadisinde (lise) Fransızcada geri idim. Öğretmen benimle çok ilgilenmiyor sade-
ce bana uyarılarda bulunuyordu. Bu uyarılar çok gücüme gitti. İlk ev izni zamanında çözüm aradım. 

İki, üç ay gizlice Frerler Okulunun özel sınıfına gittim. Böylece okuldakinden daha fazla Fransızca 
öğrendim. Edebiyata fazla ilgim yoktu. Ömer Naci bizim sınıfa gelmişti. Benden okuyacak kitap is-

tedi. Bütün kitaplarımı gösterdim. Hiçbirini beğenmedi. Kitaplarımı beğenmemesi gücüme gitti. 
Şiir ve edebiyat diye bir şey olduğunu o zaman öğrendim. Şiir ve edebiyatla ilgilenmeye başladım.”

“Güzel söylemek ve yazmak isteği kalıcı idi. İstanbul’daki Harp Okulunda ders aralarında kompo-
zisyon alıştırmaları yapıyorduk. Saati elimize alıyor ‘Bu kadar dakika sen, bu kadar dakika ben 
söyleyeceğim.’ diye yarışmalar düzenliyor ve tartışmalar yapıyorduk. Okulun öğrencileri arasın-
da okunmak üzere el yazımızla bir okul gazetesi çıkardık. Sınıf içinde küçük bir teşkilatımız vardı. 

Ben gazetenin yönetim kurulunda idim. Gazetenin yazılarını çoğunlukla ben yazıyordum.”

Mustafa Kemal’in öğrenim hayatı ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hareketle soruları cevapla-
yınız.

Mustafa Kemal’in kişiliğinin gelişiminde ve yetişmesinde matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa 
Bey, tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey, Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Nakiyüddin, kitabet öğ-

retmeni Mehmet Asım Efendi, eski Osmanlı seferleri öğretmeni Topçu Feriki (Tümgeneral) Ahmet 
Muhtar Paşa ve Napoleon Savaşları öğretmeni Kurmay Binbaşı Refik Bey önemli rol oynamıştır.
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“Mustafa Kemal’in Samsun’daki kalabalık ara-
sında görüp kendisinden övgü ile söz ettiği 
kişi, Selânik Askerî Rüştiyesindeki Fransızca 
öğretmeni olan Yüzbaşı Nakiyüddin (Yücekök) 
idi. Mustafa Kemal, kendisine Fransızcanın ilk 
bilgilerini öğretmekle yetinmeyip ülkenin ve 
toplumun geleceği hakkında ilk düşünceleri de 
aşılayan bu öğretmeninden Vatan ve Hürriyet 
Cemiyetinin Selânik şubesini açarken de yar-
dım görmüştü.”

(Şerafettin Turan, Atatürk'ün Düşünce Yapısını
Etkileyen Olaylar s.5-6)

“Mustafa Kemal’in karakterini şekillendiren öğ-
retmenlerinden biri de tarih öğretmeni Meh-
met Tevfik Bilge’dir. Tevfik Bilge derslerinde 
Fransız İhtilali ve düşünürlerinden de bahse-
der, öğrencilerinin ufkunu genişletir, coşku ve 
heyecanlarına ortak olurdu. Mustafa Kemal, 
kendisinde tarihe karşı ilgi ve sevgi oluşturan 
bu öğretmeni hakkında ‘Kendisine minnet bor-
cum var. Bana yeni bir ufuk açtı.’ diyerek ondan 
övgüyle bahsetmiştir.”   

(Şerafettin Turan, Atatürk'ün Düşünce Yapısını
Etkileyen Olaylar s. 6)

Mustafa Kemal, 1902 yılında “teğmen” rütbesiyle Harp Okulunu bitirmiş ve Harp Akademisine 
geçmiştir. 1905 yılında “kurmay yüzbaşı” rütbesiyle Harp Akademisini de tamamlayan Mustafa Ke-
mal, kurmaylık stajı yapmak üzere Şam’daki 5. Ordu emrine atanmıştır (Görsel 1.13).

Mustafa Kemal’in kişiliğinin oluşmasında ve düşünce dünyasının şekillenmesinde öğretmenleri-
nin de etkisi olmuştur. Aşağıda bu konuyla ilgili iki örnek verilmiştir. Verilen örneklerden hareket-

le öğretmenlerinin Mustafa Kemal’e katkılarının neler olduğunu tespit ederek alttaki bölüme yazınız.

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

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

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

Görsel 1.13 Mustafa Kemal ilk görev yeri olan Şam’da arkadaşlarıyla, 1907

Mustafa Kemal’in eğitim gördüğü okullar ve bu okullara başlama tarihi
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Görsel 1.14 Mustafa Kemal 3. Ordu subayları ile Selânik’te, 1910

BUHRANLAR BÜYÜK KAHRAMANLAR DOĞURUR1.3.

“...büyük tehlikeler önünde uyanan milletlerin ne kadar kararlı olduklarını tarih doğrulamakta-
dır...”                                                                       (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, s. 253) Düzenlenmiştir.

Büyük tehlikeler önünde uyanan milletler ne kadar kararlı ise büyük buhranlar içerisinde doğan 
kahramanlar da o kadar büyük olur. Mustafa Kemal de Osmanlı Devleti’nin dağılmaya yüz tuttuğu 
bir dönemde dünyaya geldi. Üstelik o, birçok sorunun yaşandığı bir bölgede, Balkanlarda doğdu ve 
büyüdü. Mustafa Kemal, devletin yaşadığı bu sorunların çocukluğundan itibaren farkına varacak ve 
büyüdükçe bu sorunların çözümüne yönelik fikirler üretecekti.

Balkanların durumunu göz önüne aldığınızda, Mustafa Kemal’in bu bölgede yetişmesinin fikir 
hayatına nasıl bir etkisi olmuştur?

Her çocuk gibi Mustafa Kemal de ilk terbiye ve ilhamını ailesinden aldı. Daha sonra öğretmenleri 
onun karakterini şekillendirmeye devam ettiler. Ancak Mustafa her şeyi başkasından bekleyen 
bir karaktere sahip değildi. Daha çocukluğundan itibaren kendini yetiştirmek için üstün gayret 
gösterdi. O, yapması gerekenleri düşünür, keşfeder ve uygulardı.

Genç Mustafa’nın okumaya karşı büyük bir ilgisi vardı. Yerli ve yabancı birçok fikir adamını okur 
ve onların fikirlerini analiz ederdi. Kitapları okurken sayfa kenarlarına notlar alır, kimi zaman 
kendi fikirlerini de bu notların yanına yazardı. Mustafa Kemal yabancı düşünce adamlarının 
eserlerinden istifade edebilmek için Fransızca öğrenmişti.

Mustafa Kemal’in yabancı dil bilmesi yabancı gazete ve dergileri okuyabilmesinin yolunu açmış-
tı. Okuduğu yabancı gazete ve dergiler Mustafa Kemal’in dünyada olup bitenlerden haberdar 
olmasına zemin hazırladı. Resmî görevlerle Avrupa’da bulunması da Batı’yı yakından tanımasına 
yardımcı oldu.

Farklı şehirlerde okumuş olması ve bir subay olarak Osmanlı Devleti’nin farklı bölgelerinde görev 
yapması Mustafa Kemal’in bilgisini artırıp düşünce dünyasını geliştirdi (Görsel 1.14). Mustafa 
Kemal bu görevleri esnasında, devletin ve halkın içine düştüğü durumu yakından görme imkânı 
buldu. O, bu durumdan rahatsızlık duyup kurtuluş çareleri üzerinde düşünceler geliştirdi.
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Mustafa Kemal’in düşünce dünyasının oluşumunda yerli ve yabancı bazı aydınlar da etkili oldu. 
Aşağıda bu aydınlarla ilgili araştırma yapan bir grup öğrencinin, araştırma sonuçlarını öğretmenleri 
eşliğinde birbirleriyle paylaşmaları yer almaktadır:

Mustafa Kemal’in okuyup 
etkilendiği düşünürlerden 

biri “Vatan Şairi” olarak tanınan 
Namık Kemal’dir. Vatan sevgisi 
ve hürriyet gibi konuları coşkun 
bir şekilde işleyen Namık Ke-
mal, genç Mustafa’nın kalbinde 
vatan sevgisi ve hürriyet aşkı 
gibi duyguların yerleşmesine 
yardımcı olmuştur. Mustafa 
Kemal meclis konuşmalarında 
Namık Kemal’in şiirlerinden de 
örnekler vermiştir.

Edanur

Mustafa Kemal’in fikirle-
rinin oluşumunda etki-

li olan düşünürlerden biri de 
Mehmet Emin Yurdakul’dur. 
“Ordunun Destanı” adlı şiirinde 
Mustafa Kemal’e de yer veren 
Yurdakul, eserlerinde vatan, 
millet ve millî birlik gibi kavram-
ları yoğun bir şekilde işlemiştir. 
Mustafa Kemal hayatı boyunca 
bu duyguları kalbinde taşımış-
tır.

Onur

Mustafa Kemal’in, fikirle-
rinden faydalandığı bir 

diğer düşünür Ziya Gökalp’tir. 
Ziya Gökalp’ın fikirleri, özellikle 
cumhuriyetin ilk dönemlerin-
de, devletin kültür politikaları 
belirlenirken etkili olmuştur. 
Bazı tarihçiler Atatürk’ün “Vü-
cudumun babası Ali Rıza Efendi, 
fikirlerimin babası ise Ziya Gö-
kalp’tir.” dediğini ifade etmek-
tedirler.

Beyza

Mustafa Kemal’i etkileyen 
düşünürlerden biri de 

Tevfik Fikret’tir. Batı medeni-
yetinin örnek alınması gerekti-
ğini savunan Tevfik Fikret’in bu 
yöndeki fikirleri, Mustafa Ke-
mal üzerinde özellikle inkılaplar 
yapılırken etkili olmuştur. Mus-
tafa Kemal “Ben inkılap ruhunu 
ondan aldım.” diyerek Tevfik 
Fikret’ten nasıl etkilendiğini 
ifade etmiştir.

Buket

Mustafa Kemal yabancı ya-
zarların fikirlerinden de 

istifade etmiştir. Özellikle Fran-
sız İhtilali’ne zemin hazırlayan 
Montesquieu (Monteskiyö) ve 
Jean Jocques Rousseau’nun 
(Jan Jak Russo) fikirleri Mustafa 
Kemal üzerinde etkili olmuştur. 
Mustafa Kemal “Egemenlik ka-
yıtsız şartsız milletindir.” sözü-
nü Rousseau’dan esinlenerek 
söylemiştir.

Batuhan

Mustafa Kemal yerli ve ya-
bancı birçok aydının fi-

kirlerinden istifade etmiştir. 
Ancak o,  bir düşünürün ya da 
düşünce akımının izleyicisi ola-
rak kalmamış; farklı fikirlerden 
yararlanarak kendi düşünce 
dünyasını inşa etmiştir. Bu da 
Mustafa Kemal’in özgün fikirler 
üretmesine zemin hazırlamıştır. 
Bu nedenle Mustafa Kemal’in 
fikirleri yabancı ideolojilerle 
açıklanamaz.

Necmettin Öğretmen
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ADIM ADIM LİDERLİĞE1.4.

1.4.1. Mustafa Kemal Görev Başında

Mustafa Kemal, 31 Mart Olayı’ndan sonra subayların siyasete karışmasının tehlikelerini sezmiş-
ti. Subaylar arasında yayılan particilik düşüncesi orduda düzen ve disiplinin bozulmasına neden ol-
muştu. Mustafa Kemal bu durumun gelecekte, vatanın bekası için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini 
görmüştü. Bu nedenle ordunun siyasetten uzak durması gerektiği yönündeki düşüncelerini arkadaş-
larıyla paylaşmıştı. Nitekim Balkan Savaşları sırasında Mustafa Kemal'in öngörüleri gerçekleşmiş ve 
ordumuz büyük bir felaketle karşılaşmıştır.

31 Mart Olayı denilen olay 13 Nisan 1909’da çıkmış olmasına rağmen bu olaya neden “31 Mart 
Olayı” adı verilmiş olabilir?

http://www.ata.tsk.tr/01_hayati/askeri_gorevleri.html internet adresini ziyaret 
ederek Atatürk’ün askerî görevleriyle ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

1905’te “kurmay yüzbaşı” rütbesiyle 
Harp Akademisinden mezun olan Mustafa 
Kemal, kurmaylık stajı için Şam’daki 5. Ordu 
emrine atandı (Görsel 1.15). Şam’da iken Va-
tan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. 1907 yılına 
kadar Şam’da kalan Mustafa Kemal, buradan 
merkezi Manastır’da bulunan 3. Ordu Karar-
gâhının Selânik şubesine atandı.

Mustafa Kemal 1910 yılında orduyu 
temsilen Picardie’de (Pikardi) yapılacak as-
keri manevraları izlemesi amacıyla Fransa’ya 
gönderildi (Görsel 1.17).

Balkan Savaşları sonrasında Sofya Ata-
şemiliterliğine atandı (1913). Sofya'da iken 
Batı'daki kalkınmanın sebeplerini araştırdı.

Mustafa Kemal, Selânik’te iken İttihat ve 
Terakki Cemiyetine üye oldu. Bu Cemiyet'in 
çalışmaları sonucu ülkede yeniden Meşruti-
yet ilan edildi. Ancak bir süre sonra Meşru-
tiyet karşıtları İstanbul'da ayaklanma çıkardı-
lar. 31 Mart Olayı adı verilen isyanı bastırmak 
için Selanik’te, Hareket Ordusu adıyla bir 
ordu hazırlandı. Bu ordunun ismini Mustafa 
Kemal koydu. Kurmay başkanlığını Mustafa 
Kemal’in yaptığı Hareket Ordusu İstanbul’a 
gelerek isyanı bastırdı (Görsel 1.16). Mustafa 
Kemal, İstanbul’daki görevini tamamladıktan 
sonra tekrar Selanik'e döndü (1909).

Görsel 1.15 Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal Şam’da, 1906

Görsel 1.17 Mustafa Kemal Picardie’de, Fransa, 1910

Görsel 1.16 Mustafa Kemal, Hareket Ordusu subayları ile, 1909
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Görsel 1.18 Trablusgarp Savaşı sırasında İtalya donanmasının harekâtı

1.4.2. Trablusgarp Savaşı: Garp Ocakları Sönerken (1911 - 1912)

Osmanlılar Kuzey Afrika’daki Trablusgarp, Tunus ve Cezayir için “garp ocakları” tabirini kullanır-
lardı. Tunus ve Cezayir Fransa tarafından işgal edilmiş, Osmanlı Devleti’nin elinde Trablusgarp kal-
mıştı. Siyasi birliğini geç tamamladığı için sömürge yarışında geride kalan İtalya, gelişen sanayisine 
ham madde ve pazar bulabilmek için Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprağı olan Trablus-
garp’a saldırdı (29 Eylül 1911).

Aşağıda Trablusgarp Savaşı’nı anlatan harita verilmiştir. Haritadan hareketle soruları cevaplayınız.

1. İtalya kendisine hedef olarak neden Trablus-
garp’ı seçmiş olabilir?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

2. Osmanlı Devleti Trablusgarp’ı savunurken bazı 
zorluklarla karşılaşmıştır. Bu zorlukların neden-
leri ne olabilir?
............................................................................
............................................................................
............................................................................

İtalya; Trablusgarp’a saldırırken Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp halkını medeniyet nimetlerin-
den mahrum bıraktığını, İtalyan Hükûmetinin buna daha fazla sessiz kalamayacağını gerekçe gös-

termiştir. Sizce bu gerekçe inandırıcı mıdır?

1911 1912 1913

Trablusgarp Savaşı’nın Başlaması
(29 Eylül)

I. Balkan Savaşı’nın Başlaması
         (8 Ekim)

II. Balkan Savaşı’nın Başlaması
(29 Haziran)

Uşi Antlaşması
(18 Ekim)

Londra Antlaşması
(30 Mayıs)

İstanbul Antlaşması
(29 Eylül)

1914

I. Dünya Savaşı’nın Başlaması
(28 Temmuz)

Atina Antlaşması
(14 Kasım)
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Mustafa Kemal Trablusgarp’ta vatan savunmasına dair ilk tecrübesini ve ilk askerî başarısını yaşa-
mış, bu tecrübesini Çanakkale Savaşı’na ve Millî Mücadele’ye de aktarmıştır.

Osmanlı yönetimi, Trablusgarp’ı savunabil-
mek için bazı subayları gizlice bölgeye gönderdi. 
Aralarında Mustafa Kemal’in de bulunduğu bu 
subaylar kılık değiştirerek Trablusgarp’a gittiler. 
Mustafa Kemal önce vapurla Mısır’ın İskenderiye 
şehrine, oradan da “Mustafa Şerif” takma adıyla 
bir gazeteci olarak Trablusgarp’a geçti.

Trablusgarp’a geçen Mustafa Kemal ve Enver 
Paşa gibi subaylar yerli halkı teşkilatlandırarak 
onları İtalyanlara karşı direnişe geçirdiler (Görsel 
1.19). Derne ve Tobruk'ta uygulanan bu taktik 
başarılı oldu (Görsel 1.20). İtalyanlar sahil şeridin-
den öteye geçemediler. Bu durum üzerine İtalyan 
donanması harekete geçerek Ege Denizi’ndeki On 
İki Ada’yı işgal etti. Ardından Osmanlıların “Kale-i 
Sultaniye” adını verdikleri Çanakkale Boğazı’na 
saldırdı ancak başarılı olamadı.

Görsel 1.19 Kurmay Binbaşı M. Kemal Trablusgarp’ta, 1911

1. Çanakkale Boğazı’na “Kale-i Sultaniye” 
adının verilme sebebi ne olabilir?

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

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

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

2. İtalya Çanakkale Boğazı’na saldırmakla neyi 
amaçlamış olabilir?
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkan-
larda da savaş çıktı. Böylelikle iki ateş arasında 
kalan Osmanlı Devleti, İtalya ile olan savaşını 
sonlandırmak zorunda kaldı. İmzalanan Ouchy 
(Uşi) Antlaşması (18 Ekim 1912) ile Trablusgarp 
İtalya’ya bırakıldı ancak Trablusgarp halkının dinî 
yönden Osmanlı halifesine bağlı kalması kabul 
edildi. Böylece Osmanlı Devleti, Yavuz Selim 
Devri’nde ayak bastığı Afrika kıtasından tama-
men çekildi.

Uşi  Antlaşması gereği, İtalya’nın savaşta işgal 
ettiği On İki Ada’yı Osmanlı Devleti’ne geri vermesi 
gerekiyordu. Osmanlı yönetimi, Yunan işgalinden 
çekindiği için adaların Balkanlardaki savaş bitene 
kadar İtalya’da kalmasını istedi. Ancak İtalya bu 
adaları bir daha Osmanlı Devleti’ne iade etmedi.

Görsel 1.20 Derne Komutanı Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal 
Trablusgarp Savaşı’nda, 1912

1911 1912 1913

Trablusgarp Savaşı’nın Başlaması
(29 Eylül)

I. Balkan Savaşı’nın Başlaması
         (8 Ekim)

II. Balkan Savaşı’nın Başlaması
(29 Haziran)

Uşi Antlaşması
(18 Ekim)

Londra Antlaşması
(30 Mayıs)

İstanbul Antlaşması
(29 Eylül)

1914

I. Dünya Savaşı’nın Başlaması
(28 Temmuz)

Atina Antlaşması
(14 Kasım)
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1.4.3. Balkan Savaşları: Bir Facianın Hikâyesi (1912-1913)

1. Perde: Edirne Düşerken

1. Bazı Tarihçiler, XIX. yüzyılda Balkanları tanımlamak için “barut fıçısı” tabirini kullanmışlardır. 
Bunun nedeni sizce ne olabilir?

2.  I. Balkan Savaşı başladığında Avusturya ve Rusya bir bildiri yayınlayarak “savaşın sonucu ne olursa 
olsun sınır değişikliğine razı olmayacaklarını” ilan ettiler. Bunun nedeni sizce ne olabilir?

Görsel 1.21 I. Balkan Savaşı öncesinde Balkanlar Görsel 1.22 I. Balkan Savaşı sonrasında Balkanlar

Londra’da barış görüşmeleri devam ederken İttihatçı subaylardan Enver Paşa, yanındaki asker-
lerle hükûmetin toplantı yaptığı salonu bastı ve Sadrazam’ı istifaya zorladı (23 Ocak 1913). Tarihe 
Bâb-ı  Âli Baskını diye geçen bu olaydan sonra devletin yönetimi İttihatçıların kontrolüne geçti.

Trablusgarp Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarını ele geçirmek isteyen 
Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ, Rusya’nın teşvikiyle birleşerek Osmanlı Devleti’ne sal-
dırdılar (8 Ekim 1912).  I. Balkan Savaşı olarak tarihe geçen bu olay (Görsel 1.23 ve 1.24), Osmanlı 
Devleti açısından felaketle sonuçlandı. Orduya siyaset karışmış ve subaylar İttihatçılar ve İtilafçılar 
olarak iki siyasi gruba ayrılmıştı. Particilik yapan subaylar arasında irtibat ve iş birliği zayıftı. Ordu-
muzun ulaşım ve ikmal hatları da yeterli değildi. Tüm bunların etkisiyle küçük Balkan devletlerine 
karşı yeterince mücadele edilemedi. Kayıplar veren ordumuz geri çekilmeye başladı. Devletimize 
başkentlik yapmış, medeniyetimizin şaheserlerinden Selimiye Camisinin de bulunduğu sembol şehir 
Edirne Bulgarların eline geçti. İlerleyen Bulgar kuvvetleri İstanbul sınırına dayandı. Başkent de tehdit 
altında kalınca Osmanlı yöneticileri barış istediler. Dört Balkan devletiyle Osmanlı Devleti arasında 
imzalanan Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913) ile savaşa son verildi. Bu antlaşma ile Midye-Enez 
hattının batısındaki Balkan toprakları -Edirne dâhil olmak üzere- kaybedildi (Görsel 1.21 ve 1.22). 
Savaşın yarattığı kargaşadan faydalanan Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Arnavutluk, Osmanlı Dev-
leti’nden ayrılan son Balkan devleti oldu.

1911 1912 1913 1914

Trablusgarp Savaşı’nın Başlaması
(29 Eylül)

I. Balkan Savaşı’nın Başlaması
           (8 Ekim)

II. Balkan Savaşı’nın Başlaması
(29 Haziran)

Atina Antlaşması
(14 Kasım)

I. Dünya Savaşı’nın Başlaması
(28 Temmuz)

Uşi Antlaşması
(18 Ekim)

Londra Antlaşması
(30 Mayıs)

İstanbul Antlaşması
(29 Eylül)
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Balkan devletleri Osmanlı Devleti’nden aldıkları toprakları paylaşırken anlaşmazlığa düştüler. 
Bulgaristan’ın en fazla payı alarak Ege Denizi’ne ulaşması, diğer Balkan devletlerinin özellikle de Yu-
nanistan’ın tepkisine neden oldu. Kısa bir süre sonra Sırbistan ile Yunanistan'ın ittifak yapması üze-
rine Bulgaristan, bu iki devlete saldırdı (29 Ha-
ziran 1913). II. Balkan Savaşı diye tarihe geçen 
bu savaşta bir yanda Bulgaristan diğer yanda Sır-
bistan, Yunanistan ve Karadağ vardı. Kargaşadan 
yararlanmak isteyen Romanya ile Edirne’yi geri 
almak isteyen Osmanlı Devleti de Bulgaristan’a 
savaş açtı. Enver Paşa komutasındaki Osmanlı 
ordusu Edirne’yi Bulgarlardan geri aldı. Tüm cep-
helerde zor duruma düşen Bulgaristan yenilgiyi 
kabul etmek zorunda kaldı. Osmanlı Devleti ile 
Bulgaristan arasında imzalanan İstanbul Antlaş-
ması (29 Eylül 1913) ile Edirne ve Kırklareli geri 
alındı (Görsel 1.25). Meriç Nehri, Osmanlı-Bul-
garistan sınırı olarak kabul edildi. Bulgaristan’da 
kalan Türklerin kültürel ve dinî hakları güvence 
altına alındı. Yunanistan ile de Atina Antlaşması 
imzalandı. Bu antlaşma ile Girit adası Yunanis-
tan’a bırakıldı ve Yunanistan’da kalan Türklerin 
hakları koruma altına alınmaya çalışıldı.

Bu savaşlar sonucu Balkanlardaki altı yüz yıllık Türk hakimiyeti sona erdi. Osmanlı Devleti’nin  
I. Balkan Savaşı’nda küçük Balkan devletlerine yenilmesi devletin itibarını hem içte hem dışta önemli 
ölçüde azalttı. Kaybedilen Balkan topraklarından Anadolu’ya büyük bir göç dalgası yaşandı. 

2. Perde: Edirne’ye Selam Olsun

Görsel 1.23 Padişah Mehmed Reşat, I. Balkan Savaşı’na katılacak 
askerlerimizi Sirkeci garından uğurlarken, İstanbul, 1912

Görsel 1.24 I. Balkan Savaşı’na katılan askerlerimize destek için 
düzenlenen miting, İstanbul, 1912 

Görsel 1.25 II. Balkan Savaşı sonrasında Balkanlar

1911 1912 1913 1914

Trablusgarp Savaşı’nın Başlaması
(29 Eylül)

I. Balkan Savaşı’nın Başlaması
           (8 Ekim)

II. Balkan Savaşı’nın Başlaması
(29 Haziran)

Atina Antlaşması
(14 Kasım)

I. Dünya Savaşı’nın Başlaması
(28 Temmuz)

Uşi Antlaşması
(18 Ekim)

Londra Antlaşması
(30 Mayıs)

İstanbul Antlaşması
(29 Eylül)



32

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME1. ÜNİTE 8. SINIF

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. “Vatan Şairi” olarak tanınan ………….........................……………………, Mustafa Kemal’in kalbinde 
vatan sevgisi ve hürriyet gibi duyguların kök salmasında etkili olmuştur.

2. Osmanlı Devleti’nde ………….........................……………………adı verilen anayasa hükümleri gere-
ğince meşrutiyet yönetimine geçilmiştir.

3. Sanayileşmiş ülkelerin, geri kalmış ülkelerin kaynaklarını kendi menfaatleri için kullanmalarına 
………….........................…………………… adı verilmiştir.

4. Fransız İhtilali’nden sonra yayılan ………….........................…………………… fikri, çok uluslu impara-
torlukların parçalanmasına zemin hazırlamıştır.

5. II. Meşrutiyet Dönemi’nin başlamasında …………...................................…………………… Cemiyetinin 
faaliyetleri etkili olmuştur.

B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

1. “Osmanlıcılık” düşüncesinin amacı nedir? Açıklayınız.
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....

2. Osmanlı yöneticileri azınlık isyanlarını önlemek için hangi çalışmaları yapmışlardır?
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....

3. Sanayi İnkılabı Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....

4. I. Balkan Savaşı’nda ordumuzun başarısız olmasının nedenlerini yazınız.
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....

5. II. Balkan Savaşı’nın nedenini yazınız.
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....

6. Mustafa Kemal’in asker olmak istemesinde neler etkili olmuştur?
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….....
………………….....……………………………………………..………………………………………………………………………...........
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME1. ÜNİTE 8. SINIF

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı İtalya’ya 
karşı savunmakta zorluk yaşamasının 
temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtalya’nın Balkan devletlerinden destek 
alması

B) Trablusgarp halkının İtalyanlarla birlikte 
hareket etmesi

C) Balkanlarda azınlık isyanlarının çıkması
D) Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp ile kara 

bağlantısının kalmaması

2. I. Coğrafi Keşifler
II. Sanayi İnkılabı
III. Rönesans hareketleri

Avrupa’da yaşanan yukarıdaki gelişme-
lerden hangisi ya da hangileri Osmanlı 
Devleti’ni ekonomik açıdan olumsuz etki-
lemiştir?

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

3. Aşağıdaki gelişmelerden hangileri arasında 
neden-sonuç ilişkisi kurmak doğru değil-
dir?

A) Trablusgarp Savaşı’nın başlaması - Hare-
ket Ordusu’nun kurulması

B) Kanun-i Esasi’nin ilan edilmesi - Meşruti-
yet sistemine geçilmesi

C) Azınlık isyanlarının çıkması - Tanzimat 
Fermanı’nın yayınlanması

D) Osmanlı Devleti’nin borçlarını ödeye-
memesi - Düyûn-ı Umûmiye Teşkilatının 
kurulması

4. I. Selânik
II. Sofya
III. İstanbul
IV. Manastır

Mustafa Kemal yukarıdaki şehirlerden 
hangisi ya da hangilerinde askerî eğitim 
görmüştür?

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

5. Mustafa Kemal, Batı’daki bilimsel ve tekno-
lojik gelişmelerden istifade etmenin gerekli 
olduğuna inanmıştır. 

Mustafa Kemal’in bu düşüncelerinin aşağı-
daki fikir insanlarından hangisinin düşün-
celeriyle daha fazla benzerlik göstermesi 
beklenebilir?

A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Ziya Gökalp
C) Tevfik Fikret
D) Namık Kemal

 
6. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir 

dünyasının oluşumuyla ilgili olarak aşağıda 
verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Yabancı dil bilgisini geliştirmesi dünyada-
ki gelişmeleri yakından takip etmesine 
yardımcı olmuştur.

B) Resmî görevlerle Avrupa’da bulunması 
millî kültürden uzaklaşmasına neden 
olmuştur.

C) Birçok sorunun yaşandığı Balkanlarda do-
ğup büyümesi devlette yaşanan sorunla-
rın farkına varmasına zemin hazırlamıştır.

D) Yerli ve yabancı fikir insanlarını okuması 
düşünce dünyasını zenginleştirmiştir.

7. I. Hareket Ordusu’nun kurulması
II. İkinci Meşrutiyet’in ilanı 
III. 31 Mart Olayı

Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası hangi 
seçenekte doğru verilmiştir?

A) I - II - III            B) I - III - II  
C) II - III - I            D) III - II - I 

8. I. Azınlık isyanlarının çıkması
II. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
III. Meşrutiyet sistemine geçilmesi

Yukarıdakilerden hangisinin veya hangile-
rinin oluşumunda Fransız İhtilali’nin yaydı-
ğı milliyetçilik akımının etkisi vardır?

A) Yalnız I           B) I ve II  
C) II ve III           D) I, II ve III
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Ç. Aşağıda Mustafa Kemal'in yaşadığı bazı şehirlerle ilgili açıklamalar verilmiştir. Açıklamalardan ha-
reketle verilen şehirlerin isimlerini tespit edip kutucuklara yazınız.

D. Bulduğunuz şehirlerin isimlerini aşağıdaki haritada işaretlenen yerlere doğru şekilde yerleştiriniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME1. ÜNİTE 8. SINIF

Mustafa Kemal’in doğup büyüdüğü ve ilk eğitimini aldığı liman şehridir. Mustafa
Kemal bir süre sonra bu şehre kıdemli yüzbaşı olarak atanmıştır.

Mustafa Kemal’in askerî idadiye başladığı ve Balkanlardaki 3. Ordu’nun komuta
merkezinin bulunduğu şehirdir.

Mustafa Kemal’in ilk askerlik görevine başladığı şehirdir. Mustafa Kemal burada
görevli iken Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin bir şubesini açmıştır.

Mustafa Kemal’in İtalyanlara karşı mücadele ettiği bölgedir. Gazeteci kimliği ile
gizlice gittiği bu bölgede, savunma savaşının ilk tecrübelerini kazanmıştır.

Mustafa Kemal’in uluslararası askerî manevralara Osmanlı Devleti’ni temsilen
katıldığı şehirdir.

Mustafa Kemal’in askerî ataşe olarak görev yaptığı şehirdir.

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

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

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

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

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

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

Görsel 1.26 Mustafa Kemal’in eğitim aldığı ve görev yaptığı yerleri gösteren dilsiz harita




