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ı) rnıaı.uscARp sAvAşı (ısıı - ısız)

itolyo'nın hommodde ve pozor oroyışı (somurgecilik omocı ile)
osmonlı Devleti'nin Troblusgorp'ı koruyocok gücünün olmomosı
Troblusgorp'ın konum olorok İtolyo'yo yokın olmosı
ıtoıyo'nın Hobeşiston yenilgisinin ezikliğini otmok istemesi
İtolyo'nın büyük devtetlerin desteğini olmosı

İtolYo'nın Troblusgorp'ı işgol etmesine korşı korodon ve denizden yordım
YoPomoYon Osmonlı Devleti gönüllü suboylor göndererek holkı direnişe
geçirmeye çolışmıştır.

/- NOT: Mustofo Kemol'in ilk oskeri boşorılorı Troblusgorp Sovoşı'ndo Derne ve
Tobruk'to elde ettiği boşorılordır.

İtoıyo osmonlı Devleti'ni borışo zorlomok için on ikı Ado,yı işgol etmiş Çonokkole
Boğozı'nı obluko oltıno olmıştır. Özellikle Bolkon Sovoşlorının çıkmış olmosı üzerine
Osmonlı Devleti borış İstemek zorundo kolmış l9t2 uşİ Antloşmosı,nı imzolonmıştır.

uşİ ANTLAşMASı MADDEIERı
. Troblusgorp ve Bingozi İtolyon|oro bırokılocok.

' On İki Ado Osmonlı Devleti'ne oit olocok fokot yunon tehdidine korşı geçici
olorok İtolyon idoresine bırokılocok.

. Troblusgorp diniyönden holifeye boğlı kolocok.

' KoPitülosYonlorın koldırılmosındo itolyonlor, osmonlı,yo yordım edecek.
. Troblusgorp'ın Düyunu Umumiye'ye olon borcunu itoıyo ödeyecektir.

f* XOl: Osmonlı Devleti Kuzey Afriko'doki son toproklorını do koybetmiştir
Osmonlı'nın güçsüzlüğü onloşılmıştır.
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ıl) ı. BALKAil sAvAşı (t9l2-19l3)

Kqrodoğ. yunoniston. Sırbiston ve Bulgoriston Osmonlı Devleti'ne korŞı Bolkon

ittiffokı,nı oIuşturdulor. 8 Ekim l9l2,de Korodoğ'ın Osmonlı Devleti'ne korŞı sovoŞ

oçmosıylo Bolkon sovoşlorı boşlodı ve diğer Bo]kon Devletleri de bu sovoşo

kotıldılor.

osmonlı Devleti sovoşton kıso bir süre önce ordulorının bir kısmını terhİs etmİŞ ve

sonrosındo moğlup olorok çotolco,yo kodor çekilmiştir. nouf(orboy) Bey,

Homidiye Zırh]ısı iIe boşorılı mücodeleler vermişse de Ege odolorı Yunon]or

torofındon işgol edilmiştir. Sonundo l9l3-Londro Antloşmosı imzolonmıştır,

toNDRA ANTIAşMASı iı.g; bütün Bolkonlor, Edirne dohil Tro§o koybedİlmiş,

Midye -Enez hottı sınır kobu] edilmiştir

ıL ııot-ı: Osmonlı Devleti,nin yenilmesinin en önemli sebebİ ordunun siYosete

korışmosıdır.

1f ııot_z Bolkontor,do osmonlılordon oyrılon en son topluluk olon Arnovutlor do

boğımsızlıklorını ilon etmiş]erdir (lSlZ).

JL rot_3: ittınot ve Terokki mensuplorı Bob-ı Ali boskını ile iktidorı resmen ele

geçirmişlerdir.

Fronsız ihtııoıi,nın ortoyo çıkordığı milllyetçlllk okımının etkisi ile kurulon Bolkon

Devletleri'nin sınırlorını genişletmek istemeleri,

Osmon]ı Devleti'nin Troblusgorp Sovoşı'ylo meşgul olmosı ve güçsüzlüğünün

onloşılmosı.

Ruslorın tokip ettlği Ponslovizm politikosı.

Avrupo Devletleri'nin kışkırtmolorı.

Osmonlı Devleti'ni Bo]konlor'don otmo düşüncesi,

I llot-l: BotıTrokyo sorunu ortoyo çıkmıştır.
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ııı) ıı. BALKAN sAvAşı (ısıa)

l.Bolkon SovoŞı'ndo Osmonlı Devleti'nden oldıklorı toproklorı poyloşomoyon Bolkon
Devletleridoho fozlo poy oldığı gerekçesiyte Bulgoriston'o sovoş oçmıştır.

l.Bolkon SovoŞı'no kotılmodığı ho|de Romonyo Oo (autgoriston'ın güçlenmesinden
rohotsız olduğu iÇin) sovoşo girmİştir. osmonlı Devleti koybettiği toprok|orın bir
kısmını olsun geriolobilmek için Bulgoriston'ın korşısındo yer olmıştır.

Bulgoriston bütün cephelerde moğlup olmuş, borış istemiştir.
l9l3 BükreŞ AntloŞmosı: Osmonlı horiç Bolkon Devletleri'nin kendi orolorındo
yoptıklorı ve Bulgoriston'ın poyloşıldığı bir onloşmodır.
l9t3 İstonbul AntloŞmosl: Osmonlı ile Bulgoriston orosındo imzotonmıştır. Edirne
geri olınmış, Meriç nehri sınır kobul edilmiştir.

l9l3 Atİno AntloŞmosı: Osmonlı ile Yunoniston orosındo imzolonmıştır. Giriç
se]onik ve yonyo'nın yunoniston'o oit olduğu kobul edilmiştir.
l9l4 istqnbul AnttoŞmosı: Osmonlı ile Sırbiston orosındo yopı|mıştır. Sodece
Müslümon ozınlığın durumu görüşülmüştür.

l9l
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ıv) ı. oüxyı sAvAşı (ısıı - t9t8)

Avusturyo ile Sırbiston orosındo boşloyon sovoş, Almonyo, Rusyo, Fronso ve

sovoşo kotılmosıylo bir dünyo sovoşı ho]ine dönüşmüştür. Toroflor İttifok ve

olorok ikiye oyrılorok odlondırılmıştır:

ingiltere'nin de
itiıof Devıetlerı

ittlior (aoğıoşmo)
Devletleıi

itiıof (ınıoşmo)
Devletleıl

Almonyo, Avusturyo - Mocoriston İmporotorluğu, İtolyo

(Sovoş boşloyınco torof değiştirmiştir.) Doho sonro

Osmonlı Devleti ve Bulgoriston do kotılmışlordır,

İngiltere, Fronso, Rusyo. Sovoş boşloyınco Romonyo, İtolyo,

Porteki4 Brezilyo, Joponyo, A.B.D, Yunoniston, Sırbiston",

Sonoyi devrimi sonucundo devletler orosındo hommodde ve pozor

oroyışındon doğon sömürgecilik yorışı ve ekonomik rekobet

Ekonomik yorIşın dev]etlerorosı blokloşmoloro sebep olmosı

A|monyo ile Fronso orosındoki A]sos Loren böIgesinden(kömür yotoklorı olon

bölge) doğon çekişme
Rusyo ile Avusturyo - Mocoriston İmporotorluğu orosındo Ruslorın PonsIovizm

politikosındon doğon gerginlik

Ruslorın Osmonlı toprokIorı üzerindeki boğozlorı ele geçirme ve sıcok denizlere

inme politikosı

Avusturyo - Mocoriston imporotorluğunun Bosno Hersek'i ilhokının Sırbiston ile

orosındo meydono getirdiği gerginlik

Avusturyo - Mocoriston imporotorluğu veliohdının Bosno Hersek'i ziYoretinde

bir Sırp torofındon öldürü]mesi

UIusol birliğini geç soğloyon Almonyo ve itolyo,nın güç kozonmok için

sömürgecilik yorışıno kotılmok istemeleri

ingiltere ve Fronso'nın vor o]on sömürgelerini korumo isteği

Fronsız intııoıı ile bir]ikte ortoyo çıkon milIiyetçilik okımı etkisi ile her u]usun kendi

milli devletini kurmok istemesi

e) sovoşın BoşIomosı ve Gelişmesi
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Osmonlı Devletİ'nİn Sovoşo Girme ve İttifor Devletleri,ni Tercih Etme Sebepleri:

Almonlorı n osmqnlı Devleti'ni sovoşo Çekmekteki Amoçlorı:
. Yenicepheleroçmo(kendiyüklerini hofifletmek
. Osmonlı'nınjeopolitikkonumundonyororlonmok
. Holifenin nüfuzundon foydolonmok (cinot ilonı)
. Petrol bölgelerini kontrololtındo tutmok
. İngilizlerinsömürgeleriileirtibotınıkesmek
, osmonlı'nın mevcut osker potonsiyelinden foydolonmok

' Boğozlor'ın kontrololtındo tutulmosıyto Rusyo'yo yordım yopıtmosınıengeltemek

İtotyo'nın Durumu: Sovoş öncesi gruploşmo lordo Almonyo'nın yonındo yer olon İtolyo,
sovoş boşloyınco torofsız kolmıştı. On İki ado ve Osmonlı toprok|orındoki Botı Anodolu'nun
voot edilmesiyle İtilqf oevletleri yonındo sovoşo kotılmıştır.
Bulgorİston'ın Durumu: ll. Bolkon Sovoşı'ndo koybettiği toproklon geri olmok isteyen
Bulgoriston, Çonokkole Cephesi'ndeki golibiyetimizden sonro ittıfoı< Devletleri,nin yonındo
sovoŞo girmiŞtir. BöYlece Osmon|ı Devleti - Almonyo qrosındoki koro boğlontısı
soğlonmıştır.

RusYq'nın Durumu: RusYo'Yo müttefikleri torofındon yordım yopılomoyınco zor durumdo
kolmıŞ,lgl7'de BolŞevik intİloll ile Çorlık Rusyo'sı yıkılmış ve Sovyet Rusyo kurulmuştur. Sovyet
Rusyo 3 Mort l gl8 Brest-Lİtowsk Antloşmosı'ylo sovoşton çekilmiştir.
ABD'nİn Durumu: SovoŞto uzun süre torofsızlığını koruyon ABD, ticoret ve yolcu gemilerinin
Almon denizoltılorı torofındon vurulmosı sonucu sovoşo kotılmıştır. ABD,nin kotılmosıyto
sovoş kıso sürede sono ermiştir.

UYARI Yunoniston. itilof grubundo sovoşo en son kotılon devlettir. Bu]goriston. ıttıfok
grubundo sovoşo en son kotılon devlettir.

Boşto Bolkonlor olmok üzere koybedilen toproklorı geri olmo düşüncesi.
Turoncı!ık (rurkçuıuı<) ideolini gerçekleştirme düşüncesi.
Almonyo'nın sovoşı kozonocoğıno kesin gözüyle bokılmosı.
Siyosi yolnız!ıKon kurtulmok istemesi.

KoPitülosYon|or Ve Düyunu Umumiye'den doloyı ingiltere ve Fronso,nın
ekonomik boskısı oltındo bulunmosı.

İttlnotçı suboytordo Almon hoyronlığı olmosı.
ingiltere'den koÇon "Goben" ve "Breslov" odh iki A]mon gemisinin "yovuz,,ve
"Mldllll" odı verilerek sotın olındığının i|on edilmesi sonrosındo Korodeniz,e
geÇen bu gemilerin Rusloro oit Sivostopolve Odeso limontorını bombolomosı.

c) ı.otinyo Sovoşı Sırosındq Büyük Devletlerin Durumu

A

rı



o) Osmonlı Devleti'nin Sovoştığı Cepheler
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Kofkos

Konol

Çonokkole
lrok

Suriye - Filistin

Hicoz - Yemen

Romonyo

Mokedonyo

Goliçyo

kofkos cephesı: Doğu Anodolu,nun Ruslorın eline geçmesini engellemek, doho önce

koybedilen toprokIorı geri olmok, Bokü petrollerinin kontrolünü soğlomok ve Kofkos]orı ele

geçirerek Turoncı]ık (rurrçuıur) ideolini gerçekleştirmek omoçlonmıştır,

osmonlı Dev]eti soğuk, hostolık ve oçlık korşısındo SorıkomıŞ HorekÖtı'ndo YokloŞık 90 bin

şehit vermiştir. Ruslor ilerleyerek Muş, Bitlİs, Von, Erzurum Ve Trobzon,o kodor Doğu

Anodolu,yu ele geçirmiştir. Mustofo Kemol, Muş ve Bitlis'i Ruslordon geri olmıŞtır. 3 Mort l9l8

Brest-Litowsk Antloşmosı ile bu bölgeler, hotto 1878 Berlin AntloŞmosı'ylo koybedilen Kors,

Ardohon ve Botum do geri olınmış, kofkos cephesi koponmıştır.

f- giıeiNoTu: Doğu Anodolu BÖlgesi'nde korışıklık çıkoron Ermeniler l, Dünyo Sovoşının

noşıomosıylo birlikte kofkos cephesi'nde Ruslorın yonındo yer oIorok

bölgenin sovunulmosını zorloştırmışlordır. Osmonlı Devleti bunun üzerine

böığede güvenliği soğlomok omocıylo Ermenilere yönelik "Sevk ve iskön

Kqnunu-nu çıkormıştır.(zı Moyıs l9l5) rehcİr (otiç) Konunu olorok do

bilinen bu konunlo Ermeniler Suriye'ye Ve lrok'ın kuzeyine göç

ettirilmişlerdir.

konol cephesi: ingiltere,nin sömürgeleri ile irtibotını kesmek için Almonlorlo berober süveyş

konolı,no iki kez çıkormo yopılmışso do boşorılı olunomomıştlr.

t- NoT: ingiltere tepki olorok Çonokkole ve lrok cephelerini oçmıştır,

Toorruz cepheleri

Kendi Toproklorındokİ
Gepheler

Sovunmo Cepheleri

Kendi Toproklorı Dışındoki Cepheter (uUttetrlerine
yordım için oçmıştır)

a

a

a



r) Çonokkole cephesi (le uort t9t5)
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Açılmo Sebepleri

İtİlof Oevletleri'nin Boğozlor üzerinden Rusyo'yo yordım göndermek istemesi.
itilof oevletleri'nin osmonlı Devleti'ni sovoş dışındo bırokorok sovoşl kıso sürede
sonlondırmok istemeleri.

İtilof Oevletlerİ'nin Boğozlorıve İstonbul'u eIe geçirerek jeopolitik oçıdon ovontoj
elde etmek istemeleri.

İtİlof Oevletlerİ'nin Bolkon Devletleri'ni kendi yonlorındo sovoşo çekerek yeni
cepheler oçmok istemeleri.

Nusret MoYın Gemisi'nİn boşorılı çotışmolorı, Türk oskerin|n kohromonlığı ve
toPÇulorın İsobetlİ otış|orı korşısındo itilof oevletleri gerek denizde gerekse
korodo moğlup olmuşlordır.

Sovoş en oz 2 yıldoho uzomıştır.

Bulgoriston osmonlı Devletl'nin yonındo sovoşo girmiştir.

İngiltere ve Fronso'nın itiborı sorsılmıştır.

Gizlionloşmolorortoyo çıknıştır. (nusycrnın so/oşton çekilmesiüzerirıe).
Rusyo'yo yordım yopılomoyınco Çorlık Rejimi zor durumo düşmüş ve lgl7
Bolşevik İhtlloIl'ne zemin hozırlomıştır.

Mustofo Kemol'in Anofortolor, Conkboyırı, Arıburnu ve Kireçtepe,de elde ettiği
boşorılorı, "Anoforto!or Kohromonı' ilon edilerek Mİ|lİ Mücodele,de lider olmosını
soğlomıştır.

lrok CePhesİ: İngiltere Rusyo'yo korodon yordım yopmok ve petrol bölgelerini ele geçirmek
omocıYlo toorruzo geÇmiŞse de Osmonlı ordulorı torofındon Kut,ül-Amore bölgesinde
durdurulmuŞlordır. Fokot yordım olon İngilizler ilerleyerek Boğdot,ı ele geçirmişler ve Musul
önlerine geldiklerinde Mondros Mütorekesi imzolonmıştır.

i- ı.ıot: Osmonlı Dev|eti Kut'ül Amore bölgesinde 13

olorok zqter kozonmıştır. Ancok genel onlomdo
bin civorındo İngiliz oskerini esir
cephede boşorısız olunmuştur.

Suriye, Fİlİstİn, Hİcoz ve Yemen Cepheleri: Bu cephelerde ingilizlerle ve onlorın torofıno
geçen Aroplorlo mücodele edilmiş ve koybedilmiştir.

L
L
L

Not-l: islomcılık (Ümmetçılık) fıkrınin geçerliliğinikoybettiğigörülmüştür.
Not-2: osmon]ılordon oyrılon en son topluluk Aroplordır.
Not-3: Mustofo Kemol'in l. Dünyo Sovoşı'ndoki son resmi görevi; en son koponon Suriye

cepheslndeki Yıldırım Ordulorı Grup Komutonlığı'dır.

Sonuçlorı
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Romonyo, Mokedonyo, Golİçyo Gephelerİ: MÜttefiklerine yordım omocıylo ordulor

gönderilen bu cepheler, Rusyo,do ihtilolin çıkmosı Ve Brest-Litowsk AntloŞmosı'ylo

koponmıştır.

ABD,NiN sAvAşA oinişi VE wıtsox iı.rıı.ıni (g ocıx t9l8): Almon denizoltılorı ingiltere'Ye

ticori omoçlı mol soton ABD ticoret gemilerini botırınco ABD, itilof oev]etleri'nin yonındo

sovoşo girdi. ABD Boşkonı Wi]son, sovoşo girme koşulu olorok bozı ilkeler sundu. Amocı;

sovoş sonrosı düzeni soğlomok ve borışı korumok olon 14 moddelik ilkelerini YoYınlodı. Buno

göre;

l9t 5 Boğozlor Antloşmğsı

Rusyo,yı kendi yonlorındo tutobilmek için İngiltere ve Fronso torofındon İstonbul,

Boğozlor ve Mormoro kıyılorı Rusyo'yo vodedildi.

I9l5 Londro Antloşmosı

on ikı Ado ve Botı Anodolu,nun itolyonloro vodedilerek İtilof Devletleri'nin Yonındo

sovoşo çekildiği onloşmodır.

BoğozIor bütün devletlere oçık olocoktır.

Her milIet kendi geleceğini kendisi toyin edebilecektir. Türkler nüfus

çoğunluğuno sohip olduklorı bÖlgelerde boğımsız olorok yoşoyobilecekler,

ozınlıklor nüfus çoğunluğuno sohip olduklorı bölgelerde boğımsız devletler

kurobilecektir.

Sovoş sonrosı toprok işgoli olmoyocoktır.
yenen devletler yenilen devletlerden sovoş tozminotıve toprok olmoyocoktır,

Gizlionloşmolor lptol edilecek, borış görüşmeleri oçık olocoktır,

A]sos Loren bölgesi Fronso'yo verilecektir.

Dünyo borışını soğlomok ve sürdürmek için Cemiyet-i Akvom (viııetıer

Cemiyeti) kurulocoktır.

torofı belirleyerek sovoşın bitişini
Sömürgecilik yopılmoyocoktır

A Not ABD'nin sovoşo girişi kozonon
hızlondırmıştır.

F) Gİzll Antloşmobr (osmonlı Devletİ'nİ poy|oşmo Tosorılorı)

il
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İngiltere ve Fronso'nın Osmonlı toproklorını poyloştıklorı onloşmodır. çukurovo,GüneYdoğu Anodolu, Musulve Suriye çevresi Fronsızloro, lrok ingilizlere bırokılocok,
diğer bölgelerde ise bir Arop Devleti kurulocoktır.

Doğu Anodolu ve Trobzon'o kodor olon Korodeniz kıyılorı doho önceki bölgelere ek
olorok Rusyo'yo bırokılmıştır.

İngilİzler' in Mısır Volisi Moc-Mohon ile Hicoz Emiri şerif Hüseyin orosındo
YoPılmıŞtır. AroPlorın osmonlı Devleti'ne korşı isyon etmelerine korşılık boğımsız bir
Arop Devleti vodedilmiştir.

RusYo'nın sovoŞton Çekilme ihtimoli üzerine itotyo,nın önemi ortmış ve önceki
bölgelere ek olorok BotıAnodolu do itolyonloro vodedilmiştir.

ı97

l9t6 Sykes - Pİcot Antloşmosı
t

1916 Petrogrod Ant|oşmosı

1916 Moc - Mohon Antloşmosı

l9l7-Soİnt Jeqn de Mourİenne Antloşmqsı
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il

o) ı.otlnyo Sovoşı'nın Sonuçlorı

Yokloşık lO milyon inson hoyotını koybetmiştir,

Bozı büyük devlet]er yıkılmış, milliyetçilik esosıno doyolı yeni devletler

ruruımuİtur (Avusturyo, Mocoriston, yugoslovyo, polonyo, çekoslovotryo),

Bozı dev]etlerde rejim değişikliğl meydono gelmiştir (Rusyo'do komünizm,

İtolyo'do foşizm, Almonyo'do nozizm, Türkiye'de cumhuriyet), Genel olorok

cumhuriyet oğırlıklı rejimler kurulmuştur,

Bozı devlet]erde yönetimde değişiklik olmuştur (ittınot ve Terokki mensupIorı

yurt dışıno koçmış, yeni kobine kurulmuştur),

yeni teknolojik silohlor ku]lonılmıştır (UçoK tonk, denizo11ı).

Kurtuluş Sovoşı'no sebep o|muştur.

Moğlup devlet]erle önce oteşkes, doho sonro borış ontloşmolorı imzolonmlştır,

osmonlıileMondrosMütorekesi-Sevres(Sevr)BorışAntloşmosı

Bulgoriston ile Selonik Mütorekesi _ Neuil[(Nöyyi) Borış Antloşmosı

Avusturyo ile
Villo Gusti Mütorekesi - Soint Germoin
(Sen Jermen) aorış Antloşmosı

Rethondes Mütorekesi - Versoi|les(Versoy)

Borış AntloşmosıAlmonyo ile

Mocoriston ile Trionon (rriyonon)Borış Antloşmosı

. osmonlı Devletiortodoğu,dokitoprokIorınıkoybetmiştir.

. l. Dünyo Sovoşı,nın sonuç|orı, özellikIe yopılon oğır şortlordoki ontloşmolor (versoy

Antloşmosıgibi) ll. Dünyo Sovoşı'no sebep olmuştur,

. Mi]letler Cemiyeti (Cemiyeti Akvom) kurulmuştur. (Bugünkü Birleşmiş Milletlerin

ilk holidir)
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Boğozlor itilof oev]etleri denetimine bırokılocok (osmonlı Devteti,nin Anodolu
toproklorı ile Rumeli toproklorı orosındoki bütünlük bozulmuştur.)
itııot Devletteri güvenliklerini tehlikede gördükleri bölgeleri işgol
edebileceklerdir. (Z. UoOOe; Bu modde ile Osmqntı toproklorı işgole oçık hole
gelmiştir.)

Doğudoki 6 ilde (Oiyorbokı1 Elozığ, Von, Bitlis, Erzurum, Sivos) herhongi bir
korıŞıklık Çıkorso burolor işgol edilebilecektir. (zl. uoooe; Bu modde ile Doğu
Anodolu'do Ermenİ Devletİ kurulmosı no zemin hozı rlonmok istenmiştir.)

Askeri Alondokİ Moddeler

l000 kiŞilik jondormo kuweti dışındoki bütün osmonlı ordulorı terhis edilecektir.
Osmonlı dononmosı, gösterilen limonlordo İtilof Devletleri'ne teslim olocoktır.
Osmonlı Devleti siloh ve cephonelerini İtilof Devletleri'ne teslim edecektir.
İtllot Devletleri esirleri serbest bırokı]ocoK fokot Osmonlı esirleri serbest
bırokılmoyocoktır.

Teknikve Ekonomİk Alondokİ Mqddeler

DemirYollorı, bütün uloŞım ve hoberleşme oroçlorı, limonlor, Toros tünelleri ve
geçitler İtilof oevletteri denetimine bırokılocoktır.

ı99

Çok oğır Şortlor toşıyon, işgollere zemin hozırloyon (özellikle 7. moddesiyle)
osmonlı Dev|eti'nİ fİİlen sono erdİren bir onloşmodır. İstonbul Hükümeti
onloŞmoYı olumlu korŞılomış, Mustofo Kemol'in de içinde bulunduğu birçok oydın
ise tePki gÖstermiŞtir. Mondros'o korşı Müdofoo-i Hukuk Cemiyetleri, işgollerin
boşlomosıylo do Kuvoy-ı Milliye birlikleri kurutmuştur.

A uyARl: Mondros
belgesidir.

Ateşkes Antloşmosı, osmonlı Devleti'nin koyıtsız şortsız teslim

Sİyosi Alondokİ Mqddeler
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ı) MoNDRos ATEşKE5 ANTLAşMASI'NDAN soNRAKi |şGALLER

Musul (İır İşgoı edİlen yer), Urfo, Antep ve Moroş'ı işgol etmiş, oyrıco İzmit,

Eskişehir, Afuon, Somsun, Merzifon ve Botum'o osker çıkormıstır

İstonbul'u fiilen işgol etmiştir. (l3 rosım l918)

Adono (çukurovo) ve Hotoy (oortyol) işgoletmiştir.

Antolyo ve Konyo çevresini işgoletmiştir

A llot-l: Urfo, Antep ve Moroş sonrodon Fronso'yo devredilmiştir

l_ ıtot-2: poris Borış Konferonsı'ndon sonro yunoniston

(ıs tııoyıs ı919).

İzmir'i işgol etmiştir

v) uoxoRos,TAN soNRA KuRuLAN cEMlyETLER

ZARARLİ CEMiYETLER

Rumlor torofındon kurulmuştur. Botı Anodo]u ve Tro§o'yı Yunoniston'o dohil ederek

"Megolo ideo"yı (auyur yunoniston'ı kurmok ve Bizons İmporotorluğunu Yeniden

con]ondırmok) gerçekleştirmek istemişlerdir. Yunon Kızıl Hoçı, Fener Rum Potrikhonesi,

Azınlıklorın Kurduğu Cemiyetler

okuIlordoki izciteşkilotlorıve diğer Rum cemiyetleriyle işbirliğiiÇindeYdiler.

ıtilof Devletleri

ingiltere

Fronso

itoıyo

Movri Miro
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"Megolo İdeo" omocıylo 19. yy. boşlorındo kurulmuş, oynı omoçlo Mondros'ton
sonro do foolivetlerinisürdürmüs bir Rum cemivetidir.

Fotih'in l46l'de ortodon koldırdığı Trobzon Rum Pontus İmporotorluğu'nu yeniden
kurmok için çolışmolor yopmıştır.

Çukurovo'don Trobzon'o çizilen bir hottın doğusundo kolon bütün toproklordo bir
Ermeni Devleti (Vogno Rrmenio) kurmok için çolışmolor yopmışlordır.

yohudi ozınlık torofındon
kurulmuştur.

ekonomik, dini oyrıcolıklor soğlomok omocıylo

İngilizlerle iyi geçinerek ülkeyi en oz zororlo kurtormok isteyen ve İngiliz mondosını
sovunon bu cemiyete Podişoh Vohdettin, Sodrozom Domot Ferit gibi kimseler de
üyedir.

Holifeye ve İslomiyet'e kesin boğlılıkto kurtuluşun gerçekleşeceğine inonmışlordır;
ilmi, ohloki, sosyol yollorlo siyoset yopmışlordır.

20l

Milli Vorlığo Düşmon Cemiyetler

Etnik-i Eteryo Cemiyeti

Rum PontusCemiyeti

Hınçok ve Toşnok Cemiyetİ

Alyons - İsıoilit (uorroll) cemiyeti

İngiliz Muhip|eri Cemiyeti

Teoli İslom Gemiyeti
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Amerikon mondosını sovunmuşlordır

Kurtuluşun osmonlı soltonotıno boğlılık ve podişoho kesin itootle mümkün
olocoğıno inonmışlordır. Meşruti demokrosiyi ilke edinmişlerdir.

Doğu Anodolu'do boğımsız bir Kürt Devleti kurmok için kurulmuşso do holkın fozlo
desteğini olomomıştır.

İttinot ve Terokki'ye muholif olorok kurulmuş, Mondros'ton sonro do milli
mücodeleye korşı fooliyet sürdürmüştür.

Trobzon ve çevresinde boğımsız bir Türk Devleti kurmok istemişler, zomonlo milli
mücodele sof ıno geçmişlerdir.

vı) vARARLı (Miltl) cruivıTtER

Tro§o ve çevresini özellikle Movri Miro'nın fooliyetlerine korşı korumok omocıylo
kurulmuştu ı ilk kurulon cemiyettir.

Botı Anodolu'yu Rumloro korşı korumok omocıylo kurulmuştur. İzmir'in işgoli
sonrosı Anodolu'yo milli mücodele için cephone toşımışlordır.

Wilson Prensipleri Cemiyeti

Sulh ve Selomet-i Osmoniye Cemiyeti

Kürt Teqli Cemiyeti

Hürriyet ve İtilof Fırkosı

Tıobzon Adem-i Merkeziyet Cemiyeti

Tro§o ve Poşoeli Gemiyeti

İzmir Müdııfoo- i Hukuk Cemiyeti
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Trobzon Müdofoq-i Hukuk Cemiyeti

Bir yondon Rum Pontus Cemiyeti'ne diğer yondon Adem-i Merkeziyet Cemiyeti'ne
korşıfooliyet gösteren, Trobzon ve çevresini korumoyo çolışon cemiyettir.

Kili§olılor cemiyeti

203

Çukurovo bölgesini Ermenilere ve Fronsızloro korşı
kuruImuştur.

soVunmo omocıylo

-

Horeköt-ı Milliye ve Reddi İllıor Cemiyeti

İzmir'in Yunonlorco işgoliyle berober ilhokı önlemek omocıylo kurulmuştur.
İşgollere korşı fiilen korşı koymuşlordır.

Anodolu Ktıdınlorı Müdofoo-i Voton Cemİyeti

Merkezi Sivos olmok üzere kurulmuş ve kıso sürede bütün votono yoyılmıştır
İşgolleri protesto ettiklerigibi Milli Mücodele'ye poro ve molyordımı soğlomışlordır.

L

KongreCemiyetİ

Türk holkının hoklılığını bosın yoyın yoluylo Dünyo komuoyuno duyurmoyı
omoçloyon bir cemiyettir. Silohlı direnişi düşünmemiştir.

-

Doğu Anqdolu Müdofoq-i Hukuk Cemiyeti

Doğu Anodolu'do Ermeni Devleti'nin kurulmosıno engel olmok omocıylo ortok
sovunmo kororı olmış bir cemiyettir.

/- Not-l: Cemiyetlerin hemen hemen hepsinin kuruluşundo doyondıklorı nokto Wilson
İlkeleri'dir.

/- Not-2: Milli cemiyetler kendi bölgelerini kurtormok için kurulmuş, Sivos Kongresi'nde
"Anodolu ve Rumeli Müdofoo-i Hukuk Cemlyeti" odı oltındo birleştirilmişlerdir.

f- Not-3: Milliyetçilik ve boğımsızlık omocıylo Mondros Mütorekesi'nden sonro
kurulmuşlordır.

/- Not-4: Boşlongıçto bosın-yoyın yoluylo mücodeleyi, gerekirse silohlı direnişe geçmeyi
omoçlomışlordır.
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Vıı) PARİS BARış KoNFERANsl (l8 ocAK l9l9)

İtilof Devletleri'nin temsilcileri moğlup devletleri ile yopocoklorı borış ontloşmolorının

şortlorını belirlemek için Poris'te toplonmıştır. Sevr horiç diğer borış ontloşmoIorının şortlorı
belirlenmiş, osmonlı toproklorını poyloşmo konusundo onloşmodıklorı için Sevr sonroyo
bırokılmıştır. Gizli onloşmolor feshedilmiştir. Doho önce İtolyo'yo vodedilen Botı Anodolu,
İngiltere'nin çıkorıno ters düştüğü için ve Yunon propogondosının etkisinde kolorok
yunoniston'o verilmiştir. Bu oloy İtilof Devletleri orosındo ilk defo ikilik çıkmosıno ve bir
yönüyle ll. Dünyo Sovoşı'no sebep olmuştur.

Wilson İlkeleri'nin "sömürgecilik yopılmoyocok" moddesine korşı "mondo ve
himoye" fikriilk kez burodo ortoyo otılmıştır.

vııı) izMln,iıt işoaıi (ıs MAyıs t9t9)

Yunonlor Poris Konferonsı'ndo olınon kororo doyonorok l5 Moyıs ]9]9'do İzmir'i işgol etmişler,
öze]likle Hoson Tohsin'in ottığı ilk kurşunlo berober kotliomloro girişmişlerdir.

A ııot-l: İzmir'in işgolinin önemli sonuçlorı:

. Kuvoy-i Milliye'nin doğmosıno yol oçmıştır.

. İlhok Qmocıtoşıdığı için Türk holkı büyük tepkigöstermiştir

. Reddi İlhok cemiyeti kurulmuştur.

ıx) auinal BRisToL RApoRu (ıe rxiu t9t9)

Amerikolı bir omirol olon Bristol'un boşkonlığındoki bir heyet Botı Anodolu'yo gelerek
incelemelerde bulunmuş ve burodo nüfus çoğunluğunun Türklere oit olduğunu,

kotliomlordon Yunonlorın sorumlu olduğunu ve İzmir'in işgolinin hoksız olduğunu ileri

sürmüştür. ABD kondırıldığını görmüş, Wilson ilkelerinin uygulonmomosıno kızorok oktif

dünyo siyosetinden çekilmiş ve "Monroe Doktrini"ne geridönmüştür.

l- ııor: Amirol Bristol roporu Türk holkının ve Kurtuluş Sovoşı'nın hoklılığını göstermesi
oçısındon önemlidir. Botı Anodolu'doki Yunon işgolinin hoksızlığını dünyoyo
duyuron ilk uluslororosı belgedir.

KuVAy-ı uİı.ı.İvr: Mondros Mütorekesi'nden sonro boşloyon işgoller, işgollere İstonbul

Hükümeti'nin sessiz kolmosı ve Osmonlı ordulorının terhis edilmiş olmosı üzerine

kurulmuştur. Holkın kurduğu bölgesel direniş güçleridir. Düzenli ordu kuruluncoyo kodor
düşmonı oyolomoyıve koyıp verdirmeyi omoçlomış; ihtiyoçlorını holkton korşıloyon, belli bir

merkezden yönetilmeyen düzensiz ordulordır.

A xor: TBMM'ye korşı çıkon isyonlorın bostırılmosındo etkili olmuşlor ve düzenli ordunun

çekirdeğini oluşturmuşlordır. İlk Kuvoy-ı Milliye direnişi Dörtyol'do (Hotoy)

boşlomıştır.

a
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x) xunruluş sAvAşı HAzıRtı« oöıteui
13 Kosım l9l8'de İstonbul'o geten Mustofo Kemol siyosi yollorto mücodele etmek, bir
hükümet kurmok veyo kurulocok hükümette bokon olobilmek için çolışmıştır. Boskı oltındoki
İstonbu]'do omocıno uloşomoyocoğını onloyınco Anodolu'yo geçmek ve milli mücodeleyi
boşlotmok istemiştir.

Kurtuluş Çorelerİ:
Aydınlor orosındo votonın kurtuluşu için şu görüşler ilerisürülmüştür:
. Amerikon mondosıno girmek.
. İngiliz mondosıno girmek.
. Bölgeselkurtuluşgerçekleştirmek.
. Mllll irodeye doyolı, tom boğımsız yeni bir devlet kurmok.

Somsun çevresindeki Türklerin silohlonmosını ve teşkilotlonmosını engellemek için Mustofo
Kemol 9. Ordu Müfettişi olorok lg Moyıs l9lg'do Somsun'o gönderilmiştir. Somsun,do
yoyınlodığı ropordo Rumlorın siyosi emellerinden vozgeçmeleri holinde korışıklığın
kendiliğinden sono ereceğini belirtmiştir.

l* xor: 19 Moyıs lg19 Kurtuluş Sovoşı'nın boşlongıcı kobul edilmektedir.

A) Mustofo KemoI'in Somsun'o Çıkmosı (lS uoyıs t9l9)

B) Genelgeler

_

Mustofo Kemol doho güvenli bir bölge olon Hovzo'yo gitmiş, orodo holkı
bilinÇlendirmek ve holkın işgollere korşı tepkisini ortırmok için bir genelge
yoyınlomıştır. Buno göre;

. işgollere korşı mitingler düzenlenerek işgoller protesto edilecek.
, İtllof Devletleri temsilcilerine ve İstonbul Hükümeti'ne işgolleri kınoyıcı telgroflor

çekilecek.
. Müdofoo - i Hukuk Cemiyetleriyoygınloştırılocok.
. İşgollerin ciddiyeti holko onlotılocok.
. Bütün bunlor yopılırken ozınlıkloro iyi dovronılocok.

Genelge etkili olmuş, ilk önce Hovzo'do doho sonro boşto istonbul olmok üzere
birÇok bölgede mitingler düzenlenmiştir. Mustofo Kemol Horbiye Nezoreti
torofındon istonbul'o çoğrılmışso do dönmemiş, Amosyo'yo horeket etmiştir.

HAVZA GENEIGESİ (za uıvıs l9l9)
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AMAsvA GENEtGEsi (zz xızineır ısıs)

Mustofo Kemol milli birliği gerçekleştirmek ve Kurtuluş Sovoşı'no çoğrıdo
bulunmok omocıylo çeşitli komutonlorın do imzo ve desteğini olorok Amosyo'do
yeni bir genelge yoyınlomıştır(Ali Fuot, Kozım Korobekir Rouf Orboy, Refet Bele).

Buno göre;

. Votonın bütünıüğü ve milletin istikloli tehlikededir. (Xurtuluş Sovoşı'nın
gerekçesidir.)

. istonbul Hükumeti üzerine oldığı vozifenin gereğini yerine getirememeKe, bu durum

milletimizi yok olmuş gibi göstermeKedir. (Oerekçe)

. Milletin istiklolİni yine milletin ozim ve kororı kurtorocoktır. (Kurtuluş Sovoşı'nın

omoç ve yöntemi)
. Milletin hoklorını tüm dünyoyo duyurocok olon mi]li bir kuru] oluşturulmolıdır.

(remsil heyetinden bohsediliyor.)

. Her bokımdon güvenli bir bölge olon Sivos'to milli bir kongre toplonmo|ıdır.
(oovet)

. Bunun için yurdun her yerinden 3 delege seçilmeli, seçimlerin yopılomodığı

yerde holkın güvenini kozonmış 3 kişi belirlenip derholyolo çıkorılmolıdır.
. Delegelerin belirlenmesinde, Müdofoo-i Hukuk ve Reddi-l İlhok Cemiyetleri ve

belediyeler görevlendirilmiştir. (sOylece Kurtuluş Sovoşınıyoymo ve millete mol

etmek hedeflenmiştir)
. Bütün bu işler büyük bir gizlilik içinde yopılmolı ve milli bir sır olorok

soklonmolıdır.
. lO Temmu/do Ezurum'do Doğu i]]eriodıno bir kongre toplonocoKır.

L ı.ıot-ı: Türk inkılobının ihtilol sofhosı boşlomıştır. İlk kez millet egemenliğine

doyolı bir yönetim kurulocoğındon bohsedilmiştir.

f- xot-zz Holk milli mücode]eye dovet edilmiştir. Milli Mücodele ruhunu horekete

geçiren i!k belgedir.

İ- Not_3: Sivos Kongresi'ne çoğrı yopılmış, Erzurum Kongresi'nin toplonocoğı
duyurulmuştur.

l_ rot-c: Mustofo Kemol'in Amosyo Genelgesi ile yetkilerini oşmosı önce İstonbu]

Hükümeti torofındon doho sonro podişoh torofındon gerİ çoğrılmosıno
sebep olmuş, Mustofo Kemol, 7-8 Temmuz gecesi oskerIikten istifo

etmiştir.

lı
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ERzuRuM xoııonesi (ze rıuuuz - z eöusros ısıs)

Erzurum'do l5. Kolordu Komutonı Kozım Korobekir Poşo Mustofo Kemol,e destek
vermiş, Erzurum Kongresi'ne kotılmosını ve boşkon seçilmesini soğlomıştır.
Kongre'de çok önemli kororlor otınmıştır. Bu kororlor;
, Mlllisınırlor içerisinde voton bir bütündür, porçolonomoz. (vlsoı<-ı Milli'ye temel

teşkil etmiştir.)

. İşgollere korşı topyekün sovunmoyo geçilecektir.
, Osmonlı Hükümeti votonın bütünlüğünü koruyomozso geçici bir hükümet

kurulocoK bu hükümet üyeleri milli kongre torofındon seçilece( milli kongre
toplonono kodor hükümet göreviyopocok olon Temsil Heyeti oluşturulocoktır.

. Mllli kuwetlerietkili, milli irodeyi hökim kılmok esostır.
, Azınlıkloro mil|i birliğimizive sosyo| dengemizi bozocok hok ve oyrıcotıklor verilemez
. Mondo ve himoye kobul edilemez. (İlr l<ez reddedilmiştir.)
, Osmonlı Mebuson Meclisi'nin bir on önce toplonmosıno çolışılocoktır.
, Doğu Anodolu'doki cemiyetler, "Doğu Anodolu Müdofoo-i Hukuk Cemiyeti" odı

oltındo birleştirilmiştir.

l- 1.1or-l: Toplonışı yönüyle bölgese|, kororlorı yönüyle millidir.

L noı,z: intılol özelliği belirgİndir. ilk kez milli sınırtordon bohsedilmiştir

f- XOr-S: Sivos Kongresi'nin ve Misok-ı Milli'nin temelini oluşturmuştur.

BAL|KESİR KoNGRESİ (zs -0o TEMMuz l9I9)

AIAşEHİR KoNGRESİ (ıe- zs AĞusTos l9l9)

Botı Anodolu'do Yunonloro korşı elde edi]en bozı boşorılor, birliklerimizin
desteklenmesi düşüncesini doğurmuştur. Bu omoçlo Edirne, Bolıkesir, Aloşehir ve
Nozilli'de kongreler toplonmıştır.

Bolıkesİr Kongresİ Kororlqrı:
, Yunonloro korşı mücodele devom ettiği sürece seferberlik vordır.
. İdoreyitek elden soğlomok için merkez heyeti kurulocoktır.
. Soncoklordo ve kozolordo levozım birlikleri oluşturulocoktır.
. Ayvolık kıyılorındon boşloyon Somo, Akhisoı Solihli, Nozilli kosobolorındon geçen

bir hot üzerinde BotıCephesioluşturulmuştur. (xurtııluşsoııoşı'nınilkcophesi)

İ* uot-l: Erzurum Kongresi kororlorındon hobersizdir.

İ_ ııot-z: Bölgeseldir.

İ- llot-g: Aloşehir Kongresi'nde Bolıkesir Kongresi kororlorıonoylonmıştır.

2o7
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Amosyo Genelgesi'nde toplonmosı istenilen Sivos Kongresi yurdun her yerinden
gelen delegelerin kotılımıylo toplonmıştır. İtilof Devletleri'nin Sivos'ı işgol etme
tehdldi ve Elozığ Vo|isi Ali Golip'in kongreyi bosmo girişimi sonuç vermemiştir.

Kongrede Mustofo Kemol'in boşkonlığı, mondo fikri ve Erzurum Kongresi kororlorı

tortışıImıştır.

Alınon kororlor
. Erzurum Kongresi kororlorı kobul edilmiş, bozı konu|ordo değişiklik yopılmıştır.

. "Temsil Heyeti, Doğu Anodolu'yu temsil eder." cümlesi "Temsil Heyeti bütün

votonı temsil eder." şeklinde değiştirilmiştir.

. Bütün cemiyetler "Anodolu ve Rumeli Müdofoo-i Hukuk Cemiyeti" odı oltındo
birleştirilmiştir.

. Mondo ve himoye kesin olorok reddedilmiştir.

. "İrode-i Milliye" odıylo bir gozete çıkorılmosıno koror verilmiştir.

. Mebuson Meclisi'nin oçılmosı için yopılon çolışmolorın hızlondırılmosı
kororloştırılmıştır.

. yurdun bölünmesini düşünen, Ermeni ve Rum Devleti kurmoyı omoçloyon
cemiyetlerin çolışmo]orıno izin verilemeyeceği belirtiImiştir.

öze!likleri

l) Toplonmosıve oldığı kororlor yönüyle millidir.

2) Mustofo Kemol'in güç ve otoritesi ortmış, milli bir lider olorok ortoyo çıkmıştır.

3) Kurtuluş Sovoşı bütün votono yoyılmış, millete moledilmiştir.

4) Sivos Kongresi'nde All Fuot Poşo Botı Cephesi Komutonlığı'no getirilmiş,

böylece Temsil Heyeti ilk defo yürütme yetkisini kullonmıştır.

SonuçIor

l) Mustofo Kemol İstonbuI ile hoberleşmeme emrini vermiştir.

2) podişohton Mebuson Meclisi'nin bir on önce toplonmosını ve Domot Ferit'in

istifo etmesi istenmiştir.

3) Anodolu'doki gelişmeleri önleyemeyen Domot Ferit Poşo istifo etmiş ve yerine

Ali Rızo Poşo Hükümeti kurulmuştur.

+) votonsever bir kişi olon Ali Rızo Poşo milli mücodelecilerle iyi geçinmeye

çolışmış, gönderdiği temsilcilerle Amosyo Görüşmeleri'ni yopmıştır.

L Not Temsil Heyeti'nin ilk siyosi boşorısı Domot Ferit'in istifosıdır

sivAs KoNGREsl (ı-ıı rvrüL ı9t9)
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Ali Rızo Poşo Bohriye Nozırı Solih Poşo'yıAmosyo'yo göndermiş, Temsil Heyeti ile 3 gün süren
görüşmeler sonundo Solih Poşo, ileri sürülen konulorı şohsen kobul etmiş İstonbul
Hükümeti'ne de kobul ettirmeye çolışocoğını belirtmiştir.

Görüşülen konulor:

l) Votonın bütünlüğü, işgollere izin verilmemesi gerektiği

2) Mebuson Meclisi'nin İstonbuldışındo, güvenli bir bölgede toplonmosı

3) Temsil Heyeti'nin hoberiolmodon düşmonlo borış görüşmelerine gidilmemesi

4) Azınlıkloro dengeyi bozucu imtiyozlor verilmemesi

İstonbul Hükümeti meclisin toplonmosı dışındoki konutqrq sıcok bokmomıştır.

L NOT: Temsi] Heyeti ilk defo İstonbul Hükümetitorofındon tonınmıştır.

o) amosyo Görüşmeıeri (zo - 22 Ekim l9t9)

r) remsil Heyeti'nin Ankoro'yo Gelişi (2z ırolık lgl9)

Mustofo Kemol meclisin İstonbuldışındo toplonmosını istemişse de orkodoşlorı bile mevcut
konunloro göre bunun mümkün olmodığını belirtince ısrqrcı olmomış, seçimlerin
yopılmosını beklemeye boşlomıştır. Bu orodo Temsil Heyeti'nin merkezi Ankoro'yo
toşlnmlştır.

Bunun sebepleri:

l) Uloşım ve hober]eşme yönünden elverişliolmosı

2) Coğrofi konumunun uygunluğu

3) BotıCephesi'neyokınlığı

4) işgollerden uzok güvenli bir bölge olmosı

5) İstonbul'doki meclisin çolışmo]orının doho yokındon tokip edilebilmesi

Seçimler hiçbir müdohole olmodon yopılmış ve genellikle Müdofoo-i Hukuk toroftorlorı
kozonmış, Mustofo Kemo| görüşmelere kotıIocok orkodoşlorındon bozı önemli istekIerde
bulunmuştur. Bu istek]er;

. Kendisinin meclis boşkonı seçilmes| (aOylece mec]is boşkonı sıfotıylo, mectisin
doğıtılmosı durumundo, yeni bir meclis toployobilecektir.)

. Müdofoo-i Hukuk odlı bir grup oluşturmolorı

. Misok-ı Mil|i kororlorının kobul ettirilmesi

L NOT: istonbul'doki podişoh toroftorlığı hovosındon etkilenen mebuslor fikirlerini
değiştirmişlerdir. Böylelikle Mustofo Kemol boşkon seçilmemiş, Müdofoo-i Hukuk
Grubu yerine Fe|oh-ı Voton odlı bir grup oluşturulmuştur. Ancok Misok-ı Milli
Kororlon kobulve llon edilmiştir.

r) Son Osmonlı Mebuson Meclisi'nin Toplonmosı (lZ Ocor t92O)



o) uisor-ı Milli Kororlorı (z3 ocok t92O)

2ı0 oönıvor yürsrı_ıır SlNAvı DERs NoTLARı

Mondros imzo|ondığı torihteki sınırlorımızdo voton bölünmez bir bütündür.

Mondros'ton Önce işgol edilmiş olon üç bÖlgede ise holk oylomosıno
gidilecektir:

- Kors, Ardohon, Botum

- BotıTro§o
- Arop|orınyoşodığıyerler

istonbul, Mormoro ve Holifenin güvenliğinin soğlonmosı şortıylo Boğozlordon
geçlş serbest otocoktır.

Ülkemizdeki ozınlıkloro tonınon hokloı komşu devletlerdeki Türklere tonınon
hoklor kodor olocoktır.(Uluslororosı eşitlik ilkesi)

Siyosi, odli ve ekonomik boğımsızlığımızı kısıtloyıcı oyrıcolıklorın vorlığı kobul

edilemez. Dış borçlorın ödenmeside bununlo ilgilidir.

Yeni kurulocok Türk Devleti'nin sınırlorı çizilmiştir.

Erzurum ve Sivos Kongresi koror]orıno doyonır.

Son osmonlı Mebuslor Meclisince onoylonmış, llk TBMM torofındon
uygulonmıştır.

Kobul edilebilecek oskeri şortlorı içerdiğinden bir borış progromı niteliğindedir.

Wilson ilkeleri esos olınmıştır.

MADDEtER

öııeui

a
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Seçimlerin yopılmosıno ve meclisin çolışmolorıno müdohole etmeyen itilof
Devletleri, Misok-ı Mil]i'nin ilonını büyük bir şoşkınlık ve öfke ite korşıtomıştordır.

İstonbul Hükümeti'ne boskı yopmışlor, Ali Rızo Poşo istifo etmiş, Solih poşo
hükümeti kurulmuştur.

Kororloro tepki o]orok İstonbul'u işgol etmlşlerdlr (lo Mort l92o). goyıece
Osmonlı Dev]eti bir kez doho fiilen sono ermiştir.

Meclis doğıtılmış, üyelerinin bir kısmı tutuklonıp sürgün edilmiştir.

Mebuslorın bir kısmı Anodolu'yo koçorok Mi|!i Mücodele'nin kodro yönüyIe
güçlenmesini soğ!omışlordır.

İstonbu]'un işgolini kınoyon ve boskıloro roğmen Mllll Mücodele'ye korşı
olduğunu bildirmeyen Solih Poşo istifo etmek zorundo kolmış, Domot Ferit poşo
yeniden hükümeti kurmuştur.

Böylece Temsil Heyeti ile İstonbul Hükümeti orosındo boşloyon yokınloşmo
tekror gergin bir hole dönmüştür.

Mustofo Kemol kurtuluş horeketinin podişoh ve ho]ifenin de kurtuluşunu
omoçlodığını be!irtmiştir.

İ- xor: Böylece milli birlik ve bütünlüğün soğlonmosıno çolışılmıştır.

Anodo|u'do yeni bir meclisin toplonmosıtortışmosız kobuledilir hole gelmiştir.

İstonbul'doki gelişmeleri yokındon tokip eden Mustofo Kemo] 19 Mort'to yoyınlodığı bir
genelgeyle bütün yurtto seçimler yopılmosını ve Ankoro'do yeni bir meclis toplonmosını
istemiştir. Buno göre TBMM, 23 Nison l920'de Sinop mebusu Şerif Bey'in boşkonlığındo
toplonmıştır. İstonbul'don koçon Mebuson Meclisi üyeleride TBMM'ye kobul ediImiştir.

L Not Böylece mil]i irodeye soygı gösterilmiş, milli birlik ve bütünlüğün soğlonmosıno
çolışılmıştır.

Alınqn İ!k Kqrqrlor:
. yeni bir hükümet kurmok zorunludur.
, GeÇici bir hükümet kurmok veyo podişoh vekiti otomok doğru değildir (ıııeclisin

boğımsızlığını ve devomlılığını soğIomok istenmiştir).
. TBMM'nin üzerinde hiçbir güç yoktur.

, Yosomo, yürütme ve yorgı yetkilerl (güçler birliği ilkesi) meclise oittir (ımoç; işlerln tek
elden ve hızlı bir şeki|de yürütülmesidir).

x) rauu,nin Açılışı (za Nison l92o)

soNuçtARı
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. Hükümetin üyeleri meclis içerisinden seçilir. Meclisin boşkonı Hükümetin de

boşkonıdır. (1.1eclis H ükümeti Sistemi vurgulonmıştır)

. podişoh ve holife boskı ve zorlomodon kurtulduğu zomon meclisin oldığı kororo göre

uygun olon yeriniolır.

Yorumlor:
. Amocı Misok-ı Mİlli'yi gerçekleştirmek ve votonı düşmon işgolinden kurtormok olon

kişilerden (ideolistlerden) kurulmuştur.

. Kurtuluşton sonro yopılocok inkıloplor bu meclisin gündeminioluşturmoyocoktır.

. Bu mec|isin gerçekleştirdiği tekinkılop; soltonotın koldırılmosıdır.

. Meclisteki suboylor oskerlik mesIeğini de berober yürütmüşlerdir. (Meclisle cephelerin

irtibotını soğlomok için)

. TBMM,ye korşı çıkon isyonloro korşı 29 Nison l920'de "Hıyonet-İ Votonİye Konunu"

çıkorılmıştır.
. İstiklol Mohkemeleri vosıtosıylo meclis yorgı gücünü kullonmıştır.

. oloğonüstü yetkilere sohip, sert tedbirler olon ihtilolci meclistir.

. 2o ocok l92l ,de "Teşkilot-ı Esosiye" odıylo ilk onoyoso hozırlonmıştır.

. Kurucu meclis özelliği toşımosıno roğmen, "Oloğonüstü yetkilere sohip meclis"

stotüsünde oçılmış, Meclis Hükümeti sistemi benimsenerek işlerin hızlı yürümesi ve

mec]is ile hükümetin uyum içinde çolışmosı soğlonmıştır.

JL xot Misok-ı Milli kororlorının kobulüyle birlikte Mebuson Meclisi'nin doğıtılmosı ve

istonbul'un işgol edilmesi, Ankoro'do TBMM'nin oçılmosıno zemin hozırlomıştır.

xı) TBMM,YE KARşı çıKAN İsvıxı.ıR

itııot Devletleri'nin denetimleri devom ettirebilmek omocıylo Boğozlor'ın

çevresinde tompon böIgeler oluşturmok istemeleri

şeyhüIislomdon olınon fewo ile Kuvoy-ı Milliyecilerin dinsiz ilon edilmesi

yopılon gıyobi yorgılomodo Mustofo Kemol ve orkodoşlorı hokkındo idom

kqrorı çıkorılmosı
Milli mücodelecilerin Bolşeviklikle veyo İttihotçılıklo suçlonmolorı

Bütün bu suçlomolorın İngiliz uçoklorıylo holko uloştırı|mosı

Bozızengin ve nüfuz sohibi kişilerin çıkorlorınıkorumok istemesi

Azınlıklorın boğımsız devlet kurmo omoçlorı

Bozı Kuvoy-ı Milliyecilerin holko boskı yopmosı

Bozı Kuvoy-ı Milliyecilerin düzenli orduyo kotılmok istememesi

Sebepleri



A|LE, çALışMA vE soSyAL HizMETLER BAKANuĞı / çııışvn GENEL vüoünıüĞü

Anztıvur İsyonı: Bolıkesir çevresinde lki kez isyon etmiş; çerkez Ethem
kuwetlerince bostırılmıştır.

KuvoY-ı inzİbotiye isyonı (Xolilelil Ordusu): Geyve, Adopozorı çevresinde
fooliYet gÖsteren Holifelik Ordusu Ali Fuot Poşo birlikleri torofındon moğlup
edilmİŞtir. KuvoYi İnzibotiye'nin bir kısmı Kuvoyi Milliye sofıno kotılmışlordır.

Bolu, Düzce, Hendelç Adopozorı İsyonIorı: İtilof Devletieri'nin Boğozlor çevresinde
tomPon bölgeler oluŞturmok omocıylo çıkorttıklorı isyonlordır. Ali Fuot poşo ve
Refet Bey birlikleri torofındon bostırılmıştır.

AtYon İsYonı (Çopur Muso): Askerleri firoro teşvik eden çopur Muso,nın isyonı
Kuvoy- ı Milliye birlikleri torof ındon bostırılmış, Yunontoro sığınmıştır.
Yozgot İsYonı: Çoponoğlu oilesi nüfuzlorını koybetmek endişesiyle isyon etmiş,
birliklerimizi uzun süre uğroştırmıştır. İsyon çerkez Ethem kuwetlerinin de
yordımıylo bostırılmıştır.

KonYo İsYonı: Deliboş Mehmet odındo birisi isyon boşlotmış, hükümet konoğını
bosmıŞ Ve isYonı genişletmiştir. Doho sonro Refet Bey torofındon isyon
bostırılmıştır.

Mİl!İ AŞİretİ İsYonı: Urfo toroflorındo Fronsızlor torofındon kışkırtılon Milli Aşireti,
Fronsız ordusuylo berober Kuvoyi Milliyecilere korşı mücodele etmişse de boşorılı
olomomıştır.

/- NoT: Ayrıco Boyburt'to Şeyh Eşref isyonı, Bozkır'do Zeynel Abidin isyonı,
Diyorbokır'do Ali Botı isyonı, Yeni Hon'do Postocı Nozım isyonı, Gqrzon'do
cemil Çeto isyonı, Dersim çevresinde koçgiri isyonı gibi isyonlor do
çıkmıştır.

Azınlıklor Wilson ilkelerine göre butunduklorı bölgelerde boğımsız Devletler
kurobilmek iÇin isYonlor çıkormışlordır. İtilof Devletleri torofındon do desteklenen
ozınlık isyonlorı Kurtuluş Sovoşı'nın kozonılmosıylo son bulmuştur

2l3

/- Not:

İstonbul Hükümeti'nin Çıkordığı İsyontor

r
ıstonbul Hükümeti iıe İtiıof Devletleri'nin Çıkordığı İsyonlor

Azınlıklorın Çıkordığı İsyonlor

En son bostırılon isyon Korodeniz'den yordım olobilen pontus Rumlorının
isyonıdır.
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çerkez Ethem İsyonı: Emrindeki Kuvoyi Seyyore odındokİ kuwetler]e Yunonloro ve

TBMM,ye korşı çıkon isyonlorın bostırılmosındo önemlİ rol oynomıŞtır. Fokot doho

sonro düzenli orduyo kotılmok istemeyerek isyon etmiş, l. İnönü SovoŞı'nın hemen

sonrosındo isyonı bostırılmış, Çerkez Ethem Yunonloro sığınmıştır.

Demİrci Mehmet Efe İsyonı: Demirci Mehmet Efe de düzenli orduyo kotılmoYorok

isyon etmiş, Ali Fuot Poşo torofındon isyonı bostırılmıştır,

"Hıyonet-i Votoniye Konunu" çıkorılmıştır. (Zg Nison l92O).

istonbul Hükümeti ile bütün hoberleşme kesİlmiş, evroklor geri gönderİlmiŞtİr.

Ankoro müftüsü Rıfot Börekçi Efendi'nin boşkonlığındo birçok Ölİmin İmzosını

toşıyon korşı feWo yoyınlonmıştır.

Gezici "Nosihot Heyetleri" oluşturulmuştur.

Üyeleri mi]lewekillerinden oluşon istiklol Mohkemeleri kurulmuştur.(ll Eylüll92o)

/_ xoı: istiklol MohkemeleriTBMM'nin yorgıgücünü kullonmosıno bir örnektir.

İsyonlorın Sonuçlorı

Milli Mücodele'nin uzomosıno ve kurtuluşun gecikmesine sebep olmuştur,

Yunonlorın iler|emesine zemin hozırlomıştır.

Boş yere kordeş konıokıtılmış, cephone horconmıştır.

isyonlorın bostırılmosıylo AnodoIu'do TBMM'nin güç ve otoritesi ortmıŞtır.

xıı) SEVR BARış ANTLAşMAS| (to Ağustos l92o)

Diğer moğlup devletlerle yopılon borış onttoşmolorının şortlorı poris konferonsı'ndo

belirlendiği holde Sevr,in şortlorı Son Remo görüşmelerinde ortoyo konmuŞtur. Bu

gecikmenin sebebi:

. osmonlı,yı poyloşmo konusundo onIoşmoyo voromomo]orı

. Geçen süre içerisinde doho fozlo toprok işgoletmek istemeleri

. Bir oteşkes ontloşmosıolon Mondros'un bir borış ontloşmosı gİbi hükümler toŞımosı

sevı"deki görüşmelerde şortlorı çok oğır bulon Teüık poşo ontloşmoyı imzolomoyınco

ingilizlerin desteklediği Yunon]or bir torofton Edirne'yi diğer torofton Bolıkesir ve Burso'yı

Kuvoy-ı Milliyeciler'in Çıkordığı İsyonloı

TBMM'nin Aldığı TedbirIer
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iŞgol etmiŞlerdir. Bu gelişmeler üzerine Soltonot şurosı toplonmış ve Sevr,in imzotonmos|no
koror verilmiştir.

Kqrorlor:

' Osmonlı Devleti istonbulve Orto Anodolu'do küçük bir bölgeyle sınırlondırılocok.

' Boğozlor Türklerin dohil olmodığı bir komisyon torofındon idore edilecek.
, kopitülosyonlor en geniş şekli ile bütün devletlere tonınocok.
. Azınlıklorvergi vermeyece[ oskerlikyopmoyocok.

' Yunonloro; izmir dohil Botı Anodolu ve Midye - Büyük Çekmece hottının botısındo kolon
bütün Doğu Trokyo bırokılocok.

. ingilizlere; Musul, Kerkük,lrok, Filistin ve Arobiston bırokılocok.
, Fronsızloro. Adono, Molotyo, Sivos çevresi ile Suriye bırokılocok.

' itolyonloro; Antolyo, konyo ve Güneybotı Anodolu,nun içlerine kodor olon bölgeler
bırokılocok.

. Doğu Anodolu'do ikiyenidevlet kurulocok (Ermeniston, Kürdiston).

' 50000 kiŞi horicinde osker bulundurulmoyoco( oğır silohlor edinllmeyecek.

/- Not-l: AntloŞmonın geçerli olobilmesi için meclis torofındon onoylonmosı gerekmekte
idi. Mebuson Meclisi kopotıldığı için bu mümkün olmodı. Bu yüzden Sevr hukuki
geçerliliğiolmoyon ölü doğmuş bir ontloşmo olorok kolmıştır.

il- Not-2: TBMM ontloşmoyı onoylomomlş, onoyloyonlorı do voton hoini ilon etmiştir.
/- Not-3: Kurtuluş Sovoşı sonrosındo Sevr yerine Lozqn Borış Anloşmosı imzolonm ıştır

ı) ooğu cephesi

xııl) KURTutuş SAVAşI'NDAKİ GEPHEIER

GENEt

1878 Berlin AntloŞmosı'ndo Rusyo'nın Ermeniterin koruyuculuğunu üstlenmesiyle
Ermeni sorunu ortoyo çıkmıştır. Özel|ikle Rusyo'nın, oyrıco ingiltere ve Fronso,nın
kıŞkırtmolorı söz konusudur. Brest-Litowsk Antloşmosı,ndon sonro Kofkoslor,do
ilerleYiŞe geÇen Osmonlı ordusu Mondros'ton sonro geri çekilmiş ve burodo
Ermeniston ve Gürciston Devletleri kurulmuştur. Ermeniler Wilson ilkeleri,ne göre
nüfus Çoğunluğundo olduklorını iddio ediyorlor, Çukurovo ve Doğu Anodolu,yu
iÇine olon bölgede bir Ermeni Devleti kurmok istiyorlordı. Genero| Horbord
yoyınlodığı ropordo Ermenı İddıolorını n doğru olmodığını oçı ktomıştır.
TBMM oÇıldığı sırodo Ermeniler soldırılorını ortırmış bunun üzerine Doğu Cephesi
komutonlığıno getirilen Kozım Korobekir Poşo'yo horeket emriverilmıştir (24 Eylül l92o).
SorıkomıŞ, Kors ve Gümrü ele geçirilmiş Ermeniler borış istemiştir. Bunun üzerine Gümrü
Anloşmosı imzolonmıştır.
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Çıldır gölü ile Aros nehri sınır olocoktır.

Berlin Antloşmosı ile koybedilen Kors çevresiile Ardohon'ın bir bölümü TBMM'Ye

bırokılocoktır.

Ermeniston TBMM'nin onoylomodığı hiçbir onloşmoyı imzolomoyocoktır.

Doğu Anodolu'do Ermenilerin çoğunlukto olmodığı kobul edilmiştir.

TBMM'nin iIk ııskeri ve siyosi zoferidir.

Sevr'in geçersizliği ilk kez belirtilmiştir.

Misok-ı Milli kısmen gerçekleştirilmiştir.

Doğu sınırı belirlenmeye boşlonmıştır.

Ermeni meselesi çözüme kovuşturulmuştur.

ilk koponon cephe Doğu Cephesi'dir. Burodoki birlikler botıyo koydırılmıŞtır.

Gürciston'o bir noto verilmiş, yopılon Botum Antloşmosı'Yo (23 Şubot l92l)

Ardohon, Botum TBMM'ye verilmiştir.

Holkın TBMM'ye güveni ortmıştır.

TBMM'nin vorlığını tonıyon ilk devlet Ermeniston'dır.

Urfo, Antep ve Moroş bölgesi önce İngilizler, doho sonro Fronsızlor torofındon iŞgol edilm iştir

Bölge holkı Frqnsızlorın Ermenileri kışkırtmolorı ve yopılon kotliomlor korŞısındo direniŞe

geçmiştir. Moroş ve Urfo TBMM oçılmodon kurtorılmış, Antep bİr yıllık bİr kuŞotmodon Sonro

düşmüştür. Çukurovo bölgesinde de bozı mücodeleler yopılmıştır. Sivos Kongresi'nde olınon

kororlo güneyde Kuvoy-ı Milliye kurulmosıno çolışılmıştır. Bölgenin iŞgol oItındo tutulmosının

mümkün olmodığını onloyon Fronsızlor Sokoryo Sovoşı'ndon sonro imzolonon Ankoro

Antloşmosı,ylo oskerleriniçekmişler, Hotoy horiç Suriye sınırımız belirlenmiŞtir.

A uot_ı: Güney cephesindeki boşorılor holkın düşmono korşı kozondığı boşorılordır. Bu

cephede düzen]i ordu kurulomomıştır.

l_ Not-2: Fronso, Ankoro Antloşmosı ile TBMM'yitonıyon ilk İtilof Devleti olmuŞtur.

BATı ANADotu VE iTAtyA: Sovoş sırosındo yopılon gizli onloşmolor ile Ege ve Akdeniz

itolyo,yo verilmiş iken Doğu Akdeniz,de güçlü bır itolyo'yı menfootlerine uygun bulmoyon

ingiltere, Ege Bölgesi,ni Yunoniston,o verince itolyo'nın diğer itilof oevletleri ile orosı oÇılmıŞ

ve Milli Mücodele,den yono tovır koymuştur. Her ne kodor itolyonlor Antolyo yöresini iŞgol

a) oüney Cephesi

aÜunÜ ANLAşMAsı (3 ıroııkt92o)

öı.ııui
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etmişlerse de Ankoro Hükümeti'nin ordulorı boşorılor kozonmoyo boşloyınco TBMM ile

çotışmoyı göze olomomış ve ll. İnönü'den sonro kısmen, Sokoryo Zoferi'nden sonro do
tomomen Anodolu'don çekilmiştir.

İ- NoT: İtolyo ile silohlı mücodeteye girilmemiştir

c) aotı Cephesi

Düzenlİ ordunun kurulmosı: Yunonlorın Burso - Uşok orosındoki ilerleyişlerinin
durdurulomomosı, Gediz muhorebelerinde olınon moğlubiyet, Kuvoy-ı Milliye birliklerinin
votonı topyekün kurtoromoyocoğının, düzenli ordulor korşısındo boşorılı olomoyocoğının
onloşılmosı ve zomon zomon holko boskı ve zulüm yopmolorı üzerine düzenli ordu kurmo

çolışmolorı hızlondırılmıştır. Ali Fuot Poşo'nın yerine Botı Cephesi komutonlığıno getirilen
İsmet ve Refet beylerin çolışmolorıylo düzenli ordu kurulmuştur.

GENEt

Yunonlor;
. Sevı'iTBMM'yekobulettirebilmek,
. Eskişehir'iolıp Ankoro'yo uloşorok Milli Mücodeleyi sono erdirmek,
. Gücünü göstererel< İtilof Dev]etleri'nden doho fozlo yordım soğlomok,
. Çerkez Ethem'in isyonındon foydolonmok omocıylo horekete geçmişler ve

İnönü mevkiinde moğlup olorok geri çekilmişlerdir. Hemen orkosındon Çerkez
Ethem moğlup edilmiş, Yunonloro sığınmıştır.

TBMM'nin kurduğu düzenli ordulorın ilk zoferidir.

Düzenliordu çolışmolorı sono ermiş, mi|li birlik ve bütünlük soğlonmıştır.

Holkın kendisine ve düzenliorduyo duyduğu güven ortmıştır.

Teşkilotı Esosiye (ıszı anoyososı) kobul edilmiştir. (2o ocor ıszı)
Londro Konferonsı top|onmıştır. (ZS Şubot - 12 Mort l92l)

İstiklol Morşı kobul edilmiştir. (lz vort lszl)
Afgoniston ile Dostluk Antloşmosı imzolonmıştır. (l Mort l92l)

Ruslorlo Moskovo Antloşmosı imzolonmıştır. (l6 Mort l92l)

İsmet Bey generoIliğe yükselmiştir.

İstiklo! Mohkeme]eri koldırılmıştır.

o) ı.İnönü sovoşı (s - ıo ocok t92ı)

soNuçtAR



E) Londro Konferonsı (za şubot - t2 Mort t92l)
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TBMM'nin orko orkoyo oldığı boşorılor öze]likle de l. İnönü Zoferi'nden sonro İtolyo ve
Fronso'nın ısrorıylo Londro'do bir konferons toplonorok Sevr'in yeniden gözden geçirilmesine
sebep olmuştur. Amoçlorı küçük değişikliklerle Sevr'i TBMM'ye kobul ettirmek ve Yunon
ordusuno zomon kozondırmoktır. İkilik çıkormok omocıylo hem İstonbul Hükümeti hem de
TBMM konferonso dovet edilmiştir.

TBMM'nİn Amoçlorı:

l) Misok-ı Milli'yi dünyo komuoyuno duyurmok,

2) Sovoş toroftorıolmodıklorını göstermek omocıylo konferonso Bekir Somi Be/igöndermişlerdir.

İstonbul Hükümeti temsilcisinin sözü TBMM temsilcisine bırokmosı ikilik çıkmosını önlemiştir.
Bekir Somi Bey Misok-ı Mllli'yi, İtilof Oevletleri ise Sevr'i sovunmuşlor; neticede konferons bir
netice olmodon doğılmıştır.

A ııot-l: Londro Konferonsı'nın önemi TBMM'nin vorlığının İtllot Devletleri torofındon
resmen tonınmış olmosıdır.

A xot-2: villi Mücodele'nin sovoş meydonlorındo kozonılocok boşorılordon sonro
gerçekleşebileceği onloşılmıştır.

A ıtot-3: İtilof oevletleri orosındoki görüş oyrılığı ortmıştır.

A ı*ot-a: İtilof oevletlerince yunonloro bir şons doho tonınorok toorruz emriverilmiştir,

İsrİxı.aı, MARşı,NıN KAButÜ (ız uort t92l): TBMM,nin oçtığı ödüllü yorışmoyo istemeyerek
de olso kotılon Mehmet Akif "Kohromon Ordumuzo" hitoben yozdığı şiirle birinci gelmiştir.

AFGANİSTAN itE DosTtuK ANTtAşMAsl (t Mort l92l): Moskovo,do Ruslorlo görüşmeler
sürerken, Afgoniston ile bir dostluk ontloşmosı imzolonmış, birbirlerini tonımışlor ve
yordımloşmo sözü vermişlerdir.

l- ııor: TBMM'yitonıyon ilk Müslümon Devlet Afgoniston'dır

MosKovA ANTIAşMASı (16 Mort l92l): ortok düşmon korşısındo yolnızlık politikosındon do
kurtulmok isteyen Sovyet Rusyo ve TBMM birbirlerine yokınloşmışlor ve Moskovo Antloşmosı
imzolonmıştır. Buno göre;

l) Botum Gürciston'o verilmek şortı ile Kors, Ardohon ve ArWin'in TBMM'ye olt olduğu kobul

edilmiştir. (Uisor-ı Milli'den ilk tqviz verilmiştir.)

2) osmonlı Devleti ile Çorlık Rusyo orosındo geçmişte imzolonon onloşmolor geçersiz
soyılmıştır.

3) Toroflordon birinin onoylomodığı bir onloşmoyı diğeri de onoylomoyocoktır.

4) Sovyet Rusyo, TBMM'ye yordım yopocoktır.

A Öxeuİ: İlk kez bir Avrupo Devletitorofındon TBMM ve Misok-ı Millitonınmıştır

A ııot-l: Kopitülosyonlorın koldırılmosı ilk kez Sovyet Rusyo torofındon kobuledilmiştir.

A ııot-z Doğu sınırımız büyükölçüde çizilmiştir. (resin olorok Kors Antloşmosıile belirlenmiştir)



r) ıı. İnönü Sovoşı (Ze uort - l Nison t92l)
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GENEt

Londro Konferonsı'nın hiçbir sonuç olmodon doğılmosındon sonro, itilof Devletlerl
Yunonloro bir şons doho tonıyıp toorruz emri vermişlerdir. yunonlor Türk
ordusunun doho fozlo güçlenmesini önlemek, Sevr'i kobul ettirebilmek, Eskişehir,i
ele geçirip Ankoro'yo geçmek, Milli Mücodele'yi sono erdirmek omocıylo horekete
geçmİşler fokot İnönü mevkiinde moğlup olorok geri çekilmişlerdir. 8 Nison'do
Afyon do Yunonlordon geri olınmıştır.

soNuçLAR

Fronsızlor ZonguldoKı, İtolyonlor Güneybotı Anodolu'yu boşoltmoyo boşlomışlordır.

Botı Cephesi birleştirilmiş ve İsmet Bey'in emrine verilmiştir.
Düzenli orduyo duyulon güven ortmıştır.
Mustofo Kemol çektiği bir telgroflo İsmet Poşo'yıtebrik etmiştir.
Türk ordusu Dumlupınor ve Aslıhonlor'do bir toorruz denemesinde bulunmuş,
fokot yeterli toorruz gücüne uloşılomodığı için boşorılı olomomıştır.

GENEt

ll. İnÖnü Sovoşı'ndon sonro toorruz için yeterli gücü olmodığı onloşılon Türk
ordusuno korşı, iyi donotılmış ve üstün soyıdo bir kuvvetle soldırılmosı durumundo
boşorılı olocoklorıno inonon Yunonlor, toorruzo geçerek Afyon, Kütohyo ve
EskiŞehir'i ele geçirmişlerdir. Mustofo Kemol'in emri ile Türk ordusu Sokoryo
Nehri'nin doğusuno çekilmiştir.

2ı9

-

soNuçtAR

e) rlltonyo - Esklşehir Muhorebeleri (ıo - 24 Temmuz l92l)

Yunonlor Sokoryo Nehri'ne kodor olon yerleri işgol etti.

Holkto ve mecliste bir ponik boşlodı.
Meclisi Koyseri'ye toşımo ve yeniden Kuvoy-ı Milliye ordusu sistemine dönme
tortışmolorı boşlodı.
Mustofo Kemol'e korşı muholefet güçlenmeye boşlodı.
5 Ağustos'to "Boşkomutonlık Yososı" çıkorılorok Mustofo Kemol "Boşkomuton'
ilon edilmiştir.

8 Ağustos'to "Tekölif-i Milliye Emirleri' çıkorıtdı.
İstiklol Mohkemeleri yeniden kuruldu.



22a GOREVDE YUKSELME SlNAVl DERS NOTLAR|

BAŞKOMuTANLIK YASAS! (5 ağustos l92l) : Mustofo Kemol işleri doho hızlı yürütmek ve bu
kötü gidişe son vermek omocıylo Meclis'ten geniş yetkiler istemiş, 3 oylığıno
boşkomutonlığo otonmıştır. Buno göre yosomo, yürütme ve İstiklol Mohkemeleri vosıtosıylo
yorgı yetkisine sohiptir. Birkoç kez uzotılon görev, |922 Temmuzundo süresiz olorok
uzotılmıştır. Cumhurboşkonı seçilinceye kodor bu görevde kolmıştır.

TEKAIİF-İ uİı.ı.İvr EMİRLERİ (e ağustos l92l): orduyu Sokoryo Sovoşı'no hozırlomok
omocıylo holkton son bir kez fedokörlık istenmiş, elinde bulunon yiyecek ve giyecek
moddelerinin yük ve binek oroçlorının bir kısmını, siloh ve cephone olorok ne vorso hepsini
orduyo istemişlerdir. İllerde ve ilçelerde vergi komisyonlorı kurulmuş, vergilerin toplonmosı
ve oskerden koçmolorın önlenmesi için yeni İstiklo] Mohkemeleri kurulmuştur.

İ- xoı: Tekölif-i Milliye Emirleri'ne göre toplonon yordımlor Sokoryo Sovoşı'no
yetişmemiş, doho çok Büyük Toorruz'do kullonılmıştır,

GENEt

Yunonlor Sokoryo Nehri'nin doğusuno geçerek toorruzo boşlomışlor, Türk sovunmo
hottını yer yer oşorok Ankoro yokınlorıno kodor gelmişlerdir. Mustofo Kemol'in "Hottı

müdofoo yoKur, sothı müdofoo vordır. O sotıh bütün votondır..." sözüyle uygulodığıyeni
toKik boşorıylo uygulonmış Yunonlor durdurulmuş, sonro Sokoryo Nehri'nin botısıno
otılmışlordır. Toorruz gücüne uloşmomış olon Türk ordusu doho ileriye gitmemiştir.

soNuçtAR

Bir dönüm noktosı niteliğindedir. 1683 ll. Viyono Kuşotmosı'ndon beri devom
eden geriçekilme son bulmuştur.

Son sovunmo sovoşıdır.

Yunonlorın toorruz gücü kırılmış ve Yunonlor sovunmoyo çekilmiştir.

Sovyet Cumhuriyetleriyle Kors Antloşmosı imzolonmıştır. (lS rrlm lgZl)

Fronso ile Ankoro Antloşmosı imzolonmıştır. (2O Ekim l92l)

Ukroyno ile Dostluk Antloşmosı imzolonmıştır. (2 Ocok |922)

İtolyonlor Anodolu'yu tomomen boşoltmışlordır.

Mustofo Kemol'e "gozilik" unvonıve "moreşollik" rütbesiverilmiştir. (lS lylUllSZl)

İngilizler teker teker müttefiklerince terk edilince çoreyisovoşı durdurmoKo bulmuş
ve 22 Mortto iki torofo oteşkes tekllflnde bulunmuşlordır. Türk ordusunu horeketsiz

bırokmoK milli hükümeti gevşetmek omoçlorını toşıyon teklif TBMM torofındon
kobu|edilmemiştir. Kesin boşorıiçin kesin zoferin lozım olduğu onloşılmıştır.

Yunonlor, İngiliz desteğini koybetmişlerdir.

İngilizler ile Esir Mübodelesi AntIoşmosı yopılmıştır. (22 Ekim l92l)

x) sokoryo Meydon Muhorebesi (23 Ağustos - 13 Eylü!l92t)
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KARS ANTIAŞMAS| (lg lrİU lSZl): Sokoryo Sovoşı'ndoki boşorımızdon sonro Kofkos
Cumhuriyetleri ile (Ermeniston, Azerboycon, Gürciston) imzolonmıştır. Buno göre; Moskovo
Antloşmosı şortlorı tekror edilmiş ve Doğu sınırımız kesintik kozonmıştır.

ll. İnönü'den sonro TBMM ile onloşmok için Ankoro'yo etçiler gönderen Fronso,
Kütohyo - Eskişehir yenilgisinden sonro bekleme yoluno gitmiş, Sokoryo Sovoşı
kozonılınco Ankoro Antloşmosı imzolonmıştır.

Fronso lşgol ettlği toproklorı boşoltocok

Boşoltılon toproklordo genelof ilon edilecek

Hotoy'dokiTürklere geniş hoklor tonınocok ve Hotoy özerk bir bölge olocok
Fronso TBMM ve Misok-ı Milli'yitonıyocok

Cober KolesiTürk boyroğı oltındo, Türk mülkü olorok kolocok.

-

oNEMl

TBMM'yive Misok-ı Milli'yitonıyon llk İtllof Dev]eti Fronso'dır.

Bu durum İtilof Oevletleri orosındoki görüş oyrılığını orttırmıştır. Güney Cephesi
koponmış, burodoki oskerlerimiz botıyo koydırılmıştır.

Botum'don sonro Hoto/ın Fronso'yo bırokılmosıMisok-ıMilliden verilen ikincitovizdir.

-

GENEL

Mustofo Kemol'in BoşkomutonlığındokiTürk ordusu l yıl kodor hozırlık devresi geçirmiş
sürenin uzomosı bir oro muholefetin yoğunloşmosıno sebep olmuştur.26 Ağustos,to
toorruzo geçilmiş, (afyon'un üzerinden) 4 günde yunon sovunmo hottı oşılmış
Dum|upınor mevkiİnde 30 Ağustos'to Boşkomutonlık Meydon Muhorebesi ile yunon
ordusu büyük Ölçüde imho edilmiştir. "Ordulor, ilk hedefiniz Akdeni/dir. ileri!" emriyle
horekete geçen Türk ordusu g Eylül'de İzmifi kurtormış l8 Eylül'de bütün Botı Anodolu
Yunonlordon temizlenmiştir.

Türk ordusu kuzeye, Mormoro, İstonbul ve Boğozloro doğru yönetmiş, ingilizlerle
sovoŞ durumu ortoyo çıkmıştır. Fokot iki torof do sovoşı göze olomodığı için
Mudonyo Ateşkes Antloşmosı imzolonmıştır.

ı) Ankoro Antloşmosı (zo Ekim t92ı)

J) Büyük Toorruz (ze ıgustos - 18 Eylü| lg22)

GENEt

MADDELER
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MuDANYA ATEşKES ANTIAşMA$ (il EKiM 1922):

ingiltere, dominyonlorının ve İngiliz bosınının boskısı ve müttefiklerinin yolnız

bırokmosı sonucu sovoşı göze otomoyorok Mudonyo Borış Görüşmeleri'ni

yopmoyo rozı olmuştur. Mudonyo'doki borış görüşmelerine İngiltere, İtolyo, Fronso

ve TBMM kotılmıştır. Görüşmelere kotılmoyorok Mudonyo yokınlorındo bİr gemİde

bekleyen Yunonlorı İngiliz|er temsiI etmiştir.

Bu onloşmoyo göre;

. Meriç Nehri,ne kodor olon Doğu Tro§o 15 gün içinde boşoltılocok ve l oy sonro

Türk ordusu buroyo girebilecek.

. Bonş imzoIonıncoyo kodor Doğu Tro§o'doki Türk oskeri 8 bİn jondormo

kuwetini geçmeyecek.
. İstonbulve Boğozlor TBMM'nin denetimine bırokıIocok.

. Borış imzolonıncoyo kodor İstonbul İtilof Oevletleri'nin denetiminde kolocoK

Türk ordusu gösterilen sınırı geçmeyeceKir.

Kurtuluş Sovoşı'nın oskeri sofhosı sono ermiş, siyosi sofhosı boşlomıştır.

Sovoşılmodon Doğu Tro§o, Mormoro'do İstonbulve Boğozlor çevresi kurtorılmıştır.

Mudonyo,do TBMM'yi temsil eden İsmet Poşo bu boşorısındon doloyı Lozon'o

boş temsi]ci oIorok gönderilmiştir.

TBMM,nin vortığı itilof oevletleri torofındon tonınmış, Misok-ı Milli büyük ölÇüde

gerçekleştlrllmlştir.

xıV) SALTANATıN KALD|Rı|-MAS| (ı xosım 1922)

Amosyo Genelgesi'nden beri bohsedilen milIet egemenliği TBMM'nin oÇılmosıYlo

gerçekleştirilmiş ve TBMM'nin üstünde hiçbir güç olmodığı beIirtilmiştir.

Millet egemenliğinin yonındo soltonotın do devom etmesi monosızdı. Üstelik Lozon

Görüşmeleri'ne itilof oevletleri ikilik çıkormok için İstonbul Hükümeti'ni de dovet etmiŞlerdi.

içte birliği soğıomok omocıylo l Kosım 1922'de soltonot hilofetten oyrı|orok koldırılmıŞtır.

Böylece Osmonlı Devletİ hukuken sono ermİştİr. Vohdettİn sodece hoIife unvonını

kullonorok ingiIizlere mürocoot etmiş ve üIkeyi terk etmiştlr. TBMM Vohdettin'deki holifeIik

sıfotındon lngilizIerin foydolonmosını engellemek için holifeliği Osmonlı honedonındon

Abdülmecid Efendi'ye (ıı.aoOulmecid) vermiştir.

L llot-l: osmonlı Devletiresmen sono erdi.

İ- xot-z: Loikliğin ilk oşomosı gerçekleşti.

İ- llot-3: MiIliegemenlik yolundo önemli bir odım otıldı.

MADDEtER

öxeui
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xv) ı-ozaN BARış ANTIAşMAsı
(zo rasıııı 1922-4 şuBAT t923, zg Nisaıt t923 - 24 TEMMuz ısza)

TBMM borıŞ görüşmelerinin yeri olorok izmir'i teklif etmişse de kobul edilmemiş, torofsız bir
bÖlge olon Lozon'do onloşılmıştır. TBMM'yi kimin temsil edeceği tortışmo konusu olmuş,
MudonYo AteŞkes Antloşmosı'ndoki boşorılorındon dotoyı Heyet Boşkonı olorok İsmet Bey
gönderilmiŞtir. TBMM Kopİtülosyonlor ve Ermenİ yurdu meselesinde toviz veri|memesini
istemİŞtir. GörüŞmelere birçok itilof oevleti'nin yonındo Boğozlor konusundo Sovyetler Birliği
ve Bulgoriston do kotılmıştır. ABD ise yolnızco gözlemci üye göndermiştir. Görüşmeler 20
Kosım'do boşlomış omo birçok konudo onloşılomomış,4 şubotto kesilmiştir.

ikitorofın ordulorı sovoşo hozır ho]e getirilmişse de sovoş otmodon 23 Nlson,do görüşmeler
yenİden boşlomıştır. Korşılıklıtoviz]erle 24 Temmuz lg23'te ontloşmo imzolonmıştır.

Lozon Antloşmosı'nın konuloro göre hükümlerini inceleyelim:

Sınırlqr

Yunoniston ile sınır Mudonyo'do olduğu gibi Meriç Nehriolocoktır.
Bu|goriston ile sınır istonbul ve Nöyyi Antloşmolort'no göre olocoktır.

Bozcoodo ve GÖkçeodo dışındoki Ege qdolorı Yunonloro verilecek özellikle
sınırlorımızo yokın o]on odolor si|ohlondırılmoyocoKır.

on İkl Ado İtolyonloro bırokılocoktır.

Türkiye-Suriye sınırı Ankoro Antloşmosı'no göre bellrlenmiştir.

Türkiye-lrok sınırı ilgili Dev|et]erin (lürklye, ingiltere) lkııı görüşmelerine
bırokılmış, Musul sorunundon doloyı onloşmo soğlonomomıştır.
TürkiYe-İron sınırı l639 Kosr-ı Şirin Antloşmosı'ndoki gibi kolmış, Zogros Doğlorı
sınır kobul edilmiştir.

Doğu sınırımız; Gümrü, Moskovo ve Kors Antloşmolorı'no göre belirlenmiştir.

Boğozlor

Boğozlor Türkiye'nin boşkonı oIduğu bir komisyon torofındon idore edilecek, her iki
Yokosı oskerden orındırı]ocoktır.(Yoboncılorın bulunduğu bir komisyon olmosı
Misokı Milli'ye oykırıdır.)

Kopİtü|osyon|or

Kesin olorok koldırılmıştır. Böylece ekonomik boğımsızlık soğlonmıştır.
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Sovoş tozminotı olorok Yunonlordo n Korooğoç kosobosı olınm ıştır.

Türkiye votondoşı kobul edilerek oyrıcolıklorı koldırılmıştır.

Bütün çöboloro roğmen potrikhone yurt dışıno çıkorılomomıştır. Ancok yoboncı
kiliselerle irtibot kurmosı yosoklonmıştır. Siyosi yetkileri kısıtlonorok yolnızco dini

yetkilere sohip olmuştur.

Miııl Eğitlm Bokonlığıno boğlonmış, bu konudo yoboncı devletlerin müdoholesine
izin verilmemiştir. yoboncı okullor konusu en çok Fronso ile sorun yoşomomızo

neden olmuştur.

itııof Devletleri'nin Lozon Antloşmosı'nın onoyındon sonro 6 hofto içinde

İstonbuI'don oVrılmosıno koror verilmiştir.

istonbul ve odolordoki Rumlor ile Botı Tro§o'doki Türkler horicinde kolon nüfus

korşılıklı yer değiştirmiştir. (Yunoniston ile Nüfus Mübodelesi)

Osmonlı'don kolmo dış borçlorın ödenmesi istediğimiz şekilde çözülmüş, borÇlor

osmonlıdon oyrılon devletler orosındo poyloştırılmış, poyımızo düşen kısım toksitle

ödenmiştir. Düyunu Umumiye koldırıImıştır.

SovoşTqzmİnotı

Azın!ıklqr

Nüfus Mübodelesi

potrikhone

Dış Borçloı

yqboncı okullor

İstqnbı,ıl'un BoşoltıImosı
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/- Not-l: l. DünYo SovoŞı'nın en son imzolonon borış onloşmosı Lozon Borış Antloşmosı'dır.
/- Xot,Z: Ulus]ororosı bİr onloşmodır ve geçerliliğinigünümüzde de korumoktodır.
/- l'lot'g:Yoboncı okullor, dış borçlor, nüfus mübodetesi, boğozlor, Musul meselesi ve

Hotoy sorunu sonrodon tekror gündeme gelmiş ve çoğu lehimİze çözülmüştür.
/- Xot-a: Sevr'in geçersiz olduğu kobul ettirilmiştir.

l- ııot-s: itİİof Devletleri Misok-ı Milli'yi Ve Yeni Türk Dev]eti,nin boğımsızlığını kobul
etmişlerdir.

l- ı'ıot-s: Musul meselesi Lozon'do çözülemeyen Ve sonroyo bırokılon tek meseledir. (lrok
Sınırı)

/* No1-7: Türklerİn isteklerine en fozlo direnen devletler ingiltere ve Fronso,dır.

l- Uot-8: Türk Kurtuluş Sovoşı sömürge oltındoki milletlere örnek olmuştur.

xvı) TüRKİvE,De iııxıı.ap HAREKETIERi

Atotürk'ün inkıloP on|oyıŞı rodikol ve köklü değişiklikler yopılmosı şektindeydi. Özellikle Türk
milletini son Yüzyıllordo geri bıroktıron kurum]orı koldırmo( yerine çoğdoş kurumlor
getirmek istiYordu. Zoten ulusol egemenlik onloyışıno uygun kurulon bir devletin de yeni
kurumloro ihtiyocı vordı. Bundon doloyı birbirini tokip eden değişik olonlordo çeşitli
inkıloplor yopılmıştır.

S|YASİ ALANDA

- soltonotınkoldırılmosı

- ll. Meclisin oçılmosı

- Ankoro'nın boşkent olmosı

- Cumhuriyetin ilonı

- Holifeliğinkoldırılmosı

- Çok portilihoyoto geçlş denemeleri

l924 Anoyososı kobulü

Medeni konun kobulü

cezo konunu kobulü

Borçlor Konunu kobulü

HUKUK ALAN|NDA
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- Horf İnkılobıyopılmosı (1-otin horflerinin kobulü)

- TevhidiTedrisotkonunununkobulü
- Millet Mekteplerinin oçılmosı

- Moorif Teşkilotı Hokkındo Konunun kobulü

- Türk Dil Kurumunun oçılmosı

- Türk Torih Kurumunun oçılmosı

- Üniversite reformunun yopılmosı

- Tekke, Zoviye ve Türbelerin kopotılmosı

- Kılık kıyofet inkı]obı

- Tokvim soot ve ölçülerde değişiklik

- Soğlık olonındo iyileştirmeler yopılmosı

- SoyodıKonunu'nunkobulü

- Kodınloro siyosi hoklor verilmesi

- HıfzısıhhoEnstitüsününkurulmosı

İzmir İktisot Kongresi

Kopitülosyonlorın koldırılmosı

İş Bonkosının kurulmosı

Aşor Vergisi'nin ko|dırı]mosı

FobrikoIorın oçılmosı

Bonkolorın oçılmosı

Teşviki Sonoyi Konunu kobulü

l.Beş Yıllık Sonoyi Plonı hozırlonmosı

Kobotoj Konunu kobulü

Toprok reformu

Torım kredi kooperotiflerinin kurulmosı

EKONOMİK AIANDA

rĞiriu «üırün ALANıNDA

TOPLUMSAIALANDA
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Soltonot kiŞİye doyolı, cumhuriyet ise mil!i egemenlik onloyışıno doyolıdır.
Doloyısıylo soltonotın vor|ığı cumhuriyet rejimine terstir. İstonbul Hükümetİ,nin
Lozon Konferonsı'no dovet edilmesi ve bunun engellenmeye çolışıtmosı nedeniyle
soltonot ve hilofet mokomı birbirinden oyrılorok soltonot koldırıldı. Soltonotın
koldırılmosı ile TBMM Abdülmeclt Efendi'yi holife seçti.

23 Nison lg2O'de Ço|ışmolorıno boşloyon t. TBMM, ulusol boğımsız!ığı
gerÇekIeŞtirmeYi omoçloyon votonsever insonlordon oluşuyordu. çok zor
Şortlordo ÇolıŞmış ve bunu boşormıştı. Mustofo Kemol Mecıls'te değişik görüşlerde
olon insonlorı bİr oroyo getlrmek için "MOdofoo-i Hukuk" grubunu kurmuştu. Meclis
l Nison'do kendini feshetmesiyle seçimler|n yenilenmesine koror verildi.

SeÇimleri Çoğunluklo Müdofoo-i Hukuk grubu üyeleri kozondı. lı. TBMM ll Ağustos
l923'te ÇolıŞmolorıno boşlodı. 23 Ağustos lg23'te Lozon Anloşmosı l|. Meclis
torofındon onoylondı.

Lozon AnloŞmosı uyarınco onloşmonın TBMM'de onoylonmosını tokip eden oltı
hofto iÇİnde istonbul itilof oevletleri osker|erince boşoltıldı. (z ııım l923). Bu durum
boŞkent sorununu gündeme getirdi. Meclisteki uzun tortışmotordon sonro Ankoro
boşkent olorok kobul edildi.

TBMM'nin oÇılmosı, orkosındon so|tonotın ko|dırılmosıylo millet egemenliği büyük
ölÇüde gerÇekleŞmİşti. Fokot komuoyu hozır olmodığı için "Cumhuriyet,, odı
konmomıŞtı. Üstelik "Meclis Hükümeti" sistemi hükümet bunolımıno yol oçmıştı.
Sonundo 29 Ekim lg23'de Cumhuriyet ilon edildi.

Cumhuriyetin ilonıylo:
. Devlet rejim|nin odı belirlendi.
. Devletboşkonısorunuholledildi.
. Meclis hükümeti sisteminden kobine sistemine geçildi.
. Yürütmeyeişlerlikkozondırıldı.

Mustofo Kemol cumhurboşkonı, ismet Poşo boşbokon, Fethi Bey meclis
boşkonı seçilmiştir.

227

i- xor:

sAtTANATlN KAtDıRıtMAsl (ı xasıu 1922)

lı. MEcLİs,İx ıçııuısı (il Ağustos 1923)

ANKARA,NıN BAşKENTolırAsı (ıs rrım 1923)

cUMHURİYrriıı İııııı (zs rrım 1923)
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Soltonot koldırılırken komuoyu hozır olmodığı için holifelikten oYrılmıŞtı. Fokot

soltonot toroftorlorının holifelik mokomı etrofındo topIonmosı, Abdülmecid

Efendi,nin soltonotı çoğrıştıron dovronışlorı, holifeliğin inkıloplorın Ve loikliğe

geçişin önündeki en büyük engel olmosı, işlevini koybettiği l. Dünyo SovoŞı'Ylo

ortoyo çıkon holifelik gibi bir kurumun çoğdoş Türkiye Cumhuriyeti'nde Yerinİn

oImomosı ve bosındo gelişen bozı hodiseler yüzünden 3 MOrt l924'te hOIife]ik

koldırılmıştır.

Aynı gün;

l. Şeriye ve Evkof Vekoleti ko]dırıldı (ı_olrllr yolundo önemli bir odım).

2. Tevhid-i Tedrisot Konunu kobul edildi (rgltlm ve öğretimin birleştirilmesi

soğlondı).

3. Erkön-ı Horbiye Vekoleti koldırıldı (Oenei Kurmoyın politİkoylo uğroŞmosı

engellendi).

4. Osmonlı honedonının yurt dışıno çıkorılmosıno koror verildi.

5. Horbiye Nezoreti koldırıldı (Yerine Sovunmo Bokonlığı kuruldu).

Serbest Cumhuriyet Fırkosı (ız ngustos l93O) ve Terokkiperver Cumhuriyet Fırkosı

(lZ rosım 1924) kurulmuştur oncok hedeflenen sonuçlor olınmomıştır.

l) Cumhuriyet Holk pqrtisi (S ağustos 1923)

iık ıgvv,de Mustofo Kemol,in kurduğu Müdofoo-i Hukuk grubundon boŞko Tesonüt, istiklol,

Holk ve lslohot gruplorı do bu]unuyordu. Mustofo Kemol inkıloplorı YoPocok kodroYu bir

oroyo getirmek
portiye (ıszs -
boşkonlık yopm

için 9 Ağustos l923'te Holk Fırkosı'nı kurdu. l950'ye kodor iktidordo kolon

1938) yıllorındo Mustofo Kemol, (ıssa-ısso) yıllorındo do ismet inönü

ıştır. Bu torihe kodor portinin boşkonıoynızomondo cumhurboŞkonı İdİler.

l_ Not porti, ekonomide "Devletçilik" ilkesini sovunmuştur.

2) rerokkiperver Cumhuriyet Fırkosı (l7 Kosım 1924)ı

1924 yılındo ordunun siyosetle uğroşmosı yosoklonınco pek çok suboY oskerlik görevinden

istifo ederek politikoyo girdi. Kozım Korobekir, Ali Fuot eoşo (Cebesoy), Rouf Bey (OrnoY),

Refet Bey (Be1g), Adnon aey (adıvor) birleşerek oynı görüşü poyloşon kimse]eri bir oroYo

getirmek omocıylo bir porti kurdulor. porti kıso zomondo rejim muhqliflerinin yuvosı

durumuno geldi.

portinin yoptığı çolışmolorın şeyh Soid İsyonı'nın çıkmosındo etkisi görülmüŞ ve Tokrir-i

Sük0n Konunu'no doyonılorok 5 Hoziron l925'te portikopotılmıştır.

l- rot Porti, ekonomide "libero]izm"i benimsemiştir

HALlFELİĞix rıı.oınıLMAsı (s uort ı924)

ÇOK PARTİİİ SİVİSİ HAYATA GEÇiŞ DENEMELERİ
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3) şeyh soid Ayoklonmosı (ıa şubot ıszs)
Neden!eri:

, Terokkipervercumhuriyet Fırkosı'nın olumsuz çolışmolorı
' Türk Devleti'nin Musul'o müdoholesini engellemek İsteyen İngilizlerin Güneydoğu,do

korıŞıklık Çıkormok omocıylo burodokiyerlioholiyidevlet kurmo yolundo kışkırtmolorı
. Loik cumhuriyete ve inkıloploro korşıolonlorın bir oroyo gelmeleri
DiYorbokır'ın Piron kÖYünde boşloyon oyoklonmo kıso sürede Doğu Anodolu,yo yoyıldı. Fethi
Bey Hükümetioyoklonmoyı bostırmokto boşorısız otunco istifo etti.
İsmet PoŞo Hükümeti 4 Mort lg2S'te Tokrir-i Sükün Konunu,nun çıkorılmosını soğlodı. istiklol
Mohkemeleri Yeniden kurulorok oyoklonon]or cezolondırıtdı. Musul sorununun oleyhimize
ÇÖzümlenmesine sebeP o|du. Ayrıco çok portlli hoyoto geçişin ilk denemesinin boşorısız
olmosıno yoloçtı.

/- Not: Rejime korşı yopılon
benzemektedir.

llk oyoklonmo olmosı yönüyle 3l Mort Vokosı'no

a)İzmir Suikostı (lS xoziron lg26):
Rejim korŞıtlorı Ve muholifler Mustofo Kemot'e korşı boşorısız bir suikost girişiminde
bulunmuşlordır. Rejıme yönelik bu horeket de boşorısız kolmıştır.

5) Serbest Cumhuriyet Fırkosı (lZ ağustos l93O):
kurulmqsının nedenleri:

' l929 DünYo ekonomİk buhronındon etkilenen Türkiye'de bu buhronın oşılmosını
soğlomok omocıylo değişik görüşlerin ortoyo çıkmosını soğtomok

. Ülkede demokrotik bir ortom oluşturmok

' Hükümetin ÇolıŞmolorınıdenetleyecek bir muholefet portisiortoyo çıkormok
Bu sebeplerle Mustofo Kemot, Fethi Bey'den porti kurmosını istedi. 12 Ağustos lg3O,do
kuruldu. Ancok Serbest Cumhuriyet Fırkosı kıso zomondo rejim muholiflerinin yuvosı
durumuno geldi. Bu durumu gören Fethi Bey, l8 Arolık lg3O,do portİyi kopottı. Portinin
kopotılmosındokı isobet kıso zomon içinde belli oldu. 23 Arolık lg3o,do rejim korşıttorı
Menemen'de oyoklonorok Yedek Suboy Kubiloy,ı Ö]dürdü]er. Ayoklonmo kıso sürede
bostırıldı. Suçlulor oğır şekilde cezolondırıldı.

/- Not-l: Her İki demokrosİ denemesi de gösterdl ki Türk toplumu henüz çok portili siyosi
rejime hozır değildi.

/- noı'z:ll. DünYo SovoŞı'ndon sonro lg46 yılındo Demokrot porti,nin kurulmosıylo çok
Portlll hoYoto geÇilebilmiş, gerçek demokrotik seçimler ise oncok lg5O,de
yopılmıştır. l950'de Demokrot Porti iktidorı boşlom ıştlr

6) uenemen oloyı (23 nrolık l93o)
Serbest CumhurİYet Fırkosının kurulmosı eski ğimden yono o|on yeni|ik korşıtlorını
cesoretlendİrmİŞtİ. NokŞİbendİ torikotındon Derviş Mehmet odlı bir kişi etrofıno topıooıgı
İnsonloro "Dİn elden gidiyor, şeriot lsteriz" diyerek izmir,in Menemen ilçesinde oyoklondı.
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isyonı bostırmoyo çolışon Asteğmen öğretmen KubiIoy oloy sırosındo Şehit oldu. isYon kıso

sürede bostırıIdı ve isyoncılor yorgılonorok cezolondırıldılor.

l- uor: ilerleyen dönemde ordunun siyosetten oyrılmosı Oo (lS Arolık 1924) siYosi olondo

yopıIon yeniliklerdendir

a) xurut Alonındq yopılon İnkıIoplor

Osmonlı Hukuku Şer'i ve Örfi Hukuko doyolıydı, Hu

Hukuk düzenindeki oksoklıklorı gidermek omocıylo
kuk olonındo korışıklıklor bulunuyordu.

ll. Mohmut Dönemi'nden itiboren bozı

girişimlerde buIunu]muştu. Tonzimot Dönemi'nde Ahmet Cevdet PoŞo torofındon "Mecelle"

odı verilen bir Medeni Konun hozırlondı. Botı torzındo boğımsız mohkeme]er kuruldu. Fokot

forklı din ve mezheplerin yoşodığıosmon]ı Dev]eti'nde yopılon yenilikler Yetersiz koldı.

l) 1924 Anoyososı (zo Nison 1924)

. Devletinyönetimşeklicumhuriyettir.

. Egemenlik koyıtsız, şortsız milletindir.

. Devletin dini İslom, diliTürkçe, boşkentiAnkoro'dır,

. CumhurboşkonıTBMM içinde 4 yıl için seçilir,

. Yosomo meclise, yürütme yetkisi hükümete oittir,

. Yorgıyetkisi boğımsızmohkemelertorofındon kullonılocoktır,

. Seçme ve seçilme hokkı yolnızco erkek votondoşlor torofındon kullonılır.

. Seçmen yoşıl8'dir.

1924 Anoyososındo Yopılon Değişiklikler

. Kodın]oro seçme ve seçitme hokkıtonındı.(l9Sa)

. Seçmen yoşı 22'ye çıkorıldı.

. l928 yılındo ,,Dev]etin dini islom,dır." moddesi Anoyoso'don Çıkorıldı. Aynı torihte

cumhurboşkonı ve millewekili yemin biçimi değiştirildi.

. 5 Şubot l937'de Atotürk ilkeIeriAnoyoso'do yer oldı,

. 29 Moyıs l936,do Türk BoyroğıYososı Anoyoso,do yer oldı.

. 1946 yılıno kodor çift dereceli o]on seçim sistemi,1946 ve sonrosındo tek dereceli oIorok

yopılmıştır.

2) ueaeni Konunun Kobulü (ız şuoot 1926)

Medeni Konun, isviçre,den olınmıştır. isviçre'deki Medeni Konunun tercih edilme sebebi;

Botı,dokı en son medeni konun olmosı, loik ve çoğdoş nitelik toŞımosı, Protik ve esnek

olmosıdır.

Medeni Konun ile;

. Mecel]eyürürlükten koldırılOı. (l-oirleşme)

. Tek eşlilik ve resmi niköh zorunlu hole getirildi,

. Kodın erkek eşittiği soğlondı.

. Kodıno do boşonmo hokkıverildi,



AiLE, çALışMA VE sosyAL HizMETLER BAKANuĞı / çniışvı GENEL ııününıüĞü

Mirosto ve şohitlikte kodın-erkek eşitliği soğlondı.
Kodınlorın lstedlği mesleğe girebilmeteri soğlondı.

23ı

NOT: İtolyo'don ; Cezo Konunu,

Almonyo'don; Ticoret Konunu,

İsviçre'den Borçlor Konunu olınmıştır.

DiğerYenilikler

* 1924'te Şeriye Mohkemeleri ko|dırılmıştır

* l925'te Ankoro Hukuk Mektebioçılmıştır.

Mustofo Kemol, oskeri zoferlerin, siyosi ve ekonomik zoferlerle devom ettirilmesi gerektlğine
inonıyordu. Bu goyeyle ekonomik fooliyetleri bir bütün olorok değerlendirmiş ve Lozon
imzolonmodon önce ele olmıştır.

Lozon'doki borıŞ gÖrüşmelerinin kesildiği bir sırodo, izmir'de Türkiye iktisot Kongresi
toPlondı. DeğiŞik kesimlerden ll35 temsilcinin kotldığı bu kongrenin sonucundo
"Misok-| İktlsodl" kororlorı kobul edildi. Buno göre; ekonomik kolkınmodo tom
boğımsızlık ÖngÖrülüyor, koynoklorın en iyi şekilde değerlendirilmesi ve kendi
çobomızlo kolkınmonın gereği ortoyo konuluyordu.

Lozon'do kesin olorok koldırılmıştır.

Özel sektÖre destek soğlomok omocıylo ilk özel Türk bonkosı olon iş Bonkosı
kuruldu.

KÖYlünün rohotlotılmosı ve üretimin ortırılmosı omocıylo oynı zomondo şer,i bir
vergi olon oşor koldırı]dı.

c) rkonomik Alondo yopılon İnkılopIor

İzmir İrtistıt Kongresi (ıe şuuot - 4 Mort 1923)

Kopitülosyonlorın Koldırılmqsı (ec Temmuz 1923)

İş Bonkosı'nın Kurutmqsı (lSZc)

Aşor Vergisi'nin Ko|dınlmosı (ız şubot t925)
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imkön tonınıyor,Türkiye korosulorındo Türk gemicilerin ticoret yopmoslno

denizcilik geliştirilmeye çolışıyorou. (viııiyetçilikle ilgilidir.)

Özel sektörü sonoyi olonıno çekmek Ve ono kredi soğlomok için çıkorılmıştır

Kooperotiflerinin Kurulmosı (lSZa)

Çiftçiye kredi, ucuz olet ve mokine imkÖnı oluşturulmoyo çolışıldı,

Toprok Reformu (ıgzg)

Toproksız köylüyü toprok sohibi yopmok hedeflenmiştir. Fokot tom onlomdo

boşorılı olunomomıştır.

Bu dönemde devlet, temeltüketim molıve oro mol soğlomok goyesiyle üç beyoz ve üç

siyoh projesine oğırlık verilmiştir. Un, şeker, pomuk üç beyozı, kömür, demir ve okoryokıt

ise üç siyohı oluşturuyordu. Bu temel mollorın üretilmesi ile döviz tosorrufu soğlondığı gibl

bu moddeler ile dışo boğımlılık do ortodon kolkocoKı. Hozırlonon bu Plon'o göre özel

seKörün gerçekleştiremeyeceği yotırımlor, devlet eliyle yopılmoyo boşlondı, Plon

doğrultusundo dokumo, demir, köğıt com ve kimyo olonlorındo l937,ye kodor on oltı

fobriko kuruldu. Fobrikolonn işletmeye oçılmosıylo, dışorıdon olınon mollor Yüzde etli

oronındo ozoldı.

A UyAR|: "lkınci Beş yıllık plÖn" ise irinci Dünyo Sovoşı,ndon doloyı

uygulonomodı. Fokot l945 yılıno kodor süren sovoŞ esnosındo TürkiYe,

dışorıyo muhtoç olmodon kendi ihtiyoçlorını korşıloyobilmiŞtir.

Sümerbonk,ın oçılmosıylo elde edilen boşorı, kuruluşlorın oÇılmosını

teşvik etmiş ve moden işleri !|" uğroşocok Etibonk kurulmuştur,

Böy lece sonoyide Devletçilık ilkesi yerleştirilmeye çolışılmlştır

Kobotoj Konunu'nun Çıkorılmosı (l remmuz 1926)

Teşvik-i Sonoyi Konunu (ıszs)

Birinci Beş yıllık Sonoyi plonı (ıseı-ıggs)



D) Toplumsol Alondo Yopılon İnkıloplor

Riır, çııışııA vE sosyAı_ Hizvrrırn gRrRı{ııĞı / çnıışııa GENEL vüoünıuĞü

/- xot-lz çoğdoşloşmo ile ilgili bir inkıloptır.

/- llot-Z: Mustofo KemolAtotürk, şopkoyı ilk kez Kostomonu'do holko tonıtmıştır

Tekke, Zovİye veTürbelerin Kopotı|mosı (3o xosım t925)

30 Kosım'l925'te çıkorılon bir konunlo tekke, türbe ve zoviyeler kopotıldı. Yine oynı
konunlo "şeyhli( dedelik, derviş|ik, seyitlik, çelebilik, türbedorlık' gibi unvonlor do
koldırıldı. (ıoiı<ıiı<ıe ilgilidir.)
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ı

Bu olonlordo birliği soğlomok ve Botılıloşmok omocıylo değişiklik yopılmıştır. Hicri ve
Rumi tokvim yerine Milodi Tokvim (l ocok 1926) kobul edildi. Ağırlık ve uzunluk ölçüsü
olorok uluslororosı ölçüler olon metre ve grom kullonılmoyo boşlondı (l ııison l93l)
Devletler orosı ilişkilerde düzenisoğloyobilmek için hofto totiliCumo'don Pozoı"o olındı.

(2ı xoziron

Kişilerin sosyol hoyotto koloylıklo tonınmolorı, korışıklıklorın önlenmesi için herkese
Türkçe ve ohloko oykırı olmoyon birer soyodı verilmiştir. TBMM Mustofo Kemol'e
"Atotürk" soyodını vermiştir.

Bu konunlo berober eski toplum zümrelerini belirten unvonlor koldırıldı. Aynı konunIo
Osmonlı nişon ve rütbelerinitoşımok do yosoklondı.

Kodınloro l930'do belediye meclislerine, l933'te muhtorlıkloro girme hokkı, 5 Arolık
l934'te de milletvekili seçme ve seçilme hokkı hem de birçok Avrupo devletinden
önce verilmiştir.

Kılık - Kıyofet İnkılobı

Kqdınlqro Sİyosi Hoklor Verilmesİ (5 lrotık 1934)
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Soğlık Atonındo Gelişmeler

osmonlı Devleti'nde eğitimde birliğin olmomosı ve dini nitelikli olmosı yenilik yopılmosını
zorunlu kılıyordu. Bu sebeple bu olondo do oldukço fozlo inkılop yopılmıştır.

Tevhid-i Tedıisot Konunu (l Uort t924)

Eğitlm-öğretim birleştirilerek, devlet denetimine ve Milli Eğitim Bokonlığı emrine
verildi. Bu konun çerçevesinde medreseler kopotıldl. (Loikıikle ilgilidir.)

Moorif Teşkilotı Hqkkındo Konun (lgZS)

İlk ve orto öğretimin esoslorı tespit edildi. Eğitim-öğretim hizmetleri loik eğitim
onloyışıylo modernIeştirildi. (ı-olrılı<ıe iıgiıidir.)

E) Eğltim ve Kültür Alonındo yopılon İnkıloplor

Yeni Türk Alfobesini "holko" öğretmek omocıylo okul]or oçılmıştır

Horf İnkılobı (l xosım 1928)
(-

Türkler torih boyunco Göktürk, Uygur ve Arop olfobe]erini kullonmışlordı. Loik

Türkiye Devleti'nin dil yopısıno en uygun olorok görülen Lotin olfobesi, yeni Türk

olfobesi oIorok kobul edildi.

Milıet Mekteplerinin Açılmosı (l9ze)



AiLE, çALışMA vE sOSyAL HIZMETLER BAKANLığ / çauşrrıa GENEL MüDüRLuĞü

Türk torihini "Milliyetçilik ve Loiklik" ilkeleri esoslorıno uygun olorok ele olmok,
Türkler'in kökenini, hizmetlerini, kurduklorı devlet ve medeniyetleri oroştırmok
omocıylo kurulmuştur.

Türkçeyi yoboncı dillerin tesirinden kurtororok gelişmesini ve zenginleşmesini
soğlomok, dilde millileşme ve sodeleşme yoluno gitmek, Türkçe'yi bir bilim ve
kültür dili ho!ine getirmek omoçlonmıştır.

f- XOl: Türk Torih ve Dil Kurumlorının kurulmosı Milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir.

Dorülfünun koldırılorok yerine İstonbul Üniversitesi kurulmuştur (Sl Moyıs 1933).
Modern billme oçık olon bu üniversitede Hitler Almonyosı'ndon koçon bilim
odomlorıdo görev oldı.

. Ankoro Hukuk MeKebi- 1925 - (ilryursekokul), Sonro yüksekZiroot Enstiüsü (ıges)

. Ankoro Dilve Torih-Coğrofyo Fokültesi - 1936 - (İll< torulte)

. Güzel Sonotlor Akodemisi, Devlet Konservotuorı oçıldı

xvıl) ATATÜRK iıxgı.ınİ
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Cumhuriyetçilik

Milliyetçilik

Holkçılık

LoikIik

Devıetçııik

İnkılopçılık

Milli Egementik (Cumhuriyetçilik- Egemenliği
milletin kullonmosı)

MiIIi Boğımsızlık (Özgüilük)

Millİ Birlik ve Beroberıir (ıııiıııyetçııik)

Akılcılık ve Bilimsellik (Rosyono!izm)

ÇoğdoşIoşmo ve Botılıloşmo (inkılopçılık)

Yurtto Borış, Dünyodo aorış (Oış siyoset ve
kolkınmo omocı)

* İnson ve İnsonlık Sevgisi (Ounyo milletlerl
okrobodır.)

Türk Torih Kurumunun Kurulmosı (lS Nisqn l93l)

Türk Dil Kurumunun Kurulmosı (lZ Temmuz t932)

Üniversite Reformunun yopıImosı (lSlS)

TEMEL İı.rıı.rn gürüNı.ryici iı.xerrn
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TEMEL iı.reı-ın

Holkın kendi kendisini idore etmesl esosıno doyonır. Çok portili sistemi öngörür.

Türk inkılobının siyosol görünüşüdür. Devletin yönetim biçimini belirleyen ilke,

devlet yönetiminde kişisel egemenliği önleyerek millet egemenliğini sovunon en

soğlom güvencedir.

/- llol: Mustofo Kemol'in toviz vermediği bir ilkedir

a) Cumhuriyetçilik

*

*

*

:t

*

*

Seçme ve seçilme hokkı holko oittir.

Kuwetler oyrılığı bulunmoktodır.

Atotürk ilkelerinin boşındo gelir.

Egemenlik koyıtsız şortsız milletindir.

Hürriyet eşitlik ve odo]etin doyonoğı milli egemenliktir

Demokrosi temel hedeftir.

Holkçılık ve Milliyetçilik bu ilkeyi bütünler.

TANıM

ozEltıKLER

iıoiı.i iuxıı.apıan



AiL§, çALışMA vE SosyAL HizMETLER BAKANLıĞı/ çııışva GENEL ııüoünıüĞü

ÜYesi olduğumuz ulusun vorlığını sürdürmesi ve ilerlemesi için diğer bireylerle
birlikte ÇolıŞmoyo ve bu çolışmonın bilincini sonroki kuşokloro oktormoyo denir.
Esosı ırk birliği değil kültür birliğidir. Atotürk'ün millet ve milliyetçilik onloyışındo
temelöğe kültürdür. Bundon horeketle Atotürk milliyetçiliği ırkçılığo korşıdır.

İ- ııor: Atotürk'ün milletiniövdüğü sözleri"Milliyetçilik" ilkesi ile ilgilidir.
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a) uııııyetçilık

Milli birlik ve beroberlik temeldir.

lrK din, dil, renk oyrımıno korşıdır.

Loik|ik, holkçılık ve çoğdoşloşmo ile doğrudon ilgilidir.

Soldırgon Ve yoyılmocı değildir. Diğer uluslorın hoktorıno soygı gösterir,
borışçıdır. İnson sevgisinden yonodır.

Türk milletinin ekonomik ve kültürel olorok zenginliğini, mutluluğunu omoçlor.
Atotürk "Türkiye Cumhuriyetini kuron holko Türk Milleti denir" diyerek siyosi
birliğin önemini vurgulomıştır.

Milletimizin değerlerini ve hoklorını korumoyo yönelik yopılon işler ve inkıloplor
Atotürk'ün "Milliyetçilik" llkesi ile ilgilidir.

*

,*

*

*

*

*

uygulonmosı, yoboncı okulloro sınırlondırmolor getirilerek milli eğitimin
esoslorıno uygun o|orok düzen|eme yopılmosı

TANıM

özrıı.irı.en

iıoiı.i iııxııapı.aR



c) HolkçıIık
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Cumhuriyetçilik ve MilIiyetçilik ilkelerinin doğol sonucudur. Holkçılık ulusu oluŞturon

çeşitli toplumsol gruplor orosındo eşitliğin soğlonmosı, oyrlm yopılmomosı,

yosolordon ve hizmetlerden eşit olorok yororlonılmosını öngörür.

İ_ xor: Atotürk,ün holkçılığı konun önünde eşitlik, odolet ve borışıesos olmıŞtır

* Sınıf ve zümre (oyrıcolıklıgrup) yoktur.

Meslek gruplorı orosındo iş bölümü ve doyonışmonın geliştirİlmesİni omoÇlor.

Holkın geliştirilmesi ve teknolojiden yororlonmosını soğlomoyı omoçlor.

Sosyol odolet ve fırsot eşitliğini öngörür.

Her votondoşın hokkınıoromo yollorı onoyoso İle güvence oltıno olınmıŞtır.

Holkın refoh düzeyini ortırmo, hoklorının korunmosı, eşitliğini soğloYon

inkıloplor holkçılık ilkesi ile ilgilidir.

Holkın doho iyi koşullordo yoşomosını soğlomoyı omoçlor.

,İ

*

*

*

-

iroiı.i iıırıı-apıın

hokloro sohip olmosıyönüyle holkçılık ile ilgilidir.)

boğıontlııdlr.)

eşitlik soğlondı).

veritmeyerek tüm votondoşlor eşit hole getirildi),

olmosı engellendi).

TANıM

OZELLİKLER



D) Loıklık

A|LE, çALışMA vE sosyAl HizMETLER BAKANuĞı / çaıışııa oENEL vüoünıüĞü

Devlet din oyrımı yopmoz.

Devletin resmi bir diniyoktur.

Din ve vicdon özgürlüğü güvence o]tıno olınmıştır.

Loiklik dinin siyosete olet edilmesine ve kötüye ku]lonılmosıno korşıdır.
Devlet ibodeti sınırlomoz, serbestçe yopılmosı için ortom hozırlor.

Toplumdo okıl, bilim ve gerçeklik temelqlınır.

Çoğdoşloşmo yolunu oçmıştır.

Soltonot ve hiIofetin birbirinden oyrılmosı.
soItonotın ko|dırılmosı (yönetimde loikleşmenin ilk oşomosı)
Holife|iğin koldırılmosı (yönetimde loikleşmenin en önemli oşomosı)
Tekke, zoviye ve türbelerin kopotıtmosı (ıop|umsol yoşomdo loikleşme)
Tevhid-i Tedrisot Konunu (rgltlmoe toikleşme)

Şeriyye ve Evkof VekE|etinin ko|dırılmosı

Türk Medeni Konunu'nun kobulü (Mecelle koldırıldı ve resmi nikoh zorunluluğu
geldi)
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*

*
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L

Atotürk ilkelerinin doyondığı İki temel ilkeden blri MilliyetçıııK dığeri Lolkliktir. Türk
ulusunu oluŞturon birey|erin dinsel inonçlorıno, vicdon özgürlüklerine korışmomo(
bu hoklorını güvence oltıno otmok, devleti ve hukuk kurollorını dine göre değil, okıl
ve bilime göre düzenlemeye denir.

ı- ror: Mustofo kemol'in toviz vermediği bir diğer ilkedir

TANıM

özgı.ı.irı.rn

i ıoi ı.i i ı.ıxı ı.ıpı-ın



r) Devletçilik

240 oöRrvor vürsrivı sıNAvı DERS NoTLARı

Özel sektörün yetersiz koldığı yerde yotırımlorın bİzzol devlet torofındqn

yopılmosını öngören ekonomik bir i]kedir. Özel teşebbüse ve öze] mülkiYete korŞı

değildir. Özel teşebbüsün gücünün yetmediği ve toplum çıkorlorının ön plondo

olduğu olonloro devletin müdohole ettiği ve destek verdiği modeldir. Atotürk'ün

Devletçııık i]kesi, o dönemin Türkiye,sine özgü koşullordon ortoyo Çıkon bir ilkedir.

Sovoşton yeni çıkon bir ülke olorok holkın elinde özel giriŞimlerde bulunuP iŞ

kurobilmek için yeterli sermoyenin o]momosı ve 1929 DünYo Ekonomİk Krizi'nin

Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemesi üzerine ekonomiyi conlondırmo

çobolorının bir sonucudur.

*

*

*

*

,t

*

,l.

Özel teşebbüsün yeterli sermoyeye sohip olmomosı nedeniyle benimsenmiŞtir

Özel teşebbüsün devletçe destek]enmesini öngörür.

Devlet düzenleyici ve denetleyicidir.

Plonlı ekonomiyi zorunlu kılmıştır.

Önemli kurumlor devlet torofındon sotın olınmıştır.

Toplumun refoh seviyesini yükseltmeyi omoçlomıştır.

Hızlo sonoyileşmeyi hedeflemiştir.

Mllliyetçllik, holkçılık ve tom boğımsızlığın sonucudur,

koldırılmosı

TANıM

özıı.ı.ixı.rR

iıoiıi iıırıııpııR



F) İnkılopçıtık (Devrimcilik)

niır, çııışvA vE sosyAl HizMETLER aaraııı_ıĞı/ çaıışva GENEL vüoünıüĞü

Devletin, çoğın gereklerine göre sürekli yenilenmesini öngören, duroğonlığı
reddeden bir ilkedir. Akılcılık ve bilimselliği tek yol ve hedef kobu] eder. Atotürk
inkıloplorının temel omocı; çoğdoş uygorlıklor seviyesine yükselmektir.

Geri kolmış kurumlorıyıkorok yerine yeni kurumlorı koymoyı omoçlor
Akılcı!ık, çoğdoşloşmo ve botılıloşmoyı temel olır.

Hızlı bir gelişme hedeflenmiştir.

Holkın ihtiyoçlorı doğru|tusundo yenileşmeyi sovunur.

l- ııOr: Toplumdoki eski düzenin değiştirilerek yenileşmeyi soğloyon tüm
inkıloplor Atotürk'ün inkılopçılık ilkesi ile ilgilidir.
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*

*

yeni horflerin kobulü

Kılı( kıyofet konusundo yenilikler

Tokvim, soot, ölçü birimlerinde yopılon değişiklikler

Uluslororosı rokomlorın kullonılmoyo boşlonmosı vb.

xVııl) TÜRK Dış PoLİTİrısı

1924 yılındo Türkiye ülkedeki bütün yoboncı okullorın Mil|i Eğitim Bokonlığıno boğlondığını
Botılı devlet]ere bildirdi. Botılı devlet|er bu durumo korşı çıkmok istedilerse de Türkiye bunu
bir iç sorun soydığını, bu nedenle görüşme konusu yopmoyocoğını bildirince sorun
kendiliğinden ortodon kolktı.

a) Yoboncı okuI|or Sorunu

L NOT: Yoboncıokullor konusundo en çok sorun yoşodığımız ülke Fronso olmuştur.

TAillM

özeı.ı.ixıen

iıeiıi iıı«ıı.ıpı.eR
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Lozon Anttoşmosı'no göre Musul Sorunu, Türkiye ile İngiltere'nin iklll görüŞmeleriyle

holIeditece( lkill görüşmelerle sorun holledi]emezse Milletler Cemiyeti'ne hovole edİlecekti.

Türk - ingiliz görüşmeIeriyle sorun hotledilemeyince oloy Milletler Cemiyetİ'ne intİkol etti.

Mİlletler Cemiyeti hoksız kororIorlo Musul'u İngiliz mondosı oltındoki lrok'o bıroktı. Bu durum

korşısındo bütün gücünü şeyh Soid oyoklonmosını bostırmok için horcoyon Türkiye kororo

rozı oIdu. Sorunu holledebiImek omocıylo Türkiye ile İngiltere orosındo Ankoro Antloşmosı
imzolondı (5 ııoziron 1926). Türkiye Musul'un lrok'o oit olduğunu kobul ediyor, buno korşılık

lroç Musul petrolgetirlerinin % lO'unu 25yn süreyle Türkiye'ye vermeyi kobul ediyordu.

2_ llOr: Irok sınırımız kesin biçiminioldı.

B) Musul Sorunu (5 xoziron 1926)

c) xüfus Mübodelesi (3o Hozirqn t93o)

Lozon Antoşmosı'no göre istonbut'doki Rumlorlo Botı Trokyo'doki Türkler horicindeki nüfus

değiştirilecekti. Bu durumu kendi lehine çevirmek isteyen Yunoniston, İstonbul'do doho fozlo

Rum bırokmok istemiştir. Bu gelişme Türk - Yunon onloşmozlığıno yol oçtı. Ancok devlet

büyüklerinin korşılıklı ziyoretIerİ soyesinde sorun holledildi. Bu yokınloşmo Bolkon Antontı'nın

gerçekleşmesini soğloyocoKır.

osmonlı'don kolon borçlorın ödenme şekli ve ekonomik bunolımIor yüzünden özeIIikle

Fronso ile iIişkiler gerginleşmişse de Türkiye'nin istediğişekilde çözümlenmiştir.

Borışçı olduğunu konıtIomok ve dünyo borışıno kotkıdo bulunmok isteyen Türkiye, etkisinin

oImodığıno inonmosıno roğmen Milletler Cemiyeti'ne üye oldu. Cemiyeti yönlendiren

İngiltere ile ilişkiIer gelişmiştir.

AImonyo ve itolyo'nın oşırı silohlonmosı ve İtolyo'nın Bolkonlor'do ve Akdeniz'de egemenlik

kurmok istemesi poKın oluşmosıno neden oldu. Türkiye, Yunoniston, Yugoslovyo ve

Romonyo orosındo pokt gerçekleştirildi.

D) Borçlor Sorunu

r) rürriye'nin Milletler cemiyeti'ne Girmesi (l8 remmuz 1932)

r) ıolkon Antontı (s şuuot 1934)

l_ ııot Böylece Türkiye botı sınırını güvence oItıno olmıştır. Bulgoıİston kqtılmomıştır.
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-

GE].lEt

Almonyo ve itolyo'nın soldırgon tutum tokınmosı sonucu Boğoztor'ın güvenlığinin
kolmodığını, silohsızlonmo çobolorının boşorılı olmodığını ve şortlorın değiştiğini
ileri süren Türkiye, Boğoz|or ile iIgili bir toplontı düzenlenmesini istedi. Montrö
Boğozlor Toplontısı'ndo Rusyo'nın korşı çıkmosıno roğmen, ingiltere ve Fronso,nın
desteğiyle istediğimiz kororlor olınmıştır.

G) Montrö Boğozlor Sözleşmesi (ZO lemmuz 1936)

-

MADDEtER

Boğozlor Komisyonu koldırıIdı, idoresi Türkiye'ye bırokıldı.

Türkiye boğozlorın her iki yokosını silohlondırobilecekti.

Borış zomonındo ticoret gemilerinin Boğozlor'don geçişIeri serbest oloco[
sovoş gemilerinin geçiş|eri ise izne tobioIocoKır.

Sovoş zomonındo Boğozlor'ı istediği gibi oçıp kopotobileceKi.

-

soNuç

Lozon Anloşmosı'nın ulusol egemenliğimizi zedeleyen moddesi ortodon kotdırıtdı.
Türk toproklorı orosındo bütünlük soğlondı. Türkiye'nin boğozloro tek boşıno sohip
olmosıylo dünyo devletleri orosındoki değeri orttı.

L NOT: l92l yılındo Çekoslovo§o, Romonyo ve yugoslovyo orosındo Küçük
Antont, 1925 yılındo Almonyo ve Fronso orosındo Lokorno Antloşmosı,
l928 yılındo Fronso ve ABD orqsındo Kellog Poktı kurulmuştur.

x) sooooot pqktı (8 remmuz 1937)

İtolyo'nın Hobeşiston'o soldırmosıve güneyde yoyıtmocı politiko izIemesi korşısındo Türkiye,
lrok, İron ve Afgoniston orosındo kuruldu. Türkiye güney ve doğu sınırlorını güvence oltıno
olmış oldu. Surİye kotılmomıştır.

Fronso'nın l936'do Suriye'den çekilmesi üzerine Ig2l-Ankoro Antloşmosı'no doyonon
Türkiye'nin mürocootıylo Hotoy'ın boğımsızlığı kobul editdi. 2 Eytüt lg38'de Hotoy
Cumhuriyeti kuruIdu. Doho sonro Hotoy MecIisiTürkiye'ye kotılmo kororı oldı (3O Nison 1939).

ı) xotoy'ın Anovoton'o Kotılmosı (ao Nison l$9)

L Not-l: YeniTürk Devleti'nin sınır|orı kesinleşmiş o|uyordu
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xıx) ıı. DiıNyA sAvAşı (ısas - ıs+s)

İtolyo ve Almonyo'nın soldırgon tutumlorı

komünizm tehlikesinin ortmosı

l. Dünyo Sovoşı sonundo Almonyo'nın imzolodığıVersoy Antloşmosı'nın etkisi

itoıyo,nın, l. Dünyo Sovoşı'ndon golip bir devlet olorok çıkmosıno roğmen

orodığını bulomomosı (Poris Borış Konferonsı)

Joponyo'nın sömürgeci fooliyetlere girişmesi

Almonyo'nın polonyo'yo soldırmosıylo boşlomıştır. Joponyo'nın Peorl Horbour'o

soldırmosıylo l942'de ABD de sovoşo kotılmıştır.

Müttefik]erin Sicilyo ve Normondiyo çıkormolorıylo önce itolyo, sonro Almonyo,

Hiroşimo ve Nogozoki'ye otılon otom bombolorındon sonro do Joponyo teslim

olmuştur. Böylece ll. Dünyo Sovoşıson bulmuştur.

Mihveı Devletleri: Almonyo, ltolyo, Joponyo

Müttefİk Devletler: İngiItere, Fronso, Rusyo, ABD

f- rot Türkiye ll. Dünyo Sovoşı'ndo torofsızlığını korumoyo çolışmıştır. Fokot

sovoş sonrosı görüşmelere kotılobilmek için 23 Şubot l945'te Mihver

DevletIerine sovoş ilon etmiştir.

bölgeterine oyırdılor. (Volto Konferonsı)

Atlontik poktı) kuruldu 0g+s).

sEBEP

süREç

soNuç
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NOT: TürkiYe lg52'de Kore Sovoşı'ndokiyordımlorıdoloyısıylo NATo,yo dohiledildi.

l949'do kuruldu.

NOT: TürkiYe, Yunoniston, Romonyo ve Yugoslovyo orosındo Bolkon poktı (l954); Türkiye,
iron, |rok, Pokiston ve ingiltere orosındo Boğdot Poktı kurulou Qsss).

xx) ANAYASALAR

Egemenlik koyıtsız şortsız millete oittir. (ııılllet egemenliği hukuki geçerlilik
kozondı).

Yürütme ve Yosomo TBMM'de toplonmıştır.

Türkiye, TBMM torofındon yönetilir, hükümeti TBMM Hükümetidir.

Şeriot hükümlerini uygulomo, konun koymo, koldırmo, ontloşmo yopmo
TBMM'ye oittir.

Voliler TBMM Hükümeti torofındon otonır.

Bokonlor Kurulu boşkon ve üyeleri TBMM torofındon gizli oylo, solt çoğunluklo
seçilir.

Bokonlık görevi ile boşbokonlık oynı ondo yopılobilir.

Nitelikleri:
. Askeri zofer sonucudur (l. inönu).
. Anoyosodon çok ihtilol beyonnomesine benzer.
. Tümyetkimeclisindir.
. Meclishükümetisistemigetirilmiştir.
. Osmonlı Devletiyok soyılmıştır.

' Şeriot moddesi lle Hollfellk etkisiz kılınmış, oluşobilecek tepkiler önlenmiştir.

l92l Teşkilot-ı Esosiye
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l92l Anoyososı o günün şortlorındo hozırlonmıştı. Kurtuluşton sonro do günün

ihtiyoçlorını korşıloyomıyordu. o sebeple'lO5 moddelik yeni bir onoYoso hozırlondı.

Buno göre:

. Devletin dini İslom, diliTürkçe, boşkentiAnkoro'dır,

. Türkiye bir cumhuriyettir.

. Egemenlik koyıtsız şortsız ulusundur.

. TBMM üyeleri 4 yıldo bir seçilir.

. Seçmen yoşı 22, seçilme yoşı 30'dur.

. yosomo, yürütme TBMM'ye oittir. yürütme, Bokonlor Kuru]u eliyle yoPılır.

. Cumhurboşkonı, TBMM torofındon kendi üyeleri orosındon 4 yıllığıno seÇİlİr.

yeniden odoy olobilir]er. Boşbokonı otor, boşbokon do bokon]orın otomolorını

yopor, Cumhurboşkonı'nın onoyıno sunulur.

A uot_ı: l92l ve 1924 Anoyosolorı loik nitelikte değildir. l928'de Çıkorılon bir konunlo
,,Devletin dini islom,dır." moddesi Anoyoso'don çıkorılmıŞtır. BöYlece 1924

Anoyososı loik hole gelmiştir. Ancok loiklik ilkesil937 yılındo eklenmiŞtir.

/_ Not_2: l92l ve l924 Anoyosolorı'ndo "güçler birliği ilkesi" geçerlidir,

1924 Teşkilqtı-ı Esosiye


