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ı) rnABLusGARp sAvAşı (ısıı - ı9t2)

itolyo'nın hommodde ve pozor oroyışı (sOmürgecilik omocı i!e)

Osmonlı Devleti'nin Trob!usgorp'ı koruyocok gücünün olmomosı

Troblusgorp'ın konum olorok İtolyo'yo yokın olmosı

İtolyo'nın Hobeşiston yenilgisinin ezikliğini otmok istemesi

İtolyo'nın büyük devletlerin desteğini olmosı

İtolyo'nın Troblusgorp'ı işgo! etmesine korşı korodon ve denizden
yordım yopomoyon Osmonlı Devleti gönüllü suboylor göndererek
ho!kı direnişe geçirmeye çolışmıştır.

İ- NOl Mustafa Kemal'in ilk askeri başarıları Trablusgarp Savaşı'nda Derne ve
Tobruk'ta elde ettiği başarılard ır.

İtolyo Osmon!ı DevIeti'ni borışo zorlomok için on İri Ado'yı işgol etmiş
ÇonokkoIe Boğozı'nı obluko oltıno olmıştır. Özellikle Bolkon
Sovoşlorının çıkmış olmosı üzerine Osmonlı Devleti borış istemek
zorundo kolmış l9l2 Uşi Antloşmqsı'nı imzolonmıştır.
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uşi ııırı.ışuısı uıoorı.ıni
. Troblusgorp ve Bingozi İtolyonloro bırokılocok.

. on İki Ado osmonlı Devleti'ne oit olocok fokot yunon tehdldine
korşı geçici olorok İtolyon idoresine bırokılocok.

. Troblusgorp diniyönden holifeye boğlı kolocok.

. Kopitülosyonlorın koldırılmosındo İtolyonlor, Osmonlı'yo yordım
edecek.

. Troblusgorp'ın Düyunu Umumiye' ye olon borcunu İtolyo
ödeyecektir.

/- NOlı, Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını da kaybetmiştir
Osmanlı'nın güçsüzlüğü anlaşılmıştır.

ıı) ı. BALKAN sAvAşı (|9I2-ı9t3)

Fronsız İntlloli'nin ortoyo çıkordığı mlIliyetçilik okımının etkisi iIe

kurulon Bo!kon Devletleri'nin sınırlorın ı genişIetmek istemeleri.

Osmon!ı Devleti'nin Troblusgorp Sovoşı'ylo meşgul olmosı ve
güçsüzlüğünün onIoşılmosı.

Ruslorın tokip ettiği Ponslovizm polltlkosı.

Avrupo Devletleri'nin kışkırtmolorı.

Osmonlı Devleti'ni Bolkonlor'don otmo düşüncesl.
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Korodoğ. Yunoniston, Sırbiston ve Bulgoriston. Osmonlı Devleti'ne
korşı Bolkon İttlffokı'nı oluşturdulor.8 Ekim l9l2'de Korodoğ'ın osmonlı
Devleti'ne korşı sovoş oçmosıylo Bolkon Sovoşlorı boşlodı ve diğer
Bolkon Devletleride bu sovoşo kotıldılor.

Osmonlı Devleti sovoşton kıso bir süre önce ordulorının bir kısmını
terhis etmiş ve sonrosındo moğlup olorok Çotolco'yo kodor
çekilmiştir. Rouf(orboy) aey, Homidiye Zırhlısı ile boşorılı mücodeleler
vermişse de Ege odolorı Yunonlor torofındon işgol edilmiştir.
Sonundo l9l3-Londro Antloşmosı imzolonmıştır.

toNDRA ANTIAşMASı İtE; bütün Bolkonlor, Edirne dohil Trokyo
koybedilmiş, Midye -Enez hottı sınır kobuledilmiştir

f.- Not-1:

f,- Not-2:

f.-, Not-3:

f.- Not-4:

Osmanlı Devleti'nin yeniImesinin en önemli sebebi ordunun siyasete
karışmasıdır.

BalkanIar'da Osmanlılardan ayrılan en son topluluk olan Arnavutlar da

bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir (19 12).

İttihat ve Terakki mensupları Bab-ı All baskını ile iktidarı resmen ele
geçlrm işlerd ir.

Batı Trakya sorunu ortaya ç|kmıştır.
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ııı) ıı. BALKAN sAvAşı (ıgıg)

l.Bolkon Sovoşı'ndo Osmonlı Devleti'nden oldıklorı toproklorı
poyloşomoyon Bolkon Devletleri doho fozlo poy oldığı gerekçesiyle
Bulgoriston'o sovoş oçmıştır.

l.Bolkon Sovoşı'no kotılmodığı holde Romonyo do (aulgoriston'ın
güçlenmesinden rohotsız o|duğu için) sovoşo girmiştir. Osmonlı
Devleti koybettiği toproklorın bir kısmını olsun geri olobilmek için
Bulgoriston'ın korşısındo yer olmıştır.

Bulgoriston bütün cepheIerde moğlup olmuş borış istemiştir.

l9t3 Bükreş Antloşmosı: Osmonlı horiç Bolkon Devletleri'nin kendi
orolorındo yoptıklorı ve Bulgoriston'ın poyloşıldığı bir onloşmodır.

t9l3 İstonbul Antloşmosı: Osmonlı ile Bulgoriston orosındo
imzolonmıştır. Edirne geri olınmış Meriç nehri sınır kobul edilmiştir.

l9l3 Atlno Antloşmosı: Osmonlı ile Yunoniston orosındo
imzolonmıştır. Giriğ Selonik ve Yonyo'nın Yunoniston'o oit olduğu
kobul edilmiştir.

l9t4 İstqnbu! Antloşmosı: Osmonlı ile Sırbiston orosındo yopılmıştır.
Sodece Müslümon ozınlığın durumu görüşülmüştür.

sÜnrç
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ıv) ı. DüNvA sAvAşı (ı9ı4 - ı9t8)

a) sebepleri

a

O

a

Sonoyi devrimi sonucundo devletler orosındo hommodde ve

pozor oroyışındon doğon sömürgecilik yorışı ve ekonomik rekobet

Ekonomik yorışın devletlerorosı blokloşmoloro sebep olmosı

Almonyo ile Fronso orosındoki Alsos Loren böIgesinden(l<OmUr

yotoklorı olon bölge) Oogon çekişme

Rusyo ile Avusturyo - Mocoriston İmporotorluğu orosındo Ruslorın

Ponslovizm politikosındon doğon gerginlik

Ruslorın osmonlı toproklorı üzerindeki boğozlorı ele geçlrme ve

sıcok denizlere inme politikosı

Avusturyo - Mocoriston İmporotorluğunun Bosno Hersek'i ilhokının

Sırbiston ile orosındo meydono getirdiği gerginIik

Avusturyo Mocoriston İmporotorluğu veliohdının Bosno Hersek'i

ziyoretinde bir Sırp torofındon öIdürülmesi

Utusol blrliğini geç soğloyon AImonyo ve İtolyo'nın güç kozonmok
için sömürgecilik yorışıno kotı!mok istemeleri

ingiltere ve Fronso'nın vor olon sömürgelerini korumo isteği

Fronsız intlloli ile birlikte ortoyo çıkon milliyetçiIik okımı etkisi ile her

ulusun kendi milli devletini kurmok istemesi
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Avusturyo ile Sırbiston orosındo boşloyon sovoş, Almonyo, Rusyo, Fronso ve
İngiltere'nin de sovoşo kotılmosıylo bir dünyo sovoşı holine dönüşmüştür.
Toroflor İttlfok ve İtllof Devletleriolorok ikiye oyrılorok odlondırılmıştır:

ittıtor
(ıogıoşmtı)

itlıtıl (enıoşmq)
Devlet!eri

Almohyo, Avusturyo - Mocorlston İmporotorluğu,
İtolyo (Sovoş boşloyınco torof değiştirmiştir.)
Doho sonro Osmonlı Devleti ve Bulgoriston do
kotılmışlordır.

İngiltere, Fronso, Rusyo. Sovoş boşloyınco
Romonyo, İtolyo, Portekiz, Brezilyo, Joponyc., A.B.D,

Yunoniston, Sl rbiston...

osmonlı Devleti'nin Sovoşo Girme ve ittifok Devletleri'ni Tercih Etme
Sebep!eri:

e) Sovqşın Boşlqmosı ve Gelişmesl

Boşto Bolkonlor olmok üzere koybedilen toproklorı geri olmo
düşüncesl.

Turoncı|ık (rUrkçülük) ideolini gerçekleştirme düşüncesl.

Almonyo'nın sovoşı kozonocoğıno kesin gözüyle bokı!mosı.

Siyosi yolnızlıkton kurtulmok istemesi.

Kopitülosyonlor ve Düyunu Umumiye'den doloyı İngiltere ve
Fronso'nın ekonomik boskısı oltındo buIunmosı.

İttinotçı suboylordo Almon hoyron!ığı o!mosı.

İngiltere'den koçon "Goben" ve "Breslov" odlı iki Almon gemisinin
"Yovuz" ve "Mldilll" odı verilerek sotın olındığının ilon edilmesi
sonrosındo Korodeniz'e geçen bu gemilerin Rusloro oit Sivostopol
ve odeso limonlorını bombolomosı.

o

o
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Almonlorın Osmonlı Devleti'ni Sovoşo Çekmekteki Amoçlorı:

. Yenicepheleroçmolçkendiyüklerini hofifletmek

. Osmonlı'nınjeopolitikkonumundonyororlonmok

. Holifenin nüfuzundon foydolonmok (clnot llonı)

. Petrol bölgelerini kontrololtındo tutmok

. İngilizlerinsömürgeleriileirtibotınıkesmek

. Osmonlı'nın mevcut osker potonsiyelinden foydolonmok

. Boğozlor'ın kontrol oltındo tutulmosıylo Rusyo'yo yordım yopılmosını
engellemek

İtolyo'nın Durumu: Sovoş öncesi gruploşmolordo Almonyo'nın yonındo yer

olon İtolyo, sovoş boşloyınco torofsız kolmıştı. On İki Ado ve Osmonlı
toproklorındoki Botı Anodolu'nun voot edilmesiyle İtilof Oevletlerl yonındo
sovoşo kotılmıştır.

Bulgoıiston'ın Duıumu: ll. Bolkon Sovoşı'ndo koybettiğitoproklon geri olmok
isteyen Bulgoriston, çonokkole Cephesi'ndeki golibiyetimizden sonro İttltot

Devletleri'nin yonındo sovoşo girmiştir. Böylece Osmonlı Devleti - Almonyo
orosındoki koro boğlontısı soğlonmıştır.

Rusyo'nın Durumu: Rusyo'yo müttefikleri torofındon yordım yopılomoyınco
zor durumdo kolmış, l9l7'de Bolşevik İntlloll ile Çorlık Rusyo'sı yıkılmış ve
Sovyet Rusyo kurulmuştur. Sovyet Rusyo 3 Mort l9l8 Brest-lİtowsk
Antloşmosı'ylo sovoşton çekilmiştir.

ABD'nin Durumu: Sovoşto uzun süre torofsızlığını koruyon ABD ticoret ve
yolcu gemilerinin Almon denizoltılorı torofındon vurulmosı sonucu sovoşo
kotılmıştır. ABD'nin kotılmosıylo sovoş kıso sürede sono ermiştir.

A uyenl: Yunanistan, İtilaf grubunda savaşa en son katılan devlettir. Bulgaristan, İttifak

grubunda savaşa en son katılan devlettir.

c) ı.oünyo Sqvoşı Sırosındo Büyük Devletlerİn Durumu



O) Osmonlı Devleti'nin Sovoştığı Cepheler
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Kofkos

Kono!

Çonokkole

Irok

Suriye - Filistin

Hicoz - Yemen

a

Romonyo

Mokedonyo

Goliçyo

Kofkos Cephesi: Doğu Anodolu'nun Ruslorın eline geçmesini engellemelç
doho önce koybedilen toproklorı geri olmolç Bokü petrollerinin kontrolünü
soğlomok ve Kofkoslorı ele geçirerek Turoncılık (rUrtçUlılt) ideolini
gerçekleştirmek omoçlon mıştır.

Osmonlı Devleti soğu( hostolık ve oçlık korşısındo Sorıkomış Horekötı'ndo
yokloşık 90 bin şehit vermiştir. Ruslor ilerleyerek Muş, Bitlis, 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 geriolınmış, Kofkos Cephesi koponmıştır.

İ- glteİ NOTU: Doğu Anadolu Bölgesi'nde karışıklık çıkaran Ermeniler 1. Dünya Savaşının
başlamasıyla birlikte Kafkas Cephesi'nde Rusların yanında yer alarak bölgenin
savunulmasını zorlaştırmışlardır. Osmanlı Devleti bunun üzerine bölgede
güvenliği sağlamak amacıyla Ermenilere yönelik 'Sevk ve İsk6n Kanunu"nu

çıkarmıştır.(27 Mayıs 1915) Tehcir (Göç} Kanunu olarak da bilinen bu kanunla
Ermeniler Suriye'ye ve lrak'ın kuzeyine göç ettirilmişlerdir.

a

a

Toorruz Cepheleri 
:

Sovunmo Cepheleri
o

o

--/
o
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Konol @phesi: İngiitere'nin sömürgeleri ile irtibotını kesmek Çin Almonlorlo
berober Süveş Konolino ikikez çıkormo yopılmışso do boşorılı olunomomıştır.

L NOT: İngiltere tepki olarak Çanakkale ve trak cephelerini açmıştır

E) çonokkole cephesl (lg Mort t9t5)

Açılmo

İtllot Devletleri'nin Boğozlor üzerinden Rusyo'yo yordım göndermek
istemesl.

İtllot Devletleri'nin Osmonlı Devleti'ni sovoş dışındo bırokorok
sovoşı kıso sürede sonlondırmok İstemelerİ.

İtllot Devletleri'nin Boğozlorı ve İstonbul'u ele geçirerek jeopolltlk
oçıdon ovontoj elde etmek istemeleri.

İtllot Devletleri'nin Bolkon Devletleri'ni kendi yonlorındo sovoşo

çekerek yeni cepheler oçmok istemeleri.

. Nusret Moyın Gemisi'nin boşorılı çolışmolorı, Türk oskerinin
kohromonlığı ve topçulorın isobetli otışlorı korşısındo İtllot

Devletleri gerek denizde gerekse korodo moğlup olmuşlordır.

. Sovoş enoz2 yıldoho uzomıştır.

. Bulgoriston Osmonlı Devleti'nin yonındo sovoşo girmiştir.

. İngiltere ve Fronso'nın itiborı sorsılmıştır.

. Gizlionloşmolor ortoyo çıkmıştır. (nusyo'nın sovoşton çekilmesi üzeıine).

. Rusyo'yo yordım yopılomoyınco Çorlık Rejimizor durumo düşmüş
ve l9I7 Bolşevik İhtiloll'ne zemin hozırlomıştır.

. Mustofo Kemol'in Anofortolor, Conkboyırı, Arıburnu ve Kireçtepe'de
elde ettlği boşorılorı, "Anofortolor Kohromonf ilon edilerek Milli

Mücodele'de lider olmosını soğlomıştır.
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lıok Cepirest İngiltere Rusyo'yo korodon yordım yopmok ve petrol bölgelerini ele
geçirmek omocıylo toorruzo geçmişse de Osmonlı ordulorı torqfındon Kutül-Amore
bölgesinde durdurulmuş|ordır. Fokot yordım olon İngilizler ilerleyerek Boğdotı ele
geçirmişler ve Musul önlerine ge|diklerinde Mondros Mutorekesi imzolonmıştır.

g* Not: Osmanlı Devleti Kut'ül Amare bölgesinde 13 bln civarında İngiliz askerini esir alarak
zafer kazanmıştır. Ancak geneI anlamda cephede başarısız olunmuştur.

Surİye, Fİlİstin, Hİcoz ve Yemen Cephelerİ: Bu cephelerde İngilizlerle ve
onlorın torofıno geçen Aroplorlo mücodele edilmiş ve koybedilmiştir.
g- Not-1:

§- Not-2:

f,- Not-3:

İslamcı lık ( Ü mmetçll lk) flkrin in geçerliliğin i kaybettiğl görü lm üştü r.

Osmanlılardan ayrılan en son toplu|uk Araplardır.
Mustafa Kemal'in l. Dünya Savaşı'ndaki son resmi görevi; en son kapanan Suriye
cephesindeki YıIdırım Orduları Grup Komutanlığı'dır.

Romonyo, Mokedonyo, Goliçyo cepheleri: Müttefiklerine yordım omocıylo
ordulor gönderilen bu cepheier, Rusyo'do ihtilolin çıkmosı ve Brest-Litowsk
Antloşmosı'ylo koponmıştır.

ıgo'ıİıı sıvışı oİnİşİvı wİı.soı,l İı.xrııni (e ocır ısı8): almon denizoltılorı
İngiltere'ye ticori omoçlı mol soton ABD tlcoret gemilerini botırınco aao, İtllof
Devletleri'nin yonındo sovoşo girdi. ABD Boşkonı Wilson, sovoşo girme koşulu
olorok bozı ilkeler sundu. Amocı; sovoş sonrosı düzeni soğlomok ve borışı
korumok olon 14 moddelik ilkeleriniyoyınlodı. Buno göre;

Boğozlor bütün devletlere oçık olocoktır.
Her mlllet kendi geleceğini kendisi toyin edebilecektir. Türkler nüfus

çoğunluğuno sohip olduklorı bölgelerde boğımsız olorok
yoşoyobllecekler, ozınlıklor nüfus çoğunluğuno sohip olduk|orı
bölgelerde boğımsız devletler kurobilecektir.
Sovoş sonrosı toprok işgoli olmoyocoktır.
Yenen devletler yenllen devletlerden sovoş tozminotı ve toprok
olmoyocoktır.
Gizli onloşmoIor iptol edilece( borış görüşmeleri oçık olocoktır.
Alsos Loren böIgesi Fronso'yo verllecektir.
Dünyo borışını soğlomok ve sürdürmek için Cemiyet-i Akvom
(vllletler Cemiyetl) kurulocoktır.

Sömü rgecl lik yo pı l moyocoktı r.

§* Not ABD'nin savaşa girişi kazanan tarafı belirleyerek savaşın bitişini hızIandırmıştır

o

o

a

a



r) Olzli Antloşmqlor (Osmon!ı Devleti'ni poyloşmo Tosorılorı)
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Rusyo'yı kendi yonlorındo tutobilmek için İngiltere ve Fronso torofındon
İstonbul, Boğozlor ve Mormoro kıyılorı Rusyo'yo vodedildi.

on İki Ado ve Botı Anodolu'nun İtolyonloro vodedilerek İtllof
Devletleri'nin yonındo sovoşo çekildiği onloşmodır.

İngiltere ve Fronso'nın Osmonlı toproklorını poyloştıklorı onloşmodır.

Çukurovcı, Güneydoğu Anodolu, Musul ve Suriye çevresi Fronsızloro, lrok
İngilizlere bırokılocok diğer bölgelerde ise bir Arop Devleti kurulocoKır.

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

İngilizler' 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 üzerlne İtolyo'nın önemi ortmış ve
önceki bölgelere ek olorok Botı Anodolu do İtolyonloro vodedilmiştir.

t9t5 Londrq

Sykes - Pİcot Antloşmosı

- Mohon Antloşmosı
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e) L0ünyo Sovoşı'nın Sonuçlorı

. Yokloşık l0 milyon inson hoyotını koybetmiştir.

. Bozı büyük devletler yıkılmış, milliyetçi|ik esosıno doyolı yeni
dev|etler kurulmuştur (Avusturyo, Mocoriston, Yugoslovyo,
Polonyo, Çekoslovokyo).

. Bozı devletlerde rejim değişikliği meydono gelmiştir (Rusyo'do
komünizm, İtolyo'do foşizm, Almonyo'do nozizm, Türkiye'de
cumhuriyet). Oenel olorok cumhuriyet oğırlıklı rejimler kurulmuştur.

. Bozı dev|etlerde yönetimde değişiklik olmuştur (İttlnot ve Terokki
mensuplorı yurt dışıno koçmış, yeni kobine kurulmuştur).

. Yeniteknolojik si]ohlor kullonılmıştır (uçoK tonK denizokı).

. Kurtuluş Sovoşı'no sebep olmuştur.

. Moğlup devletlerle önce oteşkeş doho sonro borış ontloşmolorı
imzolonmıştır.

Osmon]ı i|e Mondros Mütorekesi- Sewes(Sew) Borış Antloşmosı

Bulgoriston ile Selonik Mütorekesi - Neuilly(llöyyi) aorış Antloşmosı

Avusturyo lle
ViIIo Gusti Mütorekesi - Soint Germoin
(Sen Jermen) Borış Antloşmosı

Almonyo ile
Rethondes Mütorekesi - Versoilles(Versoy)
Borış Antloşmosı

Mocoriston ile Trionon (Triyonon)Borış Antloşmosı

Osmonlı Devleti Ortodoğu'dokl toproklorını koybetmiştir.

l. Dünyo Sovoşı'nın sonuçlorı, özeIlikle yoplon oğır şortlordoki
ontloşmolor (versoy Antloşmosı glbl) ll. Dünyo Sovoşı'no sebep
olmuştur.

MiIletler Cemiyeti (cemiyeti Akvom) kurulmuştur. (augünkü
Birleşmiş Millet|erin ilk holidir)



rı) uondros Mütorekesi (3o Ekim t9l8)
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Boğoz|or İtllot Devletleri denetimine bırokılocok (Osmonlı
Devleti'nin Anodo!u toproklorı iIe Rumeli toproklorı orosındoki
bütünlük bozulmuştu r.)

İtllot Devletleri güven|iklerini tehlikede gördükleri bölgeleri işgol
edebiteceklerdir. (7. Mqdde; Bu modde ile Osmonlı toproklorı
işgole oçık hqle gelmiştir.)

Doğudoki 6 iIde (Olyorbokır, Elozığ, Von, Bitlis, Erzurum, Sivos)
herhongl bir korışıklık çıkorso burolor işgol edilebilecektir. (Za.

Modde; Bu modde ile Doğu Anqdolu'do Ermeni Devleti
kurulmqsıno zemin hozırlonmqk istenmiştir.)

1000 kişilik jondormo kuweti dışındoki bütün Osmonlı ordulorı
terhis edilecektir.

osmonlı dononmosı, gösteriIen limon!ordo İtllot Devletleri'ne
teslim o|ocoktır.

osmonlı Devleti siloh ve cephonelerini İtilof Devletleri'ne teslim edecektir.

ıtllot Devletleri esirleri serbest bırokılocok, fokot osmonlı esirleri
serbest bı rokı l moyoco ktı r.

Demiryollorı, bütün uloşım ve hoberleşme oroçlorı, limonlor, Toros
tünelleri ve geçitler İtllof Devletleri denetimine bırokılocoktır.

a

Moddeler

Moddeler

Ekonomik Alqndoki
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A UYanl, Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin kayıtsız şartsız teslim belgesidir

ı) MoNDRos ATEşKES ANTLAşMASı'NDAN soNRAKl İşGAILER

Musul (llk işgol edilen yer), Urfo, Antep ve Moroş'ı işgol etmiş,
oyrıco İzmit, Eskişehiı Afyon, Somsun, Merzifon ve Botum'o
osker çıkormıştır.

İstonbul'u fiilen işgol etmiştir. (l3 Kosım l9I8)

Antolyo ve Konyo çevreslni işgol etmiştir

Çok oğır şortlor toşryon, işgollere zemin hozırloyon (özellikle 7.

moddesiyle) osmqnlı Devleti'ni fiilen sono erdiren bir onloşmodır.
İstonbul Hükümetionloşmoyı 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 kurulmuştur.

f,- Not-1:

f,- Not-2:

Urfa, Antep ve Maraş sonradan Fransa'ya devredilmiştir.

Paris Barış Konferansı'ndan sonra Yunanistan İzmir'i işgal etmiştir
(15 Mayıs 1919).

Adono (Çukurovo) ve Hotoy (oortyol) işgol etmiştir
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V) MoNDRos,TAN soNRA KuRuLAN cEıvıivrTLER
ZARARLı cEMİvrrı.ER

Rumlor torofındon kurulmuştur. Botı Anodolu ve Tro§o'yı Yunoniston'o
dqhil ederek "Megolo ideo"yı (aUyul< Yunoniston'ı kurmok ve Bizons

İmporotorluğunu yeniden conlondırmok) gerçekleştirmek lstemlşlerdir.

Yunon KEıl HoçL Fener Rum Potrikhonesl okullordoki izci teşkilotlon ve
diğer Rum cemiyetleriyle işbirliği içindeydiler.

"Megolo İdeo" omocıylo 19. yy. boşlorındo kurulmuş, oynı omoçlo
Mondros'ton sonro do fooliyetlerinisürdürmüş bir Rum cemiyetidir.

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
toprok|ordo bir Ermeni Devleti (vogno Armenio) kurmok için

çolışmolor yopmışlordır.

Yohudi ozınlık torofındon ekonomilç dini oyrıcolıklor soğlomok

Azınl ıklo rı n Kurduğu Cemiyetler

kurulmu

Cemiyetl

- İsroilit (ıuokkobi) cemiyeti



Mllll Vorlığo Düşmon Cemiyetler

na ADAv MEMuRLARıN TEMEı rĞiriııı DERs NoTLARı (z)

İngiliz Muhipleri Cemiyeti

İngilizlerle iyi geçinerek ülkeyi en oz zororlo kurtormok isteyen ve İngiliz

mondosınısovunon bu cemiyete Podişoh Vohdettin Sodrozom Domot

Teoli İslom Cemiyetl

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

Wilson Prensipleri Cemiyeti

Amerikon mondosını sovunmuşlordır

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

Te«ıli Cemiyeti

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

ve ıtİıof

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

Adem-i

Trobzon ve çevresinde boğımsız bir Türk Devleti kurmok istemişler,
zomonlo milli mücodele sofıno geçmişlerdir.
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vı) vARARLı (ıuiııi) cEıuiyrTLER

Tro§o ve çevresini özellikie Movrl Miro'nın fooliyetlerine korşı
korumok omocıylo kurulmuştuı ilk kurulqn cemiyettir.

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

Hukuk Cemiyetl

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

Çukurovo böIgesini Ermenilere ve Fronsızloro korşı
omocıyıo kurulmuştur.

SoVunmo

İzmir'in Yunonlorco işgoliyle berober ilhokı önlemek omocıylo
kuru|muştur. İşgollere korşı fiilen korşı koymuşlordır.

Merkezi sivos olmok üzere kurulmuş ve kıso sürede bütün votono
yoyılmıştır. işgolleri protesto ettik|eri gibi Mi|li Mücodele'ye poro ve
mol yordımı soğlomışlordır.

Cemiyetl

Müdofqo-i Hukuk Cemiyetl

ve Reddl

Angdolu Kqdı nlgrı Müdoftıq- i Voton Cemiyeti
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Türk holkının hoklılığını bosın yoyın yo|uylo Dünyo komuoyuno
duyurmoyı omoçloyon bir cemiyettir. Silohlı direnişi düşünmemiştir.

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

f.- Not-1:

3.- Not-2:

f.- Not-3:

f.- Not-4:

Cemiyetlerin hemen hemen hepsinin kuruluşunda dayandıkları nokta Wilson

İll<eleri'dir.

Mllli cemiyetler kendi bölgelerini kurtarmak için kurulmuş, Sivas Kongresi'nde
"Anadolu ve Rumeli Müdafaa-l Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştiriImişlerdir.

Milliyetçilik ve bağımsızlık amacıyla Mondros Mütarekesi'nden sonra

ku ru lm uşla rd ır.

Başlangıçta basın-yayın yoluyla mücadeleyi, gerekirse silahlı direnişe geçmeyi

amaçlamışlardır.

vıı) nınis BARış KoNFERANsı (ıa ocAK ıgıg)
İtilof Devletleri'nin temsilcileri moğlup dev|etleri ile yopocoklorı borış
ontloşmolorının şortlorını belirlemek için Poris'te toplonmıştır. Sevr horiç diğer
borış ontloşmolorının şortlorı belirlenmiş, Osmonlı toproklonnı 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 propogondosın|n etkisihde kolorok
yunoniston'o verilmiştir. Bu oloy İtilof Devletleri orosındo ilk defo ikilik

çıkmosıno ve bir yönüyle ll. Dünyo Sovoşı'no sebep olmuştur.

İ- Wilson ilkeleri'nin "sömürgecilik yapılmayacak" maddesine karşı "manda ve himaye" fikri

ilk kez burada ortaya atılmıştır.

Doğu
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vııı) izuin,ix işoaı.i (ıs MAyıs ısıs)
Yunonlor Poris Konferonsı'ndo olınon kororo doyonorok 15 Moyıs l9l9'do
izmir'i işgol etmişler, özellikle Hoson Tohsin'in ottığı ilk kurşunlo berober
kotliomloro girişmişlerdir.

f,- Not-1 İzmir'in işgaIinin önemli sonuçları:

o Kuvay-i Mllliye'nin doğmasına yol açmıştır.

o İlrıal< amacı taşıdığı için Türk halkı büyük tepki göstermiştir
o Reddl İlhak Cemiyeti kurulmuştur.

ıx) ıuinaı. eRisroı- RApoRu (ıe ıriu ısıs)
Amerikolı bir omirol olon Bristol'un boşkonlığındoki bir heyet Botı Anodolu'yo
ge|erek incelemelerde bulunmuş ve burodo nüfus çoğunluğunun Türklere oit
olduğunu, kotliomlordon Yunonlorın sorumlu olduğunu ve izmir'in işgolinin
hoksız olduğunu ileri sürmüştür. ABD kondırıldığını görmüş, Wilson ilkelerinin
uygulonmomosıno kızorok oktif dünyo siyosetinden çekilmiş ve "Monroe
Doktrini"ne geri dönmüştür.

tr, NoT: Amiral Bristol raporu Türk halkının ve Kurtuluş Savaşı'nın hakIılığını göstermesi
aÇısından önemlidir. Batı Anadolu'daki Yunan işgalinin haksızlığını dünyaya duyuran
ilk uluslararası belgedir.

KWAY-| uİuİvı: Mondros Mütorekesi'nden sonro boşloyon işgoller, işgollere
İstonbul llükümeti'nin sessiz kolmosı ve Osmonlı ordulorının terhis edilmiş olmosı
üzerine kurulmuştur. Holkın kurduğu bölgesel direniş güçleridir. Düzenli ordu
kuruluncoyo kodor düşmonı oyolomoyıve koyıp verdirmeyiomoç|omış; iht'ryoçlorını
holkon korşıloyon bellı bır merkezden yönetilmeyen düzensiz ordulordır.

/,- NoT: TBMM'Ye karŞı Çıkan isyanların bastırılmasında etklll olmuşlar ve düzenIi ordunun
Çekirdeğini oluşturmuşlardır. İlk Kuvay-ı Milliye direnişi Döğol'da (Hatay) başlamıştır.

x) KuRTutuş sAvAşı HAZıRLıK DöNEMİ

13 Kosım l9l8'de istonbul'o gelen Mustofo Kemol siyosi yollorlo mücodele
etmelç bir hükümet kurmok veyo kurulocok hükümette bokon olobilmek için
çolışmıştır. Boskı oltındoki istonbul'do omocıno uloşomoyocoğını onloyınco
Anodolu'yo geçmek ve milli mücodeleyi boşlotmok istemiştir.
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Kurtuluş Çoreleri:
Aydınlor orosındo votonın kurtuIuşu için şu görüşler ileri sürülmüştür:

. Amerikon mondosıno girmek.

. İnglliz mondosıno girmek.

. Bölgesel kurtuIuş gerçekleştirmek.
o ffiilll lrodeye doyolı, tom boğımsız yeni bir devlet kurmok.

Somsun çevresindeki Türklerin silohlonmosını ve teşkilotlonmosını engellemek için

Mustofo Kemol 9. ordu Müfettişiolorok 19 Moyıs l9l9'do Somsun'o gönderilmiştir.

Somsun'do yoyınlodığı ropordo Rumlorın siyosi emellerinden vozgeçmeleri
holinde konşıklığın kendiliğinden sono ereceğini belirtmiştir.

İ,- NOT:19 Mayıs 1919 Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı kabul edilmektedir

n) ı*ustofo Kemql'in Sqmsun'q Çıkmqsı (lg Moyıs t9t9)

s) Oenelgeler

Mustofo Kemol doho güvenli bir bölge olon Hovzo'yo gitmiş, orodo
holkı bilinçlendirmek ve holkın işgollere korşıtepkisini ortırmok için bir

genelge yoyınlomıştır. Buno göre;

. İşgollere korşı mltlngler düzenlenerek işgoller protesto edilecek.

. İtilof Devletleri temsilcilerine ve İstonbul Hükümeti'ne işgolleri
kınoyıcı telgrof lor çekilecek.

. Müdofoo - i Hukuk Cemiyetleriyoygınloştırılocok.

. İşgollerinciddiyetiholkoonlotılocok.

. 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 İstonbul'o çoğrılmışso do dönmemiş,

Amosyo'yo horeket etmiştır.
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Mustofo Kemol milli birliği gerçekleştirmek ve Kurtuluş Sovoşino
çoğrıdo bulunmok omocıylo çeşitli komutonlorın do imzo ve
desteğini olorok Amosyo'do yeni bir genelge yoyınlomıştır(ali ruot,
Kozım Korobekir Rouf Orboy, Refet Bele). Buno göre;

. Votonın bütünlüğü ve milletin istikloli tehlikededir. (xurtuluş

Sovoşı'nın gerekçesidir.)
. İstonbul Hükümeti üzerine oldığı vozifenin gereğini yerine

getlrememeKe, bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir.
(oerel<çe)

. Milletin istikloliniyine milletin ozim ve kororı kurtorocoktır. (Kurtuluş

Sovoşı'nın omoç ve yöntemi)
. Milletin hoklorını tüm dünyoyo duyurocok olon milli bir kurul

oluşturulmolıdır. (Temsil heyetinden bohsediliyor.)
. Her bokımdon güvenli bir bölge olon Sivos'to milli bir kongre

toplonmolıdır. (oovet)
. Bunun için yurdun her yerinden 3 delege seçilmeli, seçimlerin

yopılomodığı yerde holkın güvenini kozonmış 3 kişi belirlenip
derhol yolo çıkorılmolıdır.

. Delegelerin belirlenmesinde, Müdofoo-i Hukuk ve Reddi-i İlhok

Cemiyetleri ve belediyeler görevlendirilmiştir. (eöylece Kurtuluş

Sovoşını yoymo ve millete mol etmek hedeflenmiştir)
. Bütün bu işler büyük bir gizlilik içinde yopılmolıve milli bir sır olorok

soklonmolıdır.
. l0 Temmu/do Ezurum'do Doğu illeri odıno bir kongre toplonocoktır.

l- Not-l:

L Not-2:

L Not-3:

L Not4:

Türk inkılabının ihtilal safhası başlamıştır. İll< kez millet egemenliğine
dayalı bir yönetim kurulacağından bahsedilmiştir.

Halk mllll mücadeleye davet edllmiştir. Milli Mücadele ruhunu harekete
geçiren ilk be|gedir.

Sivas Kongresi'ne çağrı yapılmış, Erzurum Kongresi'nin toplanacağı
d uyu ru lm uştu r.

Mustafa Kemal'in Amasya Genelgesi ile yetkilerini aşması önce İstanbul

Hükümetl tarafından daha sonra padişah tarafından gerl çağrılmasına
sebep olmuş, Mustafa Kemal, 7-8 Temmuz gecesl askerlikten istifa

etmiştir.

GENELGESİ (zzHAzİRAN l9I9)
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Ezurum'do 15. Kolordu Komutonı Kozım Korobekir Poşo Mustofo
Kemol'e destek vermiş, Erzurum Kongresi'ne kotılmosını ve boşkon
seçilmesini soğlomıştır.

Kongre'de çok önemli korqrlor o|ınmıştır. Bu kororlor;

. Mllli sınırlor içerisinde voton bir bütündür, porçolonomoz. (ıııisol<-ı

Milli'ye temel teşkil etmiştir.)

. İşgollere korşı topyek0n sovunmoyo geçilecektir.

. Osmonlı Hükümeti votonın bütünlüğünü koruyomozso geçici bir
hükümet kurulocoK bu hükümet üyeleri milli kongre torofındon
seçileceÇ milli kongre toplonono kodor hükümet görevi yopocok
olon Temsil Heyeti oluşturulocoKır.

. Mllll kuwetlerietkili, milli irodeyi hökim kılmok esostır.

. Azınlıkloro milli birliğimizi ve sosyol dengemizi bozocok hok ve
oyrıcolıklor verilemez.

. Mondo ve himoye kobuledilemez. (İlt kez reddedilmiştir.)

. Osmonlı Mebuson Meclisi'nin bir on önce toplonmosıno
çolışılocoKır.

. Doğu Anodolu'doki cemiyetler, "Doğu Anodolu Müdofoo-i Hukuk
Cemiyeti" odı oltındo birleştirilmiştir.

g- NOT-I: Toplanışı yönüyle bölgesel, kararları yönüyle millidir.

f* NOT-2: İhtllal özelliği belirgindlr. İlk kez milli sınırlardan bahseditmiştir

f-- NOT-3: Sivas Kongresi'nin ve Misak-ı Milli'nin temelini oluşturmuştur.

KoNGREsİ
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Botı Anodolu'do Yunonloro korşı elde edilen bozı boşorılor,
birliklerimizin desteklenmesi düşüncesini doğurmuştur. Bu omoçlo
Edirne, Bolıkesir, A|oşehir ve Nozilli'de kongreler toplonmıştır.

Bo!ıkesir Kongresi Korqrlorı:

. Yunonloro korşı mücodele devom ettiği sürece seferberlik vordır.

. İdoreyitek elden soğlomok için merkez heyetikurulocoktır.

. Soncoklordo ve kozolordo levozım birlikleri oluşturulocoktır.

. Ayvolık kıyılorındon boşloyon Somo, Akhisor, Solihli, Nozilli
kosobolorındon geçen bir hot üzerinde Botı Cephesi
oluşturulmuştur. (rurtutuş Sovoşı'nın ilk cephesi)

il.- Not-1:

/.- Not-2:

/.- Not-3:

l27

Erzurum Kongresi kararlarından habersizdir.

Bölgeseld ir.

Alaşehir Kongresi'nde Balıkesir Kongresi kararları onaylanmıştır

(zs _3o

KoNGREsı (ü6- 25 AĞusTos t9I9)
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Amosyo Genelgesi'nde toplonmosı istenilen Sivos Kongresi yurdun her
yerinden gelen delegelerin kotılımıylo toplonmştır. İtllof oevletlerinin
Sivos'ı işgol etme tehdidi ve Elozığ Volisi Ali Golipin kongreyi bosmo
girişimi sonuç vermemiştir. Kongrede Mustofo Kemol'in boşkonlığı mondo
f ikri ve E Jz uru m Kongresi ko rorlorı tortışılmıştır.

Alınon kororlor
. Ezurum Kongresi kororlorı kobul edilmiş bozı konulordo değişiklik

yopıImıştır.
. "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 çolışmolorıno izin verilemeyeceği belirtilmiştir.
özellikleri
l) roplonmosı ve oldığı kororlor yönüyle millidir.
2) lı,lustofo Kemo|'in güç ve otoritesi ortmış, milli bir lider olorok

ortoyo çıkmıştır.
3) rurtuluş Sovoşı bütün votono yoyılmış millete moledilmiştir.
a) Sivos Kongresi'nde Ali Fuot Poşo Botı Cephesi Komutonlığfno

getirilmiş böylece Temsil Heyeti ilk defo yürütme yetkisini ku|lonmıştır.

§onuçlor
I) Mustofo Kemol İstonbul ile hoberleşmeme emrini vermiştir.
2) nodişonton 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.
4) Votonsever bir kişiolon AliRzo Poş millimücodelecilerle iyi geçinmeye

çohşmış gönderdiği temsilcilerb Amosyo Göüşmelerini yopmı$ır.

İ.- llot: Temsll Heyeti'nin ilk siyasi başarısı Damat Ferit'in istifasıdır

sİvıs
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Ali Rlzo Poşo Bohriye Nozlrl Solih Poşo'yİAmosyo'yo göndermiş, Temsil Heyetı
ile 3 gün süren görüşmeler sonundo Solih Poşo, ileri sürülen konulorı şohsen
kobuletmiş, İstonbul Hükümeti'ne de kobulettirmeye çohşocoğını belirtmiştir.

Görüşülen konulor:

l) Votonın bütünlüğü,işgollereizinverilmemesi gerektiği

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

3) Temsil Heyeti'nin hoberi olmodon düşmonlo borış görüşmelerine
gidilmemesi

4) Azınlıkloro dengeyi bozucu imtiyozlor verilmemesi

İstonbul Hükümeti meclisin toplonmosı dışındoki konulorq sıcok
bokmomıştır.

f.- NoT: Temsil Heyeti ilk defa İstanbul Hükümeti tarafından tanınmıştır

o) amqsyq Görüşmeıerl (zo - 2zEkim l9l9)

r) remsİl Heyetİ'nİn Ankorq'yq Gelişi (2z Arolık l9I9)

Mustofo kemoI meclisin istonbul dışındo toplonmosını istemişse de
orkodoŞlorı bile mevcut konunloro göre bunun mümkün olmodığını belirtince
ısrorcı olmomış, seçimlerin yopılmosını beklemeye boşlomıştır. Bu orodo
Temsil Heyeti'nin merkezi Ankoro'yo toşınmıştır.

Bunun sebepleri:

l) Uloşım ve hoberleşme yönünden elverişliolmosı

Z) Coğrofikonumunun uygunluğu

S) BotıCephesi'neyokınlığı

+) işgollerden uzok güvenli bir bölge olmosı

s) istonbul'doki meclisin çohşmolorının doho yokındon tokip edilebilmesi
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Seçimler hiçbir müdohole olmodon yopılmış ve genellikle Müdofoo-i Hukuk

toroftorlorı kozonmış, Mustofo Kemo| görüşmelere kotılocok orkodoŞlorındon

bozı önemll isteklerde bulunmuştur. Bu istekler;

. Kendisinin meclis boşkonı seçilmesi (aOylece meclis boşkonı sıfotıylo,

meclisin doğıtılmosı durumundo, yeni bir meclis toployobilecektir.)

Müdofoo-1 Hukuk odlı bir grup oluşturmolorı

Misok-ı Milli kororlorının kobuI ettlrilmesi

F) Son Osmonlı Mebuson Meclİsİ,nİn Toplonmosı (l2 ocok l92o)

f,-, NoT: istanbul'daki padişah taraftarlığı havasından etkilenen mebusIar fikirlerini

değiştirmişlerdir. BöyIelikle Mustafa Kemal başkan seçllmemiŞ, Müdafaa-i Hukuk

Grubu yerine Felah-ı Vatan adlı bir grup oluşturulmuŞtur. Ancak Misak-ı Mllll

Kararlan kabulve ilan edilmiştir.

G) Misqk-ı Milli Kqrorlorı (Zgocok t92o)

MADDELER

. Mondros imzolondığı torihteki sınırlorımızdo voton bölünmez bir

bütündür.

. Mondros'ton önce işgol edilmiş olon üç bölgede ise holk

oylomosıno gidilecektir:

- Kors, Ardohon, Botum

- BotıTrokyo

- Aroplorınyoşodığıyerler

. istonbul, Mormoro ve Holifenin güvenliğinin soğlonmosı şortıylo
Boğozlordon geçiş serbest olocoktır.

. Ülkemizdeki ozınlıkloro tonlnon hoklor, komşu devletlerdeki

Türklere tonınon hoklor kodor olocoktır.(uluslororosı eşitlik ilkesi)

. Siyosi, odli ve ekonomik boğımsızlığımızı kısıtloyıcı oyrıcolıklorın

vorlığı kobuledilemez. Dlş borçlorın ödenmeside bununlo ilgilidir.

a

O
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SeÇimlerin yopılmosıno ve meclisin çolışmotorıno müdohole
etmeyen İtllot Dev|etleri, Misok-ı Milti'nin ilonını büyük bir şoşkın|ık
ve öfke ile korşılomış|ordır.

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

Kororloro tepki oIorok İstonbul'u işgot etmişlerdir (ıo Mort
l920). BöYlece Osmontı Devleti bir kez doho fiilen sono ermiştir.

Meclis doğıtılmıŞ, üyelerinin bir kısmı tutuklonıp sürgün edilmiştir.

Mebuslorın bir kısmı Anodolu'yo koçorok Milll Mücodele,nin kodro
yönüyle güçlenmesini soğlomışIordır.

İstonbul'un iŞgolini kınoyon ve boskıloro roğmen Mllıi Mücodele,ye
korŞı olduğunu bildirmeyen Solih Poşo istifo etmek zorL)ndo kolmış,
Domot Ferit Poşo yeniden hükümeti kurmuştur.

BöYlece Temsil Heyeti ile İstonbul Hükümeti orosındo boşloyon
yokınloşmo tekror gergln bir hole dönmüştür.

Mustofo KemoI kurtuluş horeketinin podişoh ve holifenin de
kurtuluşunu omoçIodığını belirtmiştir.

L NOT: Böylece ml|li blrlik ve bütünlüğün sağlanmasına çalışı|mıştır

Anodolu'do yenİ bir meclisin toplonmosı tortışmosız kobul edilir

, Yenİ kurulocok Türk Devleti'nin sınırlorı çizilmiştir.
Erzurum ve Sivos Kongresi kororlorıno doyonır.

Son Osmonlı Mebuslor Meclisince onoylonmış, itk TBMM torofındon
uygulonmıştır.

Kobu! edilebilecek oskeri şortlorı içerdiğinden bir borış progromı
niteliğindedir.

Wilson ilke|eri esos olınmıştır.

a

a

a

hoIe gelmiştir.

O

a

O

a

o



rı) reMM,nin Açılışı (zg Nison ıszo)

t32 ADAy MIMçRLARıN T[Mrı rĞişiı,ı ırn§ NoTLanı (z)

İstonbul'doki gelişmeleri yokındon tokip eden Mustofo Kemol 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 üyeleri de TBMM'ye kobul edilmiştir.

/_ Not Böylece milli iradeye saygı gösterilmiş, milli birlik ve bütünlüğün sağlanmasına

çalışılmıştır.

Alınon İlk Kororlor:

. yeni bir hükümet kurmok zorunludur.

. Geçici bir hükümet kurmok veyo podişoh vekili otomok doğru değildir
(lıaeclisin boğımsızlığını ve devomlı lığını soğlomok istenmiştir).

. TBMM'nin üzerinde hiçbir güç yoKur.

. yosomo, yürütme ve yorgı yetkileri (güçler birliği ilkesİ) mecllse oittir
(lmoç; işlerin tek elden ve hızlı bir şekilde yürütülmesidir).

. Hükümetin üyeleri meclis içerisinden seçilir. Meclisin boşkonı Hükümetin

de boşkonıdır.(Meclis Hükümeti Sistemi vurgulonmıştır)

. podişoh ve holife boskıve zorlomodon kurtulduğu zomon meclisin oldığı

kororo göre uygun olon yeriniolır.

Yorumlor:

. Amocl Misok-ı Mil|i,yi gerçekleştirmek ve Votonl dÜşmon işgolinden

kurtormok olon kişilerden (ideolistlerden) kurulmuştur.

. Kurtuluşton sonro yopılocok inkıloplor bu meclisin gündemini
oluşturmoyocoktır.

. Bu meclisin gerçekleştirdiğitekinkılop; soltonotın koldırılmosıdır.

. Meclisteki suboylor oskerlik mesleğini de berober yürütmüşlerdir.
(Veclisle cephelerin irtibotını soğlomok için)
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TBMM'ye korşı çıkon isyonloro korşı 29 Nison l920'de "Hıyonet-iVotoniye
Konunu" çıkorılmıştır.

İstiklol Mohkemeleri vosıtosıylo meclis yorgı gücünü kullonmıştır.

Oloğonüstü yetkilere sohip, sert tedbirler olon ihtilolci meclistir.

20 Ocok l92l'de "Teşkilot-ı Esosiye" odıylo ilk onoyoso hozırlonmıştır.

Kurucu meciis özelliği toşımosıno roğmen, "Oloğonüstü yetkilere sohip
meclis" stotüsünde oçılmış, Meclis Hükümeti sistemi benimsenerek işlerin
hızlı yürümesi ve meclis ile hükümetin uyum içinde çolışmosı
soğlonmıştır.

İ- Not Misak-ı Milli kararlarının kabulüyle birlikte Mebusan Meclisi'nin dağıtılması ve
İstanbul'un işgal edilmesi, Ankara'da TBMM'nin açılmasına zemin hazırlamıştır.

xı) TBMM,YE KARşı çıKAN İsvaNLAR

İtllot DevletIeri'nin denetimleri devom ettlrebllmek omoclylo
Boğozlor'ın çevresinde tompon bölgeler o!uşturmok istemeleri

Şeyhülislomdon olınon fetvo ile Kuvoy-ı Mllliyecilerin dinsiz ilon
edlImesi

Yopılon gıyobl yorgılomodo Mustofo Kemol ve orkodoşlorı
hokkındo idom kororı çıkorılmosı

Mllll mücodelecilerin Bolşeviklikle veyo İttlnotçılıkIo suçlonmolorı

Bütün bu suçlomo!orın İngiliz uçoklorıylo holko uloştırılmosı

Bozı zengin ve nüfuz sohlbi kişilerin ç|korlorını korumok istemesi

AzınIıklorın boğımsız devlet kurmo omoçlorı

Bozı Kuvoy-ı Milliyecilerin holko boskı yopmosı

Bozı Kuvoy-ı Milliyecilerin düzenli orduyo kotılmok istememesl

a

a

O

a

o

o

o
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Anzovur İsyonı: Bolıkesir çevresinde iki kez isyon etmiş; Çerkez Ethem
kuwetlerince bostırılmıştır.

Kuvoy-ı İnzibotiye İsyonı (xolltellt ordusu): Geyve, Adopozorı

çevresinde fooliyet gösteren Holifelik Ordusu Ali Fuot Poşo birlikleri
torofındon moğlup edilmiştir. Kuvoyi İnzibotiye'nin bir kısmı Kuvoyi
Milliye sofıno kotılmışlordır.

Bolu, Düzce, Hendek, Adopozorı İsyonlorı: İtilof Devletleri'nin
Boğozlor çevresinde tompon bölgeler oluşturmok omocıylo
çıkorttıklorı isyonlordır. Ali Fuot Poşo ve Refet Bey birlikleri torofındon
bostırılmıştır.

Afyon İsyonı (Çopur uuso): Askerleri firoro teşvik eden Çopur
Muso'nın isyonı Kuvoy-ı Milliye birlikleri torofındon bostırılmış,
Yunonloro sığınmıştı r.

Yozgot İsyonı: Çoponoğlu oilesi nüfuzlorını koybetmek endişesiyle
isyon etmiş birliklerimizi uzun süre uğroştırm|ştır. 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.

Milli Aşireti İsyonı: Urfo toroflorındo Fronsızlor torofındon kışkırtılon
Mllli Aşireti, Fronsız ordusuylo berober Kuvoyi Milliyecilere korşı
mücodele etmişse de boşorılı olomomıştır.

Ayrıca Bayburt'ta Şeyh Eşref İsyanı, Bozkır'da Zeynel Abidin İsyanı,

Diyarbakır'da Ali Batı İsyanı, Yeni Han'da Postacı Nazım İsyanı, Garzan'da
Cemil Çeto İsyanı, Dersim çevresinde Koçgiri İsyanı glbl isyanlar da

çıkmıştır.

f,- NoT:

İstonbul Hükümeti'nin
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Azınlıklor Wilson ilkelerine göre bulunduklorı bölgelerde boğımsız
Devletler kurobilmek için isyonlor çıkormışlordır. İtllot Devletleri
torofındon do desteklenen ozınlık isyonlorı Kurtuluş Sovoşı'nın
kozonılmosıylo son bulmuştur

r,- Not: En son bastırılan isyan Karadeniz'den yardım a|abilen Pontus Rumlarının
isyanıdır.

Çerkez Ethem İsyonı: Emrindeki Kuvoyi Seyyore odındoki kuwetlerle
Yunonloro ve TBMM'ye korşı çıkon isyonlorın bostırılmosındo önemli
roloynomıştır. Fokot doho sonro düzenliorduyo kotılmok istemeyerek
isyon etmiş, l. İnönü Sovoşı'nın hemen sonrosındo isyonı bostırılmış,

Çerkez Ethem Yunonloro sığınmıştır.

Demirci 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).

İstonbul Hükümetl ile bütün hoberteşme kesilmlş, evroklor gerl
gönderilmiştir.

Ankoro müftüsü Rıfot Börekçi Efendi'nin boşkonlığındo birçok
öIimin imzosını toşıyon korşı fetvo yoyınlonmıştır.

Gezici "Nosihot Heyetleri" o!uşturulmuştur.

Üy"Ieri milletvekillerinden otuşon İstiklol Mohkemeleri
kurutmuştur.(ll Ey!üı l92o)

r* NOT: İstiklal Mahkemeleri TBMM'nin yargı gücünü kullanmasına bir örnektir

İ

Milliyeci!er'in

TBMM'nin Aldığı Tedbirler

o
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Mllll Mücodele'nin uzomosıno ve kurtuIuşun gecikmesine sebep
oImuştur.

Yunonlorın ilerlemesine zemin hozırlomıştır.

Boş yere kordeş konı okıtılmış, cephone horconmıştır.

İsyonlorın bostırılmosıylo Anodolu'do TBMM'nin 9üç ve otoritesi
ortmıştır.

xıı) sıvn BARış ANTLAşMısı (ıo Ağustos ıszo)
Diğer moğlup devletlerle yopılon borış ontloşmolorının şortlorı Poris
Konferonsı'ndo belirlendiği holde Sevr'in şortlorı Son Remo görüşmelerinde
ortoyo konmuştur. Bu gecikmenin sebebi:

. Osmonlı'yı poyloşmo konusundoonloşmoyovoromomolorı

. Geçen süre içerisinde doho fozlo toprok işgol etmek istemeleri

. Bir oteşkes ontloşmosı olon Mondros'un bir borış ontloşmosı gibi
hükümler toşımosı

Sevr'deki görüşmelerde şortlorı çok oğır bulon Tevfik Poşo ontloşmoyı
imzolomoyınco İngilizlerin desteklediği Yunonlor bir torofton Edirne'yi diğer
torofton Bolıkesir ve Burso'yı işgol etmişlerdir. Bu gelişmeler üzerine Soltonot

Şurosı toplonmış ve Sevr'in imzolonmosıno koror verilmiştir.

Kqrqrlqr:

. Osmonlı Devleti İstonbul ve Orto Anodolu'do küçük bir bölgeyle
sınırlondırılocok.

. Boğozlor Türklerin dohilolmodığı bir komisyon torofındon idore edilecek.

. Kopitülosyonlor en geniş şekli ile bütün devletlere tonınocok.

. Azınlıklor vergi vermeyeceK oskerlik yopmoyocok.

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

. İngilizlere; Musul, KerküK lro( Filistin ve Arobiston bırokılocok.
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Fronsızloro. Adono, Molotyo, Sivos çevresi ile Suriye bırokılocok.

İtolyonloro; Antolyo, Konyo ve Güneybotı Anodolu'nun içlerine kodor olon
bölgeler bırokılocok.

Doğu Anodolu'do iki yeni devlet kurulocok (Ermeniston, Kürdiston).

50000 kişi horicinde osker bulundurulmoyoco( oğır silohlor edinilmeyecek

İ- Not-l, Antlaşmanın geçerli olabilmesi için meclis tarafından onaylanması gerekmekte idi.

Mebusan Meclisi kapatıldığı için bu mümkün olmadı. Bu yüzden Sevr hukuki

geçerliliği olmayan ölü doğmuş bir antlaşma olarak kalmıştır.

İ- not-Z: TBMM antlaşmayı onaylamamış, onaylayanları da vatan haini ilan etmiştir.

A llot-g, Kurtuluş Savaşı sonrasında Sevr yerine Lozan Barış Anlaşması imzalanmıştır.

xııı) ruRTuLUş SAVAşı'NDAKİ GEPHEIER

1878 Berlin Antloşmosı'ndo Rusyo'nın Ermenilerin koruyuculuğunu
üstlenmesiyle Ermeni sorunu ortoyo çıkmıştır. Özellikle Rusyo'nın,

oyrıco İngiltere 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 İlkeleri'ne göre
nüfus çoğunluğundo olduklorını iddio ediyorlor, Çukurovo ve Doğu

Anodolu'yu içine olon bölgede bir Ermeni Devleti kurmok
istiyorlordı. Generol Horbord yoyınlodığı ropordo Ermeni
iddlolarının doğru olmodığını oçıklomıştır.

TBMM oçıldığı sırodo Ermeniler soldırılorını ortırmış bunun üzerine Doğu

Cephesi komutonlığıno getirilen Kozım Korobekir Poşo'yo horeket emri
verilmiştir (z+ tylul 1920). Sonkomış Kors ve Gümru ele geçirilmiş,
Ermeniler borış istemlştir. Bunun üzerine Gümru Anloşmosı imzolonmıştır.

ı) ooğu cephesl

o

ı
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(3 ıro!ık

ÇıIdır gölü ile Aros nehri sınır olocoktır.

Berlin Antloşmosı ile koybedilen Kors çevresi ile Ardohon'ın bir
bölümü TBMM'ye bırokılocoktır.

Ermeniston TBMM'nin onoylomodığı hiçbir onloşmoyı
imzolomoyocoktır.

TBMM'nin ilk qskeri ve siyosi zoferidir.

Sevr'in geçersizllğl ilk kez belirtiImiştir.

Misok-ı MilIi kısmen gerçekleştirilmiştir.

Doğu sınırı belirIenmeye boşIonmıştır.

Ermeni meselesi çözüme kovuşturulmuştur.

İll< koponon cephe Doğu Cephesi'dir. Burodoki birIikIer botıyo
koydırılmıştır.

Gürciston'o bir noto verilmiş, yopılon Botum Antloşmosı'ylo (ZS

Şubot l92l) arOohon, Botum TBMM'ye verilmiştir.

Ho!kın TBMM'ye güveni ortmıştır.

TBMM'nin vor!ığını tonıyon iIk devlet Ermeniston'dır

Urfq Antep ve Moroş bölgesi önce İngilizler, doho sonro Fronszlor torofındon işgol
edilmiştir. Bölge holkı Fronsızlorın Ermenileri kışkırtmolorı ve yopılon kotliomlor
korşısındo direnişe geçmiştir. Moroş ve Urfo TBMM oçılmodon kurtorılmış Antep bir
yıllık bir kuşotmodon sonro düşmüştür. Çukurovo bölgesinde de bozı mücodeleler
yopılmıştır. Sivos Kongresi'nde olınon kororlo güneyde Kuvoy-ı Milliye kurulmosıno

çolışılmıştır. Bölgenin işgol oltındo tutulmosının mümkün olmodığını onloyon
Fronsızlor Sokoryo Sovoşı'ndon sonro imzolonon Ankoro Antloşmosı'ylo oskerlerini

çekmişler, Hotoy horiç Suriye snınmz belirlenmiştir.

B) cüney cephesl

o

o
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İ- llot-t: Güney cephesindeki başarılar halkın düşmana karşı kazandığı başarılardır. Bu

cephede düzenli ordu kurulamamıştır.

/- Not-Z: Fransa, Ankara Antlaşması ile TBMM'yi tanıyan ilk İtilaf Devleti olmuştur.

BATı ANADotu vE İrıı.vı: sovoş sırosındo yopılon gizli onloşmolor ile Ege Ve
Akdeniz İtolyo'yo verilmiş iken Doğu Akdeniz'de güçlü bir İtolyo'yı
menfootlerine uygun bulmoyon İngiltere, Ege Bölgesi'niYunoniston'o verince
İtolyo'nın dlğer İtllof Devletleri ile orosı oçılmış ve Milll Mücodele'den yono
tovır koymuştur. Her ne kodor İtolyonlor Antolyo yöresini işgol etmişlerse de
Ankoro Hükümeti'nin ordulorı boşorılor kozonmoyo boşloyınco TBMM ile

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

f.,, NOT: İtalya ile siIahlı mücadeleye girilmemiştir

c) aotı cephesi

Düzenli ordunun kurulmqsı: Yunonlorın Burso - Uşok orosındoki
ilerleyişlerinin durdurulomomosı, Gediz muhorebelerinde olınon moğlubiyeÇ
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.

Yunonlor;
. Sevr'i TBMM'ye kobul ettirebilmelç
. Eskişehir'iolıp Ankoro'yo uloşorok Milli Mücodeleyisono erdirmek
. Gücünü göstererek İtllot Devletleri'nden doho fozlo yordım

soğlomo(
. Çerkez Ethem'in isyonındon foydolonmok omocıylo horekete geçmişler

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

o) ı.İnönü Sqvoşı (6 - lo ocok t92I)
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TBMM'nin kurduğu düzenli ordulorın ilk zoferidir.

Düzenli ordu çolışmo!orı sono ermiş, miIli birIik ve bütün|ük
soğlonmıştır.

Holkın kendisine ve düzen!i orduyo duyduğu güven ortmıştır.

Teşkilotı Esosiye (ı921Anoyososı) kobul edi!mişti r. (2o ocok l92l)

Londro Konferonsı toplonmıştır. (23 Şubot - |2 Mort l92l)

İstiklol Morşı kobuI edilmiştir. (l2 Mort l92l)

Afgoniston ile Dostluk Antloşmosı imzolonmıştır. (l vort l92l)

Ruslorlo Moskovo Antloşmosı imzolonmıştır. (l6 Mort l92l)

İsmet Bey genero!!iğe yükse!miştir.

İstiklol Mohkemeleri koldırılmıştır.

TBMM'nin orko orkoyo oldığı boşorılor özellikle 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'lTBMM'ye kobul ettirmek ve Yunon ordusuno zomon kozondırmoktır. ikilik

çıkormok omocıylo hem İstonbul Hükümeti hem de TBMM konferonso dovet
edilmiştir.

TBMM'nİn Amoçlorı:

l) Misok-ı Milli'yidünyo komuoyuno duyurmo(

Z) Sovoş toroftorı olmodıklorını göstermek omocıylo konferonso Bekir Somi
Bey'i göndermişlerdir.

ıstonbul Hükümeti temsilcisinin sözü TBMM temsilcisine bırokmosı ikillk

çıkmosını önlemiştir. Bekir Somi Bey Misok-ı Milli'yi, İtilof Devletleri ise Sevr'i
sovunmuşlor; neticede konferons bir netice olmodon doğılmıştır.

o

o

o

a

r) ı.ondro Konferonsı (Zg şubot - 12 Mqrt t92l)
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f,,*, Not-1

f- Not-2:

f.- Not-3:

f- Not-4:

Londra Konferansı'nın önemi TBM M'nin varlığının İtllaf Devlet]eri tarafından

resmen tanınmış olmasıdır.

Milli Mücadele'nin savaş meydanlarında kazanılacak başarılardan sonra

gerçekleşebi leceği a n laşı l m ıştı r.

İtllaf Devletleri arasındaki görüş ayrılığı artmıştır.

itllaf Devletlerince Yunanlara bir şans daha tanınarak ta arruz emri verilmiştir.

İsrİxı.ıı. MARşı,NıN rıguı.Ü (ız uort l92l): TBMM,nin oçtığı ödüllü yonşmoyo

istemeyerek de olso kotılon Mehmet Akif "Kohromon Ordumuzo" hitoben

yozdığı şiirle birinci gelmiştir.

ıroıııisrııı İı.e oosrtuK ANTIAşMASı (ı uort ıszı): vosı<ovo,do Ruslorlo

gÖrüşmeler sürerken, Afgoniston ile bir dostluk ontloşmosı imzolonmış,

birbirlerini tonımışlor ve yordımloşmo sözü vermişlerdir.

f.-, NoT: TBMM'yi tanıyan ilk Müslüman Devlet Afganistan'dır

MosKoVA ANTLAşMAsı (ıs Mort l92l): ortok düşmon korşısındo yolnızlık

politikosındon do kurtulmok isteyen sovyet Rusyo ve TBMM birbirlerine

yokınloşmışlor ve Moskovo Antloşmosı imzolonmıştır. Buno göre;

ı) Botum Gürciston'o verilmek şortı ile Kors, Ardohon ve Artvin'in TBMM'ye

oit olduğu kobu l edilmiştir. (uisok- ı Milli'den ilk tqviz verilmiştir.)

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

S) Toroflordon birinin onoylomodığı bir onloşmoyı diğeri de
onoy|omoyocoktır.

+) Sovyet Rusyo, TBMM'ye yordım yopocoktır.

A Öıvrıııi: iık kez birAvrupa Devleti tarafından TBMM ve Misak-ı Milli tanınmıştır

/.-, Not-1:

f.,, Not-2:

Kapitülasyonların kaldırılması ilk kez Sovyet Rusya tarafından kabul edilmiştir.

Doğu sınırımız büyük ölçüde çizilmiştir. (Kesin olarak Kars Antlaşması ile

be lirle n m işti r)



F) ıı. İnönü Sqvqşı (ZS Mqrt - l Nison l92I)

l42 ADAY MIMURLARıN TEMEı ıĞiriHı DERS NOTLARı (z)

Londro konferonsı'nın hiçbir sonuç olmodon doğılmosındon sonro,
itııot Devletleri yunonloro bir şons doho tonıyp toorruz emri
vermişlerdir. yunonlor Türk ordusunun doho fozlo güçlenmesini
önlemelç sevr'i kobul ettirebilme( Eskişehir'i ele geçirip Ankoro'yo
geçme( Mllll Mücodele'yi sono erdirmek omocıylo horekete
geçmişler fokot inönü mevkiinde moğlup olorok geriçekilmişlerdir. 8
Nison'do Afyon do Yunonlordon geri olınmıştır.

Fronslzlor Zonguldok'ı, İtolyonlor Güneybotı Anodolu,yu
boşoltmoyo boşlomışlordır.

Botı CePhesl blrleştiri!miş ve İsmet Bey'in emrine verılmiştir.

Düzen|i orduyo duyulon güven ortmıştır.

Mustofo Kemol çektiğl bir telgroflo İsmet poşo,yı tebrik etmiştir.
Türk ordusu Dumlupınor ve Aslıhonlor'do bir too rruz denemesinde
bulunmuŞ, fokot yeterli too rruz gücüne uloşılomodığı için boşorıtı
oIomomıştır.

ıı. inönü sovoşrndon sonro toorruz için yeterli gücü olmodığı onloşılon
Türk ordusuno korşL iyi donotılmış ve üstün soyıdo bir kuwetle sotdırılmosı
durumundo boşorılı olocoklorıno inonon yunonlor, toorruzo geçerek
Afyon kütohyo ve Eskişehifiele geçirmişlerdir. Mustofo kemol'in emri ile
Tü* ordusu Sokoryo Nehri'nin doğusuno çekilmiştir.

a

o

G) Kütohyo - Eskİşehir Muhqrebelerl (ıo - zlTemmuz l92t)

o
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yunonlor Sokoryo Nehri'ne kodor oIon yerleri işgol etti.

Holkto ve mecliste bir ponik boşlodı.

MecIisi Koyseri'ye toşımo ve yeniden Kuvoy-ı Mllliye ordusu

sistemine dönme tortışmolorı boşlodı.

Mustofo Kemo|'e korşı muholefet güçlenmeye boşlodı.

5 Ağustos'to "Boşkomutonlık Yososı" çıkorıIorok Mustofo Kemol
"Boşkomuton" ilon edilmiştir.

8 Ağustos'to "Tekölif-l Ml!liye Emirleri" çıkorıldı.

İstiklol Mohkemeleri yeniden kuru!du.

BAşKoMUTANI|K YAsAsı (5 ığustos ıszı) : Mustofo Kemol işleri doho hızlı

yürütmek ve bu kÖtü gidişe son vermek omocıylo Meclis'ten geniş yetkiler

istemış, 3 oytığıno boşkomutonlığo otonmlştlr. Buno göre yosomo, yürütme

ve istiklol Mohkemelerivosıtosıylo yorgı yetkisine sohiptir. Birkoç kez uzotılon

görev, 1922 Temmuzundo süresiz olorok uzotılmıştır. Cumhurboşkonı
seçilinceye kodor bu görevde kolmıştır.

rrxAı.ir-i uiı.ıivr ıuinı.rni (e ığustos l91): orduyu Sokoryo Sovoşı,no

hozırlomok omocıylo holkton son bir kez fedokOrlık 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 İstiklol Mohkemeleri kurulmuştur.

& ııor, TekAlif-i Milliye Emirleri'ne göre toplanan yardımlar Sakarya Savaşı'na yetişmemiş,

daha çok Büyük Taarruz'da kullanılmıştır.

ıı

o

a

o

O



X) Sokoryo Meydon Muhorebesl (23 Ağustos - 13 Eylül l92I)

l44 ADAv MıMuRLARıN TEMEı rĞiriHı DERs NoTLARı (z)

Yunonlor Sokoryo Nehri'nin doğusuno geçerek toorruzo boşlomışlor, Türk
sovunmo hottını yer yer oşorok Ankoro yokınlorıno kodor gelmişlerdir.
Mustofo Kemol'in "Hottı müdofoo yoktur, sothı müdofoo vordır. O sotıh
bütün votondır..." sözüyle uygulodığı yeni toktik boşorıylo uygulonmış
Yunonlor durdurulmuş sonro Sokoryo Nehri'nin botısıno otılmışiordır.
Toorruz gücüne uloşmomış olon Türk ordusu doho ileriye gitmemiştir.

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

Son sovunmo Sovoşıdır.

Yunonlorın too rruz gücu kırılmış ve Yunonlor sovunmoyo
çekllmiştir.

Sovyet Cumhuriyetleriy|e Kors Antloşmosı imzolonmıştır. (ı3 Ekim l92l)

Fronso ile Ankoro Antloşmosı imzoIonmıştı r. (2o Ekim l92l)

Ukroyno ile Dostluk Antloşmosı imzolonmıştır. (Z ocok1922)

itolyon|or Anodotu'yu tomomen boşoltmışlordır.

Mustofo Kemol'e "goz,lik" unvonı ve "moreşolllk" rütbesi veriImiştir.
(ıs ryıüı ı92ı)

İngiIizIer teker teker müttefiklerince terk edilince çoreyi sovoşı
durdurmokto bulmuş ve 22 Mortto ikl torofo oteşkes teklifinde
bulunmuşlordır. Türk ordusunu horeketsiz bırokmoK milli hükümetl
gevşetmek omoçlorını toşıyon teklif TBMM torofındon kobuI
edllmemlştir. Kesin boşorı için kesin zoferin lozım olduğu on|oşılmıştır.

Yunonlor, İngiliz desteğini koybetmişlerdir.

İngilizler ile Esir Mübodelesi Antloşmosı yopılmıştı r. (22 Ekim l92l)

a

a
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KARS ANTIAşMASı (ıo ıriu ıszı): Sokoryo Sovoşı'ndoki boşorımızdon sonro
Kofkos Cumhuriyetleri ile (Ermeniston, Azerboycon, Gürciston) imzolonmıştır.
Buno göre; Moskovo Antloşmosı şortlorı tekror edilmiş ve Doğu sınııımız
kesinlik kozonmıştır.

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

Fronso işgol ettiği toproklorı boşoltocok

Boşoltılon toprok|ordo genel of llon edllecek

Hotoy'doki Türklere genlş hoklor tonınocok ve Hotoy özerk bir
böIge olocok

Fronso TBMM ve Misok-ı Milli'yi tonıyocok

Cober Kolesi Türk boyroğı oltındo, Türk mü|kü olorok kolocok.

- TBMM'yive Misok-ı Milli'yitonıyon ill< İtllot Devleti Fronso'dır.

- Bu durum İtilof Devletleri orosındoki görüş oyrı|ığını orttırmıştır.
Güney Cephesi koponmış, burodoki oskerlerimiz botıyo
koydırılmıştır.

- Botum'don sonro Hotoy'ın Fronso'yo bırokılmosı Misok-ı Millfden
verilen ikinci tovizdir.

ı) nnroro Antloşmosı (2o Ekim t92l)

a

o

o

MADDELER



J) Büyük Toorruz (zeAğustos - 18 Eylül lg22)

ı46 AD,Av MEMuRLARıN TıMEı rĞiriıı DERs NoTLARı (2)

Mustofo Kemol'in Boşkomutonlığındoki Türk ordusu l yıl kodor hozırlık

devresigeçirmiş sürenin uzomo$ bir oro muholefetin yoğunloşmosıno

sebep olmuştur.26 Ağustos'to toorruzo geçilmiş (ıtyon'un üzerinden) 4
günde Yunon sovunmo hottı oşılmış, Dumlupınor mevkiinde 30

Ağustos'to Boşkomutonlık Meydon Muhorebesi ile Yunon ordusu büyük

ölçüde imho edilmiştİr.'Ordulor, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleril" emriyle

horekete geçen Türk ordusu 9 Eylülde İzmiı'i kurtormış l8 Eylül'de bütün

Botı Anodolu Yunonlordon temizlenmiştir.

Türk ordusu kuzeye, Mormoro, İstonbul ve Boğozloro doğru yönelmiş,

İngilizlerle sovoş durumu ortoyo çıkmıştır. Fokot iki torof do sovoşı
göze olomodığı için Mudonyo Ateşkes Antloşmosı imzolonmıştır.

MuDANYA ATEşKES ANTLAşMAsı (ıı ıxiu 1922):

İngiltere, dominyonlorının ve İngiliz bosınının boskısı ve müttefiklerinin
yolnız bırokmosı sonucu sovoşı göze olomoyorok Mudonyo Borış

Görüşmeleri'ni yopmoyo ron olmuştur. Mudonyo'doki borış
görüşmelerine ingiltere, itolyo, Fronso Ve TBMM kotılmıştır.

Görüşmelere kotılmoyorok Mudonyo yokınlorındo bir gemide
bekleyen Yunonlorı İngilizler temsil etmiştir.

Bu onloşmoyo göre;

. Meriç Nehri'ne kodor olon Doğu Tro§o l5 gün içinde boşoltılocok
ve l oy sonro Türk ordusu buroyo girebilecek.

. Borış imzolonıncoyo kodor Doğu Tro§o'doki Türk oskeri 8 bin
jondormo kuwetini geçmeyecek.

. İstonbul ve Boğozlor TBMM'nin denetimine bırokılocok.

. Borış imzolonıncoyo kodor İstonbul İtllof Devletleri'nin denetiminde
koloco( Türk ordusu gösterilen sının geçmeyecektir.
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KurtuluŞ SovoŞı'nın oskeri sofhosı sono ermiş, siyosi sofhosı
boş|omıştır.

SovoŞılmodon Doğu Trokyo, Mormoro'do İstonbul ve Boğozlor
çevresi ku rto rı lm ıştır.

MudonYo'do TBMM'yi temsil eden İsmet Poşo bu boşorısındon
doloyı Lozon'o boş temsilci olorok gönderilmiştir.

TBMM'nin vorlığı İtllot Devletleri torofındon tonınmış, Misok_ı Miılı
büyük ö!çüde gerçekleştirilmiştir.

a

xıv) sALTANATıN KALDıRıLMASı (ı xosım ıszz)
Amosyo Genelgesi'nden beri bohsedilen millet egemenliği TBMM'nin
oçılmosıylo gerçekleştirilmiş ve TBMM'nin üstünde hiçbir güç olmodığı
belirtilmiştir.

Millet egemenliğinin yonındo soltonotın do devom etmesi monosızdı. Üstelik
Lozon GÖrüşmeleri'ne itilof Devletleri ikilik çıkormok için istonbul Hükümetı,nı
de dovet etmişlerdi. içte birliği soğlomok omocıylo l Kosım 1922'de soltonot
hilofetten oyrılorok koldırılmıştır. BöyIece osmonlı Devleti hukuken sono
ermiŞtİr. Vohdettin sodece holife unvonını kutlonorok ingilizlere mürocoot
etmiŞ ve ülkeyi terk etmiştir. TBMM Vohdettin'deki holifelik sıfotındon
İngilizlerin foydolonmosını engellemek için holifeliği osmonlı honedonındon
Abdülmecid Efendi'ye (ıı.anoulmecid) vermiştir.

f* Not-1:

g- Not-2:

L Not-3:

Osmanlı DevIeti resmen sona erdi.

Laikliğin ilk aşaması gerçekleşti.

Mllli egemenlik yolunda önemli bir adım atı!dı.
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xv) ı.ozıN BARış ANTIAşMASı
(zo rısıu ı922-4 şuBAT 1923, 23 ııisıı.ı ıgzg - 24 TEMMuz ıses)

TBMM borış gÖrüşmelerinin yeri olorok İzmir'i tekllf etmlşse de kobul

edilmemiş, torofsız bir bölge olon Lozon'do onloşılmıştır. TBMM'yi kimin temsil

edeceği tortışmo konusu olmuş, Mudonyo Ateşkes Antloşmosı'ndoki

boşorılorındon doloyı Heyet Boşkonı olorok İsmet Bey gönderilmiştir. TBMM

Kopitülosyonlor ve Ermeni yurdu meselesinde toviz verilmemesini istemiŞtir.

Görüşmelere birçok İtılof Devleti'nin yonındo Boğozlor konusundo Sovyetler

Birliği ve Bulgoriston do kotılmıştır. ABD ise yo|nızco gözlemci üye

göndermiştir. Görüşmeler 20 Kosım'do boşlomış omo birçok konudo

onloşılomomış, 4 Şubotto kesilmiştir.

İki torofın ordulorı sovoşo hozır hole getirilmişse de sovoş olmodon 23

Nison'do görüşmeler yeniden boşlomıştır. Korşılıklı tovizlerle 24 Temmuz

l923'te ontloşmo imzolonmıştır.

Lozon Antloşmosı'nın konuloro göre hükümlerini inceleyelim:

yunoniston ile sınır Mudonyo'do olduğu gibi Merİç Nehri olocoktır.

Bulgoriston ile sınır İstonbul ve Nöyyi Antloşmolorı'no göre

olocoktır.

Bozcoodo ve Gökçeodo dışındoki Ege odolorı Yunonloro verilecek

özeIlikle sın ırlo rı mızo yokı n olon odolo r silohlond ı rıl moyocoktır.

on İl<l aOo İtolyonloro bırokılocoktır.

Türkiye-Suriye sınırı Ankoro Antloşmosı'no göre belirlenmiştİr.

Türkiye-lrok sınırı ilgili Devletlerin (rrrkiye, İngİltere) lklll

görüşmelerine bırokı|mış, Musul sorunundon doloyı onloşmo
soğlonomomıştır.

Türkiye-iron sınırı 1639 Kosr-ı Şirin Antloşmosı'ndoki gibl kolmıŞ,

logros Doğlorı sınır kobu! edilmiştir.

Doğu sınırı mv; Gümrü, Moskovo ve Kors Antloşmolorı'no göre

belirlenmiştir.

o

a
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Kesin olorok koldırılmıştır. Böylece ekonomik boğımsızlık soğlonmıştır.

Sovoş tozminotı olorok Yunonlordon Korogğoç kosobosı o!ınmıştır

Bütün çoboloro roğmen potrikhone yurt dışıno çıkorılomomıştır.
Ancok yoboncı kiliselerle irtibot kurmosı yosoklonmıştır. Siyosi yetkileri
kısıtlonorok yolnızco dini yetkilere sohip olmuştur.

Boğozlor Türkiye'nin boşkonı olduğu bir komisyon torofındon idore
edilecek her lkl yokosı oskerden orındırılocoktır.(Yoboncılorın
bulunduğu bir komisyon olmosı Misokı Milli'ye oykırıdır.)

Türkiye votondoşı kobul edllerek oyrıcoIıklorı koIdırılmıştır.

istonbul ve odolordoki Rumlor i|e Botı Tro§o'doki Türkler horicinde
kolon nüfus korşılıklı yer değiştirmiştir. (Yunoniston ile Nüfus
Mübodelesi)

potrikhone
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osmonlı'don kolmo dış borçlorın ödenmesi istediğimiz şekilde
çözülmüş, borçlor Osmonhdon oyrılon devletler orosındo
poyloştırılmlş, poylmlzo düşen kısım toksitle ödenmiştir. Düyunu

Umumiye koldırılmıştır.

Milli Eğitim Bokonlığıno boğlonmış, bu konudo yoboncı devletlerin
müdoholesine izin verilmemiştir. Yoboncı okullor konusu en çok
Fronso ile sorun yoşomomızo neden olmuştur.

İtilof Oevletleri'nin Lozon Antloşmosı'nın onoyındon sonro 6 hofto
içinde İstonbul'don ovrılmosıno koror verilmiştir.

f.- Not-l:

f.- Not-2:

f.- Not-3:

f.*, Not-4:

İ.- Ntıt-S:

f,-. Not-6

f,-, Not-7:

f* Not-8:

l. Dünya Savaşı'nın en son lmzalanan barış anlaşması Lozan Barış Antlaşması'dır.

Uluslararası bir anlaşmadır ve geçerliliğini günümüzde de korumaktadır.

Yabancı okullar, dış borçlar, nüfus mübadelesi, boğazlar, Musul meselesl ve Hatay

sorunu sonradan tekrar gündeme gelmiş ve çoğu lehimize çözülmüştür.

Sevr'in geçersiz olduğu kabul ettirilmiştir.

itlIaf Devletleri Misak-ı Milli'yi ve Yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığını kabul

etmişlerdir.

Musul meselesi Lozan'da çözülemeyen ve sonraya bırakılan tek meseledir. (lrak

Sın ırı)

Türklerin isteklerine en fazla direnen devletler İngiltere ve Fransa'dır.

Türk Kurtuluş Savaşı sömürge altındaki mil|etlere örnek olmuştur.

Borçlor
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xvı) rünKiyE,DE iı,ıxıı-ıp ııınırrrlrni
Atotürk'ün inkılop onloyışı rodikol ve köklü değişiklikler yopılmosı
şeklindeydi. Özellikle Türk milletini son yüzyıllordo geri bıroktıron kurumlorı
koldırmoK yerine çoğdoş kurumlor getirmek istiyordu. Zoten ulusol
egemenlik onloyışıno uygun kurulon bir devletin de yeni kurumloro ihtiyocı
vordı. Bundon doloyı birbirini tokip eden değişik o|onlordo çeşitli inkıloplor
yopılmıştır.

|924Anoyososı kobuIü

Medeni konun kobulü

cezo konunu kobu!ü

Borçlor Konunu kobu!ü

soltonotın kold ırıI mosı

!l. Meclisin oçılmosı

Ankoro'nın boşkent o|mosı

Cumhuriyetin ilonı

Holifeliğin koldırılmosı

Çok portlli hoyoto geçiş denemelerl
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İzmir il<tisot Kongresi

Kopitü losyon lo rı n koldı rı l mosı

İş Bonkosının kurulmosı

Aşor Vergisi'nin koldırılmosı

Fobrikolorın oçılmosı
Bonkolorın oçılmosı
Teşviki Sonoyi Konunu kobulü

l.Beş Yıllık Sonoyi Plonı hozırlonmosı

Kobotoj Konunu kobulü

Toprok reformu

Torım kredi kooperotiflerinin kurulmosı

Horf İnkı!obı yop|tmosı (lotin horflerinin kobuIü)

Tevhidi Tedrisot konununun kobulü

Millet Mekteplerinin oçılmosı

Moorif Teşkilotı Hokkındo Konunun kobulü

Türk Dil Kurumunun oçılmosı
Türk Torih Kurumunun oçılmosı
Üniversite reformunun yopılmosı

Tekke, 7oviye ve Türbelerin kopotılmosı

KıIık kıyofet inkıIobı

Tokvim soot ve ölçülerde değişiklik

SoğIık olonındo iyileştirmeler yopıImosı

Soyodı Konunu'nun kobulü

Kodınloro siyosi hoklor veri!mesi

Hıfzısıhho Enstitüsünün kurulmosı

rĞiriu xüırüR ALANıNDA



a) Siyosi Alondq Yopılqn İnkıloplor
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Soltonot kişiye doyolı, cumhuriyet ise milli egemenlik onloyışıno
doyolıdır. Doloyısıylo soltonotın vorlığı cumhuriyet rejimine terstir.
ıstonbul Hükümeti'nin Lozon konferonsı'no dovet edilmesi ve bunun
engellenmeye çolışılmosı nedeniyle soltonot ve hilofet mokomı
birbirinden oyrılorok so|tonot koldırıldı. Soltonotın koldırılmosı ile
TBMM Abdülmecit Efendi'yi holife seçti.

23 Nison l920'de çolışmolorıno boşloyon l. TBMM, ulusol boğımsızlığı
gerçekleştirmeyi omoçloyon votonsever insonlordon oluşuyordu.
Çok zor şortlordo çolışmış ve bunu boşormıştı. Mustofo Kemo|
Meclis'te değişik görüşlerde olon insonlorı bir oroyo getirmek için
"M0dofoo-i Hukuk" grubunu kurmuştu. Meclis l Nison'do kendini
feshetmeslyle seçimlerin yenilenmesine koror verildi.

Seçimleriçoğunluklo Müdofoo-i Hukuk grubu üyeleri kozondı. ll. TBMM
ll Ağustos l923'te çolışmo|orıno boşiodı. 23 Ağustos lg23'te Lozon
Anloşmosı ll. Meclis torofındon onoylondı.

Lozon Anloşmosı uyorınco onloşmonın TBMM'de onoylonmosını tokip
eden oltı hofto içinde istonbul itilof Devletleri oskerlerince boşoltıldı.
(z Ekim 1923). Bu durum boşkent sorununu gündeme getirdi.
Meclisteki uzun tortışmolordon sonro Ankoro boşkent olorok kobul
edildi.

F

KAIDıRıLMASı (I KASıM 1922)

(ıı agustos

oLMAsı (I3 Ekim

ıı.
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(zs Ekim

TBMM'nln oçılmosı, orkosındon soltonotın koldırılmosıylo millet
egemenliği büyük ölçüde gerçekleşmişti. Fokot komuoyu hozır

olmodığı için "Cumhuriyet" odı konmomıştı. Üstelik "Meclis Hükümeti"

sistemi hükümet buno|ımıno yol oçmıştı. Sonundo 29 Ekim l923'de

Cumhuriyet ilon edildi.

cumhuıivetin ilonıvlo;
. Devlet rejiminin odı belirlendi.

. Devletboşkonısorunu holledildi.

. Meclis hükümetisisteminden kobine sistemine geçildi.

. Yürütmeye işlerlik kozondırıldı.

A ııor, Mustafa Kemal cumhurbaşkanı, ismet paşa başbakan, Fethi Bey meclis

başkanı seçilmiştir.

E
)

Soltonot koldırılırken komuoyu hozır olmodığı için holifelikten oyrılmıştı.

Fokot soltonot toroftorlorının holifelik mokomı etrofındo toplonmosı,

Abdülmecid Efendi'nin soltonotı çoğnştıron dovronışlorı, holifeliğin

inkıloplonn ve loikliğe geçişin önündeki en büyük engel olmosı, işlevini

koybettiği l. Dünyo Sovoşı'ylo ortoyo çıkon holifelik gibi bir kurumun

çoğdoş Türkiye Cumhuriyeti'nde yerinin olmomosı ve bosındo gelişen

bozı hodiseler yüzünden 3 Mort 1924'te holifelik koldınlmıştır.

Aynı gün;

l. Şeriye ve Evkof Vekoleti koldırıldı (loltlir yolundo önemli bir odım).

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

birleştirilmesi soğlondı).

3. ErkEn-ı Horbiye Vekoleti koldırı|dı (oenel Kurmoyın politikoylo

uğroşmosı engellendi).

4. Osmonlı honedonının yurt dışıno çıkorılmosıno koror verildi.

5. Horbiye Nezoreti koldırıldı (Yerine Sovunmo Bokonlığı kuruldu).
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E
HAvATA GEçlş

Serbest Cumhuriyet Fırkosı (lZ Ağustos lSgO) ve Terokkiperver
cumhuriyet Fırkosı (ız ı<osım ısza) ı<urulmuştur oncok hedeflenen
sonuçlor olınmomıştır.

ı) cumhuriyet Holk portisi (9 ığustos 1923)

ilk TBMM'de Mustofo Kemol'in kurduğu Müdofoo-i Hukuk grubundon boşko
Tesonüt, istiklol, Holk ve lslohot grupiorı do bulunuyordu. Mustofo Kemol
inkıloplorı yopocok kodroyu bir oroyo getirmek için 9 Ağustos lg23'te Holk
Fırkosı'nı kurdu. l9SO'ye kodor iktidordo kolon portiye (ıszs - ıgsa) yıllorındo
Mustofo Kemol, 0ggg-ıgso) yıllorındo do ismet inönü boşkonlık yopmıştır. Bu
torihe kodor portinin boşkonı oynı zomondo cumhurboşkonı idiler.

İ.-, Not: Parti, ekonomlde "Devletçilik" llkesini savunmuştur

2) TeıokkiperverCumhuriyet Fırkosı (U xosım t924):

l924 yılındo ordunun siyosetle uğroşmosıyosoklonınco pek çok suboy oskerlik
görevinden istifo ederek politikoyo girdi. Kozım Korobekir, Alı Fuot Poşo
(cebesoy), Rouf Bey (orooy), Refet Bey (seıe), Adnon aey (adıvor) biıeşeret
oynı görüşü poyloşon kimse|eri bir oroyo getirmek omocıylo bir porti kurdulor.
Porti kıso zomondo rejim muholiflerinin yuvosı durumuno geldi.

Portinin yoptığı çolışmolorın Şeyh Soid isyonı'nın çıkmosındo etkisi görülmüş
ve Tokrir-iSükün Konunu'no doyonıloı.ok 5 Hoziron lg25'te portikopotılmıştır.

f- Not: Parti, ekonomide "libera lizm"i benimsemiştir

3) şeyh soid Ayoklqnmosı (ıe şuuot 1925)

Nedenleri:

. TerokkiperverCumhuriyetFırkosı'nınolumsuzçolışmolorı

, Türk Devieti'nin Musul'o müdoholesini engellemek isteyen ingilizlerin
Güneydoğu'do korışıklık çıkormok omocıylo burodoki yerli oholiyi devlet
kurmo yolundo kışkırtmolorı

. Loik Cumhuriyete ve inkıloploro korşıolonlorın bir oroyo gelmeleri
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Diyorbokır'ın Piron köyünde boşloyon oyoklonmo kıso sürede Doğu

Anodolu'yo yoyıldı. Fethi Bey Hükümetl oyoklonmoyı bostırmokto boşorısız

olunco istifo etti.

ismet Poşo Hükümeti 4 Mort l925'te Tokrir-i Sükün Konunu'nun çıkorllmosını
soğlodı. istik|ol Mohkemeleri yeniden kurulorok oyoklononlor cezolondırıldı.

Musul sorununun oleyhimize çözümlenmesine sebep oldu. Ayrıco çok portili

hoyoto geçişin ilk denemesinin boşorısız olmosıno yoloçtı.

f,- Not: Rejime karşı yapılan llk ayaklanma oIması yönüyle 31 Mart Vakası'na

benzemektedir.

4) İzmir Suikostı (le xoziron 1926):

Rejim korşıtlorı ve muholifler Mustofo Kemol'e korşı boşorısız bir suikost

girişiminde bulunmuşlordır. Rejime yÖnelik bu horeket de boşorısız kolmıştır.

5) Serbest Gumhuriyet Fırkosı (l2 Ağustos l93o):

Kurulmqsının nedenleri:

. 1929 Dünyo ekonomik buhronındon etkilenen Türkiye'de bu buhronın

oşılmosını soğlomok omocıylo değişik görüşlerin ortoyo çıkmosını soğlomok

. Ülkede demokrotik bir ortom oluşturmok

. Hükümetin çolışmolorınıdenetleyecek bir muholefet portisiortoyo çıkormok

Bu sebeplerle Mustofo Kemol, Fethi Be/den porti kurmosını istedi. 12 Ağustos

l93O'do kuruldu. Ancok Serbest Cumhuriyet Fırkosı kıso zomondo rejim

muholif|erinin yuvosı durumuno geldi. Bu durumu gören Fethi Bey,lB Arolıkl930'do
portiyi kopottı. portinin kopotılmosındoki isobet kıso zomon içinde belli oldu. 23

Arolık l93O'do ğim korşıtlorı Menemen'de oyoklonorok Yedek Suboy Kubiloy'ı

öldürdüler. Ayoklonmo kıso sürede bostırıldı. Suçlulor oğır şekilde cezolondırıldı.

f,- Not-1:

tr-, Not-2:

Her ıkı demokrasi denemesl de gösterdi ki Türk toplumu henüz çok partlll siyasi

rejime hazır değildi.

ıı. Dünya Savaşı'ndan son ra 1946 yılında Demokrat Parti'nin kurulmasıyIa Çok partili

hayata geçllebilı,niş, gerçek demokratik seçimler ise ancak ]-950'de yapılmıştır.

1950'de Demokrat Parti lktldarı başlamıştır.
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6) ıvıenemen otoyı (z3 ırolık ıSSo)

Serbest Cumhuriyet Fırkosının kurulmosı eski rejimden yono olon yenilik
korşıtlorını cesoretlendirmişti. Nokşibenditorikotındon Derviş Mehmet odlı bir
kişi etrofıno toplodığı insonloro "Din elden gidiyor, şeriot isteriz" diyerek
İzmir'in Menemen ilçesinde oyoklondı. İsyonı bostırmoyo çolışon Asteğmen
öğretmen Kubiloy oloy sırosındo şehit oldu. İsyon kıso sürede bostırıldı ve
isyoncılor yorgılonorok cezolondırıldılor.

İ- NOl, İlerleyen dönemde ordunun siyasetten ayrılması da (19 Aralık 1-924) siyasi alanda
yapılan yeniliklerdendir.

osmonlı Hukuku Şer'i ve Örfi Hukuko doyolıydı. Hukuk olonındo korışıklıklor
bulunuyordu. Hukuk düzenindeki oksoklıklorı gidermek omocıylo ll. Mohmut
Dönemi'nden itiboren bozı girişimlerde bulunulmuştu. Tonzimot Dönemi'nde
Ahmet Cevdet Poşo torofındon "Mece|le" odı verilen bir Medeni Konun
hozırlondı. Botı torzındo boğımsız mohkemeler kuruldu. Fokot forklı din ve
mezheplerin yoşodığı Osmonlı Devleti'nde yopılon yenilikler yetersiz koldı.

l) 1924 Anoyososı (zo ııison 1924)

. Devletinyönetimşeklicumhuriyettir.

. Egemenlik koyıtsız, şortsız milletindir.

. Devletin dini İslom, dillTürkçe, boşkentiAnkoro'dır.

. Cumhurboşkonı TBMM içinde 4 yıl için seçilir.

. Yosomo meclise, yürütme yetkisi hükümete oittir.

. Yorgı yetkisi boğımsız mohkemeler torofındon kullonılocoktır.

. Seçme ve seçilme hokkı yolnızco erkek votondoşlor torofındon kullonılır,

. Seçmen yoşıl8'dir.

a) rıukuk Alonındo Yopılon İnkıloplor
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1924 Anoyososındo Yopılon Değişiklikler

. Kodınloro seçme ve seçilme hokkıtonındı.Og3+)

. Seçmen yoşı22'ye çıkorıldı.

. 1928 yılındo "Devletin dini İslom'dır." moddesi Anoyoso'don çıkorıldı. Aynı
torihte Cumhurboşkonı ve milletvekili yemin biçimi değiştirildi.

. 5 Şubot l937'de Atotürk ilkeleriAnoyoso'do yer oldı.

. 29 Moyıs l936'do Türk Boyroğı Yososı Anoyoso'do yer oldı.

. 1946 yılıno kodor çift dereceli olon seçim sistemi,lg46 ve sonrosındo tek
dereceli olorok yopılmıştır.

2) uedeni Konunun Kqbulü (ız şuuot 1926)

Medeni Konun, İsviçre'den olınmıştır. İsviçre'deki Medeni Konunun tercih
edilme sebebi; Botı'doki en son medeni konun olmosı, loik ve çoğdoş nitelik
toşımosı, protik ve esnek olmosıdır.

Medeni Konun lle;

. Mecelleyürürlüktenkoldırıldı.(ı-ollleşme)

. Tek eşlilik ve resmi niköh zorunlu hole getirildi.

. Kodın erkek eşitliğisoğlondı.

. Kodıno do boşonmo hokkıverildi.

. Mirosto ve şohitlikte kodın-erkek eşitliğisoğlondı.

. Kodınlorınistediğimesleğegirebilmelerisoğlondı.

L NoT: İtalya'dan; Ceza Kanunu,

Almanya'dan; Ticaret Kanu nu,

İsviçre'den Borçlar Kanunu alınmıştır

O

a

o

Diğer Yenilikler

* 1924'te Şeriye Mohkemeleri koldırılmıştır.

* l925'te Ankoro Hukuk Mektebi oçılmıştır.
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Mustofo Kemol, oskeri zoferlerin, siyosi ve ekonomik zoferlerle devom
ettirilmesi gereKiğine inonıyordu. Bu goyeyle ekonomik fooliyetleri bir bütün
olorok değerlendirmiş ve Lozon imzolonmodon önce ele olmıştır.

Şubot - 4 t923)

Lozon'doki borış görüşme|erinin kesildiği bir sırodo, İzmir'de Türkiye
İktlsot Kongresi toplondı. Değişik kesimlerden ll35 temsilcinin kotıldığı
bu kongrenin sonucundo "Misok-ı İttisodi" kororlorı kobuledildi. Buno
göre; ekonomik kolkınmodo tom boğımsızlık öngörülüyor, koynoklorın
en iyi şekilde değerlendirilmesi ve kendi çobomızlo kolkınmonın
gereği ortoyo konuluyordu.

koldırılmosı t923)

Lozon'do kesin olorok koldırılmıştır.

Özel sektöre destek soğlomok omocıylo ilk özel Türk bonkosı olon İş

Bonkosıkuruldu.

r
Aşor

Köylünün rohotlotılmosı ve üretimin ortırılmosı omocıylo oynı
zomondo şer'i bir vergi olon oşor koldırıldı.

Kqbotoj Konunu'nun Çıkorılmosı (l remmuz t926)

Türkiye korosulorındo Türk gemicilerin ticoret yopmosıno imk6n
tonınıyor, denizcilik geliştirilmeye çolışıyordu. (Mllllyetçilikle ilgilidir.)

İş Bonkosı'nın Kurulmosı
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Özel sektörü sonoyi olonıno çekmek ve ono kredi soğlomok için

çıkorılmıştır.

ciftcive kredi. ucuz olet ve mokine imkönı olusturulmovo colısıldı.

Toproksız köylüyü toprok sohibi yopmok hedeflenmiştir. Fokot tom
onlomdo boşorılı olunomomıştır.

Bu dönemde devleÇ temel tüketim molıve oro mo| 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 soğlondığıgibi, bu moddeler ile dışo
boğımlılık do ortodon kolkocoKı. Hozırlonon bu Plon'o göre özel sektörün
gerçekleştiremeyeceği yotırımlor, devlet eliyle yopılmoyo boşlondı. Plon

doğrultusundo dokumo, demir, köğı! com ve kimyo olonlorındo l937'ye
kodor on oltıfobriko kuruldu. Fobrikolorın işletmeye oçılmosıylcı, dışorıdon
olınon mollor yüzde ellioronındo ozoldı.

A UYlnl, "İkinci Beş Yıllık Pl6n" ise ikinci Dünya Savaşı'ndan dolayı
uygulanamadı. Fakat 1945 yılına kadar süren savaş esnasında Türkiye,
dışanya muhtaç olmadan kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmiştir.
Sümerbank'ın açılmasıyla elde edilen başarı, kuruluşların açılmasını teşvik
etmiş ve maden işleri ile uğraşacak Etibank kurulmuştur. Böylece
sanayide Devletçilik ilkesi yerleştirilmeye çalışılmıştır.

Kurulmosı (ıgzg)
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o) roplumsol Alondo yopılqn İnkıIoplor

/.,., Not-1: Çağdaşlaşma ite ilgili bir inkılaptır

/.- Not-2: Mustafa Kemal Atatürk, şapkayı ilk kez Kastamonu'da halka tanıtmıştır

30 Kosım l925'te çıkorılon bir konunlo tekke, türbe ve zoviyeler
kopotıldı. yine oynı konunlo "şeyhli( dedeli( dervişli( seyitliç çelebili(
türbedorlık" gibi unvonlor do koldırıldı. (ı_oıtlıtıe ilgilidir.)

Bu olonlordo birliği soğlomok ve Botılıloşmok omocıylo değişiklik
yopılmıştır. Hicrive Rumi tokvim yerine MilodiTokvim (ı ocok ıszo) toouı
edildi. Ağırlık ve uzunluk ölçüsü olorok uluslororosı ölçüler olon metre ve
grom kullonılmoyo boşlondı (ı ırııson ıssı) oevletler orosı ilişkilerde
düzeni soğloyobilmek için hofto totili Cumo don Pozor'o olındı.

Kişilerin sosyol hoyotto koloylıklo tonınmolorı, korışıklıklorın önlenmesi
için herkese Türkçe ve ohloko oykırı olmoyon birer soyodı verilmiştir.
TBM M M ustof o Kemo l'e''Atotürk'' soyodın ı ve rm iştir.

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

Kıyofet İnkılobı

ve Türbelerİn Kopotılmosı (3O Kosım

Konunu'nun Kobulll (Zl I934)
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Kodınloro l93O'do belediye meclislerine, ]933'te muhtorlıkloro girme

hokkı, 5 Arolık l934'te de milletvekili seçme ve seçilme hokkı hem de

birçok Avrupo devletinden önce verilmiştir.

osmonlı Devleti,nde eğitimde birliğin olmomosı ve dini nitelikli olmosıyenilik

yopılmosını zorunlu kılıyordu. Bu sebeple bu olondo do oldukço fozlo inkılop

yopılmıştır.

Eğitim-öğretim birleştirilere( devlet denetimine ve Mılli Eğitim

Bokonlığı emrine verildi. Bu konun çerçevesinde medreseler kopotıldı,

(loıtııııe iıgilidir.)

İlk ve orto Öğretimin esoslon tespit edildi. Eğitim-öğretim hizmetleri

loik eğitim onloyışıylo modernleştirıldı. (Loikıikle ilgilidir,)

E) Eğıtiüm ve KültürAlonındo Yopılon İnkıloplor

(5 ırolık

Soğlık Alonındo Gelişmeler

Tevhid-l Tedrisot Konunu

Moqrif
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Türkler torih boyunco Göktürk uygur ve Arop olfobelerini
kuilonmışlordı. Loik Türkiye Devleti'nin di| yopısıno en uygun olorok
görülen ıotin olfobesi, yeni Türk olfobesi olorok kobul edildi.

Yeni Türk Alfobesini "holko" öğretmek omocıy|o okullor oçılmıştır

Türk torihini "Mil|iyetçilik ve Loiklik" ilkeleri esoslorıno uygun olorok ele
olmok Türkler'in kökenini, hizmetlerini, kurduklorı devlet ve

kurul

Türkçeyi yoboncı dillerin tesirinden kurtororok ge|işmesini ve
zenginleşmesini soğlomok, dilde millileşme ve sodeleşme yoluno
gitmeç Türkçe'yi bir bilim ve kültür diliholine getirmek omoçlonmıştır.

/.,, NoT: Türk Tarih ve DiI Kurumlarının kurulması MiIliyetçilık ılkesiyle ilgilidir

Dorülfünun koldırılorok yerine istonbul Üniversitesi kurulmuştur (3l
Moyıs ısss). Modern bilime oçık olon bu üniversitede Hitler
Almonyosı'ndon koçon bilim odomlorıdo görev oldı.

, Ankoro Hukuk Mektebi - 1925 - (İıt yutsekokul), Sonro yüksek
ziroot Enst]tüsü 0Ssg)

. Ankoro Dil ve Torih-Coğrofyo Fokültesi - 1936 - (iıı< tokuıte)

. Güzel Sonotlor Akodemisi, Devlet Konservotuorı oçıldı

İnkılonı (l Kosım 1928)

Mekteplerinin Açılmosı (lSZa)

Tqrih Kurumunun Kurulmosı (lS Nison ı93I)

Temmuz t932)

Reformunun yopılmqsı (ISSS)



ı64

xvıı) ırarüRK iı.rrırni

* MilIiyetçilik

{' Holkçılık

* Loiklik

* Dev|etçiIik

TEMEı- İı-rıtER

ADAy MçMçRLARıN TEMşL rĞiriıvı DER5 NçTLARı (z)

Milli Boğımsızlık (Özgürlük)

Mllll BirIik ve Beroberlik (Milliyetçlllk)

Akılcılık ve Bilimsel|ik (nosyonolizm)

Çoğdoşloşmo
(inkılopçılık)

Yurtto
siyoset

Ve

a) cumhuriyetçilik

Holkın kendi kendisini idore etmesi esosıno doyonır. Çok portili

sistemi öngörür. Türk inkılobının siyosol görünüşüdür. Devletin

yönetim biçimini belirleyen ilke, dev|et yönetiminde kişisel egemenliği

önleyerek millet egemenliğini sovunon en soğlom güvencedir,

r.*, NOT: Mustafa Kemal'in taviz vermediği blr ilkedir

TEMEL irxıı.gn gürüNrıviciiı-rrı-sn

TANıM
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* Seçme ve seçilme hokkı holko oittir.
* Kuwetler oyrıIığı bulunmoktodır.
* Atotürk ilke|erinin boşındo gelir.
* Egemenlik koyıtsız şortsız milletindir.
* Hürriyet, eşitlik ve odoletin doyonoğı mil!i egemen|iktir,
* Demokrosi temel hedeftir.

'F Holkçılık ve Mllliyetçilik bu ilkeyi bütünler.

B) Mıllİyetçİıİk

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 temel öğe kültürdür.
Bundon horeketle Atotürk milliyetçiliği ırkçılığo korşıdır.

AtatÜrk'ün milletini övdüğü sözleri "Mllliyetçl|ık" ılkesi ile ilgilidirf.-, NoT:



ı6§ ADAy MEMSRLARıN TEMEı nĞiriııı DtRs NçTLARı (2)

} TBMM'nin oçılmosı (vllletlmize oit bir meclis olmosı yönüyle

Milliyetçilık ile de ilgilidir.)

} İstiklol Morşı'nın kobulü

} Türk Torih Kurumunun kurulmosı

} Türk Dil Kurumunun kurulmosı

} İzmir İktlsot Kongresi'nin yopılmosı

} Misokı iktlsodl (vllll rtonomi) kororlorının olınmosı.

} Tevhid-i Tedrisot Konunu ile eğitim öğretimin bileştirilerek mİlli

eğitimin uygulonmosı, yoboncı okulloro sınırlondırmolor getirilerek

mllli eğitimin esoslorıno uygun olorok düzenIeme yopılmosı

* Mllli birlik ve beroberlik temeldir.

* lrK din, dil, renk oyrımıno korşıdır.

* Loiklik holkçılık ve çoğdoşloşmo ile doğrudon ilgilidir.

* soldırgon ve yoyılmocı değildir. Diğer uluslorın hoklorıno 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" ilkesi ile ilgilidir.



c) rıolkçılık
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* Sınıf ve zümre (oyrıco|ıklıg,up) yoktur.

* Meslek gruplorı orosındo iş bölümü ve doyonışmonın
gellştirlImesini omoçlor.

* Holkın geliştiri|mesi ve teknolojiden yororlonmosını soğlomoyı
omoçlor.

* Sosyol odolet ve fırsot eşitliğini öngörür.

* Her votondoşın hokkını oromo yollorı onoyoso ile güvence oltıno
olınmıştır.

* Holkın refoh düzeyini ortırmo, hoklorının korunmosı, eşitliğini
soğloyon inkı|oplor holkçılık ilkesi ile ilgilidir.

* Holkın doho iyi koşullordo yoşomosını soğlomoyı omoçlor.

cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerinin doğol sonucudur. Ho|kçılık
ulusu oluşturon çeşitli toplumsol gruplor orosındo eşitliğin
soğ|onmosı, oyrım yopılmomosı, yosolordon ve hizmetlerden eşit
olorok yoror|onı|mosını öngörür.

r^, NOT: Atatürk'ün halkÇılığı kanun önünde eşitlik, adalet ve barışı esas almıştır
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} Aşor Vergisi'nin koldırılmosı (Çittçl ekonomik onlomdo rohotlodı)

} Cumhuriyetin ilonı (Ayrıcohklı bir sınıf, oile kolmodı. Tüm

votondoşlorın eşit hokloro sohip olmosı yönüyle holkçılık ile

ilgilidlr.)

} Medeni Konun'un kobulü (Kodın-erkek eşitliği olmosı yönüyle

holkçılık ile boğlontılıdır.)

} Holkevlerinin oçılmosı (uolk geliştirildi, kültürel onlomdo holko

kotkısoğlondı).

} Kılık-kıyofet inkılobı (rılık tıyofette eşitlik ve birlik soğlondı).

} Soyodı Konunu,nun kobulü (Üstünlük ve oyrıcolık belirten lokoplor

koldırı|dı).

} Kodınloro siyosi hoklor verilmesi (lrkekler ile kodınlor orosındo bu

konudo eşitlik soğlondı).

} Azınlıklorın Türk votondoşı olorok kobul edilmesi (l<imseye oyrıcolık

verilmeyerek tüm votondoşlor eşit hole getirildi).

} osmonlı Honedonı'nın ülke dışıno çıkorılmosı (Toplumdo oyrıcolıklı

bir sınıf, oile olmosı engellendi).

o) ı.oıkıik

Atotürk ilkelerinin doyondığı iki temel ilkeden biri Milliyetçili( diğeri

Loikliktir. Türk ulusunu oluşturon bireylerin dinsel inonçlorıno, vicdon
özgürlüklerine korışmomo( bu hoklorını güvence oltıno olmolç
devleti ve hukuk kurollorını dine göre değil, okıl ve bilime göre

düzenlemeye denir.

f- NoT: Mustafa Kemal'in taviz vermedlğl bir diğer i]kedir
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* Devlet din oyrımıyopmoz.
* Devletin resmi bir dini yoktur.

'ü Din ve vicdon özgürlüğü güvence oltıno olınmıştır.

* Loiklik dinin siyosete olet edilmesine ve kötüye kullonılmosıno
korşıdır.

* Devlet ibodetisınırlomoz, serbestçe yopılmosı için ortom hozırlor.

* Toplumdo okıl, bilim ve gerçeklik temel olınır.

* Çoğdoşloşmo yolunu oçmıştır.

} Soltonot ve hilofetin birbirinden oyrılmosı.

} Soltonotın koldırılmosı (Yönetimde loikleşmenin ilk oşomosı)

} Holifeliğin koldırılmosı (Yönetimde loikleşmenin en önemli
oşomosı)

} Tekke, zoviye ve türbelerin kopotılmosı (Toplumsol yoşomdo
loikleşme)

} Tevhid-i Tedrisot Konunu (egıtımoe loikleşme)

} Şeriyye ve Evkof Veköletinin koldırılmosı

} Türk Medeni Konunu'nun kobulü (vecelle koldırıldı ve resmi nikoh
zorunluluğu geldi)
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r) oevletçlllk

Özel sektörün yetersiz koldığı yerde yotırımlorın bizzot devlet
torofındon yopılmosını öngören ekonomik bir ilkedir. Özel
teşebbüse ve özel mülkiyete korşı değildir. Özel teşebbüsün
gücünün yetmediği ve toplum çıkorlorının ön plondo olduğu
olonloro devletin müdohole ettiği ve destek verdiği modeldir.
Atotürk'ün Devletçilik ilkesi, o dönemin Türkiye'sine özgü
koşullordon ortoyo çıkon bir ilkedir. Sovoşton yeni çıkon bir ülke
olorok holkın e|inde özel girişimlerde bulunup iş kurobilmek için
yeterli sermoyenin olmomosı ve l929 Dünyo Ekonomik Krizi'nin
Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemesi üzerine ekonomiyi
conlondırmo çobolorının bir sonucudur.

* Özel teşebbüsün yeterli sermoyeye sohip olmomosı nedeniyle
benimsenmiştir.

* Özel teşebbüsün devletçe desteklenmesini öngörür.

* Devlet düzenleyici ve denetleyicidir.

* Plonlıekonomiyizorunlu kılmıştır.

* Önemli kurumlor devlet torofındon sotın olınmıştır.

* Toplumun refoh seviyesini yükseltmeyi omoçlomıştır.

* Hızlosonoyileşmeyihedeflemiştir.
* Milliyetçili( holkçılık ve tom boğımsızlığın sonucudur.
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} Kopitülosyonlorın koldırı|mosı

} Yoboncı işletmelerin devlet torofındon sotın olınorok yoboncı
tekellerinin koldırılmosı

} Demiryollorının devlet torofındon sotın olınorok millileştirilmesi

} Kobotoj Konunu'nun çıkorılmosı

} Teşvik-i Sonoyi Konunu'nun çıkorılmosı

} sümerbonk ve Etibonk'ın kurulmosı

} Devlet bonkolorının kurulmosı

} Devletin demiryolu yopmosı

} MTA'nın kurulmosı

} İstonbul Poşobohçe ve Com Fobrikosının ve Gemlik İpek
Fobrikosının oçılmosı

> l. Beş Yıllık Sonoy]Plonı'nın uygu|onmosı

F) İnkılopçı!ık (Oevrimcillk)

Devletin, çoğın gereklerine göre sürekli yenilenmesini öngören,
duroğonlığı reddeden bir ilkedir. Akılcılık ve bilimselliği tek yol ve
hedef kobul eder. Atotürk inkıloplorının temel omocu çoğdoş
uygorlıklor seviyesine yükselmektir.
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xVııı) rÜRK Dış PolİTirası

l924 yılındo Türkiye ülkedeki bütün yoboncı okullorın Milli Eğitim Bokonlığıno
boğlondığını Botılı devletlere bildirdi. Botılı devletler bu durumo korşı çıkmok
istedilerse de Türkiye bunu bir iç sorun soydığını, bu nedenle görüşme konusu
yqpmoyocoğını bildirince sorun kendiliğinden ortodon kolktı.

Geri kolmış kurumlorı yıkorok yerine yeni kurumlorı koymoyı
omoçlor.

Akılcılık, çoğdoşloşmo ve botılıloşmoyı temel olır.

HızIı bir gelişme hedeflenmiştir.

HoIkın ihtiyoçlorı doğrultusundo yenileşmeyi sovunur.

f- XOl, Toplumdaki eski düzenin değiştirilerek yenileşmeyi sağlayan tüm
inkılaplar Atatürk'ün inkılapçılık ilkesi ile ilgilidir.

*

*

,F

yobqncı okullqr sorunu

/- tlOl, Yabancı okullar konusunda en çok sorun yaşadığımız ülke Fransa olmuştur
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Lozon Antloşmosı'no göre Musul Sorunu, Türkiye ile İngiltere'nin lklli
görüşmeleriyle holledileceK ikili görüşmelerle sorun holledilemezse Milletler
Cemiyeti'ne hovole edilecekti. Türk - İngiliz görüşmeleriyle sorun
holledilemeyince oloy Milletler Cemiyeti'ne intikol etti. Milletler Cemiyeti
hoksız kororlorlo Musul'u İngiliz mondosı oltındoki lrok'o bıroktı. Bu durum
korşısındo bütün gücünü Şeyh Soid oyoklonmosını bostırmok için horcoyon
Türkiye kororo rozı oldu. Sorunu holledebilmek omocıylo Türkiye ile İngiltere
orosındo Ankoro Antloşmosı imzolondı (5 Hoziron 1926). Türkiye Musul'un
lrok'o oit olduğunu kobul ediyor, buno korşılık lro( Musul petrol gelirlerinin %

l0'unu 25 yıl süreyle Türkiye'ye vermeyi kobulediyordu.

f- NOT: lrak sınırımız kesin biçimini aldı

e) uusul Sorunu (5 Hozirqn 1926)

c) Nüfus Mübqdelesl (3o Hqzirtın t93o)

Lozon Anloşmosı'no göre İstonbul'doki Rumlorlo Botı Trokyo'doki Türkler
horicindeki nüfus değiştirileceKi. Bu durumu kendi lehine çevirmek isteyen
Yunoniston, İstonbul'do doho fozlo Rum bırokmok istemiştir. Bu gelişme Türk

- yunon onloşmozlığıno yoloçtı. Ancok devlet büyüklerinin korşılıklı ziyoretleri
soyesinde sorun holledildi. Bu yokınloşmo Bolkon Antontı'nın gerçekleşmesini
soğloyocoktır.

Osmonlı'don kolon borçlorın ödenme şeklive ekonomik bunolımlor yüzünden
özellikle Fronso ile ilişkiler gerginleşmişse de Türkiye'nin istediği şekilde
çözümlenmiştir.

Bonşçı olduğunu konıtlomok ve dünyo borışıno kotkıdo bulunmok lsteyen
Türkiye, etkisinin olmodığıno inonmosıno roğmen Milletler Cemiyeti'ne üye
oldu. Cemiyeti yönlendiren İngiltere ile i|işkiler gelişmiştir.

o) eorçlqr Sorunu

ı) rürl<iye'nin MilIetIer Cemiyeti'ne Girmesi (l8 ıemmuz 1932)
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Almonyo ve İtolyo'nın oşırı silohlonmosı ve itolyo'nın Bolkonlor'do ve
Akdeniz'de egemenlik kurmok istemesi poktın oluşmosıno neden oldu.
Türkiye, Yunonlston, Yugoslovyo ve Romonyo orosındo pokt gerçekleştirildi.

/- Not, Böylece Türkiye batı sınırını güvence altına almıştır. Bulgaristan katılmamışür

r) aolkon Antqntı (g şrbot 1934)

O) uontrö Boğozlcır Sözleşmesl (2O Temmuz 1936)

Almonyo ve İtolyo'nın soldırgon tutum tokınmosı sonucu Boğozlor'ın
güvenliğinin kolmodığını, silohsızlonmo çobolorının boşorılı
olmodığını ve şortlorın değiştiğini ileri süren Türkiye, Boğozlor ile ilgili
bir toplontı düzenlenmesini istedi. Montrö Boğozlor Toplontısı'ndo
Rusyo'nın korşı çıkmosıno roğmen, İngiltere ve Fronso'nın desteğiyle
istediğimiz kororlor olınmıştır.

Boğozlor Komisyonu koIdırıldı, idoresl Türkiye'ye bırokıldı.

Türkiye boğozlorın her lkl yokosını silohIondırobilecektl.

Borış zomonındo ticoret gemilerinin Boğozlor'don geçişIeri serbest
olocoK sovoş gemilerinin geçlşleri ise izne tobi olocoktır.

Sovoş zomonındo Boğozlor'ı istedlği glbi oçıp kopotobilecekti.a

Lozon An|oşmos/nın ulusol egemenliğimizi zedeleyen moddesi ortodon
koldırıldı. Türk toproklorı orosındo bütünlük soğlondı. Türkiye'nin boğozloro
tek boşıno sohip olmosıylo dünyo devletleriorosındoki değeriorttı.

1921, yılında Çekoslovakya, Romanya ve Yugoslavya arasında Küçük
Antant, 1925 yıIında Almanya ve Fransa arasında Lokarno Antlaşması,
1928 yılında Fransa ve ABD arasında Kellog Paktı kurulmuştur.

r.- NoT:
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İtolyo'nın Hobeşiston'o soldırmosı ve güneyde yoyılmocı politiko izlemesi
korşısındo Türkiye, lro( İron ve Afgoniston orosındo kuruldu. Türklye güney ve
doğu sınırlorını güvence oltıno olmış oldu. Suriye kotılmomıştır.

Fronso'nın l936'do Suriye'den çekilmesi üzerine l92l-Ankoro Antloşmosı'no
doyonon Türkiye'nin mürocootıylo Hotoy'ın boğımsızlığı kobul edildi. 2 Eylül
l938'de Hotoy Cumhuriyeti kuruldu. Doho sonro Hotoy Meclisi Türkiye'ye
kotılmo kororıoldı (3O Nison l939).

İ,, Not-1: YenlTürk Devleti'nin sınırları kesinleşmiş oluyordu.

rı) sodobot poktı (g remmuz t937)

l) rlotoy'ın Anqvqton'o Kotılmosı (3O Nison 1939)

xıx) ıı. DÜNvA sAvAşı (ıseg - ı945)

İtolyo ve Almonyo'nın soldırgon tutumlorı

komünizm tehlikesinin ortmosı

l. Dünyo Sovoşı sonundo Almonyo'nın imzolodığı Versoy
Antloşmosı'nın etkisi

İtolyo'nın, l. Dünyo Sovoşı'ndon golip bir devlet olorok çıkmosıno
roğmen orodığını buIomomosı (Poris Borış Konferonsı)

Joponyo'nın sömürgeci fooliyetlere girişmesi

a
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ri

A|monyo'nın Polonyo'yo soldırmosıylo boşlomıştır. Joponyo'nın Peorl
Horbour'o soldırmosıylo l942'de ABD de sovoşo kotılmıştır.

Müttefiklerin Sicilyo ve Normondiyo çıkormolorıylo önce İtolyo, sonro
Almonyo, Hiroşimo ve Nogozoki'ye otılon otom bombolorındon sonro
do Joponyo teslim olmuştur. Böylece ll. Dünyo Sovoşıson bulmuştur.

Mihver Devletleri: Almonyo, İtolyo, Joponyo

Müttefİk Devletler: İngiltere, Fronso, Rusyo, ABD

Türkiye ll. Dünya Savaşı'nda tarafsızIığını korumaya çalışmıştır. Fakat
savaş sonrası görüşmelere katılabilmek için 23 Şubat ].945'te Mihver
Devletlerine savaş ilan etmiştir.

f.-, Not:

> Almonyo, İtolyo ve Joponyo sömürgelerinikoybettiler.

} Almonyo ikiye oyrıldı, rejim değişikliğioldu.

> İtolyo, Kuzey Afriko'don çekildi, Libyo kuruldu, On İki Ado'yı
Yunoniston'o bıroktı.

} Birleşmiş Milletler Cemiyeti kuruldu 0g+S).

} Yohudilere Filistin'de "İsroil Devleti" kuruldu 0g+g).

} İngiltere'nin sömürgeleri boğımsızlıklorıno kovuştulor (Mısır,

Hindiston).

> ABD, İngiltere ve Sovyetler BirliğiYolto'do bir oroyo gelerek dünyoyı
nüfuz bölgelerine oyırdılor. (volto Konferonsı)

} Sovoş sonrosı SSCB'nin komünizmi yoymo çolışmolorıno korşı
ıınıo (ruzey Atlontik poktı) kuruldu 0g+g).
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f,- NoT: Türkiye 1952'de Kore Savaşı'ndaki yardımları dolayısıyla NATO'ya dahil ediIdi.

Konseyi 1949' da ku ru ld u.

/- llOl, Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında Balkan Paktı (195a); Türkiye,
İran, lrak, Pakistan ve İngiltere arasında Bağdat Paktı kuruldu (1955).

xx) ANAYASAIAR

. Egemenlik koyıtsız şortsız millete olttir. (Mlllet egemenliği hukuki
geçerlilik kozondı).

. Yürütme ve Yosomo TBMM'de toplonmıştır.

. Türkiye, TBMM torofındon yönetilir, hükümetiTBMM Hükümetidir.

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

. Voliler TBMM Hükümetitorofındon otonır.

. Bokonlor Kuru|u boşkon ve üyeleri TBMM torofındon gizli oylo, solt

çoğunluklo seçilir.

. Bokonlık görevi ile boşbokonlık oynıondo yopılobilir.

Nltelikleri:
. Askeri zofer sonucudur (l. İnönü).

. Anoyosodon çok ihtilol beyonnomesine benzer.

. Tümyetkimeclisindir.

. Meclishükümetisistemigetirilmiştir.

. Osmonlı Devletiyok soyılmıştır.

. Şeriot moddesi ile Holifelik etkisiz kılınmış, oluşobilecek tepkiler
önlenmiştir.
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l92l Anoyososı o günün şortlorındo hozırlonmıştı. Kurtuluşton sonro
do günün ihtiyoçlorını korşıloyomıyordu. O sebeple l05 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 yaşı22, seçilme yoşı3O'dur.

. Yosomo, yürütme TBMM'ye oittir. Yürütme, Bokonlor Kurulu eliyle
yopılır.

. Cumhurboşkonı, TBMM torofındon kendi üyeleri orosındon 4
yıllığıno seçilir. Yeniden odoy olobilirler. Boşbokonı otor, boşbokon
do bokonlorın otomolorını yopor, Cumhurboşkonı'nın onoyıno
sunulur.

f,- Not-1:

f- Not-2:

1921, ve 1924 AnayasaIarı laik nitelikte değildir. 1928'de çıkarılan bir kanunla
"Devletin dini İslam'dır." maddesi Anayasa'dan çıkarılmıştır. BöyIece 1924
Anayasası laik hale gelmiştir. Ancak laiklik ilkesi 1937 yılında eklenmiştir.

L921 ve 1924 Anayasaları'nda "güçler birliği iIkesi" geçerlidir.


