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SİYASİ ALANDA İNKILÂPLAR 

 

SALTANATIN KALDIRILMASI (1 Kasım 1922) 

Saltanatın Kaldırılmasının Nedenleri 

 Saltanatın ulusal egemenliğe aykırı olması,  
 Padişah ve hükûmetinin işgalcilerle iş birliği yapması, Sevr Antlaşması’nı 

imzalaması ve TBMM'ye karşı ayaklanmalar çıkarması,  
 İtilaf Devletleri’nin barış görüşmelerine İstanbul hükûmetini çağırmasıdır. 

Saltanatın kaldırılmasının önemi 

 Ulusal egemenliğin tam gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel yok edildi. 
 Cumhuriyetin ilanının yolu açıldı. 
 Devletler arası ilişkilerde ve içeride iki başlı görünüm ortadan kalktı.  
 Siyasal güçle dinsel gücün tek kişide toplanması uygulanmasına son verildi. 

 
 Saltanat kaldırılırken saltanat ve halifelik birbirinden 

ayrılmıştır. Bunun nedeni, halk arasındaki halifelik 
yanlılarının tepkisinin önlenmek istenmesidir. 

 Saltanat kaldırılınca, Vahdettin 17 Kasım 1922’de 
Müslümanların halifesi unvanıyla İngilizlere sığındı. 
Bunun üzerine TBMM Osmanlı hanedanından gelen 
Abdülmecit Efendi’yi halifeliğe seçti ve Vahdettin’in 
halifeliği düşürüldü.  

 Saltanatın kaldırılması laiklik yolunda atılmış ilk adımdır.  
 Abdülmecit halifeliğe getirilirken TBMM, Şeriye ve Evkaf Nezareti (Din İşleri 

ve Vakıflar Bakanlığı) ile Erkânıharbiye Nezareti’ni (Genelkurmay Bakanlığı) 
kurmuştur. 

? BİRLİKTE ÇÖZELİM ? 

 

Anlaşma Devletlerinin Lozan Konferansına saltanat temsilcisini çağırmaları üzerine 
TBMM saltanatı kaldırmıştır. 
TBMM'nin bu davranışının nedeniyle ilgili;  

I. konferansta Türk ulusunun gücünün bölünmemesi isteği, 
II. Cumhuriyetin ilan edilmiş olması, 

III. konferansta Türk tarafının görüş ayrılığına düşme tehlikesinin bulunması 

durumlarından hangileri söylenebilir?  

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

 

II. TBMM’NİN AÇILMASI  

TBMM üyeleri 23 Nisan 1923'te seçimlerin yenilenmesi kararını aldılar. II. Dönem 
TBMM 11 Ağustos 1923'te toplandı. II. TBMM, İnkılap meclisi olarak bilinir. Bu 
dönemde İstanbul işgalden kurtarılmış, Lozan Antlaşması onaylanmış ve inkılapların 
büyük bir bölümü yapılmıştır. 
 

ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞU (13 Ekim 1923) 

 İsmet Paşa ve on dört arkadaşının Ankara’nın başkent olmasına ilişkin verdiği yasa 
teklifi sonrasında Ankara yeni Türk Devleti’nin başkenti oldu 

 

 

BİR KÖŞEDE 

BULUNSUN 
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CUMHURİYET’İN İLANI (29 Ekim 1923) 

Cumhuriyetin İlanını Zorunlu Kılan Gelişmeler 

   Saltanatın kaldırılmasından sonra rejim tartışmalarının yapılması,  
   Devlet başkanlığı sorunu, 
   Meclis hükûmetinin kurulamamasıdır. 

 
Cumhuriyetin ilanının ardından TBMM Mustafa Kemal 
Paşa’yı Cumhurbaşkanı seçti. Mustafa Kemal Paşa da 
hükûmeti kurması için İsmet Paşa'yı başbakan olarak 
atadı. Fethi Bey (Okyar) de Meclis başkanlığına 
seçildi. 

      

Cumhuriyetin ilan edilmesiyle; 

   Devlet rejiminin gerçek adı konulmuş, bu konudaki tartışma büyük ölçüde 
giderilmiştir.  

   Cumhurbaşkanının seçimiyle devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir. 
   Meclis hükûmeti sisteminden vazgeçilmiş, bunun yerine kabine sistemi getirilmiştir.  
 Cumhuriyetçilik ilkesi uygulanmaya başlamıştır. 

 

? BİRLİKTE ÇÖZELİM ? 

 

Cumhuriyetçilik ilkesi; yönetim şekli olarak halk egemenliğini esas alan, yöneticilerin 
halk tarafından belli bir süre için seçilmesini sağlayan, cumhuriyet rejimini ön plana 
çıkaran ve bunu bir hayat felsefesi hâline getirmeyi amaçlayan Atatürk ilkelerinden 
birisidir. 

Buna göre cumhuriyetçilik ilkesi için, 

I. Ülke yönetiminde tek kişinin egemenliğini reddeder. 

II. Halkın, yönetimde söz sahibi olmasını savunur. 

III. Seçimlerin belli aralıklarla yapılmasını öngörür. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

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

 

HALİFELİĞİN KALDIRILMASI (3 Mart 1924) 

Halifeliğin Kaldırılmasının Nedenleri: 

 Halifeliğin ulusal egemenlik ilkesiyle çelişmesi,  
 Eski rejim yanlılarının güç alıp verecekleri tek kişi olarak halifenin kalması, 
 Halife Abdülmecit’in TBMM’de kendisine bağlı bir grup oluşturmasıdır. 

Halifeliğin Kaldırılmasıyla;  

 Laiklik ilkesi uygulanmaya başladı.  
 Eski düzenden yana olanların cesaret alabileceği bir kurum ortadan kaldırıldı. 

Halifeliğin kaldırıldığı gün; 

 Osmanlı hanedanı üyeleri yurtdışına çıkarıldı. 
 Şeriye ve Evkaf Vekâleti ile Erkân-ı Harbiye Vekâleti kaldırıldı. 
 Diyanet İşleri Başkanlığı ve Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisliği (Genelkurmay 

Başkanlığı)  kuruldu. Ordunun politika yapması yasaklandı. 
 Tevhid-i Tedrisat (öğretimin birleştirilmesi) Yasası kabul edildi. 

 

ÖĞRENMEK 

YARARLIDIR 
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? BİRLİKTE ÇÖZELİM ? 

 
Saltanat ve halifeliğin kaldırılması, aşağıda- kilerden hangisi doğrultusunda 
yapılmış bir düzenleme değildir? 
A) Laiklik                             B) Devletçilik 
C) Millî Egemenlik              D) Cumhuriyetçilik 

 

ÇOK PARTİLİ SİYASİ HAYATA GEÇİŞ ÇALIŞMALARI  

Cumhuriyet Halk Fırkası (9 Ağustos 1923) 

Yapılacak işleri bir plana ve programa koymak, hedefleri belirlemek, ulusu 

aydınlatmak yolunda disiplinli bir topluluk ve kadro oluşturmak amacıyla Mustafa 

Kemal Paşa kendisine inananları çevresinde toplayarak "Halk Fıkrası"nı kurdu (9 

Ağustos 1923).  

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (17 Kasım 1924) 

 Halifeliğin kaldırılmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi 
olarak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. 

 Bu partinin kurucuları; Ali Fuat Paşa (Cebesoy), Kâzım Karabekir, Refet Bey 
(Bele), Rauf Bey (Orbay) ve Adnan Bey (Adıvar)dir. Partinin genel başkanlığına 
da Kâzım Karabekir getirilmiştir. 

 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kısa sürede eski düzenden yana olanların 
örgütlendiği bir parti haline gelmiştir. 

 Şeyh Sait Ayaklanması’nın çıkışında rolü olduğu için bu parti kapatılmıştır.  
 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasıyla Kurtuluş Savaşı’nın lider 
kadrosu dağılmıştır. 

Serbest Cumhuriyet Fırkası (12 Ağustos 1930) 

 1929’da dünyada yaşanan ekonomik kriz Türkiye Cumhuriyeti’ni de etkilemiştir. 
 Mustafa Kemal Paşa da hem ekonomik krize çözüm bulabilmek hem de iktidarın 

denetlenmesini sağlayabilmek amacıyla yakın arkadaşı Fethi Bey (Okyar)den yeni 
bir siyasi partinin kurulmasını istemiştir. 

 Serbest Cumhuriyet Fırkası CHP’den farklı olarak ekonomide liberalizm ilkesini 
savunmuştur.  

 Parti devletçilik ilkesi dışındaki temel ilkelere bağlılık bildirmiştir. Kadınlara siyasal 
hakların verilmesi için çalışmıştır. 

 Ancak bu parti de eski düzeni savunanların örgütlendiği bir parti hâline gelmiştir. 
 Tehlikeyi gören Fethi Bey, 18 Aralık 1930’da partisini kapatmıştır. 

 

? BİRLİKTE ÇÖZELİM ? 

Mustafa Kemal, cumhuriyetin kurulmasından sonra, meclis içerisinde muhalefet 

partilerinin yer almasını istemiş, hatta arkadaşlarını parti kurmaları konusunda teşvik 

etmiştir. 

Atatürk’ün siyasi parti kurulmasını desteklemesi ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A) Millet iradesinin yönetime tam yansımasını istemektedir. 
B) Ülkeyi sadece kendi fikirleri doğrultusunda yönetmek istemektedir. 
C) Hükümetin denetlenmesini istemektedir. 
D) Demokrasinin toplumda yerleşmesini istemektedir. 
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CUMHURİYETE YÖNELİK TEHDİTLER VE SONUÇLARI 

Şeyh Sait İsyanı (13 Şubat 1925) 

Ayaklanmanın Nedenleri 

 Ülkedeki tutucu çevrelerin cumhuriyet, Laiklik ve devrimlere karşı kışkırtılması, 
 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın yaptığı laiklik karşıtı propagandaların etkisi, 
 İngiltere’nin kışkırtmalarıdır.  

Ayaklanmanın Gelişimi 

 Ayaklanma Genç ilinin Piran köyünde başlamış, kısa sürede Elazığ, Bingöl, 
Tunceli, Muş’a kadar yayılmıştır. 

 Fethi bey ayaklanmayı bastıramayınca İsmet Paşa başbakanlığa getirilmiştir. 
 Bölgede sıkıyönetim ilan edilmiştir. 
 Takrir-i Sükûn Yasası’nın çıkarılması ve İstiklal Mahkemeleri’nin kurulmasıyla 

ayaklanma bastırılmıştır.  

Ayaklanmanın Sonuçları 

 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır. 
 Türkiye Musul’daki haklarından vazgeçmiş ve Musul’u İngilizlerin mandasındaki 

Irak’a bırakmak zorunda kalmıştır. 
 
Şeyh Sait Ayaklanması, Türkiye’de görülen ilk irtica(gericilik) eylemidir. 

  
 

Mustafa Kemal Paşa’ya Suikast Girişimi (15 Haziran 1926)  

 Şeyh Sait Ayaklanmasıyla cumhuriyeti ve laikliği yok edemeyenler, Mustafa Kemal 
Paşa’ya suikast düzenleyerek amaçlarına ulaşmak istemiştir. 

 Mustafa Kemal Paşa’nın İzmir’e yapacağı bir gezi sırasında suikastın yapılmasına 
karar verilmiştir. 

 İzmir gezisi bir gün ertelenince suikastçıları kaçıracak olan Giritli Motorcu Şevki, 
suikastı ihbar etmiştir. Bu nedenle suikast gerçekleşmemiştir. 

 
İzmir Suikast girişiminden sonra Atatürk, “Benim naçiz 
vücudum elbet birgün toprak olacaktır. Ancak Türkiye 
Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” demiştir. 

 
 

Kubilay Olayı (23 Aralık 1930) 

Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasına tepki gösteren Nakşibendî Tarikatı 
üyeleri, Derviş Mehmet adında birisinin başkanlığında Menemen’de bir ayaklanma 
çıkararak, Öğretmen Asteğmen Kubilay’ı öldürdüler.  
 

Kubilay Olayı’ndan sonra Türkiye’de demokrasiye geçiş çalışmalarından bir 
süreliğine vazgeçilmiştir. Bunun nedenleri: 
 Halkın inkılapları tam olarak benimseyememesi, 
 Laiklik ilkesinin yerleşmemesi, 
 II. Dünya Savaşı tehlikesinin ortaya çıkmasıdır. 

 
 
 
 

 

ÖĞRENMEK 

YARARLIDIR 
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? BİRLİKTE ÇÖZELİM ? 

 

TERAKKİPERVER CUMHURİYET 
FIRKASI 

SERBEST CUMHURİYET FIRKASI 

17 Kasım 1924’te kuruldu. 
Kurucuları, ekonomide liberalizmi 
savunuyordu. Ayrıca tüm inançlara 
saygılıyız deniliyordu. Bazı 
üyelerinin Şeyh Sait İsyanında rol 
alması nedeniyle 3 Haziran 1925’te 
kapatıldı. 

Atatürk’ünde desteğiyle 12 Ağustos 
1930’da Fethi Bey tarafından kuruldu. 
Kurulmasından kısa bir süre sonra, partinin 
rejim karşıtlarının toplandığı bir yer haline 
gelmesi üzerine Fethi Bey, 17 Kasım 
1930’da partiyi kapattı. 

 
Metne göre, Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Saltanatla yönetilmektedir. 
B) İnkılaplar herkes tarafından benimsenmiş ve desteklenmiştir. 
C) Çok partili siyasi hayata henüz hazır değildir. 
D) Demokrasi, tam anlamıyla uygulanmaktadır. 

 

HUKUKİ ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR 

ANAYASA HAREKETLERİ 

 Türk tarihinde anayasal hareketler Osmanlılar Dönemi’nde XIX. yüzyılda 
başlamıştır. Tarihimizdeki ilk anayasa 1876’da kabul edilen Kanuni Esasi’dir.  

 1921’de hazırlanan Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’yla egemenlik millete bırakılmıştır. 

Ancak bu anayasa savaşın yasal eksikliklerini gidermek amacıyla hazırlandığından 
demokratik değildir. 

 Cumhuriyetin ilanı ve Halifeliğin kaldırılmasıyla Türkiye’de demokratik laik düzene 
geçişle ilgili önemli bir adım atılınca 1921 Anayasası yetersiz kalmış, bu nedenle 
1924 Anayasası kabul edilmiştir. 

1924 Anayasası’nın Bazı Maddeleri 

 Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.  
 Devletin yönetim şekli cumhuriyettir. 
 Devletin dini İslam, başkenti Ankara ve dili Türkçedir. 
 Devletin başkenti,  rejimi ve bayrağı değiştirilemez. 
 Yasama ve yürütme yetkileri meclise aittir. 
 Yargı, bağımsız mahkemelerce yürütülür. 
 Meclis, yürütme yetkisini seçtiği Cumhurbaşkanı ve onun atadığı bakanlar kanalıyla 

kullanır.  
Anayasada “Devletin dini İslam’dır.” Maddesinin olması, laiklik ilkesine aykırıdır. 
Anayasada “Devletin resmi dili Türkçedir.” Maddesinin bulunması, Yeni Türk 
devletinin milli olduğunun göstergesidir. 

 

1924 Anayasası’nda Yapılan Değişiklikler 

 1928’de “Devletin resmî dini İslam’dır.” maddesi anayasadan çıkarıldı. 

 1930’da kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verildi. 
 1933’te kadınlara muhtarlık seçimlerine katılma hakkı verildi. 
 1934’te kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi. 
 1937’de Atatürk İlkeleriyle “Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlettir.” maddesi 

anayasaya alındı. 
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? BİRLİKTE ÇÖZELİM ? 

1921 Anayasası savaş döneminde hazırlandığı için yetersiz kalmış, bu nedenle 
1924’te yeni bir anayasa kabul edilmiştir. 
1921 Anayasası; 
I. kuvvetler birliği ilkesini benimsemiştir, 
II. devletin yönetim biçimine yer vermemiştir, 
III. TBMM’yi ülkenin tek otoritesi haline getirmiştir. 
Gibi özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden hangisi ya da hangileri, 1924 
anayasasının kabul edilmesinde etkili olmuştur? 

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

   

MEDENİ KANUN 

 Evlenme, boşanma ve miras haklarını belirleyen aile hukukuna “medeni kanun” 
denir. 

 Osmanlılar Dönemi’nde medeni hukukla ilgili işler “Mecelle” denilen İslam Medeni 

Kanunu’na göre düzenlenmiştir. Ancak bu kanun toplumda eşitsizliklere neden 
olmaktaydı ve çağdaş toplumun ihtiyaçlarına cevap vermiyordu. 

 Cumhuriyetin ilanı ve Halifeliğin kaldırılmasıyla Türkiye’de laik demokratik düzene 
geçilmiştir. Böyle bir düzende hukukun akla ve bilime dayandırılması 
gerekmektedir. Bu nedenle Türkiye’de 17 Şubat 1926’da Yeni Medeni Kanun kabul 
edilmiştir. 

 İsviçre Medeni Kanunu Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenerek TBMM’de 
onaylanmıştır. 

İsviçre Medeni Kanunu çağdaş ve demokratik olduğu, Türk toplum 
yapısına uyduğu için kabul edilmiştir. 

 

Medeni Kanun’la; 

   Kadına istediği mesleği seçme ve çalışma özgürlüğü getirilmiştir. 
   Aile yaşantısında eşler arasında eşitlik sağlanmıştır. 
   Tek eşli evlilik esası kabul edilmiştir. 
   Boşanma hakkı kadına da verilmiştir. 
   Evlenme işi devlet denetimine alınmış ve resmi nikâh zorunluluğu getirilmiştir. 
   Mirasta kız ve erkek çocuk arasındaki eşitsizlik giderilmiştir. 

 
1926’da; Ceza Kanunu (İtalya), Borçlar Kanunu (Almanya) kabul edildi. 

 

? BİRLİKTE ÇÖZELİM ? 

1926 yılına kadar yürürlükte kalan “mecelle”nin yerine zamanın ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek eşitlikçi ve çağdaş yapıda yeni bir kanun hazırlanması gerekiyordu. 
Yeni bir medeni kanunun hazırlanması uzun süreceğinden Avrupa’dan Türk toplum 
yapısına uygun bir medeni kanun alınması uygun görüldü. Sonuçta İsviçre Medeni 
Kanunu, Türk toplum yapısına uyarlanarak alınmasına karar verildi. 
Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz? 

A) İsviçre Medeni Kanunu aynen kabul edilmiştir. 
B) Medeni kanundan önce Mecelle uygulanmaktaydı. 
C) Mecelle, çağdaş olmayan bir yapıya sahipti. 
D) Yeni kanun hazırlanırken Türk toplum yapısı dikkate alınmıştır. 
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EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR 

EĞİTİM ALANINDA YAPILAN İNKILÂPLAR  

 Eğitimdeki eksiklikleri gidermek; eğitimi Türk milletinin bağımsızlığını, ilerlemesini 

ve gelişimini sağlayacak şekilde yapılandırmak amacıyla 3 Mart 1924’te Tevhid-i 

Tedrisat Yasası çıkarılmıştır. Bu yasayla Türk millî eğitiminin dayanacağı temel 

ilkeler belirlenmiştir. 

 Tevhid-i Tedrisat Yasası’nın kabulünden sonra Türkiye’deki medreseler 

kapatılmıştır. 

 

Tevhid-i Tedrisat yasası çok yönlüdür. Bu yasa eğitimde; akılcılık, 

bilimsellik ve fırsat eşitliği ilkelerini kabul etmiştir. Bu yasa ile eğitimde 

çağdaş ve millî uygulamalar başlamıştır. 

 

? BİRLİKTE ÇÖZELİM ? 

 

Osmanlı eğitim anlayışının unsurları şöyledir: 

I. Bilimsel değildir. 
II. Cinsiyet ayrımı vardır. 
III. Eğitim ve öğretim birliği yoktur. 

Bunlardan hangileri, “ulusal, laik ve halkçı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim 
sistemi de kökten değişmelidir.” yargısına uygundur? 

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

 

Maarif Teşkilatı Kanunu (2 Mart 1926) 

 Bu kanunla ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim programları belirlenmiştir. 

 Bu kanunun uygulanmaya başlamasından sonra ülke genelinde ilkokul, ortaokul, 

lise ve yüksekokulların sayılarının artırılması için çalışmalar başlatılmıştır. 

 

Yeni Türk Harflerinin Kabulü (1 Kasım 1928)  

 Okur – yazar oranını artırmak amacıyla 1 Kasım 1928'de Türk Harfleri Hakkında 
Kanun kabul edildi.  

 1928’de yapılan başka bir değişiklikle de uluslararası rakamlar kabul edilmiştir. 
 

Millet Mektepleri (1928) 

Yeni Türk harflerinin kabulünün ardından ilkokul yaşını geçmiş kişilerin okuma - yazma 

öğrenmesini sağlamak amacıyla Millet Mektepleri açıldı. 

 

Millet Mektepleri halka okuma yazma öğretmek 

ve meslekî eğitim vermek amacıyla kurulmuştur. 

Halkevleri de halka okuma yazma öğretilmesi 

konusunda çalışmışlardır. 

 

ÖĞRENMEK 

YARARLIDIR 



8 
 

 

Üniversite Reformu (1933) 

 Türkiye'ye çağrılan İsviçreli Profesör Albert Malche'ın verdiği rapor doğrultusunda 
yükseköğretim sistemimizdeki ilk Üniversite Reformu yapılmıştır. 

  Üniversite Reformu kapsamında Darülfünun İstanbul Üniversitesi’ne 
dönüştürülmüştür (1 Ağustos 1933). Ayrıca 1925’te Ankara Hukuk Mektebi, 
1928’de Güzel Sanatlar Akademisi, 1933’te Yüksek Ziraat Enstitüsü, 1936’da 
Ankara Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi, 1936’da Ankara Devlet Konservatuarı, 
İstanbul ve İzmir Devlet Konservatuarları açılmıştır.  

 

? BİRLİKTE ÇÖZELİM ? 

 

      Harf inkılabı  +  Millet Mektepleri  =  ?  

Verilen inkılapların ortak amacı olarak “?”ile boş bırakılan kutuya 

aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?  

A) Türk tarihinin araştırılması       

B) Tam bağımsızlığın sağlanması  

C) Eğitim ve öğretimin yaygınlaştırılması   

D) Türkçenin yabancı sözcüklerden arındırılması 

 

ATATÜRK DÖNEMİ’NDE KÜLTÜR, DİL VE TARİH ALANINDA YAPILAN 

ÇALIŞMALAR 

 Atatürk; Türk kültürünün araştırılması, geliştirilmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine 

çıkarılabilmesi için özellikle tarih ve dil konularındaki araştırmalara büyük önem 

vermiş, arkeoloji, müzecilik alanlarındaki çalışmaları da desteklemiştir.  

 Atatürk Dönemi’nde yurt dışına gönderilen öğrencilerden Burhan Toprak, Jale 

İnan, Afet İnan bu konulardaki çalışmalara öncülük etmişlerdir. Atatürk 

Dönemi’nde ayrıca; 1924’te Topkapı Sarayı müze olarak hizmete açılmış, 1928’de 

Etnografya Müzesi hizmete girmiştir. 1934 yılında Ayasofya Camisi müze haline 

getirilmiştir.  

Türk Tarih Kurumu’nun Açılması (1931) 

 1928 yılında Türk tarihi ile ilgili çalışmaları başlatan Atatürk, bu konuda çok sayıda 
kişiye görevler vermiştir.  

 1930’da Türk Tarihi’nin Ana Hatları adlı eser yayınlanmıştır. Çalışmaları sürekli 
kılmak amacıyla, 12 Nisan 1931’de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, bugünkü adıyla 
Türk Tarih Kurumu kurulmuştur. 

 1932’de toplanan Birinci Türk Tarih Kongresi’nde Türk Tarih Tezi ortaya 

atılmıştır.  

Türk Dil Kurumu’nun Açılması (1932) 

Atatürk, milleti oluşturan kişiler arasında konuşulan dilin, birbirinden farklı olmaması, 
sade ve anlaşılır olması gerektiğine inanmıştır. Büyük Önder, Türk dilini kendi öz 
benliğine kavuşturmak için 12 Temmuz 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin 
bugünkü adıyla Türk Dil Kurumu’nun açılışına öncülük etmiştir. 
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? BİRLİKTE ÇÖZELİM ? 

▲Türk Dil Kurumunun açılması         
● İş Bankasının kurulması        
■ Türk Tarih Kurumunun açılması        
♥ Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması  
Yukarıda sembollerle eşleştirilmiş yeniliklerden hangileri millî kültürün 
geliştirilmesi amacına yöneliktir?  

A) ▲ ■    B) ● ▲    C) ■ ♥    D) ▲ ♥ 
 

ATATÜRK DÖNEMİ’NDE KÜLTÜR, SANAT VE SPOR ALANINDA 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 Atatürk Dönemi’nde Güzel Sanatlar alanında da çok önemli çalışmalar yapılmıştır.  
 Bu alanda, Osmanlı Devleti zamanında kurulmuş olan Sanayi-i Nefise Mektebi, 

1928'de Güzel Sanatlar Akademisi adıyla yeniden açılmıştır.  
 Ülkemizde resim, heykel ve anıt çalışmaları yapılmış, bu amaçla resim ve heykel 

müzeleri kurulmuştur. İbrahim Çallı, Namık İsmail gibi ressamlar bu dönemde 
yetişmiştir.  

 Atatürk sanat alanında bu güzelliklere imza atarken şehirlerin de çağdaş birer 
karakter kazanması için şehir planlamasına büyük önem vermiştir. Modern 
görünümlü binalar ve şehirler kurma amacıyla Avrupa’dan özellikle Almanya'dan 
mimarlar getirtilmiştir.  

 Türk müziği de ihmal edilmemiş her alanda olduğu gibi bu alanda da çalışmalar 
yapılmıştır. Ankara, İstanbul ve İzmir'de Devlet Konservatuarları kurulmuştur.  

 Türk müziğini daha iyi yerlere taşımak amacıyla Ahmet Adnan Saygun, Ulvi 
Cemal Erkin ve Cemal Reşit Rey gibi müzisyenlere akademik seviyede çalışmalar 

yaptırılmıştır. 
 Müziği çok seven ve değer Atatürk, müzik öğretmeni yetiştirmek amacıyla 

Ankara’da Musiki Muallim Mektebi’nin açılmasına öncülük etmiştir.  
 İlk Türk operasının bestelenmesi için Adnan Saygun’u görevlendiren Atatürk, 

Cemal Reşit Rey’e de ilk konservatuarı kurdurmuştur.  
 Çok yönlü yetiştirilmesi istenen yeni kuşakların spor bilinci ve kültürünün 

oluşumuna da önem verilmiştir. Bu nedenle Selim Sırrı Tarcan’ın çalışmaları 
Atatürk tarafından desteklenmiştir. Önce Gazi Terbiye Enstitüsü, ardından da 
Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Merkez-i Umumisi kurulmuştur. Türkiye 
Cumhuriyeti sporcuları, 1924 Paris Olimpiyatlarına, ilk defa katılmışlardır. 
 

? BİRLİKTE ÇÖZELİM ? 

 

Atatürk döneminde kurulan İstanbul Üniversitesi, daha sonra kurulan üniversitelere 

örnek olmuş ve öğretim kadrosu bakımından kaynaklık etmiştir.  

Bu bilgilere dayanarak İstanbul Üniversitesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

söylenebilir?  

A) Kuruluşunda yabancı bilim adamlarının görev aldığı  
B) Öğrencilerine yurt dışında eğitim imkânı sağladığı  
C) Ülkemizde bilimsel gelişme ve kalkınmanın öncüsü olduğu  
D) Osmanlı dönemindeki eğitim anlayışını devam ettirdiği  
 



10 
 

TOPLUMSAL ALANDA, SOSYAL VE SAĞLIK ALANINDA YAPILAN 

ÇALIŞMALAR 

KILIK VE KIYAFETTE DEĞİŞİKLİK (25 KASIM 1925) 

   Mustafa Kemal Paşa’nın Kastamonu gezisinden sonra Şapka Giyilmesi 
Hakkında Kanun çıkarılmıştır  (25 Kasım 1925).  

   3 Aralık 1934’te de din adamlarının ibadethaneler dışında dinî kıyafetlerle 
dolaşması yasaklanmıştır. Diyanet İşleri Başkanı ve diğer dinlerin en yetkili din 
adamlarının özel kıyafetleriyle dolaşmalarına izin verilmiştir. 
 

TEKKE VE ZAVİYELERİN KAPATILMASI (30 Kasım 1925) 

   Tarikat üyelerinin bir araya gelip topladıkları yerlere tekke ya da zaviye denirdi. 

   Laik düzene aykırı olduğu için tekke, zaviye ve türbeler kapatılmıştır. Ancak 
buraların mülkiyetlerine dokunulmadığı gibi, Türk büyüklerinin türbeleri de 
kapatılmamıştır. 

   Bu kanunla; şeyhlik, dervişlik, dedelik ve müritlik gibi unvanlar yasaklanmıştır. 
 

TAKVİM, SAAT VE ÖLÇÜLERDE DEĞİŞİKLİK, HAFTA TATİLİNİN 

DEĞİŞTİRİLMESİ 

   Osmanlı Devleti'nde resmî işlerde Rumi takvim, günlük hayatta da Hicri takvim 
kullanılmaktaydı. 26 Aralık 1925’te Miladi takvim kabul edilerek, çağdaş Avrupa 
devletleriyle takvim birliğine gidilmiştir. Miladi takvim 1 Ocak 1926’dan itibaren 
uygulanmaya başlamıştır. 

   Miladi takvim kabul edilirken alaturka saat uygulamasına da son verilmiş ve 
Avrupa’dan alınan zaman ölçüsü kabul edilerek bir gün 24 saate bölünmüştür(26 
Aralık 1925). 

   Batıyla girilen ekonomik ve ticari ilişkileri kolaylaştırmak amacıyla ağırlık ve 
uzunluk ölçüleri değiştirilmiştir(1931). 1935'te de hafta tatili Cuma'dan Pazar'a 

alınmıştır. 
 

SOYADI YASASININ KABULÜ (21 Haziran 1934) 

   Hem toplumdaki ayrıcalıkları ortadan kaldırmak hem de resmî işleri düzene koy-
mak amacıyla Soyadı Kanunu çıkarılmıştır. 

   24 Kasım 1934’te de Gazi Mustafa Kemal’e, TBMM tarafından Atatürk soyadı 

verilmiştir. 
 

? BİRLİKTE ÇÖZELİM ? 

 
Soyadı kanunu ile Türk ailesine öz adından başka soyadı da taşıma zorunluluğu 
getirilmiştir. Bu kanun gereği soyadları Türkçe olacak; rütbe, memuriyet, yabancı ırk 
ve millet adları ile ahlaka aykırı gülünç kelimeler seçilmeyecektir.  
Soyadı kanunu ile meydana gelen değişikliğin aşağıdakilerden hangisi olduğu 
söylenebilir?  
A) Milli egemenlik anlayışı güçlenmiştir  
B) Batı dünyası ile aramızdaki uyuşmazlık artmıştır  
C) Ekonomik hayatı olumsuz etkilemiştir  
D) Toplumda bazı ayrıcalıklar ortadan kalkmıştır 
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KADIN HAKLARININ DÜZENLENMESİ 

Kadın Hakları 

   Atatürk Devrimleri ile birlikte, yüzyıllar boyunca ihmal edilmiş olan Türk kadınına 
yeni haklar tanınmıştır.   

   1926’da kabul edilen Medeni Kanunla kadınlar da erkeklere tanınan haklara sahip 
olma, resmi görevlere atanabilme haklarını kazanmış; 1930’dan itibaren de siyasal 
haklarına kavuşturulmuştur. 

    Atatürk’ün girişimleri sonucunda, Türk kadınlarının ekonomik, siyasal ve de sosyal 
yaşama tam anlamıyla katılımlarının sağlanabilmesinin önü açılmıştır.  

   Bu değişimlerin sağlanabilmesi için de sırasıyla aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 

 1930'da kadınların belediye seçimlerinde seçme -  seçilme hakkı,  

 1933'te çıkarılan Köy Kanunu'yla muhtar seçme - seçilme ve köy heyetine seçme 
– seçilme hakkı,  

 5 Aralık 1934'te milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.   
 

Kadın – erkek eşitliğini uluslararası hukuk haline getiren 
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, İnsan Hakları Sözleşmesi 
henüz kabul edilmemişken Türkiye’de kadınlara seçme – 
seçilme hakları verilmiştir. Bu hak kadınlara Fransa’da 
1944’te, İtalya’da 1945’te, Japonya’da 1950’de, 
Yunanistan’da 1952’de, Belçika’da 1960’da, İsviçre’de 
1971’de verilmiştir.  

Uluslararası Kadın Kongresi 

Uluslararası Kadın Hakları Derneği’nin 12. Kongresi, 1935’te İstanbul’da toplanmıştır. 
Dünya kadınlarının bu kongreyi Türkiye’de yapma nedenleri; 1934 yılında değişen 
yasalarla 18 kadın milletvekilinin TBMM’ye girmesidir. 
 

? BİRLİKTE ÇÖZELİM ? 

 

  
 
Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 
A)  Kadınların 19. yüzyılda devlet memuru olma hakkı yoktur. 
B)  Türk kadınına cumhuriyetle birlikte eğitimin de kapıları açılmıştır. 
C) Kadınlar siyasi haklarına ancak 1930’larda kavuşabilmişlerdir. 
D) Türk kadını iş yaşamına ilk kez 20. Yüzyılda girmiştir. 
 

1897

1913

1924

1930

•Türk kadını iş yaşamına ilk kez 
ücretli işçi olarak girdi

•Türk kadınına devlet memuru  
olma hakkı verildi.

•Türk kadınına eğitim kapıları 
açıldı.

•Türkiye'de kadınlara belediye 
seçimlerine katılma hakkı verildi.

ÖĞRENMEK 

YARARLIDIR 
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SAĞLIK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 İlk TBMM Hükûmeti Dönemi’nde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı (Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekilliği)  kurulmuştu. 

 1924’ten itibaren hastane ve hekim sayısının arttırılması yoluna gidilmiş, salgın 
hastalıklara karşı çetin bir mücadele başlatılmıştır.    

 1924’te Ankara, Erzurum, Trabzon, Diyarbakır ve Sivas’ta Numune Hastaneleri 
açılmıştır. 

 1930’da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çıkarılmıştır. 
 Savaş dolayısıyla öksüz kalan çocuklar için Himaye-i Etfal Kurumları kurulmuştur. 
 Sağlık personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla okullar açılmıştır. 

 

? BİRLİKTE ÇÖZELİM ? 

Sanem: 2 Mayıs 1 920’de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın kurulmasıyla sağlık 

alanında bakanlık düzeyinde bir kuruluş oluşturulmuştur.  

Seden: 1931 yılında ise hastalıkların nedenini bulmak ve tedavi yöntemleri için 

Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi kurulmuştur  

Sanem ve Seden’in bahsettiği bu çalışmalar aşağıdakilerden hangisinin 

göstergesidir?  

A) Sağlık hizmetlerinin devlet kontrolü altında gerçekleştirildiğinin  
B) Bütçeden en fazla payın sağlık sektörüne aktarıldığının  
C) Sağlık sektöründeki büyümede yabancı şirketlerinde rol oynadığının  
D) Sağlık alanında yapılan yatırımların devlete yük olduğunun  
 

EKONOMİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

EKONOMİ ALANINDA YAPILAN İNKILÂPLAR 

İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923) 

İşçi, çiftçi, tüccar ve sanayici kesimlerinden 1135 delegenin katıldığı bu kongre 
sonunda Misak-ı İktisadi kabul edilmiştir.  

İzmir İktisat Kongresi’nde Alınan Kararlar 

  Fabrikasyon sisteme geçilmelidir. 
  Özel sektör tarafından kurulan teşebbüsler devletçe desteklenmelidir. 
  Özel teşebbüse destek ve kredi sağlayacak iki devlet bankası kurulmalıdır. 
  Dışarı ile rekabet edebilmek için sanayi bir bütünlük içinde kurulmalıdır. 
  Yabancıların tekellerinden kaçınılmalıdır. 
  Demir yollarının kısa sürede yapılmasına başlanmalıdır.  
  İşçilere sendika hakkı tanınmalıdır. 

 

Tarım Politikası 

    Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımı geliştirmek için Köycülük Siyaseti geliştirilmiştir.  
   Aşar vergisi kaldırılmış, böylece parasal açıdan rahatlayan köylü, daha fazla üretim 

yapma olanağına kavuşmuştur (1925).  
   Ziraat Bankası'nın olanakları artırılmış ve Tarım Kredi Kooperatifleri kurulmuştur.  
  Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulmuştur. 
  Deneme çiftlikleri açılmış, bunlarda örnek üretim yapılmıştır.  
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Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926) 

 Bu kanunla Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkı sadece Türk gemilerine 
verilmiştir.  

 Millî ekonomi gereğince yabancıların ticaret işletmelerini satın alarak 
millîleştirilmiştir. 

 

Atatürk Dönemi’nde Ekonomide Diğer Gelişmeler 

Ticaret 

 1924 – Türkiye İş Bankası kuruldu. 
 1925 – Ticaret ve Sanayi Odaları kuruldu. 
 1930 – Merkez Bankası kuruldu. 
 1930 – Türk Parasını Koruma Kanunu çıkarıldı. 

Sanayi 

 1925 – Reji İdaresi (Tütün İdaresi) millîleştirildi. 
 1926 – Sanayi ve Maadin Bankası kuruldu. 
 1927 – Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı. 
 1927 – Uşak Şeker Fabrikası açıldı. 
 1929 – Koruyucu Gümrük Politikası uygulanmaya başladı. 
 1933 – I. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlandı. 
 1934 – I. Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulandı. 

 

I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’yla; 

    Ülke ihtiyacının giderilmesi, ham maddenin 
değerlendirilmesi ve sanayi işletmelerinin kurulması 
amaçlanmıştır. 

   Sümerbank, Paşabahçe Cam, Beykoz Deri, İzmit Kâğıt 
Sanayi ve Karabük Demir – Çelik İşletmeleri 
kurulmuştur. 

 

Madencilik 

 1935 – Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü kuruldu. 
 1935 – Etibank açıldı. 

Ulaşım 

 1924 – Demir yollarının yapımı başladı. 
 1927 – Devlet Demir Yolları ve Limanları İşletmesi kuruldu. 
 1933 – Hava Yolları Devlet İşletme İdaresi kuruldu. 

 
16 Şubat 1925’te Atatürk’ün emriyle Türk Tayyare 
Cemiyeti (Türk Hava Kurumu) kurulmuştur. THK, 1926’da 
önce Tayyare Makinist Mektebi’ni, ardından da Kayseri’de 
TOMTAŞ Uçak ve Motor Fabrikası’nı açmıştır. 

 

 

 

 

 

ÖĞRENMEK 

YARARLIDIR 

ÖĞRENMEK 

YARARLIDIR 
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BÜYÜK NUTUK 

 Atatürk'ün kendi kaleminden çıkan bu eser, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15-20 Ekim 

1927 tarihleri arasında Ankara'da toplanan İkinci Kurultayında 36,5 saat süren ve 

altı günde okunan tarihi bir hitabeye dayandığı için Nutuk adını almıştır. 

 Nutuk 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışından itibaren 

1927 yılına kadar yaşanan olayları anlatmaktadır.  

 Nutuk, “19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktım.” cümlesiyle başlar, Atatürk’ün 

Gençliğe Hitabesi’yle sona erer. 

 Nutuk’ta 1919’dan 1927’ye kadar olan süre üç dönem halinde değerlendirilmiştir.  

I. Kuvay-ı Milliye Dönemi  

II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi  

III. Cumhuriyet Dönemi  

 Nutuk ilk defa 1927 yılında, biri asıl metin diğeri belgeler olmak üzere Arap 

harfleriyle iki cilt olarak yayımlanmıştır. Aynı yıl tek cilt halinde lüks bir baskısı da 

yapılmıştır. Harf İnkılâbından sonra, 1934 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca üç cilt 

olarak yeniden basılmıştır.  

 

? BİRLİKTE ÇÖZELİM ? 

 

1. Cumhuriyet döneminde yaşanan bazı gelişmeler şunlardır:  

 Ziraat enstitüleri kurulmuş,  

 Veterinerlik okulları açılmış,  

 Ziraat Bankası açılmış,  

 Aşar vergisi kaldırılmıştır.  
Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalarla ulaşılmak istenen öncelikli 

hedeflerden biri değildir?  

A) Köylüye maddi destek sağlamak  
B) Tarım ve hayvancılığı geliştirmek  
C) Köylünün vergi yükünü hafifletmek  
D) Tarımsal ürünlerin ihracatını artırmak 

 
 
 

2. 5 Aralık 1934 tarihinde kabul edilen yasa ile Türk kadınına milletvekili seçme ve 
seçilme hakkı tanınmıştır.  
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı söylenemez?  

A) Demokrasinin gelişmesine  
B) Kadın erkek eşitliğine  
C) Kadınların devlet yönetimine katılmasına  
D) Din ve vicdan özgürlüğünün sağlanmasına 

 


