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BEGÜM ÜNLÜ



ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ VE ATATÜRK İLKELERİ

Laiklik

İnkılapçılık

Cumhuriyetçilik

Milliyetçilik

Halkçılık

Devletçilik



➜➜ Devlet ve toplum hayatına ilişkin gerçekçi fikir ve ilkelerden oluşan Atatürkçü 
düşünce sistemi, Türk milletinin ihtiyaçlarından ve gerçeklerinden ortaya çık-
mıştır.

➜➜  Atatürkçülük Türkiye Cumhuriyeti için tam bağımsızlığı amaçlar.

➜➜ Atatürkçülük Türk milletinin huzur ve refah içinde yaşamasını amaçlar.

➜➜ Atatürkçülük millî egemenlik esasına dayanır.

➜➜ Atatürkçülük, akılcılığı, bilimselliği ve gerçekçiliği esas alan düşünce sistemidir.

➜➜ Atatürkçülük Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmayı amaç-
lamaktadır.

➜➜ Atatürkçülük, Türk toplumu için çağın gereklerine uygun kurumları tesis etme-
yi hedefleyen bir düşünce sistemidir.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ



➜➜ Irkçılığa karşıdır. 

➜➜ Barışçıdır. 

➜➜ Millî kültürünü yüceltmeyi hedefler. 

➜➜ Kadın-erkek eşitliğini savunur. 

➜➜ Yeniliğe açıktır. 

➜➜ İç ve dış sömürüye karşıdır. 

➜➜ Halkçı anlayışa sahiptir. 

➜➜ Millet egemenliğine dayanır. 

➜➜ Emperyalizme karşıdır. 

➜➜ Din ve vicdan hürriyetini önemser.

Atatürkçü Düşünce Sisteminin Özellikleri 



Örnek:



“Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet İdaresi’dir.”  
Mustafa Kemal
➜➜ Millet egemenliğini esas alan ilkedir. 
➜➜ 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılması ile millet iradesi üzerinde yönetme ve-
sayeti olan Osmanoğulları hanedanının iktidarına son verilmesi 
➜➜ “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” anlayışını güçlendirmek için 29 Ekim 
1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesi 
➜➜ Cumhuriyet rejiminin gelişmesi ve önündeki engellerin kaldırılarak demokra-
si yönetiminin yerleşmesi için 3 Mart 1924’te Halifeliğin kaldırılması gelişmeleri 
“Cumhuriyetçilik ilkesinin” gereğidir.

Cumhuriyetçilik

Atatürk İlkeleri 



➜➜ Kişi hakları ve hürriyetleri ile demokratik esasları önemseyen bir ilkedir. 
➜➜ Reşit olan her bireye özgürce oy hakkının tanınması 
➜➜ Farklı görüş ve isteklerin yönetime yansıması amacıyla Atatürk’ün çok partili 
hayata geçiş çabaları
➜➜ Kadınlara 1930’da Belediye, 1933’te muhtarlık ve 1934’te milletvekili seçme ve 
seçilme haklarının tanınması 
➜➜ Hakların doğrudan kullanılmasına yönelik, 1945’te “İki dereceli seçim sistemi-
ne” son verilerek “tek dereceli seçim sistemine” geçilmesi tutumları, demokrasi-
nin en iyi hükümet şekli olan Cumhuriyet idaresinin ve Cumhuriyetçilik ilkesinin 
gereğidir.



Örnek:



Örnek:



“Bize milliyetçi derler. Ama biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle işbirliği eden bütün 
milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanı-
rız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir.” 
Mustafa Kemal
Atatürk, milleti; “dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı vatandaşların oluştur-
duğu siyasi ve sosyal toplum” olarak tanımlamıştır.

➜➜ Dış tehditlere karşı, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı için millete var 
olma arzusu katan değerdir.

➜➜ Mondros Mütarekesi sonrası Anadolu’nun yer yer işgale uğraması sonucu “bu-
lunduğu yörelerin Türklüğünü kanıtlamaya çalışan” direniş derneklerinin kurul-
ması

➜➜ Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda “Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı” amacıy-
la Misak-ı Milli’nin ilke olarak kabul edilmesi 

Milliyetçilik 



➜➜ Lozan Antlaşması’nda “İmtiyazlı devletlerin imtiyazlarına son vererek” sömürge 
amaçlı faaliyetlerin kabul edilmemesi 

➜➜ İzmir İktisat Kongresi’nde “Misak-ı İktisadi’nin” kabul edilmesi 

➜➜ Türk karasularında yabancı ticaret gemilerinin serbest dolaşımına 1 Temmuz 
1926’da çıkarılan kabotaj Kanunu ile son verilmesi 

➜➜ “Siyasi varlıkta birlik” esasını sağlamaya yönelik millî birlik ve beraberlik anla-
yışını güçlendiren değerler bütünüdür. 

➜➜ İnsani ve ulusal değerleri kaynaştırmaya yönelik toplumu din, ırk ve mezhep 
yönünden ayrıştırmama esasının kabul edilmesi 

➜➜ “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir.” anlayışıyla 
birlik ve beraberlik çatısı altında siyasal güç olmanın önemsenmesi 

➜➜ Toplumu ağa, hoca, bey, paşa, molla gibi ayrıcalık belirtisi unvanlarla tanımla-
mama esasının gözetilmesi



➜➜ Milleti, çıkarları birbirinden farklı sınıflar olarak görmek yerine, varlıkları ve 
çalışmalarının sonuçları birbirine lazım olan sınıflar olarak görmeyi esas alması

➜➜ Millete kimlik kazandıran, diğer milletlerle arasındaki farkı ortaya koyan maddi 
ve manevi değerlerin tamamı olan “ortak değerler” bütünüdür. 

➜➜ Coğrafi ve siyasal birlik ile kültür, tarih, ülkü, dil birliği esaslarının millet olma 
ölçütünde milletin fertlerinde kabul görmesi 

➜➜ Milletin fertleri arasındaki sımsıkı ilişkilerin “ortak değerler” ile yerleşmesi ve 
milletin fertlerinin bu değerleri içselleştirmesi 

➜➜ Millet olmanın gereği olan dil ve tarih alanında çalışmaların esas alınması 

➜➜ Türk dilinin öz güzelliği ve zenginliğinin ortaya çıkarılması için Türk Dil Kuru-
mu’nun kurulması 

➜➜ Türk tarihinin derinliğine araştırılabilmesi için Türk Tarih Kurumu’nun kurulma-
sı



! NOT

Milliyetçiliği destekleyen ve tamamlayan ilkeler; 

➜➜ Sınıf ayrımını reddettiği için Halkçılık 

➜➜ Mezhep kavgalarını reddettiği için Laiklik 

➜➜ Ülkeyi ekonomik açıdan kalkındırmayı amaçladığı için Devletçilik 

➜➜ Türk milletini medeni milletler seviyesine yükseltmek istediği için İnkılapçılık 

➜➜ Millî iradeyi egemen kıldığı için Cumhuriyetçilik
ilkeleriyle ilişkilidir.



Örnek:



➜➜ Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerinin zorunlu sonucudur.

➜➜ Halkçılık yönetimde kişi ve zümre ayrımcılığını reddeden ilkedir. 

➜➜ 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırarak demokrasiyi gerçekleştirmeye ortam ha-
zırlaması

➜➜ Tekke ve zaviyeler kaldırılarak toplum üzerinde nüfuz kuran şeyhler ve derviş-
lerin nüfuzlarının kırılması 

➜➜ Kanunlar karşısında herkesi eşit tutarak ayrımcılığı reddetmesi 

➜➜ Sınıf farklılıklarını ve ayrımcılığı reddeden, eşitliği amaçlayan ilkedir. 

➜➜ 17 Şubat 1926’da Medeni Kanun kabul edilerek kadın-erkek arasındaki sosyal, 
ekonomik, hukuk alanındaki eşitsizliklerin giderilmesi

Halkçılık



➜➜ Soyadı Kanunu ile ağa, hoca, bey, paşa, molla gibi ayrıcalık belirtisi olan unvan-
ların yasaklanması 

➜➜ Kalkınmada, ülke ve ulus olanaklarının kullanımında halk yararını amaçlar.

➜➜ Milletin refah ve ekonomik zenginliği için halk yararına yatırımların önemsen-
mesi 

➜➜ Köylüden alınan Aşar Vergisi’nin kaldırılması 

➜➜ Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması, sağlık ocaklarının açılması gibi



Örnek:



➜➜ Atatürkçü düşünce sisteminde devletçilik, yalnızca ekonomik alanla ilgili değil-
dir. 
➜➜ Ekonomik işlerin yanı sıra siyasi, askeri, kültürel, toplumsal ve diğer alanlarda 
da devletin düzenlemelerini içerir. 
➜➜ Atatürk’e göre devletçilik, güçlü ve çağdaş bir devlet meydana getirmenin te-
mel bir aracı olduğu kadar, halkçılık ilkesinin de tamamlayıcısıdır.

Devletçilik 

! NOT
Devletçilik İlkesi; 

➜➜ sınıf farklılıklarının önlenmesi

➜➜ sosyal barışın sağlanması

➜➜ sosyal adalet ve sosyal güvenliğin gerçekleştirilmesi durumlarıyla, “halkçılık il-
kesinin tamamlayıcı olarak” hayatın her alanında devletin etkinliğini sağlar.



➜➜ Savaştan yeni çıkmış olan Türkiye’nin harap olması, Türk Devleti’nin ekonomik 
ve toplumsal sıkıntılar yaşaması 

➜➜ 1927’de çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu’na rağmen istenilen hedeflere ulaşıla-
maması 

➜➜ Türk milletinin geleneksel anlayışının sonucu olarak birçok şeyi devletten bekle-
yen psikolojiye sahip olması 

➜➜ Ülke ve ulus olanaklarının kullanımında ve ekonomik faaliyetlerde ülkenin her 
köşesine adaletli yatırımların ancak devlet eliyle yapılabilmesi 

➜➜ 1929’da ABD’de çıkan ekonomik krizin etkileri

Devletçilik İlkesini Zorunlu Kılan Gelişmeler



➜➜ Türkiye Cumhuriyeti, planlı ekonomiye geçerek devletçilik ilkesini işler hale ge-
tirmiştir.

➜➜ İlk Beş Yıllık Sanayi Planı’nda “kimya, toprak, demir, kağıt ve selüloz, kükürt, 
pamuk ve mensucat” ile kendi sanayisine öncelik verilmiştir. 

➜➜ Türkiye Devleti, bu tutumu ile “hammaddesi ülke içindeki yatırım alanlarına” 
öncelik vererek dış ticaret açığını kapatma, dışarıya döviz çıkmasını engelleme, 
yerli üretimin ekonomideki payını artırma amaçlarını önemsemiştir. 

➜➜ Atatürk döneminde planlı ekonomi ile sürdürülen yatırımlar toplumun refah dü-
zeyini yükseltmiş, ekonomi canlanmıştır. 

➜➜ Bankalara yatırılan tasarruf amaçlı para miktarı artmış, merkez bankasında 36 
milyon liralık döviz ve 26 ton altın birikmiştir.

➜➜ Öz kaynaklara dayanarak kurulan birçok sanayi işletmesi, Türkiye’nin sanayi-
leşme hareketine her bakımdan yön veren temel kuruluşlar olmuştur.



Örnek:



Örnek:



“Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir.” Mustafa Kemal

➜➜ Laiklik, “Devlet işleriyle din işlerinin birbirinden ayrılması ve devletin siyasi, ik-
tisadi ve hukuki düzende sadece aklın egemenliğini kabul etmesidir. Hukuki dü-
zende ayrım yapmaksızın kişilerin vicdan hürriyetine sahip olmalarını sağlama-
sıdır.” 

➜➜ Bu tanıma göre laiklik iki temel unsura dayanır. 

➜➜ Laik anlayışta devletin dinî yoktur; bütün din ve inançlara eşit mesafededir. 

➜➜ Bireyler din, inanç ve ibadet hürriyetine sahiptir. 

➜➜ Türkiye’de, Osmanlı Devleti’nde 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı’yla laik 
anlayış belirmiş, Kanuni Esasi’nin on birinci maddesinde laikliğe vurgu yapılmış-
tır.

Laiklik 



➜➜ 1 Kasım 1922’de saltanat kaldırılarak, siyasi otorite ile dinî otorite ayrışmıştır. 
➜➜ 3 Mart 1924’te halifelik kaldırılarak, din ve vicdan hürriyeti güvence altına 
alınmıştır. 
➜➜ 20 Nisan 1924 Anayasası’nın 24. maddesinde yer alan “Herkes vicdan, dinî 
inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir ve 14. maddenin hükümlerine aykırı olma-
mak şartıyla ibadet, dinî ayin ve törenler yapmakta serbesttir.” hükmüyle laik 
anlayış anayasal güvence altına alınmıştır. 
➜➜ 1924 Anayasası’nda yer alan “Türkiye Devleti’nin dinî İslam’dır.” hükmü, 10 Ni-
san 1928’de kaldırılmış ve 5 Şubat 1937’de laiklik, anayasanın değiştirilemez 
hükmü olarak anayasada yer almıştır.

Laiklik;
➜➜ Millî birlik ve bütünleşmeyi çabuklaştıran, ulus devlet anlayışını güçlendiren bir 
ilkedir. 
➜➜ Kardeş kavgalarına neden olan mezhep ve tarikat ayrılıklarına Tekke, Zaviye ve  
   türbeler kapatılarak son verilmeye çalışılmıştır. 

Türkiye Devletinde Laikliğin Yerleşmesi 



➜➜ Din ve mezhep ayrımcılığını reddederek insani ve ulusal değerlerin yerleşmesi 
amaçlanmış, “Ulus Devlet” ve “Türk Milleti” anlayışlarının yerleşmesini kolaylaş-
tırmıştır. 
➜➜ Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması, din ve vicdan hürriyetinin sağlan-
masına ortam hazırlanan bir ilkedir. 
➜➜ Kişilerin inanç, ibadet ve ayinlerini özgürce yapmalarına olanak tanındığı gibi, 
inanmayanların da inanmama hakları yasalarla güvence altına alınmıştır. 
➜➜ Müslümanların dinî lideri ve din konusunda “Son söz hakkına sahip” olan halife-
liğin kaldırılmasıyla inanç hürriyetinin sağlanması 
➜➜ Akılcı ve bilimsel anlayışın yerleşmesini ve geliştirilmesini amaçlayan ilkedir. 
➜➜ En son bilimsel ve teknik gelişmelerden yararlanılması amacıyla Tevhid-i Tedri-
sat Yasası “ulusal ve çağdaş” esaslar üzerine çıkarılmıştır. 
➜➜ Bağnaz, dogmatik düşünce ve fikirler yerine aklı, bilimi, deney ve gözlemi esas 
alan pozitif bilimlerin önünün açılması amaçlanmıştır.



Örnek:



Örnek:



“Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük...” 
Mustafa Kemal 

➜➜ Yenileşmeyi sürekli kılmak, dogmatik ve durağan anlayışlardan kurtulmak, “dur-
maksızın daha çağdaşa, daha ileriye yönelmek” anlayışlarının sonucu olarak 
Atatürk’ün altı ilkesinden biridir. 

➜➜ Türk milletinin, çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarılması amacıyla; düne, 
geçmişe bağlı kalmak yerine temelleri içimizden çıkmak kaydıyla çağın gerek-
lerine göre ömrünü tamamlamış, köhne kurumları yıkarak yerlerine medeni 
icaplara uygun yeni kurumlar getirilmesi amaçlanmıştır.

➜➜ “Benim yaptığım şeyler, biri ötekine bağlı, gerekli şeylerdir.” sözüyle Atatürk, 
milletin gereksinimlerini zaman içinde, aşama aşama inkılapçılık ilkesine dayalı 
çıkardığı inkılaplarla gerçekleştirmiştir.

İnkılapçılık 



Örnek:



Örnek:




