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 Siyasi güç, devletin, gücünü milletten alması ve devlet



politikalarının millet iradesine göre belirlenmesi esasına dayanır.
 Siyasi güç devletin yapısı, işleyişi, yönetimi, iç ve dış politikasıyla
ilgilidir.

Ekonomik Güç: Bir ülkenin sahip olduğu yer altı ve
yerüstü kaynaklarının tamamı ekonomik gücü oluşturur.



Atatürk, Türk milletinin varlığını ve bağımsızlığını koruyabilmesi için
güçlü bir ekonomiye sahip olması gerektiğine inanmıştır.
Ekonomik gücü harekete geçirmek için, Kurtuluş Savaşı’nın hemen
ardından İzmir İktisat Kongresi toplanmış, millî ekonominin
esasları belirlenmiş; tarım, sanayi, ulaşım, ticaret ve madencilik
alanlarında önemli atılımlar gerçekleştirilmiş, ülkenin
ekonomik yönden kalkınması sağlanmıştır.
Siyasi bağımsızlık gibi ekonomik bağımsızlığa da büyük bir önem
veren Atatürk bu amaçla, kapitülasyonların kaldırılması ve
ülkemizde bulunan yabancılara ait kuruluşların millileştirilmesi
politikalarını izlemiştir.
Fabrikaların kurulması, yatırımların yapılması, yabancı
şirketlerin devletleştirilmesi ekonomik güç ile ilgilidir.

 Atatürk, siyasi gücün zayıflamasının devletin ve demokrasinin

geleceğini tehlikeye düşüreceğini söylemiştir.
 Atatürk, Samsun’a çıkarken millî egemenliğe dayanan kayıtsız şartsız
bağımsız yeni bir devlet kurmaya karar vermişti. Bu nedenle yaptığı
konuşmalarda, yayımladığı genelgelerde ve topladığı kongrelerde
sürekli biçimde millet iradesini öne çıkarmaya çalışmıştır.
 TBMM’nin açılışı, cumhuriyetin ilanı, saltanat ve halifeliğin kaldırılması
ve çok partili hayata geçiş denemeleri Atatürk döneminde gerçekleştirilen
en güzel siyasi güç örnekleridir.
 Milli irade, millet egemenliği, demokrasinin geliştirilmesi için yapılan
çalışmalar siyasi güç ile ilgilidir.

EKONOMİK GÜÇ

SİYASİ GÜÇ

MİLLİ GÜÇ: Bir ulusun, ulusal hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanabileceği maddi ve manevi kaynaklarının toplamına milli güç denir.

SOSYOKÜLTÜREL GÜÇ

ASKERİ GÜÇ





 Askeri Güç: Devleti iç ve dış tehlikelere karşı koruyan silahlı güce
askeri güç denir.
 Türkiye'nin coğrafi konumu gereği her türlü iç ve dış tehditlere açık
olması güçlü bir orduya sahip olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle her
dönemde Türk ordusuna büyük bir önem verilmiştir.
 Atatürk, askerî güce ayrı bir önem vermiştir. Bunun nedeni, vatanımızın ve
bağımsızlığımızın korunmasında orduya duyulan ihtiyaçtır.
 Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir: Biri millet kararı, diğeri en
elim ve en güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olma
niteliği kazanan ordumuzun kahramanlığı.” diyen Atatürk “Sağlam bir
devlet hayatı için ordunun lüzumuna delil aramak lüzumsuzdur.”
sözüyle ordunun önemini ve ne kadar gerekli olduğunu ifade etmiştir.
 Bir başka konuşmasında ise “Ordu istemeyen ve ordunun yüklediği
maddi, manevi fedakârlığı göze alamayan bir millet, esaret zincirini
kendi eliyle boynuna geçirir.” diyerek askerî gücün önemine ve
gerekliliğine dikkat çekmiştir.
 Askeri güçten Türk Silahlı Kuvvetlerini anlamalıyız.



o

Sosyokültürel Güç: Bir ülkede eğitimli, kültürlü ve teknik
bilgilerle donanmış insanların oluşturduğu güce,
sosyokültürel güç denir.

o

Sosyokültürel güç, milleti oluşturan fertlerin niteliklerini ifade
eder. Bu niteliklerin başında ise eğitim ve kültür gelir.
Atatürk, bir milletin gücünün, sahip olduğu maddi
varlıklarından çok eğitim ve kültür düzeyiyle ölçülebileceğine
inanan bir liderdir. Atatürk millî kültürümüzü çağdaş uygarlık
seviyesinin üzerine çıkarmayı amaç edinmiştir.
Milli gücün temel öğesi olan insan iyi yetiştirildiğinde siyasi,
ekonomik ve askeri güç de değer kazanır.
Sosyokültürel güç; bilim, sanat ve diğer alanlarda gelişmeye
yol açar. Bu nedenle Atatürk, bireyden başlayarak halkı eğitmek ve
halkın bilgi düzeyini yükseltmek için çalışmalarda bulunmuştur.
Eğitimli, kültürlü, yetişmiş, nitelikli insan gücü sosyokültürel güç
ile ilgilidir
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Zeki DOĞAN – Sosyal Bilgiler Öğretmeni

