
İlkokul düzeyinde eğitim veren bir okuldu

Geleneksel olarak dini eğitim veriliyordu 

Mahalle Mektebine başlamasında annesi Zübeyde 
hanımın etkisi olmuştu

Bu mektepteki öğrenimini yarıda bırakmıştı

Müslüman çocukların devam ettiği özel okuldu

İlk okul düzeyinde eğitim veriliyordu

Avrupa tarzında yenilikçi ve çağdaş eğitim modeli 
uygulanırdı

Öğrencilerin zihinsel gelişimlerinin yanında onları
bedensel ve sanatsal alanda da geliştirecek beden
eğitimi, müzik vb. dersler okutulurdu

Mustafa Kemal bu okuldaki öğrenimini
yarıda bırakmıştır

Devlet memuru yetiştirme amacına sahip 
bir okuldu

Çünkü çok istediği askerlik mesleğine
geçebilmek için Selanik Askeri Rüştiyesi
sınavlarına katılmış ve başarılı olmuştu

Selanik Mülkiye Rüştiyesi

MUSTAFA KEMAL'İN
ÖĞRENİM HAYATI

Hafız Mehmet Efendi 
Mahalle Mektebi

Şemsi Efendi 
Mektebi

NEDEN?

Selanik Askerî 
Rüştiyesi

Annesi her ne kadar Mustafa Kemal'in 
asker olmasını istemese de oğlunun
askerliğe olan tutkusu karşısında
kayıtsız kalmamış ve onun askerî
okula kayıt yaptırmasına razı
gelmiştir.

Mustafa Kemal'in askerlik mesleğini
seçmesinde çevresinde gördüğü
askerî okul öğrencileri ve vatan
sevgisi etkili olmuştur.

Sınıf çavuşluğu ve müzakerecilik gibi
görevleri üstlenmiştir.

Fransızca öğretmeni Nakiyüddin ona
bağımsızlık ve vatan sevgisi
duygularını aşılamıştır.

"Kemal" ismini bu okulda almıştır
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Fransızcasını geliştirmek için özel ders almıştır

Ömer Naci, Ali Fuat Cebesoy, İsmail Hakkı gibi
arkadaşlarıyla 2-3 sayı olsa el yazması dergi
hazırlamış ve görüşlerini harp okulundaki
arkadaşlarına aktarma girişiminde bulunmuştu

Ülkenin içine düştüğü durumla yakından
ilgilenerek çözüm arayışına girmiştir.

Vatan, millet ve Türklük düşüncelerinin
pekişmesine katkı sağlamıştır

Çağdaşlaşma düşüncesinin gelişmesinde etkisi 
olmuştur
1905 yılında mezun olarak Şam'da ilk görevine
başlamıştır.

Ülke sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir.

1902'de teğmen rütbesiyle mezun olmuştur

MUSTAFA KEMAL'İN
ÖĞRENİM HAYATI

İstanbul Harp 
Okulu

İstanbul Harp 
Akademisi

Manastır Askerî
İdadisi

Arkadaşı Ömer Naci'den etkilenerek
edebiyat ve hitabete ilgi duymuştur.

Namık Kemal'in eserlerini okumuş ve
bu eserlere konu edilen vatan ve
millet sevgisi duygusu ile hürriyet
(Özgürlük) fikirlerinden etkilenmiştir.

Tarih öğretmeni Kolağası Tevfik Bey
sayesinde tarih bilinci oluşmuş ve
tarih sevgisi pekişmiştir.

Bu okuldaki öğrenimi sırasında
Mehmet Emin Yurdakul'un Türkçülük
düşüncesinden etkilenmiştir.

Daha fazla içeriğe ulaşmak için 
Karekodu akıllı cihazınıza okutunuz
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