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 مالحظة : جميع الحقوق محفوظة لألستاذ المادة ال يجوز طباعة هذه المحاضرات 

 رٌخ التا قسم/ االساسٌة التربٌة كلٌة/ دٌالى جامعة

  العشرٌن القرن فً اوروبا تارٌخ:  المادة اسم

  الثالثة المرحلة

  جاسم محمد احمد. م:  المادة استاذ

 (1131 ـ 1111) الحربٌن بٌن ما للفترة تركٌا فً السٌاسٌة التطورات: العاشرة المحاضرة عنوان

 األولى العالمٌة الحرب فً للدخول االتحادٌون ٌحكمها كان التً العثمانٌة الدولة اضطرت          

 دفاعا   ، 1114 الثانً تشرٌن 3 فً(  المجر ـ النمسا إمبراطورٌة و ألمانٌا) الوسط دول جانب إلى

 واحد بٌوم أعاله المذكور التارٌخ وبعد ، روسٌا والسٌما الوفاق دول قبل من المهدد كٌانها عن

 .العثمانٌة الدولة على الحرب وفرنسا برٌطانٌا من كال   أعلنت

 دول جانب إلى األولى العالمٌة الحرب تدخل العثمانٌة الدولة جعلت عوامل عدة هناك          

 : منها ألمانٌا جانب إلى وتحدٌد   الوسط

)  روسٌا فــــً األتراك ٌسكنها التـــً المناطق تحرٌر إلــــى تسعى العثمانٌة الدولــة كانت ـ 1

 ( .وتركستان  القفقاس

)  منها انسلخت التً األراضً علـى السٌطرة استعادة إلـــى تسعى العثمانٌة الدولـــة كانت ـ 2

 ( . الجزائر أخٌرا   و تونس ، لٌبٌا ، قبرص ، مصر

 نظام بموجب علٌها المفروضة القٌود من التهرب إلى تسعى العثمانٌة الـــــــدولـــة كانت ـ 3

 . الدولة جسم أنهك الذي االمتٌازات

 الدولة على الوفاق دول قبل من المتتالٌة والهجمات العسكرٌة العملٌات سٌر ظل وفً      

 ٌطلقون وكان ، ممتلكاتها لتقسٌم الدول هذه قبل من ضدها تحاك مؤامرات هناك كانت ، العثمانٌة

 :  هً المؤامرات هذه أهم ومن ، المرٌض الرجل اسم علٌها

 . برٌطانٌا و فرنسا ، روسٌا من كل بٌن 1115 آذار 11 فً استانبول اتفاقٌة ـ 1

 . برٌطانٌا و فرنسا ، اٌطالٌا من كل بٌن 1115 نٌسان 26 فً لندن معاهدة ـ 2

 . برٌطانٌا و فرنسا ، روسٌا من كل بٌن 1116 أٌار 16 فً بٌكو_  ساٌكس اتفاقٌة ـ 3

 . برٌطانٌا و فرنسا ، اٌطالٌا من كل بٌن1111 نٌسان 11 فً مورٌٌن دي جان سان اتفاقٌة ـ 4
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 استقالتها والترقً االتحاد جمعٌة حكومة قدمت ، العثمانٌة الدولة أشهدتها التً الهزٌمة أثر فً    

 ٌوم وبعد ، البالد خارج إلى باشا وطلعت باشا أنور من كل وهرب ،1111 األول تشرٌن أوائل فً

 كل على الحكومة هذه وافقت وقد ، باشا عزٌز احمد برئاسة جدٌدة حكومة تشكلت هروبهما من

 التركٌة المقاومة شكلت نفسه الوقت وفً ،1111 األول تشرٌن 33 فً مودروس هدنة شروط

 أٌار وفً  ، البالد واستقالل المحتل المقاومة اجل من الحقوق عن الدفاع جمعٌات باسم جمعٌة

 المرابط الثالث للجٌش عام كقائد األناضول إلى كمال مصطفى العثمانٌة الحكومة أرسلت 1111

 الدٌن وحٌد محمد السلطان وقع ،1111 تموز 3 فً ، هناك والنظام األمن لحفظ روم ارض فً

 تأثٌر وتحت الخامس محمد السلطان أخٌه وفاة بعد العرش تولى الذي( السادس محمد) بـ المعروف

 إلى استقالته ٌقدم كمال مصطفى جعل مما ، الجٌش من كبٌر عدد بتسرٌح أمرا   الوفاق دول

 المنحل الجٌش رجال معظم تضم كانت والتً هناك المقاومة إلى باالنضمام وقام العثمانً السلطان

 قرار نفسه العام من تموز 11 فً باشا فرٌد برئاسة العثمانٌة الحكومة أصدرت ذلك اثر وعلى ،

 . القانون عن خارج كمال مصطفى فٌه عدت

 تشكٌله رافقت التً واألحداث( البرلمان) الوطنً المجلس     

 الخاص برلمانها شكلت قد التركٌة األمة إن كمال مصطفى أعلن 1123 آذار 11 فً           

 61 و ، األناضول سكان من 213 منهم عضوا   353 ضم والذي ، الكبٌر الوطنً المجلس باسم

 جلسة أول ،وعقد مالطا فً منفٌٌن كانوا الذٌن المعارضٌن من 12و  السابقٌن العثمانٌٌن النواب من

 الوطنً المجلس بتأسٌس رسمٌا   الكبرى الدول وابلغ نفسه، العام من نٌسان 23 ٌوم انقره فً له

 للمجلس رئٌسا   كمال مصطفى وانتخب،  للوزراء مجلس أول تشكٌل تم 1123 أٌار 2 وفً الكبٌر،

 وشكل التركٌة األقالٌم لجمٌع التام واالستقالل بالحرٌة المطالبة هو واجباته أهم من الوطنً،وكان

 ، والجواسٌس الشعب خونة ومن الجٌش من الهاربٌن جمٌع لمحاكمة االستقالل محاكم المجلس

 للمجلس كرئٌس انتخابه بعد استانبول فً المركزٌة الحكومة ضد كمال مصطفى لهجة وتصاعدت

 السٌاسة رسم فً شكال   تأخذ التصرٌحات تلك وأخذت له مقرا   أنقرة من اتخذ والذي الوطنً

 وقد،  منهم العرب وبالذات حكمهم تحت تعٌش كانت التً باألعراق األتراك وعالقة،  المستقبلٌة

 أٌار 11 ،وفً الوطنً المجلس عن صدرت التً الستة المٌثاق بنود فً المنهجٌة تلك جاءت

 من مصدقة كمال مصطفى على باإلعدام حكما   استانبول فً المركزٌة الحكومة أصدرت 1123

 باطلة اإلسالم شٌخ فتوى فٌها تـــعد انقره مفتً من فتوى بإصدار بمؤٌدٌه دفع مما اإلسالم شٌخ

 : خاضها التً المعارك تلك ومن البالد تحرٌر اجل من الجٌوش بقٌادة كمال مصطفى وبدء

 . صفوفهم بٌن القتلى أالف موقعا   أزمٌر من الٌونانٌٌن طرد وفٌها 1123 عام أزمٌر معركة.1

 صفوفهم فً قتٌل ألفً من أكثر موقعا   الفرنسٌٌن فٌها واجه حٌث 1123 عام  مرعش معركة.2

 . الفرنسً الجٌش تراجع العام نفس وفً
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 ضباط كل اعتقل وكذلك،  لوقونٌه طرٌق طول على االٌطالٌة القوات كل أباد 1123 عام وفً.3

 . األتراك باألسرى لمبادلتهم الحلفاء لقوات التابعٌن المراقبة

 . عنها الطرٌق وقطع 1123 األول كانون فً استانبول وحصار.4

 منطقة فً الغازي الٌونانً لجٌش اٌنونو عصمت بقٌادة أتاتورك جٌش هاجم 1121آذار فً.5

 شهر وفً،  كله تارٌخهم فً للٌونانٌٌن موقعة أسوء فً وجرٌح قتٌل ألف من أكثر موقعا   اٌنونو

 من أٌلول شهر ،وفً تام بشكل االنسحاب إلى الٌونانٌٌن اضطر مما سقارٌا معركة وقعت حزٌران

 1123 آب 13 وفً  بونار، دوملو معركة فً الٌونانٌٌن البقاٌا ضد أخرى معركة قاد نفسه العام

 المعاهدات أقسى منً   تعد كانت والتً ، الحلفاء ودول العثمانٌة الدولة بٌن سٌفر معاهدة وقعت

 المعاهدة شملت فقد ، مهزومة ودولة منتصرة دول بٌن وقعت التً( الوقت ذلك حتى) التارٌخ فً

 أرادت بل وبرٌطانٌا فرنسا بٌن فٌما العثمانٌة الوالٌات معظم قسمت والتً بندا   433و فصال   13

 ، الحلفاء دول شروط كل قبول مع دولٌة إدارة تحت العاصمة استانبول وأبقت ، نفسها تركٌا تقسٌم

 تقرر فقد ، ألزمٌر الٌونانٌٌن إدارة ٌخص فٌما أما ، الستانبول المجاورة األراضً كل وتدوٌل

 األراضً بعض عن تركٌا تنازل المعاهدة وتضمنت ، سنوات 5 بعد مصٌرها لتقرٌر استفتاء عمل

 باالنتدابات تركٌا إقرار عن فضال   ، مستقلة دولة أرمٌنٌا إعالن وعلى واٌطالٌا للٌونان والجزر

 المعاهدة هذه إن  ، ولٌبٌا وتونس قبرص فً حقوقها عن وتنازلها والعراق وفلسطٌن سورٌا على

 واضحـا   ٌبدو وهــــذا األتــــراك من عرٌضة جبهة ورفضتها ، العثمانٌة الدولة علٌها وافقت قد

 األتراك إن بــــــل ،(عسكرٌا   مقاومتها تم أي) أعــــاله المذكورة الخـــــامسة النقطة خـــــالل مـــن

 اتفاق على التوقٌع تم 1121 آذار 12 ،وفً السوفٌتً باالتحاد باالتصــــال بـــــادروا الوطنٌٌن

 األسلحة آخذت كما ، الشمالٌة تركٌا حدود على لالطمئنان السوفٌت و انقره حكومة بٌن عسكري

 انقره حكومة مع اتفاقٌة فرنسا وقعت 1121 األول تشرٌن 23 وفً ، انقره على تتدفق السوفٌتٌة

 واالسكندرونة وطرسوس وماردٌن وكلٌكٌا بكر ودٌار الشرقٌة المنطقة عن فرنسا تنازلت بموجبها

 سٌطر نفسه العام من أٌلول 1 وفً ، الٌونانً الزحف وقف من اٌنونو عصمت استطاع كما ،

 أي الغازي لقب ،ومنح فٌها الٌونانٌة الجٌوش كل أنهى وبذلك األناضول منطقة على كمال مصطفى

 المجلس شرع 1122 الثانً تشرٌن من األول فً ، تركٌا فً الوطنٌة الحركة قبل من المجاهد

 وجمٌع السلطنة والغً ، البالد فً العلٌا السلطة صاحب هو بموجبة أصبحت قانونا   الوطنً

 المجلس اتهم نفسه العام من الثانً تشرٌن 16 وفً ، استانبول حكومة شرعتها التً القوانٌن

 ابن المجٌد عبد تعٌٌن تم ذلك اثر وعلى مالطا، إلى هرب لكنة بالخٌانة السادس محمد السلطان

 معاهدة على توقٌع تم 1123 تموز 24 فً ، الهارب لسلطان خلفا   سلطانا   العزٌز عبد السلطان

 تركٌا أحرزته نصر ،أهم أراضٌها على وسٌادتها السٌاسً تركٌا باستقالل االعتراف وكان ، لوزان

 .تركٌا من الحلفاء قوات إجالء ،وتم المعاهدة  هذه من
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 الكبٌر الوطنً المجلس واجبات     

 .القوانٌن وإلغاء وتغٌر تعدٌل له ٌحق ـ1

 . األخرى الدول مع واالتفاقٌات المعاهدات عقد ـ2

 .   الحرب حالة إعالن ـ3

 

  التركٌة الجمهورٌة إعالن

 المجلس واصدر استانبول مدٌنة التركٌة القوات دخلت 1123 األول تشرٌن 6 فً           

 ،واجتمع استانبول مدٌنة من بدال   لتركٌا الرسمٌة العاصمة انقره مدٌنة بموجبه جعل قانونا   الوطنً

 وانتخب ، التركٌة الجمهورٌة قٌام عن وأعلن نفسه العام من األول تشرٌن 21 فً الوطنً المجلس

 حكومــــة أول بتشكٌل( اٌنونو) باشا عصمت بتكلٌف بدوره قام والذي لها، رئٌسا   كمال مصطفى

 ونفً الخالفة إلغاء عن الوطنً المجلس أعلن 1124 آذار 3 وفً الجمهوري، العهد فــــــً

 11/11/1122 من حكمه فترة)العزٌز عبد السلطان بن أفندي المجٌد عبد(  السلطان أي) الخلٌفة

 الجمهورٌة محلها لتحل العثمانٌة الخالفة انتهت وهكذا ، بفرنسا نٌس مدٌنة إلى( 3/3/1124 إلى

 العلٌا السلطات إن فٌه وأكد ، للبالد الجدٌد الدستور صدر 1124 نٌسان 23 فً ، الحدٌثة التركٌة

 ، الجمهورٌة لرئٌس واسعة صالحٌات وأعطى ، الكبٌر الوطنً المجلس ٌمثله والذي الشعب بٌد

 الحرٌة على الدستور وأكد ، الوزراء رئٌس بتعٌن وٌقوم ، المسلحة للقوات العام القائد فهو

 . والكلمة الفكر و المعتقد وحرٌة الشخصٌة

 التركٌة السٌاسٌة الحٌاة فً ودورة الشعب حزب      

 على التغٌر أحداث اجل ومن ، تركٌا فً نسبٌة بصورة السٌاسٌة األوضاع استقرار بعد            

 عرف حزب تأسٌس علـــى1123 تموز من 23 فً كمال مصطفى أقدم التركٌة، السٌاسٌة الساحة

 وكان ، خالله من السٌاسٌة الساحة على دورا   ٌلعب إن ٌستطٌع لكً الشعب أي سً فرقة خلق باسم

 عصرٌة دولة تكون كً تركٌا تحدٌث اجل من بتنفٌذها وعد أمور عدت على ٌتركز الحزب برنامج

 : هً الحزب برنامج فً النقاط أهم ومن األوربٌة الدول من الكثٌر تواكب

 . عصرٌة دولة تصبح حتى تركٌا ترقٌت ـ1

 . الشعب حكم توطٌد ـ2

 . المطلق الحاكم هو القانون جعل ـ3

 . الشعب أبناء بٌن المساواة ـ4
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 إن شانه من أفراده بٌن اقتصادي أو عنصري أو طائفً أو طبقً تفاوت بأي الحزب ٌعترف ال ـ5

 .  الجمٌع بٌن بالمساواة ٌخل

 إن تقرر المؤتمر هذا وفً ، 1121 األول تشرٌن 15 فً األول مؤتمره الحزب وعقد           

 : هً أركان أربعة من مؤلف الحزب شعار وكان سنوات أربعة كل الدوري مؤتمره الحزب ٌعقد

 الدولة علٌه تسٌر إن ٌمكن نظام أحسن هو الجمهوري النظام إن الحزب ٌعتقد:  الجمهورٌة ـ1

 .  الحدٌثة

 الشعور خالل من وذلك اإلنسانً التقدم درجات أعلى تحقق إن ٌمكن طرٌقة ارقً هً:  الُمللٌَة ـ2

 من كل واعتبار خارجها أو البالد داخل سواء   األتراك بٌن مشتركة روابط وهً والمحبة باإلخوة

 الجمهورٌة حدود ضمن ٌعٌشون الذٌن من التركٌة الوطنٌة وٌمثل تركٌة نشأة وٌنشأ التركٌة ٌتكلم

 .منشأه أو دٌنه أو عنصره عن النظر بغض تركً مواطن فهو

 القانون أمام متساوٌن الشعب إفراد جمٌع وان األمة هً والسٌاسة اإلرادة مصدر هً:  الشعبٌة ـ3

 الركن هذا اختار قد الحزب إن وٌبدو طبقً، أو عائلً امتٌاز أو فرق أي تحمل ال مطلقة مساواة

 أساس وعلى العاملٌن مختلف بٌن التام االنسجام وإٌجاد االجتماعً التضامن إقامة أجل من هو

 .المنافع تبادل

 الحزب أن ولذلك ، الدٌن تدخل بعدم تعرف كما أو السٌاسة عن الدٌن فصل هً:  العلمانٌة ـ4

 أصول تطبق ثم الفن و العلم ٌقرره ما على تعتمد إن ٌجب وأنظمتها الدولة القوانٌن بان ٌؤمن

 .  علٌه التجاوز وعدم الصون حق وله وجدانٌا   أمرا   الدٌن وٌعدَ  مقتضٌاتها، و الحدٌثة الحضارة

 : وهما1131 عام فً انعقد الذي الثانً المؤتمر بعد جدٌدان ركنان الحزب أضاف ثم    

 ركب فً تسٌر وجعلها الحدٌثة التركٌة الدولة رقً اجل من السعً هو بها والمقصود:  الدولٌة ـ1

 .الصناعة تشجٌع ثم الرغٌد العٌش فرص وتوفٌر العٌش رفاهٌة حٌث من العلمٌة الحضارة

 والمستجدات األوضاع التغٌر بان الحزب ٌرى حٌث ، األمة سمو هو بها وٌقصد:  االنقالبٌة ـ2

 االنقالب طرٌق عن التام الخالص بفكرة ٌؤمن وإنما ، متدرجة بطٌئة بصورة ٌكون ال إن ٌجب

 . والتبدٌل
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 : هً الفترة تلك خالل تشكلت التً المعارضة أحزاب أهم ومن

 قرة كاظم الجٌش قادة قبل من ، 1124 الثانً تشرٌن 13 فً أسس ، الجمهوري التقً حزب ـ1

 بحل قرار اصدر حٌث كمال مصطفى استغلها األناضول رٌف فً األكراد حركة وبعد ، باشا وبكر

 . الضباط من عدد على القبض وإلقاء الحزب

 مقبولة كمال مصطفى أخت وكانت ، 1133 عام أفندي علً أسسه ، الجمهوري الحر حزب ـ2

 إن بحجة حله عن الحزب مؤسس أعلن 1131 الثانً تشرٌن 11 وفً ، به التحقت امرأة أول

 والوحٌد المسٌطر هو الشعب حزب أصبح وهكذا ، األخر والرأي الصحافة بحرٌة تسمح ال الدولة

  .البالد فً

  تركٌا فً الداخلٌة السٌاسة

 أو السٌاسً بالهٌكل ذلك كان سواء والخطوات اإلجراءات من بسلسلة كمال مصطفى قام لقد       

 التً اإلجراءات أهم من ولعل ، العصرٌة العلمانٌة بالدولة ٌسمى ما أقام لذلك تركٌا فً االجتماعً

 : هً الداخلٌة سٌاسته ضمن اتبعها

 الدولة خزانة إلى مواردها ،وتحوٌل 1124 آذار 2 فً األوقاف وزارة بإلغاء قرار إصدار.1

 . العامة

 . الرسمً التعلٌم إدارات إلى الرسمٌة المجالس على اإلشراف ونقل السالم شٌخ وظٌفة الغً.2

 الطرق وتحرٌم والتكاٌا الزواٌا بغلق أمر ثم المحاكم تشكٌل قانون وأقر الشرعٌة المحاكم الغً.3

 . الصوفٌة

 قانون اصدر ،ثم السوٌسرٌة القوانٌن من مجموعة الحدٌثة التركٌة الدولة تبنت 1125 عام فً.4

 المدنً القانون وصدر االٌطالً العقوبات قانون من مشتقة مفرداته معظم كان والذي العقوبات

 . وغٌرها والطالق الزواج تفاصٌل وٌتناول ٌحتوي والذي

 انه كما ، للدولة الرسمً الدٌن اإلسالم ٌجعل كان الذي الدستور نص الغً 1121 نٌسان 13 فً.5

 على فقط والبقاء الهجري التقوٌم أبطل ذلك اجل ومن علمانٌة دولة وجعلها تركٌا تحوٌل عن أعلن

 تسمٌات من مشتقة التركٌة والمناطق الشوارع على التسمٌات من الكثٌر وأطلق المٌالدي التقوٌم

 . تركٌة

 قدم على وجعلها المراءة حقوق فٌها بٌن 1134_  1124 عامً بٌن القوانٌن من سلسلة اصدر.6

 . واالجتماعٌة السٌاسٌة والمحافل االنتخابات فً المشاركة حق وأعطاها الرجل مع المساواة
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 الرغم وعلى،  والخانم وألبٌك واألفندي الباشا لقب ومنها 1134 عام بعد القدٌمة األلقاب كل نبذ.1

 . تركٌا فً بقصٌرة لٌست بفترة مستخدمة بقٌت األلقاب هذه فان ذلك من

 تعبٌرا   األتراك أبو تعنً والتً كمال مصطفى على أتاتورك كلمة الكبٌر الوطنً المجلس أطلق.1

 . أبنائها ألعظم بالجمٌل وعرفانها األمة أجالل عن

 سٌاسته فً كمال مصطفى اتبعها التً الغرب نحو والتوجه التحدٌث سٌاسة إن ٌبدو           

 بتارٌخ ٌذكرها ما كل إلغاء ومحاولة العثمانٌة الدولة ماضً عن تفصلها إن أراد تركٌا فً الداخلٌة

 الن وذلك مظهرٌة تقلٌدٌة تغٌرات هً حدثت التً التغٌرات كل إن القول ٌمكن وبذلك الدولة تلك

 الرٌف مناطق فً والسٌما عنٌفة مقاومة وقاوموها التغٌر فكرة رفضوا التركً المجتمع أبناء معظم

 وسٌطر الوطنً المجلس على سٌطر الذي بالدكتاتور كمال مصطفى لقبو إنهم درجة إلى التركً

 . الشعب حزب على

 الخارجٌة تركٌا سٌاسة      

 دول ومع الكبرى الدول مع عالقتها توثٌق إلى سعت التركٌة الجمهورٌة أعلنت إن بعد            

 : هً أهمها من وكان ، واالتفاقات المعاهدات عقد طرٌق عن الجغرافً الجوار

 مالً قرض على بموجبها حصلت ، السوفٌتً االتحاد مع معاهدة تركٌا عقدت 1125 عام فً ـ1

 .الشمالٌة حدودها سالمة ضمنت دوالر، مالٌٌن 1 بمقدار

 كفت بحٌث ، الموصل مشكلة بموجبها حلت العراق مع معاهدة وقعت 1126 حزٌران 5 فً ـ2

 للشركة النفط امتٌاز من% 13 نسبة على الحصول مقابل إلٌها المدٌنة هذه بعائدٌه االدعاءات

 .  عام 25 ولمدة التركٌة

 واالعتراف استقاللها بذلك ونالت األمم عصبة فً عضوا   تركٌا أصبحت 1133 تموز 11 فً ـ3

 . مستقلة كدولة بها

 ومٌاهها أراضٌها على الكاملة سٌادتها فرض اجل من،  البلقان حلف فً 1134 عام شاركت ـ4

 . الوطنٌة

 بموجبه وحصل السوٌسرٌة مونترو مدٌنة فً وقع الذي مونترو بمٌثاق شاركت 1136 العام فً ـ5

 الدولتٌن هاتٌن مع تتماشى سٌاستها أصبحت بحٌث وبرٌطانٌا فرنسا من كل وبٌن بٌنها كبٌر تقارب

 . أوربا فً والنازٌة الفاشٌة السٌاسة ضد

 جل من وأفغانستان وإٌران والعراق تركٌا من كل ضم الذي 1131 أباد سعد مٌثاق فً شاركت ـ6

 .الدول هذه بٌن المشتركة الحدودٌة الصراعات حل
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 تركٌا ضم على فرنسا وافقت حٌث ،1131 حزٌران 23فً اعتداء عدم مٌثاق فرنسا مع وقعت ـ1

 .فرنسا من مالٌة وقروض أسلحة على أٌضا وحصلت االسكندرونة إلقلٌم

  أتاتورك وفاة

 أتاتورك كمال مصطفى دخل جدٌدة متغٌرات تعٌش الحدٌثة تركٌا كانت الذي الوقت فً            

 قصر فً الحٌاة فارق منه العاشر فً أي ٌومٌن وبعد 1131 الثانً تشرٌن 1 ٌوم شدٌدة غٌبوبة فً

 الكبد تشمع بمرض إصابته بعد عاما   51 ٌناهز عمر عن(  Dolma Bahtçe)   الدولمابهتشة

 ودفن تركٌا شهدتها التً الجنازات اكبر من جنازته واعتبرت ، للكحول المفرط تناوله عن الناجم

 مـــن على نـــــــزاع هناك ٌكن ولم  ، انقره العاصمة على ٌشرف خصٌصا   له شٌد ضرٌح فً

 لٌنتخب نفسه، العام من الثانً تشرٌن 11 ٌوم الوطنً المجلس اجتمع ما سرعان إذ سٌخلفه

 زمنٌة حقبة أهم انتهت وبذلك للجمـــهورٌة رئٌسا   كمال لمصطفى الدرب رفٌق اٌنونو عصمت

 .جمهورٌة أول مؤسس ظل فً الحدٌثة تركٌا عاشتها
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