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ekonomik ve teknolojik gücü de gelişir. 
 

Milletimizin her alanda ilerlemesi ve gelişmesi, milli birlik ve 
beraberlik ortamında gerçekleşebilir. Atatürk’e göre milli 
varlığın temeli, milli bilinç ve milli birlikte bulunmaktadır. 
 

Kendi milli benliğimize sahip çıkarak çalışmak, Türk milleti-
nin gelişmesini, ilerlemesini ve çağdaş uygarlık seviyesinin 
üstüne çıkmasını arzulamak demektir. Milli birlik ve bera-
berlik, vatanın bölünmez bütünlüğü açısından oldukça 
önemlidir. 
 

Milli Birlik ve Beraberlik Bilinci Oluşturmak Neden 
Önemli?  
Millî birlik ve beraberlik devletin varlığı için, devamı için 
hem iç politika, hem dış politikada gereklidir. Önce dışa 
karşı devletin varlığı için gereklidir. Bu yönüyle millî birlik ve 
beraberlik bir millî savunma sorunudur. Millî birlik ve bera-
berlik içinde bulunan ülkelerin savunmaları, manevî ve ahlâ-
kî bakımdan büyük güç ifade eder. Manevî değerleri yük-
sek, ahlâkî değerleri sağlam bir toplum, yüksek karakteri 
gereği, dışa karşı tam bir savunma gücünü oluşturur. 
 

Millî birlik ve beraberlik ülke içinde de huzur ve güvenlik 
sağlar. Millî birlik ve beraberliğin ülke içinde sağladığı huzur 
ve güvenlik, ahlâkî ve manevî değerlerle de güçlenir. Ülke 
içinde sağlanan bu millî birlik ve beraberlik, yıkıcı ve bölücü 
zararlı akımlarla tam bir mücadele potansiyelini temin eder. 
 

Türk milletini ırk, mezhep ve sınıf kavgalarıyla bölmeye 
kalkışacak olanlara karşı en sağlam savunma aracı, millî 
birlik ve beraberliktir. 
 

İçerde sağlanan millî birlik ve beraberlik, aynı zamanda dışa 
karşı da devletin gücünü gösterir. İç politika, dış politikanın 
temelini oluşturduğundan, içte sağlanan millî birlik ve bera-
berlik dışta da etkilerini gösterir. 
 

Millî birlik ve beraberliğin ülke yönünden de önemi vardır. 
Sınırları belirli toprak parçasının bütünlüğü, birliği ve bölün-

Milli Birlik ve Beraberlik Nedir? 
“Millî birlik ve beraberlik”, Türk İnkılâbının temel ilkelerinden 
biridir. Milliyetçilikle, millî egemenlikle ve millî bağımsızlıkla çok 
yakından ilgilidir. 
 

Atatürk’ün toplayıcı ve birleştirici, kaynaştırıcı milliyetçilik anla-
yışı, millî birlik ve beraberlik olarak ifadesini bulur. 
 

Millî birlik ve beraberlik, milletçe birliği, bir arada yaşamayı 
ve bütünlüğü belirtir. Millî birlik ve beraberlik, bir arada yaşa-
yan millet fertlerini, birbirine sımsıkı bağlar. Milletçe birlik, mil-
leti oluşturan unsurlarda birlik, beraberlik ve bütünlük demektir. 
Millî birlik ve beraberlik milliyetçilik ilkesinin doğal bir sonucu 
olarak ortak amaçlarda da, idealde de birliği ifade eder. 
 

Millî birlik ve beraberlik aynı zamanda millî devletin gerçek-
leşme vasıtasıdır. Millet, vatan üzerinde aynı dille ve aynı duy-
guyla kültür birliği kuran bir bütün haline gelmiş, şuurlu insan 
topluluğudur.  
 

Başka bir deyişle; milli birlik ve beraberlik, Türk milletinin bütün 
olması, içinde hiçbir bölücü, ayırıcı unsura yer vermemesi de-
mektir. Milli birliğin temelinde, Atatürk milliyetçiliği bulunur. Milli 
birlik ve beraberlik duygusu, millet bilinci etrafında vatandaşları 
birbirine bağlar. Bu nedenle, milletimizin en büyük güç kaynağı 
ve varlığının güvencesidir. 
 

Milli birlik ve beraberlik, sosyal adalet anlayışı içinde toplumsal 
dayanışmayı gerçekleştirdiğinden, toplumun çeşitli kesimleri 
arasında uyumlu bir iş birliği ve iş bölümü oluşturur.  
 

Devlet, gücünü, ulusun milli birlik ve beraberliğinden alır. Aynı 
milletin bir parçası olduğu inancını taşıyan vatandaşlar, ülke ve 
millet çıkarları söz konusu olduğunda ortak hareket ederek her 
türlü tehlikeye karşı güç birliği oluştururlar. 
 

Ülke içinde sağlanan milli birlik ve beraberlik, askeri gücün 
gelişmesine de büyük katkı sağlar. Bunun en güzel örneği Kur-
tuluş Savaşı’mızda verilmiştir. Milli birlik ve beraberlik içinde 
sosyal, siyasi, askeri ve kültürel yönden gelişen bir milletin, 

“Bir yurdun en değerli varlığı, yurttaşlar arasında millî birlik, iyi 

geçinme ve çalışkanlık duygu ve kabiliyetlerinin olgunluğudur. 

Ulus varlığını ve yurt erginliğini korumak için bütün yurttaşların 

canını ve her şeyini derhal ortaya koymaya karar vermiş olması, 

bir ulusun en yenilmez silâhı ve korunma vasıtasıdır. Bu sebeple 

Türk ulusunun idaresinde ve korunmasında millî birlik, millî 

duygu, millî kültürün en yüksekte göz diktiğimiz idealidir.” 
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yapıldığını onlara gösterebilirler. 
 Çanakkale Şehitliği başta olmak üzere yakın tarihi-
mizin canlı şahitleri olan ve Kurtuluş Savaşımızın izlerini 
taşıyan tarihi mekanları çocuklarla birlikte ziyaret 
edilerekmilletçe ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik 
ülküsü, onlara gösterilebilir. 
 Ailece başkalarının haklarına saygı gösterilmeli,  
 Evde çocuklar arasında ayrım yapılmamalı,  
 Çocuklar sosyal yaşama uyum sağlamalı, üzerine 
düşen görevleri yerine getirebilmeli,  
 Çocuklar kendine ait bir olayın başkaları üzerindeki 
etkilerini üstlenmeli, davranışlarının sonuçlarını sahip-
lenmesi sağlanmalıdır.  
 “Bir ulus, sımsıkı birbirine bağIı olmayı bil-
dikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşü-
nülemez.”  
     M. Kemal ATATÜRK 

  
 “Ülkede birliği koruyabilirseniz, yaşayabilir-
siniz.”  
     Bilge Kağan  
 
 
 “Bir olalım, iri olalım, diri olalım.”  
     Mevlana  
 
 “El sıkışın ki, kalplerdeki kin gitsin, hediye-
leşin ki birbirinize sevgi doğsun ve aradaki düş-
manlık bitsin.”  
     Hadis  
 
Kaynak: http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-07/milli-birlik-ve-beraberlik 
 http://golcukdogaturk.com/yazarlar/ibrahim-bayram/bu-memleket- 
 bizim/803/ 
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mezliği, ülkenin millî birlik ve beraberlik içindeki rolünü de 
belirler. 
 

Anayasamızın 3’üncü maddesinin, “Türkiye Devleti, ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bir bütündür” hükmü, millî birlik ve bera-
berliği, hem beşerî unsur (insan topluluğu) hem de fizikî un-
sur (ülke) bakımından ifade etmektedir. Bir anayasa kuralı 
olarak millî birlik, devletin (Türk Devletinin) varlığı ve devamı 
için zorunlu olmaktadır. Anayasalar devletin esas kuruluşu-
nu, temel yapısını hazırlayan kurallar olduğuna göre, Türk 
Devleti, Anayasa’nın öngördüğü gibi varlığını ve varlığının 
devamını millî birlik ve beraberlikte bulmaktadır. 
 

Dayanışma ruhu ile hareket ederek, birlik ve beraberliğini 
sağlayan toplumlar, giriştikleri her mücadelede; sosyal, eko-
nomik, eğitim gibi her alanda başarıya ulaşmışlardır. Bunun 
en bariz örneği Yüce Türk Milletinin 15 Temmuz darbe 
girişimini bertaraf ederek gösterdiği toplumsal başarıdır.  
 

Aileler Neler Yapabilir?  
Milli kültür, bir millete kimlik kazandıran, diğer milletlerle ara-
sındaki farkı belirlemeye yarayan, tarih boyunca meydana 
getirilen o millete ait maddî ve manevî değerlerin uyumlu bir 
bütünüdür. Bir toplumu millet yapan ve onun bütünlüğünü 
sağlayan milli kültürdür. Bir millete özgü bilgi, inanç ve dav-
ranışlar bütünü ile bu bütünün parçası olan maddi nesneler, 
bir milletteki toplumsal yaşamın dil, düşünce, gelenek, işaret 
sistemleri, kurumlar, yasalar, aletler, teknikler, sanat yapıtları 
gibi her türlü maddi ve tinsel ürününü kapsamına alır.  
 

Tarihi mekanlar ve arazi çalışmalarıyla öğrenciler, yeryüzün-
de bulunan farklı yerleri, farklı insanları, kendisiyle yaşadığı 
yer arasındaki mekânsal ilişkiyi algılamak, anlamak ihtiyacı 
duymalarıyla birlikte, mekan-tarih ilişkisini de kavramış ola-
caklardır. Yakın çevresini iyi tanıyan ve algılayabilen bir kişi-
nin olayları küresel boyutta da düşünebileceği ortadadır.  
 

Bu nedenle aileler: 
 Bilecik Edebali Türbesi, Söğüt Ertuğrulgazi Türbesi, 
Bozüyük Metristepe Anıtı, Küre Dursun Fakih Türbelerini 
çocuklarıyla birlikte gezebilir ve Anadolu’nun nasıl vatan 
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Milli Birlik ve Beraberlik 

Aile Bilgilendirme Broşürü 


