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alanda da aynı özen ve hassasiyetle
verilmesi
gerektiğinin örneğidir.
LOZAN’DA:
1-Türk

adına,

Ulusu

I.

Dünya

Savaşını bitirmiştir,
Antlaşması

2-Sevr

geçersiz

kılınmış,
3-Misak-ı
Zuhal SİRKELİ
ADD Alanya Şube Başkanı

LOZAN ANTLAŞMASI
Lozan Antlaşması, 19 Mayıs 1919 da
Samsun’da

başlayan

Anadolu

ateşinin son ve parlak aşaması ve
Türkiye’nin kapitülasyonlardan, her
türlü

sömürü

boyunduruğundan

kurtulduğu tarihtir.
Lozan, geçmişimizle geleceğimizi,
birbirine

sımsıkı

bağlayan

bağımsızlıkçı bir tutumun adıdır.
Lozan’ı

sahiplenmek

Cumhuriyeti

sahiplenmektir.

Milli

sınırları

büyük

ölçüde sağlanmış, Komşularımızla
sınırlarımız çizilerek “Yurtta Barış,
Dünyada Barış” ilkesiyle son yıllara
kadar dostça geçinilmiştir.
4-Yeni

Türk

Devleti

Dünyadaki

devletlerin çoğu tarafından kabul
görmüştür.
Lozan

yüzyılın

süresi

olmayan,

sonsuza kadar devam edecek olan
tek
anlaşmasıdır.

Ancak

“Lozan’dan

rahatsız olan Türkiye Cumhuriyeti
düşmanlarının yalanı bitmemektedir
ve sahte tarih yazma gayretleri tüm
hızıyla devam etmektedir. Lozan’a,
Lozan’ın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin

Lozan, bağımsızlık mücadelesinin

mimarı

sadece askeri alanda değil siyasi

Atatürk’e

Gazi
ve

Mustafa
yol

Kemal

arkadaşlarına

yönelik çirkin, gayri vicdani, gayri

Lozan

milli ve sınır tanımaz saldırılar bu

işbirlikçi, cemaatçi, tarikatçı, PKK ve

nedenledir.

FETÖ’cü vb.

Lozan karşıtlığı, Sevr yandaşlığıdır.

yummaktır…

Bölünmek,

Dolayısıyla

parçalanmak

ve

emperyalizme yem olmaktır.

devlet

kazanımların

modelinin,
ve

karşıtlığı;

saltanatın

geri

gerici,

gün,

Lozan

Barış

sahip

çıkma

günüdür…

çağdaş

Cumhuriyetin

Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya
Şubesi olarak Savaştan - Barışa

niteliklerinin tasfiye edilmesidir.
Lozan

bölücü,

yapılanmalara göz

Antlaşması’na

Lozan karşıtlığı; Atatürk’ün kurduğu
ulus

karşıtlığı;

geçmeyi başaran başta Türk
hilafetin

ve

getirilmek

istenmesidir.

Ulusunun

Ulu

Cumhurbaşkanı’mız

Önderi.
ve

ebedi

başkomutanımız GAZİ MUSTAFA

Lozan karşıtlığı; milli egemenlik

KEMAL

yerine saray ve hanedan hâkimiyetini

milletimizi temsilen canını dişine

kabullenmektir.

takarak çalışan Lozan kahramanı

Lozan

karşıtlığı;

millilik

yerine

Lozan karşıtlığı; siyasal dinci bir
devletin inşasına yüksek sesle “evet”
demektir.
karşıtlığı;

Lozan’da

Milli Şef İSMET İNÖNÜ’YÜ ve
vatanı uğruna canını feda eden tüm

ümmetçiliktir.

Lozan

ATATÜRK’Ü,

çoklu

hukuk

sistemini benimsemektir. Hukukun
üstünlüğünün yok edilmesidir.

şehit ve gazilerimizi saygı rahmet ve
minnetle anıyoruz.
Zuhal SİRKELİ
Atatürkçü Düşünce Derneği
Alanya Şube Başkanı

1923 de Cumhuriyet ilan edilmiş,1 Temmuz
1926 da kabotaj hakkı elde edilmişti.
1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren
Kabotaj Kanunu ile Türkiye karasuları ve
limanları arasındaki deniz taşımacılığı ve
ticaret hakları yabancıların kontrolünden
kurtarılarak, bu haklar yalnızca Türk gemi
ve vatandaşlarına tanınmıştır. Bu husus
cumhuriyetimizin

ilk

yıllarında

ulusal

egemenliğin kalıcı kılınması için çalışan
milli anlayışın bir ürünüdür. Türk Denizcilik
Zuhal SİRKELİ
ADD Alanya Şube Başkanı

tarihinde
adına

karasularımızın

bir

dönüm

Kanunu;

KABOTAJ BAYRAMI

bağımsızlığı

noktasıdır.

Ulaşımdan,

Kabotaj

taşımacılığa,

turizmden, balıkçılığa büyük önem taşır ve
denizlerdeki

hâkimiyetimizin

niteliğindedir.

Atatürk’ün

Türk’ün

büyük

düşünmeli

ve

ulusal
onu

tasdiki

“Denizciliği,
ülküsü
az

olarak

zamanda

başarmalıyız” sözleri, o tarihlerde genç
Türkiye Cumhuriyetinin denizciliğe verdiği
önemin ifadesidir.
Üç tarafı denizlerle çevrili ve sahil şeridi
uzunluğu 8333 km olan iki önemli boğaza
sahip Ülkemizin denizcilik potansiyelinin en
Büyük Önder Mustafa Kemal’in Samsun’a

iyi şekilde değerlendirilerek, dünya deniz

çıkması ile başlayan Kurtuluş Savaşı 30

taşımacılığındaki

Ağustosta zaferle sonuçlanınca düşman

iktisadi yönden ülkemize büyük katkı

yurdumuzdan kovulmuş,24 Temmuz 1923

sağlayacaktır. Ülkemizin jeopolitik açıdan

te Lozan Antlaşması imzalanmış,29 Ekim

büyük önem arz eden bu konumunu,

payımızın

artırılması,

denizciliğimiz açısından da en iyi şekilde

değerlendirmek

zorundayız.

Maalesef

günümüzde nüfus ve yüzölçümü olarak,
ülkemizle mukayese bile edilemeyecek
bazı

ülkelerin

taşımacılığından
olması,

dünya
büyük

izlenen

deniz

paylar

hatalı

alıyor

denizcilik

politikalarının sebebidir.

Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi
olarak Denizcilikte istediğimiz seviyelere
ulaşmak

temennisiyle,

sektörünün

Denizcilik

gelişmesinde,

emeği

geçenlerin, denizcilerimizin ve halkımızın
Denizcilik

ve

Kabotaj

Bayramı’nı

kutluyoruz. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak
üzere, ilk Türk Denizcisi Çaka Beyden
günümüze

kadar gelmiş geçmiş tüm

denizcilerimizi

ve

deniz

şehitlerimizi

rahmetle anıyor, yaşayan denizcilerimize
sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

SİVAS KATLİAMI

katliamdır. Laiklik karşıtlarının cumhuriyet
devrimlerine yönelik karşı devrimci bir
ayaklanma provasıdır. Madımak Oteli’nin
yakılması olayı ise, cumhuriyetin sembolü
olan Sivas’ta; cumhuriyetin kundaklanmak
istendiği anlamına gelmektedir.

“2 Temmuz 1993 tarihinde “Sivas’taki Pir
Sultan Abdal Şenlikleri sırasında aralarında

Madımak Oteli'nin etrafını kuşatan ve

Behçet Aysan, Metin Altıok, Uğur Kaynar,

sayıları 10 bini bulan, 35 aydını katleden

Hasret Gültekin, Nesimi Çimen, Asım

tahrik edilmiş ve kışkırtılmış kalabalığın

Bezirci ‘nin de bulunduğu 37 aydının

attığı sloganlar ise gerçek niyetleri ve

Madımak

amaçlarını açıkça ortaya koymaktaydı,

Oteli’nde

radikal

islamcılar

tarafından diri diri yakılışının 28 yılında

'Cumhuriyet

onlara

yıkılacak,

karşı

getirememenin

sorumluluklarımızı
acısıyla

yerine

Sivas'ta
Kemalizm

kuruldu
gidecek

Sivas'ta
şeriat

anıyoruz.

gelecek, kahrolsun Kemalistler yaşasın

Madımak’ta yitirdiğimiz 37 aydınımızın

şeriat, Kemalistlere ölüm, kahrolsun laiklik

kişiliğinde

yaşasın şeriat' gibi sloganlar, katliamı

Modern Türkiye’nin

sanatını,

ezgilerini ve renklerini ateşe verenler

gerçekleştirenlerce

aslında Türkiye’nin aydınlanmasını ateşe

sadece bir kaçı. Sonuçta içinde 150 aydın

vermişlerdir. Öyle ki Madımak’ta yanan bu

ve sanatçının bulunduğu Madımak Oteli'nin

ateş, hala ülkemizi ve Cumhuriyetimizi

yakılması olayı, sadece kendini bilmez

sarmış durumdadır. Hangi açıdan bakılırsa

gerici, yobaz ve karşı devrimci grubun

bakılsın, Sivas katliamı, Anadolu tarihinde

yarattığı bir katliam değil, tam ve gerçek

yaşanmış en utanç verici olay, gerici ve

anlamıyla 'karşı devrimci güçlerin bir

yobazların gerçekleştirdiği en dehşet verici

kundaklama' olayıdır. Dün olduğu gibi

atılan

sloganlardan

bugün de din, etnik ve mezhep ayırımı,
siyasetin en önemli beslenme kaynağı
olarak kullanılıyor ve bunun neticesinde
yıllarca birlikte yaşayan halklar arasına
nifak

tohumları

ekilerek

toplum

ayrıştırılıyor. Gün hepimizin birlik olup bu
oyunları bozma günüdür. Ancak Herkes
şunu

bilmelidirki;

Türkiye

ve

Cumhuriyetimiz sahipsiz değildir. Özgür,
laik, demokratik, emeğe dayalı, barışın ve
kardeşliğin egemen olduğu Çağdaş bir
Türkiye

yaratana

kadar

yılmadan

mücadeleye edeceğiz. Atatürkçü Düşünce
Derneği Alanya Şubesi olarak gericiliğe,
karanlığa, yobazlığa, din sömürücülerine,
faşizme meydan okuyarak, 2 Temmuz
1993’te Sivas’ta yakılarak yaşamlarını
yitiren

tüm

vatandaşlarımızı

saygıyla

anıyor acılarını yüreğimizde taşıyoruz”

ERZURUM KONGRESİ

- Her türlü yabancı işgal ve
müdahalesine karşı millet topyekun
kendisini savunacak ve direnecektir.
- Vatanı korumayı ve istiklali elde
etmeyi İstanbul Hükümeti
sağlayamadığı takdirde, bu gayeyi
gerçekleştirmek için geçici bir hükümet
kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri milli

Bu yıl 102. inci yıldönümü olan Erzurum
Kongresi'nde

alınan

kararlar

verilen

Kurtuluş Savaşı'nı da şekillendirmiştir

kongrece seçilecektir.
- Kongre toplanmamışsa bu seçimi
Temsil Heyeti yapacaktır.

Erzurum Kongresi, Amasya Genelgesi
ile duyurulan ve 23 Temmuz ile 7 Ağustos

- Kuvayı milliye'yi tek kuvvet tanımak

1919

ve milli iradeyi hakim kılmak temel

tarihleri

arasında

Erzurum'da

toplanan kurultaydır. Kongreye çoğunluğu

esastır.

işgal altındaki 5 doğu ili ve Trabzon,
Erzurum, Sivas, Bitlis ve Van'dan gelen
62

delege

kongrede

katılmış,
alınan

2

hafta

kararlar

süren

Kurtuluş

Mücadelesinde izlenen çizgide önemli
ölçüde

belirleyici

kongresi

olmuştur.

birçok

mücadelemizde

bazı

Erzurum

özelliğiyle
ilkleri

olan

milli
bir

kongredir”
ERZURUM KONGRESİ'NDE ALINAN
KARARLAR
- Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir
bütündür, parçalanamaz.

- Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet
ve sosyal dengemizi bozacak
ayrıcalıklar verilemez.
- "Manda ve himaye kabul edilemez"

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı

6. Kongrenin başarısı Batı Anadolu'daki

kongredeki diğer kararlar ise şu

direniş hareketini de güçlendirmiştir.

şekilde:
- Manda ve himaye kabul edilemez.
- Milli Meclisin derhal toplanmasını ve
hükümet işlerinin Meclis tarafından
kontrol edilmesini sağlamak için
çalışılacaktır.

ERZURUM KONGRESİNDE;

Atatürkçü

Düşünce

1. Toplanış şekli ve amacı bölgesel

Alanya Şubesi

olarak

olmakla beraber aldığı kararlar ulusaldır.

kongreye katılıp Kurtuluş Savaşı’nın ilk

2. Alınan kararlar Sivas Kongresi ve

çoban ateşini yakanları sonsuz minnet,

Misak-ı Milli kararlarının biçimlenmesinde

rahmet ve saygıyla anıyoruz

etkili olmuştur.
3. İlk kez manda ve azınlıklar konusu ele
alınmıştır.
4. Doğu Anadolu'daki direniş hareketleri
birleştirilmiş bu da bütün yurttaki direnişin
birleşmesi yolunda ilk adım olmuştur.
5. Kongreden önce görevinden alınan
M.Kemal kongreden milli mücadelenin
lideri olarak çıkmıştır.

Derneği
101.

yılında

teslimiyet belgesiyle dağıtılmış, daha
sonra da Anadolu’daki Türk varlığına
son

vermeyi

amaçlayan

sözleşmesiyle,

Osmanlı

Sevr
Devleti

emperyalist güçlerce paylaşılmıştı.
“Hasta

adam”

olarak

nitelenen

Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyıldan
başlayan sömürgeleşme sürecinin,
Sevr

sözleşmesiyle

aşamasında
Fethi Karaduman Araştırmacı
Tarihçi Yazar
OSMANLI DEVLETİ’NİN ÖLÜM

sonuçlanma

dönemin

Padişahı

Vahdettin’in ve Sadrazam Damat
Ferit

Paşa

hükümetinin

işgalci

güçlerle işbirlikçi tutumu ve ihaneti de
açığa çıkmıştır.

BELGESİ SEVR’DEN,
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN
EGEMENLİK, BAĞIMSIZLIK VE
ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BELGESİ:
LOZAN’A
Bu

antlaşma,

Türk

ulusuna

karşı

yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr
Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış,
büyük bir yok etme eyleminin yıkılışını
bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde
benzeri görülmemiş bir siyasal zafer
yapıtıdır!
M. Kemal Atatürk
Birinci Dünya Paylaşım Savaşı’nın
ardından, Osmanlı ordusu Mondros

Sevr Anlaşmasının sorumluluğunu tek
başına almak istemeyen Vahdettin,
22 Temmuz 1920 günü Saltanat
Şurası’nın toplanmasını emretmiştir.
İşgalci

emperyalist

güçlerce

çok

önceden belirlenen anlaşma metnini
Şura’ya kabul ettirme görevini Damat
Ferit üstlenmiştir.

çizgisinin boyutunu bir kez daha
gözler önüne sermiştir.
Ankara’da,

Ulusal

Kurtuluş

ve

Bağımsızlık Savaşı’nı ve ardından
Çağdaş

Türkiye

Cumhuriyeti’nin

kuruluşunu örgütleyen ve planlayan
Mustafa

Kemal

başkanlığındaki

Kuvayı Milliyeci ve Müdafaai Hukukçu
Saltanat Şurası’nda Damat Ferit,

Büyük

daha önceden Vahdettin ile vermiş

Osmanlı

olduğu kararı açıklayarak, “Kuvvetli

sona erdiren, paylaşımı içeren Sevr

ellere düştük imza etmezsek dünkü

sözleşmesini

tebaamız

istila

etmemiştir.

Sevr

Saltanatın kaldırılması (1 Kasım

Antlaşmasını imzalamanın kaçınılmaz

1922) ile İstanbul’da biçimsel olarak

olduğunu ileri sürmüştür. Damat Ferit

gözüken hükümete son verildiğinden,

daha da ileri giderek, “ Kimdir ki

Lozan Barış Konferansında Türkiye’yi

bugün cesaret edip de bu devlet

yalnızca Ankara Büyük Millet Meclisi

olan

Yunanlılar
sözleriyle

edecekler”

mahvolsun

sorusunu

diyecek?”

Millet

Meclisi

Devleti’nin
hiçbir

Hükümeti,
egemenliğini

zaman

kabul

Hükümeti’nin temsil etmesi sağlandı.

ortaya atarak ihanetini devleti koruma

Bu nedenle Bakanlar Kurulu hemen 3

perdesinin

Kasım

ardına

gizlemeye

Lozan’a

gönderilecek kurulu Meclis’in onayına

çalışmıştır.
Ayrıca

toplantısında,

Sevr

imzalanması

Antlaşmasını

durumunda,

“İmza

sundu.

Kurul

Başkanı

olarak

Dışişleri Bakanlığına birkaç gün

edersek Yunan askeri gelmeyecek.

önce

Hep birden elbirliğiyle çalışarak

seçildi. Trabzon Milletvekili Hasan

Anadolu’da isyanı bastıralım ve

Bey ile Sinop Milletvekili Rıza Nur

hem de Cenabı Haktan ümit ederim

Bey

ki bastırırız, hiç değilse böyle bir

oluşturdu. Ayrıca çok geniş bir

ümit

Danışmanlar Grubu da çalışmalara

kapısı

sözleriyle

açık

Damat

bulunur…”
Ferit,

ihanet

katıldı.

atanmış

de

olan İsmet

Delegeler

Bey

Kurulunu

ve ekonomik güçlerin işbirliğini
sağlamak için tek gerekli olan
milletlerarası

iyi

dürüstlüğün

niyet

temelinde

ve
yatan

ilkelere bir aykırılık” saymaktadır.
Ayrıca,

“Bu

nedenle

kapitülasyonları

Türkiye,

kaldıramaz.

Lozan Konferansı’nda, Türkiye’nin

Türkiye’nin

karşısında İngiltere, Fransa, İtalya,

gerektirmektedir. Çünkü Türkiye’yi

Japonya, Yunanistan, Romanya,

ancak yabancılar kalkındırabilir.”

Sırp-Sloven

Devletleri

diyen

ilgili

sorunların

kapitülasyon

sırasında

Ruslarla

vardı.

Krallığı

Boğazlarla

görüşülmesi

çıkarları

Child,

yaparsınız,

Bulgarlar da konferansa katıldılar.

biçiminde

Amerika Birleşik Devletleri, yalnızca

kullanır:

da

bunu

Lozan’da

“Ya

koşullarında

barış

ya

da

gözdağı

yıkılırsınız”

veren

bir

dil

gözlemci olarak bulundu.
TARTIŞMALARIN

ODAK

NOKTASINI KAPİTÜLASYONLAR
Lozan Konferansı’nda, tartışmaların
odak

noktasını

kapitülasyonlar

oluşturdu. Diğer ülkelerin temsilcileri
ile birlikte, ABD Delegasyonu da
Türkiye’nin

tek

taraflı

olarak

“Burada

barış

görüşmelerinin

kapitülasyonları kaldıramayacağını en

başarısızlığa uğraması, dünya için

sert

bir

biçimde

ileri

sürdü,

yıkım,

fakat

“Antlaşmaların kutsallığı” ilkesine

onarılmaz

dayanarak kapitülasyonları savundu.

olabilecektir[i].”

ABD

“İstiklal

Baş

kapitülasyonların

Delegesi

Child,

kaldırılmasını,

“Dünyanın toplumsal güvenliğini

amaçlarında

Türkiye

bir

tragedya

Savaşı’nın
biri

için

başlıca

yüzlerce

yıllık

kapitülasyon belasından memleketi

kurtarmak

idi.

Ve

Konferansı’na
kapitülasyonları
kararlıydık.

Lozan

diler. Bu bakımdan bütün dünyayı

giderken,

saran egemenliklerinde bir gedik

biz

kaldırmak
Şimdiye

için
kadar

açılacağından

ciddi

suretle

sakınıyorlardı.”

söylediklerimden de anlaşılacaktır
ki, Lozan’ın iki döneminde de,
dokuz

ay

süreyle

adli

kapitülasyonların kaldırılması için
bütün müttefiklerle mücadele ettik,
başarılı olduk.” yorumunda bulunan
Türkiye Cumhuriyeti’nin Baş Delegesi
İsmet İnönü’nün açık bir biçimde
belirttiği gibi, Lozan Antlaşması’nda
en

büyük

devletlere

anlaşmazlığın
tanınan

yabancı

ayrıcalık

ve

haklarda çıktığı görülür. İsmet Paşa,
görüşmeler sırasındaki izlenimlerini
anlatır:

görüşmeler

Türkiye’de

bulunan

sırasında
yabancı

şirketlerin ayrıcalıkları konusunda
da

yoğun

baskıların

yaşandığı

İsmet Paşa tarafından belirtilir:

“Kapitülasyonların kaldırılmaması,
Türk’ten başka yerli ve yabancı
bütün ulusların ortak davası idi. Bu
davanın bizim lehimize çözülmesi o
kadar muazzam, çetin ve zahmetli
bir iş olarak karşımızda duruyordu.
Gerek

Yine,

Mösyö

Poiencare

ile

yaptığım konuşmada, gerek Lozan
Konferansı’nda

anladım

kapitülasyonlarla

ilgili

ki,

devletler

Türkiye’de bunun kaldırılmasının,
Çin’e kadar bütün Doğu uluslarını
harekete geçireceği endişesindey-

“Fransızlar, İtalyanlar ve İngilizler;
bunların

hepsinin

Türkiye’de

şirketleri vardı. İstanbul Hükümeti
bu şirketlere 1914’ten önce bir
takım haklar tanımış, imtiyazlar
vermiş.

Bunları

tanıyacaksınız,
şartlara

göre

olduğu
yeni

gibi

iktisadi

durumlarını

daha

uygun hale getireceksiniz, iddiaları
böyle. Bize kabul ettirmek için
uğraşıyorlar…[ii].”
İsmet İnönü, Lozan Antlaşması’nın
ilk günlerinde, sömürgeci güçlerin

yaymış oldukları yalan düşüncelerin

Şimdi biz, bir savaş sırasında

yeniden

yapılacak zulümlerin nasıl zulümler

karşımıza

çıktığına

da

değinir:

olabileceğini,
Yunan

istilası

ile

müttefiklerin

işgali ile nefsimizde (hayatımızda)
tatmış, anlamış ve bunu dünyaya
anlatmış

olduğumuzu

sanarak,

yeniden karşılarına çıkıyorduk. Bir
şikâyetlerine karşı on tane şikâyet
söyleyebilecek

örnekler

gösterebilecek

durumdaydık.

“Gerek I. Dünya Savaşı sırasında

Bütün bunları Mösyö Poiencare ile

ve gerek mütareke döneminde,

konuştum[iii].

İstanbul

bütün

Görüşmeler yoğun çekişmelerle geçti.

düşmanlarımızın Türkiye aleyhine

Çünkü Anlaşma Devletleri, Osmanlı

işledikleri konulara, dünya savaşı

İmparatorluğu

süresince

yani

maliye, ekonomi ve adaletle ilgili

bizim

sorunları, kendileri için elverişli bir

ve

Anadolu’da

azınlıkların,

Ermenilerin

ve

Rumların

yönetimimizden

gördükleri

bu

biçimde

ile

aralarında

çözüme

olan

bağlamak

zulümlerin propagandası hâkimdi.

istiyorlardı.

Anadolu’nun

İki aya yakın görüşmelerden sonra

her

sıralarda

yerinde

Türkler

o

azınlıkta

Anlaşma

Devletleri

delegeleri,

gösteriliyordu. Dünyanın hemen

hazırladıkları bir barış tasarısını Türk

her

delegelerine

tarafında,

her

memlekette

Tasarıda,

Türklerin

zulmünden

edilerek

Türklere

yapılacak

bağımsızlığımızı

(işlem)

pazarlığa

bulunuyordu. 31 Ocak 1923’te Türk

muamele
çıkarılmış
neden

şikâyet

verdiler.

bulunuyordu.
olarak

propagandası
gösteriliyordu.

ve

Buna

uğrunda

nice

delegelerine

canların

verildiği

örseleyen

verilen

bu

öğeler

antlaşma

azınlıkların

metninin, tümüyle kabul veya ret

şikâyetleri

edilmesi istendi. Böyle bir metnin
kabul edilemeyeceğinin bildiren Türk

delegasyonu, 4 Şubat’ta buna ilişkin

İKİNCİ DÖNEM GÖRÜŞMELERİ

itirazlarını açıkladı.

İsmet İnönü, 20 Şubat’ta Ankara’ya
gelen Bakanlar Kurulu’nda gerekli
açıklamaları

yaparak

bilgi

verdi.

Ancak sorun, Büyük Millet Meclisi’nde
görüşülürken sert tartışmalara ve
eleştirilere neden oldu.
Lozan Barış görüşmelerinin ikinci
dönemi, 23 Nisan 1923’te başladı.
İkinci dönem görüşmelerde İngiltere
temsilcisi

Curzon’un

yerini

Sir

Horace Rambold aldı. Fransa’yı ise
Bunun üzerine İngiltere temsilcisi
Curzon,

Türk

temsilcisi

İsmet

İnönü’ye dönerek, sömürgecilere
özgü tepeden bakan bir tavırla:
“Türkiye’nin imzalayacağı en iyi
antlaşma

budur.

Eğer

imza

etmezse

Türkiye

düşünsün…

Asya’nın

görünmez

derinliğinde

kaybolur” der.
Bu sözleri İsmet İnönü kararlılıkla
yanıtlar:
“Memleketimi esarete (tutsaklığa)
mahkûm eden bir belgeye imza
koyamam.”
Oturum kapandıktan sonra Türkiye’yi
bir oldubitti karşında bırakmak isteyen
Curzon, Lozan’dan ayrıldı böylece de
görüşmeler kesildi. Bunun üzerine
Türk heyeti de yurda döndü.

General Pelle temsil etti. Bununla
birlikte bu kez de ekonomik ve mali
konularda güçlükler baş gösterse de
24

Temmuz

1923’te

Antlaşma

imzalandı.
M. Kemal, 24 Temmuz 1923’te de
imzalanan

Lozan

Barış

Antlaşması’nı kutlamak için, İsmet
Paşa’ya şu telgrafı çeker:
“Ulusun ve Hükümetin yüksek
kişiliğinize vermiş olduğu yeni
görevi

başarı

ile

sonuçlandırdınız. Yurda sıra
sıra

yararlı

ömrünüzü

bir

tarihsel

bir

işlerle

dolu

kez

daha

başarıyla

yücelttiniz.

Uzun

savaşmalardan

sonra

yurdumuzun

barışa

ve

bağımsızlığa
günde

kavuştuğu

parlak

dolayısıyla

bu

başarılarınız
sizi

yakın

arkadaşlarınız Rıza Nur ve
Hasan

Beyleri

ve

çalışmalarınızda size yardım
eden bütün Delegeler Kurulu
üyelerini

içten

duygularla

kutlarım.”
“Hemen hemen her konudaki
Lozan’da

Türk

edilen antlaşma, 24 Ağustos 1923’de

müttefikler tarafından kabul edilmiştir.

ikinci

Ve dünya, tarihte eşi olmayan bir olayla

Büyük

Millet

Meclisi’nce

Ulusal

istekleri,

24 Temmuz 1923’te Lozan’da imza

karşılaşmıştır: yenilmiş, parçalanmış

onaylandı.
Barış antlaşmasının Türkiye Büyük Millet

bir ulusun, bu harabe içinden ayağa

Meclisi tarafından onaylanmasından altı

kalkması ve dünyanın en büyük ulusları

hafta sonra İstanbul’daki ve Boğazlardaki

ile tam eşit koşullar içinde karşı karşıya

Anlaşma

gelmesi

Devletleri

topraklarımızdan

kuvvetleri

ayrılmak

zorunda

ve

galiplerini

Büyük
dize

Savaşın
getirerek

bu
her

istediklerini kabul ettirilmesi şaşılacak

kalacaklardı.

bir şeydii.”
LOZAN

ANTLAŞMASI’NIN

gerçekçi

bir

Lozan’ın özelliği ve önemine ilişkin

gömülme belgesi olduğunu, Lozan’ın

iyi

ise bu belgeyi ortadan kaldıran bir

değerlendirmelerden

biri,

Anadolu’daki ulusal direnişe başlangıçta
hiç de olumlu bir gözle bakmayan ünlü
İngiliz

çok

saptamayla Sevr’in “Hasta adam” için

ANLAMI VE ÖNEMİ:
en

Toynbee

Tarihçisi

A.

sözlerinde beliriyordu:

Toynbee’nin

şu

sağlık belgesi olduğunu belirtiyordu:
“Lozan

Barış

Antlaşması’nda

Türk Baş Delegesi İsmet Paşa’nın
gerilemek bilmez karakteri, arkasında
bulunan bir Cumhurbaşkanı’nın; bir
Parlamentonun ve Anadolu halkının
azmi ile desteklenmiştir.

Lozan Konferansında İsmet Paşa

İşte

bu

direnç

ve

kararlılık

değil, Türkiye konuşuyordu. Türkiye

sonucudur ki, sömürgeci güçler, yaklaşık

ise,

sekiz ay süren zorlu görüşmelerin ardından

Yunanlılara

karşı

kazandığı

zaferden, tekrar Avrupa topraklarına

yeni

ayak basmasından ve Müttefiklere yeni

kurulduğunu kabul etmek zorunda kalarak,

baştan kafa tutmaya hazır olmasından

Lozan Barış Antlaşması’nı İmzalıyorlardı.

dolayı saygı gösterilmesi ve anlaşmaya

Sevr, ölüm durumunda hasta
bir

ulusun

ruhsatı”(gömülme

Bu

Cumhuriyeti

antlaşma

Devleti’nin

Birinci

Dünya

Savaşı’ndan sonra yüzyılın en uzun

gidilmesi gereken bir devletti.
olan

Türkiye

“defin

belgesi)

gibi

yürürlükte kalan tek antlaşması olup,
Türk

ulusunun

yeniden

doğuşunu

belgeleyen anıtsal bir yapıttır.

yazılmış olabilirdi. Fakat Lozan yalnız
bu

ruhsatı

iptal

zamanda

eden

“hasta

değil,

aynı

olmadığını

eylemleriyle gösteren bir ulusun sağlık
belgesi olmuşturii.”
Lozan

görüşmeleri sürerken

M.

Kemal’in, Türk halkının önünde kararlılıkla
söylediği

sözler,

tüm

dünyada

da

yankılanıyordu:
hala

Türkiye Devleti’nin varlığını tüm

eski Osmanlı Devleti’nin tarihe mal

dünyaya onaylattıran Lozan Antlaşması;

olduğunu ve bugün yeni bir Türkiye

Özgürlüğün,

Devleti’nin kurulduğunu ve bu yeni

Egemenliğin açık ve net duyurusudur.

“Karşımızda

konuşanlar

Türkiye Devleti’ni kuran milletin çok

Lozan

Bağımsızlığın,
Antlaşması,

Ulusal
Düveli

kesin kararlı bulunduğunu ve artık bu

Muazzama denilen emperyalist sömürgeci

ulusun tam bağımsızlığından ve ulusal

devletlere karşı kurtuluş ve bağımsızlık

egemenliğinden en küçük bir parça bile

bayrağının

fedakârlık

anlamda da ezilen, sömürülen tüm dünya

mışlardır.”

yapamayacağını

anlama-

göndere

çekilmesidir.

Bu

uluslarına kurtuluş yolunda örnek olmuştur.

LOZAN ANTLAŞMASI’NIN GENEL
SONUÇLARI:
•

Ritter

von

Kral

şöyle

demektedir:

Türkiye
varlığı

August

Cumhuriyeti
tüm

dünyaya

Devleti,
kabul

ettirilerek dünya ulusları arasında
onurlu yerini almıştır.
•

Ezilen tüm uluslara örnek olarak,
sömürünün bir yazgı olmadığını
göstermiştir.

•

Ulusal

egemenlik

ilkesinin

tam

gerektirdiği

bağımsızlık

sağlanmıştır.
•

“Bu antlaşmanın üstün önemi

Osmanlı

•

•

İmparatorluğu’nu

parçalanarak,

yok

edilmesi

sürecinin

bir

sonucu

imzalanan

Sevr

olarak

Sözleşmesi’ni

ilişkin

değil,

antlaşmanın

hükümlerinde

Türkiye’yi

-150

yıldan beri bağlı olduğu- adli, ekonomik
ve

mali

ilişkilerindeki

bütün

zincirlerden

Başta

kapitülasyonların ortadan kaldırılmış

kapitülasyonlar

olmak

kurtarmış,

üzere yabancılara sağlanan tüm

olmasındadır.

ekonomik, mali, hukuksal, askeri,

bağımsızlığı ve istiklali (başkasına tabi

siyasal

olmayan)

ayrıcalık

ve

haklar

Türkiye’ye

getirmesinde

ve

tam

öteki

kaldırılmıştır.

devletlerle siyasal, askeri ve ekonomik

Misakı Milli (Ulusal Ant) davası

salt

uluslararası

olmasındadır.”

Yurtta

düzeyde

utkuya

ve

dünyada

barışın

temelleri atılmıştır.
Lozan Antlaşması’nda ulaşılan en
önemli

araziye

tarihin derinliklerine gömmüştür.

ulaşmıştır.
•

onun

hedefin,

tam

bağımsızlığın

sağlanması olduğu yabancılarca da kabul
edilmektedir. Avusturyalı diplomat yazar

(tam)

eşitliği

tanımış

Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi
olarak 24 Temmuz 2021 de Anıtkabir’i
ziyaret

ederek

Atamızın

huzurunda

olacağız. Mozoleye derneğimizin çelengini
sunup, Anıtkabir anı defterine de duygu ve
düşüncelerimizi

yazacağız.
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Atamızın

doğumunun 100. Yılında çiftlikte yapılan
Atatürk
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Ankara
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mızda dereceye giren öğrencilerimiz de
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ALANYA PİR SULTAN ABDAL
DERNEĞİNİN DÜZENLEDİĞİ SİVAS
KATLİAMINA TEPKİ BASIN
AÇIKLAMASI

ALANYA KADIN HAKLARI
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SÖZLEŞME- SİNDEN ÇEKİLMEYE
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Ş. Turan, Türk Devrim Tarihi, kitap II s.290
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Başkan ve yöneticileri de katılarak genç çifte

KEMAL
KARAKUZEY’İN
MUTLU GÜNÜ

mutluluk dileklerini ilettiler. ADD Alanya Şubesi
olarak genç çifte mutluluklar dileriz.

Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubemizin EBülteninin

yazarlarından

Atatürk

konulu

konferansları, makaleleri ve konuşmaları ile
tanınan tarihçi E. Albay Kemal Karakuzey’in oğlu
Semih

Karakuzey

ve

Melek

Baltacıoğlu

Karakuzey muhteşem bir düğün ile yaşamlarını
birleştirdiler.

ADONIS Otel havuz başında gerçekleştirilen
düğün törenine aileler ile birlikte Antalya’daki bazı
siyaset, dernek ve sivil toplum örgütlerinin

