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BAŞKAN’DAN MESAJ

E-Bültenimizin Temmuz sayısında tekrar siz
okurlarımızla bir arada olmaktan mutluluk
duymaktayız. Temmuz ayını gözden geçirdiğimiz
zaman Cumhuriyet kazanımları ile ilgili önemli
günleri içerdiğini görüyoruz. Bunları sıralayacak
olursak 1 Temmuz 1926 Kabotaj Kanunu kabul
edildi, 12 Temmuz Türk Dil Tetkik Cemiyeti
bugünkü adıyla Türk Dil Kurumu Kuruldu, 20
Temmuz 1936 Montrö Boğazlar sözleşmesi
imzalandı, 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi , 24
Temmuz 1923 Lozan Anlaşması olduğunu
görüyoruz. Türkiye'de, 20 Nisan 1926 tahinde
kabul edilen Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da
yürürlüğe girmiş ve bu Kanun, "Türkiye Limanları
ve Sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile
kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk
Vatandaşları ve Türk Bayrağı taşıyan gemilerce
yapılır." hükmünü getirerek daha önceden
yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle
sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının
yapabileceği belirtilmiştir.

“ Türk Devrimi ile Aydınlanmayı
yaşamış Türk ulusu bir daha
2 Temmuzların yaşanmasına fırsat
vermeyecek, ülkesini gericilere,
yobazlara bırakmayacaktır. “

Böylelikle her yıl 1 Temmuz günü "Denizcilik ve
Kabotaj Bayramı" olarak kutlanıyor. Kabotaj
Denizlerdeki bağımsızlığın adıdır. Ulusal
Egemenlik mücadelemizde içinde 23 Temmuz 1919
Erzrurum Kongresinde Milli sınırlar içinde vatan
bir bütündür parçalanamaz" kararı ile milli sınırlar
ifadesi ilk kez kullanılmış, vatanın bir bütün
olarak savunulacağı ilk kez belirtilmiştir ve
Kongrede alınan kararlarla kurtuluş savaşının
şekillendiğini görüyoruz.
24 Temmuz 1923’de Lozan Barış Antlaşmasıyla
vatanımızın sınırları çizilmiş, Türkiye ve
Yunanistan arasındaki sorunlar çözümlenmiş,
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kapitülasyonlar kaldırılmış, kabotaj hakkı
kazanılmış ve Boğazlar, Osmanlı borçları,
İstanbul’un ve Boğazların boşaltılması
konusunda anlaşma sağlanmıştı.

ile Aydınlanmayı yaşamış Türk ulusu bir daha 2
Temmuzların yaşanmasına fırsat vermeyecek,
ülkesini gericilere, yobazlara
bırakmayacaktır.Dernek eğitim ve benzeri
çalışmalarımızı Korona nedeniyle sosyal medya
hesaplarımızdan sürdüreceğiz. Her hafta
Pazartesi günleri ‘’facebook’ta
addalanya’’sayfamızdan canlı yayınlarımızı takip
edebilirsiniz.

Bu antlaşma, Atatürk’ün dediği gibi, “Türk
Milleti aleyhine asırlardan beri hazırlanmış ve
Sevr Antlaşmasıyla tamamlandığı sanılmış
büyük bir suikastın yıkılışını gösteren bir
belgedir.”Cumhuriyet Devrimlerinin en önemli
basamaklarından olan Türk Dil Devrimi 12
Temmuz 1932 de gerçekleşerek Türk Dil Tetkik
Cemiyeti adlı Mustafa Kemal Atatürk’ün
talimatıyla bir dernek kurulmuştur. Ayrıca
Türkiye’nin aydınlığına, çağdaşlığına,
demokrasi ve laikliğine, kardeşliğine, bir
arada yaşama kültürüne ve çok
kültürlülüğüne yapılan bir saldırı 2
Temmuz’da Sivas’ta yaşandı.

Zuhal Sirkeli
Atatürkçü Düşünce Derneği
Alanya Şube Başkanı

Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, Sivas
Katliamı, Anadolu tarihinde yaşanmış en
utanç verici olay, gerici ve yobazların
gerçekleştirdiği en dehşet verici
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.Türk Devrimi
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tamamı ile tesis edilmesi noktasına evrilmiştir.
Kabotaj kanununu, Lozan'da alınan kararların
devamı ve de Mavi Vatan” kavramının oluşması
sürecinde yeni Türk devletinin attığı ilk adım
olarak da kabul edebiliriz.

19 Nisan 1926 tarih ve 815 sayılı
“Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye
(Kabotaj) ve Limanlarla Karasuları
Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkındaki
Kanun'' ile Türk kıyılarında kabotaj hakkı
tamamen Türk vatandaşlarına ve ﬁrmalarına
verildi. 1 Temmuz 1926 gününden itibaren
yürürlüğe girdi. Aynı gün Denizcilik ve
Kabotaj Bayramı olarak Türk ulusuna
armağan edildi.

Bu kanun ile akarsularda, göllerde, Marmara
denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve
bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri
yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden
araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma
hakkı Türk vatandaşlarına verilmiştir.
Limanlarımız arasında yük ve yolcu taşıyan tüm
gemilerin kendi bayrağını taşıyan ve kendi
vatandaşları ile donatılan gemiler olmasına ve yer
hizmetleri ile limanlarda da tamamen kendi
vatandaşlarımızın çalışabileceğine hükmedilmesi
tarihi bir adımdır.
Ayrıca dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık,
tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk
yurttaşlarınca yerine getirilebileceği de kanun
kapsamında belirtilmiştir. Yabancı
gemilerin ise sadece Türk limanları ile yabancı
limanlar arasında yük ve yolcu taşıyabilmesine
izin verilmiştir.

“Kabotaj kanunu” aslında “egemenlik”
kavramının denizler üzerinde vücut bulmuş
halidir. Bu süreç 24 Temmuz 1923'te Lozan'da
kapitülasyonların kaldırılması ile başlamış, 1
Temmuz 1926'da Kabotaj Kanununun
yürürlüğe girmesi ile de başka bir noktaya,
denizlerimiz üzerinde egemenliğimizin
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Atatürk'ün bu bilinç ile yarattığı deniz vizyonu ve
politikaları bu anlamda bir makus talihin kırılma
sürecidir. Lozan ile başlayan süreç önce kabotaj
kanunu, ardından donanmadaki yenilenmeler,
daha sonra Montrö gibi dev politik kazançlar ile
yönünü denizlere çeviren bir ülkenin ilk adımları
olmuştur. Bugün kabotaj kanununa sahip
çıkacağız ancak onun da çok ötesinde bir
denizcilik vizyonu ile hareket ederek, denizlerin
verdiği mücadele ruhunu halkımıza aşılamamız,
milletimize denizlerimiz üzerinden geçimini
sağlayabileceği alanları yaratabilmemiz
gerekmektedir.

1 Temmuz günü birçok ilimizde “yağlı direğe
tırmanma” yarışı ile hatırlanan bu bayramın
milli ekonomiye olan katkısı ve deniz vizyonu,
bir yarışmanın çok ötesinde önem arz
etmektedir. Kabotaj kanunu Türk milletinin
deniz ekonomisi üzerinden ﬁnans elde
edebilmesinin önünü açması ve bu sayede
denizci millet olma yolunda atılan ilk adım
olması açısından tarihi öneme haizdir.
Lozan'da kaldırılan kapitülasyonlar,
halkımızın deniz taşımacılığı, liman
işletmeciliği, deniz sigortacılığı, brokerlik gibi
alanlarda faaliyet göstermesinin ve denizcilik
sermayesinin oluşması sürecinde bir dönüm
noktası idi. Çünkü Lozan öncesinde bu alanlar
gayri Müslümlere ve yabancı sermayeye
bırakılmış alanlar idi. Bu deniz körlüğü,
oturduğu coğrafyanın denizler ile iç içe bir
yarım ada devleti olduğunun farkında
olmayan, denizcilik politikaları anlamında
birikim sahibi olmayan bir yönetim aklının
ülkeyi getirdiği nokta idi.

Ulu önderin “Ordular İlk Hedeﬁniz Akdeniz'dir,
ileri” emrini taktik bir savaş emri olmaktan öte,
denizlere yönelen bir stratejik yaklaşım olduğu
gerçeğini baz alarak hareke etmeliyiz. Gemi inşa
sanayinde, balıkçılıkta, deniz taşımacılığında,
deniz turizminde, denizler altındaki enerji
kaynaklarında, limanlarda ve daha birçok
denizcilik alanında ulu önderin vizyoner
yaklaşımlarını takip etmeliyiz. Kabotaj hakkı
vazgeçilemez ancak çok ötesinde denizcileşme
adımlarına ihtiyacımız olduğu da bir gerçek.

İtalyan Amirali Fioravano kapitülasyonlar için
şunları söylemişti: 'Türkler hiçbir zaman
denizlere sahip çıkmak istemediler, tam tersi
yabancılara bol bol deniz ticareti imtiyazı
vermekten başka, kendi mallarını da çok
büyük navlunlar vererek onlara taşıttılar. Bu
yüzden de İmparatorluklarını kaybettiler.’
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yönetim organları seçilmiş, hem dil siyaseti
belirlenmiş, hem de ilmî bildiriler sunulup
tartışılmıştır. 26 Eylül-5 Ekim 1932 tarihleri
arasında Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan Birinci
Türk Dili Kurultayı sonunda Kurumun “LügatIstılah, Gramer-Sentaks, Derleme, LenguistikFiloloji, Etimoloji, Yayın” adları ile altı kol hâlinde
çalışmalarını sürdürmesi kabul edilmiştir. Sonraki
kurultaylarda bu kollardan bazıları ayrılmış,
bazıları tekrar birleştirilmiş; fakat ana çatı
değiştirilmemiştir. 1934'te yapılan kurultayda
Cemiyetin adı, Türk Dili Araştırma Kurumu;
1936'daki kurultayda ise Türk Dil Kurumu
olmuştur.

TÜRK DİL
KURUMUNUN
KURULUŞU
Bizzat Atatürk'ün öncülük ettiği, Türk dilinin
yabancı kökenli sözlerden temizlenmesi
akımı 1935 güzüne kadar sürmüş; halkın
diline girip yerleşmiş kelimelerin dilden
atılması işleminden bu tarihte vazgeçilmiştir.

Türk Dil Kurumu başlangıçtan beri çalışmalarını
iki ana eksen üzerinde yürütmüştür:

Türk Dil Kurumu, Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla
12 Temmuz 1932'de Atatürk'ün talimatıyla
kurulmuştur. Cemiyetin kurucuları, hepsi de
milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları
olan SâmihRif'at, Ruşen Eşref, Celâl Sâhir ve
Yakup Kadri'dir. Kurumun ilk başkanı
SâmihRif'at'tır. Türk Dili Tetkik Cemiyetinin
amacı, “Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini
meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında
değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek” olarak
tespit edilmiştir. Kurulan cemiyet bu amacını
Türk dilini tetkik ve elde edilen neticeleri neşir ve
tamim ederek gerçekleştirecektir. Bu amaca
ulaşmak için de şu yol takip edilecektir:

1. Türk dili üzerinde araştırmalar yapmak,
yaptırmak;
2. Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenerek
çözüm yolları bulmak.

1. Toplanıp ilmî müzakerelerde bulunmak;
2. Türk dilini kendi meşelerine, tekâmülüne ve
ihtiyaçlarına göre tespit ve tedvin etmek;
3. Türk dilini tetkike yarayacak vesaik ve
malzemeyi elde etmek, eski kitaplardan ve
memleketin her mıntıkasındaki halk dilinden
derlemeler yapmak ve yaptırmak;
4. Cemiyet mesaisinin semerelerini her türlü
yollarda neşre çalışmak.
Atatürk'ün sağlığında, 1932, 1934 ve 1936
yıllarında yapılan üç kurultayda hem Kurumun
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İlmî çalışmaları yürüten kollar şunlardır:

Atatürk'ün kendisi de Türk dili üzerindeki
yerli ve yabancı araştırmaları bizzat
inceleyerek, dönemindeki bilginleri Türk dili
üzerinde araştırmalar yapmaya
yönlendirmiştir. Nitekim Türk dilinin en eski
anıtları olan Göktürk (Runik) yazılı metinlerin
ilk iki cildi onun sağlığında yayımlanmış;
1940'larda yayın hayatına çıkabilen
DîvânuLügâti't-Turk, Kutadgu Bilig gibi
eserler üzerinde de yine onun sağlığında
çalışılmaya başlanmıştır. Daha sonra birçok
cilt hâlinde ortaya çıkacak olan Tarama ve
Derleme Sözlüğü'yle ilgili çalışmalar da
Atatürk'ün sağlığında başlamıştır.

1. Türk Yazı Dilleri ve Ağızları Kolu
2. Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kolu
3. Yazıt Bilimi Kolu
4. Sözlük Kolu
5. Yayın ve Tanıtma Kolu
6. Dil Bilimi ve Dil Bilgisi Kolu
Türk Dil Kurumunun Türk dilinin çeşitli
alanlarına, dönemlerine ve konularına yönelik ilmî
araştırmaları bilim ve uygulama kolları ile sınırlı
değildir. Bilim ve uygulama kollarının yanı sıra
Türk Dil Kurumunun desteklediği projelerle Türk
dili ile ilgili bazı alanlarda ve konularda da
araştırmalar yürütülmesi, bu araştırmaların
yayına dönüştürülmesi ile ilim dünyamıza yeni
yayınlar kazandırılması amaçlanmaktadır. Türk Dil
Kurumunda şu anda şu projeler yürütülmektedir:

Türk Dil Kurumunun kuruluşuyla birlikte
çağdaş Türkçede çok hızlı bir arılaştırma
akımı da başlamıştır. Bizzat Atatürk'ün
öncülük ettiği, Türk dilinin yabancı kökenli
sözlerden temizlenmesi akımı 1935 güzüne
kadar sürmüş; halkın diline girip yerleşmiş
kelimelerin dilden atılması işleminden bu
tarihte vazgeçilmiştir. Atatürk'ün ölümünden
sonra da öz Türkçe akımı Türk aydınları
arasında sürekli tartışılan bir konu olmuştur.

1.Türk Dili ile İlgili Yabanı Dillerdeki Temel
Eserlerin Tercüme Edilmesi
2.Türkiye Türkçesi Köken Bilgisi (Etimolojik)
Sözlüğü'nün Hazırlanması
3.Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması, İşaret
Dili Sözlüğü'nün Hazırlanması
4.Uzaktan Öğretim Yöntemiyle Yabancılara
Türkçe Öğretimi Yazılımı
5.Farklı Kültürlerin Temel Düşünce ve İlim
Eserlerinin Türkçeye Çevirisi
6.Türk Dili Belgesel ve Film Yapımı

1936 Kurultayı'nda kabul edilen tüzük
değişikliği ile tüzüğün birinci maddesi ad
değişikliğini bildirmekle birlikte TDK'nin
Atatürk'ün öncülüğünde kurulduğu şu
sözlerle ifade edilmiştir: Ulu önder Atatürk'ün
kutlu eliyle ve onun yüce Kurucu ve Koruyucu
Genel Başkanlığı altında 12 Temmuz 1932'de
kurulmuş olan “Türk Dili Tetkik Cemiyeti”,
“Türk Dil Kurumu” adını almıştır.
Atatürk, ölümünden kısa bir süre önce yazdığı
vasiyetname ile mal varlığını Türk Dil Kurumu
ile Türk Tarih Kurumuna bırakmıştır. Bu iki
kurumun bütçesi bugün de Atatürk'ün
mirasından karşılanmaktadır.
Bilim Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına
İlişkin Yönetmelikhükümlerine göre de İlmî
çalışmaları yürüten Kol ve Komisyonların
üyeleri de Bilim Kurulu tarafından
seçilmektedir.

Türk Dil Kurumu kuruluşundan bugüne içinde
bilim sanat terimleri sözlükleri, ağız araştırmaları,
Türk dünyası destanları ve edebi metinlerinin
bulunduğu geniş bir yelpazede 1163'ü geçen eseri
yayımlayarak bilim de kültür dünyasına
sunmuştur. Günümüzde Türk Dil Kurumu, 20 Bilim
Kurulu üyesi, 17 uzman ve 11 uzman yardımcısı ve
66 çalışanı ve zengin bir araştırma kütüphanesiyle
Türkiye'nin önde gelen araştırma ve kültür
kurumu olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
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harçlardan başka, bu gemilerden hiçbir vergi ya
da harç alınmayacaktır.
Bu vergilerin ya da harçların alınmasını
kolaylaştırmak üzere, Boğazlar'dan geçecek
ticaret gemileri, 3. maddede belirtilen istasyonun
görevlilerine adlarını, uyrukluklarını, tonajlarını,
gidecekleri yeri ve nereden geldiklerini
bildireceklerdir.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi,
Türk Boğazlarından geçiş rejimini
ve boğazlar bölgesinin güvenliği
işlerini düzenleyen sözleşmedir.
1923'te Lozan Antlaşması ile
birlikte imzalanan Boğazlar
Sözleşmesi'nin yerine geçmiştir.

Kılavuzluk ve yedekçilik (römorkörcülük) isteğe
bağlı kalmaktadır.
Madde 3
Ege Denizi'nden ya da Karadeniz'den Boğazlar'a
giren her gemi, uluslararası sağlık kuralları
çerçevesinde Türk yasalarıyla konulmuş olan
sağlık denetimi için, Boğazlar'ın girişine yakın bir
sağlık istasyonunda duracaktır. Bu denetim, bir
temiz sağlık belgesi (patentesi) ya da işbu
maddenin 2. fıkrasındaki hükümlerin kapsamına
girmediklerini doğrulayan bir sağlık bildirisi
gösteren gemiler için, gündüz ve gece, olabilen en
büyük hızla yapılacak ve bu gemiler Boğazlar'dan
geçişleri sırasında başka hiçbir duruş zorunda
bırakılmayacaklardır.

MONTRÖ BOĞAZLAR ANLAŞMASININ
MADDELERİ
Birinci Madde
Bağıtlı Yüksek Taraﬂar, Boğazlar'da denizden
geçiş ve gidiş-geliş (ulaşım) özgürlüğü
ilkesini kabul ederler ve doğrularlar.
Bu özgürlüğün kullanılışı bundan böyle işbu
Sözleşme hükümleriyle düzenlenmiştir.
KESİM I. – TİCARET GEMİLERİ
Madde 2
Barış zamanında, ticaret gemileri, gündüz ve
gece, bayrak ve yük ne olursa olsun,
aşağıdaki 3. madde hükümleri saklı kalmak
üzere, hiçbir işlem (formalite) olmaksızın,
Boğazlardan geçiş ve gidiş-geliş (ulaşım) tam
özgürlüğünden yararlanacaklardır. Bu
gemiler, Boğazlar'ın bir limanına
uğramaksızın transit geçerlerken, Türk
makamlarınca, alınması işbu Sözleşmesinin I
sayılı Ek'inde öngörülen vergilerden ve

İçinde veba, kolera, sarı humma, lekeli humma
(typhusexanlhematique) ya da çiçek hastalığı
olayları bulunan ya da yedi günden az bir süre
önce bu hastalıklar bulunmuş olan gemilrle,
bulaşık bir limandan beş kez yirmi-dört saatten az
bir süreden beri ayrılmış olan gemiler, Türk
makamlarının gösterebilecekleri sağlık koruma
görevlilerini gemiye almak üzere, sağlık
istasyonunda duracaklardır. Bu yüzden, hiçbir
vergi ya da harç alınmayacaktır; sağlık koruma
görevlileri Boğazlar'ın çıkışında bir sağlık
istasyonunda gemiden indirileceklerdir.
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Madde 4
Savaş zamanında, Türkiye savaşan değilse,
ticaret gemileri, bayrak ve yük ne olursa
olsun, 2. ve 3. maddelerde öngörülen koşullar
içinde Boğazlar'dan geçiş ve gidiş-geliş
(ulaşım) özgürlüğünden yararlanacaklardır.
Kılavuzluk ve yedekçilik (römorkörcülük)
isteğe bağlı kalmaktadır.
Madde 5
Savaş zamanında, Türkiye savaşmışa, Türkiye
ile savaşta olan bir ülkeye bağlı olmayan
ticaret gemileri, düşmana hiçbir biçimde
yardım etmemek koşuluyla, Boğazlar'da geçiş
ve gidiş-geliş (ulaşım) özgürlüğünden
yararlanacaklardır. Bu gemiler Boğazlar'a
gündüz girecekler ve geçiş, her seferinde,
Türk makamlarınca gösterilecek yoldan
yapılacaktır.

Madde 9
Deniz kuvvetlerinin, sıvı olsun ya da olmasın,
yakıt taşımak için özellikle yapılmış olan yardımcı
gemileri, 13. maddede belirtilen ön-bildirim
koşuluna bağlı tutulmayacaklar ve, Boğazlar'ı tek
başlarına geçmek koşuluyla, 14. ve 18., maddeler
gereğince sınırlamaya bağlı tonajlar hesabına
katılmayacaklardır. Bununla birlikte, bu gemilerin,
öteki geçiş koşullan bakımından, savaş
gemileriyle bir tutulmaları süregidecektir.
Bir önceki fıkrada belirtilen yardımcı gemiler,
öngörülen kural dışılıktan, ancak silâhları: yüzer
hedeﬂere karşı en çok 105 milimetre çapında iki
toptan, hava hedeﬂerine karşı en çok 75
milimetre çapında iki silâhtan çok değilse
yararlanabileceklerdir.

Madde 6
Türkiye'nin kendisini pek yakın bir savaş
tehlikesi tehdidi karşısında sayması
durumunda, 2. madde hükümlerinin
uygulanması yine de sürdürülecektir; ancak,
gemilerin Boğazlar'a gündüz girmeleri ve
geçişin, her seferinde, Türk makamlarınca
gösterilen yoldan yapılması gerekecektir.
Kılavuzluk, bu durumda, zorunlu
kılınabilecek, ancak ücrete bağlı
olmayacaktır.

Madde 10
Barış zamanında, haﬁf su üstü gemileri, küçük
savaş gemileri ve yardımcı gemiler, ister
Karadeniz'e kıyıdaş olan ister olmayan Devletlere
bağlı bulunsunlar, bayrakları ne olursa olsun,
Boğazlar'a gündüz ve aşağıdaki 13. ve sonraki
maddelerde öngörülen koşullar içinde girerlerse,
hiçbir vergi ya da harç ödemeksizin, Boğazlar'dan
geçiş özgürlüğünden yararlanacaklardır.
Yukarıdaki fıkrada belirtilen sınıﬂara giren
gemiler dışında kalan savaş gemilerinin ancak 11.
ve 12. maddelerde öngörülen özel koşullar içinde
geçiş hakları olacaktır.

Madde 7
“Ticaret gemileri” terimi, işbu Sözleşmenin II.
Kesiminin kapsamına girmeyen bütün
gemilere uygulanır.
KESİM II. – SAVAŞ GEMİLERİ
Madde 8
İşbu Sözleşme bakımından, savaş gemilerine
ve bu gemilerin nitelikleriyle tonajlarının
hesabı için uygulanacak tanımlama, işbu
Sözleşmenin II sayılı Ek'inde yer alan
tanımlamadır.
-9-
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aracılığıyla Türkiye ile Yunanistan arasında
ateşkes anlaşmasına varıldı. Yapılan harekatla
Lefkoşa-Girne kara yolunun denetim altına
alınmasıyla Lefkoşa'nın Türk kesiminin denizle
bağlantısı sağlandı. Bunun dışında kalan başta
Magosa olmak üzere diğer yerleşim bölgelerinde
ise Türklerin güvenliği tam olarak sağlanamadı.
Bu arada harekatın başlamasıyla İstanbul,
Ankara, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale,
Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Adana, İçel
ve Hatay'da sıkıyönetim ilan edildi. 20
Ağustos'tan itibaren bu illere Antalya da eklendi.
Yunan cuntasının işbaşına getirdiği
NikosSampson 22 Temmuz'da
cumhurbaşkanlığından istifa etti. Harekatta 3 gün
içinde 57 şehit verildi, 184 asker yaralandı.

KIBRIS
BARIŞ
HAREKATI
Yunanistan'da kurulan sivil yönetimin
ardından 25 Temmuz 1974'te Kıbrıs barış
görüşmeleri Cenevre'de başladı.
Türkiye, Yunanistan'a Kıbrıs'ta federasyon
sistemini önerirken Türk Silahlı Kuvvetleri de
26 Temmuz'da Girne'nin 5 Mil Plajı'na asker
ve malzeme yardımı için çıkarma yaptı.

Yunanistan'da kurulan sivil yönetimin ardından 25
Temmuz 1974'te Kıbrıs barış görüşmeleri
Cenevre'de başladı. Türkiye, Yunanistan'a Kıbrıs'ta
federasyon sistemini önerirken Türk Silahlı

Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen
Kıbrıs Barış Harekatı 46'ıncı yılına girdi. 20
Temmuz 1974 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti
Devleti Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Garanti
Anlaşması'nın III. maddesine dayanarak
gerçekleştirildi. Dönemin Başbakanı Bülent
Ecevit, görüşmelerden bir sonuç alınamayınca
TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı ve
Kıbrıs Barış Harekatı'na karar verildi.

Kuvvetleri de 26 Temmuz'da Girne'nin 5 Mil
Plajı'na asker ve malzeme yardımı için çıkarma
yaptı.
HAREKATLA İLGİLİ BİLGİLER
1571'de Osmanlı yönetimi Kıbrıs'ta yer aldı. Daha
önce Ada'da Venedikliler egemendiler. Osmanlı
yönetimi, Venedikliler'in elindeki mülkü Rum
Ortodoks Kilisesi'ne aktardı. Kiliseye geniş

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin
çağrısı üzerine Türkiye 22 Temmuz saat
17.00'den itibaren harekata son verdi. ABD ve
İngiltere dışişleri bakanlıklarının yetkilileri
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yetkiler verdi. Böylece Rum Kilisesi'ne ve
toplumuna güç geldi. Giderek bu güç
Türkiye'den gelip yerleşen Türkler'e karşı
kullanılacaktı.

bu antlaşmanın oluşturduğu durumu (state of
affairs) münhasıran yeniden oluşturmak gayesi
ile hareket etmek hakkını korumaktadırlar.
Atina Yüksek Mahkemesi 21 Mart 1979 tarihinde
aldığı kararla Türkiye'nin müdahalesinin, Garanti
Anlaşması'nın IV. maddesine göre yasal olduğunu
onaylamıştır. Avrupa Konseyi de 29 Temmuz 1974
tarihinde almış olduğu 873 sayılı karar ile Türk
müdahalesinin yerinde olduğunu kabul etmiştir.
5 Temmuz 1974'te Türkiye, Yunanistan ve İngiltere
dışişleri bakanları I. Cenevre Konferansı
çalışmalarına başladı. 30 Temmuz'da sona eren
konferansta Türk tarafının istekleri
doğrultusunda: 'Ada'da bir güvenlik bölgesinin
kurulması, Rum ve Yunan işgalindeki Türk
bölgelerin derhal boşaltılması, esir durumda olan
asker ve sivillerin mübadele edilmeleri veya
serbest bırakılmaları, barışın sağlanması ile
birlikte anayasaya uygun bir hükumetin yeniden
kurulmasının temini, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde
Kıbrıs Türk Toplumu ile Kıbrıs Rum Toplumu olmak
üzere iki otonom idarenin mevcudiyeti' kabul ve
ilan edildi.

1878'de Rusya karşısında zor durumda kalan
Osmanlı, Kıbrıs'ın yönetimini geçici olarak
İngiltere'ye verdi. Birinci Dünya Savaşı'nda da
İngiltere, Kıbrıs'a el koydu. 1950'lerin
sonlarında bağımsızlık hareketi başladı ve

uluslararası anlaşmalara dayanan bir TürkRum Ortak Devleti kuruldu. Fakat Rumlar
böyle bir Ortak Devlet'e razı olmadılar.
Kıbrıs'ın tüm yönetimine kendileri el koyma
yoluna gittiler; anlaşmaları, uluslararası
anlaşmaları çiğneyerek ve Anayasayı
çiğneyerek ve soykırımla Türkler'e
saldırılarda bulunarak, Rumlar, 1963 yıl

Türkiye, Kıbrıs için sürdürdüğü yoğun diplomatik
temaslardan bir sonuç alamayınca, bu parola ile
'Kıbrıs Barış Harekatı'na başladı. Günün erken
saatlerinde, Türk Ordusunun Kara, Deniz ve Hava
Kuvvetleri Kıbrıs'a havadan indirdirme ve
denizden çıkarma yapmaya başladı.Acil olarak
toplanan TBMM, Hükümete genel savaş açma
yetkisi verdi. 14 ilde sıkıyönetim ilan edildi.

Zürih Antlaşması (11 Şubat 1959)

Bu karar, İngiltere ve Yunanistan Büyükelçilerine
bildirildiği gibi Ankara'da bulunan ABD Dışişleri
Bakan Yardımcısı Sisco'ya da iletildi.Pakistan,
Afganistan ve İran Türkiye'ye yardım sözü
verdi.Libya Devlet Başkanı Kaddaﬁ ihtiyaç
duyulan tüm askeri mühimmatların
kullanılabileceğini bildirdi.

Madde 3: Bu Antlaşma hükümlerinin herhangi
birinin ihlali (çiğnenmesi) halinde Yunanistan,
Türkiye ve İngiltere bu hükümlere saygıyı
sağlamak için gerekli girişimlerin yapılması ve
önlemlerin alınması maksadıyla aralarında
danışmalarda bulunmayı üstlenirler. Üç
garantör devletten biri, birlikte veya
birbirlerine danışarak (işbirliği halinde)
hareket etmek olanağı bulunmadığı taktirde,

Türk kuvvetleri 22 Temmuz'da Girne'yi ele geçirdi.
Türk paraşütçüleri Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşe'nin
- 11 -
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2. BARIŞ HAREKATI
Ancak 8 Ağustos'ta II. Cenevre Konferansı'nın yapılmakta olduğu zamanda Türklerin 'iyi niyet jesti' olarak
Limasol ve Larnaka civarında bir miktar köyü boşaltmış olmalarına rağmen, Milli Muhafız Alayı ve EOKAB işgal ettikleri yerleri tahliye etmedikleri gibi ellerindeki esirleri de serbest bırakmamışlardır.
Türkiye, Rum-Yunan hükümetleriyle anlaşmanın mümkün olmadığı kararınr vararak 14 Ağustos'ta
başlayıp 16 Ağustos'ta sona eren üç günlük II. Barış Harekatını gerçekleştirdi.Harekat neticesinde bir
taraftan Magosa'ya diğer taraftan Lefke'ye varılarak Türk tarafının sınırları çizildi.
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birleştirilmiş bu da bütün yurttaki direnişin birleşmesi
yolunda ilk adım olmuştur.
5. Kongreden önce görevinden alınan M.Kemal
kongreden milli mücadelenin lideri olarak çıkmıştır.
6. Kongrenin başarısı Batı Anadolu'daki direniş
hareketin

Erzurum Kongresi'nde "Milli sınırlar içinde
vatan bir bütündür parçalanamaz" kararı
ile milli sınırlar ifadesi ilk kez kullanılmış,
vatanın bir bütün olarak savunulacağı ilk
kez belirtilmiştir. Bu sene 101. inci
yıldönümü olan Erzurum Kongresi'nde alınan
kararlar verilen Kurtuluş Savaşı'nı da
şekillendirmiştir.

ERZURUM KONGRESİ'NDE ALINAN KARARLAR
1. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür
parçalanamaz.
Milli sınırlar ifadesi ilk kez kullanılarak, vatanın bir
bütün olarak savunulacağı ilk kez belirtilmiştir.

23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasından
gerçekleştirilen Erzurum Kongresi Milli
Mücadele'nin dönüm noktalarından biri olmuştur.
Mustafa Kemal Atatürk de kongredeki kapanış
konuşmasında; “Tarih şüphesiz bu Kongremizi
ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir.”
sözleriyle ortaya koymuştur. Türkiye'nin
parçalanmasına ve işgaline karşı direnmenin ilk
örneklerinden biri olan Erzurum Kongresi alınan
kararları ve önemi ile büyük önem taşıyor.

2. İst. Hük. 'i vatanın bağımsızlığını sağlayamazsa, bu
amaçla geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümetin
üyelerini milli kongre seçecektir. Eğer kongre
toplanmamışa seçim işini temsil Heyeti yapacaktır.
İst. Hük. 'e karşı alternatif bir hükümet kurulacağı ilk
kez ifade edilmiştir.
3. Kuvay-ı Milliye yi amil milli iradeyi hakim kılmak
esastır.
Ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleşeceği
hakkında ilk kez karar alınmıştır.
4. Ulusal irade padişah ve halifelik makamlarını da
kurtaracaktır.
Halifelik makamına dokunulmayarak onun siyasî ve
dini gücünden yararlanılmak istenilmiştir.
5. Azınlıklara siyasal, sosyal ve ekonomik dengeleri
bozucu haklar verilemez.
Azınlık hakları ilk kez bir kongrede yer aldı.
6. Manda ve himaye kabul edilemez.
Manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir.
7. Mebuslar Meclisi derhal toplanmalı ve hükümet

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
yönetiminde, 'Milli sınırlar içinde vatan, bölünmez
bir bütündür, parçalanamaz' kararıyla
Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum
Kongresi'nin 101'inci yılı dönümü kutlanıyor.
ERZURUM KONGRESİ ÖNEMİ
1. Toplanış şekli ve amacı bölgesel olmakla
beraber aldığı kararlar ulusaldır.
2. Alınan kararlar Sivas Kongresi ve Misak-ı Milli
kararlarının biçimlenmesinde etkili olmuştur.
3. İlk kez manda ve azınlıklar konusu ele
alınmıştır.
4. Doğu Anadolu'daki direniş hareketleri
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LOZAN ANTLAŞMASI “hasta adam” olarak n telend rd ğ Osmanlı Devlet 'n n
“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…”

başına, dış borçların ödenmes ne karşılık olarak 1881
yılında, kaçınılmaz b ç mde get r len “Duyunu
Umum ye belası” le de yalnız ekonom de değ l,
s yasal yönet mde de yabancılar söz sah b
olmuşlardır.
Emperyal st devletler n masalarında bölüşüm
hesapları yapılan, sömürge durumuna get r len
Osmanlı Devlet 'n n m rası; B r nc Dünya Paylaşım
Savaşı'nın ardından, İstanbul hükümet yle yapılan ve
ölüm belges demek olan Sevr anlaşmasıyla (10
Ağustos 1920) paylaşılmıştır.
Ankara'dak M. Kemal başkanlığındak Ulusal
Hükümet n h çb r zaman kabul etmed ğ bu ölüm
belges , 3 yılı aşkın b r süre sürdürülen Ulusal
Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı'nın sonunda, can ve
kan ver lerek tar h n çöplüğüne atılmıştır.

Türk Devr m 'n n “eşs z önder ” M. Kemal Atatürk,
tar he ışık tutan Söylev'de; tar h b l nc n n
ışığında, b l msel yöntemle gerçekç b ç mde
Lozan Antlaşması'nı değerlend r r:
“Lozan Antlaşması, Türk Ulusu'na karşı
yüzyıllardan ber hazırlanmış ve Sevr
anlaşmasıyla tamamlandığı sanılmış, büyük b r
yok etme eylem n n çökert l ş n anlatan
belged r.”

Temel lkey Türk Ulusunun onurlu yaşaması olarak
gören bunun da bağımsız yaşamakla olanaklı
olacağına nanan Atatürk, “Türk'ün onuru ve
yetenekler çok yüksekt r. Böyle b r ulus tutsak
yaşamaktansa yok olsun daha y d r. ÖyleyseYA
BAĞIMSIZLIK YA ÖLÜM!”, d yerek çıkılan kurtuluş
yolunda, “Uçurumun kıyısına get r lm ş” parçalanmış,
orduları dağıtılmış, yet şm ş nsan gücü kalmamış,
yoksul, yıkıntı b r ülkeden ulusal egemenl ğe dayalı
tam bağımsız onurlu, çağdaş b r devlet yaratmıştır.

Türk Ulusu'nu “yüzyıllardan ber hazırlanan yok
etme eylem ”; Sanay leşme ve Aydınlanma
Devr mler n , Avrupa Devletler le eş zamanlı
olarak gerçekleşt remeyen Osmanlı Devlet 'n n
yarı sömürge duruma get r lme sürec yle vme
kazanmıştır.
Osmanlı Devlet ; önce İng ltere daha sonra da
d ğer Avrupa devletler le kap tülasyon
n tel ğ nde serbest t caret ayrıcalıkları sağlayan
ve özel haklar tanıyan 1838 Balta L manı
AntlaşmasıylaAÇIK PAZAR durumuna
get r lm şt r. Böylece gel şmekte olan sanay s n
çökertm ş, yatırım ve üret m yapmayan dışa
bağımlı, asalak b r ekonom k model ortaya
çıkmıştır.

LOZAN'DA ÇETİN GÖRÜŞMELER
Saltanatın kaldırılması le İstanbul'da b ç msel olarak
gözüken hükümete son ver ld ğ nden, Barış
Konferansında Türk ye'y yalnızca Ankara Türk ye
Büyük M llet Mecl s Hükümet 'n n tems l etmes
sağlandı. Bu nedenle Bakanlar Kurulu hemen 3 Kasım
toplantısında, Lozan'a gönder lecek kurulu Mecl s' n
onayına sundu. Kurul Başkanı olarak Dış şler
Bakanlığına b rkaç gün önce atanmış olan İsmet Bey
seç ld . Trabzon M lletvek l Hasan Bey le S nop
M lletvek l Rıza Nur Bey de Delegeler Kurulunu
oluşturdu. Ayrıca çok gen ş b r Danışmanlar Grubu da
çalışmalara katıldı.

Kırım Savaşı (1854) sırasında, ekonom k
zorlamalar ve saray harcamalarında savurganlık
neden yle lk dış borçlanmasını yapmak zorunda
kalan Osmanlı Devlet , borçlanma sürec n
kes nt s z ve artarak sürdürmek zorunda
kalmıştır. Kısa b r süre sonra da, borçlarını
ödemek ç n yen den borçlanmak gereğ doğmuş
ve 1875 yılında da ﬂas ett ğ n açıklamıştır.
Rus Çarı'nın 1853 yılında, İng ltere Büyükelç s ne
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Anlaşma Devletler , Osmanlı İmparatorluğu le
aralarında olan mal ye, ekonom ve adaletle lg l
sorunları, kend ler ç n elver şl b r b ç mde çözüme
bağlamak st yorlardı.

Lozan Konferansı'nda, Türk ye'n n karşısında
İng ltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunan stan,
Romanya, Sırp-Sloven Krallığı Devletler vardı.
Boğazlarla lg l sorunların görüşülmes sırasında
Ruslarla Bulgarlar da konferansa katıldılar.
Amer ka B rleş k Devletler , yalnızca gözlemc
olarak bulundu.
Lozan Konferansı'nda, tartışmaların odak
noktasını kap tülasyonlar oluşturdu. D ğer
ülkeler n tems lc ler le b rl kte, ABD
Delegasyonu da Türk ye'n n tek taraﬂı olarak
kap tülasyonları kaldıramayacağını en sert
b ç mde ler sürdü, “Antlaşmaların kutsallığı”
lkes ne dayanarak kap tülasyonları savundu.
D ğerler de bu görüşlere katıldı.

İk aya yakın görüşmelerden sonra Anlaşma Devletler
delegeler , hazırladıkları b r barış tasarısını Türk
delegeler ne verd ler. Tasarıda, uğrunda n ce canların
ver ld ğ bağımsızlığımızı örseleyen öğeler
bulunuyordu. 31 Ocak 1923'te Türk delegeler ne
ver len bu antlaşma metn n n, kes n uyarı b ç m nde,
tümüyle kabul veya ret ed lmes stend .
Böyle b r metn n kabul ed lemeyeceğ n n b ld ren Türk
delegasyonu, 4 Şubat'ta buna l şk n t razlarını
açıkladı. Bunun üzer ne İng ltere tems lc s Curzon,
Türk tems lc s İsmet İnönü'ye dönerek, sömürgec lere
özgü tepeden bakan b r tavırla:

“İst klal Savaşı'nın başlıca amaçlarında b r
yüzlerce yıllık kap tülasyon belasından memleket
kurtarmak d . Ve b z Lozan Konferansı'na
g derken, kap tülasyonları kaldırmak ç n
kararlıydık. Ş md ye kadar söyled kler mden de
anlaşılacaktır k , Lozan'ın k dönem nde de, dokuz
ay süreyle adl kap tülasyonların kaldırılması ç n
bütün mütteﬁklerle mücadele ett k, başarılı
olduk.” yorumunda bulunan Türk ye
Cumhur yet 'n n Baş Deleges İsmet İnönü'nün
açık b r b ç mde bel rtt ğ g b , Lozan
Antlaşması'nda en büyük anlaşmazlığın yabancı
devletlere tanınan ayrıcalık ve haklarda çıktığı
görülür. İsmet Paşa, görüşmeler sırasındak
zlen mler n anlatır:

“Türk ye'n n mzalayacağı en y antlaşma budur. Eğer
mza etmezse Türk ye düşünsün… Asya'nın görünmez
der nl ğ nde kaybolur” der.
Bu sözler İsmet İnönü kararlılıkla yanıtlar:
“Memleket m esarete (tutsaklığa) mahkûm eden b r
belgeye mza koyamam.”
Oturum kapandıktan sonra Türk ye'y b r oldub tt
karşında bırakmak steyen Curzon, Lozan'dan ayrıldı
böylece de görüşmeler kes ld . Bunun üzer ne Türk
heyet de yurda döndü.
20 Şubat'ta Ankara'ya gelen İsmet İnönü Bakanlar
Kurulu'nda gerekl açıklamaları yaparak b lg verd .
Ancak sorun, Büyük M llet Mecl s 'nde görüşülürken
sert tartışmalara ve eleşt r lere neden oldu.

“Kap tülasyonların kaldırılmaması, Türk'ten başka
yerl ve yabancı bütün ulusların ortak davası d .
Bu davanın b z m leh m ze çözülmes o kadar
muazzam, çet n ve zahmetl b r ş olarak
karşımızda duruyordu…”

Lozan Barış görüşmeler n n k nc dönem , 23 N san
1923'te başladı, 24 Temmuz 1923'te son buldu. İk nc
dönem görüşmelerde İng ltere tems lc s Curzon'un
yer n S r Horace Rambold aldı. Fransa'yı se General
Pelle tems l ett . Bununla b rl kte bu kez de ekonom k
ve mal konularda güçlükler baş gösterd . Bu
görüşmelerde İsmet Paşa le Hükümet arasında da
büyük tartışmalar oldu…
Telgraﬂa süren yazışmalarda M. Kemal, İsmet İnönü'ye
destek verd . Sonuçta çet n geçen görüşmeler sonunda
antlaşma ortaya çıktı.

Gerçekten görüşmeler çet n ve yoğun
çek şmelerle geçt . Çünkü konferansın görüşme
konusu, yalnız Türk ye le Yunan stan arasındak
sorunlar değ ld . I. Dünya Savaşı'ndan sonra,
Anlaşma Devletler le Türk ye arasında
çözülmem ş bütün sorunlar, görüşme konusu
olarak ortaya konulmuştu.
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LOZAN ANTLAŞMASI
bulaşıcı hastalıklarla boğuşan, yoksul, yoksunluklar
ç nde b r ülke kalmıştı. Bu çerçevede İsmet İnönü
anılarında değ nd ğ bu konu çok öğret c n tel kted r:
“Lozan şartlarını kabul eden gal p devletler,
Türk ye'n n bu şartları koruyup gel şt reb leceğ ne
aslında nanmıyorlardı. Harap ve muhtaç b r devlet,
yaşamak ve kurtulmak ç n avuç açıp, bütün
kazandıklarını kısa zamanda kaybedecek sanıyorlardı.
Bu memleket hukuk ve sosyal bünyes le bütün
Avrupa'nın geç rd ğ aydınlanma devr nden geçmem ş
olarak ortaçağın lkel kuralları ç nde 20. yüzyılın
uygarlık dünyasına nasıl g reb l rd ?
N tek m İng l z Deleges Lord Curzon'un Lozan
Antlaşması sırasındaİ.İnönü'yesöyled ğ ;

Lozan'da 24 Temmuz 1923'te mza ed len
antlaşma, 24 Ağustos 1923'de k nc Büyük M llet
Mecl s 'nce onayladı.
Lozan Antlaşması'nın Bıraktığı Sorunlar:
Lozan Barış Antlaşmasında çok olumlu sonuçlar
alınmasına karşın bazı konular, o günün koşulları
çer s nde, Anlaşma Devletler 'n n d retmes
neden yle çözüme kavuşturulamamıştır. Bu
sorunlar zamana yayılarak ler k yıllarda
çözülmüştür.
İng ltere le olan Musul; tüm büyük devletler
lg lend ren Boğazlar; Fransızlarla lg l Sur ye
sınırındak kes n ç zg y saptama konusu Hatay;
Fransa'ya olan borçların ödenmes b ç m nden
doğan anlaşmazlık ve Türk Rum değ ş tokuşundan
çıkan çet n tartışmalar, öneml sorunlar olarak
sonrak yıllara kadar uzanmıştır.

“KONFERANSTAN BİR SONUCA VARACAĞIZ. AMA
MEMNUN AYRILMAYACAĞIZ. EN SONUNDA ŞU
KARARA VARDIK, NE REDDEDERSENİZ HEPSİNİ
CEBİMİZE ATIYORUZ. MEMLEKETİNİZ HARAPTIR.
İMAR ETMEYECEK MİSİNİZ? BUNUN İÇİN PARAYA
İHTİYACINIZ OLACAKTIR. PARA BİR BENDE, BİR DE
BU YANIMDAKİNDE VAR (AMERİKALIYI
KASTEDİYOR).
İHTİYAÇ NEDENİYLE, YARIN PARA İSTEMEK İÇİN
KARŞIMIZA GELİP DİZ ÇÖKTÜĞÜNÜZDE, BUGÜN
REDDETTİKLERİNİZİ CEBİMİZDEN BİRER BİRER
ÇIKARIP SİZE GÖSTERECEĞİM” sözler unutulacak
g b değ ld r. Belleklerde yer n korumaktadır.

LOZAN ANTLAŞMASI'NIN ÖNEMİ
Lozan Antlaşması (24 Temmuz 1923); Ulusal
Kurtuluş Savaşımı sonucunda, “YURDUN HER
KÖŞESİNİ SULAYAN KANLARIN KARŞILIĞI”
olarak elde ed len bağımsızlık, egemenl k,
özgürlük s mges d r. Türk ye Cumhur yet 'n n
emperyal st devletlere kabul ett rd ğ tapu
belges d r.

Genç kuşaklar Lord Curzon'un sözler n h çb r zaman
unutmasınlar! Curzon'un söyled kler Atatürk
dönem nde gerçekleşmed . Tam ters ne genç Türk ye
Cumhur yet 15 yıl g b kısa b r sürede çağdaş uygarlık
düzey n yakaladı. Ancak daha sonrak dönemlerde,
Atatürk'ün lkeler nden ayrıldığımız ç n, ne yazık k
Türk ye Cumhur yet , Osmanlı Devlet 'n n son
dönemler g b y ne yarı sömürge durumuna geld .

Emperyal st güçler n mzalamak zorunda kaldığı
bu antlaşma le Türk ye Cumhur yet Devlet
varlığını tüm dünyaya duyurmuştur. Ez len,
sömürülen dünya halklarına da sömürgec l ğ n
kaçınılmaz b r yazgı olmadığını, o günlerde
“Düvel Muazzama” den len emperyal st güçler
yenerek somut olarak gösterm şt r. Bu anlamda
dünya tar h nde bağımsızlık ve özgürlük
savaşımlarına örnek olmuş, vme kazandırmıştır.

Bugün her alanda yaşanan tüm ağır, çok tehl kel ,
sorunlar ve yen Sevr dayatmaları karşısında, Kurtuluş
Savaşı tar h m z b ze çıkış yolunu göster yor. 20.
Yüzyılın lk çeyreğ nde yok olmanın eş ğ nde,
yoksunluklar çer s nde, varoluş savaşımı vererek
örnek çağdaş b r devlet kuran Türk Ulusu, günümüzde
dayatılan yen Sevr' n planlarını boşa çıkartacak güç
ve kararlılığındadır.

GENÇ KUŞAKLAR UNUTMASINLAR!
Cumhur yet n lk yıllarında sömürgec devletler,
Türk ye'n n kalkınacak b r gücü olmadığına
nanmışlardı. Gerçekten de öyleyd . Yıkıntı ç nde
sanay s z, eğ t ms z, n tel kl şgücünden yoksun,
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5816 SAYILI ATATÜRK ALEYHİNE
İŞLENEN SUÇLAR KANUNU

5816 SAYILI ATATÜRK cezalandırılır.
Madde 2 – B r nc maddede yazılı suçlar; k veya daha
fazla k mseler tarafından toplu olarak veya umum
ALEYHİNE İŞLENEN veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtas yle
şlen rse hükmolunacak ceza yarı n spet nde artırılır.
B
r nc madden n k nc fıkrasında yazılı suçlar zor
SUÇLAR KANUNU
kullanılarak şlen r veya bu suretle şlenmes ne
Atatürk'ü Koruma Kanunu, Atatürk'ün hatırasına
alenen hakaret eden veya söven k mselere
yönel k uygulanan cezayı bel rten b r kanundur.

teşebbüs olunursa ver lecek ceza b r m sl artırılır.
Madde 3 – Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı
Cumhur yet savcılıklarınca re'sen tak bat yapılır.
Madde 4 – Bu kanun yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Madde 5 – Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.

5816 numaralı Atatürk'ü Koruma Kanunu
maddeler ;
Madde 1 – Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret
eden veya söven k mse b r yıldan üç yıla kadar
hap s cezası le cezalandırılır. Atatürk'ü tems l
eden heykel, büst ve ab deler veyahut Atatürk'ün
kabr n tahr p eden, kıran, bozan veya k rleten
k mseye b r yıldan beş yıla kadar ağır hap s cezası
ver l r. Yukark fıkralarda yazılı suçları şlemeye
başkalarını teşv k eden k mse asıl fa l g b

5816 SAYILI KANUN NE ZAMAN ÇIKTI?
Atatürk aleyh ne şlenen suçlar hakkında uygulamaya
konan bu kanun, 25 Temmuz 1951 tar h nde kabul
ed lm ş ve 31 Temmuz 1951 tar h nde de Resm
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g rm şt r.
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CHP ANTALYA İL
BAŞKANLIĞINI ZİYARET

CHP ANTALYA İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET
Atatürkçü Düşünce Derneğ Antalya Şubeler olarak, Antalya İl başkanımız Sn. İbrah m Daş le b rl kte
CHP Antalya İl Başkanı Sn. Nusret Bayer'e hayırlı olsun z yaret nde bulunduk.
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ADD ALANYA SUBEMİZ
CUMA PAZARI STANDIMIZ

ADD Alanya Subem ze Cuma pazarı standımız ç n gönüllüler m z yen ve 2. El g ys ler bağışlarında ve
B juter sah b gönüllüler m z tarafından da yen takı v.b bağışlarla bulunulmustu. Pandem den dolayı
Cuma pazar stand m z acamad k. 3 Temmuz Cuma günü vatandaşlarımız el m zdek ürünler 1 ve 2 TL
bağış karşılığı derneğ m zden tem n ett er. 1 – 2 TL g b ücretle nsanların bütçeler ne katkı
sağlayacağımızı düşünüyoruz (elde ed len gel r eğ t m çalışmalarımızda kullanacag z)
3 Temmuz'dan t baren başlattığmız etk nl ğ m ze Cuma Pazarımızı açacağımız zamana kadar
vatandaşlarımızı Pazar har ç hafta ç dernek b namıza 10:00 - 18:00 saatler arasında bekler z
Adres : Atatürkçü Düşünce Alanya Şubes
Şekerhane mah Cuma Pazarı Gan gür şhanı kat 2 no 309- 310
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ADD ALANYA SUBEMİZ
EL SANATLARI SOKAĞI STANDIMIZ

Alanya beled yes el sanatları Sokağındak standımızda Atatürk objel urunler (
anahtarlık rozet kolye , kemal Atatürk mzalı çıkartmalar, magnetler)
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