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AMASYA GENELGESİNİN
102. YILDÖNÜMÜ
KUTLU OLSUN

Ulusal Kurtuluş Savaşı için örgütlenme
düşüncesini eyleme dönüştürür.
21 Mayıs 1919 günü Erzurum’daki 15.
Kolordu

Komutanı

Kazım

Paşa’ya

gönderdiği telgrafta; “Gelişen korkunç
olayların genel durumu daha da çok
kötüleştirdiğini ve durumdan çok
üzüntü duyduğunu, ulusa ve yurda
borçlu oldukları için bu görevi kabul
ettiklerini” bildirir. Ayrıca Erzurum’a bir
an önce ulaşmak istediğini de ekler.
23
Fethi KARADUMAN Araştırmacı

Mayıs

1919

günü,

Ankara’da

bulunan 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat

Yazar

Paşa’ya da, Samsun’a geldiğini ve

BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK
BİLDİRGESİ:
AMASYA GENELGESİ
(21 / 22 HAZİRAN 1919)

kendisi ile daha sık ilişki kurmak
istediğini bildirir. Konya’daki 2. Ordu
Müfettişi Cemal Paşa ile yapmış olduğu
yazışmalardan oradaki birliklere ilişkin
bilgiler alır.
Havza’dan

Amasya’ya

geçen

M.

Kemal burada, bütün yurtta ulusal
örgütler

kurulması

gerektiği

düşüncesini, komutanlara, il, ilçe
yönetici ve ileri gelenlerine iletir, bu
Özgürlüğünü ve bağımsızlığını
korumak yolunda savaş vermeyi
bilmeyen uluslar için yaşama hakkı
yoktur. Bu uğurda savaş gereklidir.
M. Kemal Atatürk (27 Ekim 1922)

konularda

çalışmalar

yapılmasını

yalnızca

Anadolu’daki

değil,

Trakya’daki

ister.
M.

Kemal,

komutanlarla
Kolordu

Komutanı

Cafer

Tayyar

Bey’le de iletişim kurar. Amasya’dan 18
Bağımsızlık ve özgürlük yolunda ilk
adımı Samsun’a da atan M. Kemal,
öncelikle ve ivedilikle var olan ordu
birlikleriyle ilişki ve bağlantı kurarak,

Haziran’da gönderdiği yazıda; ülkenin
içinde bulunduğu olumsuz koşullara
değinerek, bu duruma çözüm için
“Ulusal

direniş

örgütlerinin

birleştirilmesi” gerektiğini belirtir. Cafer

Tayyar Paşa’nın bu konuda çalışmalar
yapmasını, halk temsilcilerinin Sivas’ta
toplanacak Kongreye gönderilmesini
ister.
18

Haziran

1919

günü

amacını

açıklayan bir yönerge yayımlar:

çalışacağıma kutsal inançlarım adına
ant

içtim.

Artık

benim

için

Anadolu’dan ayrılmak söz konusu
olamaz”.
Ulusal
“Ulusal bağımsızlığımızı boğan
ve yurdun bölünmesi
tehlikelerini hazırlayan Anlaşma
(İtilaf) Devletlerinin yaptıklarını
ve İstanbul hükümetinin tutsak
ve güçsüz durumunu
biliyorsunuz. Ulusun yazgısını
(kaderini) böyle bir hükümetin
eline bırakmak çöküşe boyun
eğmek demektir.
Trakya ve Anadolu’daki ulusal
örgütleri birleştirmeye ve
ulusun sesini bütün gürlüğüyle
dünyaya duyuracak güvenilir
bir yer olan Sivas’ta birleşik ve
güçlü bir kurul toplanmasına
karar verilmiştir”.
M. Kemal, yönergenin sonunda da
kararlarını çok kesin bir biçimde açıklar:
“Bağımsızlığa ulaşıncaya dek bütün
ulusla birlikte, özveriyle

Kurtuluş

Savaşı’nın

başlayacağını tüm dünyaya bildiren ilke
kararların alındığı Amasya Toplantısına,
M. Kemal’in çağrısı üzerine Ankara’da
bulunan Ali Fuat (Cebesoy) Paşa, Rauf
(Orbay) Bey ve 3. Kolordu Komutanı
Refet (Bele) Paşa da katılır. Yazı ve
tutanak işlerini Kurmay Başkanı Albay
Kazım (Dirik) yürütür.
Hazırlanan kararlar için Konya’daki
Cemal (Mersinli) Paşa ve Erzurum’da
bulunan 15. Kolordu Komutanı Kazım
(Karabekir) Paşa’nın görüşleri de alınır.
Cemal Paşa, kendisiyle görüşen Ali
Fuat

Paşa’ya

bu

konuda

alınan

kararların tümüne katıldığını bildirir.
Kazım Paşa ise Sivas’ta öngörülen
ulusal kongreden önce doğu illeri adına
Erzurum’da bir kongrenin toplanmasının
gerekli olduğunu söyler. Bu istek de
uygun görülerek kabul edilir.

Amasya’da alınan kararlar, 21 Haziran

Amasya Genelgesi, ulusal bilincin ve

1919 akşamı imzalanır. Bu kararları

Kuvayı Milliye ve Müdafaai Hukuk

önce imzalamaktan çekinen Rauf Bey,

ruhunun

M. Kemal’in isteği üzerine imzasını

(müjdeler). Türk Ulusunun direncini,

koyar. Refet Bey de önce imzalamaktan

kararlılığını çok açık bir biçimde ülke

çekinir, Fuat Paşa’nın bu durumu

halkına

sorgulaması üzerine imzalar.

Amasya

M.

yolunda atılmış ilk adımdır.

Kemal,

Amasya

Genelgesinin

hazırlanışını, amaçlarıyla belirtir:
“Anadolu’ya

geleli

doğuşunu

ve

tüm

dünyaya

Genelgesi,

Amasya

bir

muştular

duyuran

bağımsızlık

Genelgesi,

“Vatanın

ay

bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı

olmuştu. Bu süre içinde bütün

tehlikededir” saptamasını yaptıktan

orduların birlikleriyle ilişki ve

sonra “Ulusun bağımsızlığını, yine

bağlantı

ulusun

sağlanmış

ve

ulus

kesin

kararı

ve

direnişi

elden geldiğince aydınlatılarak

kurtaracaktır.” sözleriyle de çözüm

uyarılmış,

yolunu gösteriyordu.

ulusal

örgütleşme

düşüncesi

yayılmaya

M. Kemal’in 21/22 Haziran 1919

başlamıştı. Durumu artık bir

gecesi emir subayı Cevat Abbas

komutan

Bey’e söyleyip yazdırdığı Amasya

kimliği

ile

yürütüp

yönetmeye olanak kalmamıştı.
Yapılan

çağrıya

uymamak

ve

gitmemekle birlikte, ulusal örgütleri
ve eylemi yönetmeyi sürdürdüğüme

Genelgesinin başlıca maddeleri:
1. Yurdun

bütünlüğü,

ulusun

bağımsızlığı tehlikededir.
2. İstanbul’daki hükümet, üzerine aldığı

göre, baş kaldırır duruma girdiğime

sorumluluğun

kuşku duyulamazdı. Bundan başka

getirememektedir. Bu durum ulusumuzu

ve

yok olmuş gibi göstermektedir.

özellikle

uygulamaya

karar

gereklerini

yerine

verdiğim girişim ve eylemlerin köklü

3. Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun

ve sert olacağını tasarlamak güç

kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır.

değildi. Bundan dolayı girişim ve

4. Ulusun durumunu ve davranışını göz

eylemlerin bir an önce kişisel olmak

önünde tutmak ve haklarını dile getirip

niteliğinden çıkarılması ve bütün

bütün dünyaya duyurmak için her türlü

ulusun

etkiden ve denetimden kurtulmuş ulusal

birlik

ve

dayanışmasını

sağlayacak ve yansıtacak bir kurul
adına yapılması çok gerekli idi.”
Kurtuluş

ve

Bağımsızlık

ilkelerinin

ve

amacının

Savaşı

saptandığı

bir kurulun varlığı çok gereklidir.
5. Anadolu’nun her yönden en güvenli yeri
olan Sivas’ta ulusal bir kongrenin tez
elden toplanması kararlaştırılmıştır.

6. Bunun

için

bütün

illerin

her

ve

savunması

ulus

birliğinin

sancağından, halkın güvenini kazanmış

gerçekleştirme

üç

çabuk

adımların atıldığını bildiren değerli bir

yetişmek üzere hemen yola çıkarılması

belgedir. Bu belgede yer alan “Ulusun

gerekmektedir.

bağımsızlığını ulusun kesin kararı ve

delegenin

olabildiğince

yolunda

önemli

7. Her olasılığa karşı bu iş ulusal bir sır gibi

direnişi kurtaracaktır.” tümcesi ile

tutulmalı ve delegeler gereken yerlere

başka bir büyük devletin koruyuculuğu,

kimliklerini gizleyerek gelmelidirler.

ya da mandasının kabul edilmeyeceği

Temmuz’da

ve bağımsızlığın kazanılmasında tek

Erzurum’da bir kurultay toplanacaktır. O

büyük gücün ulus olduğu gerçeği tüm

güne kadar öteki il delegeleri de Sivas’a

açıklığıyla sergilenir.

ulaşabilirlerse,

Her türlü etki ve denetimden kurtulmuş

8. Doğu

illeri

adına

10

Erzurum

Kongresinin

üyeleri de Sivas’ta yapılacak genel

ulusal

toplantıya

olduğunun

belirtilmesi,

çıkacaklardır.

Sivas’ta

Ulusun

Genelgeden sonra kongre için sivil ve

kongrelerin toplanacağının duyurulması

askeri makamlara bir çağrı da gönderilir.

da ulusal egemenlik ateşinin ilk

Bu arada Atatürk, aralarında Ahmet

kıvılcımının

İzzet Paşa, Kara Vasıf, Câmi Baykurt,

göstergesidir.

Abdürrahman Şeref ve Halide Edip’in de

Amasya Genelgesi öz olarak, yurt

bulunduğu

içindeki

katılmak

bazı

üzere

kişilere

yola

özel birer

bir

kurul

varlığının

gerekli

Erzurum

ile

Temsilcileriyle

çakılmış

olduğunun

işbirlikçi

hainlere,

mektup göndererek, “Yalnız miting ve

sömürgeci, yayılmacı güçlere ve tüm

gösterilerle

dünyaya,

amaca

yok

oluşa
ve

ulaşılamayacağını” belirtir ve “Artık

eğilmeyeceğini

İstanbul Anadolu’ya egemen değil

Savaşı’nın

bağlı olmak zorundadır” der. Bu metin

önemli bir belgedir.

bir bağımsızlık ve kurtuluş çağrısıdır.
M. Kemal, amaca ulaşıncaya kadar
Anadolu’dan
(sineyi

ve

millet)

milletin

bağrından

ayrılmamaya

karar

verdiğini açıklar. Başvurulan yurtsever,
söz sahibi, düşünür kişileri özveride
bulunmaya çağırır.
Amasya Kararları; ulusal kurtuluş için
ilk

örgütlenmenin

yapıldığını,

yurt

başladığını

boyun

Bağımsızlık
duyuran

ALİ KEMAL’İN İHANET GENELGESİ

bugünün

siyasetini

bilmediği

için,

yeterince
olağanüstü

Haydutların işi gücü savaş…

yurtseverlik ve çaba gösterdiği

Ellerinde derme çatma bir ordu,

halde,

birkaç

başarılı

tane

de

düzmece

yeni

görevinde

olamadı.

hiç
İngiliz

kahraman, dövüşüp duruyorlar.

Olağanüstü Temsilcisi’nin isteği

Hükümet ölçmüş, biçmiş, uygun

ve üstelemesi üzerine görevden

görmüş,

alındı.

Sevr

Antlaşmasını

Alındıktan

sonrada

imzalamış. Size ne oluyor a

yaptıkları ve yazdıkları ile de bu

zırzoplar? Öğrendiğime göre,

kusurlarını

Londra’da çocuk gibi, ‘İzmir’i

vurdu…

daha

çok

açığa

size

kesin

isteriz, Edirne’yi isteriz’ hatta
‘Tam

istiklal

tutturmuşlar.

isteriz’
Mihran,

diye
bunlar

çılgın.
Ali Kemal
(Ali

Kemal’in,

Gazetesindeki

Peyamı

Sabah

odasında

ortağı

Ermeni Mihran ve konuklarıyla
yaptığı konuşmadan[i]).
Amasya Genelgesi ve Erzurum ile
Sivas’ta

kongre

yapılması

kararları

İstanbul Hükümetini tedirgin etmektedir.
M. Kemal’e İstanbul’a gelmesi için
buyruk gönderilir.
M. Kemal’in Anadolu’daki çalışmalarını
onaylamayan

Padişah

ve

Osmanlı

Hükümeti, İstanbul’a dönmeyen M.
Kemal’in

vereceği

uyulmamasını

da

emirlere
yöneticilere

bildirmekte gecikmediler.
İçişleri Bakanı Ali Kemal, 23
Haziran 1919 günü gönderdiği
genelge: “M. Kemal Paşa büyük
bir

asker

olmakla

birlikte

İçişleri

Bakanlığının

buyruğu, artık o kişinin görevinden
çıkarılmış
kendisiyle

olduğunu
hiçbir

bilmek,

resmi

işleme

girişmemek, hükümet işleri ile ilgili
hiçbir isteğini yerine getirmemektir.”
Bakan Ali Kemal’e göre; M. Kemal,
Reddi İlhak Dernekleri gibi halkı
gereksiz yere kırdırtan ve haraca kesen
yasa

dışı

kuruluşları

destekliyordu.

Yunan ordusunun işgaline karşı çıkma
suçu

işliyordu.

Vatan

savunması

yapmak için kurulan ulusal direniş
örgütü Reddi İlhak Cemiyeti’ne ilişkin
olarak, Ali Kemal’in yapmış olduğu
değerlendirme,

ihanetin

boyutunu

göstermesi

yönünden

somut

bir

Kemal

alınması

işbirlikçi

Ali

Kemal

tarafından yayınlanmakta olan İkdam

örnektir.
M.

İstanbul’da

kendisinin

görevden

gazetesi, yayınladığı bir karikatürde, M.

konusunda

İçişleri

Kemal’i bir avcı giysisiyle gösteriyor,

Bakanının gönderdiği emir üzerine;

yanındakileri

Sivas’tan Sadrazam’a ve Harbiye

tazılar gibi gösteriyordu. Aklı sıra vatan

Bakanı’na telgraflar çekerek tepki

savunması

gösterir.

savaşanları küçümsüyordu.

Valilere,

komutanlara

de

tavşan

ve

kovalayan

bağımsızlığı

için

gönderdiği bir genelge ile de, yurdu

Gazete sürekli Kuvayı Milliyeciler karşıtı

kurtarma amacına yönelik ulusal

yayınlar yapıyordu. Nitekim birkaç gün

hizmetlerini, ulusun sinesinde bir kişi

sonra da M. Kemal’e gönül verenler ve

olarak da yerine getirmenin kendisi

arkasından gidenlerin idam edilişlerini

için yüce bir görev ve kesin bir amaç

çizgilerle belirtmişti.

olduğunu bildirir.

Erzurum’daki

Bütün karalamalar, engellemeler, M.

Komisyonu da boş durmuyor, İstanbul

Kemal’in ulusal kurtuluş yolunda

Sarayını

yürümesini

kolordulara M. Kemal ve birlikte hareket

engellemekten

çok

İngiliz

kışkırtıp,

uzaktır. O, yola çıkarken ulusu ve

edenlerin

yurdu için ölümü göze almıştır.

verdiriyordu.

Bağımsızlık, egemenlik, özgürlük er

Erzurum

geç kazanılacaktır.

Temmuz

yönlendirerek,

tutuklanması
Kongresi
1919

Mütareke

için

emirler

sırasında

günü

15.

30

Kolordu

komutanı Kazım Paşa’ya Harbiye Nazırı
Erzurum

Kongresi

İşbirlikçiler

M.

Öncesi
Kemal’in

Tutuklanmasını İstiyor

(Savaş

Bakanı)

Nazım

Paşa’nın

gönderdiği telgrafta, M. Kemal ve Rauf
Bey’in

tutuklanarak

İstanbul’a

gönderilmeleri buyruluyordu.
M.

Kemal,

Erzurum’dan

Müfettiş

olarak

Padişah

geldiği

Kazım Paşa, gelen telgrafı M. Kemal’e

tarafından

okuduktan sonra Ona bağlılığını dile

İstanbul’a dönmesi istendiği için çok

getirerek,

“Emirlerinizden

sevdiği askerlik görevinden ayrılmak

ayrılmayacağım”

zorunda kalmıştı.

duygulanmıştı.

Erzurum’da, 23 Temmuz’da Taş Mektep

Esasen sizden bunu bekliyordum” dedi.

binasında 14 gün süreyle M. Kemal

Zeynel Lüle, Can Yoldaşım, s. 33-

Paşa başkanlığında kongre yapıldı.

41

dedi.

Atatürk

“Teşekkür

ediyorum.

ALİ GALİP’İN M. KEMAL’İ TUTUKLAMA

Galip,

kentin

duvarlarına

duyurular

GİRİŞİMİ

astırır. M. Kemal’i hain, asi, tehlikeli
adam olarak ilan eder.
Bir

patırtı,

bir

Beyannameler,

gürültü.
telgraflar…

Bu kadarla da kalmaz, Sivas Valisi
Reşit

Paşa’yı,

İçişleri

Bakanlığının

Sanki bir şeyler oluyor, bir

emrine uyarak, M. Kemal’i tutuklamaya

şeyler olacak… Ayol şuracıkta

zorlar: “Ben senin yerinde olsam

her

kuvvetimiz

hemen kollarını bağlar tutuklarım.

meydanda. Dört tarafımız açık.

Senin de böyle yapman gerekir” der.

Dünya

Sivas Valisi ve çevresindekiler bu işe

işimiz,

her

vaziyetimizi

Hülyanın,

blöfün

biliyor.

sırası

mı?

pek yanaşmazlar. M. Kemal kente

Hangi teşkilat, hangi kuvvet,

yaklaştığı zamana dek tartışmalar sürer.

hangi kahraman? Hülyanın bu

Tartışmaların kızıştığı bir sırada, Reşit

derecesine, uydurmasyonun bu

Paşa’ya Atatürk’ün Tokat’tan çektirdiği

şekline

de

“Sivas’a geliyorum” telgrafını verirler.

Bari

Reşit Paşa, telgrafı Ali Galip’e uzatır.

ben

dayanamayacağım.

Kavuklu gibi ben de sorayım:

“İşte

kendisi

—Kuzum Mustafa (M. Kemal ), sen

tutuklayın!” der.

deli misin?

Bunun

üzerine

tutuklarım

Refik Halit[ii]

içinde

geliyor
Ali

dedimse,

olursa

buyurun

Galip:

“Ben

benim

tutuklarım

ilim

demek

Ali Kemal’in genelgesi bir bölüm halkın

istedim” deyince toplantıda bulunanları

düşüncelerini bulandırdığı için “Her

bir heyecan kaplar. Hep birden: “Haydi

yerde eksik olmayan yıkıcı ruhlu

öyle ise karşılamaya gidelim” diyerek

kimseler”

hemen

Atatürk’e

karşı

toplantıya son verirler.

propagandaya girişirler. Bu konuda en

Sivas Valisi Reşit Paşa, kentin ileri

önemli girişime Sivas’ta başlanır.

gelenleri, halk ve askerler parlak bir

İstanbul hükümeti, Sivas’taki kongrenin

karşılama töreni düzenlerler. M. Kemal

yapılmasını önlemek, ulusal hareketin

Sivas kentine vardığında caddenin iki

doğuşuna engel olmak için Atatürk’ü

yanı büyük bir halk topluluğu ile dolmuş,

tutuklamak

İstanbul

askeri birlikler tören duruşu almıştır. M.

hükümeti bu amaçla Ali Galip adında

Kemal, karşılamaya gelen Sivas Valisi

eski bir kurmay subayı sözde Elazığ

ile birlikte otomobilden inip, yürüyerek

Valiliğine atayarak, Sivas’a gönderir.

halkı ve askeri selamlar.

istemektedir.

Güvendiği adamlarıyla Sivas’a gelen Ali

Bundan sonra M. Kemal, Kolordu
Komutanlığına

gider,

Ali

yanındakileri

yakalattırır.

Galip

ve

Onlara

hareketin ilkelerini anlatır.
Ali Galip gece olunca, M. Kemal’i yalnız
görmek ister. M. Kemal kendisini kabul
edince de asıl amacının M. Kemal’in
emrine girmek olduğunu, bu nedenle
Sivas’ta olduğunu bildirir.
M. Kemal, “Bin türlü kanıtla bizi
inandırmaya çalıştı ve bizi sabaha
dek oyalayarak başarı da sağladığını
saklamayıp söylemeliyim” sözleriyle
görüşmenin sonucunu açıklar...
ATATÜRK YOLU – Fethi Karaduman

diplomasi tarihi açısından üstün bir başarı ve
örnek bir olay teşkil etmektedir.

b. Bildiğiniz gibi Hatay ilimiz bundan 82 yıl
önce 29 HAZİRAN 1939 tarihinde ülkemiz
topraklarına katılmıştır. Ne yazık ki Atatürk
Tarihçi, Yazar ve E. Albay
Kemal KARAKUZEY

Türkiye’sinin o yıllarda bu sorunu Yüce önder
Atatürk’ün askeri dehası ve yeni Türkiye
Cumhuriyeti’nin dünya üzerindeki siyasi ve
askeri gücünün çok yüksek seviyelerde

HATAY SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ
VE TÜRKİYE’YE KATILMASI
İLE ATATÜRK’ÜN BU
SORUNUN ÇÖZÜMÜNE OLAN
ETKİLERİ (29 HAZİRAN 1939)

yöneten siyaset ve devlet adamlarının dış
siyaset ve devletler arası hukuk konularında
ne kadar deneyimli ve liyakatli olduğunun

c. Üzülerek görmekteyiz ki günümüzde

Değerli dostlarım ve yüreği insan

sevgisi odaklı, Atatürk Sevdalısı yurtsever
güzel insanlar hepinize selam, sevgi ve
saygılarımı sunuyorum.

çözülmesini sağlamıştır. Bu olay bize devleti

önemini bir kez daha göstermektedir.

1. Genel konular.
a.

olması ile hiçbir savaş olmadan barış içinde

Osmanlı Devleti

döneminde belirli bir bütünlük veya coğrafi
bölge olarak tanımlanmayan, Fransız işgali
döneminde “ İskenderun sancağı” ( kısaca
Sancak) olarak adlandırılan ve 1936 yılında
Atatürk tarafından “ Hatay “ adı verilen
bölgenin Anavatana katılması Türkiye’nin

siyaset sahnesinde olan siyaset ve devlet
adamlarının

devletler

arasında

yaşanan

sorunların çözümünde ne kadar basiretsiz,
devletlerarası hukuk kuralları konusunda
bilgisiz olmaları ve yaşanan sorunların
çözümünde büyük tavizler vererek ulusal
kazanılmış haklarımızın yok edilmesine ve
birer birer kaybedilmesine neden olmaktadır.
Bu tür ibretlik olaylar gençlerimize eğitim
konu

kapsamlarında

verilmemektedir.

yeterli

düzeyde

2. Hatay sorunun çözümünde meydana

samimiyetini iyi anlarlar ve tabii görürler

gelen olaylar ve tarihi süreç içinde

“.

yaşanan gelişmeler.

Suriye’den ayrılmayacağını açıklamakla Türk

Ancak

Fransa,

Hatay

sancağının

görüşüne kesin ret cevabı vermiş oluyordu.
a.

Hatay ili, 1921 yılında TBMM ile

Fransa

arasında

antlaşmasıyla
Suriye’ye

imzalanan

Fransa

bırakılmıştı.

Ankara

mandasındaki
Burada

yaşayan

c.

Atatürk, Hatay’ın anavatana katılması

için çok çalışmış ve çeşitli girişimlerde
bulunmuştu. 1923’te yaptığı bir konuşmada

Türklere geniş haklar tanınmış ve bölgede

ileride

özerk bir yönetim uygulanmıştı. Ancak

müjdesini vermişti. 1936 yılında Fransa

Hatay’ın Türk toprakları dışında kalması,

Suriye’deki manda yönetimine son verdi ve

Misakı milli sınırlarımızdan taviz anlamına

buralardan çekildi. Ancak Hatay’ın durumu

gelmekteydi. İşgalden kurtulan Adana’ya 15

belirsizliğini korudu. Bunun üzerine Türkiye,

Mart1923’de ilk defa şeref veren Büyük

Milletler Cemiyetine baş vurarak sorunun

kenarında

Antakya

anavatana

katılacağının

ve

çözülmesini istedi. Daha sonra Türkiye ile

İskenderun’u sembolize eden iki genç kızın

Fransa arasında yapılan ikili görüşmede “

hıçkırıklar arasında “ bizi de kurtar “ sesine,

Hatay’ın

bizim olan İskenderun ve Antakya’yı yine

belirlemesi “ ilkesi kabul edildi.

Atatürk,

yol

Hatay’ın

geleceğini

buradaki

halkın

bizim yapacak şu cevabı verdi. “Kırk asırlık
Türk yurdu, düşman elinde esir kalamaz “

b. Atatürk, Hatay sorununa verilen önemi
1

Kasım

1936’da

TBMM.nin

açış

konuşmasında kesin ve belirli şekilde dünya
kamuoyuna tavizsiz bir şekilde duyurmuştur.
“Bu sırada, milletimizi gece ve gündüz
meşgul eden başlıca büyük mesele,
gerçek sahibi öz Türk olan “ İskenderun -

d.

Seçimler yapıldı ve 2 Eylül 1938

Antakya “ ve havalisinin mukadderatıdır.

tarihinde “ Hatay Bağımsız Cumhuriyeti “

Bunun üzerinde, ciddiyet ve kesinlikle

kuruldu. Bağımsız Hatay Cumhuriyeti’nin

durmaya mecburuz. Her zaman kendisi ile

devlet başkanlığını Tayfur Sökmen yaptı.

dostluğa çok önem verdiğimiz Fransa ile

Hatay Millet Meclisi, 29 Haziran 1939 ‘da oy

aramızda, tek ve büyük mesele budur. Bu

birliği ile Türkiye’ye bağlanmaya karar verdi.

işin gerçeğini bilenler ve hakkı sevenler,

Sonuç olarak Misakı Milli’ye son katılan

bu

toprak Hatay olmuştur.

soruna

ilgimizin

şiddetini

ve

e. Bu sorunun çözümünde, İkinci Dünya

konularında uzman, deneyimli ve konuya

savaşına doğru tehlikeli gelişmeler olması,

vakıf üst düzey bürokratların halen görevde

Türkiye ve İngiltere’yi birbirine yaklaştırdığı

olduklarını duymuştum.

gibi, Fransa’yı da Türkiye’ye yaklaştırmıştır.
23 Haziran 1939’da bir taraftan Paris’te

b.

Özellikle

yurtsever

duyarlı

Dışişleri bakanı Bonnet ile Türk Büyükelçisi

vatandaşlarımıza

Suat Davaz arasında, Türk-İngiliz ortak

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz ve

demecinin tıpkısı imzalanırken, Ankara’da da

çocuklarımız

Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu ile Fransız

içerisinde, akıl ve bilimi kullanarak ve de

Büyükelçisi Renet Massigli arasında Hatay’ın

Atatürkçü düşünce sistemi ve ilkelerini esas

Türkiye’ye

bırakılmasına

ilişkin

anlaşma

alarak

sesleniyorum.

için

birlik

cumhuriyetimize

ve

beraberlik

sahip

çıkalım.

imzalanmıştır. Anlaşma Türkiye ile Suriye

Duyarlı yurttaşlar olarak, İstiklal savaşımızda

arasında

halkımızın ve askerimizin coşkulu iradesini

ülke

sorunlarının

kesinlikle

çözümünü öngörüyordu.

göz önünde bulundurarak hareket edelim.
Ulusal

millette

olmasını

sağlayalım. Milli birlik ve beraberlik içinde

3. Sonuç olarak;

birbirimizi
a.

egemenliğin
kucaklayarak

ve

asla

kişisel

Atatürk’ün bu sorunun çözümünde

çıkarlar peşinde koşmadan hareket edelim.

Atatürkçü düşünce sisteminin bütünleyici

Eğer duyarlı olmazsak her şey için çok geç

ilkelerinden birisi olan “ barışçılık (yurtta

olabilir.

barış ve dünyada barış) ilkesi ”

ve

dünyada yaşanan olay ve gelişmelerden

c.

Bu konuları ve özellikle duyarlı

yararlanarak siyasi ve askeri gücümüzün

yurttaşlarımızın

stratejik

yapması gerektiğini çok ayrıntılı olarak

üstünlüğünden

yararlanmasıdır.

çözüme

yönelik

Günümüzde ise Dış siyasette ilgili olan

konferanslarımda

deneyimli ve liyakatli bürokrat ve memurların

İstiklal

görevlerinden el çektirilerek, bu konuda

KORKMA!!!!! Çünkü “Yağmur, yağmurdan

bilgisi ve deneyimi olmayan ve yabancı dil

kaçanları daha çok ıslatır “ . Doğu yani şark

bile

kişilerden

düşüncesi içinde davranarak dibe kadar

oluşturulduğu ve çok kritik büyükelçiliklere

giderek son derece kötü acılar çekmemize ve

görevlendirildiğini

görmekteyiz.

üzücü olaylar yaşamamıza ne gerek var.

Hatta bazı elde ettiğim bilgilerde ABD,

Ulusumuz ve atalarımız bir işgal ve Kurtuluş

İngiltere ve bu konularda ileri düzeyde

Savaşı yaşayarak telafisi çok zaman alan

bulunan ülkelerin Dışişleri ve Milli savunma

büyük acılar çektiler. İnanıyorum ki sonunda

bakanlıklarında

sağduyu, insan ve ülke sevgisi, akıl ve bilim

bilmeyen

yandaş
üzülerek

70-80

yaşlarında

açıklamaktayım.

neler

marşımızda

belirtildiği

Lütfen
gibi

kazanacaktır. Ben de diyorum ki her şey
sonunda güzel olacak. Bu bağlamda Hatay
sancağının Türkiye’ye katılmasına katkılar
veren başta yüce önder Atatürk olmak üzere
tüm

emeği

sunuyorum.
yaşanan

geçenlere
Ve

gelecek

olaylardan

şükranlarımızı
kuşakların

ders

bu

çıkarmasını

yürekten diliyorum. Saygılarımla.

Tarihçi, Yazar ve
E. Albay Kemal KARAKUZEY

Ve sana bugüne kadar söylemiş
olduğum söz, henüz söylemediğim
sözdür

Hiçbir korkuya benzemez halkını
satanın korkusu

NAZIM HİKMET RUN
( 15 Ocak 1902; Selanik - 3 Haziran 1963)

SOYADI KANUNU
87 YAŞINDA

21 Haziran 1934'te çıkarılan 2525 sayılı
Soyadı Kanunu ile her vatandaşın öz
adından başka bir de, soyadı taşıması
zorunlu kılındı. Soyadları Türkçe olacaktı.
Rütbe, memurluk, yabancı ırk ve millet adları
ile ahlaka aykırı ve gülünç kelimeler soyadı
olarak kullanılmayacaktı.

Kanunun ill maddesi “Her Türk öz adından
başka soy adını da taşımağa mecburdur”,
“Söyleyişte, yazışta, imzada öz ad önde, soy
adı sonda kullanılır” ve “Rütbe ve memuriyet,
aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle
umumi edeplere uygun olmayan veya iğrenç
ve gülünç olan soyadları kullanılamaz” olarak
hatırlatırken şunlara yer verdi:
kişilerin

Yasa çıktıktan 5 ay sonra 24 Kasım 1934

soyadları yoktu. Kişinin adının yanına baba

tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy

adı, doğum yeri veya bağlı bulunduğu boy

birliği ile kabul edilen 2587 sayılı kanunla

yazılırdı. Askere alma, okul, tapu ve miras

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e “Atatürk”

işlerinde büyük zorluklar çıkıyordu. Kişilerin

soyadı verilmiştir. Yine 17 Aralık 1934

kimliği

tarihinde çıkarılan başka bir yasa ile bu

“Osmanlı

Devleti

tam

zamanında

olarak

belirlenemediğinden

birtakım haksızlıklar olabiliyordu. Toplumsal

soyadının

ilişkilerdeki

giderilmesi

kullanılması yasaklandı. Mustafa Kemal'in

gerekiyordu. Hiçbir bölünmenin olmadığı bir

kız kardeşi Makbule'nin de soyadı Atatürk

toplumun meydana getirilmesini amaçlayan

değil “Atadan” olmuştur.

bu

eksikliğin

Mustafa Kemal Paşa bu konu ile de ilgilendi.
Kişinin

soyadının

bulunmaması

toplum

hayatında karışıklara neden oluyordu. Ayrıca
bu durum toplumsal ilişkiler bakımından da
bir eksiklikti. Soyadı yerine kullanılan baba
adı, doğduğu memleketin adı ve kullanılan
lakaplar, soyadının toplumsal ilişkilerdeki
rolünü oynayamıyordu.

başka

kişiler

tarafından

Bu yasayı takiben 26 Kasım'da çıkarılan
2590 sayılı kanunla da; "Ağa, Hacı, Hafız,
Hoca, Molla, Efendi, Paşa" gibi, eski toplum
zümrelerini belirten unvanlar kaldırılmıştır.
Aynı

kanunla

yurt

savunmasında,

Milli

Mücadelede gösterilen başarılar karşılığı
verilen madalyalar dışında, eski Osmanlı
idarecilerinin verdiği tüm nişan ve rütbeleri
taşımak da yasaklanmıştır. .

KÖY ENSTİTÜLERİNİN
MİMARI
İSMAİL HAKKI TONGUÇ
(d. 1893 - ö. 24 Haziran 1960), Türk eğitim
bilimci, köy enstitülerinin mimarı ve dönemin
İlköğretim Genel Müdürü.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ
VE 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
KOMPOZİSYON YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
ADD Alanya Şubesi olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle
‘’ATATÜRK İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA TÜRK GENÇLİĞİNİN HAYALLERİ ve İlkokullar
3,4 sınıflar arası ‘’BUGÜNÜN KÜÇÜKLER ATA’SINI ANLATIYOR’’ Konulu Kompozisyon
yarışmamızda dereceye girenler;
LİSE
1. Cemre Kethuda Fevzi Alaatioğlu Anadolu Lisesi 12/F
2. Fatma Sıla Kaplan Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi 10/B
3. Ceyda Saka Nimet Alaattinoğlu Anadolu Lisesi
1. Mansiyon Münevver Arıcan Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi 10/B
1. Mansiyon Furkan Aziz Ersöz
2. Mansiyon Fatma Berfin nural Ecz. Güzin veliddin Bekrioğlu Meslek. Lisesi
ORTAOKUL
1. Esma Nur Tuncer Değirmendere Ortaokulu 5/a
İLKOKUL
1. Toprak Sinar Hacıkura ilkokulu 4/E
2. Zeynep Naz Sümbülce Hacıkura ilkokulu 4/E
3. Beril bulanık Kemal şuberi ilkokulu 3/B
1. Mansiyon Ege Berk Uslu Hacıkura ilkokulu 4/E
2. Mansiyon Enes Fukan Mete Hacıkura ilkokulu 4/E

18 Mart ‘’Çanakkale Şehitlerine Mektup’’ konulu kompozisyon yarışmamızda
dereceye girenler
ORTAOKUL
1. Emine Karakan Değirmendere Ortaokulu
LİSE
1. Cemre Kethüda Fevzi Alaattinoğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf
2. İrem Can Alaattin Keykubat Koleji 11. Sını
Kompozisyon yarışmamızın ödül törenini 11 Haziran Cuma Günü saat 14:30 da ALTSO
konferans salonunda düzenlendi. Ödül Törenine Alanya Belediye Başkan Yardımcısı,
Siyasi parti ve STK temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
THM KONSERİ
19 Mayıs konserimizin çekimleri Pandemi yasakları nedeniyle Alanya Kültür
Merkezinde gerçekleşti. Konserimiz sosyal medya hesaplarımızdan
yayınlanmakta

