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BAŞKAN’DAN
MESAJ
M llî Mücadelem z n
101. yılında 31.
yaşını kutlayan
Atatürkçü Düşünce
Derneğ ; Büyük
Önder m z n
Amasya'da söyled ğ
“…bu acıklı durum
karşısında hemen b r
örgüt kurmak ve
yurdun her yanında
çalışmalar yapmak,
haklarımızı korumak zorunludur.”sözler n
görev kabul edenlerce kurulmuştur.
Atatürkçü Düşünce Derneğ , Atatürk'ün
Amasya'da şaret ett ğ ve kurulmasını
sted ğ o çatı örgütüdür.M llî Mücadelen n
kazanımlarını korumakta kararlı ve nançlı
b r dava kuruluşudur. Bu sorumlulukla
çalışmaktadır.

· Atatürk Cumhur yet 'n bölücülere fırsat
vermeden yen den nşa edeceğ z.
Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün
emperyal zme ve tesl m yet ç ndek Pad şaha
karşı syanının lk belges olan Amasya
Genelges n n de 101. yılındayız.
“Vatanın ve m llet n bağımsızlığı tehl keded r.
İstanbul hükümet aldığı sorumluluğun
gereğ n yer ne get rememekted r” cümleler le
özetlenen bu büyük syan, çözüm yolunu da
“m llet n bağımsızlığını y ne m llet n az m ve
kararı kurtaracaktır” d yerek gösterm şt r.
Mustafa Kemal Paşa ve beraber ndek heyet n
Samsun'a çıkmasından 33 gün sonra, 21-22
Haz ran 1919 geces kaleme alınan bu tar h
belge aynı zamanda ş md lerde ler sürülen b r
büyük yalanı da çürüten belged r.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Ulusal Kurtuluş
zafer n küçültmek, hanet ç ndek Osmanlı
hanedanını yüceltmek steyenler son yıllarda
Sultan Vahdett n' n Mustafa Kemal Paşa'yı g zl
görevle “vatanı kurtarmak üzere” Anadolu'ya
gönderd ğ n yaymaktadır. Oysa Amasya
Genelges daha lk maddeler le İstanbul
Hükümet ne karşı b r syanın s mges d r.
Mondros Mütarekes sonrası, 13 Kasım 1918
günü İstanbul'a dönen Mustafa Kemal Paşa
İstanbul Boğazına dem rlem ş İng l z
zırhlılarını görünce “geld kler g b g derler”
demes ne rağmen, onların kend l ğ nden
g tmes n beklemeden çalışmaya başladı.
Anadolu'da başlatılacak syanı adım adım
örgütleyen Kemal Paşa, gen ş yetk lerle
donanmış olarak b r görev alıp Anadolu'ya
geçmen n de yolunu buldu.

Bu ves leyle b r kez daha Büyük Türk
M llet 'ne söz ver yoruz:
· Egemenl k sarayın değ l, m llet m z nd r.
Bu s stem değ şecekt r.
· Parlamenter ve çoğulcu demokrat k
yönet m temel hedeﬁm zd r.
· Gaz Mecl s'e t barını ve yetk ler n ade
etmek öncel ğ m zd r.
· Güçler ayrılığı lkes n mutlaka yaşama
geç receğ z.
· Saltanata ve h lafete özlem duyanlara z n
vermeyeceğ z.
· Cumhur yet Devr m ortak paydasında
tüm Cumhur yetç güçler n b rl ktel ğ n
sağlayacağız.
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BAŞKAN’DAN
MESAJ
Doğu Anadolu ve Karaden z bölges nde
Rum çeteler n n terörüne karşı başlayan
m ll hareketler n durdurulmasını, terh s
ed len Osmanlı ordusunun s lah
tesl matının sten len şek lde yürümemes n
gerekçe gösteren İng l z Am ral Calthorpe,
21 N san 1919 tar h nde Harb ye
Nazırlığına b r Nota vererek önlem
alınmasını sted ğ g b , aynı konuda
Vahdett n le görüşerek şu talepler n
sıraladı.

1- Bölgedek asay ş n düzelt lmes , asay şs zl k
sebepler n n saptanması.
2- S lah ve cephanen n b ran önce toplattırılıp
koruma altına alınması.
3- Şuralar varsa ve asker topluyorsa, bunun
kes nl kle engellenmes .
4- Şuraların kapatılması.
Görüldüğü g b Vahdett n tarafından Mustafa
Kemal Paşa'ya ver len görev Anadolu'da b r
syan başlatmak değ l, tam ters ne lk puçlarını
veren syanı bastırmaktı.

1- Erzurum, Erz ncan, Bayburt ve S vas
yöreler ndek ordunun terh s ve s lahlarının
toplanması ş çok yavaş g tmekted r.
2- Bu yörelerde, Kars'ta olduğu g b baştan
başa şuralar kurulmuştur.

Zuhal S rkel
Atatürkçü Düşünce Derneğ
Alanya Şube Başkanı

3- Bu şuralar, ordunun denet m altında
asker toplamaktadır. Bu gel şmeler o
bölgede yaşayan halkı rahatsız etmekted r.
4- Bu gel şmeler, Ermen stan hakkında
ver lecek karara karşı koymak ç n İtt hatçı
Jön Türklerce örgütlenmekted r.
İng l zler karşısında zor duruma düşen
Sultan Vahdett n, vel ahtlığı dönem nden
tanıdığı ve b rl kte Almanya seyahat
yaptığı Çanakkale Kahramanı Mustafa
Kemal Paşa'yı İng l z stekler n yer ne
get rmek üzere 9. Ordu müfett ş olarak
Anadolu'ya gönder rken şu görevler
ver yordu:
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SÖYLEV (NUTUK)

savaşının, karanlıktan aydınlığa ulaşmanın,
yokoluştan varoluşa geç ş n, her güç koşulda
umudun, kahramanlığın, utkunun eşs z
destanıdır.
Söylev, Türk ulusunu besleyen, büyüten,
gel şt ren, duru, pırıl, ışıklı b r yaşam
kaynağıdır.
Söylev, onur ve kıvanç duyduğumuz geçm şten
gelen, bugünü aydınlatan, geleceğe yön veren,
yol gösteren benzers z anıtsal b r başyapıttır.
Tar h n akışına yön veren Mustafa Kemal
Atatürk, tar he tanıklık eden anıtsal yapıtı
Söylev' ; 15–20 Ek m 1927 günler arasında
altı gün boyunca, 36 saat süreyle, CHP'n n
k nc kurultayında, TBMM'n n büyük
salonunda okur.
Söylev' n amacını “Türk Devr m 'n n
ncelenmes nde tar he kolaylık sağlamak”
olarak bel rten Atatürk, “ulusal varlığı sona
erm ş sayılan b r ulusun, bağımsızlığını nasıl
kazandığını; b l m ve tekn ğ n en son lkeler ne
dayanan ulusal ve çağdaş b r devlet nasıl
kurduğumu anlatmaya çalıştım” d yerek
“yaptığı tar h ” “yazarak” da Türk Ulusu'na ve
gelecek kuşaklara ders alınacak, tar h b l nc
oluşturacak öneml , büyük b r başyapıt
armağan eder.
Söylev, “Varlığına son ver lmek stenen b r
ulusun”, emperyal st şgalc lere karşı
başkaldırışını ve Türk Ulusu'nun yen den
doğuşunu belgelere dayanarak anlatan, tar hte
eş ne rastlanmayan destansı b r başyapıttır.
Türk Ulusu Atatürk önderl ğ nde yarattığı bu
destanda; şgallerle, hanetlerle, acılarla,
savaşlarla dolu günler n yaşandığı karanlık,
zorlu b r dönem , aydınlığa dönüştürme

Söylev (Nutuk); Ulusal Kurtuluş ve
Bağımsızlık Savaşı le Türk ye
Cumhur yet tar h n n, öz olarak, M. Kemal
Atatürk önderl ğ nde gerçekleşt r len Türk
Devr m 'n n kutlu, yüce ırmağıdır. K m
zaman coşkun akar, çağlayan olur gürler,
k m zaman d ng n, sess z, ağırbaşlı akar,
akar, akar…
Söylev; sömürgec , yayılmacı güçlere
karşı, dünya ez len uluslarına örnek olan
başkaldırının, d ren ş n, ölüm-kalım
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savaşımları le b r ulusun yen den d r l ş
d le get r l r.
ATEŞ VE İHANET YILLARI
M. Kemal, Söylev' n başlangıcında, 19
Mayıs 1919'dak genel durum ve görünüşü,
Osmanlı Devlet 'n n o günkü durumunu
gelecek kuşaklar ç n belgeler:

kurularak bağımsızlık ve kurtuluşun çet n
yolunda gerçekleşt r lenler, çte hanet
syanların bastırılması, dış düşmanla savaşlar,
gelecek kuşaklara ve Türk gençl ğ ne nesnel
olarak belgelere dayanarak aktarılır.
“YA İSTİKLAL BAĞIMSIZLIK YA ÖLÜM!”
Kurtuluş, Bağımsızlık ve Özgürlük yoluna
çıkılırken parola tekt r: “Ya İst klal Bağımsızlık
Ya Ölüm!”
Kurtuluş ve bağımsızlık yolunda tüm
engellemeler, zorluklar kararlılıkla, y ğ tl kle
aşılır. Türk Ulusu Başkomutan Gaz M.
Kemal' n güven n boşa çıkarmaz ve
emperyal st şgalc güçlere karşı, her türden
olanaksızlıklar, yokluklar, yoksunluklar ç nde
gerçek b r destan yazar.
Bu destanda; tüm güçlüklere, zorluklara,
zorbalıklara, elver şs z koşullara karşın,
emperyal zme karşı ölümü göze alarak
gerçekleşt r len Ulusal Kurtuluş Savaşı le
bağımsızlığın, özgürlüğün kazanılması ve
Türk ye Cumhur yet 'n n çağdaş temeller
üzer nde kuruluşu, yapılandırılması yer alır.
Tar h, toplumların yalnız bugününe değ l,
geleceğ ne de ışık tutar. Söylev, çer ğ yle
topluma ulus, yurt ve tar h b l nc n kazandırır.
Söylev, yalnızca anlattığı döneme ışık tutmakla
kalmaz, günümüzü ve geleceğ m z de
aydınlatır. Dün olduğu g b bugün de, gelecekte
de yol ve yön göster c d r.
Her evres düşünülüp tasarlanarak
gerçekleşt r len, ez len ulusların yol göster c s ,
ışık kaynağı olan Türk Devr m 'n n oluşum ve
gel ş m sürec le anlam ve önem n n
öğren lmes , Türk ye Cumhur yet 'n n
korunması, yaşatılması ve yükselt lmes
açısından da çok öneml d r.
Bu anlamda, Bağımsızlığın ve çağdaş Türk ye
Cumhur yet 'n n korunması, ulusun ve gelecek
kuşakların “Özenl ve uyanık” olması, ancak
bu tar hsel b l nce er şmes yle olanaklı
olacaktır.
TÜRK GENÇLİĞİNE SESLENİŞ
Söylev' n sonunda, M. Kemal Atatürk; “Yurdun

“1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a
çıktım. Genel durum ve görünüş:
Osmanlı Devlet 'n n ç nde bulunduğu
topluluk, I. Dünya Savaşı'nda yen lm ş,
Osmanlı ordusu her yanda zedelenm ş,
koşulları ağır b r S lah Bırakışması
mzalanmış. Büyük Savaş'ın uzun yılları
boyunca, ulus yorgun ve yoksul b r
durumda.
Ulusu ve yurdu I. Dünya Savaşı'na
sürükleyenler, kend başlarının kaygısına
düşerek, yurttan kaçmışlar. Pad şah ve
Hal fe olan Vahdett n, soysuzlaşmış;
kend n ve yalnız tahtını koruyab leceğ n
düşled ğ alçakça önlemler araştırmakta.
Damat Fer t Paşa'nın başkanlığındak
hükümet, güçsüz, onursuz, korkak, yalnız
Pad şahın stekler ne uymuş ve onunla
b rl kte kend güvenler n sürdürecek
herhang b r duruma boyun eğm ş.
Ordunun el nden s lahları ve cephanes
alınmış ve alınmakta…”
Kuvayı M ll ye Destanı'nın şa r Nazım
H kmet' n d zeler yle “Ateş ve hanet n
görüldüğü” yılardır o karanlık dönem…
Atatürk, Söylev'de, vatanın kurtulması ç n
üstlend ğ görev ve sorumluluğun
b l nc yle, o günün kurtuluş öner ler yle
b rl kte, kurtuluşa g den yolda uygulanan
yöntemler, çtek ve dış düşmanların yıkıcı
eylemlere karşı verd ğ savaşımı anlatır.
Ulusun örgütlenmes , ulusal b r kurulun
oluşturulması (Anadolu ve Rumel
Müdafaa- Hukuk Cem yet ), ulusal
egemenl ğe dayalı Mecl s ve Hükümet n
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her köşes n sulayan kanların karşılığı”
olarak elde ed len ve “Ulusun, geleceğ n n
b r c k temel ” olan bağımsızlığı ve
Türk ye Cumhur yet 'n sonsuza dek
koruma görev n Türk gençl ğ n n
koruyuculuğuna bırakır:

ÖLÜM!” parolasının kalıtçısı olan TÜRK
GENÇLİĞİüstlend ğ bu onurlu görev ,
genler ne şled ğ “VARLIĞIM TÜRK
VARLIĞINA ARMAĞAN OLSUN” düşünces
ve sorumluluğuyla yer ne get rmekte b r an
olsun duraksamayacaktır…

“Ey Türk gençl ğ !
B r nc görev n; Türk bağımsızlığını, Türk
Cumhur yet n , sonsuzluğa dek korumak ve
savunmaktır.
Varlığının ve geleceğ n n b r c k temel
budur. Bu temel, sen n en değerl
haz nend r. Gelecekte de, sen bu haz neden
yoksun etmek steyecek yurt ç ve yurt dışı
düşmanların olacaktır. B r gün,
bağımsızlığını ve cumhur yet n savunmak
zorunda kalırsan, göreve atılmak ç n,
ç nde bulunacağın durumun olanaklarını
ve koşullarını düşünmeyeceks n! Bu
olanaklar ve koşullar çok elver şs z b r
durumda bel reb l r.
Bağımsızlığına ve cumhur yet ne göz
koyacak düşmanlar, bütün dünyada benzer
görülmed k b r zafer n tems lc s olab l rler,
zorla ve h le le kutsal yurdunun bütün
kaleler alınmış, bütün tersaneler ne
g r lm ş, bütün orduları dağıtılmış ve
yurdun her köşes açıkça şgal ed lm ş
olab l r.
Bütün bu koşullardan daha acıklı ve
korkunç olmak üzere, yurt ç nde kt dara
sah p olanlar, aymazlık ve sapkınlık ve
hatta ha nl k ç nde bulunab l rler. Dahası
bu kt dar sah pler , k ş sel çıkarlarını
st lacıların s yasal emeller yle
b rleşt reb l rler. Ulus yoksulluk ve sıkıntı
ç nde harap ve b tk n düşmüş olab l r.
Ey Türk geleceğ n n evladı! İşte bu
durumlar ve koşullar ç nde b le görev n,
Türk bağımsızlığını ve Cumhur yet n
kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret,
damarlarındak as l kanda mevcuttur.”
“YA İSTİKLAL BAĞIMSIZLIK YA

Feth Karaduman
1919 yılının 15 Mayıs'ında koca M. Kemal,
henüz Samsun skeles ne ayak basmış b r
küçük üm t b le değ l! Al Nad r Paşanın
el ndek süpürge sırığının tepes nde, b r beyaz
yatak çarşafı sallanmaktadır. Ve batık Türk
devlet n n bütün dünyaya salladığı k rl tesl m
bayrağıdır bu! B r “9 Eylül” (İzm r' n alınışı), o
tar hte b ze, Kutup Yıldızından b le uzaktı.
Dem rc Mehmet Efe
ÖZGÜRLÜK ve BAĞIMSIZLIK KOLAY
KAZANILMADI, KAN ve CAN
VERİLEREK ELDE EDİLDİ.
GEÇMİŞİNİ UNUTMA, DERS AL Kİ,
GELECEĞİN KARARMASIN!
KÖTÜ YAZGI BİR KEZ DAHA
YİNELENMESİN!
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AMASYA GENELGESİ
Amasya genelges b r başkaldırıdır. İlk defa
ulusal egemenl kten bahsed len b r
met nd r.
Vatanın bütünlüğü m llet n bağımsızlığı
tehl keded r.M llet n bağımsızlığını, y ne
m llet n az m ve kararı kurtaracaktır
cümleler Amasya Genelges n n esas
maddeler ndend r. Amasya genelges b r
başkaldırıdır. İlk defa özgürlükten
bahsed len b r met nd r ve 101 yıl önce
olduğu g b , bugün de Amasya Genelges
mücadelem z n esası ve dayanağıdır.
Büyük Önder m z n kend s n n hazırladığı
Amasya Genelges n , 9. Ordu Müfett ş
sıfatı le mzalamıştır.

her türlü baskı ve kontrolden uzak m llî b r
heyet n varlığı zarur d r.
5. Anadolu'nun her bakımdan en güven l r yer
olan S vas'ta hemen m llî b r kongre
toplanması kararlaştırılmıştır.
6. Bunun ç n bütün ller n her sancağından
m llet n güven n kazanmış üç tems lc n n
mümkün olan en kısa zamanda yet şmek üzere
yola çıkılması gerekmekted r.
7. Her ht male karşı bu mesele m llî b r sır
olarak tutulmalı ve tems lc ler gereğ nde
yolculuklarını kend ler n tanıtmadan
yapmalıdırlar.
8. Doğu ller adına 10 Temmuz'da Erzurum'da
b r kongre toplanacaktır. O tar he kadar ötek
ller n tems lc ler de S vas'a geleb l rlerse
Erzurum Kongres 'n n üyeler de S vas genel
kongres ne katılmak üzere hareket ederler.

Esaslar, Mustafa Kemal tarafından yaver
Cevat Abbas Bey'e 21-22 Haz ran 1919
geces Amasya'da yazdırılmıştır.
Mustafa Kemal tarafından Cevat Abbas
Bey'e yazdırılan temel esaslar şunlardır.
1. Vatanın bütünlüğü m llet n bağımsızlığı
tehl keded r.
2. İstanbul hükûmet aldığı sorumluluğun
gereğ n yer ne get rememekted r. Bu
durum m llet m z yok olmuş göster yor.
3. M llet n bağımsızlığını, y ne m llet n
az m ve kararı kurtaracaktır.
4. M llet n ç nde bulunduğu durum ve
şartların gereğ n yer ne get rmek ve
haklarını gür sesle c hana duyurmak ç n,
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NAZIM HİKMET’İ SAYGIYLA ANIYORUZ
Nazım H kmet RAN, 20
Kasım 1901 tar h nde
Selan k'te doğdu. Nazım
H kmet 1917'de g rd ğ
Heybel ada Bahr ye
Mekteb 'n 1919'da b t r p
Ham d ye kruvazörüne
stajyer güverte subayı
olarak atandı. O yılın
kışında son sınıftayken geç rd ğ zatülcenp
hastalığı tekrarladı. A le dostu olan Den z
Hastanes Başhek m Hakkı Ş nas Paşa'nın
gözet m nde k ay süren b r tedav
dönem nden sonra, kend s ne k ay da evde
d nlenme zn ver ld . Bu süre sonunda da
toparlanamadığı, den z subayı olarak görev
yapab lecek sağlığa kavuşamadığı görülünce,
17 Mayıs 1920'de sağlık sorunları neden yle
subaylık serüven sona erd .

evl l kt , k nc s se b r Rus kızı olan Dr. Lena le
memleket hasret yüzünden sona eren b r
evl l k...
1938 yılında orduyu ayaklanmaya kışkırtmaya
çalıştığı gerekçes yle kanıtsız, yasaya ve hukuka
aykırı olarak 28 yıl 4 ay hap s cezasına
çarptırıldı. İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa
Cezaevler nde 12 yılı aşkın kaldı. 1950 yılında
b r af yasasıyla salıver ld . Ancak sürekl
zlend ğ ve çürüğe ayrıldığı halde 48 yaşında
yen den askerl k yapmaya çağrılması le
öldürüleceğ yolundak duyumlar üzer ne
yurtdışına kaçtı. 25 Temmuz 1951 tar h nde
Bakanlar Kurulu tarafından Türk
vatandaşlığından çıkarılmasına karar ver ld .

1 Ocak 1921'de Faruk Naﬁz, Yusuf Z ya,
Vâlâ Nuredd n le b rl kte Kurtuluş Savaşı'na
katılmak amacıyla Anadolu'ya geçt .
İnebolu'ya varınca, Ankara'ya geçeb lmek
ç n beş altı gün, z n ve yol parası
beklemeler gerekt . Ama Ankara'dan yalnız
Nazım H kmet le Vâlâ Nuredd n'e z n çıktı.
Anadolu'da Kurtuluş Savaşı ç n ver len her
görev yer ne get rd . Oradan Rusya'ya g tt .
Doğu Emekç ler Komün st Ün vers tes 'nde
(KUTV) Yüksek öğren m n tamamladı.
1924 yılında Türk ye'ye döndü. Gazetelerde,
derg lerde, ﬁlm stüdyolarında çalıştı. Ş rler
neden yle b rkaç kez kovuşturmaya uğradı.
“Gerçek şa r kend aşkı, kend mutluluğu ve
acılarıyla uğraşmaz. Onun ş rler nde
halkının nabzı atmalıdır” d yen Nazım,
1930'da tanışıp 1931'de evlenmeye karar
verd ğ halde kovuşturmalar, tutuklamalar
yüzünden buna olanak bulamadığı P raye
Altınoğlu le 31 Ocak 1935'te evlend . Nazım
daha önce de Sovyetler B rl ğ 'nde k kez
evlenm şt . B r nc s orada görevl b r Türk
a les n n kızı olan Nüzhet Hanım le kısa b r

Yurtdışında sürekl olarak Bulgar stan, Rusya,
Polonya'da yaşadı; b rçok uluslararası kongreye
katılarak çeş tl ülkelere yolculuklar yaptı.
Şubat 1963'de Nâzım H kmet Asya ve Afr ka
yazarlarının Tangan ka'dak toplantısına katıldı.
Martta ve n sanda Berl n'deyd . N san sonunda
Moskova'ya dönünce "Cenaze Meras m m" adlı
ş r n yazdı. Mayısta, oturdukları apartman
da res tem zlen p boyanırken, Staraya Ruza'dak
b r daçada (yazlık ev) kaldılar. Staraya Ruza'dan
döndükten kısa b r süre sonra se 3 Haz ran 1963
sabahı Nâzım H kmet b r kalp kr z sonucu
Moskova'dak ev nde öldü. Yazarlar B rl ğ 'n n
düzenled ğ b r törenle Novodev ç y Mezarlığı'na
gömüldü.
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19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Atatürkçü Düşünce Derneğ Alanya Şubes olarak Alanya'da 19 Mayıs günü Atatürk anıtında tören
düzenleyerek anıta çeleng m z sunarak saygı duruşunda bulunup hep b rl kte İst klal Marşımızı
okuduk. Akşam'da vatandaşlarımızla b rl kte saat 19:19 da balkonlarımızda İst klal Marşımızı ve
Gençl k Marşımızı söyled k.
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KOMİSYONLAR
Dernek tüzüğümüze uygun olarak daha önce oluşturulan Kadın, Gençl k,, L se ve örğütlenme
kom syonlarımıza lave olarak Eğ t m, Kültür-Sanat, Gençl k, Hukuk, Basın-Yayın ve Halkla İl şk ler,
Sosyal Projeler ve Sosyal Etk nl kler kom syonlarımızı oluşturduk.
SOSYAL PROJELER KOMİSYONU
Erkan Dem rc
Alanya Beled ye Mecl s Üyes
Nazm Zavlak
Alanya Beled ye Mecl s Üyes
Serkan Salvur
Alanya Beled ye Mecl s Üyes
Yılmaz Bağışlar
Alanya Beled ye Mecl s Üyes
Hüsey n Yaman
Alanya Beled ye Mecl s Üyes
Zuhal S rkel

ve ADD Alanya Şube Üyes
ve ADD Alanya Şube Üyes
ve ADD Alanya Şube Üyes
ve ADD Alanya Şube Üyes

SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU
Şevk Türktaş
ADD Alanya Şube Üyes
Hüsey n Yaman
Alanya Beled ye Mecl s Üyes
Müşerref Dem rc
ADD Alanya Yön. Kur.
Nur tt n Karacalı
ADD Alanya Yön. Kur.
Zuhal S rkel
ADD Alanya Yön. Kur.
EĞİTİM KOMİSYONU
Can Baysal
Alanya Alaatt n Keykubat Kolej
Mustafa Aras
Eğ t mc ve ADD Üyes
Ner man Aras
Eğ t mc ve ADD Üyes
Tevﬁk Ünal
Eğ t mc ve ADD Üyes
Bülent Solmaz
Eğ t mc ve ADD Üyes
Zuhal S rkel
ADD Alanya Yön. Kur.
Müşerref Dem rc
ADD Alanya Yön. Kur.
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU
Necat Masatlı
Gerçek Alanya Gazetes Müdürü ve ADD Üyes
Berker Pakna
Haberc Gazetes Genel Yayın Yönetmen ve ADD Üyes
Ayhan Çet nkaya
Haberc Gazetes İmt yaz Sah b
Ray f Doğrulu
Alanya Posta TV. ve ADD Üyes
S nan Yazıcı
Graﬁk Tasarımcı ve ve ADD Üyes
Bülent Solmaz
ADD Üyes ve Eğ t mc
Zuhal S rkel
ADD Alanya Yön. Kur.
TURİZM KOMİSYONU
Serkan Salvur
Beled ye Mecl s üyes ve ADD Alanya Şube Üyes
Al Takavut
Tur zmc ve ADD Alanya Şube Üyes
KÜLTÜR SANAT KOMİSYONU
Zek Dem r
ADD Alanya Yön. Kur.
Hacer Gezer
ADD Alanya Üyes
Günay Öztürk
ADD Alanya Üyes
Selamet Karacalı
ADD Alanya Üyes
Münevver Eﬂatun
ADD Alanya Üyes
Zuhal S rkel
ADD Alanya Yön. Kur.
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CUMHURİYET DEVRİMLERİ
Atatürk Türk ye Cumhur yet n n çağdaş
meden yetler sev yes ne ulaşab lmes ve
kültürel açıdan gel şm ş toplumların akt f
b r üyes olab lmes ç n modern ze
ed lmes çok öneml d . Atatürk 1924 le
1938 yılları arasında Türk ye'y "Çağdaş
uygarlık düzey ne çıkarmak" amacı güden
devr mler hayata geç rd . Bülten m zde
tar h sırasına göre devr mler anlatacağız.

Soyadı Kanunu 21 Haz ran 1934
Kanunun ll maddes “Her Türk öz adından
başka soy adını da taşımağa mecburdur”,
“Söyley şte, yazışta, mzada öz ad önde, soy
adı sonda kullanılır” ve “Rütbe ve memur yet,
aş ret ve yabancı ırk ve m llet s mler yle
umum edeplere uygun olmayan veya ğrenç ve
gülünç olan soyadları kullanılamaz”
“Osmanlı Devlet zamanında k ş ler n soyadları
yoktu. K ş n n adının yanına baba adı, doğum
yer veya bağlı bulunduğu boy yazılırdı. Askere
alma, okul, tapu ve m ras şler nde büyük
zorluklar çıkıyordu. K ş ler n k ml ğ tam
olarak bel rlenemed ğ nden b rtakım
haksızlıklar olab l yordu. Toplumsal
l şk lerdek bu eks kl ğ n g der lmes
gerek yordu. H çb r bölünmen n olmadığı b r
toplumun meydana get r lmes n amaçlayan
Mustafa Kemal Paşa bu konu le de
lg lend .K ş n n soyadının bulunmaması
toplum hayatında karışıklara neden oluyordu.
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Ayrıca bu durum toplumsal l şk ler
bakımından da b r eks kl kt . Soyadı yer ne
kullanılan baba adı, doğduğu memleket n
adı ve kullanılan lakaplar, soyadının
toplumsal l şk lerdek rolünü
oynayamıyordu.

“Atatürk” soyadı ver lm şt r. Y ne 17 Aralık
1934 tar h nde çıkarılan başka b r yasa le bu
soyadının başka k ş ler tarafından kullanılması
yasaklandı. Mustafa Kemal' n kız kardeş
Makbule'n n de soyadı Atatürk değ l “Atadan”
olmuştur.

21 Haz ran 1934'te çıkarılan 2525 sayılı
Soyadı Kanunu le her vatandaşın öz
adından başka b r de, soyadı taşıması
zorunlu kılındı. Soyadları Türkçe olacaktı.
Rütbe, memurluk, yabancı ırk ve m llet
adları le ahlaka aykırı ve gülünç kel meler
soyadı olarak kullanılmayacaktı.

Bu yasayı tak ben 26 Kasım'da çıkarılan 2590
sayılı kanunla da; "Ağa, Hacı, Hafız, Hoca,
Molla, Efend , Paşa" g b , esk toplum
zümreler n bel rten unvanlar kaldırılmıştır.
Aynı kanunla yurt savunmasında, M ll
Mücadelede göster len başarılar karşılığı
ver len madalyalar dışında, esk Osmanlı
darec ler n n verd ğ tüm n şan ve rütbeler
taşımak da yasaklanmıştır.

Yasa çıktıktan 5 ay sonra 24 Kasım 1934
tar h nde Türk ye Büyük M llet Mecl s 'nde
oy b rl ğ le kabul ed len 2587 sayılı
kanunla Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e
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ÜYELERİMİZDEN
TURİZM VE COVİD 19 SALGINI
adlandırılab lecek küresel v rüs salgını le
tanıştı ve bu durum sektör ç n çok c dd b r
tehd de dönüştü.
Bu süreçte yasaklar kalksa, salgının etk ler
haﬁﬂese b le nsanlar tat le çıkma konusunda
çek ngen davranacaklardır. Bu noktada
Türk yen n tat le gelecek m saﬁrlere sağlık ,
h jyen açısından ne g b koruma ve
sert ﬁkasyon s stem le r sk azaltacağı
yönünde vereceğ güven duygusu yerl yabancı
tur st hareketl l ğ nde bel rley c olacaktır.
Dünya seyahat ve tur zm konsey n n
öngörüsüne göre Cov d 19 salgını 2020 tur zm
sektörünü 2008 küresel kr z nde yaşanılandan
en az 5 kat daha fazla etk leyecekt r.
Tüm tur zm paydaşlarının beklent s b ran önce
aşının bulunması ve normalleşme sürec ne
g r lmes d r. Yalnız b l m nsanları bu sürec n
maalesef kısa vadel olmayacağınıı
öngörmekted rler.

Tur zm sadece çok c dd b r dov z g rd s
değ l aynı zamanda yarattığı ş gücü
potans yel ve kend ç nde destekled ğ
tarım gıda ulaşım tem zl k tekst l v.s g b
d ğer sektörlerle b r bütün olarak
düşünüldüğünde ülke ekonom s n n temel
taşlarından b r .

Yalçın ALTUN
ADD Alanya Şubes Üyes

Dünyanın en çok z yaret ed len 6
Avrupanın en çok z yaret ed len 4.ülkes
olan Türk ye 2019 da 51.7 m lyon tur st
ağırladı, 34.5 m lyar dolar tur zmden gel r
elde ett ..
Türk ye terör saldırıları, 11 Eylül, deprem
,2008 küresel ekonom k kr z , uçak kr z
g b sorunlar yaşadı ve tüm bu süreçler
kısa sürede toparlayan tur zm 2020 de h ç
tahm n etmed ğ 100 yılın felaket olarak
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