
 

KAMUOYU DUYURUSU 

 

KONU 1; Anıtkabir Ziyareti. 

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve diğer Sivil 

Toplum Kuruluşları ile birlikte, ülkemizin tapusu olarak kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

sınırlarının belirlenmesi, hür ve bağımsız bir ülke olarak tüm dünyada kabul edilmesini 

sağlayan, Lozan Barış Antlaşması’nın 97’nci yıldönümü nedeniyle; Yurdumuzu kurtaran, 

Cumhuriyetimizi kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile, Batı cephesi kahramanı, Lozan 

Barış Antlaşması’nın mimarı ve imzacısı İsmet İnönü’nün kabrine çelenk sunmak saygı ve 

vefamızı göstermek amacıyla Anıtkabir önünde toplandık. Anıtkabir ziyaretimizi önceden 

kamuoyuna duyurmamıza rağmen 24 Temmuz 2020 günü faaliyet için geldiğimizde, 

Anıtkabir çevresinin bariyerler ile kapatıldığını ve polis korumasına alındığını gördük. 

Anıtkabir de ilaçlama yapılıyor gerekçesi ile ziyaretimiz engellendi. 

TESUD olarak bu gerekçeyi ve uygulamayı kabul etmiyoruz.  

 

KONU 2 ; Ayasofya’nın Camii Olarak Açılması.  

Ecdadımız Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul 1453 yılında fethedilmiş, kilise olarak 

inşa edilen ve 1000 yıldır kilise olarak kullanılan Ayasofya camiiye çevrilmiştir. 

500 yıla yakın camii olarak kullanılan Ayasofya; 1’inci Dünya Savaşı sonrası ve 2’nci Dünya 

Savaşı öncesi dünya konjonktürüde dikkate alınarak, 1934 yılında bakanlar kurulu kararı ve 

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk onayı ile “Cami-i Kebir” olarak tapuya tescil 

ettirilmiş, ancak müze olarak kullanılmaya başlanmıştır. 86 yıl müze olarak kullanılan 

Ayasofya, günümüzde de milletimizin arzusu ve danıştay kararı sonucu Sayın 

Cumhurbaşkanı’mızın imzası ile camii olarak kullanılması kararı verilmiştir. Ayasofya           

24 Temmuz 2020 Cuma günü büyük bir heyecan ve coşku ile ibadete açılmıştır. Açılış 

programında cuma hutbesi Diyanet İşleri Başkanı tarafından okunmuştur. Diyanet İşleri 

Başkanı hutbeyi okurken yazılı metnin de dışına çıkarak kamuoyunun; beş yıl süre ile 

düşman işgali altında kalan İstanbul’u da kurtaran, ülkemizde mevcut camiilerde beş vakit 

ezan okunmasına vesile olan yüce Atatürk’ü  hedef aldığını düşündüğü sözlerinin kamuoyu 

nezdinde üzüntü yarattığı değerlendirilmektedir.  

Diyanet İşleri Başkanı’nın sonraki açıklamalarında Mustafa Kemal Atatürk’ü kastetmediğini 

belirtmesi ise milletimizi rahatlatmıştır. Bu açıklamasına itibar ediyoruz. Ancak böyle yüce 

bir makamda bulunan kişilerin toplumda yanlış algılamalara yol açabilecek ve toplumu 

ayrıştırıcı niteliği olan söylem ve eylemlerde bulunmamalarının, daha titiz ve dikkatli 

davranmalarının uygun olacağını değerlendiriyoruz.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
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