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Değerli Üyelerimiz,  
Değerli Dostlar;  
 
Bilindiği gibi Lozan Barış Antlaşması bundan 97 yıl önce 24 Temmuz 1923’de imzalanmıştır. Türkiye 
Cumhuriyetinin egemenliği, siyasi, hukuki ve ekonomik bağımsızlığı uluslararası bir ortamda bu antlaşma ile 
kazanılmış, kapitülasyonların kaldırılması bu antlaşma ile kabul edilmiştir. Lozan, Türkiye Cumhuriyetinin 
kuruluş tapusudur. Yeni Türkiye Cumhuriyeti, savaş yaralarını sarmak, bir an önce kalkınma hamlesini 
başlatabilmek için “Türk Boğazlarına Türk askeri yerleştirilmemesi maddesini” yine bu anlaşma ile kabul 
ederek bu konuda taviz vermiştir. Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki tam kontrol hakkı ve “Türk Boğazlarına 
Türk askerinin yerleştirilmesi” Lozan Antlaşmasından 13 yıl sonra, ancak 20 Temmuz 1936 tarihinde 
imzalanan Montrö (Montreux) Türk Boğazları Sözleşmesi ile sağlanmış, Türk askeri daha o gece İstanbul ve 
Çanakkale Boğazları'na konuşlandırılmıştır.  
 
Montrö öncesi yaşanan zorlu süreçte; 916 yıllık Hıristiyan, 481 yıllık Müslüman geçmişi olan Ayasofya,  
24 Kasım 1934 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilmiş, bütün dünyaya dinlere ve 
uygarlıklara saygı mesajı verilmiştir. Bu tarihi yapının Montrö'den dört ay sonra, 19 Kasım 1936 tarihinde 
yapılan tapu kayıt işleminde, tapu kaydı; “Ayasofyayı Kebir Camii Şerifi” olarak düzenlenmiştir.  
 
Hal böyleyken bilindiği gibi Ayasofya cami, takvimde başka gün yokmuş gibi, tam da Lozan Antlaşmasının 
yıldönümünde, 24 Temmuz 2020’de yeniden ibadete açıldı. Açılışta elinde tuttuğu bir kılıçla minbere çıkan 
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş; yurdu kurtaran, İstanbul’u yeniden Türk egemenliğine sokan, şehri beş yıl 
işgal edip Ayasofya’yı yeniden kilise yapmak isteyen emperyalistleri kovan, Lozan’la Ayasofya’yı da kurtaran, 
İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya temsilcilerinden oluşan Boğazlar Komisyonunun 
şehri yönetmesine engel olan Atatürk’ün adını hiç anmadan: "Fatih Sultan Mehmed Han, gözbebeği olan bu 
muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip müminlere emanet bırakmıştır. Bizim 
inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır, dokunanı yakar; vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete 
uğrar." dedi. Bu ifadesi yazılı ve görsel medyada Ayasofya’yı müze yapan Atatürk’e dolaylı lanet olarak 
yorumlandı.  
 
Ali Erbaş’ı bu talihsiz ifadesinden dolayı şiddetle kınıyor, kendisini derhal istifaya davet ediyoruz.  
 
Diyanet İşleri Başkanlığına yine o makamın ilk başkanı olan Rıfat Börekçi gibi çağdaş bir din görevlisinin 
geleceği günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. 
 
İçinde bulunduğumuz Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dileriz. 
 
Hamburg, 01 Ağustos 2020 
Hamburg ve Çevresi Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu adına  
Başkan Mehmet Serdar Temur 
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