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1919 senesinin Paris'i anlat~l~ rken, Fransa'n~ n bu dillere destan ünlü
ba~kentinin dünyan~n her taraf~ ndan gelmi~~heyetlerle dolup ta~t~~~ ndan
bahs edilir '• Dört y~ l süren Birinci Dünya Harbi sona ermi~, s~ ra yenilenlere
kabul ettirilecek bar~~~ko~ullar~n~ n tesbitine gelmi~tir. Bu yüzden pek çok
ülkeden, farkl~~ gayelerle gelenler yanlar~ nda isteklerinin hakl~l~~~ n~~ kan~ tlayaca~~n~~ sand~ klar~~ bavullar dolusu kitaplar, kitapç~ klar, istatistikler,
haritalar getirmi~lerdir. Bunlarla bar~~~konferans~ n~ n esas üyeleri ve karar
üzerinde etkin Amerika, ~ ngiltere, Fransa, ~ talya ve Japonya temsilcilerini
elde etmeye çal~~~ r, didinirler. Bu gayretler 18 Ocak 1919'da ba~layan
görü~melerin ilk iki ay~ n~~ kaplar, bitip-tükenmez, her türlü çaba harcan~ r.
Bu heyetlerden Yunanistan'a ait olan~ mn ba~~nda Eleutherios Venizelos
vard~ r. Asl~ nda Yunanistan harbin ba~lang~c~ nda tarafs~z kalm~~, 1917
Haziran~~ortas~ nda kral~ n tahttan feragati üzerine ba~ bakan olan Venizelos
vas~ tas~~ile ~ ngiltere ve Fransa'n~ n saflar~ na kat~lm~~t~ r. Lloyd George onu
Perikles'ten sonra Yunanistan'~ n yeti~ tirdi~i en büyük devlet adam~~olarak
tammlar 2, Yunan isteklerini incelemekle görevli komisyon ba~kan~~ Harold
Nicolson da, Venizelos'un Avrupa'da Lenin ile birlikte yegâne gerçekten iki
büyük adamdan birisi oldu~unu belirtir ve onun konferanstaki etkinli~ini
anlatmaktan âciz oldu~unu ifade eder 3.
Venizelos'un istatistiklerine göre, ~zmir ve çevresinin rum nüfusu
13 88.359, müslüman halk~~ ise ~~.o42.o5o ki~i kadard~'''. Bat~~ Anadolu
sadece nüfus bak~ m~ ndan de~il, co~rafi bak~mdan da Ege k~ tas~ na aittir,
kültür ve medeniyet yönünden ise yunanl~d~ r. O, nüfus ço~unlu~u gerekçesi
Paul C. Helmreich, From Paris to Skres. The Partition of the Ottoman Empire at the Peace
Conference of 1919-1920, Ohio State University Press, Columbus 1974, s. 38.
2 David Lloyd George, Memoirs of the Peace Conference, II, New Haven 1939, s. 878'den
naklen Salâhi R. Sonyel, Türk Kurtulu~~Sava~~~ve d~~~politika, I, Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~,
XVI. Dizi -Sa. 19, Ankara 1973, S. 36.
3 Paul C. Helmreich, ayn~~ eser, s. 39, Harold Nicolson, Peace~naking, 1919, Boston 1933, S.
27 1 'den naklen, ayr~ca bk. Osman Olcay, S'evres andla~maszna do~ru ( Çe~itli konferans ve toplant ~lar~n ,
tutanaktan ve bunlara ili~kin belgeler), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yay~nlar~~ no.
455, ~~ oo. Do~um y~ l~ nda Atatürk'e Arma~an dizisi: 8, Ankara 1981.
4' Paul C. Helmreich, ayn~~eser, s. 40; kr~. Salâhi R. Sonyel, ayn~~ eser, 35-38.
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ile Istanbul ve Do~u Trakya'y~~ da ister. ~~ 5'te krala harbe girmesinin
ödünü olarak vaad edilen K~ br~s'a da de~inir; fakat Ingiltere'nin deste~ini
yitirmemek, hatta peki~tirmek için ~ imdilik istemez. Oniki ada, Trabzon,
Adana da arzusunu çekmektedir 8.
Ermeniler de Paris'te birisi Bat~~devletlerinin resmen tan~d~klar~~Bogos
Nubar Pa~a ba~kanl~~~ nda, di~eri 1918 May~s~ nda kuruldu~u ilan edilen
Ermeni Cumhuriyeti ad~ na Avetis Aharonian önderli~inde iki heyet
taraf~ ndan temsil edilmektedir. Asl~nda iki ba~kan~ n biribirlerine pek
muhabbetleri yoktur, fakat kilise arac~l~~~~ile birle~mi~ ierdir. Konferanslar,
mitingler düzenlerler, bunlarda yüzlerce gazeteci, yazar, ~ark~c~ , profesör,
senatör, eski bakan bulunur, konu~ ur, hünerlerini gösterir, ermeni davas~na
hizmete çal~~~ rlar. Van, Bitlis, Diyarbak~ r, Harput, Sivas, Erzurum,
Trabzon, Iskenderun ile birlikte Çukurova istekleri aras~ndad~ r, yani
Do~u'da Dicle vadisinden Bat~'da Ordu-Sivas ~eridine kadar uzanan
Anadolu parças~~6 . Bunlar~n destekçileri Ba~ kan Wilson 7 'a gönderdikleri
istek-mektuplarm~ n tercümeleri Avrupa'da bas~nda yay~nlan~ r 8. Ermenilerin o tarihlerde Avrupa kamu oyunu ne derecede etkilediklerinin bir kan~ t~n~~
iki sene sonra Berlin'de Talat Pa~a'n~ n öldürülmesi davas~nda bile görmek
mümkündür. Talat Pa~a 15 Mart 192 'de saat ~~~~ sular~ nda Berlin'de
Charlottenburg'taki evinden ç~ k~ p giderken genç Iran uyruklu bir ermeni
yolunu keser, kendisi ile görü~mek ister. Bu s~ rada da tabancas~n~~çekerek
ate~ler, onu kanlar içinde yere serer. Talat Pa~a'n~ n üzerinde Sait Ali kimli~i
vard~ r. Katil Salomon Teilimian yakalan~ r 9. Olay mahkemeye intikal eder.
30 May~ s 1921'de dava A~~ r cezada görülür. Tan~ klar ve ço~unlu~u a~~r~~
ermeni yanl~s~~ bilirki~iler dinlenir. Bunlar aras~ nda ermenilere ve davas~na
kendisini adayan, pek çok Türk aleyhdar~~ eserin yazar~~Dr. Julius Lepsius 1°
5 Paul C. Helmreich, ayni eser, S. 39-42.
6 Paul C. Helmreich, ayn~~ eser, S. 46-50; Salâhi R. Sonyel, ayni eser, 21-26.
7 Amerika Birle~ ik Devletleri'nin 28. Ba~kan~~ olan Thomas Woodrow Wilson (1856-1924,
ba~kanl~~~~1913-1921)'un 8 Ocak 1918'de Kongre'de söyledi~i yeni sulhun 14 ilkesini içeren
nutku ünlüdür. Bu ilkelere göre sulh insan haklar~ n~ n kötüye kullan~lmamas~, milletlerin
hürriyeti esaslar~na dayanacakt~ . Buna kar~~, Ermeni iddialar~ n~ n savunucusu oldu ve protesto
da edildi. Bu hususta ünlü bir Türk avukat~~ Habib Edip Bey'in kendisine yazd~~~~bir aç~ k
mektup için bak. 20 May~s 1919 tarihli Vorwörts gazetesi ve Der neue Orient, V, 3/4, S. ~~o5 (25
May~s 1919 tarihli say~ ).
Armin T. Wegner, "Die Forderungen der Armenier aut der Friedenskonferenz", Der fieue
Orient, V. 5/6, S. 215-216.
9 Vossische Zeitung, 15 Mart 1921, ak~am nushas~, s. 4 ve Der Chr~ stliche Orient,XXII, S. 14.
i° Dr. Johannes Lepsius (1858-1926) bir protestan ilâhiyatç~s~~ve siyasetçidir. Kudüs'te ve
Almanya'da bir süre yard~mc~~ va~zl~ k ve papazl~ k yapt~ ktan sonra, 1897'den sonra tamamen
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da vard~r. Bilirki~ i heyetinden ünlü Liman von Sanders ermenilerin
silahs~ zlanma emrini dinlemediklerini, sonra da ruslarla bir olup Türklere
kar~~~sava~t~ klar~m, Talat Pa~a'dan ermenilerin sürgün edilmesi yolunda
emir almad~~~ n~~söylerse de, jüriyi etkileyemez. 3 Haziran I92 ~ 'deki karar
katilin beraati yolunda tecelli eder".
Paris Bar~~~Konferans~nda Damat Ferit Pa~a ba~kanl~~~ndaki osmanl~~
heyeti 17 Haziran 1921'de dinlenir. 12 Haziran'da Paris'e gelmi~lerdir.
Malüm, kabahat Ittihat ve Terakki Hükümetine yüklenir, dünyada üç yüz
milyon müslüman~n varl~~~ ndan, sultan~ n siyasi ve dini hürriyetinin
korunmas~ ndan bahs olunur. Frans~z Ba~bakan~~ Clemanceau'nun 27 Haziran'daki cevab~, Osmanl~~ idarecilerini azarlar ~ekilde, sert ve yüksek bir
hayk~ r~~la olur: Osmanl~~ Devleti'nin muhafazas~~ dü~ünülmemelidir, Osmanl~~ Devleti protestan Almanya, katolik Avusturya ve ortodoks Bulgaristan ile i~birli~i yapmakla suçlan~ r. Dini ba~nazl~ k ermenilerin katl
edilmesine neden olmu~ tur. Türk idaresindeki milletlerin kültürlerinin
geriledi~inden dem vurur. Onun ses tonundaki sertlik herkesi hayrete
dü~ürür 12. Bununla da kal~ nmaz, Clemanceau, Damat Ferit Pa~a'ya bir
mektup yazarak, Türk heyetine aç~ klamalar~~ için te~ekkür eder, fakat
sorunun hemen ele al~ namayaca~~~gerekçesi ile, Paris'te daha . fazla
kalmalar~ mn mümkün olamayaca~~n~~ bildirir 13. Kaz~m Karabekir Pa~a
da, hakl~~olarak, bu olay~~ sonradan "sadrazam Paris'ten kovulmu~tur" ~eklinde
anlat~ r ".
I~te bu ortam içerisinde ~~o A~ustos 1920 Svres anla~mas~~ do~ar. Ilk
görü~melerle imza töreni aras~ nda geçen bir seneden fazla süre, daha Birinci
Dünya Harbi s~ ras~nda bir çok kez, çe~itli anla~malarla ka~~t üzerinde
siyasete at~ lm~~, Alman Do~u Komitesi (Die deutsche Orientmission) ba~kan~~ olmu~tur. En
mühim eseri Deutschland und Armenien, 1914-1918 (Potsdam ~~919) Alman D~~i~leri Bakanl~~~'nda
Ermenilere ili~kin belgeleri ihtiva etmektedir.
Il Vossische Zeitung, 3 Haziran 1921 tarihli ak~am nüshas~, S. 4. Beraet karar~~ aleyhine
Birinci Dünya Harbi'nde iki buçuk y~ l Kafkasya'da, Irak'ta, Iran'da Filistin'de Türk ordusu
hizmetinde bulunmu~~Bavyeral~~ bir binba~~~olan Schmid'in bir aç~ k mektubu da Vossiclie
Zeitung (12 Haziran 1921 Pazar say~s~, s. 21) 'ta yay~ nlamr. "Ermeni/er, Türk/erin list taban idiler,
onlar~n harp sahalar~ndan uzakla~t~r~lmalar~~ için askeri ve siyasi zorunluluk vard~. Türkiye gibi hiç bir ~eyi
olmayan memlekette, kitle halinde sürgünde insanlar~n Cilmeleri anla~~labilir, Talât Pa~a'n~n bunda hiç suçu
yoktur. Doku Anadolu'dan Ermenilerin getirildikleri F~rat boylar~~( Suriye'de) 800 km. uzakl~ktad~r. Burada
1917'de bile açl~ktan her ay _yüzlerce Türk askeri ölmekteydi. Bunlar~~gören yok mu?" cümlelerinde

gerçekler dile getirilmek istenmektedir.
12 Vossische Zeitung, 28 Haziran 1919 tarihli sabah nüshas~ .
13 Vossische Zeitung, 30 Haziran 1919 tarihli ak~am nüshas~.
14 Kaz~m Karabekir, ~stikldl Harbimizin esaslar~, Istanbul 1951, S. 73.
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payla~~lan Osmanl~~imparatorlu~u 15'nun yenilip, tam anlam~~ile teslim
olmas~ndan sonra, galipler ve yanda~lar~nca bölü~ülmesindeki zorluktan
do~mu~ tur. Daha sonra, büyük devletler aras~ ndaki so~ukluklar ve
anla~mazl~klar da yine bizzat bu anla~madan kaynaklanm~~t~r. O günlerde
sadece Hindistan'daki müslümanlar Türkler lehine, özellikle, ~ngiltere
üzerinde bask~~yapma~a çal~~m~~lard~r 16.
Bilindi~i üzere, 192 1 ~ubat'~nda Londra'da toplanan Do~u Sorun~.~'nun
çözümü Konferans~ , Türkiye Tarihi'nde önemli bir dönüm noktas~~te~kil
eder. Rahmetli Yusuf Hikmet Bayur'un da belirtti~i gibi 17 , bu konferansta
Svres anla~mas~~esas kabul edilecek, biraz de~i~tirilerek Türklere kabul
ettirilmesine çal~~~lacakt~ r. Ankara hükümeti ise Svres'i tamamen reddetmektedir 18 . Bununla beraber, bu konferansa "Misak-~~Millf" kararlar~n~~
dünyaya duyurmak ve bunlar~n Wilson ilkeleri olarak tan~ mlananlardan
ba~ka bir kerikte olmad~~~n~~ tan~ tmak, propaganda yapmak amac~~ ile
kat~l~nmak istenmektedir.
O tarihlerde (~ubat ba~lar~~1921)
Reuter'in istanbuP.dan verdi~i bir
habere göre, Mustafa Kemal Pa~a Büyük Millet Meclisinin Türk halk~ n~~
16 Bu hususta bk. Howard M. Sachar, The Emergence of the Middle East: 1914-1924, Ailen
Lane The Penguin Press, London 1969, s. 152-186; Paul C. Helmreich, ayn~~eser, s. 5-10; Fahir
Armao~lu, Siyasi Tarih, Ankara 1 975, 3. bask~ , s. 423-52; Sovyet Devlet Ar~ivi gizli belgelerinde
Anadolu'nun taksimi plan~ , yay~na haz~rlayan: Hayri Mutluça~, Belge yay~nlar~, Istanbul 1972;
Hikmet Bayur, "Dünya Sava~~~s~ras~nda Osmanl~~Devleti'nin payla~~lmas~~hakk~nda yap~lan
anla~malar", Cumhuriyetin 3o. y~ldönümü seminer, Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~ , VI!. dizi-Sa.
71, Ankara 1975, s• 3 1-47.
16 Kalküta müslümanlar~n~n, Türkler /stanbul'dan ç~kart~l~rsa, Ingiliz mallar~n~~ boykot
edecekleri yolundaki haberler için bk. Vossische Zeitung, 9 Mart 1920 tarihli ak~am nüshas~. Hint
müslümanlar~~Trablusgarp Harbi s~ras~ nda da Ingiltere'nin tarafs~z durmay~p Türklerden,
yani Osmanhimparatorlu~u'ndan yana harekete geçmesi için Londra'daki Hint Müslümanlar~~
Derne~i vas~tas~~ ile, Ingiliz hülci~meti'ne bask~~ yapma~a çal~~m~~lar, onlar~n bu tutumu
Türkiye'de büyük bir memnuniyet uyand~rm~~, Sultan V. Mehmet Re~at hediye olarak
Londra'daki dernek ba~kan~~Emir Seyyid Ali Han'a imzal~~bir resmini göndermi~ti (Hariciye
Ar~ivi, Istanbul, Dosya no. 638).
17 Yusuf Hikmet Bayur, Türk Devleti'nin d~~~siyasas~ , Istanbul Üniversitesi yay~nlar~~no. 59,
Istanbul 1942,1. 79.
18 Bu I.conuda bir d~~~haber: Mu-stafa Kemal Pa~a sadrazama, Ankara Hükümeti'nin Türkiye'nin
~u s~rada yegdne hükümeti oldu~unu haber verdi. O, müttefiklerin do~rudan do~ruya (Londra
Konferans~'na) davetini bekliyor ve kabul edilebilecek a~a~~daki ~artlar~~ileri sürüyor:

~. Yabanc~~kuvvetler derhal Türkiye'ye ait topraklardan çekilmelidir.
Türkler, her ne ~ekilde olursa olsun, tazminat ödemeyi reddeder.
"Slvres anla~mas~~tamamen de~i~iirilmelidir." Vossische Zeitung, 31 Ocak 1921 tarihli
haber, Kar~~la~t~r: Atatürk'ün söylev ve demeçleri, I, Türk Ink~lâp Tarihi Enstitüsü yay~nlar~~no. 1,
Ankara 1961, 2. bask~, s. 157-159. Ayr~ca bk. Atatürk'ün söylev ve demeçleri, III, 16-17.
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temsil eden tek kurulu~~oldu~unu, bunun için konferansa sade Ankara
hükümeti temsilcilerinin davet edilmesini istemekte, ayf~ca padi~ah~ n da bir
irade ile, Ankara hükümetinin Türkiye'nin yegane hükümeti oldu~unu
kabul etmesini, padi~ah~ n Istanbul'da, fakat hükümetin Ankara'da geçici
olarak kalmas~n~~ uygun gördü~ünü bildirmesini önermektedir. Istanbul
hükümeti fesh edilmeli, yeripe Ankara'n~ n tan~yaca~~~bir komite kurulmal~d~r. Bu ~artlar~ n kabulü halinde, padi~ah~n, osmanl~~ hanedan~~mensuplar~n~n, memurlar~n tahsisatlar~~ Ankara hükümeti taraf~ndan ödenecektir,
güvence alt~ na al~nacakt~r 19 . Bu teklifler kabul edilmez, fakat Londra'da
konferansa kat~lan milli Türk hükümeti temsilcilerinin büyük bir siyasi zafer
kazand~klar~~ kams~~ Berlin gazetelerine bile intikal eder, çünkü Svres
anla~mas~ n~n yeniden incelenmesi oybirli~i ile kabul edilmi~tir 2°. Yunanl~lar ise, konferans kararlar~n~~be~enmezler, Yunan parlamentosu oybirli~i ile
bu kararlar~~ reddeder, yunanl~~ ö~renciler de aleyhte mitingler yaparlar 21.
Berlin'de ~~704'tenberi yay~nlanmakta olan, yaln~z Birinci Dünya
Harbi sonunda Berlin'de cereyan eden ayaklanmalar s~ras~nda k~sa
fas~lalarla yay~nlanamad~~~na tan~ k olunan Vossische Zeitung'ta 1921 senesi
Haziran~n~n ilk yar~s~ nda ç~kan iki makale ilginçtir. Georg Bernhard'~nki
"Oppeln und Angora" ad~n~~ ta~~maktad~r. Oppeln Yukar~~Silezya'da
anla~mazl~k konusu bir sanayi bölgesinin ad~d~r. Yazar "en cesur ve metin Türk
ordu kumandanlanndan birisi olan kurnaz Kemal Yunan kral~n~~güç durumda b~rakt~"
cümlesinden sonra, özet olarak Mustafa Kemal Pa~a'n~ n Ankara'da
durumunu günden güne sa~lamla~t~ rd~~~ n~~belirtir, "onun Alman dostu oldu~u
san~l~r, fakat yanl~~t~r. Uzun süre Paris'te ya~am~~t~r, onun için Frans~zlara,
l° Vossische Zeitung, 8 ~ubat 1921 tarihli ak~am nüshas~, s. 2.
20 "Der bisherige Verlauf der Orientkonferenz git! als ein grosser diplomatischer Erfolg der türkischen
nationalisten Delegation" Vossische Zeitung, ~~ Mart 1921 tarihli ak~am nüshas~, s. 2. Türkçe
yay~nlarda Londra Do~u Sorunu Konferans~~ (23 ~ubat- ~~2 Mart ~~921)'nda Tevfik Pa~a'n~ n,
söz Osmanl~~Devleti temsilcisi olarak kendisine geldi~inde, k~sa bir kaç cümleden sonra, sözü
milleti temsil eden Ankara'dan gelenlere b~ rakt~~~~belirtilir. Londra'dan Mustafa Kemal
Pa~a'ya Bekir Sami Bey taraf~ ndan gönderilen bir telgrafa ( Atatürk'ün söylev ve demefleri,I, 162)
dayanan bu durum hakk~ nda pek aç~ kl~ k yoktur. Vossische Zeitung'un Paris ve Londra kaynakl~~
haberlerinde (24 ~ubat ~~921 tarihli sabah ve ak~am nüshalar~, s. 2 ve 4) Saint James Saray~'n~ n
Kraliçe Ann Salonu'nda ba~ layan ilk günkü oturuma önce Istanbul delegelerinin geldi~i, sonra
da Ankara temsilcilerinin salona girdi~i anlat~l~r, Osman Nizami Pa~a (eski Berlin sefiri)'mn ve
Tevfik Pa~a'n~n osmanl~~ isteklerini söyledikleri, Bekir Sami Bey'in ise konferans~n önce
Istanbul'dan gelenleri dinlemesinden yak~ nd~ ktan sonra, kendilerinin Türk Milleti'nin tek
temsilcileri oldu~unu belirtti~i bildirilir.
21
Vossische Zeitung, 3 Mart 1921 tarihli sabah nüshas~, s. 2.
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~llmanlardan daha yak~nd~r: çok erkenden Paris ve Roma'ya a~lar~rn ba~ar~~ ~le gerd~",
der 22 .
~kinci makale ise, gazetenin yay~n kurulunun iste~i üzerine, Liman von
Sanders taraf~ndan kaleme al~nm~~ t~r "Dinge, die sich im Orient'vorbereiten"
(Do~u'da haz~rlanan ~ey) ba~l~~~n' ta~~maktad~r, hemen ba~makale olarak
yay~nlanm~~t~r. Pa~a, Almanlar~n Anadolu'daki olaylar~, ~ngiliz ve Frans~z
telgrallarmdan ö~rendiklerine, bu nedenle Ankara hükümetinin bilinçli
tutumuna hayrette kald~klanna de~inir. "Ne Stvres anla~mas~nda, ne de
Londra'da toplanan konferansta milli hareketin geli~mesine önem verilmemi~tir, bu
bak~mdan ~imdiki son derecede nazik durum ltil~lf devletleri için bir beklenmedik ~ey
olmu~tur. özellikle Ingiltere için çok geni~~kapsaml~~kararlaralmak gerekecektir",
diyen Liman Pa~a, Mustafa Kemal Pa~a'y~~ve arkada~lar~n~~örgüt kurucu
olarak över, onlar sade Yunanl~lar üzerinde ba~ar~~ sa~layan bir ordu
kurmam~~lar, iktisadi alanda da büyük at~l~mlar yapm~~lar, giri~imlerde
bulunmu~lard~r. Ankara'da bir Halk Yüksek Okulu, bir tiyatro, bir hamam
yapt~nlm~~, ~ehrin yenile~mesi çal~~malar~na ba~lanm~~, baz~~caddeler
geni~letilmi~, elektrik tesis edilmi~tir. Harp esnas~nda ba~layan AnkaraSivas demiryolunun yar~s~~tamamlanm~~, Sivas-Samsun hatt~nda da
ilerleme kayd edilmi~tir. Bütün bu i~ler milli ~irketler taraf~ndan sa~lanan
malzeme ile yap~lm~~t~r. Ba~dad demiryolunun yap~m~~ s~ras~nda Toros
tünellerinin aç~lmas~nda uzun süre çal~~m~~~olan ba~mühendis Mavrokordato 2241, Mustafa Kemal Pa~a'n~n hizmetindedir. Bolu, Kastamonu ve
inebolu'da da elektrik vard~r. Bunlar Ankara hükümetinin i~gücünü
kan~tlamaktad~r.
Ayn~~yaz~da Mustafa Kemal Pa~a'n~n askeri kuvvetinin ~ oo.000 kadar
oldu~u, Wrangel ve Denikin ordularmdan ruslara ganimet olarak kalan
sirahlann Karadeniz'den Anadolu'ya ta~~nd~~~, cephanenin bol öldu~u da
22 Mustafa Kemal Pa~a hakk~nda verilen bilgilerde ~üphe yok baz~~yanl~~lar vard~r. O,
Fransa'da bir defa, o da 1910 y~l~nda Picardie manevralannda bulunmu~tur (Ulu~~I~demir,
Atatürk'ün ya~am, I, 1881-1918, Türk Tarih Kurumu yay~nlar~~XXIII. dizi-Sa. 4, Ankara 1980,
s. 21-22). Almanya'da ise daha uzun süre kalm~~, silah arkadan* yapm~~t~r. Atatürk'ün
Almanlara uzak say~l~~~ , muhtemelen, onun almanlann Birinci Dünya Harbi içerisindeki
tutumlar~n~~ ele~tirmesinden do~mu~tur (bk. "Mustafa Kemal'in Ba~komutan Vekili Enver
Pa~a'ya gönderdi4 20 Eylül 1917 tarihli rapor", Ulu~~I~demir, ayn~~eser, s. 149-155, "24 Eylül
1917 tarihli ek rapor", ayn~~eser, s. 156-16o. Bu raporlardan birincisi daha önce Atatürk'ün Hat~ra
Defteri (ilavelerle yay~na haz~rlayan: ~ükrü Tezer, Sunu~: Afet Inan, Türk Tarih Kurumu
yay~nlar~, XVI. seri., sa. 16, Ankara 1972, s. 141-142)'nde de yarnlanm~~t~.
224 Bu hususta Ziya Gürel, "Kurtulu~~Sava~~nda demiryolculuk", Belkten, XLIV (1g8o),
565-566 ve XLV (1981), 80.
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belirtilir. Mare~al Foch, Ankara ile ba~a ç~ kmak için 300.000 ki~ilik bir
kuvvet gerekti~ini söylemi~tir 23 . Mustafa Kemal Pa~a islam ülkeleri ile de
yak~ n ili~kiler kurmu~, Ankara'da bir süre önce küçük bir kongre bile
yap~lm~~t~ r. ~imdi Suriye, ~ rak, Afganistan, Azerbaycan, Hindistan, M~s~ r,
Cezayir, Tunus ve Fas müslümanlar~n~n da kat~laca~~~büyük bir islam
kongresi planland~~~~da belirtilen hususlardand~r 24 . Böyle bir konferans
toplama giri~iminden 1922 Eylülünde de bahs edilir 25 .
Liman von Sanders yine Sakarya muharebeleri arifesindeki bir ba~ka
makalesinde de Mustafa Kemal Pa~a ve arkada~lar~~ hakk~ndaki fikirlerini
belirtir. 5 Nisan ~~9 5'de ö~leden önce Gelibolu yar~madas~nda Kabatepe'de
Esat Pa~a ile birliktedir. Esat Pa~a, Balkan Harbi'nde Yanya müdafaas~nda
me~hur olmu~tur. Gelibolu'da 3. Kolordu komutan~d~ r. Liman von Sanders
ise on gün önce Çanakkale Bo~az~'ndaki 5. Ordu komutanl~~~ na
getirilmi~tir. Yanlar~nda birer yaver denizden karay~~ topa tutan, bu arada
da karaya asker y~~maya çal~~an dü~man donanmas~ n~~izlemektedirler. Bir
kaç yüz metre ilerisinde bir çukurda 9. ve 19. Tümen kumandanlan
bulunmaktad~r. Yeni te~kil edilmi~~bulunan 19. tümenin ba~~ nda Mustafa
Kemal Bey vard~r. Esat Pa~a ile birlikte Liman von Sanders tümen
kumandanlar~n~n yan~ na gelerek en k~sa yoldan kendilerini Alç~-tepe'ye
nas~l götürece~ini sorarlar. Hemen Mustafa Kemal Bey at~l~ r. Genç, zay~f,
sar~~~n yarbay 35 ya~lar~ ndad~ r. Liman von Sanders onun araziyi bu kadar
iyi tan~ mas~na ~a~ar ve o zamanlar Türk kumandanlar~~ aras~ nda benzerini
hiç görmemi~tir.

23 Frans~z Genel Kurmay Ba~kan~~ olan Mare~al Foch'un. 20 Nisan 192o'de San Remo
Konferans~'nda "Mustafa Kemal Pa~a' y~~ y~n~n~k için yirmi yedi tümen ldzund~r. Bizim syasetimiz
faydas~zdir" dedi~ini C.E. Callwell (Field-Marshal Sir Henry Wilson, His Life and Diaries, London
1927, II, 233)'den ve Documents on British Foreign Policy, 1919-1939 (VII, 66)'dan naklen
Gotthard Jaeschke ( Türk Kurtulu~~Sava~~~Kronolojisi, Mondros'tan Mudanya'ya kadar, Türk Tarih
Kurumu yay~ n~, XVI. Seri-Say~~ 12, Ankara 1970,s. gg) de belirtmektedir.
24 Vossische Zeitung, 14 Haziran 1921 tarihli ak~am nüshas~, s. 1.
25 Vossische Zeitung'un, Istanbul'dan Infransigeant'a bildirilen, 5 Eylül 1922 sabah
nüshas~ nda birinci sahifesinde yay~nlanan bu haberde 1 Ekim 1922'de Ankara'da bir
Panislâmist Kongresinin toplanmas~ n~~Mustafa Kemal Pa~a'n~ n istedi~i, gayenin islâm ülkeleri
aras~ nda beraberli~i görü~mek ve bir ittifak imkân~ n~~ görü~mek oldu~u belirtilmektedir. Böyle
bir te~ebbüsün, Birinci Dünya Harbi esnas~ nda ingitere ve müttefiklerini destekleyerek
Osmanl~~Devleti'ne aleyhdar bir tutum içine giren baz~~ islâm ülkelerinin, sonradan u~rad~ klar~~
hayal k~ r~ kl~~~ ndan faydalan~ larak, sulh görü~melerinde ~ ngiltere ve yanda~lar~ na bask~~
yapmak için dü~ünülmü~~olmas~~ muhtemeldir.
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Bu an~s~n~~ naklettikten sonra, Liman von Sanders yunanl~lann Mustafa
Kemal'in kuvvetlerini hiç bir zaman yenemeyeceklerini söyler. Türkler
birlik oldukça bu mümkün olamayacakt~ r. Onlar~ n en büyük silahlar~ n~ n
dinleri ve ~slâmiyet oldu~unu da ilave eder.
~smet Pa~a'n~ n da çok iyi Almanca konu~tu~unu, Refet Pa~a'n~ n da
sivrilmi~~bir süvari subay~~ oldu~unu, onu binba~~~iken Genelkurmay'da
tan~d~~~ n~~( 1913-14'de), ~am'a tayin edilene kadar kendisine hizmet etti~ini
yazar 26 .
1921 senesi yaz~ nda Anadolu'da Yunan ilerleyi~i kar~~s~ nda bir çok
Türk ~ehirleri pe~pe~e i~gal alt~ na al~nm~~, Ankara hükümeti güç durumda
kalm~~t~ r. Lakin Vossische Zeitung'da ~~ o A~ustos 1921'de yer alan Mare~al
Foch'a ait bir beyanat çok ilgi çekicidir: "Yunanl~lar taktik zafer kazand~lar,
fakat stratejik hiçbir zafer kazanamad~lar. Bu kendilerine beklenmedik olaylara
gebedir".

Yunan Harbiye Naz~ r~~ Theotokis de ayn~~ gazeteye bir beyanat vererek
gayelerini aç~ klar: "Ankara'ya 8o km. kalm~~t~r. Türkler Shres'i kendileri
istemediler, mütarekeyi bozdular. Kulland~klar~~siMhlar Istanbul'daki depolardan
çal~nmad~r. Yunanl~lar Ankara'da durmak niyetinde de~illerdir. Anadolu'da hiçbir
mukavemet kalmay~ncaya kadar ilerlemeye devam edeceklerdir". Bu sözlere emperya-

list olmad~ klar~, yaln~zca Svres anla~mas~ n~~ uygulatma~a çal~~t~ klar~~ da
eklenmi~tir.
6 Eylül 192 'de Ankara'n~n dü~tü~ü ~zmir'den bildirilir 27 . 13 Eylül
1921 tarihli Yunan resni.! tebli~i Sakarya'n~ n gerisine çekildiklerini ilan
eder. 17 Eylül'de ise Havas ajans~~Yunanl~lar~ n a~~r yenilgisini yayar. Daily
Telgraph'ta Atina kaynakl~~bir haber Yunanl~lar~n Türk ba~ar~s~~ kar~~s~ nda
çekilme~e mecbur kald~ klar~ n~~ duyurur 29 . Buna kar~~n, Yunan Ba~bakan~~
Gunaris Yunan ordusunun Sakarya zaferinden sonra, Ankara'ya kadar
ilerleme emri almad~~~ n~, gayenin dü~man~~ (Türkleri) Yunan i~galindeki
kesimden uzak tutmak oldu~unu, buna de eri~ildi~ini 29 , Svres
anla~mas~ nda kendilerine Anadolu'da 16.0o km2 yer verilmi~~oldu~unu,
~imdi ise, üzerinde üç milyon insan ya~ayan ~~ oo.000 km2 yer ald~ klar~ n~~
söylemekten çekinmez 30 .
Liman von Sanders, "Die Türken in Angora", Die Woche, no. 28, s. 614-616.
Zeigung, 7 Eylül 1921 tarihli ak~am nüshas~, s. 2. Gazete bu haberi yine de
ihtiyatla vermektedir: "Angora von den Gricchen besetzt?" (Ankara, Yunanl~lar taraf~ ndan i~gal
edildi mi?.)
28 Vossische Zeitung, 18 Eylül 1921 tarihli Pazar nüshas~, s. 2.
29 Vossische Zeitung, 27 Eylül 1921, sabah nüshas~ , s. 4.
30
Vossische Zeitung, 17 Ekim 1921 tarihli ak~am nüshas~, s. 3.
26

27 Vossische
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1922 Temmuz ve A~ustos aylar~nda Yunanl~lar ve Türkler büyük bir
çaba içerisindedirler. Yunanl~lar Istanbul'u i~gal ederek Türklere Sevres
anla~mas~n~~kabul ettirebilecekleri kan~s~~ile, Bat~~Anadolu'dan 30.000 ki~ilik
kuvvet çekerek Çatalca'n~n bat~s~na y~~m~~lard~r. Ingiltere ve di~er itilâf
devletleri buna engel olabilme gayreti içindedirler. Ankara hükümetinin
Londra'ya gönderdi~i Fethi (Okyar) Bey, 30 Temmuzda geldi~i bu ~ehirde
ilgililerle görü~me~e bile muvaffak olamaz. Lord Curzon Londra'dan ayr~l~p
dinlenmeye gidece~i, Balfour Isviçre'ye yolcu oldu~u için kendisini kabul
etmezler 31.
26 A~ustos ~~922'den sonraki olaylar ise herkesçe bilinir. I~in ilginç yan~,
Beyrut'ta iken Ankara'ya davet olunarak 24 Temmuz 1922'de Konya'da
Mustafa Kemal Pa~a tarafindan kabul edilen, ertesi günü de Ankara'ya
gelen ve 25 A~ustos'ta da tekrar Londraya dönen General Townshend'~n
Da4y Express'e verdi~i bir demeç 31 A~ustos 1922'de yay~nlan~r. General
Ingiliz hükümetinin Mustafa Kemal Pa~a'n~n ordusunun de~erini anlayabilece~ini hiç sanmad~~~n~, maneviyatlann~n çok yüksek, beslenmelerinin
yeterli, donammlann~n fevkalade oldu~unu söyler. "Top kamalan Ankara'daki fabrikada yap~lm~~t~r. Burada, harpte Almanlardan çok ~eyler ö~renen Türk
uzmanlar çal~~maktad~r" der. Bu haber demeç ~~Eylül ~~922'de de Neue Zürcher
Zeitung'ta yay~nlan~r 32
24 Temmuz 1923 gecesi. Lausanne'da çok canl~l~k vard~r. Caddeler
insanlarla doludur. Hükümet binas~~ba~ta, resmi binalar, oteller, bu arada
Lausanne Palace ba~tan ba~a ~~~klarla donanm~~t~r. Katedralin kulesinde de
1 0.000 ampul p~r~l p~r~l gökyüzünü ayd~nlatmaktad~r 33 . Bu ~enlik, ~üphe
yok, 19 ~ 9'da her türlü milli duygudan yoksun sadrazam~~Paris'ten koyulan,
bir sene önce temsilcisine randevü verilmeyen, hakir görülen bir milletin
istiklalini ba~~ms~zl~~~n~~kutlamaktad~r.
Ayn~~gün Lausanne Palace Oteli'nde Ismet Pa~a tarafindan kabul
edilen bir Neue Zürcher Zeitung muhabiri, kendisinden izlenimlerini ister ve
bunlar~~iki gün sonraki gazetesinde anahatlar~~ile ~öyle yay~nlar:
31 Vossische Zeitung, ~~~~ Eylül 1922 tarihli sabah nüshas~~ s. 2: "Angoras Misserfolg"
(Ankara'n~n ba~ans~zl~~~ ). Üç devirde bir adam (yay~na haz~rlayan Cemal Kutay, Tercüman
Fethi Okyar'~n hat~ralar~~olarak sunulmakta ise de, maalesef
Tarih yay~nlar~, Istanbul 1980)
haz~rlayan= elinde ne oldu~u belirsiz bir hale getirilmi~, hat~rat niteli~ini kaybetmi~tir. Bu
eserin 302-310, sahifelerinde Ali Fethi (Okyar) Bey'in Londra'daki temaslar~~hakk~nda
gazetelerle çeli~ir sat~rlar vard~r. Ali Fethi Bey'in kendi kaleminden hat~ralann~n aynen
yay~nlanmas~~ ~üphesiz, her tarihle u~ra~an~n temennisidir.
32 New Zürcher Zeitung, ~~Eylül 1922 ak~am nüshas~, s. 2.
33 Nate Zürcher Zeitung, as Temmuz 1923 Çar~amba, ö~le nüshas~, s. ~ .
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"Ismet Pa~a ile bir görü~me
Lausanne, 24 Temmuz 1923
Lausanne anla~mas~n~n imzalanmas~ndan sonra Türk D~~i~leri Bakan~~ bana,
Neue Zürcher Zei lung için içtenlikle izlenimlerini anlatt~. Beni, kendisine özgü
samimiyeti ile, Türkiye'nin haklar~~için uzun mücadelelere sahne olan Lausanne Palace
Oteli'nde kabul etti. Bana neler söyledi~ini, anahatlar~~ile burada size nakl edece~im.
(~smet Pa~a-) Biraz önce imzalanan anla~ma bana tam bir huzur verdi; çünkü
yirmi y~ ldan beri harp halinde bulunan Türkiye'ye sulhün baha biçilmez nimetlerini
getirmektedir. Anla~man~ n, özellikle bizim içrr~ , bizi kendi ülkemizde yeniden egemen
yapacak ~artlar~~ çok k~ymetlidir. Evvelce, yabanc~~ülkeler köhnele~mi~~anla~malara
dayanarak s~k s~k iç i~lerimi ze kan~maktayd~ lar. Bütün di~er ba~~ms~z milletler gibi,
kendi kendimizi yönetmek hakk~na sahip oldu~~umuza inan~yoruz ve anla~ma bizim tam
m~lli ba~~ms~zl~~~m~z~~ teminat alt~na almaktad~r, bu bize en büyük mutlulu~u
vermektedir. ~imdiden sonra bütün gücümüzü, ülkemizin sulh içinde iktisadi kalk~nmas~~
alan~nda yo~unla~t~ rabiliriz ve bütün enerjimi zi bunun için sarf ederek, yak~nda sayg~~
duyulacak sonuçlara ula~aca~~z.
Bildi~iniz gibi, kapitülasyonlar geli~memiz için a~~lmaz engellerdi. Bunlar hem
bizim lehimize, hem de yabanc~lar~n lehine kald~r~ld~. Yabanc~lar~n, kapitülasyonlarla
malik olduklar~na inand~klan ayncal~klar,, ço~unlukla aldat~c~~ idi; bunlar bir k~s~m
faydalar~~ yan~nda, yabanc~lar için bir çok naho~~durumlar~~da birlikte getiriyorlard~.
Her~eyden önce yerliler ile yabanc~lar aras~nda ciddi ili~kileri önlüyordu; çünkü e~i tsiz
muameleler aralar~nda anla~mazl~klara neden oluyordu. ~imdi bu devir geride kald~.
Yabanc~lar ile yerli halk aras~nda iyi bir ili~ki kurulacak ve sevindirici sonuçlar
al~nacakt~r. Bununla beraber, baz~lar~~kapitülasyonlar yolu ile yarat~lan bulan~kl~ktan
( vuzuhsuzluktan) faydalanm~~larchr. ~imdi kald~r~lmas~ndan dolay~, zarara u~rad~klar~n~~söyleyerek, ~ikayet edeceklerdir. Lakin bu genel bir talihsizlik de~ildir. Ben,
aksine, bir süre sonra, insanlar~n her ~eyin çok iyi gidi~inden dolay~, neden çok seneler
önce normal düzenin kurulmam~~~oldu~unu anlamakta güçlük çekeceklerine inan~yorum.
Ben Isviçre halk~na, çal~~malar~n~~hiç bir siyasi ard dü~ünce olmadan, daima sulh
hizmetine _yö~unla~t~ ran Isviçre halk~ na ve onun bu alanda daima uluslararas~nda ilk yeri
almas~na hayran~ m. Türkiye, ~sviçre ile iktisadi ili~kilerini geli~tirmek ister. Bu ili~kiler
tamamiyle iktisadi nitelikte olacakt~ r, hiç bir gizli gaye ta~~mayacat~ r. Isviçre'de
Lausanne' daki ikametim s~ ras~nda ~sviçre'li sanayicilerden bir gurup memleketimle
ticari ili~kilerle ba~lanmak konusu ile me~gul oldu. Iki ulus aras~ndaki bu ilk pratik
temasa gelmeyi hararetle selâml~yorum. Bir lsviçre'li inceleme komitesi yerel ~artlar
hakk~ nda bilgi edinmek üzere yak~ nda Türkiye'ye gi decektir. Bu gayeye ilgi gösteren
hüld~meiimiz görevinizi kolayla~t~racakt~ r ve bu inceleme gezinizin elle tutulur sonuçlar
verece~inden çok ümitliyim.
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Çok iyi kar~~land~~~m~ z Isviçre' deki uzun ikametimden çok memnunum. Bu zaman
içerisinde âdetlerinizi ve ya~ay~~~n~z~~inceledim, hüld~metinizi ve halk~n~z~~ tan~d~m ve
de~erlendirdim. Sizinle temas etmekle Türkiye'nin hayat ili~kilerinin savunulmas~nda
manevi destek gördüm; çünkü özellikle milli ba~~ms~zl~ k konusunda takip etti~im ilkeler,
siz ~sviçre'lilerin yüzy~ llardan beri ba~ar~~ile savundu~unuz ve sahip oldu~unuz ilkelerin
ayn~s~d~ r. lsviçre'yi,müesseselerini ve halk~n~~hiç unutmayacak' ~m, çünkü Türkiye buradan
kendisi için çok de~erli örnekler alabilir.
Isviçre hakk~ nda bu nazik sözlerinden sonra, Ismet Pa~a'ya veda ettim. O , bu hafta
Ankara'ya dönecek, MilliMeclis'te bar~~~ ~artlann~~anlatacakt~r. Istanbul'dan geçi~i
s~ras~ nda Türk temsilciler heyetine parlak bir kar~~lama töreni haz~rlanmaktad~r,, onlar
memleketlerine çok büyük hizmette bulunmu~lard~ r. Üç temsilci, Ismet Pa~a, S~hhat
Bakan~~ Dr. R~ za Nur ve Maliye Bakan~~ Hasan ( Saka) Bey birlikte Lausanne
Konferans~'nda tart~~ma götürmez bir ba~ar~~kazanm~~lard~r, Major du Bois" 34 .
Lausanne anla~mas~~ sonras~ nda amans~z Türk dü~man~~ eski Ingiliz
Ba~bakan~~ Lloyd George'un da bu konudaki fikirlerini izlemek mümkündür. Daily Chronicle' de yay~ nlanan ve " Skres' den Lausanne' a" ba~l~~~ n~~ ta~~yan
makalesinin Almanca tercümesi 29 Temmuz 1923 tarihinde Neue Zürcher
eitung'un da birinci sahifesinde ba~ makale olarak yay~ nlan~ r: O, yaz~s~ na
~öyle ba~lamaktad~ r: "Türk belki kötü bir hükümdard~r, fakat kam~~~olta ile bal~k
avlayanlar aras~ nda prenstir. Maharet ve sab~ rla inatçz bal~~~~karaya ç~kartmakta
e~sizdir. Alt~~ ay boyunca Cenevre gölü k~y~s~nda oynanan temsil 35 den daha iyisi nas~l
olabilirdi? Bir defa, yani ilk konferans kesildi~i zaman, bal~k oltan~n ipini gerçekten
koparm~~~göründü. Bu sadece, kurnaz Do~ulu 36, onun i pini bolla~t~rd~, anlam~na geldi.
O , bal~~~n, bo~az~nda oltan~n çengeli sapl~, gelece~ini ve temsilin tekrar ba~layaca~~n~~
bildi. Ip bazanyumak yap~ld~, bazan gev~etildi, fakat hiç kopmad~ . Zaman ve sab~r
bal~k avas~n~~ mükâfatland~rd~.
Bugün dev Tarpon'lar~ n hepsi sahilde yat~yor 37 : ~ngiltere, Fransa, Italya,
Amerika Birle~ik Devletleri sahile vurmu~tur, çaresiz, kuyru~unu k~p~rdatmadan,
par~ ldayarak ve yaz güne~inde soluyarak... Her ~ey sona erdikten sonra, Ismet Pa~a'n~n
i~ti~~inde, buna hayret edilebilir mi? Ankara'dan gelen
yüzü küçük bir gülümseme ile de~~
New Zürcher Zeitung, 26 Temmuz 1923 tarihli sabah nüshas~, s. ~ .
Lausanne Konferans~, bilindi~i üzere, 20 Kas~ m 1922'de Lausanne'da Casino de
Montbenon'daki törenle aç~lm~~, görü~melere ertesi günü Ouchy ~atosunda ba~lanm~~, 4 ~ubat
1923'de kesilmi~ tir. 23 Nisan 1923'te ba~layan ikinci görü~me dönemi 24 Temmuz 1923'te
~ tür.
anla~ma imzas~~ ile sonuçlanm~~ t~r. Böylelikle kesinti süresi hariç, be~~buçuk ay kadar sürmü
34
35

36
37

Ismet Inönü kasd edilmektedir.

~~rl~kta büyük
Tarpon Meksika Körfezi'nde görülen 2 metre boyunda ve 50 kilo kadar a
ad~~
Gümü~prens
rengi
verdi~inden
~~
li
havalarda
suyun
üzerine
gümü
r. Parlak, güne~

bir bal~kt~
da verilir.

Belleten C. XLVI, 36
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haberler, bar~~~ n büyük bir Türk zaferi olarak kulland~~~n~~ bildirmektedir. Türklerin
anlay~~~ na göre, hükûmet etme, bal~ k avlamak gibidir, böylece kendi devleti dünyan~n en
büyük imparatorlu~u olur." Lloyd George bu yaz~s~ n~. Türkler yeryüzünün en kötü
hakimleridir, bundan dolay~~herkes onun idaresinde ya~ayan hem kendi, hem de
yabanc~lar~n gelece~i hakk~nda endi~e eder" diye devam ettirir. Onun inatç~~
davran~~lar~ n~n ve Türkiye ve Türk aleyhdar~~ tutumunun hem Ingiltere'yi
ba~la~~klanndan ay~ rd~~~ , hem siyasetinin tamamen iflâs etti~i, kendisinin
d~~ ta genç Türk siyasetçilerine, memleketinde de- rakiplerine yenilerek
iktidar~~ da kaybetti~i dü~ ünülürse, bu son sözleri k~ smen iç buruklu~una
verilebilir. Lâkin Lausanne'daki Türk zaferini yine de itiraftan geri
kalmad~~~~makalesinden yukar~ya aktar~lan k~s~mdan belli olmaktad~r.
Ismet Inönü de Lausanne görü~ melerine ve anla~mas~na ili~kin an~lar~ nda 38 ~öyle der: "Lausanne muahedesi imparatorlu~un tasf~ye edildi~i muahedediik L
Cihan Harbini, beraber muharebe etti~imiz müttefiklerle, kaybettik. renilgi kesin idi ve
galipler sulh masalar~ na tam hakimiyetle oturdular. Müttefiklerimiz olan imparatorluklar,, sadece, ald~klar~~muahede projelerini görmek ve imzalayacaklar~n~~ veya
imzalamayacaklann~~söylemek hakk~~ile konferansa girdiler.
Türkiye'nin durumu hepsinden daha güç olmu~tu. Türkiye, herkesin 19 18'de
bitirdi~i muharebeye, daha dört sene devam etti. Memleket i~gal alt~nda idi. Her
taraftan istilâ ve fiili hakimiyet silâhla devam ediyordu. 1922'de, birden bire, askeri
vaziyet, galiplerin hiç ihtimal vermedikleri kesin bir netice ile, yeni bir safhaya girdi.
Büyük galip devletler ,yard~m ettikleri küçük °Haklar~yla, muharebeyi devam ettirmi~ler,
ve dört sene içinde, bizi, içeriden Padi~ah hükumeti, kar~~~kl~ klar ve sona kadar Yunan
ordusuyla amana dü~üreceklerini zannetmi~ler, muvaffak olamam~~lar, 1918 galibiyetinden farkl~~bir vaziyete dü~erek, bizi sulh masas~na ça~~rm~~lard~r.
Biz, Büyük Millet Meclisi Türkiyesi, o haleti ruhiyede idik ki, imparatorluk
ma~lup olmu~tu ve zaten imparatorluk, memleket içinde de, dü~mü~~ve la~vedilmi~ti.
Biz, 1918 ma~lubiyetini üzerimize alm~yorduk. Galip devletler , 1918 galipleri
durumunda ~srar etmek istiyorlard~. Bu ~artlar alt~nda konferans topland~. S~ras~~
geldikçe ben, ba~murahhas olarak, Mudanya Mütarekesi'nden buraya geldi~imi
söylerdim. Lord Curzon ise, bana, Mondros Mütgrakesi'ni hat~rlatma~a çal~~~rd~.
Mesele, aram~ zda hallolunamadan, ihtilâfl~~kal~rd~."
Inönü, müzakarelere ba~land~~~~zaman e~it ~artlarla devam olunaca~~ n~n kararla~t~r~ld~~~n~ , buna ra~men daha aç~l~~~töreninde bu e~itli~in
Türkler aleyhine bozulma~a çal~~~ld~~~n~~ anlat~ r, "~lk haber, rei sicumhur
38 Lozan Bar~~~Konferans:, Tutanaklar, Belgeler, Önsöz: Ismet Inönü, çeviren: Seha L.
Meray, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakütlesi yayinlan no. 291, Ankara 1969, I, I/ s.
V-XI.
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(Isviçre Konfederasyonu Ba~ kan~~ M. Haab) konferans~~açacak ve ondan sonra
çekilecek, konferans toplanacakt~. Biraz sonra, ikinci bir haber geldi. Reisicumhur
konferans~~açacak, müttefiklerden birisi söz alacak, konu~acak ve tören kapanacakt~.
Bunu bize söyler söylemez," Müttefiklerden biri konu~ursa, bizim de, bir taraf olarak,
konu~aca~~m~z~~haber verdim".
Daha sonra, Ismet Inönü, Frans~ z Ba~bakan~~ Henri Poincare ile
görü~mesinden, iste~i üzerine, kendi konu~ ma metnini ona gösterdi~inden
bahs eder, ve sözü tekrar törenin aç~ l~~~merasimindeki emr-i vakiye getirir:
"Tören aç~ld~ . Reisicumhurdan sonra, Lord Curzon'a söz verildi. Lord Curzon,
te~ekkürlerle birlikte, sulh arzulanyla geldi~ini söyledi; sulhun lüzumun~~~ bütün
milletler için göstererek ve temenni ederek, hakl~~ve iyi niyetli bir eda ile konu~ma yapt~.
Lord Curzon yerine otururken, törende toplanm~~~olanlar beni, hayretle, kürsüde
gördüler. Reisicumhura hitap ettikten sonra, konu~mama ba~lad~m. Sulh arzulanyla
geldi~imizi, çok haks~zl~k gördü~ümüzü söyledim; sulh arzular~= bütün konferansa
hâkim olmas~, adalet içinde bir sulh yap~lmas~~dile~i ile sözü bitirdim. Olurdum.
Herkes, garip bir vaziyette, nihayet benim diplomat usullerini bilmeyen bir asker
oldu~uma hareketimi vererek, aram~zda sata~malar ve usul münaka~alanyla, törendeki
müdahalemi hazmed~P geçtiler".
Böylece, konferans~n daha aç~l~~~töreninde Türkiye'nin de bu konferansa e~it ~artlarla kat~lmas~n~~ sa~layan ve bunu ba~aran Ismet Pa~a, 1923
~ubat'~ nda konferans kesintiye u~rad~~~nda 39 da durumu anlam~~t~, Lloyd
George da Inönü'nün bunun fark~ na varm~~~oldu~unu belirtmi~ti:
"Müttefikler, arzu ettikleri muahedeyi bize kabul ettirmek için, yaln~z
müzakerelerde hukuki çeki~melerle kalmam~~lar, ~ubatta büyük bask~~ve gösteri ile,
konferans~~kesintiye u~ratma~a kadar, kararl~~olarak gitmi~lerdi. Zannediyorlar& ki,
bu kadar ~iddetli bir bask~~ kar~~s~nda 4° , hallolunamayan meselelerde, Türkler boyun
e~~eceklerdir. ~ubat te~ebbüsünü redded~p, ayr~lmay~~göze ald~~~m~z~~gösterdikten sonra,
daha Ankara'ya gelmeden, daha ~sviçre'de iken, ileri vard~klar~n~~ve Türklerin, hayati
gördükleri meseleleri her halde elde etmek için, tehlikeleri göze alabileceklerini, ~iddete,
zora ba~~e~meyeceklerini anlam~~lard~ . Buraya kadar, tecrübe etmeden, bunu kabul
etmiyorlard~".
39 Nedeni kapitülasyonlar konusunda anla~mazl~ kt~, bk. Ismet Inönü, "Istiklâ1 Sava~~~ve
Lozan", Cumhuriyetim5o. y~ldönümü semineri, Türk Tarih Kurumu yay~nlar~, VII. Dizi-Sa. 71,
Ankara 1975, S. 26. Bu konu~ma Belleten'in 149. say~s~ nda da yay~nlanm~~ t~ r. Lozan konferans~~
için ayr~ ca bk. M. Cemil Bilsel, Lozan, Istanbul 1933,
~u
49 Ingiltere D~~i~leri Bakan~~ Lord Curzon'un özellikle, Türkiye'nin harap bulunu
nedeni ile kendilerinden borç para istemeye gidece~i bahanesi ile, Türk heyeti üzerinde bask~~
yapt~~~n~~ Ismet Inönü bir ba~ka konu~mas~nda anlatm~~t~ r, bk. ~evket Süreyya Aydemir, Ikinci
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"Lord Ct~rzon'un isviçre'den ayr~ld~~~~4 ~ubat~n ertesi günü bu te~hisi ufukta
gördüm. Konferans~n kesilme yapmad~~~n~, erteleme yapt~~~n~~söylemekte Müttefikler
acele ettiler; ve ben Ankara'ya gelinceye kadar, Lord Curzon'dan yoldan dostane
mesajlar ald~ m".
Inönü bu k~ymetli an~lar~ n~, Birinci Dünya Harbi'nden sonra yap~lan
anla~malar~ n hiç birisinin ya~amad~~~ n~, Lausanne'~ n tek ayakta kalan~~
oldu~unu i~aret ederek bitirir. Burada rahmetli Pa~a'ya bir ekleme yapmak
gerekirse, Lausanne'~ n Birinci Dünya Harbi ile ilgili olmad~~~ n~~ belirtmek
mümkün ve hatta zorunludur. Osmanl~~ ~ mpratorlu~u ile Sevres anla~mas~~
imzalanm~~, fakat bu anla~ma zaten "ölü" do~mu~, hiç bir zaman tatbik
edilememi~tir. Lausanne, Türk Istiklâ1 Harbi'nin ve bu ~anl~~ destan~~
yaratanlar~ n eseri, ödülüdür.
Lausanne anla~mas~~ile ilgili zaman~ nda kaleme al~ nm~~~çok önemli bir
belge de bir Avusturya'll diplomat~n imzas~ m ta~~ r: Norbert von Bischoff. Bu
zat Viyana'da konsolos unvan~n~~ haiz bir hariciye memurudur. 1930-33
aras~ nda Ankara'da Avusturya elçili~inde maslahatgüzar olarak bulunmu~,
Ankara, Eine Deutung des neuen Werdens in der Türkei (Viyana - Leipzig 1935)
adl~~ eseri büyük ilgi çekmi~, Türkçe ve Frans~zca çevirileri hemen pe~pe~e
bas~lm~~t~ r 41. Norbert von Bischoff 17 Temmuz 1923'te, yani Lausanne
anla~mas~'n~n imzas~ ndan bir hafta önce " Zum Friedenschluss in Lausanne"
(Lozan anla~mas~~ hakk~ nda) ba~l~~~ n~~ta~~yan bir raporu Avusturya D~~i~leri
Bakan~~Dr. Grünberger'e sunmu~, onun pek be~endi~i bu yaz~, yine D~~i~leri
Bakan~~tarafindan Avusturya Ba~bakan~ 'na da takdim olunmu~tur. Her ikisi
de bu incelemeyi takdirle kar~~ lam~~lard~ r. Avusturya Devlet Ar~ivi, Yeni
siyasi k~s~m'da Denkschrift des Herrn Konsuls Bischoff über die Entwicklung der
Orientfrage vom Sommer 1920 bis zum Sommer 1923" (Bay Konsolos Bischoff un
1920 yaz~ ndan 1923 yaz~ na kadar Do~u Sorunu'nun geli~mesi hakk~ndaki
dü~ünceleri) kayd~~ile saklanan bu belgede 42 Lausanne anla~mas~,' hakk~ ndaki a~a~~daki bir kaç paragraf son derecede ilgi çekicidir:
Adam, Remzi Kitabevi, Istanbul 1966, I, 235-236. Aydemir, ayn~~eser,,I, 236) Lord Curzon'un
New Conventional gazetesinden bir kaç cümlesini de aktarmaktad~r: "Gerçekten Türkiye teorik
bak~mdan ba~~ms~z bir hükümet oldu. Ldkin bu, ticaret ve sanatta kabiliyetsi z ve sermayeden yoksun ahaliyi
bilenlerce malümdur ki, bu ba~~mszzl~~~n ömrü pek k~sa olacak ve eski durumu bir ba~kas~~üzerine alacakt~r."
41 Ankara, Türkiye'deki yeni olu~un bir izah:, Türkçe çeviri: Burhan Belge, Ulus Basz~nevi, Ankara
1936; La Turquie dans le monde. L'empire Ottoman-La republique Turque, önsöz: Jean Deny,
Frans~zca çeviri: M. Benouville, Paris 1936.
42 osterreichischer Staatsarchiv, Neuer Politischer Archiv, Karton 875, Türkei 7/1.
Tam metin için bk. Nejat Göyünç, "Lausanne anla~mas~~ arefesinde bir Avusturyal~~ diplomat~ n
dü~ünceleri", Osmanl~~ Ara~t~rmalar~, Il, (1981), 223-242.
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"1920 yazmda, Kemal Pa~a'n~ n Ankara'n~n yolsuz yaylas~nda Istanbul'a kar~~~

te~kilâtland~rma~a ba~lad~~~~Skres anla~mas~ na direnme ve tamamen ba~~ms~z,yeniden
kudretli bir Türkiye yaratma temeline dayanan program Lausanne' da beklenenin de çok
ötesinde gerçekle~ti. Skres anla~mas~'nda yer alan, eski Osmanl~~Imparatorlu~u'nda
Türklerin oturdu~u bölgelerin payla~~lmas~~ile ilgili hükümlerin hiç birisi, üç y~l sonra,
Lausanne' da yer almad~".
"Kemal Hüldmednin, bu büyük ba~ar~ya ula~an üç y~ll~ k siyasi' mücadelesi,
daima Tak~ n Zamanlar Tarihi'nde, Viyana Kongresi'nde Talleyrand' ~n faaliyetine
denk olabilecek,yüksek siyaset sanat~na klasik bir örnek te~kil edecektir. A-detâ,dâhiyâne
~ekilde, ~a~madan, inatla korunan hedefin istedi~i müttefikler aranm~~~, bulunmu~~veya terk
edilmi~tir".
"Hiç ~üphe yok, bu, Türkiye'nin Tak~nça~lar Tarihi'nde kaybedilen önemli
yerlerin tekrar kazan~lmas~~olay~, tamamen yeni bir ~ey demektir".
Böylece, Svres'den Lausanne'a, yani 1920 A~ustosundan 1923
Temmuzu ortas~ na kadar geçen hemen hemen üç senelik süre içerisinde
Avrupa'n~ n Hasta adam deyimi ile tan~mlad~~~~bir payla~~ lmayan, sömürülen
devletinden genç, s~ hhatli Türkiye Cumhuriyeti do~du. Birincisinin sadrazam~~
Paris'ten kovuluyor, ona her türlü hakaret reva görülüyordu. ~ kincisi
uluslararas~ nda, genç ve milliyetçi, yurtsever, ki~ilik sahibi devlet adam~,
gerçekçi önderi Mustafa Kemal Pa~a ve arkada~lar~n~ n çabalar~~ ile itibar
kazand~~ ve kendisinin de di~er hür milletlerle e~itli~ini masa ba~~nda da,
müzakere masas~ nda da kabul ettirdi. Birincisi harpte kaybetmediklerini,
bar~~~konferanslar~ nda yitirdi~i ve buna zorland~~~~için, Lausanne'daki
ba~ar~~daha da büyük anlaml~~ oldu. Türkiye'nin yaralar~ n~~ sarmak için
kendilerinden borç istemeye gelece~ini umanlar ve o zaman Lausanne'daki
isteklerini, kapitülasyonlar~~kabul ettirememelerinin intikam~ n~~ alma~a
sab~rs~ zlananlar da bu imkan~~bulamad~ lar, hevesleri kursaklar~ nda kald~~43 .

nda Münih'te Bayerische Staatsbibliothek'te 1919-23
43 Verdikleri burslarla ~ g8o yaz~
tarihleri aras~nda yay~nlanan bir k~s~ m dergi ve gazeteleri incelememe, Viyana'da Österreichischer Staatsarchiv'de çal~~mama imkân sa~layan Deutscher Akademischer Austauschdienst
ile Avusturya Kültür Bakanl~~~'na ~ükranlar~m~~ -aç~ k olarak- sunmakla mutluyum.

