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Sayın Konuklar, 
Degerlf Dinleyenlerfm, 

Sözlerime başlamadan önce, başta sizler olmak üze
re Avrupa ülkelerinde yaşayan tüm vatandaşlarımı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve şahsım adına en içten 
duygulada selamlamak istiyorum. 

Türk aydınlarının Avrupa'da örgütlenip uluslarara
sı bir kamuoyu, bir baskı grubu oluşturma yönündeki 
çabaları ve bu yolda alınan olumlu sonuçlar beni çok 
mutlu ediyor. Bugün yapılan toplantıda çok yaşamsal 
bir konunun burada, Türkiye dışında ele alınmasına ve 
tarihin akışını degiştirmiş Türk Kurtuluş Mücadelesi
nin başarılı sonucunun bir kez daha irdelenmesine ola
nak sagladıgı için pek çok çevreye örnek alınması gere
ken bir mesaj da gönderiyor. 

Bu toplantının açılış konuşmasında elbette Lozan 
Barışı ile Cumhuriyet üzerinde durınam gerekiyor. Bu 
yıl Cumhuriyetimizin 75 inci yıldönümünü büyük bir 
coşku ve sevinç içinde kutluyoruz. Birkaç gün sonra. 
29 Ekim 1998'de 75 inci yıl şenlikleri, kutlama etkin
likleri resmen başlayacak ve bir yıl sürecek. Cumhuri
yetimizin 75 inci yaşını kutlamak elbette hepimiz için 
son derece mutluluk verici bir olaydır. Ama bir önemli 
nokta daha var: Bu yıl aynı zamanda Cumhuriyetimi-
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zin uluslararasındaki meşruluk kapısının açılmasının 
da 75 inci yılı: Bununla Lozan Barışını kastettıgım her
halde anlaşılmıştır. Evet, Türk Kurtuluş Savaşı büyük 
bir zafer ile bitince dünya üzerindeki emperyalist he
saplar altüst oldu. Mücadelemiz öylesine haklı ve ge
çerli nedenlerle yürütülmüştü ki, başlangıçta buna 
karşı olan güçler, sonunda davamızın en küçük bir tar
tışma konusu edilemeyecek kadar yerinde oldugunu 
anladılar. Yeni kurulan devlet bir yandan bu savaşı yü
rütmüş, bir yandan da bu meşru mücadelenin ulusla
rarası alanda kabul görüp onaylanması için çalışmıştır. 
Kurtuluş Savaşı aynı zamanda diplomasi alanında da 
yürütülmüştür. Büyük Zafer ile 1922 yılı sonbaharın
da askeri sonuç alınmıştır. Bu sonucun bütün dünya 
tarafından tanınması, akıtılan kanların, harcanan ola
ganüstü çabaların boşa gitmemesi açısından bir zorun
luluk idi. Askeri zaferden sonra mücadele bütünüyle 
diplomasi alanına taşındı ve 1923 yılı Temmuz ayında, 
bir yıl önce kazanılan büyük başarı dünyada tescil edil
di. Bu tescil işleminin adı "Lozan Barışı"dır. Cumhuri
yetin, barış kesinleştlkten sonra ilan edilmesi bu diplo
masi olayının bir başka boyutunu gösterir. Konuş
mamda bu önemli özellik üzerinde biraz ayrıntılı olarak 
duracagun. Zira Lozan Barışı, 75 inci yaşını kutladıgımız 
Cumhuriyetin devletler hukuku bakımından ana daya
nagıdır. 

Savaşlar barış andiaşmaları ile biter. Ne yazıktır ki, 
tarih boyunca çıkan sayısız savaş sonunda genellikle 
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hep yenenierin istegi dogrultusunda barış andiaşmala
rı imzalanmıştır. Savaşı kazanan taraf özveriye rıza 

göstermez. Yendigi tarafın varlıgına son verememişse, 
onu elinden geldigt ölçüde güçsüz bırakmaya çalışır: 
başta toprak olmak üzere çeşitli kazançlar saglamaya 
ugraşır. Yenilen de, durumuna göre bu isteklere karşı 
direnmeye çabalar. Çok ustalıklı diplomasi oyunlarıyla 
yenilenlerin, ellerinden geldtgi ölçüde savaşı hafif yitik
lerle bitiTmeleri olasıdır. Ama bunun için yenen tarafın 
bazı kozlarını elinden kaçırması. yenilenin de belli bir 
ölçüde kendi gücünü saklaması gerekir. Yoksa, İkinci 
Dünya Savaşı sonunda Almanya ile Japonya'nın '"ka
yıtsız-şartsız" teslim olmaları gibi son derece aşırı so
nuçlu savaşlarda artık yenilenlerin '"barış yapma" ira
deleri kalmamıştır. Devletler hukuku bakımından böy
le bir koşulla savaşı bitiren yenik, artık yenenin her di
legini karşılamak zorundadır. Nitekim, eger Sovyetler 
Btrligi ile Batılı Bagdaşıklar arasında ideolojik çatışma 
başlamasa idi, şu anda Almanya'nın durumu son dere
ce degişik olabilirdi. Bu ideolojik çatışma nedeni ile. 
İkinci Dünya Savaşını gerçek olarak sona erdiren barış 
andiaşması 45 yıl sonra, ancak 1989'daki büyük uzlaş
ma nedeniyle ortaya çıkabildL Batı ve Dogu Almanya 
Devletleri, iki kampa ayrılan baglaşıkların kendi irade
leri dogrultusunda kuruldu ve Avrupanın ortasında sa
dece nükleer güç dengesi nedeniyle zoraki ve fiili bir 
barış ortamı belirdi. Bu durum, ancak Yirminci Yüzyıl 
sona ererken hukuka uygun duruma getirildi. 
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Bu örneği vermekten amacım, barış andlaşmaları
nın hele günümüzün çağdaş dünyasında ne kadar zor 
imzalandığını göstermektir. Eğer her bakımdan adil ve 
gerçek bir barış andiaşması imzalanırsa. o zaman artık 
çok uzun bir süre, olağanüstü olaylar meydana gelme
dikçe. bütün taraflar huzur ve istikrara kavuşurlar. 
Ama örneğin, Birinci Dünya Savaşı"nın mağrur galiple
rinin Paris'te yenikiere barış andlaşmalarını dikte ettir
ıneleri hiçbir zaman gerçekçi ve adil değildi. İkinci 
Dünya Savaşı'nın nedeni de haksız ve insafsızca yaptı
rılan bu andlaşmalardır. 

İşte Türk Ulusu da bu haksızlığa ve zulme uğrayan
ların başında geliyordu. Osmanlı Devleti, Birinci Dün
ya Savaşı'na, bağlaşığı. Almanya ile Avusturya-Maca
ristan yanında girmiş ve çok ağır bir yenilgiye uğramış
tı. Bu savaşa girmek zorunda değildik. Ama girdik. Bu
nun muhabesesini yapmak bu konuşmanın konusu 
değildir. Sadece şu noktayı belirtmek istiyorum : Os
manlı Devleti zaten tükenmenin eşiğinde idi. Bu sava
şa girmese de gene yazgısından kaçamayacaktı. Tarih
te varsayım yapılmaz ama bu tükenme belki başka ve 
daha değişik koşullar altında geçebilirdi. 

Savaşın sonunda ortaya çıkan tablo Devletler Hu
kuku bakımından irdelendiğinde Birinci Dünya Sava
şı'ndan çekilmemizin belgesi olan 30 Ekim 1918 tarih
li Mondros Ateşkesi'nin içeriği bakımından bir çeşit 

"kayıtsız şartsız teslim" belgesi olduğu açıktır. Gerçi bu 
Ateşkes metninde böyle bir ifade yoktur ama. yenenle-
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rin her türlü uluslararası gelenegi bir yana iterek Os
manlı Devleti'nin diledikleri her yanını işgal etme hak
kını almaları (Madde 7) ve son derece agır diger hü
kümler. bu Ateşkesin "sona başlangıç" oldugunu gös
termektedir. Nitekim. savaş yıllarında yigttçe savundu
gumuz Çanakkale Bagazı'nı şimdi bir mermi bile atma
dan rahatça geçen İtilaf Devletleri filosu, 18 Kasım 
191 8'de İstanbul'da. Padişahın Sarayı önünde demirle
digi zaman o "son" artık iyice belirginleşmişti. 

Daha sonra olanları aniatmayı gereksiz buluyorum. 
Bir yandan yenenierin her istegini derhal yerine geti
ren . varlıgı sadece kagıt üzerinde bir Osmanlı Hüküme
ti ve onu destekleyenler. öte yandan parçalanıp yoke
dilme sürecine sokulmuş olan Anayurdumuzu kurtar
ma mücadelesini yürütenler var. Halkımız bu mücade
leyi daha Mondros Anlaşmasının mürekkebi kuruma
dan çeşitli yörelerde başlattı. Böylece "ulus iradesi" 
ufukta gözükmüştü. Bu dagınık irade belirtilerini tek 
kanala sokan ve ona gerçek bir ulusal nitelik veren ise 
Atatürk olmuştur. O. dagınık direniş Örgütlerini ulusal 
bir kongre içinde birleştirmtş. İstanbul Hükümetinin 
karşısına geçmiş. onun son çırpınışlarından sonra 
Türk tarihinin en büyük devrimini yaparak şu anda 
başkanı olmakla kıvanç ve onur duydugum Türkiye 
Büyük Millet Meclisini kurmuştur. 23 Nisan 1920 tari
hinden itibaren ulusumuz artık yazgısını kendi iradesi 
yönünde biçimlendirme yoluna girmişti. Meclis. bir 
yandan halka dayanan yeni bir devlet kuruyor. bir yan-

7 



dan da bu devlet aracılıgı ile is tilacı güçlere karşı sava
şıyordu. Bu direnmeyi "boş" görenlerin kurdukları kar
şı örgütler de, ulusun bu gücü karşısında eriyorlardı. 
Bu arada Osmanlı Hükümeti umutsuz bir deneme yap
tı : İtilaf Devletlerinin barış buyrugunu kabul etti ve 
Sevr'de ı O Agustos ı920'de Türk tarihinin en ağır ko
şullu antiaşması imzalandı. Bu metin adına göre "ba
rış" sözleşmesi idi ama bir ulusun egemenlik ve bagım
sızlık hakkını en insafsız biçimde yok ediyordu. Bu 
"antlaşmayı" imzalamakla Osmanlı Hükümeti gerçek
ten yok olmuş bulundugunu kanıtlamıştır. Böylesine 
onur kırıcı olan Sevr Antlaşmasını Türk Ulusu elbette 
kabul edemezdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi çevresin
deki kenetlenme daha da güçlendi. Böylece çok hızlı 
atılan adımlarla tarihin en büyük mucizelerinden biri 
ortaya çıktı : Kayıtsız şartsız teslim olan bir ulus, tes
lim oldugu güçleri eşsiz bir savaş sonunda altetmiş ve 
onları barışa zorlamıştı. İşte şimdi bizi Lozan'a götüren 
yol açılmıştı. 

Mudanya Ateşkesinden sonra İsviçre'nin Lozan 
Kentinde barış antiaşması görüşmelerinin başlaması 
kabul edilmişti. İtilaf Devletleri, artık tamamen sönüp 
yokolmuş Osmanlı Hükümetini de bu görüşmelere ça
gırdılar. Bu davranışları, kendi hesaplarınca, barış gö
rüşmelerinde Türk yanını bölmeye yönelikti: böyle ola
cagını sanmışlardı. Ancak, onların bu çagrısı Türk dev
rimini pekiştiren en önemli anayasal adımlardan biri
nin daha atılmasıyla sonuçlandı : ı Kasım ı922'de 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi saltanatı kesin olarak kal
dırıldı. Böylece, açıkça anlaşılıyor ki. Lozan görüşmele
rinin başlaması hazırlıkları bile lider kadro tarafından 
Türk Devriminin hızlandırılması için bir vesile olarak 
degerlendirilmiştir. Lozan'da artık sadece Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümeti ulusumuzu temsil edecek
tir. 

Lozan'a gidecek Türk Temsilciler Kurulu Başkanlı
gına Garp Cephesi Kumandanı iken, Dışişleri Bakanlı
gına getirilen İsmet Paşa atanmıştır. Bu genç ve başa
rılı general aynı zamanda büyük diplomatik deneyim 
sahibiydi. Daha 26 yaşında iken Yemen'e gönderilmiş
ti. Yemen'de üç yıl kaldı ve orada ayaklanan İmam Yah
ya ile görüşüp, uzun süren pazarlıklardan sonra barışı 
sagladı. Balkan Savaşlarından sonra Bulgaristan ile 
yapılan bazı sınır görüşmelerini de o yürütmüştü. Bü
yük yenilgiden sonra. Osmanlı Hükümeti'nin, Paris'te 
yapılacak barış görüşmeleri hazırlıgında kendisinden 
askeri danışman olarak yararlanılması da istenmişti. 
Nihayet 12 Ekim 1922'de uzun ve çetin görüşmelerden 
sonra İtilaf Devletleri temsilcilerine imzalattıgı Mudan
ya Ateşkesi büyük bir başarı idi. Bütün bu olumlu geç
mişine ragmen İsmet Paşa'nın Lozan'daki müthiş dip
lomasi savaşında ne gibi zorluklarla karşılaşacagı da 
belliydi. Bir de şu nokta var: Dışişleri Bakanı İsmet Pa
şa. Hasan Saka ve Rıza Nur gibi iki yetenekli yardımcı
sını seçtikten sonra oluşturdugu kurul içinde esaslı bir 
hazırlık yapamamıştı. Biraz sonra kısaca deginecegim : 
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Sadece bir Türk-Yunan Savaşını degU, 300 yıllık Dogu 
Sorununu kapatacak böyle bir konferans için çok uzun 
ve zahmetli uzman çalışmalarına gereksinim vardı. Bu 
işin yapılması için tse ne zaman ne de yeterli uzman 
vardı. Ekim ortasında başlayan konferans hazırlıkları 
sonunda 20 Kasım'da toplantılara başlandıgı düşünü
lürse böylesine dev bir iş için gerekli hazırlık evresinin 
hemen hiç bulunmadıgı anlaşılır. Türk Temsilciler Ku
ruluna sadece bir sayfalık ve 14 maddeden oluşan bir 
talimat verilmişti. Bu talimatın tki maddesi üzerinde 
özellikle durmak isterim : Birinci Madde şöyle diyordu: 
"Doğu Sının : Ermeni Yurdu söz konusu olamaz; 
olursa görüşmelerin kesilmesi gerekir.,. Sekizinci 
Maddede ise şöyle bir talimat yer alıyordu : "Kapitü
lasyonlar kabul edilemez. Eler görüşmelerin kesil
mesi gerekirse, yapılır ... Diger maddelerde tse "Anka
ra'ya danışılır", "çaba harcanır", "çalışılacaktır" gtbi ifa
delerle bir konferansta gidilmesi gerekli çok dogal bir 
yol olan "pazarlık" kapısı açık bırakılıyordu. Öyle tse 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti iki konuda ge
rekirse konferansın kesilip savaşa devam edilmesini 
göze almıştı : "Ermeni yurdu ve kapitülasyonlar" üze
rinde pazarlık bile yapılmayacaktı. Lozan'daki Türk 
temsilcilert "tam bagıınsızlık ve ülke bütünlügü" ilkele
rine kesinlikle baglı kalacaklardı. 

Biz konferansa böyle hazırlanırken. karşı tarafın 

durumu nasıldı? Bu konuya da biraz degtnmek gere
kir: Kurtuluş Mücadelemiz, Birinci Dünya Savaşı galip-
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lerinden Fransa ve Yunanistan'a karşı yürütülmüştü. 
Bu iki devletle birlikte ayrıca ı9 ı 7 yılından sonra ba
ğ;ımsız olan ve İtilaf Devletlerinin kışkırtmalarıyla üze
rimize saldırtılan Ermenistan'ı da saymak yerinde olur. 
ingilizler ve İtalyanlar ise işgal gücü olarak İstanbul'da. 
Boğ;azlarda ve Anadolu'da yerlerini almışlardı. Ama ey
lemsel olarak savaş Ermenistan. Fransa ve Yunanistan 
ile yapılmıştı. Ermeniler Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kurulup ulusal ordunun oluşmaya başlaması sırasın
da kazanılan büyük bir askeri zafer sonunda bizimle 
Gümrü Barışını tmzalayarak 3 Aralık ı 920'de savaştan 
çekildiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adı
na Doğ;u Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa ta
rafından imzalanan Gümrü Barışı'nı Sovyet Rusya -ve 
bir süre sonra onun nüfuzu altına giren Kafkas devlet
leri- tanımış ama İtilaf Devletleri bu barışı kabul etme
mişlerdi. Fakat bu barış bizimle Ermenistan arasında 
geçerli idi. Gümrü Barışı ile Ermeniler, Türkiye üzerin
deki her türlü taleplerinden vazgeçmişlerdir. Ayrıca Er
menistan ile yeni Türk Devleti arasında dostluk ve iş
birliği de öngörülmüştü. Bu banşın 1990 yılında ba
ğımsızlığını yeniden kazanan Ermenistan Cumhuri
yeti'nce aynen uygulanması gerektiğine inandığımı 
da bu arada belirtmeliyim. Fransızlar ise kendi ka
muoylarınca da hiç anlam verilerneyen bir askeri hare
ketle Güneydoğ;u Anadolu Bölgemizi işgal etmişler ama 
Kuvayı Milliye direnişi ve hücumları karşısında yenile
rek Türk Devleti ile 20 Ekim ı 92 ı 'de "Ankara Andlaş-
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masını" imzalamışlardı. Çok büyük bir askeri başarı 
böylece aynı derecede büyük bir diplomatik zaferle so
nuçlanmış. Fransıztarla aramızda barış kurulmuştu. 

Ancak, Ankara Anlaşması bir "önbarış" niteliginde idi 
ve Lozan'da Fransıztarla yeniden görüşülecekti. 

Bu durumda İtilaf Devletleri Lozan'da sadece bir 
Türk-Yunan Savaşı sonunda ortaya çıkan sorunlar ile. 
tanımadıkları Gümrü Barışını bir yana bırakarak Er
menilerin -ki bu arada Ermenistan bagımsızlıgını yitir
mişti- kendilerince varsayılan sözde sorunlarını çözme
yi düşünüyorlardı. 

Halbuki aslında durum son derece degişik tL Yu na
nistan ile mevcut sorunların yanında çok önemli bir 
başka sorunlar demeti vardı. Konferansa katılan dev
letler ile Osmanlı İmparatorlugu yüzlerce yıl çeşitli iliş
kiler içinde bulunmuş. bu ilişkilerden de son derece 
karmaşık sorunlar dogmuştu. Özellikle kapitülasyon
ların uygulanmasından dogan çok çeşitli ekonomik. 
parasal ve yargısal anlaşmazlıklar vardı. Avrupalıların 
Osmanlı Devleti üzerinde kurdukları baskıyı, yeni Türk 
Devleti kabul edemezdi. Bu baskının kaldırılması za
manı gelmişti. Çöken Osmanlı Devletiyle ilgili bütün 
pürüzler giderilmeli ve yeni Türk Devleti her türlü sı
nırlamadan uzak olarak dünyadaki yerini almalıydı. İş
te bu zorunluluktan dolayı yukarıda degindigtm 300 
yıllık "Dogu Sorunu" bu konferansta çözülmeliydi. Kar
şımızdaki devletler ise böyle bir görüşe katılmıyor, mev
cut hukuksal sorunların yeni Türk Devletine aynen 
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devredilmesi gerektigini ileri sürüyorlardı. Öyle ise on
lar açısından gerçekten ortada "yeni" bir durum yoktu. 

Ama dünya kamuoyu böyle düşünmüyordu. Zaten 
aradan kısa bir süre geçince. karşımızdaki devletler de 
"Dogu Sorunu"nun bütün heybetiyle önlerine dikilece
gini anlamışlardı. Bundan dolayı barış görüşmelerine 
"Yakındogu Sorunları Üzerine Lozan Konferansı" adı 
verildi. 

Bu barış konferansının başka iki özelligi üzerinde 
de durmak istiyorum : Biz bu Konferansta nasıl bir 
devletlerarası konuma sahiptik? 24 Temmuz 1923 tari
hinde imzalanan ana andiaşma metni "İngiliz İmpara
torlugu, Fransa, İtalya, Japonya. Yunanistan. Roman
ya-Sırp-Hırvat-Sloven Devleti ile Türkiye 1914 yılından 
beri Dogu'nun huzurunu bozan savaş durumuna kesin 
bir son vermek için ... " ibaresiyle başladıgına göre. and
laşmanın imzalandıgı güne kadar "Türkiye" ile İtilaf 
Devletleri arasında 1914 yılında başlayan Birinci Dün
ya Savaşı sona ermemiş sayılmaktadır. "Türkiye" ile İti
laf Devletleri arasında. savaşın ilk evresini kapatma 
hazırlıgı 1918 Mondros Ateşkesi ile başlamıştı. Bu an
laşma bizim görüşümüze göre "Türkiye" ile degil. "Os
manlı Hükümeti" ile yapılmıştır. Ama Mondros Anlaş
masının metninde "Türk Hükümeti" sözcükleri vardır. 
Mondros Ateşkes Anlaşması Osmanlı Devleti açısından 
tam anlamıyla bir agır yenilgi ve kayıtsız-şartsız teslim 
belgesidir. Ardından gene Osmanlı Hükümeti ile Sevr 
Barış Andiaşması imzalandı. Dikkate deger ki, bu and-
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laşma metninde de "Osmanlı Devleti" degil "Türkiye" 
taraf olarak belirtilmiştir. Ama bu sırada. yani 1 O Agus
tos tarihinde Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi 
toplanmış ve hükümetini de kurmuştu. Evet, o günler
de bu hareket, daha sonra bizi çok iyi tanıyan Fransa 
tarafından bile ciddiye alınmamıştı. Ama Sevr Andiaş
masının metninde de neden "Türkiye" sözcügü yer al
dı? Öyle ise "yeniden" Türkiye mi idi yoksa Osmanlı 
Devleti mi? Bu soruların yanıtı bugüne kadar tam an
lamıyla verilebilmiş degildir. Lozan Barışı da "Türkiye" 
ile "Birinci Dünya Savaşını" sona erdirmek için imza
landı. Peki, İtilaf devletlerinin görüşüne göre. bu savaş
tan Türkiye yenik mi çıkmıştı? Mondros ile Sevr'e bakı
lırsa evet. Ama eylemsel durum, Sevr Barışını tanuna
yan "yeni" Türkiye Devletinin Birinci Dünya Savaşının 
Türklerle ilgili evresini zaferle kapattıgını göstermekte
dir. Ama Fransa ile ı 92 ı 'de imzalana Ankara andiaş
masında da bir "yenen" ve "yenilenden" söz edilmez: sa
dece iki yanın savaşa son vermek iradeleri kaydedilir. 
O tarihte İtilaf Devletlerinin kendilerinin dogal baglaşı
gı saydıkları Ermenistan'ın da bagunsızlıgı sona ermiş
tir. Yeni Türk Devleti İtilaf Grubunun lideri sayılan İn
giltere ile gerçek bir savaş yaşamamış ve dolayısı ile 
Fransızlarla yaptıgı gibi bir andlaşma da imzalamamış
tır. İtalyanlarla da aramızda eylemsel bir savaş geçme
mişti. Bu devlet. Akdeniz bölgesinde işgal ettigi yerleri 
Sakarya Zaferinden sonra sessiz sedasız boşaltmış ve 
zaten hınç duydugu ingilizlere karşı yeni Türk Devleti-
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ni gizlice desteklemişti. Geriye yalnızca. İtilaf Grubun
dan olan. yani Birinci Dünya Savaşının yenenleri için
de bulunan Yunanistan'ın Türk Devleti ile yaptıgı ve 
agır bir yenilgi ile bitirdigi bir istila savaşı kalıyor. Ge
ne dikkate deger bir başka nokta. bu ikili savaşa ey
lemsel olarak son veren Mudanya Ateşkes Anlaşması 
görüşmelerine Yunanistan'ın katılmayışı ve bu metnin 
biziınle artık savaş durumunda bulunmayan Fransa 
temsilcisinin de bulundugu İtilaf Grubuna mensup 
temsilciler ile aramızda imza edilmesidir. Bu da devlet
ler hukuku açısından son derece ilginç bir durumdur. 
Yunanistan baglaşıklarının zorlaması ile bir süre geçin
ce bu Ateşkes Andlaşmasına "mecburen" katıldıgını 

bildirmiştir. Bu hukuk mantıgı içinde düşünmeyi sür
dürürsek. Mudanya Ateşkes Anlaşmasının Mondros 
anlaşması. Lozan Barışının da Sevr Andiaşması yerine 
geçtigini kabul etme zorunlulugu ortaya çıkar. Böylece 
Lozan Andiaşmasının siyasal ve hukuksal degeri bu 
düşünce dizisi içinde daha da deger kazanmaktadır. 
Lozan'da adı geçen Türkiye ile Sevr'de belirtilen Türki
ye, iki ayrı devlettirler. Sadece bu gerçegi bile Lozan'da 
İtilaf Devletleri Grubuna kabul ettirmek, başlı başına 
zorlu bir diplomasi savaşımına yol açmıştır. Sonunda 
sorun oldukça açık biçimde çözülmüştür. Nitekim Lo
zan Andlaşmasmm bazı maddelerinde "Osmanlı Devle
ti"nin bıraktıgı sorunlardan söz edilmektedir. 

Demek ki Lozan Barışı ile Türkler Birinci Dünya Sa
vaşını kesin olarak bitirmişlerdir. Öyle ise bu savaşta 
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yenilenler ve yenenler biribirleriyle -Türkiye hesaba ka
tılmazsa- sadece dört yıl çarpıştılar. Türkiye için ise bu 
savaş, tam sekiz yıl sürmüştür: Lozan'da imzası olan 
diğer devletler için de durum aynıdır. Böyle bir devlet
ler hukuku sorununa dünya tarihinde rastlandığı söy
lenemez. 

Lozan Konferansının ve ardından gelen barışın be
lirtmek istediğimiz bir başka özelliği de şudur: Bu kon
feransta Türkiye "yenmtş" taraftır ve tek başınadır. 

O'na konferansta stratejik veya taktik bakımdan yar
dımcı olan hiçbir devlet yoktur. Tarihte "yenmiş" bir 
devletin, daha önceki sıfatları "yenmiş" olan. ama ar
tık "yenilmiş" kabul edilmesi gereken devletlerle kon
ferans masasına oturduğu bir başka örnek de yoktur. 
Ayrıca, karşımızdaki İtilaf Devletleri Grubu da kendi 
açısından yenilmiş olduğunu kabullenemiyor. sadece 
kendi saflarında olup da 1919 tarihinden sonra Tür
kiye ile çarpışan ve "nasılsa" savaşta hezimete uğra
yan dostları Yunanistan'a yardım etmek istiyordu. 
Yani dostları Yunanistan ile hasımları Türkiye'yi ba
rıştırmayı -elbette Yunanistan'ı kayırarak- hedefle
mektedirler. Ama bu arada Doğu Sorunu'nun yüzler
ce yıllık karmaşık ve karanlık yanları da deşildiği 
için, onların düzenlenmesi amacıyla kendilerini zo
runlu olarak devreye sokmaktadırlar. Bu aşamada 
onlar acaba sadece Birinci Dünya Savaşı'nı mı bitir
mek istemektedirler. yoksa daha gerilere gidip, bu ve
sile ile "Yakın Doğu"nun birikmiş sorunlarını mı çöz-
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meyi düşünmektedirler? İlkönce ilk tezde karar kıl
mışlarken , sonra bu görüşlerini degiştirmek zorun
da kaldılar. Ancak kendi içlerinde kenetlenmişlerdi. 
Bu Konferansta yapayalnız bir Türkiye vardır. Bu ye
ni Türkiye, sadece Birinci Dünya Savaşı'nın sonunu 
getirmekle kalmıyor, aynı zamanda o savaşta yıkılan 
ve artık sadece enkazı kalmış bir başka Türk Devle
ti'nin, Osmanlı İmparatorlugu'nun hesabını vermek 
ve bu yolda da başarı kazanmak zorunda bulunuyor
du. Bunun yeni Devlettınizi yönetenler için ne kadar 
güç bir iş oldugunu takdir edeceginize inanıyorum. 

Bütün bu söylediklerim bizi şu sonuca götürmeli
dir. Böylesine olumsuz koşullar altında girilen konfe
ransta yeni Türk Devleti'nin tek başına kazandıgı ba
şarı. hiçbir ölçüye sıgmayacak derecede büyüktür. 
Uluslararası düzende Sevr'in akıl almaz agırlıktaki 
hükümleri silinmiş, bütün kayıtlardan arındırılmış. 
tam bagımsız. ne Ermenilere yurt veren, ne kapitü
lasyonları tekrar yaşatan bir varlık dogmuştur. Lozan 
Konferansı'nın tutanakları incelenirse, tek başına bı
rakılan Türkiye'nin yapayalnız temsilci kurulu ve 
onun başkanı İsmet Paşa'nın, magrur. dedikleri de
dik büyük devletleri nasıl dize gettrdigi açıkça anlaşı
lır. Bu da tarihin bir başka önemli bir olayı olarak de
gerlendirilmelidir. 

Lozan Barışı ile Kurtuluş Savaşımızia erişilen zafe
ri devletlerarası alem tanınmıştır. Birinci Dünya Sa
vaşı'nı bitiren andiaşmaların hepsi yeniliklere dikte 
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ettirildigi halde, Lozan Barışı. bütün umutlarını yiti
ren, savaşı en agır koşullarla sona erdirmiş bir ulu
sun dört yıl gibi kısa bir süre sonunda nasıl onurlu 
bir andiaşma yaparak, kendi benligini kabul ettirdi
ginin tarihteki tek örnegidir. Dört yıl içinde yenik 
iken yenen olmak ve magrur büyük devletlerin karşı
sında eşit koşullarla konuşarak tam bagımsızlıgın 
kazanıldıgını kanıtlamak, gerçekten örnegi pek bu
lunmayan büyük bir başarıdır. 

Ama çogulcu bir toplumda yaşadıgımız için. bu 
andiaşmayı bazı eleştirilerle küçültmeyi deneyen çev
reler de vardır. Bu eleştirilen özellikle İstanbul'daki 
Rum Patrikhanesi'nin kaldırılamaması, kıyılarımıza 
çok yakın Ege Adalarının kazanılamaması gibi konu
larda yogunlaşmaktadır. Ege Adaları. Osmanlı Devle
ti'nin Balkan Savaşları sırasında kabul etttgi ulusla
rarası andlaşmalarla elden çıkmıştı. Lozan'da bu 
adaların geri alınması için çok ugraşıldı. Gene Rum 
Patrikhanesi konusunda verilen diplomatik mücade
le çok agır geçmiştir. Bu tür eleştirileri yapanların 
Konferansın Türkçe tutanaklarını okumak zahmetine 
katlanmadıgı anlaşılmaktadır. Kaldı ki, İsmet Paşa ile 
arkadaşları bir çok önemli etkeni hesaba katmak zo
rundaydılar: Ulusumuz son gücüyle zaferi kazanmış 
yeni bir savaşı yürütecek hiçbir dayanagımız kalma
mıştı. Yurdun en verimli bölgeleri tam bir harabeye 
dönmüştü. Esasen Mudanya Ateşkesinden hemen 
sonra ordularımızda büyük ölçüde terhisler başla-
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mıştı. Çünkü o günleri yaşayan komutanlarımızın 
söyledigine göre "askerin yatacagı bir dam altı bile 
yoktu ... Ordunun ekonomik dayanagı da tam anla
mıyla tükenmişti. Lozan'da karşısına çıktıgımız dev
letler bu durumu biliyorlar ve degerlendiriyorlardı. 
İsmet Paşa ve arkadaşları Lozan'da zaman zaman 
rest çekmiş, bunda bir ölçüde başarılı da olmuşlardı 
ama bu diplomasi oyununu daha fazla sürdürmek. 
elde edilen herşeyin bir çırpıda yitirilmesi sonucunu 
verebilirdi. Deneyimli devrim kadrosu böylesine bü
yük zorluklarla ulaşılan yerden gerileme tehlikesini 
göze alamazdı. Yurdumuzun savaş sonu durumunu 
çok iyi degeriendiren Atatürk ve arkadaşları kapıtü 

lasyonların kaldırılması gibi çok yaşamsal konularda 
ödün verdirtmemiş. diger konularda ise barışa ulaş
mak için bazı özverilerde bulunulmasını kabul etmiş 

ti. Kaldı ki andtaşmanın önemli iki eksigi daha, Ata
türk'ün saglıgında giderilmişti: Lozan'da egemenlik 
haklar.ımıza aykırı biçimde düzenlenen Bogazlar Reji
mi ı 936'da Montreux'da düzeltilmiş tir. Sadece ticaret 
gemilerine serbest geçiş hakkı verilmesi dışında ege
menligimizle ilgili bütün sınırlamalar kaldırılmıştır . 

Hatay Sorunu ise Atatürk'ün son zamanlarında çö
zülmüş, ı 939'da da bu perde kesin olarak kapanmış . 

Hatay sınırlarımız içine alınmıştır. Salt eleştırrnek 
için gerçeklerden sapmak dogru degildir. Tarihin 
eleştirisi, eleştirilen zamanın koşulları ışıgında yapı

lır. İnsaf sahiplerinin başka türlü davranması düşü
nülemez. 
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Lozan Barışı için verilecek son hükmü, onu bize ar
magan eden İsmet İnönü'ye bırakalım. Bakınız ne di
yor, dinleyelim: " .. 1 inci Cihan Harbinden kalan mu
ahedelerin hiç birisi yaşamaz. Yalnız Lozan Muahedesi 
ayaktadır. II nci Cihan Harbinden sonra yeni müahede
ler dünyaya yeni meseleler ve ihtilaflar çıkarmıştır. Lo
zan Muahedesi (ise) Türkiye için esaslı degerini ve ulus
lararası münasebetlerde kılavuz olacak ilkeleri taşı
makta devam etmektedir. Denilebilir ki, Lozan Mu
ahedesi, imzasından 46 sene sonra, tazeligini muhafa
za etmektedir." İsmet İnönü'nün 1969 yılında yazdıkla
rma katılmamak olanaksızdır. Bir koşulla ki, "46 sene·· 
sözcügünü "75 sene" olarak degiştirerek. Evet, dünya
da bu kadar uzun yaşayan bir başka barış andiaşması 
çok azdır. Yirminci Yüzyılın ilk çeyreginde imzalanan 
bu andlaşma, yirmibirinci yüzyıla geçecek tek siyasal 
barış belgesidir. Onun yüzüncü yıldönümünü 2023'te 
ku tlamamıza da az zaman kaldı. 

Deierli Dinleyiciler, 

Şimdi izin verirseniz Cumhuriyetimizin nitelikleri 
üzerinde kısaca durup, bunlarla Lozan Barışının bag
Iantısını belirtmeye çalışacagım. 

29 Ekim 1923 tarihinde 1921 Anayasasının degişti
rilmesi ile ilan edilen Cumhuriyet, aslında Türkiye Bü
yük Millet Meclisi kuruldugu zaman dogma aşamasına 
girmişti. Peki ne demektir cumhuriyet? Cumhuriyet 
dogrudan dogruya halkın egemen oldugu. bütün üst 
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yöneticilerin seçimle saptanmaları esasına dayanan bir 
devlet biçimidir. Cumhuriyette "seçim" olgusu temel ol
duguna göre, bu önemli işin bütün bireylere tam öz
gürlük saglayarak gerçekleştirilmesi gerekir. Buradan 
da demokrasiye ulaşırız. Başka bir deyişle, tam bir 
cumhuriyette. demokrasi vazgeçilmez rejimdir; zira 
başka bir yolla ulusun kendi iradesini belirtınesi müm
kün degildir. 

Bu açıklamalar karşısında kimi çevreler "cumhuri
yet devlet başkanının bir hanedan içinden çıkmadıgı 
devlet biçimidir, demokrasi ile cumhuriyeti her zaman 
özdeşleştiremeytz" diye düşünebilirler. Bu görüş: cum
huriyet çok genel bir biçimde tanımlanırsa. belki haklı 
da olabilir. Gerçekten dünya üzerinde başlıca "monar
şi" ile "monarşi olmayan" devlet biçimlerini görmekte
yiz. "Monarşi olmayan" bütün devlet biçtmlerini ··cum
huriyet" başlıgı altında toplamak ne dereceye kadar 
dogrudur? Günümüzün modern anayasa hukukçuları. 
örnegin Doehring ve Zippelius gibi önemli ve saygın Al
man düşünürler! "Cumhuriyetin" halkın egemen oldu
gu bir devlet çeşidi oldugunu belirtirlerken, bunun 
dogrudan dogruya demokrasi ve hukuk devletiyle öz
deş olması gerektigint ileri sürerler. Bu düşüncelerinde 
de haklıdırlar. Çünkü eger halk tradesini Rousse
au'nun söyledtgt gtbi devletin ana ögesi yaparsak, o za
man bu iradenin ntteligt üzerinde düşünmek gerekir. 
Halk biribirine eşit bireylerden oluşur. Gerçek halk ve
ya halkın daha soyutlaştırılmış biçimi olan ulus ege-
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menliginde temel öge. bütün bireylerin doguştan eşit 
olmasıdır. Bu eşitlik onların ortak iradeye de eşit ve 
vazgeçilmez biçimde katılmalarını gerektirir. Bütün bi
reylerin eşitligi, onların üstünde bir başka güçlü kişi
nin bulunmasını önler. Eşitlik de özgürlügü getirir; gü
nümüz bakımından degerlendirilirse özgürlükler, de
mokrasinin de esasını oluştururlar. Eger "ulusun veya 
halkın" egemen oldugu bir devlette böyle bir mekaniz
ma yoksa, genel iradenin belirmesi mümkün müdür? 
O zaman da cumhuriyetten ve demokrasiden söz edile
bilir mi? 

Şimdi, "İngiltere'de, İspanya'da, İsveç'te ... monarşi 
var ama bu ülkeler aynı zamanda dünyanın en demok
rat ülkeleri"dir denilecektir. Elbette, bir siyasal rejim 
olarak demokrasi, bir monarşide de benimsenebilir. 
Ama ne kadar demokrat olursa olsun, bir monarşide 
"seçilmemiş" bir devlet başkanı vardır. Ulusun bu hü
kümdarı benimseyip benimsernemesi önemli degildir. 
Zira kuramsal düzeyde, ulus, eşit kişilerden oluşan 

toplumun içinden birini daha üst ve vazgeçilemez yet
kilerle donatamaz. Demokratik monarşilerde ise seçil
memiş bir devlet başkanı, egemenligi ulus ile paylaş
maktadır. Egemenligin ulus ve hanedan üyesi biri ara
sında paylaşılması gerçek eşitlige dayanan bütün sis
temlerde yadırganır. Zaten demokratik monarşiler 

Fransız Devriminden sonra ayaklanan bazı Avrupalı 
uluslar tarafından hükümdarlarına zorla kabul ettiril
mişlerdir. İngiltere'deki gelişim gerçi 19 uncu Yüzyılda-
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ki ayaklanmalardan çok önce başlamıştır ama orada 
da kralların egemenliklerini ulusla paylaşmak isteme
diklerini pek çok kanlı olayda görmek mümkündür. 
Öyle ki monarşiye çok baglı bu ülkede bir aralık Crom
well 1953 - 1958 yılları arasında bu devlet biçimine son 
verebilmiştir. ingiliz krallarının, yetkilerini uzun bir sü
re ~lusla paylaşmak istememeleri açık bir tarihsel ger
çektir. Şimdi gene bu yöndeki düşünmeyi sürdürelim: 
Gerçek anlamı ile bir cumhuriyette bütün güçler ulusa 
aittir. Böyle bir devlet biçimi içinde demokrasinin çok 
daha kolay yerleşecegi kesindir. Ayrıca, demokratik 
monarşilerde bugün bile devletin başı olan hükümda
rm ulusun önüne geçip bunalım zamanlarında "son sö
zü" söyleyebilecegi anayasa hukukçularınca kabul edil
mektedir. Öyle ise, Avrupa'daki monarşik demokrasile
re büyük bir saygı beslemekle birlikte. gerçek anlamı 
ile demokratik bir cumhuriyetin insan dogasına en uy
gun devlet biçimi oldugunu kabul etmek gerekir. 

Dünyada elbette bir seçime dayanılarak iktidara 
gelmiş kişilerin yönettigi ve kendilerine "cumhuriyet" 
adı takılan pek çok devlet bulunmaktadır. Bu devletler
de eger seçim mekanizmasında demokratik ölçütlere 
uygun davranılmıyorsa, bana göre gerçek bir cumhuri
yetten söz edilemez. Neden adını koymayalım: Bu tür 
devletlere kamu hukukunda artık "cumhuriyet" degil 
"totaliter" devlet deniliyor. Nasıl "meşruti bir cumhuri
yet" düşünülmesi bile olanaksız bir kavrarnsa "totaliter 
bir cumhuriyet" de kolayca düşünütüp benimsenemez. 

23 



Bu tartışmayı fazla uzatmarlan bitiTerek Türkiye ör
negine dönmek istiyorum: Türkiye'de ulus egemenligı
ne dayalı devlet, yukarıda da söyledtgim gibi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla kurulma aşaması
na girmiştir. Ama bu devletin tam bir cumhuriyet sayıl
ması henüz olanak içinde degildi. Ancak Saltanat 1 Ka
sım 1 922'de kaldırılınca cumhuriyet biçimine iyice 
yaklaşıldı. Bir yıl sonra da bu devlet biçiminin adı ko
nuldu. 

Türkiye Cumhuriyeti, gerçek anlamıyla ulus ege
menligine dayanılarak kuruldu ve ardından demokra
tikleşme yoluna gidildi. Gerçek bir cumhuriyette bu
lunması gerekli hukuksal altyapıya kavuşmadan de
mokrasiyi getirmek elbette . olanaksızdı. Bu nedenle 
Cumhuriyetimizi kuran kadro, büyük bir çaba ile sözü
nü etttgim altyapıyı hazırladı: Kesin eşitlik ilkesi ile 
devlette bu ilkeyi güçlendirecek en önemli etken olan 
"laiklik"e geçiş son derece yaşamsal adımlardı. Sadece 
laik bir düzende özgürlükten söz edilebilir. Türk devri
minde yapılan en büyük tarihsel degişiklik budur. Din
sel devletten laik devlete geçilmiş ve eşitlik saglanmış
tır. Ancak ondan sonra çok partili sistem yaşatılabilir
di. Gerçekten, Cumhuriyet kurulduktan sadece 22 yıl 
sonra kesin olarak bu sistem yaşamımızda yerini aldı. 
Bu süre. dünya demokrasi tarihinde az görülen, belki 
de hiç görülmeyen kısa bir zaman parçasıdır. Ayrıca bu 
22 yıl içinde Devletimizin kuruluş evresi ile tam altı yıl 
süren İkinci Dünya Savaşı da vardır. Bu savaş sırasın-

24 



da çok partili bir yaşama geçilemezdi. Zira öncelikli 
amaç savaş dışı kalmaktı. Ancak böylece hedeflertınize 
ulaşabilirdik Şimdi sözlerimin sonuna gelmek istiyo
rum: Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'na katılmaması, 
demokratikleşme yolunda büyük bir adımın atılmasın
da başlıca etkendir. Çünkü, demokrasi ancak "barış" 
içinde gerçekleşebilirdi. Barışa kavuşmayan bir ülkede 
ne kadar iyi niyetli olursa olsun bütün siyasetçiler bu 
olayda boşuna çabalarlar. Özgürlüklerin güvencesi ba
rıştır. Türkiye'de demokrasiye geçişin en önemli adımı 
olan "cumhuriyet". Lozan'da kesin ve kalıcı barış kur
duktan sonra ilan edilmiştir. Türk Devrimini yürüten 
kadro kadar barışa bağlı başka devrimciler düşünemi
yorum. Savaşın hem demokrasiye. hem de asıl ulusal 
varlığın sürdürülmesille en büyük engel olduğunu bü
yük bir bilinç ile anlayan bu kuşak. savaşların içinde 
yetişmişti. Bu kuşağın çoğunluğu askerlerden oluşu
yordu ve savaşın ne kadar korkunç bir fehlket olduğu
nu en iyi onlar kavramıştı. Bu nedenle "Yurtta banş, 
dünyada banş" Lozan'da kazanılan büyük başarının 
sürdürülmesi için sıkı sıkıya bağlanılan bir ilke oldu. 
Lozan'da elde edilen başarı, ancak "barışın sürdürül
mesi ile" korunabilirdi. Türkiye'de demokratik cumhu
riyet de ancak böyle bir ortamda yeşerebilirdi. Tarihe 
şöyle bir bakalım : En köklü demokrasiler bile büyük 
bir savaş geçirdikleri zaman korkunç sarsıntılara uğra
mışlardır. Bunların bazıları demokrasiye bir süre veda 
bile etmiştir. Yepyeni, taze ve yaşama yeni giren Türki-
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ye Cumhuriyeti'nde demokrasi için altyapının kurul
ması ve sonra da bu rejimin iyice yerleşmesi, ancak ba
rış ortamı içinde olanaklıydı. İşte ATATÜRK"ün ölü
münden sonra Cumhurbaşkanı seçilen İsmet İnönü, 
Lozan'da anlatılması güç zorlukları göğ;üslemiş gerçek 
bir devlet adamı niteliğ;i ile, Türkiye girdiğ;i takdirde 
İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda. o zamana kadar bin
bir güçlükle erişilen birçok şeyin yitirileceğ;ini kavra
mıştı. Bu siyaseti ile Türkiye Büyük Millet Meclisfnin 
çalışmalarına büyük ölçüde ışık tuttuğ;u tartışma dışı
dır. Ama savaşa girmemekle sağ;ladığ;ımız kazanç. çok 
partili yaşama geçişte altı yıl daha gecikmemizden do
ğ;an zararı binlerce kez katlamaktadır. Bu felaketin içi
ne girmemekle, Lozan'da kurulan barış. savaş sonrası
na da taşındı. Lozan'ın sürekliliğ;ini sağ;layan en büyük 
etkenlerden biri de bu olmuştur. 

Sayın Konuklar, 

Tarihimizin en uzun barış dönemini yaşadık ve ya
şıyoruz. Aynı zamanda da dünyanın en uzun ömürlü 
cumhuriyetlerinden biri olmak üzereyiz. Bu cumhuri
yet döneminde Türkiye hiçbir savaşa girmedi. Lozan'da 
büyük zorluklarla kurulan dengeyi korudu. Böylece de
mokrasi yolunda ilerlemek kesinlikle olanak içine girdi. 
İşte bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti ve Lozan iki bü
yük mutlu olaydır. İkisi birbirini tamamlamaktadır. 
Bütün demokrasiler gelişme döneminde sancılar çeker
ler. Bu sancılar günümüzün en ileri demokrasilerinde 
kimi zamanlar yüz yıllık sayılarla ifade edilecek derece-
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de uzun ve kanlı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nde 
ise Lozan'da kurulan ve 75 yıl kesintisiz süren barış or
tamı içinde demokrasi yerleştirilirken bazı yapısal san
cılar çekilmiştir ve çekilecektir. Ama bunlar büyüme, 
gelişme sancılarıdır. Hiç kuşkunuz olmasın ki Cumhu
riyetimiz güçlendikçe demokrasimiz gelişecek ve bu 
sancılar, sıkıntılar azalacaktır. 2023 yılında "kesinti
siz yüz yıl banş ve cumhuriyet" saptamasını yapabil
memiz için üzerimize düşen ulusal görevleri yerine ge
tirmek zorundayız. Bunu başaracagız. Buna içtenlikle 
inanıyorum. En büyük güyencemiz genç insanımız ve 
özellikle çagdaş egitimden geçmiş gençlerimizdir. Cum
huriyeti kuran kuşagın gögüsledigi zorlukların yanında 
bizim bugünkü sancılarımız son derece hafif kalır. O 
kuşagın bize verdigi cesaret ile barış içinde Lozan ru
hunu ve Cumhuriyet ülküsünü sonsuza dek diri tuta
cagız ... 

Hepinizi en içten dileklerimle yeniden selfunlarken 
Sayın Büyükelçimizi, bu önemli toplantının düzenlen
mesinde emegi geçen başta Sayın Ertugrul UZUN ve 
Murat ÇETİNKAYA olmak üzere EATA yetkililerini ve 
katkı yapan herkesi kutluyor ve kendilerine teşekkür
lerimi sunuyorum. 
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