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ÖN SÖZ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu olarak, 1985 yılından 

bugüne, 23 Nisan'lan, Çocuk Bayramı hüviyetinin yanısıra, TBMM'nin Açılış Yıl

dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak bilimsel, törensel ve sanatsal et

kinliklerle kutlamaktayız. 

Kurul olarak, Milli Egemenlik Haftası'nın Açılışlarını tarihsel önem taşıyan kent

lerimizde, bilimsel toplantılarla yapmayı artık bir gelenek haline getirmiş bulunuyoruz. 

Bu çerçevede, geçen yıl yurdumuzun serhat kentlerinden biri olan Edirne' de yap

tığımız Milli Egemenlik Sempozyumunun onikincisi, bu yıl diğer bir serhat kentimiz ve 
Ulusal Kurtuluş Savaşı'mn Anadolu'daki en önemli karargahlarından biri olan Kars 

ilimizde gerçekleştirilmiştir. 

Osmanlı Devleti'nin son döneminde meydana gelen ve parçalanmaya sebep olan 
olaylardan sonra, yeni kurulan Türk Devletinin ve Milletinin karşısına bugün de bazı 
çevreler ve dış güçler tarafından sözde Ermeni Soykınını iddialan getirilmektedir. 

Türkiye açısından Kars, Gümrü ve Moskova Antlaşmalanyla kapanan, ancak sık sık 
gündeme getirilmeye çalışılan bu konuya katkı sağlayacak ve tarihi gerçekleri saptır
maya çalışanlara bir yanıt olacak bu yayımmız, yurdumuzun her köşesindeki üniver
siteler ile halk kütüphanelerinde değerli okurların hizmetine sunulacak ve ilgili çevrelere 

de ulaştınlacaktır. 

Sonuçlan bakımından hepimize ışık tutacağına inandığımız bu bilimsel toplantının 

gerçekleştirilmesinde yardım ve katkı sağlayan Kars Valisi sayın Nevzat TURHAN'a, 
Kars Belediye Başkanı sayın Naif ALİBEYOGLU'na, Kafkas Üniversitesi Rektörü 
sayın Prof. Dr. Necati KAYA'ya, bildiri sunan çeşitli üniversitelerimize mensup çok 
değerli bilim adamlarımıza, kurulumuzun değerli üyelerine, Kars Milletvekilleri sayın 

Arslan AYDAR ve sayın Çetin BİLGİR'e, bu sempozyumun gerçekleştirilmesinde ve 

kitabın yayımlanmasında emeği geçen tüm Kurul çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

TBMM 

Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı 
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Ethem BAZ (Sunucu)- Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Baş
kanvekili, sayın Valim, sayın milletvekillerim, sayın protokol üyeleri, 
değerli konuklar, görsel ve yazılı basınımızın değerli üyeleri, sevgili öğ
renciler; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışının 81 inci Yıldönümü 
etkinlikleri çerçevesinde, Kars Valiliği, Kars Belediye Başkanlığı ve Kaf
kas Üniversitesi Rektörlüğü'nün işbirliğiyle düzenlenen "Ulusal Egemen
lik İlkesi Işığında Dış Politikamız" konulu XII. Milli Egemenlik Sempoz
yumuna hoş geldiniz. 

Programı arz ediyorum: 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunınası ve Kafkas Üniversitesi 
Rektörü Sayın Prof. Dr. Necati Kaya, Kars Belediye Başkanı Sayın Naif 
Alibeyoğlu, Kars Milletvekili Sayın Arslan Aydar, Kars Milletvekili ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Denetçisi Sayın Çetin Bilgir, Kars Valisi 
Sayın Nevzat Turhan'ın konuşmasından sonra açış konuşması, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kül
tür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı Sayın Ali Ilıksoy tarafından 

yapılacaktır. 

Kars Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı Özel İlköğretim Okulu öğ
rencilerinin "Doğu Cephesi ve İstiklal Marşının Canlı Tablosu" konulu 
gösterileri, sempozyum ve kapanış. 

Şimdi sizleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaş
larının manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve arkasından İs
tiklal Marşı'mızın okunmasına davet ediyorum. 

Ethem BAZ - Teşekkür ediyoruz. 

Konuşmalarını yapmak üzere, Kafkas Üniversitesi Rektörü Sayın 
Prof. Dr. Necati Kaya'yı kürsüye arz ediyorum. 
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Prof. Dr. Necati KAY ... ı\. * 

Katkas Üniversitesi Rektörü 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilim, Sayın Valim, 
sayın milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, değerli konuklar, 
üniversitelerimizin çok kıymetli bilimadamları, sevgili öğrenciler, yazılı 
ve görsel basınımızın çok kıymetli temsilcileri; bu gün, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin açılışının 81 inci yılını, Anadolu'nun temel taşlarından 
biri olan Kars'ta kutluyoruz. Yüreğimiz sevinç, coşku ve gurur dolu; gele
ceğe dimdik ve kararlılıkla bakıyoruz. Anlamı ve önemi büyük olan bu 
gün, hepimize kutlu olsun. 

Bu duygularla, sizleri, şahsım ve Üniversitem adına sevgi ve saygıyla 
selamlıyor; hepinize hoş geldiniz diyorum. 

Değerli konuklar, tarihin hiçbir döneminde, belirli coğrafyada kendi 
başına yaşamış, kendini başka milletlerden soyutlamış bir ulusa rastlamak 
mümkün değildir. Milletler, bazen bir arada, bazen de komşu olarak yaşa
mak zorunda kalmışlardır. Böyle olmakla birlikte, diyebiliriz ki, tarih, 
ezeli düşmanlıkların ve buna zemin hazırlayan büyük ideallerin top
lamıdır. Tarihte, sürekli dostluklara yer yoktur. Dostluklar, çoğu kez, kar
şılıklı menfaatlere dayanır. Bütün bunlar, bazı ulusları üstün ve egemen, 
bazılarını da aşağı ve sefil duruma düşürür. 

Türk tarihine baktığımızda, Türkler; asırlarca etkisini gösteren devlet
ler kurmuşlardır. Osmanlı İmparatorluğu da bu devletlerden biri olmuştur. 
Bu imparatorluk, 18 inci yüzyıldan itibaren Avrupa'nın güçlü devletleri 
arasında, menfaat kavgalannın orta sahasında yer almıştır. 

Jeopolitik ve stratejik yönlerden her zaman dikkatini çeken bir bölge 
de Kafkasya'dır. Kafkasya'da geçiş kapısı ya da kilit konumunda olan 
Kars, tarih boyunca, çeşitli kavimlerin yaşadığı ve geçtiği bir saha olmuş
tur. 1064 yılında Türkler tarafından ilk fetih gününden sonra, eb edi Türk 
yurdu olarak kalmış ve geçiş sahası konumu nedeniyle de, birçok istila1ar 
görmüştür. Özellikle, 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus 
Savaşı'nın sonunda "Elviye-i Selase" yani; Kars, Ardahan, Batum, Rus
ların eline geçmiş ve kırk yıl süren bir esaret dönemi yaşanmıştır. Bu 

* Özgeçmişi s. 130. 
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dönemde ve özellikle de, Birinci Dünya Savaşı esnasında, Ermeni komi
tacılar, doğuda birçok Türkü katlederek, tarihin en adi cinayetlerini iş
lemişler ve Türlüğü imhaya kalkışmışlardır. Ancak, ne yazıktır ki, bütün 
bunlar, yüzde 100 saptınlarak, sözde Ermeni soykırımı senaryolarını, bazı 
Avrupa ülkelerinin de desteğini alarak gündemde tutmayı başarmışlardır. 
Ancak, unutmamalıdırlar ki, Elviye-i Selase'deki halkın oluşturduğu 
şilralarla, Ermenilere karşı bölge Türklüğü korunmuş, Rus ve Ermenilerin 
daha içerilere sızınalarına engel olunmuş ve Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk'ün ulusuyla birlikte başlattığı ve başarıyla sonuçlandırdığı milli 
mücadelenin yurt sathına yayılmasında, temelini Evliye-i Selase'deki 
mücadele oluşturmuştur. 

Milli devlet ve tam bağımsızlık ilkeleriyle birlikte, devlet anlayışının 
temellerini oluşturan Milli Egemenlik kavramının oluştuğu bu üç sancak
ta, mücadele sonrası, Şura üyelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisine 
katılmaları, Milli Egemenlik ilkesine olan bağlılıklarını kanıtlamıştır. İs
tiklal Savaşının sağladığı, Türk Milletinin hayat haklarını ve isteklerini 
gerçekleştirdiği Lozan Antlaşmasıyla, Ermeni konusunda ödün veril
mediği gibi, bu konudaki kararlılığımızı dünya kamuoyuna, bağımsız
lığımızla birlikte, bir hukuk devleti olarak kabul ettirmiş olduk. Bugün 
yeniden gündeme getirilmek istenen şark meselesi de, daha o günlerde 
ölü doğmuştur. 

Büyük Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesiyle anlamını bulan, 
barışçı dış politika, her şeye rağmen barış ya da milli menfaatlerden 
fedakarlık anlamına gelebilecek pasifıst bir politika olmamıştır, olması da 
mümkün değildir. Bizler, Kafkas Üniversitesi öğretim üyeleri olarak, Er
menistan'a en yakın coğrafyada bu konudaki tarihi gerçekleri açıklamayı 
en öncelikli görev olarak kabul ettiğimizi ve Fransa Ulusal Meclisinin 
kararıyla, buna paralel tavırları, ülkemizin bütünlüğüne karşı yapılmış çir
kin saldırılar olarak değerlendiriyor, bunları şiddet ve nefretle 
kınadığımızı Türk ve dünya kamuoyuna bir kez daha hatırlatıyoruz. 

Sayın Başkanvekilim, değerli konuklar; bu düşüncelerle, konunun ay
rıntılı tartışılmasını sempozyuma katılan değerli bilimadamlarımıza 
bırakıyor, bu toplantının Kars'ta düzenlenmesine karar veren Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanına, Başkanvekiline, üyelerine ve 
tüm emeği geçeniere teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. 
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Ulusal Egemenlik İlkesi Işığında Dış Politikamız 

Anadolunun Ön Asya'ya giriş kapısından birçok uygarlıklara ve tarihi 
kararlara ev sahipliği yapmış bir kültür kenti olan ve son yıllarda, her 
yönüyle bir gelişme sürecini yakalamış olan Kars'ın ve O'nun can darnan 
Üniversiteınİzin daha da kalkınması için gereken desteğinartarak devam 
edeceğini biliyor ve sempozyumun başanlı geçeceğine inanıyorum. 

Bu duygularla, tüm katılımcılara tekrar hoş geldiniz diyor, hepinize 
sevgi ve saygılar sunuyorum. 

Ethem BAZ - Sayın Rektörümüze teşekkür ederiz. 

Konuşmalannı yapmak üzere, Kars Belediye Başkanı Sayın Naif 
Alibeyoğlu'nu kürsüye arz ediyorum. 
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Naif ALİBEYOGLU * 

Kars Belediye Başkanı 

Sayın TBMl\.1 Başkanvekilim, Sayın Valim, sayın milletvekillerim, 
saygıdeğer hocalanm, değerli katılımcılar, basınımızın sayın temsilcileri; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkan
lığınca organize edilen "Ulusal Egemenlik İlkesi Işığında Dış 
Politikamız" konulu bilimsel toplantının ilimizde düzenlenmesi 
münasebetiyle, başta, Sayın Başkanımız olmak üzere, bilim insanlarımıza 
ve katkıda bulunanlara şükranlarımı sunuyorum. 

Ulusal Egemenlik Haftası etkinliklerinin, Ulusal Kurtuluş Savaşımızda 
ulusal ve yerel kongrelere ev sahipliği yapan tarihi illerde gerçekleştiril
mesini o günlerin yaşatılması bakımından önemli bir fırsat olarak görüyorum. 

Bilindiği gibi evet Kars, ''yerel kongrelerin iktidar" olduğu kentlerden 
biridir. Birkaç ilimizle birlikte savaşın lokomotifıdir. Müstesna özelliklere 
sahip bir serhat şehri, bir kahramanlık diyandır. Kars'ın tarihi, bir ilkler 
tarihi; Kars'ın tarihi, bir Türkiye tarihidir. Nasıl değildir ki, gelin, hep bir
likte hafızalanmızı tazeleyelim. 

Yıl 1918, 30 Ekim Çarşamba, Mondros Limanındaki Agememnon 
Zırhlısında yapılan görüşmeler sonuçlandı. 25 maddelik antlaşmanın im
zalanmasıyla, Türkiye açısından, Birinci Dünya Savaşı sona erdi. Antlaş
ma hükümlerine göre, müttefikler için boğazlar açılacak, istihkamlar işgal 
edilecek; Türkiye, savaşta aldığı tutsaklan geri verecek, sınırların korun
ması için ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli olandan fazla askeri ter
his edilecek, Türk savaş gemileri limanlarda göz hapsine alınacak, müt
tefikler güvenliklerinin tehdit edildiği durumlarda, önemli noktaları işgal 
edebilecekler, Türkiye, Kafkaslan boşaltacak, Toros Tünelleri işgal edile
cek, telsiz ve telgraf hatlan denetlenecekti. 

Aynı gün, Yıldırım Ordu Grubu Kumandanlığına atanan ve Adana 
yakınlannda bulunan Mustafa Kemal Paşa'ya göre, uzayıp giden ve bu 
utanç verici hükümleri içeren antlaşmayla: Devleti Aliyyei Osmaniyye, 
kendisini kayıtsız şartsız düşmaniara teslim etmeye razı olmuştu. Ülke 
yas içerisindeydi. 

* Özgeçmi şi s. 124 - 125. 
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Ulusal Egemenlik İlkesi Işığında Dış Politikamız 

Gün değil, sadece birkaç saat sonra, itilaf devletleri, Türkiye üzerinde 
askeri denetim kurma hazırlığına başlamıştı bile. İngiliz öncü birlikleri, 
Meriç kıyısına ulaşmıştı. 22 İngiliz gemisi İzmir önündeydi. Kars'abağlı 
Aralık, Iğdır Ermeniler, Ardahan da, İngilizler tarafından işgal edilmiştir. 
Türk birlikleri Tuzluca'yı boşaltıyordu. 

Böyle bir tablo karşısında Kurtuluş Savaşının ilk örgütlenmesi, 
sadece, altı gün sonra; yani 5 Kasım 1918 Cuma günü Kars'ta başlıyordu. 
Osmanlı ordusunun bölgeden çekileceğinin aniaşılmasıyla birlikte, bir 
başka devletin işgalini önlemek için Kars ve çevresinin Türk-İslam ahalisi 
ve yerel sivil önderleri, Kars İslam Şurasını toplayarak geçici bir hükümet 
kurulması kararı aldılar. Ardından, yine, henüz, ülkede örgütsel anlamda 
önemli bir hareketlilik yokken, 14 Kasım 1918 Perşembe günü Birinci 
Kars Kongresini, 3 O Kasım ı 9 ı 8 Cumartesi günü de, İkinci Kars Kongresini 
yaptılar. Sonunda, 18 Ocak 1919'da bütün şuralar, Anadolu'da bir başka 
örneği görülmeyen bir hükümetin, yani Cenub1 Garb1 Kafkas 
Hükümetinin kurulmasına zemin hazırlayarak birleştiler. 

İngilizlerin baskınına uğrayarak dağıtılan Ulusal Hükümetin 12 üyesi 
yakalanarak önce, Batum'a, oradan da Malta'ya sürüldü. Meclis üyelerin
den bazıları ise, Malta'dan kaçarak, Kağızman ve Oltu'da çalışmalarını 
sürdürdü. Bu gelişmeler, Ankara Hükümeti ve Atatürk tarafından yakın
dan izlendi, süreç içerisinde geliştirilecek stratejinin altyapısı oluşturuldu. 

Ben burada, izninizle, birkaç dakikalığına geri dönmek; Kars halkının 
bu inanç, kararlılık ve bu yürekliliğinin nedenleri üzerinde kısaca durmak 
istiyorum: 

Sayın Meclis Başkanvekilim, Türkiye'de, adı Türkçe olan en eski 
şehir Kars'tır. 

Kars, stratejik önemi nedeniyle, tarihte her zaman, büyük devletlerin 
dikkatlerini çekmiş, Anadolu'da ve Kafkasya'da güç sahibi olmanın biri
cik yolu olarak görülmüştür. Selçuklu Türkleri bu gerçeği tespit etmiş, 
Anadolu'ya girmenin yolunu Kars'ı zaptetmede görmüşlerdir. Türklerin 
Anadolu'ya girişi ve yayılması Ani ve Kars'ın fethiyle mümkün olabilmiş
tir. Bu yüzdendir ki, bu güzel ve güzel olduğu kadar önemli bir kenti el
de tutmanın bedeli çok ağır ödenmiştir. 

Güzel yurdumuzun her köşesinde, Kurtuluş Savaşı ve öncesinde acılar 
çekilmiş, şanlı direnişler görülmüş, eşsiz kahramanlıklar yaşanmıştır; 
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ama, Kars halkının çektiği çileler, yaşadığı kara günler bir başka türlüdür. 
Müstevliler, bir ülke için beslediği kin ve nefreti, giderek bir bölge, bir il 
üzerinde kusmuşlardır. 

Osmanlı İmparatorluğu, Ruslada 19 uncu Yüzyılda beş kez savaşmak 
zorunda kalmıştır. Bu savaşlar, hep Kars üzerinde olmuştur. 

1807, 1829'dan sonra, 16 Haziran 1855 günü Kars Kalesi, Rus ordusu 
tarafından üçüncü defa kuşatılmıştır. Şanlı ordumuzun destansı kah
ramanlığından sonra, Silistre muharebesinden bile büyük olarak nitelenen 
parlak bir zafer kazanılmıştır. Ardından, Sultan Mecid'in gönderdiği bir 
fermanla, Kars'a gazi unvanı verilmiş ve Karshlar üç yıl vergi ve asker
likten muaf tutulmuştur. Bu kahramanlık nedeniyle, Anadolu'da ilk kez, 
Kars 1272 tarihini taşıyan şehir madalyası altın, gümüş ve bronz olarak 
bastırılmıştır. 

Ancak, beş ay sonra Kars, şarta bağlı olarak Ruslar tarafından işgal 
edilir ve 30 Mart 1856 tarihinde Paris Antlaşmasıyla işgalden kurtulup, 
derin yaralarını sarmaya başlar. 

24 Haziran 1877'de Ruslar, yeniden Arpaçay'dan sınırı geçer. Ahmet 
Muhtar Paşa'ya gazi unvanını verdiren Kars topraklanndaki üç parlak 
meydan savaşına karşın, ordumuzun ikmalsizliği yüzünden, Ruslar, kısmi 
üstünlük sağlarlar. Ardından da, yapılan bir baskınla, tabyalan düşürüp, 
şehri işgal ederler. Şehirde, üç gün yağma ve katliam yapılır. Sonra da, El
viye-i Selase olarak bilenen üç sancak; yani, Kars, Ardahan, Batum, 
3 Mart 1878 tarihli Ayestefanos Antiaşması ve 13 Temmuz 1878 Berlin 
Kongresiyle Ruslara harp tazminatı olarak bırakılır. 93 Harbi olarak da 
bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası, halkımız ve tarihçiler 
tarafından "Kırk yıllık kara günler" olarak anılır. 

Düşmanın baskı, işkence ve dayatmaları sonunda, 1882'ye kadar 82 
bin Türk, Kars sancağından batıya göç ettirilir. "Oblast" olarak nitelenen 
bölgeye; Rus, Ermeni, Rum, Estonyalı, Süryani, Asuri, Çingeneler sis
temli bir şekilde yerleştirilerek, Müslüman halkın toplam nüfus içindeki 
oranı yüzde 52'lere kadar düşürülür. 

Rusların resmen Kars'a yerleşmesinden tam 40 yıl sonra, 3 Mart 
1918'de, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Brest-Litowsk Antlaş
masıyla üç sancak; yani, Kars, Ardahan, Batum bölgelerinin yeniden ana-
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vatana kavuşması kabul edilir. Ancak, Tiflis'teki Seyim Hükümetine bağ
lı Taşnak Ermeniler, bu antlaşmayı tanımadıklarını açıklarlar. Kars'taki 
Türk ve Müslümanlan vahşice katlederler. Sarıkamış, Kağızman ve Ar
paçay'da can ve mal kaybına yol açan yangınlar çıkanrlar. Yakup Şevki 
Paşa komutasındaki I. Kafkas Kolordusu ile II. Tümen 5 Nisan 1918'de 
Sarıkamış'a, 25 Nisan'da da Kars'a girer; ama, sevinç uzun sürmemiştir. 
Zira, biraz önce belirttiğim gibi, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mon
dros Mütarekesiyle, hükümet, Kars, Ardahan ve Batum'u boşaltarak, ön
ceki sınırlarına geri çekilmek zorunda kalmıştır. 

Kars halkının, Kurtuluş Savaşındaki ilk örgütlenmeyi gerçekleştirip, 
diğer illere örnek olmasının altında bu acılı geçmişinin kalıramantığı vardır. 

Centibi Garbi Kafkas Hükümetinin dağıtılmasının ardından, Er
menilere karşı verilen çete savaşlan sonunda, Şark Cephesi Komutanı 
Kazım Karabekir Paşa komutasındaki ordu, 30 Ekim' de Ermeni ordusunu 
üç saat içinde perişan eder ve 7 Kasım günü birliklerimiz, düşmanın 
yakarak çekildiği Arpaçay'a dek olan bölgeyi ve Gümrü'yü ele geçirirler. 

Rus, Ermeni ve İngiliz işga.li altında kalan Kars'ın anavatana kavuş
ması, Kurtuluş Savaşının önemli bir dönüm noktasıdır. Zira, İsmet Paşa, 
Kazım Karabekir'e çektiği telgrafta bu önemi şöyle vurgulayacaktır: 

"Şark harekatı, bizi ve davamızı ihya etti. O kadar sıkılmış idik, o kadar 
daralmış idik ki, vaziyelin nefes alacak ve bir menfeze ihtiyacı katisi var
dı. Allah'ın inayeliyle bunu sen açtın. Milletimize, tarihimize hediye et
tiğin zafer ile istikbalimizi açtın. " 

Ulu Önder Atatürk de, Kars'ın alınışıyla ilgili Kazım Karabekir 
Paşa'ya çektiği telgrafta: "Kars gibi bir kalenin zaptı her milletin tarihin
de ender olan fevkalade bir askeri başarıdır" der. 

Kars'ın düşman işgalinden kurtaniışından sonra, 2-3 Aralık gecesi 
Gümrü Antiaşması imzalanmıştır. Atatürk, bu antlaşma için Büyük 
Nutukta: "Bay/ar, Gümrü Ant/aşması, ulusal hükümetin yaptığı ilk antlaş
nıadır" diyerek verdiği önemi vurgulamıştır. 
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Değerli davetliler; kuşkusuz, bu yaşananlar kolay kolay hafızalardan 
silinemez. Ama, aziz Atatürk'ün dış politikamızı tayin edici şu veciz 
sözlerini unutmamak gerekir: "Dış siyasetimizde, ülkemizin güven ve 
gelişmesinin bozulmamasına özen ve dosta düşmana karşı doğruluk, 
davranışianınıza önderlik etmektedir. Kalkınmakta ve gelişmekte olan bir 
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ülkenin, kendi içinde ve çevresinde dirliği, düzenli ği bir tek sözle, ba
rışı istemesinden daha kolay açıklanıp, anlaşılabilecek ne vardır? Bu 
haklı ve gerçekçi isteklerden esinlenen dış siyasetimizi yürütürken, ül
kenin dokunulmazlığını, yurttaşın özgürlüğünü, yurdun güvenliğini, 
herhangi bir saldırıya karşı hemen savunabilecek güçte olmamız ge
rekliliğini hiçbir gün gözden uzak tutmamalıyız. Dış işlerinde dürüst 
ve açık olan siyasetimiz, özellikle, barış fikrine dayanmaktadır. Ulus
lararası herhangi bir sorunumuzu barış araçlarıyla çözmeyi arama, bi
zim menfaat ve düşüncemize uyan bir yoldur" 

diyor sevgili Atatürk. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ethem BAZ .. Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. 

Konuşmalarını yapmak üzere, Kars Milletvekili Sayın Arslan Aydar'ı 
kürsüye arz ediyorum. 
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Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilim, sayın millet
vekilleri, Sayın Valim, Kafkas Üniversitesinin Değerli Rektörü ve 
hocalan, sayın belediye başkanları, sivil toplum örgütleriyle, medyamızın 
değerli temsilcileri, kıymetli bürokratlar, değerli misafirler ve aziz hem
şehrilerim; hepinizi saygıyla selamlarken, misafırlerimize de Serhat 
Kars'ımıza hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. 

"Milli Egemenlik İlkesi Işığında Dış Politikamız" konulu XII. Milli 
Egemenlik Sempozyumunun ilimizde düzenlenmesine vesile olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Değerli Başkanına, Başkanvekiline, Kültür, 
Sanat ve Yayın Kurulu üyelerine çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkanım, değerli misafırler, ülkemizde kutlanmaya başlanan 
Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftasının anlamına uygun olarak, 
dönemin İngiliz Başbakanı olan David Lloyd George'un ''Dünyada her 
500 yılda bir dahi yetişir; bu sejerki dahinin Türklerin arasından çıka
cağını ben ne bilirdim?" diyerek tanımladığı Mustafa Kemal Atatürk'ün 
bir sözünü burada tekrar hatırlatarak, bugün ülkemizde yaşanan problem
lere ve çelişkilere kısaca işaret etmek istiyorum. 

"Yetişecek çocuklanmıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu 
ne olursa olsun, en evvel ve her şeyden evvel, Türkiye'nin istikbaline, 
kendi benliğine ve ananat-ı milliyesine düşman olan anasırla mücadele 
etmek lüzumu öğretilmelidir. Beynelmilel vaziyeti cihana göre böyle 
bir cidalin istilzam eylediği anasır-ı ruhiye ile mücehhez olmayan fert 
lere ve bu mahiyette fertlerden mürekkep cemiyetlere hayat ve istiklal 
yoktur." 
Büyük Atatürk'ün bu sözleri, tam anlamıyla, ülkemizde vücut bulmuş 

ve toplum hayatımıza mal olabilmiş olsaydı ve bu ruhtan birtakım insan
lar mahrum edilerek ülkemiz gerçeklerinden, haktan, hukuktan ve erdem
den uzaklaştırılmasaydı, sanırım, bugünkü karmaşık problemlerle kar
şılaşmazdık diye düşünüyorum. 

Sayın Başkan, değerli misafırler; bugün ülkemizin karşılaştığı her tür
lü meseleye de, yine bu çerçevede bakılması ve çözüm aranması gerekir 
diye düşünüyorum. 

* Özgeçmişi s. 126. 
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Her şeye rağmen, bugün içte ve dışta karşılaştığımız sorunların bizi 

yıldırması ve hedeflerimizden uzaklaştırması kimsenin aklına gel

memelidir. 

Şurası unutulmasın ki; şayet "darbeler öldürmediği takdirde, güçlen

mesine sebep olur" ifadesinde belirtildiği üzere, ülkemiz de, bu sıkıntılar

dan mutlaka güçlenerek ve kendini yenileyerek çıkacaktır. Yeter ki, top

lumun her kesimi, özellikle, siyasi ve idari kadrolarla, iş dünyası bu 
yaşadığımız olaylardan gerekli dersi alarak, üzerine düşeni yapsın ve ken

dilerini gözden geçirerek, düzeltilmesi gereken hususları vakit kaybet

meden yerine getirebilsin. 

Burada, bu yaşadığımız olayların derinliğine, tahlilini yapmaya vak

timizin elverişli olmadığını hepimiz bilmekteyiz. Ancak; ülkemizde, 

bugün yaşanan idari ve mali sıkıntının yıllardır yapılan hesapsız kitapsız, 

sorumsuz ve devlet idaresine yakışmayacak ölçüde ciddiyetsizliğin mah

sulü olduğu hepimizin bildiği bir gerçektir. 

Bu yanlış siyasi ve ekonomik politikaların uygulanmasından, elbette 
ülkemizin her yeri gibi Kars ve civarı da önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu 

nedenle, hemşehrilerimin sabırlı olmalarını, devlete ve bugünkü mevcut 

bükilmete güvenmelerini ve insanlarımızın sağduyulu davranmalarıyla bu 

sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum. 

Bu meyanda, birtakım çevrelerin hatalı telkinlerine uyarak yanlışlığa 

düşmemelerini özellikle belirtmek istiyorum. 

Ayrıca, bu vesileyle, . ülkemizin karşılaştığı, Kars'ı da çok yakından 

alakadar eden ve önemli dış problemlerden biri haline getirilen "soykırım 
iftirası" ile de ilgili olarak bir hususun altını çizmek istiyorum: 

Kars ve civarında, Ermeni komitacılannca yapılan katliam ve zulmün 

belgelerle dünya kamuoyuna aniatılmasıyla ilgili olarak Meclis araştır
ması açılmasına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ver

diğimiz önergenin gerekçesinde de ifade ettiğim gibi, Kars ve civarında 
söz konusu olaylarda ailesinden büyük çoğunluğunu kaybetmeyen hiçbir 

Türk vatandaşına rastlamanız mümkün değildir. Dünyadaki bütün tarafsız 

ve bağımsız kaynaklara göre, Ermeniterin bütün bu olaylardan ötürü (has

talık, yolculuk, açlık ve çatışmada) ölenlerinin tamamı olarak kabul 
edilen 300 bin kişiye karşılık, sadece Kars ve civarında kesin olarak tes

pit edilen şehit sayısı 100 binden fazladır. 
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Bir de, o zamanın Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu şartlara göre, 
köylerde ve dağlarda ölenlerin tespit edilemediklerini de hesaba katar
sanız, sadece, Kars ve civarında katledilen Türk vatandaşının sayısı, abar
tılan Ermeni ölü sayısından çok fazladır. 

Sayın Başkan, değerli misafırler; bütün bunlara rağmen, milletimizin 
ve Türk Devletinin bu hadiselerin tarihte kalmasını ve bundan sonra, 
çağın gelişmelerine uygun olarak bütün mesel el erin banşçı yaklaşımlarla 
çözülmesi çabalanna rağmen, Batının Ortaçağdan kalma Haçlı yak
laşımına kendini kaptırmış olan ve bölgedeki istikrarsızlıktan faydalan
maya çalışan odaklann desteğini alan, Ermeniterin arasında bulunan ak
lıselim sahibi insanlan bile şaşırtan fanatikler ikna olmamakta ve bu yan
lışta ısrar etmektedirler. 

Bu durumu anlamak istemeyen, prensip olarak her zaman ve her olay
da Türkiye'yi haksız bulmak isteyen odaklann da, bu durumu görmezlik
ten gelerek, kafa karıştınr nitelikte birtakım yaklaşımlar sergilemelerini 
de aynca, anlamak mümkün değildir. 

Şurası kesinlikle anlaşılmalıdır ki, bölge banşı için, Ermeni id
dialarının tamamı, bu, ister sadece Türkiye'ye yönelik olsun, ister Azer
baycan'a, ister Gürcistan'a veya İran'abunların hepsi birlikte ele alınarak 
topluca mütalaa edilmek zorundadır; yoksa, bölgenin diğer sorunlan bizi 
ilgilendirmez, hatta Türkiye'nin sorunlan Kars'ı ilgilendirmez şeklindeki 
yaklaşımlar, akıl ve mantık dışıdır, diye düşünüyorum. 

Sanıyorum, böyle bir iddianın saçmalık olduğunu iddia edenler de 
biliyordur; ancak, iddiaların maksadı bunu icap ettiriyordur herhalde. 

Sayın Başkanım, değerli misafırler; Dünyada ve özellikle bölgemizde 
huzura ve banşa en çok bizim ihtiyacımızın olduğunu ve bunun ülkemiz 
için anlamının bilincinde olan ülkeler ve adaklar, ülkemizin komşulada 
olan sorunlannın ortadan kalkmasını istememekte, bunun için de çözümü 
oldukça zorlaştırmaktadırlar. 

Ancak, bölgenin stratejik ülkesi durumunda olan Türkiye'nin bu 
olumlu yaklaşımının bölge insanı tarafından giderek daha iyi anlaşıldığı 
ve bunun tam kavranması durumunda bölgemize barışın ve huzurun 
geleceğinden kimsenin endişesi olmamalıdır. Zira, hiçbir zaman iyi bir 
savaş ve kötü bir barış yoktur. 
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Türk denizi içerisinde bir ada konumunda olan komşumuz Ermenis

tan'ın menfaatlan da, Türk dünyasıyla dostluk duygulan içerisinde 

hareket etmelerini gerektiriyor diye düşünüyorum. Hiç düşünmezler mi 

ki, Türk denizi taşabilir, bu ada kaybolabilir. 

85 yıl evvel olan hadiseleri çarpıtarak, halen, dün olmuş gibi gündeme 

getiren Ermeniler, bunu maksatlı olarak böyle yapıyorlar; zira, 

Karabağ'da katiettikleri insanlan ve bugün halen evinden yurdundan edil
miş, zulme uğrattıklan milyonlara yaptıklan zulmü unutturmak istiyorlar. 

Azerbaycan'da "Oğru öyle bağırdı ki, doğrunun bağrı yarıldı" diye bir 

söz vardır. Yani, bunca zulmün ve vahşetin sorumlulan öyle bir bağınyer 

ki, zavallı mazlum bile bu şartatanlık karşısında şaşkına dönüyor. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi en derin saygılanmla selam
lıyorum. 

Ethem BAZ - Sayın Milletvekilimize teşekkür ediyoruz. 

Konuşmalannı yapmak üzere, Kars Milletvekili ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Denetçisi Sayın Çetin Bilgir'i, kürsüye arz ediyorum. 
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Kars Milletvekili 
TBMM Denetçisi 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilim, Sayın millet
vekillerim, Sayın Vali, Sayın Komutan, Sayın Belediye Başkanı, Sayın 
Rektör ve değerli akademisyenler, konuklar, basınımızın değerli temsil
cileri, sevgili öğrenciler ve değerli hemşehrilerim; sözlerime başlarken 
hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. 

Yüce Türk Milletinin özgür iradesini temsil eden Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin 81 inci Açılış Yıldönümü, Ulusal egemenlik haftası çer
çevesinde, yurdumuzda büyük bir coşkuyla kutlanıyor; ancak, biz, bura
da Karsımızda özel bir anlamla bulunmaktayız. Bu anlamın önemi, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin organizasyonunda ve en üst düzeyde tem
sil olunduğu böyle bir konferansın Kars'ta yapılıyor oluşudur. Sanıyorum 
ki, bu, herkes için bir mesajdır. 

Ulusal kurtuluşumuzda, Kuvayi Milliye ruhuyla ilk ulusal teşkilatlan
manın merkezi Kars'tı. Kars, düşmana karşı Kurtuluş Savaşımızdan önce 
ilk silahlı ve örgütlü direnişin merkezi idi. Bu merkezi oluşum, genç Türk 
Cumhuriyetinin ilk askeri zaferi ve dolayısıyla ilk barış antiaşması 

yapabilmesinin askeri ve siyasal altyapısını da oluşturmuştu. Gururla ve 
onurla belirteyim ki, bütün bunları başarabilen yurtsever, aydın ve yiğit 
Kars halkının bir eviadı olduğum için kendimi bahtiyar hissediyorum. 

Kars halkı, Ulusal Kurtuluş Savaşı öncesinde ve kuruluş aşamasında 
çağdaş cumhuriyetimizin kuruluşuna önemli katkıda bulunmuş bir il. Bu 
katkılardan biraz söz etmek isterim. Bildiğiniz gibi, 18 Ocak 1919'da mer
kezi Kars olan "Güney Batı Kafkas Türk Cumhuriyeti" adı altında bir 
cumhuriyet kurulmuş, Batum'dan Nahcıvan'a kadar olan Türk bölgesinin 
savunmasını bu devlet üstlenmiş ve 18 maddelik anayasasıyla çağdaş 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna örnek teşkil etmiştir. Sonradan İn
gilizler, işgalleriyle bu hükumeti devirmişler ve paravan bir hükumet kur
muşlardır. 

Feshettikleri hükumet üyelerini Malta'ya sürgün etmişler, Ermeni kat
liarnı iddiasıyla yargılamışlar; ancak, burası ilginçtir ki, delil yokluğun-

* Özgeçmi şi s. 12 7. 
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dan heraat ettirmişlerdir. Cumhurbaşkanı Cihangiroğlu İbrahim Bey olan 
bu devletin, Güney Batı Kafkasya Türk Cumhuriyeti'nin -izin verirseniz
anayasasından biraz bahsetmek isterim. Bu cumhuriyetin anayasasının 
1 inci maddesinde, Güney Batı Kafkas Türk Cumhuriyeti "cumhuriyet" 
adını taşıyacak denilmektedir. Yine bu anayasanın 4 üncü maddesi, Dev
letin resmi dilinin "Türkçe" olduğunu belirtmektedir. "Bütün resmi ve 
gayriresmi muameleler ve öğretim Türkçe olacak" denilmektedir. Bu 
anayasada milletvekili seçimi için kadın erkek ayırımı olmaksızın 18 
yaşından büyük herkesin oy kullanma hakkı vardır. Benzeri çağdaş mad
deleri fazlaca sayarak zamanınızı almak istemem; ancak, genel olarak bu 
Devlet ve anayasası için söylenebilecek olan şey, bugünkü Türkiye Cum
huriyetimizin ve Anayasamızın çekirdeği olduğudur. 

Saygıdeğer konuklar, değerli hemşehrilerim; kendinizle ve bu yurdu 
emanet eden kahramanlanmızla, herkesten daha çok övünmeye hakkımız 
var. Yurdun kalkanı olan Kars halkı, 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşından, 
yani 93 Harbinden itibaren, 1917 yılına kadar Rus işgali altında kalmasına 
ve bu işgalin bölgemizin demografik nüfus yapısının değiştirilmesi amacıy
la bir Ermeni, Rus zulmü ve soykınmını yaşamasına rağmen, yaklaşık 40 
yıl"can sağ iken yurt vermeyiz düşmana" anlayışıyla direnmiş "bir milletin 
yenilebileceğini; ama, asla tutsak edilemeyeceğini" ispatlamış, zulme diren
miş, herkesten daha çok yurda ve millete bağlı olarak ulusal kurtuluş 
mücadelesine omuz vermişlerdir. Bu konudaki tarihsel gerçekleri 
hocalanmız anlatacaklar; ancak, güncel olarak saptınlmakta olan, yalana 
dayanan yapay soykırım iddiaları konusunda bir şeyler söylemek isterim. 

Yalan ve iftira kampanyasıyla geliştirilen bu iddialar, Ermenistan ve 
Batılı ülkeler tarafından tırmandınlıyor. Bu yalanlar, Karslılarca o kadar 
iyi biliniyor ki, tartışmak bile gereksiz görülüyor. Çünkü, her köyümüzde 
toplu kıyıma uğrayan Müslümanların, Türklerin mezarlıklan ve yine her 
köyümüzde yaşlı, kadın, çocuk demeden samaniıkiara daldurularak yakıl
mış, insan yağlarından oluşan is izleri, bugüne kadar kalmış durumdadır. 

Günümüzde diğer bölücü akımlara destek olan Ermenilerin, Devlet 
Arşivlerinden, yaptıkları katliamlara ilişkin birkaç örnek verilirse, 1920 
yılının 2 nci, 3 üncü ve 5 inci aylannda 7 500 kişiyi Şöregel ve Zarşat'ta, 
yani, Akyaka ve Arpaçay'da katiettikleri ve hatta Digor'da sadece bir gün
de, 1920 yılının 12 nci ayın 7'sinde yaklaşık 15 bin kişiyi katiettiklerini 
bilgilerinize ibretle sunuyorum. 
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Türkiye bütünlüğünün düşmanı olan bazı bölücü, işbirlikçi sem
patizanianna önerim, ittifak yaptıklan kimselerin çok değil, seksen yıl ön
ceki tavırlannı araştırsınlar. Onların ve kendilerinin neye hizmet ettik
lerini görsünler. 

Aynı mantıkla onlar, Azerbaycan'ın toprağı olan Karabağ'a da saldır
dılar; insanlan göç ettirdiler, soykınm yaptılar. Bizim ülkemizin; yani, 
Türkiye'nin coğrafi şekillerini, örneğin Ağn Dağı'nın şeklini paralanna 
bastılar ve amblemlerinde kullanıyorlar. Diasporadan destek bularak sal
dırgan bir zihniyet güdüyorlar ki, bunlar daha önceden, yani, PKK 
hareketinden önce de dış temsilcilerimizi öldürdüler. 

Bu arada biraz geriye giderek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir
liğinin kuruluşunda, yani, o dönemde, Stalin'in Lenin'e söylediği şu söz
lerini dikkatierinize sunuyorum: 

''Ben, daha dün öğrendim ki, Çiçerin ne zamansa Türklere aptalca bir 
talep ileterek Van, Muş ve Bitlis'i boşaltmalarını istemiştir. Bu emper
yalist Ermeni talebi bizim talebimiz olamaz. Çiçerin'in milliyetçi ruh/u 
Ermeni telkinleri doğrultusunda Türklere nota göndermesini yasaklamak 
gerekir" demektedir. 

Yine, Lenin'in "Ermeni taşnakları Sovyetler aleyhine hareket etmiş
lerdir. Gürcü Menşevikleriyle taşnakları hertaraf edeceğiz" sözleri de, Er
meni hayallerine ve alet oluşlanna ilişkin sosyalist değerlendirmeler 
olarak düşünülebilir. 

Temelinde antiemperyalist bir niteliği olan Ulusal Kurtuluş 

Savaşımızın öncesinde ve sonrasında bu tür hareketlerin ve taleplerin or
taya çıkması, kimseyi şaşırtmamalıdır. Oysa genç Türk Cumhuriyetimiz 
ve onun kurucusu ve öncüsü Mustafa Kemal Atatürk "Yurtta barış, cihan
da barış" ilkesiyle dünyada ve yurdunda her banşı arzulamıştır. Biz de, 
bu Büyük İnsan'ın ideallerinin takipçisiyiz. Gösterdiği bu hedef uğruna 
çalışmalanmızı ve çabalanmızı sürdürüyoruz. 

ı3 Ekim ı92ı'de imzaladığımız Kars Antiaşması için Ulu Önder 
Atatürk; ı Mart ı 922'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin Üçüncü Açılış 
Konuşmasında bakınız, neler diyor: 

''Ermeni meselesi denilen ve Ermeni milletinin gerçek çıkarlarından 
ziyade dünya kapitalistlerinin ekonomik çıkarlarına göre halledilmek is
tenen mesele, Kars Antlaşmasıyla en doğru çözüm şeklini buldu. Asır/ar-
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dan beri dostane yaş{J)lan iki çalışkan halkın dostluk bağları memnuniyet
le tekrar kuruldu." Ulu Önder'in bu dostluk mesajları ortada dururken, 
kuzey komşumuzun siyasi ağızları ''Biz, Kars Antlaşmasını tanımıyoruz" 
diyorlar. Bütün bunlar "Barış istemiyoruz" anlamına gelir. 

Sonuç olarak, kendi ailesinden, Ermeni katliamianna kurbanlar veren 
bir Türk yurttaşı olarak, Ermenilere şu çağrıda bulunmak isterim: Düş
manlığın kimseye ve özellikle Ermenistan'a yararı yoktur. Biz komşuyuz 
ve iyi geçinmek isteriz. Sizin buna daha çok ihtiyacınız var. Biz geçmişi 
unutmayız; ama, önümüze de koymayız. Saldırganlıktan vazgeçin ve 
gelin dost olalım. 

Çağdaş Türk Cumhuriyetine katliama dahi uğrayarak, canıyla, kanıy
la, sürgüne gitmeleriyle katkıda bulunan bu toprağın kahraman ve aydın ev
latlarına Tanrı'dan rahmet diliyor, anılarının önünde saygıyla eğiliyorum. 

Ben de, bu insanların bir alt nesli olarak, eviadı olarak ve bir Karsh 
olarak, Yüce Atatürk'ün izinde olduğumuzu belirtiyor, hepinize sonsuz 
saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. 

Ethem BAZ- Sayın Milletvekilimize teşekkür ederiz. 

Konuşmalarını yapmak üzere, Kars Valisi Sayın Nevzat Turhan'ı kür
süye arz ediyorum. 
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Kars Valisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Başkanvekili, sayın millet
vekilleri, sayın hocalarımız, saygıdeğer konuklar, aziz Karsh hemşeh
rilerim, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili çocuklar, ulusal ve yerel 
basının değerli temsilcileri; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 81 inci 
kuruluş yıldönümünün kutlandığı Milli Egemenlik Haftasında, böylesine 
anlamlı bir etkinlik dolayısıyla Kars'ı teşrif ettiğiniz için, şahsım ve Kars 
halkı adına, hoş geldiniz diyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kısmında yer alan Kars, bulunduğu 
bölgenin j eopolitik öneminden dolayı tarih boyunca birçok kavim ve mil
letierin istilasına, yerleşmesine ve iktidar mücadelesine sahne olmuştur. 

Kars, Anadolu'nun Kafkaslara ve Orta Asya'ya açılan önemli bir 
kapısıdır. Tarihçilerin deyimiyle, Kars, Türkiye'nin doğu kilididir. Bu 
jeostratejik özelliğinden dolayı tarihin en ilkel dönemlerinden itibaren in
sanların önemli bir yerleşim merkezi olmuş, tarih boyunca birçok devletin 
hakimiyet sahası olmuş ve sık sık el değiştirmiştir. 

Anadolu'nun Türklere kapısının açılışı, Selçuklu Sultanı Sultan Alpas
lan'ın, 16 Ağustos 1 064'te Ani şehrini fethiyle başladı. Bu fetihten sonra, 
Anadolu'nun Türkleşmesi hızlanmış, haliyle Kars da bir Türk şehri ol
muştur. Tarihte, 1855 Kars Zaferi olarak geçen Kars Savunması, Türk 
tarihinde önemli bir yere sahiptir. Kars halkının kadın, erkek, genç, yaşlı 
demeden yaptığı savunma destaniaşmış ve Kars, Ruslara terk edilmemiştir. 

Tarihte 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında 
Kars, Rus işgaline uğradı. Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın üstün gayretle 
savunması şehri kurtarmaya yetmedi. 1878 Berlin Anlaşmasıyla Kars 
Ruslara bırakıldı. Rusya, 1917 Bolşevik ihtilali çıkana kadar bu işgali 
devam ettirdi. 

Bağımsızlığına düşkün Kars halkı, işgale karşı mücadele etmeye baş
ladı. Bir taraftan Kuvayi Milliye birlikleri kurularak, Ermeni çeteleriyle 
mücadele ediliyor, bir taraftan da şehrin önde gelen kişileri siyasi 
mücadeleye başlıyordu. Bu çalışmalar, kısa sürede meyvesini verdi. 
Nitekim 5-6 Kasım 1918'de Kars'ta Milli İslam Şurası" adıyla demokratik 
bir yerel hükUmet kuruldu. Kısa süre sonra Batum, Artvin, Ahıska, Anıl-
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kelek, Serdarahat ve Nalıcıvan Türkleri de bu hükümete katılarak, sancak 
ve ilçe teşkilatlarını kurdular. Böylece, Anadolu'da ulusal egemenlik esas
larına dayanan ilk hükumet kurulmuş oldu. 

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından 
sonra doğu cephesine ayrı bir önem verildi. Kazım Karabekir Paşa Doğu 
Cephesi komutanlığına getirildi ve Elviye-i Selase'nin (Kars-Ardahan
Batum) kurtanlmasıyla görevlendirildi. 

Kazım Karabekir Paşa, 29 Eylül 1920'de önce Sarıkamış'ı, ardından 
da 30 Ekimde, Kars'ı düşman işgalinden kurtardı. Ermenilerle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi hükumeti arasında 3 Aralık 1920'de Gümrü Antiaş
ması imzalandı. Böylece Kars, 43 yıl sonra tekrar' gerçek sahiplerinin 
eline geçmiş oldu. 

Yüce Heyete ev sahipliği yapmanın haklı gururu içinde olan Kars hal
kı, bağımsızlığına ve ulusal egemenliğe büyük önem vermiştir. Kurtuluş 
Savaşında ilk ulusal hükümetin Kars'ta kurulması ve çalışmalar yapması, 
bunun en güzel örneğidir. 

Kars, Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonra da ulusal değer
lere sahip çıkmış ve büyük bir bağlılık örneği göstermiştir. Büyük Önder 
için, türkü besteleme şerefi yine Kars halkına nasip olmuştur. Büyük Ön
der'i, 6 Ekim 1920'de Kars'a gelişinde "Hoş gelişler ola Mustafa Kemal 
Paşa; Askerin, Milletin, Devletin/e çok yaşa" sözleriyle karşılayan kah
raman Kars halkı, milli mücadelede olduğu gibi, bugün de Atasının izin
de, O'nun ilke ve İnkılaplarına bağlı, Cumhuriyeti seven, ulusunu yücelt
rneyi amaç edinen bir yapıya ve düşüneeye sahiptir. 

İşte bu mutlu ve gururlu günümüzde, Türk Ulusunun kalbi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanvekili Ali Ilıksoy ve Yüce Mec
lisimizin sayın üyeleri, Milli Egemenlik haftasının kutlanması için, kah
raman milletine ve Devletine bağlı Kars halkıyla birlikte olmak için 
aramızdadırlar. Türk Devletinin haksız suçlamalara maruz kaldığı bugün
lerde, Türk Ulusuna ve dünya uluslarına önemli ve haklı mesajlar vere
cek, Türk milletinin, doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle birlik ve 
beraberlik içinde olduğunu haykıracaklardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu yüce davranışını, Kars halkı, 
minnet, şükran ve saygıyla yadedecektir. Bu asil ve ayrıcalıklı davranış, 
gelişme yolunda kabuğunu yırtan Kars halkına, müteşebbisine moral 
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verecek, onları yüceltecektir. Yıllarca gösterilen çaba sonucunda, il, ilçe 
ve köyleriyle Türkiye'nin en huzurlu kenti durumunda olan Karsımızın, 
bundan böyle, Devletimizin ve Hükumetimizin sağlayacağı özel ay
rıcalıklarla sorunlarını aşma yolunda önemli mesafeler kaydedecektir. 
Yüce Heyetin ilimize yaptığı ziyaretin, ümit ettiğimiz bu ayrıcalığa çok 
önemli bir faktör olacağı kanaatimi ifade etmek istiyorum. 

Kars, Kafkas Üniversitesiyle, ilk ve ortaöğretim kurumlarıyla bir 
atılım içerisindedir. Organize sanayi bölgesi ve küçük sanayi sitesiyle bu 
atılım, ticaret, ekonomi ve sanayi yatırımlanyla desteklenmelidir. 

Bu atılımın daha da ileriye götürülmesinde, geçmiş yıllarda Kars'ı terk 
etmiş vefalı ve çalışkan hemşehrilerimizin de büyük katkısı olmaktadır. 
Kars'ta görülen bu yenilenme ve canlılık, Kars'ı, önümüzdeki yıllarda 
layık olduğu seviyeye mutlaka getirecektir. 

Sayın Başkanım, saygıdeğer konuklar; teşriflerinizle bizleri onurlan
dırdınız. Desteğinizle, sempozyum kapsamında, sayın öğretim üyelerimizin 
ortaya koyacaklan görüşler ve sunacaklan bildiriler, Türk Ulusunun Ser
hat İlimizden, dünya uluslaona mesaj ve haykırışı olacaktır. Toplantının 
ilimizde düzenlenmesinde ve organizasyonunda büyük emekleri olan baş
ta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başkanvekili ve Kurul 
üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Sayın Necati Kaya ve Belediye Başkanı N aif Alibeyoğlu'na, katkılanndan 
dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Bu mutlu ve gururlu günümüzde sem
pozyuma katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Başkanvekili 
ve üyelerine, sayın öğretim üyelerine, değerli Karsh hemşehrilerime, 
katılımcılara teşekkür ediyor ve en iyi dileklerimle saygılarımı sunuya
rum. 

Ethem BAZ - Sayın Valimize teşekkür ederiz. 

Açış konuşmalarını yapmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın 
Kurulu Başkanı Sayın Ali llıksoy'u kürsüye arz ediyorum. 
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Gaziantep Milletvekili 
TBMM Başkanvekili 
TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı 

Sayın Valim, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Belediye Baş
kanım, Sayın Rektörüm, değerli bilim adamları, değerli Karslılar, 

basınımızın saygıdeğer temsilcileri; hepinizi, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu ve beraberimde gelen milletvekili ar
kadaşlarım adına, saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu olarak, 
1985 yılından bu yana, 23 Nisanları, her yıl TBl\1M'nin açılış yıldönümü 
ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak bilimsel, törensel ve 
sanatsal etkinliklerle coşku ve kıvançla kutlamaktayız. 

Bu kutlama etkinlikleri içerisinde; Milll Egemenlik Haftası'nın 
açılışını tarihsel önem taşıyan kentlerimizde, o ilimizin tamkhk ettiği, tari
hi olayları ve üstlendiği tarihi misyonu konu alan toplantılar düzenleyerek 
başlatmaktayız. 

Geçtiğimiz yıl serhat şehirlerimizden biri olan Edirne ilimizde gerçek
leştirdiğimiz Milli Egemenlik Sempozyumunu, bu yıl da, yine bir başka 
serhat kentimiz olan Kars ilimizde gerçekleştirmenin kıvancı içerisindeyiz. 

Bu kararı almamızdaki başlıca etken Karsımızın Ulusal Kurtuluş 
Savaşındaki yeri ve üstlendiği tarihi misyon ile özellikle Ermeni Dİas
porası (Ermenistan dışında yaşayan Ermeniler) ve onları destekleyen dış 
güçler geçen yüzyılın başlannda cereyan eden Ermeni Meselesini son 
zamanlarda yeniden gündeme taşımalarıdır. 

Değerli konuklar, Ermeni Meselesinde en çok ızdırabı yaşayan doğu 
illerimizin başında Kars gelmektedir. Bu cereyan eden olaylan biraz son
ra değerli bilim adamlan tarihi boyutuyla ve bilimsel verilerle işleyecek
lerdir. Ancak şunu ifade edeyim ki, bundan önceki konuşmacılar, yani 
Kars ilinin değerli temsilcileri; Sayın Belediye Başkanı, Sayın Rektör, 
Sayın Vali ve milletvekili arkadaşlarım Karshların yaşadıklarını birinci 
ağızdan ifade ettiler. 

Kars İlimiz, o günün koşullarında çok büyük bir tehlikeyle karşı kar
şıya idi. Bütün Doğu Anadolumuz gibi Kars da Ermeni tehdidi altında 

* Özgeçmişi s. 129. 
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bulunuyordu. Zaten ilk yerel örgütlenmenin Kars'ta gerçekleşmesi bu teh
likeyi savuşturacak bir devlet gücünün ortadan kalkması nedeniyle söz 
konusudur. 

Bu örgütlenme sayesinde Ermenilere karşı başanlı bir direnme gös
terilmiş ise de, 1919 yılının Ocak ayı içinde Kars için karanlık günler baş
lamıştır. 

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Ulusal 
Kongrelerden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi açılınca, düzenli or
dunun oluşturulmasının ardından ilk gerçek cephe Doğu'da açılmıştır. 

Doğu cephesi komutanlığına atanan Kazım Karabekir Paşa, kısa 

sürede Ermeni işgaline son vermiş, 1920 yılının Ekim ayı sonlannda Kars 
kurtulmuş tur. 

Bundan sonra "Anadolu'nun Anahtarı" adı ile anılmaya başlanan Kars 
Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın Anadolu'da en önemli karargahiarından biri 
haline gelmiş, Kafkaslardaki gelişmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Orduları Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa tarafından 
büyük bir dikkat ve titizlikle izlenmiştir. 

Kars'ın kurtuluşundan kısa bir süre sonra hemen yanındaki Gümrü'de, 
3 Aralık 1920' de Türkiye Büyük Millet Meclisi' nin ilk uluslararası antiaş
ması imzalanmıştır. 

Gümrü Barışı, son derece önem taşımaktadır ve Ermenistan 
Hükümetinin, Sevr denilen sözde antlaşmayı artık tanımadığının ve Tür
kiye üzerindeki her türlü hak ve iddialanndan vazgeçtiğinin açık bir bel
gesidir. 

Bu Barış Antlaşmasının imzalanmasından sonra birer Sovyet Cum
huriyeti haline gelen Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti arasında 13 Ekim 1921 tarihinde Kars'ta 
imzalanan antlaşma, daha önce 16 Mart 1921'de Moskova'da Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükumeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti arasın
da yapılan sözleşmeyi kabul ederek, pekiştirmiştir. Bu arada Sevr Antlaş
masının geçersizliği bu kez ayn bir kimliğe bürünen Ermenistan tarafın
dan tekrar kabul edilmiştir. Demek ki Kars, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın 
barış hanesinde yazılan antlaşmalar açısından çok önemli bir merkez ol
ma özelliğine sahiptir. 
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Değerli konuklar, bizim açımızdan, Gümrü, Moskova ve Kars antlaş
malanyla kapanan bir konunun günümüzde ısrarla gündemde tutulmak is

tenildiğini hepimiz biliyoruz; ama, bunlar şunu unutmamalıdırlar: Ulus
lararası antlaşmaların bağlayıcı hükümleri vardır, ta ki yeni bir antlaşma 

yapılana kadar. 

Ülkemiz, günümüzde sözde Ermeni soykınını iddialanyla haksız ve 
dayanaksız bir biçimde sürekli olarak suçlanmaktadır. Bu iddialar hep tek 
taraflı ve tarihi gerçeklerden yoksundur. Bu iddialann, kimi ülkeler 
tarafından, ülkemiz aleyhine, parlamentolannda yasa tasarılan şeklinde 
gündeme getirilcliğine de son günlerde, maaleseftanık oluyoruz. 

Büyük Önderimiz Atatürk'ün. veciz biçimde ifade ettiği gibi: "Tarihi 
yazmak tarih yapmak kadar mühimdir, yazan yapana sadık kalmazsa, 
değişmeyen hakikat insanı şaşırtan bir mahiyet alır." 

O nedenle, biz, tarihi tarihçilere bırakalım, tarihi, siyasi çıkarlar uğ
runa heba etmeyelim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından itibaren, Karshların 
bütün varlıklanyla ve sahiplendiği Cumhuriyetin niteliklerini ve Meclisi 
desteklediklerini biliyoruz. Karslılar, Ulusal Kurtuluş Hareketinin eylem
sel olarak da içinde yer almışlardır. Karshların bu özverili mücadeleleri 
Büyük Önder Atatürk tarafından da takdiri e ifade edilmiştir ve 1924 yılın
da -biraz önce yine ifade edildi- Kars'ı ziyaret ettiklerinde, Atatürk'ün, 
Karshların yurtsevediğini ve onları yücelten ve öven konuşmalanın hepiniz 
benden daha iyi biliyorsunuz. 

Bu nedenlerle, bu yıl, Ulusal Egemenlik Haftasının açılış sempoz
yumunun Kars'ta yapılmasının ne kadar doğru bir karar olduğunu biraz 
önceki konuşmalardan da daha iyi anladık. O nedenle, Kurulda görev alan 
milletvekili arkadaşlarım ve diğer Kurul çalışanlan adına, burada, tekrar 
şükranlanını arz etmek isterim. 

Bugünkü bilimsel toplantıda, değişik üniversitelerimizden katılan 

bilim adamlanmız burada konuyu enine boyuna irdeleyecekler ve bu 
sorunlan birer birer, bizlere ışık tutacak mahiyette sunacaklardır. 

Sonuçlan bakımından hepimize ışık tutacak bu güzel sempozyumun 
hazırlanmasına katkılarıyla büyük ölçüde yardımcı olan Sayın Valimize, 
Sayın Rektörümüze, Sayın Belediye Başkanımıza ve bu sempozyumun 
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burada gerçekleşmesinde büyük kararlılık gösteren Kurul üyesi arkadaş
larıma ve Kars milletvekili arkadaşlarıma -özellikle Sayın Çetin Bilgir'e, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Ermeni meselesi ile ilgili olarak Mec
lis araştırması önergesi veren Sayın Arslan Aydar'a- içten teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Milli Egemenlik Haftası Açılış Sempozyumuna başlamadan önce, 
ulusal egemenlik uğruna, demokrasi uğruna, Türkiye Cumhuriyetinin 
bağımsızlığı uğruna şehit düşenlere Yüce Tanrı'dan rahmet diliyorum ve 
onları minnetle anıyorum. 

Değerli konuklar, sizlere de sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle 
XII. Milli Egemenlik Sempozyumunu açıyorum; hepinize sevgi ve say
gılar sunuyorum. 

Ethem BAZ - Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilimize 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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• Prof. Dr. Enver KONUKÇU 
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"Gümrü Barışına Kadar Ermeni Sorunu" 
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• Prof. Dr. Ahmet MUMCU 
TBMM Başkanı Danışmanı 

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 

"Gümrü ve Kars Antlaşmasının Devletler Hukuku Bakımından Önemi" 

e Doç. Dr. Bilgin TİRYAKİOGLU 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 

"Cumhuriyetimizin Barışçıl Temeli Lozan Antlaşması" 

e Doç. Dr. Ömer TURAN 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 

"Lozan Barışı ve Ermeni Sorunu" 
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• Prof. Dr. Ahmet MUMCU 
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Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
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OTURUM BAŞKANI 
Prof. Dr. Necati KAYA 
Kafkas Üniversitesi Rektörü 

BAŞKAN - Ermeni sorunu konusunda bir sempozyumumuz var. 
Dolayısıyla, yine çeşitli üniversitelerimizden değerli bilim adamlanmız 

katılacaklar. O zaman, süremiz de uzun olacak; bu konu, enine boyuna 
orada da tartışılacak ve katılım, soruların gelmesi şeklinde de olabilecek. 

Bu yüzden, ilk konuşmacıya söz vererek oturumu açıyorum. 

İlk konuşmacımız, Yrd. Doç. Dr. Cihat Göktepe, Kafkas Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı. 

Sunacağı bildirinin konusu "Milli Mücadelede Kars'ın Tarihi Yeri." 

Buyurun Sayın Göktepe. 
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Yrd. Doç. Dr. Cihat GÖKTEPE 
Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü Başkanı 

Sayın Meclis Başkanvekilim, değerli milletvekillerimiz, Sayın Valim, 
Belediye Başkanım, Rektörüm, hocalanm, değerli konuklar ve sevgili öğ
rencilerimiz; konumuzun ana başlığı "Milli Mücadelede Kars'ın Tarihi 
Yeri"dir. Bu konu, malumunuz üzere, epeyce geniş olmasına rağmen, 
süremizden dolayı biraz kısaltınaya çalışacağız. 

ı 064 yılında Ani'nin Sultan Alparslan tarafından fethiyle Anadolu 
kapılan Türklere açılmıştır. Horasan ve Kafkaslardan Anadolu'ya gelen Türk 
topluluklan güzergah olarak Kars'tan geçmişlerdir. Selçuklulardan sonra 
Kars'ta Moğol, Safevi, Osmanlı ve Rus hakimiyet dönemleri yaşanmıştır. 

93 Harbi olarak da bilinen ı877-78 Osmanlı-Rus harbini müteakip 
ı878 Yeşilköy ve Berlin antlaşmalarıyla Kars, Rus hakimiyetine girmek 
zorunda kalmıştır. Halk arasında kırk yıllık kara günler olarak da adlan
dırılan bu dönem, yaklaşık kırk yıl sürmüştür. Kars ve yöresi Türklerinde 
teşkilatianma süreci ı900 yılından itibaren başlamıştır. Bu bölgenin önde 
gelenlerinden Cihangiroğlu İbrahim Bey ve kardeşleri Hasan Han, Aydın 
Paşa ve Aziz Beyler; Rus ve ·diğer Hıristiyan unsurlar ile İranlılann Kaf
kasya bölgesinde Türk ve Müslümanlara yaptıklan baskıları önlemeye ve 
halkı şuurlandırmaya çalışarak siyasi ve askeri açıdan teşkilatlanmalarına 
öncülük etmişlerdir. İran'da Türklerin ı9ıO'da başlattığı bağımsızlık 
hareketine ı 00 kişilik bir kuvvetle katılan, bu kardeşlerden Aydın Bey 
buradaki çetin mücadeleler sırasında ı9ıı yılında İran'ın Hoy şehrinde 

ı . 
şehit olmuştur. Ihrahim Bey ve Hasan Han bir tabur Kafkas gönüllüsüy-
le Balkan harplerine de iştirak etmiş ı9ı3'te Edirne'nin geri alınışı 

sırasında şehre ilk giren Türk kuvvetleri arasında bu taburda yer almıştır. 2 

Kars ve çevresindeki Türkler bu teşkilatıanma gayretleri sonucunda 
Panislamizm ve akabinde Pantürkizm Cemiyetinin şubelerini Kars'ta aç
mışlardır. Bunlara ilave olarak, Osmanlı ülkesi ve Azerbaycan'da kurulan 
Türklerin milli menfaatleri için çalışan Müdafaa-i Milli Komitesi, Dıfai 

1 Esin Dayı, Elviye-i Selase'de (Kars, Ardahan., Batum) Milli Teşkiliitlanma, Erzurum, 1997, s. 15. 
2 Fahrettin Erdoğan, Türk Ellerinde Hatıralanm Bulgaristan, Romanya, Sibirya Esareti Türkistan Azerb€9'

can, Kafkasya Türkleri, Doğu Anadolu ve Kars, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, s. 53. 
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Partisi (Fedai), Canbizar Teşkilatı, Neşr-i Maarrif Cemiyeti, Hilal-i Ah

mer gibi siyasi, içtimai ve ilmi cemiyederin şubelerini de gizli veya legal 

olarak Kars'ta açmışlardır. 3 

Bu cemiyederin ortak amacı faaliyet gösterdikleri bölgelerde Rus des

tekli, olumsuz Ermeni hareketlerine karşı, Türk ve Müslümanların can ve 

mal güvenliklerini öncelikli olarak korumak ve faaliyet gösterdikleri böl

gelerin Osmanlı Devleti hakimiyetine girmesi için uygun siyasi ve sosyal 

ortamın hazırlanmasını sağlamak olmuştur. Bu amaçla I. Dünya Savaşı 

sırasında Karsh Türkler Osmanlı Devletinden yardım istemişlerdir. 

Bunun üzerine Osmanlı Devleti İstihbaratı, Teşkilat-ı Mahsusa, Kars ve 

Kafkasya bölgesinde hızlı bir teşkilatlanmaya gitmiştir. (Ali İhsan Sabis, 

Harp Batıralarım II, Ank. 1951 s. 76) Teşkilatı Mahsusa'nın çalışmalan 

neticesinde Kars, Ardahan ve Batum Bölgesinde çok sayıda Osmanlı 

Devleti taraftarı toplanmıştır. Ekim 1917'de Rusya'daki Bolşevik idarenin 

kurulması ile birlikte Rusya I. Dünya Harbinden çekilmiş ve İttifak Dev

letleriyle 3 Mart 1918'de gerçekleşen Brest Litovsk antlaşmasını im

zalamıştır.4 Bu antlaşmaya göre Ruslar Doğu Anadolu ve Kafkasya'daki 

işgal ettikleri Osmanlı topraklarından çekilirken 1878' den beri işgali al

tında tuttuğu Kars ve civarından da çekilmeyi kabul etmişlerdir. Bu ant

laşmaya rağmen, Ruslar, Kars ve civannın yönetimini Osmanlılara bırak

mak yerine Ermenilere bırakınayı tercih ederek bu bölgede Ermenilerin 

siyasi ve askeri teşkilatianmaianna ortam hazırlamış ve destek vermekten 

geri kalmamışlardır. 5 Bu destekten cesaret alan Ermeniler buranın demog

rafik yapısını Ermeniler lehine değiştirmek için asırlardır aynı bölgede 

beraber yaşadıklan Türkleri buradan göçe zorlamışlar ve bu maksatla in

sanın hafızasının alamayacağı şekilde silahsız masum Türkleri acımasız

ca öldürmekten çekinmemişlerdir. Bu duruma seyirci kalmayan Osmanlı 

ordusu 25 Nisan 1918'de Kars'ı Türk topraklanna katmıştır. Kırk yıllık 

karagünlerden sonra Kars'ın. ilk kurtuluşu sırasında Kars'ı gören ve in

tibalarını aktaran tarihçi Ahmet Refik Bey, Mayıs 1918'de kaleme aldığı 

bir yazısında Kars ve halkıyla ile ilgili intibalarını şöyle aktarmaktadır: 

3 Dayı, a.g.e., s. 17-21. 

4 Refik Turan ve diğerleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılfip Tarihi, Ankara, s. 50. 

5 Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, TTK, Ankara, 1948, s. 652. 
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"Şehre yaklaştıkça harabi artıyor. Şehir ıssız ve tenha idi. Geçtiğimiz 
sokaklar adeta bir yangın yeri. Buralan Ermeniler tarafından tahrip 
edilen İslam mahalleleri... Gece her taraf ziya tufanına boğulmuş, 
sokaklarda ahaliden kimse yok. Ruslann temsil ve Rusça'yı yaymalan 
93 harbinden sonra Türkiye'den getirilerek yerleştirilen Rum köyleri 
üzerinde etkili olmuş. Yalnız bu tesir Türkler üzerinde hiçbir eser 
bırakmamış. Türklerin oturduklan civardaki Ruslar bile Türkçe'yi öğ
renmeye mecbur olmuşlar; Türkler ananeleri ni, Milll türkül erini, irfan
lannı tamamıyla muhafaza etmişlerdir. 

Kars hamaset ve eeladet beldesidir. Kars namı anıldığı zaman her 
Türk'ün ruhunda kahramanlık hisleri uyanır. Oralarda Türk'ün en şanlı 
müdafaalarını tahattur etmemek gayri kabildir. Türk Paşalan Demir 
kapılara, Katkas içlerine ilerleyecekleri zaman Erzurum'da ve Kars'ta 
kışlak kurarlardı. Kars ve havalİsinde Türk tesiri ve Türk hayatı elan 
baki dir. Ahali si mert, cesur, faal ve cengaverdir. Moskof istilası altın
da, milliyet hisleriyle galeyana her zaman hazırlanan bu halk, Türklük 
vahdeti için hiçbir fedakarlıktan geri durmazlar ... Türk irfanı buralar
da maddi binalardan ziyade milli ve zeval bulmaz eserler bırakmıştır."6 

Kars'ın kurtuluşunu coşkuyla karşılayan Türk halkında karagünlerin 
sona erdiği düşünülmüşken bu durum uzun sürmemiştir. Zira Osmanlı 
Devletinin İttifak Devletleriyle birlikte savaşta mağlup duruma düşmesi 
sonucunda yapılan 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Os
manlı ordusu Kars'tan aynimak zorunda kalmıştır. 

Bu durum karşısında, Ermeni vahşetini görmüş Kars'taki Türk halkı, 
Türk askerlerinin ayağına kapanarak "Yine mi bizi Ermeni/erin kılıcına 
teslim ediyorsunuz?" şeklinde feryat ve figan ile sitem etmişlerdir. 7 

Ortaya çıkan bu durum karşısında Kars ve civanndan ileri gelen teş
kilatçı ve vatanperver kişiler çare olarak Kars'tan aynlan Osmanlı Or
dusunun silahlannın bir kısmının kendilerine verilmesi ve bazı gönüllü 
subaylann bölgede görevlendiriterek kendilerinin askeri konularda eğitil
mesi ve teşkilatlandınlmasını istemişlerdir. Bu istekleri uygun ve gerekli 

6Ahmet Refik'den naklen C. Ender Arslanoğlu, Kars Milli-İslômŞurası (5.11.1918-17.1.1919) ve Cenubigarbi 
Kafkas HükUmeti Muvakkata-i Milliyesi 18 Ocak-13 Nisan 1919, Azerbaycan K D. Y. Ankara, 1986, s.143. 

7 Fahrettin Kırzıoğlu, Kars Tarihi Cilt 1, İstanbul1953, s. 556-557. 
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gören IX. Ordu komutanı Yakup Şevki Paşa, Albay Rüştü Bey ve 
Mutasarrıf Hilmi Bey gerekli desteği sağlamada tereddüt etmemişlerdir. 

Hatta Hilmi Bey, o dönemin ileri gelenlerinden Sankamışlı Fahrettin Bey'i 
makamına çağırtarak ''Arkadaş biz çekilip gidiyoruz, bütün hallanızı kon

greye davet ediniz, kendi hükumetinizi kurarak Milli teşkiliitınızı idare 

için ele alın" demiştir. Yakup Şevki Paşa, Türk ahaliye destek olmak için 

Osmanlı ordusunun Kars'tan çekilmesinde son derece ağır hareket etmiş 
ancak 25 Ocak 1919'da Kars'ı tahliye ederek Erzurum'a gitmiştir.8 

Ermeni tehlikesini tasavvur eden Kars'ın ileri gelenleri, Kars ve 
civannda İslam Şuralan adıyla teşkilatlanarak, kurtuluşun siyasi adım
lannı atmışlardır. Bu bağlamda Wilson prensiplerine göre ekseriyetin 
kendi devletini kurma hakkına istinaden, İslam şuralannın katılımıyla 
Kars'ta 5 Kasım 1918 ve 17 Ocak 1919'da iki kongre gerçekleşmiş ve 
müteakiben Batum'dan Nahçıvan'a kadar olan yerlerden gelen 131 dele
genin iştirakiyle 18 Ocak 1919'da merkezi Kars olan "Cem1bi Garbi Kaf
kas HükUmeti Muvakkata-i Milliyesi" (Güneybatı Kafkas Geçici Milli 
Hükümeti Devleti) adıyla yeni bir devletin kuruluşu ilan edilmiştir. 

Cihangiroğlu İbrahim Bey Cumhurreisliğine, Çıldırlı Doktor Esat (Oktay) 
Bey Parlamento Reisliğine, Kağızmanlı Ali Rıza Bey Dahiliye Mümessil
liğine, Hariciye Mümessilliğine Sankamışlı Fahrettin Beyle birlikte diğer 
mümessilliklere bölgenin ileri gelenleri seçilmişlerdir. Yine bu kongrede 
18 Maddelik Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Anayasa) da hazırlanarak kabul 
edilmiştir. Buna göre Devletin merkezi Kars, Dili Türkçe, Bayrağı üç 
renkten oluşan (beyaz, yeşil ve kara dilimli) zemin üzerine Ay yıldız şek
lindedir. Her vilayet ve kazada Şurayı Milli şubeleri açılacak, Türk 
hükumeti nezdinde bir heyet bulundurulacak, azıniıkiann haklan 
muhafaza edilecek, seçimler tarafsız ve demokrat bir şekilde yapılacak, 
25 yaşını dolduran vekil seçilebilecek, on sekiz yaşını dolduran her vatan
daş (cinsiyet aynmı mevcut değil) seçimlerde oy kullanabilecek ve on bin 
nüfustan bir mebus seçilebilecektir. Şayet Avrupa devletleri bu coğraf
yada yeni bir şekillenme isterlerse bu hükUmet Türkiye'den aynlmamayı 
da kabul etmiştir. Komşu ülkelerle dost geçinme ilkesi de kabul edilmiş
tir. Aynca 25 Mart'ta Meclisin aldığı bir kararla Devletin resmi adındaki 
Muvakkat kelimesi çıkanlmış bunun yerine Cumhuriyet ibaresinin kul
lanılması kabul edilmiştir. 

8 Ahmet Ender Gökdemir, Cenub-i Garbi Kafkas Hükumeti, AtatürkArş. Mer. Ankara, 1998, s. 93. 
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Bahsedilen Anayasa maddelerinden de anlaşılacağı gibi, Devletin şek
li ve demokrasi anlayışı o günün sıkıntılı ortamına rağmen bugünkü modem 
devlet anlayışıyla fevkalade örtüşmektedir. Seçimlerde kadınlara da er
keklerle birlikte aynı hakiann verilmesi, Türkçe'nin resmi dil olarak 
kabulü bayraktaki ay yıldızın mevcudiyeti, yapılan anayasanın hem Türk 
Devlet geleneğinin hem de modem anlamda demokrasi ve demokratik 
Cumhuriyet anlayışının en iyi şekilde mecz edildiğinin göstergesidir. 

Cenilbl Garbl Kafkas Hükümeti, Batum'dan Ordubad'a kadar uzanan 
yaklaşık 40.000 km2'lik sahada birliği sağlamış ve bölgede otoritesini 

9 2 
kabul ettirmiştir. Günümüzde Belçika'nın 30.500 km, Danimarka'nın 
43. ıoo km2 Hollanda'nın 41.500 km

2 
olduğu dikkate alınırsa Kars mer

kezli Devletin coğrafi büyüklüğü de daha iyi anlaşılır. 

ı9ı8 yılı Rus tarım istatistiklerine göre, Elviye-i Selase olarak bilinen 
Kars-Ardahan ve Batum'da Türk ve Müslüman nüfusu ı .500.000 olarak 
gösterilmiştir. Yine aynı istatistikte adı geçen şehirler ve civarında 

yaşayan Rus ve Hıristiyan nüfus 250.000 olarak sayılmıştır. 1° Cenub1-
Garb1 Kafkas HükUmeti Muvakkata-i Milliye'sinin ı Şubat 1919'daki res
mi bir belgesinde hükmettiği bölgelerdeki genel nüfus 1. 73 8. 4 78 olarak 
kayda geçmiştir. Bunun 1.534.824'ü Türk ve Müslüman, 227.324'ü Rus, 
Rum, Malakan ve Ermenilerden oluşmuştur. 11 Bu nüfus oranlan her 
durumda Kars ve Kars'abağlı ilçe ve köylerde Türk ve Müslümaniann 
daima çoğunlukta olduklarını göstermektedir. 

Cenilbl Garbi Kafkas Devleti Anayasası gereğince serbest seçimler 
yapılmış ve 60 Milletvekili Kars'a gelerek otururnlara iştirak etmişlerdir. 
Ayrıca Uluslararası hukukun ve ilişkilerin en önemli kaidelerinden olan 
bir devletin başka bir devlet tarafından tanınmasına istinaden Devlet ken
dini tanıtma faaliyetlerine girişmiş ve Azerbaycan Hükümetince de tanın
mıştır. Cenilbl Garbl Kafkas Hükümeti temsilcileri Bakü'den başka Tiflis 
ve İstanbul'a da gönderilmişlerdir. Ayrıca Kars'a gelen İngiliz kuvvetleri 
Komutanı General Thomson ülkesinin bu Devleti tanıdığını bildirmiş
tir. Türk hükümet temsilcileriyle görüşmeler yapan İngiliz Generali 
Asser olarak bu bölgede bir Ermeni Devleti kurulması gereğini sürekli 

9 Gökdemir, a.g.e., s. 96. 

JOErdoğan, a.g.e., s. 28. 

ll Dayı, a.g.e., s. 107. 
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vurgulayarak buraya arnele olarak 1000 kişilik vb. şekillerde dışardan Er
menilerin getirilmesini istemiş ve Türk kuvvetlerinin Arpaçay'ı geç
melerine de hiddetlenmiş ise de Türk heyeti temsilcisi Cihangiroğlu İb
rahim Bey "Wilson ilkelerine göre hükümelimizi kurduk ve sınırlarımızı 
bekliyoruz" şeklinde cevap vermiş bunun üzerine daha da hiddetlenen İn
giliz General e tercümanın isteksiz davranmasına rağmen ''Bu adama söy
le, terbiyesizce bağırıp çağırıyor, burası Hindistan değil, burası Kajkas
ya'dır, bağırmakla kimi korkutmak istiyor" deyince Generalin "havası 

boşalmış bir yastık gibi yerine yığıldığını" oradaki heyetten Harici ye 
Vekili Fahrettin Bey eserinde belirtmektedir. 12 

İngilizlerin Kars'ta kalmalannın da Türklerin aleyhine geliştiğini gören 
hükümet üyeleri değişik yerlerde ve parçalar halinde düzenli olmayan bir
liklerden oluşan yaklaşık 8.000 kişilik bir kuvvet oluşturmuşlardı. 13 

Nitekim Türklerin bu konuda yanılmadıkları kısa bir süre sonra ortaya 
çıkacaktır. Bunu ilk öğrenen de Fahrettin Bey olmuştur. Sarıkamış'ta 

bulunan ve İngilizler lehine çalışınakla itharn edilen Eyüp Paşa'dan öğren
miştir. Fahrettin Bey hatıratındaki olayı şöyle anlatmaktadır: 

"Eyüp Paşa acı ve sert sözümden korkarak oturdu ve biraz düşüneeye 
daldı; sonra, Ben İngilizlerin resmen Milis komutanıyım, size süvari 
veremem, Sankamış kaymakamına giderek süvarileri oradan alınız, 
şimdi de gidip oraya misafir olunuz ve size de gizli olarak söylüyorum 
ki İngilizler 15 Nisan da Şurayı basıp dağıtacaklar, Ermenileri Kars'a 
getirecekler, siz de bir daha Erzurum'dan geri dönmeyiniz" dedi. 

Fahrettin bey bu durumu "vakit kaybetmedenKars'a bildirdim" 14 şek-

linde açıklamıştır. Bu durum beklenenden sadece iki gün önce İngilizlerin 
13 Nisan 1919'da Parlamentoyu işgal edip hükümet üyelerinden 12 kişiyi 
Batum, İstanbul ve oradan Malta adasına sürgüne göndermesiyle sonuç
lanmıştır.15 

O sırada Harici ye Vekili Fahrettin Bey Erzurum'da bulunmaktaydı. ih
tiyat zabitliğinde Kars'ta terhis edilmiş olan Erzurumlu Avukat Künbet
ligençağaoğlu Hüseyin Avni Bey, (Ulaş) kendisi 1918 Kasım Aralık ay-

12 Erdoğan, a.g.e., s. 228. 

13 Turan ve d. a.g.e., s. 99-100. 

14 Erdoğan, a.g.e., s. 239. 

15 Kırzıoğlu, a.g.e., s. 558. 
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larında Kars'ta verdiği konferanslada devletler hukukuna göre bir dev
letin kurulması konusunda halkı aydınlatmış ve hükümetin hukuk 
müşavirliği görevini üstlenmiş aynı zamanda Anayasanın hazırlayıcılan 
arasında yer almıştır. Avni Bey İngiliz işgalini müteakip Erzurum'a gel
miştir. Erzurum'da "Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti "nin 
kuruluşunda önemli hizmetleri olmuştur. 16 Fahrettin Bey bu fedakar 
Avukat Avni Beyden müsaade alarak "Kars Milli Ş urası" Karargahını 
onun Erzurum'daki yazıhanesinde devam ettirerek, devamlı olarak yazış
malada dış münasebetler kurmaya çalışmış ve İngilizlerin işgalini İstan
bul'daki batılı ülkeler temsilcilikleri nezdinde protesto etmiştir. 

Parlamentonun işgali sonrasında boş durmayan Türk halkı, Milis kuv
vetleri teşkil ederek Çıldır, Ardahan, Oltu, Kağızman gibi yerlerde zor 
koşullarda devamlı olarak silahlı mücadelelerini sürdürmüşlerdir. 

Askeri Harekat 

Bu dönemde Anadolu'da da Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Milli 
Mücadele süreci başlatılmıştır. Bu doğrultuda İstanbul'dan Erzurum'a 
gelen Kazım Karabekir Paşa 4 Mayıs'ta merkezi İstanbul'da bulunan 
"Vilayeti Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" Erzurum şubesi başkan ve 
yöneticileri ile görüşerek onlara "Silahlarımızı vermeyeceğiz" ancak her 
işin ''Milli bir karar şeklinde leeeliisi için Erzurum Kongresinin him
meline ihtiyacımız vardır" demek suretiyle de onları mahalli olmaktan 
ziyade milli karakterde bir mücadeleye teşvik etmiştir. Karabekir Paşa 
doğuda siviller ve askerlerle birlikte bu faaliyetlerine devam ederken batı
da Yunan birlikleri 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkmıştı. 

Posta Telgraf Genel Müdürü Refik Halid Bey tarafından bütün telgraf
hanelere gönderilen 24 Haziran 1919 tarihli telgrafla Mustafa Kemal 
Paşa'nın Ordu Müfettişliğinden aziedildiği bildirilerek onun telgraflarının 
kabul edilmemesi belirtilmiştir. Bu durumdan müteessir olan ve 3 Tem
muz'da Erzurum'a ulaşan Mustafa Kemal Paşa'yı, Karabekir Paşa'nın 
güven verici ve sadakatli ifadeleri son derece mutlu etmiştir. Karabekir 
Paşa, özetle; 

"Müfettişlikten hatta askerlikten çekilmenize, hiç üzüntü duymadan 
karar verebilirsiniz. Size mukaddesattın adına söz veriyorum: Size, 

16 Arslanoğlu, a.g.e., s. 84. 
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Müfettiş bulunduğunuzdan daha çok, saygılı bulununım. Sizi Millete 
tanıtmak ve Halk ile Ordunun saygısını, üzerinizden ayırmamak 
vazifemdir. Daha İstanbul'da iken doğuya gelmenizi rica ettiğimi 
hatırlayınız. Müfettiş olarak değil, bir Milletdaşımız olarak da gelsey
diniz, Sizi, başlayacağımız İstiklal Mücadelemizde işbaşına çıkar
mayı, daha o zamandan karar vermiştim. Erzurum Kongresi esasiann 
da fikir birliği sağlandıktan sonra, Milli Kuvvetle işe başlanz" 

demekle birlikte Mustafa Kemal Paşa'nın her türlü yazışmasını 15. 
Kolordu aracılığıyla yapılmasını sağlamıştır. 17 

Buradan anlaşılacağı üzere, elde kalan en güçlü ve düzenli askeri kuv
vetlerin kumandanı ve doğu insanının sevgisini kazanmış olan Karabekir 
Paşa, Milli Mücadelenin liderine tam bir güvence vererek Milli Mücadele 
anlayışına gerek moral gerekse askeri destek sağlamıştır. 

Karabekir Paşa 25 Eylül 1919 da Erzunım'a gelen General Harbord 
başkanlığındaki 30 kişilik heyete Ermeni Mezalimi hakkında vermiş ol
duğu belgeli rapor ve izahatıada onlann kanaatlerini Türkler lehine değiş
tirmeyi sağlamıştır. 18 Bunun sonucunda ABD Ermenistan Mandasını 
kabul etmekten vazgeçmiştir. Mustafa Kemal Paşa'dan 14 Ocak 1920 
tarihli Ankara'dan gelen telgrafta belirtilen Milli Harekatın Esas Planına 
göre; Mustafa Kemal Paşa Umum Anadolu Kumandanı adıyla-Baş

kumandan, Ali Fuat Paşa Genelkurmay Başkanı, emrinde On üçüncü ve 
On beşinci Kolordular bulunacak olan Kazım Karabekir Paşa da Şark 
Cephesi Kumandanı vazifesini almıştır. 21 Şubat 1920'de Harbiye 
Nezaretine gönderdiği şifrede ezici çoğunluğu Müslüman olan Elviye-i 
Selase'nin (Kars-Ardahan/Oltu-Batum Artvin Sancaklan) Misak-i Mil
li'de belirtildiği gibi Türklere geri verilmesi gerektiğini ve bunun İtilaf 
devletleri ile yapılacak görüşmelerde gündeme getirilmesini tekrar is
temi ştir. 19 

23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan TBMM'ye Edirne milletvekili 
seçilen Karabekir Paşa 26 Nisan'da yeni hükümetten Ermenilere karşı 
hareket serbestliği istemiş ve 28 Nisan'da Mustafa Kemal Paşa imzası ile 

17Kırzıoğlu, KlizımKarabekir, Kültür B. Yayınları, Ankara, 1991, s. 28. 

18 Geniş bilgi için bak: Seçil Akgün, General Darbord'un Anadolu Gezisi ve (Ermenistan Meselesine Dair) 

Raporu Kurtuluş Savaşı başlangıcından, Tercüman Yayınları, İstanbul, 1981. 

19 Kırzıoğlu, Karabekir, s. 30. 
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aldığı cevapta ''Hazırlıklara devam edilsin, hududu geçme kararının 
buradan verileceği tabiidir" denilmiştir. Karabekir Paşa bu durumda 
8 Mayıs'da hazırlığa başlamıştır TBMM kendisine mevcut görevine ek 
olarak Erzurum Valiliği görevini de vermiştir. 

Bu dönemde Ermeniler Kızılırmak'a kadar olan Türk topraklannın 
kendilerine verildiğini iddia ederek seferberlik ilan etmişlerdir. Kars böl
gesinde bulunan kuvvetlerini artırarak Erzurum Vılayeti hudutianna 
kadar Türk halkına karşı mezalimlerini artırmışlardır. Bu durumu An
kara'ya bildiren Karabekir Paşa 6 Haziran ı920'de aldığı talimatta Soğan
lı Geçitlerini almak için yapılacak ileri hareketlere müsaade edildiğini 
görünce çok memnun olmuş ve iki gün sonra derhal Van ve Erzurum 
vilayetleri ile Erzincan Sancağında seferberlik ilan ederek, terhis edilen 
ihtiyatları da askere almaya başlamıştır. Ankara genel siyasi ortamdan 
dolayı doğudaki bu ileri harekatı geçici bir süre durdurdu. Ancak bu 
dönemde şartlar Türklerin aleyhine değişınekteydi, zira ı O Ağustosta İs
tanbul hükümetince imzalanan Sevr Antiaşması ile Ermenilere resmen 
Van-Bitlis-Bingöl ile Erzincan-Trabzon ve doğusu veriliyordu. 

24 Eylülı920'de Ermenilerin Bardız'daki (Gaziler) Türk Cephe karar
gahının uçakla bombalamalan ve ilerlemelerine Karabekir Paşa karşı 
taarruzla cevap vermiştir. 28 Eylül'de taarruza geçen Türk ordusu ı2. 

Tümeniyle Sankamış'ı savaşsız ele geçirmiştir. 9. Tümen ise aynı gün ak
şama kadar Sankamış-Kars yolu boyunca Çatak, Divik (Yayıklı), Es
kigeçit ve Bezirgangeçidi köylerini almıştır. 30 Eylül günü Göle ve bir 
başka birliğimiz tarafından da ı Ekim'de Kağızman ele geçirilmiş ve bir
likler Iğdır (Sürmeli çukuru) bölgesine yaklaşmışlardır. 

Bu sırada Sovyet Rusya Dışişleri Bakanı Çiçerin, Moskova'ya giden 
TBMM heyetine, ''Biz Ermeni/ere Kars vilayetini verdik; siz de Van ve 
Bitlis vilayetlerini verirseniz, sizinle yeni bir dostluk antiaşması imza/ar, 
ona göre askeri ve iktisadi yardımlar yaparız. " şeklinde tekiifte bulunmuş
tur. Bu teklifi ı6 Ekim ı920'de Genelkurmay Başkanı İsmet Bey, Karabekir 
Paşa'ya bildirmiştir. Karabekir Paşa'nın cevabı çok net ve anlamlıdır "Üç
Sancağın (Kars- Ardahan-Batum-Artvin) işgali en iyi cevap olur. " 20 

ı4 Ekim'de Kars'a yeni Ermeni birlikleri ve gönüllüleri gelmişse de, 
bu tarihten itibaren başlayan Türk saldırılan devam etmiş ve Türk kuvvet
lerinin becerikli ve çevik davranışları ile Karabekir Paşa'nın hayati taktik-

20 Kırzıoğıu, Karabekir, s. 32. 
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leri sayesinde bu müstahkem şehir, 30 Ekim 1920'de iki yıl öncesinde ol
duğu gibi tekrar Türk topraklanna katılmıştır. Kars istasyonunda karar
gahını kuran Karabekir Paşa, bu müjdeli haberi, akşam üzeri derhal An
kara'ya bildirmiştir. Bu muhasarada ters cephe taktiği (batıdan gelen or
dunun doğuya geçip ricat yolunu keserek düşmanı kaleye kapatması) uy
gulamış olan Karabekir Paşa ordumuzun asgari zayiatta başan kazan
masını sağlamıştır. Bu muhasarada Ermenilerin kaybı lll O ölü ve 1150 
esir erle birlikte 3 General, 6 Albay, 12 Yarbay, 16 Yüzbaşı, 59 Teğmen, 
16 Sivil Memur, 12 Yedeksubay, 4 subay adayı ile 337 kullanılabilir top, 
tamiri gerekli 339 top ile pek çok makineli tüfek ile çok miktarda cephane 
olmuştur. Esirler arasında Harbiye Bakanı Araratof ile Genelkurmay Baş
kanı Vekilof, Kars Kalesi Kumandanı Primof (Rus), bir de sivil başkan 
bulunmaktaydı. Türk tarafının kaybı ise 9 Şehit ve 47 yaralıdan ibaretti.21 

Kars'a Türk ordusunun girişi esnasında Halid Bey, kale tarafından 
alayının başında gelmekte olan Yarbay Mazmanofla demirköprünün üs
tünde karşılaştılar. Aralannda pek az bir mesafe vardı. Halid bey, atının 
üzerinde doğrularak, gürledi: Teslim ol, geldim ... 

Henüz 23 yaşındaki Ermeni komutanı Yarbay Mazmanofşaşırmış ve bir
liklerine hitaben "Silah başına", emri verdiyse de, Ermeni alayında bir kipır
dama olmadı. Tekrar, "size sesleniyorum, silah başına" ... ! Fakat Ermeni as
kerler onu dinlemiyorlardı. Bu defa, "size de, size emniyet edenin de Allah 
belasını" diyerek, belindeki onlu tabancasını şakağına dayayarak ateşlemiş
tir. Bu hali gören Ermeni alayı, silahlannı yere atarak teslim olmuşlardır.22 

Bu başandan sonra Kars'taki Ermeni sivil halka karşı son derece 
medeni davranılmış, en küçük bir tecavüzde bulunulmamıştır. 

Amerikalılann Yakın Doğu ve Kafkas Hayır Cemiyeti adını verdikleri 
Kars'ta o zamana kadar 6000 yoksul ve kimsesiz Ermeni çocuğunu hann
dıran kuruluşun bölge başkanı Edward Foks'un 31 Ekim 1920'de, Aıniral 
Bristol'a (İstanbul'daki Amerikan Askeri Komiseri) yazdığı telgraf bu 
durumu açıklar niteliktedir. Şöyle ki, "Türk Ordusunun büyük disipline 
sahip olduğunu, katliam yapılmadığını ve Ermeni çocuklarına karşı gös
terdiği,miz şefkati Kars'ta muhafaza ettik. "23 demek suretiyle Kars'ta, Er
menilere karşı, Türkler tarafından herhangi bir katliam ve kötü. muamele 
yapılmadığını belgelemiştir. 

21 Kırzıoğlu, Karabekir, s. 32. 

22 Gürsoy Solmaz, Deli Halid Paşa, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1996, s. 94. 
23 Kırzıoğlu, Karabekir. s. 151-152. 
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Karabekir Paşa Ankara' da Mil ll Müdafaa Vekili Fevzi Paşa'ya gönder
diği telgrafta ''Kars'taki ganimetierin on yıl İstik/al Savaşı'nın devamına 
yetecek kadar olduğunu "24 bildirmiş ve Fevzi Paşa'dan da Ferik (Kor
general) rütbesine terfi ettirildiğini öğrenmiştir. 5 Kasım'dan itibaren or
duyu Gümrü istikametine yönlendiren Karabekir Paşa, Ermenileri mağ
lubiyetlere uğratarak onlan muahedeye zorlamıştır. İlk olarak 18 Kasım'da 
mütareke şartı olarak B iner mermisiyle 2000 tüfek, 3 batarya dağ topu ve 
40 Malcineli tüfeği Ermenilerden alarak Doğu cephesinin ilk zafer ar
mağanı şeklinde Batı cephesine göndermiştir. Nihayet 3 Aralık 1920'de 
TBMM'nin ilk siyasi başansı olan "Gümrü Muahedesi" ni Paşa Baş 
Murahhas olarak imzalamıştır. Buna göre Sevr Antlaşmasının Ermeniler
le ilgili hükmü geçersiz kalmıştır. 22 Şubat 192l'de ise Ardahan ve Art
vin'i Gürcü işgalinden sonra savaşmadan almıştır. 16 Mart 192l'deki 
Moskova ve müteakiben 13 Ekim 1921 Kars antlaşmalan ile Doğu sınır
lan belirlenmiş ve bu bölgedeki askeri hareket tamamlanmıştır. Buradan 
batı cephesine 4 Ağustos 192l'den itibaren Sankamış ve Kars'tan 3. ve 
12. Tümenler Sakarya savaşına katılmak üzere gönderildi. 1 Ocak 
1922'de kendisinden Genelkurmayca istenen talim ve terbiyesi güçlü bir
likler, Sankamış ve Kağızman'dan Büyük Taarruza katılmak üzere Batı 
Cephesine gönderilmişler dir. 

Doğu cephesinde askeri harekatın sona ermesini müteakip Mustafa 
Kemal Paşa, 8 Aralık 1920 tarihinde Karabekir Paşa'ya yazdığı telgrafın
da 'cüretli ve icabında kahredi ci olan bir arkadaşa' ihtiyacı olduğunu belir
terek, bu özellikleri taşıyan emrindeki Halid Bey'i batı cephesine istemiş
tir. Karabekir Paşa cevaben Al bay Halid Bey'in derhal Ankara'ya hareket 
edeceğini bildirmiştir. Ankara'ya ve oradan da cepheye ulaşarak, II. 
İnönü, Sakarya ve Büyük Taarruz'da önemli görevler ifa eden Halid Bey, 
Ardahan Mebusu olarak Meclise girmiş ve 1925 yılında vefat etmiştir. 
Mustafa Kemal Paşa tarafından 'cüret/i ve Kahhar' olarak kişiliği açıkça 
vurgulanan Halid Bey, ülkenin Misak-ı Milli sınırlan içerisinde kurtanl
ması doğrultusunda Doğu cephesinde olduğu gibi batı cephesinde de düş
manın korkulu rüyası olmuştur. 25 

24Karabekir, İstikllilHarbimiz, Emre Yayınları, C-4, İstanbul, 1995, s. 1884. 

25 Solmaz, a.g.e., s. 131. 
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30 Ekim 1920'de Kars'ın, Türkler tarafından alınmasından hemen son
ra bölgede, Türk Devlet Teşkilatlanması başlamıştır. Bu amaçla daha ön
ce Kars'ta kurulan 11 Centibi Garbi Kars Kafkas Hükümeti Muvakkata-i 
Milliyesi 11 Dışişleri eski Bakanı olan ve Türk Ordusuyla beraber Kars'a 
gelen Fahrettin Erdoğan, Kazım Karabekir Paşa tarafından Kars'a Vali 
olarak atanmıştır. Fahrettin Erdoğan Bey, yanına 29.Alayda askerlik 
yapan Erzurumlu Mustafa ve Ahmet Beyleri de alarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti teşkilatını kurmak için çalışmalara başlamıştır. 
Bu şahıslardan, Ahmet Bey' i yanına katip olarak almış, Mustafa Bey'i de 
Belediye Başkanlığı'na atamıştır. Yine 36.Tümenden Binbaşı Enver Bey'i 
Kars Jandarm~ Komutanlığına, Erzurumlu Hasan Bey'i de, Kars Emniyet 
Müdürü olarak atamıştır. Böylece Kars şehir merkezinde üst düzeyde 
Türk teşkilatı oluşturulmuş, ardından Kars'a bağlı ilçelerde teşkilatlan
maya gidilmiştir. Bu amaçla Ali Rıza Bey (Ataman), Kağızman'a 
mutasarnf, Kocaoğlu Mehmet Bey Arpaçay'a Kaymakam olarak, Selim 
Nahiyesine Pazatlı Yunus Bey, Karakurt nahiyesine ise Halil Bey Nahiye 
Müdürü olarak tayin edilmişlerdir. 26 

Kars'ın Türk hakimiyetine geçmesini müteakip, Türklerin bir iyi niyet 
gösterisi olarak, Kars'ta bulunan ve kaçamayan, zengin Ermenilerden biri 
olan, Hanemeıyan Vahan Efendi vasıtasıyla, Kars'ta saklanan Ermenilerin 
gelerek, Türk yönetimine sığınmalan istenmiştir. Bunun üzerine Ermeni 
toplumunun ileri gelenlerinden Şehir Doktoru Kazancıyan Karabet, Taş
nak Sutyun Partisinin Genel sekreteri Biznuni Haçadur ve Belediye Reisi 
Nuhrabiyan Efendi gelip Türk yönetimine teslim olmuşlardır. Bunlardan 
Kazancıyan Karabet, Kars Şehir Doktorluğuna Biznuni Haçadur ve Nuh
rabiyan Efendiler de Belediye Meclis Üyesi olarak, Kars Valisi Fahrettin 
Bey tarafından görevlendirilmişlerdir.27 Kars Şehir merkezinde saklanan 
ve can güvenliklerinden korkan Ermenilere karşı, Ermenice, Rusça ve 
Gürcüce olmak üzere üç dilde bir bildiri hazırlanarak köşe başlanna 
yapıştınlmış ve halka dağıtılmıştır. Bu bildiride verilen can güvenliği 
garantisi üzerine, saklandık:lan yerlerden çıkan Emıeniler, belediyeye gelerek 
ispatı vücut etmişlerdir. Kars'ta Türk Ordusu ve Türkler tarafından Er
meni halkına karşı herhangi olumsuz bir davranışta bulunulmamıştır. 

26Erdoğan, a.g.e., s. 310-311-314. 

27 Erdoğan, a.g.e., s. 312. 
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Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisine Kars'ı temsilen giden vekiller 
Fahrettin Bey, Ali Rıza Ataman ve Al bay Cavit Beylerdir ki, bu insaniann 
ortak özellikleri Kars ve civarının kurtuluşu sırasında aktif görevlerde 
bulunmuş olmalarıdır. 

Halk arasında Milli Şura diye anılan ve 75 günde iki defa ad değiştiren 
Kars Milli Müdafaa Teşkilatında yararlılık göstereniere verilmek üzere 
şehirdeki bir usta kuyumcuya gümüşten "Milli Şura Madalyası" yap
tırılarak ön yüzüne "Hadim-i Millet Şura Madalyası" arka yüzüne 
"Centibi Garbi Katkas Hükümeti sene 13 3 5" yazdırılını ştır. 28 

Atatürk'ün Kars'a Gelişi (6 Ekim 1924) 

Atatürk ı 924 yılında yaptığı Karadeniz ve Doğu Ahadolu gezısı 

dahilinde 6 Ekim ı 924 günü, trenle Sankamış'tan Kars'a gelmiştir. Bu 
gezide Mustafa Kemal Paşa ile birlikte eşi Latife Hanım ve yakın ar
kadaşlarından Salih Bey (Bozok) ve Hamdullah Suphi (Tanrıöver) ve 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Tevfık Bey (Bıyıkoğlu) ile Muhafız 
Birliği Komutanı ve yaverleri bulunmuşlardır. istasyonda ve yol boyunca 
Kars halkı büyük bir coşku ile Gazi'yi karşılamışlar ve adım başı kurban
lar kesmişlerdir. Mustafa Kemal Paşa ikametgahına tahsis edilen Türk 
Ocağında bir müddet dinlendikten sonra vilayet binasına giderek burada 
Ardahan ve Kağızman'dan gelen heyetlerle görüşmüş müteakiben 
Belediye'yi de ziyaret ederek Kars'la ilgili genel bilgiler almış ve kısa bir 
süre önce Kars ve çevresinde meydana gelen depremden doğan zarar ve 
sıkıntıların çözümü için gerekli yardımlannın en kısa sürede Kars'a ulaş
tınlacağını belirtmiştir. Belediye'den sonra Komutanlığı ziyaret eden 
Mustafa Kemal Paşa, Kars Numune Okulu ve Kars Kız Okulunu da şeref
lendirmiştir. Akşam olunca Paşa ve heyeti, Kars Türk Ocağı Şubesini 
şereflendirmişler, burada gençler ve öğrenciler çok özel ve zengin bir 
program hazırlamışlardır. Şiir ve konuşmalada birlikte Kars'ın temsili 
kurtuluşu, salonda büyük bir coşku ve heyecanla takip edilmiştir. Gecenin 
en etkili sürprizi ise Kars Karşılaması olarak da bilinen "Hoş Gelişler Ola 
Mustafa Kemal Paşa" oyununun i erası ve türküsünün hep bir ağızdan söy
lenınesi olmuştur. Sevinç, coşku ve heyecanın doruğa ulaştığı salonda 
Mustafa Kemal Paşa ve Latife Hanım birkaç defa yerlerinden kalkarak 

28 Kırzıoğlu, Kars, s. 557. 
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gençleri selamlamışlardır. Yaklaşık iki saat süren bu program'dan sonra 
Gazi Paşa ve heyeti akşam saat 21 'e doğru Sankamış'a gitmek için istas
yona geldiğinde "Yaşa! Büyük Gazimiz yolun açık olsun" sesleri ve 

"Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa 

Askerin, Milletin, Devletinle çok yaşa" 

sesleri bütün Kars'ta yankılanmıştır. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa, 7 Ekim 1924'te Sankamış'tan Başvekil İs
met Paşa'ya gönderdiği telgrafta Kars gezisi intibalannı ve direktiflerini 
söyle ifade etmiştir: 

... Kars'ta Hükümet, Ticaret Odası, Belediye, Türk Ocağı ve Kız Mek
tebini ziyaret ettim. Sureti umumiyede gördüklerimden memnunum. 
Bilhassa Türk Ocağı'nda kesif bir gençlik pek ziyade hassasiyet gös
terdi ve Latife Hanımefendi'yi Ankara'da yakında yapılacak olan, Türk 
Ocaklan Kongresi için Türk Ocağı Kars Şubesi Mümessili seçtiklerini 
arz ile kendilerine memnuniyetle kabul ettirdiler. 
93 harbi savaş tazminatı yerine Rus Çarlığına bırakılan ve kırk yıl düş
manlar elinde kalıp, 1915'te Rus ordusunun, 1918'de Ermeniterin kır
gınına uğrayıp, yine 1919-1920'de Ermeni mezalimine sahne olmuş
ken, 30 Ekim 1920'de Yeni Türkiye'ınizin ilk askeri zaferiyle kurtula
rak, Anavatana yeniden iltihak etmiş olmalanndan ve vaziyeti hususi
yederi dolayısıyla hükümetçe bu havaliye fazla alaka göstermek icap 
etmektedir. Her yerden ziyade buralarda müdrik, hassas, müteşebbis 
ve mahallin ihtiyaç ve icabatını takdir ve tatmine muktedir bir idare 
makinesi tesisine lüzum vardır. Reis-i Cumhur Gazi Mustafa KemaF9 

Sonuç: Yukanda açıklanan gelişmelerden anlaşılacağı üzere, 1064'te 
Ani'nin Sultan Alparslan tarafından fethiyle başlayan Anadolu'nun Türk 
vatanı olma sürecinde olduğu gibi, Milli Mücadele döneminde de kur
tuluş, yine aynı coğrafyadan yani Kars ve çevresinden başlayarak batıya 
doğru devam etmiş ve 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşuyla fiilen, 24 
Temmuz 1923 Lozan Banş antlaşmasıyla da hukuken sona ermiştir. 

29 Cumhuriyetimizin 75. Yılında Kars, Kars Valiliği, 1999, s. 36. 
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Kars'ın bir serhat beldesi olması, ve tarihte pek çok savaşa sahne ol
ması, yakın dönemde de halk arasında karagünler olarak da adlandırılan 
kırk yıllık Rus işgali dönemi ve kısa süreli de olsa Ermenilerin fütursuz
ca vahşetlerinin halkı göçe mecbur etmesi ve yöredeki halkın bağımsız
lık, hürriyet ve vatan kavramlarını özümseyerek milli birlik ve kültürün 
muhafazası yönündeki hassasiyeti, milli mücadelenin doğuda Kars mer
kezli olarak başlamasında önemli rol oynamıştır. Bu yüzden Kars ve yöre
si Türk halkının fedakarlık ve cesaretleri sayesinde Anadolu'daki ilk 
Cumhuriyet bayrağı burada dalgalanmıştır. Buralardaki askeri ve siyasi 
başanlar Milli Mücadeleye büyük maddi ve manevi destek oluşturmuştur. 
Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum'da Milli Mücadelenin başlangıç saf
hasında Fahrettin Bey' e ''Hiç üzülmeyiniz bizim geleceğimiz de sizin gele
ceğinize bağlıdır. İngilizler buradan hiçbirimizi alamaz/ar. Metin olunuz, 
ayaklarımıza çarık giyerek sonuna kadar dağların başında mücadele ede
ceğiz memleketi kurtaracağız "30 şeklinde ifade ederek ve daha sonraki bir 
demecin de ''Kars zaferi, zafer/erimizin ilkidir" diyerek Milli mücade
lenin başlama şeklini, amacını, metodunu ve sonucunu en açık bir şekil
de belirtmiştir. 

Sabrınıza ve ilginize teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Göktepe'ye bu güzel bildirisi için teşekkür ediyo
rum. 

Değerli konuklar, Sayın Meclis Başkanvekiliınİzin de ifade ettikleri 
gibi, damdan düşenin halinden, damdan düşen biri anlar. Gerçekten de 
kırk yıllık bir esaret dönemi ve daha sonraki istilalarla, Kars, milli 
mücadelenin temel ruhunu teşkil eden ve Anadolu'da ilk örgütlenen iller
den biridir. Bu çerçevede, konuşmacımızın da bahsettiği gibi, şura 

hükümetleri kurulmuş ve milli mücadelenin temel taşlanndan birini oluş
turmuştur. 

Şimdi, ikinci sözü "Gümrü Barışına Kadar Ermeni Sorunu" konulu 
bildirisini sunmak üzere, Sayın Prof. Dr. Enver Konukçu'ya veriyorum. 

30 Erdoğan, a.g.e., s. 278. 
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Tarih Bölümü Başkanı 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, Değerli Valimiz, 
Değerli Parlamenterlerimiz, Sayın Belediye Başkanımız, Değerli 

Komutanımız ve aziz dinleyenler; bu gün yapılan konuşmalarda, aşağı 
yukarı Ermeni meselesinin, soykırım da dahil, Kars'taki etkileri de dahil 
bir çerçevesi çizildi. 

Ben de, bir genel Türk tarihçi si olarak, daha değişik bir olaya getirmek 
istiyorum ve biraz önce Sayın Başkanın da işaret ettikleri gibi, Gümrü 
meselemiz var, onu da biraz sonra arkadaşımız anlatacak. Ben, yalnız 
Gümrü'ye kadar, acaba tarihi ve coğrafi olarak ne gibi değişiklikler oldu, 
onları size aksettirmeye çalışacağım. 

Gümrü Antlaşması, TBMM Hükümeti ile Ermenistan arasında 
2-3 Aralık 1920'de imzalandı 1 

• Böylece, Türkiye'nin doğusundaki sınır 
problemi halledilmiş oldu. Ancak, Moskova ve Kars Antlaşmaları ile 
kesin sonuca gidilmiştir. 

Türk-Ermeni ilişkilerinin canlanması, onların tebaa olduğu bir zamana 
rastlamaktadır. 1829 Edirne Antlaşması2 ile Doğudaki Ermeniler, ll. Mah
mud'un ısranna rağmen, Rusya'nın parlak vaatlerine uyarak, sınır ötesine 
göç ettiler.3 1855, 1878 ve 1916'da, sınır Horasan ve çevresinden geçmek
te idi. Kuzey ucu Sarp, güney ise Bayezid taraflarında sona eriyordu. 

1878 Berlin Antlaşmasında, bilindiği gibi bir madde Ermeni toplumu 
ile ilgiliydi ve bir ısiahat ile bunun sonuçlandınİması istenmişti.4 

1914 yılı sonlannda Osmanlılar ile Rus Çarlığı arasında, bu defa bir 
cephede, yani Osmanlıların doğu sının üzerinde, savaş başladı. Ruslar, 

* Özgeçmişi s. 131. 

1 İ. Yılmaz, Gümrü Antlaşması, Ankara, 2001, s. 80-111. 
2 E. Konukçu, Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum, 1992, s. 

492-464. 

3 K. Beydi lli, 1828-1829 Osmanb-Rus S avaşında Doğu Anadolu' dan Rusya'ya Göçürülen Ermeni/er, Bel
geler, XIII/17 (1988), s. 365-464. 

4 Konukçu, a.g.e., s. 590-591. 

"Madde-61: Bab-ı Ali, Ermenil~r ile meskitn vilayetlerde mahallf ihtiyaçların icabettirdiği ıslahatı geciktir
meksizin yapmayı ve saldırganZara karşı onları korumayı taahhüd edecektir". 
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Sarıkamış sonrası, Sivas'a doğru ilerlediler. Şubat 1916'da Erzurum'u5
, 

Temmuz 1916'da Erzincan'ı ele geçirdiler6
• 1917 yılı sonlarına doğru 

Refahiye çizgisinde taraflar arasında savaş durma noktasına geldi. Bunun 
sebebi de, Çarlığın bir ihtilal ile tarihe karışması idi. Ülkedeki Bolşevik 
propagandalan dalga dalga bu yörelere yayılmış, "Savaşa son" verilmek 
istenmişti ve öyle de oldu. Doğu Anadolu savaş nedeni ile maddi ve 
manevi bir çok kayba uğradı. I. Dünya Savaşı'nın ortaya koyduğu mec
buriyetler, Osmanlı tarafında Tehcir Kanunu nedeni ile Ermenilerin yer
lerinden göç ettirilmesi ve Suriye taraflarına yerleştirilmeleri; Rus ve Er
meni militanların organizesindeki çetelerden korkan yerli halkın, Türklerin 
kendi imkanlan ile batıya göçleri, çok sayıda kayıpları, dikkati çekmiştir1. 

III. Ordu ile Rusların Kafkas Berisi Ordusu arasında ilk görüşmeler, 
Erzincan'da oldu ve 18 Aralık 1917'de, tarihe "Erzincan Mütarekesi" diye 
geçen sözleşme yapıldı. Buna göre, Ruslar 1293 (1878) sınırlan gerisine 
çekileceklerdi. Yani, Gümrü'nün yanı başındaki Arpaçay Vadisine kadar 
boşaltma yapılacaktı8 • 

Ermeniler, bu boşluktan faydalanarak, merkezi Garin (Erzurum) olan 
bir hayali devlet peşinde koştular. Tiflis'teki çalışmalann bir ürünü olarak 
çeteler teşkil edildi ve Türklere karşı tarihte görülmemiş bir sindirme, yok 
etme harekatı görüldü ki, yörede buna "kırım", klasik tarih kaynaklannda 
ise "kıtal", şimdi de "soykınm" denilmektedir. 

III. Ordu komutanlığına bağlı birlikler hemen harekete geçti. Kay
bedilen her an, Ermeniterin daha çok Türk öldürmesine sebep olacaktı. O 
yüzden, Kazım Karabekir komutasındaki I. Kafkas Kolordusu, çetin kış 
şartlannda yeterli donanım olmamasına rağmen kırıma uğrayan insanların 
yardımına koştu. Şubat 1918'de, Erzincan'ı, Mart 1918'de Erzurum'u, 
Nisan 1918'de ise Kars'ı ele geçirdi. Ne yazık ki Alb. Morel, Armen Garo, 
Antranik, Muradyan, Arşak, Dro, Heço v.s kanlı çetebaşılannın çok sayı
da insanı öldürmesinin önüne geçilemedi. Bu kırım hareketleri, resmi bel
geler, hatıralar, yabancı gözlemcilerin yazdıkları ile belgelenmiştifl. 

5 Konukçu, a.g.e., s. 678-683. 

6 Konukçu, a.g.e., s. 683-687. 

7 Tehcir Kanunu'nda, topluluk ismi zikredilmemiştir. Sadece göçürüleceklere ait kurallar öngörülmüştür. 

Kelime, hicret ettirme, bir yerden bir başka yere nakledilmedir. Batı kaynaklarında ise "deportation" kul

lanılmıştır. Sözcük anlamı ise "sınır dışı etme"dir. Görüldüğü gibi tehcir ile ilgili değildir. 

8 S. Yerasimos, Kurtuluş Savaşında Türk-Sovyet İlişkileri (1917-1923), İstanbul, 2000, s. 38-40. 

9Konukçu, KazımKarabekir'inKalemindenDoğununKurtuluşu, Ankara, 1990, s. 61-124, 125-136, 214-348. 
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Ermeniler, ilk göıüşmelerde, Türklere boyun eğdiler. Gümıü tarafına 
çekildiler ve gelişmekte olan hadiseleri takibe başladılar. Koca Çarlık or
dusu bir buz dağı iken esen Bolşevik ıüzgarlan ile eriyip dağıldı. Osman
lı Devleti de aynı sonucu paylaşmak zorunda kaldı. Zira cephelerde 
savaşlar kaybedilmiş ve İtilaf devletleri, Türkleri ağır bir durum ile karşı 
karşıya bırakınışiardı 10

• 

Doğu bölgesi yeni bir antlaşmaya zemin hazırlayan mütareke ile tanı ş
tı. Bu Mondros Mütarekesi idi11

• İtilafçılarla yapılan sözleşme ile Osman
lı ordusu, kayıtsız ve şartsız teslim oluyordu. Mütareke bunlarla kalmıyor, 
Ermeniler için, bir madde ile doğuyu onlara bırakıyordu. Bunun fiili uy
gulaması hemen yapılmak istendi. Mütarekedeki ilgili maddede, Altı 

Vilayet sözü geçerken, İngilizler, kendi metinlerinde, "S ix Arıneni an 
Vılayets "i kullanınışiardı 12

• 

Osmanlılar maddi ve manevi olarak yıkılmışlardı. Ama, bu toprak
ların yıllarca, asırlarca salıipliğini yapan Türk ahali, kendi hukukunu 
korumaya kararlı idi. Önce, Ermeni tezine karşı, buralann Türk olduğunu 
vurgulayan Vılayat-ı Şarklye, Mürlafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti kurul
du13. Hemen, hızla merkez şubelerinin teşkili gerçekleştirildi. Doğuda ay
nca Erzurum'da da bir şube açıldı. 

Ermeni ve zayıf da olsa Gürcü isteklerine karşı, "şura" teşkil edilmiş
ti. Geçici bir hükümetin temellerini atan Kars ve Ardahan'daki kongreler 
birbirlerini takip etti14

• 

Taşnaklar, İngilizlerin desteği ile Anadolu yaytasının doğusundaki 
Kars üzerindeki baskılannı artırdılar. Mütarekeyi takip eden günlerde, ay
larda, meydana gelen bazı hadiseler ile Kars ve Sankamış'a hakim ol
dular. Ermeni general ve askeri valilerce yönetilen yörede, yine 1918 yılı 
sahneleri, akla hayale gelmez metotlarla insanlanmızın kırımları başlatıl
dı. Amerikalı misyonerler, yardım heyetleri yine her zamanki gibi haç al-

10 a.g.e., s 375-433. 

ll Türk İstikiiii Harbi: Mondros Mütiirekesi ve Tatbikatı, Ankara, 1992. 
12 Altı vilayet, metinde Vilayet-i Sitte'dir. İngilizce nüshada, ''Altı Ermeni Vilayeti"nden bahsedilmektedir. 

Halbuki yörenin Ermeni veya Ermenilik ile hiç resmi ilişkisi yoktur. 
13 Konukçu, Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum, 1992, s. 
760-763. 

Konukçu, Mustafa Kemal Atatürk Döneminde Erzurum, Erzurum, 1999, s. 2-4. 
14 Konukçu, Ardahan Tarihi, Ankara, 1999, s. 236-240. 
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tında, bu çerçevede işler görüyorlardı. İngilizler de Taşnakları destekliyor 
ve bu liderle tam uyum içinde bulunuyorlardı. Rusya ise Kafkasya'nın 
tam anlamı ile elden çıkmakta olduğunu görüyordu. Azerbaycan, Gürcis
tan ve Ermenistan için "şura" şeklini düşünüyor, Kızılordu'yu denetim 
için bölgeye yollamayı düşünüyordu. İç savaşlar her bölgede bütün hızı 
ile devam etmekte idi. Ermeni kızıl ve taşnakları (milliyetçilerin, emper
yalistlerin piyonlan) da Erivan, Gümrü, Karakilise, Serdarabad v.s yerler
de kardeş kavgasını başlatmışlardı. Bunlara yine insani yaklaşım, rakip
leri, körü körüne düşmanlık hisleri beslenen Türklerce yapılıyordu15 • 

İzmir'in Yunanlılarca yasal olmayan işgali, yeni İonia'nın canlandırıl
ması, Megali-idea hareketleri, Doğu halkı içinde üzüntü ile karşılandı. Er
menilerin neler yaptıklarını bildiklerinden Yunanlıların da İzmir ve çev
resi halkına aynı şeyleri uygulayacaklarını anlamakta hiç de gecikmedil er. 
Erzurum, Erzincan, Bayburt ve daha birçok yerde İzmir'in işgali için 
mitingler tertiplenmiştir. 

Bu sırada, kurtuluşun ışığını doğuda arayan Mustafa Kemal Paşa 
Amasya Katarlarını yayınladı. Vilayet Kongresinin çalışmalanndan da 
memnun kaldı ve bundan sonra da XV. Kolordu Komutanı Kazım 
Karabekir'in davetini kabul etti. 3 Temmuz 1919'da buraya geldi. 23 Tem
muz Milli Kongresini topladı 16 • Kararları, bütün her yere gönderildi. Böy
lece Ermeni isteklerinin bir bölümü bu kongre ile yine tarihe karıştı. 
Kurulan Hey'et-i Temsiliye, bazı inkılap tarihçilerinin önerdikleri gibi ilk 
küçük hükümet denemesi idi 17

• Sivas toplantısında daha da güçlendi. Salih 
Paşa Hey' eti ile Amasya'daki toplantı, Anadolu için son derece önemli idi. 
Meclis-i Meb'usan-ı Osmani tekrar çalıştınlmak isteniyordu. Hemen 
seçimlere karar verildi. Müdafaa-i HukUk esaslarını benimsemiş millet
vekillerinin İstanbul'a gitmeleri ve göreve başlamaları 1920 yılı başların
da olmuştu. Bu defaki Meclis, II. Abdülhamid ve V Mehmed Reşad'ın 
dönemlerindekinden oldukça farklı idi ve "Rum 11 ile "Ermeni 11 kökenli 
kimseler artık taban bulamadıklan için göze çarpmıyordu18 . 

15 Klizım Karabekir'in Kaleminden Doğunun Kurtuluşu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum, 1992, 

s. 375 v.d 

16 Konukçu, Mustafa Kemal Atatürk Döneminde Erzurum, s. 113-135. 

17 Konukçu, a.g.e., s. 77-84. 

18Meclis-i Meb'usan-ı Osmani, İ'tilafDevletlerinin tutumu ile tatil edilmişti. Amasya görüşmelerinde, toplan

ması için seçimlere karar verilmişti. Aralık 1999'da, bu işlemler tamamlandı. Milletvekilleri mazbataları ile 

İstanbul'a gittiler. Durumu iyi bir şekilde değerlendiren Erzurum Milletvekili Mustafa Kemal, katzlmadı. 
Bak: Konukçu, a.g.e., s. 91-99. 
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Bu meclis uzun ömürlü olmadı. Ali Rıza Paşa Hükümetinin görevden 
çekilmesi ve İngilizlerin İstanbul'u işgali ile kapandı. 23 Nisan ı920'de, 
Ankara'da, TBMM açıldı. Reis, Erzurum ve Sivas Kongrelerinin miman 
o sırada Ankara milletvekili seçilmiş olan Mustafa Kemal idi 19

• 

XV Kolordu Komutanlığı da sınırda bekleme görevini devam ettirmekte 
idi. Kazım Karabekir Erzurum'da oturmakta, askeri düzenlemeleri yap
makla, doğudaki Ermenilerin kalplerinde büyük korkuya, sonu gelmeyen 
endişelere neden olmuştu. Zira, bilindiği gibi önceleri Ocak-Mayıs ı9ı8 
harekatını başan ile tamamlamış, yörede banşı ve emniyeti tesis etmişti. 
Ancak, Kars'taki Ermeni vali ve generaller, hatta bakanlar, yine Horasan
Soğanlı Dağlan arasından geçen sınırda, yine bazı yağma ve öldürme 
hareketlerinde bulunuyorlardı. 

Kazım Karabekir, Ankara ile yaptığı yazışma ve tel görüşmelerinde, 
doğu harekatının balıarda yapılması karannda olduğunu TBMM'nin 
gerekli izni vermesini istiyordu. Mustafa Kemal ve Erkan-ı Harbiye yet
kilileri ise şimdilik buna gerelç olmadığını, uygun vaktin beklendiğini 
yazmıştı. Çünkü, o andaki siyasi ve askeri vaziyet böyle bir harekatı 
mümkün görmüyordu. 

26 Nisan ı 920'de, İtilaf Devletleri temsilcileri San Remo'da toplan
dılar. Bu konferansta Doğu Anadolu'daki sınır üzerinde bazı karalar alın
dı. Erzurum, Trabzon ve Van, Bitlis çizgisinde Türkiye-Ermenistan sının 
harita üzerinde belirlenmişti20 • ı 7 Mayıs ı920'de, durum, İtilaf Devlet
lerince, A.B.D. Başkanı W. Wilson'a bildirildi. Böylece, denizaşın bir ül
ke resmen Türkiye meselesine dahil edilmiş oluyordu. 

W. Wilson, bilindiği gibi ilkeleri ile zamanın kamu oyunda tesir bırak
mıştı. "ı2. Madde" Türkleri yakından ilgilendiriyor ve A.B.D'nin "çoğun
luk tezi"nden bazı şeyler ümid ediyordu. Gnl. Harbord, Eylül ı9ı9'daki 
Doğu Gezisinde (Mission of Armenia) Erzincan ve Erzurum'da bu ilke ışığı 
altında karşılanmış, haklanmn eskisi gibi saklı turulmasını istemişlerdi21 • 

Türk halkının TBMM'nin, Mustafa Kemal Paşa'nın ve özellikle 
Vılayat-ı Şarkiye ahalisinin şiddetle reddettiği Sevres olayı da ı O Ağustos 

19 Konukçu, a.g:e., s. 153-159. 

20 Traite de Paix entre /es Puissances Al/ees et Associees et la Turquie duAout 1920 (Sevres), Paris, 1920. 
21 The Frontier Between Armenia and Turkey as Decided by President Woodrow Wilson, November 22, 1920, 

Washington, 1920. 
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1920'de yürürlüğe sokulmak istenmişti. Bu sözleşmede, İngiltere, Fransa, 
İtalya, Japonya, Çekoslovakya, Portekiz, Romanya, Polonya ve Ermenis
tan vs. imzası da gözleniyordu22

• 

Sevres'in, Türkiye açısından hukuki herhangi bir geçerliliği yoktu. İlanın
dan hemen sonra ölü bir antlaşma olarak banş tarihindeki yerini almıştır. 

Sevres'de, karşı taraf, Türkiye'ye, dolayısıyla Osmanlılara bazı yap
tırımlar öngörmüştür. Doğu Anadoluda bağımsız bir Ermenistan Devleti 
kurulacaktı; sınırlar, A.B.D Başkanı tarafından belirlenecekti. Böylece 
olaya bir de Başkan faktörü girmiştir. 

Bainbridge Colby ve Başkan W. Wilson, gerçekleri pek de aksettir
meyen bir sınır tespiti yaptılar. İlkeler hususu ise o sırada pek ele alınmış 
değildir. Gözler sadece haç altında korunmaya çalışan Ermeniler ve Er
menistan üzerinde idi. W. Wilson az sonra "The Frontier Between Ar
menia and Turkey as Decided by President Woodrow Wilson, November 
22, 1920" isimli bir kitapçık yayınlattı. Burada Giresun'dan başlayan Tür
kiye-Ermeni sınırı çizilmişti. Erzincan ve Erzurum, eski Rus sının gibi, 
Ermenistan'a bırakılıyordu23 • 

Oysa, TBMM Hükümeti de harekete daha önceleri geçmişti. Şark 
Cephesi Komutanlığı kurulmuş ve başına eski XV. Kolordu Komutanı 
Karabekir geçirilmişti. 

Kazım Karabekir Ankara'nın talimatı doğrultusunda 28 Eylül 1920'de 
harekete geçti. Handere, Zivin, Micingerd, Milli Düz, Surphaç, Yeniköy
Köroğlu hattında Ermenistan seferini başlattı. Ordumuz Ermenilerin 
panik şeklinde kaçışları ile zorlukla karşılaşmadan Sankamış'a girdi24

• 

Şark Ordusu, eskilerin Taht Düzü dedikleri ovanın batı ucunda idi. 
Sankamış'ta, karargah kurulmuş ve Kars için hazırlıklara başlanmıştı. 

İkinci harekat, bir ay sonra, Ankara'nın emri çerçevesinde başlatıldı. 
7 Ekim 1920 kararı Şark Ordusuna iletildi. 21 Ekim 1920'de, 03.00' da 
şifre emrinde şöyle deniliyordu: 

"TBAJA4 Başkanı Mustafa Kemal, Fevzi Paşa bu gün durumu ince/edi. 
Görüşümüz arz edilmiştir. Kesin harekat için emir verilmiştir. Gürcü/erin 
karışmasına vakit kalmadan, kesin sonucun alınması önemli bir başarı olur. " 

22 Traite de Paix s. 161-162. 

23 The Frontier s. 7-22. 

24 H. Tugaç, Türk İstiklal Harbi Doğu Cephesi (1919-1921), Ankara, 1995, s. 159-180. 
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27 Ekim 1920'de, Kars için orduya hücum emri verildi. Alb. Rüşdi ve 
Halid Bey'e gerekli emirler gönderildi. Ertesi gün Ermeniler, Sarıkamış 
cephesinde olduğu gibi varlık gösteremediler. Dağınık halde, Kars 
Kalesine sığındılar. 30 Ekim 1920'de, Kars Kalesi de Ermenilerden alın
dı. Kazım Karabekir durumu ertesi gün, 12.30'da, Mustafa Kemal Paşa'ya 
bildirdi. Ermenilerin Kars Hükümeti Başkanı ve Müstahkem Mevki 
Komutanı Gnl. Primov, üç general, elli subay ve beşyüz kadar er, esir 
alınmıştı. K. Karabekir, ''Ermeni Ordusunu, kesin bir karar ve cesaretle 
üç saat içinde perişan ederek, bir kısmı esir, bir kısmı da kaçmak zorun
da bırakan ve Kars'ı ele geçiren ve kendisine bağlayan kahraman ve 
canını esirgemeyen subay ve erieri bu parlak başarıdan dolayı tebrik 
eder, her birinin şan/ı alınlarından öperim" mesajını yayınlamıştır. 

Kazım Karabekir, Kars'ta gerekli düzenlemeleri yaptı. Karargahı yine 
Sankamış'ta idi. Bazen, önemli işler için Kars'a gidiyordu. Ruslardan kal
ma dar hat bu ulaşım için gayet elverişli idi. 

Ermeniler, Erzurum ve sonra Kars'taki hayall devlet kurma istek
lerinin bir kere daha tarihe karıştığını görerek, zeli'l bir vaziyette Ar
paçay'ın doğu sahiline geçtiler. Şark Ordusu ise fiill bir harekette bulun
mamış ve Ermeniterin sınır ötesine çekilmesine izin vermişti. Bu da 
TBMM'nin emri ile insani amaçlardan kaynaklanıyordu25 • 

Yörede, havalar iyice bozulmuştu. Kar yağmış ve soğuklar da baş
lamıştı. Ermenistan tarafında, her zamanki gibi açlık nedeni ile halk çok 
kötü şartlarda idi. Taşnaklar, onların Erivan'daki hükümeti ise vatandaş
ları ile pek ilgilenmiyordu. İşte bu sıralarda, 2-6 Kasım 1920'de, son as
keri harekat başlatıldı. Gümrü Seferi, yine Türk askerlerinin zaferi ile 
sonuçlandı. Ermeniler, bir kere daha Şüregel'i ikiye ayıran Arpaçay ar
kasına atılmışlardı. 6 Kasım 1920'de ise Gümrü'deki Ermeni komutanı, 
mütareke ve barış istedi. Bir mektup kaleme alınarak Kazım Karabekir'e 
iletildi. Türk tarafı ise buna hemen cevap verdi ve şunların yerine getiril
mesini ilk şart olarak kabul edilmesini istedi: Gümrü boşaltılmalı, Taş
naklar 15 km kadar doğuya çekilmeli, Gümrü ve civarı hariç sadece kale 
ve istasyon kontrol altına alınacaktır. Erivan-Tiflis-Kars demiryollarının 
kesişme noktası Gümrü'dür. Bu nedenle, 1 O km çevre ile işgali yapılacak-

25 Tugaç, a.g.e., s. 191-230. 
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tır. Mütareke sürecince, Türk harekatı yapılmayacaktır. Bu, maddelerin 
kabul edildiği 7 Kasım 1920 saat 17.00' ye kadar geçerlidir. Karşı tarafın 
hareketine göre tedbir alınacaktır26 • 

Gümrü, üstün Şark Ordusu nedeniyle Taşnaklarca boşaltıldı. IX. Kaf
kas Tümeni, 28. Alay ile süvari ve bataryası Gümıü'ye girdi. Doğruca kaleye 
gidilerek ele geçirildi. İstasyon da kontrol altına alındı. Binbaşı Emin Bey 
de Müstahkem Mevki komutanı olarak göreve başladı. Ermeni Tugay 
Komutanı, Gümrü'nün kuzeydoğusundaki · Cacur Köyüne çekilmişti ve 
buradan olaylan takip ediyordu. 8 Kasım 1920'de, gece yansı Gümrü'den 
Ermeni Komutanı Bagdasarov'a haberci gönderildi. Mütareke maddeleri 
yeniden kendisine iletildi. Nedense, Ermeni tarafı Türk teklifine pek nza 
göstermedi. Kazım Karabekir de hiç vakit kaybetmeden, Erineniler üzerine 
kuvvet yolladı. Cephe Karargahı ll Kasım 1920' de Gümrü'ye ulaştı ve 
yerleşti. Cacur ve Golgat mevkilerinde küçük çapta çatışmalar, Er
menileri boyun eğmeye zorladı. Gnl. Areşev de bu arada Delican'a doğru 
çekildi. Gnl. Nazarbekov da durumun ve Kazım Karabekir'in ciddi tutu
munu anlamakta gecikmedi. 22 Kasım 1920'de, Gümrü'de Ermeni 
delegeler Kazım Karabekir ile buluşmayakarar verdiler. Bunlar: A. Hatis
yan, Eski Maliye Bakanı A. Külhandanyan, İçişleri Bakan Yardımcısı İs
tepan Gorgaryan'dı. Türk heyeti de kısa zaman içinde Gümrü'de idiler. Er
zurum'daki Albayrak Gazetesi sahibi Süleyman Necati, Erzurum Valisi 
Hamid Bey ve Şark Cephesi Komutanı Kazım Karabekir az sonra Banş 
şartlan için bir araya geleceklerdir. 

I. Katkas Kolordusu, XV Kolordu ve son olarak Şark Cephesi Kolor
dusu komutanı olan Kazım Karabekir, her üç harekatta başanlı olmuştur. 
Erzincan ve Erzurum'un Kurtuluşu, Sankamış Kars ve Ötesi, İstiklal Har
bimiz gibi hatıra türü eserlerinde Kazım Karabekir, Ermenistan Seferi için 
geniş bilgiler vermektedir27

• Aynca göndermiş olduğu ve cevap olarak al
dığı mesajlar ATASE arşivinde bulunmaktadır. Ermeni tarafı da daha çok 
Bolşevik yazışmalannı yayınlamışlardır. 

26 İ. Yılmaz, Gümrü Ant/aşması, s. 63-70. 

27 Kiizım Karabekir'in Kaleminden Doğu 'nun Kurtuluşu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum, 1990, 

Kazım Karabekir, İstikiiii Harbimiz, İstanbul, 1988. 

Tugaç, a.g. e. 
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BAŞKAN - Sayın Konukçu'ya bu güzel bildirisi için aynı zamanda da 
süreyi ekonomik olarak kullanmalanndan dolayı teşekkür ediyorum. 

Biz, kendilerini dinlemeye alıştık, hatta süresinin bitmesini de is
temiyoruz. Mayıs ve Haziran aylannda uluslararası düzeyde yapacağımız 
iki sempozyumda da Sayın Konukçu yine katılımcı olarak bildiri 
sunacaklar. Ben, o katkılanndan dolayı da huzurlannızda kendilerine bir 
kez daha teşekkür ediyorum. 

Şimdi sözü "Ulusal Egemenlik İlkesinin Uygulanması, Dış Politikanın 
Önemi" konusunda bildirisini sunmak üzere, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi, Sayın Prof. Dr. Gülnihai Bozkurt'a veriyorum. 

Buyurun efendim. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanvekili, Sayın Valim, 
değerli konuklar ve çok sevgili öğrenciler; benim konum, "Atatürk 
Döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış Siyasetinin Temel il
keleri". 

Bu döneme baktığımız zaman, Büyük Millet Meclisinin dış 

politikamızda üç temel ilkeyi benimsediğini görüyoruz1
• 

Birincisi, tam bağımsızlık. Tabii, bu ilkeler bugün de sürmektedir; yani, 
yabancı devletleri Türkiye'nin içişlerine hiçbir şekilde karıştırmamak 

İkincisi, dış politikada akılcı ve gerçekçi bir tutum izlemek; yani, 
maceraya atılmadan, milli menfaatlarımızın gerektirdiği adımları atmak. 

Üçüncüsü, Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilkesi. Saldırgan olmamak, baş
ka milletierin topraklarına, canına, malına göz dikmemek; ancak, milli 
sınırlarımızı ne pahasına olursa olsun korumak. Dünya barışına katkılı, 
insancıl olmak, diyaloga açık bulunmak2

• 

Bu ilkelerin dış politikamızda nasıl izlendiğini bazı örneklerle kısaca 
açıklamak, bu günkü konuşmamın içeriğini oluşturmaktadır. 

Tari:ı bağımsızlık ilkesi, hepimizin bildiği gibi, Amasya Genelgesinde 
de şu şekilde yerini alıyor: "Vatanın bütünlüğü ve milletin istikldlini, yine 
milletin azim ve kararı kurtaracaktır. " 

Erzurum Kongresinde alınan kararda ise: ''Her türlü işgal ve müda
haleye karşılık, millet, yurdunu koruyacak ve kurtaracaktır. Vatanın 

bağımsızlığını korumaya Osmanlı Hükümeti muktedir olmadığı takdirde, 
geçici bir hükümet kurulacaktır. " 

İşte bu cümleden Türkiye Büyük Millet Meclisi doğmuştur. ''Manda 
ve koruma altına girme kabul edilemez" denilere k, ana hedefi n tam 
bağımsızlık olduğu belirtilmiştir. 

* Özgeçmişi s. 128. 

1 Ali İhsan Gencer-Sabahattin Özel, Türk İnkıllip Tarihi, İstanbul, 1996, s. 276 vd., Ahmet Mumcu, 

Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, Ankara, 1986, s. 41-95, Atatürk İlkeleri ve İnkıliip Tarihi, 

c. II, Atatürkçülük, YÖK, Ankara, 1986, s. 90-95. 

2 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, L 1992, s. 229. 
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Sivas Kongresinde alınan kararlarda ise: "Vatanın bölünmesi için hiç
bir önerinin kabul edilerneyeceği" cümlesi vardır. Bu sırada, Sivas'ta bir 
soruşturma için bulunan bir Amerikan heyetinin başkanı olan Amerikalı 
general, Mustafa Kemal'le Sivas'ta görüşmüş ve ona "Ya başaramaz
sanız?" diye sormuştur. Ondan aldığı cevap şudur: "Ya başaramazsak 
demek, o milletin ölmüş olduğuna hükmetmek demektir. Millet hayatta ol
dukça,fedakdrlıkta bulunmaya devam ettikçe başarısızlık söz konusu ola
maz. " Milletine bu kadar güvenir Büyük Atatürk. 

Atatürk'ün milli mücadele boyunca izlediği dış politikanın esaslan 
Misak-ı Milli'de şöyle ifadesini bulur: "Türkiye'nin kendi milli ve iktisadi 
gelişimini sağlamak için her devlet gibi bağımsızlık ve serbestiyi kazan
ması varlığının temelidir. Bu nedenle, Türkiye, siyasi, adli, mali 
gelişimine engel olan bağlara karşıdır. " 

Bu cümle, kapitülasyonlann mutlaka kaldırılacağını, hukukta çok baş
lılığın sona erdirilerek kanunların tekliği ve genelliği ilkesine geçileceği
ni; yani, yeni bir hukuk sisteminin geleceğini de açıkça içermektedir.3 

Gerçekten de tam bağımsız bir devletin hiçbir kısıtlama olmadan 
egemenlik gücüne sahip olması için gerekenler yapılacaktır. Önce, Kur
tuluş Savaşıyla işgalci düşman vatan topraklarından atılacaktı; ama, bu 
amaca ulaşmak imkansız denilecek kadar zordu. Bu savaşın kutsal bir çıl
gınlık olduğunu söyleyen bazı milletvekillerine, Mustafa Kemal "sadece 
kutsal bir hesap meselesidir" cevabını vermişti. 

Önce, ulusal egemenliğe dayanan Büyük Millet Meclisi açıldı. Savaşı, 
dış politikayı bu Meclisin yürüteceği her fırsatta dile getirildi. 

Savaş başladı. Birinci İnönü Zaferi üzerine, İtilaf Devletleri, Osmanlı 
Devletine dayattıkları Sevr Antlaşmasının uygulanamayacağını anladılar. 

Bazı değişiklikler yapmak üzere, 1921'de Londra Konferansına İstan
bul Hükümetini de davet ettiler ve Ankara'dan da bir temsilci gönderil
mesini istediler. 

Mustafa Kemal Paşa, Sadrazam Tevfik Paşa'ya yolladığı resmi cevap
ta, "Türkiye 'nin mukadderatına egemen olan tek ve bağımsız gücün, An
kara'da aralıksız toplantı halinde olan Büyük Millet Meclisi olduğunu, bu 

3 Bu konuda geniş bilgi için bak.: Gülnihai Bozkurt, Azınhk İmtiyazlan-Kapitülasyonlardan Tek Hukuk Sis

temine Geçiş, AAM Yayınları, Ankara, 1998. 
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Meclisin tüm iç ve dış işlerde tek yetkili makam olduğunu, İstanbul'daki 
yönetimin yasal olmadığını" belirterek, ''İstanbul' un, Londra Konferansı 
için meşru mutabakatın Ankara'da bulunduğunu kabul ve ilanını" istedi. 
Sonsuz inanç ve güveni içeren bu cevaba göre, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, iç işlerimiz kadar dış işlerimizde de tek yetkili makamdı4 • 

Kurtuluş Savaşı, hepimizin bildiği büyük fedakarlıklar ve kahraman
lıklarla sonuçlandı, Mudanya Ateşkesiyle bitti. Tam bağımsız Türk Dev
leti, Lozan Antlaşmasıyla -ki, bu, gerçek bir diplomasi zaferidir; genç ar
kadaşlar, Lozan'ı eleştireniere sakın inanmayın, Lozan tutanaklarını 

kelime kelime okumadıkça, Lozan'ı eleştirmeye kalkışanlara siz de cevap 
veremezsiniz -Lozan'ı öğrenmelisiniz- hür ülkeler arasında yerini aldı. Bu 
zaferle sömürge yönetimi altında yaşayan uluslara örnek oldu. Hintliler, 
"doğu milletlerinin batı emperyalizminin egemenliği altından tam bağım
sızlıkla kurtulabileceğine, Atatürk'ün zaferi üzerine inandıklarını" belir
terek, kurtuluş mücadelemizi örnek alarak, bağımsızlıklarına kavuştular. 

İkinci ilke, tam bağımsızlıktan sonra, dış politikada akılcı ve gerçekçi 
bir tutum izleme ilkesi dir. 

Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı devam ederken, savaştığı 

Batılı ülkelere karşı destek ve yardım alabilmek amacıyla, Sovyetler Bir
liğiyle dostluk antiaşması imzalamıştır. Atatürk Lenin'le mektuplaşmış, 
göstermelik bir Komünist Partisi bile kurdurmuştur. Sovyetler Birliğiyle 
iyi ilişkilerin yolu böylece açılmış ve sonunda, 1921 Martında imzalanan 
Türk Sovyet Antlaşması, bu diplomatik ilişkilerin eseri olmuştur. Bu ant
laşmayla, Rusya, Misak-ı Milli'yi tanımıştır. Afganistan ile de 1921'de 
dostluk antiaşması imzalanmıştır6 • 

Büyük Millet Meclisi, akılcı dış politikasına devam ederek, İtilafDev
letlerinin temsilcileriyle de, savaş devam ederken bile diyaloğunu sürdür
müştür. Hiçbir milletin tarihinde böyle bir şey yoktur. Hem savaşıyoruz, 
hem de savaştığımız ülkelerin temsilcileriyle diyalog kurmayı sür
dürüyoruz. 

4 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, II, 1921, s. 58 ve 82, Yılmaz Altuğ, Türk Devrim Tarihi Dersleri, İstanbul, 
1980, s. lll. 

5 İsmail Sosyal, Türkiye'ninSiyasal Anlaşmaları, I, (1920-1945) s. 24, 27, 48. 
6 Millet Gazetesi, 1 O Kasım 1954. 
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Suriye'deki Fransız Yüksek Komiseri George Picaut ile Mustafa 
Kemal Paşa, Aralık 1919'da Sivas'ta görüşüyor, Fransa, Ocak 1920'den 
itibaren çekiliyor Anadolu'dan. Ocak 192l'de, İnönü Zaferinden sonra 
Londra Konferansına Ankara hükümetinin temsilcisi olarak giden Dışiş
leri Bakanı Bekir Sami Bey, İngiltere, Fransa ve İtalya ile imzaladığı ant
laşmalarda, bu ülkeler lehine ve bizim aleyhimize bazı şartlar koyduğu 
için, Meclis tarafından görevinden alınıyor. "Anlaşmaların tam bağımsız
lık ilkemize aykırı olduğu" gerekçesiyle. 

Fransa, 192l'de, eski bakanlanndan Franklin Boillion'u Ankara'ya 
gönderiyor ve Sakarya Zaferinden sonra Fransızlada Ankara Antıaşması 
imzalanarak, Fransızlar savaştan çekiliyor. O cephedeki tüm birliklerimiz 
-ki, 80 000 kişidir- Yunan cephesine kaydırılıyor. 

Böylece, görüyoruz ki, savaşa rağmen işgalci devletlerle ikili dip
lomatik görüşmeler hep sürdürülmüştür; askeri zaferler, bu görüşmelerin 
bizim için hayati' önem taşıyan antlaşmalada olumlu biçimde sonuçlan
masına yol açmıştır. 

İngiltere ile görüşmelerimiz ise hep olumsuz sonuçlanmıştır. ingiliz 
Başbakanı Llyod George'un Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı kişisel 
bir düşmanlıkla yürüttüğü mücadelesini şu sözleri açıkça gösterir: "Türk
ler saldırgan olmaktan başka hiçbir sıjata sahip değillerdir. Sırf kuvvete 
dayanarak çok kötü yönettikleri bu topraklara yeniden medeniyeti getir
mek hakkına, hatta ödevine sahibiz." 

İngiltere, Türkiye Büyük Millet Meclisi zafer kazandıkça, sadece 
Sevr'in şartlarını yumuşatmaya çalışmış; ama, asla burada yeni bir dev
letin doğduğunu kabul edememiştir, Lozan'a kadar. 

Üçüncü ilkemiz, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesidir. Bu ilke, başka ül
kelere saygılı olarak, onların içişlerine karışmadan, saldırganlıktan uzak 
davranarak, kendi düzenimizi ve dünyayı banş ve huzur içinde tutmayı 
hedefler. Türkler, başka milletierin topraklarına, canına, malına göz dik
mezler; ama, milli sınırlarını ne pahasına olursa olsun korurlar. Dünya 
barışına katkılı, insancıl, imza koyduğu antlaşmalara sadık kalan bir dış 
politika, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu andan itibaren hep 
izi enmiştir7• 

7 Enver Ziya Karal, "Atatürk'ün Siyaset Üzerindeki Düşünceleri", Atatürkçülük, II. Kitap, İstanbul, 1984, 

s. 187 vd. 
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Lozan Antıaşmasından sonra, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Bulgaris
tan, İtalya gibi çeşitli devletlerle, hepimizin bildiği çeşitli antlaşmalar im
zalandı. Türkiye, savaşı uluslararası ilişkilerin aracı olmaktan çıkaran 
Briand Kellog Paktı'na katıldı, Sadahat Paktı'na katıldı, Balkan Paktı'na 
katıldı, yaklaşan savaş nedeniyle Montrö Antlaşmasını imzaladı ve yak
laşan savaştan, Atatürk'ün bu insancıl ve barışçıl ilkesini esas edinerek ve 
gerekli ittifakiara da mutlaka katılarak uzak kalabildi. 

Atatürk, ölümünden kısa bir süre önce, bir dünya savaşı olacağını, bu 
savaşın sonunda dünyanın dengesinin tamamen değişeceğini, bu sırada 
bir hata yaparsak, başımıza Birinci Dünya Savaşı sonunda yaşanan 
mütareke döneminden daha büyük felaketler gelebileceğini söyleyerek, 
büyük savaşı gördü ve ulusunu uyardı. 

Atatürk, 17 Mart 1937'de, Romanya Dışişleri Bakanına şunları söy
lüyor: ''Bir millet ülkesinin saadetine ne kadar kıymet veriyorsa, tüm dün
yanın saadetine de o kadar önem vermeli. Dünyada ve dünya milletleri 
arasında sükun ve iyi ge çim olmazsa, bir millet kendisi· için ne yaparsa 
yapsın huzurdan mahrumdur. En uzakta zannettiğimiz bir hadisenin bize 
birgün temas etmeyeceğini bilemeyiz. Bir vücudun parmağının ucundaki 
acıdan tüm organlar etkilenir "8 diyerek "yurtta sulh, cihanda sulh" il
kesini ne kadar güzel açıklamıştır. 

Sonuç olarak, Büyük Millet Meclisinin Kurtuluş Savaşı ve sonrası 
politikasının akılcı, bartşçı, insancıl, milli niteliklere dayandığını, en kötü 
şartlar altında esarete zorlanan bir ulusun, bu politika ve emsalsiz 
direnişiyle, bağımsız bir Devlet kurmayı başardığını; bu başannın, pek çok 
ezilmiş ulusa örnek olduğunu, bu politika sonucunda ülkemizin j eopolitik 
durumuna, pek çok sıkıntılı şart ve olaylara rağmen, dünyanın bu en sorun
lu bölgesinde güven, huzur ve istikrar unsuru bir devlet olarak varlığımızı 
hep sürdürdüğümüzü ve sürdüreceğimizi de belirtmek gerekmektedir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN- Sayın Bozkurt'a teşekkür ediyorum; bu bildirisi ve süreyi 
kontrollü kullanmasından dolayı. 

Şimdi de, sözü, Sayın Prof. Dr. Ahmet Mumcu'ya veriyorum. Konusu 
"Gümrü ve Kars Antlaşmasının Devletler Hukuku bakımından önemi." 

Buyurun efendim. 

8 Atatürkçülük, III. Kitap, Atatürkçü Düşünce Sistemi, GenelKurmay Bşk., İstanbul, 1984, s. 61-70. 
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Öğretim Üyesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Sayın Başkanvekili, değerli mil
letvekilleri, Sayın Vali, Belediye Başkanı, değerli rektör ve öğretim üyesi 
arkadaşlarım, sevgili öğrenciler ve dinleyenlerim; 

Devletler, ancak hukuk kurallarına uygun hareket ettikleri zaman var
lıklarını sürdürebilirler. Bu nedenle her devlet, gerek diğer devletlerle 
olan ilişkilerinde gerek kendi ülkesinde ve vatandaşlarına karşı tutumun
da hukuk esaslarına titizlikle bağlı kalmak zorundadırlar. 

Bir devletin ülkesi üzerindeki hakkı da hukuk kuralları ile belirlenir. 
Her şeyden önce şu sorunun çözülmesi gerektir. Bir devlet, ülkesini oluş
turan bölgeleri zorla ele geçirmişse, kuşkusuzdur ki onlar üzerinde hakkı 
olduğu ileri sürülemez. Ama bu bölgeler, yüzlerce yıl, bir devlete ait olur, 
o devletin yerine yeni kurulan ve aynı kültürel ve ulusal esaslara dayanan 
yeni bir devlete geçerse ne olur? İşte bizim sorunumuz burada düğümlen
mektedir. Türkiye Cumhuriyetinin sınırlan içinde bulunan bütün bölgeler 
daha önce Osmanlı Devletinin elinde idi; Osmanlı Devleti bu bölgeleri 
yüzlerce yıl elinde tutmuştur. Bu bölgelerin arasında Doğu Anadolu da 
vardır. Osmanlılar bu bölgeyi başka bir Türk Devletinden almışlardır. XV. 
yüzyıl sonlarına doğru Akkoyunlu Devletinden. Daha gerilere gitmek is
temiyorum. Ama Doğu Anadolu bin yıldan beri Türk'tür ve Türkler orada 
bir Ermeni Devleti bulup varlığını sona erdirmemişlerdir. XII. Yüzyıl son
lannda ortaya çıkıp XIV. yüzyılda kaybolup giden ve hiçbir zaman tam 
bir bağımsızlığa sahip olmayan, Kilikya'nın bir bölümünde beliren ufak 
bir Ermeni bey li ği ise Doğu Anadolu'da değildir. Kaldı ki, Osmanlı Devleti 
oralara doğru genişlediğinde de bu ufak beylik de çoktan yok olup gitmişti. 

Öyleyse Osmanlı Devletinin yerine kurulan ve onun Ülkesinin sahibi 
olan başka bir Türk Devletinin, Türkiye Cumhuriyetinin Ermeniler veya 
Ermenistan ile hiçbir toprak sorunu yoktur. 

Bu girişten sonra, bugünkü devletlerarası hukuka can veren, Tür
kiye'yi olduğu kadar diğer devletleri de bağlayan Anlaşmalar açısından 
sorunumuzu inceleyelim. 

* Özgeçmişi s. 132. 
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Gerçekten Devletler Hukukuna can veren en önemli öğeler "Antlaş

malardır". Ünlü hukukçu Oppenheim'e göre, ''Devletlerarası antlaşmalar, 

devletler ya da devlet örgütleri arasında yapılan bağıt niteliğinde ve 

taraflar bakımından hukuksal haklar ve borçlar doğuran anlaşmalardır ". 

Gene büyük normativist Hans Kelsen, "Antlaşma, dkit tarafların karşılık

lı hak ve borçlarını saptadık/arı bir hukuksal işlemdir" der1
• 

Hukuksal niteliği bakımından herhangi bir b ağıttan farkı olmayan ant

laşmalara "uyma" Devletler Hukukunun en önemli sorunlanndan biridir. 

Bilindiği gibi, antlaşmalara uymayı müeyyide ile güvence altına alacak 

bir sistem, daha bulunamamıştır. Ancak bireylerin, ulusların, insanlığın 

barış ve refah içinde yaşayabilmesi, devletlerin karşılıklı rızaları ile im

zaladıkları antlaşmalara uymaları ile mümkündür, hatta, bu bakımdan ant
laşmalara uymak bir zorunluluktur. Bu zorunluluk, evrensel ahlak kural

lanndan biri olan dürüstlükten çıkar. Bütün hukuk felsefecileri bu 

kanıdadırlar. Modem Devletler Hukukunun ve Doğal Hukuk (Tabii 
Hukuk) kuramının yeni anlayış biçiminin kurucusu Hugo Grotius da ant

laşmalara uymanın zorunluluğunu belirtir. 1583-1645 yılları arasında 

yaşayan dahi zamanındaki din bağnazlığını da yererek şöyle der: "Hak 

dininden olmayanlarla (yani Hıristiyan olmayanlarla) antlaşma yap

manın hukuka uygun olmadığı da her zaman ortaya atılmış bir sorudur. 

Doğal hukuka göre, bu. konuda en ufak bir kararsızlık bile söz konusu ola

maz. Çünkü, anlaşma ile bağıtlanmak bütün insanlara ortaklaşa bir hak

tır; din ayrılzğı bu hakkı herhangi bir yoldan etkilemez"2 Grotius buradan, 

anlaşmaya uymanın da bir zorunluluk olduğunu çıkarmaktadır. 

Devletler Hukukunun bu en önemli temel öğeleri, Türk ulusu tarafın

dan hep titizlikle değerlendirilmiştir. 

Türk devletleri her zaman, imzaladıklan antlaşmalara uymuşlar ve 

karşılanndakilerin de bunlara uymalarını istemişlerdir. Öyle ki, "İçişlere 
müdahale" sayılacak hükümleri de içerseler, "Ahde vefa" ilkesine bağlı 

kalarak Türkler, antlaşmaların hiç olmazsa süresine uymaya özen göster

mişlerdir. Özellikle xvn nci yüzyıl sonundan itibaren bu süreç içine 
girildiği, bütün gözlemcilerce bilinir. 

1 Çeşitli tanımlar için bak.: Edib Çelik: Milletlerarası Hukuk I, İstanbul, 1975, s. 125-126. 

2 Hugo Grotius: Savaş ve Barış Hukuku (DelureBelliAcPacis), (Çev.: SehaLMeray), Ankara, 1967, s. 110, 

106vd. 
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XX. yüzyıl başlarına kadar Osmanlı Devleti nüfusunun oldukça 
önemli bir bölümünü oluşturan Müslüman olmayan vatandaşlar (zim
mller), Şeriatça öngörülen kurallara uymalan koşulu ile rahat, sakin, 
huzur dolu bir hayat sürmüşlerdir. Onların dinlerine, geleneklerine, özel 
hukukiarına karışılmamıştı. 

Rusya'nın güçlenmesi ve koyu bir pan-ortodoks siyaseti izlemesi ile 
zirnınller yavaş yavaş devletler hukukunun konusu olmaya başladılar. Rus
ya ile 1768 yılında başlayan bir savaş, 1774 tarihinde Küçük Kaynarca 
Antiaşması ile sonuçlandı. Bu Antlaşmaya Ruslar, Hıristiyan zirnınllerin 
üzerindeki devlet haklarına müdahale sayılabilecek bazı hükümler koydur
muşlardır3. Böylece Osmanlı vatandaşı olan zirnınller üzerinde Devletin 
serbest davranma haklarının sınırlandırılmasına da başlanılmış oluyordu. 

Bu antlaşma hükümlerinden hoşnut olmamakla birlikte, ona uymayı 
borç sayan Osmanlı Devletinde, 1789 büyük Fransız İhtila.linden sonra, 
çok geniş kapsamlı ve önemli milliyetçilik hareketleri görüldü. Siyasal 
Tarihin en ilginç araştırma konularından biri olan bu hareketlerin çoğu, 
ulusal toplulukların önce yan bağımsız, sonra da tam bağımsız olmalarıy
la sonuçlanmıştır. Bu konularda yapılan devletlerarası antlaşmalara da 
Osmanlı Devletinin uyup, hukuk gereklerini yerine getirdiğini söylemek 
isteriz. Ama hemen ekiemeliyiz ki, çeşitli zimmi toplulukları arasında Er
meniler bu bakımdan, 1878 yılına kadar, Devletler Hukukunun konusu ol
mamışlardır. Bildirimizle doğrudan doğruya ilgisi bulunmamakla birlikte 
şunu da söylemeyi yerinde buluyoruz: Milliyetçilik akımlarının getirdiği 
parçalanma tehlikesini önlemek için Osmanlı Devleti, zirnınilik statüsünü 
1839 Tanzimat ve özellikle 1856 Isiahat fermanlarıyla iki aşamada kaldır
dı. O zamanlara kadar kamusal haklara sahip bulunmayan ve bazı mali 
haklar bakımından Müslümanlada eşit olmayan zirnınller her bakımdan 
Müslümanlara denk duruma getirildi. Bu reformu içtenlikle benimseyen
lerin başında Ermeni Osmanlı vatandaşları gelir. Onlar, Türk Devleti için
de bakanlık makamianna kadar bile yükselebilmişler, kendilerini her 
bakımdan bu toprağın insanlan saymışlardır. Kaldı ki, ne nüfus yoğunluk
ları bakımından, ne de yayıldıkları belli bir toprakları olmaması açsından, 
örneğin bazı balkanlı uluslar gibi "bağımsızlık" iddiasında bulunmaları da 
kesiniiki e imkansızdı. 

3 KüçükKaynarcaAntlaşması'nın 7, 14, 16, 17 nci maddelerine bakınız. Metin için bak.: Nihat Erim: Devlet
lerarası Hukuk ve Siyasi Tarih Metinleri, Ankara, 1953, s. 124, 126, 127, 129. 
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Ama 1877 yılında çıkan büyük Türk-Rus savaşı sırasında, siyasal 
amaçlarını gerçekleştirmede Ruslar, Doğu Anadolu'daki Ermenilerin bir 
bölümünü kendi araçlan olarak kullanmaya başladılar. Bunun öyküsü, ay
n araştırmalann konusu. Biz gene maddi hukuka dönelim. Sözünü et
tiğimiz savaş 1878 yılında ağır koşullarla imzalanan Ayestafanos Önbanş 
Antıaşması ile sona erdi. Osmanlı Devleti için çok ağır koşullar taşıyan 
bu Önbanşın hükümleri arasında, ilk kez Ermeniler de zikredilmektedir. 
Önbanşa göre Doğu Anadolu'da üzerinde bir hayli Ermeni'nin yaşadığı 
Kars, Ardahan, Baturo ve çevreleri bırakılmaktadır. 16 ncı Madde ise şöy
le demektedir: 

"Ermenistan' da Rusya askerinin işga.li altında bulunup, Osmanlı Dev
letine geri verilmesi gereken yerlerin boşaltılması, oralarda her iki 
devletin iyi ilişkilerine zararlı kanşıklıklara yol açacağından, Osman
lı Devleti, Ermenilerin oturduğu eyaletlerde bölge koşullannın gerek
tirdiği ısiahat ve bununla ilgili işleri vakit yitirmeksizin yapmayı ve 
Ermenilerin Kürtlere ve Çerkeslere karşı güvenliklerini sağlamayı 
yükümlenir"4

• 

Açıkça anlaşılacağı gibi Osmanlı Devleti, kendi vatandaşı olan Er
menileri, gene kendi vatandaşianna karşı korumayı ve Ermenilerin oturduğu 
yerlerde düzeltimler yapmayı, bir başka devlete karşı yükümlenmektedir. 
Görülüyor ki, uluslararası ortamda bir hukuksal sorun doğmak üzeredir. 

Büyük devletler arasındaki çıkar çatışmalan nedeniyle, Ruslara çok 
hak tanıyan Ayestafanos Önbanşının uygulanmadığı, onun yerine Berlin 
Barışı'nın imzalandığı bilinir. Gene aynı yılda imzalanan (1878) bu Ant
laşmada-gerçi Ayestafanos Önbanşının özellikle Osmanlı Avrupası ile il
gili hükümlerinde hatırı sayılır derecede lehimizde bazı değişiklikler 

yapılmışsa da- eski Önbanşın Doğu Anadolu'daki düzenlemeleri ile Er
menilerle ilgili 16 ncı maddesi hemen hemen aynen bırakılmıştır. (Berlin 
Barışında 6 ncı madde y İşin ilginç yanı, Ayestafanos'taki 16 ncı Madde 
hükmünü Osmanlı Devleti yalnız Rusya'ya karşı yükümlenmişken, bu 
kez, Berlin Barışı'nı imzalayan bütün devletlere karşı sorumlu olmaktadır. 
Ayrıca Osmanlı Devleti, Ermenilerle ilgili olarak alacağı düzeltim tedbir
lerini de zaman zaman Antlaşmayı imzalayan devletlere bildirecektir. 
Böylece birkaç ay önce sadece Rusya ile birlikte İngiltere, Almanya, 
Avusturya, Macaristan, İtalya ve Fransa da kanşmaktadırlar. 

4 Metin için bak: Erim, s. 395. 

5 Metin için bak: Erim, s. 423. 
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Berlin Barışının hükümleri uygulanırken Osmanlı Devleti felaketten 
felakete koşar durur. Trablusgarp ve Balkan savaşlan ve nihayet Birinci 
Dünya Savaşı. Bu savaşta Osmanlı Devleti Rusya, İngiltere, Fransa ile 
doğrudan doğruya çatışmıştır. Bütün bu olaylar sırasında Ermenilerin 
neler yaptığı ve kendilerine neden karşılık verilme zorunda kalındığı 
bilinmektedir. Biz gene Devletler hukukuna dönelim: 

Dünya Savaşının sonlanna doğru pek çok olay sonucunda Rusya 
savaştan çekildi ve 3 Mart 1918 tarihinde Almanya, Avusturya-Macaris
tan, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan ile Brest-Litowsk Banşını imzaladı. 
Bu Antlaşmanın 4 üncü Maddesinde Rusya, Doğu Anadolu'da, Dünya 
Savaşı sırasında işgal ettiği yerleri boşaltmayı ve ayrıca Berlin Barışı ile 
aldığı Doğu Anadolu illerini geri vermeyi kabul ediyordu. Aynı tarihte, 
aynı yerde Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan ek Antlaşma bu 
boşaltmanın koşullannı hükme bağlıyordu. Bu ek Antlaşmanın 7 nci 
Maddesindeki hüküm konumuz bakımından ilginçtir. Sözü geçen hüküm 
şöyle diyor: 

''Rus Cumhuriyeti Hükümeti, gerek Rusya'da ve gerek işgal altında 
bulunan Osmanlı illerinde Osmanlı ve Rus uyrukluğundaki Ernıeni 
çetelerinin ellerinden silahları almayı ve bunları dağılmayı ve bu 
çe telerin tümünü terhis etmeyi yükümlenir "6

• 

Bu hükmü yorumlayıp açıklamak bile gereksizdir. Aynen aktardığımız 
Madde, Birinci Dünya Savaşındaki Ermeni sorununu kimin çıkardığını en 
açık biçimde göstermektedir. 

Ne yazık ki Brest-Litowsk Banşının ömrü çok kısa oldu. Yeniden asıl 
sahibine kavuşan doğu Anadolu'da bir süre sonra, hava yeniden bozuldu: 
Almanya batı cephesinde savaşı yitirmişti. Bağlaşıkları da artık güçlerini 
tüketmişlerdi. Birinci Dünya Savaşı bitiyordu. Osmanlı Devleti, Anlaşma 
(İtilaf) Devletleri adına 30 Ekim 1918 tarihinde İngiltere ile imzaladığı 
Bırakışma Anlaşması ile ağır koşulları kabul ediyordu. Bu bırakışmanın 
konumuz bakımından taşıdığı koşullara bakalım: 4 üncü Maddeye göre, 
"Gözaltındaki veya tutsak Ermenilerin tümü, İstanbul'da toplanacak ve 
hiçbir koşula bağlı kalmaksızın Müttefıklere teslim edilecektir". Yani Os
manlı Devleti kendi vatandaşı olup da adi suç işlemiş Ermenileri bile tes-

6 Metin için bak.: Erim, s. 512. 
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lim etmek zorundadır. Bırakışmanın ünlü 7 nci Maddesinin konumuzia il
gisi bulunduğunu kabul etmek zorundayız: ''Müttefik/er kendi güvenlik
lerini tehdit edecek herhangi bir durum ortaya çıkarsa, herhangi bir 
stratejik noktayı işgal etmek hakkına sahiptirler". Ancak bununla da 
yetinilmemiş, Ermeniler için de ayrı bir hüküm konulmuştur. 24 üncü 
madde şöyle demektedir: "Altı Ermeni ilinde karışıklık çıkarsa, Müttefik
ler bu illerin herhangi bir bölümünü işgal etme hakkını ellerinde tutar
lar". 7 Halbuki bu Madde gereksizdi. 7 n.ci Madde hükmü her amaçla iş
letilebilirdi. Ama, Ermeni işini "sağlama bağlamak" yolu tutulmuştur. 
Anlaşılıyor ki, ı 878 yılında ekilen tohum yeşermiştir. Savaştan yenmiş 
olarak çıkan devletler, Brest-Litowsk Barışını da hüküm s üz saymışlar, Er
meni davasının sahibi olmuşlardır. Osmanlı Devleti ile Sovyet Rusya 
arasındaki geçerli ve yasal bir antlaşmanın yok sayılması, yenen devlet
lerin amaçlarını açık ve seçik biçimde göstermektedir. 

Mondros Bırakışmasından ı 923 yılına kadar süren dönem, Türk tari
hi nin en traj edik, en önemli zamanıdır. Mustafa Kemal Paşa'nın 

yönetiminde başlayan Kurtuluş mücadelesi, Türk vatanının bölünmez
liğinin Amasya Tamiminden itibaren Misak-ı Milll'ye kadar her fırsatta 
tekrarlanmasıyla yürütülmüş, sonunda açılan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi (TBMM) ile Osmanlı Devleti yanında ulusal bir varlık doğmuştur. Ar
tık ı 922 yılı sonlarına kadar bir yandan düşmanlarla, bir yandan da Os
manlı Hükümeti ile boğuşulacaktır. 

Konumuza dönelim: Brest-Litowsk Barışından sonra, Rusya'nın çekil
diği Güney Kafkasya bölgelerinde birkaç bağımsız devlet kurulmuştu. 
Bunlardan biri de Ermenistan'dır. 28 Mayıs ı9ı8'de ortaya çıkan bu dev
let Ermenilerin kurduğu tam bağımsız ilk devlettir ve kesinlikle Misak-ı 
Milli sınırları dışındadır. Bu noktaya özellikle dikkatinizi çekerim. Bu 
genç devlet bir süre hareketsiz kaldı. Zira Rusya'nın savaştan ve o böl
gelerden çekilmesi ile Türk Kuvvetleri Doğu Anadolu ve Güney Kafkas
ya'ya doğru ileriemi şler, oradaki Türkleri güvenlik altına almaya çalışmış
lardı. Ama Mondros bırakışmasıyla bu kuvvetlerin geri çekilmesi Er
menilere fırsat verdi. Ermeniler Doğu Anadolu'ya girdiler; karşılannda 
ise Mondros bırakışmasını dinlemeyip birliklerini terhis etmeyen Kazım 

7 Metin için bak: Meray- Osman Olcay: Osmanh İmparatorluğu'nun Çöküş Belgeleri (Mondros Bırakış

masz, Sevr Adlaşmasz, ilgili belgeler), Ankara, 1977, s. 2, 4. 
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Karabekir Paşa vardı. Erzurumdaki XV. Kol ordu, Kurtuluş hareketimizin 
ilk düzenli savaşını başlatmıştır. İşte TBMM açılıp çalışmaya başladığı 
sırada Ermenistan Cumhuriyeti ile savaş başlamış sayılırdı. TBl\11\1 açıl
dıktan sonra da Doğu Cephesi kuruldu ve savaş iyice şiddetlendi. 

Bütün hızı ile gelişen Kurtuluş mücadelesi sırasında, Osmanlı 

Hükümetinin tek isteği banş imzalamaktır. Bu amaçla Anlaşma (İtilaf) 
Devletlerinin Osmanlılann hiç fikrini almadan yaptıklan görüşmeler 
sonucunda San Remo'da hazırlanan banş antiaşması taslağı 24 Nisan 
1920'de Osmanlı Hükümetine verilir. Osmanlı Hükümeti bunu ll Mayıs 
1921 tarihinde cevaplar. Taslakta, 1918 yılında Kurulan Ermenistan'a 
Doğu Anadolu'dan pek çok toprak parçası verilmektedir. Osmanlı 

Hükümeti, cevabında, Ermenistan'ı tanımakla birlikte sınıriann yeniden 
saptanması işinin insafla tekrar gözden geçirilmesini bildirir. 8 Buna kar
şılık olarak da 21 Temmuz 1921'de cevap gelir. Türkler için utanç kaynağı 
olacak hakaretlerle dolu bu cevap bütün vatandaşlanmızca okunmalıdır. 
Bu cevapta Ermenistan konusuna da değinilir ve bu Devletin sınırlannın 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanınca yeniden saptanacağı tekrarlanır. 9 

Aciz Osmanlı Hükümeti yapılacak hiçbir şey olmadığına karar verir. 22 
Temmuz 1920'de toplanan Saltanat Şfirası, Banş Antiaşması Taslağını 

onaylar. 1 O Ağustos 1920 günü de Sevr Antiaşması imzalanır. 

Sevr Antlaşmasının 88-93 üncü maddelerini kapsayan VI ncı Kesimi 
"Ermenistan" başlığını taşır. Osmanlı Devleti 1918 yılında kurulan Er
menistan'ı tanıdığını tekrarlar. Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis illerinden 
büyük toprak parçalannın Amerika Birleşik Devletleri Başkanınca sap
tanacak biçimde Ermenistan'a verilmesine, bu ülkeye aynca deniz çıkışı 
tanınmasına, sınıra bitişik bütün Osmanlı topraklannın askersizleştiril
mesine razı olan Osmanlı Hükümeti aynca bütün bu yükümlülü~lerini en 
sağlam güvencelerle pekiştirrnek zorunda bırakılmıştır. Bundan başka 
23 5 ve devamı maddelerde, savaştan zarar görenlere, bu arada kuşkusuz
dur ki Ermenilere de tazminat ödenmesi kabul edilmektedir. 10 

Sevr Banşı imzalandığı sırada, TBl\11\1 ordulannın Ermenileri e savaşı 
sürmektedir. Şimdi bir hukuksal sorun ortaya çıkmıştır: Osmanlı Devleti 

8 Bak.: Meray-Olcay, s. 8, 24-25. 
9 Meray-Olcay s. 31-25. 
10 Metin için bak.: Meray-Olcay, s. 74-75 ve 115. 
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Türk Yurdunun bir bölümünü Ermeni Devletine vermiştir. TBMM 
Hükümeti ise bunu tanımamakta, Ermenileri Misak-ı Milli sınırları dışına 
sürmeye çalışmaktadır. 

Yukarıda antlaşmalara uymanın taraflar için dürüstlük gereği ol
duğunu, söylemiştik. Sevr Barışına da uymak gerekmez miydi? 

Bu soruya hemen ve vicdan rahatlığı ile "hayır" cevabı verilebilir. 
Herşeyden önce Sevr Barışı TBMM Hükümeti ile imzalanmamıştır. Türk 
Devleti Antlaşmanın tarafı değildir. Osmanlı Hukuku açısından da Sevr 
Antiaşması geçersizdir. Kanun-i Esasi 'nin 8 Ağustos 1909 tarihinde 
yapılan değişikliği sırasında 7 nci maddeye "barış antlaşmalannın par
lamento tarafından onayı şarttır" hükmü konulmuştur. Sevr Barışı im
zalanmadan çok önce 16 Mart 1920'de İstanbul işgal edilmiş, parlamento 
b asılını ştı. Osmanlı Parlamentosu bunun üzerine 1 ı Nisan'da Padişah 
tarafından dağıtıldı. Bir daha hiç toplanmayan Osmanlı Parlamentosu 
Sevr Antlaşmasını da onaylamarnı ştır. Bu Antlaşma böylece hiçbir biçim
de geçerli değildir. 

Osmanlı Hükümeti'nin bu hıyaneti, TBMM'nin mücadele azınini kır
mamıştır. Kazım Karabekir Paşa ı920 yılının Eylül ayından itibaren Er
menileri geri sürmeye başlamıştır. Sonunda Ermenistan Cumhuriyeti 
barış isternek zorunda kaldı. İşgaJci Ermeni kuvvetlerini bugünkü doğu 
sınırlarımızın dışına çıkaran TBMM Orduları bu başanyla yetindiler ve 
Ermenistan'ı istilaya kalkışmadılar. Sonunda 3 Aralık 1920'de TBMM 
Hükümeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında Gümrü Barış Antiaşması 
imzalandı. Genç Türk Devletinin hem askerlik, hem de diplomasi alanın
daki ilk başansı ve ilk antiaşması olan bu barışla Türk-Ermeni savaşı sona 
ermiştir. Bugünkü doğu sınırımız Ermenistan'ca tanınmıştır. Ermenistan 
Hükümeti Sevr Antlaşmasının hükümsüzlüğünü kabul etmiştir. (Madde 
ı O) TBMM Hükümeti Ermenistan'dan savaş tazminatı istemem ektedir. 
(Madde 8) Ayrıca Türk Hükümeti, istendiği takdirde Ermeni Devletine 
yardım da edecektir. (Madde 5)11 

Gümrü Barışını kısa bir süre sonra, ı6 Mart 192ı'de Moskova Antiaş
ması izledi. Zira Ermenistan Gümrü Banşının imzatanmasından kısa bir 
süre sonra bir Sovyet Cumhuriyeti durumuna getirilmişti. Bu antlaşma ile 

ll Metin için bak: Türk İstikliil Harbi. III. cilt. Doğu Cephesi (1919-1921) GenelKurmay Harp Tarihi 
Dairesi Resmi Yayınlarından, Ankara, 1965, s. 308-311. 
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Sovyet Rusya, TBMM Hükümetini tanıyordu. Doğu sınırımızdaki yeni 
durum da Sovyetlerce benimsenmişti ve Gümrü Barışı da dolaylı olarak 
tanınmış bulunuyordu. Sevr Barışının hükümsüz olduğu her iki tarafça 
özellikle belirtiliyordu. 12 

Güney Kafkasya'da kurulan Cumhuriyetlerin, bu arada Ermenistan'ın 
Sovyetler Birliği içine alınması ile doğan sonuç şudur: Bu cumhuriyetler 
13 Ekim 1921'de TBMM Hükümeti ile Kars Antlaşmasını imzaladılar. 
Sovyet Rusya'nın desteklediği bu antlaşma Ermenistan ile olan sınırımızı 
bir kez daha tanımaktadır. 13 Yani bağımsız Ermenistan'ın imzaladığı 
Gümrü Barışı, şimdi yeni bir kimliğe bürünen Ermenistanca da tekrar 
kabullenmiş sayılır. 14 

Bütün bu diplomatik gelişmeler, batıdaki büyük devletlerce ilgi ile iz
leniyordu. Bilindiği gibi Fransızlar, Mondros Bırakışma Antiaşmasından 
sonra, Adana ve çevresini, Uıfa'ya kadar olan Güneydoğu Anadolu'yu iş
gal etmişler, oralara getirdikleri Ermenileri örgütteyerek "intikam Birlik
leri" kurmuşlardı. Ancak TBMM Hükümetinin Doğuda kazandığı askeri 
ve diplomatik başarılar, Yunanlıların Sakarya'da yenilmesi, Güney
doğudaki Kuvayi Milliye birliklerinin olağanüstü başarılan Fransa'yı an
laşmaya yöneltti. İngilizlerin bütün tepkilerine rağmen 20 Ekim 1921 'de 
imzalanan "Ankara Antlaşması" (Ankara İtilafnamesi) Fransa'nın TBMM 
Hükümetini tanıdığını gösterir. Hatay dışında, bugünkü Suriye sınırı çizil
miştir. Ermenilerin, oralarda var olabilmesi ihtimali bile Fransızlarca 
unutulmuştur. 15 Böylece, bugün Ermeni davasının yeniden öncüsü olmuş 
gibi görünen Fransa, daha 1921 'de böyle bir iddiayı reddetmişti. Buna 
rağmen, o zaman Fransa'nın devletler hukuku bakımından bir sıkıntı için
de olduğu da kabul edilmelidir. Zira Fransa, bağlaşıkianna karşı Sevr'i 
imza edenlerden biri olarak görünüyor ve bu Antlaşmayı tanımadığını 
açıkça belirtemiyordu. 

Bütün bu sakıncalar, Lozan Barış Antiaşması ile ortadan kalkmıştır. 
Ama Lozan'ın sağladığı rahatlığa erişmek kolay olmamıştır. 

12 Düstur, Tertip III, Cilt 2, s. 72-78. 

13 Bu üç Cumhuriyet Sovyetler Birliğine bağımlı bir biçimde 1936 yılına kadar yaşadılar ve o tarihte Sovyet
ler Birliğinin birer Federe Devleti yapıldılar. 

14 Düstur, Tertip III, Ci lt 3, s. 24 vd. 

15 Düstur, Tertip !IL Ci lt 2, s. 152 vd. 
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1922 yılı Eylül ayı içinde Yunanlıların Anadolu'dan kesin olarak atıl
ması üzerine, onların bağlaşığı sıfatı ile Anlaşma devletlerince bırakışma 
görüşmelerine başlanılması isteği belirtilmiştir. TB111\1 Hükümeti ile im
zalanan Mudanya Bırakışması, barış için ilk büyük adımdır. Bu bırakışma 
anlaşmasında Ermenileri e ilgili hiçbir hüküm yoktur. 

Artık, yüzlerce yıllık 11 Şark Meselesini 11 eşit koşullar altında tartışıp 

gerçek barış dönemine geçme yolları açılmıştır. Lozan'da başlayacak 
barış görüşmelerinde kuşkusuzdur ki, pazarlıklar yapılacaktı. Uluslararası 
düzenin kaçınılmaz bir zorunluluğudur bu. Lozan'da kendisini çok ağır 
sorumluluklarla dolu görevlerin beklediği Türk Temsilciler Kurulu da 
doğal olarak bu yolda yürüyecektir. Ancak, Temsilciler Kuruluna verilen 
kısa, ama kesin talimatta, iki konuda pazarlık yapılamayacağı bildiriliyor
du. Bu konular şunlardı: 

"1. Doğu Sınırı: Ermeni Yurdu bahis konusu olamaz. Olursa görüş
melerin kesilmesini gerektirir. 

8. Kapitülasyonlar kabul edilemez. Eğer görüşmelerin kesilmesi 
gerekirse, yapılır". 16 

Bu talimatta iki nokta önemlidir: Ermenilerle yapılan iki antlaşmaya 
rağmen, TBMM hükümeti, Lozan'a katılacak karşı tarafın düzenlemeleri 
dikkate almayacağını tahmin ediyordu. Misak-ı Milli ilkelerine sıkı 

sıkıya sarılan ulusal hükümet, karşı taraftaki devletlerin bu konudaki her
hangi bir talebini dikkate alamazdı. İkinci olarak, talimattaki ifadeye 
değinmek isteriz: Ermeni yurdu söz konusu bile edilmeyecektir. Aksi tak
dirde barış görüşmeleri kesilecektir. Kapitülasyonların kaldırılması 

konusunda bile bu kadar keskin bir talimat yoktur. 

21 Kasım 1922 günü çalışmalarına başlayan Lozan konferansı kurul
lan, bazı sorunlarda hemen anlaşmaya varma özlemini taşıyorlardı. Bazı 
noktalarda ise anlaşma olmuyordu. Bu çok önemli konferansta, konumuz 
açısından cereyan eden olaylar da çok ilginçtir. Lozan Barış Antlaş
masının bu bakımdan bir değerlendirmesini yapmadan önce, konumuzia 

16 Türk Devrim Tarihi, GenelKurmayHarp Tarihi Bşk., Ankara, 1971, s. 104-105. 
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ilgili görüşmelere kuşbakışı bir göz atmak gerektir. 17 Kuş bakışı diyoruz; 
zira, Lozan'da görüşülen her sorun hakkında ayrı bildiriler hazırlanabilir. 

Ermenilerle ilgili konuları büyük bir sorun olarak konferansın önüne 
çıkaran, diğer bağlaşıklarının da desteği ile İngiliz Beşdelegesi Lord Cur
zon olmuştur. 12 Aralık 1922 günü azınlıklada ilgili sorunlar tartışılmaya 
başlanmıştı. O gün görüşmeleri açan Lord Curzon, bir diplomat nezake
tinin altına saklanmış alçakça bir küstahlıkla, Türkleri itharn etmiş ve ib
retle değerlendirilmesi gerekli şu sözleri söylemiştir: 

"Müttefikler savaşa sürüklendikleri zaman güttükleri amaçlardan 
birisi, Küçük Asya'da pek çok sayıda bulunan Hıristiyan azınlıkların 
korunması ve mümkünse bunların kurtarılmasıydı. Özellikle Ermenis
tan'a ilişkin olarak bu amaç güdülmekteydi. Bu konuda verilmiş ve sık 
sık yenilenmiş olan sözler herkesçe bilinmektedir. Bu konuda verilmiş 
sözlerin elli yıl önce Berlin Antlaşmasıyla başladığı söylenebilir". 
Tam bir haçlı zihniyetiyle konuşan Curzon, adeta Ermenilerin avukat-

lığını yüklenmiş gibiydi. Curzon, konuşmasında Türk toprakları içinde 
Ermenilere bir yurt verilmesi, geniş bir genel af, para karşılığı askerlikten 
ayrık tutulma gibi haklar istediğini söyledi. Şurasını hemen belirtelim ki, 
Ermeni Yurdu dışındaki istekler, Müslüman olmayan bütün azınlıklar için 
ileri sürülmüştü. Türk başdelegesi İsmet Paşa, bu konuşmaya, Türklerin 
azınlıkları nasıl mutlu bir biçimde yaşattıklarını, onlara karşı gösterilen 
eşsiz hoşgörüyü anlatan, sorunların dış güçlerin kışkırtmaları sonunda 
çıktığını gösteren, daha önce hazırlanmış elde yedek duran uzun bir söy
levi okumakla karşılık verdi. İsmet Paşa bu yönteminde haklıydı. Zira o 
günün gündemi kendisine sabaha karşı verilmiş, Türk Temsilciler Kurulu 
gereken hazırlıkları yapamamıştı. İsmet Paşa'dan sonra konuşan diğer 
delegeler, genellikle Curzon'un söylediklerini destekleyen konuşmalar 
yaptılar ve toplantı dağıldı. 

17 Lozan'da Ermenilerle ilgili görüşmeleri ilk elden kaynak olarakMeray'ın çevirisinde buluruz. Bak: Lozan 
Barış Konferansı-Tutanaklar, Belgeler: Ta/..:tm I, Ci lt I, Kitap 1, Ankara, 1969, s. 179 vd., 186-187, 193, 200 
vd., 211, 223, 228, 298, 304, 307. Takım L Cilt L Kitap 2, Ankara, 1970, s. 153, 157, 221, 242, 243, 244 

vd., 273 vd., 276 vd., 279. Takım I, Ci lt llL Ankara, 1972, s. 97, 152, 159. Takım IL Cilt L Kitap 2, Ankara, 

1973, s. 202. Ayrıca bak: Karacan, Ali Naci: Lozan Konferansı ve İsmet Paşa, İstanbul, 1943, s. 128 vd., 

446 vd., M.Cemil (Bilsel): Lozan, CiltIL İstanbul, 1933, s. 272 vd., 287 vd., Türkiye Cumhuriyetinin Dış 
Politikasında 50 Yıl (T.C. Dışişleri Bakanlığı) Lozan, (1922-1923), Ankara, 1973, s. 93 vd., (Son kitapta

ki bilgiler Karacan'dan derlenmiştir). 
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Ertesi gün asıl diplomatik savaş başladı. Bu kez İsmet Paşa hücuma 
geçerek, son yıllarda yalnız Ermenilerin ve diğer azınlıkların değil, tüm 
Türk ulusunun büyük ıstırap çektiğini söyledi. Aldığı kesin talimata 
uyarak çok sert bir biçimde Eımenilere Türkiye'nin hiçbir yerinde yurt 
verilemeyeceğini haykırdı. ''Azınlıklar Türk yasalarının koruyucu/uğu al
tındadır/ar" dedi. "Hele, bir Ermeni sorunu hiç yoktur. Türkiye Ermenis
tan Devleti ile Antlaşmalar imzalamıştır". İsmet Paşa'nın kesin tavrı üzer
ine Lord Curzon hücuma geçti. Ama bu sırada müthiş bir gaf yaptı. 
Britanya İmparatorluğuna yaşayan çok çeşitli ulusların hiçbir sorunu 
bulunmadığını, zira İngiltere'nin "Ellerinin temiz" olduğunu söyledi ve 
''Koskoca Türkiye'de Ermeni/ere verilecek bir toprak parçası yok mudur?" 
dedi. Bu gafı İsmet Paşa ertesi gün ustalıkla kullanarak, İngiliz emper
yalizminin ne kadar büyük haksızlıklara ve ıstıraplara dayanarak kurulup 
geliştiğini anlattı. Türklerin istilacı olmayıp, öz vatanlarını kurtarmak için, 
bütün ülke insanlarıyla birlikte emperyalistlere karşı savaştığını, ıstırap 
çektiğini çok berrak biçimde belirtti, ''Bizim ellerimiz özellikle temizdir" 
dedikten sonra şunları söyledi: ''Ermeni Yurdu için yeriniz yok mu diyor
sunuz, sizin elinizdeki ülkelerde çok daha geniş yerler vardır. Mutlaka bir 
yapay yurt kurmak istiyorsanız, kendi ülkelerinizde gereken yeri bulmanız 
çok kolay olacaktır". Paşa, azınlıkların eşitlik esaslarına göre Türk kanun
lannın koruyuculuğu altında olduğunu, Türkiye'nin barış imzalanırsa, 
Uluslar Kurumuna girerek bu konudaki karşılıklı güvencelerden hem 
yararlanacağını, hem de onları uygulayacağını, gerekirse genel af ilan ede
bileceğini, daha fazlasının asla beklenmemesini vurguladı. 

Artık, durum belli olmuştu. Lord Curzon'un açtığı ve dostlannca des
teklenen saldırı püskürtülmüştü. Curzon bunun üzerine İsmet Paşa'nın 
"anlayışlı tavrını" övdü ve Ermeni sorunu kapandı. Aslında karşımızda 
olan devletlerin Eımeni Yurdu kurulması ile doğrudan doğruya hiçbir 
çıkarlan yoktu. Bu konuda Türk tarafının haklılığını da biliyorlardı. An
cak diplomatik yöntemler gereği, konferansta hiçbir devletçe desteklen
meyen, yapayalnız Türkiye'yi iyice bunaltmak, "ne koparsam kardır" an
layışı ile elden geleni kazanmak, propaganda yapmak amacını gütmüşler
dir. Bundan sonra Ermeni sorunu konferansta görüşme konusu edil
memiştir. Sadec~ bütün azınlıklada ilgili genel af ve bazı ekonomik-mall 
konularda Ermeniler de zikredilmiş, ama, Ermeni Yurdu kesinlikle görüş-
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me dışı kalmıştır. İsmet Paşa'nın 14 Aralık 1920'de bu işi kapatması, diğer 
konulardaki görüşme yeteneğini ve saygınlığını arttırmıştır. Lozan Kon

feransı, karşımızdaki devletlerin öz çıkarlarını ilgilendiren sorunlar 

çözülemediği için 4 Şubat 1923 tarihinde kesilmiştir. 23 Nisan 1923'te 

tekrar toplanan konferansta sadece kesilme yolunu açan sorunlar görüşül

müş, sonuçta karşılıklı anlayış ve pazarlık havası içinde, yüzlerce yıllık 

Doğu Sorununu çözen Lozan Barış Antıaşması 24 Temmuz 1923'te im

zalanmıştır. 

Lozan Barış Antiaşması İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, 

Yugoslavya ile TBMM Hükümeti arasında imzalandı. Uluslararası alan

da, bu Antlaşmaya bütün diğer devletler de uymaktadırlar. Yakınçağın en 

uzun ömürlü barışlanndan biri, Lozan Antiaşması ile kurulmuştur. Bu 
Antlaşmada Ermeni ile ilgili hiçbir hüküm yoktur. Ermeni kelimesi Ant

laşma metninde şu veya bu biçimde geçmemektedir bile. Atatürk 1917 

yılında ''Anadolu'da Ermeni halkı yoktur" demekle, Türkiye'de yaşayan 

aynı duygulara sahip herkes Türk'tür demek istiyordu. Lozan Barışı -azın

lıklarla ilgili birkaç zorunlu teknik madde dışında- O'nun bu isteğini ger
çekleştirınİ ştir. 

Eğer hukuk kurallarını bağlayıcı sayarsanız, Ermenilerin Türkiye 

üzerinde herhangi bir hak ileri sürmeleri mümkün değildir. Gümrü ve 

Lozan barışları bunu en açık ve seçik biçimde kanıtlamaktadırlar. 

Bu hukuksal gerçekler ise, tarihsel gerçekleri açıklamaktadır. Ne altı 

yüzyıldan fazla yaşayan Osmanlı Devleti, ve de O'nun mirasçısı olan Tür

kiye Cumhuriyeti, ülkelerinde hiçbir vakit bir Ermeni Devleti görmemiş
ler, bulmamışlardır. 

Yukanda da söylediğimiz gibi, devletlerarası antlaşmalara uymak, 

barış, çıkar, ahlak gereğidir. Lozan Antlaşmasını imzalayan devletlerin bu 

büyük tarihsel ve hukuksal gerçeği bir an bile gözden çıkarınamalan 

zorunludur. Zira bu barışa temel olan belgeler içinde Gümrü, Moskova ve 

Kars Antlaşmalan da bulunuyor. Bunun kanıtı, Lozan'da Doğu sınınınız

la ilgili hiçbir hükmün bulunmamasıdır. Bu gerçekten doğan hukuksal 
sonuç yadsınılmaz biçimde günümüze kadar gelmiştir. Lozan Barışı 

değiştirilmediği sürece -ki böyle bir olasılık ancak büyük bir savaş sonu
cu belki ortaya çıkabilir, bu olasılık şu anda bizden son derece uzaktır

Türkiye Cumhuriyetinin Ermenistan ile hiçbir sorunu olmayacaktır. 
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Hepinizi saygıyla selamlıyornın efendim. 

BAŞKAN - Değerli katılımcılar, Sayın Mumcu'ya teşekkür ediyorum. 

Sayın Hocamız, özellikle, Türkiye açısından Ermeni meselesi ol-

madığını ve 13 Ekim 1921'de imzalanan Kars Antlaşmasının da bugün 
yürürlükte olduğunu; dolayısıyla, son günlerde ortaya atılan Ermenis

tan'ın, Türkiye'den, şu anda bulunduğumuz Kars ve Ardahan'ı da içeren 
toprak talebinin tamamen uydurma ve hiçbir temel gerçeğe dayanmadan, 

sansasyonel bir şey olduğunu çok güzel bir şekilde vurguladılar. Ken
dilerine teşekkür ediyorum. 

"Cumhuriyetimizin Banşçıl Temeli Lozan Antlaşması" konulu bil
dirisini sunmak üzere, Ankara Üniversites~ Hukuk Fakültesi Öğretim 

Üyesi· Sayın Doç. Dr. Bilgin Tiryakioğlu'na söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
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Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Öğretim Üyesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanvekili, sayın millet
vekilleri, Sayın Vali, değerli öğretim üyeleri ve sevgili öğrenci arkadaş
larım; Lozan'ın doğrudan doğruya hükümlerine geçmeden önce, kısaca, 
Lozan'anasıl geldiğimizi belirtmek istiyorum. Ona nasıl geldiğimizi bilir
sek, hükümleri değerlendirirken daha objektif davranma imkanına sahip 
olabiliriz. 

Mudanya Ateşkes Antlaşması, askeri zaferin ardından gelen ilk siyasi 
ve diplomatik başarı olarak kabul edilmektedir. Bu belgeye imza koyan 
devletler, vaktiyle Osmanlı Devletine Mondros'u dikte ettiren devletlerdir. 
Mudanya Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasından sonra, sıra, kalıcı bir 
barış antlaşmasının görüşmelerine başlanmaya gelmişti. 

Lozan Barış Antlaşmasıyla; Türkiye, milletlerarası planda resmen 
tanınmış olmaktaydı. Türk milli varlığının bu şekilde tanınması, dört yıl
lık ağır ve kanlı bir mücadelenin sonucunda kazanılmış olan kesin bir 
zaferle mümkün olabilmişti. Türkiye'nin Misak-ı Milli ilkleri çerçevesin
de , bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan 
Antlaşması, ölü doğan Sevr Antlaşmasının yerini almıştır. 

İsviçre'nin Lozan kentinde yapılacak konferansa Türkiye, İngiltere, 
Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya ile Sırp, Hırvat, Sloven 
devleti katılacaktı. . Sovyet Rusya, boğazlar konusunda; Bulgaristan, 
boğazlar ve Trakya sınırının belirlenmesiyle ilgili görüşmelere katıldılar. 
Aynca, Belçika ve Portekiz, belirli bazı görüşmelere katılmışlar ki, bun
lar birtakım mali ayncalıklarla ilgiliydi. Amerika Birleşik Devletleri ise, 
gözlemci olarak katılmasına rağmen, konferansta aktif bir rol oynamıştır. 

Müttefiklerin İstanbul Hükümetini de banş görüşmelerine çağırması 
üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Osmanlı Devletine son veren, sal
tanatı kaldıran tarihi kararını almıştır (1.11.1922). Böylece, Lozan Kon
feransında Türkiye'yi, tek ve gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti temsil etmiştir. Hepinizin bildiği gibi, Türk Heyetine 
Dışişleri Bakanı İsmet Paşa başkanlık etmiştir. 

* Özgeçmişi s. 133 - 135. 
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21 Kasım 1922'de başlayan konferansta ele alınan sorunlar, aslında, üç 
dört yıllık bir dönemin sorunlan olmayıp, yüzlerce yıllık hesapiann 
görüldüğü meselelerdi. İtilaf devletleri, hiç şüphe yok ki, Sevr Antlaş
masını temel alma yönünde diretiyorlardı ve buna karşı da Türkiye 
direniyordu. 

Tabii, bu olay, Lozan'daki görüşmelerin zaman zaman kesintiye uğ
ramasına sebep olmuş ve sonuçta konferans sekiz ay sürmüştür. Böylece, 
Birinci Dünya Savaşını kaybeden devletlerden sadece Türkiye, kendisi 
hakkında verilen ölüm karannı birkaç yıl içinde tersine çevirerek, yeni bir 
barış için, müttefiklerle eşit şartlarda masaya oturmayı başarmıştı. 

Türkiye'nin Lozan Konferansındaki hedefi, Misak-ı Milli'yi ve tam 
bağımsızlığı gerçekleştirmekti. Karşısındaki devletlerin Türkiye'ye karşı 
üzerinde birleştikleri ortak bir programı bulunmuyordu.- İngiltere, Musul 
ve boğazların statüsüne ağırlık veriyordu; Fransa, kapitülasyonlara ve Os
manlı borçlannın ödenmesi ve diğer ayncalıklarla ilgileniyordu; İtal
ya'nın önem verdiği konular ise toprak konulan olmayıp, Ege adalarının 
geleceği ve kabotaj sorunu idi. 

Yine de şunu söylemek mümkündür: Konferansta, asıl mücadele Tür
kiye ile İngiltere arasında geçmiştir. 1 Konferans çalışmal an, aslında, 
komisyonlar halinde yapılmıştır. Üç ayn komisyon vardır; zamanın darlığı 
nedeniyle bu konu üzerinde durmayacağım. Ama, Lozan'ın gelişimiyle il
gili olarak bir şeyi belirtmek istiyorum: Demin de söylediğim gibi, bunlar, 
yüzyılın sorunlarıydı. Bu kadar karmaşık ve kirli hesapların halledilmesi 
kolay olmayacaktı. Bu nedenle görüşmeler çok tartışmalı bir şekilde 
cereyan etti. Konferans 4 Şubat 1923 tarihinde kesilmiş ve delegeler ül
kelerine dönmüşlerdir. İlk dönemde, terk edilen döneme kadar bazı sorun
lar hall edilmişti; ama, bazı sorunlar hala halledilmemiş olarak duruyordu. 

Lozan Konferansının kesintiye uğraması üzerine, Türkiye, askeri' 
hazırlıklara girişmiş ve kuvvetlerini boğazlar yönüne kaydırmıştı. Ancak, 
konferansa katılan bütün devletler yeni bir savaş istemediklerinden, 
Lozan Banş Konferansına 23 Nisan 1923'te yeniden başlamışlardır. 

1 Fransa ve İtalya bakımından Konferans daha az önemli idi. Fransa için toprak sorunu 1921 antiaşması ile 

çözülmüş, İtalya'nın da toprak bakımndan bir iddiası kalmamıştı. Her iki devlet daha çok Türkiye'deki 

ekonomik çıkarlar ve ayrıcalıklarla ilgiliydiler. 
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Türkiye, bu arada, Sovyet Rusya'mn Batılı devletlerle olan sorunlanın 
da henüz çözmeden bu banş antlaşmasının tamamlanmasım arzu ediyordu. 
Böylece, 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antiaşması ve ekieri olan sözleş
meler, protokoller ve bildiriler imzalandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Lozan Barış Antiaşması ve eklerini 23 Ağustos 1923 tarihinde onayladı. 

İşte, bu şekilde görüşmeleri yapılan Lozan Antiaşmasındaki hükümler 
nelerdir: Bir kere, LozanAntlaşmasının en önemli hükümleri, Türkiye'nin 
sınırlannın belirlenmiş olmasıdır. 

Sayın Hocam Ahmet Mumcu biraz önce belirtti: Türkiye'nin doğu 
sınırıyla ilgili olarak herhangi bir hüküm yoktur; çünkü, bu mesele, daha 
önce bahsedilen üç anlaşma ilkeleri göz önüne alınarak halledilmiş bir 
mesele olarak kabul ediliyordu. Türkiye-Fransa sının diyorum; çünkü o 
zaman Suriye, Fransa'nın mandası altında bulunuyor. Türkiye ve Fransa 
arasında yapılan 20 Ekim 1921 'de imzalanan Ankara İtilafnamesi yle bu 
sorun hall edildi, bu durum Lozan'da doğrulandı. Türkiye-Irak (İngiltere) 
sınırı, İngiltere'nin mandası altında bulunan Irak ile olan sınır sorunu, 
maalesef, Lozan'da çözülememiştir. Musul konusunda bir anlaşma, İngil
tere'nin tutumu yüzünden sağlanamadı. Sınırın, dokuz ay içinde Türkiye 
ile İngiltere arasında anlaşma yoluyla belirlenmesi, anlaşma sağlanamaz
sa, sorunun Milletler Cemiyeti Konseyine götürolmesi öngörüldü. Tür
kiye-Bulgaristan sının, 1913 İstanbul Anlaşması ve 1915 sınır düzen
lemeleriyle belirtildiği şekilde Lozan'da onaylandı, doğrulandı. Türkiye
Yunanistan sınırı, Mudanya Ateşkesiyle öngörüldüğü gibi, Meriç Nehri 
sınır olmak üzere düzenlendi. Ayrıca, bu sınır üzerinde bulunan Karaağaç 
bölgesi, savaş tazminatı olarak Yunanistan'dan alındı, Çanakkale 
Boğazının güvenliği açısından, Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan adalan 
Türkiye'de kaldı. Balkan Savaşında, demin de belirtildiği gibi, Yunanis
tan'ın eline geçmiş olan Ege adalan Yunanistan'da kaldı; çünkü, o da, 
daha önce yapılmış olan bir anlaşmanın, Osmanlı Devletinin yapmış ol
duğu bir anlaşmanın sonucuydu. Yunanistan'ın, bu adalardan Sisam, 
Sakız, Nikarya ve Midilli adalarını askerden anndırması kararlaştırıldı. 
Trablusgarp Savaşında İtalya'nın 1912 yılında işgal ettiği 12 ada ve Meis 
adasının İtalya egemenliğinde kalması kabul edildi. 2 

2 Bu adalar; İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 10 Şubat 1947'de Müttefiklerin İtalya ile yaptığı Paris Barış 

Antiaşması'nın 14. maddesiyle askerden arındırılmış durumda tutulmak koşuluyla Yunanistan'a geçmiştir. 
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Lozan'da sınırlar bu şekilde belirtilmiştir. Yine, tekrar ediyorum: 
Doğu sınırlanyla ilgili herhangi bir hüküm yok. Bu, daha önce, Prof. Dr. 
Ahmet Mumcu'nun sözünü ettiği anlaşmalarla zaten tespit edilmiş durum.;. 
daydı. Lozan'da bu konuda bir hükmün bulunmaması, bu anlaşmalann 
getirdiği hükümlerin geçerli olarak kabul edildiğini tasdik etmektedir. 

Kapitülasyonlara gelince, Lozan'ın en önemli hükümlerinden birisi de, 
kapitülasyonlardı. Türk h~yeti, Osmanlı Devletinin, Birinci Dünya 
Savaşına girerken tek yanlı bir kararla kaldırını ş olduğu kapitülasyonlara 
yeniden dönmek istemiyordu ve buna karşı, kapitülasyonlara karşı çok 
kesin bir tavır takındı. Avrupa devletleri, "kapitülasyonlann kaldınlışı 
Türkiye'nin yıkılışı olur" gerekçesiyle, Lozan'da, kapitülasyonlann kal
dırılmasına şiddetle karşı çıkmışlardır. Osmanlı Devletinin bazı Batılı 
devletlere ekonomik nedenlerden dolayı verdiği kapitülasyonlar, daha 
sonra, iyice genişlemiş, yargısal ve yönetsel alanlara da yayılmıştı. Os
manlı Devletinde oturan yabancılar, kendilerine tanınan bu ayrıcalıklar
dan yararlanarak, ülkenin asıl sahiplerinden daha güçlü hale gelmişlerdi. 
Lozan Banş Antlaşmasıyla, 28 inci maddeyle, kapitülasyonlar tamamen 
kaldırılmıştır. 

Lozan B an ş Antlaşmasının çözüm getirdiği diğer bir sorun, azınlıklar 
sorunudur. Azınlıkların korunmasına ilişkin hükümler, günümüz açısın
dan bakarsak, yeni Türkiye'nin çağdaş yasaları, "Medeni Kanunu" kabul 
etmesi ve vatandaşlar arasında eşit işlem uygulaması tüm azınlıkların 
Türkiye'de vatandaş olması nedeniyle, (tüm vatandaşlar Türkiye'nin yeni, 
çağdaş kanuniarına tabi olduklarına göre) bir ölçüde varlık nedenini kay
betmiştir. 

Bu arada, yine, Türkiye ile Yunanistan arasında Lozan Barış Antiaş
masından önce, 3 O Ocak 1923 tarihinde imzalanan Türk ve Rum Ahalinin 
Değişimine İlişkin Sözleşme ve Protokol, Lozan bağıdar paketinin par
çası olmuştur; çünkü, Lozan, tek bir antlaşmadan oluşmuyor, muhtelif 
antlaşmalardan, eklerden, protokollerden oluşuyordu. İşte, daha önce 
yapılmış olan bu ahali mübadelesi ya da nüfus değişimi bu paketin içine 
konulmuştur. 

Lozan Andaşmasında önemli bir hüküm de, Osmanlı Devletinin borç
lan ve savaş tazminatına ilişkin hükümlerdir. Kısaca ona da değinmek is
tiyorum: 
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Osmanlı Devletinin, 1854 yılında başlayıp, Birinci Dünya Savaşı 
sonuna kadar aldığı borçların toplamı çok büyük miktarlara ulaşmıştı. 
Devlet, ödeyemediği bu borçlar yüzünden Düyun-u Umumi ye gibi yaban
cı bir kurumun ülkesinde kurulmasına izin vermiştir. 

Fransız ihtilalinin güçlendirdiği milliyetçilik hareketleri sonucu, Os
manlı Devletinde yaşayan birçok ulus, bağımsızlığını kazanmıştı. Bağım
sızlığını kazanan bu devletlerin egemen olduğu topraklara harcanmış olan 
borçların, yeni Türkiye Devleti tarafından ödenmesi hakkaniyete uy
mayacaktı. Bu nedenle, Lozan'da, yeni Türkiye Devleti'nin temsilcileri, 
bu borçların Osmanlı Devletinin parçalanmasıyla kurulan devletler 
arasında bölüştürülmesini istemişlerdir ve bu talepleri uzun tartışmalar
dan sonra kabul edilmiştir. 

Borçların ayrıntılarına zaman elverişli olmadığı için girmeyeceğim. 

Bir de, savaş tazminatı konusu var. İtilaf devletleri, Osmanlı Dev
letinin Birinci Dünya Savaşına katılması ve savaştan yenik olarak ayrıl
mış bulunması nedeniyle, Lozan'da, Türkiye'den savaş tazminatı istemiş
ler, buna, kendi uyruklannın zarar ve ziyanlannı, İstanbul'un işgali 
sırasında bulundurduklan birliklerin masraftarına varıncaya kadar işga1 
masraflarını da eklemişlerdir. Türkiye, bu konuda bir ödeme yapmayı 
kesinlikle reddetmiştir. Anadolu'da büyük yıktmlara neden olan Yunanis
tan'ın savaş tazminatı ödemesi gerektiğini belirtmiştir. Türkiye'nin bu is
teği haklı bulunmuş, Yunanistan savaş tazminatı ödemeye mahkUm edil
miştir; ancak, mali durumu iyi olmadığından, savaş sonrası durum göz 
önüne alındığından, Karaağaç ve çevresi savaş tazminatı olarak Tür
kiye'ye verilmiştir. 

Boğazlar sorununa gelince; Boğazlar sorunu, maalesef, Lozan'da geçi
ci olarak bir çözüme bağlanmıştı; ancak, bu çözüm, egemenlik ilkeleriy
le tam olarak bağdaşmayan özellikler arz etmekteydi. 

Boğazlar rejimiyle ilgili ayrıntılara girmek istemiyorum; ama, daha 
sonra, Montrö Antlaşmasıyla, Boğazlar sorunu da Türkiye'nin istediği 
gibi egemen bir devlete yakışır şekilde halledilmiştir. 

Lozan Konferansında çözülmeyen meseleler de vardır. Demin adı geç
ti. Bunlardan birisi ve en önemlilerinden biri Musul sorunuydu. Musul 
sorunu, İngiltere ile Türkiye arasında büyük tartışmalara neden olmuştur; 
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ama, sonuçta, bu konunun çözümü Milletler Cemiyetine bırakılmış ve bu 
cemiyetin kararı doğrultusunda, Musul İngiltere'ye -bu arada, Hakkari'de 
talep edilmiş bulunuyordu- Hakkari ise Türkiye'ye bırakılmıştır. 

Lozan'da çözülemeyen ikinci önemli konu, biraz önce belirttiğim gibi 
Boğazlar konusuydu. Boğazlar sorununun çözülemeyişinin önemli 
nedenlerinden biri, gerek İstanbul'un, gerek İstanbul ve Çanakkale Boğaz
lannın Lozan Antlaşmasının imzalandığı sırada işgal altında bulunması ve 
bu işgal olgusunun müttefikler için önemli bir baskı aracı olarak kullaml
mış olmasıdır. Neticede, 1936 yılında, Montrö Sözleşmesiyle, Boğazlar 
sorunu, kesin olarak, Türkiye'nin istediği gibi halledilmiştir. 

Lozan'da halledilmeyen üçüncü sorun, Hatay sorunu idi; ama, bu 
sorun da, hepinizin bildiği gibi, daha sonra, 1939 yılında, Hatay'ın Tür
kiye sınırlan içine katılmasıyla halledilmiş bulunmaktadır. 3 

Eğer bir değerlendirme yapmak gerekirse demin saydığım eksikliklere 
bakarak ve o günün şartlan düşünülmeden, Lozan Antlaşmasının değeri
ni inkar etmek objektif olmaz. 

Sonuç olarak, Lozan Barış Antlaşması, Türk Milletinin haklı ve kut
sal mücadelesinin sonucunda gerçekleştirdiği şerefli bir barış antlaş

masıdır. Lozan Barış Antlaşması, 20 nci Yüzyılda, emperyalizme karşı 
Milli Kurtuluş Savaşını başlatan ve başarıyla sonuçlandıran Türk Mil
letinin, kendisine bağımsız yaşama hakkı tanımak istemeyen düşman
larına, savaş meydanlarından sonra barış masasında da bu hakkını kabul 
ettirişinin bir belgesi dir. 

Lozan Barış Antlaşması, devletin politik ve askeri şartlarının ışığında, 
yeni Türk Devleti için parlak bir başlangıç oluşturmuştur. Yarı sömürge 
durumuna getirilmiş olan Türkiye, dünyanın en güçlü devletlerine karşı 
varlığını kanıtlamış, parçalanmak ve yok edilmek istenen bir vatan kur
tarılarak, yeni bir devlet kurulmuştu. Lozan Antlaşması, Sevr utanç bel
gesini ortadan kaldırmıştı. 

Lozan Barış Antlaşmasıyla, Misak-ı Milli, demin söylediğim birkaç 
istisna dışında tam anlamıyla gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal Paşa, 

Lozan Barış Antlaşmasını "Türk Milletine karşı yüzyıllardan beri hazır-

3 Türkiye ile Fransa arasında yapılan Ankara İtilafnamesi uyarınca Hatay, Türf..'iye sınırları dışında bırakılmıştı. 
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/anmış ve Sevr Antlaşmasıyla tamamlandığı zannedilmiş büyük bir 
suikastın, sonunda neticesiz bırakıldığını ifade eden bir vesikadır." söz
leriyle değerlendirmiştir. 

Hepinize saygılanını sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Tiryakioğlu'na teşekkür ediyorum. 

Lozan Banş Antlaşmasının önemini çok iyi bir şekilde izah ettiler. 

Özet olarak, Lozan Banş Antlaşmasının tarihe bir diplomasi zaferi 
olarak geçtiği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam temellere oturduğunu 
ifade ettiler ve başta Ermeni sorunu olmak üzere, hiçbir konuda taviz ver
meden, tamamıyla bağımsız bir hukuk devleti olduğumuzu bütün dün
yaya bu antlaşmayla kabul ettirmiş olduk. 

Son sözü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim 
Üyesi Sayın Doç. Dr. Ömer Turan'a veriyorum. 

Sayın Turan "Lozan Banşı ve Ermeni Sorunu" konulu bildirilerini 
sunacaklar. 

Buyurun. 
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Doç. Dr. Ömer TURAN* 

ODTÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanvekili, Sayın Valimiz, 
sayın milletvekillerimiz, Kafkas Üniversitesinin değerli hocalan, sevgili 
öğrenciler; 

Bu bildirimizde, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşının sonunda imzalanan 
Ayastefanos ve Berlin antlaşmalan ile uluslararası politik arenaya çıkan 
ve yaklaşık yarım asır boyunca hemen hiç gündemden düşmeyen Ermeni 
meselesinin, her manada Osmanlı imparatorluğunun hesaplannın tasfiye 
ve genç Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun tescil edildiği Lozan barış 
görüşmelerinde nasıl ele alındığı üzerinde durulacaktır. Bu çalışma, 

yayınlanmış ve yayınianmaını ş İngiliz, Amerikan ve Türk arşiv belgeleri, 
Lozan Barış Konferansı tutanaklan, bu konferansta Türkiye'yi temsil eden 
İsmet İnönü ve Rıza Nur ve Amerikayı temsil eden J.C.Grew gibi dip
lomatlann yayınlanmış hatıralan ve diğer incelemelere dayanmaktadır. 

Bilindiği gibi Ayastefanos Antlaşmasının 16. Maddesi, Ermenilerin 
oturduklan yerlerde ısiahatlar yapılması ve Ermenilerin Kürtler ve Çer
kezlerden korunmalanna dair hükümler ihtiva etmektedir. Ayastefanos 
Antiaşması'nın yerine ikame edilen Berlin Antiaşması'nın 61. Maddesi, 
Osmanlı Hükümetinin, Ermenilerin sakin olduklan vilayetlerde ısiahatlar 
yapması ve bu ıslahatları antlaşmayı imzalayan büyük devletlere bildir
mesi ve büyük devletlerin bu tedbirlerin uygulanmasını denetlernesi 
hükümlerini getirmiştir. Böylece spekülasyonlara çok açık olan ısiahatlar 
ve bu ıslahatların denetlenmesi gibi kavramlarla "Ermeni Meselesi", 
"Şark Meselesi "nin önemli bir konusu olarak uluslararası kamuoyunun 
gündeminde yerini almıştır. 1 

1878'i takip eden yıllarda ihtila1ci Hınçak ve Taşnak cemiyetleri, 
büyük devletler nezdinde Ermeni meselesini gündemde tutmak ve onların 
"yapılacak ıslahatları denetlemek" bahanesiyle müdahalelerini sağlamak 

* Özgeçmişi s. 136. 

1 Ermeni meselesi merkez kabul edilerek Anadolu'da Müslüman olmayan teba lehine ıslahatlar yapılması 

tartışmaları ve programları konusunda bak: Cevdet Küçük, Osmanh Diplomasisinde Ermeni Meselesinin 

Ortaya Çıkışı, 1878-1897, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 1984. 
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için, zaman zaman ayaklanmalar düzenlemişler, 2 isyanlar, suikastler ve 
baskınlar gerçekleştirmişlerdie Esasen 19'uncu Yüzyıl boyunca ayaklan
malar çıkararak büyük devletlerin dikkatini çekmek ve onların desteğiyle 
yeni haklar elde etmek, bu dönemde ayrılıkçı-milliyetçi unsurların takip 
edegeldikleri bir yoldur. 1876 Bulgar ayaklanmasını örnek alan ayrılıkçı 
Ermeniler de aynı yolu izlemişlerdir. Bir Ermeni ihtilalci, Robert Kolej'in 
müdürü olan Cyrus Hamlin'e şu sözleri söylemiştir: 

"Hınçak çeteleri Türkleri ve Kürtleri öldürmek fırsatı arayacaklar, on
ların köylerini yakacaklar ve sonra dağlara kaçacaklar. Bunun üzerine 
tahrik edilmiş Müslümanlar savunmasız Ermenilere barbarca saldıra
caklar. Rusya da insanlık ve Hıristiyan uygarlığı adına, ülkeye girecek 
ve ele geçirecek ... Biz Ermeniler özgürlük istiyoruz. Avrupa Bulgar 
dehşetine kulak verdi ve Bulgaristan'a özgürlük sağladı. Milyonlarca 
kadın ve çocuğun acı haykırışiarı ve kanlarının akmasıyla bizim de 
sesimizi duyacaktır ... Kesinlikle istiyoruz. Bunları yapacağız". 3 

Bu şekilde başlayan olaylar yarım asra yakın devam etmiştir. 1890 Er-
zurum İsyanı bu olaylar zincirinin başlangıcıdır. İmparatorluğun mer
kezinde gerçekleştirilen Kumkapı gösterileri, Osmanlı Bankası'na yapılan 
saldırı, hatta Sultan Abdülhamid'e yapılan bombalı suikast, taşrada ger
çekleştirilen Sasun, Zeytun ve Van isyanlan bu zincirin önemli halkalarını 
teşkil eder. Nihayet, Birinci Dünya Savaşı esnasında Ermenilerin 
Anadolu'yu işgal eden Ruslada işbirliği yaparak cephe gerisinden Türk 
ordusuna ve sivil halka karşı eşkıyalık ve sabotaj hareketlerine girişmelen 
üzerine Osmanlı yönetimi Doğu Anadolu bölgesindeki Ermenileri güney 
illerine nakletmiştir. 

Rusya, İngiltere, Fransa ve İtalya gibi dönemin büyük devletleri, 
gerek Birinci Dünya Savaşı öncesinde, gerekse Birinci Dünya Savaşı yıl
lannda Osmanlı İmparatorluğundan birşeyler talep ederken Ermenileri 
kullanmışlardır. Mazlum ve masum Ermenileri himaye eder görünümün
de çetecileri ve isyancılan kolladarken kendi aralannda Osmanlı im-

2 Bak: William L. Langer, The Diplomacy of Imperiaüsm, 1890-1902, 2nd edi tion, New York, Alfred A. Knopf, 
1956, s. 157-158. 

3 Bu ayaklanma ve ayaklanmanın bastırılması esnasındaki olaylar bahane edilerek Avrupa kamuoyunda Bul

garlar lehine ve Türkler aleyhine bir hava oluşturulmuş ve BulgarZara yer açmak üzere Rumeli'nde Osman
lı yönetiminin tasfiyesiyle sonuçlanacak olan 1877-78 Osmaniz-Rus Savaşı gerçekleştirilmiştir. Bak: Ömer 

Turan, The Turkish Minority in Bulgaria, 1878-1908, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1998. 
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parateriuğu topraklarını paylaşmaya yönelik gizli anlaşmalarda ya Er
menilere hiç pay ayırmamışlar, ya da kendilerine nüfuz alanı yaratmak 
için Ermenilere verilecek yerlerden bahsetmişlerdir. Bu gizli antlaş

maların hiçbirisinde bağımsız bir Ermenistan yoktur. Ermenistan, ya Rus
ların hakimiyet alanıdır, ya İngilizlerin ya da Fransızların4 

• Bununla bir
likte, İtilafDevletleri yetkilileri, Ermenileri kendi emelleri doğrultusunda 
kullanabilmek için, hem Birinci Dünya Savaşı boyunca hem de bu savaşı 
takip eden yıllarda onlara çeşitli vaadlerde bulunmayı sürdürmüşlerdir. 
İlaveten hem Ermenileri hem de Ermeniler lehine ülkelerinde oluşturulan 
kamuoyunu tatmin için bilhassa Birinci Dünya Savaşından sonraki açık 
barış görüşmelerinde Ermenilerin haklarını savunuyor görüntüsü ver
meye dikkat etmişlerdir. Bu bakımdan Birinci Dünya Savaşı yıllannda 
Osmanlı topraklarını aralannda paylaşmak üzere İtilaf Devletleri arasın
da yapılan gizli antlaşmalarda, Ermeniterin yaşadığı yerlerin kime ait ola
cağı hususunda yer alan hükümlerle -ki gerçek niyetleri gösterir- daha 
sonraki yıllarda basının takip ettiği görüşmelerde Ermeniler için edilen 
sözlerin karşılaştırılması, İtilaf Devletlerinin Ermenileri ne kadar istismar 
ettiklerini gösterir. Söz konusu barış görüşmelerinin içinde her bakımdan 
en önemlisi hiç kuşkusuz 20 Kasım 1922 - 24 Temmuz 1923· tarihleri 
arasında iki devre halinde gerçekleştirilen Lozan Barış görüşmeleridir. 
Çünkü, Lozan Konferansında, "Şark meselesi" masaya yatırılmış, yüzler
ce yıllık geçmişi olan sorunlar ele alınmıştır. Ermeni meselesi de, bunun 
önemli başlıklarından birisidir. 

Milli Mücadele'nin kazanılıp Mudanya Mütarekesi'nin imzalan
masının ardından, İtilaf Devletleri Türk Hükümetini, 13 Kasım 1922'de 
İsviçre'nin Lozan şehrinde yapılacak olan barış konferansına davet et
tiler5. Ancak, başlangıçta 13 Kasım olarak ilan edilen konferansın baş
lama tarihini, aralanndaki pazarlığı tamamlayamadıkları için, Türklere 
danışmadan bir hafta ertelediler. Konferans, 20 Kasım 1922 tarihinde İs-

4 LaurenceEvans, Türkiye'nin Paylaşılması, 1914-1924, çev., TevfikAlanay, Milliyet Yayınlan, 1972; Yuluğ 

Tekin Kurat, Osmanlı İmparatorluğunun Paylaşılması, Ankara, 197 3; Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi 

Tarihi, 1914-1980, 2. Baskı, Türkiye İş Bankası, Ankara, 1984, s.124-125; Suat Akgül, "Paris Konferan

sından Sevr' e Türkiye'nin Paylaşılması M e selesi ", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. VIIL M art, 1992, 

s.23, s. 381-395. 

5 Konferansa İngiltere, Fransa, İtalya ve Türkiye'den başka Japonya, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan da 

katıldı. Sovyetler Birliği ve Bulgaristan Boğaztarla ilgili oturumZara temsilci gönderdiler. Amerika konfe

ransta gözlemci statüsünde bulundu. 
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viçre Konfederasyonu Başkanı Robert Haab'ın açı ş konuşmasıyla başladı. 
O günün sabahı, konferans daha açılmadan önce üç müttefik devletin 
temsilcileri biraraya gelerek birbirlerinin isteklerini konuştular. Tür
kiye'ye oturumlarda başkanlık vermemek üzere anlaştılar.6 Ertesi gün 
yapılan ilk oturumda, konferansta görüşülecek meseleler üç gruba aynldı 
ve üç komisyon oluşturuldu7• Türkiye'yi Birinci Komisyonda İsmet Paşa 
(İnönü), İkinci Komisyonda Rıza Nur, Üçüncü Komisyonda da Hasan 
Bey (Saka) temsil ettiler. 

İtilaf Devletleri temsilcileri, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda yenil
miş devletlere antlaşmalar dikte etiirdikleri gibi, Lozan'da da Türkiye'ye 
şartlannı baskıyla kabul etiirmek istediler. Konferansın yapılacağı salo
nun oturma biçiminden açılış oturumunda yapılacak konuşmalann tan
zimine değin bütün düzenlemelerde bu hava egemendi. Türk heyeti baş
kanı İsmet Paşa, bütün bu psikolojik sindirme girişimlerini tek tek göğüs
ledi. Eşit bir devletin temsilcisi olarak hareket etti. Her vesileyle İtilaf 
Devletleri temsilcilerine, devletlerin eşitliği ilkesini ve bu ilkeye saygı 
gösterilmesini hatırlattı. İngiliz meslektaşı Lord Curzon'un bir tartışma 
esnasında sürekli olarak Mondros'a atıfta bulunması üzerine, ''Ben buraya 
Mondros'tan değil, Mudanya'dan geldim" diyerek konumunu bildirdi. 8 

Konferans Türkiye ile İngiltere arasında geçti denilebilir. Mudanya 
Mütarekesi'ni imzalamalanna rağmen İngilizler hala Türklerle böyle bir 
ortamda banş masasına oturacak olmayı içlerine sindiremiyorlar, bunu İn
giltere'nin itibar kaybı olarak görüyorlardı.9 Fransa ile Ankara İtilaf
namesi imzalanmış ve banş yan yanya sağlanmıştı. İtalyanlada hiç 
savaşılmamıştı. İtalyanlar Batı Anadolu'daki Yunan işgalinden memnun 

6 Public Record Office, Foreign Office, (Bundan sonra FO), 83914. 

7 Sınırlar ve askeri meseleleri n Birinci Komisyon'da, Türkiye'deki yabancılar ve azınlıklar meselelerinin İkinci 
Komisyon'da, mali ve ekonomik işlerin de Üçüncü Komisyon'da görüşülmesi ve bu komisyonların her birine 
İngiliz, Fransız ve İtalyan başdelegeleri n başkanlık etmesi kararlaştırıldı. H er bir komisyon, gerektiğinde alt 

komisyonlar kurabi !ir, bilirkişi heyetleri oluşturabilirdi. 

8 İsmet İnönü, "Önsöz", Lozan Banş Konferansı, Tutanaklar, Belgeler, çev., Seha L. Meray, (bundan sonra 
Lozan Tutanaklan), T. I, C. 1, K. 1, A. Ü. SiyasalBilgiler Fakültesi, Ankara, 1969, s. v-ix; Ali Naci Karacan, 
Lozan, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1971, s. 77, 78-80, 186-200; Ali Fuad Erden, İsmet İnönü, Bilgi Yayınları, 
İstanbul, 1952, s. 167-176. 

9 M ari an Kent, "Great Britain and the E nd of the Ottoman Empire, 1900-23 ", The Gr e at Powers and the E nd 
ofthe Ottoman Empire, der., Marian Kent, London, FrankCass, 1996, s.193; İngiliz basınındaLozangörüş
melerinin ve Türkiye'nin tavrının değerlendirilmesi için bak: Mustafa Yılmaz, British Opinion and the 
Lausanne Conference and Treaty, İnönü Vakfı, Ankara, 1994. 
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değillerdi. Japonya ve öteki Balkan devletleriyle ciddi bir anlaşmazlık 
beklenmiyordu. İngiltere, Türkiye'ye karşı Müttefiklerin bir blok halinde 
hareket etmeleri için çaba gösteriyor, 10 Türkiye ise, İngiltere'ye karşı diğer 
İtilaf Devletlerini yanına almaya gayret ediyordu. Bunu farkeden İngiliz 
başdelegesi Lord Curzon, Fransız ve İtalyan meslektaşları Poincare ve 
Mussolini ile 22 Kasım günü görüşerek Müttefiklerin konferansta bir blok 
halinde hareket etmeleri konusunda bir anlaşma yaptı. 11 

İtilaf Devletleri Lozan Konferansı'na temsilcilerini gönderirken ken
dileri açısından öncelikli konuları ve konferanstan beklentilerini sap
tamışlardı. İngilizler Boğazlar ve Musul, 12 Fransızlar kapitülasyonlar, İtal
yanlar oniki adalar ve manda ile;13 konferansta yer almakla birlikte "karar 
vericiler arasında bulunmayan" Japonya14 ve Romanya15 ise öncelikle 
Boğazlar meselesiyle ilgilenmekteydiler. Türk heyeti başkanı İsmet 
Paşa'nın ifadesiyle, Türkiye "hayati bir mani olmadıkça, sulh yapmak 
mecburiyetindeydi". Hükümet Lozan'da Türkiye'yi temsil edecek heyete 
Misak-ı Milli'nin biraz genişletilmiş bir şekli diyebileceğimiz bir talimat 
vermişti. Ondört madde halindeki bu talİmatta, Türkiye'de bir Ermeni 

1 O İngiliz Belgelerinde Lozan Barış Konferansı (1922-1923), (Bundan sonra İngiliz Belgelerinde), der., M im. 
Kemal Öke, C. L Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1983, s. 243-244, 246-247. 

JJFO, 839/4, FO, 839/14. Takip eden günlerde İtalya'nın, kendi menfaatleri için Müttefiklerin birliğini boza
cak tutumlar içerisine girmesi üzerine Lord Curzon 8 Aralık'ta Mussolini ile görüştü; "İtalya'nın üçlü ittifak
la politika birliği içerisine alınamaması, sadece Fransa ve İngiltere'nin birlikteliği ni getirir ve İtalya istedik
lerini alamaz" diyerek İtalya'yı tehdit etti. FO, 839114. Konferansın ilerleyen günlerinde İngiltere'nin çok 
önem verdiği müttefiklerarası birlik iyice bozuldu. Lord Curzon bu konudaki şikayetini 31 Ocak tarihli tel
grafinda şöyle ifade etmiştir: ''Başa çıkıp mağlub etmek zorunda olduğum düşman AnkaraZı değil Parisli ve 
Romalı". Bak: Documents on British Foreign Policy 1919-1939, der., W. N. Medlicott, Douglas Dakin, M. E. 
Lambert, I. Dizi, C. XVIIL Greece and Turkey, 3 Septenıber 1922-24 July 1923, HMSO, London, 1972, No. 
357. 

12 Ömer Kürkçüoğlu, Türk-İngiliz İlişkileri, 1919-1926, A .. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, 1978, 
s. 57-259; İngiltere'nin Lozan'dan beklentileri ve Lozan'da takip ettiği politika için bak: Michael Dockrill, 
''Lozan Konferansı ve İngiltere", 70. Yıhnda Lozan Barış Antiaşması Uluslararası Semineri, (Bundan sonra 
70. Yılında Lozan), İnönü Vakfi, Ankara, 1994, s. 109-125. 

13 İtalya'nın Lozan'dan beklentileri, konferans boyunca takip ettiği politikalar konusunda bak: Maria Antonia 
di Casola, "İtalya ve 1923 Lozan Antlaşması", 70. Yılında Lozan, s. 15-23. 

14 Japonya, kapitülasyonların devamını arzu etmekle beraber sürdürülemeyeceğini görmektedir. Japon 
kamuoyu Ermeni meselesinde Türklerin yanında yer almaktadır. Japonya'nın 1920'li yılların başında Tür
kiye'ye bakışı ve konfe.ranstaki tutumu için bak: Masami Arai, ''Lozan Konforansı Karşısında Japonya'nın 
Tutumu", 70. Yılında Lozan, s. 12 7-13 4. 

15 Romanya "Türklerin kalbi olan Boğazlan Romanya'nın akciğerleri" olarak görmekte, birinci derecede bu 
konuyla ilgilenmektedir. Romanya'nın Lozan'daki tutumu için bak: Mihai Maksim, ''Romanya'nın Lozan 
Konferansı'ndaki Yeri", 70. Yılında Lozan, s. 45-51. 
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yurdu kurulması ve kapitülasyonlann devamı konulannda hiçbir pazarlık 

kabul edilmiyor, gerekirse görüşmelerin kesilebileceği bildiriliyordu.16 

Türkler, Ermeni meselesini, Ermenistan'la 2 Aralık 1920'de imzalanan 

Gümrü Antıaşması ile, Sovyetler Birliği'yle 16 Mart 1921'de imzalanan 

Moskova Antiaşması ile, yine Sovyetler Birliği, Gürcistan ve Ermenis

tan'la 13 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Kars Antıaşması ile fiili ve 

hukuki olarak hallettikleri kanaatindeydiler. Lozan'da yapılacak olan, bu 

durumun tescili idi. 

Müttefikler, Lozan görüşmelerinde Ermeniler ve azınlıklar meselesi 

oturumlarda gündeme gelmeden evvel, basına verilen demeçlerden ve 

ikili görüşmelerde ortaya konulan fikirlerden Türkiye'nin bu konulardaki 

yaklaşımını biliyorlardı. İsmet Paşa ile daha önce görüşen Başhalıarn 

Naum'un, 25 Kasım günü İngiliz heyetinden bir diplamata aktardıklanna 

göre, Türkler, Rumlan 'irredentist' (genişlemeci) olarak niteler ve onlar

dan kurtulmak istederken Ermenilerin Anadolu'da kalması düşüncesin

deydiler. Ermeni temsilcileri ile bu konuda bir anlaşmaya varmayı ümit 

ediyorlardı. 17 İsmet Paşa ile İngiliz heyetinden Sir W. Tyrell arasında 27 

Kasım'da geçen görüşmede de Türklerin azınlıklar ve Ermeniler konusun

daki yukandaki görüşleri İngilizlere doğrudan aktarıldı. 18 

Müttefiklerin Lozan'a gelirken Ermeni meselesiyle ilgili düşün

celerine gelince: İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon tarafından 

kaleme alınan ve Müttefiklerin önerisi olarak Türk temsilcilerine sunul

mak üzere Paris ve Roma'nın onayı istenen banş koşullan iki gruptur. 

Birinci gruptaki "olmazsa olmaz'.' koşullar arasında Ermeni meselesi yok

tur. Ermeniler de dahil olmak üzere, Türkiye'deki azınlıklada ilgili mese

leler, ikinci derecede önemli konulan içeren ikinci grupta yer almaktadır. 19 

Konferans sırasında İngiltere başta olmak üzere İtilaf Devletleri temsil

cileri tarafından azınlıklar ve Ermeniler konusunda kamuoyuna yönelik 

16 Bilal Şimşir, der., Lozan Telgrajları, C. !, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1990, s. xiv. Lozan'da Türk heyetinin 

başkanlığını yapan İsmet Paşa'nın Lozan öncesi gelişmeleri ve Lozan'ı değerlendiren konuşması için bak: 

İsmet İnönü, ''İstiklal Savaşı ve Lozan", Belleten, Yıl XXXVIII, C. 149 (Ocak 1974), s. 1-30. Yeni Türk dev

letinin kurucuları tam bağımsız bir devleti amaçlıyOr/ardı. Bunun için gerekirse yeniden savaşmayı bile 

göze almışlardı. Konferansın başarısızlığı durumunda uygulanacak gizli askeri plan için bak: İhsan !lg ar, 

"Türk Genel Kurmayının Gizli Harekat Planı", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, C. 36, s. 33-34. 

17 FO, 839/9. 

18FO, 371/7965, s. 138-140. 

19FO, 37117915, s. 155-162; İngiliz Belgelerinde, C. I, s. 273-274. 
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olarak bir hayli gürültü kopanlmışsa da, aslında bu meseleler İngiltere 
için hayati bir önem teşkil etmem ektedir. İsmet Paşa İngiliz heyetinin baş
kanı Lord Curzon ile konferansın başlangıcında aralannda geçen bir 
görüşmeyi şöyle nakl eder: "Lord Curzon gelmişti, yakında onunla konuş
tum azınlık meselesi ne olacak diye. Lord Curzon: 'Azınlık mı kaldı ki, ne 
olacağı meselesi olsun?' dedi, 'Çünkü Anadolu'daki Rumlar, muharebe 
sonunda çekilmişlerdi, Türklerle kendiliğimizden mübadele yapmıştık. 
Öyle bir mesele yok ve dediğim doğru.' dedi".20 

Amerikan heyeti Lozan barış görüşmelerine gözlemci olarak katılmış
tır. Lozan'a Amerikan çıkarlarını savunmak için ve tarafsız kalmaları 
talimatıyla giden21 Amerikan temsilcilerinin, konferansta zaman zaman 
aktif bir tutum takındıklan da olmuştur. 22 Amerikan misyonerierin ve bu 
misyonerierin örgüdediği yardım kuruluşlannın Ermeniler yaranna yarat
tıkları kamuoyu ve Amerika'daki Ermeni ve Rum mülteciler dolayısıyla 
Türkiye'deki azınlıklar meselesi Amerika'nın duyarlı olduğu konulardan 

20 Bak: İnönü, '1stiklal Savaşı ve Lozan", s. 25; Kasım 1922 sonlarında, azınlıkların mübadelesi cümlesinden 
olarak gayriresmi görüşmelerde İngiliz ve özellikle Amerikan temsilciler, Ermenilerin kimlerle ve nasıl 
mübadele edileceklerini Türk heyetine sorarlar. İsmet Paşa Rumların mübadeleye tabi tutulması, Ermeni
terin ise Türkiye'de kalmaları taraftarıdır. Ankara ise, Türkiye'deki Ermenileri Ermenistan'daki Türklerle 
değiş-tokuş etmek yanlısıdır. İsmet Paşa'nın, Ermenistan'la böyle bir mübadeleye girişrnek işini Müttefik 
Devletlerle konuşmanın Türkiye'nin doğu sınırlarını ve Moskova Antiaşması'nı tartışmaya açmak anlamına 
geleceği, Ruslarla bu meseleyi görüşmenin de onları Boğazlar'dan başka bir meseleye karıştırmak olacağı, 
velhasıl Ermenilerin mübadelesi meselesini konuşacak muhatap bulunmadığı için Türkiye'de kalmak is
teyecek ErmeniZere izin verilmesi gerektiği ilirazı üzerine Ankara bu görüşü benimser. Bu konuda karşılıklı 
çekilen telgraflar için bak: Lozan Telgrajları, C. I. s. 124, 143, 162-163, 172, 174, 176. Bununla birlikte, 
birçok olaylar çıkararak ülkeyi terkeden Ermeni göçmenlerinin dönüşlerine izin verilmez. İngilizlerin 
Lozan politikası konusunda S. R. Sonyel'in İngiliz belgelerine dayanarak yapmış olduğu çalışmalar için 
bak: Salahi R. Sonyel, ''Lozan'da TürkDiplomasisi", Belleten, Yıl XXXVIII. C. 149 (Ocak 1974), s. 41-116; 
Salahi R. Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika II, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1991, s. 290-357. 

21 Gözlemci statülerine ve tarafsız kalma isteklerine rağmen, Amerikan temsilcilerini yanlarına çekebitmek 
için, gerekİngiltere başta olmakÜZere İtilafDevletleri heyetleri, gerekse Türk heyeti gayret sar/etmişlerdir. 
Bak: John A. Denovo, American lnterests and Policies in the Middle East: 1900-1939, The University of 
Minnesota Press, Minneapolis, 1963, s. 138-139. 

22 Türkiye'nin o günlerde Amerika ile bir dostluk ve ticaret antiaşması yapmak istemesi bu açıdan değer
lendirilebilir. Bak: Fahir Armaoğlu, ''Amerikan Belgelerinde Lozan Konferansı ve Amerika", Belleten, Yıl 
LV, C. 213 (Ağustos 1991), s. 483-493; Joseph C. Grew, Turbulent Era: a Dip/omatic Record of Forty 
Years, 1904-1945, der., WalterJohnson, C. I. London, Hammond, Hammond and Co., Ltd., 1953, s. 491. 
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biridir. 23 Söz konusu faaliyetlerin ve duyarlılığın bir sonucu olarak, 

Amerikan Protestan misyonerlik kuruluşlannın temsilcisi James L. Bar

ton, Lozan'a gidecek olan Amerikan heyetine danışman olarak dahil edil

miştir. Amerikan Hükümeti kapitülasyonlann ve Amerikan kültür, eğitim 

ve dini faaliyetlerinin devam etmesini, azınlıkların güvenliğinin sağlan

masını ve bu cümleden olarak Ermenilere bir yurt verilmesini, eşit ticari 

olanaklar olmasını, Türk Boğazlannın serbesdiğini ve savaş esnasındaki 

Amerikan kayıplarının tazminini dilemektedir. 24 Ancak, Amerikan 

Hükümeti gerçekçi politikalardan yanadır. Lozan Konferansında 

Amerika'nın beklentilerinin ortaya konulduğu yazılı talimatta, Ermenilere 

bir yurt verilmesi tartışmasının ortaya çıkabileceği, Rusya'da şartların 

biraz daha düzelmiş olmasına istinaden Rusya Kafkasyası'nın Tür

kiye'den ayrılan Ermenilere iyi bir sığınma yeri olacağı yer almaktadır.25 

Bu talimattan da anlaşıldığı gibi, Amerika Türkiye'de bir Ermeni yurdu 

kurolabileceğini beklememektedir. 

Amerikan heyetinden Richard Washbum Child ile Türk heyetinden 

Celaleddin Arif Bey 21 Kasım 1922 tarihinde Lozan'da görüşmüşler ve 

bu görüşmede ArifBey Child'a, Ermeniler veya diğer bir azınlık için top

rak verilemeyeceğini kesin bir dille anlatmıştır. 26 Ertesi gün Washington'a 

çekilen telgrafta, Ankara'nın kararlılığı nedeniyle İtilaf Devletleri temsil

cilerinin Ermeniler için Türkiye'den toprak istemeye arzulu olmadıklan 

bildirilmiştir. 27 Washington, Türkiye'deki Hıristiyan azınlıkların lehine 

tutumlan desteklemeleri, ancak doğrudan bir öneride bulunmamalan tali

matını vermiştir. 28 Telgrafta belirtilen görüşlere katılan Amerikan Dı şi ş-

23 LozanBarış Konferansı öncesi AmerikanHükümeti bindenfazla Ermeni yanlısı mektup almıştı. JosephL. 

Grabill, Protestant Diplomacy and the Near East: Missionary Influence on American Policy, 1810-1927, 

Minneapolis, University of Minnesota Press, 1971, s. 271; Armenia America Society, ll Şubat 1922'de 

Başkan Harding'e Türkleri ağır bir dille suçlayan bir mektup yazarakErmenilerin haklarının savunulması 

için "ne gerekiyorsa" yapılmasını istedi. Bu konuda 1922 yazında Amerikan Dışişleri Bakanı'nın kendileri 

ile görüşerek ''gereği" ifadesinden kasıtlarının ne olduğunu sorması üzerine, "bunun için savaş gerekiyorsa 

savaşılması" cevabını verdiler. Bak: Denovo, op. cit., s. 138-144. 

24 Grabill, op. cit., s. 270. 

25 Grew, op. cit., s. 481-485 

26 lbid., p. 492. 

27 Amerikan heyetinden Barton'un Ermeni yurdu konusunda Türk heyetinin kararlzlığı ve aynı konuda Müt

tefik devletlerin çekimser tutumları ile ilgili izlenimleri için bak: Grabill, op. cit., s. 270-271. 

28 Grabill, op. cit., s. 271. 

96 

TBMM KUTUPHANESI



ÖmerTURAN 

leri Bakanlığı, Türkiye Ermenilerinin Kafkas Ermenileri ile birleştirilmesi 
üzerinde dunnakla birlikte, ekonomik nedenlerden dolayı bunu da müm
kün görmem ektedir. 29 

Amerikan temsilcileri de, Ermeni lobilerinin ve Protestan misyonerlik 
kuruluşlarının haskılarına ve kamuoyuna karşı "biz elimizden geleni yap
tık" diyebilmek için, İtilaf Devletlerinin öteki temsilcilerinin eylemleri 
gibi birtakım girişimlerde bulunmuşlar, oturumlarda Ermeniler lehine 
konuşmalar ve sair zamanlarda bunun için görüşmeler yapmışlardır. 30 Bu 
çerçevede Amerikan temsilcisi Child, Kasım sonlarından itibaren 
Anadolu'da bir Ermeni yurdu kurulabilmesi için zemin yoklamış, 31 bir 
oturumda Ermenilere bir yurt verilmesi konusunda İtilaf Devletlerinin 
daha önce muhtelif zeminlerde almış olduklan kararlan hatırlatarak bu 
meseleye bir çare bulmadan Müttefiklerin konferanstan ayrılmamalarını 
istemi ştir. 32 

Konferansta İngiltere egemen bir konumdaydı. İngiliz heyeti konulan 
önce öteki Müttefik Devletler delegeleriyle görüşüyor, onlarla belli bir 
görüş birliği elde ettikten sonra otururnlara getiriyordu. Oturumlarda da 
önce İngiliz temsilci konuşuyor, daha sonra da Fransa ve İtalya gibi diğer 
devletler İngiltere'nin söylediklerini değişik açılardan tekrar ediyorlardı. 
Azınlıklar ve Ermeni meselesi konferansta bu psikoloji içinde ele alındı. 
Tarihten gelen bir alışkaniılda başta İngiltere olmak üzere İtilafDevletlerinin 
hepsi bu meselede kendilerini söz sahibi görüyor, diğer çıkarlarını kabul et
tirebilmek için Türkiye'yi bu konuda köşeye sıkıştırmak istiyorlardı. 

Lozan'da Ermenileri temsil etmek için Ermeni Cumhuriyeti Heyeti ile 
Ermeni Milli Heyeti birleşerek Birleşik Ermeni Heyeti adını aldılar. Er
meniler konferansa katılabilmek, birleşik ve bağımsız bir Ermenistan'ın 
kurulması ve bu mümkün olmazsa (geçici bir çözüm olarak) bir Ermeni 
yurdunun kabul edilmesini istiyorlardı. Bunun için, büyük devletlerin yet
kilileriyle görüşmelere ve Ermeniler lehine kamuoyu oluşturma faaliyet
lerine başladılar. İngiltere, Fransa ve İtalya hükümetlerine 18 Ağustos 
1922 tarihinde birer mektup göndererek Doğu meselelerini düzenieyecek ön 
komisyona katılmayı istedilerse de, 21 Ağustos'ta bu istekleri reddedildi.33 

29 Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1923 (bundan sonra Papers), C. II, 
Washington D. C., Governmenı Printing Office, 1938, s. 902-903'den Armaoğlu, op. cit, s. 516. 

30 Grabill, op. cit., s. 271. 

31 Papers, C. IL s. 910'dan Armaoğlu, op. cit., s. 516. 
32 Lozan Tutanak/an, T. 1, C. 1, K. 1, s. 202-204. 
33 Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, 2. Baskı, İstanbul, Belge Yayınları, 1987, s. 706-708. 
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Ermeni Heyeti daha sonra konferansa kabul edilmek ve Ermeni mese

lesinin gündeme getirilmesi için 18 Ekim'de Müttefik Devletlere başvur

du. Onlar da bu hususu kendi aralarında görüştüler. İngiltere Ermenilerin 

konferansta dinlenilrnek üzere çağrılması taraftarıydı. Fransa ise, böyle 

bir durumun Gürcüler ve diğer topluluklara bir emsal oluşturacağından 

endişe etmekteydi. İtalya da Ermenilerin durumunun görüşüleceği uygun 

bir zamanda Ermeni heyeti üyelerinin konferansta dinlenilmesine itiraz 

etmemekle birlikte, Müttefikler arasında bir ön anlaşma yapılmadan Er

meni delegelerinin resmen davet edilmelerinin doğru olmayacağını, böy

le bir şeyin Ermenistan gibi fiili bir hükümeti olmayan diğer gruplara kötü 

bir örnek teşkil edeceğini düşünmekteydi. 34 Bununla birlikte, Lord Cur

zon 13 Kasım tarihinde Ermeni Heyetini Lozan Konferansında dinlenil

rnek üzere davet etti. 35 Ermeniler 18 Kasım 1922'de Müttefik devletlere 

yeniden bir mektup yazarak konferansa kabul taleplerini yinelediler.36 

Ermeni Heyeti, konferans esnasında göz önünde bulundurulması 

talebiyle, Lozan Konferansı'na katılan Müttefik Devletlerin temsilcilerine 

bir muhtıra sundu. Bu muhtırada Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı es

nasında Müttefiklerin yanında yer aldıkları, Müttefiklere karşı bütün 

görevlerini yerine getirdikleri, bunun sonucu olarak Türkiye Ermenis

tanındaki 2.250.000 Ermeni'nin 1 .250.000'inin yok edildiği, 700.000'inin 

Türkiye dışındaki yerlere göç ettikleri, halen Türkiye'de 280.000 Er

meninin bulunduğu ve bunların da her an göç etmeye hazır oldukları id

dia ediliyordu. Ermeni meselesinin çözümlenmesi için onlara bir yurt 

verilmesinin daha önce kararlaştırıldığı, bunun Ermenilere bir toprak par

çası ayrılması, Erivan Cumhuriyeti'ne denizden bir çıkış gösterilmesi ya 

da Kilikya'nın Ermenilere verilmesiyle gerçekleştirilebileceği, yani her 

halükarda Ermeni yurdunun ancak Türkiye'nin Asya topraklarında kuru

labileceği bildiriliyordu.37 

34 FO, 37117915, s. 143-146. 

35 Lord Curzon, İngiltere'nin Paris büyükelçisine yazmış olduğu 13 Kasım tarihli mektubunda, Ermeni Heye

ti'nin konferansa bir sunuş yapmak üzere kabul edilmesinin GüreüZere ve diğer topluluklara da bir emsal 

teşkil edeceğinden çekinen Fransız Dışişleri Bakanı'na şunları söylemesini istiyor: "Sayın Poincare'ye 

Gürcistan'ın durumunun oldukçafarklı olduğunu söyleyiniz. Biz sadece görüşmeler esnasında Türkiye'deki 

Ermeni azınlık hakkında bilgiye ihtiyacımız olduğunda Lozan'daki Ermeni temsilcilerin dinlenebilmesini 

mümkün kılıyoruz. Lozan'a çağırılacak Ermeni temsilciler Kafkaslar'daki Sovyet yanlısı Ermeni Hükume

ti'nin değil, Türkiye Ermenileri dahil olmak üzere Ermeni milletinin temsilcileri olacaklardır ... " İngiliz 

Belgelerinde, C. I, No. 189, s. 268-269. 

36 Uras, s. 708-710. 

3 7 Uras, s. 71 0- 714. 
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Lozan görüşmeleri öncesinde veya konferans esnasında Ermeni id
dialannı dile getirenler sadece Ermeni Heyeti değildi. Bu heyetin yanısıra 
başka Ermeni ileri gelenleri,38 Ermeni yanlısı demekler ve kilise kuruluş
lan da zaman zaman Müttefik devletlere veya onlann Lozan'daki temsil
cilerine başvurarak Ermeni tezlerini savunmuşlardır. Ligue Internationale 
Philarmenienne isimli kuruluş, başkan E. N aville ve genel sekreter A. de 
Morsier imzasıyla 1 Aralık'ta Lozan Konferansı'na bir muhtıra vererek is
teklerini bildirdiler. Bu muhtırada da savaş esnasında Müttefiklerin yanın
da yer almış Ermenilerin uğradıklan kayıplar ve zararlar dile getirilerek, 
bir Ermenistan'ın kurulması için daha önceleri alınan kararlar ve verilen 
sözler hatıriatılıyor ve başkenti Erivan olan Ermeni Cumhuriyeti'nin 
kurulmasıyla Ermeni yurdu meselesinin çözümlenmiş olamayacağı, Er
meni meselesinin Türkiye'nin dışında bir çözüme bağlanamayacağı belir
tilerek bir Ermeni yurdu kurulması isteniliyordu.39 Bu fikri destekleyen pek 
çok Avrupa ülkesinin kilise ve Hıristiyanlık kuruluşlannın listeleri 4 Aralık, 
8 Aralık, 22 Aralık ve 9 Ocak 1923 tarihlerinde Konferans başkanlığına 
iletildi.40 Aynca, İngiliz Ermeni Cemiyeti, Lozan'daki İngiliz Heyetine 
5 Aralık'ta verdikleri bir memorandumla Ermeni yurdu ve azınlıklann 
korunması konusunda taleplerini sundular. 41 Amerikan Ermeni Cemiyeti 
16 Aralık'ta benzer isteklerini Lozan'daki İngiliz Heyetine ulaştırdı. 42 

Lozan banş görüşmeleri iki dönemde gerçekleştirildi. 43 20 Kasım 
1922-4 Şubat 1923 tarihleri arasındaki birinci dönem görüşmelerinde Er-

38 Ermeni ileri gelenlerinden Varandian İtalyaHükumetine, Ahavonian da İngiltereyeErmenilerin isteklerini 
iletti. Varandian, 6 Kasım 1922 tarihli mektubunda Ermenistan'ın Sovyet yönetimi altında bulunmasından 
dolayı konferansa kabul edilmediğini düşündüğünü belirterek, Türkiye'deki Ermeniler için ne mümkünse 
yapılmasını istedi. Ahavonian da İngiltere'den benzer taleplerde bulundu. Bununla ilgili olarak, İngiltere 
Hükumeti Roma Büyükelçiliği vasıtasıyla İtalya Hükumeti'nin görüşlerini öğrenmek istedi. İtalya, 18 Ka
sım 1922 tarihli cevabında, Ermeniler için ne mümkünse yapılacağını Varandian'a bildireceğini söyledi. 
Yukarıda belirttiğimiz şekilde, Ermeni Heyeti'nin konferansta din/enilmesine karşı çıkmamakla birlikte, 
Müttefikler arasında bir ön-anlaşma yapılmadan Ermeni delegelerinin resmen davet edilmelerinin uygun
suzluğunu ve kötü örnek olacağını bildirdi. FO, 37117915, s. 143-146. 

39 FO, 839112. 

40 Bu kuruluşların listesi için bak: FO, 839112. 
41 FO, 839/12. Söz konusu kuruluşun taleplerini içeren İngiltere Dışişleri Bakanlığı dosyasının üzerinde 

''Erivan'dan ayrı bir Ermeni yurdu pratik bir teklif değil" notu yer almaktadır. Bununla beraber, ileride de 
görüleceği gibi, daha önce verilen sözler ve kamuouyu baskısı nedeniyle İngiliz delegeler Ermeni yurdu 
konusunu zaman zaman Lozan'ın gündemine getirmişlerdir. 

42 FO, 839112. 
43 Genel olarak Lozan Konferansı ve konferansta görüşülen diğer meselelerle ilgili olarak bak: Cemi! Bilse!, 

Lozan, C. Il, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1998; Türkiye Dış Politikasında 50 Yıl, Lozan, (1922-1923), Dışiş
leri Bakanlığı, Ankara, 1973; Lozan 'ın 50. Yılına Armağan, İ. Ü. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası 
Münasebetler Enstitüsü, İstanbul, 1978. 
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meni yurdu, 23 Nisan-23 Temmuz 1923 tarihleri arasındaki ikinci dönem 

görüşmelerinde ise Türkiye'den göç eden Ermenilerin geri dönebilmeleri 

konulan tartışıldı. 

Azınlıklar meselesi, Lozan Banş Konferansı İçtüzüğü'ne göre İkinci 

Komisyonda, yani Yabancılar ve Azınlıklar Komisyonunda ele alınacak

ken, Birinci Komisyonda yani Arazi ve Askerlik Komisyonunda 

12 Aralık 1922 tarihinde tartışılmaya başlandı. Komisyon Başkanı ve İn

giliz delegesiLord Curzon Müttefikler adına yaptığı konuşmasında, Müt

tefiklerin savaşa giriş nedenlerinden birisinin Hıristiyan azınlıklar ve 

özellikle Ermenilerin korunması ve kurtarılması olduğunu, Ermeniler 

konusuna sadece bunların çektikleri acılar yüzünden değil, fakat gelecek

leri bakımından kendilerine verilmiş sözler yüzünden de bakılması gerek
tiğini vurguladı; bu meselenin çözümünü Türkiye topraklannda ister 

kuzey-doğu Anadolu'da, isterse Kilikya'nın güney-doğusu ile Suriye 

sınırları arasında bir Ermeni yurdu kurulmasına bağladı; bunun Ermeniler 

için tarihsel bir hak olduğunu ileri sürdü. Curzon'un arkasından konuşan 

Fransız temsilci Barrere ve İtalyan temsilci Marki Garroni de Curzon'u 

destekleyici birer konuşma yaptılar. 44 

Türk Heyeti Başkanı İsmet Paşa ise, karşı konuşmasında Fatih 

döneminden başlayarak Osmanlı İmparatorluğunda azınlıklara verilen 

hakları anlattıktan sonra, hükümetinin görüşünü şu üç maddede özetledi: 

"1, Türkiye azınlıklarının kaderinin iyileştirilmesi, her şeyden önce, 

her türlü yabancı müdahalesinin ve dışandan kışkırtmalarda bulunul

ması olanağının ortadan kaldırılmasına bağlıdır. 2. Bu amaç, ancak ve 

her şeyden önce, Türk ve Rum halklannın mübadelesiyle gerçekleş

tirilebilir. 3. Karşılıklı mübadele tedbirlerinin uygulanması dışında 

kalacak azınlıkların güvenlikleri ve gelişmeleri için en iyi garantiler, 

gerek ülke kanunlarının sağlayacağı, gerekse üyeleri Türk yurttaşı 

olarak, bütün görevlerini yerine getiren bütün topluluklara Türkiye'nin 

geniş görüşlü politikasının vereceği garantilerdir". 45 

İsmet Paşa'nın bu konuşmasından sonra Lord Curzon yeniden söz al

dJ. Türk HükUmeti'nin Ermenilere istediği gibi davranmasına kamuoyu-

44 Lozan Tutanakları, T. I, C. 1, K. 1, s. 180-187. 

45 Lozan Tutanaklan, T. I, C. 1, K. 1, s. 187-200. Bu oturum hakkında gerek Curzon'un Londra'ya, gerekse 

İsmet Paşa'nın Ankara'ya çektikleri telgraflar için bak: Lozan Telgrajlan, C. I, s. 210-213. 
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nun izin vermeyeceğini söyleyerek, "Bu koca memlekette Ermeniler için 
bir parça yer yok mu?" diye sordu. Daha sonra Yunanistan temsilcisi 
Yenizel os, Amerikan temsilcisi Chil d ve Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı tem
silcisi Spalaikovitch de Türkiye'deki azınlıkların hakları konusunda Lord 
Curzon'u destekleyen birer konuşma yaptılar. Daha sonra yeniden söz 
alan İsmet Paşa, özellikle Venizelos'un konuşmasını esas alarak Er
menilerin çektiği acıların nedeninin, Yunanistan'ın Anadaluyu işgali es
nasında Ermeniterin zorla Yunanlılar saflarında savaşa katılmaya zorlan
malan olduğunu; Ermeniterin Avrupa'daki yöneticilerinin yurttaşlarını 
böyle tehlikelerden korumak için Yunan idarecilerine ne kadar başvur
duklarını, Yunan Hükümeti'nin bu ricalara kulak tıkadığını, Yunan 
makamlannın bozgundan sonra gerçekleştirilen yakıp-yıkınalan Er
menilerin üstüne atmak için çaba gösterdiklerini; Yunanlıların 
Anadolu'dan çekilmeleri esnasında Ermenileri de birlikte sürüklediklerini 
belirterek, ''Dünyada, Ermeni/erin başına gelenlere herkesin önünde acı
mağa cesaret edebilecek hükümetlerden en sonuncusunun, Ermeni/erin 
başına gelen talihsizlik/erin doğrudan doğruya yaratıcısı durumundaki 
hükümetin olacağını" söyledi. 46 

Ertesi günkü oturumda da, İsmet Paşa yapılacak barışın, acılara neden 
olan siyasal nedenleri yok edeceğini, Ermeni sorununu bir geçim yolu ya 
da siyasal bir silah sayarak dışanda çalışan Ermeni komitelerinin her tür
lü varlık nedenini ortadan kaldıracağını ve böylece Türklerle Ermeniterin 
savaşın açtığı yaralan birlikte saracaklannı belirtti. Türkiye'nin herhangi 
bir kısmını Ermenistan kurmak için ayırma teklifini Türkiye'yi bölme 
girişimi olarak anladıklannı, mevcut Ermenistan'la antlaşmalar yaptık
larını, ikinci bir Ermenistan'ın varlığını kabul etmenin bu antlaşmalara ay
kın düşeceğini söyledi. 47 

Müttefikler adına konuşan Lord Curzon ise, Ermeni yurdu konusun
daki önerilerine Türklerin verdiği yanıtın pek olumsuz bir izienim yarat
tığını bildirdi, azınlıklada ilgili meseleler yüzünden görüşmelerin sona 
erebileceğini söyleyerek Türk heyetini tehdit etti.48 İsmet Paşa 14 Aralık 
tarihinde yapılan görüşmelerde, Lord Curzon'un Ermeniterin nüfusu 

46 lbid., s. 206-207. 

47 /bid., s. 208-212. 

48 lbid., s. 215-217; Lozan Telgrajlan, C. I, s. 218, 220, 236. 

101 

TBMM KUTUPHANESI



Ulusal Egemenlik İlkesi Işığında Dış Politikanuz 

konusunda vermiş olduğu rakamların yanlışlığına temas ederek, tarihin hiç

bir döneminde, değil Türkiye'de, dünyada üç milyon Ermeni'nin bulun
madığını, İngiliz, Fransız ve Türk belgelerinin Türkiye'deki Ermeni 

nüfusuna ilişkin verdikleri rakamların 1.300.000-1.500.000 arasında ol

duğunu söyledi. Lord Curzon'un, Türkiye gibi geniş bir ülkede Ermenilere 

bir köşe bulunup bulunamayacağı sorusunu Türkiye'nin yüzölçümü ile 

karşılaştırılamayacak kadar büyük; topraklan bulunan devletlerin varlığını 

anımsatarak yanıtladı.49 Curzon aym oturumdaki mukabil konuşmasında, 
Türkiye'de bir Ermeni yurdu kurulması konusundaki temennilerini yineledi.50 

İngilizlerin azınlıklar meselesinde, Ermeni meselesi de dahil olmak 

üzere, çok sert bir tutum içerisinde oldukları görünümü vermeleri üzerine, 

İsmet Paşa bir ara İngilizlerin gerçekten barış isteyip istemediklerinden 
tereddüde düştü ve. bunu İngiliz Heyetinden bir diplomatla özel olarak 
görüştü. Yayınlanmış anılarında yer aldığına göre, İngiliz diplematın ken
disine "İsmet Paşa! Senelerce çok şeyler söyledik, çok şeyler vaad ettik. 
Bütün dünyada çok taahhüd altına girdik. Şimdi bunlara son verirken, bu 
kadar merasim yapılmasını neden yadırgıyorsun?" diyerek azınlıklar 

konusunda büyük gürültüler koparmalarının anlayışla karşıtanmasını is
temesi üzerine Türk Heyeti, Ermeni ve azınlıklar konusundaki ödünsüz 
tutumunu daha bir rahatlamış olarak sürdürdü. 51 

Azınlıklar meselesinin görüşüldüğü Birinci Komisyon, bu tartışmalar
dan sonra, konunun bir Alt-komisyonda görüşülmesini kararlaştırdı. Bu 
amaçla oluşturulan Azınlıklar Alt-komisyonu aynı gün, yani 14 Aralık 
1922 tarihinde toplandı. Alt-komisyonda Amerika, İngiltere, Fransa, 
Yunanistan, İtalya, Japonya, Romanya, Sırp-Hırvat ve Sloven Krallığı ve 
Türkiye temsilcileri bulunuyordu. İtalyan Montagna, oybirliğiyle Alt
komisyonun başkanlığına seçildi. 52 Ertesi günkü oturumda Montagna, 
komisyonun incelemesi gereken meseleleri kapsayan bir plan sundu. As-

49 Lozan Tutanakları, T. I, C. 1, K. 1, s. 219-223. 

50 lbid, s. 223-225. Bu oturumlarla ilgili İsmet Paşa'nın Ankara'ya çektiği telgrafiçin bak: Lozan Telgraflan, 

C. I, s. 218-224; LordCurzon'un Londra'ya telgrafları için bak: İngilizBelgelerinde, C. II, s. 387-388,391. 

51 İsmet İnönü, Hatıralar, C. II, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1987, s. 85. 

52 Bu alt komisyonda ülkelerini temsilen bulunan heyet: Dwight, Lammot BeZin (Amerika); Sir Horace Rum

bo/d, Ryan, Forbes Adam (İngiltere); De Lacroix, Laporte, Bargeton, De Percin (Fransa); Venizelos, Cac

lamanos, Dendramis, Theotokas (Yunanistan); Montagna, Guariglia, GaZli (İtalya); Sato, Tani (Japonya); 

M. Contzesco (Romanya); Spalaikovitch, Rakitch (Sırp-Hzrvat-Sloven Krallığı); Rıza Nur Bey, Mustafa Şeref 

Bey. Şükrü Bey (Türkiye). Lozan Tutanaklan, 1: I, C. 1, K. 2, A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, 

1970, s. 151. 
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lı Fransızca olan ve Türkçe'ye de tercüme edilen Lozan Barış Konferansı 
zabıtlanna göre, azınlıklada ilgili görüşülecek çeşitli sorunların sıralan
dığı bu planda sonuncu madde "Ermeniler İçin Ulusal Yurt"tur. Rıza Nur 
böyle bir maddeyi görüşmeyi reddettiklerini bildirmiş, İtalyan, İngiliz ve 
Fransız temsilciler ise, Türk Heyetinin bu meseleyi görüşmeyi reddetmesi 
yerine karşı delillerini sunmasının daha uygun olacağını söylemişler ve 
oturum bu şekilde kapanmıştır. 53 Alt-komisyon'daki Türk temsilci Rıza 
Nur ise, anılannda İtilaf Devletleri delege ve sekreterlerinin zabıtlarla is
tedikleri gibi oynadıklarını, işlerine geleni zabıtlara koyup işlerine gel
meyeni koymadıklannı, bazen de konuşmaları tahrif ederek yazdıklarını, 
bu durumun o zamanların gazetelerine yansıdığını, Montagna'nın hazır
ladığı planda Ermeni yurdu meselesinin bulunmadığını, Ermeni yurdu 
maddesinin celseye ve zabıtlara sonradan usul-dışı eklendiğini iddia et
mektedir.54 Azınlıklar Alt-komisyonu'nun 18 Aralık tarihinde yapmış ol
duğu üçüncü oturuma Müttefikler bir tasarı sundular. Görüşmelerde Müt
tefıklerce verilen bu tasarının esas alınması kabul edildi. Bu tasanda Er
meni yurdu veya Ermeniler konusu yer almamaktaydı. 

Müttefik devletlerin temsilcileri Lozan Konferansı'nın resmi oturum
lanndaki Ermeni yurdu isteklerinin yanısıra, özel temaslannda da aynı dilek
lerini Türk Heyetine ilettiler. Bunun için Aralık ortalannda İtalyan Garroni 
ve Amerikan Heyeti İsmet Paşa ile görüştüler. Kendilerine Türk görüşü ak
tanldı.55 Öte yandan, İngiliz Maliye Bakanı'nın oğlu İsmet Paşa'ya, Kilik
ya'da bir Ermeni yurdu vermelerine karşılık olarak, Sovyet Ermenistanı'nı 
işgai etmelerini önerdi. Rus Heyeti İsmet Paşa ile görüşmelerinde eski 
Osmanlı Hariciye Nazırı Nuradungyan'ın Ermeni yurdu konusunda ken
dilerine yardımcı olmalarını istediğini bildirdi. İsmet Paşa Ruslara İn
gilizlerin bu son teklifini aktararak fazla ileri gitmemelerini sağladı. 56 

53 Plan ve söz konusu tartışmalar için bak: lbid, pp. 152-159. 
54 Rıza Nur'a göre, Montagna'nın hazırladığı pliinda Ermeni yurdu meselesi yoktur; Fransızca Lozan tuta

naklarının 448. s ahifesinde 12. satırdan sonuna kadar olan kısım uydurmadır; Ermeni yurdu maddesi celseye 
ve zabıtlara sonradan yerleştirilmiştir; nitekim, bununla ilgili bir hayli tartışma yaşanmış, Türbye ile İn
giltere arasında notalar teati edilmiştir ki, bunlar da tutanaklara konmamıştır. Nur'a göre, oturum tutanak
larını kaleme alan sekreteryada bulunan Türk temsilci yalnız veya zayıfkalmasından ötürü tutanaklardaki 
bu tür tahrifatlara karşı çıkamamış, Türk delegeleri ise yoğun çalışmalarından dolayı bunlarla ilgilene
memişlerdir. Bak: Dr. Rıza Nur'un Lozan Hatıraları, İlaveli 3. Baskı, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1992, 
s. 102-103, 116. 

55 İsmet Paşa Ankara'ya çektiği telgrafinda Amerikalıların pek ısrarlı olmadıklarını bildirmektedir. Lozan 
Telgrafları, C. I, s. 216. 

56 Ibid, s. 217-229. İsmet Paşa İngiliz M aliye Bakanı 'nın oğlunun teklifini n, hükumeti n görüşünden çok deli
kanlının kendi bşisel görüşü olduğu inancındadır. 
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Rıza Nur'a göre, Montagna, Alt-komisyon'un 22 Aralık tarihli oturu

mu sonunda, Bulgar Heyetinin azınlıklar hakkında Alt-komisyon'da 

konuşma talepleri üzerine, onlara kendilerini davet edeceğini söylediğini 

bildirdi. Ani ve hesapta olmayan bu durum, Rıza Nur'abunun Ermenilerin 

de dinlenmesine zemin hazırlamak için yaratılmış bir durum olduğunu 

düşündürdü. Rıza Nur, böyle bir şeyi kabul edemeyeceklerini, konferan

sa resmen çağolmamış bir heyeti dinlemek isterlerse Türk Heyeti'nin o 

oturuma katılmayacağını söyledi. Fransız delegesi, Türk Heyeti'nin böyle 

bir oturuma katılmak istememesi durumunda, diğer temsilcilerin onlan 

dinlemesine itiraz ederneyeceği cevabını verdi. Rıza Nur ise, Türk 

Heyeti'nin bulunmadığı oturumiann resmi niteliği olamayacağını, yapıl

mamış sayılacağını, dolayısıyla tutanaklara geçemeyeceğini bildirdi.57 

Bütün bu tartışmalara rağmen, 26 Aralık tarihli Alt-komisyon gündemine 

Ermeni temsilcilerinin dinlenilmesi konuldu ve toplantıya bir saat kala 

durum Türk Heyeti'ne bildirildi. Bunun üzerine, Rıza Nur Alt-komisyon 

başkanına ve İsmet Paşa komisyon başkanianna muhtıralar yazdı ve Er

menilerin Ermenistan Hükümeti'ni temsil ettiğine ilişkin vekaletleri 

bulunmadığını, eğer Türkiye Ermenilerini temsil iddiasında iseler, duru

mu protesto ettiklerini bildirdiler. Ermenilerin ancak Romanya, Sırhistan 

ve Yunanistan'da bulunan bütün azınlıklar ve bütün Müslüman ülkelerin 

Lozan'da bulunan temsilcileri ile birlikte dinlenebileceğini, İrlanda 

Heyeti'nin dinlenmesi gerektiğini de ilave ettiler. 58 Alt-komite 26 Aralık 

57 Rıza Nur kendi anılarında, bu konuşmaların da Fransızca tutanaklara yanlış ve kendilerine göre geçiril

diğini yazar. Resmf tutanaklardaki konuyla ilgili tartışmalar için bak: Lozan Tutanaklan, T. I, C. 1, K. 2, 

s. 191; Rıza Nur'un bu toplantıdaki tartışmaları nakledi şi için bak: Dr. Rıza Nur'un Lozan Hatıralan, 

s. 109-110. 

58 Rıza Nur anılarında, Alt-komisyon oturumlarında başkan tarafindan hazırlanan gündemin genellikle top

lantının başlamasma ancak bir saat kala, araştırma yapmaya ve cevap hazırlamaya firsat vermeyecek bir 

şekilde kendilerine ulaştırıldığını, yine birgün bu şekilde gelen gündemde Ermeni, Asurf ve Keldanf heyet

lerinin dinleneceğinin yazılı olduğunu görmesi üzerine oturuma yarım saat kala kaleme aldığı notayı, 

heyetierin yerlerini alıp otururnun başlayacağı sırada Montagna'ya verdirdiğini, bunun üzerine otururnun 

yapılamadığını fakat özel mahiyette diyerek Bulgarları, Ermenileri ve benzerlerini dinlediklerini, ancak 

bunları tutanakkıra geçiremediklerini, nihayet İtilafDevletleri sekreterlerinin tutanakları yine istedikleri 

gibi düzenlediklerini yazar. Dr. Rıza Nur'un Lozan Hatıralan, s. 115-116. İsmet Paşa da Lord Curzon'a 

birnota göndererek konferansa resmen çağrılmış devletlerden başka hiçbir devlet veya kuruluşun oturum

larda dinlenemeyeceğini, aksi takdirde Türkiye'nin de Yugoslavya, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'da 

yaşayan azınlıkların dinlenmesini isteyeceğini bildirerek Mısır, Suriye, Filistin ve Hindistan temsilcilerinin 

dinlenmesini isteyebileceğini de ihsas etmiştir. Bunun üzerine Curzon ertesi gün vermiş olduğu cevapta 

yanştırıcı bir üslupla olayın Alt-komisyon'un yetkileri dahilinde şekillendiği, Türk heyetinin oturuma katıl

madığını ve meselenin kapandığını bildirmiştir. Lozan Telgrajlan, C. I, s. 281-284; İngiliz Belgelerinde, 

C. II, s. 416-417; İsmet Paşa'nın hatıra/arında bu olayı nakledi şi için bak: Hatıralar, C. II, s. 83-84. 
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1922 tarihinde Türk Heyeti'nin katılmadığı, dolayısıyla resmi niteliği ol
mayan bir toplantıda Ermeni Heyeti'ni dinledi. Ermeniler Müttefiklerin 
hürriyet vaadlerine kapılarak tehcirden sonra nasıl Fransızlann Doğu Or
dusu'nu teşkil ettiklerini ve nasıl General Allenby'nin kamutasında Filis
tin ve Suriye hududlannda çarpıştıklannı anlattıktan sonra Ermeni yurdu 
konusunda daha önceki muhtıralannda ifade ettikleri görüşlerini tekrar
ladılar.59 İngilizler başta olmak üzere, Müttefikler Ermeniler ve azınlıklar 
meselelerinde bir yandan ipi oldukça gergin tutmaya gayret ederken, öte 
yandan ipi koparınamaya da özen gösterdiler. 60 

İsmet Paşa'nın Lozan'da İngiliz meslektaşı Lord Curzon nezdinde 
yapmış olduğu protestonun bir benzerini, Türk HükUmeti, Ankara'da 
bulunan Fransız temsilcisine yaptı. Alt-komisyondaki Fransız delege! erin 
desteği ile Ermenilerin dinlenmesinden duyulan üzüntü, Türk Başbakanı 
Rauf Bey tarafından Ankara'daki Fransız temsilcisine iletiidi ve bu duru
mun Türkiye'ye, bazı ülkelerde çoğunluğu oluşturan Müslümaniann tem
silcilerinin Lozan'da dinlenmesi hakkını verdiği söylendi. Böylece, Fran
sız egemenliğinde bulunan ülkelerdeki Müslümanlar ima edilerek Fransız 
temsilci tehdit edildi.61 

Lozan oturumlannda Ermenilerle ilgili görüşmeler bu biçimde sürer
ken dışandaki Ermeniler de her vasıtayı kullanarak propaganda yapmış-

59 İtilCifDevletlerinin Ermeni yurdu konusunda daha önceki toplantılarda aldıkları kararlan hatırlattı. Ermeni 
yurdu için ideal bölgenin Rize ve Hasankale'den geçerek Erzurum'u dışarıda bırakmak suretiyle Muş'a 
giden ve içerisine Van Gölü 'nü alarak İran sınırına kadar dayanan bölge olduğunu, ancak bu yurdun Ceyhan, 
Suriye hududlarıyla Fırat arasında, içeri sine Si s ve M araş'ı alarak Fırat'a uzanan bölgede de kurulabile
ceğini, buranın esasen Türkiye'den ayrı ve bağımsız olması gerektiğini düşündüklerini, ancakMüttefikZere 
zorluk çıkarmamak için Türk HükUmeti ile olan bağlantısının İngiltere ile sömürgeleri arasındaki gibi ol
masını kabul ettiklerini bildirdi. Uras, s. 723-731. 

60 Lord Curzon, 30 Aralık tarihinde İstanbul'daki İngiliz temsilcisine gönderdiği telgrafta, bu olayı şu cüm
leler/e anlatmaktadır: "Gerçek şudur ki, Türk delegeler Alt-komisyon başkanının bir sonraki oturumda 
Bulgar ve Ermeni/erin dinlenilmesi teklifine karşı çıktılar. Bunun üzerine başkan Alt-komisyondaki Müt
tefik Devletler temsilcilerinin ilgili heyetleri dinlemeye hakları olduğunu ve Türk delegeleri n isterlerse ay
rılabileceklerini söyledi. Maalesef sekretarya yanlışlıkla Alt-komisyonun Bulgarları ve Ermenileri din
/eyeceği şeklinde duyuru yaptı ve benzeri ifadeler bazı belgelerde yer aldı. Aslında Alt-komisyonun top
lantısı yoktu, sadece Müttefik Devletlerin temsilcileri Bulgarları, Ermenileri ve PetrosAğa'yı dinlediler. 
Sekretaryanın bu yanlışlığı Türklere izah edildi ... "FO, 37119058, s. 2-4. 

61 Lozan Telgrajlan, C. I, s. 290. 
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lardır.62 Lozan'da azınlıklar meselesinin görüşülmeye başlanmasıyla Er
menilerin kulis ve propaganda faaliyetleri de arttı. 1 O Aralık'ta Nuradung
yan Efendi yanında Ermeni ihtilalcilerinden biri ile İsmet Paşa'yı ziyaret 
ederek Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir Ermeni yurdu kurulmasını is
tedi.63 8 Aralık'ta İsviçrelilerden oluşan bir heyet, 27 Aralık'ta Comite 
Philarmenic isimli bir başka kuruluşun Amerikalı, Fransız ve İsviçreli 
temsilcileri Türk Heyeti ile görüşerek Ermeni yurdu konusunda isteklerini 
ilettiler. 16 Aralık'ta Türk Heyetinin bulunduğu otele Fransız ileri gelen
lerinin imzasıyla Ermeni yurdu için bir bildiri asıldı. İngiliz ve Amerikan 
gazeteleri Ermeni yurdu meselesinde şiddetli propaganda yaptılar. 

Amerika'da Ermeni yurdu için beş milyon imza toplandı. 64 

62 Örneğin, Kasım sonlarında Lozan'daki Ermeni H eyeti 700.000 Ermeni'ye bir yurt sağlanması ve Türkiye'de 

kalmayı kararlaştıran Ermenilerin zorla çıkarıldıkları şeklinde doğru olmayan haberler yaydılar. Hatta, 

bunun için Türk H eyeti başkanı İsmet Paşa ile de görüştüler. Konferans esnasında Lozan'da yaratılan Er

meni yanlısı ve Türk karşıtı propaganda faaliyetleri için bak: Naşit Erez, "Lozan Konferansı ve İsviçre 

Kamuoyu", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, No. 34 (Temmuz 1970), s. 33. İsmet Paşa'nın Ankara'dan bu 

konuda bilgi istemesi ile gerçek ortaya çıktı: Amerikan Protestan misyonerlerinin bir yardım kuruluşu 

olan ve ErmeniZere yönelikfaaliyetlerde bulunan Near East Reliefisimli kuruluşun Ankara temsilcisi Hü

kumete başvurarakyetimhanelerini Suriye'ye nakledebilmek için izin istemiş, HükUmeti n de bu izni vermesi 

üzerine söz konusu nakil gerçekleşmiştir. Öte yandan, Türkiye'deki olağanüstü şartlar sebebiyle bir süre 

Müslümanların da Müslüman olmayanların da seyahatleri yasaktı. Mudanya Ateşkesi'nden sonra bu ya

sağın bir ay müddetle kaldırılması üzerine yeni bir savaştan korkan Müslüman olmayanlar firsattan isti

fade ederek Anadolu dışına çıkmışlardır. Adana yöresinde bunlara ait rakamın 45.000 civarında olduğu 

Fransızlarca tespit edilmiştir. Bu konuda İsmet Paşa ile Ankara arasındaki telgraflaşmalar için bak: Lozan 

Telgrajları, C. I, s. 129, 131-133,136. 

63 Lozan Te/grajlan, C. I, s. 192; İsmet Paşa anlaşahileceği ciddi bir muhatap bulduğunu düşünerek başlan
gıçta hatırını saydığı Nuradungyan'ın Ermeni yurdu konusunda gittikçe sertleşmesi üzerine, bunun kesin

likle mümkün olamayacağını bildirdi ve sonra sözlerini şöyle tamamladı: " ... Bu konferans, İmparatorlu

ğun, Türkiye'nin kaderini görüşmekte olan bir koriferanstır. Bundan netice alacağınızı ümit ediyorsunuz. 

Bufirsatı kaçırmak istemiyorsunuz. Bakınız, nihayetekadar uğraşacaksınzz, uğraşın. Yalnız bir şey söy

leyeyim, ni hayete kadar uğraşacaksınız, fakat aramızdaki her türlü ttimat kalkacak. Uzun müddetten beri 

bir milli dava olarak takip ettiğiniz tezlerin karar zamanında benimle uyuşmayı çıkarlarımza uygun gör

mediğinizi anlıyorum. Aramızdaki ttimat ve samimi hava bozulduktan sonra siz tekrar geleceksiniz, beni 

arayacaksınız. Artık görüşmemize imkan olmayacak ve lüzum da kalmayacaktır. Unutmayın, o zaman ben 

sizinle görüşmeyeceğim". İsmet Paşa konferansın ilerleyen safhalarında Nuradungyan'ın zaman zaman 

görüşmek için kendisinden randevu talep ettiğini, ancak kapıcısına "Vaktim yoktur, kendisi ile görüşmeye 

imkan bulamıyorum. Sebebini sorarsa, kendisi bilir dediğimi söylersin" diyerek bu talepleri geri çevirdiğini 

yazar. Bak: Hattralar, C. II, s. 80-81. 
64 Lozan Telgrajlan, C. I, s.182, 215,229-230, 289; Bildirinin tam metni için: Journal de Geneve, 19.12.1922. 

İsviçre Heyeti Başkanının gittikçe serıleşen bir tonda Ermeni yurdu meselesinde ısrar ederek ''Ben uğra
şacağım. Benim selefim bu dava uğruna ölünceye kadar uğraştı. Ben de nihayetine kadar uğraşacağım" 

demesi üzerine İsmet Paşa kendisine şu cevabı verir: "Sizin istediğiniz Türkiye'nin insanlan arasında 

ahenk olmamasını isteyen bir istikamettedir. Fena bir yoldasınzz. Muvaffak olamazsınız. Bana memleketin 

bölünmesini teklif ediyorsunuz. Biz memleketimizi parça/anmaktan kurtarmak için bütün Cihan Harbi 

boyunca uğraştıktan sonra, dört sene daha uğraşmışızdır. Sizin cemiyetinizin yapacağı mücadele, bizim 

yendiğimiz devletler ve güçlükler yanında çok ehemmiyetsiz kalır. Çok az gelirsiniz". Bak: Hatıra/ar, C. 11, s. 82. 
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Curzon'un ve diğer Müttefik devletlerin temsilcilerinin Ermeni yurdu 
konusundaki 14 Aralık tarihli konuşmalanndan sonra Amerikan Heyeti 
bu konuda Washington'dan kesin talimat istedi. 26 Aralık'ta gelen cevap
ta bir talimat verilmedi, sadece bu mesele ile ilgili konferansta ortaya 
çıkan müşahhas ve pratik görüşler soruldu. Amerikan Heyeti'nin, Müt
tefik Devletler delegelerinin bu konuyu cidden savunmak yerine sadece 
bir pazarlık unsuru olarak kullandıklanna dair intibalannı iletmeleri üzerine, 
kendilerine, Alt-komisyon'da Ermenilerle ilgili konuşmalanna izin veril
di.65 Alt-komisyon'un 29 Aralık tarihli oturumunda Türkiye'deki azınlık
ların işledikleri suçlada ilgili bir af çıkanlması tartışılırken Amerikan tem
silci M. Dwight, yurt dışındaki Türk uyruklu Ermenilerin de affa dahil 
edilmeleri gerektiğini söyledi.66 Dwight, Alt Komisyon'un 30 Aralık tarih
li oturumunda da Amerikan kamuoyunun Ermeni meselesiyle ilgili görüş
lerini aktardı. Ermeni yurdu konusunda basına bir bildiri dağıttı. Buna göre, 
Amerika, Ermenilere bir sığınak hizmeti görecek özerk bir bölge verilmesi 
fikrine sempatiyle bakıyordu. Sunuşa Amerikan Protestan Kiliseleri 
Federal Meclisi Temsilcileri ve Ermenistan İçin Amerikan Derneği'nin bu 
konudaki görüşleri ve taleplerini içeren mektupları da eklenmişti. 67 

Misyonerlik kuruluşlarının ve Ermeni Iabilerinin baskılan karşısında 
kalan Amerikan Hükümeti, Lozan'daki temsilcilerine Türkler veya Fran
sızlara, Kilikya'da veya Suriye'nin kuzeyinde bir Ermeni yurdu kurulması 
konusunda baskı yapılmasını istedi. Bununla beraber, Lozan'daki 
Amerikan Heyeti Türklerin bu konuda ne kadar kararlı olduklarını 
görerek daha fazla ısrar etmediler, edemediler. Yapabilecekleri birşey kal
mamıştı. Amerikan Başkanı, Grew'in basın bildirisinin, Amerika'daki 

65 Grabill, op. cit., s. 272. 
66 Lozan Tutanak/an, T. 1, C. 1, K. 2, s. 221-222. 
67 FO, 371/9058, s. 133-141. Bu mektuba eklenen 18 Aralık tarihli bir başka belgede de konferanszn Erme

niZere yeterli büyüklükte bir toprak parçası ayırması duntmunda, Amerika Başkanı'nı bumaksada hizmet 
etmek üzere hazineden 20 milyon dolarlık bir parayı borç vermeye yetkili kılan bir kanun tasarısının 
Kongre'ye sunulduğu bildiriliyordu. Bak: Lozan Tutanak/an, T. I, C. 1, K. 2, s. 241-246; Grew, 524-525; 
Uras, s. xl-xlii. Rıza Nur, hatıralarında, bu konuşma üzerine, ''Madem ki, Amerikalılar, insaniyet için Er
menilerin rahatını istiyorlar ve kendileri i nsaniyete hizmet gayretindedir, bu halde onlara Amerika'da yurt 
versinler ... Çünkü Türkiye'de henüz konfor yoktur. Amerika tamamtyle teşkilatı yapılmış, rahat ve saadeti 
yerinde zengin bir memlekettir. Ermeniler orada çok rahat olurlar" dediğini, hepsinin gülüştük/eri ni, Mon
tagna'nın "Yarın yı/başıdır. Bunu yılbaşı hediyesi olarak ver" demesi üzerine de "Bizde yılbaşında hediye 
vermek adeti yoktur. Hem bu Hıristiyan yılbaşısıdır, hem de bu adet sizde var, siz veriniz" cevabını verdi
ğini, fakat bu konuşmaların hiçbirine zabıtlarda yer verilmediğini yazmaktadır. Bak: Dr. Rıza Nur'un 
Lozan Hatıralan, s. 114-115. 
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çevrelerin bu konudaki hassasiyetlerini tatmin etmesi gerektiğini 

düşünüyordu. 68 Amerikan temsilcisi Washington'a çektiği 1 Ocak 1923 

tarihli telgrafında, Alt-komisyona Ermeni yurdu ile ilgili sunuşunu yapar

ken bu konuda bir teklifle bulunmadığını, bu konuda İtilafDevletleri tem

silcileri bir program ortaya koyroadıkça Amerikan temsilcilerinin bir 

teşebbüste bulunmayacaklarını, hiçbir taahhüde girmeyeceklerini, bu 

konuda hiçbir samimi desteğin söz konusu olamayacağını ve bu durumun 

da Türklerce anlaşıldığını bildirdi.69 Misyonerlik kuruluşlarının talebiyle 

Amerikan Heyetine alınan Barton ve Peet bu konuda yapılabilecek birşey 

kalmarlığını görerek daha Ermeni yurdu konusu Alt-komisyonda red

dedilmeden İsviçre'den ayrıldılar.70 

Amerikan temsilcisinin belirttiği gibi, Müttefik devletlerin temsil

cileri, mevcut şartlar içerisinde Ermeni meselesine hiçbir samimi destek

leri olmadığı halde bir yandan Ermenileri kendi askeri ve siyasi emelleri 

doğrultusunda kullanmayı sürdürdül er, 71 bir yandan da kamuoylarını ve 

Ermeni lobilerini tatmin için gösteriler yaptılar. Montagna bu meselenin 

tartışıldığı diğer oturumda olduğu gibi, oturuma gelmeme şeklinde sert 

tepkilerin gösterilmemesi için Rıza Nur'u özel görüşmeler yoluyla ikna 

etmeye çalıştı. Ermeni Heyetini dinletmeyeceğine söz vererek bu konuda 

sadece kendilerinin konuşacakları bir oturuma Türkleri razı etti. Rıza Nur 

gelişmeleri şu cümlelerle aktarmaktadır: 

"Montagna yine, 'Canım, İngilizler ve Fransızlar bu adamları kendi iş

lerinde, menfaatlerinde kullanmışlar, bu suretle kırdırmışlardır. Şimdi 

bu adamlar için yurt istemeye kendilerinde ahlaki bir mecburiyet görü

yorlar. Ermeniler o vakit vaadiere inanmışlar. Etme, kabul et! Bunu 

yapsınlar' diyor. 'Nasıl olur? Asla! Bunlara yurt mu vereceğiz? Bu babda 

bir lakırdı bile söyletemeyiz' diyorum. Dedi ki: 'Canım, böyle değil, 

yalnız laf olsun diye söyleyecekler. Yoksa yurt yaptırmaya ısrar et

meyecekler."'72 

68 Grabill, op. cit., s. 273. 

69 Papers, C. II, s. 941-942'den Armaoğlu, s. 520; Grew, op. cit., C. I, s. 531. 

70 Grabı"ll, op. cit., s. 273. 

71 Aralık 1922'de işçi görünümü altında İstanbul'dan Rum ve Ermeni gönüllüleri Çanakkale'deki İngiliz bir

liklerine gönderildi. Lozan Telgrajlan, C. I, s. 231; Nisan 1923'de Revandüz bölgesindeki İngiliz askerf 

harekatında Nasturfler ve Ermeniler istihdam edildi. FO, 839/50. 

72 Dr. Rıza Nur'un Lozan Hatıralan, s. 117-118. 
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Bu vaatlerle Alt-komisyonun 6 Ocak 1923 tarihli oturumunda başkan 
M. Montagna, Ermeni yurdu meselesini yeniden gündeme getirdi. Bu 
kavramdan ne kastettiklerini, en munis kelimelerle şöyle açıkladı: 

"İsteğimiz, yalnız Türk Devletinin bütünlüğünü tam korumakla bir
likte, Ermenilere eski göreneklerini sürdürebilmelerini sağlayacak, ba
sit bir yerel [mahalli] rejim dir. Ermeni yurdu, böylece, Türk toprakla
rında oturan öteki kimselere kapalı ya da Türk yönetiminin dışında 
kalacak bir toprak parçası olmayacaktır; fakat yalnız, dünyanın her 
tarafına dağılmış olan Ermeniler için bir toplanma bölgesi olacaktır". 

Montagna'ya göre, Müttefikler Ermenilere yurt olarak verilecek böl-
genin seçimini, hem mahalli şartları iyice incelemek gerektiği, hem de bu 
meseleyi siyasal bir nitelikte ele alınamanın daha uygun olacağı gerek
çesiyle, Türkiye'nin Milletler Cemiyeti ile yapacağı görüşmelere 
bırakıyorlar, bu aşamada Türkiye'den sadece ilke temelinde bu durumu 
kabul etmesini istiyorlardı. 73 

Montagna'nın ardından İngiliz temsilci Sir Horace Rumbold da aynı 
m ealde bir konuşma yaptı. Türkiye'nin Anadolu'da geniş topraklan bulun
duğunu ve ülkenin nüfus yoğunluğunun oldukça düşük olduğunu söy
leyen İngiliz temsilci, Ermenilere bir yurt verilebilmesinin Türkler için 
zor olmaması gerektiğini savundu; bunun için Fransa ile Ankara 
hükUmetleri arasında yapılmış olan antlaşmanın sonucu olarak Suriye 
sınınnın eskisine nazaran bir hayli güneye inmiş olduğunu, yüzölçümü 
19.000 kilometre kare olan bu toprak şeridinin Ermenilere bırakılabile
ceğini, burasının 200.000-300.000 Ermeniyi alabileceğini iddia etti. Er
meni yurdu ile Türkiye arasındaki siyasal ilişkilerin, İngiltere ile sömür
geleri arasındaki gibi olabileceğini söyledi. 74 

İtalyan ve İngiliz temsilcinin bu konuşmalanndan sonra söz alan Türk 
temsilci Rıza Nur sert bir konuşma yaptı: Müttefik Devletlerin, biraz ön
ce dile getirdikleri taleplerde bulunmaya haklan olduğunu bildiren Rıza 

73 Lozan Tutanaklan, T. L C. 1, K. 2, s. 273-275. 
74 Ibid, s. 276-277. Rumbold'un bu konuşmasına ait tutanakların yer aldığı İngiliz Dışişleri Arşivindeki dos

yanın üstünde, ''Bu konuşma Ermeni yurdu için fevkalade gayret ettiğimizin kanıtıdır; her tarafa mümkün 
olduğu kadar dağıtılmalıdır" notu yer almaktadır. Bu ifadeden de anlaşılacağı gibi, İngilizler bir Ermeni 
yurdu elde edilemeyeceğini görmekte,fakat kamuoyuna karşı kendilerini temize çıkarmaya çalışmaktadır
lar. Bak: FO, 37119058, s. 228-229. 
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Nur, söz konusu devletlerin Enneni veya Asurl' halklarına karşı moral 
yükümlülükler altında bulunduklarını, Müttefik Devletlerin bu halklan 
Türkiye'ye karşı saldırtmak için siyasal araçlar olarak kullandıklarını, bu 
yüzden, onların karşılaştıkları felaketierin de sorumlusu olduklarını, bu 
şartlar altında sunulmuş olan bildirileri yapılmamış ve geçersiz olarak 
kabul ettiklerini, bu çeşit başka bildirileri dinlemektense oturumdan çekil
menin daha iyi olacağı kanaatini taşıdıklarını söyledi. Alt-komisyon Baş
kanı Montagna'nın, böyle bir davranışın konferans kurallarını çiğnemek 
anlamına geleceğini ve Fransız temsilcinin bildirisini de dinlemesini is
temesine rağmen Rıza Nur, bu tartışmada daha çok kalamayacağını söy
leyerek Türk Temsilci Heyetinin oturumdan çekildiğini bildirdi. 75 

Müttefikler Türk Temsilci Heyetinin Alt-komisyon oturumunu bu 

şekilde terketmesi üzerine bir protesto notası yazarak İsmet Paşa'ya gön

derdiler.76 İnönü de Rıza Nur'un tutumunun doğru olduğunu, konferansa 

dahil olmayan insanların konferansa çağrılmaları ve oldu- bittiler yapıl

masının yanlışlığını, bundan dolayı üzücü olayların yer aldığını, ama 

meseleyi kapanmış kabul ettiğini bildiren bir karşı nota yazdı.77 Bu tartış

malardan sonra Enneni meselesi yeniden Alt-komisyon'da tartışılmadı. 

75 Ibid, s. 278; Grew, op. cit., C. I, s. 530-531; Fransız Temsilci M. De Lacroix de, Ermenilere, Erivan Cum

huriyeti dolaylarında biryerde, Türk egemenliği altında, belirli ölçüde mahalli ve idari özerklik verilme-

sini istediklerini, Birinci Dünya Savaşının sonunda imzalanan antlaşmalarda da benzer hükümler bulun

duğunu söyleyerek bunun ölçülü bir talep olduğunu savundu. Lozan Tutanak/arı, T.J, C. 1, K. 2, s. 278-279; 

Rıza Nur, hatıratarznda bu olayı şöyle anlatmaktadır: " ... Dedim ki: 'İtilafDevletleri, Ermenileri kendileri

ne siyasi alet yapmışlar, ateşe saldırmışlardır. Kendi devletleri aleyhine isyan ettirmişlerdir. Bunun netice

si onların te'dibi olmuştur. Te'dip ile sari hastalık açlık ve hicret ile kırılmışlardır. Bunun bütün mesuliyeti, 

bize değil, İtilafDevletlerine aittir. ErmeniZere mükafat lazımsa siz verin ... El malı ile dost kazanılmaz. 

Ermeniler mazlum imiş, onlara yurt, istiklal verilmeliymiş. Biz bunlara kanfyiz. Ancak dünyada mazlum 

millet bir tane değildir. Mısır, hürriyetiiçin birkaç defadır ve daha dün kan içinde çalkandı. Hindistan, 

Tunus, Cezayir, Fas, hürriyetini, yurdunu istiyor. Hatta İrlandalılar yurt/arı, istiklalleri için kaç asırdır, ne 

kadar kan döktüler? ... Siz bunlara istiklallerini, yurtlarını verin, biz de ErmeniZere verelim. Bütün bu 

okuduklarınız keenlemyekündür. Bu şart dahilinde burada duramayız. Celseyi terk ediyorum'. Dedim ... 

Zabıtnameye sözlerimin bu son kısmını da geçmemişler. Zabıtnameler ile istedikleri gibi oynuyor, tağşiş 

yapıyorlardı. Ne kadar sahtekarlık? ... Halbuki bu sözlerim o vakit gazetelerin ağzına düşmüş, aynen 

yazmış/ardır. Birkaç gün sonra bana İrlanda istiklalcileri bir mektup yazarak: Hürriyet isteyen mazlum 

milletler arasında İr landalıları da zikrettiğinizden size teşekkür ederiz, diyorlardı". Dr. Rıza Nur'un Lo

zan Hatıraları, s. 119-120; Echo de Paris, Gazette de Lausanne ve Journal de Geneve'in 7 Ocak 1923 

tarihli sayıları. 

76 Müttefik temsilcilerinin telgrafi için: FO, 37119058, s. 152-153; FO, 839/22, No. 928. 

77 İsmet Paşa'nın mektubu için: FO, 371/9058, s. 185-188. Rıza Nur, hatıra/arında Müttefikler adına Lord 

Curzon'un protesto notası gönderdiğini, İsmet Paşa ise Marki Garoni'nin protesto yazısını yazdığım bildir

mektedir. Bak: Dr. Rıza Nur'un Lozan Hatıraları, s. 121-122; Hatıralar. C. II, s. 83-84. 
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Alt-komisyon tarafından hazırlanan azıniıkiann korunmasına ilişkin mad
delerin kabul edilmiş metinleri arasında Ermeniler ile ilgili bir husus yer 
almamaktadır. 78 

İsmet Paşa, Ankara'ya çektiği telgrafta durumu anlatırken, "Kasden 
Ermeni meselesinden bahsetmek istedikleri zaman metin ve şedid hareket 
etmek mecburiyetimiz tabiidir" ifadesini kullanır. 79 Lozan'daki Amerika 
temsilcisi Joseph C. Grew hatıratında Türk heyetinin oturumu terket
mesini 11 skandal 11 olarak tanımlar. Curzon, Barrere ve İtalyan delegeler, 
özel görüşmelerde, Ermeni yurdu veya Ermeniler için yeni küçük ayıncı 
bölgeler yaratılmasını veya buna yönelik herhangi somut bir planın for
müle edilmesini mümkün görmediklerini ifade etmektedirler. Grew'e 
göre, Türkler Türkiye'de kalan Ermenilerin yabancı entrikalara alet ol
mazlarsa güvenli bir şekilde yerlerinde kalabilecekleri, toprak veya 
egemenlik kaybı söz konusu olmasa bile Türkiye'den aynlmış Er
menilerin dönebilmelerinin mümkün olamayacağı konusunda kesin 
kararlıdırlar. Türklerin en çok ısrar ettikleri konu budur. 80 Esasen, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 3 Ocak 1923 tarihli oturumunda konuşan Baş
bakan Rauf Orbay, mevcut Ermenistan'dan başka bir Ermenistan'ın ola
mayacağını kesin bir dille ifade etmiştir. 7 Ocak'ta İstanbul'daki İngiltere 
temsilcisi Henderson'un, Ankara'nın temsilcisi Hasan Bey ile görüşmesi 
esnasında da bir Ermeni yurdu kurulmasının kabul edilerneyeceği İngiliz
lere söylenmiştir. 81 

78 ll Ocak 1923 tarihli söz konusu metinler için: Lozan Tutanaklan, T. L C. I, K. 2, s. 289-292. 
79 "Bundan sonra Müttefikler müteakiben Ermeni yurdu, Asuri, Keldanf yurdu için müteakip mufassal 

beyanat ve müddeiyata başladılar. Rıza Nur Bey bu beyanata müsaade edemeyeceğini ifade ve Reisden 
vaktiyle söz almak hususunda tekaddüm ve ısrar etmiş ve nihayet Retsin çabalamalarma rağmen komis
yonu heyeti ile beraber terk ederek çeki/miştir. Ermeni mesailinde söz söylemek, teklifat yapmak için emri 
vaki ihdasına çalışan müttefik/ere karşı vaziyetin istilzam ettiği tedbir bu idi ... Konferans reisieri banayaz
dıkları müşterek bir mektupta hadiseden bahs ile tahkiramiz beyanat olduğunu ifade etmişlerdir. Ken
dilerine cevap vererek haberdar olduğumuzu, beyanat ve müddeiyat karşısında kalmakla müdafaa-i hukuk 
vaziyelinde ve ıztırar halinde bulunduğumuzdan bahs ve hadisenin kapanmış addedilebileceğini ·ifade ey
ledik. Geçende de yine emr-i vaki yapmak istemelerine şiddetle mukabele etmiş idik. Kasden Ermeni 
meselesinden bahsetmek istedikleri zaman metin ve şedid hareke(etmek mecburiyetimiz tabiidir". Bak: 
Lozan Telgrajlan, C. Ls. 345-346. 

80 Grew, op. cit., C. I, s. 531. 
81 FO, 37119058, s. 180-181. 
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Müttefik Devletler temsilcileri, Türkiye'den Ermeniler için toprak 
veya imtiyazlar talep etmenin imkansız olduğunu anlamı ş ve oldu-bittiler 
yapmak suretiyle bir sonuç elde edemeyeceklerini görmüşlerdi. 9 Ocak 
tarihli oturumdan evvel Türk Heyeti ile görüşerek Ermeni, Asuri ve Kel
dani yurtlan konusunda kısa konuşmalar yapacaklannı, İsmet Paşa'nın da 
kısaca bu talepleri reddetmesi suretiyle meselenin kapatılacağını söy
leyerek Türk Heyetinin nzasını aldılar. 82 Bu şartlarda Azınlıklar Alt
komisyonunun çalışmalanna ilişkin Montagna'nın hazırladığı raporun 
sunulup tartışıldığı 9 Ocak tarihli oturumda Ermeni meselesi çok 
yumuşak kelimeleri e son bir kez konuşuldu. Alt-komisyon başkanı Mon
tagna sunuş konuşmasında Ermeni sorunu ve Asuriler-Keldaniler soru
nunu komisyona geri göndermek zorunda kaldıklannı, Alt-komisyonun 
Türk temsilcilerinin red cevabı ile karşılaştıklannı söyledi. Barrere ve 
Lord Curzon yaptıklan konuşmalarda Ermeniler için bir yurt verilmesinin 
Türk hakimiyetini ihlal etmeyeceğini, ancak Türk Heyetinin bunu kabul 
etmediğini, banş yapıldıktan sonra Türkiye'nin bu konuda bazı düzen
lemeler yapacağını ummak istediklerini söylediler. İsmet Paşa yurtlar 
meselesini Türk vatanının parçalanması olarak algıladıklannı, bu görüş
lerinde bir değişiklik olmadığını belirtti.83 

Ermeni yurdu meselesinin kapandığı bu oturumla ilgili Londra'ya çek
tiği telgrafında Lord Curzon, komitenin çok faydalı ve insaflı bir çalışma 
yaptığını, İsmet Paşa'nın kesin karşı koyması sebebiyle Ermeni yurdu 
taleplerinden vazgeçmek mecburiyetinde kaldıklannı, ellerinde bu husus
ta Türkleri zorlayacak bir vasıtalan olmadığını, kamuoyu baskısını ise 
Türklerin zerre miktan önemsemediklerini anlattı.84 İsmet Paşa ise aynı 
oturumla ilgili olarak Ankara'ya çektiği telgrafında Curzon'un konuş
masını ''Heyet-i umumiyesi gayet mülayim ve cidalden içtinab vaziyyetin

de idi" şeklinde değerlendirerek, "Ekalliyetler meselesi müsaid bir suret
te bitama ermekte addolunabilir. Ermeni Yurdu da son günlerindedir. 

82 ''Ermeni ve Asurf, K~ldanf yurdlarz hakkında kısa beyanat olacağı ve buna mukabil tara.fimdan da redd-i 

kati kısa nutukla teyid edileceği takarrür etti". Lozan Telgrajlan, C. Ls. 360-361. 

83 Lozan Tutanaklan, T. L C. 1, K. 1, s. 295-319. 

84 ''Ermeni, Asurf, KeZdanller ve Bulgar mülteciler konusunu bir defa daha açtım. Fakat İsmet Paşa Ermeniler 

veya diğer herhangi bir azınlık için bir millf yurt düşüncesini görüşmeyi dahi gene temelinden reddetti. 

Türkleri kabule zorlayacak bir imkcınımız bulunmadığından ve antlaşmaya böyle bir madde koyamayaca

ğımızdan, bugünkü düşünme tarzlarında zerre kadar önemi olmayan dünya kamuoyu dışında bir etkileme 

ya da baskı yolu kalmadı". FO, 3 7119058, s. 198. 
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Şayan-ı dikkattir ki muhterem Amerika murahhası bütün müzakerata hiç 
karışmamışlardır" cümleleriyle durumu rapor etti. 85 Bu oturumdaki 
konuşmalada İtilaf Devletleri temsilcileri Ermenilere "son vazifelerini" 
yerine getirdikten sonra huzur içinde kendi menfaatlerini takibe koyul
dular. Amerikan temsilci Grew ile Türk Heyeti Başkanı İsmet Paşa 
arasında ı 4 Ocak tarihinde yapılan ve tarafların meseleleri e ilgili görüş
lerinin karşılıklı olarak serdediirliği görüşmede Ermeni meselesi ele alın
ınadı bile.86 Amerikan Başkanı W.C.Harding, Dışişleri Bakanı Hughes'e 
yazdığı ı 5 Ocak ı 923 tarihli mektupta, Türklerin Ermenilere bir yurt ver
meyi kabul etmemelerinin Amerika'daki dindarları üzdüğünü, ancak Er
meniler için yapabilecek fazla birşey bulunmadığını, en hararetli Ermeni 
destekçilerinin bile onlar için bir savaşı göze alamayacaklarını savundu.87 

Barış görüşmelerinde Ermeni meselesinin bu şekilde kapanması üzerine 
Lozan'daki Ermeni Heyeti ı o Ocak ı923 tarihinde Londra'ya bir telgraf 
çekerek meselenin gündemde tutulmasını, hükümetin Lozan'daki İngiliz 
delegelere Ermeni meselesini çözmeden anlaşmayı imzalamamaları tali
matını vermesini istediler.88 Ligue Internationale Philarmenienne başkanı 
Naville, 20 Ocakta Lord Curzon'u ziyaret etti ve beraber bir durum değer
lendirmesi yaptılar. Naville, Müttefiklerin konferans kesilmeden bir bil
diri yayınlayarak Ermeni meselesini çözümlenmiş saymadıklarını belirt
melerini istedi. Böyle bir bildirinin Ermeni meselesi ile ilgili umutlan 
canlı tutacağını belirtti. Curzon ise böyle bir bildiri yayınlamanın, Er
menileri boşuna umutlandırmak olacağını söyledi. Naville bunun üzerine 
muhtelif Avrupa ülkelerindeki Ermeni göçmenlerin sorunlarıyla ilgilen
mek üzere uluslararası bir komisyonun kurulmasını istedi.89 Ermeni 
Heyeti 2 Şubat tarihinde Müttefiklerin delegelerine müracaat ederek 
taleplerini tekrar ettiler.90 Lozan'da bulunan Ermeni ileri gelenleri Türk 
Heyeti ile özel görüşmeler ayarlayarak bazen tehditle, bazen de ricayla 
Ermeni yurdu konusunda birşeyler elde etmeye çalıştılarsa da bir sonuç 

85 Lozan Telgrajları, C. I, s. 360-361. 

86 Grew, op. cit., C. I, s. 534-535. 
87 Papers, C. II, s. 950'denArmaoğlu, op. cit., s. 521. 

88 Bu müracaatla ilgili İngiliz Dışişlerindeki dosyanın üstünde HükUmetin/Dışişlerinin elinden geleni yaptığı, 
Ermeni/erin aslında Fransa'yı suçlamaları gerektiği yazmaktadır. FO, 37119106, s. 58-59. 

89 FO, 839112, No. 1128. 

90 FO, 839112, No. 1402. 
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alamadılar. 91 Ermeni Heyeti Fransa ve İtalya'ya, Ermeni Dostlan Birliği 
de Rusya'ya müracaat ederek onlann yardımını istedi. Fransa'dan Er
menilerin isteklerini göz önüne almayan bu konferans kararlannı kabul 
etmemelerini; İtalya'dan ise şayet Lozan'da Ermeni yurdu karannı 

· çıkaramazlarsa hiç olmazsa antlaşmaya prensip olarak Ermeni yurdunun 
kurulmasını koyup, uygulamanın Milletler Cemiyetine veya kurulacak bir 

komisyona havale edilmesini istediler. Rusya'dan ise, Kafkas Ermenistan 

Cumhuriyeti hudurlunu Van ve Bitlis'e doğru genişletmek için Türkiye ile 

özel bir anlaşma yapmasını talep ettiler. Ancak, hiçbir taraftan istedikleri 

·anlamda bir cevap alamadılar. Rusya 25 Ocak 1923 tarihli cevabı mek

tubunda, sadece, sayılan doğru olarak tespit edilecek Ermeni göçmen

lerini ülkeye kabul edebileceğini bildirdi.92 

Gerek İtilaf Devletlerinden, gerekse Sovyetler Birliğinden Ermeni 
yurdu konusunda bir yardım göremeyen Ermeni Heyeti, bu sefer 

25 Ocakta Milletler Cemiyetine bir mektup yazdı. Milletler Cemiyetinin 
daha önceden kendileri lehine aldıkları kararlara atıfta bulunarak, 

29 Ocak'ta yapılacak Milletler Cemiyeti Konseyinde durumlannın ele 
alınmasını, Lozan'da ümitlerini tamamen yitirmediklerini, ancak kon

seyİn kendilerini desteklemesini istediklerini bildirdi. 93 Bu mektubun ar
dından Lozan'daki Ermeni Heyeti Milletler Cemiyetine uzun bir mektup 
daha yazdı. Müttefiklerin vaadlerini, Ermeniterin Fransızlara Legion 

d'Orient 'deki hizmeti erini, muhtelif ülkelerdeki göçmenlerin durumunu 
sıraladıktan sonra sorunun tek çözümünün bir Ermeni yurdu kurulması ol
duğunu savunarak destek istediler.94 

Lozan'da istediklerini alamayacaklannı gören Ermeni temsilcileri 

2 Şubat 1923 tarihinde bir bildiri yayınlayarak şehri terk etti. Bildiride Er
menilerin Birinci Dünya Savaşı esnasında İtilaf Devletlerine sayısız hiz

metlerde bulunduklan, bu cümleden olarak Filistin ve Kilikya'da ün sal-

91 Dr. Rıza Nur'un Lozan Hatıraları, s. 123-128. 

92 Uras, op. cit., s. 732-734. İsmet Paşa 24 Aralık 1922 tarihinde Ankara'ya çektiği telgrafia Çiçerin ile 

arasında geçen görüşmeyi naklede1: Buna göre, Ermeniler Çiçerin'e gelerek göçmenler için toprak iste

mişler. O da Rusya'da toprak sözü vermiş. Bu görüşme Aralık ayı sonlarında cereyan ettiğine göre, Er

meni ler daha o zaman Ermeni yurdu isteklerinin karşzlanmayacağınz anlamış/ar demektir. Bak: Lozan 

Telgrajlan, C. I, s. 273. 

93 FO, 37119109, s. 73-77. 

94 İngiliz Dışişleri Bakanlığı Arşivindeki bu mektubun dosyası üstünde "Zamanlama çok iyi. Ancak yapıla

bilecek dahafazla bir şey yok" notu bulunmaktadır. Bak: FO, 37119109, s. 90-98. 
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mış olan Doğu Ordusunun çekirdeğini meydana getirdikleri, 1918'de yal
nız başına Kafkas sınırlannda çarpıştıklan, Türklerin İngiliz Ordusuna ve 
Irak'a karşı ilerlemelerine mani oldukları, bunların karşılığında bir önceki 
bildiride rakamlan verildiği gibi büyük can ve mal kaybına uğradıkları, 
gerek bu hizmetleri esnasında gerekse daha sonraki yıllarda çeşitli düzey
lerde kendilerine vaad edilenlerin hiçbirinin bu konferansta gerçekleştiril
mediği, İtilaf Devletlerinin Ermeni meselesini yüzüstü bıraktıklan yer 
alıyor, onlardan tekrar bu meseleye eğilmeleri isteniliyordu.95 

Ermeni temsilcileri gerek İtilafDevletleri temsilcilerine, gerekse Mil:
letler Cemiyetine mektup üzerine mektup gönderdiler, isteklerini bıkıp 
usanmadan tekrar ettiler. İngilizler artık bu mektuplara cevap vermez ol
dular.96 Lozan görüşmelerinin 4 Şubat 1923 tarihinde kesilmesini Er~ 
meniler, Ermeni yurdu talepleri için yeni bir umut ışığı olarak gördüler. 
Ancak, İtilaf Devletleri böyle düşünmüyorlardı. Ermenistan heyetinin 
başkanı M. Aharanian 27 Mart'ta Lord Curzon'a bir mektup yazarak 
yeniden başlayacak olan görüşmelerde Ermeni yurdu meselesinin 
yeniden ele alınmasını istedi. Kendisine 4 Nisan tarihinde verilen cevap
ta "ileride/d görüşmelerde Ermeni yurdu meselesinin yeniden gündeme 
gelmesi beklenmemekle birlikte, böyle bir imkanın ortaya çıkması halin
de talebin göz önüne alınacağı" söylendi.97 Fransa, Ermeniler için birşey 
yapmak istediği halde İngiltere'den destek alamıyor görünerek Ermeni 
heyetlerini oyalıyordu. Ermeni delegelerinden Pachalian 25 Nisan'da İn
giltere Hükümetine müracaat ederek, Fransa'nın Ermeni yurdunun Millet
ler Cemiyetinin nezaretinde kurulması arzusunda olduğunu, İngiltere'nin 
bu husustaki fikrini ve ne yapacağını sordu. İngiliz belgelerinde Fransa'nın 
bu sözünün hiç ciddiye alınmadığı görülmektedir. Fransızların Suriye'de 
bir Ermeni yurdu kurulması konusunda kendileriyle hiç konuşmadıklan 
belirtilerek, Fransa'nın bu iş için kaç para vereceği sorulmuştur.98 

Lozan görüşmelerinde Ermeni meselesinin bu şekilde gündemden 
düşmesini müteakip daha barış antiaşması imzalanmadan Yunanistan ve 

95 Muhtıranın tamamı için bak.: Uras, op. cit., s.xxxvi-xxxviii. 
96 Paris'teki Ermeni temsilcilerinin 2 Şubat'ta Lord Curzon'a gönderdikleri memoranduma Curzon cevap 

bile vermez. Bununla ilgili 15 Mart'ta kendisine yapılan bir müracaata "Ermeni/er için elimizden geleni 
yaptık. M emoranduma cevap vermemiz gerektiğini düşünmedik" denilmiştir. Bak: FO, 3 7119109, s. 155-163. 

97 FO, 37119109, s. 175-179. 
98 FO, 37119110, s. 14-20. 
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Fransa'nın, Ermeni çetelerini bir şekilde Türkiye'ye sokarak karşı faaliyet
lerde bulunmaları için teşvik ettiklerinin haber alınması üzerine 
12 Mayıs'ta Lozan'daki Türk Heyeti, konferans sekretaryasına bir nota 

göndererek durumu protesto etti.99 Takip eden günlerde Almanya'daki 
Daşnag ve Hınçak merkezlerince iki grubun Türk heyetine yönelik olarak 

suikast girişiminde bulunmak üzere İsviçre'ye gönderilcliğinin haber alın
ması üzerine 16 Mayıs 1923 tarihinde İsmet Paşa, İngiltere, Fransa ve 

İtalya'nın Lozan'daki heyet başkanianna birer mektup göndererek bilgiyi 
aktardı ve durumu protesto etti. Türkiye'nin Paris temsilciliği, Fransız 

Dışişleri Bakanlığı'na 18 Mayıs'ta birnota gönderdi. 100 Bu haberler üzer

ine İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi Konseyi bir açıklama yaptı ve 
Lozan'da birtakım kabul edilemez isteklerde bulunan Müttefiklerin bu tür 
haberler yaydıklannı, Ermeniterin kendi menfaatlerinin nerede olduğunu 
artık gördüklerini ve Türklerle iyi geçinmek arzusunda olduklannı bildir

di. Bu beyanat İngilizleri rahatsız etti. 101 

Lozan Konferansının ikinci döneminde, Türkiye'den aynlmış Er
menilerin geri dönebilmeleri ele alındı. Birinci Komite'nin 19 Mayıs 
tarihli toplantısında Rumbol d, Türklerin Milli Mücadele'yi kazanmalann
dan sonra bir zarar görmekten korkarak Türkiye'den aynlan, mübadeleye 
tabi olmayan gayrimüslimlerin ve özellikle Ermenilerin Türkiye'ye geri 
dönemediklerini, Türk Hükümetinin bunlann dönüşünü engellernemesi 
gerektiğini söyledi. İtalyan Montagna ve Fransız Pelle de onu destek
lediler. İsmet Paşa Ankara'dan görüş isteyeceğini bildirdi 102 ve aynı günün 

akşamı tartışmalan rapor ederek bu konuda talimat istedi. 103 Genel Af Alt

komisyonunun 22 Mayıs tarihli oturumunda konu yeniden tartışıldı. İsmet 
Paşa aynı günün akşamı Ankara'ya çektiği telgrafında Ermeni göçmen
lerin geri dönebilmelerine yönelik bir taahhüd altına girmeyi reddetmek
le birlikte, mübadele sözleşmesi gereğince İstanbul'dan aynianiann geri 

dönebilmelerine karşı çıkmanın uygun olmayacağım yazdı. 104 Ankara, 23 Mayıs 

99 Adı geçen mektup için bak.: Lozan Telgrajlan, C. II, s. 273. 

100 Söz konusu mektuplar için bak.: Ibid., C. II, s. 308-309. 

101 FO, 371/9110, s. 58-60. 

102 Lozan Tutanakları, T. II, C. 1, K. 1, Ankara, A. Ü. SiyasalBilgiler Fakültesi, 1972, s. 121-125. 

103 Lozan Telgraflan, C. II, s. 323-324. 

104 lbid., C. II, s. 335. 
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tarihli cevabında, düşmanla işbirliği yapan ve Türk ordusunun yaklaşması 
üzerine Türkiye'den kaçaniann geri dönebilmelerine karşı olduklarını bil
dirdi.105 

Ermeni Heyeti 31 Mayıs'ta İngiltere'ye başvurarak Ermeniler ve Er
menilerin mallan ile ilgili olarak antlaşmaya maddeler konulmasını is
tedi.106 Ligue Internationale Philarmenienne, 1 Haziran'da konferans baş
kanlığına ve İngiltere Dışişleri Bakanlığına birer telgraf çekerek Er
menilerin Türkiye'ye dönebilmelerine ilişkin anlaşmaya maddeler konul
masını istedi.107 2 Haziran'da bu taleplerini yeniden dile getirdi. 108 İngiliz
ler bu hususta ellerinden geleni yaptıkları cevabını verdiler. 109 Birinci 
Komitenin 4 Haziran'daki oturumunda Rumbold, Türkiye'den göçen Er
menilerin durumunu yeniden gündeme getirdi. Ryan ve Pelle kendisini 
desteklediler. İsmet Paşa masum insanların münferiden dönmelerine kar
şı çıkılmayacağını, ancak kitleler halinde dönüşleri konusunda bir güven
ce veremeyeceğini söyledi. 110 

Ermeniler, 2 Temmuz'da yeniden İngiliz Dışişlerine başvurarak Er
meni göçmenlerin Türkiye'ye geri dönebilmelerini istediler. 7 Temmuz 
tarihinde, "talebinizi göz önüne alacağız" gibi müphem bir cevapla istek 
savuşturuldu. Bu evrakla ilgili İngiliz Dışişleri Bakanlığı dosyasının üs
tünde "savunulamayacak bir şeyi savunmaya çalışmak faydasızdır" cüm
lesi yer almaktadır. 111 O günlerde Protestan ve Katolik kiliselerio başını 
çektiği Ermeni yanlısı bir kampanya bütün hızıyla devam etmektedir. 

105 /bid., C. II, s. 337. 

106 FO, 37119110, s. 91-97. 

107 FO, 37119110, s. 81-87; FO, 839/52, s. 646. 
108 FO, 839/52, No. 646. 

109 /dem. 
110 Lozan Tutanaklan, T. II, C. 1, K. 1, s. 157-163. İsmetPaşa bu oturnmla ilgili telgrafinda, ''Biz nokta-i 

nazarımızı sarahaten söylemiş olduğumuzdan Müttefiklerin ısrar etmemelerini lehimizde bulduk. Eğer 
bu mesele başka münasebetle yeniden tahrik edilmezse Ermeni muhacirlerin avdeti meselesi prose ver
ballerde sarahaten imtinaımızla kapanmış oluyor" demektedir. Lozan Telgrajlan, C. Il, s. 395-396. İsmet 
Paşa 7 Haziran tarihi itibariyle konferansta muallakta olan meseleler ve bu meseleler/e ilgili muhtemel 
çözüm tarzlarını ele alan telgrafinda, memleketten önce ve sonra ayrılmış Ermeni/erin genel afmüna
sebetiyle geri dönebilmelerinin söz konusu olduğunu, ancak reddettiklerini bildirmektedir. Bak: Lozan 
Telgrajlan, C. II, s. 41 O. İngiliz Dışişleri Bakanlığı 20 Haziran'da ErmeniZere verdiği cevapta Müttefik 
delegeleri n Ermenilerle ilgili talepleri Türk Heyetine ilettikleri, bu aşamada dahafazla bir şey yapama
yacakları söylenerek, onlara basınyoluyla kamuoyu oluşturmaları tavsiye edilmektedir. FO, 37119110, s. 
91-97. 

lll FO, 37119110, s. 117-123. 
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5-6 Mayıs'ta Belçika Katelik Demekleri Federasyonu Ermenilerin bağım
sızlığını talep ederken, 112 28 Haziran'da İrlanda Presbiteryan Kilisesi Er
menilere verilen eski sözlerin tutulmasıhı istemektedir. 113 

ll Temmuz tarihli özel oturumda Rumbold, TBMM'de çıkanlan bir 
kanunla İngilizlerin hizmetinde bulunan Türk vatandaşı Ermeni, Rum ve 
Arnavutlann Türkiye'den çıkanlacaklannı öğrendiğini, bunun uygunsuz
luğunu ve yaratacağı sakıncalan saydı. Ama sonra, böyle bir kanunun ol
madığı anlaşıldı. 114 Lozan B an ş Konferansının 17 Temmuz tarihinde 
yapılan son oturumunda Rumbold tekrar Ermeni göçmenlerin Türkiye'ye 
dönebilmeleri meselesini açtı. Diğer temsilciler de onun görüşlerini des
teklediler. İsmet Paşa bu konuda bir taahhüt alamayacaklannı tekrar söy
ledi. Tartışmalar bitti. 115 Konu, Türklerin istediği şekilde kapandı. 116 

24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan B an ş Antlaşmasında, 117 

Ermenilerle ilgili hiçbir madde yoktur. Bu antlaşmanın imzalanmasından 
sonra, İngiliz-Ermeni Demekleri Ortak Konseyi 27 Temmuz'da İngiltere 
Dışişleri Bakanlığına müracaat etti. Daha evvel Ermenilere verilen söz
lerin Lozan'da tutulmadığını, İngiltere'nin hiç olmazsa Ermeni göçmen
lere yardım etmesini ve bölünmüş ailelerin birleştirilmesini istedi. Bu 
talep de "Türkiye'nin Milletler Cemiyetine girişini bekleyelim" diyerek 
geçiştirildi. 118 Ermeniler, 2 Ağustos'ta kendilerine yardım edilmesi ve Er
meni yurdu kurulması için Milletler Cemiyeti nezdinde, Müttefik Devlet
ler himayesinde veya Müttefiklerin kendi aralannda bir heyet oluştur
malannı istediler. Maddi imkansızlıklar gerekçe gösterilerek bu işi ancak 
Milletler Cemiyetinin yapabileceği söylendi ve talep reddedildi. 119 Er
meniler, 9 Ağustos 1923 tarihinde Milletler Cemiyetine ve İtilaf Devlet-

112 FO, 37119110, s. 37-38. 

113 FO, 37119110, s. 124-128. 

114 Lozan Telgrajlan, C. II, s. 562-563. 

115 Lozan Tutan akları, T. ll, C. 1, K. 1, s. 190-194. 

116 Lozan Telgrajları, C. II, s. 581. O günlerde Lozan'daki Türk ve Amerikan heyetleri bir dostluk anlaşması 

için görüşmektedirler. Bu konuda Ankara'dan İsmet Paşa'ya çekilen 26 Temmuz tarihli telgrafta, üzerinde 

durulması istenilen hususlar arasında Ermeni/erin Türkiye'ye dönüşlerini gerektirecek bir yükümlülük 

altına girilmemesi istenmektedir. Bak: Lozan Telgrajlan, C. II, s. 6İ 0-611. 

117 Lozan Barış Antlaşmasını Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya delegeleri 

imzaladı. Ek sözleşme ve protokollerde ayrıca S.S.C.B., Belçika, Portekiz ve Bulgaristan delegelerinin 

imzası vardır. 

118 FO, 37119110, s. 142-147. 

119 FO, 37119110, s. 152-162. 
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lerine yazdıklan mektuplarla yaşadıklan hayal kırıklığını dile getirerek 
Lozan Antlaşmasına karşı çıktılar. Birşeyler yapılmasını istediler. 120 Başta 

İngiltere olmak üzere, İtilaf Devletleri büyük bir sükut içinde bu 
müracaatlan geçiştirdil er. 22 Ağustos'ta benzer bir mektup Müttefik Dev
letlerin dışişleri bakanlıkianna gönderildi. 121 23 Ağustos'ta L. Pachalian, 
Ermeni delegeleri adına İngiltere'ye müracaat etti. Fransız Hükümeti'nin, 
Ermeni meselesinin Milletler Cemiyetine götürolmesi fikrinde olduğu, 
İngiltere ve İtalya'nın ise Lozan Konferansı sonuçlannın beklenınesini is
tedikleri hatırlatarak bu durumda İngiltere'nin görüşünün ne olduğunu 
sordu. Kendisine verilen cevapta sadece 23 Ağustos tarihli mektubun 
alındığı bildirildi. 122 Ermeni Cumhuriyeti delegelerinin başkanı A. 
Aharonian, 4 Eylül'de İtalya Hükümetine bir mektup gönderdi; Sevr'de ve 
diğer antlaşmalarda Ermenilere verilen sözlerin Lozan'da turulmadığını 
söyleyerek antlaşmayı protesto etti. İtalyanlar aynı mektubun İngilizlere 
de gönderildiğini düşündüler ve Müttefikler olarak nasıl bir cevap vere
lim diye İngiltere'nin görüşünü almak istediler. İngiltere, bu konuda İtal
ya Hükümetine 17 Eylül tarihinde verdiği cevapta, son altı haftada buna 
benzer bir hayli mektup aldıklarını, Ermenilerin amaçlannın Müttefikleri 
kendilerine yardım mecburiyetinde bırakmak ve Ermeni göçmenlerin üç 
Müttefik ülkeye yerleşmesini temin etmek veya İngiltere Hükümetinin 
sorunu Milletler Cemiyetine götürmesi olduğunu ve bu tür mektuplara 
sadece bu belgelerin alındığı şeklinde bir cevap verdiklerini bildirdi. 123 

Lozan Barışı Türkiye Cumhuriyetinin mevcut sınırlarını tanımış ve 
çizmiş, bağımsızlığını ve egemenliğini tescil etmiştir. Anadolu'da kurulan 
yeni devletin doğuş süreci Lozan'da tamamlanmıştır. 124 Bil al Şimşir'in 

ifadesiyle Lozan'da, "Üç kıtaya yayılmış toprağı, denizi, malı, mülkü, 
hakkı, hukuku, alacağı, borcu, imtiyazı, kapitülasyonu vs. bütün takın-

120 Ermeni Cumhuriyeti 9 Ağustos 1923'te Milletler Cemiyetine bir mektup yazarak meseleni n halledilmedi

ğini ve olduğu gibi durduğunu, bir şekilde yeniden gündeme alınmalarını istedi. Müttefik Devletler tern

si le ileri ne yazdıkları aynı tari h li protestoda da Müttefiklerin parlak vaadlerinin sonucu olarak bağımsız

lıkları için savaşan Ermeni milletinin unutulduğunu ve Lozan Antlaşmasına karşı çıktıklarını bildirdiler. 

Mektupların tam metni için bak.: Uras, op. cit., s. 736-738. 

121 FO, 37119110, s. 172-179. 

122 FO, 37119111, s. 6-10. 

123 FO, 37119111, s. 36-41. 

124 Lozan Telgrajları, C. II, s. ix. 
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tılarıyla Osmanlı devletinin defteri kapatılmıştır". 125 Yarım asır boyunca 
büyük Devletler tarafından çeşitli vaatlerle aldatılan, yüzyıllardır birlikte 
yaşadıkları Türklere karşı kullanılan Ermeniler, aynı devletler tarafından 
Lozan'da çektikleri ve çektirdikleri acılarla başbaşa bırakılmışlardır. Er
meni meselesi de Lozan'da hesabı görülmüş ve kapatılmış defterler 
arasındadır. Lozan sistemi bugün hala geçerliliğini korumaktadır. Buna 
rağmen, Ermeniler için olmadığı artık apaçık ortada olan bu mesele, 
bazen seçim zamanları Ermeni lobilerinin desteğini almak, bazen de Tür
kiye'ye baskı yaparak başka ödünler koparmak isteyen bazı hükümetler 
tarafından yeniden gündeme getirilmek istenmektedir. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Başkanvekilim, değerli katılımcılar; çok değerli 
bilim adamlanmızın sunumlan burada sona ermiş oluyor. 

Ben, kısaca bir genel değerlendirme yapmak üzere, sözü Sayın Prof. 
Dr. Ahmet Mumcu'ya vermek istiyorum. 

Buyurun Sayın Hocam. 

125 /dem 
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Prof. Dr. Ahmet MUMCU 
TBMM Başkanı Danışmanı 
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi 

Sayın Başkanvekilim, değerli milletvekilleri ve konuklar; çok kısa, 5 
dakikayı aşmamak üzere bir değerlendirmede bulunacağım. 

Zaten, bu çok değerli altı arkadaşımızın konuşmalarından hepiniz çok 
önemli sonuçlar çıkardınız. Ben, bunlan şöylece kısaca topadamak is
tiyorum. 

Birincisi, Kars... Bu büyük ve anlamlı mücadelelerin başlangıcını 
oluşturan, Anadolu'nun kilidi olan, hakikaten, her açıdan takdire değer bir 
şekilde milli mücadeleye büyük katkılan olan Kars ... Kars olmasaydı ve 
Kars'taki çalışmalar yapılmasaydı, muhtemelen ulusal mücadelemiz 
büyük zorluklarla karşılaşırdı. Aradan zaman geçtikten sonra Kars'ın 
önemi çok daha büyüyor; bunu, son derece güzel bir şekilde, değerli ar
kadaşım Sayın Göktepe ve ardından konuşan çok değerli arkadaşım Sayın 
Konukçu belirttiler. 

Sunuş konuşmalannın da hepsi birer tebliğ olgunluğunda ve niteliğin
deydi. Onlar da bu tabioyu tamamladılar; Kars'ın rolünü bir kere daha 
tanımamız ve bu kentin ve çok değerli yurtsever halkının katkılannın ne 
kadar anlamlı olduğu bir kez daha böylece ortaya çıktı. 

İkincisi, Ermeni konusunun -ben, Ermeni sorunu demiyorum- çözümü 
yolunda atılan adımiann da Kars'ta gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu açı
dan, Kars son derece önemli bir başka yere sahip. Hem milli mücadelenin 
ateşi hem de o zamanki Ermeni sorununun çözümü yolunda en büyük, 
hem askeri hem barış çabalannın sarf edildiği bir yer. 

İki büyük antlaşma, Gümrü ve Kars Antlaşmaları -ki, ben, onu 
Lozan'a giden yolda döşenmiş yol taşları olarak niteliyorum- Kars'ta 
yapılmıştır. Kars'ın önemi böylece bir kez daha ortaya çıkıyor ve bu ant
laşmaların Ermeni işini kökten çözdüğünü, bendeniz kannca kararınca 
açıkladıktan sonra, Sayın Tiryakioğlu, Lozan'a geniş bir perspektiften 
bakarak, zaten hiçbir sorunun, özellikle Ermeni sorunu gibi sorunların, 
doğu sınınyla ilgili sorunun, kesinlikle açıkta bırakılmadığını -Irak sının 
hariç olmak üzere- son derece net bir şekilde belirtti. 
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Değerli arkadaşımız Sayın Turan ise, Lozan' da, Ermeni konusunun ne 
kadar baştan savma bir şekilde İtilaf devletleri tarafından ele alındığını ve 
Ermeniterin gerçekten emperyalistlerin bir oyuncağı olduğunun bu görüş
meler sırasında ne kadar açık bir şekilde ortaya çıktığını gösterdi. 

Ermeniterin bu gerçeği dahi görmezden gelip- bütün Ermenileri ten
zih ederim; çünkü, içlerinde, gerçekten bizimle çok yakın ilişkide ve dost
luktabulunmak isteyenler var- özellikle militan Ermeniterin hala bu ger
çekleri yadsımakta böylesine inat etmeleri, kendilerinin bir maşa olarak 
kullanıldıklarını hala anlayamamaları teessüfe değer. Sayın Turan'ın bil
dirisinde bu gerçekler de dile getirildi. 

Son olarak şunu söylemek istiyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunun düzenlediği bu sempozyum, bence, 
hedefine fazlasıyla ulaşmıştır. 

Bu konuşmalar, daha da ayrıntılı olarak -çünkü, zaman dolayısıyla 
hepimiz kıstık, bir hayli kompakt hale getirdik- daha geniş olarak, en kısa 
zamanda Kültür, Sanat ve Yayın Kurulumuz tarafından bastırılacak, baş
ta Kafkas Üniversitemiz olmak üzere, bütününiversitelerimizeve diğer 
ilgili yerlere bedelsiz olarak dağıtılacaktır. 

Bu toplantıya bilimsel açıdan en büyük hizmeti yapan değerli meslek
taştın Kafkas Üniversitesi Rektörüroüze ve Kars'ın çok değerli Valisine, 
Belediye Başkanına ve diğer ilgililerine de ben, bir bilim adamı olarak da 
ayrıca teşekkür ~diyorum. 
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Naif ALİBEYOGLU 

14 çocuklu bir ailenin 7. çocuğu olarak 1954 yılında Arpaçay'da dün
yaya gelmiş olan Naif Alibeyoğlu, Kars'ın düşman işgaline karşı verilen 
mücadelede "mili s komutanı" olarak görev alan Ali Bey'in torun udur. 
Adalet Partisinde yönetici ve il başkanı olarak uzun yıllar verdiği hizmet
lerle Kars halkının yakından tanıdığı Medet Alibeyoğlu'nun oğludur. 

İlk, orta ve liseyi Kars'ta okudu. Yüksek öğrenim için gittiği An
kara'da, Gazi Eğitim Enstitüsü ve Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi 
Enstitüsünden mezun oldu. 

Beş yıl Töbank'ta, bir yıl da Köyişleri Bakanlığı Kooperatifler Genel 
Müdürlüğü'nün çeşitli kademelerinde görev yaptı. 

1982 yılında vatanİ görevini "kısa dönem" olarak tamamladı. Ardın
dan çok sevdiği Kars'a döndü ve bir daha da aynlmadı. 

Askerlik dönüşü serbest çalışmayı seçti. Çiftçilik, elektronik parça 
satıcılığı ve müteahhitlik yaptı. 1993 yılında Serhat Televizyonunu 
kurarak Kars'ta bir ilke imza attı. 

Süreç içerisinde özel girişimciliğin çok değişik alanlarında önemli 
başanlar kazandı. Bolero, Beyoğlu Cafe, Kars Düğün Salonu, Kopal 
Color gibi akla ilk gelen işletmeleri kurdu. Radyo Serhat'ı açtı. 

Ardından, yaşamında çok önemsediği ve her şeyin başı olarak gör
düğü eğitim alanında, Karsh hemşehrilerine hizmet etmeyi amaçladı. 
Tümay Dershanesini kurdu. Ve yaşanan talihsizlik yüzünden faaliyetini 
durdurmak zorunda kalan Kavram Dershanesini devraldı. 

Dershanelerde verilen eğitimin kalitesini arttırmak için, yarattığı cazip 
olanaklarla Kars dışından çok sayıda öğretmeni Kars'a getirmeyi başardı. 
Yüzde doksanların üzerinde bir başarı elde ederek Karsh öğrencilerin 
üniversiteye girme şansını arttırdı. Çok sayıda Karsh öğrencinin yüksek 
öğrenim görmesine olanak hazırladı, fırsat yarattı. 

Yıllardır, Kavram ve Tümay dershanelerinde sayılan onlarla ifade 
edilen dar gelirli öğrencilerin parasız ya da sembolik bedellerle kurslara 
kabulünü sağladı. 

Zengin bir kültürel geçmişi olan Kars Halkını uzun bir aradan sonra, 
sinemayla buluşturdu. Kars Şehir Sinemasını açtı. 

124 

TBMM KUTUPHANESI



Naif ALİBEYOGLU 

Çok değişik sosyal, kültürel ve sportif etkinlik içerisinde sorumluluk 
· aldı. Yaşanılır bir çevre bilincini yaratmada ülke ölçeğinde önemli 

çabaları olan TEMA Vakfının Kars gönüllüsüdür. 

Kars'ın kalkınmasında önemli bir yerinin olduğunu düşündüğü 
Turizm ve Tanıtma Derneği üyeliğini sürdürmektedir. Aynı zamanda Kars 
Spor yöneticisi dir. 

Sevgi, dostluk ve huzur ortamı temelinde, Kars'ın kalkınmasına katkı 
sunmayı amaçlayan, başkanlığını rektörnınüzün yaptığı Kars ve Kafkas 
Üniversitesi Kalkınma Vakfının kuruculuk görevini yürüttü ve ardından 
da bu vakfınikinci başkanlığına seçildi. 

Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Arslan AYDAR 

Aslen Azerbaycan'dan gelen bir aileye mensup olup, 1954 yılında 

Kars'ta doğdu. İlkokulu doğduğu köy olan Küçük Boğatepe Köyünde, or
taokulu ve lise öğrenimini Kars Alparslan Lisesinde tamamladı. 

1979 yılında Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm (Yüksek Öğretmen 

Okulu) Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 8 yıl Sanayi ve Ticaret Bakan

lığının çeşitli birimlerinde memur olarak çalıştı. 1987 yılında memuriyet

ten aynlarak serbest ticaretle uğraştı. 1994-1997 yıllan arasında Milliyet

çi Hareket Partisi Merkez Karar Kurulu Üyeliğinde bulundu. 1995 yılın

da yapılan Genel Seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisinden Kars Millet
vekili adayı oldu. 1999 Genel Seçimlerinde Kars'tan Milletvekili seçil
erek Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi. 

Evli ve 2 çocuk babası olup, orta derece Almanca ve Rusça bilmek
tedir. 
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Çetin BİLGİR 

ı 96 ı yılında doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kars'ta tamamladı. İstan
bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serbest avukatlık ve Kars, 
Ardahan Bölge Barosu Başkanlığı yaptıktan sonra 20 ve 2 ı. dönemde 
Kars Milletvekili olarak Parlamentoya girdi. TBMM'de Plan ve Bütçe 
Komisyon Üyeliği, Araştırma Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulunmuş 
olan Çetin BİLGİR, halen Anayasa Komisyonu Üyeliği ve Meclis Hesap
lannı İnceleme Komisyonu Denetçi Üyeliğini yürütmektedir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır. 
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Prof. Dr. Gülnihai BOZKURT 

1953 yılında Ankara'da doğmuş olan Prof. Dr. Gülnihai BOZKURT 
1974'te Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Ankara Hukuk Fakül
tesinde Türk Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı yürütmekte, çeşitli 
kurumlarda Hukuk Tarihi, Siyasi Tarih, Türk İnkılap Tarihi derslerini ver
mektedir. Osmanlı Hukuku ve özellikle azınlıklar konulannda Türkçe, İn
gilizce, Almanca pek çok yayını bulunmaktadır. "Gayrimüslim Osmanlı 
Azınlıklannın Hukuki Durumu" konulu kitabıyla 1990 yılında Sedat 
Simavi Sosyal Bilimler Ödülünü kazanmıştır. İngiliz, Alman ve 
Amerikan arşivlerinde çalışmalar yapan Prof. Dr. Gülnihai Bozkurt, Os
manlıca, İngilizce ve Almanca bilmektedir. 
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AliiLIKSOY 

1954 yılında Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesinde doğdu. İlk, orta ve 
lise öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladıktan sonra İstanbul Üniver
sitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 

Adli yargı yargıçlığı, avukatlık ve 1989 yılında Gaziantep'in Şahinbey 
İlçesi, Belediye Meclis Üyeliği yaptı. 

20. Dönem Gaziantep Milletvekilliği, Demokratik Sol Parti Grup Baş
kanvekilliği, Başbakan Bülent ECEVİT Başkanlığındaki 56. Hükümette 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevlerinde bulunmuştur. 

Evli, üç çocuk babasıdır. 21. Dönem Gaziantep Milletvekilliğine tek
rar seçilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği ve 
TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmek
tedir. 
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Prof. Dr. Necati KAYA 

1957 yılında Ardahan'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı ilde 

tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Kim
yagerlik Bölümünden 1982 yılında mezun oldu. 1984 yılında Atatürk 

Üniversitesi Kars Veteriner Fakültesi Biyokimya Bilim Dalına araştırma 
görevlisi olarak atandı. Veteriner Fakültesi, kuruluş aşamasında olduğun
dan, 1984-1988 tarihleri arasında aynı üniversitenin Tıp Fakültesi 
Biyokimya Ana Bilim Dalında görev yaptı. Atatürk Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsünden, sırasıyla Biyokimya Bilim Uzmanı (MSc) ve 
Bi yokimya Doktoru (PhD) unvaniarını aldı. 1989 yılında Veteriner Fakül
tesi'nde yardımcı doçent kadrosuna atandı ve aynı yıl doçent unvanı aldı. 
1996 yılında profesörlüğe yükseltilerek, Kafkas Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı profesörlük kadrosuna atandı. 

1989 yılından beri Veteriner Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı 
Başkanlığı görevini de yürütmekte olan Prof. Dr. Necati KAYA, bilimsel 
faaliyetlerinin yanı sıra, Rektör Yardımcılığı, Enstitü Müdürlüğü ve 

Dekan Yardımcılığı gibi yönetsel görevlerde de bulundu. 

02.11.1998 tarihinden beri Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü görevini 
yürütmekte olan Prof. Dr. Necati KAYA, bu görevi nedeniyle Atatürk il
ke ve Devrimleri, Milli Birlik ve Beraberlik, Ermeni Mezalimi ve Kafkas
ya Tarihi konulannda organize ettiği ve katıldığı çeşitli uluslar arası ve 
ulusal toplantılara yurt içinde ve dışında konuşmacı olarak katılmıştır. 

Kars ve Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Türk Biyokimya Derneği Üyesi olan Prof. Dr. Necati KAYA'nın biri 
kitap olmak üzere, 40 adet bilimsel yayını bulunmaktadır. Yabancı dili İn
gilizce olup, evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Prof. Dr. Enver KONUKÇU 

1944'te Bolu'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Düzce'de tamam
ladı. 1962'de İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne 
girdi. "Bolu Bölgesi Türkmen Kabileleri" tezi ile Umumi Türk Tarihi kür
süsünden mezun oldu. Kısa müddet, Sakarya Sosyal Araştırma Merkezi 
ve Salihli Lisesi tarih öğretmenliğinde bulundu. 

1968'de Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Asistanı 
olarak tayin edildi. 1972'de "Kuşan ve Aklıunlar Tarihi" ile doktor, 
1978'de "Kalaç Sultanlığı" (1920-1320) ile doçent oldu. 1988'de profesör
ı üğe yükseltil di. 

Enver KONUKÇU Pakistan, Karaçi Üniversitesi Islamic Depart
ment'da "Indo-Turcica" alanında araştırmalar yaptı (1972). Daha sonra 
A.B.D.'leri California Eyaleti, Los Angeles Üniversitesinde (UCLA) bu 
çalışmalarını devam ettirdi. Batum, Tiflis ve Gence Üniversitelerinde de 
kısa müddet misafir öğretim üyeliği yaptı. 

Iğdır Oba; Kars, Subatan, Erzurum Alaca ve Yeşilyayla'da Er
menilerin öldürdüğü Türklere ait toplu mezarlan tespit ederek ilim alemine 
sundu. Bunlarla ilgili üç yayın da mevcuttur. 

Enver KONUKÇU, sırasıyla Atatürk Devrimleri Enstitüsü Müdür 
Yardımcılığı, Tarih Bölümü Başkanlığı, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı. 
Halen Tarih Bölümü Başkanı ve Atatürk Araştırma Merkezi ve UNESCO 
ve Milli Komite üyesidir. 

Erzurum ve Doğu Anadolu, Bolu ve Hind Türk Münasebetleri 
konusunda makale ve eseri eri mevcuttur. 

Evli ve iki çocuk babasıdır. 

131 

TBMM KUTUPHANESI



Prof. Dr. Ahmet MUMCU 

6 Ocak 1937'de Bursa'da doğdu. 1959'da Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesini bitiren Mumcu, bilim yaşamını aynı kurumda sürdürdü. Ah
met Mumcu, 1977 yılında Hukuk Tarihi Profesörlüğüne yükseltildi. 1986 
yılında kendi isteği ile Anadolu Üniversitesine geçti. 1997 yılı ekim ayın
da Başkent Üniversitesinin yeni kurulan Hukuk Fakültesinde "Kamu 
Hukuku Bölüm Başkanlığı "na getirildi. Halen bu görevdedir. Aynca İs
tanbul Bilgi Üniversitesinde de hukuk tarihi derslerini yürütmektedir. 
1973 yılından beri Polis Akademisinde de derslerini sürdürüyor. 

Prof. Mumcu çeşitli bilimsel ve yönetsel görevlerde de bulunmuştur. 
1987 yılında ise halen yürüttüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığı Kültür Danışmanlığına atandı. 

Ahmet Mumcu 1962-1964 yıllan arasında Hamburg Üniversitesinde 
çalışmıştır. Aynı Üniversitede 1972-1974 yıllannda ve 1976-1980 arasın
da çalışmalanna devam etmiş ve konuk olarak dersler vermiştir. 1987 yılı 
kış yan yılında Georgetown (ABD-Washington D.C.) Üniversitesinde, 
1989-1990 yıllannda Münih Üniversitesinde konuk öğretim üyeliğinde 
bulunmuştur. 1994 yılı yaz yan yılında da Viyana Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinde konuk olarak ders vermiştir. 1995 ve 1997 yıllan Ağustos
Eylül aylannda Freiburg Max-Planck Uluslararası Ceza Hukuku Ens
titüsünde çalışmıştır. Türk-Alman bilimsel işbirliğine olan katkısı dolayısı 
ile kendisine Federal Almanya Cumhurbaşkanı tarafından 1995 yılında 
liyakat nişanı verilmiştir. 

Ahmet Mumcu'nun başta Hukuk Tarihi olmak üzere, Siyasal Tarih, 
Devrim Tarihi ve Anayasa Hukuku alanlannda üçü çeviri olmak üzere 30 
kitabı ve 50'yi aşkın bilimsel makalesi yayınlanmıştır. 
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Doç. Dr. Bilgin TİRYAKİOGLU 

1961 yılında Merzifon' da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri, 
Gümüşhane, Ankara ve Ordu'da sürdürerek 1978 yılında Ordu Lisesinden 
mezun oldu. 

1980 yılında kaydolduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
Haziran 1984'te iyi derece ile mezun oldu. 

1984-1985 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Özel Hukuk bölümünde yüksek lisans öğrenimine başladı. Kasım 1986'da 
"Yabancı Boşanma Kararlarının Türkiye'de Tanınması ve Tenfızi" konulu 
tezini savunarak yüksek lisansını tamamladı. 

26.4.1986 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler 
Özel Hukuku Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. 

7 Ocak 1992'de "Taşınır Mallara İlişkin Milletlerarası Unsurlu Satım 
Akitlerine Uygulanacak Hukuk" konulu tezini savunarak "Hukuk Dok
toru" unvanını aldı. 

28 Eylül 1992 yılında Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalına Yar
dımcı Doçent olarak atandı. 1993 yılında Yardımcı Doçent Temsilcisi 
olarak Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Bu görevi Doçent Temsilcisi 
olarak halen sürdürmektedir. 

1992-1993 öğretim yılından itibaren çeşitli yüksek öğretim kurum
larında ders vermeye başladı: Polis Akademisi (Devletler Özel Hukuku); 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Devletler Özel Hukuku ve Rekabet 
Hukuku); Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk 
Bölümü (Yüksek Lisans ve Doktora Sınıfları-Devletler Özel Hukuku); 
Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulu (Hukuka Giriş); 
Anadolu Üniversitesi (Devletler Özel Hukuku). 

21 Kasım 1995-3 Kasım 2000 tarihleri arasında A.Ü. Hukuk Fakültesi 
Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü. 

ll Ekim 1996 tarihinde Devletler Özel Hukuku alanında doçent ün
vanını kazandı. 

Temmuz 1997 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai 
Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı görevini ve 
Yönetim Kurulu ve Merkez Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir. 
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29 Kasım-17 Aralık 1993 tarihleri arasında Selanik'te düzenlenen 

"Third Balkanic Seminar, European Community" seminerine 3-21 Tem

muz 1995 tarihleri arasında La Haye Milletlerarası Hukuk Akademi sinin, 

Milletlerarası Özel Hukuk Kurlanna, Kasım 1998'de Brüksel'de Avrupa 

Birliği seminerine katıldı. 1999'da 2 ay süre ile Hamburg Max Planck 

Enstitüsünde bilimsel araştırmalarını sürdürdü. Şubat 2000'de Kanada' da 

(Ottawa) düzenlenen La Haye Devletler Özel Hukuku Konferansının 

düzenlediği Yabancı Mahkeme Kararlannın Tanınması ve Tenfizi-Elek

tronik Ticarete İlişkin Sorunlar konulu özel komisyon toplantısına katıldı. 

Kasım 2000'de Paris'te üçüncüsü düzenlenen "Türk-Fransız Stratejik 

Buluşmalan" toplantısında "Türkiye'de Yabancı Yatırım Fırsatlan ve 

Yatırımların Uluslar Arası Hukuka Göre Korunması" konusunda tebliğ 

sundu. Kasım 2000'de Hollanda'da Devletler Özel Hukuku Konferansı 

tarafından düzenlenen Ülkeler Arası Evlat Edinmeleri e İlgili Sözleşmenin 

özel komisyon toplantısına katıldı. 

YAYlNLARI 

Kitaplar: 

1) Milletlerarası Özel Hukukta Çocuklara İlişkin Kurallar, T.C Baş

bakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, Bilim Serisi 6, 

Ankara 1991. 

2) Çocukların Korunmasına İlişkin Milletlerarası Sözleşmeler ve Türk 

Hukuku, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, 

Bilim Serisi 7, Ankara 1991. 

3) Yabancı Boşanma Kararlannın Türkiye'de Tanınması ve Tenfizi, 

Ankara 1996. 

4) Taşınır Mallara İlişkin Unsurlu Satım Akitlerine Uygulanacak 

Hukuk, Ankara 1996. 

5) Rekabet Hukukundan Doğan Kanunlar İhtilafı, Ankara 1997. 

Makaleler: 

1) ll Nisan 1980 tarihli Milletlerarası Mal Satımianna İlişkin Birleş

miş Milletler Sözleşmesi ve Sözleşmenin Milletlerarası Özel Hukuk 

Kuralları ile ilişkisi, AÜHFD, C.41, Y 1989-1990, S.l-4, s. 191-205. 
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Menkul Malların Milletlerarası Satışına Uygulanacak Hukuk Hakkın
da 22 Aralık 1986 tarihli La Haye Sözleşmesi, MHB, 1994, Y 14, S. 1-2, 
s. 121-136. 

Çocukların Korunması Konusunda Alınacak Önlemler ve Yelayet 
Sorumluluğu Hakkında Yetkili Makamlar, Uygulanacak Hukuk Tanıma, 
Tenfiz ve işbirliğine Dair La Haye Sözleşmesi, Prof. Dr. Nihai Uluocak'a 
armağan, İstanbul 1999, s. 381-424. 

Türk Hukukunda Yabancıların Oturma ve Çalışma Hakkı, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.46, 1997, S.1-4, s.67-84. 

1982 Anayasasında Milletvekilliği Vatandaşlık ilişkisi (Merve Safa 
Kavakçı olayı), Faruk Erem Armağanı, Ankara 1999, s.557-594. (Doç. 
Dr. Erdal Onar ile birlikte) 
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Doç. Dr. Ömer TURAN 

Ömer Turan 20 Mart 1960 tarihinde Çorum'da doğdu. 1977 yılında 
Trabzon Öğretmen Lisesini, 1981 yılında Ankara Üniversitesi ilahiyat 
Fakültesini bitirdi. 

1983 yılında Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstirusüne 
Araştırma Görevlisi olarak girdi. YÖK tarafından lisansüstü eğitim için 
gönderildiği Belçika'da, Leuven Katolik Üniversitesi Avrupa Çalışmalan 
Merkezinde 1988-89 yıllarında master, aynı Üniversitenin Tarih 
Bölümünde 1989-1993 yıllan arasında doktora yaptı. Türkiye'ye döndük
ten sonra 1997 yılında-Orta Doğu Teknik Üniversitesine Yrd. Doç. Dr. 
olarak giren Ömer Turan, 2000 yılında doçent unvanını aldı. Yerli ve 
yabancı dergilerde çıkan pek çok makalesinin yanı sıra The Turkish 
Minority in Bulgaria, 1878-1908 (Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1998) is
minde bir kitabı vardır. 
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