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ÖZET 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin ger-

çekleştirmiş olduğu Türk İstiklal Harbi 20. Yüzyılın önemli olayların-

dandır. Bu mücadele sonrasında büyük bir zafer kazanılmıştır. Bu za-

ferin ardından 24 Temmuz 1923’te Lozan Barış Antlaşması imzalan-

mıştır. Lozan Barış Antlaşması batılı devletlerin “Doğu Sorunu”nu 

Türk milletinin lehine sonuçlandırmıştır. I. Dünya Savaşı’nın galipleri 

antlaşma imzalarken ilk defa “müzakere yöntemini” kullanmak duru-

munda kalmışlardır. 

Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının hemen ardından, 

Türk basınında bu antlaşmanın imzalandığı gün “Lozan Sulh (Barış) 

Bayramı” veya “Sulh (Barış) Bayramı” adıyla kutlanmaya başlanmıştır. 

Bir anlamda Lozan Sulh (Barış) Bayramı kendiliğinden kutlanmaya 

başlanılmıştır. Bu nedenle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 26 Tem-

muz 1927’de yapmış olduğu konuşma ile “milli bayram” olarak kutlan-

ması istenilmiştir. Bu yüzden 1928 yılından itibaren de resmen ve dü-

zenli olarak kutlanmaya başlamıştır. Bu şekilde başlayan “Lozan Sulh 

(Barış) Bayramı” kutlamaları her yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle 

gerçekleştirilmiştir. 

Bu kutlamalar bir anlamda Cumhuriyetin ve Lozan Barış Antlaş-

ması’nın onuncu yıl dönümü olması nedeniyle özel bir öneme sahip 

olmuştur. Bu bağlamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk Lozan Barış Ant-
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laşması’na ilişkin en önemli değerlendirmesini bu kutlamalar nede-

niyle yapmıştır. Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının Onuncu 

yıl dönümündeki “Sulh Bayramı” Türkiye’de olduğu gibi, yurt dışın-

daki tüm büyükelçilik, elçilik ve temsilciliklerde kutlanmıştır. Kutla-

malar kapsamında çeşitli konuşmalar ve yorumlar yapılmış, değerlen-

dirmelerde bulunulmuştur.  

Bu konuşmalardan biri de Lozan Barış Antlaşması’nın onuncu yıl-

dönümü nedeniyle 24 Temmuz 1933’te Almanya’da yapılmıştır. Bu 

konuşma; Dr. Hanns Froembgen tarafından “On Sene Lausanne Mua-

hedesi” adıyla Essen Şehir Radyosu’nda yapılmıştır. Almanca olarak ya-

pılan ve uzun sayılabilecek konuşmada; I. Dünya Savaşı’ndan sonra 

Türkiye’de yaşananlar konu edilmiştir. Ayrıca, Türk İstiklal Harbi, 

Lozan Barış Antlaşması üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı çalışmalar üzerinde durulmuştur. 

Türk milletinin özgürlüğünü ve şerefini korumak için çok önemli bir 

iş yaptığı vurgulanmıştır. Lozan Barış Antlaşması’nın doğuda artık ba-

rışı sağladığı belirtilmiştir. Bütün bunlarda Atatürk’ün liderliğinin bü-

yük bir etken olduğu ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Lozan Barış Antlaşması, Alman, Dr. Hanns 

Froembgen, Essen. 
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A GERMAN ON THE TENTH ANNIVERSARY OF THE 

LAUSANNE PEACE TREATY: HANS FROEMBGEN'S “ESSEN 

SPEECH” AND THOUGHTS EVOKED 

ABSTRACT 

The Turkish War of Independence under the leadership of Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk is one of the important events of the 20st cen-

tury. After this struggle, a great victory was achieved. Following this 

victory, the Lausanne Peace Treaty was signed on 24 July 1923. The 

Lausanne Peace Treaty concluded the “Eastern Question” of the west-

ern states in favor of the Turkish nation. The winners of World War I 

had to use the “negotiation method” for the first time when they signed 

the treaty. 

Immediately after the signing of the Treaty of Lausanne, the 

Turkish press began to celebrate the day of the signing of this treaty 

with the name of “Lausanne Peace Holiday” or “Peace Holiday”. In a 

sense, the Lausanne Peace Day was started to be celebrated spontane-

ously. Therefore, Gazi Mustafa Kemal Atatürk was asked to be cele-

brated as a “national holiday” with the speech he made on 26 July 

1927. Therefore, it has been officially and regularly celebrated since 

1928. The celebrations of the Lausanne Peace Holiday, which started 

in this way, were held every year with various activities. 

In a sense, these celebrations were of special importance since it 

was the tenth anniversary of the Republic and the Lausanne Peace 

Treaty. In this context, Gazi Mustafa Kemal Atatürk made the most 

important evaluation of the Lausanne Peace Treaty because of these 

celebrations. “Peace Holiday” in the tenth anniversary of the signing of 

the Lausanne Treaty, as in Turkey, all embassies abroad, was cele-

brated in embassies and representative offices. Within the scope of the 

celebrations, various speeches and comments were made and evalua-

tions were made.  
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One of these talks was held in Germany on July 24, 1933 for the 

tenth anniversary of the Lausanne Peace Treaty. This conversation 

was made by Hanns Froembgen the name of “Ten Years Lausanne 

Treaty” at the City Radio of Essen. Made in German and in a lengthy 

conversation, After the first World War has been the subject of the 

happenings in Turkey. Also, it focuses on the Turkish War of inde-

pendence and the Lausanne peace treaty. In this context, his studies 

were focused on Mustafa Kemal Atatürk. Emphasized that is very im-

portant work to protect the freedom and honour of the Turkish na-

tion. It is stated that the Lausanne Treaty gives the peace in the East. 

In all these, it is revealed that a big factor in the leadership of Atatürk. 

Keywords: Lausanne Peace Treaty, German, Dr. Hanns 

Froembgen, Essen. 
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GİRİŞ 

Bilindiği gibi Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın 

başını çekmiş olduğu İttifak Devletleri’nin yanında savaşa girmiştir. 

İttifak Devletleri’nin savaşı kaybetmesi üzerine, Osmanlı Devleti, İn-

giltere’nin liderliğini yapmış olduğu İtilaf Devletleri ile 30 Ekim 

1918’de Mondros Mütarekesi’ni imzalamak zorunda kalmıştır. Ancak, 

İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı devam ederken yapmış oldukları gizli 

paylaşım antlaşmalarını hayata geçirebilmek ve “Şark Meselesi (Doğu 

Sorunu)’ni kendi lehlerine çözüme kavuşturabilmek amacıyla harekete 

geçmişlerdir. Bu bağlamda, I. Dünya Savaşı’ndan en güçlü ülke olarak 

çıkan İngiltere, gizli antlaşmayla Fransızlara vermiş olduğu Musul’u 

sahip olduğu enerji kaynağı nedeniyle, uluslararası hukuku hiçe saya-

rak 3 Kasım 1918’de işgal etmiştir.
1
  

Bu şekilde başlayan işgaller süreci devam etmiş, Osmanlı Dev-

leti’ne, Anadolu topraklarına ve Türk milletine dönük emperyalist po-

litika takip eden galip devletler pek çok yeri denetimleri altına almış-

lardır. Bu işgal politikası sürecinde çok kısa bir zaman sonra, yani 13 

Kasım 1918’de başkent İstanbul işgal edilmiş, Osmanlı Devleti başken-

tine dahi sahip çıkamaz duruma gelmiş, kağıt üzerinde var olsa da fii-

len sona ermiştir. Böylece; İtilaf Devletleri hem Osmanlı Devleti’ni, 

hem de Türk Milleti’ni ortadan kaldırarak, Anadolu’da etkisiz hale ge-

tirmek, bir anlamda imha etmek amacıyla bu topraklara gelmişlerdir. 

Yaşanan bütün bu olaylara doğru teşhis koyan ve “tam bağımsızlık” 

anlayışını benimsemiş olan Mustafa Kemal ve arkadaşları, yapmış ol-

dukları toplantılarda, İstanbul’da Yüksek Komiserliğin kurularak İn-

giliz yanlısı Tevfik Paşa Kabinesi’nin iktidara getirilmesi üzerine, İs-

tanbul’da kalarak, Anadolu’yu merkeze alan, tam bağımsız bir Türk 

devletinin kurulmasının mümkün olamayacağına karar vermişlerdir. 

Bunun üzerine Anadolu’ya geçmek ve Millî Mücadele’nin yanmaya 
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başlamış küçük kıvılcımlarını meşaleye dönüştürmek gerekliliği, diğer 

ifadeyle “reel politik”i ortaya çıkmıştır. 

Sömürge siyasetini benimsemiş devletlerin Anadolu’ya dönük iş-

galleri başladığında, Türk milleti de Musul ve Dörtyol’dan başlayarak 

İngiliz ve Fransızlara karşı direniş hareketi ile karşılık vermiş, kendi 

toprağını, vatanını, namusunu ve Anadolu’daki kendi varlığını koru-

mak amacıyla Millî Mücadele’yi başlatmıştır. Düşmana karşı başlatılan 

bu Kuvâ-yı Milliye hareketi, Mustafa Kemal’in IX. Ordu müfettişi ola-

rak İstanbul Hükümeti tarafından Karadeniz bölgesinde güvenliği ve 

asayişi sağlamak, silah ve cephanenin toplanarak depolara konmasını 

ve korunmasını gerçekleştirmek, çeşitli yerlerde direniş hareketleri 

başlatmak için asker toplamaya çalışan örgütlerin faaliyetlerinin yasak-

lanması amacıyla,
 
hem askerî, hem de idarî yetkilerle,

2
 görevlendiril-

mesi sonrasında farklı bir durum ortaya çıkmıştır. 

Mustafa Kemal, İtilaf Devletleri’nin baskısı, İstanbul Hükü-

meti’nin isteği ve Padişah’ın onayı ile yukarıdaki görevleri yerine ge-

tirmek amacıyla emrindekilerle birlikte 19 Mayıs 1919’da Samsun’a 

çıkmıştır. Ancak, Mustafa Kemal Samsun’dan 20 Mayıs 1919’da gön-

dermiş olduğu ilk telgrafta “İzmir’in Yunan askeri tarafından işgali olayı, 

yakından temasta bulunduğum milleti ve orduyu düşünülmeyecek ve tarif edi-

lemeyecek derecede içten yaralamıştır. Ne millet ve ne ordu, varlığına karşı ya-

pılan bu haksız tecavüzü sindiremeyecek ve kabul etmeyecektir”3
 diyerek, iş-

galler karşısında Anadolu’nun, Türk milletinin ve Türk ordusunun 

takip edeceği politika konusunda ipuçlarını vermiştir. Ayrıca, Sam-

sun’dan göndermiş olduğu diğer telgraflarda da Anadolu’daki işgal-

lerin haksızlığını, İngilizlerin bölgeye haksız yere asker çıkarmış oldu-

ğunu, Samsun ve çevresindeki bütün asayişsizliğin kaynağının Pontus 

 

2
 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı (BOADB), Atatürk ile İlgili Arşiv Bel-

geleri, Belge: 25, Ankara 1982, s. 19-24.; Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 

I, Ankara 1994, s. 133-136.; Mustafa Balcıoğlu, “İstanbul’dan Samsun’a Uzanan 

Yolda Mustafa Kemal”, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I, (Haz.: Durmuş Yalçın-Azmi 

Süslü ve diğ.), Ankara 2000, s.164-165. 
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Rum Devleti’ni kurmak amacıyla silahlı birlikler oluşturan Rum çete-

leri olduğunu ifade etmekten de çekinmemiştir. 

Mustafa Kemal’in böyle bir politika ve çalışma içerisine girmesinin 

en önemli nedeni, “Ata yurdu” olarak nitelendirmiş olduğu Anadolu 

ve bu topraklar üzerinde yaşayan Türk milletinin geleceği konusunda 

hem İtilaf Devletleri’nden, hem de İstanbul Hükümeti ve Padişah’tan 

tamamen farklı politika ve anlayışa sahip olmasıdır. O’nun ve arkadaş-

larının İstanbul’dan çıkmadan önce düşündüğü ve varmak istediği 

son hedef “…millî hakimiyete dayanan, kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk 

devleti kurmak!”4
 olduğundan, Samsun’dan itibaren bu amaca ulaşmak 

için gerekli her türlü çalışmalara hız vermiştir. 

Mustafa Kemal’in Samsun’da bir yandan orduyu, bir yandan da 

Türk milletini örgütlemesi, Millî Mücadele için direnmeye çağırması, 

9 Mart 1919’dan itibaren Samsun’da bulunan İngilizler ve İstanbul 

Hükümeti tarafından haber alınmıştır. Bu nedenle, Mustafa Kemal 

güvenlik nedeniyle 25 Mayıs 1919’da Samsun’dan Havza’ya geçmiştir. 

Havza’da halk ile doğrudan temasa geçen Mustafa Kemal, halka, ül-

kenin içinde bulunduğu durumu, işgalci devletlerin amaçlarını, Padi-

şah ve İstanbul Hükümeti’nin takip etmiş olduğu iç ve dış politikayı, 

İtilaf Devletleri’nin Türk Milleti’ne Anadolu’da köleliği layık gördük-

lerini Rum ve Ermeni çetelerinin yaratmış olduğu tehlikeyi ve onların 

amaçlarını anlatmış,
5
 bilinçlendirme ve kamuoyu oluşturma çalışma-

larına hız vermiştir. Bir anlamda Havza’da Millî Mücadele’nin psiko-

lojik hazırlığına başlamıştır. 

Mustafa Kemal’in Havza’da Anadolu ve Trakya’nın tümünde ka-

muoyu oluşturma, Türk milletine “Millî Mücadele Ruhu”nu aşılama ça-

lışmaları yaptığı bu dönemde, Millî Mücadele bilincini ortaya çıkara-

cak ve bunu kuvvetlendirecek araç ve yöntemler ön plana çıkmıştır. 

Bu nedenle, Mustafa Kemal, başta İstanbul olmak üzere, Anadolu ve 

 

4
 Kemal Atatürk, Nutuk 1919-1927, Bugünkü Dille, (Haz.: Zeynep Korkmaz), Ankara 

2000, s. 9. 

5
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Rumeli’nin tümünde işgallere, Anadolu’daki emperyalist katliamlara, 

uluslararası hukukun ve insan haklarının çiğnenmesine karşı büyük 

mitinglerin düzenlenmesini, İzmir’in işgalinin protesto edilmesini, iş-

gallere karşı konulmasını ve bu uğurda askerî ve sivil örgütlenmenin 

sağlanmasını istemiştir. 

Mustafa Kemal’in bu isteği hem Anadolu’da, hem de Trakya’da 

karşılık bulmuş, “ …haysiyeti, gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyük…”
6
 

olan Türk milleti, ilk işgallerle birlikte harekete geçmiş, Paris Konfe-

ransı’nda Anadolu’nun paylaşılması, İzmir’in Yunanistan’a verileceği 

ve doğuda da bir bağımsız Ermenistan’ın kurulacağının anlaşılması 

üzerine çalışmalarını hızlandırmıştır. Anadolu’nun pek çok yerinde 

“Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetleri” kurarak örgütlenmiş, İzmir’in işgal edil-

mesiyle de Batı Anadolu’da ilk kurşunu sıkmış olan Türk milleti, Mus-

tafa Kemal’in isteği ve amacı doğrultusunda yeni bir azim ve gayretle 

harekete geçmiştir. 

Bu bağlamda, Anadolu’nun ve Trakya’nın ya da Rumeli’nin tama-

mında “Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetleri” kurulmuştur. Türk milleti adına 

işleri yürütmek amacıyla Erzurum Kongresi’nde “Heyet-i Temsiliye” 

oluşturulmuş, giderek kurumsallaşma ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu 

kurumsallaşma, Sivas Kongresi sürecinde ve sonrasında da devam et-

miştir. 4-11 Eylül 1919’da toplanıp Türk milleti adına önemli kararlar 

alınan Sivas Kongresi’nde, işgalcilere karşı Türk milletinin haklarını 

hem içte, hem de dışarıya karşı korumak amacıyla kurulmuş olan 

“Müdâfaa-ı Hukûk Cemiyetleri”nin tek çatı altında toplanması kararlaş-

tırılmıştır. Bu kararla dile getirilen cemiyetler “Anadolu ve Rumeli 

Müdâfaa-ı Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir. 

Bu birleştirme hareketinden sonra, Mustafa Kemal Paşan’nın ön-

derliğinde işgallerin geçici olmadığını savunan, “Doğu Sorunu” kapsa-

mında Türkleri geldikleri bozkırlara geri göndermek, gönderilemi-

yorsa Anadolu’da etkisiz hale getirmek amacıyla çalışmaların yapıldı-

ğını savunan, bu yüzden de işgalcilerle savaş yapılmadan, siyaseten 

 

6
 Kemal Atatürk, a.g.e., s.10. 
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onları göndermemenin mümkün olmadığını savunan tam bağımsız-

lıkçı anlayışı savunan Türk milliyetçileri önlenemez bir yükselişe geç-

miştir. Bu harekete önderlik eden Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i 

Temsiliye Ankara’ya geldikten sonra, bir taraftan Kuvâ-yı Milliye ha-

reketine destek vermiş, Misâk-ı Millî’nin yani bağımsızlık bildirgesinin 

hazırlanmasını sağlamış, bir taraftan da “irade-i milliyeyi hakim kılmak” 

amacıyla 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışını gerçekleştirmiştir. 

TBMM’nin açılmasından kısa bir süre sonra, I. Dünya Savaşı’nın 

galipleri “Doğu Sorunu” bağlamında çalışmalarını tamamlamış, 10 

Ağustos 1920’de “Türklerin İmha Planı” olarak bilinen Sevr Antlaş-

ması’nı hazırlamış, Osmanlı Devleti’ne kabul ettirmişlerdir. Sevr Ant-

laşması, Mustafa Kemal Paşa tarafından “…Türk Milleti için öylesine 

uğursuz bir idam kararnâmesidir ki, onun bir dost ağzından çıkmamasını di-

leriz… Bize göre böyle bir antlaşma yoktur.”7
 şeklinde tanımlanmış, bu ant-

laşmayı tanımamıştır. Türk milletinin ölüm kararı, Anadolu’daki istik-

lal mücadelelerini giderek hızlandırmış, Ankara’da hazırlanıp İstan-

bul’da büyük oranda hayata geçirilen “Misâk-ı Millî”nin hayata geçiril-

mesi, tam bağımsızlığın elde edilmesi, bunun için de mutlaka silaha, 

savaşa başvurulması gereği iyice kendini göstermiş, Mustafa Kemal 

Paşa’nın liderliğini yaptığı tam bağımsızlıkçı anlayış yükselen değer 

haline gelmiştir. 

Özellikle TBMM’nin açılmasından sonra, hem İstanbul Hükü-

meti, hem de işgalciler tarafından desteklenen ve ortaya çıkarılan Ana-

dolu’daki iç isyanlar karşısında yaşanılan zorluklar, Sevr sonrasında 

ortaya çıkan durum nedeniyle, başta Mustafa Kemal Paşa olmak 

üzere, silah arkadaşları ve TBMM düzenli ordunun kurulması karar-

laştırılmıştır. Bu bağlamda oluşturulan düzenli ordu ile Anadolu’daki 

istiklal mücadelelerini zaferle sonuçlandıracak savaşlar yapılmıştır. Bu 

mücadeleler ve savaşlar sonrasında önce Ermeniler, İnönü savaşları 

sonrasında İtalyanlar, Sakarya Savaşı sonrasında Fransızlar, Büyük 

Taarruz sonrasında da Yunanlılar ve I. Dünnya Savşı’nın galipleri, 

 

7
 Kemal Atatürk, a.g.e., s.422. 
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özellikle İngiltere Ankara merkezli Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hükümeti’ni tanımak zorunda kalmışlardır. Bu da 11 Ekim 1922’de 

Mudanya Mütarekesi ile gerçekleşmiştir. Mudanya Mütarekesi sadece 

Anadolu’daki Türk-Yunan Savaşı’nın sona ermesi olarak görülmemiş, 

bu ateşkes yine “Doğu Sorunu” bağlamında değerlendirilmiş, özellikle 

İngilizler tarafından “Asya’nın Avrupa’ya karşı zaferi, Türklerin Avrupa’ya 

dönüşü”
8
 ve “Sevr Antlaşması ölmüştür…”

9
 şeklinde değerlendirilmiştir. 

Mudanya Mütarekesi devam ederken, T. B. M. M. Hükümeti 4 

Ekim 1922’de İtilaf Devletlerine vermiş olduğu nota ile kesin barış 

antlaşmasının 20 Ekim 1922’de İzmir’de toplanmasını teklif etmişti. 

Bu teklif, Yunanlıların Anadolu’daki katliam ve zararlarını yerinde 

görmek ve göstermek istemeyen İtilaf Devletleri tarafından kabul edil-

memiştir. Müttefikler tarafından 27 Ekim 1922 verilen notada ise; do-

ğudaki harbe son verecek bir barış antlaşmasının imzalanması ama-

cıyla, 13 Kasım 1922 tarihinde görüşmelere başlamak üzere, Ankara 

Hükûmeti tarafından, İsviçre’nin Lozan şehrine temsilcilerinin gön-

derilmesi istenmiştir. Gönderilecek temsilcilerin ikiyi geçmemesi ve 

tam olarak yetkili kılınması istenmiştir.
10

 Böylece İngiltere, Fransa ve 

İtalya kendi aralarında anlaşarak, Ankara Hükûmeti ile birlikte İstan-

bul Hükûmeti’ni de davet etmişlerdir. 

Bu nedenle, millî iradeye dayalı bir yönetim özlemi içerisinde olan 

Ankara Hükûmeti, Padişahın durumunun yeniden değerlendirilme-

sini gündemine almıştır. Bunun üzerine T. B. M. M., yapmış olduğu 

görüşme ve tartışmalardan sonra, 1 Kasım 1922 tarihinde Osmanlı 

Saltanatını resmen kaldırmıştır. Saltanatın kaldırılmasından sonra İs-

tanbul Hükûmeti istifa etmiştir. Son Osmanlı Padişahı Vahdettin, 17 

Kasım 1922 tarihinde bir İngiliz savaş gemisi ile İstanbul’u terk etmiş-

tir. Vahdettin’in kaçışı Türk kamuoyunda şaşkınlık yaratırken, bu şaş-

 

8
 Bilal N. Şimşir, İlk Dönem Türk Diplomasisi Üzerine İncelemeler (1878-1946), 

Ankara 2017, s.103. 

9
 Bilal N. Şimşir, a.g.e., s.104. 

10
 M. Cemil Bilsel, Lozan, 2. Kitap, İstanbul, 1933, s. 2. 
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kınlığın asıl sebebi İngilizlerin yardımını istemiş olmasından kaynak-

lanmıştır.
11

 Böylece, toplanacak olan Lozan Barış Konferansı’nda Tür-

kiye’yi sadece Ankara Hükûmeti’nin temsil etmesi sağlanmıştır. An-

kara Hükûmeti’ni de başdelege olarak İsmet (İnönü)’nün temsil et-

mesi, O’na yardımcı olmak üzere de, Sağlık Bakanı Dr. Rıza (Nur), 

Maliye eski Bakanı Hasan (Saka) ve otuz üç kişiden oluşan bir heyet 

belirlenmiştir.
12

  

Müttefiklerin daha önce vermiş oldukları notaya, 30 Ekim 

1922’de cevap verilmiş ve Lozan Konferansı’na Türkiye’nin katılacağı 

bildirilmiştir. Arkasından İsmet (İnönü), 2 Kasım 1922’de Lozan 

Temsilciler Heyeti Başkanı seçilmiştir ve meclis kürsüsünden millet-

vekillerine bir teşekkür konuşması yaparak, Lozan Konferansı’nda ha-

reket noktalarının Misâk-ı Millî olduğunu açıkça ifade etmiştir.
13

 Lo-

zan Konferansı, 13 Kasım 1922 yerine, İngiltere’de kabine değişikliği 

nedeniyle 20 Kasım 1922’de, Casino de Montbenon’da saat üç bu-

çukta başlamıştır. Konferansa; Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, 

Rusya, Japonya ve Amerika’nın Roma elçisi gözlemci olarak katılmış-

tır. Romanya, Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan temsilcileri ise ken-

dilerini ilgilendiren konularda görüşmelere katılacaklardır.
14

 Konfe-

ransın açış konuşmasını, İsviçre Konfederasyonu Başkanı, Monsieur 

Haab yapmış ve sözlerini “ Yer yüzündeki iyi niyetli kimselere selam!” şek-

linde bitirmiştir.  

Lozan’da toplanan konferansın adının Lord Curzon “Doğu Sorun-

ları Üzerine Lozan’da Toplanan Konferans” olarak konulmasını istemiş, 

İsmet İnönü buna itiraz etmiş, ancak adının “Yakın Doğu Sorunları Üze-

rine Lozan’da Toplanan Konferans” şeklinde değişmesini sağlayabilmiş-

 

11
 Vakit, 20 Kasım 1922, s. 1.; Anadolu’da Yeni Gün, 19 Kasım 1922, s. 1. 

12
 Mehmet Gönlübol-Cem Sar, Atatürk ve Türkiye’nin Dış Politikası (1919-1938), 

Ankara 1997, s. 44; T.C. Dışişleri Bakanlığı (T.C.D.B), Türk Dış Politikasında 50. Yıl, 

Lozan, Ankara 1973, s.4. 

13
 T. B. M. M. Zabıt. Ceridesi., Devre: I, İctima Senesi: 3, Ankara 1960, C 24, s. 340. 

14
 Refik Turan ve Diğerleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ankara 1994, s. 227. 
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tir. Uzun yüzyıllardan itibaren “Doğu Sorunu” bağlamında yani Türk-

lerle ve Türklükle ilgili bütün konular, projeler konferansın günde-

mine alındığı, hesaplaşma yapıldığı için Lozan Konferansı’ndaki gö-

rüşmelerde 27 Ocak 1923 tarihine gelindiğinde henüz hiçbir şey hal-

ledilmemiştir. Türk Heyeti’nin Misâk-ı Millî ve taviz verilmesi istenil-

meyen konularda ısrar etmesi, özellikle de Musul meselesi, kapitülas-

yonlar meselesi ve Müttefikler tebasının zarar ve ziyanı meselesi nede-

niyle konferans çıkmaza sürüklenmiştir.
15

 31 Ocak 1923’te müttefikler 

tarafından Türk delegelerine sunulan anlaşma tasarısı, Türkiye’nin 

adlî, malî ve ekonomik bağımsızlığına aykırı olduğu için kesinlikle red-

dedilmiştir. Bu durum Türk basınında, “İsmet Paşa istiklâlimizi, hakk-ı 

kakimiyetimizi imha için tanzim edilecek, heyet-i murahhasamıza verilecek mu-

ahede suretinin katiyen kabul edilmeyeceğini beyan etmiştir.”16
 şeklinde yer 

almış, projenin reddedileceği Türk kamuoyuna duyurulmuştur. 

Türk Heyeti’nin tasarıyı reddetmesinden ve 4 Şubat 1923’te Lord 

Curzon’un Londra’ya gitmesi üzerine Lozan Konferansı’nın ilk dö-

nemi sona ermiştir. Lord Curzon, Londra’ya vardıktan sonra konfe-

ransın başarısızlığa uğramasının sebebi olarak, kendi uzlaşmaz tavrını 

ve Musul meselesini değil de, Türkiye’yi ve “yalnız Fransızlarla İtalyan-

ların alâkadar göründükleri meselelerde ihtilaf kalmıştır.”17
 diyerek “Kapitü-

lasyonlar” meselesini göstermiştir.
18

 Bu nedenle, Türk basınında 

Fransa aleyhine sert yazılar kaleme alınmış, hatta Fransa “kan emici” 

olarak nitelendirilmiştir.
19

 Bu da Türk-Fransız ilişkilerinin iyice kop-

masına sebep olmuştur. Bu durumdan da en fazla İngiltere faydala-

nacaktır.  

Lozan Konferansı’nın başarısızlıkla sona ermesinden sonra Türk 

heyeti de Ankara’ya dönmüş, Lozan Konferansı ve orada ele alınan 

konular T. B. M. M.’nin gizli toplantılarında 21 Şubat-6 Mart 1923 

tarihleri arasında tartışılmıştır. T. B. M. M.’deki bu tartışmalardan 

 

15
 Tanin, 27 Ocak 1923, s.1. 

16
 İleri, 31 Ocak 1923, s.1. 

17
 Tevhid-i Efkâr, 7 Şubat 1923, s. 1. 

18
 M. N. “İnkıta’ Olacaksa Musul Mes’elesinde Olmalı”, Vakit, 3 Ocak 1923, s. 2. 

19
 Akşâm, 2 Şubat 1923, s. 1. 
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sora Hükûmet, Müttefiklerin antlaşma tasarılarına karşı, kendi ant-

laşma tasarısını 8 Mart 1923’te bildirmiştir. İsmet (İnönü) tarafından, 

Türkiye’yi Lozan Konferansı’na çağıran devletlerin (İngiltere, Fransa 

ve İtalya) dışişleri bakanlarına gönderilen mektupta, “barış antlaşması 

ve sözleşmeler tasarılarında yapılması Türkiye’ce istenilen değişiklikler” dile 

getirilmiş, Türkiye’nin, son bir kez daha dünya barışına katkıda bu-

lunmak amacıyla, görüşmelere kaldığı yerden devam etmek istediği 

bildirilmiştir.
20

 

Müttefikler, cevaplarını 28 Mart 1923’te Türkiye’ye göndermiş-

lerdir. Göndermiş oldukları notada, konferansın 23 Nisan 1923te baş-

layacağını bildirmişlerdir. Konferans Genel Sekreterliği de bu du-

rumu, 12 Nisan 1923’te konferansa katılacak Temsilci Heyetleri’nin 

bilgisine sunmuştur. Türkiye’nin 7 Nisan 1923 tarihli karşı notasında 

bildirildiği gibi, Lozan Konferansı’nın ikinci dönemi kararlaştırıldığı 

üzere 23 Nisan 1923’te başlamıştır. Konferansta Türkiye’yi, ikinci kez 

İsmet (İnönü) temsil ederken, İngiltere’yi, Lord Curzon’un yerine, 

Türkiye Büyükelçisi Sir Horace Rumbold, Fransa’yı İstanbul Yüksek 

Komiseri General Pellé, İtalya’yı ise Montanya temsil etmişlerdir.
21

 

Türk basını Lozan Barış Antlaşması’nın 24 Temmuz 1923’te saat 

14:20’de imzalanacağını Türk kamuoyuna duyurmasına karşın
22

 Lo-

zan Barış Antlaşması’nın imzalanmasına Lozan Üniversitesi’nin tören 

salonunda ancak saat 15’te başlanılmış ve antlaşma 15 dakika gibi kısa 

bir sürede imzalanmıştır. İmza töreninde, yalnızca İsviçre Cumhur-

başkanı Scheur bir konuşma yapmıştır. Konuşmasında Scheur, “Hiçbir 

millet haklarından mahrum edilemez…” diyerek, Türk milletini hakların-

dan mahrum etmek isteyenlere bir çeşit ihtarda bulunduktan sonra, 

“…Galibiyet Türklerde kaldı. Kahramanca bir muahededen sonra haklarını 

 

20
 Seha L. Meray (Çev.), Lozan Barış Konferansı Tutanakları, Ankara 1969, Takım: 

II, C I, Kitap: I, s. 21. 

21
 Ali Naci Karacan, Lozan, İstanbul 1971, s. 324. 

22
 Anadolu’da Yeni Gün, 23 Temmuz 1923, s.1. 
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aldılar.”.
23

 Türklerle İtilaf Devletleri’nin mücadelesinden Türklerin 

galip çıktığını tüm dünyaya ilan etmiştir. 

Lozan Barış Antlaşması’nın 24 Temmuz 1923’te imzalanması üze-

rine Türk basını bu antlaşmanın Mustafa Kemal’in özel olarak İsmet 

Paşa’ya göndermiş olduğu altın kalemle imzalandığını okurlarına du-

yurulduktan sonra, “Sulhun imza merasimi de dün hitam bulmuş ve bayram 

içinde bayram24 eden İstanbul bu defa da sulhu kutlayan top sesleriyle sarsıl-

mıştır.”25
 denilerek, Türk milletinin 1923 senesinde sevinç içinde se-

vinci yaşadığı belirtilmiş, “24 Temmuz’da milletler istiklâlimiz önünde par-

mak kaldırdılar; bugünden başlayarak her yıl bugünden başlayarak hayatımızı 

muhasebe etmek ve atiye o kuvvetle yürümek gerekdir.”26
 sözleriyle de 24 

Temmuz’un bundan sonra Türk milletinin hayatına yön vereceği bir 

dönüm noktası olması gerektiği ifade edilmiştir. 

Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması üzerine, Kurban Bay-

ramı’nı İzmir’de geçirmekte olan Mustafa Kemal hem bayram, hem 

de Barış Antlaşması’nın imzalanması nedeniyle Türk kamuoyuna 25 

Temmuz 1923’te bir tebrik yayınlamıştır. Bu tebrikte Mustafa Kemal; 

“İdrak ettiğimiz bayram Lozan Sulhunun imza edildiği güne tesadüf ediyor. 

Memleketin felaketle bunaldığı bir zaman milleti halâs ve istiklâle eriştirmek 

içün giriştiğimiz mücadele silâhlarımızın ve siyasetimizin kazandığı mavaffa-

kiyetle ilk büyük merhalesine vasıl olmuştur. Türk milletinin hür olduğu kadar 

hakiki bir nizâm-ı ictima’ı içinde zengin, müreffeh, sahib-i erkân ve san’at ola-

rak yaşamasını kendisine gaye-i ittihaz eden cem’iyetimiz ve fırkamız sulhun 

akdinden sonra ifa edeceği yeni vazifelere hazırlanırken ihtiyacâtda milletin 

aynı fikir etrafında toplanmış zevâta rey’ini vermek suretiyle gösterdiği hiddet 

ve tesanüdün sulhun imzasını mühim bir tesbitde te’cil etmiş olduğunu beyân 

ve aziz vatandaşlarımızı millî tarihimizin büyük bir merhalesi olan bu mes’ud 

 

23
 Ali Naci Karacan, a. g. e., s. 470., M. Cemil Bilsel, a.g.e., s. 506-507. 

24
 Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması, o yılki Kurban Bayramı ile aynı güne denk 

gelmiştir. 

25
 Vakit, 25 Temmuz 1923, s.1. 

26
 Vakit, 25 Temmuz 1923, s.1. 
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bayramda bütün kalbimle tebrik ederim.”27
 diyerek, Lozan Barış Antlaş-

ması’nın imzalanmasını Türk tarihinin “büyük bir merhalesi” olarak gör-

müştür. 

DR.HANNS FROEMBGEN’İN “ESSEN KONUŞMASI” VE 

DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 

Lozan Barış Antlaşması Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 

Türk milletinin varlığına karşı yapılan “büyük suikastı” sonuçsuz bırak-

ması ve Türk tarihinin “büyük bir merhalesi” olarak görülmüştür. Bu 

nedenle, Dolmabahçe Saray’ında kendisini ziyaret eden Hukuk Öğ-

renci Cemiyeti Heyeti’ni kabulünde 26 Temmuz 1927’de yapmış ol-

duğu konuşmada; “Gençliğin gerçek gösterişinden pek duygulandım. Lozan 

Andlaşması imzası gününün millî bayram kabul edilmesi uygundur. Lozan 

Barışı, Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Türk milleti için siyasal bir zafer 

oluşturan bu antlaşmanın Osmanlı tarihinde eşi yoktur. Milletimiz bununla 

hakkıyla övünebilir ve Türk milleti yüksek bir eseri olan bu andlaşmanın yüksek 

kıymetini bilmesi gereken gençliğine bunu geçmişte kararlaştırılmış andlaşma-

larla karşılaştırmasını önermelidir. Bu nedenle Lozan görüşmelerinde her 

türlü siyasal mücadelelere göğüs vererek sonucu elde etmede büyük bir anlayış-

lılık göstermiş olan İsmet Paşa’yı yücelterek anmak görevimdir.”28
 diyerek Lo-

zan Barış Antlaşması’nın imzalandığı günün bir “milli bayram” olarak 

kutlanmasını istemiştir. 

Aslında Mustafa Kemal Atatürk’ün bu isteği “uygulana gelen” kut-

lamaların resmileşmesini sağlamak olmuştur. Lozan Barış Antlaş-

ması’nın imzalanmasının hemen ardından Türk basınında bu antlaş-

manın imzalandığı gün “Lozan Sulh (Barış) Bayramı”, “Sulh (Barış) Bay-

ramı” adıyla kutlanmaya başlanmıştır. 24 Temmuz 1923’ten itibaren 

bazı gazeteler “Bugün Sulh (Barış) Bayramı: Hakiki Hâlas (Kurtuluş) ve 

İstiklal (Bağımsızlık) Bayramıdır”29
 ana başlıklarıyla çıkmışlardır. 

 

27
 Vakit, 25 Temmuz 1923, s.1. 

28
 Vakit, 27 Temmuz 1927, s.1. 

29
 Tevhîd-i Efkâr, 24 Temmuz 1923, s.1. 
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Bir anlamda kendiliğinden kutlanmaya başlanan, yerleşen “Lozan 

Sulh Bayramı” Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği ile 1928 yılından 

itibaren de resmen ve düzenli olarak kutlanmaya başlamıştır. Bu şe-

kilde başlayan “Lozan Sulh (Barış) Bayramı” kutlamaları her yıl dönü-

münde gerçekleştirilmiştir. Hatta ertesi gün de devam ettiği olmuştur. 

Bu günlerde devlet kurumlarında, özellikle İstanbul Üniversitesi Hu-

kuk Fakültesi’nde, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül-

tesi’nde çeşitli anma toplantıları düzenlenmiş, Türk İstiklal Harbi’ne, 

Lozan’a ve güncele ilişkin konuşmalar, değerlendirmeler yapılmıştır. 

Bu kutlama günlerinde Atatürk tarafından İsmet İnönü’ye kutlama 

telgrafı çekilmiş, barış antlaşmasını imzalayanlar anılmıştır. Önceleri 

Türk Ocakları, 1932 yılından sonra da Halkevleri tarafından iki 

günde “Lozan Sulh (Barış) Bayramı” nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçek-

leştirilmiştir.
30

 Bu kapsamda çeşitli yazı, şiir, yüzme, koşu yarışmaları 

düzenlenmiş, bunlar tüm Türkiye’de gerçekleştirilmiş, şehirler bay-

raklarla donatılmış, Türk İstiklal Savaşı’nın, Lozan Barış Anlaş-

ması’nın ve barışın önemi kavratılmaya çalışılmıştır. 

Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması, Lozan Sulh (Barış) Bay-

ramı kapsamında ve “Lozan Sulhu”nun 10. yıl dönümünde Mustafa 

Kemal tarafından Lozan Barış Antlaşması’na ilişkin önemli bir değer-

lendirme yapılmıştır. Daha çok “Doğu Sorunu” bağlamında yapılan 

bu değerlendirmede; Lozan Barış Antlaşması “Bu Muahedenâme, Türk 

Milleti aleyhine, asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr Muahedenâmesiyle ikmâl 

edildiği zannedilmiş, büyük bir suikastın inhidamını ifade eder bir vesikadır.”31
 

şeklinde tanımlanmıştır. Yani, Türk milletine karşı uzun yüzyıllardan 

beri hazırlanmış Sevr Antlaşması ile tamamlandığı düşünülmüş “büyük 

suikastin” sonuçsuz bırakıldığını gösteren belge olarak ifade edilmiştir. 

Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması anısına yapılan Onuncu 

yılındaki “Sulh Bayramı” Türkiye’de olduğu gibi, yurt dışındaki tüm 

büyükelçilik, elçilik ve temsilciliklerde kutlanmıştır. Bu çerçevede hem 

 

30
 “Lozan Zaferinin Yıldönümü Dün Halkevinde Büyük Bir Törenle Kutlandı”, Ulus, 

25 Temmuz 1936, s.1 

31
 ATAM, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, C III, Ankara 2006, s.136. 
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Türk yetkililer, Türkiye’den gelen aydınlar, bilim insanları, gazeteci-

ler, hem de Türk ve Türkiye dostu bazı aydınlar, bilim insanları Lozan 

Barış Antlaşması’nın yıl dönümünde çeşitli etkinliklerde yer almışlar. 

Hatta bizzat kendileri bu bağlamda gönüllü olarak Türk milleti, Türk 

İstiklal Harbi, Türkiye, ve Lozan Barış Antlaşması üzerine konuşmalar 

yapmışlardır. Lozan Barış Antlaşması’nın onuncu yıl dönümünde ve 

bu çerçevede Dr. Hanns Froembgen tarafından yapılmıştır.
32

 

Kendisi hakkında çok az bilgi sahibi olunabilen
*
, “Deutsche Biog-

raphie”de kendisine yer verilmeyen, eserlerinin önüne veya arkasına 

özgeçmişi yazılmamış olan Dr.Hanns Froembgen 22 Haziran 1902’de 

Almanya’nın Essen şehrinde dünyaya gelmiştir. Münster Üniversitesi 

Felesefe Fakültesi’ne 1921 yılında başlamış, eğitim-öğretimini tamam-

ladıktan sonra 28 Temmuz 1926 de “E. M. Arndt und die Deutsche Ro-

mantik (E.M. Arndt ve Alman Romantizmi)” adlı tezi ile Doktorasını ta-

mamlamıştır. 1927 yılında doktora tezi aynı adla yayınlanmıştır. Bu 

çalışmasından başka da eserleri olan Dr. Hanns Froembgen’in Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili de iki kitabı bulunmaktadır. Bu kitap-

ları; “Auf Befehl des Ghasi: ein Roman aus der neuen Türkei, Kittler (Yayı-

nevi), Berlin 1934, 170 sayfa; Kamal Atatürk, Soldat und Führer (Asker ve 

Lider), Franck Yayınevi, Stuttgart 1935, 222 sayfa” dır. 

Osmanlı Devleti’nin son dönemi, Türk İstiklal Harbi, Atatürk ve 

modern Türkiye’ye ilişkin konularla ilgilenen, Osmanlı-Alman, Tür-

kiye- Almanya iyi ilişkilerini savunan Dr.Hanns Froembgen, Lozan 

Barış Antlaşması’nın 10. Yıl dönümünde doğduğu şehir olan Al-

manya’nın Essen kentinde 24 Temmuz 1933’te “On Sene Lozan Mua-

hedesi (Antlaşması)” adıyla Türk İstiklal Harbi’ni ve Lozan’ı “sita-

yişkârane bir lisanla (övücü bir dille)”33
 anlatan bir radyo konuşması yap-

 

32
 Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Dairesi Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi 

(CDADBCA), Fon: 30-10-0-0, Kutu: 231, Gömlek:556, Sıra:4 (030.10.231.556.4) 

*
 Dr. Hanns Froembgen’in kısa biyografisi için Berlin Teknik Üniversitesi Linguistik 

Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Faruk Demirel’e çok teşekkür ederim. 

33
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mıştır. Bu konuşma, radyo aracılığı ile daha geniş kitlelere ulaştırıl-

mıştır. Yapılan bu konuşma Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından Al-

manca’dan Türkçe’ye çevrilmiş, 22 Ağustos 1933’te Başbakanlığa ulaş-

tırılmıştır.
34

 Bu nedenle, Dr. Hanns Froembgen’in yapmış olduğu bu 

övücü konuşmanın tamamı Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Dairesi 

Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi’nde aşağıda künyesi verilen şekliyle yer 

almıştır. Bu yüzden, bu çalışmada Dr. Hanns Froembgen tarafından 

yapılan konuşma ve düşündürdükleri üzerinde durulacaktır. 

Dr. Hanns Froembgen tarafından yapılmış olan konuşmanın he-

men başında; 30 Ekim 1918’de I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın “en 

sadık müttefiki” Osmanlı Devleti’nin kendisinden on kat daha güçlü 

olan düşman karşısında ümitsiz bir şekilde hezimete uğradığı, bu yüz-

den itilaf devletlerinin Osmanlı Devleti’ni iki yıl süreyle kendi halinde 

bıraktıkları, buna cesaret gösterdikleri dile getirilmiştir. O zamana ka-

dar Avrupa’daki işleri temizlemek istedikleri, Versailles (Versay) 

Antlşaması ile Almanya’nın “şerefini” ezdikleri, St. Germain’de Avus-

turya’yı parçaladıkları, Trianon’da Macaristan’ı “boğdukları”, Neu-

illy’de Bulgaristan’ın “kolunu budunu” kestikleri, Osmanlı Devleti ile 

hesaplaşmayı sona bıraktıkları hatırlatılmıştır. Bunun da “Şarkta (Do-

ğuda) yapılacak olan güya sulh diğer sulh muahedelerini geçecek, esaslılık iti-

bariyle arkada bırakacaktı. Burada mevzû’-ı bahs olan şey umûmî harbi (I. 

Dünya Savaşı) tasfiye etmek değil, yarım asırlık emperyalist Şark siyasetinin 

hesaplarını temizlemek”35
, için yapıldığı, bu siyasetin hedefinin de “Tür-

kiye’nin imhası ve taksimi”36 olduğunun altı çizilmiştir. Almanya’nın Os-

manlı Devleti’ni bu durumdan kurtarmak için elinden geleni yaptığı, 

ancak bunun işe yaramadığı da belirtilmiştir. 

Konuşmanın devamında; İngiltere Başbakanı Lloyd George’nin 

adeta “sadiste” denilebilecek bir kin ile takip ettiği, politika geliştirdiği, 

Türklerin Almanya’nın dostu olması nedeniyle, Türklerin varlığının 
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bütün medenî dünya için bir tehdit oluşturduğu dile getirilmiştir. Ay-

rıca, Dünya’yı bu milletten kurtarmayı, tıpkı müttefikleri olan Prusya 

militarizmini (askeri gücünü) kökünden söküp atmak gibi kutsal bir 

görev saydıkları, Paris ve Londra’dan bütün Dünya’ya bu şekilde pro-

paganda yaptıkları ifade edilmiştir. Montros Mütarekesi sonrasında 

Türkiye’nin tüm limanlarının, demiryollarının ve ticaret bölgelerinin 

I. Dünya Savaşı’nın galipleri tarafından işgal edildiği, yalnız Ankara 

ve çevresi ile doğu illerine dokunmadıkları, fakat Doğu illerinde de 

“müstakil yapılmış Ermeniler”in ortalığı velveleye verdikleri, Yunanis-

tan’ın jandarma tayin edildiği, “Polonya’nın Almanya’ya karşı oynadığı 

rolü Yunanlıların Türkiye’ye karşı…”
37

 oynadığı dile getirilmiştir. 

Bu nedenle, 15 Mayıs 1919’da Yunanlıların İzmir’i işgal ettiği, bu-

nunla barut fıçısına alevin uçtuğu, Polonyalıların Korfanty çetelerinin 

tahrikatı ve Danzig’in Almanya’yı uyandıramadığı, fakat Ermeni çete-

lerinin ve İzmir’in Türk milletini isyan ettirdiğine dikkat çekilmiştir. 

Bu uyanış ve isyan hareketinin 20 Yüzyıl için bir meşaleye dönüştüğü, 

Almanya’nın “enternasyonalizme” kaydığı
38

 hatırlatılmıştır. Türkiye’de 

ise “millî fikir”in çok güçlü bir şekilde doğduğu, Mustafa Kemal’in diz-

ginleri eline aldıktan sonra, millî sınırlar içerisinde, çoğunluğu Türk-

lerden oluşan ve Türk milleti anlayışı üzerinde bir millî devlet kurma 

fikrini mücadelesinin özünü oluşturduğu beyan edilmiştir. Bu hareket 

içerisindeki “hayati gücün” yani millî gücün İtalya’da devam ettiği, Al-

manya’da yeni başladığı ifade edilmiştir. 

Mustafa Kemal Paşa’nın “Faşist devlet” fikrine karşı çıktığı, Dünya 

tarihinde “fikrin kuvveti”nin Türk İstiklal Harbi’nde olduğu kadar na-

diren görüldüğü, Sultan Vahdettin’in “sefil ve korkak”
39

 hükümetinin 

sonunda Sevr Antlaşması’nı imzaladığında, Ankara’daki “millî hükü-

met”in hem İstanbul Hükümetine, hem de İtilaf Devletlerine karşı tam 

isyan halinde olduğu dile getirilmiştir. Çeşitli cephelerden dönen 
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Türk askerlerinin ve subaylarının apoletlerinin Almanya’da olduğu 

gibi sökülmediği, İtilaf devletlerinin Türk askerlerinden silahlarını al-

mak emri Mustafa Kemal Paşa’nın azmi sayesinde uygulamaya geçiri-

lemediği önemle vurgulanmıştır. 

Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’da kendisi hakkında idam kararı 

çıkartılmasına aldırmadığı, “cesur gönüllülerden” yani Kuvâ-yı Milliye-

cilerden, Anadolu’nun içlerinde bulunan Kolorduların arta kalanla-

rından oluşan bir millî ordu oluşturduğunun altı çizilmiştir. Aslında 

bu ordunun “bir ordu değil, daha ziyade bir korkuluk” olduğu, yaklaşık 

20.000 kişinin elinde birkaç Krup topunun bulunduğu, süngü yerine 

tüfeğin namlusuna bağladıkları ve kendi imal ettikleri demir parçala-

rın yer aldığı anlatılmıştır. Konuşmada; üniforma mı? diye sorularak, 

“bu masallara girecek bir lüks”40
 şeklinde ifade edilmiştir. Prusya panto-

lonları ile Fransız ceketlerinin üniforma olarak görüldüğü, birçok ta-

burun sivil kıyafetle ilerlediği dile getirilmiştir. Fakat bu askerlerdeki 

“vatan muhabbeti”nin her şeyi unutturduğunu, başlarından fesi atıp 

kalpağı aldıkları, Türk milletine yabancı olan Rum, Ermeni, Levan-

ten, İngiliz, Fransızlara karşı da “mutaasıbane (bağnaz bir şekilde) bir kin” 

duydukları dile getirilmiştir. Bu şekildeki ordunun, İtilaf Devletleri-

nin filolarına, son model silahlarla donatılmış yaklaşık 200.000 kadar 

orduya karşı mücadele ettiği, Dünya tarihinin gördüğü “en şerefli” za-

ferlerinden birini elde ettiği hatırlatılmıştır. 

Konuşmanın ilerleyen kısmında; Sevr Antlaşması’nın imzalanma-

sından söz edilmiş, bu antlaşma ile Boğazların İngiltere’ye düştüğü, 

Fransa’nın Kilikya (Çukurova)’yı aldığı, İtalya’nın Antalya ve çevresini 

elde ettiği ifade edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın ise “bu memleket için 

bizimdir” dediğinde, dünyanın güldüğü, “deli general isteye dursun”
41

 de-

nildiği ifade edilmiştir. Paylaşım gereğince, Yunanistan’ın İzmir’i ve 

hinterlandını işgal ettiği, Doğu’da bir Ermeni Cumhuriyeti’nin kurul-

duğu, Karadeniz’de bir Yunan-Levanten şeklinde Pontus Hükümeti 

oluşturulduğu, bu oluşturulurken Sultan Vahdettin’in sadece İslâm’ın 
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“ruhanî reisi”*
 yani halifesi olarak İstanbul’da bırakıldığı hatırlatılmış-

tır. Ayrıca, yaklaşık 35.000 kişiden oluşan silahsız bir ordu için “lütfen 

müsaade” edildiği, Anadolu’da kalan yerlerin ekonomik olarak “üç men-

faat (çıkar) havzasına” bölündüğü, Yunanlılara verilen İzmir’in İngiliz 

ticareti için bir kapı olarak düşünüldüğü, bu şekilde çok istedikleri 

Anadolu piyasasından “Almanya’yı kovmuş” olacakları beyan edilmiştir. 

Bundan sonra; Mustafa Kemal Paşa’nın Sevr karşısında takındığı 

tavırdan söz edilerek, Londra ve Paris’te “asî generale ve Ankara’daki 

Faşist Parlamentosuna güldükleri”42
 sırada, Mustafa Kemal’in Sevr Ant-

laşması’na “ilk darbeyi” vurduğu, dört haftalık bir askeri harekat son-

rasında Ermeni Cumhuriyeti’ni haritadan sildiği, aynı zamanda “Ke-

malist tüfenkler”in yani Kuvâ-yı Milliyecilerin Adana’da Fransızlara ateş 

açtıkları zaman, gülenlerin ağzının açık kaldığı, 80 Kuvâ-yı Milli-

yeci’nin 600 Fransız’ı esir ettiği, bunu da bütün ülkeye duyurduğu 

ifade edilmiştir. Bu şekilde, “sarsılmaz bir irade karşısında” galiplerin 

acizlik içerisinde olduğunun bütünüyle ortaya çıktığı dile getirilmiştir. 

İtilaf Devletlerinin Doğu’da yeni bir savaşın ikinci bir dünya savaşı 

olacağını bildikleri, ancak İngiliz Başbakanı Lloyd George’un buna da 

bir çare bulduğu, Yunanlıları “ateşten kestaneleri kurtarmaya”
43

 sevk et-

tiği, Mustafa Kemal’in ise ordusunu güçlendirdikten sonra “dahiyane 

(dahice)” bir yöntemle, “İngiliz parası ile tepeden tırnağa kadar teslih edilmiş 

(silahlandırılmış)”44
 olan ve üç kat daha askeri olan Yuna ordusunun 

Anadolu’nun içlerine kadar sokulmasına akıllıca izin verdiğinin altı çi-

zilmiştir. 

Anadolu’nun içlerinde ise Türklüğün bütün kuvvetinin kendisini 

gösterdiği, burada her Türk askeri ya hürriyetin, ya da ölümüm söz 

konusu olduğunu bildiği, düşmanın ise her gün yeni zorluklarla karşı 

 

*
 Yazar Hristiyanlık açısından bir değerlendirmede bulunmuş, bu bağlamda bir kav-

ram kullanmıştır. İslamiyet’te ruhbanlık yoktur ve Padişah-Halife Osmanlı Dev-

leti’nde “Ruhanî Reis” kabul edilmemiştir. 
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karşıya bırakıldığı dile getirilmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın “akla sığ-

mayacak derecede ashabına (halkına) hükmederek” isyanlara, anlaşmazlık-

lara, ümitsizliklere dayandığı, yalnız hedefini ve doğru olarak gör-

düğü fikri takip ettiği ifade edilmiştir. Bu insanüstü acılar ve gayretler 

sonrasında 1921 Eylülünde harika bir durumun ortaya çıktığı, Sa-

karya’da üç hafta süren savaş sonrasında “Türlerin mütefevvik hap sanatı 

ve millî kıt’âtın emsalsiz şecaatleri”45
nin Yunanlılara kesin yenilgiyi getir-

diği ifade edilmiştir. 

Hanns Froembgen’in konuşmasının ilerleyen kısmında, Sakarya 

Savaşı sonrasında yaşananlardan söz edilmiştir. Bu bağlamada; İtilaf 

Devletlerinin tarafsızlıklarını bildirdikleri, İngiltere’nin hemen poli-

tika değiştirmeye, işten kendini çekmeye başladığı, Fransa’nın “hemen 

büzülüp” Ankara ile bir antlaşma imzaladığı, silahların yaklaşık bir yıl 

sustuğu, Mustafa Kemal Paşa’nın sorunu “iyilikle” çözmek istediği, 

“Türk milli devletinin toprağını tahliyesini”46
 istediği hatırlatılmıştır. An-

cak, bu çabaların sonuçsuz kaldığı, Londra ve Paris’in Anadolu’da 

“büsbütün yeni ve genç bir hareket” doğduğunun hala fark edilemediği, 

yalnız İtalya’nın buna akıl erdirebildiği dile getirilmiştir. 

Sorunun iyilikle çözümlenememesi üzerine, düşman ordularının 

her an savaş başlayacakmış gibi karşı karşıya oldukları, Yunanlıların 

hem asker sayısı, hem de silah ve araç-gereç bakımından fazla olduk-

ları belirtilmiştir. Türklerin Anadolu’da kapanmış bir şekilde aç kalıp 

helak olacaklarının düşünüldüğü, Avrupa’da kimsenin farkında olma-

dığı bir sırada “hayret ve dehşetle”47
 karşılanacak bir olayın gerçekleştiği, 

26 Ağustos 1922’de yani Büyük Taarruz ile Türklerin Yunan cephe-

sini yarıverdiği, dahice kurulan ve Prusya
*
 ciddiyetiyle takip edilen bü-

yük çaplı askeri manevrayla Mustafa Kemal Paşa’nın birkaç kat son 
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model silahlarla donatılmış Yunan ordusunu yendiği üzerinde durul-

muştur. 

Froembgen’in konuşmasının devam eden kısmında, Büyük Taar-

ruz sonrasında yaşananlardan söz ettiği görülmüştür. Bu kapsamda; 

Türk askerlerinin dokuz gün süreyle “emsalsiz zafer yürüyüşünü” ger-

çekleştirdiği, sonrasında Türk atlılarının İzmir rıhtımında durduğu, 

“denizde boğulan Yunanlıların arkasından yıldırım gibi ileri diye haykırdık-

ları”48
 romansı bir ifadeyle dile getirilmiştir. Bundan sonra ne olacağı 

kestirilemediğinden, İngiltere’nin aklını yitirdiği, Mustafa Kemal’in 

ise vakit geçirmeden yönünü kuzeye çevirerek, hiçbir açıklamanın et-

kisinde kalmadan, hızlıca Boğazlardaki İngiliz kuvvetlerine yürü-

düğü, Trakya’nın da boşaltılmasını istediği dile getirilmiştir. Zafer ka-

zanan birliklerin Boğazlardan Avrupa’ya doğru bağırıp seslerini du-

yurdukları sırada, muzaffer Mustafa Kemal’in “Garp diplomasisinin yü-

züne kapıyı çarptığı”, hiç öyle “mukaveleye” bakmadan ve zorla İngiliz 

bölgesinden yürümeye hazırlandığı, Çanakkale’deki İngiliz askerleri-

nin başına tıpkı Yunan ordusuna gelen felaketin geleceğinin anlaşıl-

dığı, kimsenin ne yapacağını bilmediği ve şaşırdığı ifade edilmiştir.  

Dr. Hanns Froembgen konuşmasının yarısına geldiğinde, Mu-

danya Ateşkes Antlaşması öncesindeki duruma, antlaşmaya sonrasına 

ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu çerçevede; İngiltere ve 

Fransa’nın “barış antlaşmalarının bir iskambil binası gibi çökeceğini” gözle-

rinin önünden geçirdiği ifade edilmiştir. Burada, Mustafa Kemal 

Paşa’nın diplomatik başarısı; “İşte kendini en büyük ve en tehlikeli bir dip-

lomat olarak göstermiş olan çılgın paşa demek ki itilaf devletlerinin zaferini 

şüpheli vaziyete koymuştu.”49
 şeklinde değerlendirilmiştir. 

Anadolu’da Kemalistlerin başarısının Fransa’da Seine Irmağı ke-

narında oturanların gözlerini kamaştırdığı, bu yüzden Fransa’nın bu 

aşamada sadece Versailles Antlaşmasını kurtarmaya çalıştığına vurgu 
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yapılmıştır. Böyle olunca da 19 Eylül 1922’de Fransa’nın İngiltere’ye, 

müttefikine bir hançer darbesi vurduğu, Boğazlardaki Fransız birlik-

lerini alelacele geri çektikleri, İtalya’nın da Fransa gibi askerlerini geri 

çağırdığı, İngiltere’nin yalnız bir şekilde “barut fıçısı üzerinde durup 

kaldı”ğı dile getirilmiştir.
50

 Var olan buhranın hızlı bir şekilde genişle-

mesi üzerine, Lloyd George’nin sömürgelerinden yardım istediği, sü-

rekli savaşlar nedeniyle bunlardan yardım gelemediği, İngiltere’nin 

sözüne kulak asmadıkları, bu yüzden Mustafa Kemal üzerine taar-

ruzda bulunamadıkları ifade edilmiştir. 

Hanns Froembgen konuşmasının yarısından sonraki kısmında, 

Almanya’ya ilişkin kısa bir karşılaştırmada ve eleştiri de bulunmuştur. 

Bu bağlamda; 1918 yılından itibaren ilk defa İtilaf Devletleri için nazik 

bir durumun ortaya çıktığı, Anadolu’da artık Almanya’nın da Versail-

les Antlaşması’na başkaldıracağının tahmin edildiği, Almanya’nın ise 

bu fırsattan istifade etmesini bilmediği, uyuduğu belirtilmiştir. Froem-

bgen, konuşmasının bu kısmında; Mudanya Mütarekesi’ne ve sonra-

sındaki gelişmelere de kısaca değinmiştir. Bu kapsamda; Loyd Ge-

orge’nin Türkiye’nin karşısında eğilmeye ve mütareke teklif etmeye 

mecbur olduğu, Kemal Paşa’nın muzaffer olduğu, I. Dünya Savaşı’nın 

doğuda İtilaf Devletleri için Mudanya Mütarekesi ile kaybedilerek son 

bulduğu belirtilmiştir. Mudanya Mütarekesi’nin ardından Ana-

dolu’dan Yunanistan’a Rum göçünün yaşandığı, “hain sultan hükü-

meti”nin
51

 görevden uzaklaştırıldığı, bütün memleketin millî hüküme-

tin idaresi altına geçtiği, genç paşaların ve valilerin her tarafta işlere 

sıkı sıkıya sarıldığı, İngilizlerin ödlerinin patladığı ifade edilmiştir. 

Dr. Hanns Froembgen konuşmasının üçte birlik kısmında veya 

son bölümünde “Doğu Sorunları Üzerine Lozan’da Toplanan Konferans”a 

yani Lozan Konferansı’na ve Barış Antlaşması üzerinde durmuştur. 

Bu çerçevede; Mudanya Mütarekesi sonrasında Mustafa Kemal’in 

diplomasi mücadelesine başladığı, bu mücadelede devlet adamı ve 

 

50
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diplomasi yeteneğinin askerî yeteneğinden aşağı olmadığını ispat et-

tiği dile getirilmiştir.  

20 Kasım 1922’de Lord Curzon’un, Poincare’in ve Mussolini’nin 

hazır bulunduğu açılış oturumuyla Lozan Sulh Konferansı’nın toplan-

dığı, Türkiye’yi millî ordunun başkomutanı İsmet Paşa’nın başdelege 

olarak temsil ettiği hatırlatılmıştır. İtilaf Devletleri’nin Sevr Antlaş-

ması’nda yapılacak bazı düzeltmeler yapmak üzere toplanıldığını söy-

ledikleri, oysa bunların yanıldıkları, Mustafa Kemal tarafından Sevr 

Antlaşması diye bir antlaşmanın olmadığının söylendiği ifade edilmiş-

tir.
52

 Ayrıca, Lozan’da müzakereler için hareket noktasının, Tür-

kiye’nin muzaffer ülke sıfatıyla imzalanan Mudanya Mütarekesi ol-

duğu, bir de eşit şartlarda müzakerelerin yapılmasının söz konusu ola-

bileceğinin de dile getirildiği belirtilmiştir. Mustafa Kemal’in savaşın 

sorumlusunun kim olduğu ile ilgilenmediğini, her zaman için suçlu 

meselesinde “galip taraftan mağlup tarafa doğru” bir yönelim olduğun-

dan hareketle, bunu gündeme almanın şimdi söz konusu olamayaca-

ğını söylediği de ifade edilmiştir. 

Bu kararlı duruş karşısında İngiliz Dışişlerinin “dişlerini gıcırdata-

rak” yumuşamaya mecbur olduğu, bu sayede I. Dünya Savaşı sonra-

sında bir barış antlaşmasının ilk defa “dikte” ile değil “müzakere” ile ola-

bileceğinin görüldüğü önemle vurgulanmıştır. Lozan’da İsmet 

Paşa’nın diplomatlığının “pek parlak”
53

 olduğu, İsmet Paşa’nın 

Fransa’yı ve İtalya’yı İngiltere’ye karşı başarılı bir şekilde kullanmasını 

bildiği, ileride ekonomik haklar edeceklerine inanan Fransızların Tür-

lere bu hususta yardımcı olduğu, İngiltere’nin de olup biteni anlaya-

rak ve Fransa’yı atlatarak Türkler ile anlaşmaya çalıştığı ifade edilmiş-

tir. 

Dr. Hanns Froembgen konuşmasının sonuna doğru, Lozan Kon-

feransı üzerindeki görüş ve değerlendirmelerine devam etmiştir. Bu 
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çerçevede; Ankara’daki millî hükümetin isteklerinin çok haklı olması 

yüzünden, arazi sorunları hakkında çok kolay bir şekilde
*
 anlaşmaya 

varıldığı, reddedilemediği dile getirilmiştir. Fakat, ekonomik sorunla-

rın pek öyle kolay çözümlenemediği, Türkiye’nin Osmanlı Devleti dö-

neminde pek çok kapitülasyon verdiği, Türkiye’nin kendi kuvveti ile 

yaşayabileceğinden şüphe edildiği, İtilaf Devletlerinin bunu hesap et-

tiği, Türkiye’nin boynuna “altından ip geçirmek”
54

 istedikleri, fakat I. 

Dünya Savaşı’nın galiplerinin hiç beklemediği şekilde İsmet Paşa’nın 

bu zahmetleri boşa çıkardığı, ileride Türkiye’de yalnız bir “millî iktisat” 

olduğu, imtiyazların ve kapitülasyonların hepsinin tarihe karıştığını 

söylediği ifade edilmiştir. Ayrıca, imtiyazların ve kapitülasyonların hiç 

süre verilmeden kaldırıldığı, eski antlaşmalardan kalma tazminat ta-

leplerine karşı İsmet Paşa’nın hiç olur vermediği beyan edilmiştir.  

Hanns Froembgen konuşmasının sonuna yaklaşırken, Lozan Ba-

rış Antlaşması’nın imzalanması sürecinden, diplomatik manevralar-

dan ve Lozan Barı Antlaşması’na ilişkin değerlendirmelerine yer ver-

diği görülmüştür. Bu bağlamda; Lord Curzon’un İngiliz teklifini sun-

duktan sonra 4 Şubat 1923 akşamına kadar, yani trenini kalkacağı saat 

9:00’a kadar İngiliz teklifini kabul edip etmeyeceğini bildirmesini iste-

diği, Paşa’nın soğukkanlılıkla “omuzlarını kaldırdığı” vücut diliyle dile 

getirilmiştir. Konferansın başarısızlıkla sonuçlanmaması için kendi-

sine çok rica edildiği, İsmet Paşa’nın bunu da boşa çıkardığı, teklifi 

kabul etmeye gelmediği ve bunun üzerine Lord Curzon’un İngil-

tere’ye hareket etmek durumunda kaldığı belirtilmiştir. 

Lozan Konferansı sonuçsuz kaldıktan sonra, konferansın ikinci 

döneminin 23
*
 Nisan 1923’te başladığı, İngilizlerin delegelerini değiş-

tirdiği, Lord Curzon’un Lozan’a gelmediği, O’nun yerine daha ılımlı 

olan Horace Rumbold’un gönderildiği bilgisi verilmiştir. İsmet 

 

*
 Lozan’da arazi meseleleri aslında çok çabuk çözüme kavuşturulamamıştır. Özellikle 

Musul Vilayeti (Musul-Kerkük-Süleymaniye) konusunda çok çetin tartışmalar yaşan-

mış, hatta bu sorun nedeniyle Lozan Konferansı kesintiye uğramıştır. Bu konuda 

daha geniş bilgi için bkz. Tahir Kodal, a.g.e., s.1-447. 
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Paşa’nın arada geçen süre zarfında, önceden yaptığı bir iki conces-

sion(imtiyaz)’nu geri aldığı ve o konulardaki eski bakış açısına geri 

döndüğü, kendi görüşünde ısrar etmesinin O’nu galip kıldığı, yine 

“Fransa’yı arabanın önüne koştuğu”
55

 ve yardımlarından yararlandığı tes-

pitinde bulunulmuştur. İnönü’nün bir taraftan da İngiltere ile bazı 

konularda anlaşma sağlamaya çalıştığı dile getirilmiştir. Fransa’nın 

yardımı karşılığında elde etmek istediği ekonomik haklar konusunda 

İsmet Paşa’nın bu gibi konuların ileride konuşulabileceğini, akıllı pa-

şanın hepsiyle oynadığı ve herkesi mat eylediği hatırlatılmıştır.  

Lozan Barış Antlaşması’nın en sonunda 24 Temmuz 1923’te çan-

lar çalınarak barışın ilan edildiği dile getirilmiştir. Lozan ile Tür-

kiye’nin bağımsızlığını tamamen gerçekleştirdiği ve bütün zincirlerini 

kırdığı, yabancı yardımı olmadan genç millî devletin kendi ayakları 

üzerinde geleceğe doğru yürüyüşe başladığı, yalnız ekonomik açıdan 

değil, aynı zaman da kültürel açıdan da bazı çalışmaların yapıldığı, 

milletleşme süreciyle bir Türk milletinin ortaya çıktığı ifade edilmiştir. 

Dr.Hanns Froembgen Lozan’a ilişkin en son değerlendirmesinde 

ise Lozan Barış Antlaşması’nın Doğu’da barışı artık kurduğu, Mustafa 

Kemal Paşa’nın hedefine ulaştığı, yani kendi milleti için barış ve ge-

lişme imkanı elde ettiği, Kemalist siyasetin Türkiye’yi bilerek tama-

men soyut bir alana evirdiği, Türkiye’nin bütün “complication (zorluk-

lar)”lardan tamamen uzak ve kendi millî görevleri için yaşadığı ifade 

edilmiştir. Konuşmanın en sonunda ise Gazi Mustafa Kemal Ata-

türk’ün sözüne yer verilmiş, “hürriyetini ve şerefini müdafaa için azmetmiş 

olan bir milleti Dünya’nın hiçbir kuvveti ezemez.”56
 denilmiştir. 

SONUÇ 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin ger-

çekleştirdiği ve Dünya’ya örnek olan Türk İstiklal Harbi yirmi birinci 

yüzyılın en önemli olaylarındandır. Anadolu’daki Türk İstiklâl Harbi 
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sonrasında zafer Türk milletinin olmuş, Türkleri Anadolu’dan gön-

dermenin ve burada etkisiz hale getirmenin mümkün olmadığı anla-

şılmıştır. Büyük zaferin ardından 24 Temmuz 1923’te imzalan Lozan 

Barış Antlaşması Batılı devletlerin “Doğu Sorunu”nu Türk milletinin 

lehine sonuçlandırmıştır. Bu yüzden, Lozan Barış Antlaşması Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk milletinin varlığına karşı ya-

pılan “büyük suikastı” sonuçsuz bırakması ve Türk tarihinin “büyük bir 

merhalesi” olarak görülmüştür. 

Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının hemen ardından 

Türk basınında bu antlaşmanın imzalandığı gün “Lozan Sulh (Barış) 

Bayramı”, “Sulh (Barış) Bayramı” adıyla kutlanmaya başlanmıştır. 24 

Temmuz 1923’ten itibaren bazı gazeteler “Bugün Sulh (Barış) Bayramı: 

Hakiki Hâlas (Kurtuluş) ve İstiklal (Bağımsızlık) Bayramıdır” ana başlıkla-

rıyla çıkmışlardır. Bir anlamda kendiliğinden kutlanmaya başlanan, 

yerleşen “Lozan Sulh Bayramı” Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 26 

Temmuz 1927’de yapmış olduğu konuşma ile “milli bayram” olarak 

kutlanması istenilmiştir. Bu yüzden 1928 yılından itibaren de resmen 

ve düzenli olarak kutlanmaya başlamıştır. Bu şekilde başlayan “Lozan 

Sulh (Barış) Bayramı” kutlamaları her yıl dönümünde çeşitli etkinlik-

lerle gerçekleştirilmiştir. 

Bu kutlamalar bir anlamda Cumhuriyetin ve Lozan Barış Antlaş-

ması’nın onuncu yıl dönümü olması nedeniyle özel bir öneme sahip 

olmuştur. Bu bağlamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir anlamda Lo-

zan Barış Antlaşması’na ilişkin en önemli değerlendirmesini bu kutla-

malar nedeniyle yapmıştır. 24 Temmuz 1933’te yapmış olduğu konuş-

mada; Lozan Barış Antlaşması’nı “Bu Muahedenâme, Türk Milleti aley-

hine, asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr Muahedenâmesiyle ikmâl edildiği 

zannedilmiş, büyük bir suikastın inhidamını ifade eder bir vesikadır.”57
 şek-

linde tanımlanmıştır. Bir anlamda Türk milletinin ve devletinin bu 

önem ve bilinçle Lozan Barış Antlaşması’nı değerlendirmesini, bu bağ-

lamda etkinliklerin yapılmasını istediği söylenebilir. 

 

57
 ATAM, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, C III, Ankara 2006, s.136. 
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Bu anlayışa Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının Onuncu 

yıl dönümündeki “Sulh Bayramı” Türkiye’de olduğu gibi, yurt dışın-

daki tüm büyükelçilik, elçilik ve temsilciliklerde kutlanmıştır. Bu çer-

çevede hem Türk yetkililer, Türkiye’den gelen aydınlar, bilim insan-

ları, gazeteciler, hem de Türk ve Türkiye dostu bazı aydınlar, bilim 

insanları Lozan Barış Antlaşması’nın yıl dönümünde çeşitli etkinlik-

lerde yer almışlar. Hatta bizzat kendileri bu bağlamda gönüllü olarak 

Türk milleti, Türk İstiklal Harbi, Türkiye ve Lozan Barış Antlaşması 

üzerine konuşmalar yapmışlardır. Lozan Barış Antlaşması’nın onuncu 

yıl dönümünde ve bu çerçevede Dr. Hanns Froembgen tarafından ya-

pılmıştır. 

Dr. Hanns Froembgen, Lozan Barış Antlaşması’nın 10. Yıl dönü-

münde doğduğu şehir olan Almanya’nın Essen kentinde 24 Temmuz 

1933’te “On Sene Lozan Muahedesi (Antlaşması)” adıyla Türk İstiklal 

Harbi’ni ve Lozan’ı “sitayişkârane bir lisanla (övücü bir dille)” anlatan bir 

radyo konuşması yapmıştır. Bu konuşma, radyo aracılığı ile daha ge-

niş kitlelere ulaştırılmıştır. Uzun sayılabilecek konuşmasının en so-

nunda “hürriyetini ve şerefini müdafaa için azmetmiş olan bir milleti 

Dünya’nın hiçbir kuvveti ezemez.” diyerek, Türk milletinin tam da bu ge-

nel ilkeye uygun bir davranış gösterdiğini, bunu gerçekleştirdiğini dile 

getirmiştir. 

Hanns Froembgen’in yapmış olduğu bu konuşmanın hem Türk 

İstiklal Harbi’nin, hem de Lozan Barış Antlaşması’nın yurt dışında, 

dışarıdan, tarafsız bir yabancı aydın, bilim insanı tarafından değerlen-

dirilmesine güzel bir örnek olduğu görülmüştür. Bu örneklerin yeni 

yeni bilimsel çalışmalarla desteklenmesi, Mustafa Kemal önderliğinde 

Türk milletinin gerçekleştirdiği Anadolu’daki istiklal mücadelelerinin, 

“Doğu Sorunu” bağlamında kazanılan büyük zaferin ve Lozan Barış 

Antlaşması’nın tam, doğru ve bilimsel olarak anlaşılması, Lozan Barış 

Antlaşması’nın bir uzlaşma olduğunun fark edilmesi, “zafer mi, hezi-

met mi” ikileminden kurtarılması bakımından önemli olacaktır. 
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