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ÖZET 

Lozan Konferansı, 20 Kasım 1922’de başlayan, iki dönemde ger-

çekleşen ve 24 Temmuz 1923 tarihinde imza ile sonuçlanan bir süreç-

tir. Lozan Konferansı ve Lozan Antlaşması ile çok sayıda yerli ve ya-

bancı anı ve araştırma bulunmaktadır. Özellikle araştırma eserlerde 

konuyla ilgili temel kavramların kullanılmasında tutarsızlıklar ve rast-

gele tercihler söz konusudur. Oysa Lozan Konferansı ve sonunda im-

zalanan Antlaşma, tarih bilimi kadar, uluslararası ilişkilerin, siyaset bi-

limin ve devletler arası özel ve genel hukukun da ilgi alanındadır. Bu 

nedenle kavramların kullanılmasında özen gösterilmesi gereklidir. Bu 

çalışmayla Lozan Konferansı’nı ve Lozan Antlaşması’nı dönemin lite-

ratürüne uygun ve özgün söylem çerçevesinde ele alıp, terminoloji ko-

nusundaki yaklaşım sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak amaç-

lanmaktadır. Böylelikle araştırmacının, kişisel tercihleri çerçevesinde 

değil de Lozan Konferansı’nın gerçekleştiği döneme uygun bir kav-

ramlaştırma yapması önerilecektir.  

Söz konusu çalışma sırasında Lozan Konferansı tutanakları ve ant-

laşma metni temel kaynak olarak kullanılacaktır. Lozan Konferansı sı-

rasındaki yazışmalar da incelenecek ve kullanılan ifadeler aynen yan-

sıtılacaktır. Lozan-Ankara arasındaki telgraflar gözden geçirilerek 

gönderilen talimatlar incelenecektir. Lozan’da gündeme gelen konu-

lar ve kullanılan diplomatik söylem aslına uygun olarak sunulacaktır. 

 

*
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Lozan’da hem görüşmelerde hem de antlaşma metininde geçen terim-

lerin yaygın kullanımı ile doğru kullanımı tartışılacak ve verilere da-

yalı olarak cevap verilecektir. Ayrıca yeni birtakım kavramlara da rast-

landığında özgünlük analizi de yapılacaktır.  

Bu çalışmada, öncelikle Lozan Konferansı’nın özgün adının ne ol-

duğu tartışılacaktır. Konferansın adının niçin “Yakındoğu İşleriyle İlgili 

Lozan Konferansı” olduğuna dair değerlendirme yapılacaktır. Daha 

sonra Musul Sorunu mu, Irak Sınırı Sorunu mu? Savaş tazminatı mı, tamirat 

bedeli mi? İngiltere mi, Birleşik Krallık mı? Azınlıklar mı, Gayrimüslimler mi? 

Batı Trakya Türkleri mi, Batı Trakya Müslümanları mı? Hatay Sorunu mu, 

Sancak Sorunu mu? Ankara Hükümeti mi, TBMM Hükümeti mi? Başbakan 

mı, İcra Vekiller Heyeti Reisi mi? gibi soruların cevabı aranacak ve bu 

bağlamda önerilerde bulunulacaktır. Bu arada kurulan komisyonlar 

ve alt komisyonların ele aldığı konularla ilgili de açıklamalar yapıla-

caktır.  

Anahtar Kelimeler: İsmet Paşa, İtilaf Devletleri, Lozan Antlaş-

ması, Lozan Konferansı, TBMM Hükümeti, Terminoloji. 
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A TERMINOLOGICAL ASSESSMENT ON LAUSANNE 

CONFERENCE 

ABSTRACT 

Lausanne Conference is a process which began on November 

1922, continued in two parts and resulted with the treaty signed on 

July 24, 1923. There are several researches and memories about Lau-

sanne Conference and Lausanne Treaty. Particularly in research so-

urces there are some inconsistencies and random preferences about 

using the basic terms. Whereas Lausanne Conference and Lausanne 

Treaty are on the field of interests of not only history science but in-

ternational relations, political science and international law. Thus one 

should be advertency while using the terms about the subject. With 

this study it is aimed to contribute to solve the problems about the 

approach of terminology in the context of the literature of the period 

with a unique expression. For that matter, it will be offered to the re-

searchers to make a conceptualization not in the perspective of perso-

nal choices but according to the period of the conference. 

During this work, the official reports of the Lausanne Conference 

and the letter of agreement will be the main sources. Also the corres-

pondences during the conference will be analyzed and the used terms 

are going to be mentioned. Especially the telegrams between Ankara 

and Lausanne will be checked over. Also the topics talked during the 

conference and the diplomatic expressions will be stated. By the way 

the extensive and correct usages of the terms that took place both du-

ring conference and agreement letter will be argued and will be res-

ponded according to the analyzed datas. If there are new terms that 

didn’t used before an originality analysis will be done.  

In this paper, first the the orijinal name of the conference will be 

discussed. An assessment why the name of the conference is determi-

ned as “Lausanne Conference on Nearesastern Affairs”. Then the answers 

of the questions such as; if it is Mosul Question or Turkish-Irakian border?, 

War indemnity or reparation?, England or United Kingdom?, Hatay issue or 
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Sanjak Question?, Ankara Government or GNA Goverment?, Priminister or 

Chairman of cabinet council?, will be examine and make suggestions. 

Also the topics which were talked in the commissions and sub commis-

sions will be explained. 

Keywords: İsmet Paşa, Allied Powers, Lausanne Treaty, Lausanne 

Conference, GNA Government, Terminology.  
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GİRİŞ 

Lozan Konferansı’na Giden Süreç 

1918 yılının ikinci yarısı peş peşe imzalanan mütarekelerle Birinci 

Dünya Savaşı’nın sonunu hazırlayan askeri ve siyasal gelişmelere 

sahne olmuştur. Bulgaristan’ın 29 Eylül 1918’de imzalamasıyla başla-

yan teslim niteliği taşıyan mütarekeler süreci,
1
 11 Kasım 1918’de Al-

manya’nın imzaladığı Rethondes Mütarekesi ile sona ermiştir.
2
 İlk ve 

son mütareke arasındaki günlerde 30 Ekim 1918’de Osmanlı Devleti, 

Mondros Mütarekesi’ni,
 3
 Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ise 3 

Kasım 1918’de Villa-Giusti Mütarekesi’nin imzalamıştır.
4
  

Mütarekelerin imzalanması savaşı fiilen son erdirmiştir. Artık sıra 

savaşın yenenlerinin ve yenilenlerinin kesin olarak tasnif edilmesine 

gelmiş ve tasniften öte, yenilenenlere uygulanacak yaptırımlara dayalı 

antlaşmaların görüşülmesi süreci başlamıştır.  

Mütarekelerin imzalanmasından birkaç ay sonra, yapılacak olan 

antlaşmaları görüşmek ve yeni dünya düzenini belirlemek için yenen 

devletlerin, bir başka deyişle İngiltere, Fransa, İtalya, ABD ve Ja-

ponya’nın öncülüğünde Paris’te bir barış konferansı toplanmıştır.
5
 

Milletler Cemiyeti’nin kurulmasının tartışıldığı ve manda rejiminin 

detaylarının da görüşüldüğü Paris Barış Konferansı’nda, yenilen dev-

letlere uygulanacak barış antlaşmalarında, Wilson İlkeleri’ni reddet-

meden görmezlikten gelme izlenimi yaratan politik kararlar alınmış 

ve bir anlamda da ikinci büyük savaşın fitili ateşlenmiştir. 

 

1
 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980), Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, İstanbul, 1984, s. 141. 
2
 Vladimir Potyemkin ve diğerleri, Uluslararası İlişkiler Tarihi, (Çeviren. Atilla To-

katlı), C III, May Yayınları, İstanbul, 1979, s.37. 

3
 Ali Fuad Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, II. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yay., An-

kara, 1951, s.155-157.  

4
 Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1914-2014), C 2, Der Yayınları, İstanbul, 2019, s.79-80; 

Armaoğlu, a.g.e., 142; Uluslararası İlişkiler Tarihi, s. 46. 

5
 Paris Barış Konferansı için bakınız: Margaret Macmillan, Paris 1919: 1919 Paris 

Barış Konferansı ve Dünyayı Değiştiren Altı Ayın Hikâyesi, ODTÜ Yayıncılık, An-

kara, 2003. 
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Bir yıla yakın bir süre dünyanın gündemini meşgul eden Paris Ba-

rış Konferansı’nda Fransa, Almanya’ya uygulanacak ağır yaptırımlar 

üzerine odaklanırken İtalya, daha çok Adriyatik kıyıları üzerinden 

Avusturya ile hesaplaşmaya öncelik vermiştir. Aynı günlerde Ja-

ponya’nın sorunu ise savaşa katılmasının ödülü olarak Uzak Doğu’da 

ve Pasifik’te olabildiğince güç elde edecek bir uluslararası düzenin ku-

rulması olmuştur. Konferans’ta ABD için dünya siyasetinde etkin ol-

manın bir anahtarı olarak temel izlence Wilson İlkeleri olmuştur. Bu 

bağlamda ABD’nin hayal kırıklığına uğradığı konferans görüşmele-

rinde, dünyanın o günlerdeki en büyük başat gücü İngiltere ise Kıta 

Avrupası dışında Almanya’nın sömürgelerini Fransa ile paylaşmanın 

dışında, yine Fransa ile Orta Doğu üzerinde ortak ya da tek başına 

girişimlerde bulunmuştur. 

Müttefik Devletler, Paris Barış Konferansı’nda alınan kararlar çer-

çevesinde ilk olarak Almanya ile Versay Antlaşması’nı imzalamışlardır. 

Çıkmazda olan Almanya’nın kabullenmek zorunda kaldığı ama hiçbir 

zaman içine sindiremediği Versay Antlaşması,
6
 İkinci Dünya Savaşı’na 

giden süreci başlatan bir siyasal belge olmuştur. 

Daha sonra, 10 Eylül 1919’da Avusturya-Macaristan İmparator-

luğu’nun tasfiyesini gerçekleştiren Saint Germain Antlaşması imzalan-

mıştır.
7
 Bu antlaşma ile İtalya, Avusturya ile Adriyatik’te yaşadığı so-

runları kendi lehine çözümlerken, Orta ve Doğu Avrupa’da önemli 

sınır değişiklikleri yaşanmıştır. Bu yeni düzende yeni devletlerin ku-

rulması yeni sınırlara yol açmış, yeni sınırlar da yeni sorunlara neden 

olmuştur. 

Birinci Dünya Savaşı’nın bir diğer mağlubu Bulgaristan ile 27 Ka-

sım 1919’da imzalanan Neuilly Antlaşması ile bu devlet epey sıkıntılı 

bir sürece girerken, Yunanistan’ın bu antlaşmadan en kazançlı çıkan 

devlet olduğu gözlerden kaçmamıştır.
8
  

 

6
 Versay Antlaşması için bakınız: Uçarol, a.g.e., s. 86.; Oral Sander, Siyasi Tarih İlk 

Çağlardan 1918’e , İmge Kitabevi, İstanbul, 2007, s. 402. 

7
 Saint Germain Antlaşması için bakınız, Uçarol, a.g.e., s. 87.; Sander, a.g.e., s. 403.  

8
 Neuilly Antlaşması için bakınız, Uçarol, a.g.e., s. 88.; Sander, a.g.e., s. 404. 
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Bu üç antlaşma Paris Barış Konferansı devam ederken Paris’in çe-

şitli bölgelerinde imzalanmıştır. Bununla birlikte henüz antlaşma im-

zalamamış olan Macaristan ve Osmanlı Devleti’ne uygulanacak barışın 

esasları üç aşağı beş yukarı yine Paris’te belirlenmiştir. Paris Barış 

Konferansı’nın ruhuna uygun olarak Macaristan ile 4 Haziran 1920 

tarihinde Trianon Antlaşması imzalanmıştır.
9
 

Bu dizilimde en son sıraya Osmanlı Devleti bırakılmıştır. 600 yılı 

aşkın bir süre varlığını devam ettirmiş olan bu çok uluslu ve çok dinli 

merkezi imparatorluğun tasfiyesi, İtilaf Devletleri’nin oldukça uğraş-

tıracak gibi görünmekteydi. Sınırları Kafkasya’dan Akdeniz’e, Kara-

deniz’den Kızıldeniz’e ve İran sınırından Trakya’ya kadar uzanan bu 

köklü imparatorluğun terekesinden pay almak isteyen iç ve dış unsur-

lar büyük bir yarış içerisine girmişlerdir. Terekenin bu denli zengin 

ve büyük olması paylaşım konusunda da tartışmaları beraberinde ge-

tirmiştir. Bu paylaşım sorunu, Birinci Dünya Savaşı yıllarında imzala-

nan gizli antlaşmalara karşın çözümlenmemiştir.
10

 Orta Doğu’da 

Fransa ve İngiltere’nin yoğun bir rekabet yaşadığı süreçte, Akdeniz ve 

Ege’de İtalya, Yunan istekleri karşısında tedirginlik yaşamaktaydı. 

İtalya için, Yunanistan gibi küçük bir devletin, başta İngiltere olmak 

üzere, diğer müttefiklerinden almış olduğu destek önemli bir sorun 

gibi görünüyordu. 

Savaşın galip devletlerinin Osmanlı Devleti üzerindeki girişimleri, 

bu büyük imparatorluğun sınırları dışında kalan kesimlerle sınırlı kal-

mamıştır. Müttefik Devletler, Osmanlı Devleti’nin artık ana coğrafyası 

sayılan Anadolu üzerinde de uluslararası projelerini hayata geçirmek 

için çalışmalara hız vermişlerdir.  

İngiltere ve Fransa’nın başını çektiği devletler grubu, Osmanlı 

Devleti’ni ne pahasına olursa olsun cezalandırmak konusunda kararlı 

bir tutum sergilemişlerdir. Ayrıca bu devletlerin Osmanlı Devleti ile 

 

9
 Trianon Antlaşması için bakınız: Uçarol, a.g.e., s. 88. Sander, a.g.e., s. 404. 

10
 Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı topraklarını paylaşmak amacıyla yapılan 

gizli anlaşmalar için bakınız: Yuluğ Tekin Kurat, Osmanlı İmparatorluğunun Payla-

şılması, Turhan Kitabevi, Ankara, 1986.  
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olan hesabı savaşın öteki mağlup devletlerinin tersine, 50-100 yıllık 

çekişmelerin çok daha ötesine dayanıyordu. Müttefik Devletler, Türk-

lerle yaklaşık 1000 yıldır yaşanan sorunları kendi lehlerine çözmek 

için uygun bir fırsat bulmuşlardı ve konuya “Şark Meselesi” çerçeve-

sinde yaklaşıyorlardı. 

Müttefik Devletler Orta Doğu’da, Osmanlı Devleti’nde duygusal 

ve siyasal açıdan olduğu kadar coğrafi olarak da kopmuş olan Araplar 

üzerinden Türkleri cezalandırmak yoluna giderken, Anadolu’da dış-

tan Yunan Ordusuna, içten ise Rumluk ve Ermeniliğe güveniyorlardı. 

Ülkede yaygın hale gelen İttihatçı düşmanlığı da İtilaf Devletleri’ni 

memnun eden bir başka gelişmeydi.  

İngiliz başta olmak üzere Müttefiklerin Osmanlı Devleti’ni ceza-

landırmak ve Şark Meselesini kendi yöntemleriyle çıkarların uygun 

olarak çözmek amacıyla politikalar geliştirdikleri günlerde, Osmanlı 

ülkesinde, yaygın olarak da İstanbul’da, bu durumdan kurtulmak için 

çeşitli çözüm yolları geliştirilmiştir. Bir grup aydın, bürokrat, asker ve 

siyasetçi her ne pahasına olursa olsun İngiltere’ye yakın durarak bu 

süreçten kurtulmayı önerirken, bir başka grup Amerikan manda yö-

netiminin çözüm olabileceğini savunuyordu. Bir kısım asker ve bürok-

rat ise çözümün tam bağımsızlıktan geçtiğini ortaya koymuştu. Mus-

tafa Kemal Paşa da bu görüşün öncüsü olan subaylardan birisi idi.
11

  

Paris’te Osmanlı ülkesiyle ilgili paylaşma projeleri tartışılıp, bun-

ların bir kısmı da uygulamaya sokulurken Mustafa Kemal Paşa, Doku-

zuncu Ordu Müfettişi olarak Anadolu’ya geçip, işgallere karşı gelişen 

yerel nitelikli direnişlere ulusal bir nitelik kazandırmıştır. Anadolu’da 

yurttaki direnişin tek merkezden yönetilmesiyle ilgili ciddi adımların 

atıldığı günlerde, işgaller de devam etmişti. İşte işgal-direniş bağla-

mında Anadolu ve Trakya’da tam bir denetim sağlayamayan İtilaf 

Devletleri, Osmanlı Devleti’ne uygulanacak olan barış antlaşmasını bir 

türlü kesinleştirememiş ve bu yüzden de imza aşamasına gelinememiş-

tir. 

 

11
 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, C I, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1973, s.13.  
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Ancak Misak-ı Milli’nin ilanı, İstanbul’un resmen işgali ve An-

kara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılması gibi peş peşe gerçekleşen si-

yasal gelişmeler, İtilaf Devletleri’nin Türklerle ilgili antlaşma için daha 

somuta adım atmalarına neden olmuştur. Ankara’da yeni parlamen-

tonun toplanma hazırlıklarının son safhaya geldiği bir dönemde, 18 

Nisan 1920 San Remo’da Müttefik devletlerin temsilcilerinin bir araya 

gelerek başladıkları görüşmeler, 26 Nisan’da sona ermiştir. Burada 

Sevr Antlaşması’nın esasını teşkil eden bir metin kabul edilerek 11 Ma-

yıs’ta Osmanlı Devleti temsilcisi Tevfik Paşa’ya sunulmuştur.10 Ağus-

tos 1920’de Osmanlı Hükümeti temsilcilerinin Sevr Antlaşması’nın 

imzalamasıyla Birinci Dünya Savaşı’nın mağluplarına uygulanacak 

olan antlaşmalar da tamamlanmıştır.
12

  

Anayasal rejimlerde hükümetler, siyasal antlaşmaları imzalayan 

temel yürütme gücü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak imzalanan 

antlaşmaların uygulanması için parlamento onayında geçmesi de ge-

reklidir. Sevr Antlaşması, o tarihte Osmanlı Parlamentosu dağıtılmış 

olduğu için Padişah tarafından toplanan Saltanat Şurasında onaylan-

mıştır. İşte bu onay, hem zaman yönünden hem de yetki yönünden 

tartışmalı bir durum yaratmıştır. Sevr Antlaşması’nın metni antlaşma 

imzalanmadan, 22 Temmuz 1920’de onaylandığı için, bu onay zaman 

açısından sorunlu görülmüştür. Diğer taraftan yetki açısından bakıl-

dığında ise Saltanat Şurası bir parlamento değildi, halkın seçmiş ol-

duğu temsilcilerden oluşmuyordu. Bu yönüyle de Saltanat Şurasının 

imzalanan ya da imzalanacak olan bir siyasal antlaşmayı onaylama yet-

kisinin olmadığı aşikârdı.
13

 Bu iki durum Sevr Antlaşması’nın huku-

ken ölü doğmuş bir antlaşma durumuna düşürmüştür.  

 

12
 Sevr Antlaşması’nın detayları için bkz. Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi 

Tarih Metinleri Osmanlı İmparatorluğu Andlaşmaları, C I., Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, Ankara, 1959, s.525-691. 

13
 1909 yılında 7. Maddede yapılan değişiklikle “Ancak sulhe ve ticarete ve terk ve ilhak-ı 

araziye ve tebaa-i Osmaniye'nin hukuk-ı asliye ve şahsiyesine taalluk eden ve devletçe masarifi 
mucip olan muahedatın akdinde, Meclis-i Umûmî'nin tasdiki şarttır. Meclis-i Umûmî'nin mü-
nakid olmadığı zamanda heyet-i vükelânın tebeddülü vukuunda keyfıyet-i tebeddülden mütevel-
lid mesuliyet heyet-i lahikaya ait olacaktır” şeklinde bir düzenleme yapılmıştı.  
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Diğer yandan Sevr Antlaşması hukuken olduğu kadar, uygulama 

açısından da ölü doğmuş bir belge olduğu kısa zamanda anlaşılmıştır. 

Çünkü Sevr Antlaşması’ndaki pek çok hüküm Anadolu ile ilgiliydi ve 

bu antlaşmayı imzalayan Osmanlı Hükümetinin bu topraklarda otori-

tesi neredeyse hiç kalmamıştı. Bu dönemde Anadolu’da ulusun irade-

sini yansıtan asıl güç, Büyük Millet Meclisi idi. Büyük Millet Meclisi ise 

19 Ağustos 1920’de yapmış olduğu toplantıda Sevr Antlaşması’nı tü-

müyle reddedip, imzalayanlarla onaylayanları vatan haini ilan ederek 

vatandaşlıkta çıkarmıştır. 
14

 

Sevr Antlaşması’nın Osmanlı Hükümeti’nin temsilcileri tarafın-

dan imzalanması ama ardından TBMM tarafından reddedilmesiyle 

İtilaf Devletleri nezdinde yeni bir durum ortaya çıkmıştır. Artık taraf-

ların elinde birbirine tamamen zıt iki belge bulunuyordu. İtilaf Dev-

letleri’nin elinde Sevr Antlaşması, TBMM Hükümeti’nin elinde Mi-

sak-ı Milli vardı!...  

Sevr’i Anadolu’daki milli harekete kabul ettirmeden bu coğraf-

yada kalıcı olamayacaklarının farkında olan İtilaf Devletleri, bunu iki 

yolla gerçekleştirmeyi düşünüyorlardı. Birincisi Yunan ordusunun 

TBMM’ye bağlı birlikleri mağlup etmesiyle Sevr’i zorla kabul ettir-

mek; ikincisi ise Yunan ordusunun olası başarısızlığı karşısında diplo-

matik yolları denemekti. Konuya TBMM açısında bakıldığında da 

benzer bir durum söz konusu idi. TBMM, bir yandan Yunan ordusu 

başta olmak üzere bütün işgal güçlerine karşı planlı ve programlı as-

keri hazırlıklar yaparak kendisine dayatılan siyasal belgeyi reddetmek 

 

14
 Bu toplantıda Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa’nın telgraf suretiyle 

Meclis’e göndermiş odluğu teklif genel kurulda kabul edildi: Bu telgraf aynen şöy-

leydi: “Ankara'da Meclisi Milli Riyasetine; Vatansız, vicdansız üç serserinin, yine kendileri gibi 
millet ve vatanla alakası olmayan birkaç kişi namına sulh muahedesini imza ettiklerini ajansta 
gördük. Mücadele-i milliyemizde daha büyük bir azim ve imanla devam-ı tekiden ahdettiğimizi 
arz eylerim. İstanbul'da teşekkülünü evvelce duyduğumuz Şûrayı Saltanatta Türkiye'nin hayat-
ı mevcudiyetini söndüren bu zalim muahedenin imza edilmesine karar ve rey veren esamileri 
malum eşhasın ve muahedenameye vazı imza edenlerin ihanet-i vataniye ile ittiham olunmasını 
ve haklarında hükm-ü gıyabi verilmesini bu vatansızların isimlerinin her yerde lanetle yad edil-
mesinin ilan ve tamim olunmasını arz ve teklif eylerim.” TBMM Zabıt Ceridesi, I. Devre, C 

3 , s.333. 
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yoluna giderken, diğer yandan da diplomasiyi de gözden ırak tutmu-

yordu. TBMM için bu süreçte yol haritasını Misak-ı Milli oluşturu-

yordu.  

Aslında 1920 yılının ikinci yarısından itibaren hem Türk tarafı 

hem de Müttefikler, olay ve olguların yaklaşık iki yıl sonra ortaya çı-

karacağı Lozan Konferansı’ndaki tezlerinin kaynağını Sevr ve Misak-ı 

Milli ile somutlaştırmışlardı.  

1921 ve 1922 yılları, İtilaf Devletleri’nin Türk tarafına Sevr’i kabul 

ettirmek için yukarıda sözü edilen iki yol üzerinden hamleleri ile geç-

miştir. Ama Müttefiklerin her geçen gün Yunan ordusu marifetiyle 

TBMM’ye Sevr Antlaşması’nı kabul ettirmek yolundaki umutları azal-

mıştır. Birinci ve İkinci İnönü muharebeleri İtilaf Devletleri’nin dip-

lomasiyi denemelerine yol açarken, Kütahya-Eskişehir Muhare-

besi’ndeki Yunan ilerleyişi, bu kez “Yunan ordusu başaracak galiba!..” 

şeklinde kısa süreli bir umuda dönüşmüştür. Ama önce Sakarya Mey-

dan Muharebesi, ardından da Büyük Taarruz sırasında Yunan ordu-

sunun üst üste yaşadığı iki bozgun, artık Sevr’i Türklere zorla kabul 

ettiremeyeceklerini anlayan İtilaf Devletleri’nin elinde tek seçenek 

kalmasına neden olmuştur. O da Sevr’in yerine, neredeyse baştan 

aşağı yenilenen yeni bir barış antlaşması taslağı ile Türkler ile masaya 

oturmak!.. 

Bu süreç Türkler açısından değerlendirildiğinde, Yunan ordusu 

karşısında kazanılan su götürmez zafer, Sevr’in özünü koruyan öneri-

lere kapıların kapatılması anlamına geliyordu. Bu durum öncelikle 

Sevr’e kaynaklık teşkil eden Mondros Mütarekesi’nin çöpe atılması zo-

runluğu doğurmuştur. 11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Müta-

rekesi ile de bu gerçekleştirilmiştir. Yunan ordusu, Anadolu’dan sonra 

Doğu Trakya’dan da tümüyle çekilmek zorunda bırakılmıştır. Bu du-

rum TBMM Hükümeti’nin 1922 yılında İtilaf Devletleri’ne vermiş ol-
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duğu mütareke ve barış önkoşulunun yerine getirilmiş olduğunu gös-

teriyordu.
15

 Böylece Türk tarafı, barış görüşmeleri sırasında, ortaya 

çıkabilecek olası bir açmaz karşısında Yunan ordusunun Anadolu ve 

Trakya’da olduğundan fazla kalmasının da önüne geçmişti.  

Mondros Mütarekesi’ne dayanak şekil eden Sevr’in artık hayata 

geçmeyeceğinin anlaşılmasından sonra, taraflar yeni bir barış antlaş-

ması için nota teatisine başlamışlardır. Saltanatın kaldırılarak Osmanlı 

Hükümeti’nin barış görüşmelerine katılmasını kesin olarak engelle-

yen TBMM, Misak-ı Milli ilkeleri çerçevesinde, Türkleri temsil eden 

tek güç olarak müzakere masasına oturmaya hak kazanmıştır.  

Lozan Konferansı’nın Başlaması ve Türk Heyeti’nin Durumu 

Lozan Konferansı 20 Kasım 1922’de Monbenon gazinosundaki 

açış konuşmalarıyla başlamıştır. Açılış töreninde İsviçre Cumhurbaş-

kanı Mösyö Habb ev sahibi olarak tüm heyetlere iyi niyet gösterisi su-

nan ve “hoş geldiniz” niteliği taşıyan bir konuşmaya yer verirken, ar-

dından kürsüye çıkan İngiltere temsilcisi Lord Curzon, resmen kon-

feransa katılan tüm heyetler, fiilen ise sadece İtilaf Devletleri adına bir 

konuşma yapmıştır. İsmet Paşa da programda olmamasına karşın kür-

süye çıkarak Türklerin haklı bir barışı ne denli hak ettiklerini ortaya 

koyan ve İtilaf Devletlerini itham eden bir konuşma gerçekleştirmiş-

tir.
16

 Bir gün sonra görüşmelere geçilmiştir.  

Lozan Konferansı’nda İtilaf Devletleri ikişer delege ile temsil edi-

lirken Türk tarafında delege olarak üç kişi bulunmuştur. Bunun se-

bebi TBMM’de iki delege seçildikten sonra, mali konular için de bir 

uzman temsilcinin gönderilmesinin zorunlu görülmüş olmasıdır. Bu 

nedenle de Maliye Eski Vekili Hasan Bey üçüncü delege olarak seçil-

miş ve bu durum görüşmelerin en başında da Müttefiklere kabul etti-

 

15
Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, C II, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1973, s.751-

767. 

16
 Ali Naci Karacan, Lozan Konferansı ve İsmet Paşa, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü 

Yayınları, İstanbul, 1943, 64-65; Cemil Bilsel, Lozan, İkinci Kitap, İstanbul, 1933, 

s.12-16. 
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rilmiştir. Türk Heyeti ya da o dönemdeki özgün söylenişi ile Türk Mu-

rahhas Heyeti, pek çok araştırmada sadece üç kişiden oluşmuş gibi 

ifade edilmektedir. Oysa İsmet Paşa birinci, Dr. Rıza Nur Bey ikinci 

ve Hasan Bey ise üçüncü delege olarak belirlenmiş, ayrıca bu üç ana 

temsilciye eşlik eden pek çok danışman da görevlendirilmişti. Bu bağ-

lamda Lozan’a giden Türk Murahhas Heyeti denildiğinde sadece üç 

kişi anlaşılmamalıdır. Heyet, İsmet Paşa da dâhil 25 kişiden oluşmak-

tadır.
17

 Öte yandan Türkiye’nin üç delege tarafından temsil edilmesi 

durumu konferans sonrasında imzalanan antlaşma metnine de yansı-

mış ve 24 Temmuz 1923 tarihindeki antlaşmada öteki devletlerin iki 

imzası bulunurken Türk tarafı adına üç temsilci imza atmıştır.  

İsmet Paşa, Dr. Rıza Nur ve Hasan Beyler’in ihtisas alanları göz 

önünde tutulduğunda, Lozan’da oluşturulan üç ana komisyonun as-

lında konferansın başlamasından önce bilindiği ve buna göre bir gö-

revlendirme yapıldığı anlaşılmaktadır. İsmet Paşa, İngiliz temsilci 

Lord Curzon’un başkanlığını yaptığı arazi, sınırlar ve Boğazlarla ilgili 

komisyon, Dr. Rıza Nur İtalyan temsilci Marki Garroni’nin başkanı 

olduğu Yabancılar ve azınlıklarla ilgili komisyon, Hasan Bey de baş-

kanlığını Fransız temsilci Barrere’in yapmış olduğu ekonomik ve mali 

işlerle ilgili komisyon düşünülerek uzmanlık alanlarına göre tayin 

edilmiştir.
18

 Ancak İtilaf Devletleri’nde olduğu gibi, Türk tarafındaki 

delegeler de görevli olmadıkları komisyonların toplantılarına katılıp 

ülkelerini temsil etmişledir.  

Konferansın Adlandırma Sorunu 

Lozan Konferansı’nda görüşmeler açılış töreninden bir gün 

sonra, 21 Kasım 1922’de başlamış ve temsilcilerin yerlerini almaların-

dan sonra konferansın dâhili nizamnamesi (içtüzük) üzerindeki görüş-

melere geçilmiştir. 

Nizamnamenin birinci maddesi şu şekilde düzenlenmiştir: 

“Fransa, Büyük Britanya, İtalya devletlerinin daveti üzerine ve Şarkta sulhu 

 

17
 Karacan, a.g.e., s. 41. 

18
 Karacan, a.g.e., s. 71; Bilsel, a.g.e., s. 19. 
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tesis etmek maksadıyla toplanan konferans aralarında 1914’ten beri sulha ha-

lel gelmiş olan devletlerin salahiyetli murahhaslarıyla Birleşik Amerika devlet-

lerinin murahhaslarından teşekkül etmiştir.  

Boğazların idare usulünün müzakeresi esnasında konferans, Kara-

deniz’de kıyısı olmak dolayısıyla münakaşaya iştirak etmeye davet edilen 

devletler mümessillerini de ihtiva edecektir. 

Şark işlerinin tanziminde alakası olan başka devletler doğrudan doğ-

ruya kendilerine ait meselelerde düşüncelerini yazı ile veya sözle bildirmek 

üzere münakaşaya katılabileceklerdir.”19 

İtilaf Devletleri temsilcilerinin “Doğu İşlerine İlişkin Konferans Ni-

zamnamesi” başlığı ile görüşmelere başlayıp nizamnamenin maddele-

rini açıklamalarına İsmet Paşa itiraz etmiştir. İsmet Paşa; “Konferansa 

takılan ad doğru değildir. Şark işleri konferans nizamnamesi değil, Lozan 

Konferansı nizamnamesi demek daha doğrudur. Murahhaslarla temsil edilen 

devletleri müttefiklerle Türkiye arasındaki notalara göre yazmak ve müzakere-

sine davetli oldukları meseleleri göstermek lazımdır. Boğazlar rejiminin müza-

keresinde Rusya, Ukrayna, Gürcistan mutlaka bulunmalıdır. Diğer taraftan 

şunu da beyan edeyim ki Türk murahhasları heyetinin bahsettiğim noktalarda 

ismi geçmeyen devletlerle görüşmeye salahiyeti yoktur” sözleriyle itirazını te-

mellendirmeye çalışmıştır. 

İsmet Paşa bu konuşmasıyla Müttefiklerin iki yaklaşımına itiraz et-

miştir. Birincisi konferansın konu açısından derinleşmesine, ikincisi 

olarak da devlet sayısı ya da coğrafya olarak genişlemesine!.. Bu du-

rum Türk tarafının, Müttefiklerle sadece Milli Mücadele’nin sonuçla-

rına göre müzakerede bulunmak isterken, bunu da elden geldiğince 

sınırlı sayıdaki devletle gerçekleştirmek istediğini gözler önüne ser-

miştir. Doğu işleriyle ilgili bir konferans, Osmanlı Devleti’nden kalma 

neredeyse bütün sorunların gündeme gelmesi anlamı taşıyordu. Türk 

tarafı ise böylesi bir derin müzakere için hazırlanmamıştı. Öyle ki Hü-

kümetin heyete vermiş olduğu yönergedeki hükümler de bunu açıkça 

gösteriyordu. Daha birkaç yıllık bir geçmişe sahip olan TBMM’nin 

 

19
 Karacan, a.g.e., s. s. 69-70. 
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yüzlerce yıllık sorunlara çözme konusundaki bilgi ve becerisi tartışma-

lıydı.  

Diğer yandan Türk Heyeti, sadece Birinci Dünya Savaşı ve Milli 

Mücadele sırasında karşı karşıya kaldığı devletlerle müzakere tekniği 

ile görüşmek istiyordu. Osmanlı Devleti’nden ayrılan devletleri ya da 

Birinci Dünya Savaşı’nda bir şekilde İtilaf Devletleri’nin yanında olan 

diğer devletleri muhatap almak istemiyordu. Türk tarafı, konferansı 

fazla detaylandırmadan ve çeşitlendirmeden, Misak-ı Milli’yi gerçek-

leştirip görüşmelerden ayrılmak amacındaydı.  

İsmet Paşa’nın konferansın ismine ilişkin itirazı kısmen de olsa ka-

bul görmüştür. Nizamnamenin birinci fırkasını teşkil eden konferan-

sın adı pek de tartışılmadan “Yakın Doğu İşleri Hakkında Lozan Konfe-

ransı” olarak kabul edilmiştir.
20

  

Bu açıdan bakıldığında konferans kısmen derinleşmişti ve Birinci 

Dünya Savaşı’nı ilgilendiren konularla savaşın coğrafyasını da aşacak 

bir vaziyete gelmişti. İsmet Paşa, “Doğu” yerine “Yakın Doğu” ifade-

sini kabul ettirerek konuları derinleşmesini kısmen de olsa engelleye-

bilmişti. Konferansın en başında ortaya çıkan bu yaklaşım, bir başka 

deyişle “kısmi tatmin” görüşmelerin gündemde olduğu dokuz ay bo-

yunca varlığını koruyacak ve 24 Temmuz 1923’te imzalanan antlaş-

mada da kendisini gösterecekti. “Kısmi tatmin”, mutlak başarı ya da 

başarısızlık tespitinin önüne geçen bir değerlendirmenin de yolunu 

açacaktı.  

Ancak 24 Temmuz 1923’te imzalanan barış antlaşmasında “Yakın 

Doğu İşleri Hakkında Lozan Konferansı” ifadesine hiç yer verilme-

miştir. Lozan Antlaşması’nın metni TBMM’nin gündemine “Lozan 

 

20
 Seha Meray (Çeviren), Lozan Barış Konferansı. Tutanaklar-Belgeler, Birinci Ta-

kım, C I, Kitap 1, İkinci Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1993, s. 7; Karacan, 

a.g.e., s. 70; Cemil Bilsel, a.g.e., s. 18. İsmet Paşa anılarında konferansın isminin “Şark 

İşleri Konferansı” olarak teklif edildiğini, kendisinin itirazı sonucunda isimde deği-

şiklik yapıldığını ifade etmektedir. İsmet Paşa, konferansın adının “Yakın Doğu İşleri 

Hakkında Lozan Konferansı” şeklinde kabul edildiğinden bahsetmemektedir. İsmet 

İnönü, Hatıralar, 2. Kitap, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1987, s. 61. 
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Sulh Muahedenamesinin Kabulüne Dair Kanunlar” şeklinde gelip 

onaylanmıştır.
21

  

Bu açıdan bakıldığında antlaşmaya giden süreçte yapılan görüş-

meler “Yakın Doğu İşleriyle İlgili Lozan Konferansı” adıyla resmiyet 

kazanırken, 24 Temmuz 1923’teki imzalanan antlaşmanın adı Lozan 

Barış Antlaşması olarak tarihe geçmiştir.  

Ankara Hükümeti mi, TBMM Hükümeti mi? 

Lozan’daki görüşmeler esnasında Türk tarafını TBMM Hükü-

meti’nin heyeti temsil etmiştir. 1 Kasım 1922 tarihinde Saltanatın kal-

dırılarak temsil konusundaki ikiliğin giderilmesi sonucunda Lo-

zan’daki görüşmelere sadece TBMM Hükümeti’nin temsilcileri katıl-

mıştır. Gerek görüşmeler sırasında gerekse antlaşma metninde Türk 

tarafı için Türkiye ifadesi kullanılmıştır. Türkiye denilirken de TBMM 

Hükümeti kastedilmiştir.  

Bu arada özellikle Türkiye’deki bazı araştırma eserler ile ikinci el 

kaynaklarda Ankara Hükümeti ifadesinin kullanıldığı görülmektedir. 

Ankara Hükümeti ifadesinin, genelde Saltanatın kaldırılması öncesin-

deki dönemde Osmanlı Hükümeti’nden ayrı bir siyasal varlık olan 

TBMM Hükümeti’ni ifade etmek için kullanılması terminolojik açıdan 

daha doğrudur. Böylelikle 1 Kasım 1922 tarihi öncesi için İstanbul 

Hükümeti ve Ankara Hükümeti ifadeleriyle Milli Mücadele dönemin-

deki siyaset ayrımı da vurgulanmış olacaktır. Buna karşılık Milli Mü-

cadele’nin tümü için en doğru ifadenin “TBMM Hükümeti” ve “Os-

manlı Hükümeti” olduğu söylenebilir.  

Bu bağlamda 1 Kasım 1922’den sonraki dönemler için Ankara 

Hükümeti ifadesi, aslında akademik değil, popüler bir söylemdir. El-

bette ne kastedildiği anlaşılmaktadır ama artık İcra Vekiller He-

yeti’nin Lozan’daki ifade edilme şekli TBMM Hükümeti ya da Tür-

kiye olmalıdır. Çünkü artık Türk tarafını temsil etme kabiliyetine ve 

yetkisine sahip tek siyasal varlık kalmıştır: O da TBMM Hükümeti’dir. 

 

21
 TBMM Zabıt Ceridesi, II. Devre, C I , s. 284. 
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Savaş Tazminatı mı, Tamirat Bedeli mi? 

Yukarıda da belirtildiği gibi Lozan Konferansı’nda hem beklendi-

ğinden daha derin konulara temas edilmiş hem de geniş bir coğrafya 

ele alınmıştır. Bunların içinde mali konular da son derece derin ve 

geniş olarak tartışılmıştır. Görüşmeler esnasında İtilaf Devletleri ile 

TBMM Hükümeti arasında savaş tazminatı, TBMM Hükümeti ile de 

Yunanistan arasında tamirat bedeli konusunda anlaşmazlık çıkmış ve 

tartışmalar yaşanmıştır.  

Lozan ile ilgili yapılan araştırmalarda çoğunlukla her iki konu da 

savaş tazminatı ifadesiyle anlatılmaktadır. Oysa savaş tazminatı ile tamirat 

bedeli eş anlamlı kavramlar olmadığı gibi, etimolojik açıdan da farklı 

terimlerdir.  

Savaş tazminatı, tamirat bedeline nazaran daha geniş kapsamlı bir 

kavramdır. Tamirat bedeli de bir nevi savaş tazminatı olmakla birlikte, 

talep ediliş yönüyle savaş tazminatı ile bire bir aynı değildir.  

İtilaf Devletleri, daha önce Osmanlı Devleti’nden talep ettikleri ve 

Sevr Antlaşması’na da bir hüküm olarak yerleştirdikleri savaş tazmi-

natını, Lozan’da TBMM Hükümeti’nden istemişlerdir. İtilaf Devlet-

leri, TBMM Hükümeti’ni Osmanlı Devleti’nin gerçek mirasçısı ve de-

vamı olarak gördükleri için böyle bir talepte bulunmuşlardır. Ancak 

Sevr Antlaşması’ndaki Türkiye ile Lozan’daki Türkiye farklıdır. Her 

ne kadar Batılı devletler hem Sevr’de hem de Lozan’da ısrarla Türkiye 

ifadesini kullanmışlarsa da, her iki hükümetin yapıları, işleyişleri ve 

hassasiyetleri açısından ciddi farklar bulunmaktadır.  

Her şeyden evvel savaş tazminatı, cezalandırma metodolojisinin 

bir parçası olarak yenenlerin mağlup taraftan talep ettikleri bir öde-

medir. Birinci Dünya Savaşı’nın mağlubu Osmanlı Devleti’nden bu 

nedenle savaş tazminatı istenmiş ve bu istek de antlaşma metnine (Sevr 

Antlaşması) konulmuştur. Oysa TBMM Hükümeti kendisini Birinci 

Dünya Savaşı’nın mağlubu değil, Milli Mücadele’nin muzafferi olarak 

görmektedir. Bu nedenle İtilaf Devletleri’ne savaş tazminatı ödemeye 

yanaşmamış ve üstüne de Batı Cephesi’nde askeri üstünlük sağladığı 
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–bunu da Mudanya Mütarekesi ile tescil etmişti- Yunanistan’dan savaş 

tazminatının bir türü olan tamirat bedeli talep etmiştir. Kısacası TBMM 

Hükümeti, Lozan görüşmeleri sırasında Yunan Hükümetinden Ana-

dolu’yu yakıp yıkarak verdiği zarar için tamirat bedeli talep etmiş ve 

bunun da antlaşma metnine konulması için çaba sarf etmiştir.  

Atatürk döneminde kaleme alınan Tarih IV adlı eserde, konuyla 

ilgili kavramlaştırma doğru bir şekilde belirtilmiştir. Türkiye ile Yuna-

nistan arasında konferansta ortaya çıkan sorunlar sayılırken “Yunanis-

tan’la aramızda konferansın birinci kısmında hallolunmayan yegâne mesele, 

Yunan ordularının Garbi Anadolu ve Şarki Trakya’da yaptıkları tahribatın 

tamiri iş idi” şeklindeki bir tespit yapılmıştır.
22

  

Yakın dönemde kaleme alınmış olan ve ders kitabı niteliği taşıyan 

bir çalışmada da doğru kavramın kullanıldığı görülmüştür. Atatürk 

İlkeleri ve İnkılâp Tarihi adlı eserde konu anlatılırken tamirat meselesi 

ifadesine yer verilmiş ve Yunanistan’ın da Türkiye’den işgal giderle-

riyle ilgili bir talepte bulunduğu belirtilmiştir. Sonuçta da Karaağaç 

karşılığında Türkiye’nin tamirat talebinde bulunmaktan vazgeçtiği 

bilgisini aktarmıştır.
23

 

Buna karşılık kapsamlı bir siyasi tarih kitabında ise tamirat bedeli 

ifadesine hiç yer verilmemiş ve konu fazla detaylandırılmadan tazmi-

nat talebi ifadesiyle anlatılmıştır.
24

  

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile ilgili bir başka eserde de Lo-

zan Antlaşması hakkında bilgi verilirken “Savaş Tazminatı” başlığı kul-

lanılmış ve altında da “Birinci Dünya Savaşı dolayısıyla Türkiye hiçbir dev-

lete savaş tazminatı ödemeyecekti. Yunanistan Batı Anadolu’yu işgali sırasında 

 

22
 Tarih IV. İstanbul Devlet Matbaası, İstanbul, 1934, s. 127. 

23
 Abdullah İlgazi (Editör), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Savaş Yayınevi, Ankara, 

2010, s. 191-193. 

24
 Uçarol, a.g.e, s. 181-182. 
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verdiği zararlardan dolayı Karağaç’ı savaş tazminatı olarak Türkiye’ye bıra-

kacaktı” şeklinde açıklamalar yapılmıştır.
25

 Söz konusu çalışmada Tür-

kiye’nin hem İtilaf Devletleri ile hem de Yunanistan ile yaşadığı taz-

minat sorunu savaş tazminatı ifadesiyle genel olarak geçiştirilmiştir. 

Aslen Devletlerarası Hukuk konusunda uzmanlaşmış olan Hamza 

Eroğlu, çok sayıda baskısı yapılan eserinde hem tazminat hem de ta-

mirat ifadelerine yer vermiştir. Eroğlu, Lozan Antlaşması’nın hüküm-

leriyle ilgili açıklama yaparken Harp Tazminatı başlığı altında konuyla 

ilgili şu ifadelere yer vermiştir.  

“d) Harp Tazminatı:  

Eskiden harp tazminatı olarak bahis konusu edilen bu mesele Birinci 

Cihan Harbinde tamirat adı altında ortaya çıkmıştır. Burada bir taraftan 

Türkiye ile 1918 Harbinin galipleri, diğer taraftan da Türkiye ile Yuna-

nistan arasında meselenin tetkiki gerekir.  

aa- Birinci Cihan Harbinin galipleri, bizden Birinci Cihan Harbi 

sebebi ile tamirat talep etmişler, ayrıca buna ek olarak işgal masrafı, kendi 

tab’alarının zarar ve ziyanlarını da buna eklemişlerdir. Harp içinde Al-

manya’dan istikraz karşılığı ve rehin bulunan beş milyon altın ve harp 

yıllarında İngiltere’ye sipariş edilen donanma bedeli de ellerinde bulundu-

ğunda bizlere verilmemiş ve tamirat karşılığı tutulmuştur. Umumi harbe 

giren mağlup devletlere esaslı mali bir yük olan bu beladan, geleceğe bir 

borç bırakılmadan, sadece fiilen elimizde bulunmayan meblağ karşılık gös-

terilerek büyük bir başarı ile işin içinden sıyrılınmıştır. 

bb- Lozan Barış Antlaşmasında, Yunanistan’ın harp kanun ve adet-

lerine riayet etmediği tanınarak kendisine sorumluluk yükleniyor, Yunan 

ordu ve idaresinin Anadolu’yu haksız işgalleri sırasında yaptıkları fiiller-

den doğan hasarın tamiri zorunluluğu da tanınıyordu. Türkiye, Yunanis-

tan’ın harbin devamından ve bunun neticelerinden doğan mali vaziyetini 

nazarı itibara alarak tamirat hususunda her türlü taleplerinden Karaağaç 

 

25
 Cemil Öztürk (Editör), İmparatorluktan Ulus Devlete, Türk İnkılâp Tarihi, Pegem 

Yayıncılık, Ankara, 2007, s. 178. 
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ve havalisinin Türkiye’de bırakılması şartı ile vazgeçiyordu. Tamirat me-

selesi, Lozan Konferansının ikinci döneminde Türkiye ile Yunanistan ara-

sında güç çözümlenebilen bir problem olmuştur.”26  

Bazı araştırmalarda ve ders kitaplarında savaş tazminatı ifadesi 

kullanılmış olmakla birlikte, yukarıda da belirtildiği gibi, Savaş tazmi-

natı daha geniş bir kavram olduğu için, daha dar anlamı olan ve ko-

nuyu daha iyi anlatabilecek ifade olan tamirat bedelinin tercih edilme-

sinin yerinde olduğu düşünülmektedir.  

Lozan Konferansı’nın tutanaklarını Türkçeye çevirmiş olan Seha 

Meray’ın tercüme niteliği taşıyan eserinde de konu, onarım ve tamirat 

ifadeleriyle anlatılmış ve hatta Fransızca karşılığı olan reparations da 

eklenerek kullanılan kavrama açıklık getirilmiştir.
27

 

Kaldı ki, Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesi de şöyle düzen-

lenmiştir: “Yunanistan harp kavaninine mugayir olarak Anadolu’da 

Yunan ordu veya idaresinin ef'alinden mütevellit hasaratın tamiri 

mecburiyetini tanır. Diğer taraftan Türkiye, Yunanistan’ın harbin te-

madisinden ve bunun netayicinden mütevellit vaziyeti maliyesini na-

zarı dikkate alarak tamirat hususunda Yunanistan Hükümetine karşı 

her türlü mutalebattan sureti kafiyede feragat eder.”
28

 

Bu hükme de bakıldığında savaş tazminatı değil, tamirat bedeli ifa-

desinin kullanıldığı açıkça görülmektedir. 

Zaten antlaşmanın Düstur’a da yansıyan Fransızca metninde yer 

alan aynı maddede de tamir kelimesinin Fransızca karşılığı olan répa-

rera ifadesi kullanılmıştır. Antlaşmanın orijinal olan Fransızca metnin-

 

26
 Hamza Eroğlu, Türk İnkılâp Tarihi, Savaş Yayınevi, Ankara, 1990, s. 159-160. Di-

ğer yandan Hamza Eroğlu’nun bu araştırmanın teziyle uyumlu bir terminoloji kul-

landığı görülmekle birlikte, İtilaf Devletleri ile Türkiye arasındaki savaş tazminatı ko-

nusunda değerlendirmeleri tartışmaya açıktır. Ancak çalışmanın ana konusu bu ol-

madığı için konunun detayına girilmeyecektir. 

27
 Meray, a.g.e., İkinci Takım, C I, Kitap I, s. 205. 

28
 Düstur, 3. Tertip, C 5 , İstanbul, 1931, s. 60. 
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deki diğer tamir, tamirat gibi ifadeler réparera ya da réparation keli-

meleriyle anlatılmıştır.
29

 Buna karşılık tazminat kelimesinin Fransızca 

karşılığı olarak ise compensation ifadesi kullanılmıştır.
30

 

Aslında savaş tazminatı ve tamirat bedeli konusuna genel olarak 

yaklaşıldığında, Tamirat bedeli ifadesinin, daha doğrusu reparations 

kavramının Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya ile imzalanan 

Versay Antlaşması’nda vücut bulduğu bu antlaşmada bir tazminat 

şekli olarak yer aldığı görülmektedir.
31

 Compensation ifadesinin yanı 

sıra reparation terimi de kullanılarak konunun başka boyutu, bir 

başka deyişle tamirat bedeli yönü ortaya konulmuştur. Çünkü savaş 

sırasında Almanya’nın Fransa’ya vermiş olduğu zarar bu şekilde gide-

rilmek istenmiş ve antlaşma metnine konmuştur. Tıpkı Yunan ordu-

sunun Anadolu ve Trakya’daki tahribatını telafi etmesi gibi!... 

Diğer Konularla İlgili Kavramlaştırma 

Konuya sınırlarla başlayacak olursak Lozan görüşmelerinde ve 

antlaşmada güney, kuzey, doğu ve batı gibi bir ayrım yapılmamıştır. 

Sınırlarla ilgili görüşmeler ve antlaşmaya yansıyan düzenlemeler ülke 

çerçevesinde yapılmıştır. Bir kere antlaşmanın geneline bakıldığında 

özenin Türkiye olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum sınırlarla ilgili hü-

kümlerde de açık şekilde görülmektedir. Şöyle ki; Lozan Antlaş-

ması’nın 2. maddesinde yer alan “Karadeniz’den Adalar Denizi’ne32 Tür-

kiye’nin hududu berveçhi zir tespit edilmiştir” şeklindeki düzenlemeler, 

Türkiye merkez alınarak Karadeniz “Evvela Bulgaristan ile…; Saniyen 

Yunanistan ile…;” şeklinde Bulgaristan ile ayrı, Yunanistan ayrı olarak 

detaylı bir şekilde yapılmıştır.
33

  

 

29
 Düstur, 3. Tertip, C 5 , s. 60, 71, 79, 128, 138, 140, 211. 

30
 Düstur, 3. Tertip, C 5 , s. 211, 215, 240, 241. 

31
 https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000002-0043.pdf (Erişim Ta-

rihi 19.10.2019). 

32
 Lozan Antlaşması’nın Fransızca metninde Ege Denizi ifadesi bulunmakla birlikte 

Türk tarafı bu denizi Adalar Denizi olarak çevirip Meclis’e sunulan metinde bu şekilde 

göstermiştir. TBMM Zabıt Ceridesi, II. Devre, I. C , s. 112-113. 

33
 Düstur, 3. Tertip, C 5, s. 20. 
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Antlaşmanın 3. maddesinde ise “Akdeniz’den-ki antlaşmada Bahrisefit 

ifadesi yazılıdır- İran hududuna kadar Türkiye’nin hududu berveçhi zir tespit 

edilmiştir” ifadelerinden sonra “Evvela Suriye ile…; Saniyen Irak ile…” 

şeklinde ayrı ayrı düzenlemeye gidilmiştir.
34

  

Görüldüğü gibi sınırlarla ilgili düzenlemelerde yön esas alınma-

mıştır. Pratikte doğu, batı, güney, kuzey olmak üzere Türkiye’nin sı-

nırlarının hepsi görüşülmüş ve antlaşmaya hüküm olarak konulmuş-

tur. Ama yukarıda da belirtildiği gibi yön esasına göre değil, devlet 

esasına göre sınır düzenlemeleri yapılmıştır.  

Kaldı ki, Atatürk de Nutuk’ta karşılaştırmalı bir şekilde Lozan 

Antlaşması’ndaki sınırlardan bahsederken yön esasına göre değil, 

Trakya Hududu, İzmir Mıntıkası, Suriye Hududu, Irak Hududu, 

Kafkas Hududu, Boğazlar Mıntıkası gibi ifadelerle konuyu anlatmış-

tır.
35

 

Lozan Antlaşması dikkatle incelendiğinde zaman zaman yanlış 

kavramlaştırmaya gidilen bir diğer konu da Türkiye sınırları içinde 

yaşayan Gayrimüslim azınlıklardır. Anlaşmanın hemen her yerinde o 

zamanki ifadeyle ekalliyet –ya da akalliyet- ifadesi tek başına kullanıl-

mamıştır. Metnin neredeyse tümünde Gayrimüslim akalliyet ifadesine 

yer verilmiştir. Türkiye’deki azınlıklar ilgili hükümlerde Gayrimüslim 

akalliyet ifadesi kullanılırken Yunanistan’daki azınlıklardan bahsedi-

lirken sadece ekalliyet kelimesine yer verilmiştir. Bununla birlikte Yu-

nanistan’da yaşayan Türkler, Müslümanlar olarak ifade edilmiştir. 

Örneğin 30 Ocak 1923’te uzlaşmaya varılan mübadele ile ilgili sözleş-

menin adı, “Türk-Rum Ahalisinin Mübadelesine Dair Mukavelename ve 

Protokol” iken konunun özünü oluşturan birinci ve ikinci maddelerde 

Türk ifadesine yer verilmemiştir.
36

 Buna karşılık sözleşmenin 3. Mad-

desinin ilk paragrafı; “Rum ve Türk ahalisi mütekabilen mübadeleye tabi 

 

34
 Düstur, 3. Tertip, C 5 , s. 20-21. 

35
 Nutuk, C II, s. 751-766. 

36
 MADDE 1 — 1 Mayıs 1923 tarihinden itibaren Türkiye arazisinde mütemekkin Rum Orto-

doks dininde bulunan Türkiye tebaası ile Yunan arazisinde mütemekkin Müslüman dininde bu-
lunan Yunan tebaasının mecburî mübadelesine iptidar edilecektir. Eşhası mezkûre Türkiye ve 
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bulunan araziyi 18 Teşrinievel 1912 tarihinden itibaren terk etmiş olan Rum 

ve Müslümanlar birinci Maddede musarrah olan mübadeleye dâhil addoluna-

caklardır” şeklindedir. Bundan da anlaşılacağı gibi Batı Trakya’daki 

Müslümanlar ifadesinden Türkler kastedilmektedir.
37

 Bu durum da 

Batı Trakya’daki azınlığın din temelli değil, etnisite temelli olarak ele 

alındığını göstermektedir. Buna karşılık yukarıda başka hükümlerde 

sözü edilen Türkiye’deki azınlıklardan, sadece Gayrimüslim unsurlar, 

din temelli olarak belirtilmiştir. Aslında nüfus mübadelesiyle ilgili ola-

rak Lozan’da yapılan tartışmalara bakıldığında, her Türk ve Yunan 

tarafının –Müttefikler genelde Yunan tezlerini desteklemişlerdir- hem 

coğrafi hem de mübadil açısından kendi lehlerine genişletme ve da-

raltma amacı içinde oldukları görülmüştür. 

Bu arada katılan devletlerle ilgili bir değerlendirme yapıldığında 

Lozan Antlaşması’nı sekiz devlet imzalamış gibi görünmesine karşın 

aslında antlaşmanın özünde iki taraf bulunmaktadır. Şöyle ki, antlaş-

mayı bir taraftan Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, 

Yunanistan, Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven Devleti imzalarken, diğer 

taraftan Türkiye imzacı devlet olarak yer almıştır.
38

 Sadece bu bile çok 

taraflı bir anlaşma gibi görünen Lozan’ın aslında iki taraflı bir siyasal 

belge olduğunu göstermektedir. Burada dikkat çeken bir başka unsur 

ise Türkiye’deki anı ve araştırma türü eserlerde Lozan Konferansı’na 

katılan ve antlaşmaya imza koyan devletlerden birinin İngiltere oldu-

 

Yunan Hükümetlerinin kendi memleketleri hakkında müsaadesi olmadıkça ne Türkiye’de, ne de 
Yunanistan’da gelip tekrar yerleşemeyeceklerdir. 
MADDE 2 —Birinci Maddede musarrah olan mübadele atideki ahaliye şamil değildir: 
a ) Derseadet Rum ahalisi; 
b ) Garbî Trakya’nın Müslüman ahalisi 
Derseadet’in Rum ahalisi addedilecekler 1912 kanunu mucibince tehdit edilmiş bulunan Derse-
adet Şehremaneti havzasında 30 Teşrinievel 1918 tarihinden mukaddem sakin bulunmuş olan 
bilcümle Rumlardır. Garbi Trakya’nın Müslüman ahalisi addedilecekler, Bükreş Muahedena-
mesi ile 1913’te tayin edilen hattı hududun şarkındaki havalide mütemekkin bilcümle Müslü-
manlardır. Düstur, 3. Tertip, C 5, s, 205-206. 

37
 Bunu tartışmalar sırasında Yunan temsilci Caclamanos da ifade etmiştir. Caclama-

nos, Müslüman Arnavutlar için mübadelenin söz konusu olmadığını belirtmiştir. Me-

ray, a.g.e., Birinci Takım, C I, Kitap 2, s. 345. 

38
 Düstur, 3. Tertip, C 5, s. 16. 



2438 TEMUÇİN FAİK ERTAN  

 

ğunun ifade edilmesidir. Oysa Lozan’da birinci dönemde Lord Cur-

zon, ikinci dönemde de Horace Rumbold tarafından temsil edilen 

devlet İngiltere değil, Büyük Britanya İmparatorluğu’dur. Bu temsil 

durumu hem açılış töreninden hem de kapanış anlamındaki imza tö-

reninden de açıkça görülmektedir. 

SONUÇ 

Lozan Konferansı 20 Kasım 1922’de açılış konuşmalarıyla başla-

mış, ertesi gün ise komisyonların oluşturulması ve nizamnamenin tar-

tışılıp kabul edilmesiyle görüşmelere geçilmiştir.  

Görüşmelerin adı ilk gün kabul edilen nizamnameye (içtüzük) 

göre Yakın Doğu İşleri Hakkında Lozan Konferansı olup, taraflar genel 

olarak Türkiye ve Müttefikler olarak ya da TBMM Hükümeti ve Yu-

nan Hükümeti şeklinde anılmışlardır. Bu nedenle Lozan Konferansı 

boyunca TBMM Hükümeti ya da Türkiye için Ankara Hükümeti ifa-

desinin kullanılmasının terminolojik açıdan doğru olmadığı kanaati 

hâsıl olmuştur.  

Diğer yandan görüşmeler sırasında Türkiye’nin sınırları devlet 

merkezli ya da coğrafi bölge esaslı olarak tartışılmış ve antlaşma met-

nine de bu şekilde yazılmıştır. Daha açık bir deyişle güneyi kuzey, 

doğu ve batı şeklinde değil, Bulgaristan, Yunanistan, Suriye ve Irak 

sınırı olarak ifade edilmiştir. 

Müttefik Devletler Türkiye’den savaş tazminatı isteyip bundan 

vazgeçerken, Türkiye Yunanistan’dan Anadolu ve Trakya’daki işgal-

leri sırasında yapmış olduğu tahribatın karşılığı olarak savaş tazmina-

tının bir türü olan tamirat bedeli talep etmiştir. Karaağaç karşılığında 

da bu isteğinden vaz geçmiştir. Savaş tazminatı ve tamirat bedeli iç içe 

geçmiş kavramlar olmakla birlikte bire bir aynı anlamı taşımamakta-

dır.  

Lozan Konferansı, 20 Kasım 1922’de başlayan, iki dönemde ger-

çekleşen ve 24 Temmuz 1923 tarihinde imza ile sonuçlanan bir süreç-

tir. Lozan Konferansı ve Lozan Antlaşması ile çok sayıda yerli ve ya-

bancı anı ve araştırma bulunmaktadır. Özellikle araştırma eserlerde 
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konuyla ilgili temel kavramların kullanılmasında tutarsızlıklar ve rast-

gele tercihler söz konusudur.  

Bu çalışma, Lozan Konferansı’nın bir terminolojisinin olduğu, bu-

nun da araştırma eserlerde ne denli yansıdığı konusu üzerine bir ön 

çalışma niteliği taşımaktadır. Lozan Konferansı ve sonunda imzalanan 

antlaşma, tarih bilimi kadar, uluslararası ilişkilerin, siyaset bilimin ve 

devletler arası özel ve genel hukukun da ilgi alanındadır. Bu nedenle 

kavramların kullanılmasında özen gösterilmesi gereklidir. 
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