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OLAYLAR VE GORUŞLER

85. Yıldönümünde Lozan...
Lozan'da elde edilen kazanımlar teker teker elimizden ahnıyor. Büyük
enıeklerle gerçeklcştirilen fabrikalar, limanlar, bankalar, sanayi
kuruluşları, teker teker elden çıkarılıyor. Türkiye 85 yılın en büyük
borçlanmasıyla karşı karşıya bulunuyor.Lozan'dan 85 yıl sonraki
Türkiye'dc, günümüzde büyük bir savaş yaşamyor. Aslında savaş Sevr
yandaşlarıyla Lozan yanlıları arasında gcrçekleşiyor.
Alev
COŞKUN
Alev CO
ün II. Meşrutiyet'in 100. yıldönümüydü,
bugün Lozan
Anlaşması'nın imza altına alınmasının 85. yıldönümüdür. Bu tarihler
Türk'ün uluslaşma tarihinin iki önemli günüdiir. Lozan, son derece
önemlidir, çünkü Türkiye
Cumhuriyeti'nin uluslararası bir aıılaşma ilc kabul
edilişidir.
Lozan aslında Anadolu
coğrafyasmdan Türkleri
söküp atmak isteyen güçlerin ve bu girişimleri
ııluslararası bir belgeyc
bağlayan, Sevr Antlaşması'nın yırtıhp atılmasının yıldönümüdür.
Lozan'ı iyi anlayabilmek için Sevr'i anımsamak gerekir. Kısaca özetleyelim, Sevr'de ne isteniyordu?
• Sevr Antlaşması'na
görc Türkler Trakya, lstanbul, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Doğu
Anadolu'dan sürülüp atılıyordu; böylece Türklerin
Konya, Ankara, Çankırı
gibi illerin içinde bulunduğu bölgcde, denize çıkışı olmayan ufak bir
köylü devleti olarak kalması isteniyordu. Kuşkusuz bir süre sonra da tamamen bitirilmesi planlanmıştı.

Türklerin bin yıldır vatanı olan bu topraklar ellerinden ahnıyor, Yunanlılara, Fransızlara, tngilizlere, ltalyanlara ve Ermenilere bölge bölge dağıtılıyordu.
Ama Türkler, tarihlerinin en büyük imtihanlarından birisini Atatürk'ün önderliğinde bütün dünya önünde veriyordu. Bu mücadclc sadece o dönemin cn büyük
dcvletlerine karşı değil,
aynı zamanda kendi padişahına ve içcrdeki satılmış işbirlikçilerine karşı da veriyordu.
Bu ceheımemi andıran
bir ölüm kalım mücadelesiydi. Atcş ve ihanet
yaşanıyordu. Büyük şair
Nâzım Hikmet'in dcdiği
gibi:
"Yaralıydı, yorgundu,
fakirdi nıillet,
En a/.ılı düvellerle
(devletlerle) dövüşüyordu.
Fakat dövüşüyordu.
Kölc olmamak için iki
kat,
iki kat soyulmamak
için..."
Ulusun
30
Ekim
1918'de Mondros Ateşkesi ile başlayan kötü
yazgısı tersinc döndü, 9
Eylül 1922'de zaferle sonuçlanan Atatürk'ün önderliğindeki antiempcryalist savaşla değişti.

Ama bu yetmczdi; askeri
alanda kazanılan başarının Lozan'da diplomasi
zaferi ile taçlandınlması
gerekiyordu.
Lozan görüşmeleri 20
Kasım 1922 günü başlayacaktı.
Her zaman olduğu gibi,
o günün süper güçleri,
çelişki yaratmak için Lozan Konferansı'na Istanbul ve Ankara hükümetlerini birlikte davet etmişlerdi.
Osmanlı
Sadrazamı
Tevfik Paşa, nıilli mücadelede yayımlanan idam
kararlarını, şeyhülislam
fetvalannı, hilafet ordusu
girişimlerini unutup, sanki Babıâli ile Ankara arasında hiçbir çelişki yokmuş gibi Ankara'ya telgraf çekerek "Osmanlı
devlet ve milletinin lıaşına daha büyük zararlar gelmemesi için" Lozan Banş Konferansı'nda
birlikte hareket etmeyi
önerdi. Utanmazlığın bu
kadarı da olamazdı...
"
Mustafa Kernal, sadrazama "Türkiye devleti,
yalnız TBMM tarafından (eııısil olunur" diye
yanıt vcrdi.
Osmanlı sadrazamının
başvurusu 30 Ekim 1922
günü TBMM oturumunda
okunduğunda tepkilerle
karşılandı. Bu bunahmdan önemli bir sonuç al• Sevr Antlaşması ile
mayı Atatürk sağladı ve 1 Kasım
1922'de TBMM
kararıyla Osmanlı
saltanatı kaldınldı.
lştc Lozan görüşmeleri bu çok
önemli gelişme ile
başlamiştır. Lozan'da bütün dünyaya "Biz artık
STANDARTLARDA GLOBAL ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ
yepyeni çağdaş
bir devletiz" mesajı verilmiştir.
Lozan'a giden
heyetin başkanhğma, Ulusal Savaş'ın Batı Cephesi Komutanı IsKABİLİYETİ OLAN İŞ VE KARİYER DOSTU GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE
met lnönü getirildi ve TBMM,
Lozan'a giden hcyete verdiği taliyulık)>
(S6z-1)<lklyıHık
mi (EA4) (îki yılttk)
matta:
rogr.(Say-1)(ik
- Sınır ve toprak konusunun kesin çözümünü,
ans(EA-2)>
Türk
topraklannda
nu Vöhetiml (6A-2)
ası iltfkit«r <EA«
bir Emıeni devle-Slnema (Söz-2)>
kla İllşkHer ve Rekiamalık (Söz«2)fi>
Öğretıronltğ» (OH)*
ti
kuruluşunun
fh(SÖ2)
Ö*2)
mi (S6z-1)>
İşletmeci»9l(EA-1)>
reddedilmesini,
ilE
i
- Türk Boğazları'nın yabancı askerlerden temizlenerek tamamen
ndisliği (Say-2)>
Türklerin denetimine bırakılmasını;
- Kapitülasyonların reddedilme, Üyelikler ve Akreditasyonlar
sini,
ueen Mary Londra Üniversitesi, lngiltere> Liverpool John Moores Üniversitesi,
- Azınlık soruanagement, Fransa> OTA Hochschule, Almanya> CAH Dronten Üniversitesi,
nunun mübadele
(karşılıklı göç) ile
çözümlenmesini,
etim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu
>Council of International Schools (CIS)>World Association of Universities
- Türk yargısıs (IAU)>Federation of the Universities of the Islamic World (FUIW)>Global
nın tam olarak geEducation(PRME)>American Council on Education (ACE)> Academic
çerliliğinin sağlanmasını istedi.

D

NİVERSİTESİNDEN
RENCİ HARÇLARI

GÜVENCESİYLE!!!

adece 4500 YTL

Î

İ000 YTL

5625 YTL

RSLARI, SPORCU BURSU, TC UYRUKLU OGRETMEN, POLIS VE
MLERİ VE TEKNOLOJİLERI FAKÜLTESİNE YERLEŞTİRİLECEK TÜM

usunda
iptomave
tüsiarara*ı
çokküttürlü
)leri, sosyal

ntalya 0242 243 5306 Bursn 0224 240 2085 Izmlr 0232 484 0532 Samsun 0302 234 3632 K»ysori 0352 233 6086
RKİYE Tel; 0392 660 2000 (2119) Faksı: 0392 727 7SZ8 reelorat8@leta.6du.tr www.lefke.edu.tr
sl No: 112 B Kat: 3 Beyoğlu / Istanbul Tel: 0212 249 6426 (Pbx) Faks: 0212 249 6416 info@laulstanbul.org
0392 660 2000 (2029) Faks: 0392 727 7528 GSM No: 0533 834 1244 lletisinı@lefke.edu.tr
oşa / KKTC Mersin 10 TÜRKİYE Tel: 0392 229 0380(4 Hat) lauybom@lefke.edu.tr

dir. (Yukanda YTL karşılığı dolar, 1.25 kurundan ömeklemo yapılmıştır)
mler için ÖSS-1 de 145 barajını aşmak yeterlidir.

Orijinal Boyut : 18 * 51 cm

Asıl konu
ckononıi
Lozan Konferansı'nda temel
tartışma, ekonomik konularda yoğunlaştı. Batı dünyası kapitülasyonların sürdürülmesini istiyordu.
Konferansta
müthiş bir dayatma vardı, ancak
bu dayatmalan kabul etmeyen lnönü
ve Türk delegasyonu, Lozan görüşmelerini terk
etti (14 Ocak
1923). Daha sonra

tekrar toplanan konferansta Batı devletlcri Türk
talcplcrini kabul etmek
zorunda kaldı.

Lozan'ın özü şudur
1- Lozan ilk antiemperyalist savaşı yapan
Türklerin varlığını tartışmasız kabul eden ııluslararası bir belgcdir.
2- Anadolu'yu bölen
Sevr Antlaşması yırtıhp
atılmıştır.
3- Lozan, kapitülasyonları kaldıımış ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını kabul
etmiştir.
4- Çağdaş Türkiye
Cumhuriyeti'nin kuruluşunun kale kapısıdır.

Günümüz Türkiyesi
Günümüzde Lozan'da
elde edilen kazanımlar
teker teker elimizden ahnıyor. Büyük emeklerle
gerçekleştirilen fabrikalar, limanlar, bankalar,
sanayi kuruluşları, teker
teker elden çıkarılıyor,
babalar gibi satıhyor.
Adeta kapitülasyonlar
teker teker bizden geriye
ahnıyor.
Türkiye 85 yılın en büyük borçlanmasıyla karşı
karşıya bulunuyor.
Lozan'dan 85 yıl sonraki Türkiye'de, günümüzde iç politikada büyük bir savaş yaşamyor.
Aslında savaş Scvr yandaşlarıyla Lozan yanlıları arasında gerçekleşiyor.
Çok hukuklu toplum isteyenler var, Lozan Antlaşması'nın
yarattığı
"ulus hiliııciııiıı" töıpülenmesini, hatta ortadan
kaldırılmasını isteyenler
var. Ulus bilinci yok edilip ümmet toplumuna dönüşüm isteniyor. Bölücüler, Osmanhcılar, ümmetçiler, dönekler, liboşlar, şeriatçılar bir olmuşlar, Lozan'ı değil Sevr'i
taçlandınyorlar.
Türkiye Cumhuriyeti'nin, anayasanın iki üç
maddesinde belirtilen temel kuruluş ilkelerine
karşı çıkılıyor. Bu ilkelcre tam karşıt yayınlar yapılıyor, konuşmalar yapılıyor.
Kendi kurtarıcısıyla ve
kendi varhğının temcl taşı olan uluslaşma süreciyle 85 yıl sonra hesaplaşmak amacıyla karşıt
çalışmalar yapan hareketlcre, dünyanın herhangi bir ülkesindc rastlamak çok güçtür.
Lozan'ı tanımlayan birçok yapıt, birçok yazar
vardır.
Türk Ulusal Savaşı'na
iyi gözle bakmayan İngiliz tarihçi Arnold Toynbee, sonunda gerçekleri
kabul etmek zorunda kalmıştır. Lozan'ı şöyle anlatıyor:
"... (Lozan'da)... dünya, tarihte eşi olmayan
bir olayla karşılaşmıştır.
Venilıniş. parçalanmış
bir ulusun, bu harabe
içinden ayağa kalknıası
ve dünyanın en büyük
ııluslurı ile tam cşi( kosullar içinde karşı karşıya gelmesi ve büyük
savaşın galiplerini di/.e
getirerek her istediğini
kabul ettirmesi..."
lşte, ulusal savaşa karşı olan Toynbee bile bunu kabul ediyor, ama bizim satılmışlar hâlâ Lozan'a saldınyor.
Yazınıızı Atatürk'ün
Nutuk'taki bu konu ile ilgili yargısıyla bitirclim:
"Bu aıılaşma. Türk
ulusuna yüzyıllardan
beri hazırlanmış ve Sevr
Antlaşması ile taınamlandığı sanılmış büyük
bir suikastın önlenmcsini bildiren belgedir."
Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kimse yıkamayacaktır.
Laik, çağdaş ve aydınlık Türkiye Cumhuriyeti
sonsuza dek yaşayacaktır..

B

E
T

B
k
Y
(
R
O
t

A

Y
0

M
A
iz

