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Öz 
Dünya basınının yoğun ilgi gösterdiği Lozan Konferansı’nı iki 

yüzden fazla gazeteci yakından takip etti. Bu yoğun ilgide en önemli merak 
konusu gerek Avrupalı gerekse genç Türk Devleti temsilcileri arasında 
yürütülecek diplomasi ve tarafların bu diplomasideki başarısı idi. Kuşkusuz 
Türk gazetecileri için de, bu husus oldukça önemliydi. Çünkü onlar, dört yıl 
boyunca toprakları üzerinde ağır bir savaş veren ve sonunda büyük bir zafer 
kazanarak hak ettiği barış için Lozan’a gelen bir milletin mensubuydular. Bu 
onları aynı mesleği icra etmenin dışında, diğer ülke gazetecilerinden tüm 
kalbi duygularla ayırmaktaydı. 

Yukarıdaki çalışma, tüm bu milli hissiyatla Lozan’da görev yapan 
Türk basın mensuplarının gazeteciliğe dair yaşadıkları olayları, karşılaştıkları 
zorlukları, mesleki incelikleri, renkli şahsiyetleri, aralarındaki hoş rekabeti ve 
anılarıyla, gazete sütunlarına yansıyan ve yansımayan dünyasını konu 
almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Lozan Konferansı, Lozan’da Türk 
Gazetecileri, Lozan’da Habercilik, Lozan’da Gazetecilik Hatıraları 
 

Abstract 
More than 200 journalists followed closely the Lausanne Conference 

which drew deep interest in the world press. The main object of curiosity in 
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that deep interest was about the diplomacy between both European and 
Turkish representatives and the success of the related parties. There was no 
doubt that this subject was crucial for the Turkish journalists as well. 
Because, they were the members of a nation who fought for their country for 
four years and came to Lausanne for a deserved peace as they had a great 
victory at the end. This situation distinguished them from the other journalists 
in every sense besides carrying out the same job. 

This study, with all that national feelings, is about the events 
experienced by the Turkish journalists working in Lausanne conference, the 
difficulties they encountered, their professional subtlety, interesting figures, a 
fine competition between them and other issues of the conference which were 
reflected or not reflected in the newspaper columns. 

Keywords: Lausanne Conference, Turkish Journalists in Lausanne, 
Journalism in Lausanne, Journalism Recollections in Lausanne. 

 
Giriş: Türk Heyeti ve Lozan’da Basın İşleri 
Dünya basını 20 Kasım 1922’de açılan Lausanne / Lozan 

Konferansı’na büyük ilgi gösterdi. İki yüzden fazla gazeteci 
konferansta yürütülecek diplomasiyi yakından takip etmek üzere, 
İsviçre’nin bu küçük kentine akın etti. Kuşkusuz bu yoğun ilgide, 
Avrupalı güçlerin Yakındoğu siyasetini topraklarında başarısızlığa 
uğratan ve bir barış konferansı toplanmasına sebep olan genç Türk 
Devleti’nin temsilcileri ilk sırada yer aldı. 

Türk Heyeti’nin Lozan’a gelir gelmez ele aldığı konulardan 
biri basın işleri oldu. “Altıncı Daire” olarak adlandırılan ve Ruşen 
Eşref (Ünaydın)1 Bey’le, Yahya Kemal (Beyatlı)2 Bey’in başında 
bulunduğu resmi bir basın dairesi oluşturuldu. Basına haberleri 
vermek, dış basını izlemek ve öncelikle yabancı gazetecilerle muhatap 
olmak bu dairenin görevi idi (Şimşir, 2006, s.144). Ayrıca düzenlenen 
bir toplantıda ne şekilde çalışılacağı hususunu belirleyen basın dairesi, 
kendilerine yardımcı olmak ve heyet üyelerini bilgilendirmek üzere 
Avrupa ve İsviçre’yi çok iyi tanıyan iki tecrübeli basın mensubundan 
yararlanılmasına karar verdi. Bu kişiler Ahmet İhsan (Tokgöz)3 ve 

                                                 
1 Ruşen Eşref (Ünaydın): Basın Müşaviri. 
2 Yahya Kemal (Beyatlı): Basın Müşaviri. 
3 Ahmet İhsan (Tokgöz): 1920'de Münih’te bulunduğu sırada Bursa Valisi Hacim 
Muhittin(Çarıklı) Bey aracılığıyla Ankara ile temasa geçti. Aldığı direktifle burada 
Almanya ve Avusturya için Ankara Haber Bürosunu açtı. Matbuat Umum 
Müdürlüğü'nden aldığı haberleri Avrupa ülkelerine duyurdu. (Türk Parlamento Tarihi 
TBMM-IV. Dönem 1931-1935 II, TBMM Vakfı Yayınları Ankara,1996, s.485; Bilge 
Ercilasun, Ahmet İhsan Tokgöz, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,1996, s.27.) 
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İkdam Gazetesi sahibi Ahmet Cevdet (Oran)4 Beylerdi (Hüseyin 
Cahid,1922,27 Kasım, s.1).  

Bu isimler dışında İstanbul basınından Akşam Gazetesi adına 
Necmettin Sadık (Sadak), Tanin Gazetesi adına Hüseyin Cahit 
(Yalçın) ve Vakit Gazetesi adına Ahmet Şükrü (Esmer) Beyler 
Lozan’a gelen gazetecilerdi. 

İki yüzden fazla gazetecinin çalışmaları için tahsis edilen yer, 
Türk Heyeti’nin de katıldığı Lozan Palas Oteli5 idi. Aralarında bir 
komite teşkil ederek, bir basın kulübü kuran gazetecilere otelin geniş 
salonu ayrılmış ve burada sırf muhabirlere mahsus bir telgraf, telsiz 
telgraf, bir de telefon tesisatı döşenmiş durumdaydı. Yine otelde 
gazetecilerin çalışmasına mahsus birçok masası olan uygun bir oda, 
bir okuma salonu, bir de kahve ve bar bulunmaktaydı. Tüm gazete 
muhabirlerine telgraf ücretlerinden yüzde elli indirim 
uygulanmaktaydı. Ancak bu indirimden sadece İstanbul’a çekilen 
telgraflar yani Türk gazeteciler yararlanmaktan yoksundu. Türk 
Postalarının milletlerarası usulü kabul etmemeleri bu duruma sebep 
olarak gösterildiğinden gazetecilerin Türk Heyeti nezdinde girişimde 
bulunmalarına sebep oldu. Bu girişimlerin Türk Posta ve Telgraf 
İdaresi’nin de milletlerarası usule uyacağı6 yönünde olumlu olması 

                                                 
4 Ahmet Cevdet (Oran): 31 Mart Vakasından sonra ülkeyi terk etti. Önce Nice'e sonra 
İsviçre'ye gitti ve orada yerleşti. Cumhuriyet’in ilanıyla beraber İstanbul’a döndü. (M. 
Şakir Ülkütaşır, “İkdamcı Ahmed Cevdet (Oran) 1862-1935”, Türk Yurdu, II/293 
(Şubat1961), İstanbul, s.35.) 
5 Lozan Palas Oteli: 1871-1914 yılları arasında Paris’te başlayan ve Avrupa’da, barış, 
iyimserlik, refah, teknolojik ve bilimsel buluşlarla karakterize edilen, sanatın 
gelişmesine ve birçok görsel eserlerin ortaya çıkmasına imkân sağlayan ve Belle 
Epoque / Güzel Devir olarak adlandırılan dönemde inşa edilen otellerden biridir. 9 
Haziran 1915’de açılan otel o zamandan beri şehir hayatının ayrılmaz bir parçası 
olarak Lozan ile yakından bağlantılı olmuştur. Lozan sakinlerinin yanı sıra, 
uluslararası cemiyetlerin de bir toplantı yeri olarak dikkati çeken otel 1980’den beri 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne ev sahipliği yapmaktadır 
(http://www.fivastaralliance.com/luxury-hotels/lausanne/lausanne-palace-and-spa). 
6O sırada Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğü’nün posta birliğine dahil olmak için 
girişimde bulunulacağına dair 30 Kasım 1922’de alınan bir haber basına yansırken, 18 
Aralık’ta, Telgraf İşleri Müdür Muavini Hüsnü Bey, kendisiyle yapılan bir 
görüşmede, posta birliğine girildiğini, telgraf birliğine de dahil olmak üzere 
bulunduklarını, son telgraf konferansının 1908’de Lizbon’da toplandığını, 1915 Paris 
Telgraf Konferansı’nın I. Dünya Savaşı, 1922’de açılacak konferansın da 
halihazırdaki vaziyet nedeniyle gerçekleşemediğini ifadeyle, telgraf birliğine dahil 
olmak için Petersburg Telgraf Antlaşması’nın 18. maddesi gereğince, son telgraf 
konferansının toplandığı ülkenin Hariciye Nezareti’ne siyasi yolla müracaatının, o 
hükümetin de bu müracaatı birliğe dahil olan diğer hükümetlere bildirmesi 
gerektiğini, bunun bir takip ve muamele tamamlama sürecine bağlı olduğunu 
belirtmekteydi. Türkiye, telgraf birliğine Eylül 1925’de Paris’te toplanan Telgraf 
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gazetecilerin umudunu artırdı. Akşam Gazetesi Özel Muhabiri 
Necmettin Sadık Bey bu hususa “aksi takdirde İstanbul konferans 
esnasında ajans telgraflarından başka bir telgraf haberi alamayacaktır” 
sözleriyle dikkat çekerken, o sırada Lozan’dan İstanbul’a telgraf 
ücretinin kelime başına elli santim yani (o günkü hesap ile) 35-40 
kuruş tuttuğunu belirtmekteydi (1922,21 Kasım, s.1). 

Bununla birlikte Lozan Konferansı’nda birinci ve ikinci devre 
görev yapan Türk gazetecilerinin, gazetelerinde sütunlar dolusu yer 
alan yazılarını göndermekte muhtemel telgraf ücretlerinden çekilecek 
maddi sıkıntıları bir yana, asıl bu işte görülen en büyük zorluk, telgraf 
haberleşmesinde kullanılan Mors Alfabesinin Latin Harfleri esasına 
dayanması yani Arap harfleriyle Türkçe, milletlerarası telgraf 
çekilememesiydi. Bunun için ya çeviri yazısı ya da yabancı dil 
kullanılması gerektiğinden (Şimşir, 2012, s.150). Türk gazetecileri 
yazılarını İstanbul’a Simplon Ekspresi7 ile göndermeyi tercih 
etmekteydiler8. Bunun, o şartlar altında en ucuz ve en zahmetsiz yol 
olduğu kuşkusuzdu. 

 
Konferansın Açılışı ve İlk İzlenimler 
Türk gazetecilerinin yaşadığı bu özel zorluklar dışında, 

Lozan’da bulunan tüm gazeteciler için sıkıntı çekilmeyen tek ortak 
konu haberin kendisiydi. Çünkü Lozan Konferansı habercilere, sayısız 

                                                                                                         
Kongresi’ne katılmak ve Uluslararası Telgraf Nizamnamesini kabul etmek suretiyle 
dahil olacak, yürürlüğe 1 Kasım 1926’da giren nizamname, 13 Nisan 1927’de de 
tasdik edilecekti. (Akşam, 1 Kanun-ı evvel 1338 / 1 Aralık 1922, No: 1505; Akşam, 18 
Kanun-ı evvel 1338 / 18 Aralık 1922, No: 1522; TBMM ZC., 31, II/4, TBMM 
Matbaası, Ankara, s.130).  
7 Simplon Ekspresi: Vagon Li Şirketi’ne ait olarak Orient / Şark Ekspresi adıyla 
anılan ve 1893’te Paris-İstanbul arası sefer yapmaya başlayan tren. İsviçre’de Brig, 
İtalya’da Domodossola’yı birbirine bağlayan Simplon Geçidi’nin 10 Mayıs 1906’da 
açılmasıyla Simplon Orient Ekspres adıyla anılmaya başladı. I. Dünya Savaşı’nda dört 
yıl sefer yapamadı. 1919’da tekrar seferlerine başladığında, I. Dünya Savaşı’nın 
mağlupları olan Almanya ve Avusturya İstasyonları güzergâhından çıkarıldı. Bu 
sırada İstanbul’a Paris- Lozan- Milano- Venedik- Belgrad- Sofya hattı üzerinden 58 
saatte ulaşılmaktaydı (www.en.wikipedia.org/wiki/Simplon-Tunnel; 
www.tr.wikipedia/org/wiki/ŞarkEkspresi). 
8 Lozan Konferansı’nın ikinci devresini Akşam Gazetesi adına takip eden Ali Naci 
(Karacan) Bey, Lozan’dan haber yazma ve gönderme işini şu sözlerle belirtmekteydi: 
“Hepimiz gece yarılarına kadar haber toplar, murahhas ve müşavirlerden haber alır, o 
zamanlar henüz doğmuş caz baz gürültüleri arasında gece saat on ikiden itibaren 
bunları yazmaya başlar ve saat beşe altıya doğru yazılarımızı bitirir, zarfları kapar, 
hava ağarırken, otelden çıkar, istasyona iner, bunları Sempion / Simplon Ekspresi’ne 
yetiştirirdik…” (A. Cemaleddin Saraçoğlu, Gazeteler, Gazeteciler ve Olaylar 
Etrafında Mütareke Yıllarında İstanbul,  Haz: İsmail Dervişoğlu, Kitabevi, İstanbul, 
2009, s.95). 
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2009, s.95). 

 

fırsat ve seçenek sunan pek çok ana kaynağa ve zengin malzemeye 
sahipti. 

Tanin Gazetesi Muhabiri Hüseyin Cahit Bey, haber merkezi 
haline getirilen ve 225 gazeteci saydığı Lozan Palas Oteli’ni bu 
kalabalıklığıyla “Bursa Hanı’na” benzetirken, haber kaynağı içindeki 
bu zengin seçeneğe “otel avlusunda ne kadar hadis icat edileceği, pek 
kolay tahmin olunabilir” (1339,1Mart s.81) sözleriyle vurgu 
yapmaktaydı. 

Lozan’ı dolduran bu kalabalık gazeteci topluluğunun bol 
kaynak ve malzemeyle haber icat edeceği muhakkaktı ama asıl merak 
edilen en önemli haber konusu kuşkusuz konferansta yürütülecek 
diplomasi ve diplomasiden çıkacak sonuçlardı. Öyle ki bu husus Türk 
gazetecileri için diğer meslektaşlarından çok daha ayrı bir anlam ve 
önem taşımaktaydı. Çünkü onlar her şeyden önce, Avrupa’nın 
Yakındoğu siyasetini topraklarında başarısızlığa uğratan ve bir barış 
konferansı toplanmasına sebep olan genç Türk Devleti’nin mensubu 
olarak Lozan’daydılar ve ülkelerinin geleceğini ilgilendiren bu 
konferansı, haber yapmanın ötesinde tüm kalbi duygularla takip 
ederken, Türk Milletinin dört yıl boyunca savaştığı ve memleketlerini 
harabeye çeviren devletlerin manşetlerinden düşmeyen haberlerini, 
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9 Montbenon Gazinosu: 1908’de inşa edildi. Bugün İsviçre Film Arşivi’ne ev sahipliği 
yapmaktadır (en.wikipedia.org/wiki/montbenon).  
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girerken, şimdiye kadar içtima eden 
konferansları neticesiz işlerde daima 
tekerrür eden bu merasimi düşündüm. Niçin 
diplomatlar hakikati zevahire bu kadar feda 
ediyorlar? En doğru ve en samimi 
düşüncelerini neden bu süsler altında 
gizliyorlardı? 
“İçeri girdik. Sahneli büyükçe bir musiki 
salonu, sahne üzeri palmiyelerle ve 
çiçeklerle süslenmiş, salonda 480 koltuk var. 
Bir kısım gazetecileri sahne üzerindeki iki 
sıra sandalyeye oturttular. Ben de bunlar 
meyanında bulunduğum için, hazirûnu 
karşıdan görüyordum… Saat üç buçuğa 
yaklaşıyor. İki yüz kadar gazeteci 
memleketin heyet-i murahhasları ve 
davetliler oturdukça, kendimi büyük bir 
imtihan yerinde zannettim. İmtihana 
çekilecek adam İsmet Paşa idi. Öyle bir 
imtihan ki, mümeyyizleri, saileri hep 
yabancılar, hep ağyar idi. Fakat içimde 
yavaş yavaş kabaran bir gurur hissettim. Üç 
asır oluyor ki, Türkler ilk defa olarak 
devletlerin karşısına bir mağlup sıfatıyla, 
kıyametlerini ödemek için çıkmıyor. Bilakis 
zaferinin neticesini istemeye geliyorlar. 
İsmet Paşa, bu imtihan yerine ta İnönü’den, 
Sakarya’dan, Dumlupınar’dan iki yüz bin 
kişilik Yunan Ordusu’nun üzerinden basarak 
gelmişti. Buraya türlü türlü hesaplarla 
karmakarışık menfaat hisleriyle gelmiş 
olanların hepsinden kuvvetliydi. 
“Sahnenin önüne kadar gelenler ve ayakta 
konuşanlar içinde birdenbire Venizelos’u10 
gördüm. İsmet Paşa’nın önüne Avrupa’da 
çıkan rakibi baktım ki, boy ölçüşecek halde 
değil. Ellerini kavuşturmuş, yere bakarak 
konuşuyor… Dörde çeyrek kala Mösyö 

                                                 
10 Eleftherios Venizelos: (1864-1936) Yunan devlet adamı. Lozan Konferansı’nda 
Yunan Heyeti Baş Delegesi 
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Poincaré11 içeri girdi. Arkasından Lord 
Curzon12 ve yanında İsmet Paşa…… İçeri 
girerken, herkes garip bir manzara 
karşısında kaldı. Lord Curzon, İsmet 
Paşa’nın kolunu tutmuş, gayet nazikâne 
konuşuyor. Ara sıra kulağına eğilerek bir 
şeyler söylüyordu… Murahhaslar yerlerine 
oturdu… 
“Bir müddet sonra beyaz mantolu, sırmalı 
bir merasim hademesinin arkasında İsviçre 
Federasyon Reisi girdi. Ayağa kalktık. 
Mösyö Haab13 masaya oturarak, nutkunu 
okudu… Nutkunu bitirdiği zaman 
alkışladılar. Derhal Lord Curzon, 
redingotunu ilikledi, elinde bastonu masanın 
yanına geldi ve İngilizce cevap verdi… Lord 
Curzon’un nutkunun (Fransızcaya) 
tercümesi biter bitmez İsmet Paşa’nın 
masaya ilerlediğini gördüm. Elinde nutku 
tutuyordu. Gözleri azim ve zekâ içinde pırıl 
pırıl yanıyordu… İsmet Paşa masanın yanına 
gelerek reise ismini söyledi. Reis Haab, 
hazıruna takdim etti: 
“İsmet Paşa!.. 
“Salonda bir hareket… Herkes iskemlesinin 
üzerinde oynadı. Samiin daha iyi görmek, 
daha iyi işitmek için vaziyet alıyordu. 
Birçokları bu gayr-ı muntazır hadiseyi 
yanındakine soruyordu. Derhal Venizelos’a 
baktım: Mağlup Yunanistan’ın ilk felaket 
amili bu hane berduş diplomat hayretten, 
heyecandan yerinde oturamıyordu. Etrafına 
bakındı. Yanındakilere bir şeyler söyledi. 
İhtimal ki, Lord Curzon’dan sonra İsmet 
Paşa’nın da nutuk söyleyeceğini hiç ümid 
etmiyordu. Gözlüğünü düzeltti ve İsmet 

                                                 
11 Raymond Poincaré: (1860-1934) Fransız devlet adamı. Lozan Konferansı sırasında 
Fransa Başbakanı ve Dışişleri Bakanı. 
12 George Nathaniel Curzon: (1859-1925) İngiliz devlet adamı. Lozan Konferansı’nın 
Birinci Devresi’nde İngiliz Heyeti Baş Delegesi. 
13 Robert Haab: (1865-1939) İsviçreli devlet adamı. İsviçre Konfederasyonu Başkanı, 
1922 ve 1929 yıllarında iki kez bu göreve seçilmiştir. 
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Paşa’ya sert, fakat korkak bir nazar fırlattı. 
Büyük Elenizos ümitlerini tarumar eden bu 
Türk generali kim bilir neler söyleyecek, 
hangi cinayetleri, hangi yangınları, hangi 
kıtali bütün cihanın murahhasları önünde 
Yunanistan’ın yüzüne vuracaktı!... 
“Venizelos, endişesinde aldanmadı ve İsmet 
Paşa nutkunu okumaya başladığı andan 
itibaren dikkat ettim. Venizelos gözlerini 
yerden ayırmadı. Türk murahhasının 
ithamlarını dinlerken, parmaklarını asabi 
birbirine sürtüyor, yüzünün işmizazlarını 
güç zabdediyordu… 
Lord Curzon beyaz kılsız mermer gibi 
yüzünü ta celsenin başlangıcından beri hiç 
oynatmamıştı. Bir heykel gibi hissiz ve 
tesirsiz duruyordu. Kirpiksiz gibi görünen 
feri kaçmaya başlamış gözleri ortasında, 
yalnız ufak siyah benekleri oynuyordu. 
İsmet Paşa nutkunu okurken, Lord 
Curzon’un ara sıra iskemlesinin üzerinde 
oynadığını, parmağıyla başını kaşıdığını 
gördüm: Türk murahhası, Türklerin maruz 
kaldığı fedakârlıklardan, Türk vatanının 
uğradığı tahribattan, Anadolu harabelerinde 
aç ve çıplak ölen bir milyon insandan 
bahsediyordu...” (1922,25 Kasım, s.1). 

Tanin Gazetesi Muhabiri Hüseyin Cahit Bey’in Lozan 
Konferansı’nın açılışındaki gözlemleri ise şöyleydi: 

“Saat üç, konferansın toplanacağı 
Montbenon Gazinosu oldukça kalabalık… 
Murahhasların oturdukları otel kapıları 
meraklı halk ile dolu. Otomobiller 
dizilmiş… Gazino civarında yollara ipler 
gerilerek, bileti olmayanların sokulmasına 
meydan bırakmıyor…. Gazinonun sofası her 
memleketten gelen muhabirlerle dolu. 
Herkeste bir şey anlamak, bir şey öğrenmek 
hırsı var… 
“Konferans gazinonun tiyatro salonunda 
toplanacak, sahnenin perdesi inmiş, önüne 
palmiyeler, krizantemler konmuş. Salon dar 
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geldiği için oraya birkaç iskemle 
yerleştirilmiş. Sahnenin önünde reis için 
yüksekçe bir kürsü var. Yerlere Acem 
halıları serilmiş, ilk sıralar bittabi heyet-i 
murahhasaların… 
Gelenler çoğalmaya başlıyor. Dışarıki sofa, 
kapının önü dolmuş gibi. İşte Venizelos. 
Batı’nın asi Venizelos’u, Yunanistan’ın 
halaskârı, diktatörü. Aynı zamanda büyük 
Yunanistan emellerinin mezar tarihçisi. Şu 
dakikada Venizelos, bu konferans binasına 
girerken, ben de onun kalbinin içine girmek 
isterdim. Acaba neler hissediyordu?... 
“Hep geliyorlar. Gazino binasına sığmaz 
zannolunabilecek derecede kalabalık. İşte 
İngiliz Heyet-i murahhasası da vasıl oldu. 
Lord Curzon, uzun boyuyla uzaktan belli. 
Bastonuna dayanarak, kusursuz siyah 
redingotu ile ağır ağır yürüyor… 
“İşte İsmet Paşa; Ecnebi muhabirleri bizim 
Ankaralıların kalpaklarını görünce 
birbirlerine İsmet Paşa’yı göstermeye 
başladılar!... 
“Nihayet beyazlı, kırmızılı bir mübaşir önde 
yürüdüğü halde uzun boyuyla İsviçre Reis-i 
Hükümeti Mösyö Haab. Herkes ayağa 
kalktı. Tekrar oturulduğu sırada, saat dört 
çeyrek kala elindeki nutkunu okuyarak 
meclisi açtı… 
“Mösyö Haab’ın nutku edebi, insani, felsefi 
bir tesir hasıl edebilecek bir mahiyette idi. 
Fakat diplomatların azmi evvelden verilmiş 
kararları üzerinde ne tesir yapabilir! Orasını 
pek bilemem? Güzel edebiyat diye bir hayli 
alkışladık. Sonra Lord Curzon kürsüye geldi. 
İngilizce bir nutuk irad etmeye başladı… 
“Lord Curzon’un nutkunun Fransızca 
tercümesi bittikten sonra…. Ufak bir an 
tevakkuf. Ne olacak acaba? diye bakarken 
İsmet Paşa’yı kürsü üzerinde görüyoruz. Hiç 
heyecansız, kalın sesi ile bir ıttırad-ı askeri 
ile nutkunu Fransızca okudu…. 
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“İsmet Paşa Hazretleri, Yunanlıların 
Anadolu’da yaptıkları faciadan bahsederken, 
konferansın üzerinde sanki müthiş bir haile 
havası geçti. Ortalığı derin bir sükûn 
kapladı. Bir hadise çıkmak ihtimali sanki 
havalarda uçtu. 
“İsmet Paşa Hazretlerini müteakip Mösyö 
Haab Cenapları tekrar ayağa kalktı. İsviçre 
hakkında söylenen kelimat-ı muhibbaneye 
(Lord Curzon ve İsmet Paşa’nın 
nutuklarında geçen) beyan-ı teşekkür 
ettikten sonra meclisin yarınki Salı Günü 
Uşi’de Şato Oteli’nde14 saat onbirde 
açılacağını bildirerek celseyi kapadığını 
tebliğ etti… 
“Salon ve bütün gazino yavaş yavaş boşaldı. 
Bütün muhabirler telgrafhane ve yazı masası 
başına koşuyor. Diplomatlar da asıl bundan 
sonra başlayacak esere hazırlanıyorlar. İnsan 
bu kalabalık, bu velvele içinde bazen 
vaziyet-i hakikiyeyi unutuyor. Bütün bu 
patırtı, dünyanın dört bir tarafından gelmiş 
bütün bu diplomatlar arasında biz de onlar 
gibi değiliz. Bir tarafta bütün onlar, bir 
tarafta yalnız biz. Hepsine karşı tek 
sesimizle, hakkımızı, haysiyetimizi, 
istiklâlimizi müdafaa edeceğiz. 

                                                 
14 Château d’Ouchy / Uşi Şatosu / Şato Oteli: Leman / Cenevre Gölü kıyısında 
1170’de Lozan hâkimi tarafından limanı müdafaa etmek amacıyla Uşi’de bir kule inşa 
ettirildi. Bu kule 1200’de Vaud memleketine sevkiyat yapılırken tahrip edildi. Bir 
müddet sonra izleri XVII. yüzyıla kadar muhafaza edilen bir şato inşası ile, etrafı 
sularla çevrili, kuzeye doğru olan cephesinin iki tarafına da birer kule yapıldı. Birçok 
rahibin ikametgâhı vazifesini gören bu şato aynı zamanda evrak mahzeni olarak 
kullanıldı. 10 Şubat 1609’da çıkan bir yangında kulenin üst katları tahrip olduysa da 
sonra tamir edildi. 1617’den sonra ehemmiyetini kaybeden şato gümrük dairesi ve bir 
kısmı da depo olarak kullanıldı. 1793’den sonra şato millet malı addedildi. 1885’de 
arazisinin bir kısmı Lozan kent mimarisi üzerinde güçlü bir iz bırakan zengin iş adamı 
Jean Jacques Mercier’e satıldı. Yeni sahibi sadece kuleyi bırakarak eski yapı ve 
kalıntıları yıkıp, şatoyu 1889 ve 1893 arasında neogotik tarzda yeniden inşa etti ve bir 
otele dönüştürdü. Bugün dört yıldızlı bir otel olarak hizmet vermektedir.               
(Şakir Bekirof, “Lozan’da Konferans için Hazırlık” Vakit, 15 Teşrin-i sani 1338/15 
Kasım 1922, No: 1769; http//en.wikipedia.org/wiki/Château d’Ouchy)  
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olacağız.” (1922, 26 Kasım, s.3). 
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ettiğinden, saatlerce evvel ahali gazino 
binasının etrafını doldurmuştu…. Yarım saat 
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Oteli’nin önünde muhtelif milletlere ait 
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konferans salonunu derin bir sükûnet 
kaplamaya başlıyordu... Nihayet saat tam 340 

Mösyö Poincaré önde, Lord Curzon da 
arkada ağır ağır yürüyerek içeriye girdiler… 
Bunlar yerleşir yerleşmez İsmet Paşa salon 
kapısından içeriye girdi. Bütün gözler Garp 
Cephesi’nin muzaffer kumandanına doğru 
tevcih etti. Paşa, sağa ve sola bakmayarak 
seri hatvelerle yürüdü ve Venizolos’un 
bulunduğu sıranın mukabili olan sol tarafa 
oturdu… Şimdi umum davetliler gelmiş 
bulunuyordu. Bir dakika sonra İsviçre Reis-i 
Cumhuru Mösyö Haab sağında kırmızı 
İsviçre milli kıyafetlerini giymiş yaveri, 
solunda da Meclis-i Mebusan Reisi Mösyö 
Şultes/Edmund Schulthess bulunduğu halde 
içeriye girdi… İsviçre Reisi oturur oturmaz 
elinde taşıdığı bir kâğıdı açtı ve nutku gür 
bir sesle okumaya başladı… 
“İsviçre Reisi’nin nutkunu müteakip Lord 
Curzon kıyam etti… Curzon İngiliz Lordlar 
Kamarası azasına hitap eder gibi gür bir 
sesle İngilizce bir nutuk irad etti… 
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Curzon’dan sonra hangi heyetin nutuk 
söyleyeceğini herkes merek ediyordu. Fakat 
bu merak ancak bir dakika devam etti. 
Çünkü Anadolu’daki muzafferiyetleriyle, 
bugünkü konferansın akdini kuvveden fiile 
isal eden Garp Cephesi’nin galip kumandanı 
ve harp için olduğu gibi, sulh için de Türk 
Milleti’nin intihabkerdesi İsmet Paşa 
yerinden kalktı ve reise doğru yürüyerek bir 
şeyler söyledi. Reisin gür sesi bunun üzerine 
konferans salonunda taninendaz oldu: 
“– İsmet Paşa! 
“Esasen derin bir sükûnet içinde olan salonu 
reisin ağzından çıkan bu iki kelime üzerine 
daha büyük bir sükûnet istila eyledi. Herkes 
gürültü olacak diye nefes almaktan 
korkuyordu. Müşarünileyhin sevimli 
nasiyesinde müdafaa ettiği davanın ciddiyeti 
adeta derin bir makes bulmuştu. Paşa’nın 
daima mütebessim olan simasında adeta 
korkunç bir ciddiyet vardı. Gür bir sesle 
Fransızca bir nutuk irad etti…… 
“Ben kulağımla heyetimiz reisinin nutkunu 
takip ediyor, gözlerimle de Venizelos’un 
yüzünün tebeddülâtını seyrediyordum. 
Şark’taki elim vaziyetin ihdasına herkesten 
ziyade mesul olan Yunan politikacısı, 
paşanın nutkunun ilk fasıllarında büyük bir 
lâkaydı ile sükûnetini muhafaza eyledi. 
Fakat nutuk ilerledikçe ve adeta 
Yunanistan’ı ve diğer mesul devletleri itham 
eden bir hitabe şekline girdikçe, Venizelos 
kızardı ve sarardı. Yüzümü Venizelos’un 
yüzünden ayırarak diğer heyet-i murahhasa 
reislerinin yüzlerine tevcih ettim. Hepsi 
memnuniyetle tebessüm ediyorlardı. 
“Lord Curzon’un yüzüne birkaç dakika dik 
dik baktım: Mumaileyh yüzünün bütün 
asabını takas ettiriyor. Fakat bu hareketli 
sinirli insanlara mahsus bir hareket imiş ve 
hakikatte etrafında cereyan eden şeylerle 
alâkadar değilmiş gibi oturuyordu. İsmet 
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Paşa, Türk istiklalinden de istiklâl-i 
tammeden bahsederken, güya istiklal 
kelimesinin mefhumunu herkese anlatmak 
istermiş gibi bağırdı. Konferans salonunun 
karşısında İsviçre İstiklâlinin banisi 
addedilen Giyom Tel / Guillaume Tell* 
namına rekzedilmiş bir abide vardır. Bu 
abidenin içinde şu satırlar okunuyor:  
“Dağlar dünyada baki kaldıkça İsviçre’ye 
istiklâl veren Giyom Tel’in namı baki 
kalacaktır.” 
“İstiklal mefhumunu bu kadar derin bir 
surette hisseden bir millet tarafından 
rekzedilen bu istiklâl abidesine yakın bir 
yerde istiklâl için harb eden ve şimdi de o 
istiklâllin temini için sulh müzakeratına 
gelen İsmet Paşa’nın istiklâlden bahsetmesi 
pek yerinde idi…. 
“İsmet Paşa Hazretleri nutuklarını sulh 
heyetimiz hakkında gösterilen 
misafirperverlikten dolayı İsviçre 
Hükümeti’ne beyan-ı teşekkür ederek 
bitirdi…. Bunun üzerine İsviçre Reisi nutuk 
irad edecek kimse olup olmadığını anlamak 
için bir dakika kadar etrafına baktı. Acaba 
Venizelos kalkıp bir şeyler söyleyecek mi 
diye merak ettim. Yüzümü Yunan 
politikacısının yüzünden ayırmadım. 
Venizelos yerinden kımıldamadı. Hatta 
yüzünü tevcih ettiği taraftan ve gözlerini 
temerküz ettirdiği noktadan ayırmadı. Bunun 
üzerine reis kıyam ederek, İsviçre hakkında 
sarf edilen sözlerden dolayı teşekkür etti ve 
konferansın birinci celsesinin ertesi gün 21 
Kasım saat on birde ictima edeceğini bildirdi 
ve meclisi tatil etti. 

                                                 
* Guillaume Tell / Giyom Tel: İsviçrenin Uri Kantonu’ndaki Bürglen kentinde 
yaşadığı ve XIV. yy’ın başında İsviçre’yi Avusturya boyunduruğundan kurtarmaya 
yardım ettiğine inanılan, üstün okçuluk yeteneğiyle ün salmış İsviçreli halk 
kahramanı. (tr.wikipedia.org/wiki/William-Tell) 
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“Meclis tatil edilir edilmez evvelâ sulh 
heyet-i murahhasaları girdikleri gibi birer 
birer çıkmaya başladı. Mösyö Poincaré ile 
Lord Curzon geçidin içinde durmuş 
konuşuyorlardı…. İsmet Paşa, muhaverede 
olan bu iki hükümet adamının yanından 
geçti ve heyetimiz tarafından takip olunarak 
süratle yürüdü, salondan çıktı. 
“Bir müddet sonra Venizelos’un yavaş ve 
muntazam adımlarla yürüyerek dışarı 
çıktığını gördüm. Merkum sahte tavrıyla 
gafilleri daha kolay avlamak için adeta 
azizler gibi kollarını çapraz vari bağlamış 
Katolik papazlarının kilisedeki tavırlarını 
taklit ediyordu. Şeytanet ve melâneti ile 
Şark’ın senelerce kanlar içinde boğulmasına 
sebep olan zahiren masum simalı bu ifrit, 
derin tefekkürlere dalmış bir halde salondan 
çıktı. Acaba ne düşünüyordu? Bir zamanlar 
kuvveden fiile isal eylediği zan-ı 
vahiyesinde bulunduğu büyük 
İmparatorluğu’nun iflasını metanetle 
karşılamak için, cesaretini toplayacak bir 
sükûta razı olacak mı idi? Yoksa yeni yeni 
birtakım melânetler mi düşünüyordu” 
(1922,25 Kasım,s.3). 

Görüldüğü üzere, Türk gazetecilerinin Lozan Konferansı’nın 
açılışındaki bu izlenimleri, özellikle topraklarında büyük acı ve 
yıkımın iki tarihi yüzü ve sembolü olan Venizelos ve Lord Curzon 
hakkında yaptıkları gözlem ve tahliller, Türk Milli efkârının zihin ve 
hissiyatında kolayca kabul görüp, canlandırılabilecek başarıda 
tasvirlerdi. 

 
Lozan’da Haber Takibi ve Yaşanan Zorluklar 
Bu arada Lozan Konferansı’nın açılışından sonra, şehirdeki 

tüm haber muhabirleri için artık esas merak edilen konu, 21 Kasım’da 
başlayacak tarihi celseler ve müzakere edilecek meselelerle ilgili 
gelişmelerdi. Ancak bu konuda bilgi almak başlangıçta oldukça zor 
oldu. Fakat bu sorun tecrübeli gazeteciler tarafından kurnazca bir 
manevrayla kısa sürede çözüldü. Vakit Gazetesi Muhabiri Ahmet 
Şükrü Bey, gazetecilerden biri olarak yaşadıkları bu sorunun nasıl 
çözümlendiğini şu sözlerle ifade etmekteydi: 
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“Konferansın birinci celsesinin içtima ettiği 
gündü. Muhtelif heyet-i murahhaslar 
konferansın içtima ettiği Şato Oteli’ne 
giderken, gazeteciler arkalarına düşmüşler, 
otellerinden konferans salonuna gidinceye 
kadar beherinin kaç adım attığını saymışlar, 
yankesiciler gibi önlerine çıkmışlar, 
konferansta ne söyleyeceklerini öğrenmek 
istemişlerdi. Bundan sonra da müzakeratın 
tafsilatını öğrenmek için, celsenin hitamını 
bekliyorlardı. Birde celse hitam buldu. 
Konferans salonundan dışarıya çıkan 
murahhasların bülbül gibi öterek, içerideki 
muvaffakiyetlerinden fakat yalnız her 
murahhasın kendi rivayetine göre… 
bahsedecekleri yerde zavallıların Lord 
Curzon tarafından ağızlarının mühürlendiği 
anlaşılınca gazetecilerde husule gelen 
inkısar-ı hayale ve sukût-ı emele payan 
yoktu. 
“Celse tafsilatı olarak gazetecilerin 
alabildikleri malumat İngiliz Hariciye 
Nazırı’nın, sinninden, tecrübesinden 
bahsederek, konferansın muvaffakiyetle 
neticelenebilmesi için, behemehâl 
müzakeratın mahrem tutulması lazım 
geldiğinden ibaret idi. Bu havadis üzerine iki 
yüz gazetecinin evvelâ infialini, sonra 
hiddetini ve daha sonra da galeyanını 
gördüm. İçlerinde “konferans mütehassısı” 
olarak tanınmış bazı Amerikalılar bu 
havadisten pek müteessir olmadılar. 
“Görmüş geçirmişler” bıyık altından gülerek 
mahremiyetin ancak yirmi dört azami kırk 
sekiz saat devam edebileceğini, daha az 
tecrübe görmüş arkadaşlarına temin ettiler. 
“Birkaç saat sonra müzakeratın mahrem 
tutulmasından terettüb eden mesuliyetin 
İsmet Paşa’ya atfedilemeyeceği çünkü 
müşarünileyh bu mahremiyet kararına karşı 
protesto ettiği haberi şayi oldu. İşte İsmet 
Paşa’nın Lozan’da birinci muvaffakiyeti 
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buydu. Baş murahhasamız bu hatt-ı 
hareketiyle gazetecilerin teveccühünü 
kazandı. 
“Diğer taraftan konferanslarda tecrübe 
görmüş gazeteciler vaziyeti idare ederek 
mahremiyet kararının refi için lazım gelen 
tedbirleri ittihaz eylemeye başladılar. Şurada 
itiraf etmeliyim ki, ben de bu tilkiliklerin 
kurbanlarından birisiyim. Bilahare 
anladığıma göre, ekserisi Amerikalı olmak 
üzere üç-beş gazeteci her nasılsa celsenin 
tafsilatını öğrenmişler ve Türk gazetecilerini 
çağırarak müzakeratı en küçük teferruatıyla 
beraber anlatmışlar ve İngilizlerin gizlice 
kendi gazetecilerine söylemekte olduklarını 
ilâve etmişler, bundan sonra İngilizleri 
çağırmışlar ve celse tafsilatını onlara da 
anlattıktan sonra Türklerin mahremiyet 
kararına riayet etmediklerini bildirmişler. 
İngilizlerden sonra Fransız gazetelerine 
malumatı İtalyanlardan aldıklarını 
söylemişler ve neticeyi beklemişler. İttihaz 
edilen bu tedbirler tamamen arzu edilen 
neticeyi vermişti. Her sınıf gazeteci kendi 
heyet-i murahhasasına diğer heyetlerin 
mahremiyetine riayet etmediklerini söylemiş 
ve bu iddialarını şimdilik ispat için de 
müzakeratın diğer heyete mensup 
gazetecilerden aldığı tafsilatını da ilâve 
etmiştir. 
“Muhtelif heyet-i murahhasa reisleri ertesi 
günkü celsede mahremiyet hakkında ittihaz 
edilen karara, diğerleri tarafından riayet 
edilmediğini söylediler ve kendilerinin de bu 
karara riayet eylemeyeceklerini beyan 
eylediler. Bunun üzerine müzakeratın tarz-ı 
cereyanına gazetecilerin haberdar olmaları 
esası kabul edildi ve gazeteciler derin birer 
nefes aldılar.” (1339 1 Mart, s.83). 

Konferans müzakereleri ile ilgili gizliliğin tecrübeli 
gazeteciler tarafından yukarıda bahsedilen manevralar sayesinde 
kaldırılmasından sonra Ahmet Şükrü Bey, müzakereler hakkında 
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koyuyorlar ve bu celselerin tafsilatını 
mehma emken bize bildiriyorlar idiyse de 
konferans umumi celselerden ibaret değildi. 
Meselâ mübadele-i ahali meselesi üç-dört 
umumi celsede ve otuz yedi tali komisyon 
celsesinde müzakere edildi. Umumi celsede 
uyuşulan ve uyuşulmayan noktaları tesbit 
ediyorlar, asıl iş tali komisyon celselerinde 
görülüyordu. 
“Umumi komisyon celselerinde okunan 
nutuklar da ekseriya verilmezdi. Yalnız 
şifahen irad edilen nutuklar matbuat memuru 
tarafından nota halinde bize verilir. Lord 
Curzon tarafından okunan nutkun İngiliz 
gazetecilerinden, Mr. Child15 tarafından 
okunan nutkun Amerikalı gazetecilerden, 
Marki Garoni16 tarafından okunan nutkun 
İtalyan gazetecilerden ilh. alınması tercih 
ediliyordu. Ecnebi heyet-i murahhasa reisleri 
tarafından okunan bu nutuklar ecnebi 
gazetecilerine çok miktarda dağıtıldığı için 
bunları elde etmeye muvaffak olurduk. 
Fakat müşkülat kendi heyet-i murahhasamız 
reisinin nutuklarını almaktı. Bu nutukları 
almak için matbuat memuru bizi kâtib-i 
umumi hukuk müşavirine, hukuk müşaviri 
murahhaslardan birisine, bu murahhas da 
İsmet Paşa’ya yollardı. Saatlerce uğraşıp, bu 
zevatı gördükten ve her birinin gazetecilere 
karşı teslihat göstermeye amade olduklarını 
anlattıktan sonra nutku elde etmeye 
muvaffak olamazdık. Herkes nutkun 
verilmesine taraftardı. Fakat her nedense 
yine verilmezdi. Bu nutuklara, bu projelere 
bu mukabil projelere bir ruh-i habis hâkim 
olduğuna kaniyim. Hâlâ bize neden 
verilemediğini anlayamadım. Bir gün İsmet 

                                                 
15 Roma Büyükelçisi Richard Washburn Child, Lozan Konferansı’na gözlemci olarak 
katılan Amerikan Heyeti Başkanı. 
16 İstanbul Fevkalade Komiseri Marki Camille Garoni, Lozan Konferansı’na katılan 
İtalyan Heyeti Başkanı. 
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Paşa’ya o günkü celsede okunan bir nutkunu 
gazetecilere verip vermediklerini sormuşlar, 
İsmet Paşa demiş ki: 
“– Rica ederim, bana böyle şeyleri 
sormayınız. Düşmanların önünde okumaktan 
çekinmediğim bir nutku kendi 
gazetecilerimden ve binaenaleyh kendi 
milletimden mi gizleyeceğim? 
“Fakat paşanın bu kati beyanatına rağmen 
yine bu evrakı kolaylıkla elde edemezdik. 
“Tali komisyon celselerine gelince, bunda 
matbuat memurlarından hiçbir muavenet 
beklenemezdi. Binaenaleyh bunlar hakkında 
malumat almak müzakerata iştirak eden 
murahhasların, müşavirlerin, kâtiplerin 
yollarını beklemek, yalvarmak ve bin türlü 
vasıtalara müracaat etmekle ancak mümkün 
idi. Bazen konferanstan henüz çıkan bir 
müşavirin yanına yaklaşırsınız. İsviçre 
Dağları’nın güzelliğinden, Cenevre 
Gölü’nün rakid sularından bahs açarak, 
konferansın müzakeratına nakl-i kelâm 
etmek istersiniz fakat müşavir daha ilk sözde 
ezici nazarlarla yüzünüze bakar: 
“– Havadis istersen gazeteci!... der ve en 
lakayt tavrını takınarak ilâve eder: 
“– Yağma yok!... 
“Artık siz dağları bırakırsınız, yalvarırsınız, 
yakarırsınız. Celsede ne cereyan ettiğini 
söylemek, kendisi için de bir vazife 
olduğunu söylersiniz. Hülasa muhtelif 
cephelerden hücum edersiniz, her silahı 
istimal edersiniz. Müşavir ise üzüldüğünüzü 
gördükçe daha ziyade memnun olur. 
Başkalarının üzüldüğünü görmekten lezzet 
alan yaramaz çocuklar gibi için için güler, 
nihayet muhatabınız gitmek ister, iki elinizle 
omzunu tutarsınız. 
“– Bırak. 
“– Bırakmam! 
“– Müşavir ciddi bir tavır takınır. 
“– Bir şey yoktur, der. 
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“– Efendim, dört saat müzakere ettiniz. 
“– Öyle ama hep bildiğiniz şeyler… 
“– Nasıl şey? Bugün…. meselesi mevzu 
bahs olmuş. 
“Müşavir bunun üzerine celsede “bir şeyler 
olduğunu” hatırlar ve müzakeratı beş-on 
dakika kadar anlatır. Bundan sonra beş hatta 
altı komisyon celsesi hakkında tafsilat almak 
için diğer müşavirleri bulmaya koşarsınız ve 
her müşaviri buldukça, bir iki komedi, daha 
doğrusu dram tekrar başlar.” (1339,1 Mart, 
s.83-84). 

Ahmet Şükrü Bey, Tük gazetecilerin heyetleriyle haber alma 
konusunda yaşadıkları sıkıntıları yukarıdaki sözlerle çarpıcı bir 
şekilde dile getirirken, bu hususta yabancı heyetlerin gazetecilere 
sağladığı kolaylığı şöyle anlatmaktadır: 

“Diğer taraftan ecnebi matbuat mümessilleri 
için mesele pek kolaydı. Meselâ, İngiliz 
Heyet-i Murahhasası’na mensup yirmi altı 
seneden beri, her konferansta bu vazifeyi ifa 
etmiş “Maklör” / M. MacClure isminde bir 
matbuat memuru vardı. Bu adam her celseye 
gider ve gitmediği celselerin de tafsilatını 
murahhaslardan alır, İngiliz ve Amerika 
gazetecilerine her gün saat   on ikiye, 
yediden sekize kadar verdiği konferanslar ile 
bildirirdi. Konferans içtima etsin etmesin 
konferansta yeni bir şeyden bahsedilsin 
bahsedilmesin “Mac Clure” daima yerinde 
idi ve konferansın devamı müddetince bu 
İngiliz matbuat memuru gazeteciler 
tarafından sorulan hiçbir suali cevapsız 
bırakmış değildir. “MacClure” hiç şüphem 
yoktur ki, konferansın cereyanını ve 
müzakeratın hedefini Lord Curzon kadar 
biliyordu. Fakat şayan-ı dikkat olan şey 
“MacClure”ın, bu malumatından ziyade, 
gazetecilere bu malumatı vermek 
hususundaki usulü idi. MacClure ve 
MacClure’ın usulü, Lozan’da başlı başına 
tetkike şayan bir mevzu olduğundan, bu 
adamın konferanslarına devam etmek için 
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çok uğraştım. Fakat MacClure’ın, 
konferansları yalnız İngiliz ve Amerika 
gazetecilerine mahsus idi. Bundan başka 
diğer saatlerde ecnebi gazetecilerini hususi 
olarak kabul eder ve kendisinden istenilen 
malumatı verirdi. 
“MacClure hususi olarak beni birçok defalar 
kabul etti. Fakat İngiliz ve Amerika 
gazetecilerine verdiği konferansın ancak 
üçüne devam etmekliğime müsaade etti. 
Gerek bu üç konferansta gerek İngiliz 
gazetecilerden her gün aldığım malumattan 
anladım ki, MacClure dünya efkâr-ı 
umumiyesini yapmak hususunda en büyük 
bir amil idi. Mumaileyhin herhangi meseleyi 
izah edişinde öyle bir maharet vardı ki, 
telkinatına kapılmamak mümkün değildi. 
İngiliz propagandacısı bi taraf vaziyetini 
takınır, bazen İngiliz Heyet-i Murahhasası’nı 
da hafifçe tenkid eder fakat neticede 
mesuliyeti Türklerin omuzlarına yükletirdi.  
“MacClure’ın Lozan’daki faaliyetine şayan-ı 
dikkat bir misal olmak üzere atideki vakayı 
nakletmek isterim. Bu İngiliz memuru her 
nedense konferansın başlangıcından sonuna 
kadar hücumlarına ikinci murahhasımız Rıza 
Nur Bey’i başlıca hedef ittihaz etmişti. 
MacClure, Rıza Nur Bey’i müfrit, inatçı, 
kavgacı hatta terbiyesiz bir adam olarak 
tasvir etmiş ve Bolşevik tesiratı altında olup, 
esas itibariyle Lozan’da sulhun akdine 
aleyhtar olduğu gibi, gülünç iddialarda 
bulunmuştu. MacClure diğer taraftan İsmet 
Paşa’nın halim selim, terbiyeli ve bütün 
manasıyla bir centilmen olduğunu ve sulha 
taraftar bulunduğunu söylüyordu. 
Binaenaleyh Türk Heyet-i Murahhası 
tarafından milletin hukukunu muhafaza 
emrinde İngiliz Heyet-i Murahhasası’na 
karşı gösterilmiş her mukabeleden Rıza Nur 
Bey’in mesul olduğunu MacClure, kendisine 
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mahsus bir tavırla gizli olarak İngiliz ve 
Amerikalılara söylüyordu. 
“Bugün şayan-ı dikkat bir vaka oldu. 
Konferansın bir celsesinden sonra reis, Rıza 
Nur Bey’e hususi surette Ermenilerin de bir 
celseye kabul edilmelerinde bir mahsur olup 
olmadığını sormuş, Rıza Nur Bey de aynı 
celseye Suriye, Filistin, Irak ve Mısırlıların 
ve hatta İrlandalıların kabul edilmeleri 
şartıyla Ermenilerin de kabul edilmelerinde 
bir mahzur olmadığını bildirmiş. Reisle Rıza 
Bey bunun üzerine gülüşmüşler ve 
ayrılmışlar. 
“O akşam İngiliz ve Amerika gazetecileri 
birer birer yanıma geldiler ve büyük bir 
ciddiyetle Rıza Nur Bey’in Ermenilerin de 
celseye kabul edilmeleri teklifine karşı 
verdiği “pek terbiyesizce” cevaptan 
bahsettiler. Bunların umumu Ermenilerin 
konferansa iştirakleri hakkındaki teklifin 
şayan-ı kabul olmadığına müttehid idiler. 
Fakat hepsi MacClure’ın ağzından işittikleri 
şu sözleri tekrar ediyorlardı: 

                          “– Evet veya hayır demenin de usulü 
vardır. 

“Rıza Nur Bey tarafından verilen cevabın 
mahiyetini sorunca, içlerinden birisi 
söyleyemiyordu. Onlar yalnız teklife karşı 
Rıza Nur Bey’in “ağza alınmaz” bir lisan ile 
cevap verdiğini biliyorlardı. Bu da 
kendilerine MacClure tarafından 
söylenmişti. O kadar çok gazeteci aynı 
sözleri tekrar ettiler ki, Rıza Nur Bey’in aksi 
bir cevap verdiğinden ben de şüphe etmeye 
başladım. Fakat bu cevabın kelimelerini 
öğrenmek için, Rıza Nur Bey’e müracaat 
etmeye karar verdim. İkinci murahhasımızı 
aradım, buldum ve meseleyi kendisine 
anlatmazdan evvel reisle arasında cereyan 
eden mukalemeyi bana aynen anlatmasını 
rica ettim. Rıza Nur Bey vakayı hatırlıyordu 
ve anlattı. Ortada terbiyesizlik hatta 
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terbiyesizliğin eseri yoktu. Yalnız Rıza Nur 
Bey’in cevabı pek mukni ve pek müskit 
olduğundan MacClure’ın hoşuna gitmemiş 
ve meseleyi mugalataya boğmak için bu 
mecraya sokmuş. 
“Meselenin hakikatini İngiliz ve 
Amerikalılara anlattığım zaman Rıza Nur 
Bey’in cevabının pek muvafık olduğunu 
hepsi kabul ettiler. Hatta işin içinde 
İrlandalılar da bulunduğu için Amerikalı 
gazetecilerin pek hoşuna gitti ve vakayı 
müstacel telgraflarla Amerika’ya bildirdiler. 
Fakat MacClure ile aramdaki münasebet 
gittikçe samimileşmekte iken, mumaileyh bu 
vaka üzerine beni kabul etmek için asla 
“vakit bulmaz” bir hale geldi. MacClure, 
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evvel, havadis almak arzusunu kalplerde 
söndürmezdi. Bunda en ziyade ileriye giden 
de Şükrü idi. Lozan Palas’ta yer bulamadığı 
için Otel De La Paix’te17 heyet-i 
murahhassamızın bir kısmı ile birlikte 
kalmak mecburiyetinde idi. Fakat asıl 
havadis menbağı Lozan Palas olduğunu 
bildiği için, gözünü açar açmaz eğer mühim 
bir havadis peşinde koşmayacaksa, mutlaka 
Lozan Palas’a koşardı. Beni düşünmek 
bütün rahatını kaçırıyordu. Meydanda 
göremeyince mühim bir havadis almak üzere 
bir tarafa gittiğime zahib oluyor, bu menbağı 
kendisi de keşfedebilmek için üzülüyordu. 
Fakat beni salonda briç oynarken veyahut 
holde dans ederken görürse nefes alıyordu. 
Kendisi söylüyordu: 
“– Sizi böyle görürsem sefahata dalmış, 
gazeteyi unutmuş diye rahat bir nefes 
alıyorum. 
“Fakat Necmeddin Sadık Bey, Şükrü’nün bu 
zaafını keşfettiği için, onu üzmekten adeta 
zevk alıyordu. Bazen dertleşir gibi kulağına 
fısıldardı: 
“– Cahid yine mühim bir proje elde etmiş, 
Tanin’e yolladı. Bizi atlattı! 
“Zavallı Şükrü bunun hakikat olup 
olmadığını anlayıncaya kadar epeyce azaplar 
geçirirdi. Bazen ağzımı aramak için yanıma 
gelir: 
“– Pek sakin duruyorsunuz, galiba mühim 
bir şey aldınız, derdi. Aldatmadığımı bildiği 
için: 
“– Bugün hiçbir hususi havadis alamadım? 
Cevabını işitirse, müsterih yanımdan 
giderdi. Zannediyorum ki, kendisi bir proje 

                                                 
17 Otel De La Paix: Şehir merkezinde 1865’de inşa edildi. Lozan Konferansı sırasında 
Tüccarlar Cemiyeti tarafından aralarında para toplamak suretiyle aylık on bin İsviçre 
Frank’ına kiralanmış ve barış heyetlerinin tahsisine ayrılmıştı. Bugün Cenevre’nin en 
prestijli otellerinden biridir (www.hotel.delapaix.ch; Şakir, Bekirof “Lozan Tüccarının 
Teşebbüsü” Vakit, 15 Teşrin-i sani 1338/15 Kasım 1922, No: 1769).  
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ele geçirdiği zaman, bunu benim de alıp 
almamış olduğumu kontrol için böyle 
yapıyordu ve cevabım kendisini tatmin 
ederse, beni atlattığına memnun, ayrılıyordu. 
“Şükrü’den en çok Cevdet pek müşteki idi. 
Çünkü Şükrü gazeteye en ufak teferruatı bile 
yetiştirmek hususunda müsamaha 
yapamıyordu. Cevdet Bey alelacele tafsil 
edip, o geceki postaya yetiştirmekten ise, bir 
gün sonra beraber alınarak etrafıyla tamik 
ettikten sonra bir makale şeklinde yazmayı 
tercih ederdi. Fakat Şükrü’nün tali 
havadislerini bir gün sonraya talike razı 
olmadığını görünce, o da onları derhal 
göndermek mecburiyetinde kalırdı. Fakat ne 
kadar kızardı: “Mutlaka Vakit Gazetesi’nden 
satır hesabıyla para alıyorsun!” diyordu. 
“Cevdet Bey, Şükrü’nün Amerika’da tahsil 
etmiş olmasını bu merakına sebep addettiği 
için bir gün şaka tarzında “On oğlum olsa 
Amerika’ya göndermeyeceğim!” diye hırsını 
alıyordu.” (1339,1 Mart, s.81). 

İkinci dönem Lozan Konferansı’nı Akşam Gazetesi adına 
Necmettin Sadık Bey’in yerine takip eden Ali Naci (Karacan) Bey, 
Hüseyin Cahit Bey’i, bir gazeteciden ziyade emekliye sevk edilmiş, 
sürekli murahhas haliyle dolaşan ve kendileri gibi koşup yorulmadan 
sadece havadislerden ahkam çıkaran bir gazeteci olarak tanımlarken, 
Ahmet Şükrü Bey’i de içlerinde en çalışkanı (Saraçoğlu, s.95) olarak 
tarif etmekteydi. 

Bu arada Lozan’da uzun ve yorucu bir gazetecilik dönemi 
geçiren haberciler için en önemli başarı, ilk haberi yapma önceliğine 
sahip olmaktı. İçlerinde sönmek bilmeyen bu arzu kuşkusuz aralarında 
mesleki rekabeti ve heyecanı da artıran önemli bir unsurdu. Renkli 
gazetecilik olaylarının yaşandığı bu dönemde, atlama ve atlatma 
haberleriyle birbirlerini haber konusu yapmaktan çekinmeyen usta 
gazeteciler, Türk Basın Tarihi’ne de unutulmaz hatıralarla geçerek, 
kendilerine mahsus derin izler bıraktılar. 

Ali Naci Bey Lozan günlerine ait bu hatıralardan birini şöyle 
anlatmaktaydı: 
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“– Konferans müzakerelerini Ahmet Şükrü 
Esmer Vatan Gazetesi namına, Velid18 Bey 
de Tasvir-i Efkâr adına, ben de tabii gazetem 
Akşam hesabına takip ediyorduk. Tasvir ile 
Vatan Gazeteleri birbirleriyle bilhassa 
konferans resimlerinde amansız bir 
müsabakaya girişmişlerdi. Velid Bey’in 
elinde kocaman bir fotoğraf makinesi vardı. 
Önüne gelenin resimlerini çekiyor, bu 
sayede birçok dostlar peyda ediyordu. 
Kendisiyle çok iyi görüştüğüm Ahmet Şükrü 
her akşam: 
“– Yahu bu adamın fotoğrafı beni 
öldürecek! derdi. Konferansın müzakere 
günlerinde bu fotoğraf meselesi pek o kadar 
ehemmiyetli değildi. Fakat sulhun imzası 
kararlaştırılıp da konferans müzakereleri 
sona erince birdenbire Velid Bey’in 
fotoğrafı ehemmiyet kesbetti. Çünkü imza 
merasiminin resimlerini çekip, 
gazetelerimize behemehal göndermek 
lazımdı. Bu tarihi vakayı resimlerle tesbit 
edememek gazetecilik bakımından 
affolunmaz bir kusur teşkil edecekti. Akşam 
için de vaziyet aynı idi. Son günü Ahmet 
Şükrü endişeli bir tavırla: 
“– Ne yapacağız Naci? diye sordu. 
Fotoğrafçı tutmaktan bahsetti. Münasip bir 
fotoğrafçı bulamadık. Hiçbiri o gün akşama 
kadar resim çekmeyi, sonra filmleri 
develope edip hemen kâğıda basmayı 
taahhüt edemiyordu. Derdimiz gerçekten 
ümitsiz. 
“Nihayet benim aklıma bir şeytanlık geldi. 
Ahmet Şükrü’ye: 
“– İşi bana bırak! Ne yapıp yapacak hem 
sana hem de gazeteme fotoğraf temin 
edeceğim! dedim.  
“– Şaka ediyorsun Naci? 

                                                 
18 Abdurrahman Velid Ebuzziya   
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 “– Ne münasebet, bu işte şaka olur mu? İşi 
bana bırak diyorum sana…. 
“İmza günü geldi geçti, ikimiz de fotoğrafsız 
bir halde celseye gittik! Ahmed Şükrü son 
derece kederli görünüyordu. Anlaşılan 
benim hâlâ şaka ettiğimi, fotoğraf elde 
edemeyeceğimi sanıyordu. Aynı zamanda 
gözlerini Velid Bey’in objektifinden 
ayırmıyordu. Rahmetli Velid ise, 
dudaklarında tebessüm, salonda dolaşıp 
duruyor, şunun bunun resmini çekip 
duruyordu. O resim çektikçe de zavallı 
Şükrü’nün kalbi adeta kasavetle doluyordu. 
“Nihayet muahede imzalandı. Otele geldik. 
Ben Velid Bey’i uzaktan uzağa takibe 
başladım. Yarım saat geçti, geçmedi; Velid 
Bey camları cebine yerleştirip otelden çıktı. 
Camlarını bir fotoğrafçıya yıkatıp kâğıda 
bastıracaktı. İstasyon yakınında küçük bir 
atölyeye girdi, yarım saat kadar durdu, sonra 
çıkıp gitti. 
“Bir saat sonra da ben atölyeden içeri 
girdim. Velid Bey’in çekmiş olduğu 
resimlerin develope edilip, kâğıda basılmış 
şekillerini, kartpostal fiyatına satın aldım. 
Otele döndüğüm zaman Velid Bey, fotoğraf 
meselesinden dolayı Şükrü ile alay ediyordu. 
Halbuki onun çektiği resimlerin kopyaları 
benim cebimde bulunuyordu. Bu 
fotoğraflardan bir kısmını Ahmet Şükrü 
Esmer’e verdiğim vakit, biçare sevincinden 
az kalsın oynatacaktı. Mamafih bu atlatma 
Velid Bey’e zarar vermedi. Nihayet resim 
hususunda ondan geri kalmadığımızı temin 
etmiş oldu. Velid Bey, ancak üç-dört gün 
sonra, İstanbul gazeteleri gelince işin farkına 
vardı. Kendisi de çeşitli zamanlarda aynı 
hilelere başvurmuş, pişkin bir gazeteci 
olduğu için bu masum hilemizi centilmence 
karşıladı: 
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“– Bravo sizlere! Beni atlattınız! diye 
gülmeye başladı idi.“Bir akşam da o zaman 
konferansta askeri müşavir bulunan ve biz 
gazetecilere çok yardımı dokunan Tevfik 
(Bıyıklıoğlu)19 Bey ile birlikte Ahmed Şükrü 
ile Mecdi Sadreddin’i (Sayman)20 
kandırarak: “Sulh muahedenamesi parafe 
edildi!” diye gazetemize birer telgraf 
çektirmiştik. Bizden aldığı bu haberi tahkike 
lüzum görmeden telgrafı çeken Şükrü, 
atlatıldığını anladığı zaman iş işten geçmiş, 
gazetesi bu mevsimsiz haberle intişar etmiş, 
zavallının da yüreğine inmişti (Saraçoğlu, s. 
96-98). 

Ali Naci Bey’in, yukarıda aktardığı ve “gazetecilik hayatımın 
en kıymetli hatıralarından birini teşkil eder” dediği Lozan Konferansı, 
gazetecilik ve bu mesleği icra edenler için ayrı ve özel bir yere sahip 
olduğu kadar, Türk Basın Dairesi Müşavirlerinden Yahya Kemal Bey 
için de şairane bir dönem geçirmesinde ilham kaynağı oldu. Hüseyin 
Cahit Bey o günleri beyitleriyle ebedileştiren Yahya Kemal Bey’i şu 
cümlelerle hatıralarına almaktaydı: 

“Lozan Konferansı’nın heyecan ve 
endişeleri birçok kişini iştihasını kaparken, 
Yahya Kemal’in karihasını açmıştı. 
Zannederim ömründe bu kadar faal bir 
devre-i şairane geçirmedi. Çünkü üç ay 
içinde üç beyit söylediğine şahidim. Bunları 
hepimiz her dakika o kadar tekrar ettik ki, 
ben bile ezberlemeye muvaffak oldum: 
“Cahid Bey’e raks öğreten kız  
Bir saniye durmuyor raksız. 
“Başkası da var: 
“Gönlüm dolu şimdi gözyaşlarıyla 
Raks etmeliyim Hahambaşıyla21 

“Daha var: 
“Gördüm iki bahtiyar insan 

                                                 
19 Mehmet Tevfik (Bıyıklıoğlu): Lozan Konferansı’nda askeri müşavir. 
20 Mecdi Sadrettin (Sayman): Lozan Konferansı’nı İkdam Gazetesi adına takip eden 
gazeteci. 
21Hayum Naum Efendi.  
 
 



277Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

 

“– Bravo sizlere! Beni atlattınız! diye 
gülmeye başladı idi.“Bir akşam da o zaman 
konferansta askeri müşavir bulunan ve biz 
gazetecilere çok yardımı dokunan Tevfik 
(Bıyıklıoğlu)19 Bey ile birlikte Ahmed Şükrü 
ile Mecdi Sadreddin’i (Sayman)20 
kandırarak: “Sulh muahedenamesi parafe 
edildi!” diye gazetemize birer telgraf 
çektirmiştik. Bizden aldığı bu haberi tahkike 
lüzum görmeden telgrafı çeken Şükrü, 
atlatıldığını anladığı zaman iş işten geçmiş, 
gazetesi bu mevsimsiz haberle intişar etmiş, 
zavallının da yüreğine inmişti (Saraçoğlu, s. 
96-98). 

Ali Naci Bey’in, yukarıda aktardığı ve “gazetecilik hayatımın 
en kıymetli hatıralarından birini teşkil eder” dediği Lozan Konferansı, 
gazetecilik ve bu mesleği icra edenler için ayrı ve özel bir yere sahip 
olduğu kadar, Türk Basın Dairesi Müşavirlerinden Yahya Kemal Bey 
için de şairane bir dönem geçirmesinde ilham kaynağı oldu. Hüseyin 
Cahit Bey o günleri beyitleriyle ebedileştiren Yahya Kemal Bey’i şu 
cümlelerle hatıralarına almaktaydı: 

“Lozan Konferansı’nın heyecan ve 
endişeleri birçok kişini iştihasını kaparken, 
Yahya Kemal’in karihasını açmıştı. 
Zannederim ömründe bu kadar faal bir 
devre-i şairane geçirmedi. Çünkü üç ay 
içinde üç beyit söylediğine şahidim. Bunları 
hepimiz her dakika o kadar tekrar ettik ki, 
ben bile ezberlemeye muvaffak oldum: 
“Cahid Bey’e raks öğreten kız  
Bir saniye durmuyor raksız. 
“Başkası da var: 
“Gönlüm dolu şimdi gözyaşlarıyla 
Raks etmeliyim Hahambaşıyla21 

“Daha var: 
“Gördüm iki bahtiyar insan 

                                                 
19 Mehmet Tevfik (Bıyıklıoğlu): Lozan Konferansı’nda askeri müşavir. 
20 Mecdi Sadrettin (Sayman): Lozan Konferansı’nı İkdam Gazetesi adına takip eden 
gazeteci. 
21Hayum Naum Efendi.  
 
 

 

Ahmed Cevdet ile Ahmed İhsan 
“Bir son beyit daha var ama zannederim 
bunu Ruşen Eşref Bey’le müştereken inşad 
etmişlerdir: 
“Bıktım iki perle bir perastan 
Gitsem diyorum Lozan Palas’tan 

“Bu temenniyi izhar ede ede nihayet günün birinde Lozan 
Palas’tan gittik” (1339,1 Mart, s.82). 

   
Sonuç 
Lozan Konferansı XX.yy. Avrupa siyasetinin Yakındoğu 

macerasına topraklarında dört yıl süren olağanüstü mücadeleyle 
nihayet veren Türk milletinin istikbalde izlediği yolun son dönüm 
noktası olmuştur. Cephelerde ateşin bile soğumadığı ve henüz 
kazandığı büyük zaferin ardından muhasım olduğu devletlerin 
karşısına yine tek başına ama bu defa barış için çıkan genç Türk 
Devleti temsilcilerinin konferansta yürüteceği diplomasi ve bu 
diplomasiden çıkacak sonuçlar yoğun ilgi ve meraka yol açmış, iki 
yüzden fazla gazeteci İsviçre’nin bu küçük kentine akın etmişti. Türk 
gazetecileri içinse Lozan'ın  ifade ettiği anlam çok daha başkaydı. 
Onlar her şeyden önce orada muzaffer bir milletin mensubu olarak 
aynı işi yapmanın dışında diğer ülke meslektaşlarından tüm kalbi 
duygularla ayrılmış bulunuyorlardı. Memleketlerini dört yıl boyunca 
harabeye çeviren devletlerin ve siyasilerin manşetlerinden düşmeyen 
haberlerini gazete sütunlarına taşıyan Türk basın mensupları, 
Lozan’da her siyasi tavır ve yüzü geçmişin zihinlerde yer eden acı 
tecrübeleriyle gözlemlemiş, çok daha manidar ve kıyas götürür 
yorumlarla kamuoyuyla paylaşmıştı.  

Kuşkusuz konferansı gün be gün her daim tazeliğini 
koruyacak tüm gelişme ve sonuçlarıyla sütunlarında bütün canlılığıyla 
ebedileştirmeyi başaran Türk gazetecilerin, yukarıda renkli  
anlatımlarla  aktardığı  gazeteciliğe dair Lozan'da yaşananlar, bu tarihi 
konferansı siyasi olduğu kadar, haber dünyası için de özel ve ilginç 
kılmıştır. 
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