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Bugün, Lozan Barış Antlaşması’nın 94. yıldönümü. 

Son derece anlamlı bir günde 40 evladımız için düzenlenen 
yaz kursunun başlangıcı vesilesiyle buluşmuş bulunuyoruz.   

Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Yurtta barış, dünyada barış” 
ilkesine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin, Lozan Barış 
Antlaşmasıyla tüm dünyaya kabul ettirildiği gün, bugün.  

Yirminci yüzyılın küresel-emperyalist güçlerinin Sevr 
Antlaşmasıyla Ortadoğu’yu şekillendirmelerine karşı Türk 
Milletinin topyekûn bir direnişle dur dediği ve Sevr’i tarihin 
çöplüğüne attığı gün, işte bugün. 

Yirmi birinci yüzyıla geldiğimizde; Lozan Antlaşmasıyla kurulan 
düzeni bir türlü içine sindiremeyen Sevr hülyalıları, Türkiye’yi 
ve Ortadoğu’yu yeniden bölüşme planları yapmakta. Bu 
küresel güçlerin daha fazla para, daha fazla güç elde etmek 
için insanlığa çektiremeyecekleri acı, tetikleyemeyecekleri 
hiçbir felaket yok gibi.  

Bizim yapmamız gereken ise tarihimizi bilmek. Hamasetten 
uzak, bilgiye dayalı, milli bir şahlanışı bir kez daha göstermek. 
İşte bugünden itibaren başlayacak olan yaz kursumuz, bu milli 
şahlanışın somutlaştığı örneklerden biridir.  
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Ortadoğu’daki zulümden anavatanlarına misafir olarak değil, 
ev sahibi olarak gelmiş Türkmen ailelerden 40 evladımız, bu 
yaz kursuna katılmaktadır.  

Emperyalist güçler kendi sebep oldukları kıyımın 
mağdurlarına el uzatırken dahi ayrımcılık yapmakta; acıları 
bile kişilerin etnik kökenine, dinine ve mezhebine göre 
gündeme getirmektedir.  

Bu çerçevede, Suriye ve Irak’taki Türkmen varlığı ve 
Türkmenlerin uğradığı insanlık suçları adeta görmezden 
gelinmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise Türk Milleti’nin 
tüm dünyaya emsal teşkil eden engin şefkatiyle Ortadoğu’nun 
acı çeken tüm insanlarına kapılarını neredeyse tek başına 
açmış durumda. 

Gerçekleri görüp milli birliğimizi koruduğumuz, Atatürk’ün 
ışıklı yolunda kararlılıkla yürümeye devam ettiğimiz takdirde,  
Cumhuriyet Devrimi, dünyanın tüm acı çektirilen, sömürülen 
milletlerine örnek olmayı, güç vermeyi sürdürecektir.  

Bu vesileyle, Türkiye’nin tapusu olan Lozan Barış 
Antlaşması’nın 94. yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk’ü 
ve başta İsmet İnönü olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin 
tüm kurucularını rahmetle anıyorum.  

Yaz kursunu Türkiye Barolar Birliği’nin desteğiyle düzenleyen 
Uluslararası Barış ve Yaşam Derneği ile Dolunay Dergi 
Topluluğu Derneği’ne, Ufuk Baykal Ülger ve Dr. Davut 
Karataş’ın şahsında içten teşekkürlerimi sunuyorum.  


