Lozan barış görüşmeleri damgaları
Kurtuluş savaşımızda Anadolu’da bulunan Yunan işgal kuvvetlerinin başarısızlığa uğratılması ile Birinci Dünya
savaşı sonrasında Osmanlı devletine yaptırılan Sevr anlaşmasının uygulanabilirliği kalmamıştı. 28 Ekim 1922
tarihinde itilaf devletleri ülkemizi İsviçrenin Lozan şehrinde yapılacak barış görüşmelerine davet ettiler,
Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki meclisimiz İsmet Paşa’yı Dışişleri Bakanlığı görevine getirerek Lozan’da baş
görüşmeci olarak görevlendirdi.
20 Kasım 1922 tarihinde görüşmeler başladı, İtilaf devletlerinin kısa süre içinde bitirmeyi planladığı ( Noel
tatilinde evde olmayı düşünenler vardı !) görüşmelerin sonunda, 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Antlaşması
imzalandı.

Pullarla İnönü
sergisinden bir föy
Yandaki “Pullarla İnönü”
kitabından alıntıladığım
föyde görüleceği gibi,
Lozan şehrinde Barış
görüşmelerinin yapıldığı
yerde geçici bir postahane
hizmete açılmıştı ve özel
bir “Barış Görüşmeleri”
yada o zaman uluslarası
geçerli ortak dil olan
fransızca ile, “Conference
pour la Paix en Orient”
damgası kullanılıyordu.
Altta İsmet Bey resimli
dergi kapağı.

Koleksiyonumdan paylaşacağım bazı örnekler ile barış görüşmelerin yapıldığı merkezde bulunan postahanede
ve şehrin bazı diğer postahanelerinde yapılan uygulamaları göstermek istiyorum.

Barış görüşmelerinin yapıldığı yerde açılan postahanede kullanılan “1” numaralı damga kartpostal ve zarf
üzerinde.

Görüşmelerin yapıldığı yerde kullanılan “2” numaralı damga ile birlikte, posta gönderilerine birde “LAUSANNE
CONFERENCE POUR LA PAIX EN ORIENT” yazılı ve İsviçre bayrağında bulunan haç ile süslenen bir kaşe
uygulandığı görülüyor. Aşağıda 2 numaralı damga ile hazırlanan kaşeli hatıra amaçlı zarflar görülüyor.

Ayrıca Lozan Barış Görüşmeleri sırasında şehirdeki başka posta merkezlerinde de makine damgalarında aynı
sloganın kullanıldığı görülüyor.

Lozan Barış görüşmeleri sonucunda 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Anlaşması yapılır ve Türkiye
Cumhuriyetinin kuruluşundaki en önemli adımlardan biri atılmış olur.

Aşağıda anlaşmanın imzalandığı gün taahhütlü olarak Konferans merkezi postahanesinden gönderilmiş zarf
görülüyor.

Sadece slogan yazılı
kaşe ile hazırlanmış
bir hatıra kartı.

Lozan Barış anlaşmasının imzalarının atıldığı gün Lozan tren garından gönderilmiş Lozan şehri manzaralı bir
antiye kart üzerinde Lozan konferansı sloganlı makine damgası. Kartın arkasında özel yazışmalar dışında bir
yorum yer alıyor ; " et on signe cette horrible paix qui rien est pas une-" yani tarihte görülmüş en korkunç
barışlardan biri imzalanıyor diye yazılmış!

