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M odern zamanlarda olduğu gibi, mo-
dernite öncesi dönemde de suikastler, 
siyasi yaşamın bir parçasıydı. Büyük 
İskender’in başarıları konusunda 

herkes bilgi sahibidir ancak babasına düzenlediği 
suikast sonrasında iktidarı eline geçirdiği konusu 
es geçilir genellikle. Julius Sezar’ın ellerindeki gücü 
bitirebileceği korkusunu taşıyan Romalı senatörler 
de iktidar paylaşımındaki önemli bir engeli ortadan 
kaldırmayı umarak Sezar’a karşı suikast düzenlemiş-
lerdir. Romalıların Filistin’i idare ettikleri dönemde 
Sicari diye bilinen tutucu Yahudi grup, Yahudilerin 

siyasi bağımsızlıklarını yeniden elde etmeleri ama-
cıyla Roma İmparatorluğu’na karşı şiddet eylem-
lerini başlatmaları konusunda Yahudi toplumuna 
çağrıda bulunuyordu. Bu öğütün en yaygın eylemleri 
suikastlara dayanıyordu. Roma İmparatorluğu ile iş 
birliği halinde olan ılımlı Yahudi dinsel otoritelerini 
bu tutumlarından vazgeçirtmek için suikast eylem-
lerini de içeren şiddete başvurmuşlardır.1 Bazen de 
siyasal suikastlar belirli şahsiyetlerin siyasal hayat-
ta ortadan kaldırılmaları için değil, bir isyanın ya da 
toplumsal hareketin başlatıcısı olabilir ya da uluslar-
arası çapta bir siyasal krizin fitilini ateşlemek için 
de kullanılabilir. Kuşkusuz tarihe yön veren siyasal 
cinayetlerin bilinen en popüler örneği Avusturya-
Macaristan Veliahtı Ferdinand’ın karısı ile birlikte 
Saraybosna’da milliyetçi aktivist bir Sırp öğrenci ta-
rafından öldürülmeleri olsa da, insanlığın uzun tarih-
sel geçmişi benzer suikastlara sahne olmuştur.

Bütün bunlar bir yana, Batı dillerine “suikast” mef-
humunu (Haşhaşi=Assassination İngilizce/Assassi-
nat Fransızca/Asesinato İspanyolca) miras bırakan 
insanlık tarihinin en hunhar ve kararlı suikast şebe-
kesi olarak da tarif edebileceğimiz Haşhaşiler, Hasan 
Sabbah önderliğinde örgütlenerek Büyük Selçuklu 
Devleti’nin iktidar döneminde adından korkuyla söz 
ettirmiştir. Ernest W. Heine ve Wladimir Bartol gibi 
Batılı romancıların gerçek ile efsanenin mezcedildi-
ği fantastik eserlerinde ayrıntılı betimlemelerle yer 
verilen Haşhaşilerin suikast eylemleri, okuyucuyu 
suikast olgusunun insanlık tarihindeki en acımasız 
örnekleriyle buluşturmuştur. 

Ulus-devletlerin tarih sahnesine çıkacağı ve im-
paratorlukların çözülme sürecini başlatan 20. yüzyılı 
hazırlayan döneme gelindiğinde siyasal şiddet ve 
komplo niteliğindeki eylemlerle niteliğini kazanan 
yeni bir mücadele yöntemi yaygınlık kazanacaktır. 
Suikastlar çağı olarak da tanımlanan bu dönemde 
girişilen suikast eylemleri, her yönüyle insanlığı deh-
şete düşüren siyasal istikrarsızlıklar ve uluslararası 
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krizlere yol açan etkiler yaratmıştır. Michael New-
ton, Suikastlar Çağı başlığını taşıyan kitabında haklı 
çıkarılabilir/mazur görülebilir öldürme eylemi (a jus-
tifiable killing) olarak gördüğü suikast eylemlerinin 
siyasal mücadelelerde hedefe ulaşabilmek için kulla-
nışlı bir araç olduğunu belirtmektedir.2   

Bu tarihsel uzamda değerlendirildiğinde, Lozan 
Konferansı’nın devam ettiği günlerde Sovyet Rusya 
Delegesi Vatslav Vorovsky’nin kaldığı otelin restau-
rant bölümünde İsviçre vatandaşı Mauritz Conradi 
tarafından öldürülmesi ve bu olayın ardından Türk 
heyetinin baş delegesi olan İsmet Paşa’ya suikast 
tehlikesinin belirmesi, sözü edilen dönemde oldukça 
yaygın siyasal şiddet unsurlarından biri olan suikast 
olgusunu tekrardan gündeme taşımıştır. Mebzul 
miktardaki Lozan araştırmaları külliyatında gözden 
kaçan bu olayın tarihsel bağlamında değerlendiril-
mesi; hem Lozan Konferansı sırasında dünya günde-
mini meşgul eden önemli bir olayı masaya yatırmayı 
hem de I. Dünya Savaşı sonrasında suikastlar yoluy-
la gerçekleşen siyasi hesaplaşmalar düşünüldüğün-
de, İsmet Paşa üzerinden Türkiye’deki yeni rejime 
yönelik muhtemel bir eylemin niteliğini tartışmaya 
açmayı hedeflemektedir.

Lozan Konferansı ve Sovyet Rusya’nın 
Temsİl Sorunu

20-24 Eylül 1922 tarihleri arasında Fransa Başba-
kanı ve Dışişleri Bakanı R. Poincaré, İngiltere Dışişle-
ri Bakanı Lord Curzon ve İtalya’nın Paris Büyükelçisi 
K. Sforts Paris’te bir araya gelerek barış konferansı-
nın Lozan’da toplanmasına karar vermişlerdir. Kon-
feransın resmi adından da anlaşılacağı üzere (Yakın 
Doğu İşleri ile İlgili Lozan Konferansı) Türkiye, Bo-
ğazlar ve Yakın Doğu’da savaş sonrası dönemin ko-
şullarını belirlemek amacıyla ilgili ülkeler Lozan’a 
davet edilmişlerdir. İngiltere, Fransa, İtalya, Türkiye, 
Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya ve 
Japonya’nın davet edildiği konferans için ilk etapta 

Sovyet Rusya’nın adı geçmemiştir. Oysa müttefikle-
rin Ekim ayında Paris’te konferansın toplanmasına 
ilişkin almış oldukları karardan sonra Sovyet Rusya 
Hükümeti, katılımcı ülkelere müracaat ederek Orta 
Doğu ve özellikle Boğazların kaderinin belirleneceği 
bu konferansta Rusya’nın onayı olmadan bir karara 
varılmasının imkânsız olduğu yönünde itirazını bil-
dirmiştir.3 Sovyet Rusya’nın Lozan Konferansı’na ka-
tılma isteğine Türkiye’nin verdiği cevap oldukça tem-
kinli ifadeler içermektedir. Sovyet Rusya, Gürcistan 
ve Ukrayna’nın konferansta müzakere edilecek tüm 
konulara değil, yalnızca Boğazlarla ilgili oturumla-
ra katılmalarının uygun olduğunu içeren cevapta 
Türkiye’nin Moskova ve Kars antlaşmalarıyla Sovyet 
Rusya ile arasındaki ihtilafları çözdüğü, oysa Lozan 
Konferansı’nda Türkiye’nin savaş halinde bulundu-
ğu ülkelerle barış antlaşması imzalamanın yollarını 
arayacağı vurgulanmıştır.4 İngiltere’nin bu konudaki 
tutumu ise gayet katıdır. Kurtuluş Savaşı sırasında 
Sovyet Rusya’nın Türkiye ile kurduğu kader ortak-
lığının Lozan Konferansı’nda müttefikler aleyhine 
bir durum yaratacağından Sovyet Rusya’nın Lozan’a 
davet edilmesi ilk başlarda hoş karşılanmamıştır. 
Nitekim konferansın ilk günlerinde gazetecilere bir 
demeç verecek olan Vorovsky’nin kapitülasyonlara 
karşı olduklarını belirtmesi, müttefiklerin endişele-
rindeki haklılığı ortaya koyacaktır.5

Sovyet Rusya Hariciye Komiseri Çiçerin’in 19 
Ekim’de başlattığı uzun yazışmalardan sonra Britan-
ya, Fransa ve İtalya hükümetleri 27 Ekim’de Boğazlar 
konusunun müzakeresine katılmak üzere kendi de-
legelerini Lozan’a göndermek için Moskova’ya nota 
verdiler. Ancak notada Sovyetlerin müzakerelere 
sadece iştirak hakkı yer almıştır. Dolayısıyla Sovyet 
Rusya’nın konferanstaki hareket kabiliyeti olabildi-
ğince engellenmiştir. Bu gelişmeler üzerine Hariciye 
Komiseri Çiçerin önderliğinde H. Rakovsky (Ukrayna 
Sovyet Cumhuriyeti), P. Mdivani (Gürcistan Sovyet 
Cumhuriyeti), V. Vorovsky, B. Zalkind ve uzmanlar 

İsmet Paşa hazretlerinin 
hayatına kasd için çalışıyorlar
Vakit, 6 Şevval 1341, Nu: 1954
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grubundan oluşan Sovyet delegasyonu listesi onay-
lanmıştır.6

Lozan Konferansı’nın açılışının yapıldığı 20 Ka-
sım 1922 tarihinde bütün delegelerin hazır bulun-
masına rağmen Sovyet Rusya heyetinden sadece 
Vorovsky orada bulunmuştur. Türkiye’nin girişimleri 
ve çabaları sonucunda Boğazlar konusunun görüşü-
leceği oturumlara katılmasına karar verilen Sovyet 
Rusya ile Türkiye arasındaki olumlu ilişkiler dikkat 
çekmiştir. 1 Aralık’ta Çiçerin’in Lozan’a varmasıyla 
konferanstaki hava sertleşme eğilimine girmiş; bu 
koşullarda İsmet Paşa, Sovyet heyetine bir yemek 
vererek Sovyetlere duyulan yakınlığı müttefik dev-
letlere göstermeye çalışmıştır. Ancak çok geçmeden 
Türkiye ve Sovyet Rusya’nın Boğazlar ile ilgili görüş-
lerinin taban tabana zıt olduğu açığa çıkmıştır. 4 Ara-
lık günü yapılan oturumda Rusya’nın konuyla ilgili 
tezini açıklayan Çiçerin, Boğazların Türkiye dışında-
ki ülkelerin savaş uçakları ve savaş gemilerine kapalı 
tutularak Karadeniz’in kıyıdaş ülkelere ait kapalı bir 
göl durumuna getirilmesini savunmuştur.7

İsmet Paşa’nın aktardığına göre müttefikler, Bo-
ğazlar meselesinde Türklerden ve Ruslardan farklı 
bir rejim düşünüyorlardı. Barış zamanında Boğazlar-
dan gece gündüz harp gemileri için tam bir serbestlik 
istiyorlar, ayrıca mühim olarak, Boğazların tahkimat-
tan ve her türlü askeri savunma tertiplerinden mah-
rum olmasını şart koşuyorlardı. Bu düşüncede İngiliz 
delegesi Curzon’a Fransa, İtalya ve Balkan devletleri 
de destek oluyorlardı.8 Türk delegasyonunun Boğaz-
lar ile ilgili görüşleri, Misak-ı Milli ile uygunluk arz 
ediyordu. Buna göre, ticaret gemilerine karşı boğaz-
ların açık olması kabul edilmişti; ancak Lozan’da, Bo-
ğazlar bölgesinde askeri kısıtlamalara gidilmesi ko-
nusunda kabul edilemeyecek teklifler dolaşıyordu.9

Rus delegesi Çiçerin, komisyon toplantılarında 
Boğazlar ile ilgili yaptığı konuşmalarda, Türkiye’nin 
Boğazları tahkim etme hakkının olduğunu söyleye-
rek İngilizlerin şiddetli tepkisine hedef olmuştur.10 İs-
met Paşa’nın da Çiçerin’e yakın görüşler öne sürmesi 
üzerine, Lord Curzon’un sinirlerine hâkim olamaya-
rak yaptığı konuşmayı Amerikan delegesi Grew şu 
şekilde aktarmıştır:

Türkiye’nin şu ana dek kendi görüşünü ortaya 
koymaya muvaffak olamadığını, buna mukabil, 
Rusların, kendisini hayrete düşürecek şekilde, 
Türk kisvesine bürünmüşçesine onların adına 
kendi görüşlerini ortaya koyduklarını beyan 
etti; eğer, gözlerini kapatarak dinliyor olsaydı, 
Çiçerin’in kafasına bir kalpak geçirip İsmet’in kı-
lığına girmiş olduğuna da inanabilirdi.11

Curzon’un bu sert cümleleri, işitme güçlüğü yaşayan 
İsmet Paşa’ya aktarıldığında, müttefiklerin Boğazlar-
la ilgili yeni tekliflerine Türk heyetinin açık olduğu-
nu belirtmesi üzerine Çiçerin, beklemediği bu çıkış 
karşısında adeta bir şok hali yaşamıştır. Çünkü İsmet 
Paşa’nın bu ifadesiyle, Türk-Rus ittifakı kırılmış olu-
yordu.12 Boğazların askersizleştirilmesiyle ilgili Türk-
lere bazı haklar tanınınca, Türkiye bu hakları kabul 
etmeye yanaşmıştır. Bunun üzerine Rus resmi ajansı, 
Türkiye’nin Lozan’daki bu tutumunu şiddetle tenkit 
etmiştir: “Türkiye, Rusya’ya ve Karadeniz’e kıyısı olan 
diğer devletlere karşı yükümlülüklerini unutarak, 
Boğazlar ile ilgili İngiliz anlaşma tasarısını kabul etti. 
Türk delegasyonu, barış antlaşmasının başka nokta-
larında İngilizlerden taviz koparmak ümidiyle, Lord 
Curzon’un şartları üzerinden ayrı bir görüşme yürüt-
tü”. Ancak, durum bu kadar basit değildir. Bir kere 
ayrı müzakere söz konusu olmamıştır. Rusya’nın tezi 
şüphesiz ki, Türkiye’nin menfaatlerine çok daha uy-
gundu. Ama bunun kabul şansı yoktu. Türkiye, ya 
görüşlerinde bir ölçüde daha yumuşak olacak veya 
konferansı çıkmaza sokacaktı. Türkiye, barış yapıl-
maz da yeni bir savaş başlarsa ne olacağını peşinen 
hesaplamak zorundaydı.13

Türkiye’nin İngiliz tezlerine yakın bir duruş ser-
gilemesi Sovyet Rusya üzerinde soğuk duş etkisi 
yaratmıştır. Aralık ayının sonunda Boğazları ya-
bancı donanmalara açan herhangi bir antlaşmayı 
imzalamayacaklarını açıklayan Ruslar, bir anlamda 
konferansta oyun bozucu rol oynamış oluyorlardı. 
Boğazlar dışındaki bazı konularda da anlaşma sağ-
lanamaması üzerine konferans çıkmaza girmiş ve 4 
Şubat 1922 tarihinde görüşmeler kesilmiştir.14

23 Nisan 1923 tarihinde başlayan konferansın 
ikinci döneminde ise Türkiye’nin taleplerine rağmen, 
Sovyet Rusya’nın Boğazlar ile ilgili oturumlara ka-
tılma ve sözleşmeye imza atma konusunda durumu 
kesinleştirilememiştir. Buna rağmen Sovyet delegas-
yonundan Vorovsky, Lozan’da hazır bulunmuş ve 
müttefiklerin resmi davetini beklemeye koyulmuş-
tur.

V. VOROVSKY CİNAYETİNE DOĞRU

Nisan ayında görüşmelerin yeniden başlaması üzeri-
ne yeniden gündeme gelen Sovyet Rusya’nın temsil 
edilmesi meselesi çerçevesinde, Vorovsky’nin resmi 
olmayan gözlemci sıfatıyla konferanstaki müzake-
releri takip edeceği bilgisi basında yer bulmuştur.15 
Sovyet Rusya’nın konferansa katılım konusunda bir 
türlü resmi davet almaması üzerine, 30 Nisan günü 
Vorovsky imzasıyla konferans sekreteryasına res-
mi bir protesto metni verilmiştir. Konferansın ilk 

Vatzlaw Vorovsky 
1871-1923
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dönemi için 14 Kasım’da İngiltere, Fransa ve İtalya 
tarafından konferansa resmen davet edilen Sovyet 
Rusya’nın konferansın bu aşamasında da müzake-
relere katılma hakkına sahip olması gerektiğine yer 
verilen bu metinde ayrıca Sovyet Rusya’nın ancak 
Boğazlar ile ilgili sözleşmeyi imzalayacaklarına dair 
güvence vermesi durumunda konferansa katılabi-
leceğini içeren bir ültimatomdan söz edilmektedir.16 
İtalya delegesi Massigli tarafından verildiği iddia 
edilen bu ültimatom, şantaj amacını taşıdığı için 
Rusya’nın tepkisini çekmiştir. 

İsviçre’deki Sovyet delegasyonunun karşı karşıya 
olduğu tek engel konferans sekretaryasının tutumu 
değildi. İsviçre Hükümeti ve İsviçre Faşist Örgütü 
de Vorovsky’nin Lozan’ı terk etmesini istiyordu. Fa-
şist örgütün lideri M. Giardon tarafından Vorovsky’e 
yapılan uyarıda diğer delegelerle birlikte 48 saat 
içerisinde İsviçre’yi terk etmemesi durumunda di-
rektiflerini bekleyen 40.000 kişi ile Sovyet heyetini 
sınır dışı edebileceğinin altını çiziyordu.17 İsviçre 
hükümeti ise Rusya’yı konferansa davet eden dev-

letlerden bir tebliğ almadıkça Sovyet heyetinin si-
yasi mahiyetini tanımayacağını beyan etmiş, ayrıca 
Moskova’dan gelen bir Rus diplomatının İsviçre’ye 
girişine izin vermemiştir.18 Vorovsky’nin adeta perso-
na non grata ilan edildiği o günlerde Türk basınına 
yansıyan bir haberde İsmet Paşa’nın tavassutu saye-
sinde Vorovsky’nin Lozan’da kalabildiğine yer veril-
miştir.19 Vakit gazetesine göre; “Mösyo Vorovsky’nin 
Rus murahhası sıfatıyla Lozan’a muvasalat ettiği ve 
mumaileyhin mukavele imzalandığı zaman içtimaa 
kabul edileceği” bildirilmiştir.20 Vorovsky, öldürülme-

den önce gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlarda 
karamsar ifadeler kullanmıştır. Rusya’nın muahe-
deyi imzalayıp imzalamayacağı yönündeki soruyu 
geçiştiren Vorovsky, gazetecilerin ısrarları üzerine; 

“Vaziyet herhalde basit değildir. Ortada hayli müşkü-
lat vardır. İstanbul’un tahliyesi meselesi vs. bunların 
nasıl halledileceği malum değildir” cevabını vermiş-
tir. Bu sırada Fransız gazetecilerinden biri tarafın-
dan Mösyo Vorovsky’nin pazar günü İsviçre’yi terk 
edip etmeyeceği sorulmuş ise de bu sualine karşılık 

“Lozan’dan azimet için ortada hiçbir sebep yoktur.” ce-
vabını almıştır.21

Bütün bu tartışmalar devam ederken konferan-
sın ikinci toplantısının on yedinci günü, 10 Mayıs 
1923 tarihinde, bütün İsviçre’yi hatta bütün dünya-
yı alt üst eden bir cinayet işlendi. Bu olay üzerine, 
Lozan Palas’ta muhabirlere mahsus telgraf, telefon 
odaları bir anda ağzına kadar doldu ve dünyanın bin 
bir köşesine, Lozan Konferansı’ndaki Rus delegesi 
Vorovsky’nin akşam saat dokuzda Cecile Oteli’nde 
akşam yemeğini yerken, Mauritz Conradi adlı bir 
İsviçre vatandaşı tarafından tabanca kurşunu ile öl-
dürüldüğü, Rus heyeti basın ataşesi Ahrens ile kâtip 
Dibrilkowsky’nin de yaralandıkları haberi, yıldırım 
hızıyla yayılmakta gecikmedi.22 Akşam saatlerinde 
meydana gelen bu hadise, ertesi günden itibaren 
dünya basınının gündemini yoğun bir şekilde meşgul 
etmiştir.23 Cinayetin yer aldığı gazete haberlerinde 
en çok üzerinde durulan ayrıntı Conradi’nin Rusya 
doğumlu bir İsviçre vatandaşı oluşuydu. Cinayeti 
gerçekleştirdikten hemen sonra polise teslim olan 
Conradi, burada verdiği ilk ifadesinde Bolşevikler-
den intikam almak amacıyla bu cinayeti gerçekleş-
tirdiğini belirtmiştir.24 Rusya’da çikolata fabrikası iş-
leten varlıklı bir aileye mensup olarak dünyaya gelen 
Conradi, Bolşevik Devrimi ile beraber ailesinin bütün 
zenginliğine el konularak ailesinden birçok kişinin 
öldürüldüğü için Bolşeviklere karşı intikam duygu-
su beslediğini söylemiştir.25 Devrimden sonra yaşlı İsviçreli Faşistler, Rus delegasyonunun Lozan’ı terk etmesini istiyor

Konferansın İkİncİ aşamasındaki müzakerelere resmİ bİr sıfatla katılması güçleşen Sovyet 

Rusya'nın Lozan'daki dİplomatİk yalnızlığı kesİnleşmİştİr. Sovyet heyetİnden Vorovsky'e yapılan 

suİkast müttefİklerİn konferansta olası bİr Türk-Rus İttİfakını engelleme çabaları sırasında 

gerçekleşmİştİr.
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anne-babasına işkence yapıldığı ve iki çocuğunun da 
açlıktan öldüğünü iddia eden Conradi’nin26 Bolşevik 
faktörünü ön plana çıkarması ve devrim sırasında 
Kızıl Ordu’ya karşı Denikin komutasındaki birlikler-
de görev yapmış olması27 cinayeti faşistlerin teşvikiy-
le işlediği şüphesini doğurmuş, Izvestia gazetesi de 
Rusya’nın en yetenekli diplomatlarından Vorovsky 
suikastinden faşistleri sorumlu tutmuştur.28 Sir Ho-
race Rumbold cinayetten haberdar edildiği zaman 
Vorovsky’nin konferansa kabul edilmemekle beraber 
siyasi bir mümessil olduğunu ve bu itibarla bir cina-
yete hedef olmasının muceb-i te’sir olduğunu fakat 
bu cinayetin siyasi olmadığını ümit ettiğini söylemiş-
tir. General Pelle’ye gelince, üzüntüsünü saklamamış 
ve sulh müzakerelerinin bir an evvel hitam bularak 
bu nevi’ teşebbüsata vesile kılınmamasını temenni 
etmiştir.29

Suikast haberinin şiddetli tepkilere yol açmasına 
karşın Vorovsky’nin cenaze merasimi son derece sö-
nük geçmiştir. Vakit gazetesi muhabirine göre, basit 
ve sessiz bir şekilde icra edilen cenaze merasimi Rus-
ların Hıristiyan âlemi içindeki yalnızlığını ve birkaç 
Müslümandan başka dostu olmadığını gösteriyordu. 
Konferanstaki ülkelerden yalnızca Türk delegasyonu 
ve matbuattan birkaç ismin katıldığı cenaze merasi-
minde Velid Ebuzziya Bey de Türk matbuatı namına 
bir nutuk irad etmiştir.30 Cenaze töreninde Türk he-
yetinin tam kadro yer alması ve devletin resmi yayın 
organı konumunda olan Hâkimiyet-i Milliye’de yer 
alan tazimkâr satırlar Türk- Sovyet ilişkilerinin ger-
çek mahiyetini imlemektedir: 

Bulundukları memleket şeref ve namusunun hi-
mayesinde bulunan resmi adamlarını öldürmek 
yahud Rusluğu temsil edenlerin üzerine saldır-
makla Rusya’nın imhası imkânı yoktur. Yüzlerce 
milyonu hiç mühim bir kinle beşer sinesinde gi-
denlerin yerini dolduracak binlerce kuvay-ı di-
mağ ve azimden mahrum olması imkânı yoktur. 
Ve kendisinden hak-kı hayatı kıskanılan bu yüz-
lerce milyon kitlenin bazı kimselere verdiği endi-
şe böyle cinayetlerle izale edilemez.31

 İSMET PAŞA BÜYÜK TEHLİKE İÇİNDE

Vorovsky’nin öldürülmesi, Lozan’da bulunan yabancı 
delegeleri dehşete düşürmekle kalmamış, güvenlik 
konusunda kafalarda soru işaretlerine de yol açmış-
tır. Ne var ki, olayın hemen akabinde General Pelle, 
Paris’ten aldığı malumat üzerine İsmet Paşa aleyhi-
ne Ermeni komiteleri tarafından suikast tertibatı 
yapıldığını Türk heyeti delegelerine ihbar etmiştir.32 
İsmet Paşa’nın şahsına ve Türk heyetine karşı yapıla-
cağı bilgisinin alındığı suikastı kimin ya da kimlerin 
gerçekleştireceği konusunda verilen bilgiler ise kafa 
karıştırıcıdır. Daha ziyade Ermeni komitesine men-
sup oldukları söylenen şahıslar için bazı haberlerde 
şüphelilerin Kıbrıslı olduğuna yer verilirken,33 bazen 
de Berlin’den Lozan’a Gelen Suikastçı Ermeni Tevkif 
Edildi34 başlığından anlaşıldığı gibi şahısların Ermeni 

Hadisenin vukua geldiği Cecil Oteli’ne giderek tetkikatta 
bulundum. Otel direktörü şu izahatı verdi: Vorofsky, Ahrens ve 
kâtip her zamanki masalarında oturmuşlardı. Katil, yandaki 
masada oturuyordu. Saat 9’da yemeklerini yiyen diğer 
müşteriler salondan çıktılar. Katil, garsondan bir konyak istedi. 
Gayet asabi görünüyor, parmaklarıyla masaya vuruyordu. 
Üçüncü konyağı içtikten sonra derhal ayağa kalktı revolverini 
çıkararak Vorofsky üzerine iki el ateş etti. Vorofsky bağırarak 
derhal vefat etti. Ve yere düştü. Yanında bulunan matbuat 
müdürü Ahrens Ah! Alçak katil diye haykırarak tabancasını 
çıkardı. Ve müdahale etmek istedi. Fakat katilin attığı bir 
kurşun koluna isabet ederek o da yere düştü. Katil, iki kurşun 
daha attı. Ve kendi de ağır surette yara aldı. Sonra bize doğru 
dönerek Harikulade bir sükûn ve itidal ile silahını tevdi etti ve: 
Bir polis çağırınız. Teslim olacağım. Dedi. Sonra Vorofsky’nin 
hakikaten ölüp ölmediğini sordu. Öldüğünü haber alınca 
memnuniyetini izhar etti.
Hâkimiyet-i Milliye, 27 Ramazan 1341/13 Mayıs 1923.

Vorovsky yerde

Sulh ve Müsellematı akd için toplanılan lozan şehrinde kanlı bir 
hadise; İsviçre tebaasından biri Rus murahhası Vorovsky’yi öldürüp 
iki arkadaşını yaraladı
Vakit, 26 Ramazan 1341, Nu: 1946
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kimlikleri ön plana çıkarılmıştır. Vakit gazetesinde 
konuyla ilgili yer alan ifadeler ise bu konuyu daha da 
karmaşık bir hale sokmaktadır:35

İsviçre Hükümeti bazı eşhasın pasaportsuz olarak 
huduttan geçtiğini öğrenmiş ve Lozan Palas’ta 
tedabir ittihaz etmiştir. Şüpheli eşhas henüz der-
dest edilememiştir. Bunların Ermeni komiteleri 
tarafından gönderildiği yahud Kafkasyalı Çerkez-
lerden mürekkep bir cemiyet-i hafiyeye mensup 
olduğu söyleniyor.

New York Times’a yansıyan haberde ise İsmet Paşa’ya 
suikast düzenlemek için Rum ve Ermenilerden olu-
şan dört kişilik bir gruptan söz edilmektedir.36 Bu 
sırada, Fevzi Paşa’dan aldığı malumat üzerine hare-
kete geçen Mustafa Kemal Paşa da Lozan’a bir telgraf 
göndererek eski İttihatçı ve Teşkilat-ı Esasiye üyele-
rinden Kuşçubaşı Eşref ve Çerkez Ethem’in kardeşle-
rinin Lozan’da İsmet Paşa’ya suikast düzenlemek için 
harekete geçtikleri için gerekli önlemlerin alınması 
konusunda İsmet Paşa’yı uyarmıştır.37

Ancak her koşulda, İsmet Paşa’nın bir suikast 
tehlikesi ile karşı karşıya olduğu söylenebilir. Zira 
bu sıralarda Ermenilerden yana duyulan suikast 
endişesinin haklılık payı yok değildi. Çünkü Ermeni 
Yurdu konusunda dünya kamuoyunun dikkatini çek-
mek amacıyla 15 Mart 1921 tarihinde Talat Paşa’nın 

Berlin’de, 6 Aralık 1921 tarihinde Sait Halim Paşa’nın 
Roma’da ve 21 Temmuz 1922’de Cemal Paşa ve iki ya-
verinin Tiflis’te Ermenilerce öldürülmeleri bu yönde-
ki korkuları beslemekteydi. Bu yüzden İsmet Paşa, 
Lozan’a giderken beraberinde yaver ve emir eri ola-
rak 10 kişilik bir koruma ekibi de götürmüştür.38

Türk heyetine yönelik suikast söylentilerinin ay-
yuka çıkması üzerine Türk basını da konunun ehem-
miyetine binaen çeşitli haberlerle bu söylentilerin 
üzerine gitmiştir. Vakit gazetesinde yer alan ifadeler 
tepki mahiyetindeydi:39 “Herkes bugün baş murah-
hasımızın da heyeti murahhasamız erkânının da ha-
yatını müemmin görmek ve buna dair tatmin edecek 
bir söz işitmek ihtiyacıyla muztariptir.”

Lozan’daki Rus 
Murahhasının Katli
Katil eski bir Rus zabiti 
bir İsviçrelidir ve 
öldürülmüş akrabasının 
intikamını aldığını 
söyleyerek teslim 
olmuştur
Hâkimiyet-i Milliye, 27 
Ramazan 1341, Nu: 813

Mustafa Kemal Paşa, 22 Kasım 1922’de Lozan’da bulunan İsmet 
Paşa’ya gönderdiği bu şifrede Kuşçubaşı Eşref ve Çerkez Edhem’in 
kardeşlerinin suikast yapmaları ihtimalini ifade ettiği şifre telgraf 
Cumhurbaşkanlığı Arşivi, 01003692

İsmet Paşa, 
suikast 
konusunda 
uyarılıyor
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DİPNOTLAR

Vorovsky cinayetinden sonra delegelerin güven-
liğini yeterince sağlayamadığı şeklindeki suçlamala-
ra muhatap edilen İsviçre Hükümeti, İsmet Paşa’ya 
suikast düzenleneceği iddiaları karşısında ciddi 
önlemler alma yoluna gitmiştir. Hâkimiyet-i Milliye 
sütunlarında aktarılan güvenlik önlemleri için İsmet 
Paşa’dan da yardım istenmiştir:

İsviçre emniyet-i umumiye müdüriyeti bu 
mel’unları tevkife çalışıyor. Zabıta bugün 
Lozan Palace Oteli’nde bilhassa İsmet Paşa 
Hazretleri’nin dairesi etrafında gayet ciddi ve şe-
dit tedabir ittihaz eylemiştir. İsmet Paşa’nın şah-
sını muhafazaya memur sivil memurlar ile polis-
lerin adedi çoğaltılmıştır40

İkamet ettiği otelin restoran bölümünde uluorta 
görünmemesini kendisinden talep eden41 İsviçre 
Hükümeti’ne İsmet Paşa’nın verdiği cevap basında 
geniş yer bulmuştur. Oteldeki odasının bulunduğu 
koridorun özel olarak korunduğunun yer aldığı ha-
bere göre suikast ile ilgili duyumlara çok sinirlenen 
İsmet Paşa’nın; “Bir generali korkutamayacaklarını 
onlara göstereceğim! Bütün gün kapıya bakan san-
dalyede oturuyor olacağım” şeklinde tepki verdiği 
vurgulanmıştır.42 Vakit gazetesinde ise; “İsmet Paşa 
Alçaklıklara Karşı Pervasızdır!” başlığıyla verilen ha-
berde Paşa’nın; “Ben onlara bir Türk paşasını korku-
tamayacaklarını göstereceğim”43 şeklindeki sözlerine 
yer verilmiştir.

SONUÇ YERİNE

Lozan Konferansı’nın toplanması üzerine İsviçre’ye 
gelen katılımcı devletlerin delegeleri kendilerini yo-
ğun bir diplomasi kavgasının içinde bulmuşlardır. I. 
Dünya Savaşı’ndan devreden sorunların çözümü için 
bir araya gelen diplomatların çözmeye çalıştıkları 
konular, büyük ölçüde konferansta müzakere edil-
mesinde oydaşma sağlanmış olan meselelerdi. Buna 
karşın, Ermeni meselesinin akla ilk geldiği bazı azın-
lık sorunları ve savaştan yenik çıkmış bazı devlet-
lerde yaşanan devrim hareketlerinden sonra devr-i 
sabık durumuyla birlikte ortaya çıkan hak ihlalleri 
ve buna benzer tenakuzların hesabının görülmesi 
diplomasinin ötesindeki çözümleri gündeme getir-

miştir. Nitekim Vorovsky’nin öldürülmesi ile birlikte 
güvenliği tehlikeye düşen ilk isim İsmet Paşa olmuş-
tur. Son birkaç yıldır Avrupa başkentlerinde tek tek 
suikastlara kurban giden eski İttihatçı liderlerin du-
rumu bu tehlikeyi daha da somutlaştırmıştır. Türk 
ve dünya basınının yoğun bir şekilde üzerinde dur-
duğu suikast iddialarının çoğalması üzerine İsviçre 
Hükümeti de güvenlik önlemlerini arttırmıştır. Vo-
rovsky cinayetinden sonra İsmet Paşa’ya da suikast 
tehlikesinin baş göstermesi, Lozan Konferansı’nın 
ayrı bir yönünü teşkil etmesinin yanında Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun zorlu bir sürecin so-
nucunda gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. 
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