
30 Ocak 2023 – Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’ın “Silivri 

Belediyesi Mübadele Müze Evi” açılış töreninde yaptıkları konuşmalar. 
 

“Türk tarihindeki en önemli göç dalgalanmalarından biri 1071 Malazgirt 

Zaferi’nden sonra gerçekleşmiştir. Fetih sonrasında Anadolu’ya Türk nüfusu 

yerleştirilmiş ve böylece Anadolu’ya Türk mührü vurulmuştur. Anadolu’nun 

Türkleştirilmesi çabasına Osmanlılar döneminde Balkanların Fethi ile elde edilen 

topraklar da dahil edilmiştir. 1. Dünya Savaşı döneminde ise Mondros 

Mütarekesi’nin imzalanmasının ardından Yunanlıların taşkınlıklarıyla binlerce 

Türk ya iç bölgelere ya da İstanbul’a göç etmek zorunda kalmıştır. Üst üste 

girdiği savaşlar ile iyice zayıflayan Osmanlı İmparatorluğu gerek batılıların 

gerekse kendi nüfusunu oluşturan bazı etnik grupların gözünde ömrünü 

tamamlamıştı. Fakat batılılar ve iş birlikçileri Türk milletinin de sonunun geldiğini 

düşünüyorlardı. 1. Dünya Savaşı sonrası İtilaf Devletleri Osmanlı’yı kâğıt 

üzerinde paylaşmıştı. Bu kapsamda kışkırtmalarla da Yunanistan’ın İzmir’i işgal 

etmesini teşvik etmişlerdi. 3 yıl süren işgal süresince Batı Anadolu’nun sistematik 

bir şekilde Rumlaştırılması politikası izlendi. Batı Anadolu ile yetinmeyen Yunan 

orduları Anadolu’nun iç kısımlarına yöneldi. Ama unuttukları, Mustafa Kemal 

önderliğinde Kuvayi Milliye ruhunu taşıyan kahraman Türk ordusuydu. Yunan, 

Anadolu’da yenilgiye uğrayınca İzmir’e doğru geri çekildi. Bu süreçte 

Yunanistan’da yaşayan Türk nüfusu da gördükleri baskı neticesinde 

Anadolu’ya göçe başlamıştı. Bu karşılıklı göçler artık Türkler ve Yunanlıların bir 

arada yaşayamayacağı gerçeğini ortaya çıkarmıştı. Yaşanan tüm bu 

gelişmeler, iki ülkenin yöneticilerini nüfus mübadelesinin en yakın zamanda 

gerçekleşmesi gerektiği üzerinde ortak bir karara götürdü. Lozan görüşmeleri 

esnasında 30 Ocak 1923 tarihinde, bundan tam 100 yıl önce imzalanan 

protokol ve sözleşmeler ile nüfus mübadelesi kararı alındı. Bu karşılıklı göç 

isteğe bağlı olmayıp zorunlu bir göç olarak tarihteki yerini aldı. Bu karşılıklı göç 

isteğe bağlı olmayıp zorunlu bir göç olarak tarihteki yerini aldı. ‘Tarih, 

coğrafya, şartlar ve kader’ deriz ya işte mübadelenin hikâyesi de böyle 

başlıyor. Mübadelenin tarihsel, siyasal ve hukuki bakış açısından öte, bu 

anlaşmalı göçü yaşayanlar açısından değerlendirilmesi gereken insani bir 

boyutu da vardır. Geride kalan dostlar, sevgiler, hüzünler, hatıralar, köy 

kahvelerinde oynanan dominolar, içilen kahveler, edilen sohbetler, hepsi 

küçük küçük valizlere sığdırılan sevgiler… Kolay mı sizce? Kolay mı atalarınızın 

doğup büyüdüğü anılarınız, hatıralarınız ve hayalleriniz ile dolu bir yaşam 

alanını öylece arkanızda bırakmak. Kolay mı sizce? İstikametiniz ana yurtta 

olsa buğulu göçlerle ardına bakmadan sandığa sığdırdıklarınla yürümek. Hiç 

de kolay değil sevgili dostlar. Kolay da olmadı zaten. 

 

Merhum Hocamız Prof. Dr. Aydın Taneri’ye göre, milletler için yaşamanın en 

mühim şartı ikidir: ilki, var olmaktır. İkincisi, var olmak azim ve iradesidir. Bu 

kapsamda, insanın var olmak azim ve iradesi ‘kendini koruma’ diye 

tanımlanırken, milletlerin var olmak azim ve iradesine de milli şuur, milliyet 

duygusu, ezcümle milliyetçilik denilmektedir. İlhamını ecdadından alarak 

devletimizin kuruluş ilkelerini belirleyen, Cumhuriyet’in tecelli hükmünü tayin ve 

tespit eden lider bellidir; o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.” diyerek 



konuşmasını sürdüren Başkan Volkan Yılmaz, “Milli Mücadele’nin her 

safhasında vatanına ve milletine üstün hizmetleri geçen dava ve yol 

arkadaşları ise bizim için kahramanlar kuşağıdır. Bu bakımdan Türkiye 

Cumhuriyeti, esarete ve erimeye karşı duran milli asaletin, bu asalete sırtını 

yaslayan aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin, fazilet ve fedakârlık 

nişanesi cesur yüreklerin zafer tacıdır. Cumhuriyetimizin mesaj ve muhtevasını 

anlamadan, İstiklal Savaşı’mızın gerçek iç yüzünü tanımadan ifade edilecek 

gelecek okuması ve geleceğe dair yorumlar, imkânsız değilse bile çok zordur. 

İçerisinde bulunduğumuz Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıl dönümü ile 

bugün idrak ettiğimiz Lozan Nüfus Mübadelesinin 100’üncü yıl dönümü bizlere 

önemli mesajlar vermekle birlikte, omuzlarımıza tarihi bir sorumluluk 

yüklemektedir. Atalarımızın izinden yürüyerek geleceğin ‘Lider Ülke Türkiye’ 

hedefine sarılmak, Cumhuriyet’in yeni yüzyılına Türk ve Türkiye damgası 

vurmak mecburiyetindeyiz! ‘Geçmişini bilmeyen toplumlar geleceğine yön 

veremez.’ diyor Gazi Mustafa Kemal... Özellikle çileli günleri, ızdıraplı yılları, 

baskı ve zulüm dolu zamanları unutamayız, unutmamalıyız. Geçmişini unutan 

ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktaramayan toplumlar, başka 

kültürlerin etkisine girmeye mahkûmdur. Biz kendi kültürümüze, kendi tarihimize, 

kendi değerlerimize ve kültürel varlığımıza sahip çıktıkça daha güçlü olacağız. 

Silivri Belediyesi olarak bu düşünceden hareketle; Kalepark, Mimar Sinan 

Köprüsü ve Kısa Köprü gibi kültürel yapıları yeniden gün yüzüne çıkarmanın 

gururunu yaşıyoruz. Hünkar-ı Şerif Cami, Sarnıç Restorasyonu, 24 tarihi 

çeşmenin ihyası, yeni kütüphane ve müze projeleriyle birlikte, Kültür ve Turizm 

Bakanlığımız ve İstanbul Valiliğimizle yapacağımız değerli iş birlikleri 

neticesinde ilçemizi yeni hizmetlerle buluşturmaya kararlıyız. 7 bin yıllık geçmişe 

sahip olan ilçemizdeki tarihi eserlere ‘Miras değil emanet’ anlayışıyla sahip 

çıkmaya; tarihsel ve kültürel zenginliklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Bu 

duygu ve düşüncelerle, Lozan Nüfus Mübadelesinin 100’üncü yıl dönümü 

kapsamında hayata geçirdiğimiz Mübadele Müze Evinin hayırlara vesile 

olmasını diliyor; bu önemli günde şehrimize teşrif eden Sayın Bakanımız 

Mehmet Nuri Ersoy’a, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Valimiz Ali 

Yerlikaya’ya ve kıymetli hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimi 

Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri ile bitirmek istiyorum: ‘Muhacir diye 

küçümsenenler, tarihin yazdığı savaşlarda en geride kalanlar, yani düşmanla 

sonuna kadar dövüşenler, çekilen ordunun ri'cat hatlarını sağlamak için 

kendilerini feda edenler ve düşman karşısında kaçmak, çekilmek nedir 

bilmeyenlerdir. Muhacirler kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatıralarıdır!” 


