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Giriş

15 Mayõs 1919 tarihinde başlayan, 9 Eylül 1922 tarihinde son bulan ve
Batõ Anadolu'yu yangõn yeri, harabe ve kan gölü haline getiren Yunanlõlarõn
Türklere yönelik katl ve yağmalama olaylarõnõn üzerinden üç çeyrek asõrdan
uzun bir zaman geçmiştir. Oldukça uzun sayõlabilecek bu süre zarfõnda Yu-
nan mezalimine dair hatõralar hafõzalarõmõzdan silinmemiştir. Özellikle Batõ
Anadolu'nun en ücra bir köyüne dahi gidilse, bu dönemle ilgili mutlaka bir
kaç cümle hafõzamõzõn zorlanmasõna ve o sõkõntõ dolu yõllarõnõn hatõrlanma-
sõna neden olabilir.

1855-1857 Yõllarõ arasõnda Fransa'nõn Atina büyükelçisi La Gorce,
"Les Grecs a Toutes Les Epoques"  adõyla yazmõş olduğu ve dilimize
"Çağlar Boyu Yunanlõlar" adõyla çevirilen eserde Yunanlõlarõ şu şekilde
tasvir eder: "Bir millet düşünün; şahsî veya içtimaî , neyi var neyi yoksa,
baştanbaşa haydutluk ve korsanlõk eseri olan;...kaba kuvvetin en üstün de-
ğer sayõldõğõ bir millet; bir millet ki, medeniyetin doruğunda iken ancak
nüfusunun kõrkta biri hür; saygõ gören kişiler, küçük düşkünler ile kaşar-
lanmõş fahişeler; içte ahlâksõzlõk almõş yürümüş, savaşlar dahilî ayaklan-
malar almõş yürümüş; dõşta tek amacõ yağma, nasõl olursa olsun: Ama istilâ
yoluyla, ama ücretli askerle; komşularõyla sürekli mücadele halinde olan
bir millet. Yüceltmediği rezillik kalmayan bu millet özellikle üç kötülüğü
doruğuna çõkarmõş: Kendini beğenmişlik, yalancõlõk ve lüks. Bunlarõ öyle iyi
kullanmayõ, sergilemeyi bilmiş ki, sayesinde iki bin yõl süreyle tarihin ön
plânõnda kalmõş. Bu millet, Yunan milleti."1

Avrupa kamuoyunun daima haşarõ çocuğu durumunda olan Yunanlõ-
lar; Avrupa'nõn Rönesans sonrasõ kurduğu yeni medeniyetine Roma ile bir-
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Vekili
1 La Gorce, Çağlar Boyu Yunanlõlar, (Çev. Doğu Araştõrma Grubu), İstanbul 1986, s. 13.
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likte önderlik etmiştir. Bundan dolayõdõr ki, Batõlõ Devletler tarafõndan her
türlü faaliyetinde maddî ve manevî bakõmlardan desteklenmiştir.2 Batõlõlar,
şefkatini çocuklarõnõn en haylazõna hasreden çõlgõn bir anne gibi, Yunanlõla-
ra karşõ yumuşak davranmõş; siyasî, askerî ve ekonomik alanlarda onlarõ
daima desteklemişlerdir. Öte yandan XIV. asõrdan başlayarak yakõn dö-
nemlere kadar Avrupalõ aydõnlar Yunan mitolojileri, felsefeleri ve sanatlarõ
labirenti içinde dolaşõp durmuşlardõr.3 İşte bu tarihi arka plandan dolayõ Av-
rupa kamuoyunun her zaman sempatisini kazanmõş olan Yunanistan, fõrsat-
larõ çok iyi değerlendirerek sõnõrlarõnõ hep Türkiye aleyhine genişletmeyi
başarmõştõr.

Yunan İşgalini Hazõrlayan Gelişmeler

30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlõ Devleti'ne bir oldu bitti neticesi dikte
ettirilen Mondros Mütarekenâmesi, devletin bir nevi ölüm fermanõ niteliğin-
de olup, altõ asõrlõk mevcudiyetine son veren en ağõr hükümleri içeriyordu.4
Mütareke hükümlerine dayanarak hareket eden İtilâf  Devletleri 1 Kasõm
1918 tarihinden itibaren Musul, İskenderun, İstanbul ve Çanakkale Boğazla-
rõ ile memleketin çeşitli yerlerine, mütarekenâmenin yedinci maddesine göre
-ki, İtilâf Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir problemle karşõlaştõklarõ
takdirde istedikleri yerleri işgal edebilecektir görüşünden hareketle- asker
çõkardõlar. Avrupa'nõn Büyük Devletleri'nin5 görünüşte asayişi korumak için
yaptõğõ işgaller, gerçekte bir ilhakõn bütün özelliklerini taşõyordu.

İtilâf Devletleri, 12 Ocak 1919 tarihinde toplanan Paris Barõş Konfe-
ransõ'nda, Batõ Anadolu'nun Yunanistan'a verilmesini kararlaştõrmõşlardõ.
İtilâf Devletleri'ni bu karara iten gelişmeleri Birinci Dünya Harbi başlarõna
kadar götürmek mümkündür. Birinci Dünya Harbi başlarõnda tarafsõzlõğõnõ
ilân eden Yunanlõlarõ kendi yanlarõna çekebilmek için, Dõşişleri Bakanlarõ
Edward Grey'i görevlendirmişlerdi. İngilizler, Yunanlõlarõn kendilerine 1821

                                                
2 Başta Rusya olmak üzere İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya gibi Avrupa devletleri kuru-

luşundan itibaren hep Yunanistan�õn yanõnda yer almõşlardõr.
3 Hatta XX. yüzyõl medeniyeti, iğneden ipliğe, uzay aracõndan fen ve sosyal bilimlerdeki

yeni teori ve kavramlara kadar her şeye eski Yunan medeniyetinden bir isim bularak bu
jestini devam ettirmektedir.

4 Mondros Mütarekesi hakkõnda geniş bilgi için bk. Gn.Kur. ATASE Başkanlõğõ, Türk
İstiklal Harbi, Mondros Mütarekesi ve Tatbikatõ, c.I, Ankara 1992.

5 O zamanki ifade ile bu devletlere Türkler tarafõndan verilen genel isim Düvel-i Muazza-
ma idi.
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yõlõndan beri hedef olarak belirledikleri "Megali İdea"6 (Büyük Yunanistan
fikri) doğrultusunda bir takõm vaatlerde bulunmuşlardõ. İngiliz hükûmeti 15
Ocak 1919'da Yunan hükûmetine gönderdiği notada, Yunanlõlar'a İzmir ve
Batõ Anadolu taraflarõnõn verilebileceğini belirtmişti.7 İngiltere�nin çõkarlarõ
gereği bu sõrada aşõrõ derecede Yunan taraftarõ ve Venizelos hayranõ olarak
görünen İngiliz Başbakanõ Lloyd George, Balkanlar ve Anadolu'ya hakim
olan güçlü bir Yunanistan'õn Akdeniz'de İngiliz ticaret ve sömürge yollarõ-
nõn bekçiliğini yapacağõna inanõyordu.8 Nitekim Yunanlõlar'õ, Osmanlõ
Devleti'nin mirasçõsõ olarak gören L.George, o sõrada dünya silâh ticaretini
elinde tutan Yunan asõllõ armatör Basil Zaharof'la da yakõn ilişkide bulunu-
yordu. Öte yandan Venizelos, Paris Barõş görüşmelerinden bir kaç ay evvel,
L.George'a gönderdiği mektupta; "Küçük Asya'nõn Yunan olan Batõ kõsmõnõn
kendilerine verilmesini" istemekte idi. Zaten bu sõrada Yunan basõnõ da,
kendilerini Bizans'õn vârisi olduklarõnõ ileri sürerek; "...Biricik çözüm yolu,
Yunanistan'õn İstanbul'a kadar uzanmasõdõr... İstanbul Yunan'õn idi ve bir
gün gene Yunan olacaktõr" şeklinde yazõlar yayõnlamakta idi. Barõş konfe-
ransõnda L.George ve Venizelos'un hazõrladõklarõ formüle göre, Batõ Ana-
dolu'da halkõn çoğunluğu nüfus itibariyle Türk olmakla beraber, onlarõn
görüşüne göre Türk-Yunan karõşõmõ idi. L.George, İngiltere'de daha önce
başbakanlõk yapmõş olan ve Doğu Sorunu�nu İngiltere çõkarlarõ doğrultu-
sunda çözmek isteyen Gladston'un, Türkiye hakkõndaki menfî fikirlerini
miras aldõğõndan ve Ortadoğu Hristiyanlõğõnõ himayesi altõna alarak bölgede
büyük bir güç olma heyecanõna sahip olduğundan Yunanlõlar'õ bu sõrada her
bakõmdan desteklemekte idi.9

İzmir�in İşgali ve Yankõlarõ

Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasõndan sonra, İtilaf devletleri do-
nanmasõ İzmir limanõna geldi. İtilaf devletleri donanmasõ yerli Rumlar tara-
fõndan sevinç gösterileri ile karşõlandõ. Bu sõrada İzmir'de faaliyet gösteren
Yunanlõlarõn işbirlikçi cemiyetleri tarafõndan Rumlarõn taşkõnlõklarõ günden
güne artmaya başladõ. Rumlarõn güttükleri asõl amaç, Türklerin sabrõnõ taşõ-

                                                
6 Megali İdea, Yunanca'da "büyük fikir", "büyük ülkü" anlamõndadõr. Bu deyim bizdeki bir

çok araştõrmada "megalo idea" şeklinde ve yanlõş olarak kullanõlmaktadõr; çünkü Yunanca
dilbilgisi kurallarõna göre megali şeklinde okunmaktadõr.

7 Osman Olcay, Sevres Anlaşmasõna Doğru, Ankara 1981, s. XXXII-XXXIV.
8 Dimitri Kitsikis, Yunan Propagandasõ, (Çev. Hakkõ Devrim), İstanbul 1974, s. 14-21.
 9 Arnold J. Toynbee, The Western Question In Greece and Turkey- A Study In The

Contact of Civilization, New York 1970 (repr. of second edition November 1922), s. 73-
76.
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rõp karõşõklõklara sebebiyet vermek, ardõndan bölgede güven sağlanamõyor
diye Batõ Anadolu'nun Yunanistan'a verilmesini sağlamaktõ. Nitekim o
günlerde  Türklerin, Rumlara karşõ bir soykõrõm hareketine girişecekleri
propagandasõ yapõlarak dünya kamuoyunun dikkatleri çekilmek isteniyor-
du.10

Paris Barõş Konferansõnda Venizelos, Yunan isteklerini sõralarken
Trakya, Batõ Anadolu, Adalar (Ege) Denizi ve Doğu Karadeniz
(Yunanlõlar'õn Pontus dedikleri) bölgelerinde Rumlarõn yoğun olduğunu
ifade ederek buralarõnõn kendilerine verilmesini istemekte idi. Yunanlõlarõ
destekleyen L.George'a nazaran İngiliz devlet adamlarõndan Lord Curzon bu
istekler karşõsõnda şaşkõnlõğõnõ gizleyemediği gibi, 18 Nisan 1919 tarihli
muhtõrasõnda bu istekleri gülünç bulduğunu şu ifadelerle açõklõyordu:
"...Selânik kapõlarõna beş mil mesafede asayişi sağlayamayan Yunanistan'õn
Batõ Anadolu'da barõş ve güvenlik sağlamakla görevlendirilmesini anlaya-
mõyorum!".11 Öte yandan büyük devletler tarafõndan daha önce İtalyanlara
verilmek istenen Batõ Anadolu bölgesi sonuçta -Roma'nõn mirasçõsõ olarak
görülen güçlü İtalya'ya verilmektense- İngiltere'nin kolaylõkla istediklerini
yaptõrabileceği Yunanistan'a verilmesi daha münasip bulundu.

İngiltere'nin propaganda ve girişimleri sonunda, üç büyükler (İngilte-
re, Fransa ve Amerika), İzmir'in Yunanistan'a verilmesini kararlaştõrdõlar. 14
Mayõs 1919 tarihinde Üç Büyükler işgal olayõnõn Amiral Galthorpe tarafõn-
dan yürütülmesi konusunda birleştiler. Buna göre Yunan birlikleri 14
Mayõs'tan evvel İzmir körfezine girmeyecek; Türkler de bu durumdan 12
saat evvel haberdar edilecekti.12  İzmir'in Yunanlõlar tarafõndan işgal edil-
mesinin gerekçesi ise şöyle açõklanõyordu: "Türklerin Rumlara karşõ yap-
tõklarõ zulümler(!),İtalya�nõn İzmir'i işgal etmek istemeleri". Birinci gerekçe
açõkça görüldüğü üzere uydurma olup, bu görüş Lloyd George tarafõndan
ortaya atõlmõş ve Avrupa kamuoyuna da yayõlmõştõ. İkinci gerekçede ise
Türk zulmünde İtalyan parmağõ olduğu ileri sürüldü. Bunun yanõnda Batõ
Anadolu ve Trakya'daki Ortodoks papazlar yerli Rumlardan topladõklarõ
imzalarõ barõş konferansõna göndererek Yunanistan'a bağlanmak istedikleri-
ni açõklõyorlardõ. Bütün bunlarõ kõşkõrtan ve destekleyen ise, İstanbul'da bu-
lunan Fener Ortodoks Patrikhânesi idi.

                                                
10 Yuluğ Tekin Kurat, "Yunanistan'õn Küçük Asya Macerasõ", Üçüncü Askerî Tarih Semi-

neri Bildirileri, Ankara 1986, s. 407 vd.
11 Zekeriya Türkmen, Belgelerle Yunan Mezalimi, Ankara 2000, s. 4.
12 Sina Akşin, "Paris Barõş Konferansõnõn Yunanlõlar'õ İzmir'e Çõkarma Kararõ", Üçüncü

Askerî Tarih Semineri Bildirileri, s. 174-188.
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İzmir'in işgali hakkõnda Paris'te bir takõm fikirlerin tartõşõldõğõnõ haber
alan Osmanlõ hükûmeti İngilizler'e aşõrõ güveninden dolayõ buna ihtimal
vermemekte idi. Halbuki basõn, bunun gerçekleşme ihtimali üzerinde dura-
rak kamuoyunu uyanõk tutmak amacõyla yayõnlarõnda devamlõ  bu olayõ iş-
lemekte idi. Osmanlõ basõnõn bu haklõ endişeleri, sonunda İzmir ve civarõnda
bir takõm Müdafaa-i Hukuk teşekküllerinin kurulmasõ ile sonuçlandõ.  İşgal-
den üç dört ay öncesine kadar İzmir Vali ve Kumandanõ bulunan (Sakallõ)
Nurettin Paşa, muhtemel işgal hadisesine karşõ halkõ uyanõk tutmaya çalõşõ-
yordu. Nitekim, Nurettin Paşa, Türkleri örgütlemesinden dolayõ İzmir Rum
Metropolidi Hrisostomos tarafõndan Müttefik İşgal Kuvvetleri komutanlõğõ-
na şikayet de edilmişti. Bunun üzerine İngilizler, Osmanlõ hükûmetine Nu-
rettin Paşa'nõn görevden alõnmasõ yolunda baskõ yaptõlar. Bilâhare, Nurettin
Paşa görevden alõnarak; kolordu komutanlõğõna Ali Nadir Paşa, valiliğe de
Kambur İzzet Bey getirildi.

İşgalden önce Yunanlõlarla büyük devletlerin münasebetleri yukarõda
izah edildiği şekilde idi. Avrupalõlar kurduklarõ medeniyetin fikir babasõ
saydõklarõ Greklerin torunlarõna, çeşitli politik oyunlarla şükran duygularõnõ
ifade etmek istiyorlardõ. Bir taraftan Yunan başvekili Elefterios
Venizelos'un devamlõ gayretleri, diğer yandan büyük devletlerin onu des-
teklemesi sonucunda karara bağlanan İzmir'e Yunan askeri çõkarõlmasõ me-
selesi, 15 Mayõs 1919'da uygulamaya kondu; bir gün önce de 14 Mayõs 1919
Çarşamba günü Amiral Galthorpe ilki saat 9.00'da diğeri 11.30'da olmak
üzere İzmir'in Yunanlõlar tarafõndan işgaline dair İzmir vali ve kumandanõna
sert bir nota vermişti.13 Bu son gelişmeler karşõsõnda oluşturulan "İlhak-õ
Red Hey'et-i Milliyesi" bir bildiri yayõnlamõş ve -bu gün Bahri Baba Parkõ
diye anõlan yerdeki- Yahudi Maşatlõğõ'nda toplanan binlerce Türk'e seslene-
rek İzmir'in işgalini protesto etmişti.14

                                                
13 Galthorpe'nin bu ültimatomlarõ için bk. Tarõk  Bâlioğlu, "İzmir'in İşgal Ültimatomlarõ",

Tarih ve Medeniyet, Sayõ:3, İstanbul 1994, s. 42-43.
14 M. Murat Hatipoğlu, Türk Yunan İlişkilerinin 101 Yõlõ (1821-1922), Ankara 1988, s.88

dipnot: 36; Zekeriya Türkmen, aynõ eser, s. 6.
İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti�nin mitinge davetiyesinde şunlar yazõlõ idi:
"EY BEDBAHT TÜRK!...
Wilson prensipleri unvan-õ insaniyetkârânesi altõnda senin hakkõn gasb ve namusun
hetk ediliyor (elden gidiyor). Buralarda Rum'un çok olduğu ve Türkler'in Yunan ilhakõnõ
memnuniyetle kabul edeceği söylendi. Ve bunun neticesi olarak güzel memleketin Yuna-
na verildi. Şimdi Sana Soruyoruz?...Rum senden daha mõ çoktur?...Yunan hakimiyetini
kabule taraftar mõsõn? Artõk kendini göster... Tekmil kardeşlerin maşatlõktadõr. Oraya
yüzbinlerle toplan. Ve kahir ekseriyetini orada bütün dünyaya göster. İlân ve ispat
et...Burada zengin, fakir, âlim, cahil yok; fakat Yunan hakimiyetini istemeyen bir kitle-i
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Burada toplanan mitinge katõlanlarõn esas amaçlarõ, körfezde demir-
lemiş olan İtilâf donanmasõnõn projektörleri altõnda, İzmir halkõnõn Yunan
işgalini sevinçle karşõlamadõğõnõ göstermek idi; karõşõklõk ve şaşkõnlõk içeri-
sinde bulunan bu kalabalõk sabaha kadar protesto gösterisinde bulundu. Öte
yandan, işgal arefesinde Osmanlõ başkentindeki gelişmeler ise şöyle idi:
İtilâf Devletleri temsilcilerinden Amiral Webb, 14 Mayõs 1919 sabahõ Da-
mat Ferid Paşa ile yaptõğõ görüşmede, İzmir ve civarõndaki tabyalarõn Mütte-
fiklere teslimini istemişti. Bunun üzerine 14/15 Mayõs gecesi İzmir valisine
telgraf çeken Sadrazam, Amiral Galthorpe'un istekleri doğrultusunda hare-
ket edilmesini öğütlemişti. Bu olanlara kadar Osmanlõ devlet erkânõ İzmir'in
Müttefikler tarafõndan işgal edileceğini sanmakta idi.

İşgal sabahõ (15 Mayõs 1919) ilk saatlerden itibaren İzmir şehri büyük
bir genginlik içirisine girmiştir. Yunanlõlarõn İzmir'e asker çõkaracağõ söy-
lentileri basõnda devamlõ konu edilmiştir. Diğer taraftan işgalin olduğu gün,
vali İzzet Bey�in Köylü Gazetesi'nde çõkan tekzibinde Yunanlõlar'õn İzmir'i
işgal edeceği söylentilerinin yalan olduğu ifade edilmişti. Bütün bunlarda
anlaşõldõğõ üzere, Vali İzzet'in bu sõrada büyük bir aymazlõk içirisinde oldu-
ğu görülmekte idi.15 Halbuki gelişmeler valinin ifadesinin tam aksi yönünde
tezahür etmekte idi. Türk tarafõnda sessizlik hakim iken İzmir
Kordonboyu'nda bulunan Rum ve Yunan uyruklular, ellerinde bayraklarla
tezahürata başladõklarõ gibi, Rum kõzlarõ da mavi beyaz kumaştan elbiseleri
ile sahil boyunda toplanõyorlardõ. Sahil boyunda bulunan bir bando devamlõ
Yunan marşlarõ çalarken; İzmir Ortodoks Metropolidi Hrisostomos ve öteki
papazlar da, işgal birliklerinin karaya çõkacaklarõ Pasaport Meydanõ'nda
bekliyorlardõ. Bunlarõn yanõnda Yunan millî kõyafeti içerisinde silâhlõ Rum
gençleri ve diğer azõnlõklar bulunuyordu. Sabah saat 6.00 sularõnda İngiliz,
Fransõz, İtalyan ve Amerikan gemileri eşliğinde ilerleyen Yunan gemileri;
saat 7.00 civarõnda ilk birlikleri karaya çõkararak Alsancak ve Pasaport ka-
rakollarõnõ işgal ettiler. İşgalin fiilen başlamasõ üzerine, Rumlara ait fabri-
kalar başta olmak üzere kiliseler düdük ve çanlarõnõ çalmaya başladõlar.
Metropolit Hrisostomos ve yanõndaki papazlar da karaya ayak basan Efzun
Alaylarõnõ takdis ettikten, geleneksel tuz ve ekmek sunma merasimi yapõl-
dõktan sonra, Albay Stavrianos komutasõnda Konak istikametine yürüyüşe
geçtiler. "Zito Venizelos" sloganlarõ ile bir saatte Konak Meydanõ'na gelen
Efzun Alayõ birliklerinin önünde gönüllü Rum gençlerinden oluşan milisler

                                                
kahire vardõr. Bu sana düşen en büyük vazifedir. Geri kalma! Hüsran ve nekbet fayda
vermez! Binlerle, yüzbinlerle maşatlõğa koş. Ve Hey'et-i Milliyenin emrine itâ'at et!

           İlhak-õ Red Hey'et-i Milliyesi"
15 Nurdoğan Taçalan, Ege'de Kurtuluş Savaşõ Başlarken, İstanbul 1981, s. 199.
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gidiyordu. Konak Meydanõ'nõ Kemeraltõ caddesine bağlayan köşe dönülür-
ken, alayõn en önünde yerlere kadar uzanan Yunan bayrağõnõ taşõyan Teğ-
men Yannis açõlan ateş sonucunda bayrakla birlikte atõndan yuvarlandõ. Gü-
rültüler arasõnda zor duyulan bu tabanca ateşinin ardõndan ortalõk karõşmõş;
Efzun Alayõ gerisin geri dönerek denize kadar çekilmiştir. Ege'de Millî
Mücadele'nin başlamasõna sebep olan ve ilk kurşun diye anõlan bu olaydan
sonra İzmir'de büyük bir Yunan terörü estirildiği, çok sayõda Türk'ün öldü-
rüldüğü, yaralandõğõ, insanlõk dõşõ hareketlere maruz kaldõğõ bilinmektedir.
Bu ilk kurşun meçhul biri tarafõndan atõlmõşsa da, daha sonra Hukuk-õ Beşer
Gazetesi'ni çõkaran Hasan Tahsin (Osman Nevres)'e izafe edilmiştir.16

İşgal sabahõna rastlayan gece, İzmir'de bulunan XVII. Kolordu komu-
tanõ Ali Nadir Paşa, bütün subaylara emir vererek kõşlada toplanmalarõnõ
istemişti. Böylece subaylarõn tamamõ daha geceden kõşlada toplanmõşlar;
sabahki olaylara seyirci vaziyette kalmõşlardõ. Bu arada kolordu karargâhõnõ
kuşatan Yunanlõlar, kõşlayõ ateşe tutarak pek çok subayõn ve askerin ölümü-
ne sebep olmuşlardõ. Bu arada beyaz mendille ateşkes isteğinde bulunulmuş;
bilâhare süngü takarak yanlarõnda rum çeteleri de olduğu halde kõşlaya giren
Yunanlõlar pek çok asker ve zabiti dipçik ve süngü darbeleri ile şehit etmiş-
ler; üstlerinde olan varanõ da gasb etmişlerdi. Bütün bu gelişen olaylardan
sonra, elinde beyaz bayrak Yunan askerlerine yaklaşan Ali Nadir Paşa, tes-
lim olmak ve kendini tanõtmak isterken tekme tokatla karşõlanmõştõr. Ali
Nadir Paşa'ya vurulan tekme ve tokatlar, aslõnda bu olaylar sõrasõnda büyük
bir aymazlõk içerisinde bulunan Damat Ferit Paşa'nõn hükumetine ve dolayõ-
sõyla da Türk milletine vurulmakta idi.

İşgal günü, Askerlik şube başkanõ Albay Süleyman Fethi Bey şehit e-
dilmişti. Bu sõrada Türklerin imdadõna, şiddetli yağan bahar yağmuru yetiş-
tir. Yunanlõlarõn bu sağanak yağmurdan kaçõşmalarõ biraz olsun şehirdekile-
rin rahat nefes alabilmelerine imkân tanõmõştõr. İşgalci Yunan'õn asker-sivil
ayõrt edilmeksizin 48 saat süren bu kõyõmõnda 2.000'den fazla Türk'ün öldü-
rüldüğü bilinmektedir. Olaylarõ seyreden bir İngiliz zabitinin hatõralarõna
göre, Rum kadõnlarõ Türkler'den yaralõ düşenlere akla hayale gelmeyecek
işkenceler etmiştir. Bu işgal sõrasõnda İzmir'in maddî manevî zararõ henüz
tam hesaplanmamõş olmakla birlikte, örnek teşkil etmesi bakõmõndan söyle-
mek gerekirse, Türk Ticarethanesi'nin uğradõğõ zarar o zamanõn parasõ ile

                                                
16 İzmir'de ilk kurşunu Hukuk-õ Beşer Gazetesi'ni çõkartmakta olan Hasan Tahsin'in attõğõ

Türkiye'de bu güne kadar kabul görmüş bir inançtõr. Zaman zaman bunun karşõ iddialarõ
da gündeme gelmiştir. Bk. Bilge Umar, İzmir'de Yunanlõlar'õn Son Günleri, Ankara
1974, s. 116-166.
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3.000.000 lirayõ bulmuştu.17 Yunanlõlar bu ilk işgal günü  28 yüksek rütbeli
subay, 128 subay, 540 er ve 2.000�e yakõn sivili de elleri başlarõ üzerinde
�Zito Venizelos� diye bağõrtarak İzmir körfezinde demirli bulunan Patris
adlõ askeri gemiye götürmüşlerdir. Daha sonra teşkil edilen Uluslar arasõ
İnceleme Heyeti�nin raporuna göre, bu insanlarõn çoğu dehşet verici işken-
celere uğramõşlardõr. Yunanlõlarõn İzmir�e çõkõşõndan yaklaşõk üç ay kadar
sonra teşkil edilen ABD Yüksek Komiseri Bristol başkanlõğõndaki Yunun
Zulümlerini İnceleme Komisyonu da hazõrladõğõ raporu uluslar arasõ
komuoyuna açõklamaktan çekinmiştir. Hatta İngiliz Yüksek Komiseri
Webb, 1919 yazõnda gönderdiği bir raporunda, Venizelos�un bütün İzmir ve
civarõnõ mezbahahaneye çevirdiğini yazmõştõr.18

Öte yandan Yunanlõlar'õn XVII. Kolordu karargâhõnõ işgal ettikten
sonra, zabitlerle askerimizin bir kõsmõnõ şehit edip yaraladõklarõ gibi, üzerle-
rinde bulduklarõ her şeyi soyduklarõ dönemin belgeleri ile de sabittir. Yu-
nanlõlarõn 17 nci Kolordu karargâhõnda yaptõklarõ çapulculuğu izah etmek
için EK�te sunulan tabloyu aynen vermeyi lüzumlu bulduk. EK�teki tablo-
dan da anlaşõldõğõ üzere, Yunanlõlar İzmir'i işgal ettikten hemen sonra bu
yağmalama hareketini gerçekleştirmişler; XVII. Kolordu karargahõnda bu-
lunan Türk subay ve askerlerinin üzerlerinde nesi varsa hepsini zorla gasp
etmişlerdi.19 Bundan başka kolordu komutanõ Ali Nadir Paşa�nõn 20 Mayõs
1919 tarihinde Harbiye Nezareti�ne gönderdiği rapora göre, kolordu karar-
gahõnõn teslimi sõrasõnda 7 kişinin şehit edildiği, yine kolordu karargahõna
mensup subay ve sivil memurlardan 51 kişinin durumunun meçhul olduğu
belirtilmektedir. Durumu meçhul olanlardan biri de Asker Alma Daire Baş-
kanõ Albay Süleyman Fethi beydir ki, bir süre sonra şehit olduğu haberi ge-
lecektir.20 Öte yandan 57. Tümen komutanõ Albay Mehmet Şefik Bey�in 22
Mayõs 1919 tarihinde Harbiye Nezaretine gönderilen raporda ise kolordunun
teslimi sõrasõnda sebepsiz yere 15 subayõn şehit edildiği, 40 kadarõnõn da
yaralandõğõ bildirilmiştir.21 Bu rakamlar sadece ordu mensuplarõna ait olup,
sivil halktan ilk işgal günü öldürülenlerin sayõsõ ise 2.000 civarõnda olduğu
tahmin edilmektedir.22

                                                
17 Bk. Talat Yalazan, Türkiye'de Yunan Vahşet ve Soykõrõmõ, Ankara 1994, c.I, s. 14 vd.
18 Kansu Şarman, �İngiliz ve Amerikan Arşivlerinde Yunan Zulmü�, Popüler Tarih Der-

gisi, Sayõ: 10, Mart  2001, s. 14-15.
19 Geniş bilgi EK�te sunduğumuz raporda bulunmaktadõr.
20 Zekeriya Türkmen, aynõ eser, s. 86-87.
21 Zekeriya Türkmen, aynõ eser, s. 90.
22 Bilgi için bk., Talat Yalazan, aynõ eser, c.I-II.
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Sivil halktan alõnanlarõn hesabõ ise, ancak arşivlerin detaylõ bir şekilde
araştõrõlmasõ ile mümkün olabilecektir. Nitekim bu konuda ülkemizde yeni
yeni detaylõ araştõrmalar yapõlarak, Yunanlõlarõn Türklere yaptõklarõ meza-
limle ilgili belgeler ortaya konulmaktadõr.23

İzmir'in işgalini öğrenen Damat Ferit hükûmeti, aynõ gün bir bildiri
yayõmlama gereğini duymuştur. Bunda, verilen notada Yunanlõlardan söz
edilmediğine işaret edilerek, hükûmetin aldatõldõğõ anlatõlmakta idi. Fakat
sonuç olarak da, hükûmetin "devlet ve millet haklarõnõ korumak için kendine
düşeni yaptõğõ" öne sürülerek halk, "sükûnet ve ağõrbaşlõ davranmaya" çağ-
rõlmõştõr.

15 Mayõs 1919 tarihinde meydana gelen işgal hareketi ve "İzmir Fâci-
asõ" Anadolu'nun her yanõnda derin bir üzüntü yaratmõş, telgraf ve miting-
lerle protesto edilmesine yol açmõştõr; ilk olarak Batõ Anadolu'da Bayra-
                                                
23 Yunan zulüm ve işkencesi sadece İzmir'le hudutlu kalmamõş; Yunanlõlarõn işgal ettikleri

bütün sahalara yayõlmõştõr. Yunanlõlarõn Anadolu'da yaptõklarõ zulüm ve işkenceleri an-
latabilmek için ciltlerce kitap yazmak gerekir. Mesela Genelkurmay ATASE Arşivi'nde
bu konuda pek çok belge bulunmaktadõr. Aydõn vilâyetinde Yunanlõlar'õn işkence, zu-
lüm ve katliamõna maruz kalan yer ve kişiler hakkõnda bir kaç örnek vermek gerekirse;

Aydõn Orta Mahalle'de 14 yaşõndaki Hüseyin, Yunanlõlar tarafõndan Karacaahmet
Mezarlõğõ'na götürülerek süngülerle delik deşik edilerek şehit edilmiş;

Kozdibi Mahallesi'nde 85 yaşlarõnda yatalak bir hasta gaddarca kesilmek suretiyle
şehit edilmiş;

Hisar Mahallesi'nde 13 ve 18 yaşlarõnda iki Türk kõzõna Yunan askerleri tarafõndan
tecavüz edilmiş, bilâhare bunlar elleri ve kollarõ kesilerek şehit edilmiş;

Cuma Mahallesi'nde Hafõz Hüseyin oğlu Muammer, Yunanlõlar tarafõndan öldürül-
dükten sonra cesedi yakõlmõş, aynõ mahalleden altõ kişilik bir aile yanyana yatõrõlarak
katledilmiş. Bk., Gnkur. ATASE Arşivi, İstiklal Harbi Koleksiyonu, Kls: 1652, Ds: 316,
F: 1, 7-9, 7-50, 7-73; Kls: 1654, Ds: 329, F: 32. Öte yandan Aydõn bölgesinde yapõlan
mezalime dair tutulan kayõtlarda 500 civarõnda kişinin öldürüldüğü, pek çok kişiye iş-
kence edildiği, 28 321 evin yandõğõ, 125 613 ton hububatõn yakõldõğõ, o dönemin parasõ
ile sadece Aydõn vilayetinin toplam 349 015 061 Osmanlõ lirasõ zayiata uğratõldõğõ be-
lirtilmektedir. Bk., ATASE Arşivi, Kls: 1072, Ds: 520, F: 66-2.

Bu sõrada 57 nci Tümen komutanõ olarak Aydõn vilâyeti hudutlarõ dahilinde Yunan-
lõlara karşõ mücadele eden Miralay Şefik (Aker) Bey'in raporunda şu iğrenç ve utandõrõ-
cõ bilgi verilmektedir:

"25 Haziran 1919 günü Balatçõk İstasyonu'nda Yunan muhafõz kuvvetleri tarafõndan
trenden indirilen İslâm yolcularõn kadõnlarõna, erkeklerinin karşõsõnda tecavüz edildik-
ten sonra öldürülmeleri gibi bir facianõn yarattõğõ nefret hisleri Kuva-yõ Milliye'nin o-
luşma ve savaşma azmini şiddetlendirmiştir." Geniş bilgi için bk., Talat Yalazan, aynõ
eser, c. II, ve c. II; ayrõca bk., Tarõk Bâlioğlu, "İzmir'de Yunan Vahşeti", Tarih ve Me-
deniyet, sayõ: 27, Mayõs 1996, s. 12-17. Batõ Anadolu�da Yunan mezalimi hakkõnda da-
ha detaylõ bilgi için bk., Mustafa Turan, Yunan Mezalimi (İzmir, Aydõn, Manisa, Deniz-
li), Ankara 1999.
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miç'te bunu takiben Seydişehir, Babaeski, Gördes, Burdur, Ezine, Ödemiş,
Bursa, Keskin, Konya, Cide, Rize, Akhisar vs. olmak üzere pek çok vilâyet
ve kazada bu mealde protestolar olmuştur. Bazõ yerlerde gayr-õ müslim Os-
manlõ vatandaşõ Rum ve Ermeniler de bu menfur hadise karşõsõnda protes-
tolarda bulunmuşlardõr. Bu türden protesto gösterilerinin en büyüğü ise,
İstanbul'da düzenlenmiş olan ve 17, 19-20 Mayõs 1919 tarihlerinde yapõlan
Sultanahmet ve Kadõköy mitingleridir.24 Bu arada İstanbul basõnõ bu olayõ
hafõzalarda devamlõ canlõ tutmaya çalõşmõş "İzmir'siz Türk Anadolu olmaz!"
sloganõnõ devamlõ işlemiştir.25

Damat Ferit hükûmeti ise, bu sõrada yaptõğõ basõn açõklamalarõnda
böyle bir şeyin kat'iyen beklenmediğini ifade ederek İtilaf Devletleri tara-
fõndan aldatõldõğõnõ anlatmak istiyordu. Bu olumsuz gelişmeler hükûmetin
16 Mayõs günü istifasõna sebep oldu. Fakat yeniden hükûmeti kurmak göre-
vi, yine Damat Ferid Paşa'ya verildi.26

Osmanlõ başkentinde hükumet bunalõmõ ile ilgili hususlar halledile
dursun Yunanlõlarõn Batõ Anadolu�daki vahşet ve zulümleri; yakma, yõkma,
cana kõyma, yağma ve namusa tecavüz gibi yalnõz fizikî eziyetler değil, ma-
nevî inançlara da yönelik bir şekilde devam etmiştir.27 Bu sõrada bir Yunanlõ
subayõn cebinden çõkan bir mektup ise, bir yerde Yunanlõlarõn işgal esnasõn-
daki gerçek emellerini açõkça ortaya koyuyordu.28

                                                
24 İstanbul mitingleri hakkõnda geniş bilgi için bk. Kemal Arõburnu, Milli Mücadele'de
İstanbul Mitingleri, Ankara 1951.

25 İşgali takip eden günlerde konuyla ilgili gazetelerde pek çok haber ve yorum yayõmlan-
mõştõr. Bk. Takvim-i Vekayi nr:3549, 3550, 15-16 Mayõs 1335(1919); İkdam nr: 7999,
8001, 17, 19. 5. 1335; Alemdar nr: 146-1456, 147-1457, 148-1458, 18-20 Mayõs 1335.

26 Başbakanlõk Osmanlõ Arşivi (BOA), Meclis-i Vükelâ Mazbatasõ, nr: 215/234, 17. 5.
1335.

27 Örnek vermek gerekirse Yunanlõlar işgal esnasõnda Türklerin mukaddes bildiği her şeyi
ayaklar altõna almõşlardõ. Nitekim bu sõrada dine, kitaba küfredildiği gibi her türlü haka-
ret yapõlõyordu. Meselâ Aydõn'da Ramazanpaşa Camii Yunanlõlar tarafõndan işgal edil-
miş ve birkaç odasõ Yunan jandarma karakolu haline getirilmişti. Cemaatle namaz kõlõ-
nõrken Yunan askerleri, ayakkabõlarõ ile cemaatin arasõnda dolaştõklarõ gibi, halkõn eline,
ayaklarõna, sõrtõna basarak onlara eza çektiriyorlardõ. Bundan başka minarede ezan oku-
yan müezzinlere ateş ediliyor veya yüksek sesle ezan taklit edilerek İslâm dini ile alay
ediliyordu. Bk., Zekeriya Türkmen, aynõ eser, s. 12-13.

28 Yunanlõ subayõn cebinde çõkan mektupta şunlar yazmaktadõr:
"Tanrõm, beni bu mes'ud günlere eriştirdiğin için ne kadar bahtiyarõm. Şimdi, tari-

hini Fatih'in sülâlesinden derya gibi akan kanlarõyla yõkarken Dömeke Bozgunu'nun
(Sultan II.Abdülhamid döneminde Yunan'õ Mora'ya kadar sürdüğümüz ve zaferle çõktõ-
ğõmõz 1897 savaşõ) acõsõnõ aldõk! Hazret-i Mesih, sana sonsuz teşekkürler, sõnõrsõz öv-
güler.
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Sonuç

Avrupa devletlerinin de desteği ile 1821 yõlõnda çõkarõlan Mora
õsyanõndan bu yana Yunanistan her zaman büyük devletlerin desteğini ala-
rak genişleme politikasõnõ uygulamaya koymuştur. Nitekim, Yunanlõlarõn 15
Mayõs 1919 tarihinde İzmir�in işgali ile başlattõklarõ hareket Paris Barõş
Konferansõnda kararlaştõrõlmõş, bilahare de uygulamaya konulmuştur.

Yunanlõlar, İzmir�i işgal ettikleri ilk gün, Kordon boyunda yaklaşõk
2.000 civarõnda masum Türk�ü öldürmüşler; işyerleri ile evleri soymuşlar,
halka çeşitli işkenceler uygulamõşlardõr. Öte yandan hiçbir direnme göster-
meden, Mütareke şartlarõna güvenerek teslim olan XVII. Kolordu mensupla-
rõ ise, savaş esirleriyle ilgili uluslar arasõ antlaşmalar hiçe sayõlarak, horlan-
mõşlar, ellerinde ve üzerlerinde ne varsa Yunan askerleri tarafõndan soyul-
muştur. Yunanlõlarõn sadece XVII. Kolordu karargahõ mensuplarõndan çal-
dõğõ eşya ve paranõn değeri o dönemin parasõ ile 130 687 Osmanlõ lirasõdõr.
Makalenin başõnda belirttiğimiz Fransõz diplomatõ La Gorce�in Yunanlõlarla
ilgili ifadeleri İzmir�in işgali sõrasõnda Yunan ordusu tarafõndan tatbik edilen
uygulamalarla bir yerde doğrulanmõştõr. Bütün bu olanlara rağmen Türk
Milleti kin gütmeyen, alçak gönüllülük ve hoşgörüyü yeğ tutan, gerektiğin-

                                                
Uyan ey kahraman ecdat, uyan XI.Konstantin:
Senin taht ve tacõnõ süvarilerine çiğneten Fatih'in öldürülen askerlerine bak! Çekir-

ge sürüsü gibi tarlalara serpilmiş subay cesetleri, yüz üstü kapanarak yenilgilerini itiraf
ediyorlar. Osmanlõ sancağõ, yaralõlarõn yaralarõnõ okşayarak gönüllerini almak için
gelenlerin ayaklarõnõ silmeleri için Kõzõlhaç hastahanesinin eşiklerine serilmiş, gelip
geçen çiğniyor. Dün Avrupa'ya müthiş bir ateş halinde akõn eden Türk imparatorluğu-
nun cesur ordularõ bu gün krallõğõmõzõn kudreti karşõsõnda yerlere kadar eğilerek al-
çalmõş bir şekilde ruhlarõnõ teslim ediyorlar. Atõmõzõn ayaklarõ altõnda taş yerine kesil-
miş kafalar, toprak yerine yumuşak cesetler çiğneniyor. Büyük Bizans'õn üstüne çöken
karanlõk devrin bu günkü bezginliğini silkerek mezarõndan çõkõyor. Şanlõ Helen ordularõ
ayak bastõklarõ köylerde Türk hakanõnõn bütün zincirlerini kõrõyor, onlarõ Yunanlõlaştõrõ-
yor, onlara Hrõstiyanlõğõ kabul ettiriyor. Çocuklar, kadõnlar, kõzlar süngülerimizin pa-
rõltõsõnõ görür görmez derhal Hristiyan oluyor. Mutaassõp domuz Türklerin kafalarõnõ
vücutlarõndan ayõrõyoruz. Vardõğõmõz köylerde batõl Türk itikadõnõn uğursuz simgesi o-
lan minareler, mescitler, mabetler derhal dinamitlerle uçuruluyorlar. Yunan subayõ va-
zifesini gelecek için o kadar metin bir surette ifa ediyor ki, Türkler bundan sonra mem-
leketlerinde yabancõ bir seyyah gibi dolaşacaklardõr.

Ne azametli inkõlâp... Ne şerefli zafer. Ben Türk namõna ele geçenleri öldürmeyi
bir vecibe-i medeniyet (uygarlõk borcu) addediyorum. Çünki barbar insanlar, beşeriyet
için gayet muzõr bir unsurdur. Şefkat, Türkler hakkõnda duyulmayacak, edilmeyecek bir
histir. Onlar için şefkat ateştir. Türklere merhamet etmek, onlarõ hasretini çektikleri
cennete göndermektir." Mektubun aslõ için bk., Hakimiyet-i Milliye nr: 153, 7 Nisan
1921.
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de düşmanõna bile yardõm elini uzatmaktan kaçõnmayan bir duygu ile her
darda kaldõğõnda Yunanistan�a istediği yardõmõ yapmõştõr.29

İzmir'in İtilaf Devletleri tarafõndan Yunanlõlara işgal ettirilmesi, Türk
Milleti'nin yüreğinde çok derin bir yara açmõş, fakat o nisbette de mücadele
azmini kamçõlamõştõr. Bundan sonra görülen hõrs ve azim, özellikle Yunan
unsuruna karşõ oluşan tepkinin doğal bir sonucu olmuştur. Mondros mütare-
kesinden sonra, mütareke hükümleri işgalci devletler tarafõndan çoğu zaman
ihlal edilmiş; fakat, 15 Mayõs 1919 tarihinde Yunanlõlarõn İzmir�i işgal hadi-
sesi, Türk Milletinin onurunu yaralayan bir olay olmuştur. Bu olay berabe-
rinde Batõ Anadolu�da Kuva-yõ Milliye hareketinin gelişmesine zemin ha-
zõrlamõş; ancak düzenli ordunun kuruluşu ile işgalci Yunan ordusuna karşõ
sistemli bir mücadele başlatõlmõştõr.

EKLER

EK-1
Belge 1. XVII. Kolordu karargahõnda görevli subaylarõn üzerlerinden işgalci Yunan

ordusu tarafõndan gasp edilen malzemenin dökümü ile ilgili Osmanlõca çizelge.

                                                
29 Örnek vermek gerekirse, Türk Milleti II. Dünya Savaşõ sõrasõnda darda kalan Yunanis-

tan�a büyük ölçüde gõda ve sağlõk yardõmõnda bulunmuştur. Bu konuda bilgi için bk.,
Zekeriya Türkmen, �Türk Basõnõnda Çõkan Haberlere Göre, İkinci Dünya Savaşõ Yõlla-
rõnda Türkiye Cumhuriyeti�ni Savaş Ortamõna Çekme Gayretleri�, Altõncõ Askeri Tarih
Semineri Bildirileri, 20-22 Ekim 1997, Ankara 1999, c. II, s. 109.
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İzmir�in işgali sõrasõnda zabõtanõn üzerlerinden ve meskenlerinden Yunanlõlar tara-
fõndan gasp olunan eşya ve paranõn miktarõnõ gösterir cetvelin Osmanlõca sureti.
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Belge 2. XVII. Kolordu karargahõnda görevli subaylardan alõnan malzemenin dökü-
mü ile ilgili bugünkü yazõya aktarõlmõş olan çizelge.
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